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Abstract
As a result of scientific development and the latest
methods of detecting and tracking criminals, debate has been
raised over the legality of these scientific means due to their
infringement on personal freedoms and the inviolability of
private life. Due to this, the Algerian legislator has amended
the Penal Code in accordance with Law 06-03 of 20 December
2006 and its text on the inviolability of private life in article
303. And as a result of developments all over the world, the
Algerian constitutional founder has included a legal clause
protecting this right in the constitutional amendment of 2016.
The legislator is currently seeking the enactment of Law 1807 on the protection of natural persons in the handling of
their data.
The right to privacy is linked to the freedom and dignity
of people, and taking in to account the seriousness of medical
experiments, DNA, and images in order to detect criminals,
the extent of the violation of this right has made us address
this subject.
So the question arises: What controls the protection of
the right to privacy when using modern scientific means to
prove guilt?
Keywords: Forensic Sciences, Medical Expertise, Scientific
means, Right, Privacy.

امل�ستخل�ص
نتيج���ة للتط���ور العلم���ي وم���ا �أحدث���ه يف �أ�س���اليب الك�ش���ف ع���ن اجلرمي���ة
 على قدر ما اثار اجلدل حول امل�شروعية القانونية لهاته،وتعقب املجرمني
،الو�س���ائل العلمي���ة مل�سا�س���ها باحلريات ال�ش���خ�صية وحرمة احلي���اة اخلا�صة
ولذل���ك ق���ام امل�ش���رع اجلزائ���ري بتعدي���ل قان���ون العقوب���ات ُ�س��� ّنت مبقت�ض���ى
 ون�ص���ه عل���ى حرم���ة احلي���اة2006  دي�س���مرب20  امل����ؤرخ يف03-06 القان���ون
 ونتيجة للتطورات التي �شهدها العامل قام امل�ؤ�س�س.303 اخلا�صة يف املادة
الد�س���توري اجلزائ���ري بالتن�صي����ص عل���ى حماي���ة ه���ذا احل���ق يف التعدي���ل
07-18  وامل�ش���رع ي�س���عى حالي��� ًا للقي���ام ب�إ�ص���دار القان���ون،2016 الد�س���توري
املتعل���ق بحماي���ة اال�ش���خا�ص الطبيعي�ي�ن يف جم���ال معاجل���ة املعطي���ات ذات
.الطاب���ع ال�ش���خ�صي
وباعتب���ار احل���ق يف اخل�صو�صي���ة مت�ص���ل بحري���ة الأ�ش���خا�ص وكرامته���م
ونظ���ر ًا خلط���ورة التج���ارب الطبي���ة واحلم�ض النووي والك�ش���ف ع���ن ال�صورة
 وم���دى انتهاكه���ا له���ذا احل���ق،ال�ش���خ�صية م���ن �أج���ل الك�ش���ف عل���ى املجرم�ي�ن
.الأم���ر ال���ذي جعلنا نتناول ه���ذا املو�ضوع
 م���ا �ضواب���ط حماية احل���ق يف اخل�صو�صية:لذل���ك يث���ور الت�س���ا�ؤل الت���ايل
عند ا�ستخدام الو�سائل العلمية احلديثة يف الإثبات اجلنائي؟
من �أهم النتائج والتو�صيات
، �أن الأم���ر باللج���وء للخ�ب�رة الطبي���ة �أم���ر ج���وازي للقا�ض���ي اجلزائ���ي ويبق���ى دور اخلب�ي�ر الإجاب���ة على م�س����ألة،ي�أم���ر ب���ه اذا واجهت���ه م�ش���كلة فني���ة
.ذات طاب���ع فني
، للقي���ام باخل�ب�رة يج���ب مراع���اة جمموع���ة م���ن الإج���راءات القانوني���ة.منها ما هو قبل اخلربة ك�أداء اليمني ومنها ما هو �أثناءها
 يج���ب احل�ص���ول عل���ى الدلي���ل امل�س���تمد م���ن اخل�ب�رة الطبي���ة ب�ص���ورة.م�ش���روعة غري خمالفة لأح���كام القانون
. يجب �أن تكون الأدلة الطبية غري قابلة لل�شك �أي يقينية الو�سائل، اخلربة الطبية، علوم الأدلة اجلنائية:الكلمات املفتاحية
. اخل�صو�صية، احلق،العلمية
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الو�سائل العلمية احلديثة واحلماية اجلنائية للحق يف اخل�صو�صية

 .1مقدمة

يعترب احلق يف اخل�صو�صية من احلقوق الأ�سا�سية املعرتف بها يف
الن�صو�ص الوطنية والدولية ،و قد �أخد هذا احلق بعدً ا جديدً ا مع تطور
الو�سائل الطبية والأبحاث العلمية ،التي عززت جمال الإثبات اجلنائي،
وللم�سا�س الذي قد حتدثه اخلربة الطبية باحلق يف اخل�صو�صية
حر�صت املواثيق الدولية والت�شريعات املقارنة على حماية هذا احلق .
وهذا ما كر�سه امل�ؤ�س�س الد�ستوري اجلزائري يف التعديل الد�ستوري
 ، 2016كما ن�ص عليه يف املادة الثالثة من القانون  03-16امل�ؤرخ يف 19
جوان  2016املتعلق با�ستعمال الب�صمة الوراثية يف الإجراءات الق�ضائية
والتعرف على الأ�شخا�ص ،والقانون  07-18املتعلق بحماية الأ�شخا�ص
الطبيعيني يف جمال معاجلة املعطيات ذات الطابع ال�شخ�صي [. ]1
وباعتبار احلق يف اخل�صو�صية من �أهم احلقوق املالزمة للأفراد
واملرتبطة ب�شخ�صهم لدوره يف حتقيق الكرامة الإن�سانية ،ونظ ًرا
خلطورة التجارب الطبية واحلم�ض النووي وال�صورة ال�شخ�صية يف
الك�شف عن املجرمني ،ف�إن اخلربة الطبية من �أهم اخلربات التي ميكن
�أن يلج�أ �إليها القا�ضي يف امل�سائل الفنية التي ال ميكن �أن يلم بها كي
يتمكن من احلكم يف الدعوى ،و�إيجاد ال�صلة بني اجلرمية واجلاين،
وهي نوعان :خربة بوا�سطة الطب ال�شرعي ،وخربة طبية عادية يقوم
بها الأطباء امل�سجلون يف جدول اخلرباء اخلا�ص باملحكمة .لذلك ت�سعى
جل الت�شريعات �إىل املوازنة بني البحث العلمي واحلفاظ على احلق يف
اخل�صو�صية يف ظل ما ت�شكله التجارب الطبية من م�سا�س بذلك.
و�سنحاول من خالل هذه الدرا�سة الإجابة على الإ�شكالية التالية:
ما �ضوابط حماية احلق يف اخل�صو�صية عند ا�ستخدام اخلربة الطبية
كو�سيلة علمية حديثة يف الإثبات اجلنائي؟
وتتفرع عن الإ�شكالية عدة ت�سا�ؤالت تتمثل يف :ما مفهوم اخلربة
اجلزائية؟ وما �إجراءات القيام بها؟ وما ال�ضمانات املقررة للمتهم عند
ا�ستعمال الو�سائل العلمية والأبحاث الطبية؟ وما الآثار املرتتبة على
ا�ستعمالها؟
وتظهر الأهمية الكربى لهذا املو�ضوع من خالل درا�سة الإجراءات
اخلا�صة بالإثبات اجلنائي با�ستعمال اخلربة الطبية كو�سيلة من
الو�سائل احلديثة يف الإثبات اجلنائي ،ومدى ت�أثريها على احلق يف
اخل�صو�صية خا�صة يف ظل التطور العلمي الكبري يف �أ�ساليب ارتكاب
اجلرمية ،الأمر الذي ي�ستلزم ابتكار و�سائل �إثبات حديثة ت�ساير ذلك،
وفق �ضوابط قانونية ت�ضمن وتكفل حق املتهم يف احرتام خ�صو�صياته.
كما تهدف هذه الدرا�سة �إىل بيان كيف وازن امل�شرع اجلزائري
بني ا�ستعمال الو�سائل احلديثة يف الإثبات اجلنائي واحرتام احلق يف
اخل�صو�صية ،من خالل �إقراره عدة �ضمانات وجب احرتامها عند
ا�ستعمال الو�سائل العلمية لعدم انتهاك احلق يف اخل�صو�صية ،وحماولة
* املادة  1/ 46من القانون  01-16امل�ؤرخ يف  6مار�س  2016املت�ضمن التعديل الد�ستوري " ال
يجوز انتهاك حرمة حياة املواطن اخلا�صة ،وحرمة �شرفه ويحميهما القانون"..
املادة  3من القانون  03-16امل�ؤرخ يف  19يونيو  2016يتعلق با�ستعمال الب�صمة الوراثية يف
الإجراءات الق�ضائية والتعرف على الأ�شخا�ص "يتعني �أثناء خمتلف مراحل �أخذ العينات البيولوجية
وا�ستعمال الب�صمة الوراثية احرتام كرامة الأ�شخا�ص وحرمة حياتهم اخلا�صة وحماية معطياتهم
ال�شخ�صية وفقا لأحكام هذا القانون والت�شريع ال�ساري املفعول"..

تبيان �أوجه الق�صور يف ذلك.
وقد اعتمدت يف هذه الدرا�سة على املنهج الو�صفي التحليلي من
خالل حتليل الن�صو�ص القانونية وفق ما ن�ص عليه قانون الإجراءات
اجلزائية اجلزائري ،بالإ�ضافة �إىل القانون  03-16املتعلق با�ستعمال
الب�صمة الوراثية يف الإجراءات الق�ضائية والتعرف على الأ�شخا�ص
وامل�ستجدات التي جاء بها يف جمال الب�صمة الوراثية ،و�إظهار خمتلف
مراحل و�إجراءات ا�ستعمال اخلربة الطبية كو�سيلة علمية حديثة يف
الإثبات اجلنائي ،والإجراءات القانونية املقررة لذلك.
ومن �أجل الإحاطة باملو�ضوع ق�سمت الدرا�سة �إىل ثالثة مطالب:
 املطلب الأول :احلق يف اخل�صو�صية واخلربة الطبية والطبيعةالقانونية لهما.
 املطلب الثاين :ال�ضوابط املقررة ال�ستعمال الو�سائل الطبيةاحلديثة يف الإثبات اجلنائي.
 املطلب الثالث :مدى انتهاك الو�سائل العلمية احلديثة للحق يفاخل�صو�صية؟

 .2الدراسات السابقة:
تناول مو�ضوع الدرا�سة عدد من الكتب والدرا�سات ومن ذلك:
كتاب جالل اجلابري بعنوان:
الطب ال�شرعي الق�ضائي [ ]2تناول فيه الباحث خمتلف اجلوانب
الأ�سا�سية للطب ال�شرعي يف جمال اخلدمة الفنية والتدريب الفني
ومهام الطبيب ال�شرعي واخلرباء ،كما تناول الطب ال�شرعي يف
الإ�سالم ،وتعر�ض �إىل �أ�س�س املحاكمة والآليات اخلا�صة باختيار الطبيب
ال�شرعي للأدلة املادية وكيفية ت�شريح اجلثة وخمتلف ال�ضوابط اخلا�صة
بعمل ذلك.
كتاب حممد ال�شهاوي بعنوان:
احلماية اجلنائية حلرمة احلياة اخلا�صة [ ]٣تناول فيه الباحث
احلق يف احلياة اخلا�صة يف ال�شرائع القدمية منذ عهد حمورابي وكيف
كان احلق يف حرمة احلياة اخلا�صة مرتبط ًا بحقوق �أخرى كاحلق يف
امل�سكن ،كما تعر�ض لهذا احلق يف ال�شرائع ال�سماوية ،وكيف عرفته
الت�شريعات الو�ضعية كالت�شريع اجلزائري ،كما تعر�ض �إىل خ�صائ�ص
وعنا�صر هذا احلق من عدم القابلية للت�صرف فيه وتقادمه وعدم جواز
الإنابة فيه ،وحول قابليته لالنتقال عن طريق الإرث ،وقد تبنى الر�أي
الذي يقر انتقال احلق يف اخل�صو�صية بالوفاة �إىل ورثة الرتكة املعنوية،
بالإ�ضافة �إىل تعر�ضه �إىل احلماية اجلنائية لهذا احلق وكيفية ا�ستعمال
الو�سائل احلديثة كالتحليل التخديري والقيود اخلا�صة بتفتي�ش امل�ساكن.
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ر�سالة دكتوراه للطالب ماينو جياليل بعنوان:
الإثبات بالب�صمة الوراثية -درا�سة مقارنة ]4[ -تناول فيها الباحث
دور الب�صمة الوراثية يف الإثبات اجلنائي و�إثبات الن�سب يف ال�شريعة
الإ�سالمية والت�شريعات الو�ضعية مع التعر�ض لل�ضوابط والأ�س�س التي
و�ضعها املخت�صون لال�ستفادة من الب�صمة الوراثية يف الإثبات بال�شكل
ال�صحيح ،وحجية الب�صمة الوراثية يف الإثبات ومدة ت�أثريها على مبد�أ
اقتناع القا�ضي اجلزائي ،وت�أثري الإثبات بها على حقوق الإن�سان.
ر�سالة ماج�ستري للطالب باعزيز �أحمد بعنوان:
الطب ال�شرعي ودوره يف الإثبات اجلنائي [ ]٥تناول فيها الباحث
دور الطبيب ال�شرعي يف تكري�س دولة القانون من خالل امل�ساعدة
الق�ضائية التي يقدمها جلهاز الق�ضاء ،يف التحريات وخمتلف اخلربات
ال�سيما اجلزائية ،وكيف يتم ات�صال الطبيب ال�شرعي بجهاز العدالة
ودوره يف البحث عن الأدلة اجلنائية من خالل تتبع خمتلف املراحل
التي يتعني عليه املرور بها من �أجل البحث عن الدليل ،و�صو ًال �إىل تبيان
�أهمية الدليل الطبي ال�شرعي يف عنا�صر الإثبات والقيمة القانونية له،
ومدى ت�أثريه على القناعة ال�شخ�صية للقا�ضي اجلزائي .
مقال للباحثة ك�سال �سامية بعنوان:
حماية احلق يف اخل�صو�صية اجلينية يف القانون  03-16املتعلق
با�ستعمال الب�صمة الوراثية ويف املواثيق الدولية والقانون الفرن�سي []٦
تعر�ضت فيه الباحثة �إىل قواعد ا�ستعمال الب�صمة الوراثية يف الإجراءات
الق�ضائية ،و�إجراءات التعرف على الأ�شخا�ص املفقودين �أو جمهويل
الهوية والآليات اخلا�صة املقررة للحق يف اخل�صو�صية يف الت�شريع
اجلزائري  03-16والفرن�سي �ضمن املواد � 25.226إىل  30.226من
تقنني العقوبات الفرن�سي واملواثيق الدولية كالإعالن العاملي لأخالقيات
البيولوجيا وحقوق الإن�سان �سنة  2005والإعالن العاملي ب�شان اجلينوم
الب�شري وحقوق الإن�سان �سنة  1997وتو�صيات رابطة العامل الإ�سالمي
الذي عقد يف مكة املكرمة بتاريخ  10جانفي .2002
وقد مت القيام ب�إجناز هذه الدرا�سة خلطورة اخلربة الطبية يف
ميدان الإثبات اجلنائي وال�ضوابط التي �أقرها امل�شرع اجلزائري لذلك
يف قانون الإجراءات اجلزائية و�أكد عليها يف التعديل الد�ستوري ل�سنة
 2016والقانون  03-16والقانون  ,7-18هذا كله للت�أكيد على حرمة
احلق يف احلياة اخلا�صة واخل�صو�صية ،و�أن ال يتم االحتجاج باخلربة
الطبية النتهاك هذا احلق.

حمودي حممد

 .3المطلب االول :الحق في الخصوصية والخبرة
الطبية والطبيعة القانونية لهما.

من ال�صعب و�ضع تعريف جامع مانع للحق يف اخل�صو�صية ،لأن
تعريف هذا احلق يرتبط بالتقاليد والثقافة والقيم الدينية ال�سائدة
والنظام ال�سيا�سي يف كل دولة ،ف�ض ًال عن ذلك ،ف�إن �أغلب الت�شريعات
اجتهت �إىل عدم �إيراد تعريف لهذا احلق ،واكتفت بو�ضع ن�صو�ص تكفل
حمايته .
�إال �أن هذا الأمر مل مينع من حتديد العديد من التعاريف من
قبل الفقه القانوين ومن هذه التعاريف ما ذهب �إليه قا�ضي املحكمة
الأمريكية العليا ،ب�أن اخل�صو�صية هي �أن يرتك ال�شخ�ص ليكون وحيد ًا
[ ]٧كما عرفت ب�أنها رغبة الأفراد يف االختيار احلر للآلية التي يعربون
فيها عن �أنف�سهم ورغباتهم وت�صرفاتهم للآخرين.
وعرفها الفقيه الفرن�سي بادنرت  Padinterب�أنها كل ما لي�س له
عالقة باحلياة العامة �أو كل ما ال يعترب من احلياة العامة [ ،]٨بينما
اعتربها الفقيه مي�شال حق يف اخللوة �أي الرغبة يف الوحدة والتخفي
والتحفظ [.]٩
وعرفها الفقيه الفرن�سي  Carbonnierب�أنها حق ال�شخ�ص يف �أن
يرتك يف هدوء و�سكينة ،على �أن يكون لكل �إن�سان نطاق من احلياة
خا�ص به ومق�صور عليه ،حيث ال يجوز للغري �أن يدخل �إليه دون �إذنه،
واخللوة قد تكون ب�أن يبتعد الفرد عن املجتمع ويعي�ش وحده فرتة من
الوقت [. ]١٠
ومن خالل ما تقدم ميكن �أن نعرف احلق يف اخل�صو�صية ب�أنه حق
الأفراد يف احلماية من التدخل يف �ش�ؤونهم و�ش�ؤون عائالتهم بو�سائل
مادية مبا�شرة �أو عن طريق ن�شر املعلومات عنهم.
ونتيجة للتطور العلمي الهائل كان لزام ًا على امل�شرع اجلزائري
�سن قانون خا�ص بحماية املعطيات اخلا�صة فتم �سنة � 2018إ�صدار
القانون  07-18املتعلق بحماية الأ�شخا�ص الطبيعيني يف جمال معاجلة
املعطيات ذات الطابع ال�شخ�صي ،هذا القانون الذي �أكد احرتام احلياة
اخلا�صة يف املادة  2منه ،وعرف املعطيات ذات الطابع ال�شخ�صي ب�أنها
" كل معلومة بغ�ض النظر عن دعامتها متعلقة ب�شخ�ص معرف �أو قابل
للتعرف عليه وامل�شار �إليه �أدناه" ال�شخ�ص املعني" ب�صفة مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة ،ال�سيما بالرجوع �إىل رقم التعريف �أو عن�صر �أو عدة عنا�صر
خا�صة بهويته البدنية �أو الفيزيولوجية �أو اجلينية �أو البيومرتية �أو
النف�سية �أو االقت�صادية �أو الثقافية �أو االجتماعية ،ويف نف�س املادة عرف
املعطيات اجلينية ب�أنها كل معطيات متعلقة بال�صفات الوراثية ل�شخ�ص
�أو عدة �أ�شخا�ص ذوي قرابة� ،أما املعطيات يف جمال ال�صحة فعرفها
ب�أنها كل معلومة تتعلق باحلالة البدنية و� /أو العقلية لل�شخ�ص املعني مبا
يف ذلك معطياته اجلينية ،كما يت�ضح مما يلي:
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 .١.3الفرع األول :الخبرة الطبية

اخلربة عموم ًا هي �إجراء يعهد من خالله �إىل واحد �أو �أكرث من
اخلرباء لإبداء ر�أي حول مو�ضوع النزاع ،عندما ي�شمل جوانب تقنية،
ومتتاز اخلربة الطبية يف �أن القائم بها طبيب حملف يتوىل الك�شف عن
م�شكل علمي.
وتعرف اخلربة الطبية ال�شرعية [ ]١١ب�أنها عمل يقدم من خالله
الطبيب اخلبري املنتدب لتقدير احلالة اجل�سدية �أو العقلية لل�شخ�ص
املعني وتقييم التبعات التي ترتتب عليها �آثار جنائية �أو مدنية [.]١٢
ومن �أهم اخلربات تلك املتعلقة بفح�ص حتاليل الدم ،وحمتويات
املعدة ،حيث ي�سهم حتليل الدم يف الك�شف عن اجلاين يف جرائم القتل
وال�سرقة واالغت�صاب كما �أنه ي�ستخدم يف �إثبات جرمية القيادة يف
حالة �سكر �أو تناول املخدرات ،ونتيجة لذلك فوجود بقعة دم يف م�سرح
اجلرمية ت�ساعد على الك�شف عن اجلاين ،وللقيام بذلك يجب مراعاة
جمموعة من الأمور حيث ي�شرتط ت�صوير البقع الدموية فوتوغراف ًّيا،
ويف حالة كونها �سائلة فيتم دفعها عن طريق ال�سحب وتو�ضع يف �أنبوب
وتر�سل للمخرب� ،أما �إن كانت جافة فهنا وجب التفرقة بني املوجودة
على الأثاث واجلدران واملوجودة يف �أحوا�ض الغ�سيل فالأوىل يتم رفعها
بوا�سطة الك�شط ب�آالت حادة والثانية يتم رفعها بقطعة من القطن مبللة
باملاء املقطر� ،أما البقع املوجودة على املالب�س ف�إنه يتم التحريز عليها
و�إر�سالها للمخترب [.]١٣
ومل يتطرق امل�شرع اجلزائري �إىل تعريف اخلربة الطبية �صراحة
و�إمنا عرف اخلربة عموم ًا يف املادة  143فقرة  1من قانون الإجراءات
اجلزائية من خالل ن�صه على �أن جلهات التحقيق �أو احلكم عندما
تعر�ض لها م�س�ألة ذات طابع فني �أن ت�أمر بندب خبري �إما بناء على
طلب النيابة العامة و�إما من تلقاء نف�سها �أو من اخل�صوم [.]١٤
ومن التطبيقات الق�ضائية يف جمال ا�ستعمال حتليل الدم يف الإثبات
اجلنائي قرار املحكمة العليا ال�صادر بتاريخ � 09أكتوبر 1984م ،ملف
الق�ضية رقم  30785جاء فيه �أنه " من املقرر قانون ًا �أن جنحة ال�سياقة
يف حالة �سكر ،ال تثبت حالة ال�سكر فيها �إال ب�إجراء عملية الفح�ص
البيولوجي للدم من حيث وجوب احتوائه على الن�سبة املحددة قانون ًا
والق�ضاء مبا يخالف �أحكام هذا املبد�أ يعد خرق ًا للقانون" [.]١٥
كما �سارت املحاكم واملجال�س الق�ضائية على نف�س النحو فنجد قرار
الغرفة اجلزائية ملجل�س ق�ضاء باتنة ال�صادر بتاريخ  24نوفمرب ،2002
والذي ق�ضى ب�إلغاء احلكم امل�ست�أنف فيه وبراءة املتهم يف جنحة ال�سياقة
يف حالة ال�سكر لعدم وجود تقرير اخلربة الذي يبني ن�سبة الكحول يف
الدم على الرغم من اعرتاف املتهم بتناوله للم�شروبات الكحولية
وقيادته للمركبة وهو يف حالة �سكر [.]١٦

 .٢.٣الفرع الثاني :التكييف القانوني للحق في حرمة
الحياة الخاصة والخبرة الطبية

ثار جدل يف الفقه الفرن�سي حول التكييف القانوين للحق يف
اخل�صو�صية ،فهناك اجتاه قدمي يرى �أن احلق يف حرمة احلياة اخلا�صة
من قبيل حقوق امللكية ،واجتاه �آخر يعتربها من احلقوق ال�شخ�صية،
واملالحظ �أن �أغلب الفقه الفرن�سي يعتربها من احلقوق ال�شخ�صية وهو
نف�س النهج الذي تبناه امل�شرع اجلزائري طبق ًا للمادة  47من القانون
املدين حيث ن�صت على �أن " لكل من وقع عليه اعتداء غري م�شروع يف حق
من احلقوق املالزمة لل�شخ�صية �أن يطلب وقف هذا االعتداء والتعوي�ض
عما يكون قد حلقه من �ضرر" كما ن�صت املادة  46من نف�س القانون
بقولها " لي�س لأحد �أن يتنازل عن حريته ال�شخ�صية "
فاحلق يف اخل�صو�صية من احلقوق الل�صيقة بال�شخ�صية ،لذلك
ن�صت الد�ساتري والت�شريعات الدولية على حماية خا�صة له ،ويتعلق
احلق باخل�صو�صية يف حالة الأعمال الطبية بعن�صرين مادي ومعنوي
[ ،]١٧فمن الناحية املادية فهو يت�صل بج�سم الإن�سان وي�ؤدي �إىل امل�سا�س
بال�سالمة اجل�سدية �أما العن�صر املعنوي فهو يتعلق باملعلومات الناجتة
عن الفح�ص الطبي وي�ؤدي �إىل �إف�شاء املعلومات الطبية.

 .4المطلب الثاني :الضوابط المقررة الستعمال
الوسائل الطبية الحديثة في اإلثبات الجنائي

لقد ا�شرتط القانون ال�ستخدام الو�سائل الطبية احلديثة يف الإثبات
اجلنائي احرتام جمموعة من ال�ضوابط منها ما هو فني ومنها ما هو
قانوين نوردها كما يلي:
 .١.٤الفرع األول :الضوابط الفنية

هي ال�ضوابط والإجراءات التي �أوجب القانون على �أهل االخت�صا�ص
القيام بها ال�ستخراج الدليل الطبي ،وهي الركيزة التي يتم اال�ستناد
�إليها لقبول الدليل الناجت عن اخلربة الطبية [ ،]١٨وتتمثل فيما يلي:
 اتباع الطرق العلمية يف ا�ستخراج الدليل الطبي وما يتطلبهذلك من جمع وتوثيق وحفظ.
 توثيق اخلطوات من البداية �إىل النهاية للرجوع لها عنداحلاجة.
	�أن يتم �إجراء االختبارات الطبية يف خمتربات علمية تابعةللدولة �أو ت�شرف عليها �إ�شراف ًا مبا�شر ًا ،مع �ضرورة جتهيز
تلك املختربات بالأدوات والأجهزة العلمية ذات اجلودة والدقة
العالية.
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	�أن يكون اخلبري القائم باخلربة الطبية م�ؤه ًال لإجرائهاوحا�ص ًال على ترخي�ص للقيام بذلك وذا كفاءة عالية ،وي�شرتط
يف اخلبري �أن يكون حا�ص ًال على �شهادة جامعية �أو ت�أهيل
مهني معني يف االخت�صا�ص الذي يطلب الت�سجيل فيه ،ويكون
قد مار�س هذا الن�شاط يف ظروف �سمحت له باحل�صول على
الت�أهيل الكايف ملدة ال تقل عن � 7سنوات [.]١٩
 .٢.٤الفرع الثاني :الضوابط القانونية

هي تلك ال�ضوابط التي حتد من امل�سا�س بحقوق املتهم وهي احلق
يف ال�سالمة اجل�سدية واحلق يف احلياة اخلا�صة ،والحرتام تلك احلقوق
�ألزم امل�شرع الطبيب باتباع الأحكام املن�صو�ص عليها يف املادة  143و ما
يليها من قانون الإجراءات اجلزائية و هي:
	�أداء اليمني �إذا مل يكن مقيد ًا يف جدول اخلرباء ،وجدولاخلرباء يقيد فيه احلاملون للجن�سية اجلزائرية فقط وهو
نف�س نهج امل�شرع الفرن�سي [.]٢٠
	�أن ي�ؤدي مهمته حتت رقابة القا�ضي الآمر. االلتزام باملدة املحددة له لإجراء اخلربة.	�أن يكون على ات�صال بالقا�ضي الآمر ويحيطه علم ًا بتطورات�أعماله
	�إمكانية اال�ستعانة بفنيني يعينون ب�أ�سمائهم و ي�ؤدون اليمني. التنويه يف تقريره على كل ف�ض �أو �إعادة ف�ض للأحراز التيا�ستلمها.
 جواز تلقي �أقوال �أ�شخا�ص غري املتهم.	�إمكانية ا�ستجواب املتهم بح�ضور القا�ضي الآمر.	�إيداع تقرير خربته و الأحراز لدى كاتب اجلهة الق�ضائية التي�أمرت باخلربة.
 عر�ض نتيجة �أعماله يف اجلل�سة عند طلب مثوله.وعليه ف�إذا متت مراعاة هذه ال�ضمانات تكون الإجراءات �سليمة
وم�شروعة وغري مرتبطة ب�أي و�صف من �أو�صاف انتهاك احلق يف
* املادة  4من القانون  03/16املتعلق با�ستعمال الب�صمة الوراثية يف الإجراءات الق�ضائية
والتعرف على الأ�شخا�ص "يخول وكالء اجلمهورية وق�ضاة التحقيق وق�ضاة احلكم ،الأمر ب�أخذ
عينات بيولوجية و�إجراء حتاليل وراثية عليها وفق ًا للأحكام املن�صو�ص عليها يف قانون الإجراءات
اجلزائية ويف هذا القانون.
ووفق ًا لنف�س الأحكام يجوز ل�ضباط ال�شرطة الق�ضائية ،يف �إطار حترياتهم ،طلب �أخذ عينات
بيولوجية و�إجراء حتاليل وراثية عليها بعد احل�صول على �إذن م�سبق من ال�سلطة الق�ضائية املخت�صة "
 املادة  15من القانون  03/16املتعلق با�ستعمال الب�صمة الوراثية يف الإجراءات الق�ضائيةوالتعرف على الأ�شخا�ص " تتلف العينات البيولوجية  ،ب�أمر من اجلهة الق�ضائية املخت�صة ،تلقائ ّي ًا
�أو بطلب من م�صالح الأمن املخت�صة� ،إذا مل يعد االحتفاظ بها �ضرور ّي ًا ويف كل الأحوال عند �صدور
حكم نهائي يف الدعوى".

حمودي حممد

احلرية ال�شخ�صية �أو ال�سالمة اجل�سدية �أو الكرامة الإن�سانية ليبقى
الهدف هو الك�شف عن مالب�سات اجلرمية با�ستعمال العلوم الطبية
احلديثة والو�صول �إىل الفاعلني الأ�سا�سيني للجرمية و�إنزال العقاب بهم
واملحافظة على حقوقهم وكرامتهم ال�شخ�صية.
واملالحظ �أن امل�شرع �أقر جمموعة من الإجراءات يف القانون
 03/16املتعلق با�ستعمال الب�صمة الوراثية حيث ا�شرتط جمموعة من
ال�ضمانات التي حتمي احلرية الفردية فن�ص على �أن ال ت�ؤخذ العينات
البيولوجية من الفرد و�أن ال يتم �إجراء التحاليل �إال ب�أمر من الق�ضاء
ويكون ذلك بناء على طلب من ال�شرطة الق�ضائية� ،أو من الق�ضاء ب�صفة
تلقائية ،و�أن ال تنزع العينات البيولوجية لإجراء التحاليل اجلينية �إال
من الفئات املحددة قانون ًا ،و�أن ترفع من طرف اجلهات املخت�صة ومن
ذوي االخت�صا�ص ،ويجب �أن يتم �إجراء تلك التحاليل من طرف املخابر
املعتمدة من طرف الدولة ،مع �ضرورة �أن تن�صب التحاليل على املناطق
الوراثية غري امل�شفرة من احلم�ض النووي دون املنطقة امل�س�ؤولة عن
حتديد اجلن�س ،وت�سجل كل خطوة من خطوات الب�صمة الوراثية من
تاريخ ومكان الوقائع وطبيعة اجلرمية املرتكبة ورقم الق�ضية �أو ملف
الإجراءات كما يعلم كل �شخ�ص ت�ؤخذ منه عينة بيولوجية بال�شروط
املتعلقة بت�سجيل الب�صمة الوراثية ومبدة حفظها ،كما ال ميكن حفظ
الب�صمة الوراثية يف القاعدة الوطنية للب�صمة الوراثية ملدة تفوق 25
�سنة بالن�سبة للأ�شخا�ص امل�شتبه فيهم امل�ستفيدين من �أمر انتفاء وجه
الدعوى �أو امل�ستفيدين من الرباءة ،و� 40سنة للأ�شخا�ص املحكوم عليهم
من تاريخ �صدور احلكم النهائي واملفقودين والأ�شخا�ص املتوفيني
جمهويل الهوية ،ون�ص يف املادة  16من نف�س القانون على معاقبة
ال�شخ�ص الراف�ض لإجراء التحاليل باحلب�س من �سنة �إىل �سنتني
وبالغرامة من  100.000 - 30.000دينار جزائري.
و�إن كانت االختبارات الطبية والبحثية ت�شرتط املوافقة امل�سبقة
ال�صريحة واملكتوبة ،ف�إن هذا ال ي�ستلزم يف حالة حتديد هوية ال�شخ�ص
مبنا�سبة �إجراء حتقيق جنائي �إذ لي�س من املعقول �أن حتتاج �سلطات
التحقيق موافقة من يعتقد �أنه مرتكب اجلرمية اجلاري البحث عن
مرتكبها.

 .5المطلب الثالث :مدى انتهاك الوسائل
العلمية الحديثة للحق في الخصوصية.

ا�ستناد ًا �إىل الدور الذي يقوم به اخلبري ،و�أمام اقتحام الو�سائل
التقنية العلمية لإجراءات الدعوى اجلنائية ،وما قد يحمله ا�ستخدامها
يف هذا املجال من انتهاكات للحقوق الفردية� ،أثارت الو�سائل التقنية
احلديثة النقا�ش واخلالف بني املتخ�ص�صني و�أي�ض ًا بني رجال القانون
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حول مدى م�شروعية اال�ستعانة بها يف ميدان الإثبات اجلنائي ،وهل
يكون مقيا�س امل�شروعية يف هذه امل�س�ألة النتيجة التي ت�ؤدي �إليها الو�سيلة
العلمية �أم �أن العربة بطبيعة الو�سيلة العلمية ومدى احرتامها للحقوق
الفردية ،والكرامة الإن�سانية  ،ف�إذا كان من غري املنطق حرمان العدالة
من �إمكانيات العلوم احلديثة ،و�سلبها ما ت�سفر عنه من و�سائل قادرة
على �إيجاد نوع من التوازن بني ما يت�سلح به الإجرام احلديث من
و�سائل ،وما ت�ستخدمه العدالة من �أ�ساليب لتحقيق �أهدافها ف�إنه يلزم
�ضرورة االجتهاد ،ولبيان مدى قبول ا�ستخدام �أية و�سيلة حديثة دون
االقت�صار على تقدير قبول و�سيلة دون �أخرى ما دام �أن التطور العلمي
متجدد ،وي�ستحيل �إدراك حدوده.
ولهذا اهتم اخلرباء القانونيون مبخاطر االعتداء على اخل�صو�صية
يف معر�ض الك�شف عن الدليل� ،أو يف معر�ض الإقرار با�ستخدام دليل
ناجت عن عمل طبي ،حيث �إن النظم القانونية املقارنة ويف الوقت الذي
حتركت فيه نحو حماية الفرد و�إقرار حجية الأدلة ذات الطبيعة الفنية
اجتهت �أي�ض ًا من زاوية �أخرى لإقرار �ضمانات د�ستورية للمتهم و�ضمانات
�إجرائية لكفالة �سالمة �إجراءات املالحقة اجلنائية يف الدعاوى املت�صلة
بالأعمال الطبية ،و�إذا كانت اخل�صو�صية و�سرية البيانات �أمر ًا ذا �أهمية
بالغة يف �شتى املجاالت ف�إنها تكت�سي �أهمية �أو�سع يف املجال الطبي .
واملالحظ ان امل�شرع اجلزائري قد وازن بني ا�ستعمال الدليل العلمي
واحرتام احلق يف اخل�صو�صية .
وعلى ال�صعيد الدويل ،ف�إن �أي تعر�ض للحق يف اخل�صو�صية يجعل
الدولة منتهكة للمادة « »12من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،التي
تن�ص على« :ال يعر�ض �أحد لتدخل تع�سفي يف حياته اخلا�صة �أو �أ�سرته
�أو م�سكنه �أو مرا�سالته �أو حلمالت على �شرفه و�سمعته ،ولكل �شخ�ص
احلق يف حماية القانون من مثل هذا التدخل �أو تلك احلمالت» .كما
ي�شكل التعر�ض للحق انتهاك ًا �صريح ًا للمادة « »17من العهد الدويل
اخلا�ص باحلقوق املدنية ال�سيا�سية التي تن�ص على-1« :كذلك ال
يجوز تعري�ض �أي �شخ�ص ،على نحو تع�سفي �أو غري قانوين ،للتدخل يف
خ�صو�صياته �أو �ش�ؤون �أ�سرته �أو بيته �أو مرا�سالته ،وال لأي حمالت غري
قانونية مت�س �شرفه �أو �سمعته-2 .من حق كل �شخ�ص �أن يحميه القانون
من مثل هذا التدخل �أو امل�سا�س»� ،إىل جانب �أنه ي�شكل انتهاك ًا لن�ص
املادة « »16من اتفاقية حقوق الطفل  1980التي تن�ص على -« :ال يجوز
�أن يجري �أي تعر�ض تع�سفي �أو غري قانوين للطفل يف حياته اخلا�صة
�أو �أ�سرته �أو منزله �أو مرا�سالته ،وال �أي م�سا�س غري قانوين ب�شرفه �أو
�سمعته - ،للطفل حق يف �أن يحميه القانون من مثل هذا التعر�ض �أو
امل�سا�س» .بالإ�ضافة �إىل ن�ص املادة « »14من االتفاقية الدولية حلماية
حقوق جميع العمال املهاجرين  1990التي ن�صت على �أنه« :ال يعر�ض
العامل املهاجر �أو �أي فرد من �أ�سرته للتدخل التع�سفي �أو غري امل�شروع
يف حياته اخلا�صة �أو يف �ش�ؤون �أ�سرته �أو بيته �أو مرا�سالته �أو ات�صاالته

الأخرى �أو لالعتداءات غري القانونية على �شرفه و�سمعته ،ويحق لكل
عامل مهاجر ولكل فرد من �أ�سرته التمتع بحماية القانون �ضد هذا
التدخل �أو هذه االعتداءات».
كما كر�س الإعالن العاملي ب�ش�أن اجلينوم الب�شري هذا املبد�أ فقد
جاء يف ديباجته �أن البحوث يف جمال اجلينوم الب�شري والتطبيقات
الناجمة عنه يجب �أن حترتم كرامة وحقوق الإن�سان ،كما ن�صت املادة
 10من نف�س الإعالن على احرتام الكرامة الإن�سانية عند �إجراء البحوث
العلمية ال �سيما يف جماالت علم الأحياء وعلم الوراثة والطب ،وهو ما
كر�سه �أي�ض ًا الإعالن الدويل ب�ش�أن البيانات الوراثية من خالل املادة
 1منه التي ن�صت على �أن حترتم حقوق الإن�سان عند اجراء عمليات
جمع البيانات الوراثية الب�شرية ومعاجلتها وا�ستخدامها وكذا البيانات
املتعلقة بالربوتينات الب�شرية والعينات البيولوجية امل�ستخدمة يف �سبيل
احل�صول على هذه املعلومات ،وهو نف�سه ما �أكده الإعالن العاملي
لأخالقيات البيولوجيا وحقوق الإن�سان من خالل ن�صه يف املادة  2على
الأهداف التي ي�سعى الإعالن لتحقيقها بتعزيز احرتام الكرامة الب�شرية
وحماية حقوق الإن�سان عن طريق �ضمان احرتام حياة الب�شر واحلريات
الأ�سا�سية ب�شكل ين�سجم من مقت�ضيات القانون الدويل حلقوق الإن�سان،
واالعرتاف ب�أهمية حرية البحث العلمي واملنافع الناجمة عن تقدمي
املعلومات والتقنيات مع �ضرورة احرتام املبادئ الأخالقية املن�صو�ص
عليها يف هذا الإعالن ،كما ن�ص يف املادة  3على وجوب احرتام الكرامة
الإن�سانية وحقوق الإن�سان يف جمال تطبيق الأخالقيات احليوية حيث
ينبغي تغليب م�صلحة الفرد و�سالمته [.]٢١

 .6المناقشة والنتائج

من خالل هذه الورقة البحثية متت حماولة تو�ضيح الطبيعة
القانونية للخربة الطبية واحلق يف اخل�صو�صية وبيان �أهمية اخلربة
الطبية يف الإثبات اجلنائي ومدى م�سا�سها باحلق يف اخل�صو�صية،
وجدت الدرا�سة �أن للخربة الطبية دور ًا فعا ًال مل�ساعدة الق�ضاء كلما تعلق
الأمر مب�شكل طبي -قانوين.
وت�سعى جل الدول حلماية احلق يف اخل�صو�صية من خالل �سن
ت�شريعات تتالءم مع التطورات العلمية احلديثة يف ميدان الإثبات
اجلنائي وخ�صو�صية الأفراد ،و�إقرار جملة من ال�ضوابط التي يجب على
م�ستعمل الو�سائل الطبية احلديثة يف الإثبات االلتزام بها ،ولأجل ذلك
*  -اعتمد الإعالن العاملي ب�شان اجلينوم الب�شري مبوجب امل�ؤمتر العام ملنظمة اليون�سكو يف
دورته  29املنعقدة بباري�س بتاريخ .1997/11/11
 اعتمد الإعالن الدويل ب�شان البيانات الوراثية مبوجب امل�ؤمتر العام ملنظمة اليون�سكو يفدورته  32املنعقدة بباري�س بتاريخ 2003/10/16
 اعتمد الإعالن العاملي لأخالقيات البيولوجيا وحقوق الإن�سان مبوجب امل�ؤمتر العام ملنظمةاليون�سكو يف دورته  33املنعقدة بباري�س بتاريخ .2005/10/19
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وجب علينا ذكر ما نراه �ضرور ًيا لتعديل الن�صو�ص الت�شريعية القائمة،
لإيجاد �أحكام تتوافق مع الغاية من الإثبات اجلنائي با�ستعمال الو�سائل
الطبية وعدم انتهاك احلق يف اخل�صو�صية.
ومن خالل هذه الدرا�سة مت التو�صل �إىل النتائج التالية :
 �أن الأمر باللجوء للخربة الطبية �أمر جوازي للقا�ضي اجلزائي،ي�أمر به اذا واجهته م�شكلة فنية ،ويبقى دور اخلبري الإجابة
على م�س�ألة ذات طابع فني.
 للقيام باخلربة يجب مراعاة جمموعة من الإجراءات القانونية،منها ما هو قبل اخلربة ك�أداء اليمني ومنها ما هو �أثناءها.
 تعد ال�ضوابط العلمية الأ�سا�س الذي ي�ستند �إليه لقبول الدليلالعلمي.
 يحمي قانون العقوبات احلق يف اخل�صو�صية ،والذي يعد من �أهماحلقوق على امل�ستوى الدويل والوطني.
 تبقى اخلربة ذات �أهمية خ�صو�ص ًا يف بع�ض اجلرائم التيت�ستدعي ذلك مثل حتاليل الب�صمة الوراثية لإثبات الن�سب
يف حالة �إنكارها من طرف �أحد الوالدين� ،أو يف حالة جنحة
ال�سياقة يف حالة �سكر�...إلخ.

 .7التوصيات

من خالل تو�صيات الدرا�سة ف�إننا نقرتح التو�صيات التالية:
 يجب احل�صول على الدليل امل�ستمد من اخلربة الطبية ب�صورةم�شروعة غري خمالفة لأحكام القانون.
 يجب �أن تكون الأدلة الطبية غري قابلة لل�شك �أي يقينية. �إمكانية مناق�شة الأدلة الطبية.�ض���رورة الن����ص عل���ى اح�ت�رام احلي���اة اخلا�ص���ة للأ�ش���خا�صاالعتباري���ة ب�ش���كل �صري���ح �ضم���ن الد�س���تور.
 على الطبيب القائم باخلربة �أن يلتزم بواجب احليطة واحلذر�أثناء قيامه باخلربة فال يطلع �إال على الأ�شياء �أو الأماكن املعنية
باخلربة والتي ميكن �أن تفيد يف الإثبات اجلنائي.
 العمل على و�ضع ن�صو�ص قانونية تنظم عملية اال�ستعانةباخلرباء يف جمال الأمور الفنية التي حتتاجها بع�ض اجلرائم،
وو�ضع جزاءات على كل تالعب �أو حتايل يف �إعداد تقرير
اخلربة �أو تزويرها..
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