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 التحقٌقً الجنائً والطب العدلً 

 ابو الحسن جاسم : مدرس المادة 

 /كلٌة الرافدٌن الجامعة 

  2المحاضرة  

 

 

 ( معلومات المحقق  )

  :مقدمة 

 

التً لها صلة وثٌمة  مالم ٌكون مؤلما بالعلوم  ال ٌستطٌع المحمك أن ٌؤدي واجبه على الوجه األكمل 

 . التوصل إلى معرفة الحمٌمةفً  المحمك  تساعد و التً التحمٌك الجنائً ب

 : تبعا نشرح أهم هذه المعلومات  وسوف 

 

 . معرفة القوانٌن   -1

الجنائٌة  معرفة الموانٌن الخاصة  بجمٌع العلوم وكذلن أول شًء ٌجب على المحمك أن ٌكون مؤلما به  

ألنها تساعد على التفرلة بٌن األفعال التً تكون جرٌمة المحظورة واألفعال التً ال تدخل فً  ،منها 

 .  رائم نطاق الج

 ( . الشرعً ) الطب العدلً  -2

وحدها غٌر كافٌة لكً ٌنجح المحمك فً وظٌفته الدلٌمة بل ٌجب أن ٌكون  إن معرفة الموانٌن الجنائٌة 

عنده معلومات عامة فً الطب الشرعً الذي ٌبحث فً الموت على ما هو اسبابه والتغٌرات التً تطرأ 

وتأثٌرها وما  مموسوال ، وح وأنواعها و األدوات المستعملة فً أحداثها على الجسم بعد الوفاة والجر

شابه ذلن من الموضوعات التً التً ٌجب على المحمك معرفتها حتى ٌمكنه من تحدٌد المهمة التً ٌأخذ 

 . بها إلى الطبٌب العدلً 

 . اسلوب االجرام  -3

لدى صحبه كما أن كل خطأ مبنٌة على  اادتعلم النفس أن تكرار أي عمل ٌكون ع من الحمائك الثابتة فً  

البد أن تجعل صاحبها خبٌرا بذلن العمل كذلن نجد المجرم  الهبعها اإلنسان فً عمساس التً ٌتنفس األ

لمجرم فً إن األسلوب الذي ٌتبعه ا . فً سبٌل تحمٌك غاٌتها  عماله االجرامٌة طرٌمة خاصه ٌختار أل

تنفٌذ الجرٌمة التً اتصل بها ال ٌغٌره مطلك اال إذا الجاه الضرورة ذلن والتجارب تعلمنا أٌضا بأن 

على المحمك معرفة أسالٌب االجرام وطرله الفنٌة  لذا .اآلالت التً ٌستخدمها المجرم فً تنفٌذ الجرٌمة 

 . ت عنه وإال فإنه سوف ٌفشل فً عمله ال محالة  والحٌلة التً ٌرجع إلٌها المجرمون فً أبعاد الشبها
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 . علم النفس الجنائً  -4

انه علم نفس الجنائً هو العلم الذي ٌدرس السلون اإلجرامً ودوافعه الشعورٌة والال  من المعلوم  

 أن دراسة هذا العلم له أهمٌته بالنسبة المحمك تجعله ٌكسب الخبرة والمهارة التً البد منها  و .شعورٌة 

 . فً مزاولة عمله على الوجه األكمل

 االسعافات االولٌة  -5

التً لد ٌكون فٌها ممن وٌصل إلى محل ارتكاب الجرٌمة الذي  من البدٌهً أنا المحمك وهو الشخص  

ا فً كثٌر هة إجراء اإلسعافات األولٌة ٌساعدتعرض لً إصابات معٌنة ولذلن فإن معرفة المحمك كٌفٌ

  .بٌن إنماذ حٌاة المصا

 الثقافة العامة  -6

الكتب عن طرٌمة المراءة  كونت ةبثمافة عمٌمواجب أن ٌكون متسلل  همك فً وظٌفتلكً ٌنجح المح 

األسباب المؤدٌة بحث  حتى تساعده فً والمجالت العلمٌة وخاصة تلن التً لها عاللة فً وظٌفته 

 . الرتكاب  الجرٌمة 

 اللغات األجنبٌة     -7

ا وجب علٌه أجنبٌ هؤالءهم مع المجنً علٌه والشهود فإذا كان احد حكم وظٌفته ٌحتاج إلى التفابالمحمك  

اإلنجلٌزٌة  مثل اللغة ن ٌتمن اللغة االجنبٌة الشائعة االصلٌة او على االلل أ هأن ٌتفاهم معه فً لغت

 والفرنسٌة 

 

 معلومات متنوعة -8

ى أداء وظٌفته ساعده فً كثٌر من األحٌان علتالمعلومات المتنوعة النه  نٌجب على المحمك أن ٌتم 

 . ومثال على ذلن استعمال األسلحة النارٌة والسباحة ولٌادة السٌارة وغٌر ذلن

  

 

 

 (شخصٌة  المحقق ) 

 

 : مقدمة عامة  

أنا المحمك بإعتباره إنسان لد ٌصٌب ولد ٌخطئ عند المٌام بإجراءات التحمٌك وٌعود ذلن إلى العوامل  

فإذا لم ٌكن هذه العوامل فإنها لد تبعده عن طرٌك المؤدي إلى الحمٌمة المختلفة و أهمها العوامل النفسٌة 

 : وسوف  نستعرض اهم هذه العوامل وهً  



3 

 

 تعداد فمط 

 التأثٌر بالرأي العام   -1

 تكوٌن فكرة السابك ألوانها   -2

 االٌحاء تولعً  -3

 الترجٌح   -4

 التجربه المؤلمة  -5

 االندماج  -6

 

 

 

 

 

 

 

 

  ( األدلة الجزائٌة ) 

 

 المستندة إلٌه  ةمن التهم براءتهأن الغاٌة األساسٌة التً ٌهدف إلٌها المحمك هً إثبات إدانة المتهم أو  

براءته منع الماضً بإدانة المتهم أو تة ما لم ٌستند إلى ادلة مشروعٌة وال ٌمكن أن ٌتوصل إلى هذه الغاٌ

 . ما ٌؤدي إلى إظهار الحمٌمةوالدلٌل ببساطة وهو كل  تلن األدلة من تأثٌر على وجدانه نظرا لما

جوز الماضً وعلٌه ٌ ولم ٌحدد المشرع العرالً االدلة  الجزائٌة كما فعال بالنسبة لالدلة  للمدنٌة ،  

وضعها ضمن األدلة الممبولة التً ٌستند  ون البٌانات التً تبدو له صحٌحة م عتهالجنائً أن ٌكون لنا

 . رضه المانون كما هو الحال فً المسائل المدنٌة رن ٌفتدلٌل ممبعلٌها فً حكمه دون أن ٌلتزم 

هو أن المشرع لم ٌرغب فً أن ٌمٌد االدلة  الجزائٌة  من أجله ال تحدد االدلة  الجزائٌة والسبب الذي 

خاصة كما هو الحال فً االدلة  المدنٌة وذلن ألن المجرم عند ارتكاب الجرٌمة  ٌةصوص تفترض شكلبن

  .التً التدخل ضمن االدلة المحددة وبذلن ٌثبت براءته  لالحٌو  وسوف ٌتخذ كافة الوسائل

 : وبناء أن على ذلك فإن األدلة الجزائٌة تتكون من عدد أقسام وسوف  نبٌن كل قسم منها تبعا  . 
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   ضبط الشًء المسروق فً  وهً األدلة التً ٌمكن لمسها أو رؤٌتها ومثال على ذلن   :األدلة المادٌة

كل األدلة المادٌة أهمٌة  .  حٌازة الجانً  ، أو الجانً كانا حامل السالح واستعماله فً تنفٌذ الجرٌمة 

على  فً االثبات لما لها تأثٌر على وجدان الماضً وعلى ضوء ذلن ٌموم المحمك بأسرع ولت الحصول

 : هذه األدلة وٌمكن الحصول علٌه من خالل األمور اآلتٌة 

  

 الكشف على محل ارتكاب الجرٌمة  -أ 

 التفتٌش  -ب

 االستعانة بالخبرات من األطباء الشرعٌٌن ورجال الفن وغٌرهم من ذوي االختصاص  -ج 

 

 

 

  اعتراف المتهم  وهً تلن األدلة التً ٌحصل علٌها المحمك على لسان الغٌر  :االدلة المعنوٌة

 . وشهادة الشهود 

 

  .األدلة المباشرة واألدلة الغٌر مباشره  

 

 إن لً هذه األدلة أهمٌة كبٌرة إذا أنها تؤٌد وجود عاللة مباشرة بٌن المتهم   :االدلة المباشرة  -أ 

 . الجرٌمة المرتكبة وهذه األدلة اما أن تكون من األدلة المادٌة أو األدلة المعنوٌة و

  ( األدلة المادٌة المباشرة ) كمثال على ذلن وجود أموال المسرولة  فً حٌازة المتهم تعتبر من  

األدلة المعنوٌة  )اما شهادات الشهود الذٌن أدركوا ولوع الجرٌمة بإحدى حواسه الخمسة ٌعتبر من  

 .  ( المباشرة

  

 : االدلة غٌر المباشرة  -ب 

معٌنا بالذات ومن مجموع هذه الحمائك تتكون سلسلة وهً عبارة عن عدة حمائك تتعلك جمٌعها بحادث  

 . ظروف ٌمكن اعتبارها ادلة ثبوتٌة فً تلن الحادثة وهذه األدلة بدورها لد تكون مادٌة او معنوٌة 

بالدم  ةملوثالبسه مال وان التً نفذت فٌها الجرٌمة وهً فً حوزة المتهم  واتن االد/  ومثال على ذلن  

 . دٌة غٌر مباشرة من نفس الفصٌلة تعتبر أدله ما
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من المجنً علٌه أو السالح  التً نفذ  ادلة مادٌة غٌر مباشرة مالبس ملوثه بالدم  لماذا تعتبر  / سؤال  

  ؟..بها الجرٌمة

 

ال احتمال ان الدم الذي نزف من شخص آخر غٌر المجنً علٌه وأن السالح الذي وجده فً  / الجواب 

قاطعة نفس السالح الذي استعمله فً تنفٌذ الجرٌمة لوجود حوزة المتهم ال ٌمكن أن ٌكون بصورة 

 .  كثٌر من األسلحة المتشابهة  

 

 : األدلة المعنوٌة الغٌر مباشره تتكون من  

 له  هشهادة الشهود الذٌن سمع المتهم وهو ٌهدد المجنً علٌه بمتل  -1

 . المجنً علٌه و  شهادة الشهود الذٌن ٌفٌدون بوجود  عداء بٌن المتهم   -2

 .  شهادة الشهود الذٌن ٌفٌدون بأنه راوا المتهم و المجنً علٌه ٌتشاجرون   -3

 

 (االخبار ) 

 

 . ال ٌمكن التعرف على ولوع الجرٌمة ما لم ٌكن هنالن أخبار عنها  

 . هو إبالغ السلطات المختصة بولوع جرٌمة ٌنص علٌها المانون الجنائً:   ٌعرف األخبار

راحل التحمٌك حٌث ال ٌمكن المحمك أن ٌموم بإجراءات التحمٌمٌة بدون إخبار ولد فهو أول مرحلة من م 

من لانون أصول المحاكمات الجزائٌة عن طبٌعة األخبار وشروطها و  44المادة  44حددت المادة 

 . األشخاص المبلغٌن بدورهم واألخبار اما أن ٌكون تحرٌري 

 

 انواع المخبرٌن 

 : برٌنهنالك ثالثة أنواع من المخ 

 إذا تم األخبار عن شخص بارتكاب جرٌمة هذا  -1

 ( األخبار ٌكون عن الغٌر )   

 ( هذه األخبار ٌكون عن النفس)إذا الرة  الشخص بأنه هو الذي ارتكب الجرٌمة فإن   -2

 ( أخبار عن النفس وعن الغٌر) أن ٌتهم شخص نفسه مع آخر بارتكاب جرٌمة فهذا ٌسمى    -3

 

  


