خاتمة:
نعلم كلنا أن أي بحث أكادٌمً ال ٌخلوا من عوائق وصعوبات تواجه صاحبه أثناء
اإلنجاز واإلعداد ،وال ٌخرج هذا البحث عن هذه القاعدة وإن تفاوت درجة الصعوبة من
عامل إلى أخر ،ومن جزء فً الموضوع إلى أخر نظرا لحساسٌة هذا الموضوع ودقته ،إال
أنه وبالرغم مما سبق نخلص من هذه الدراسة إلى القول بأن التشرٌعات الجنائٌة بما فٌها
التشرٌع الجزائري قد منحت للقاضً الجزائً حرٌة واسعة فً تقدٌر األدلة.
حٌث أنه هذه الحرٌة من المبدأ الشهٌر المتمثل فً حرٌة القاضً الجزائً فً اإلقتناع،
هذا الخٌر الذي ٌحكمه جانبٌن ،حٌث ٌتمثل الجانب األول فً حرٌة القاضً فً أن ٌستمد
قناعته من أي دلٌل ٌطرح أمامه دون تقٌٌد بأي دلٌل أخر ،أما الجانب الثانً فٌتمثل حرٌة
القاضً فً تقدٌر األدلة المطروحة أمامه.
وعلٌه فالقاضً الجزائً حر فً تقدٌر كافة أدلة اإلثبات ،فله الحرٌة التامة فً تقدٌر
الشهادة واإلعتراف وتحدٌد قٌمتها وفقا إلقتناعه الشخصً فله أن ٌأخذ بها إذا ما إرتاح
واطمئن إلٌها ،وله أن ٌستبعدها لٌأخذ بدلٌل أخر إذا ما شك فً قٌمتها ،وله فً هذه الحالة
أٌضا أن ٌحكم بالبراءة ،ألن هذه األخٌرة ٌكفً فٌها الشك واإلحتمال ،عكس اإلدانة التً
ٌجن أن ٌكون حكمها مجزم ومبنٌا على ٌقٌن ال على الظن والتخمٌن ،إال أنه ونظرا
للتطورات الحاصلة فً عالم الجرٌمة أصبحت الشهادة واالعتراف أوما ٌعرف باألدلة
التقلٌدٌة عاجزة على مساٌرة هذه التطورات.
حٌث أصبح الجناة ٌعمدون فً الوقت الراهن إلى وسائل تقنٌة وجد متطورة إلرتكاب
جرائمهم وإخفاء آثارها ،مما ٌسهل علٌهم اإلفالت من العقاب ،فعلى الرغم من المجهودات
التً تبذلها السلطات القضائٌة وشبه القضائٌة فً محاولة كشف غموض الجرائم إال أنها لن
تتوصل إلى نتائج مرضٌة وإجابٌه بإعتمادها على األدلة التقلٌدٌة حصرا.
وأمام هذا الواقع الجدٌد الذي فرضته التطورات العلمٌة كان الزما على األجهزة
القضائٌة السابق ذكرها اإللتفاتة الى الجوانب اإلٌجابٌة التً طرحها التقدم العلمً أمامهم
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واإلستفادة منها فً الكشف عن الجرائم ومرتكبٌها والوصول بهم إلى مبانً العدالة توقٌع
بهم الجزاءات المناسبة ردعا وإصالحا.
من هنا ظهرت األدلة العلمٌة من بصمات خاصة بصمات األصابع ،العٌن ،األذن،
الصوت والبصمة الوراثٌة  ، ADNبالضافة إلى األدلة العلمٌة المتحصل علٌها من فحص
الدم وغٌرها من األدلة التً فرضت نفسها فً عالم الجرٌمة.
حٌث تعتبر هذه األدلة المساعدة على كشف أشد الجرائم خطورة وكشف مرتكبٌها نظرا
لما تتمتع به من وزن ،فهً كالشاهد الصامت فً موقع الجرٌمة والذي إذا ما رفعناه وحللناه
ٌكشف لنا سر الجرٌمة ،كما تعد كذلك الحل الوحٌد فً حاالت كثٌرة من أجل الوصول إلى
الحقٌقة نظرا لحجٌتها القاطعة فً اإلثبات.
وتعتبر البصمة الوراثٌة أبسط مثال على قوة وثبوتٌة األدلة العلمٌة فً عالم الجرٌمة
نظرا لما حققته من إنجازات باهرة فً هذا المجال ،حٌث كان لها الفضل فً الكشف عن
الكثٌر من الجرائم وكشف مرتكبٌها ،فً الوقت الذي عجزت عنه أدلة اإلثبات التقلٌدٌة على
تحقٌق ذلك ،ومن هنا أثبتت األدلة العلمٌة تفوقها على نظٌرتها التقلٌدٌة ،وبالتالً كان الزما
على القاضً الجزائً اإلعتماد على هذا النوع من األدلة إذا ما أراد إلتماس العدالة ،غٌر
أنه وما ٌمكن مالحظته من خالل الدراسة أن هنالك بعض المشرعٌن وعلى رأسهم المشرع
الجزائري غٌر مساٌرٌن للتطورات الحاصلة فً مجال اإلثبات الجنائً ،فنجد على سبٌل
المثال أن المشرع الجزائري لم ٌضع قانون بعد خاص باإلثبات الجنائً ،كما أنه لم
ٌخصص أي نصوص قانونٌة لألدلة العلمٌة وإنما أشار إلٌها فقط فً نص عام متعلق
بالخبرة الفنٌة .
كما أنه وبالرغم من حجٌتها القاطعة فً اإلثبات ،إال أن المشرع الجزائري لم ٌأخذ هذا
بعٌن اإلعتبار وأخضعها لسلطة القاضً الجزائً شأنها شأن باقً األدلة التقلٌدٌة ،هذا على
عكس التشرٌعات الجنائٌة فً الدول المتطورة مثل فرنسا وإنجلترا والوالٌات المتحدة
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األمرٌكٌة التً إهتمت بشكل كبٌر بهذا النوع من األدلة وخصصت له ترسانة هامة من
النصوص القانونٌة ،وهو ما ساعد على تجسٌد العدالة الجنائٌة على أتم وجه فً تلك البلدان.
ومما سبق نستخلص مجموعة من النتائج اآلتٌة:
 إعتماد المشرع الجزائري على مبدأ حرٌة القاضً الجزائً فً اإلقتناع الذي ٌحكمه
جانبٌن.
 األدلة التقلٌدٌة (شهادة  ،إعتراف  )....،أصبحت قاصرة .
 إن التطور الحاصل فً عالم الجرٌمة هو الذي دفع ببعض الدول لمواكبة ذاك
واعتمادها على نوع آخر من األدلة أي األدلة العلمٌة.
 القاضً الجزائً حر فً تكوٌن اقتناعه وتقدٌره لألدلة العلمٌة ،إال أنه ملزم بالتسبٌب
حتى ال ٌكون عرضة النقض.
 األدلة العلمٌة المشار إلٌها سابقا هً من أدق األدلة العلمٌة ذات الحجٌة القاطعة فً
اإلثبات ،وهذا ما ٌلزم القاضً فً األخذ بها إذا ما أراد الكشف عن الحقٌقة.
 جل التشرٌعات العربٌة غٌر مساٌر للتطورات الحاصلة فً مٌدان االثبات الجنائً
وخاصة المشرع الجزائري.
بعد سرد النتائج نطرح على الشرٌعات العربٌة وخاصة المشرع الجزائري مجموعة من
اإلقتراحات على النحو التالً:
أ .ضرورة مساٌرة التطورات الحاصلة فً مجال اإلثبات الجنائً ،وبالتالً ضرورة
تدخل المشرع وإجراء تعدٌالت مناسبة على النصوص القانونٌة المتعلقة باإلثبات
وإدراج األدلة العلمٌة خاصة التً تضمنتها هذه الدراسة (نصوص توضح شروط
العمل بها وإجراءات العمل بها وإجراءات رفعها وتحدٌد قٌمتها اإلثباتٌة).
ب .ضرورة إلمام القاضً الجزائً بكل العلوم واألسالٌب الفنٌة الحدٌثة والتقنٌة من أجل
الوصول إلى الحقٌقة ،وهو ما ٌستلزم ضرورة تخصص كل قاضً جزائً فً مجال
عمله.
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ت .الحاجة إلى إنشاء بنك معلوماتٌة أو سجل وطنً خاص بالبصمات على المستوى
الوطنً والمحلً وإن لم نقل على المستوى العربً و لما ال؟ ٌمكن الرجوع إلٌه عند
الحاجة كأرشٌف علمً وربطه بإدارة السوابق العدلٌة مما ٌسهل عملٌة تحدٌد الهوٌة،
والفصل السرٌع فً القضاٌا اإلجرامٌة إستنادا إلى األدلة العلمٌة.
ث .ضرورة تخصٌص مٌزانٌة من أجل تصنٌف البصمة الوراثٌة  ADNلجمٌع الموالٌد
وهذا من أجل تسهٌل تحدٌد هوٌة من ٌخطف منهم ،وٌسهل العثور علٌه كما ٌسهل
تحدٌد هوٌة الجناة .
ج .ضرورة مشاركة الدول الغربٌة وباألخص الجزائري فً المؤتمرات والندوات
العلمٌة العربٌة واألوربٌة لتبادل الخبرات فً مٌدان األدلة العلمٌة وتتبع التطورات
الحاصلة فً هذا المٌدان مع توظٌفها من أجل المحافظة على أمنها وإستقرارها.
ح .ضرورة قٌام القاضً الجزائً بتسبٌب حكمه ألنه وإن كانت المحكمة العلٌا ال تراقبه
أثناء تكوٌن إقتناعه إال أنها تتدخل إذا كان حكمه منافٌا للمنطق والعقل السلٌم.
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