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 حــــــاىَقدٍ

 
 

فػ  ماػاؿ ييةيػة ارت ػاج الار سػة  قد حػاز تقػدماك يريػراك سػؾان يػاففإف اساليب اإلجراـ مع تقدـ الحياة والتقشية       
 ف  مااؿ يذف الار سة. أو

مدػرح الار سػة د ػد قدػساك رايدػياك  ت لػر مالار سػة ولػو شرقػة متابػرة مسرت ػب الار سػة محيػ  ددػتظيع يذػف       
 ييةية ارت اج الار سة ونؾع الار سة مؽ خرؿ تحليل دقير ومشتغؼ.و  الساـر
رت امػو للار سػة ود ػد ذلػػ ددػتظيع ثر  ػدالف شلػا االساـر أف الدخلف ورانه أي دليل أو أومع ذلػ ددتظيع       

 خاص ودػػػ لػ د ػػػؾف الت ػػػرؼ شليػػػو بػػػػي اك بػػػاك شػػػؽ مدػػػرح الار سػػػة ثػػػؼ دختػػػف  ػػػيؽ  الؼ اأف دا ػػػل ن دػػػو م يػػػدأ
اـ مدػػػتؾق تقػػػدـ مرت ػػػب مػػػلار سػػػة لػػػؼ ددتدػػػلسؾا أم ذػػػف ا الس شيػػػةطػػػراؼ اأوالػػػ ي   يػػػر اإلىتسػػػاـ مػػػؽ يرك، مدػػػتح

جر سػػة ترت ػػب ددػػتحيل اف ي أ فّ وندػػتظيع أف نقػػؾؿ أ ،تػػ  د تسػػد شلييػػا فػػ  ارت ػػاج الار سػػةدوات الالار سػػة واأ
 مذ ل نادر. الت ذف إال

مرت ػػب الار سػػة ل ػػ  ميسػػا ف ػػل  ،ىػػ  مدػػرح الار سػػة لػػا يذػػ يامػػؽ أىػػؼ اأدلػػة مػػا ت لر مالار سػػة و ػػ دي إ      
قػػد اىػػتؼ الخرػػران فػػ  ماػػاؿ يذػػف ليػػ   شاػػؾ م  لتػػو، واف يػػاف مدػػتحيرك اال نػػادراك،  و دليػػل  ال تقػػ  ورانه أي أثػػر أ

   ػػا ودر ظانيػػا تحزػػر الذػػرطة والسحققػػيؽمر دوؿ الغرديػػة ي الػػد وقػػؾع الار سػػة فػػ  الار سػػة مسدػػرح الار سػػة لػػ ا ششػػ
و تحقػػػر الار سػػػة  ىػػػؾ مدػػػرح الار سػػػة ل ػػػ   ترػػػؾر ذىشيػػػاك الػػػ ي و لػػػا م ػػػاف الار سػػػة، يؽ مذػػػ ل سػػػر ع إالسخترػػػ

ل امػػل مسدػػرح ىتسػػاـ االسيػػؼ جػػداك اإلمػػؽ   يػػا، لػػ اق قرػػل تغيرىػػا او تلخػػر اأ واحػػداك تلػػؾدوات( مؾجػػؾدة فييػػا )أفييا ػػػ
 خرق.ارااؼ اأالحار والدرقة ود ض ر سة والسيسا ف  حاالت القتل واإلنترت اج الاالار سة ف  حالة إ

حيػػاف مدػػرح تيؼ ومدػػرح الار سػػة،ف  ي يػػر مػػؽ اأىشػػاؾ شرقػػة متابػػرة  ػػيؽ السػػ مدػػتقاك أف سػػل شاوأنػػو يسػػا أ      
اف ال رقػة  ػيؽ السػتيؼ والار سػػة،أو فقػػد الػا احيانػاك  ػ ديفػ  جسيػع السل ػػات، و الار سػة د ترػر سػرتاك رايدػػياك للتحقيػر 

رقػة نحػدد نػؾع ال أف فػ  مدػرح الار سػة ندػتظيع  طر ػر التحقيػر فػ  الػدالال وشػؽىػ ه ال رقػة، ثتات   دي الا إ
 خرق.ارااؼ اأالما يؽ الستيؼ ود ض 

 ػػد أف لػػا مدػرح الار سػػة الحالػػة ارت امػػو للار سػة ششػػد دخؾلػو إحػػ راك فػ   حتػا ولػػؾ يػافمرت ػب الار سػػة إف       
الخػارج س مو، وف  حالة خروجػو مػؽ مدػرح الار سػة دالػب بػي اك الػا ف دحمؽ غير أداخل بي اك اللا دالب م و إ
مػؽ خرلػػو ال ذػف شػػؽ ىؾ ػة السػػتيؼ ل ػل مدػػرح الار سػة دليػػل ددػتظيع السحقػػر  فّ ، ودسػػا أف دحػػس مػو مػؽ غيػر أ

 مؽ رأسو. ب رخرلة ف ياف ى ا الدليل وإ
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 أواًل: مذكمة البحث:
الار سة لو أىسية يريػرة للحرػؾؿ شلػا نتػااو مرػؾرة سػيلة وسػر  ة ف مدرح الار سة يسرحلة  دااية ل ذف إ      

، أف مدػػرح الار سػػة إذا لػػؼ تحظيسيػػا  ػػاع شلػػا مدػػرح الار سػػة مػػؽ جسيػػع ادثػػار التػػ  تػػ دي إلػػاو اػػب الح يػػامش
 مرت ب الار سة ويذف نؾع الار سة في ا د ؾف مدتحيرك.ىسية ل ذف تحافظ شليو الد د لو أ 

 خظػػار وىػػ ا  ػػ دي الػػا الحػػ ّ ر سػػة ت ػػرض ل  يػر مػػؽ السذػػ رت واأف مدػػرح الاؾردسػػتاف أقلػػيؼ ينػرق فػػ  ا      
مخترػػيؽ فػػ  ىػػ ا الساػػاؿ وديػػ ا ددػػتظيع مرت ػػب الار سػػة اف  شاػػؾ ىسيتػػو فػػ  حالػػة التحقيػػر وششػػد الخرػػران مػػؽ أ 

حرػػؾؿ شلػػا وىػػ ا مدػػرب فقػػداف أو شػػدـ الخػػروف الشرقػػة ليػػؼ مالار سػػة، اأحيػػاف قػػد  ػػتيؼ   ش دػػو  ػػل فػػ  م ػػض 
 دلة الرايدية القؾ ة الت  دس ؽ الحرؾؿ شلييا ف  مدرح الار سة.اأ

التذػػؾ و لػػو  وىػػ ا،  (1)ومػػؽ السذػػالل التػػ  تؾاجػػو مدػػرح الار سػػة ىػػ  تذػػؾ ييا مػػؽ قرػػل اأبػػخاص أو غيػػرىؼ      
قليػا مػؽ م ػاف والسخترػيؽ دقؾمػؾف مالترػرؼ مػاأدوات ون نؾاع يس اؿ قد  تدخل الا مدػرح الار سػة غيػر الخرػرانأ

ىشػػاؾ مذػػالل ي يػػرة قػػد تػػ دي الػػا و سخترػػيؽ، البػػخاص غيػػر إلػػا ادخػػر أو تشغيػػ  مدػػرح الار سػػة مػػؽ قرػػل اأ
 .السذالل ف  أثشان التح وسؾؼ ن ير ى ه ىسية مدرح الار سة مؽ أ  الح 

 
 ثانيَا: هجف البحث

مدػػرح الار سػػة مػػؽ الشاحيػػة  سػػل شلػػا الدس ػػؽ ليػػؼ  ؽبػػخاص الػػ    أنػػؾاع مدػػرح الار سػػة مػػع اأت دػػير ودحػػ-1
 القانؾنية.

 جو مدرح الار سة.اىؼ السذالل الت  تؾ تدلي  الزؾن شلا أ -2
 الستيؼ. شدـ ال  ؾر شلاف  حالة  بخاص السختريؽيؽ واأماـ السحققأ يدليلأىسية مدرح الار سة  أعيار-3
 

 همية البحثثالثًا: أ
 تيتيؽ:ت سؽ أىسية التح  ف  الشقظيؽ اد

 حية القانؾنية:اح  مؽ الشىسية التأ -1
ىسيػػة خا ػػة ششػػد ت ػػب الار سػػة( مػػؽ ىػػ ه الشاحيػػة لػػو أ ف مدػػرح الار سػػة لػػو شرقػػة متابػػرة مالاان )مر مسػػا أ      

والسػؾاد الست لقػة مسدػرح الار سػة مػؽ السؾضػؾع  يؽ والسح سة مػؽ خػرؿ التحػ  فػ  ىػ االسحققيؽ والخرران السختر
ىسيػػة خا ػػة حتؾاىػػا وديػػاف نػػؾع الار سػػة وليػػ ا أ  رفػػؾا شلييػػا والدػػيظرة شلػا مالسس ػؽ ششػػد السحققػػيؽ والخرػػران اف  ت

 ال قاج. سحالسة القزااية لرياف نؾعالف  
 :و تريؽ ى ا مسا د ت :ة مؽ الشاحية ال لسيةاالىسي-2

                                     
اىن٘ارز اىطثٞؼٞح ماىغٞس ٗاىصيط ٗاىحزٝق...أٗ ٍِ قثو اىحٞ٘اّااخ  ٔ( ّقصد تاىغٞز اُ ٍسزغ اىعزَٝح قد ٝصٞث1)

 . 
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قػػانؾنييؽ وخرؾ ػػاك طػػرج القػػانؾف، وذلػػػ م  ػػدان الس لؾمػػات الىػػ ا التحػػ  شلسيػػاك فػػ  خدمػػة   ىسيػػةت سػػؽ أ       
 ؿ.ة ف  ى ا السااشاحية القانؾنية،ل   دحرل شلا الس لؾمات الس يداللس يدة مؽ ا

 الفرل االول
 طار النظخي لمبحثاإل

  لوالمبحث ال 
 تحقيقات الجنائيةالمجخل مفاهيم 

  ولالمطمب ال 
 نبحة تأريخية عن التحقيقات الجنائية

 
 ؼساسػػية فػػ  التحقيػػر ىػػ  ت ػػ  ب السػػتيلؾسػػيلة اأرػػر يؽ القػػداما، ويانػػ  االتحقيػػر الاشػػاا  لػػدق الس شػػرؼ      

 شترافػػػػات الستؾلػػػػدة ششػػػػو، ولاػػػػ وا الػػػػا الس ا شػػػػة ششػػػػد اللػػػػلوـ، وشرفػػػػؾا ال ػػػػتض شلػػػػا الاشػػػػاة وتحلػػػػي يؼ اليسػػػػيؽ،واإل
الحػالؼ دقػدـ الشتػااو وت تيذيؼ، وحسل الستيؼ شلا تس يل الؾاق ػة التػ  ارت ريػا فػ  م ػاف وقؾشيػا، وفػ  الشيادػة يػاف 

شلػا مغػاىر الشذػال ال ػردي لنندػاف  لقػداما فػإنيؼ د تسػدوف فػ  التحقيػرما الرػيشيؾف اق إلييا  ش دو، أالت  اىتد
نػو مػػ نب وإف ذلػػ فػػإف يػاف الػػدقير جافػا قػػرروا أ فيقػدمؾف للسػتيؼ يسيػػة مػؽ دقيػػر اأرز ليسزػغيا ثػػؼ  ترػقيا م ػػد

ؾف فػ  حالػة طريةيػة ودالتػال  تػ دي الغػدد ف الذػخص الرػرين د ػ رانتو، وى ا اشتقادا مشيؼ شلػا أ لاف رطتاك قرروا
ذا يػػاف مػػ نتاك فػػإف االن  ػػاؿ  ػػ دي الػػا تؾقػػف ارات السختل ػػة ومشيػػا الل اج،أمػػا إوعاا يػػا الس تػػادة فػػ  إفػػراز ال رػػ

السػتيؼ لس رفػػة مػا إذا يػػاف مػا ح سػػان اليؾنػاف فػػإنيؼ دقؾمػؾف ماػس نػػتض الغػدد شػػؽ اإلفػرازات فياػػف ال ػؼ وأ م ػض
 ـ ياذماك.ادقاك أمتيسا أـ  ر  اك، 

شتػراؼ ف ػػانؾا د لقؾنػػو مػػؽ رأسػػو طرقػاك وحذػػية لحسػػل السػػتيؼ شلػػا اإل دظػػاليؾف ددػػت سلؾف وفػ  أورودػػا يػػاف اإل      
خػػػػر حتػػػػا د تػػػػرؼ، وأحيانػػػػاك داررونػػػػو شلػػػػا مرػػػػارشة الؾحػػػػؾش، ويػػػػانؾا ا الػػػػا اأرض  ػػػػيؽ  ف و محرػػػػل ثػػػػؼ  ػػػػدل

ة يريػػرة مػػؽ السػػان حتػػا د ػػاد  ش اػػر ثػػؼ دزػػرج شلػػا ددػػت سلؾف السػػان فػػ  ت ػػ  ب السػػتيؼ فيرػػرؾف فػػ  جؾفػػو يسيػػ
نالترا يان  طر قة الت   ب تتؼ  شقػل السػتيؼ الػا ييػف مغلػؼ تحػ  اأرض ظشو حتا دخرج السان مؽ فسو. وف  إم

ل اسػػد والسػػان الستغيػػر حتػػا وإلقااػػو بػػتو شػػار شلػػا عيػػره و ؾضػػع ثقػػل مػػؽ الحد ػػد شلػػا جدػػسو و قػػدـ لػػو الظ ػػاـ ا
والت ػػ  ب يانػػا مػػؽ ابػػير الؾسػػاال الدػػاادة فػػ  شرػػر ماقرػػل لػػراه ف اإلإوخر ػػة القػػؾؿ ، د تػػرؼ أو د  ػػا ششػػو،

ا ن دػػو، أف شلػػ شتػػراؼ يػػ ماك   د تسػػد شلييػػا فػػ  التحقيػػر وردسػػا أدق ذلػػػ إلػػا حسػػل السػػتيؼ شلػػا اإلاالسػػرـ التػػ
 .(1)سيل مؽ وساال الت   ب ف  التحقيرشقؾدة الار سة يان  أ

                                     
ار اىردٍزٝااح ىيْ ااز  ب2ائٞااح االساا ٍٞح اىَقارّااح  ( سااؼ٘ب تااِ ػثااداىؼاىٜ اىثااارٗبٛ اىؼرٞثااٜ  اىَ٘ساا٘ػح اىع1ْ)
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ل رػػر الحػػد  ،  ػػل تظػػؾر فػػ  ا لػػؼ دقػػف التحقيػػر الاشػاا  جامػػداك رااخ الحااج ث:عالالتحقيقااات الجنائيااة  اا  
حػد  ، ومػؽ ذلػػ شلػؼ الترػػسات لػا جشػب مػع السدػػتادات والستغيػرات الحد  ػة، واسػت اد مػؽ ال لػػؼ الو ػار جشتػا إ

َِ َػيااٚ أَُ ّ  ـتَيَااٚ قاا}ف ال ػػر ؼ فػػ  قؾلػػو ت ػػالا:التػػ  أبػػار إلييػػا القػػر  {(4)ٔ  َٛ تََْاَّااِ٘ َسااِدِرٝ
(1)

ف  ػػتح  الترػػسات   
يػلة والؾسػػاال، جاأ اليػؾـ تذػ ل ششرػػرا ميسػا فػ  ال ذػػف شػؽ الار سػػة وم رفػة مرت ريػا، يسػػا اسػتخدم  شػدد مػػؽ

جيػػػلة يذػػػف التلو ػػػر حليػػػل ال يسيػػػاا ، والظػػػب الذػػػرش ، وأجيػػػلة التوالست اػػػرات وأ سػػػلحةلايػػػاز ال ذػػػف شػػػؽ اأ
 .(2)وغيرىا
لييسػػا فػػ  ي أو فػػ  ماػػـر ن دػػو أوبػػخص الساػػـر  تسػػع الػػ ي ولػػد فيػػوفػػ  السا شػػادةك ار سػػة ت سػػؽ أسػػتاج ال      

يػػا شتتػػاره قػػد خػػرؽ  لػػؼ ت ػػد شػػاراك شلػػا مرت ريػػا مإ فالار سػػة ف تتغيػػر نغرتشػػا الييسػػام ػػاك، ومػػا دامػػ  يػػ لػ فياػػب أ
ىشػػا  مػػؽ ،دزػػاك لػػيس الساػػـر وحػػده فحدػػب  ػػل ماتس ػػو أو قيسػػة اجتساةيػػة  ػػل ىػػ  م سػػاة دةيذػػيا قانؾنيػػة أقاشػػدة 

سػتاج مػا لػؼ ن تذػف الح ي ية لي ه الس سػاة، والدس ػؽ أف نت ػرؼ شلػا ىػ ه اأستاج ن  الحاجة ملحة لس رفة األا
الساػػػـر أوالك، مػػػؽ ىػػػ ه الشقظػػػة تغيػػػر ماػػػرن أىسيػػػة شلػػػؼ التحقيػػػر اإلجرامػػػ  الػػػ ي ددػػػاشدنا فػػػ  التذػػػاؼ الساػػػـر 

لتاسػػع شذػػر ترت ػػب مظر قػػة  داايػػة مدػػيظة االندػػاف الػػ ي تتادػػد فيػػو الس سػػاة، يانػػ  الاػػرااؼ قرػػل مشترػػف القػػرف ا
دػدااياك، أمػا فػ  الؾقػ  الحاضػر السارمػؾف ددػت سلؾف مختلػف و ياف  ػدوره مدػيظاك ف التحقير نتياة ل لػ التال  فإود

  التحقيػػػر لػػػؼ ت ػػػد يافيػػػة ف الخرػػػرة والسسارسػػػة فػػػآرديؼ لػػػ لػ فػػػإيػػػة الرت ػػػاج جػػػرااسيؼ وتش يػػػ  مػػػالظػػػرؽ ال لسيػػػة وال ش
الؾسػػػاال ال لسيػػػة التػػ  تس ػػػشيؼ مػػػؽ أف دزػػػاك ماسػػتخداـ يػػػو ناػػػد أف السحققػػيؽ  ػػػدنوا ألالاػػرااؼ وشلتذػػػاؼ لؾحػػدىا إل

 1.(3)لتذاؼ الارااؼدؽ والت  مؽ ب نيا أف تس شيؼ مؽ إل ر وأحدحرلؾا شلا الس لؾمات أ
إلرغػاـ السػتيؼ  ب والقدػؾة السػيردي د تسػد شلػا اسػت ساؿ الت ػ  18وقد ياف التحقير الاشاا  فيسا قرل القرف       

الت ػػ  ب واإللػػراه،  سػػتياؽ ىػػ ه الظر قػػة فػػ  اسػػتخرص اإلشترافػػات تحػػ  ولنشتػػراؼ، ول ػػؽ الساتسػػع اشلػػا اإل
ترػرت طػرؽ التحقيػر والتحػ  د اقػب شليػو، ثػؼ اق ػت  ت ػ  ب السػتيؼ شسػرك ىارىا م غؼ الساتس ات  ل أول لػ 
جػػرانات شػػدـ ي ادػة ىػػ ه اإل تذػيؾد، ول ػػؽ عيػر ال سػتدالالت وبػػياداتم ػػد ذلػػ شلػػا اإلربػاد، وجسػػع اإل الاشػاا 

رت ػاج الار سػة، ثػؼ دقػؾـ ماإلربػاد شػؽ دقػؾـ مػالتحر ض إل بخرػاك ف ياىػا، ف ػ وحدىا ف  الؾ ؾؿ مال دالة الػا مشت
د ػؾؿ نػو اللش ػ  مػؽ قرػل الػدفاع، يػ لػ  ترػيؽ أستدالالت فلؼ د ؾؿ شلييا وحدىا أنيػا قا لػة لأما اإلبخص  رين ،
ر م امػػػل تػػػ ثالو قلػػػة ذمػػػة الذػػػاىد أو  يػػػع ضػػػسيره أو اشتيػػػاد ال ػػػ ج أو خؾفػػػو مػػػؽ الساػػػـر وأىلػػػو، أشلػػػا بػػػيادة م

 حػد، ولػ لػأ ىااددػة، وىشػاؾ جػرااؼ الدذػاىدغلب القزادا ت ل ل بػيادة الذػيؾد ماأدلػة السالشدياف، ول لػ  لـل ف  أ 
لػػا اأدلػػة القؾليػػة، ثػػؼ اشتسػػاد السحققػػيؽ سػػتشتاج وال يػػاس وتغليػػب اأدلػػة الساددػػة شاتايػػ  أنغػػار السحققػػيؽ إلػػا اإل

                                     
 (4(س٘رج اىقٞاٍح   )اٟٝح 1)

 .220 ص 1سؼ٘ب تِ ػثداىؼاىٜ اىثارٗبٛ اىؼرٞثٜ  اىَصدر اىساتق    (2)

 .3  ص1981 –ب.سيطاُ اى اٗٛ  أص٘ه اىرحقٞق اإلظزاٍٜ  ٍطثؼح ظاٍؼٔ تغداب  تغداب ( 3)

ص  2000  1بار اىَؼزفاح اىعاٍؼٞح اإلسانْدرٝح  ٘ٛ  ػيٌ اىْفس ٗاىثحس ظْاائٜ  ( ب.ػثداىزحَِ دمحم اىؼٞس4)

13. 
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شلا السرحغات الدقيقة، مس شا مرحغة السحقر والخرير الاشاا  ل ػل مػادقع شليػو نغػره فػ  محػل وقػؾع الار سػة 
   .(4)فياب أف د ذف شلييا مؽ قرل امرأة ف ياف امرأة إساشا شليو ومرمدو ونقؾده و ومحيظيا، وشلا جدؼ ال

 
 ان الثالمطمب 

 لتحقيقتعخيف ا 
 

 ولالفخع ال 
 ف التحقيق من حيث المغة واالصطالحتعخي 

" جان ف  التحقير ف  اللغة: مؽ الحر، وىؾ اأمر ال ا   دقيشاك والسحقر:ىؾ ال ي  تحقر مؽ ثرؾت اأمر      
 يره حّقاك. وحقٌّو وَحقَّقو: لداف ال رج: َحقَّو دحقُّو حٌقاك وَأَحقٌّو، يرىسا: َأثرتو و ار ششده حٌقاك الدذػٌّ فيو. وَأحقَّو: 

ؽ قااَلو. وحقَّ  قو" وقاؿ ا ؽ در د:  دَّ ؽ. و قاؿ: َأحَقْق   دَّ ر الرجُل إذا قاؿ ى ا الذ ن ىؾ الحرُّ يقؾلػ  دَّ
ـَ الّدالن وَحرَّ اَأَمُر  حتو" وَأنذد: قد يشُ  َأوَشْلُت إلا الَ رن مَ ف ُدِحرَّ وَذ َدُحقُّو اَأمر إحقاقاك إذا َأح ستو وَ حَّ

ياف مشو شلا دقيؽ" تقؾؿ َحَقْق  اَأمر وَأْحَقْق  إذا يش  شلا دقيؽ مشو. و قاؿ: مال  فيػ حرٌّ وال  َحّقاك وَأحقُّو:
 .    (1)ِحقاٌؽ َأي ُخرؾمة

 .  (2)التحقير ف  اال ظرح شرفو الارجان : م نو إثتات السد لة  دليليا      
 

 الفخع الثان 
 من حيث القانهن الجنائ  الجنائ  تعخيف التحقيق

وأمػا التحقيػر الاشػاا  الػػ ي نحػؽ مرػدد الحػد   ششػػو فيؾ:الؾسػيلة التػ  دس ػؽ شػػؽ طر قيػا التؾ ػل لس رفػػة       
  .(3)مرت ب الار سة وعروؼ ارت ا يا أو السذترييؽ فييا

ؿ الػػا الح يقػػة السخترػػة، قرػػل السحالسػػة مقرػػد الؾ ػػؾ أو ىػػؾ: ماسؾشػػة اإلجػػرانات التػػ  تتابػػرىا الدػػلظة       
 .(4)شؽ طر ر الت ر  مؽ اأدلة القااسة شلا ارت اج الار سة وندرتيا الا فاشل م يؽ

وىػؾ الؾسػيلة القانؾنيػة التػ  دقػػؾـ  يػا السشػؾل التحقيػر مػػو فػ  قزػية مػا لاسػع اأدلػػة التػ  ت رػ  ح يقػة وقػػؾع       
 .(5)السخترة  اشليؽ وإحالتيؼ الا السح سةالالار سة وييةية ارت ا يا وم رفة 

 .(6)أو ىؾ: ماسؾشة االجرانات والؾساال السذروشة الت   تت يا السحقر للؾ ؾؿ الا الح يقة      

                                     
 .256  ص 1999  3تٞزٗخ  ض-ىساُ اىؼزب اىؼ ٍح اتِ اىَْظ٘ر بار احٞاء اىرزاز اىؼزتٜ (1)

 .75  ص 1ٍؼعٌ اىرؼزٝفاخ  ػيٜ تِ دمحم اىسٞد اى زٝف اىعزظاّٜ  بار اىفضٞيح  ً/( 2)

 . 28  ص  1939 قإزج   5َعٞد  اىرحقٞق اىعْائٜ  اىقسٌ اىؼيَٜ   ( أحَد فؤاب ػثداى3)

 (.219/  1)  اىَصدر اىساتق(سؼ٘ب تِ ػثداىؼاىٜ اىثارٗبٛ اىؼرٞثٜ 4)

 .6(فزاخ حَ٘ب راضٜ حَدٛ  ٍؼِٞ اىَحقق اىؼدىٜ  ٍنرثح صثاغ تغداب  مزابج  ص5)

 .7(ب.سيطاُ اى اٗٛ  اىَصدر اىساتق  ص6)
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 المطمب الثالث

 محل الحادثعمى عمم بهقهع الجخائم والكذف الكيفية 
إلجل اإلحاطة  ي ا السؾضؾع،دقتز  اأمر تقديؼ السظلب إلا ثرثة فروع،نتشاوؿ ف  اأوؿ       

 ظرؽ القانؾنية، وف  ال ان  الظرؽ اإلشرمية، وف  ال ال  يذف محل الحادث.ال
 الفخع الول

 الطخق القانهنية
و تؼ ذلػ شؽ طر ر اإلختار  ار سة ووقؾشيا إال اذا أ لغ  الدلظات السخترة ششياالالد رؼ أمر       

 -يا يل شلا حدة:والذ ؾق والار سة السذيؾدة وسؾؼ نتشاول
 

 بارخاإلاواًل: 
ة واق ة شلا بخص السخرر أو مالو يان  الار سظات السخترة شؽ وقؾع جر سة سؾان مرغ الدلم شاه إ      

أو شلا بخص الغير أو مالو أو برفو وقد ت ؾف الدولة أو مرالحيا أو السل ية اإلبترالية ى  محل و برفو أ
 .(1)شتداناإل

دشػان لدشؾق الالااية ت سؽ ف  أنػو مػؽ الرػ ب جػداك شلػا اإلتحر ػ ا ختار وسيلة مؽ وساالوشلة اتخاذ اإل      
جيػػػلة السخترػػػة فػػػ  الدولػػػة مػػػالتحري شػػػؽ الاػػػرااؼ ومتام ػػػة الساػػػرميؽ والت ػػػرؼ شلػػػا جسيػػػع وغيػػػره مػػػؽ اأ ال ػػػاـ

شلييػا مؽ الارااؼ، ف ت  السذرع ى ا السااؿ ليدػاىؼ يػل مػؽ درػل الػا شلسػو حػدوث جر سػة فػ  الت ػرؼ مادحدث 
ي يػػرة د ػػؾف اإلختػػار فييػػا د ػػؾف ىشػػاؾ حػػاالت جيػػلة السخترػػة مسرحقػػة الاشػػاة، ولردسػػا اك لتحػػرؾ اأوم رفتيػػا تسييػػد
ار التػ  يانػػ  ستحرػل لػػؾ لػؼ د ػػؽ ضػر وأضػرارىا أقػػل م  يػر مػػؽ اأ،إسػت شااية ت تتقػػا ف ىػػ ه الحػااللاذمػاك، غيػر أ

جيػػلة رػػت  مشدػػية والت لػػؼ  يػػا اأاػػرااؼ ت انػػ  م ػػات مػػؽ الؽ وسػػاال تحر ػػػ الػػدشؾق الالاايػػة، لختػػار وسػػيلة مػػاإل
 .(2)السخترة ف  الدولة

 1971لدػػػشة  23رقػػػؼ الاايػػػة ( مػػػؽ قػػػانؾف أ ػػػؾؿ السحالسػػػات ال1دة)فػػػ  ال قػػػرة )أ( مػػػؽ السػػػامػػػاح القػػػانؾف وأ      
 .ياحدو مخرؾ أو خرر الدلظة مسا باىده أو سسع مو أف  تقدـ فيأي بخص شلؼ  ؾقؾع جر سة أالس دؿ 
جر سػة تحػرؾ شليػو جر سػة ول ػل مػؽ شلػؼ  ؾقػؾع ( مشو مقؾلو: ))لسػؽ وق ػ  47ا الحر السادة )ى  لدتلسا أ      

و احػد التحقير او السحقػر او اإلدشػان ال ػاـ أ ف دخرر حالؼب ؾق أو شلؼ  ؾقؾع مؾت مذتتو مو أالدشؾق فييا مر 
 مرالل الذرطة((.

                                     
 . 2010  ٍنرثح اىقاّّ٘ٞح تغداب شارع اىَرْثٜ  تغداب  2يٜ اص٘ه اىَحامَاخ اىعشائٞح   ( ػثداالٍٞز اىؼن1ٞ)

ٍْظَااااااح ّ ااااااز شقافااااااح -اٗىااااااٚ  قاااااااُّ٘ اصاااااا٘ه اىَحامَاااااااخ اىعشائٞااااااح  شاااااازغ -( ب.رسمااااااار دمحم قااااااابر2)

  2003 أرتٞااو 8ح اىسيساايح رقااٌىيطثاػااح ٗاىْ ااز  ٍ اازٗع اىحقاا٘ا ىيْراظاااخ اىقاO.P.L.Cّّٞ٘اىقاّّ٘ٞح ٍؤسسااح

 .45ص
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ؽ قؾلػو ))....ول ػل مػؽ شلؼ.....((وىػ  ةتػارة ت يػد ختار جؾاز اك،و دت اد ذلػػ مػو رحظ اف القانؾف ج ل اإل      
 ؾجؾج.الالاؾاز ال 

و ختػػار بػػ يياك اشلػػا الذػػ ؾق مػػؽ حيػػ  الذػػ ل، فياػػؾز أف د ػػؾف اإلختػػار مػػا شظرر ىػػ ا و شظرػػر شلػػا اإل      
و أ طلتػاك  سخرػر وقػد تقػدـ  ػدوافع اندػانية ماإلختػار شػؽ جر سػة أف دحػررف ن لػف التحر ر اك، أنو ليس مؽ السشظر أ

رىػة ددػيرة، مسػا  تظلػب الدػرشة و مشػ   مػاد ؾف شػؽ جر سػة قػد حرػل  تػؾاك أ ختار غالتػاك ، يسا أف اإل  لػ شر زة
 دلة الار سة.ضت  أجرانات ضساناك لل تض شلا الاشاة و ف  إتخاذ اإل

يػاتف المايػؾؿ، شػؽ طر ػر ختار مػؽ مؽ جية أخرق الدذترل ف  السخرر أف د ؾف م لؾماك، فقد دحرل اإل      
سؼ السخرر وتؾقي و، و شتغ  شلػا الايػة التػ  د د ؾف تحر ر اك ل شو غير م  ل م سسو، وقم رك، فر د ظ  الست لؼ أ

 جراناتيا شلا ال ؾر.لتردأ إرل مؽ مايؾؿ( ف ت خ ه شلا محسل الاد )واف حاإلختار أتلق  
 الذكهى ثانيًا: 
الػدشؾق الالاايػة  لػا الدػلظة السخترػة طالتػاك تحر ػػشليػو إؾقؾع الار سة دقدمو الساشا ختار  إى  الذ ؾق       

   .(1)يياـ فدشان ال االارااؼ الت  قيد السذرع حر ة اإلف  جر سة مؽ 
 

 الجخيمة المذههدة:ثالثًا: 
 ػػػؾؿ ذػػػيؾدة فػػ  ال قػػرة )ج(مػػػؽ السػػادة اأولػػا مػػػؽ قػػانؾف أوضػػ  السذػػرع ال راقػػػ  السقرػػؾد مالار سػػة السأ      

ذا ايػػة قػػاارك)ت ؾف الار سػػة مذػػيؾدة إذا بػػؾىدت حػػاؿ إرت ا يػػا أو شقػػب إرت ا يػػا  ررىػػة ددػػيرة أو إالسحالسػػات الالا
م ػد وقؾشيػا  ؾقػ  قر ػب  ذا وجػد مرت ريػاتتع الساشا شليو مرت ريا أثر وقؾشيا أو تت ػو الاسيػؾر مػع الرػياح أو إ

اشػل أو بػر ػ فييػا أو إذا وجػدت مػو فػ  ذلػػ ت أو أسلحة أو أمت ة أو أوراقاك أو أبيان ددتدؿ مشيا أنو فحامرك  ال
 و شرمات تدؿ شلا ذلػ.الؾق   ثار أ

 الفخع الثان 
 عالميةالطخق اإل

شلػػا اأمػػؽ واإلسػػتقرار ششػػد وقػػؾع أي جر سػػة أو لساتسػػع لغػػرض الح ػػاع لدااسػػة المػػؽ واجػػب الدولػػة الرشادػػة       
فػػػراد ل ػػػ  دػػػ تؾا القزػػػااية، الد ػػػؾف فقػػػ  رشادػػػة اأتش ي دػػػة و دػػػلظة الالنيػػػا مػػػؽ واجػػػب الدولػػػة و الذػػػػ فػػػ  وقؾشيػػػا وأ

سخترػػة الرشادػػة التامػػة لس سدػػات اإلشػػرـ ودور شرميػػؼ  ؾقػػؾع الار سػػة  ػػل شلػػا الدولػػة والدػػلظات اللذػ اوق أو إ 
اأحػؾاؿ د ػؾف اإلبػارة الػا الار سػة مػؽ اشو، أف لألشرـ ف  ى ا السااؿ أىسيػة يريػرة وفػ  ي يػر نؾ الشذر ماسيع أ
شػؽ قد د ذػف و قرل الدلظات السخترة   د ؾنيا  شرميةيراك مادحدث الار سة والقشؾات اإلشرـ، وي إلشؽ طر ر ا

سػامة  ػؽ الدف( يانػ  سامقاك)أشترافات زةػيؼ القاشػدة س اؿ: إ ال، شلا سريل يةالساـر السايؾؿ شؽ طر ر قشاة إشرم
رشادػػػػة الذػػػػت ات اإلشرميػػػػة ف ن تقػػػػد إ ظات السخترػػػػة، لػػػػ ا نحػػػػؽتػػػػ اع شلػػػػا قشػػػػاة )الال ػػػػرة االختار ػػػػة( قرػػػػل الدػػػػل

 ساـر وال ذف شؽ الار سة.الدوات السيسة والرزمة  يد الدولة لل تض شلا واإلتراالت ت ؾف اأ
                                     

 .179  ص1984 قإزج   2أص٘ه قاُّ٘ إظزاءاخ اىعْائٞح  بار ّٖضح اىؼزتٞح  ( ب.احَد فرحٜ سزٗر  1)
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 الفخع الثالث
 كذف محل الحادث

د ؾف ىػؾ ن دػو رجػل الدور ػة فػ  الايػة التػ  وق ػ  فييػا الحادثػة مساػرد واجتات رجل الذرطة ال ي قد تردأ       
ذا يػػػاف وحالػػػة الساشػػػا شليو،وحالػػػة السػػػتيؼ إال ذػػػف ىػػػؾ مذػػػاىدة الس ػػػاف الػػػ ي وق ػػػ  فيػػػو الار سة،  يػػػا،اخظػػػاره 

 .(1)مقرؾضاك شليو، وو ف يل ذلػ مرؾرة دقيقة وباملة
محػػل الحػػادث د رػػػر شػػؽ واقػػع الحادثػػة ت ريػػراك بػػػامرك و ػػادقاك ودقيقػػاك فيػػلود السحقػػر مرػػػؾرة شلػػا فال ذػػف       

أو الاشػػاة، ثػػار ت رػػ  شػػؽ الاػػان  وإثتاتيػػا أو ن ييػػا وييةيػػة إرت ا يػػا وما ترػػل  يػػا مػػؽ   واضػػحة لس ػػاف الار سػػة
 .(2)انتقاؿ  ي ا الس شا د ظا  ؾرة مت املة شؽ الؾاق ة مش   دا تيا حتا نيا تيفاإل

 .(3)م رفة ال اشلساسية ششد التحقير للؾ ؾؿ الا محل الحادث مؽ اأمؾر اأد ترر ال ذف شلا 
 د ػػد مػػؽ حػػاالت القتػػل درػػ ب الفػػ  يػػا، ىػػؼ اإلجػػرانات التح ي يػػة و حتػػل السرتتػػة اأولػػا  يشف مػػؽ أ ال ذػػ      

ن رودؾلؾجيػػا تخدـ شلسػان اإلذا تحؾلػ  الا ػة الػا ماػرد  ي ػل شغسػ ، ددػت ػرؼ إلػا ىؾ ػة الزػحية، خرؾ ػاك إال
تقػػد ر ال سػػر مػػؽ ييةيػػة  ـ ان ػػا، و س ػػؽوالحػػؾض لس رفػػة مػػا إذا يػػاف الزػػحية ذيػػراك أ القزػػاايؾف بػػ ل الاساسػػة

ؽ والػػ راشيؽ، ومػػؽ خػػرؿ شغػػاـ الدػػاقيو مػػؽ حالػػة ة  ت زػػيا م زػػاك شلػػا مػػر الدػػشؾات، أاترػػاؿ شغػػاـ الاساسػػ
 .(4)ف طؾؿ ى ه ال غاـ  رتت  متابرة مظؾؿ الذخصلذخص أواحدة ددتظيع تخسيؽ طؾؿ ا و ساؽ  شغؼ ذراع  أ

ا ػة مدػرب الحالػة التػ   ػتؼ ال  ػؾر شلييػا فييػػا، الىؾ ػػة  اشلػحػاالت الدس ػؽ الت ػرؼ فػؾراك الويسػا فػ  م ػض       
سػػػت ساؿ اك ت  ػػػر الذػػػرطة فقػػػ  شلػػػا  ي ػػػل شغسػػػ  ددػػػتظيع الخرػػػران إشػػػادة تػػػرميؼ الؾجػػػو مػػػؽ الاساسػػػة، ودإوأحيانػػػ

يشػػػيؽ زجػػػاجيتيؽ، فيسػػػا دزػػػاؼ م ػػػرفتيؼ ددػػػتظي ؾف ت ػػػؾ ؽ ال زػػػرت والتذػػػرة  ؾاسػػػظة الرلرػػػاؿ، و ػػػتؼ غػػػرز ش
د ػػػد مػػػؽ الا ػػػ  لػػػا ال مالحيػػػاة، والؾاقػػػع انػػػو تػػػؼ الت ػػػرؼ إري مػػػؽ ثػػػؼ تلؾ شػػػو ليرػػػدو نامزػػػاك لػػػا الػػػرأس و اػػػالذػػػ ر إ

 .(5)و الس ارؼ  ي ه الظر قةالسايؾلة مؽ قرل اأقارج أ
 -ولحيؽ و ؾؿ السحقر ال ياـ مسا د ت :و س ؽ مظالتة الذرط  ف  محل الحادث       

 قيسة.لو و ليس  و ميسا عير لو تافياك أتغيير مؾضو : شدـ لسس أي ب ن مادي أو تحر ػ أأوالً 
 ي جدؼ مشو.محل الحادث أو تحر ػ أو نقل ألا إأي بخص مؽ الدخؾؿ  ع: مشثانياً 
 .السرا يؽ ف  محل الحادثف ياف  ؾجد السرا يؽ إلشقل طريب أو رجاؿ اإلس اؼ : إستدشان ثالثاً 

 حادث.و أبخاص ليؼ شرقة مالبيؾد أسسان الحاضر ؽ مؽ : يتامة أبعاً را
ثشػػان اليامػػة الست لقػػة مالحػادث يػػت ض اأقػؾاؿ التػػا  تػػداوليا الحاضػروف أو ددػػس يا أثتػػات م ػػض الشقػال : إخامدااً 

 وقؾفو  يشيؼ.

                                     
 . 47( ب. سيطاُ اى اٗٛ  اىَصدر اىساتق  ص1)

 .108ص    1969 قإزج  ػاىٌ اىنرة   ٍثابٛء اساسٞح فٜ ذحقٞق اىعْائٜ اىؼيَٜ ػاش٘ر  (دمحم أّ٘ر2)

 .8اىَصدر اىساتق  صراضٜ حَدٛ   (فزاخ حَ٘ب 3)

 .11  ص 2002  1اىرحقٞقاخ اىعْائٞح  بار اىؼزتٞح ىيؼيً٘   (تزاِٝ اْٝس  4)

 . 11  صاىَزظغ اىساتق (تزاِٝ اْٝس 5)
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 م اف.شؽ اأخر مقدر اإل ف د لؿ يرك مشيؼ م يداَ شليو أف الداسع الذيؾد أو الستيسيؽ م اك  ل شليو أ سادسًا:
لسؾجػؾد ؽ فػ  محػل الحػادث  ػل حػد مػؽ ايرت مػع أالػرأي أو مشاقذػة أو ت رػردي أق نؾع مؽ : شليو أف ال سابعاً 
 تو.اسحقر ششد حزؾره مذ ؾشة مسرحغل قدميا لو ف ددسع و  ر  ماددس و ف  الس يرة شليو أ

مرغػو ماسيػع الخظػؾات التػ  قػاـ  يػا مشػ  إو يتا يػاك اك أف دقػدـ للسحقػر ششػد و ػؾلو تقر ػراك يػامرك بػ ؾ ثامشػاك: شليػو أ
 .(1)لحادث حتا و ؾؿ السحقرما
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثان 

                                     
ص  1991اسانْدرٝح    االٗىاٚ اىَنرة اىعااٍؼٜ  ( ػثداىفراغ ٍزاب  اىرحقٞق اىعْائٜ اىفْٜ ٗاىثحس اىعْائٜ  1)

55  . 
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 مفههم مدخح الجخيمة
نؾاشو ونظاقػو، وسػؾؼ نتشػاوؿ مػا تقػدـ مالدراسػة يػرك  و وتحري أ ت ر  تح  ف  م يؾـ مدرح الار سة  تظلبال      

 ف  مظلب مدتقل.
 وللمطمب ال ا

 تعخيف مدخح الجخيمة 
لاياتيػػا ومراحليػػا وخا ػػة جراميػػة م افػػة جة الرق ػػة الس انيػػة التػػ  حػػدث  فؾقيػػا الؾاق ػػة اإل ػػراد مسدػػرح الار سػػ      

ف دحػػدد يػػل تغييػػر قػػد طػػرأ شلػػا ال يػػاف السػػادي الػػ ي د لػػؾ سػػظ  الس ػػاف الػػ ي بػػيد الحػػدث اإلجرامػػ ، مس شػػا أ
 حدوث الار سة فؾقو.

لػػ شلػا خػرؼ الاػرااؼ الذػ لية ذات الشتياػة، وذ دداك فػ  الاػرااؼو محػد ؾف مدرح الار سة عاىراك أما وغالتاك       
 تتس ل مارااؼ الدلؾؾ السارد،حي  ددسا )م اف( وليس )السدرح(.والت  
جرامػ  والحػدث ؾد مدػرح ليػا داػري شليػو الدػلؾؾ اإلوتحد داك ل لػ فإف الار سة الساددة ى  التػ  تتسيػل  ؾجػ      

والدػػرقة مػػؽ م ػػاف مدػػ ؾف، فيشػػا دقػػع يػػل مشيػػا شلػػا ماشػػا  و الخظػػر الشابػػ ن ششػػو وم اليػػا جػػرااؼ القتػػلأالزػػار 
 .(1) شليو محدد، وذلػ شلا ش س الارااؼ غير محددة الساشا شليو، م ل الريع م ل ر مؽ التد يرة

احػػػل تش يػػػ  الار سػػػة وتحتػػػؾي شلػػػا مػػػالؽ التػػػ  تذػػػيد مر لسػػػا دقرػػػد مسدػػػرح الار سػػػة الس ػػػاف أو ماسؾشػػػة اأ      
دلػػة، فيػػؾ د ظػػ  التاحػػ  الاشػػاا  الخػػي  الػػ ي تشر ػػر مشػػو م غػػؼ اأو ىػػؾ الس ػػاف ا يػػا، أادثػػار السختل ػػة مػػؽ إرت 

شػادة ترػػؾ ر الػػ ي درػل  إلىتسػػاـ، وىػؾ الس ػاف  ذػف الشقػاج شػػؽ اأدلػة الس  ػدة لنوؿ فػ  التحػ  الاشػػاا  و اأ
اػة القؾ ػػة م  ذو الححػداث الار سػة يسػا وق ػػ ، وىػؾ الذػاىد الرػاأ  شػان الار سػة مػرة ثانيػة، أي دس ػؽ فيػػو تس يػل

أرت ػػب فيػػو الاػػان  جر ستػػو، واأمػػالؽ التػػ  حػػداث التػػ  مػػرت مػػو، و ذػػسل الس ػػاف الػػ ي السػػر ة ال الدػػة ل ػػل اأو 
 .(2)خت ا فيو م د الار سةاخ ي  فييا أدوات الار سة والس اف ال ي أ

الار سػة وأحتػؾق شلػا اأثػار  حلة تش ي مالؽ الت  تذيد مر لسا دقرد مسدرح الار سة الس اف أو ماسؾشة اأ      
نػػو مرحلػػو مػػؽ مراحليػػا الست ػػددة، أو أوق ػػ  فيػػو  ػػاف رت ا يػػا، و  ترػػر ملحقػػاك لسدػػرح الار سػػة يػػل مالستخل ػػة شػػؽ أ

 .(3)السداحة السذتسلة شلا أمالؽ وقؾع الار سة
 
 
 
تغااااداب ٍطثؼااااح ؼاً(ذزظَااااح اساااارثزا صااااائة اىساااااٍزائٜ  اىثٞااااز شااااافاُ ٗائزُٗ)ظاااازائٌ  اخ اى طااااز اى( 1)

 .21ص  2001اىَسزج 

ظاٍؼاح ّااٝف ن اف ػاِ اىعازائٌ اىَقٞادج ضاد ٍعٖا٘ه  اساٖاً اىثحاس اىعْاائٜ فاٜ اىظشاء غاسٛ اىؼصاَٜٞ  ( 2)

  .22ص  2006  رٝاض  اىؼزتٞح ىيؼيً٘ االٍْٞح  ٍنرثح ٍيل فٖد اى٘ ْٞح 

دراساااااااااخ اىَزمش اىؼزتااااااااٜ ىيبار اىْ ااااااااز تااااااااَؼاْٝااااااااح اىفْٞااااااااح ىَساااااااازغ اىعزَٝااااااااح اىب.فاااااااابٛ اىحث  ( 3)

 .32ص 1995ٗاىردرٝة رٝاض 
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ػ الس ػػاف أو اأمػػالؽ التػػ  تحتػػؾق شلػػا ادثػػار واأدلػػة الساددػػة م نػػو ذلػػ (:"مدػػرح الار سػػة)والػػت ض شػػرؼ       
  .(1)"الت  تداشد السحقر شلا يذف الغسؾض وم رفة الح يقة 

ة تش يػػ  مػػالؽ التػػ  تذػػيد مرحلػػو الس ػػاف أو ماسؾشػػة اأم نػػ (:"مدػػرح الار سػػة)لػػا ت ر ػػ  إوذىػػب رأي  خػػر       
رت ا يػػػا، و  ترػػػر ملحقػػػاك مػػػو يػػػل م ػػػاف بػػػيد مرحلػػػة مػػػؽ مراحليػػػا الار سػػػة وأحتػػػؾانه شلػػػا ادثػػػار السختل ػػػة شلػػػا إ

 .(2)"الست ددة
قتػراؼ جر ستػو حيػ   ػػدخل ر سػة الرايدػػ ، فيػؾ مقرػد الساػـر إلرت ػاج الا:" م نػو م ػاف إلسػا شرفػو الػت ض      

ف ػاؿ ىػؾ مدػتؾدع يػل ماأرت ػب مػؽ أاي و تقا فيو فتػرة د رػ  مسحتؾ اتػو أو  لتقػ  مالاػان   اليو  ؾسيلتو الخا ة،
 .(3)" داخلو وىؾ الذاىد الرام  وىؾ مدرح الار سة الؾاق   وال  ل 

مدػرح الار سػة ىػؾ الس ػاف الح يقػ  أو ال  لػ  أو الرايدػ  الػ ي أرت رػ  الار سػة ف مػ و ؾض  ى ا الت ر ػ        
 يػػا  رجػػع ال زػػل فػػ  الت ػػرؼ و  ثػػار مالحػػادث فاسيد  ػػر فييػػا شلػػا دليػػل أمػػالؽ التػػ  ذلػػػ مػػؽ اأ مػػا غيػػرفيػػو، أ
و الح يقػ ، فتػدخل فييػا السدرح الح يق  للار سػة، و س ػؽ أف نظلػر شلييػا اأمػالؽ السترػلة مالحػادث أ لاشلييا إ

 ث.الظرؽ الس ددة للسدرح والت  سل يا الاشاة، وي لػ طرؽ مغادرتيؼ لسحل الحاد
دلػة و  ظػ  ضػام  الذػرطة بػرارة الرػدن فػ  :" الس اف ال ي تشر ػر مشػو يافػة اأم نو (مدرح الار سة)و  رؼ       

 .(4)"شادة  شان الار سةـ، و رل  إلىتساح  شؽ الاان  و  ذف الشقاج شؽ اأدلة الس  دة لنالت
ترؼ فػػ  الرػياغة، ودالتػػال  دس ششػػا خػػرػػب فػػ  م شػا واحػػد مػع إؿ تلػػ ادران دس ػػؽ القػػؾؿ أنيػا تومػؽ خػػر      

الار سػة وأحتػؾق شلػا ادثػار  التػ  تذػيد مراحػل تش يػ مػالؽ " الس اف أو ماسؾشػة اأنو:( م مدرح الار سة)ت ر   
 ."مرحلة مؽ مراحليا الست ددة يل م اف بيدرت ا يا، و  ترر ملحقاك لسدرح الار سة ل ة مؽ إالستخ
حػ  شػػؽ وؿ فػ  الت ي د ظػ  لزػام  اأمػػؽ الخػي  اأدلػة فيػػؾ الػشػو م غػؼ اأإذا ىػؾ الس ػاف الػ ي تشر ػػر م      

ترػػؾ ر  شػػان الار سػػة مػػرة  شػػادةالاػػان  و  ذػػف الشقػػاج شػػؽ اأدلػػة الس  ػػدة لنتيػػاـ، وىػػؾ الس ػػاف الػػ ي درػػل  إل
حػػػداث الار سػػػة يسػػػا وق ػػػ  وىػػػؾ الذػػػاىد الرػػػام  ذو الحاػػػة القؾ ػػػة الػػػ ي  شظرػػػر ثانيػػػة، أي دس ػػػؽ فيػػػو تس يػػػل أ

التػػ  مػػرت مػػو و ذػػسل الس ػػاف  حػداثل ػػة وىػػؾ السػػر ة ال الدػػة ل ػػل اأتخمالح يقػة ششػػد حدػػؽ الت امػػل مػػع ادثػار الس
 خت ا فيو م د الار سة.ال ي أشد فيو الاان  جر ستو واأمالؽ الت  اخ ي  فييا أدوات الار سة والس اف ال ي أ

 
 
 

 المطمب الثان 

                                     
  اىرحقٞااااااااق اىعْااااااااائٜ ٗفااااااااِ اساااااااارْطاا ٍساااااااازغ اىعزَٝح ٍْ اااااااا ج ( اّظااااااااز ب. اااااااأ احَااااااااد ٍراااااااا٘ى1ٜ)

 . 18 ص2000اىَؼارف االسنْدرٝح 

( اّظز ػثدهللا ػثداىؼشٝش اىَسؼد اظزاءاخ اىَؼاْٝح اىفْٞح ىَسزغ اىحدز االرٕاتٜ رساىح ٍاظسرٞز ٍقدٍاح اىاٚ 2)

 . 45 ص 2006ظاٍؼح ّاٝف اىؼزتٞح ىيؼيً٘ االٍْٞح 

 . 22  ص 1966ثٞح فٜ اىرحزٝاخ  بار اىَؼارف  َ٘س٘ػح اىذٕاى  ( اّظز ػثداى٘احد اٍاً ػٞس3ٚ)

 . 52  ص 1996-( اّظز ب.قدرٛ ػثداىفراغ اى ٖاٗٛ  اص٘ه ٗاساىٞة اىثحس اىعْائٜ  ػاىٌ اىنرة  قإزج 4)
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 الجخيمة حأنهاع مدخ  
 

ة فػػ  م ػػاف  تػػداا  ىػػؾ م ػػاف وقػػؾع الار سػػة، فقػػد تحػػدث الار سػػاإلف د ػػؾف مدػػرح الار سػػة رة ألػػيس مالزػػرو       
يػرة، خ ل ػظ أن اسػو اأ لػا أفإ لػا م ػاف  خػرذلػػ الس ػاف إ امل شلا ن دو و تحػرؾ مػؽدراج فيو الزحية ثؼ  تح
ومػؽ ثػؼ فس ػاف تؾاجػد الا ػة مػره، اوالك إخ ػان ج سانػو حتػا الد تذػف ألا م اف  خر محػوقد  شقلو الاان  م د قتلو إ

لػػا مدػػرح الار سػػة الح يقػػ  م ػػد فحرػػو وتقرػػ  جسيػػع ادثػػار لحػػادث اإل تػػداا ، والػػ ي قػػد دقػػؾد إد ترػػر مدػػرح ا
شتتػاره الس تػاح اأوؿ لحػل لغػػل مػو، ل ػؽ رغػؼ ذلػػ، غالتػػاك مػا تؼ إسػتدشان الذػرطة إلػا م ػاف وجػػؾد الا ػة مإ ال القػة

ؾ ل إلا أمالؽ أخرق يس اف وقؾع الار سػة إف لػؼ د ػؽ  ي ا السؾقع والت  قد ت رة  غل  ماددة   الار سة، ولؾجؾد  ثار  
 .(1)و حتا م اف تؾاجد الاان ن دو، أو م اف تؾاجد سرح الار سة، أ

ودػػػ لػ دس ػػػؽ القػػػؾؿ مػػػ ف مدػػػرح الار سػػػة د ترػػػر مل ػػػاك م قتػػػاك لدػػػلظات التحقيػػػر م ػػػد شلسيػػػا  ؾقػػػؾع الار سػػػة       
اع شلػػػا ادثػػػار لرزمػػػة للح ػػػوليػػػا اف تػػػتح ظ شلػػػا ىػػػ ا الس ػػػاف وت ػػػيؽ شليػػػو الحراسػػػة ا إلبػػػرافيا السظلػػػر شليػػػو،

 الاشااية.
خزػػاشو ل رػػر لسػػا قلشػػا تت ػػدد اأمػػالؽ التػػ  دس ػػؽ أف ت ػػؾف محػػرك إلرت ػػاج الاػػرااؼ، وىػػؾ ت ػػدد الدس ػػؽ إ      

ر، ال ػػػان  مدػػػرح الار سػػػة وؿ مدػػػرح الار سػػػة السغلػػػمدػػػرر، و س ػػػؽ تقدػػػيؼ مدػػػرح الار سػػػة إلػػػا أرد ػػػة أنػػػؾاع ، اأ
 الس تؾح، ال ال  مدرح الار سة تح  السان، الرامع مدرح الار سة الستحرؾ.

ف  ػػتؼ الت امػػل م يػػا مظر قػػة تختلػػف شػػؽ الشػػؾع ادخػػر محيػػ   ػػتؼ تحقيػػر ول ػػل نػػؾع خراارػػو التػػ  داػػب أ      
 الرال  ال اـ ف  ال ذف شؽ غسؾض الارااؼ.

 
 ولالفخع ال 

 مقمدخح الجخيمة المغ 
ىػؾ الػ ي  ؾجػد داخػل ي دس ؽ غلقو، والداػؾز التػردد شليػو، و ة أرت ر  فيو الار سوىؾ الس اف السحدد ال ي أ      

يظرة شلييػا، و ذػسل السدػرح ادزػاك أمػالؽ الػدخؾؿ مالؽ الت  دس ؽ غلقيا والدػالستان  الد شية أو التاار ة ويل اأ
 ىاليل،وأىؼ خرااص السدرح السغلر ما ل :دلؼ والالد شيو و مؽ أ ى ا ماإلضافة الا ملحقاتو والخروج،

ؽ فحرػػػو وتحد ػػػد طر قػػػة لػػو مػػػدخل ومشافػػػ  دس ػػػؽ فحرػػػيا وم ا شتيػػػا،  تس ػػػل فػػػ  مػػػاج الس ػػػاف والػػػ ي دس ػػػ – أوالً 
 لا داخل مدرح الار سة.الدخؾؿ، واأداة السدتخدمة للؾ ؾؿ إ

شؾ ػة د شػ  ر مؽ وجػؾد مػؾاد م سة، م اؿ التحقالار م ا شة السدرح السغلر تداشد شلا تحد د التاش  شلا  – ثانياً 
 و حاوؿ ذلػ.أف الاان  مارس الاشس أ

اػان  فػ  م ػاف الحػادث قػد ت يػد فػ  إثتػات ل ػة شػؽ الاج الار سة، فػال  ؾر شلػا  ثػار متخرت تحد د وق  أ – ثالثاً 
  ف الار سة ارت ر  ليرك.ستخداميا ف  الحادث ت يد م  ؾر شلا أداة اضانة  دو ة تؼ إالوق  إرت ا يا، م اؿ ذلػ 

                                     
 . 5_  4  ص 2004  1اىْاشز ئاص   ( اّظز ٕ اً ػثداىحَٞد فزض   ٍؼاْٝح ٍسزغ اىعزَٝح  1)
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و تحر  يػػا مػػؽ  ػػاؿ ذلػػػ نقػػل خل شػػة يريػػرة وثقيلػػة أتحد ػػد شػػدد الاشػػاة السش ػػ  ؽ ووجػػؾد دور ل ػػل مػػشيؼ، م – رابعاااً 
 .(1)م انيا دليل شلا ت دد الاشاة

قػػػدـ،  ػػػل ىػػػؾ د شػػػا خظػػػؾرة ال اشػػػل، فإقتحػػػاـ ف خرػػػااص السدػػػرح السغلػػػر التقترػػػر شلػػػا مػػػا تودتقػػػد رنا إ      
ف طرة دليػػل شلػػا الخظػػؾرة، لػػ لػ ناػػد أ، والاػػرأة والسخػػاومخػػاطرة رت ػػاج جر سػػة ما تظلػػب جػػرأة لؽ السغلقػػة إلاأمػػا
قػة، م  ػس الاػػرااؼ السرت تػة فػػ  مػػالؽ السغلع ال راقػ  دقػػرر فػ  الغالػب شقؾدػػة أبػد لسرت رػػ  الدػرقات فػ  اأالسذػر 

السقػػػررة لسرت رػػػ  جر سػػػة الدػػػرقة وفػػػر  خف.)قػػػارف فػػػ  ذلػػػػ ال قؾدػػػةالس تؾحػػػة حيػػػ  دقػػػرر ليػػػا شقؾدػػػة أمػػػالؽ اأ
الس دؿ، وال قؾدة السقررة لسرت رػ  جػرااؼ الدػرقات فػ   1969لدشة  111( قانؾف ال قؾدات ال راق  رقؼ 446السادة)
 (مشو.441 442 443 444السؾاد)

 
 الثان   الفخع

 مدخح الجخيمة المفتهح
و، و ظلػػر شلييػػا مدػػارح الاػػرااؼ خػػارج الستػػان ، د ترػػر مدػػرح الار سػػة م تؾحػػاك فػػ  حػػاؿ شػػدـ وجػػؾد حػػدود لػػ      

مػػالؽ الدػػ شية والسرشيػػة مرػػ ة شامػػة ار والظرقػػات، مس شػػا اأمػػالؽ التػػ  تقػػع خػػارج األاأمػػالؽ اللراةيػػة والحػػدا
وجػػدراف، ومػػؽ سػػسات ىػػ ا السدػػرح يسػػا  ػػرق الػػت ض والدس ػػؽ غلقيػػا والدػػيظرة شلييػػا، فيػػ  غيػػر محػػددة م سػػؾار 

 ما ل :
رت رػػ  فيػػو مػػؽ شدمػو، م ػػاؿ ذلػػػ وجػػؾد الا ػػة د أذا يانػػ  قػشلػػا تحد ػػد م ػػاف إرت ػاج الار سػػة ومػػا إ: ددػاشد اوالً 

 الس  ؾر شلييا وشدـ وجؾد  ثار دمان مالس اف ال ي ش ر شلييا فيو  دؿ شلا نقل الا ة مؽ مدرح الار سة.
سػػيلة السدػػتخدمة، م ػػاؿ ذلػػػ و والؾ و اليػػرج مشػػاليػػو أ: السدػػرح الس تػػؾح دحػػدد خػػ  سػػير الاشػػاة فػػ  الؾ ػػؾؿ ثانياااً 

 رض.اأ طارات الديارات شلاإ
و مسحػػػض رغرتػػػو وم اليػػػا  ثػػػار  ػػػيؽ الاػػػان  والساشػػػا شليػػػو فػػػ  حػػػاؿ إذا تػػػؼ اسػػػتدراجو إليػػػو أ: دحػػػدد الرػػػلة ثالثااااً 
 .(2)ال شف
 غيػر ف ى ه الخرااص قد نادىا ف  السدرح السغلػر، فيػ  التقترػر شلػا السدػرح الس تػؾح حرػراك،ون تقد أ      

وشلػا ليو والسحافغػة شليػو إلا الؾ ؾؿ إ -درح الس تؾحسالف   -سراع السحقرأف ماداب الت لد شليو ىؾ ضرورة إ
 وح الس تػؾح مدػسؾح مػو للاسيػع، فتإم ػاف اي بػخص م ا شتػو أف الؾ ؾؿ الػا السدػر ادثار السؾجؾدة فيو، مدرب أ

ادثػػار  شػػؽجػػرانات ال ذػػف والتحػػ  إ ؽ حػػافظ شلػػا الس ػػاف و حرسػػو لحػػيد ال رػػ  فيػػو اف لػػؼ  يػػ ن السحقػػر مػػؽ
                          ونقليا.                                                                                                                      

 
 .6ص   2007  قإزج   ز اىؼزتٜبار فن  ٍسزغ اىعزَٝح  اىطثؼح االٗىٚ ب.سؼد احَد ٍحَ٘ب س ٍح  -1

 7ص   ساتق اىَصدر   اىب.سؼد احَد ٍحَ٘ب س ٍح  -2

 ثالثالفخع ال

 مدخح الجخيمة تحت الماء 
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لار سة ف  دة و لقؾف ماأداة السدتخدمة لو  رت رؾنيا ف  اليامت ب السارميؽ جرااسيؼ تح  السان أحياناك  ر أ      
، وقد راج مالت  ؽ ف ت  السان ود د شدة أداـ تظ ؾ الا ة م د أليو م د قتلو فالسان، يسؽ  لق  ما ة الساشا ش

و غير ذلػ مؽ السؾاد مادؼ ثقيل الؾزف يالحار ال رير أو قظ ة يريرة مؽ الحد د أ التظ ؾ ف  حاؿ رد  الا ة
 .(1)الت  تسشع الا ة مؽ الظ ؾ فؾؽ السان فتغل مظسؾرة ف  ال سر والت  قد تتظلب انلاؿ غؾا يؽ للتح  ششيا

 الفخع الخابع
 كمدخح الجخيمة المتحخ  

مشقؾالك، ومدرح أو ياف  أرت ب فيو جر سة شقاراك ل الس اف ال ي  تشؾع مدرح الار سة ي لػ حدب ب       
مالؽ متحرية مظري تيا ال ي دقع شلا أرض ثا تة، أما مدرح الار سة السشقؾؿ فيقع ف  أالار سة ال قاري ىؾ 

  .(2)  الديارات والد ؽ والقظارات والظااراتم اؿ ذلػ الارااؼ الت  تقع ف
 يػػا مدػػتؾدع  ثػػار الار سػػة، فيػػ  اأمػػالؽ التػػ  تشرػػب شلييػػا نيػػا تتقػػا جسيمدػػرح الار سػػة إال إتشػػؾع ورغػػؼ       

الػػػػا تحد ػػػػد سػػػػتشظاؽ ىػػػ ا السدػػػػرح و ػػػػؾالك إت التحقيػػػر فػػػػ  الار سػػػػة، ووسػػػػيلة جػػػرانات الس ا شػػػػة ال شيػػػػة يػػػػ جراناإ
 رت ا يا.ة وإثتاتيا إلتيامو مإبخرية مرت ب الار س

 
 لثالثالمطمب ا

 الجخيمة وواجباتهم خيق مدخح  
سػػة. ول ػػؽ سػػؼ السدػػ وؿ شػػؽ مدػػرح الار  ي  تػػؾلا ميسػػة فحػػص مدػػرح الار سػػة أدظلػػر شلػػا الذػػخص الػػ      

 دلة.شلا اأتذؾ ش الحد درح الار سة م برطة حتا ال تس ؽ أم رجاؿ الذرطةقرل و ؾلو دغلر 
حت ػاع  يػا، و  ػؾف ىشػاؾ شػادة ي أثػر واأوؿ شؽ مدرح الار سة الت لد مؽ وجؾد يل قظ ة  غيرة أ تؾلا السد  

 فر ر للسداشدة ف  التح .
ؾجػب شلػا يػل ،  تلسشػع تلؾثػولػا مدػرح الار سػة، ل ؽ مػؽ السيػؼ اأ دحزػروا ىػؼ أن دػيؼ أثػاراك مػؽ الخػارج إ      

قيػػة مرسػػتي ية و زػػع يػػاك  رمػػ  م ػػد يػػل إسػػت ساؿ و شت ػػل أح دػػة فؾ ؾدػػاك فؾقيػػاك ورقف  رتػػدي ثفػػرد مػػؽ فر ػػر الار سػػة أ
 .(3)ق ازات

 لوالفخع ال 

 المقرهد من  خيق مدخح الجخيمة 
لايػات السخترػة وذلػػ شرػر وسػاال مػرغ ششيػا لطة ال ي د تذف الار سة و قؾـ ماأخظػار واإلف رجل الذر إ      

الار سػة ار السؾجؾدة مس اف الار سػة وخا ػة السؾجػؾدة مسدػرح تراؿ الستاحة لو ويسا دقؾـ مالسحافغة شلا ادثاإل

                                     
ىَْذرٛ ٗائزُٗ  ٍ٘س٘ػح اىؼيً٘ اىعْائٞح)ذقْٞح اىحص٘ه ػيٚ اٟشاار ٗاالبىاح اىَابٝاح(  ( اّظز ساٍٜ حارب ا1)

 . 96  ص  2007ظشء االٗه  ٍزمش تح٘ز اى ز ح  اى ارقح   

 .55( اّظز ػثدهللا ػثداىؼشٝش اىَسؼد  اىَصدر اىساتق   ص2)

 . 6ص  اىَصدر اىساتق (اّظز تزاِٝ اْٝس  3)
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ر رجػػل محػػاوالك يػػ لػ مشػػع اخػػترل الستيسػػيؽ والذػػيؾد حيػػ   شتغػػ خػػر ؽ مػػؽ ال رػػ  مػػوو  سػػل جاىػػداك شلػػا مشػػع اد
مػر للتحػ  شػؽ ادثػار الساددػة الغػاىرة التحقيػر فييػا واسػتدشان الخرػران إذا لػـل اأ مرالتح  والسحقر ال ي  تؾلا أ

ا  ػػدوره فحػػص الا ػػ  وتحد ػػد نػػؾع وغيػػر الغػػاىرة ورف يػػا وترػػؾ رىا ويسػػا ددػػتدش  الظريػػب الذػػرش  الػػ ي  تػػؾل
 ذا ت ددت.اإل امات إ

و طػػب بػػرش  يػػل ىػػ الن لسخترػػيؽ سػػؾان يػػانؾا خرػػران مرػػسات  و  ثػػار أفالذػػرط  رجػػل الدور ػػة والخرػػران ا      
اثيؼ ليزػػ يا السحقػػر إلػػا جانػػب مػػا أستخلرػػو محػػاو أنتػاتقػػار رىؼ شػػؽ د ترػروف خرػػران يػػل فػػ  تخررػػو دقػػدمؾف 

قزػػػية ؾد وشسػػػل الس ا شػػات والت تيذػػػات ألرزمػػة لتقػػػددؼ سػػػتاؾاج الستيسػػيؽ والساشػػػا شلػػػييؼ والذػػيمػػؽ دالاػػػل فػػ  إ
بػخاص الػ  ؽ د سلػػؾف فػ  ميػػداف مدػرح الار سػة ىػػؼ مػا دظلػػر شلػييؼ مػػال ر ر ىػػ الن األلح ػؼ فييػػا، ف ػل   ػالحة
ذا جسي ػاك م زػيؼ مػع م ػض إلناػاح القزػية وال ػتؼ ىػ ا الشاػاح إال إ ال  ؽ  ت ػاونؾف ( TEAM WORK)ال سل 

ير السظلر  يؽ الاسيع فر داػؾز أحػدىؼ أف  ش ػرد فػ  ال سػل وأف  تػدخل لاف ال سل الاساش   تؼ مالت اوف والتشد
الدور ػة  ؿلرجػا ي حدػب اخترػاص يػل مػشيؼ، فػر داػؾز مػ رك ف  ال سل شلا إختراص غيره مؽ أفراد ال ر ػر، أ

ودالتػػال  سػػت ؾف  اك خريػػر  لػػيسنػػو تحػػ  شػػؽ ادثػػار الساددػػة الغػػاىرة أاف  تػػدخل و  سػػل م ػػاف الخريػػر السخػػتص مال
لػا الشتػااو السظلؾدػة ودالتػال  ت ذػل القزػية، ال ر  مسدػرح الار سػة وىػ ا  ػ دي إلػا تػ خير الؾ ػؾؿ إ نتياة شسلو

وششدما دػ ت  الخريػر لرفػع ىػ ه  قدامو ف  مدرح الار سة ثار أو تو أماتقيد ضد مايؾؿ، أنو قد  ترؾ مرساوغالتاك 
نيػا تخػص رجػل الذػرطة غيػر ور ة فيرف يا الخرير وىؾ الد لػؼ إثار الدر والترسات قد الداد سؾق مرسات و ثااد

فس رؾ الاسيػػع م نػػو الماػػاؿ للتشػػاف  ػػدالسخػػتص، ودالتػػال  الدس ػػؽ الؾ ػػؾؿ إلػػا الترػػسة الح ي يػػة، ولػػ لػ ال ػػد أ
ي قزػية  تؾقػف شلػا مػدق الت ػاوف والت ػاىؼ والتشدػػير سخػتص  يػشيؼ فػ  ال سػل وأف ناػاح أالغيػر سػ  و  لال غيػر 

ف قاف وشدـ تدخلو ف  شسل بػخص  خػر فػ  ماػاؿ التحػ  الاشػاا  شلػا أم تشسلو يل بخص  وأدان يؽ الاسيع 
مدػرح الار سػة  ث متابػرة و  ػدوقؾع الحػاد د ؾف التشدير ال امل  يشيؼ، شلساك ماف نذال ال ر ر الست امل  ردأ شقب

جػرااؼ القتػل، الساددة السترويػة فيػو وخا ػة فػ  لا نتااو ىامة، وذلػ شؽ طر ر ادثار مؽ أىؼ ششا ر الؾ ؾؿ إ
لسػػا تسػػاـ مػػ مر فحرػػيا اىتسامػػاك يريراك،ىؼ اللنػػا التػػ   تظلػػب مػػؽ السحقػػر اإلالحر ػػر وجػػرااو الدػػرقات، و نتحػػار، واإل

ل ػػل مػػشيؼ ف ت ػػؾف ة(، السحقػػر والخرػػران، لػػ لػ ال ػػد أالست امػػل  ت ػػؾف مػػؽ رجػػاؿ الذػػرطة)الدور ف ال ر ػػر ذيرنػػا أ
 جران م ا شة فشية للتح  ف  مياـ دقؾـ مو وذلػ فؾر أخظاره مالحادث اإلجرام  الؾاقع، حي  دحتاج اأمر إل

 .(1) فزل الس لؾماتمدرح الار سة للؾ ؾؿ إلا أ  
 الفخع الثان 

 ح الجخيمةدوات  خيق مدخ أ 

                                     
اش٘ر  اساىٞة اىرحقٞق ٗاىثحاس اىعْاائٜ  امابَٝٞاح فيساطِٞ ىيؼياً٘ االٍْٞاح  اى اؤُٗ ( اّظز ٍقدً.دمحم حَداُ ػ1)

 .  67ص  2010االمابٍٞح  قسٌ اىَْإط  
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دلػة وادثػار ن م ػا شتيؼ وقيػاميؼ  رفػع ونقػل اأثشػاادة ماددتخدـ ضام  مدػرح الار سػة أدوات وأجيػلة م يشػة أش      
و الحػادث السػراد م ا شتػو وال ػد مػؽ ى ه اأنؾاع شلا حدب نؾع الار سػة أ دالساددة مؽ مدرح الار سة وتتشؾع وتت د

 .(1)و مالس ا شة وى  يالتال تؾافرىا مع ضام  مدرح الار سة ششد قيام

زػػرىا السرػػؾر حدلػة ماددػػة وىػ ه الس ػػدات شػػادة مػا دسدػرح الار سػػة ومػػا دحػؾي مػػؽ  ثػػار وأ: م ػدات ترػػؾ ر لوالً أ
 دوات:السد وؿ شؽ الترؾ ر وتذسل ى ه اأالاشاا  م و وىؾ الذخص 

 لاميرات وشدسات متشؾشة.-1
 جيلة قياس الستخداميا ف  الترؾ ر.أ-2

 عيار ادثار الساددة ف  مدرح الار سة وتذسل:دات خا ة مإ: م ثانياً 
 ضانة للتح  شؽ ادثار.م دات إ-1
 عيار الترسات السخةية.مؾاد ييسيااية إل-2
 شدسات م ررة لل حص ف  مدرح الار سة.-3

 دلة وادثار وتذسل التال :: م دات لرفع وتحر ل اأثالثاً 
 سرؾ.أدوات قظع اأ -مقص -مرق -1
 -ؼ ال ارغػػة السقػػ وفات الشار ػػةعر دثػػار واأدلػػة الساددػػة م ػػل:اأحاػػاـ لح ػػظ ونقػػل اة اأمرسػػتيػ مت ػػددشلػػب -2

 الدـ الداال. -اللجاج -الذغادا
 الدـ الااؼ. –الذ ر  –لياس مرستيػ لح ظ اللجاج أعرؼ ورقية وأ-3
  امع وال  ؾؼ.مذس ات خا ة  رفع  ثار الترسات لأل-4
 دلة الساير ة.اأة لرفع ونقل م شدة ييردااية  غير -5

 : م دات خا ة مالرسؼ ال روي  لسدرح الار سة وتذسل:رابعاً 
 دوات رسؼ ىشدسية.أ-1
 ريان .القرـ خا ة مالرسؼ أ-2
 م اد.تشؾشة اأات ملسدافأدوات قياس -3

حتػاج إلػا حػؾادث الحر ػر ىػ ه الحػؾادث تن اػارات و خا ة لت ض الحؾادث م ػل حػؾادث اإل الت: أدوات و خامداً 
 .(1)دوات وم دات خا ةأ
 
 
 

 الفخع الثالث 
 واجبات ضابط مدخح الجخيمة

                                     
 .68ٍقدً.دمحم حَداُ ػاش٘ر: اىَصدر اىساتق  ص (1)
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 شة ششد تل يو الترغ مؽ جيات اإلختراص وذلػ قرل ف  شتقل مالدرشة السسشلا ضام  مدرح الار سة أ      
سة ىؾ دلة مؽ الزياع، وضام  مدرح الار الؼ مدرح الار سة وح اعاك شلا اأي بخص  تغيير م أف دقؾـ أ

ف   و فحريانست ادة مشيا ألم ا شة مدرح الار سة ورفع نقل اأدلة الساددة مؽ ى ا الس اف بخص مد وؿ شؽ 
ست انة مسختلف الخرران وال شييؽ الاشااييؽ و ذسل ذلػ الظريب الذرش ، السرؾر السخترر الاشاا  و س شو اإل

 ، ومؽ واجتاتو:ثاراأ رفعؼ السخترر الاشاا  وطاقؼ الاشاا ، خرير الترسات، طاق
 *لذف غسؾض الار سة.

 *لذف الساـر السد وؿ شؽ الار سة.
 لقان ال تض شلا الساـر الح يق .*السداشدة ف  إ

 الفخع الخابع
 ةواجبات محقق مدخح الجخيم

يػػاف ذلػػػ الػػترغ مػػؽ رجػػل الدور ػػة أو الساشػػا  نتقػػاؿ السحقػػر لس ػػاف الحػػادث وفػػؾر تل يػػو الػػترغ سػػؾانقرػػل إ      
ي تغييػر مسدػرح الار سػة لحػيؽ و ػؾلو خا ػة م ػدـ ال رػ  أو إجػران أيػو إشظػان ت ليسػات حد الذيؾد شلشليو أو أ

 ودالتال  شليو اتتاع الخظؾات التالية:
 ف د سل السحقر جاىداك شلا الؾ ؾؿ م قرا سرشة لس اف الحادث.أ-1
 و الؾ ؾؿ للح يقة الت   تح  ششيا.مامو حتا  تدشا لأف دقؾـ  ؾضع خظة تت ر مع عروؼ الار سة الت  أ-2
 وؿ مؽ التذف الار سة وم رفة شرقتو مالحادث.غ أو أرلِ ف دقؾـ مسشاقذة السُ أ-3
 و الذيؾد.الاان  أو و ي ف  ت ثر مذخرية الساشا شليو أف ال ترؾ مااالك ل اط تو م ف تتح ؼ ف  شسلأ-4
مػػؽ رجػػاؿ الذػػرطة غيػػر السخترػػييؽ ل ػػدـ ال رػػ  حػػد مالػػدخؾؿ لسدػػرح الار سػػة وحتػػا لػػؾ يػػانؾا شػػدـ الدػػساح أ-5

  دوف قرد. ياف مسحتؾ ات الار سة حتا لؾ
 ثار السحتسل تؾاجدىا مالس اف.اإلم انيات ل حص جسيع اد  ف د سل م لأ-6
   درب نؾةية الار سة.مستدشان الخرران ال  ؽ دحتاج الييؼ وذلػ إ-7
اف ذا يػػا ػػة إقتزػػ  الغػػروؼ ذلػػػ خة شلػػييؼ إذا أىشػػاؾ مرػػا ؾف ووضػػع الحراسػػذا يػػاف إسػػ اؼ السرػػا يؽ إ-8

 لا السدتذ ا.السراج مؽ الاشاة، مع محاولة إستاؾا يؼ حتا ولؾ أثشان نقليؼ إ
شػػة سػػؾان يػػاف ذلػػػ نػػاتو شػػؽ ف تدػػيظر شليػػو ف ػػرة م يشلػػا السحقػػر أال  تدػػرع فػػ  إ ػػدان رأدػػو، يسػػا الداػػؾز أ-9

 ليو.الترغ أو شؽ طر ر إباشة قد ترل إ
  ت لد مؽ جسيع الس لؾمات الت  ترل اليو شؽ طر ر م ا شة محل الحادث. فشليو أ-10
 ف د سل شلا فرل السذتتو  يؼ شؽ م ض و  سل شلا ت تيذيؼ.شليو أ-11
 نؾاع.ا فرل الذيؾد شؽ م ض حتا ال  ثر أحدىؼ شلا ادخر أف الذيؾد أف د سل شلشليو أ-12
راد الت لػػد مػػؽ بػػ ن م ػػيؽ رفتػػو وتؾضػػيحو خا ػػة إذا أما رغػػب فػػ  م  ف دظلػػب مػػؽ الخرػػرانشلػػا السحقػػر أ-13

  ردو لو غير واض .



 18 

 (1).نتيان ال امل مؽ م ا شة مدرح الار سةسحقر  ؾضع الحراسة التامة حتا اإلف دقؾـ الأ-14
 الخابعالمطمب 

 نطاق مدخح الجخيمة 
سػػتدالالت والتحقيػػػر اإل مدػػػرح الار سػػة وديػػاف نظاقػػػو مػػؽ اأمػػؾر اليامػػػة فػػ  ماػػاؿ جسػػػع ف تحد ػػد م يػػؾـإ      

جرامػػ ، ويػػ لػ لريػػاف مػػدق اأدلػػة الاشاايػػة وذلػػػ لريػػاف اإلخترػػاص مػػؽ تحد ػػد م ػػاف الدػػلؾؾ اإلالاشػػاا  لاسػػع 
دوار الاشػػاة وأمػػالؽ ت  القزػػاا  فػػ  حػػاالت التلػػتس، ماإلضػػافة إلػػا تحد ػػد أحػػدود الدػػلظة السسشؾحػػة لسػػ مؾر الزػػ

تخدمة فػػ  الحػػؾادث داة السدػػواألقاضػػ  شػػؽ ييةيػػة وقػػؾع الار سػػة تؾاجػػد الذػػيؾد التػػ  ت يػػد فػػ  ترػػؾر السحقػػر وا
 ػيؽ مظلػر الشػار والسرػاج وم ػاف اإلطػرؽ وإم انيػة السػدق، وتحد ػد السدػافة  م يػدةسلحة الشار ػة الت  ترت ب ماأ

 .(2)رت ا يؼ الار سةيل ال ي سل و الاشاة لليروج م د إم انية حدوثيا والدرمذاىدة الذاىد للؾاق ة وإ
إليػػو مدػػرح الار سػػة واتايػػ  م زػػيا إلػػا تؾسػػي و،  يشسػػا اتايػػ  ران حػػؾؿ الشظػػاؽ الػػ ي دستػػد وقػػد تريشػػ  اد     

 -لا حرره ف  نظاؽ ضير، ولتحد د نظاؽ مدرح الار سة نتشاوؿ السؾضؾع مؽ زاو تيؽ ويسا  ل : ران أخرق إ
 ولالفخع ال 

  ج النطاق المكان  لمدخح الجخيمةتحج
 ػاف خترػاص التحقيػر مالسشلا أنو)) دحػدد إ الالااية ؾؿ السحالسات ؼ)أ( مؽ قانؾف أ 53نر  السادة       

ال ي وق   فيو الار سة يليا أو جلن مشيا أو أي ف ل متسؼ ليا أو أدة نتياة ترتر  شلييػا أو ف ػل د ػؾف جػلن مػؽ 
و وجػػد د الساشػا شليػػو فيػػو ألس ػاف الػػ ي وجػػو مػػؽ جػػرااؼ ال ػادة يسػػا دحػػدد ماجر سػة مريتػػة أو مدػػتسرة أو متتام ػة أ

 . و بخص شالؼ  يا((  الار سة مذ نو م د نقلو إليو  ؾاسظة مرت ريا أفيو الساؿ ال ي ارت ر

الاشاا  مسختلػف دوؿ ال ػالؼ شلػا أف مدػرح الار سػة أو م ػاف الار سػة ىػؾ  وأجسع الخرران ف  مااؿ التح       
ض مػشيؼ لا يذف الح يقػة، مسػا دفػع الػت الاشااية الت  ت دي إ مدتؾدع سرىا إلحتؾااو شلا ادثار الساددة واأدلة

مػالؽ إلا التؾسع ف  تحد د نظػاؽ م ػاف أرت ػاج الار سػة، فيػؾ دستػد  شغػرىؼ إلػا اأمػالؽ الساػاورة مػؽ طرقػات وأ
  تحد ػػد نظػػاؽ مدػػرح الار سػػة  يػػدؼ إلػػا إداػػاد شامػػة للتحػػ  شػػؽ ادثػػار الساددػػة الست لقػػة مالحػػادث فالتؾسػػع فػػ

 لرر للحرؾؿ شلا الدليل الاشاا .أفر ة 
لتذػػر  ات فػػ  دوؿ ال ػػالؼ نػػو لريػػاف مدػػرح الار سػػة مػػؽ ناحيػػة السدػػاىسة فػػ  ارت ػػاج الار سػػة اختل ػػ  اإلػػا أ      

 لا اتااىيؽ:وأنقدس  إ
مساػػرد الغيػػؾر شلػػا مدػػرح الار سػػة  خػػ  ؾسػػع مةيػػار ال اشػػل اأ ػػل  فؾ ػػل مػػو الحػػاؿ إلػػا اأ ول:االتجاااا ال 

 .(3)خر ؽ، ومؽ ى ه التذر  ات التذر ع ال راق  ا يا دذد مؽ أزر ادأثشان ارت

                                     
 .70صاىساتق  َصدر ر  اى(ٍقدً .دمحم حَداُ ػاش1٘)

 .89ساٍٜ حارب اىَْذرٛ ٗائزُٗ  اىَصدر اىساتق  ص(2)

( 48(ٍِ قااُّ٘ اىؼق٘تااخ اىؼزاقٜ:ػياٚ اّأ ))ٝؼاد فااػ ي ىيعزَٝاح ماو شازٝل تحناٌ اىَاابج)49ّصد اىَابج )( 3)

 ارذناب اٛ فؼو ٍِ االفؼاه اىَنّ٘ح ىٖا(( .ارذناتٖا اٗ ماُ حاضزاي اشْاء 

 .16(ب.سؼد احَد ٍحَ٘ب س ٍح  اىَصدر اىساتق   ص 2)
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ـ مال  ػل السػادي الس ػؾف  ػل  و تظلػب ضػرورة ال يػاف نو دسيل إلا التزيير مؽ مةيار ال اشػل اأ تجاا الثان :اإل 
 .(2)قل الردن فيو ومؽ ى ه التذر  ات التذر ع السرري والتذر ع اللير للار سة أو جلن مشو أو شلا اأ

 ف ىشاؾ اتااىيؽ لتحد د مدرح الار سة:الشدتة ل قيان القانؾف الاشاا  فإوي لػ الحاؿ م      
 . ل  ودالتال  التؾسع ف  م يؾـ مدرح الار سةالتؾسع ف  تحد د مةيار ال اشل األا : دسيل إاإلتجاا االول

س ػاف الػ ي أرت رػ  الف ارت ػاج الار سػة مم ػا: الد ت ػ  مسةيػار التؾاجػد شلػا مدػرح الار سػة فيحػدد تجاا الثان اإل 
 ػػػل  قػػػانؾن  ور تػػػة فػػػ  تحد ػػػد ال اشػػػل اأران الظػػػامع الىػػػ ه ادشلػػػا ل  ػػػل، و غلػػػب و جػػػلن مشيػػػا مافيػػػو الار سػػػة أ

 .(3) والذر ػ
سل م ػػاف ارت ػػاج الار سػػة ال  لػػ  وأي ف  تدػػع و ستػػد ليذػػودشغرنػا الستؾاضػػع نػػرق إف مدػػرح الار سػػة داػػب أ      
حرػػلة مشيػػا أو أخ ػػا و السػػؾاد الستجػػلن أو أجػػلان مػػؽ الار سػػة أو نقلػػ  إليػػو أداة الار سػػة أرت ػػب فيػػو خػػر ام ػػاف  

و الذخص ال ي يػاف ضػحية ليػا، ي مػالؽ ح ػظ السخظػؾفيؽ و السحتاػل ؽ  ػدوف حػر. فيو الذ ن محل الار سة أ
دلػة الت أل ػر للحرػؾؿ شلػا أا التؾسع  تظلب مؽ السحقر جيػداك ألرػر ل شػو فػ  الشتياػة  ػ دي إلػا احتسػاوم ل ى 
  م تررة.

 الفخع الثان 
  ج النطاق الدمان  لمدخح الجخيمةتحج

يلسػػا يػػاف ذلػػػ  و مدػػرح الار سػػة ويلسػػا يػػاف انتقالػػو سػػر  اك السحقػػر إلػػا م ػػاف أذا انتقػػل ال ػػتؼ ال ذػػف إال إ      
ف امػل ىػؾ الح يقػة التػ  ت ر((.داشات التح  اأولا قيسػة ال تقػدر، أف الؾقػ  الػ ي دسػر لافزل، وقد قيل ))إف 

دلػة، وتؾقػف ناػاح السحقػر شلػا مػدق اسػت ادتو مػؽ شامػل الػلمؽ الستس ػل مالدػرشة لػو أىسيػة قرػؾق فػ  ضػت  اأ
ؾ ل شلا ارت اج الار سة قد   دي إلا ضػياع أو تغييػر م السيػا أمػا م  ػل الظري ػة يالر ػاح اللمؽ، فسرور وق  ط

و م  ل أبػخاص التػردظيؼ أدػة  ػلة ول ػشيؼ د ر ػؾف ليؼ شرقة مالحادث، أأو اأمظار، أو م  ل اأبخاص ال  ؽ 
 .(4)الغير يا مؽ ماج ال ر  

نػػو سحالسػػات الالاايػػة شلػػا زمػػؽ م ػػيؽ إلجػػران الس ا شػػة، إال أالسذػػرع ال راقػػ  لػػؼ  ػػشص فػػ  قػػانؾف أ ػػؾؿ ال      
 مشػػػو))شلا شزػػػؾ 43جرػػػ  السػػادةدس ػػؽ اسػػػتشتال شامػػل الدػػػرشة مػػػؽ الشرػػؾص الػػػؾاردة فيػػو وت ليػػػده شليػػػو فقػػد أو 

شلسػو  يػا  و اترػلأذا أخرػر شػؽ جر سػة مذػيؾدة إ( 39السرػيؽ فػ  السػادة)الزت  القزػاا  فػ  حػدود اخترا ػو 
فػػػػادة الساشػػػػا  شتقػػػػل فػػػػؾراك إلػػػػا محػػػػل الحػػػػادث، و ػػػػدوف إ أف دخرػػػػر قاضػػػػ  التحقيػػػػر و اإلدشػػػػان ال ػػػػاـ  ؾقؾشيػػػػا و

سػػػت سل فػػػ  ارت ػػػاج و زػػػت  اأسػػػلحة ويػػػل مػػػادغير أنػػػو أؾ اك،شليو،و دػػػ ؿ السػػػتيؼ شػػػؽ التيسػػػة السدػػػشدة اليػػػو ب 
الار سػػػػة، و  ػػػػا ؽ  ثارىػػػػا الساددػػػػة و حػػػػافظ شلييػػػػا و  رػػػػ  حالػػػػة االبػػػػخاص واالمػػػػالؽ ويػػػػل ماد يػػػػد فػػػػ  التذػػػػاؼ 

دزػػاحات فػػ  بػػ ف الار سػػة ومرت ريػػا ر سة،و دػػسع اقػػؾاؿ مػػؽ يػػاف حاضػػراك أو مػػؽ دس ػػؽ الحرػػؾؿ مشػػو شلػػا إالا
 و شغؼ محزراك   لػ((.

                                                                                                                        
  1989  اىقاإزج  ىيْ از ٗاىر٘سٝاغ ْائٞاح  بار اىْٖضاح اىؼزتٞاحػثداىسرار  شزغ قااُّ٘ اظازاءاخ اىع ح(ب.ف٘س3ٝ)

 .182ص 

 . 52ص طاُ اى اٗٛ (ب.سي4)
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وجػب شلػا السحقػر السذرع ال راقػ  أ لالااية  تز  اف ؾؿ السحالسات ا( مؽ قانؾف أ43ومؽ نص السادة)      
 ف دخرػر قػاضدة أو اترػل شلسػو  يػا أخرػر شػؽ جر سػة مذػيؾ ت  القزاا  ف  حدود إخترا ػو إذا أوشزؾ الز

ع شلػػا مدػػرح الار سػػة، أي أف لغػػرض الح ػػا لػػا محػل الحػػادث وذلػػػالتحقيػر وشزػػؾ اإلدشػػان ال ػػاـ و شتقػػل فػػؾراك إ
 و م ده متابرة وجؾدَا.حل الحادث د ؾف حاؿ تلق  الترغ ألا ماإلنتقاؿ إ

ل زػػؾ الزػػت  القزػػاا  ششػػد نػو :)) ( مػػؽ قػانؾف أ ػػؾؿ السحالسػػات الالاايػػة شلػػا أ44سػػادة )لسػا نرػػ  ال      
ششػو حتػا  ػتؼ تحر ػر   ت ػادق ػة أو اإلالحاضر ؽ مؽ متارحػة محػل الؾاف دسشع انتقالو إلا محل الار سة السذيؾدة أ

ا خػالف أحػد ىػ ا ذوإ ؽ الحرػؾؿ مشػو شلػا إدزػاحات مذػ نيابخص دس ػ اؿ يلف دحزر ف  الحالسحزر، ولو أ
نػو ))تشتيػ  ؾؿ السحالسات الالااية فتػشص شلػا أ مؽ قانؾف أ( 46ما السادة )فيدوف ذلػ ف  السحزر((.أ اأمر

مػػػو  وال فيسػػػا د ل ػػػلتحقيػػػر أو السحقػػػر أو مس ػػػل اإلدشػػػان ال ػػػاـ إزػػػت  القزػػػاا  محزػػػؾر قاضػػػ  اميسػػػة شزػػػؾ ال
 ى الن((.
لسػػػات الالاايػػػة شلػػػا أنػػػو:))داري ال ذػػػف مػػػؽ قرػػػل  ػػػؾؿ السحا/ج( مػػػؽ قػػػانؾف أ52يػػػ لػ نرػػػ  السػػػادة)و       

وو ػػػف ( 43جػػػرانات السشرػػػؾص شلييػػػا فػػػ  السػػػادة )السحقػػػر أو القاضػػػ  شلػػػا م ػػػاف وقػػػؾع الحػػػادث إلتخػػػاذ اإل
ف وجػػدت وتشغػػيؼ مرتدػػؼ شليػػو وديػػاف الدػػرب الغػػاىر للؾفػػاة إضػػرار الحا ػػلة مػػالساشا ددػػة للار سػػة واأادثػػار السا
 للس اف((.

خرػػػر قاضػػػ  /ج( مػػػؽ قػػػانؾف أ ػػػؾؿ السحالسػػػات الالاايػػػة شلػػػا أنػػػو:)) إذا أ52لسػػػادة)ويػػػ لػ جػػػان نػػػص ا       
جػرانات لسػا يػاف ذلػػ مس شػاك إلتخػاذ اإلحػل الحػادث يلػا مالتحقير ماشادة مذيؾدة وجب شليو أف  تادر ماإلنتقػاؿ إ

 .(1)دشان ال اـ   لػ( وأف دخرر اإلج)السشرؾص شلييا ف  ال قرة 
لحػػػػادث فػػػػ  الاػػػػرااؼ لػػػػا م ػػػػاف ا ليػػػػد السذػػػػرع شلػػػػا اإلنتقػػػػاؿ ال ػػػػؾري إتشرػػػػؾص الستقدمػػػػة الو دػػػػت اد مػػػػؽ       

لس ػاف الحػادث م ػد تلقػ  السحقػر أو ؾري نتقػاؿ ال ػالسذيؾدة، غير أنو لؼ دذترل ذلػ ف  الارااؼ اأخرق، ونرق اإل
زػ  ـ ال، فقػد دسقاض  التحقير للذ ؾق واإلختار ىػؾ ضػرورة وشلػا غادػة اأىسيػة سػؾان يانػ  الار سػة مذػيؾدةأ

ختػػار ال ػػؾري  سػػة غيػػر مذػػيؾدة ىػػ ا مػػؽ جيػػة، يسػػا أف السذػػرع أوجػػب اإلرت ا يػػا ششػػدىا ت ػػد الار  ػػؾـ مػػ ر شلػػا ا
لػػ ا د ػػؾف مػػؽ غيػػػر .(2)ـ السػػؾان يانػػ  الار سػػة مذػػػيؾدة أمػػر بػػػ ؾق لاايػػة الا شػػؽ الاػػرااؼ التػػ  تحػػػرؾ الػػدشؾق 

،و ترؾ الساػاؿ واسػ ا رت ػاج جشادػةمخدمة شامػة وغيػرىؼ مسػؽ حزػر إلس لف ل ؾري ختار الالسشاسب أف تؾجب اإل
ا تراخػػ  جػػران ال ذػف وقػ  مػػا دذػان، والحيػػاة ال سليػة فػ  ماػػاؿ التحقيػر ت يػػد لشػأمػاـ السحقػر وقاضػػ  التحقيػر إل

 ف ي ير مؽ الارااؼ الاش  شلا درجة يريرة مؽ الخظؾرة.تحقير ف  ى ا السااؿ ي يراك يسا أالسحققيؽ وقزاة ال
الحػادث فػ  الاػرااؼ الستلػػتس  نتقػاؿ ال ػؾري لس ػػافاإلتاػػاه ذاتػو،حي  دذػترل و دػير السذػرع اإلمػارات  فػ  اإل      

(إجػرانات 43ؽ الاػرااؼ فقػد جػان نػص السػادة)ذلػػ فػ  غيرىػا مػ نػو الدذػترل يا أي الاػرااؼ السذػيؾدة و  شػ  ذلػػ أ
                                     

 اىَؼده. 1971ىسْح  23رقٌ اىؼزاقٜ (قاُّ٘ االص٘ه اىَحامَاخ اىعشائٞح 1)

 دٍأ ػاٍأ ػياٌ اشْااء ذ بٝاح ( ٍِ قاُّ٘ اص٘ه اىَحامَااخ اىعشائٞاح ػياٚ اّأ:))مو ٍنياف ت48(ذْص اىَابج)1 )

ٗتسثة ذ بٝرٔ ت٘ق٘ع ظزَٝح اٗ اشرثٔ فٜ ٗق٘ع ظزَٝح ذحزك اىدػ٘ٙ فٖٞا ت  شن٘ٙ ٗمو ٍِ قدً ٍساػدج  ئػَ

تحنٌ ٍْٖرٔ اىطثٞح فٜ حاىٔ ٝ رثٔ ٍؼٖا ت٘ق٘ع ظزَٝح ٗمو ش ص ماُ حاضزاي ارذنااب ظْاٝاح ػيٌٖٞ اُ ٝ ثازٗا 

 ( . 47ف٘راي احد ٍَِ  مزٗا فٜ اىَابج
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  ػا ؽ لػا محػل الؾاق ػة و   القزاا  ف  حاؿ التلػتس مار سػة أف  شتقػل فػؾراك إمارات  مانو)شلا مآمؾر الزتجلااية إ
يػػل ماد يػػد فػػ  يذػػف الح يقة،و دػػسع بػػخاص و ر سػػة و حػػافظ شلييػػا و  رػػ  حالػػة اأمػػالؽ واأثػػار الساددػػة للااد
خظػػار فػػ  بػػ ف الؾاق ػػة ومرت ريػػا، وشليػػو إدزػػاحات يػػاف حاضػػراك أو مػػؽ دس ػػؽ الحرػػؾؿ مشػػو شلػػا إاؿ مػػؽ قػػؾ أ

  خظارىا ماشادة متلتس  يا(.الؾاق ة مسارد إ لا محلة اإلنتقاؿ فؾراك إال امة فؾراك،وشلا الشيامة ال ام الشيامة
د يػؼ مػؽ نػص السػادة الدػامقة شلػا  نػو شػة إال أأف السذػرع اإلمػارات  لػؼ دحػدد زمػؽ  ػتؼ فيػو إجػران الس اورغػؼ       

نتقػاؿ مػ مؾر الزػت  القزػاا  فػ  حػاؿ ا وجػو الدػرشة يسػا شرػر ششػو الػشص مإلػا الار سػة د ػؾف شلػأف اإلنتقػاؿ إ
لػو، ودشػان شليػو تقػؾـ الشيامػة ماإلنتقػاؿ فػؾراك إلػا نتقافؾر ة لسحل الؾاق ة وإخظار الشيامة فػؾراك مإ التلتس مار سة مرؾرة

فػػػ  الؾقػػػااع  فػػػ  الاشادػػػات الستلػػػتس  يػػػا  أمػػػاللشيامػػػة  وجػػػؾد نتقػػػاؿ الحػػػادث مساػػػرد إخظارىػػػا، ول ػػػؽ ىشػػػا اإلمحػػػل 
 ر الشيامػة ال امػة ومػا إذا يػاف  تظلػب انتقاليػا أـ ال أو إنتػداج خرق ف ف تقد ر الؾضع ف  يل واق ة دخزع لتقػداأ

 .ؿ ف  يل الحاالتنتقام مؾر الزت  ل لػ، غير أف م مؾر الزت  القزاا  شليو اإل
إجػػرانات  43حػػاؿ التلػػتس مار سػػة(ف  السػػادة سػػتخدـ ةتػػارة)ف  و ترػػيؽ أف السذػػرع أسػػتخدـ يلسػػة فػػؾراك يسػػا أ      

ة( مظلقػػة، وىػػ ا د ػػؾف م يػػؾـ و جشحػػة طالسػػا وردت يلسة)الار سػػة التلػػتس ماشادػػة أمػػارات  فيػػ  تذػػسل  شغرنػػا حالػػإ
رت ػػػػاج الار سػػػػة وشلػػػػؼ الدػػػػلظات ن الس ا شػػػػة ال شيػػػػة دػػػػ ت  شقػػػػب إالػػػشص أف زمػػػػؽ اإلنتقػػػػاؿ لسدػػػػرح الار سػػػػة إلجػػػػرا

 . (1).و ف  حاالت التلتسمؽ خرؿ الترغات والذ اوي أو مؽ خرؿ التحر ات أ  ؾقؾشيا، سؾان
  

 
 
 
 
 

 الفرل الثان 
 المحا ظة عمى مدخح الجخيمة ومجلهالتها    االثبات

نتشاوؿ محي  ؽ السشاسب تشاولو ف  متح يؽ لغرض اإلحاطة  ي ا السؾضؾع وأىسيتو وجدنا م      
مدلؾالت مدرح   سة ف  الستح  اأوؿ فيسا نتشاوؿاإلنتقاؿ والسحافغة شلا مدرح الار مؾضؾع 

 الار سة ف  االثتات ف  الستح  ال ان .
 المبحث الول

 نتقال والمحا ظة عمى مدخح الجخيمةاإل  

                                     
 .  91ص  –ساتق اىَصدر اى – ( ساٍٜ حارب اىَْذرٛ ٗائز1ُٗ)
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ة مظالػب اأوؿ ن ػرض فيػو تلقػ  الػترغ و ال ػان  نؾضػ  سؾؼ نتشاوؿ دراسة ىػ ا السؾضػؾع مػؽ خػرؿ ثرثػ      
 فيو اإلنتقاؿ والسحافغة شلا مدرح الار سة وال ال  نريؽ فيو م ؾقات الح اع شلا مدرح الار سة.

 المطمب االول
 لى مدخح الجخيمةاإلنتقال إ 

ليػػو وضػػت  ادثػػار تتاشيػػا لغػػرض السحافغػػة شالسحقػػر إجػػرانات داػػب شلػػا لننتقػػاؿ إلػػا مدػػرح الار سػػة إ      
لسحػػل الحػادث وال ذػف شليػػو نتقػاؿ وال زػؾلييؽ مػؽ ال رػػ  فيػو، وحيػ  أف اإل سػت ادة مشيػا ومشػػع السػتيؼيػا واإلونقل

ختػار حيػ  د ػؾف ال ذػف ضػرورة ة سؾان ياف الػترغ فػ   ػؾرة بػ ؾق أو إال م د تلق  مرغ  ؾقؾع جر سالد ؾف إ
ج، حيػػ  د ػػؾف اإلنتقػػاؿ إلػػا محػػل ختػػار ال ػػاذجػػرااؼ اإل دؽ الترغ،ل يػػرة ىػػ   ػػؾرمػػؽ ضػػرورات الت رػػ  مػػؽ  ػػ
و السذػت   فػ  بػ ؾاه.ذلػ شلػػا ؼ أثتػات شػدـ مرػػداقية السخرػر فػ  إختػاره أجػران ميػالحػادث وال ذػف السػؾق   إ

سػػت دادات مابػػاشة إختػػار ياذمػػة مػػؽ بػػ نيا اإلضػػرار ماإلال راقػػ  ( مػػؽ قػػانؾف ال قؾدػػات 179سػػريل الس ػػاؿ السػػادة )
 لػػؼ إنيػا لػػؼ تقػػع مػػع شلسػػو م ػػ ج الدػلظات السخترػػة شػػؽ جر سػػة د ختػػار( مشػػو والست لقػػة مإ243لسػػادة )، واالحرديػة

ة أو خظػػػر، و حادثػػػات السخترػػػة يػػ ماك شػػػؽ وقػػػؾع يارثػػة أختػػار الدػػػلظإ( مشػػو فيسػػػا  ت لػػػر م244ختػػاره، والسػػػادة )إ
   دلة ونحؾىا مؽ فؾااد ال ذف. إضافة إلا الت ر  مؽ اأ

الا مدرح الار سة أما د ؾف جؾاز اك أو وجؾديا،ك ومع أف اإلنتقاؿ إلػا مدػرح الار سػة مػؽ أىػؼ  نتقاؿ القاض إ      
جػرانات مت ػددة مػػؽ  يشيػا ال ذػف، ل ػؽ السذػرع لػػؼ قاضػػ  التحقيػر مإتخػاذ إيؾنػو ددػيل ميسػة جػرانات التحقيػر، إ

 حؾاؿ.شلا قاض  التحقير ف  جسيع اأ د ترره واجتاك 
( مػػػػؽ قػػػػانؾف أ ػػػػؾؿ 56قرة)أ( مػػػػؽ السػػػػادة )تحقيػػػػر الدػػػػلظة التقد ر ػػػػة فػػػػ  ذلػػػػػ فػػػػال ف لقاضػػػػ  الفاأ ػػػػل أ      

م ػػػاف تقزػػػ  مرػػػلحة التحقيػػػر اي لقاضػػػ  التحقيػػػر أف  شتقػػػل إلػػػا  -السحالسػػػات الالاايػػػة نرػػػ  شلػػػا أنػػػو)) أ
جػػرانات التحقيػػر......((. ويلسػػة )لقاضػػ ( ت شػػ  اإلنتقػػاؿ إليػػو داخػػل مشظقػػة إخترا ػػو إلتخػػاذ أي إجػػران مػػؽ إ

، يسػػػا قػػػد الداػػػد تخػػػاذ ىػػػ ا اإلجػػػراندإم انػػػو أف دػػػ مر السحقػػػر مإلػػػؼ  شتقػػػل و ، وإف لػػػؼ دذػػػ  ف بػػػان انتقػػػلفػػػإالاػػػؾاز، 
نتقػػػاؿ وإجػػران ال ذػػػف يسػػا فػػ  جر سػػػة تلو ػػر ورقػػػة ؿ، فػػت ض الاػػػرااؼ التدػػتؾجب حقػػا اإلنتقػػػاالقاضػػ  مدػػؾغاك لن

 رسسية.
ه  شػانك شلػا مػا رت ػاج الار سػة  تػرؾ لسذػي تو وتقػد ر ل إال اـ أف إنتقاؿ قاضػ  التحقيػر لسحػ وإذا ياف اأ ل      

ف نػػو لػػيس يػػ لػ دااسػػاك،  ػػل قيػػده السذػػرع، وىػػ ا القيػػد  رػػدو واضػػحاك فػػ  حالػػة الاشادػػة لتحقيػػر، د تقػده مػػؽ مرػػلحة ا
 السذيؾدة. 

 إذا أخرػػػر قاضػػػ -نػػو:)ج( مػػػؽ قػػػانؾف أ ػػؾؿ السحالسػػػات الالاايػػة نرػػػ  شلػػػا أ52 قرة)ج( مػػػؽ السػػادة)فػػال      
ات تخػاذ اإلجػرانمس شػاك إلذلػػ لػا محػل الحػادث يلسػا يػاف نتقػاؿ امذيؾدة وجب شليو أف  تادر ماإلالتحقير ماشادة 

 دشان ال اـ   لػ(.، وأف دخرر اإل(ج)السشرؾص شلييا ف  ال قرة 
قزػية ف دزػع  ػده شلػا المػؽ ال ى ا الشؾع مؽ الارااؼ ىػؾ تس يشػو نتقاؿ قاض  التحقير ف  م واليدؼ مؽ إ      

يغة الؾجػؾج شلػا قاضػ  التحقيػر ف الشص قد تزػسؽ  ػأ ش دو ودرؾرة تلقااية وفؾر ة، وجد ر مالتشؾ و أنو ورغؼ 
لسػا يػاف ذلػػ مس شػاك(، دزػاك الةتػارة التاليػة) يلاشادػات السذػيؾدة، إال أنػو تزػسؽ ألا مدرح الار سة فػ  اماإلنتقاؿ إ
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ا قاضػ  التحقيػر إذا يػاف مإم انػو أف د ػد إللاميػاك وواجتػاك شلػ لػا محػل الار سػة السذػيؾدةوم شا ذلػ أف اإلنتقػاؿ إ
ولػؼ  شتقػػل انػو د ػد مقرػراك  ؾاجتػػو، مشيػة مييػ ة، فػػإف يانػ  يػ لػ اأ نتقػاؿ متػػؾفرة والغػروؼ شتقػل ويانػ  وسػيلة اإل

 ومؽ السس ؽ مداالتو انزتاطياك.
 ف د ػؾف الار سػة مػؽ الاشادػاتبػرطيؽ:أ يػر  تظلػب تػؾافرقاضػ  التحقنتقاؿ الؾجؾد  لوخر ة ماتقدـ اف اإل     

 .(1)نتقاؿ مؽ شدموتقاؿ مس شاك، وىؾ ال ي دقدر مدق إم انية اإلن، وأف د ؾف اإلالسذيؾدة
ر، ىػػ ا الؾجػػؾج الدقترػػر شلػػا قاضػػ  التحقيػػر وحػػده،  ػػل بػػسل أشزػػان الزػػت  القزػػاا  مسػػا فػػييؼ السحقػػ      

فػ  حػدود نو:) شلا شزؾ الزػت  القزػاا  لااية شلا ألسات الا ؾؿ السحا( مؽ قانؾف أ43حي  نر  السادة)
و شلسػو  يػا أف دخرػر قاضػ  التحقيػر  ترػل( إذا أخرر شؽ جر سػة مذػيؾدة أو أ39إخترا و السريؽ ف  السادة )

و ػدوف إفػادة الساشػا شليػو و دػ ؿ السػتيؼ شػؽ التيسػة السدػشدة  ةلػا محػل الحادثػاإلدشانال اـ  ؾقؾشيا و شتقػل فػؾراك إ
اددػة و حػافظ شلييػا رت ػاج الار سػة و  ػا ؽ  ثارىػا السو زت  اأسلحة ويػل مػا دغيػر أنػو أسػت سل فػ  إ يو ب ؾ اك ال

و  رػػ  حالػػة اأبػػخاص واأمػػالؽ ويػػل ماد يػػد فػػ  إلتذػػاؼ الار سػػة و دػػسع أقػػؾاؿ مػػؽ يػػاف حاضػػراك أو مػػؽ دس ػػؽ 
 دزاحات ف  ب ف الحادثة ومرت ريا و شغؼ محزراك   لػ(.الحرؾؿ مشو شلا إ

ؽ ةتػػارة ) شتقػػل فػػؾراك(  تزػػ  لشػػا أف السذػػرع ال راقػػ  أوجػػب شلػػا السحقػػر شػػره ومػػ( أ 43ومػػؽ نػػص السػػادة)       
 ثار والسحافغة شلييا.بيان واداإلنتقاؿ فؾراك لغرض م ا شة اأ

 يؼ فػػ ىػػؼ مدػػ ولياتا مدػػرح الار سػػة شقػػب إرت ا يػػا مػػؽ أ لػػؿ السحقػػر وخريػػر اأدلػػة الاشاايػػة إنتقػػاو  ترػػر إ      
 لا مرت ريا.ال سل  إلثتات الؾاق ة وندرتيا إ لتحقير الاشاا ا

نتقػاؿ شقػب تلقػ  الػترغ مدػالة حيؾ ػة، وذلػػ لغػرض الح ػاع شلػا مدػرح الار سػة، ومػا مػو لسا أف فؾر ة اإل      
قػػؾاؿ بػػيؾد الحػػادث وال ػػتض شلػػا ل فػػ  تػػدو ؽ أقػػؾاؿ الساشػػا شليػػو، وأمػػؽ  ثػػار ماددػػة وأدلػػة م شؾ ػػة، والتػػ  تتس ػػ

 رت اج الار سة.ؽ مدرح الار سة، وضت  اأبيان الت  أستخدم  ف  إالستيؼ وإم اده ش
 

 همها:جخيمة أهمية    التحقيق الجنائ  ألمدخح ال
 ىؾ الس اف ال ي  شظلر مشو السحقر و ت لد مؽ الؾاق ة.-1

 شرضية.حادثة و جشادة أ يد وقؾع ال  ل ونؾع الار سة وما إذا يان  الار سة   -2
 رت ا يا.ار سة ودؾاش  اإلرت اج وتحد د زمؽ إروؼ الميسة لغ داللة-3
 دوات الت  است سليا ف  تش ي  الار سة.إلجرام  ال ي  ترف مو الاان  واأسلؾج ادغير اأ-4
 ستخرص ادثار مشو ورف يا والحرؾؿ شلا الشتااو.إ-5
ثتػػات إو فذػػل إجػػرانات ؽ ال رػػ  والتػػدخل ددػػاشد شلػػا ناػػاح أسا تػػو مػػوح اإلمقػػان شلػػا ىي تػػة مدػػرح الار سػػة-6

 الار سة وال ذف شؽ مرت ريا.

                                     
 .  44س ٍٔ  اىَصدر اىساتق   ص  ( ب. سؼد احَد ٍحَ٘ب1)
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وتدةيسػػػػو اسػػػػب مػػػػؽ حيػػػػ  الت ىيػػػػل سػػػػت داد السشو تحقػػػػر ذلػػػػػ ماإلنتقػػػػاؿ الدػػػػر ع إلػػػػا مدػػػػرح الار سػػػػة، واإل      
 .(1)ق تغيير مس اف الحادثاإلم انيات التذر ة حتا الدحدث أم

جػرانات الؾقاايػة ل ػل حالػة شلػا حػدة، والترييػل شلػا اأمػالؽ التػ   تؾقػع وجػؾد  ثػار ماددػة و اب تقػد ر اإل      
  حػؾلاؽ الزير لسدرح الار سة يػاف ذلػػ أ يا، وإذا رأق السحقر الاشاا  السحافغة شلا مشاطر أوسع خارج الشظ

 و غيرىؼ.ل ر  سؾان ياف ذلػ مؽ ال زؾلييؽ أف  السحافغة شلا مدرح الار سة مؽ ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المطمب الثان 
 المحا ظة عمى مدخح الجخيمة 

 للحيلؾلػػػة دوف السحافغػػة شليػػػو دوف تغيػػر أو شرػػػ  وذلػػػ  ؾىػػػلار سػػة لرػػيانة مدػػػرح ااف اليػػدؼ اأساسػػػ        
ؾف مإم ػاد الاسيػؾر ف السحافغػة شلػا مدػرح الار سػة الت ػت الار سػة وال ذػف شػؽ مرت رييػا. وأإجرانات إثتا فذل

ر سػة لػا مدػرح الا ػدخل إ فياػب اال ات ن دػو وم اونيػو،اإلجػران ف ت ػؾف مػؽ جانػب القػااؼ  يػ هؽ داػب افق  ول 
حتػؾان لثثػار وشليػو اف دختػار اأمػالؽ التػ  ددػل يا فت ػؾف أقػل اأمػالؽ إ،ق يإس اؼ مرػاج ال للزرورة القرؾ إ

دزػػاك شلػػا دخػػؾؿ الذػػرطة و ذػػرؼ أ مدػػػ  يػػا  سػػار فييػػا واأبػػيان التػػ  لسدػػيا أو أالساددػػة و حػػدد اأمػػالؽ التػػ
مػؽ السحافغػة شلػا مدػرح  ساسػ لسػا أف اليػدؼ اأالساددة مالحالػة التػ  يانػ  شلييا، شغاـ ودترتيب دح ظ ادثار 

                                     
 .  44( سؼد احَد ٍحَ٘ب س ٍٔ   اىَزظغ اىساتق   ص 1)
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و فذػػػل إجػػػرانات إثتػػػات ذلػػػػ  تؾقػػػف ناػػػاح أاؤه شلػػػا حالتػػػو دوف تغيػػػر أو شرػػػ  وشلػػػا شػػػو ىػػػؾ مقػػػالار سػػػة وت مي
ر سػة ومػا مػو مػؽ  ثػار أف الدػرشة والدقػة فػ  السحافغػة شلػا مدػرح الاالار سة وال ذف شؽ مرت رييا شلا مدق 

لػػا  ػػ ؾدة ا  ػػ دي إسػػممشيػػا ي إلػػا تلػػف مػػا مػػو مػػؽ  ثػػار ماددػػة أو إخت ػػان الػػت ض و ال رػػ  مالسدػػرح  ػػ دالتغيػػر أ
 .إثتات الار سة وال ذف ششيا

لػا مدػرح الار سػة وذلػػ فػ  اإلنتقػاؿ إلؼ  ؾقػؾع الار سػة واإلسػراع وت سؽ اأىسية ف  سرشة تلق  الترغ وال       
و مدػرح الار سػة حتػا الدحػدث أي تغيػر أ السحافغػة م انيػات التذػر ة والساددػة فػ ست داد السشغؼ والسدشؼ ماإلماإل

وتختلػف طػرؽ السحافغػة شلػا مدػرح الار سػة مػؽ و الساشػا شليػو ،ف الحػادث او التػ ثير شلػا الذػيؾد أت ثير مس ا
تػػة ومحػددة ترػػل  فػػ  وعػروؼ الس ػػاف والار سػة مسػػا درػػ ب م ػو وضػػع قاشػدة ثا جر سػة أخػػرق محدػب طري ػػة 

و س ػػػؽ وضػػػع م ػػػض  ا مػػػؽ حيػػػ  طري تيػػػا وطر قػػػة تش يػػػ ىا،ف ل ػػػل جر سػػػة عروفيػػػا الخا ػػػة  يػػػلػػػل اأحػػػؾاؿ، أ
للسحافغة شلا م اف الحادث والسحافغػة شلػا السدػارح داخػل السشػاطر السريشػة الستادين الت  ددتربد  يا السحقر 

الغلػر غيػر يػاؼ  لتػؾفر شػدة مشافػ  أو طػرؽ دس ػؽ وضػع حػاجل مػؽ ذا يػاف   دس ؽ غلقيا م د إم اد الاسيؾر إلتا
ذا يانػ  اإل ػامة فػ  مدػرح الار سػة داػب اإلسػراع فػ  إسػ افو وخا ػة إو الذراا ، وششػد وجػؾد مرػاج الحتاؿ أ

لػا السدتذػ ا لدػساع افر السرػاج إ س ؽ للسحقر ف  ى ه الحالة أف  ر و ؾفاة جديسة و خذا شلا السراج مؽ ال
 سػة ف دخظػ  مؾق ػو فػ  مدػرح الار داػب أوغسػؾض الار سػة لددػو ىػؾ فقػ ، يػ لػ  أقؾالو قرل وفاتػو و  ػؾف الدػر

و أثػر مػادي ششػد ل ػدـ تلػف أق دليػل أر قػة التػ   ػدخلؾف  يػا لػا الظوششد حزؾر رجاؿ اإلس اؼ داب إربادىؼ إ
فػػػؾر و ػػػؾؿ   ؾاجػػػو السحقػػػر مذػػػ لة أخػػػرق فػػػ  مدػػػرح الار سػػػة،فس رك قػػػد ،و نقليػػػؼ للسرػػػا يؽ مػػػؽ مدػػػرح الار سػػػة 

ف دذػػاىد الاػػان  وىػػؾ  يػػرج مػػؽ م ػػاف الحػػادث و رػػادؼ بخرػػاك مرػػاماك فػػ  الس ػػاف وىشػػا د ػػؾد السحقػػر دس ػػؽ أ
اردة الاػػان  وإلقػػان وحػػاؿ السرػػاج جيػدة فياػػب شلػا السحقػػر مظػفػإذا يانػػ  جشادػة  حدػب الغػػروؼتقػد ر اأمػػؾر 
 .(1)س اؼ الساشا شليوف دقؾـ مإلة السراج سي ة فياب شلا السحقر أا يان  حاذال تض شليو،وإ

 المطمب الثالث
 معا نة مدخح الجخيمة والحفاظ عمى اآلثار 

شلا ثرثة فروع، نتح  ف  اأوؿ ت ر   الس ا شة لغةك وفقياك وقانؾناك سشقدؼ ى ا السظلب       
 ال  قؾاشد الس ا شة.الغرض مؽ الس ا شة وف  ال وف  ال رع ال ان  

 الفخع الول
 تعخيف المعا نة لغة و قهًا وقانهناً 

 

                                     
 ( اّظز اىَ٘قغ االىنرز1ّٜٗ)

(HTTP://ALWASATNEWS.COM/2087/NEWS/CATEGORY/RSL/1.HTML) 

 ٕـ1429ظَابٛ االٗى18ًٚ اىَ٘افق2008ٍا24٘ٝاىسثد-2087اىؼدب-صحٞفح اى٘سط اىثحزْٝٞح
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:دقؾؿ  احب اللداف: وال يؽ والس ا شة: الشغر، وقد شا شػو م ا شػةك وةيانػا ور ه ةيانػا: لػؼ دذػػ المعا نة لغةمجلهل 
 .(1)ف  رؤ تو إداه، فرنا ةيانا، أق: مؾاجية، وتّ يش  الذ ن أمررتو

 ذف ت ش : الشغر والسؾاجية.فالس ا شة إ      
 الس ا شة فقياك وقانؾناك 

مامػا مدػتقرك  اوأح اميػ الػؼ  تشػاوؿ فقياؤنػا اأجػرن ىػ ا السرػظل  مػالت ر   ولػؼ د قػدوا ليػ  قهًا:مجلهل المعا نة  
 ف  ثشادا يتريؼ ال قيية. ت ر  اتيؼ ذات ال رقة والسر ؾثة مؽ خرؿ اوإنسا تظرقؾا لي

 ػػػض ال قيػػان الس ا ػػػر ؽ الػػ  ؽ مح ػػػؾا فػػ  مدػػاال القزػػػان وت رضػػؾا لؾسػػػاال اإلثتػػات القددسػػػة م اوقػػد شرفيػػ      
والحد  ػػػة مػػػشيؼ د.ى مرػػػظ ا اللحيلػػػ  حيػػػ  دقػػػؾؿ فػػػ  يتامػػػو ال ػػػّيؼ وسػػػاال اإلثتػػػات:" والس ا شػػػة ىػػػ  أف دذػػػاىد 

 .(2)القاض   ش دو او  ؾاسظة اميشو محل الشلاع  يؽ الستخا سيؽ لس رفة ح يقة اأمر"
د ػاد الدخػرج الس شػا القػانؾن  شػؽ الس شػا ال قيػ  لسرػظل  الس ا شة.فقػد جػان فػ  رسػالة  :قانهنااً تعخيف المعا ناة 

االثتػػات لألسػػتاذ احسػػد نذػػ ة:" الس ا شػػة ىػػ  ال ذػػف الحدػػ  الستابػػر إلثتػػات حالػػة الذػػ ن او الذػػخص مػػؽ خػػرؿ 
 .(3)الرؤ ة او ال حص الستابر"

 
 
 
 
 

٘قٜ حاشٞح اىدس٘قٜ ػيٚ شزغ اىنثٞز اىثزمااخ ساٞدٛ احَاد اىدربٝزٛ اىْاشاز: اىدس٘قٜ: دمحم ػزفح اىدس (1)

 .3/500 1996  بار احٞاء اىنرة اىؼزتٞح ػٞسٚ اىثاتٜ اىحيثٜ ٗشزمآ

اتااِ اتااٜ اىاادً:ات٘ اسااحاا اتاازإٌٞ تااِ ػثاادهللا اىَٖااذاّٜ اىَؼاازٗف تاااتِ اتااٜ اىاادً اى ااافؼٜ ابب اىقضاااء   (2)

 .2/233  1984:ٍطثؼح االرشاب  تغداب  ْاشزذحقٞق: ب.ٍحٜ ٕ ه اىس٘حاُ اى

اىزافؼٜ:أتا٘ اىقاساٌ ػثاداىنزٌٝ دمحم تاِ ػثااداىنزٌٝ اىزافؼاٜ اىقشْٗٝاٜ اى افؼٜ شازغ اىا٘ظٞش   اىْاشااز:بار  (3)

 .12/451 1997  اىنرة اىؼيَٞح  تٞزٗخ  ىثْاُ

 الفخع الثان 
 الغخض من المعا نة

 يقػػة وقػػؾع الار سػػة أو ن ػػ  وقؾشيػػا وييةيػػة إرت ا يػػا الغػػرض مػػؽ الس ا شػػة ىػػؾ إربػػاد السحقػػر فػػ  إثتػػات ح       
 والؾ ؾؿ إلا فاشليا يل ذلػ شؽ طر ر السدلؾالت الت  قد تدؿ الس ا شة شلييا.

مؾضؾع الس ا شة ح ػظ  ػؾرة طرػر اأ ػل مػؽ م ػاف الحػادث أو م ػاف الار سػة وحالػة الذػ ن أو اإلندػاف        
تريػػػو الاػػان  لػػتس ؽ الػػدفاع واإلتيػػػاـ والقزػػان ويػػل ذي بػػ ف فػػػ  الػػ ي وقػػع شليػػو أو مشػػػو يسػػا رأه السحقػػر ويسػػا 

الػػػدشؾق ترػػػؾر محػػػل الحػػػادث ومػػػا يػػػاف شليػػػو الساشػػػا شليػػػو والسػػػتيؼ وقػػػ  وشقػػػب حرػػػؾؿ الحادثػػػة أو إرت ػػػاج 
 الار سة.
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 لثالفخع الثا

 قهاعج المعا نة 

ر ة التػ  ت رضػيا طري ػة جػرانات الزػرو داب شلا السحقر شدـ تحر ػ أي ب ن مس اف الحادث قرل إتخػاذ اإل-1
 جران الترؾ ر ورفع  ثار الترسات.و ف دقير، وحزؾر خرران مختريؽ إل الار سة مؽ

 و مر قاشدة.ر  شتقل لداخل الس اف مر ضام  أدزع السحقر لش دو مشيااك  لتـل مو ف  الس ا شة ف-2
  الح يقػ  الػ ي وقػع فيػو الار سػة ف  ت ػرؼ شلػا الؾقػإلػا مدػرح الار سػة أ نتقالػوشلا الزام  الاشػاا  ششػد إ-3

 أف ذلػ د يد الزام  الاشاا  ف  شدة نقال شلا سريل الس اؿ:
 ف أىسية الؾق   رد   يؽ التيسة وم رفة تؾاجػد السػتيؼ وسػاشة وقػؾع الار سػة فقػد  ػدل  السػتيؼ م نػو سػاشة أ

 و الس اف ال ي وق   فيو الار سة.ار سة ياف مؾجؾداك خارج السد شة أوقؾع ال

 ىسيػػػة فػػػ  م رفػػة الؾقػػػ  الػػػ ي مزػػا شلػػػا وفػػػاة قػػس سػػػاشة وقػػػؾع الار سػػة لسػػػا لػػػو مػػؽ أ  رفػػة حالػػػة الظم
 الساشا شليو شلا وجو التقر ب، و تؼ تحد د ذلػ مؽ قرل الظريب الذرش  السختص.

 دة م رفة حالة الزؾن مس اف الحادث ساشة وقؾع الار سة ومدق الرؤ ة ف  ذلػ الؾق  حتا  ػتؼ ت ػيؼ بػيا
 .و مالش   شلا ضؾن ما دغير ف  تلػ الذيادةؾان مشيا الست لر ماإلثتات أالذيؾد س

ات اأىسيػػػة التالغػػػة جػػػرانات الرزمػػػة وذالقزػػػاا  لسدػػػرح الار سػػػة داػػػب شليػػػو إتخػػػاذ اإلششػػد و ػػػؾؿ الزػػػام  -4
 ف وجدوا ف  مدرح الار سة.الذيؾد إ ؼ السرا يؽ ونقليؼ إلا السدتذ ا ومحاورةلإس ا

ف وجػدوا ار سػة شػؽ طر ػر الخرػران السخترػيؽ إمالؽ تؾاجد ادثار الساددة ف  مدرح الشاا  أدحدد الزام  الا-5
 وترؾ رىا مؽ قرل السرؾر الاشاا .

لػػا م ػػاف الحػػادث وذلػػػ شػػؽ طر ػر ادثػػار التػػ  خل يػػا الاػػان  ششػػد ان  مػؽ وإتحد ػد طر ػػر دخػػؾؿ وخػػروج الاػػ-6
لػا الخػارج التػ  حسليػا م ػو مػؽ مدػرح الار سػة إ ر ادثار و شؽ طر ح الار سة قادماك  يا مؽ الخارج أدخؾلو لسدر 
 مؽ تلػ ادثار. اك وخلف م ز

لس رتػة فػػ  بػيان ال ا تػػو فػ  مدػػرح الار سػة يالػػدواليب اا  ششػد م ا شتػػو لس ػاف الار سػػة اأدرػف الزػام  الاشػػا-7
تا يػ، ىػػل أسػػتخدـ  يػػا الاػػدراف والذػػتا يػ واأ ػػؾاج ىػػل ىػػ  مق لػػة أو م تؾحػػة، و حػػدد طر قػػة فػػت  اأ ػػؾاج والذػػ

لزػػام  الاشػػاا  حرػػر الذػػرية قػػدر ـ م ػػاتي  مرػػظش ة، حتػػا ددػػتظيع اال شػػف أـ أسػػتخدم   يػػا ادت ال دػػر أ
 ف الار سػة التػ  وق ػ  جر سػة سػرقةفػإذا ثرػ  للزػام  مػإبػخاص الػ  ؽ ليػؼ شرقػة مػالساشا شليػو اأم اف ف  اأ

ف مظر قػة فشيػة فػيس ؽ حرػرىا فػ  اأبػخاص ال شيػيؽ حيػا يػاف فت ػؾاج وإولؼ  لحظ  ثار ششف شلا الخلانػة أو اأ
 ـداخل أالػ  ػؾاج والذػتا يػ مق لػة مػؽمؽ ليؼ  لة   لػ م ل الدس ر يؽ أو الحداد يؽ أو فش  الدد ؾر، وىػل اأ وأ

التل ػاز وال ػد ؾ وم تتػة السشػلؿ إف وجػدت،  ثاث م تر  وجيػازمؽ الخارج، والؾضع ال ي شليو اأثاث السشلل  مؽ أ
الزػػام  الاشػػاا  فػػ   ف د يػػدفيػػ ا دس ػػؽ أ ومتشػػاثرة ثػػاث السشللػػ  مت دػػر اأ فيسػػا اذا يانػػ ، ووضػػةية يانػػ  شلييػػا
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ف يانػػ  السشػػلؿ إ  لػ اأبػػيان الستشػػاثرة شلػػا أرضػػيةشلػػا ضػػؾن ترػػؾر اأثػػاث السشللػػ  يػػبػػخاص م رفػػة شػػدد اأ
 الس ا شة داخل السشلؿ.

دػػرح الس ػػاف الػػ ي تػػؼ م ا شتػػو ونؾةيػػة الرااحػػة التػػ  ت ػػؾح مػػؽ مششػػد الس ا شػػة درػػف الزػػام  الاشػػاا  رااحػػة -8
لؾالت ونحػػؾ ذلػػػ يسػػا درػػف حػػاؿ اإلنػػارة و ش ػػؽ مػػ الار سػػة يػػ ف ت ػػؾف رااحػػة غػػاز او  تػػروؿ أو رااحػػة شظػػؾر أ

شليػو ىػاتف السشػلؿ إف الػ ي يػاف مع ذيػر الؾضػع  ـ مظ  ة، وتحد د السظ   مشيا،داخل الس اف وىل ى  مزانة أ
 ػػتؼ رفػػع الترػػسات مػػؽ ـ مشػػلوع مػػؽ م انػػو السخرػػص، و  زػػل شػػدـ لسػػس اليػػاتف متابػػرة حتػػا ارة ألػػاف مػػو حػػر 

 .حةو الياتف ن دو ورف و مظر قة  حيشلا الدساشة أ
فيػو  مػؽ الؾقػ  الػ ي وق ػ  م ؽ ذلػ  ػدنك  ا شتو لس اف الحادث حالة الظقس إف أم د  ير الزام  الاشاا  شش-9

ان الس ا شػة يؾجػؾد ثشػر وذلػ ليػتس ؽ مػؽ ت دػير مرحغتػو أف الاؾ ياف مسظالار سة مؽ حي  وجؾد شا  ة أو أ
ذا يػاف ىشػػاؾ ت ػػاوت زمشػػ  يانػػات مرػلحة اأر ػػاد الاؾ ػػة إلػػا  لظػ  مػػؽ الظػػيؽ أو شػدـ وجػػؾده و س ػػؽ الرجػؾع إ

امػػل ذا يانػػ  ال ؾ مػػؽ م رفػة حالػػة الظقػػس لس رفػة مػػا إ جػػران الس ا شػة واليػػدؼملسػؾس  ػػيؽ تؾقيػػ  وقػؾع الار سػػة وإ
اك  ػدي خارجيػة شر ػ  مادثػار الساددػة ورغرتػإف ىشػاؾ أأو ة ليا دور ف  طسػس م ػالؼ الار سػة أو جػلن مشيػا الظريةي

اأمظػار  إف عشػاك مػشيؼالذرطة حتا دقتش ؾا و رل  يؼ اأمر إلا شدـ التح  شػؽ الاػان   شلا رجاؿ ف  التسؾ و
 ف  طسس ادثار الساددة. و الر اح تدرر أ

  م ػاف الار سػة أدػا يانػ  ىػ ه اأبػيان ثشػان الس ا شػة يػل  ػغيرة ويريػرة فػف الزػام  الاشػاا  أداب أف در-10
 بيان التافية فيسا م د ى  م تاح القزية.الزام  الاشاا  فقد ت ؾف اأدا يان  ت اىتيا ف  نغر وأ
الار سػػة فػ  مدػرح  بػيان السيسػةدقػدـ الزػام  الاشػاا  فػ  و ػ و وإثتاتػػو اأىػؼ شلػا السيػؼ فيرػدأ  ؾ ػػف اأ-11

ذلػػػ  بػػيان القر تػػة مػػؽ الا ػػة والسؾجػػؾدة فػػ  مدػػرح الار سػػة ثػػؼ  شتقػػل م ػػدلػػ ف  رػػدأ  ؾ ػػف الا ػػة واأسػػلحة واأ
 .(1)ىسية شؽ سامقتيالؾ ف اأبيان الت  تقل أ 

 
 
(ػثاادهللا ػثااداىزساا اىشرماااّٜ  ذطثٞقاااخ انبىااح اىعْائٞااح ٗ اازا اشثاااخ م ااف اىعزَٝااح  ٍراااغ ػيااٚ اىَ٘قااغ 1)

 .2017/ 4/3ذ رٝخ اىشٝارج   www.nasiriyah.org-االىنرزّٗٚ اٟذٜ:

 الفخع الخابع

 ماكنمعا نة ال 
رت رػػ  فيػػو الار سػػة سػػؾان داخػػل الاشػػاا  تحد ػػد نػػؾع الس ػػاف الػػ ي أ إلجػػران الس ا شػػة فانػػو داػػب شلػػا الزػػام -1

ف ي افػػػة أو أمػػػلدحؼ مالدػػػ اف رت رػػػ  داخػػػل حػػػ  مدػػػؾرة أو غيػػػر مدػػػؾرة أو إنيػػػا أرت رػػػ  فػػػ  ال ػػػران أو أمتػػػان  
 الد انية قليلة.

 . لية  د م اف الار سة تت اك للايات اأذا وق   الار سة وجب شلا الزام  الاشاا  تحدإ-2
) ػخر ة ،رمليػة، طيشيػة، ترا يػة،  لػا م ػاف الار سػة وتحد ػد طري تيػاالظػرؽ الرايدػية وال امػة السؾ ػلة إتحد د -3
 لؼ والذؾاىد الؾاضحة القر تة مؽ مدرح الار سة.س لتية، زراةية( وتحد د الس اأ
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و حػػػدد نػػػؾع السشػػػازؿ  د ػػػا ؽ السؾقػػػع مػػػؽ الخػػػارجف دػػػرح الار سػػػة شلػػػا الزػػػام  الاشػػػاا  ألػػػا مقرػػػل الػػػدخؾؿ إ-4
الساػػاورة للسؾقػػع والستػػان  الرايدػػية والػػدواار الح ؾميػػة، سػػؾان يػػاف ىػػ ا السؾقػػع مر ػػر للس ػػاف الػػ ي وق ػػ  فيػػو 

متدػػاو اف فػػ  الظػػؾؿ وىػػ ا مػػر بػػػ ددػػاشد  ومدػػافة أو أف أحػػدىسا أشلػػا مػػؽ مدػػتؾق اأخػػر أيسػػا و  يشة أالار سػػ
 ؽ م اف الار سة.ييةية م رفة دخؾؿ وخروج الاان  م الزام  الاشاا  شلا

يػامرك مػالسؾقع م تسػداك فػ  ذلػػ إلسامػاك ف د ػؾف ملسػاك الار سة داػب شلػا الزػام  الاشػاا  أششد الدخؾؿ لسدرح -5
 و مؽ قرل  احب السشلؿ لس رفة مداخل ومخارج السشلؿ وم رفة م ؾناتو ال امة.ات أشلا السخظظ

ا مؾقػع الحػادث أو خروجػو إال إذا مسشػع دخػؾؿ أي بػخص إلػالتح ؼ ف  مداخل ومخارج مدرح الار سة وذلػػ -6
 مر ذلػ.تظلب اأ

نػػػؾع الس ػػاف سػػػؾان يانػػػ   د ػػدف  ػػػ ير مالتحلاشػػاا  لس ا شػػػة م ػػاف الحػػػادث داػػب أششػػد  دادػػػة دخػػؾؿ الزػػػام  ا-7
ـ قدػػػػاع مػػػػع ذيػػػػر شػػػػدد الغػػػػرؼ والرػػػػاالت واأو مرػػػػششسػػػػارة أو فػػػػير أو بػػػػقة أو مشػػػػلؿ أو مدػػػػتؾدع أو م تػػػػب أ

غػػػرؼ والرػػػاالت بػػػيان السؾجػػػؾدة  ػػػداخل الا شتػػػو للس ػػػاف م رتػػػاك فػػػ  محزػػػره اأم السؾجػػػؾدة  ػػػداخليا ثػػػؼ ددػػػرع فػػػ  
للشغػػر يسػا  ريػػل دااسػػاك فػػ  و ػػف اأبػػيان  الغر تػػة والسل تػػة بػػيانع ذيػػر األػػا غرفػػة الشػػؾـ مػالرايدػية مػػؽ م تتػػة إ

 وجو التغير الت  طرأت شلييا نتياة ارت اج الار سة.ة الت  ليا  لة مالار سة م رتاك أمت واأثاث واأ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفخع الخامذ
 المعا نة الفنية لمدخح الجخيمة

  يا ضام  مدرح الار سة ى : ن اك اف الغادة مؽ الس ا شة الت  دقؾـلسا ذيرنا        
 .محاولة الت رؼ شلا ييةية ارت اج الار سة  شان شلا حالة مدرح الار سة 

 .الت رؼ شلا الاان  مؽ خرؿ ادثار السختل ة ف  مدرح الار سة 

 قان ال تض شليو.السداشدة ف  إل  
شلػا حدػب رق ومػؽ م ػاف أخػر و اليػدؼ تختلػف مػؽ جر سػة أخػة ال شية الت  تؾ ل لي ه الغادة أوالس ا ش      

و الحددقػػة ويػػ ا قتػػل فػػ  الذػػارع أال ا شتيػػا شػػؽ جر سػػة السرت تػػة، فار سػػة القتػػل فػػ  مشػػلؿ تختلػػف م نػػؾع الار سػػة
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ف دزػع خظػة م ا شتيا شػؽ جر سػة الدػرقة، لػ ا فػإف ضػام  مدػرح الار سػة شليػو أجر سة الدىس واليروج تختلف 
 :(1)دناهشدرج تح  إحدق الظرؽ السريشة أوى  ت م يشة قرل قيامو مالس ا شة ال شية

 خظؾة : –طر قة الخظؾة -1
اج الخػػروج محيػػ  ال شتقػػل مػػؽ غرفػػة إلػػا مػػم ػػاف الحػػادث مػػؽ مػػاج الػػدخؾؿ حتػػا  شػػة اف دقػػؾـ الزػػام  مس أ      

 ف دغظ  محل الس ا شة مال امل.اخرق أو مؽ م اف إلا أخر إال م د أ
 
 ر سة:و التقديؼ لسدرح الاطر قة التالاة أ-2

ثػؼ دقػؾـ مس ا شػة يػل قدػؼ جلان محددة و زع ليا حدوداك وىسية، سحل إلا أقداـ وأالدقؾـ الزام  ىشا  تقديؼ       
السػػادي  ظيظػػ  إلػػا م ػػاف ش ػػؾره شلػػا الػػدليلا حػػدة وشػػادة مػػا  ػػتؼ تػػرقيؼ ىػػ ه اأقدػػاـ ثػػؼ دذػػير فػػ  الرسػػؼ التخشلػػ

 و القدؼ.حدب الرقؼ السؾضؾع للالن أ
 ار ة للس ا شة:الظر قة الدا-3

 ػػداارة  ػػغيرة مػػؽ السريػػل لػػا الػػدواار ترػػدأ ة  تقدػػيؼ الس ػػاف السػػراد م ا شتػػو إوفييػػا دقػػؾـ ضػػام  مدػػرح الار سػػ      
فييػا متؾاجػػد ف الػدليل السػػادي فػ  الحػؾادث والاػػرااؼ التػ  د تقػػد أوتشتيػ   ػداارة الرػػر، وىػ ه الظر قػػة تدػتخدـ شػػادة 

 ػة ىشػا، ف لػا ضػام  مدػرح الار سػة أف دػا يانػ  طر قػة الس ا شػة الستتق، وأخػر أف  السريل ثؼ  شتقل إلا الػدواار ا
مدػرح الار سػة بػاىداك  ػامتاك شلػا ف دزع ف  ذىشو دااساك الدليل السادي مؾجؾد ف  م اف ما مؽ دقؾـ مالس ا شة وأ

سػت ادة يػو لنة شلف لػؼ ددػرع فػ  رف ػو والسحافغػأرت اج الار سػة وأف الػدليل أو الذػاىد الرػام  م ػرض لليػرؾ إ
 .(2)مشو ف  يذف غسؾض الار سة والسارميؽ

 
 

 المبحث الثان 
    االثبات مجلهالت مدخح الجخيمة

الار سػػة ومػػا  ترػػل  يػػا، رت ا يػػا، د رػػ  م زػػيا شػػؽ ل ػػة شػػؽ إالار سػػة شلػػا ادثػػار الستخحتػػؾان مدػػرح إل      
و سػؾان فيسػا  ت لػر ا يػاف لسدػرح الار سػة مدلؾلػو الذػريان، ليػ والت ض ادخر  ت لر مذخص الاان ، أو الاشػاة أ

دراسػة مػدلؾؿ مدػرح الار سػة ذاتيػا ثػؼ مدلؾلػو مالشدػتة و الساشا شليو، وسػؾؼ نتشػاوؿ فيسػا  لػ  مذخص الاان ، أ
 مالشدتة للساشا شليو. للاان  وثؼ مدلؾلو

 ول المطمب ال 
 ت مدخح الجخيمة بالندبة لمجخيمةمجلهال 

                                     
أسزار ٍسزغ اىعزَٝح  رساىح ظاٍؼٞح ٍقدٍاح اىاٚ ظاٍؼاح ّااٝف اىؼزتٞاح ىيؼياً٘ ( ب. دمحم ئيٞفح ػثدهللا اىحسِ   1)

 .  13  ص  2007االٍْٞح  رٝاض  

 .  14( دمحم ئيٞفح ػثدهللا اىحسِ  اىَصدر اىساتق    ص 2)
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 مؾر ادتية:رح الار سة دس ؽ الت رؼ شلا اأدم ا شة م مؽ خرؿ      
 ول الفخع ال 

 وقت حجوث الجخيمة 
ع السحقػر مسدػاشدة ذا وجػدت ج ػة القتيػل ددػتظيفيػو الار سػة فػإحػدث  سة شلا الؾق  ال ي  دؿ مدرح الار       

الا ػػة شقػػب  لػػا م رفػػة تػػ ر   الؾفػػاة  ؾاسػػظة ال رمػػات والتغيػػرات التػػ  تظػػرأ شلػػاالظريػػب الذػػرش  أف  تؾ ػػل إ
، وشلػا غيػر ال ػادة  ػدؿ شلػا رت ا يػا، فؾجػؾد السرػا ي  مزػانة نيػاراك د ذف مدرح الار سػة شػؽ وقػ  إ ،(1)الؾفاة

مػؽ خػرؿ الرػحف السؾجػؾدة مػالسشلؿ أو نتياػة ، وقد دحدد حتػا  ػؾـ وقػؾع الار سػة فسػ رك ف الؾاق ة ارت ر  نياراك أ
الار سػػػة مػػػؽ خػػػرؿ الس ا شػػػة وسػػػ اؿ  رت ػػػاجؾ ػػػل الػػػا وقػػػ  او س ػػػؽ الت و مرحغػػػة التغيػػػرات،ت  ػػػؽ اأط سػػػة، أ

مرمدػػات الحػادث ول ػؽ مػػا مختلػف  وسػػ اؿ الظريػب وفحػص –ف يػػاف شلػا قيػد الحيػاة إ –الذػيؾد والساشػا شليػو 
و مػا د السحقر ن دػو حتػا دس شػو التؾ ػل إلػا أف الحػادث ارت ػب فػ   ػؾـ م ػيؽ أىسية ذلػ؟ وما ضرورة اف دايأ 

 لداشة ي ا ف  ذلػ اليؾـ؟ وأىسية ذلػ ليا جانتاف: يؽ الداشة ي ا وا
و الحػػر شلػػا مدػػرح الار سػػة فػػ  وقػػ  م ا ػػر أو سػػا ر أ ثتػػات تؾاجػػد السذػػتتو فيػػو داخػػلوىػػؾ إ (اداػا  ) :وؿاأ

 الار سة، ودالتال  فحرو شلا ضؾن ذلػ. ارت امو
قيػػر خػػ   دػػسا ذلػػػ  تحثتػػات ُم ػػد بػػخص م ػػيؽ شػػؽ مدػػرح الار سػػة خػػرؿ ذات الػػلمؽ و فػػ  إ (سػػلر ) :خػػرواأ

رت ػاج الحػادث يػاف مؾجػؾد فػ  م ػاف دشا السذتتو فيو م ف ما يؽ الداشة ي ا والداشة ي ا ف  وق  االدير فإذا أ
لساشػػا شليػػو، وجػػب تحد ػػد خػػ  سػػيره فػػإف خػػرق م يػػدة شػػؽ مدػػرح الار سػػة، ويػػ لػ تحقيػػر خػػ  سػػير اأو أمػػالؽ أ

ا شليػػو وم رفػػة الدػػاشات اأخيػػرة لػػو قرػػل خػػ  سػػير الساشػػتيػػاـ ويػػ لػ تحقيػػر  ػػ  إدشااػػو أسػػتت د شػػؽ دااػػرة اإل
إال إذا  ذػػ ل قظ ػػ ىدوا م ػػو، وذلػػػ ال  تحػػدد مبػػخاص الػػ  ؽ بػػؾ ارت ػػاج الحػػادث واأمػػالؽ التػػ   تػػردد شلييػػا اأ

 .(2)م ؽ الاـل  تحد د زمؽ ارت اج الار سةأ
 ع الثان الفخ 

 مكان ارتكاب الجخيمة
ال  ؾر شلػا ج ػة فػ  غرفػة مػالسشلؿ أو داخػل لػ ي وق ػ  فيػو الار سػة ، فػمدػرح الار سػة شلػا الس ػاف ا دؿ       

س ػػاف الػ ي قتػػل فيػو الساشػػا شليػػو، رض فزػان وداؾارىػػا يسيػة يريػػرة مػػؽ الػدمان فيػػ ا  ػدؿ شلػػا المرػشع أو فػػ  أ
 .(2)خر ونقل  الا ة ووض   ف  الس اف الاد دي ا  دؿ شلا حرؾؿ القتل ف  م اف  ذا وجدت فيو الا ة فأما إ

ا نقػػل لػػر سػػة   يػػد وقػػؾع الار سػػة حتػػا ولػػؾ أن ػػدـ محليػػا، فقػػد  لاػػ  الاػػان  إف مدػػرح الال ألػػيس ىػػ ا فحدػػب،  ػػ
د  ػر شلػا مقػع دمؾ ػة ف م ا شة مدرح الار سػة   يػد حػدوثيا يػ ف محل الار سة يالا ة م رك إلا م اف  خر، إال أ

 و غيرىا مؽ ادثار.أ
                                     

  ص  1993-اىقااإزج–ظٖاح اىْ از غٞاز ٍؼزٗفاح  – 1  –ؼَياٜ ٗاىفْااٜ اىرحقٞاق اىعْاائٜ اى –( ٍحَا٘ب حساِ 1)

119 . 

 . 134(ب.سؼد احَد ٍحَ٘ب س ٍح  اىَصدر اىساتق   ص 2)

 . 134(دمحم اّ٘ر ػاش٘ر  اىَصدر اىساتق  ص 2)
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و مخل ػات ج ػة داخػل سػيارة وشلييػا  ثػار أتردػة أ ارت ا يا، فال  ؾر شلا لسا  تي  مدرح الار سة تحد د م اف      
 .(1)ف الار سة وق   مس اف  خر غير م اف التذافيازراةية  دؿ شلا أ

 
 الفخع الثالث 

 أداة ارتكاب الجخيمة 
ف الساشػا أ دؿ مدرح الار سة شلا اأداة أو الدػرح الػ ي أسػت سلو الاػان  فػ  جر ستػو، فػإذا وجػد السحقػر       

ف ذلػ  دؿ شلا أف القتل ياف مد يؽ أو  لة حادة أخػرق حدػب عػروؼ الحػاؿ، أو مرػاج مػ شيرة شليو م  ؾحاك ف 
 .(3)داة ارت اج الار سة سرح الشاري نار ة فت ؾف أ

 ست ساؿ سرح.رة الشار ة ما ة القتيل تدؿ شلا أف جر سة القتل ن  ت مإشيفؾجؾد  ثار اإلحتراؽ و ثار اأ      
 

 الفخع الخابع
 كاب الجخيمةطخيقة ارت 

قػد  ؾجػد سػػلؼ خذػر  مشتقػػل مدػشد إلػػا السشػلؿ مػؽ الخػػارج أو حرػل مػػدل  أو يدػر  تػػاج السشػلؿ الخػػارج  أو       
ا طر قػػة ارت ػػاج الار سػػة مالتدػػلر أو ال دػػر، وقػػد التؾجػػد  ثػػار يسػػا لػػؾ ثرػػ  مػػؽ شؾافػػ ، يػػل ىػػ ا  ػػدؿ شلػػالحػدق مإ

مػػر الػػ ي  ػػدؿ شلػػا اسػػت ساؿ الاػػان  لتػػاج اأثػػر فػػ  الس ػػاف مػػؽ مامػػو ولػػؼ دذػػاىد اي أخػػل اف الاػػان  دالتحقيػػر أ
 .(4)و مؽ ليؼ  لة مالساشا شليو مس اف الار سةوتدور الذريات نحؾ خادـ السشلؿ أ م تاح مرظشع

 
 ذ الفخع الخام

 اتجاا دخهل الجان  وانرخا ه 
افو مشو، و انرر سؾان ف  ذىامو إلا م اف الار سة أال ي سل و الاان  تااه  دؿ مدرح الار سة شلا اإل      

رتادىا الاان  وتردد شلييا سيرىا واتااىيا، يسا تدؿ تلػ ادثار شلا اأمالؽ الت  أ قداـ وخ  ثار اأوذلػ مؽ 
ـ ثر القددمان القتيل ثؼ تؾجو إلا إحدق الغرؼ لدرقة الشقؾد فإف أ شلاالاان   ذا داس، فإوىؾ ف  م اف الار سة

 .(2)مالؽ الت  ترددىا الاان  شليياد شلق  الدمان مو  شظتع شلا أرضية اأوق
 خع الدادس الف

                                     
اى از ح ٗحقا٘ا ضاحاٝا اىعزَٝح سيسايح حقا٘ا ضاحاٝا اىعزَٝاح بار اىفعاز ىيْ از ٜ  ( احَد ػثداىيطٞف اىفقا1)

 .59 -58  ص 2003٘سٝغ اىقإزج ٗاىر

 .302( ب.سيطاُ اى اٗٛ  اىَصدر اىساتق  ص 3)

 .302(سؼد احَد ٍحَ٘ب س ٍح  اىَصدر اىساتق  ص4)

 .302( سؼد احَد ٍحَ٘ب س ٍح   اىَصدر اىساتق  ص2)

 .136(دمحم اّ٘ر ػاش٘ر  اىَصدر اىساتق  ص2)

 .58ص اىَصدر اىساتق  (احَد ػثداىيطٞف اىفقٜ   3)

 .60احَد ػثداىيطٞف اىفقٜ: ّفس اىَزظغ   ص(4)
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 سبب ارتكاب الجخيمة 
ا فؾجؾد القتيل  داخل مشللو دوف أف دس ؽ  ؾاسظة الس ا شة الؾقؾؼ شلا سرب ارت اج الار سة والدافع اليي      

ب  خر ف القتل ياف مدردوالج مرمدو يل ى ا  دؿ أسرقة وال  ؾر شلا نقؾده ف  جيتو أو ف  و دحدث شر  أ
القتل ف  ى ه الحالة مقرد ذا وجدت الشقؾد مدروقة ومحتؾ ات الغرفة مت  رة في ؾف غير الدرقة مخرؼ ما إ

ف سرب ان و  ر  تقر ر الاية التذر حية أف ف  أحذاايا جشيؽ في ا  دؿ شلا أج ة فتاة ش ر وقد تؾجد الدرقة،
و ف  أ غدل ال ار، وقد تد ر الس ا شة شؽ وجؾد ج ة ط ل حد   الؾالدة وقد القي  ف    رارت اج الار سة 

و للتخلص مشو أمر ما، وقد تذاىد ج ة حادث إنتقاماك مؽ والدي الظ ل أقد د ؾف الساقية في ا داللتو أدزاك 
 دؿ شلا أف الؾفاة حدث   يا مؾقد غازي مذت ل مساالساشا شليو  داخل الحساـ ودامو مغلر مؽ الداخل و ؾجد  

 .(2)و انتحاراك ـ إما شرضاك أستحساأثشان اإل
إف م ا شة مدرح الار سة وت تيذو ىؾ ال ي  ريؽ وقؾع الار سة مؽ شدمو، فؾجؾد ط شات شد دة مالا ة       

ر   س فإف وجؾد الح ان ماؾاو وفاة طريةية وشلا الشلا حدوث جر سة قتل وليس انتحار أم رك  دؿ  راحة 
ار، وجؾد الخلنة الخا ة مالسشلؿ نتحشلا أف الؾاق ة ى  إ و مشزدة وف  ن س الس اف تتدلا ج ة  دؿلرس  أ

 .(3)و السحل م دؾرة  دؿ شلا وقؾع الدرقةأ
دافع ىشا خت ان م ض السحتؾ ات فالمت  رة واأ ؾاج أو الخلااؽ م دؾرة، مع أف شد رؤ ة محتؾ ات الذقة       

اثيا، ة تغييرات أو م  رة أثدحيؽ إذا وجدت شدة ط شات مالا ة دوف أف تسس الذقة أ ىؾ الدرقة فق ، ف 
 نتقاـ.فيغير ذلػ أف دافع الار سة ىؾ اإل

لخرران ال شييؽ الؾاجب ختراص االت  خل يا الاان  دس ؽ تحد د أ وشليو فإف مدرح الار سة  تحد ده لثثار
 .(4)إلسياـ ف  سير التحقير ول ػ رمؾز الار سة وضت  ال اشللا مدرح الار سة لنست انة  يؼ واانتقاليؼ إ

   
 المطمب الثان  

 مجلهالت مدخح الجخيمة بالندبة لمجان  
 مالشدتة للاان  سؾؼ نتشاوؿ دراستيا فيسا  ل : اك مؾر وت ذف الس ا شة أ      

 ول الفخع ال 
 شخص الجان  

د ذػف شػؽ بخرػػيتو، فالاػان  د ػؾف فػػ  دور  اك ثػػر ف  تػرؾ أا احتػػال لش دػو ودلػغ الحػػ ر فر ػد أالاػان  ميسػ      
سػرع وقػ  لش س و ديظر شليو الخؾؼ و ر د اإلسراع واإلنتيان مؽ تحقير ىدفو اإلجرامػ  فػ  أالار سة مزظرج ا
ثػػراك د ذػػف شػػؽ بخرػػيتو، بػػي اك أو  تػػرؾ أ شلػػا السذػػاشر الش دػػية ال ػػد أف  شدػػاالغػػروؼ   همس ػػؽ وىػػؾ تػػ ثير ىػػ

 اك مؽ مرمدو ف  م اف الار سة.بي  فردسا  ترؾ
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 ر الاػػان  نيػػا مػػؽ بػػل و  رػ  مػػؽ تقر ػػر الظريػػب الذػرش  أوقػد تؾجػػد خرػػلة مػػؽ بػ ر الاػػان  فػػ   ػػد القتيػػ      
 .(1)ثشان التساسػيا الساشا شليو أانتلش

 
 الفخع الثان  

 قرج الجان  عنج ارتكاب الجخيمة 
لػا  ثػار فرامػل ـ مظر ػر الخظػ ، فػال  ؾر شة قػد وق ػ  شسػداك أ ريؽ ي لػ مدرح الار سة ما إذا يان  الار س      

سػػلؾديا، حيػػ  تتػػرؾ شاػػرت الدػػيارة  ثػػارا شلػػا اؼ الا ػػة مػػالظر ر ددػػاشد شلػػا يذػػف ألتذػػالدػػيارات فػػ  م ػػاف أ
سظ  الظر ر الرػلب ششػد اسػت ساؿ ال رامػل للؾقػؾؼ فاػاة، خا ػة ششػدما ت ػؾف الدػرشة شاليػة، فتساػرد اسػت ساؿ 

ف ال اػػرت شػؽ الػدوراف وتتقػػا الدػيارة مدػػتسرة فػ  اإلنػدفاع مسػػا  ؾلػد احت الػا سػػؾدان، فآثػار ال رامػػل ال رامػل تتؾقػ
 .(2)ف الار سة ارت ر  شؽ طر ر الخظ اأحياف أ ار سة قد تحدد وف  أغلبمسدرح ال

 الفخع الثالث 
 صناعة الجان  

قػػػة فشيػػػة  ف التػػػاج فػػػت  مظر الس ا شػػػة أمدػػػرح الار سػػػة شلػػػا  ػػػشاشة الاػػػان  أو حرفتػػػو فقػػػد   رػػػ  مػػػؽ   ػػػدؿ      
ف مػؽ الدػيارة مسػا  ػدؿ شلػا أ قة سػرق جلان دقيريؽ أف أ، وقد تُ و حدادتدؿ شلا حرفة الاان  م نو ناار أ مح سة

رض فػػ  م ػػاف مشظت ػػة شلػػا اأت الدػػيارات وترييريػػا، وقػػد تؾجػػد مرػػسة حػػ ان الاػػان  الاػػان  مي ػػاني   ملػػؼ مػػاد
 و ال دالر. مة مسيلة الت ؾف إال ف  أح دة الاشؾد أد ف  ادثار شرالحادث و ؾج

 .(3)و قراجطريب أ  دؿ شلا حرفة الاان  يؾنو وقد تؾجد الا ة وقد قظ   مد يؽ قظ اك مشتغساك في ا
 الفخع الخابع 

 عادات الجان  
شقػػػاج   ػػػر السحقػػػر فػػػ  م ػػػاف الار سػػػة شلػػػا أ وشاداتػػػو، فقػػػد دالاػػػان   ػػػ ات  شلػػػا الار سػػػة   ربػػػد مدػػػرح      

التػدخيؽ، وقػد ددػت اد مػؽ  ثػار اأقػداـ شلػا أنػو أشػرج أو  شتػادواسااار مؽ نؾع م يؽ  ػدؿ شلػا أف الاػان  مسػؽ أ 
 .(4)لا قؾة الاان  الردنيةطؾ ل القامة، وقد دذير مؾضع اإل امة وبدتيا إ

شتػػػدان اإل ( قزػػػية مػػػؽ قزػػػادا24ـ محػػػ  الرػػػؾليس اإلناليػػػلي)1986 – 1982نالتػػػرا فػػػ  ال تػػػرة مػػػؽ فػػػ  إ      
وق ػ  ثرثػة  1986-1985ويليا وق   مالقرج مػؽ الدػ ػ الحد ددػة غػرج لشػدف، وفػ  خػرؿ السػدة مػؽ  الاشد 
و اأدلػة اك مدػرب  يػاج الس لؾمػات الذػرةية أقتل أدزاك مالقرج مؽ الد ػ الحد ددة، التح  لػؼ ددػت سل جيػدجرااؼ 

دلػػػة الذػػػرةية حػػػص طر قػػػة ارت ػػػاج الاػػػرااؼ واأؿ فالذػػػرةية ذلػػػػ أف الا ػػػ  وجػػػدت محروقػػػة تسامػػػاك، ومػػػؽ خػػػر

                                     
 .  136( دمحم اّ٘ر ػاش٘ر  اىَصدر اىساتق  ص1)

 . 275-274  اىَصدر اىساتق  صٍزاب ( ػثداىفراغ2)

 .59  اىَصدر اىساتق  صد ػثداىيطٞف اىفقٜ( اح3َ)

 . 62( ب. سيطاُ اى اٗٛ  اىَصدر اىساتق  ص4)
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غترػػػاج وجػػػرااؼ القتػػػل، وتػػػؼ   أم ػػػؽ الحرػػػؾؿ شلييػػػا تػػػؼ اسػػػتشتاج أف ىشػػػاؾ رامظػػػة مػػػا يؽ جػػػرااؼ اإلالتدػػػيظة التػػػ
 ية شؽ الاان  السحتسل:نالش دية اد و الرؾرة  أن الش س، فؾضع ليؼ الترؾر االناست انة الذرطة م حد شلسا

مػع بػر  ة  1983ف د ػؾف قػد تػؼ ال ػتض شليػو فػ  شػاـ ، و حتسػل أ1983الػة اأولػا شػاـ حالأنو دةيش قر تاك مؽ 
دسيشػػ  اليػػد،  شامػػاك، وىػػؾ 29-20والد شسػػره  تػػراوح مػػؽ لػػو ردسػػا ت ػػؾف زوجتػػو أو  ػػددقتو، والغالػػب انػػو لػػيس لػػو أ

 ر أو ، وىػػػؾ بػػػخص ىػػػادين، لػػػو  ػػػدسػػػرؾع و ذػػتغل ميشػػػة مػػػاىرة أو نرػػػف مػػػاىرة، و  سػػػل أدزػػػاك فػػ  نيادػػػة اأ
، ولددػػػو م لؾمػػات ت رػػػيلية شػػػؽ سػػػير ال شرقػػػات قليلػػػة مالشدػػػان فػػ  مقػػػر شسلػػػو ػػددقيؽ مػػػؽ الػػػ يؾر، ولػػػيس لػػو إ

 ولػػػػو سػػػػالقرػػػػل وقػػػػؾع الار سػػػػة،  نذػػػػال جشدػػػػ  عػػػػاىر و ػ الحد ددػػػػة، ولددػػػػو خرػػػػرات جشدػػػػية أالقظػػػػارات والدػػػػ
 .(1)ال حؾؿجرام  للياؾـ ال دوان  وىؾ تح  ت ثير اإلجرام ،وردسا  رجع ى ا الدال اإل

الرروفيػػل بػػخاص السذػػتتو فػػييؼ أي الػػ  ؽ  شظرػػر شلػػييؼ فقػػ  ىػػ ا سػػة األػػا تزػػير قااوأدق ىػػ ا الرروفيػػل إ      
، وفػػ  الؾاقػػع غترػػاجمرحغػػة الذػػرطية إلػػا ال ػػتض شلػػا بػػخص أد ػػؽ فػػ  جر ستػػ  قتػػل وخسدػػة جػػرااؼ إ وأدت 

سػػتخدـ م ػػض الستػػادين الدػػي ؾلؾجية فػػ  و أيػػا شػػالؼ الػػش س مدػػيظة جػػداك ول شػػلانػػ  الريانػػات التػػ  شسػػل مػػؽ خرل
ف الاػان  يػاف دةػيش وفيرك دقيقػاك للغادة،ولقػد ترػيؽ أتحليل الس لؾمات الت  حرل  شلييا الذرطة، ول لػ وضع  ػر 

ط ػاؿ ويػاف أ واخيػراك ان رػل شػؽ زوجتػو، ولػيس لػو غترػاج،م اف وقػؾع الاػرااؼ ال رثػة اأولػا فػ  اإل مالقرج مؽ
ناليل ػة، ويسػا تؾقػع دػة اإلمؽ ال سر، وياف دسيش  اليد، و  سل ناػاراك فػ  ىي ػة الدػ ػ الحد د ف  أواخر ال ذر شات

 .(3)الاان قرل دلة الذرةية وذلػ مرؾرة شسددة مؽ شالؼ الش س، فلقد تؼ حرؽ الا   إلخ ان اأ
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 الفخع الخامذ 
 عجد الجناة 

ومت ػػددة فػػ    ػػامع مختل ػػةأقػػداـ وطت ػػات ثػػار أم رفػػة شػػدد الاشػػاة فقػػد تؾجػػد  شلػػا ددػػاشد مدػػرح الار سػػة       
 ػػامات فػػ  الساشػػا أنػػؾاع اإلو ت ػػدد واخػػترؼ حالػػة الذػػ ن السدػػروؽ وحاسػػو ووزنػػو أو محػػل ارت ػػاج الار سػػة أ

نار ػة أو ت ػدد و است ساؿ شدة أسلحة وشػدة طلقػات لسا فاف ال  ؾر شلا أشقاج سااار مساريات مختل ة أ، (1)شليو
 قداـ مع اخترفيا وتتا شيا تدؿ شلا ت دد الاشاة.اأمرسات اأ امع و ثار 

 دس الفخع الدا
 عالقة الجان  بالمجنى عميه 

ايلػو، فقػد ت ػؾف ا إذا ياف د ػرؼ أحػدىسا ادخػر أو ددق  لة الاان  مالساشا شليو ومتدؿ الس ا شة شلا م      
 شتػدق شليػو حتػا الاليػو مػؽ الخلػف وأ مسا  دؿ شلا م اجػ ة الاػان  لػو وأنػو جػان   امة الساشا شليو مؽ الخلفإ

و يػاف دخ ػا م غػؼ   ارت ػاج الار سػة غيػر مػؽ مرمحػو أف الاان  وقساشا شليو، وقد   ر  مؽ التحقير أ راه ال
ساشػا شليػو د ػرؼ بخرػيتو فيتخػ  مػؽ طر ػر التخ ػ  مػا ذا يػاف الال د سد إلا ىػ ه الؾسػاال إال إوجيو، والاان  

أخير نقؾده ف  م اف أميؽ الد لػؼ مػو أحػد سػؾق أحػد أ ػدقان ؼ شليو، وقد دخ   االدس ؽ الساشا شليو مؽ الت ر 
 .(2) دور حؾؿ ى ا الذخص ال ي د رؼ م اف السدروقات وذا سرق  الشقؾد فانالساشا شليو فإ

ي يدػػر لأل ػؾاج والشؾافػ ،  ػدؿ شلػػا لؿ الساشػا شليػو دوف وجػؾد ما  رػ  ألػا مشػػفالػدخؾؿ السذػروع للاػان  إ      
الساشػػا شليػػو د شرقػػة  ػيؽ الاػػان  والساشػػا شليػو، ل ػػؽ ىػ ه ال  ػػرة غيػػر شامػة، فقػػد دظػرؽ الاػػان  مػػاج بػقة وجػؾ 

و دخلػو دوف وجػؾد  ثػار ششػف،  و  يػدده  ؾاسػظة سػرحلا داخػل الذػقة أوششدما د تحو ى ا اأخير  دف و الاان  إ
ستزػافة الاػان  فػ   يتػو الساشػا شليػو مإ لسا أف وجؾد  ثار م لؾالت أو مذرودات مسدرح الار سة تذير إلػا قيػاـ

 وىؾ د لز وجؾد  لة  يشيسا.
 المطمب الثالث 

 خح الجخيمة بالندبة لممجنى عميهمجلهالت مد 
ف تحد ػد بخرػػية الساشػا شليػو سي ذػف أمػره لؾجػؾد خرفػات قددسػػة قػد  ػدرؾ الاػان  فػ  م ػض الحػاالت أ      

اليؾ ػة أو تذػؾ ييا  ا ػة مػؽ وثيقػةتزػليل الذػرطة م يامػو  تار ػد اللا محاولة سا م لؾمة لدق الاسيع، في سد إي يش
 لػػا ضػػت ىػػؼ اأمػػؾر التػػ  مػػؽ بػػ نيا الؾ ػػؾؿ إو حتػػا حرقيػػا، وىشػػا د ػػؾف تحد ػػد بخرػػية الساشػػا شليػػو مػػؽ أ أ

ج ػػػة الساشػػا شليػػػو، ورفػػع مرػػػساتو، خػػاذ م ػػػض اإلجػػرانات يدػػػرشة ترػػؾ ر تالاػػان ، اأمػػر الػػػ ي ددػػتلـل م ػػػو إ
ددسػػة، فػػ لػ ددػػاشد فػػ  و  ثػػار شسليػػات جراحيػػة قيالؾبػػؼ أم ػػؽ سسيػػلة فػػ  جدػػده إف أال رمػػات الحػػص وتحد ػػد ف

 .الت رؼ شليو
 الفرل الثالث
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 أهمية مدخح الجخيمة    التحقيق الجنائ 
 ولالمبحث ال 

 جخيمة الواقع مدخح  
 

فيػؾ اللرشػة اأولػا واليامػة  الاػرااؼ، م ػل جػرااؼ القتػل والدػرقة، ح الار سػة الس تػاح لحػل لغػل م ػض د د مدػر       
لردادة الت امل مع القزية، فػإذا  ػلح  اإلجػرانات الستخػ ة فػ  مدػرح الار سػة  ػل  مدػار التحقيػر فػ  القزػية 

 م لسليا.
ف ت حص مدرح الار سة ىؾ شسل ف  غادة السيشية والتخررية  تظلػب سػشؾات شد ػدة مػؽ الخرػرة ال سليػة إ      

ب السدػػػتسر، لػػػ لػ دخزػػػع خرػػػران مدػػػرح الار سػػػة التػػػام يؽ للذػػػرطة ال لسيػػػة لت ػػػؾ ؽ السستلجػػػة مػػػع الت لػػػيؼ والتػػػدر 
حػػدث الؾسػػاال والس ػػدات التػػ  تدػػيل شسػػل ىػػ الن الخرػػران شلػػا مدػػرح فػػ  ىػػ ا السيػػداف، يسػػا  ػػتؼ تػػؾفير أ م  ػػف

 الحادث.
الذػػرطة،  مامػػو أمػػل شػػدـ ضػػتظو والتذػػافو مػػؽ قرػػلأف يػػل ماػػـر  رت ػػب جر سػػة مػػؽ الاػػرااؼ دزػػع البػػػ أ      

خػػ  دحػػرص شلػػا شػػدـ تػػرؾ أي أثػػر مسدػػرح الار سػػة يلػػتس الق ػػازات انيػػة يذػػ و أم مخظػػؾرة إ ولسػػا بػػ ر الساػػـر
لت ادي ترؾ مرساتو، وال سل ف  اأخيػر شلػا محػؾ جسيػع ادثػار التػ  ت ػؾف شالقػة مسدػرح الحػادث والتػ  قػد تػدؿ 

.ؾ ؾؿ إة الؾحيدة لايات التحقير للشليو، ل ؽ  تقا ى ا اأخير ال ر   لا الساـر
ستػػان  شسػػداك والت ايػػر، حػػراؽ ال: الدػػظؾ والدػػرقة، اإلحتيػػاؿ واإل تػػلاز، إة مػػؽ الاػػرااؼىشػػاؾ شػػدة أنػػؾاع مختل ػػ      

ف تدتلـل يل ى ه الارااؼ تحلػيرك لألدلػة إلطرؽ، دحتسل أفزع شلا اوىؾ اأ –، القتل شتدان الاشد الخظف، اإل
و حتػػا مػػؽ اؼ مػػؽ دوف حػػل، أالؼ الاػػراال لػػؼ القزػػاا ، لتقيػػ  ردسػػا   اشدةمدػػمػؽ قرػػل ال لسػػان القزػػااييؽ، ولػػؾال 

ترا ػيؾف فػ  يػل ماػاؿ خحػص ال لسػ  تػدر اياك، ل ػؽ  ؾجػد ادف إشػاـ الساضػية تظػؾر ال 200دوف يذف وفػ  
ـ حيػاك مػؽ قرػل تػل  ػتؼ فحػص جدػسو سػؾان يػاف ميتػاك أو قمؽ مااالت اإلستقزان، وإذا يػاف ىشػاؾ ضػحية ششػف أ

التحقيػػر فيػػو داػػري   خترا ػػا د تذػػ و ىػ ا اإل، ومػػ(مػػراضخترا ػػ  فػ  شلػػؼ اأاإل)ر الظرػػ ، د ػػرؼ ج الخريػ
 .(1)ل ر مؽ الخرران ف  مؾاضيع شلسية أخرق الحقاك مؽ قرل واحد أو أ

ىسية مدرح الار سة مؽ الشاحية الاشاايػة فػ  تريػاف وقػؾع الار سػة وم ػاف ف ليػا وف  شررنا الحد   تغير أ       
فػػػ  تحد ػػػد  ، حيػػػ  د ترػػػر السرػػػدر الرايدػػػ  لألدلػػػة الساددػػػة التػػػ  د تسػػد شلييػػػا فػػػ  إدانػػػة الاشػػػاة، و دػػػاشدالسػػادي

ف لسدػػرح الحػػادث أىسيػػة لسػػا أؾمػػات التػػ  ت يػػد سػػير التحقير،اأسػػلؾج اإلجرامػػ  ووقػػ  ارت امػػو وغيرىػػا مػػؽ الس ل
اإلشتػراؼ مارت امػو الار سػة  سػتيؼ شلػاقرؾق ف  إشادة تس يل الار سة الت  د مر  يػا قاضػ  التحقيػر فقػد دحسػل ال

 مامو يل الخظؾات الت  قاـ  يا ششد ارت امو للار سة.م د أف ددترجع أ

 يؽ مػو السحقػر فػ  ادثػار ت ػد مػؽ أىػؼ ماددػت ثار ليا أىسيتيا ف  التحقير، وى هالدخلؾ مدرح الار سة مؽ        
ييةيػػة تش يػػ ىا،  ػػل ت ػد ىػػ ه ادثػػار ىػػ  الغادػػة التػػ  لػػا التذػػاؼ الاػػان  ويػ ا ارت ػػاج الار سػػة و تح يقػو للؾ ػػؾؿ إ

                                     
 . 4( تزاِٝ اْٝس  اىَصدر اىساتق   ص 1)
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ددػػ ا السحقػػر الييػػا مػػؽ وران الس ا شػػة التػػ  دقػػؾـ  يػػا فيزػػع  ػػده شلػػا شرمػػات وماددػػات ليػػا داللتيػػا، وت رػػر شػػؽ 
مػػإخترؼ  وشػػدماك  خػػرق، وتتؾقػػف وجػػؾداك رة الدس ػػؽ حرػػرىا تختلػػف مػػؽ جر سػػة إلػػا أأمػػؾر شد ػػدة، وىػػ   ثػػار ي يػػ

فيل ػػل مقػػدر اإلم ػػاف ادثػػار التػػ  قػػد تػػشؼ شػػؽ  يريػػراك  ، فسػػشيؼ مػػؽ  رلػػغ مػػو الػػ يان والحػػرص مرلغػػاك ن دػػيؼالساػػرميؽ أ
ح الار سػػة حتػػا ال يتػػدي دػػر و  ػػدفؽ الا ػػة فػػ  م ػػاف غيػػر م  دغدػػل مرمدػػو السلظخػػة مالػػدمان، أبخرػػيتو، حيػػ

وتػ  مػؽ ال ظشػة الاػان  ميسػا أت اج الار سة، ول ؽ ال ي ددرتو ار  رتتاؾاإل بمؽ د ؾتو ذلػ مدرحد، ومشيؼ الييا أ
لػػؼ داػػػد مػػو الخرػػران مدػػػرح  فياطػػات، ودػػ لػ فػػػإف مدػػرح الار سػػة وإف  شدػػا اتخػػػاذه م ػػض اإلحت ػػد أوالحػػ ر، فر
 .(1)ترق مال يؽ الساردةقا مو م ض ادثار الدقيقة الت  ثر مادي عاىر، فإنو تتالحادث أي أ

 
 
 

 الثان   المبحث
 معا نة مدخح جخيمة الدخقة 

( مػؽ 446 – 439جر سة الدرقة، وشقؾدتيا والغروؼ السذددة ليا فػ  السػؾاد )لقد ت لؼ السذرع ال راق  شؽ       
( مػػػؽ قػػػانؾف ال قؾدػػػات م نيػػػا) 439السػػػادة) يػػػا، وقػػػد شرفتالس ػػػدؿ 1969لدػػػشة 111رقػػػؼ  قػػػانؾف ال قؾدػػػات ال راقػػػ 

 (.شسداك  اخترس ماؿ مشقؾؿ مسلؾؾ لغير الاان 
ششيػػا و مغػػروس فييػػا مساػػرد فرػػلو الدػػرقة الشتػػات ويػػل مػػاىؾ مترػػل مػػاأرض أح ػػاـ ظريػػر ألت و  ػػد مػػاالك مشقػػؾالك 

 .(2)خرق زة أر و قؾة محااية والسااية ويل طاقة أوال سار مسارد قظ يا والقؾق ال يرد
لػػا الاػػان  الػػ ي اف للس ا شػػة دور يريػػر فػػ  الؾ ػػؾؿ إخةيػػة يػػخػػ  مػػاؿ مػػا مظر قػػة ولسػػا يانػػ  الدػػرقة ىػػ  أ      
وىػ ا لار سة تحػ  سػتار الخ ػان وذلػػ شػؽ طر ػر التحػ  شػؽ ادثػار التػ  ترييػا الاػان  فػ  مدػرح الار سػة، ن   ا

 .(3)لا يذف بخرية الاان ادثار الساددة ف  جرااؼ الدرقة إذ تقؾد غالتاك إلا ماج ل السحقر  تؾ ل ي يراك إ
ف وأسػػلؾج ارت ا يػػا ونػػؾع الذػػ ن مدػػارح جػػرااؼ الدػػرقات تختلػػف مػػؽ جر سػػة أخػػرق مػػؽ حيػػ  م ػػاف وزمػػا      

ل ػر الاشػاة خرػرة فػ  جػرااؼ الدػرقات مرػ ة شامػة دحػاولؾف اأخػ  فػ  اإلشتتػار أف أالسدروؽ، داب شلػا السحقػر 
ار نتياػػة وجػػؾدىؼ مسدػػرح الار سػػة وأثشػػان ماددػػة مسدػػرح الار سػػة دوف مراشػػاة لسػػا د لػػر مػػو مػػؽ  ثػػت ػػادي تػػرؾ  ثػػار 

خػػ  مدػػ ولية أ القػػااؼ مالس ا شػػةشػػاتر خؾؿ والخػػروج مػػؽ السدػػرح، وىػػ ا  لقػػا شلػػا و للػػدارت ػػا يؼ لل  ػػل اإلجرامػػ  أ
والظػػرن والتػػراج، وىػػ  التػػ  تتػػرؾ ودرػػ ة خا ػػة  ثػػار اللجػػاج الار سػػة شيشػػات مػػؽ يػػل مػػادة داػػدىا فػػ  مدػػرح 
وسػع مػؽ رة أجر سػة الدػرقة مػؽ دااػة مدرح ثشان ارت اج الارااؼ، وتردأ م ا شأثارىا شلا مرمس وأجداـ السارميؽ أ

                                     
 . 273 – 272  صزاب   اىَصدر اىساتقٍ ( ػثداىفراغ1)

 .439اىَؼده   ٍابج :  1969ىسْح  111ؼق٘تاخ اىؼزاقٜ رقٌ اى( قاُّ٘ 2)

مريل دور اأثػػػر السػػػادي فػػػ  اإلثتػػػات الاشاا ،الاددسيػػػة نػػػاد  لل لػػػؾـ اأمشيػػػة،( ب. ٍؼعاااة ٍؼااادٛ اىح٘ٝقاااو   3)
 . 106ص،1999ر اض، ل اولا، والتحؾث ،الدراسات 
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سراقتػػة الظر ػػر، حػػدىؼ م ػػدد فييػػا الاشػػاة غالتػػاك د لػػف أدااػػرة م ػػاف ارت ػػاج الار سػػة أنػػو فػػ  م ػػض الاػػرااؼ التػػ   ت
لػا غيػر ذلػػ مػؽ ادثػار الساددػة، مؽ  ثار أقدامو وأشقاج الدااار التػ  قػاـ  تػدخيشيا إفيترؾ ما دؿ شؽ بخريتو 

لػػػػا ياأسػػػػرؾ الذػػػػاا ة أو إتػػػػرؼ اأسػػػػؾار السلروشػػػػة للؾ ػػػػؾؿ إل ال ؾااػػػػر  ػػػػو  ل الاػػػػان  اأسػػػػؾار أوقػػػػد  تدػػػػلر 
لػػا الظر ػػر الػػ ي ىػػرج ر ستػػو قػػد  لقػػا خػػارج السدػػرح  ػػت ض أغل ػػة السدػػروقات مادذػػير إسدػػرح، ود ػػد ارت ػػاج جال

خؾؿ شػؽ طر ػر التػاج فسػا ىػ  دذا يػاف الػسدػرح، فػإاللػا خؾؿ إدمشو، وششد فحص مدرح الار سة  ؾض  ييةية الػ
شػػؽ وقػػد د ػػؾف الػػدخؾؿ   تػػاح مرػػظشع أو الس تػػاح اأ ػػل ؟ال دػػر أـ مس،اسػػت سليا فػػ  فػػت  التػػاج تػػ  الؾسػػيلة ال

تؾ اتيػػا، سخػػازف وسػػرقة محاللػػا ث ثقػػب فػػ  الاػػدار أو ح ػػر تحػػ  اأرض للؾ ػػؾؿ إاحػػدطر ػػر سػػظ  السشػػازؿ م 
التػػ   تت يػػا فػػ   ثػػار ماددػػة دحػػدد السحقػػر الظر قػػة مػػؽ سدػػرح وم ا شتػػو مػػا مػػو اللػػا ود ػػد فحػػص ييةيػػة الػػدخؾؿ إ

جرامػ   ثػار الترػسات واالقػداـ والػدـ وادت واأسػلؾج اإللسدػرح، للتحػ  شػؽ  حص محي  تتشاسب مع عروؼ اال
جران الترػػػؾ ر والرفػػػع شسليػػػة السزػػػاىاة، و قػػػؾـ السحقػػػر مػػػإ جػػػرانشيشػػػات مػػػؽ جسيػػػع السػػػؾاد مالسدػػػرح إل ، و  خػػػ 

رسػالو للس سػل الاشػاا  لل حػص وألسػادي  رف ػو وتحر ػله ثػر اوما مو مػؽ  ثػار والسحافغػة شلػا اأح ر السداح  للسد
 .(1)والسزاىاة

 جرانات التالية ششد وقؾع جر سة الدرقة: تتع السحقر اإل
سػػػؼ  ػػػاحب السحػػػل لمػػػاف وم ػػػاف وقؾشيػػػا وأالمحزػػػر التحقيػػػر ذالػػػراك الس لؾمػػػات و  فػػػ فػػػادة السخرػػػر تػػػدو ؽ إ-1

 السدروؽ وتحد د مؾق و.
حراسػػػة  لػػػا م ػػػاف وقػػػؾع الار سػػػة مالدػػرشة السس شػػػة وذلػػػػ لغػػػرضاد الذػػرطة إ رسػػل السحقػػػر ماسؾشػػػة مػػػؽ أفػػػر -2

ي بػ ن مػػع السحافغػة شلػا حالػة ووضػةية السحػػل الس ػاف، ومشػع دخػؾؿ الشػاس إليػو وخػػروجيؼ مشػو، وشػدـ لسػس أ
 للحيلؾلة دوف ضياع ادثار الستروية لحيؽ و ؾؿ السحقر.

لحيلؾلػة دوف ضػياع م ػالؼ الار سػة لػا محػل الحػادث للرزمة إدلة الاشااية مالدرشة امع خرير اأ  شتقل السحقر-3
 .(2)السحل و مرؾرة ش ؾ ة مؽ قرل سالش زواؿ ادثار الت   ترييا الساـر أما م  ل الظري ة أو أ
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثالث

 الخسم التخطيط  لمدخح الجخيمة
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لػػا مؾضػػع وجػػؾد الا سػػاف دذػػير إ ىػػؾ ةتػػارة شػػؽ رسػػؼ خظػػ  مدػػي  ف الرسػػؼ التخظيظػػ  لسدػػرح الار سػػةأ      

 رقة م بيان ثا تة وىامة ف  السدرح، وىؾ إضافة جيدة للتقر ر الس تؾج والرػؾر ال ؾتؾغرافيػة السػ خؾذة لسدػرح الو 
الار سػة، دستػػاز الرسػؼ التخظيظػػ  شػؽ الرػػؾر ال ؾتؾغرافيػػة مإم انيػة حػػ ؼ الت ا ػيل غيػػر الزػرور ة التػػ  تغيػػر 

دة وىامػة لسدػرح الحػادث م يػ إل راز ادثار اليامة والترييل شلييػا وىػؾ مػا دا لػو أداة  ف  الرؾر ال ؾتؾغرافية وذلػ
لريػاف أم ػاد السؾقػع وتحد ػد م ػاف الا ػة وادثػار الساددػة  اك ف الرسؼ التخظيظ  ىؾ طر قة سيلة أل ػر تػ ثير إ الاشاا ،

 .(1)وم اف تؾاجد أداة الار سة وأي ب ن ىاـ ف  مدرح الار سة
 -الرسؼ التخظيظ  ف  نقظتيؽ وىسا: وسشؾض       

 
 -سم التخطيط :خ كيفية ال-1

تؾجيػػػو السرػػػؾر إلػػػا ماداػػػب ا شػػػة سػػػيتؼ مالترػػػؾ ر ال ؾتػػػؾغراف   شتغػػػ  شلػػػا السحقػػػر إذا يػػػاف تدػػػايل الس       
سػتة إلعيػار ف  ؾضػ  مػا  تظلػب إدزػاحو وعيػؾره فػ  الرػؾرة، حتػا دختػار السرػؾر اللوادػا السشاالترييل شليو وأ

الترتيػػب ف  ػػتؼ الرسػػؼ التخظيظػػ  فػػ  ن ػػس الؾقػػ  التػػ   ػػتؼ فيػػو الترػػؾ ر ودػػش س الشغػػاـ و ومػػؽ السدتحدػػؽ أذلػػػ، 
أي دذػػػسل أل ػػػر مػػػؽ م ػػػاف يػػػ ف ت ػػػؾف  وإذا يػػػاف مدػػػرح الار سػػػة مت ػػػدد اأمػػػالؽ حتػػػا د سػػػل يػػػل مشيسػػػا ادخػػػر،

دس ػػؽ ترػػؾ رىا جسي ػػا و اأرض وحيػ  الأ م تػػب السرشػػاو سػػة تسػػ  فػ  أل ػػر مػػؽ مؾقػػع مػؽ الذػػقة أحػداث الار أ
، ثػؼ تاسػع الرػؾر د سل رسؼ تخظيظ  ل ل مؾقع شلا حداوي ا ف   ؾرة واحدة، في خ   ؾرة للسؾاقع السختل ة، 

و القتػػل حيػػ  سػػؼ تخظيظػػ  واحػػد، يسػػا فػػ  جػػرااؼ اإلغترػػاج أفػػ   ػػؾرة واحػػدة وتاسػػع الرسػػؾـ التخظيظيػػة فػػ  ر 
غرفػة لغرفػة فػ  م ػل ىػ ه اأحػؾاؿ د سػل رسػؼ تخظيظػ   دظارد الاان  الزػحية التػ  تحػاوؿ اإلفػرت واليػرج مػؽ

 .(2)ل ل غرفة وحالتيا السش رلة ذات الت ريرت محي  دس ؽ ترؾر وقااع وأحداث الار سة
 
 
 
 
 
   

                                     
 . 132  ص اىَصدر اىساتقً ػثداىحَٞد فزض   ( ب. ٕ ا1)

 ّقاتاااح قَٞاااح اىقاّّ٘ٞاااح ٗاىفْٞاااح فاااٜ إظااازاء اىن اااف ٗاىَؼاْٝاااح فاااٜ ٍسااازغ اىعزَٝحاىدمحم ػثاااداىنزٌٝ ٍشٕاااز    (2)

 . 20  ص  2010  َحاٍِٞٞ اىْظاٍِٞٞ اىفيسطِْٞٞٞاى
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 -أخطاء شائعة    الخسم التخطيط :-2
 

 -تحدث أخظان باا ة ششد الرسؼ التخظيظ  نؾضحيا فيسا  ل :      
 
شليو اف  ياس مالخظؾة اللا سؼ ماأمتار فإذا ما لا  السحقر إوتدايليا شلا الر قياس السدافات مالخظؾات -1

 ددال السدافة شلا الرسؼ مالخظؾات.
غر، دوف و مالشقظع اأثاث شلا الرسؼ مالتقر ب أ م ادىا مال ياس الرحي ، ثؼ دزعرسؼ حدود الغرفة وأ-2

 ثار قد ت ؾف مؽ اأمؾر اليامة.ضع ادؾاف السدافات  يؽ قظع اأثاث وممراشاة لس ياس الرسؼ مع أ
 والظرقاتالسدالػ ف  تخيل الس اف و فر  ردأ السحقر مالرسؼ إال م د أإذا يان  الس ا شة ف  أرض فزان، -3

فتحات السدالػ والدروج حتا تحدد مؾاق يا شلا السدؾدة،  ردأ م د ذلػ ف  رسؼ دحدد شليو ، ثؼ ليوالسؾ لة إ
و ام اده ؼ متؾازنا ومتشاستا وغير متشاثر أو السدؾدة، ود لػ دخرج الرسالرسؼ السردا  أد الرسؼ مدتربدا مثؼ د ي

 .مذؾىة غير متااندة
دأ أوالك م سل اأبيان الت  داب إثتاتيا وتحد دىا وتحد د مؾاق يا،  ل  ر -قرل الردن مالرسؼ –الدحدد السحقر -4

ف يان  الذقة وتشغيسيا وو ف حالة الغرؼ إشدد غرؼ لا داخل مدرح الار سة ذاتو فيحدد السدؾدة ثؼ  شتقل إ
وجدت، وحالتيا وما  يا مؽ ف الت  تحاوؿ اليرج( ومؾقع الا ة إ ليا شرقة مالار سة )مظاردة الاان  للزحية

 .(1)و إ امات... ووض ياط شات أ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
   1993   تِٞ اىْظزٝح ٗاىرطثٞق  ٍنرثاح ػااىٌ اىفناز  اىقاإزج  ( ػثداى٘احد ٍزسٜ   اىرحقٞق اىعْائٜ ػيٌ ٗف1ِ)

 . 65ص 
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 الخاتمة
 

 لخريا يادت :ستشتاجات وتؾ يات نخرؿ ى ا التح  تؾ لشا الا شدة ا مؽ      
 أواًل: اإلستنتاجات:

 ؾؿ الا يذف الار سة الؾ شدـ لا   دي إال ي قد ورة الح اع شلا مدرح الار سة مؽ أي تذؾ و ضر -1
 قرج وق  مرؾرة سيلة.والساـر ف  أ

دوات ساـر شؽ طر ر اأالندتظيع  ياف قرد م رفة قرد الساـر شؽ طر ر التحقير الدقير وال لؼ حي  -2
 ف  الار سة.السدت سلة 

 .مؽ أجل ام اد غير الستيسيؽ شؽ إجرانات التحقير والسحالسةالح اع شلا مدرح الار سة  -3
وتذؾ ش فر ر ال سل السختص مالتحقير ف  مدرح  مؽ أجل شدـ أت اجالح اع شلا مدرح الار سة  -4

 الار سة.
 ذف المؾاؿ ششد مرحقة الستيؼ و اأرح الار سة د ؾف سرتاك لتؾفير ح اع شلا مدالقتراددة شاحية اإلالمؽ -5

 شؽ الار سة.
واإلستقرار الش د   مؽرح الار سة د ؾف سرتاك لت ري  اأح اع شلا مد،المشية اإلجتساةية واأشاحية المؽ -6
 .شلا مدرح الار سة حرؾؿ شلييا ششد السحافغةالشتااو الت  دس ؽ الفراد الساتسع وذلػ مدرب ى ه أ
 

 ثانيًا: التهصيات :
 شرـ والتردية والشدوات الح ؾمية وغير الح ؾمية.داب تؾةية الساتسع شؽ طر ر اإل-1
 الار سة م ي  ؾرة ياف. مدرح شقاج يل مؽ دقؾـ  تذؾ و-2
تياوف سرتاك ل دـ الحرؾؿ الو ياف ى ا يل شزؾ أو طرؼ مختص مالتحقير إذا وجد ششده تياوناك أ شقاج-3

 شلا الشتااو السرضية.
للحرؾؿ شلا الس لؾمات للح اع شليو و جران الرـز فر ر مدرح الار سة ف  أقرج وق  وإو ؾؿ ال سل شلا -4

 شؽ مدرح الار سة.
ستاج السداشدة ل ذف شؽ لل سل ف  مدرح الار سة وتؾفير اأتؾفير يل اددوات الرزمة الت  تحتاج الييا -5

 الساـر والار سة.
 خاص م ر ر ال سل.تؾفير مردر تسؾ ل -6
 .ف ف  طر قيؼ أي أحدم اف الار سة والدق لال ل ر ر ال سل ل   درلؾا م قرج وق  إدييلتا-7
 .حتا دس ؽ مسداشدتيؼفيؽ ششد الشاس و م ر  ؾاخا ة م ر ر مدرح الار سة ل   د ؾنالال رمات حسل -8
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