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تقذيرالالشكر و  

ال يسعٍت بعد ختام ىذه ادلذكرة ، و احط الرحال العلمية ، اال ان اضبد اهلل تعاذل على عظيم نعمتو 
 و حسن توفيقو و بركتو عونو و تاييده ، فلو احلمد واجبا و لو الدين واجبا.

مث الشكر اجلزيل و التقدير الكبَت اذل من حباين بتوجيهاتو و نصائحو، و دل يضن علي بعلمو و وقتو 
و جهده، االستاذ ادلشرف ) م. م. صفاء حسن نصيف( الذي تشرفت و اسعدت بالعمل ربت 

 رعايتو.

 كما ال انسى ان اشكر كل االساتذة الكرام و اخص بالذكر جلنة ادلناقشة.

 كما اتوجو بالشكر اذل كل من ساندين من قريب او من بعيد و لو بالدعاء يف ظهر الغيب.
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 المقدمة

ان العديد من النزاعات اجلزائية تستدعي اجراء اخلربة، و ذلك اما تتميز بو من دقة و طبيعة تقنية ، حيث ال     
سلتصُت يف ىذه  بأشخاصيستطيع القاضي من خالل ثقافتو القانونية ان يصل اذل ىذه القضايا دون االستعانة 

 و التزام القاضي االخذ هبا خدمة للقضاء.ادليادين و ضرورة اجراء ىذه اخلربات تزيد من حجيتها 

و ان اىدف من اعداد ىذا البحث ىو الًتكيز على موضوع اخلربة يف ادلسائل اجلنائية اذ يالحظ كل متهم برصد 
العدالة، و تيسر كافة الوسائل اليت تنأى هبم عن قضية   اذلظاىرة االجرام يف العادل ان اجملرمون يسعون اذل اللجوء 

ذلم سبل االفالت من العقاب عما اقًتفوه من جرائم و أثام، و يأتوا يسخرون شبار العلم اذل ابعد احلدود و ذلك 
ية دبكافحة باستخدام التقنيات العالية و الوسائل الفنية ادلتطورة اليت فاقت يف بعض االحيان امكانات االجهزة ادلعن

اجلردية ذاهتا، االمر الذي مكنهم من اخفاء جرائمهم و طمس اثارىا، شلا ضاعف من صعوبة كشفها و استجالء 
غموضها الذي لن يأيت اال من خالل العملية االثباتية ادلتمثلة يف البحث عن الدليل باستخدام الوسائل العلمية 

الثبات اجلنائي، حيث ساعدت العلوم احلديثة كالكيمياء و احلديثة ، و اليت ادت اذل تطور كبَت يف ميدان ا
الفيزياء و الطب الشرعي و البوليس الفٍت و علم النفس اجلنائي مثال يف كشف غموض العديد من اجلرائم، فمهما 
حاول اجلاين تضليل العدالة ديكن االستدالل عليو و كشف شخصيتو من خالل االثار ادلادية اليت يًتكها يف 

 ..... اخلاجلردية، او االماكن اليت حل هبا، و ادلتمثلة يف البصمات و ما يتخلف عنو من افرازات.مسرح 

فًتتب على ظهور االدلة العلمية يف اثبات تعاظم دور اخلربة يف القيام بدور فعال يف اداء خربهتم الفنية فيما يعرض 
غَته، حيث تتطلب االدلة العملية عليها من قضايا تتعلق بعلوم الطب و اذلندسة و الزراعة و البنوك و االقتصاد و 

 . القضائي و  وافر خربات فنية غريبة على التكوين القانوينت

و قد عمدت وفقا لذلك ان تكون خطة ىذا البحث مقسم اذل ثالث مباحث يتناول ادلبحث االول تعريف اخلربة 
و يتناول ايضا بيان الطبيعة القانونية للخربة و خصائصها، اما ادلبحث الثاين فانو يتناول اجراءات االستعانة باخلربة 

تو و دور احملكمة يف تعيينو ، اما ادلبحث الثالث فانو يتناول سلطة من حيث اجراءات تعيُت اخلبَت و مسؤوليا
 احملكمة يف تقرير اخلربة و مشتمالن تقرير اخلربة.

 

 



1 
 

 المبحث االول

 هية الخبرةام

و حقيقتها نرى ضرورة بيان تعريفها ابتداءا مث نتطرق بعدىا يف ادلطلب الثاين لتحديد طبيعتها  لبيان امهية اخلربة
 : يأيتو يف ادلطلب الثالث نتناول خصائص اخلربة كما  القانونية

 المطلب االول

 تعريف الخبرة

 اوال : تعريف الخبرة 

 .( 1)اذ عرف حقيقتو  باألمرالعلم بالشيء و اختياره، فيقال خرب فالن 

 ثانيا : تعرف الخبرة اصطالحا 

االستشارة الفنية اليت يستعُت هبا القاضي و احملقق يف االثبات دلساعدهتا يف تقدير ادلسائل الفنية اليت حيتاج تقديرىا 
 .( 2)اذل معرفة و دراية علمية خاصة تتعلق باجلردية الواقعة اليت ال تتوفر لدى القاضي و احملقق 

واقعة ذات امهية يف  لتأكيدلمي من شخص مؤىل فنيا كما تعرف اخلربة بتعاريف اخرى منها باهنا اجراء راي ع
 .( 3)الدعوى و استخالص نتائج موضوعية منها 

و تعرف ايضا باهنا قدرة فنية او علمية يفتقر اليها القائم بالتحقيق ، فيطلبها شلن تتوفر فيو حلل مسالة تتعلق يف 
 .( 4)التحقيق يف الدعوى العمومية ادلعروضة عليو 

 

                                                           

، مكتبة العدالة، وزارة العدل، 2005اضبد نصيف احلديثي، وسائل االثبات يف الدعوى اجلزائية، الطبعة االوذل،  نشأتد. (1) 
 .118، ص 2005شارع حيفا، 

 .118اضبد نصيف احلديثي، مصدر سابق، ص  نشأتد. (2) 
 .2046، ص 2009عربية، نبيل مدحت سادل، شرح قانون االجراءات اجلنائية ) اجلزء الثالث( ، دار النهضة ال(3) 
، دار 2009مزىر جعقر عبيد، شرح قانون االجراءات اجلزائية العماين ) اجلزء االول( ، الطبعة االوذل، االصدار االول، (4) 

 .416، ص م2009 -ه1430الثقافة للنشر و التوزيع، 
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اخلربة ايضا باهنا تقدير مادي و ذىٍت يبديو اصحاب الفن او االختصاص يف مسالة فنية ال يستطيع و تعرف 
القائم بالتحقيق يف اجلردية معرفتها دبعلوماتو اخلاصة سواء كانت متعلقة بشخص ادلتهم ام جبسم اجلردية ام ادلواد 

 .( 1) ادلستعملة يف ارتكاهبا و اثارىا

 المطلب الثاني

 القانونية للخبرةالطبيعة 

يف ربديد الطبيعة القانونية للخربة فذىب البعض منهم اذل اعتبارىا وسيلة  آرائهملقد اختلف الفقهاء و تباينت 
من وسائل االثبات يف الدعوى، فهي هتدف اذل معرفة وقائع غَت معروفة يف الدعوى من وقائع معلومة و يستند 

الواقعة االجرامية و اسنادىا ادلادي و  بإثباتصة للدعوى دليل يتعلق اصحاب ىذا الراي اذل ان اخلربة وسيلة خا
ادلعنوي اذل ادلتهم، حيث يتطلب ىذا االثبات معرفة علمية ال تتوفر لدى القاضي او احملقق نظرا لطبيعة عملهم و 

السلطة القضائية و احباث علمية زلضة ال تتوفر لدى عضو ذبارب  بإجراءثقافتهم و خربهتم ، كما يف حالة القيام 
و قد القت نظرية ) اخلربة وسيلة اثبات( رواجا يف الفقو االدلاين و ذىب الفقهاء اذل انو ينبغي التفرقة بُت ما يرد 

، و بُت تقرير خبَت لنتائج احباثو الذي ىو يف لإلثباتالواقعة اليت ىي وسيلة  بإثباتيف تقرير اخلربة و ادلتصلة 
 .(2)الواقع شخصي 

وسيلة اثبات اخرى خيضع للسلطة التقريرية للقاضي و تشمل احباث  كأيو ذىب راي مغاير اذل ان راي اخلبَت  
 .(3)اخلبَت و اراءه على حد سواء

وجود او نفي واقعة او  إلثباتحبد ذاهتا، و ىي ال هتدف و تذىب نظرية اخرى اذل ان اخلربة ليست وسيلة اثبات 
ير عنصر يف الدعوى و يدعم اصحاب ىذه النظرية حجتهم بالقول ان وسائل حال ما ، و لكنها وسيلة لتقر 

ال يتعلق بعنصر رلهول يراد اكتشافو  يف رلال اخلربة، حيث ان ىذا االمر االثبات زبلق الدليل و ىذا ما ال يتحقق
را الن تقريرىا و اثباهتا او نقلو اذل الدعوى، بل يتعلق بواقعة او حالة يراىا القاضي او احملقق غامضة بالنسبة لو نظ

يتطلب معرفة علمية او فنية ، لذا فقد اجاز ادلشرع للقاضي او احملقق ان يستعُت باخلرباء لغرض االطالع على 

                                                           

، ص 2011الطبعة االوذل، النجف االشرف، عمار عباس احلسيٍت، التحقيق اجلنائي و الوسائل احلديثة يف كشف اجلردية، (1) 
161. 
 .122د. نشات اضبد نصيف احلديثي، مصدر سابق، ص (2) 
 .123د. نشات اضبد نصيف احلديثي، مصدر اعاله، ص (3) 
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نظرا دلا يتمتعون من دراية و اىلية خاصة سبكنهم من توضيح ما يصعب على القاضي من امور يف الدعوى  آرائهم
حىت يف تقرير مدى صحة بعض ادلة االثبات ذاهتا   متستخدو يذىب ىؤالء اذل القول بان اخلربة اضحت اليوم 

 يعدو ان تكون عنصر لتقرير الوقائع كالشهادة و االقرار و اخلالصة فان انصار ىذه النظرية يعتربون اخلربة ال
 .( 1)فقط، فهي ليست دليل اثبات قائم بذاتو 

و يذىب راي اخر اذل ان اخلربة ليست وسيلة اثبات مباشرة او غَت مباشرة امنا ىي اجراء مساعدة للقاضي يف 
توفر لديو، فاخلربة اذا الوصول اذل تقرير علمي او فٍت للواقعة ادلفروضة عليو اذا تطلب االمر معرفة خاصة ال ت

تساعد القاضي يف تكملة معلوماتو و تزويده دلا حيتاج اليو من وسائل بشان تكوين عقيدتو حول الدعوى ادلفروضة 
 .( 2)امامو 

ال تعدو ان تكون شهادة فنية و ال شك  فإهناو يرى جانب من الفقو ان اخلربة ىي نوع من الشهادة و تعبَت اخر 
بادلرحلة السابقة، حيث كانت زبلط الشهادة باخلربة كما ىو احلال يف عهد  متأثرونان انصار ىذا االذباه 

الرومان، حيث كانت تعترب اراء االطباء اليت يتم االستعانة هبم من قبيل الشهادة ، و كذلك احلال بالنسبة للقضاة 
ا يعتربون اقوال االطباء و اىل ادلعرفة يف بعض القضايا من قبيل الشهادات ، لذلك اشًتطوا ادلسلمُت حيث كانو 

ضرورة توفر نصاب الشهادة فيهم عند االستعانة هبم و يقينا ان ىذا الراي ال ديكن االخذ بو اليوم بعد ان 
يف كثَت من الوجوه عند  اصبحت اخلربة وسيلة ىامة من وسائل االثبات، و ذلا كياهنا اخلاص هبا، و زبتلف

 .( 3)الشهادة 

و من احدث ما قيل يف رلال الطبيعة القانونية للخربة تلك النظرية اليت تذىب اذل اعتبار اخلربة استشارة فنية، فقد 
تقوم على اسس منطقية و مقبولة و يدل انصار ىذه النظرية على  ألهناتبناىا عدد كبَت من الشرائح و الفقهاء 

و  يواجهابالقول ان القاضي ال يلجا اال اذل االستعانة براي اخلرباء يف ادلسائل العلمية و الفنية اليت وجهة نظرىم 
 . ( 4)يصعب عليو ادراكها و فهمها و من ىنا تبدا احلاجة باللجوء اذل اخلربة و االستشارة ادلطلوبة 

ب الطبيعة القانونية للخربة نستطيع القول ان النظريات اليت قيلت بسب اآلراءاال ان راينا يف ادلوضوع من استعراض 
ما ذىبت اليو النظريات اليت تعترب اخلربة استشارة فنية ىي اكثر النظريات قبوال لدينا، فهي تقوم على اسس واقعية 

                                                           

 .123د. نشات اضبد نصيف احلديثي، مصدر سابق، ص (1) 
 .124، ص  د. نشات اضبد نصيف احلديثي، مصدر سابق(2) 
 .135، ص 2005مصطفى ، شرح قانون احوال احملاكمات اجلزائية ، ادلكتبة القانونية ، بغداد ، صبال زلمد (3) 
 .135، مصدر سابق ، ص مصطفى زلمد صبال(4) 
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و منطقية مقبولة تتفق كثَتا مع طبيعة اخلربة و خصائصها، فالقاضي اجلنائي ديكن ان تواجهو يف الكثَت من 
لو ، فَتجع اذل بعض ادلتخصصُت يف العلوم و الفنون و  مسائل تستلزم رايا علميا او فنيا خاصا ال تتوفراحلاالت 

احلرف و خرباء بصمات االصابع و اثار االقدام و االسلحة و غَتىا للوصول اذل احلقيقة و بذلك تكون اخلربة 
ل اذل تقرير علمي او فٍت للواقعة استشارة فنية مساعدة للقاضي حيث يتطلب االمر استشارة خاصة للوصو 

 .( 1)ادلفروضة امامو لتكملو معلوماتو و تكوين قناعتو و عقيدتو 

 المطلب الثالث

 خصائص الخبرة

 تتصف اخلربة باهنا اجراء من اجراءات التحقيق هبدف الوصول اذل حالة معينة و ذلا شليزات ديكن ربديدىا دبا يلي:

 الصفة القضائية : -1
اخلربة ذات صفة قضائية و معٌت ذلك ان اللجوء اليها امر تقرره احملكمة وحدىا، اما بناءا على قرار 
تتخذه بنفسها او بناءا على طلب يتقدم بو اطراف اخلصومة يف الدعوى نظرا حلاجة الدعوى اذل 

ية للوصول  باىل اخلربة كلما وجدت اهنا ضرور خبَت فٍت و كثَتا ما تلجا احملاكم اذل االستعانة 
بواسطتها اذل اكتشاف اجلردية و احملكمة يف اي مرحلة من مراحل الدعوى ان تقدر االستعانة خببَت 

 .( 2)سواء كان ذلك يف مرحلة التحقيق او مرحلة احملاكمة 
 الخبرة اجراء اختياري للمحكمة -2

طلبات اخلصوم، و ذلا  بإجابةاالصل يف اللجوء اذل اخلربة ىو اختياري للمحكمة، فهي غَت ملزمة 
ة ادلتوفرة يف الدعوى اهنا تكفي للحكم، و جيوز ندب اخلبَت، اذا تبُت ذلا االدل ان ترجع عن قرارىا يف

ذلا كذلك ان ترد طلب اطراف الدعوى يف ندب خبَت اذا رات عدم لزوم ذلك ، على ان تبُت يف 
 .( 3)حكمها اسباب الرفض 

 
 

                                                           

 .125د. نشات اضبد نصيف احلديثي، مصدر سابق، ص (1) 
 .119، ص اعاله د. نشات اضبد نصيف احلديثي، مصدر (2) 
 .119، ص اعالهاضبد نصيف احلديثي، مصدر  د. نشات(3) 
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 الطابع غير الوجاهي للخبرة -3

ان اخلبَت دبوجب قانون االجراءات اجلزائية غَت ملزم باستدعاء ادلتهم حبضور عملية اخلربة اليت  حيث
بالوثائق  بإبالغهمسيجريها على الضحية ، كما انو غَت ملزم باستدعاء االطراف او زلاميهم و ال 

ءات اجلزائية عن مالحظاهتم غَت ان اخلبَت ملزم دبوجب قانون االجرا بإجابةاليت بُت يديو و ال 
اخلصوم بان ذلم احلق يف ابداء مالحظاهتم ادلكتوبة يف موضوع ادلهمة ادلنوطة بو دون  بإخطار

 . ( 1)قانون االجراءات اجلزائية  بأحكاماالخالل 
 الطابع الفني للخبرة -4

دل حيدد القانون القضايا اليت جيب فيها االستعانة باخلرباء اال ان اللجوء اذل اخلربة يفًتض وجود 
مسائل فنية او تقنية ال تستطيع احملاكم حبكم تكوين اعضائها ان تنسق طريقها فيها و ان تبلغ الغاية 

ئل ندب اخلرباء و من اجل الفنية البحتة ادلرجوة لذا اقر ادلشرع للجهات القضائية يف مثل ىذه ادلسا
احلقيقة اليت يقتنعوا هبا من الشهادات  بأنفسهموصف امور واضحة و قد ترك ذلم احلرية يف ان يقرروا 

عن ادلسائل ذات الطابع الفٍت و دينع عليو اعطاء رايو  باإلجابةو االدلة االخرى، و منو فاخلبَت ملزم 
 .( 2)قاضي يف مسالة قانونية الن القانون من صميم عمل ال

 

 

 

 

 

 

                                                           

-www.droitأ. جوزيف رضبة، خطة خطة مذكرة اخلربة يف ادلسالة اجلزائية، مقال منشور على ادلوقع االلكًتوين االيت :(1) 
blogspot.com  ،18/2/2016. 

 أ. جوزيف رضبة، مصدر سابق.(2) 
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 المبحث الثاني

 اجراءات االستعانة بخبراء

ان لالستعانة خبرباء ال بد من ازباذ رلموعة من االجراءات سوف نقوم ببياهنا ابتداءا مث نتطرق بعد ذلك يف 
 ادلطلب الثاين بيان مسؤولية اخلبَت و يف ادلطلب الثالث نبُت دور احملكمة يف تعيُت اخلبَت .

 المطلب االول

 اجراءات تعيين الخبير

دعوى جيوز للمحكمة ان تقرر سواء من تلقاء نفسها او بناءا على طلب اخلصوم تعيُت خبَت واحد او اكثر يف ال
عادة اخلرباء ادلقيدين  كمة حبكم سبهيدي تصدره ربدد يف منطوقو مهمة اخلبَت يف وضوح و دقة و تعُت احمل

احلال اذل ذلك و جيب على  دعيم من ليسوا مقيدين باجلدول اذا باجلدول و جيوز ذلا مع ذلك ان تندب غَتى
اخلبَت الذي قبل طلبو للتقيد يف اجلدول ان حيلف ديينا امام رئيس زلكمة االستئناف او رئيس احملكمة االبتدائية 
على حسب االحوال بان يؤدي عملو بالذمة و االمانة و تعترب ىذه اليمُت سارية يف صبيع القضايا اليت يندب فيها 

(1 ). 

خبَتا من غَت ادلقيدين باجلدول وجب عليو ان حيلف امامها ديينا قبل ادائو مهمتو بان يبدي  فاذا عينت احملكمة
رايو بالذمة فاذا باشر اخلبَت ادلنتدب مهمتو او اداىا او ادى جزءا منها قبل حلف اليمُت وقع عملو باطال بطالنا 

كل االعمال اليت ندب  اليت حيلفها تشمل  مطلقا لعدم مراعاة قاعدة جوىرية متعلقة بالنظام العام، و لكن اليمُت
اعمال اضافية متعلقة هبا فال حاجة لتحليفو ديينا جديدة و جيوز ان يؤدي اخلبَت مهمتو يف  ألداءذلا، فاذا ندب 

حضور اخلصوم و جيوز ان يؤديها يف غيبتهم و ال يوجد يف القانون ما حيول بُت اخلبَت و بُت االستعانة بغَته من 
 لتوضيح مسالة ربتاج اذل معرفة علمية خاصة زبرج عن رلال اختصاصو اذا قدر مالئمة ذلك ، ذلك االخصائيُت

كل امر بندب خبَت يتضمن تفويضا لو من قبل احملكمة باالستعانة بكافة اخلربات الفنية و العلمية الالزمة   اام
لدعوى قد استعان بتقرير طبيب لالىتداء للحقيقة و تطبيقا لذلك اذا كان الطبيب الشرعي الذي ندب يف ا

اخصائي، و اقر رايو و تبناه، و خلص اذل نتيجة تتفق مع ىذا التقرير فال تثريب على احملكمة اذا استندت يف 
حكمها اذل تقرير الطبيب االخصائي و ال يشًتط يف ىذه احلالة ان حيلف االخصائي ديينا اذ ىو يعمل ربت 

                                                           

 .2048د. نبيل مدحت سادل، مصدر سابق، ص (1) 
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صر مهمة اخلبَت، و على اخلبَت ان يقدم تقريره كتابة و ربدد احملكمة ميعادا اشراف اخلبَت و يعترب عملو احد عنا
ان تستبدل بو خبَتا اخر اذا دل يقدمن التقرير يف ادليعاد احملدد و للمحكمة من تلقاء للخبَت ليقدم تقريره و ذلا 

 .( 1)ر ادلقدم منو ليقدم ايضاحات باجللسة عن التقري بإعالنونفسها او بناءا على طلب اخلصوم ان تامر 

ان واقعة الدعوى تثَت مسائل فنية حبتة ال  رأىكما ديكن القول ان ندب اخلرباء جوازي يقرر قاضي التحقيق اذا 
الراي فيها او ان حيل فيها زلل اخلبَت كما لو ندب الطبيب الشرعي لتشريح  ألبداءيستطيع بنفسو ان يشق طريقو 

جثة اجملٍت عليو لتحديد سبب و تاريخ و ساعة وفاتو و االداة اليت استعملت يف احداثها، و موقف الضارب من 
مع ادلتهم جوىرا ادلضروب بعدا و اذباىا و مستوى، او ندب اخلبَت الكيمياوي لبيان ما اذا كان اجلوىر ادلضبوط 

احباث التزييف  بإدارةسلدرا من عدمو، ويف احلالة االول ربديد نوعو و اجلدول ادلدرج بو ، او ندب خبَت اخلطوط 
 .( 2)الفنية الالزمة لبيان ما اذا كان احملرر ادلزور صادرا عن ادلتهم و زلررا خبط يده ام ال ادلضاىاة إلجراءو التزوير 

ادلتهم على طلبو ندب خبَت يف الدعوى، فلو  بإجابةوازي للخربة ، ال يلتزم قاضي التحقيق و ازاء ىذا الطابع اجل
ان ادلسالة اليت يطلب ندب خبَت فيها ليست مسالة فنية، فاخلبَت  رأىان يقبل طلب ادلتهم و لو ان يرفضو اذا 

همتو يف اثبات حالة االمكنة و مساعد للقاضي و ال يستطيع ان يباشر مهمتو اال اذا ندبو القاضي ذلا و صلمل م
االشياء و االشخاص و ابداء رايو بالذمة عنها فيجب ان يتحلى دبا يتحلى بو القاضي من حيدة و نزاىة و 
موضوعية يف اثبات حالة االمكنة و االشياء و االشخاص من ناحية و جيب ان يتحلى دبا يتحلى بو القاضي من 

و عنها ايضا من ناحية اخرى و مناط ذلك ان حيلف اخلبَت اليمُت قبل ادائو حيدة و نزاىة و موضوعية يف ابداء راي
رايو يف مسالة قانونية يستطيع ان حيسمها  إلبداءمهمتو، و مهمة اخلبَت فنية فال جيوز لقاضي التحقيق ان يندبو 

لقاضي التحقيق ان بنفسو و ال حيتاج فيها اذل معونتو، و جيب ان تكون مهمة اخلبَت واضحة و زلددة فال جيوز 
عن اختصاصو و جيب على قاضي التحقيق رايو يف الدعوى بصفة عامة اذا بعد ذلك نزوال منو  إلبداءيندبو 

احلضور وقت قيام اخلبَت بالعمل الذي ندب لو و مالحظتو اثناء ادائو لو، و علة ىذه القاعدة ىي التحقق من 
ائو لعملو اعتبارا بان اخلربة عمل من اعمال التحقيق اليت حيل اخلبَت ربري اخلبَت احليدة و النزاىة و ادلوضوعية يف اد

فيها زلل احملقق و يتحلى دبا يتحقق بو احملقق من حياد بُت طريف اخلصومة اجلنائية، و اذا اقتضى االمر اثبات 
رة وجب على احلالة بدون حضور قاضي التحقيق نظرا اذل ضرورة القيام بعض االعمال التحضَتية او ذبارب متكر 

 فيو انواع التحقيقات ادلطلوب اجراؤىا و ما يراد اثبات حالتو و جيوز يف صبيع االحوال ُتالقاضي ان يصدر امر يب

                                                           

 .2048دنبيل مدحت سادل، مصدر سابق، ص (1) 
 .1101، ص 2009د. نبيل مدحت سادل، شرح قانون االجراءات اجلنائية ) اجلزء الثاين(، دار النهضة العربية، (2) 
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بغَت حضور اخلصوم كما حيق للخصوم برد اخلبَت اذا اوجدت لديهم اسباب قوية تدعوىم  مأموريتوان يؤدي اخلبَت 
للتشكك يف حيدتو و نزاىتو و يقدم طلب الرد اذل قاضي التحقيق للفصل فيو يف ضوء االسباب اليت وردت بو و 

اليت جاءت بو  باألسبابع على القاضي الفصل يف الطلب يف مدة ثالثة ايام من يوم تقدديو و لو ان يقبلو اذا اقتن
 بأمرو لو ان يرفضو اذا دل يقتنع هبا و يًتتب على الطلب عدم استمرار اخلبَت يف عملو اال يف حالة االستعجال 

 .( 1)القاضي 

 المطلب الثاني 

 مسؤولية الخبير

عن قصد، لذلك  ان من اىم ما يلتزم بو اخلبَت عند اجراء اخلربة ىو ال يكون قد جانب الصواب يف تنفيذ مهمتو
نص القانون صراحة على ان يؤدي اخلرباء مهمتهم بالذمة و الصدق و من اجل ربقيق ذلك وضع ادلشرع ابتداءا 
قيدا معنويا على عاتقهم، بان اوجب عليهم حلف اليمُت قبل اداء مهمتهم، بغية دفعهم اذل ان يتسم عملهم 

قدم من قبلهم اساس يف الفصل يف الدعوى و على ىذا اذا دل قد يتخذ التقرير ادل ألنوبالذمة و االمانة و الصدق، 
يرب اخلبَت يف ديينو، بان حنث بو، عوقب بعقوبة شهادة الزور، ىنا يتساوى وضعو من ىذا اجلانب مع وضع 

 .( 2)الشاىد 

حيث ان اخلبَت مساعد للقضاء فان مسؤولياتو كبَتة و متنوعة تتمثل يف ادلسؤولية االدبية و منها التحلي بصفات 
الصدق و اجلدية يف العمل و الظهور يف مظهر الوقار و االحًتام و احًتام ادلواعيد و االبتعاد عن كل شبهة و يف 

الراي الذي اذل بو يف تقرير او االخالل دبصلحة ادلضرور ذات ادلسؤولية التقصَتية كوقوع اخلبَت يف غلطة غنية يف 
قيمة مالية او ادبية و يف ادلسؤولية اجلنائية اليت تتمثل باخلصوص يف جرائم ثالثة رئيسية ىي جردية الرشوة و جردية 

حبظ وافر يف تضليل التزوير و جردية افشاء اسرار ادلهنة الن اخلبَت الذي يقوم دبثل ىذا العمل االجرامي امنا ساىم 
العدالة اليت دل تعينو اال دلساعدهتا ال لتوجيو تقرير اخلربة خلدمة مصاحل ما يف الدعوى شلا نعرض عليو االلتزام 

 .( 3)بالنواىة و ادلوضوعية و التجرد و حسن السلوك 

                                                           

 .1101د. نبيل مدحت سادل، مصدر سابق، ص (1) 
الطبعة االوذل ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، مزىر جعفر عبيد، شرح قانون االجراءات اجلزائية العماين ) اجلزء الثاين( ، (2) 

 .188ه، ص 1432-م2011
 .www.lavachecity.com ،21/2/2017د. زلمود توفيق اسكندر، اخلربة القضائية و مسؤوليات اخلبَت،  )3(

http://www.lavachecity.com/
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 المطلب الثالث

 دور المحكمة في تعيين الخبراء

 الفرع االول

 تعيين الخبير

القضائية تعيُت خبَتا او اكثر من تلقاء نفسها او بناءا على طلب اخلصم، و ذلك اذا تطلبت تستطيع السلطة 
طبيعة الدعوى او ادلسالة ادلعروضة ضرورة االستعانة هبم، و خيضع ندب اخلبَت لسلطة احملكمة التقديرية فلها ان 

دعوى، او اذا رات يف االدلة ادلقدمة البت يف موضوع ال تأخَتترفض ذلك اذا رات ان اذلدف من ورائو ادلماطلة و 
يكفي للفصل يف القضية ، و يتعُت يف قرار ندب اخلبَت ان تتحدد مهمتو و الوسائل ادلطلوب رايو فيها اليها ما 

يرجع حلها اذل القاضي وحده، و تعيُت اخلبَت  صورة ادلشاكل القانونية اليت بأيةبشكا واضح، و على اال يتناول 
التحقيق من فعل مثبت يف زلضر ضبط معمول بو حىت يثبت عكسو او يثبت تزويره ، اذا   غَت جائز يف رلال

 .( 1)كانت البينة او طلب اثبات التزوير دل يعرضا على احملكمة 

 الفرع الثاني

 سلطة المحكمة في ندب الخبراء

 :يأيتسبارس احملكمة دورا يف ندب اخلبَت و رفضو ديكن ان نلخصها فيما 

 الخبراء :اوال : ندب 

للمحكة ان تطلب ندب اخلبَت او الفٍت ، اما من تلقاء نفسها او بناءا على طلب اخلصوم من اجل معرفة احلقيقة 
قبل التحقيق يف ادلسائل الفنية اليت ظروف احلادثة، يف احلاالت اليت تستطيع الفصل يف الدعوى  للكشف عن 

البد من االستعانة بفٍت او خبَت لكشف حقيقتها، و مىت قدرت احملكمة ان حالة معينة ال تقتضي عرضا على 

                                                           

-ه1414الطبعة االوذل، ادلؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع، د. علي زلمد جعفر، مبادئ احملاكمات اجلزائية، (1) 
 .183م، ص 1994
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تكون بذلك قد فصلت  فإهنااخلبَت الن ظروف احلادثة و اوراق الدعوى تشَت بذاهتا اذل الراي الواجب االخذ بو 
 .( 1)كمة النقض عليو يف امر موضوعي ال رقابة حمل

 ثانيا : رفض طلب ندب الخبراء

للمحكمة السلطة التامة يف كيفية ادارة اجراءات احملاكمة، و من ذلك ذلا رفض او قبول اي طلب يقدم اليها، 
حكمها خاليا من   يأيتفاحلكم الذي يصدر ينسب اليها، دبا تضمنو من اجراءات ، لذلك فهي حريصة على ان 

لو تضمن ما ينال من سالمتو سيكون مدعاة للنقض من قبل احملكمة العليا، لذلك اعطيت ذلا  كل عيب، النو
احلرية يف تكوين قناعتها ز كذلك اذا وجدت ان احلالة اليت يراد ندب خبَت خبصوصها ال تستاىل ذلك، بان 

ح احلكم ادلطعون فيو اصبحت واقعة الدعوى واضحة و اصبح االمر ادلطلوب ربقيقو غَت منتج فيها بعد ان افص
ال زبرج عن  بشأهناالدعوى و اذا تبُت ذلا ان ادلسالة ادلراد ندب خبَت عن اطمئنانو و تعويلو على ما طرح من ادلة 

عدم قدرة معارف القاضي القانونية، كما بينا قبل قليل، و ىذا القول يتوافق مع سبب االستعانة باخلبَت ، و ىو 
 .( 2)احلالة ادلعروضة دون تلك االستعانة  القاضي البت يف

اال انو من اجل صيانة حق الدفاع يتوجب على احملكمة ان ترد على طلب ندب خبَت يف احلكم دبا يربر رفضو، 
فان ىي دل تفعل ذلك ، كان حكمها معيبا لقصوره يف البيان، شلا يرتبط جبوار رفض طلب ندب اخلبَت، جيوز 

اخلبَت يف حالة ندبو دلناقشتو حول النقاط اليت اثَتت يف صحيفة  تدعاءسللمحكمة كذلك رفض طلب ا
االستئناف و اليت تضمنها تقريره و للمحكمة عدم االستجابة لطلب الدفاع استدعاء اخلبَت دلناقشتو ما دامت 

بل ان ذلا  الواقعة قد وضحت لديها و دل ترا من جانبها ىذا االجراء دلا يف االوراق ما يكفي لتكوين عقيدهتا
العدول عن قراراىا باستدعاء اخلبَت احلسايب الذي اعد التقرير احلسايب ما دامت قد اطمأنت اذل ما جاء بو ، و 

 .( 3)بذلك ديكن القول بان للمحكمة تعيُت اخلبَت سواء من تلقاء نفسها او بناءا على طلب اخلصوم 

                                                           

، ص 2005د. زلمد علي سادل احلليب، الوجيز يف اصول احملاكمات اجلزائية، الطبعة االوذل، االصدار االول، دار لثقافة، (1) 
242. 
 .187د. مزىر جعفر عبيد، مصدر سابق، ص (2) 
 .187عبيد، مصدر اعاله، ص  د. مزىر جعفر(3) 
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و مىت قدم الطلب من احد اخلصوم فال يسوغ للمحكمة ان ترفضو اال اذا رات ان الوجو ادلطلوب ربقيقو غَت 
متعلق بادلوضوع و ال جائز القبول او ان الواقعة ادلبحوث فيها واضحة وضوحا كافيا، ففي ىذه احلالة يكون ذلا ان 

 .( 1)فيو اسباب الرفض  ترفض الطلب بشرط ان تنص يف حكمها على ذلك صراحة و ان تبُت

 الفرع الثالث

 رد الخبير

نرى عدم  فانناو ازاء عدم وجود نص دل يرد يف قانون اصول احملاكمات اجلزائية العراقي ما يشَت اذل ىذا ادلوضوع، 
 وجود مانع من رد اخلرباء يف القضايا اجلزائية لالعتبارات االتية:

حية ادلنطقية ال بد من ان يتمتع بالنزاىة و التجرد ، و اذا طرا ما يشوب مثل ىذه الصفات ، كان من النا
يف الدعوى، او كان تكون لو مصلحة  اخلصوم بأحداحلكم برده، كصلة القرابة او ادلصاىرة اليت تربطو  باإلمكان

 .( 2)يف الدعوى، و يعود للقاضي ان يقرر الرد وفق ما يراه مناسبا 

من الناحية القانونية فان القانون اجاز االعًتاض على شهادة الشهود و الطعن هبا كما راينا ، و ال يقل تقرير و 
على احلكم من شهادة الشهود شلا يستوجب القول منع االطراف يف الدعوى فرصة الطعن  تأثَتاخلبَت قيمة و 

 .( 3)بالتقرير و ابداء ادلالحظات عليو 

عن ىذا االجراء و خاصة اذا كان القاضي اجلزائي نفسو يتعرض لو رغم  دبنأىموضع اخلرب و ال يسمح بان يكون 
عدم وجود نص حبكمو، و مهما يكن من امر فان ىذا بعد ثغرة تشريعية جيب تداركها عن طريق اجياد قانون حيدد 

 .( 4)االصول ادلتبعة يف اخلربة و خصائص مهمة اخلبَت و االثار ادلًتتبة عليها 

 

 
                                                           

م، ص 2005-2004جندي عبد ادللك بك، ادلوسوعة اجلنائية ) اجلزء االول(، الطبعة االوذل، مكتبة العلم للجميع، (1) 
224. 
د. علي زلمد جعفر ، شرح قانون اصول احملاكمات اجلزائية، الطبعة االوذل، ادلؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع، (2) 

 .215م، ص 2004-ه1424
 .215د. زلمد علي جعفر، مصدر سابق ، ص (3) 
 .215، ص اعاله د. زلمد علي جعفر، مصدر (4) 
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 المبحث الثالث

 القيمة القانونية و تقرير الخبرة

ان لتقدير القيمة القانونية لتقرير اخلربة البد من التطرق اوال اذل بيان سلطة احملكمة يف تقدير اخلربة يف ادلطلب 
 االول مث بعد ذلك نبُت مشتمالت تقرير اخلربة يف ادلطلب الثاين :

 المطلب االول

 الخبرةسلطة المحكمة في تقرير 

 الفرع االول

 تقرير الخبرة

ان البيانات و طرق االثبات زبضع لسلطة القاضي و تقديره حسب قناعتو الشخصية ، حىت لو كانت ادلسالة 
ادلطروحة من ادلسائل الفنية البحتة، ان اثباهتا باخلربة الفنية ال دينع من اثبات عكسها بنفس الطريق ، و لكن على 

 .( 1)السلطات االعلى يف تقدير االدلة و االخذ دبا تراه متفقا مع عقيدهتا و ضمَتىا احملكمة ان تبقى صاحبة 

وقد اقرت زلكمة التمييز بان راي اخلبَت الفٍت ال ينقض اال براي فٍت مثلو او اقوى منو، و ىذا يعٍت ان تقارير 
خرباء فنيُت اكثر زبصصا و  اخلرباء ديكن نقضها و اثبات عكس ما جاء هبا و عدم صحتها استنادا اذل تقارير

و لقد خول ادلشرع حملكمة ادلوضوع حرية االقناع و التكوين عقيدهتا دبا يطرح امامها من ادلة و  باألمورعلما 
اثبات االدانة او اذل صحتها و مالئمتها يف  اطمأنتبيانات اذا رات امكانية االستفادة منها يف تقرير احلقيقة و 

بتقرير اخلبَت الفٍت و ذلا ان تطرحو جانبا و ال تؤخذ بو بالنظر دلا لو من سلطة يف حرية  تأخذالرباءة، فاحملكمة ان 
االقناع و حرية الدليل حسب و اقناعها بصحتها الن ادلشرع خوذلا ان تامر و لو من تلقاء نفسها من اثناء نظر 

ا لظهور احلقيقة، اال ان زلكمة التمييز الدعوى و يف اي دور من ادوار احملاكمة فيها بتقدمي اي دليل تراه الزم
قانونية، اذا كان ىو البينة الوحيدة يف الدعوى اذا اسبت اخلربة بغياب القاضي عُت  بينة رفضت اعتبار تقرير اخلبَت 

اخلرباء ، فالتقرير الذي يضمو اخلرباء الذين عينهم حاكم الصلح و اجرى الكشف بغيابو على االرض موضوع 

                                                           

د. زلمد علي سادل عياد احلليب، الوسيط يف شرح قانون اصول احملاكمات اجلزائية ) اجلزء الثاين( ، مكتبة دار الثقافة للنشر و (1) 
 .314، ص 1996التوزيع، 



71 
 

 بينة قانونية تسوغ ادانتو ادلتهم جبردية التجاوز اذا كان ىذا التقرير ىو البينة الوحيدة يف القضية، و النزاع و يعترب
ببعض  تأخذو لو دل تناقش صبيع الذين قدموا التقرير، بالنتيجة فان للمحكمة ان  خرباء رللمحكمة ان تقنع بتقري

بو ، و ذلا ان  باألخذشاري بالنسبة لو ، و غَت ملزمة ما جاء يف تقرير اخلبَت دون البعض االخر ، الن رايو است
اثناء سَت الدعوى، الن ذلا حرية تقدير االخذ بتقرير اخلبَت او طرحو جانبا  تبو اخلبَت الذي تر  رتلتفت عن تقري

مصلحة من الرد عليو، فان ىي استندت  ذيامام اخلصوم اثناء ادلناقشات يف جلسات احملكمة حىت يتمن كل 
ون ان تفعل ذلك كان حكمها معيبا، و للمحكمة ان تناقش اخلرباء يف االمور اليت وردت يف تقاريرىم اثناء عليو د

 .( 1)اجللسة 

ان قيام احملكمة بندب اخلرباء يف الدعوى ال يسلبها سلكتها يف تقدير وقائع الدعوى و ادلة الثبوت فيها و ان راي 
ذلا كامل احلرية يف تقدير قوتو الثبوتية و االخذ دبا يرتاح اليو و طرح ما اخلبَت ال ديكن ان يقيدىا يف التقدير الن 

اخلبَت الفٍت يف مسالة فنية، فاذا كان احلكم قد استند يف ادانتو  ال جيوز للمحكمة ان ربل نفسها زللاتاه كما انو 
د و كان الدفاع قد طعن يف صحة اجلناة اذل الشهو  بأمساءادلتهمُت اذل ان اجملٍت عليو قد تكلم بعد اصابتو و افضى 

رواية ىؤالء الشهود، نازع يف قدرة اجملٍت عليو على التمييز و االدراك بعد اصابتو ، فانو كان يتعُت على احملكمة ان 
دل تفعل فان حكمها يكون معيبا  انربقق ىذا الدفاع اجلوىري عن طريق ادلختص فنيا و ىو الطبيب الشرعي اما و 

فهي غَت ملزمة اذا كانت االمور واضحة لدى احملكمة بصورة مطلقة  اع شلا يتعُت معو نقضو ، امحبق الدفا  إلخاللو
اخلربة ، مثل تقدير حالة ادلتهم اجملنون اذلارب من مستشفى االمراض العقلية ، الن التقرير حالتو  ألىلباللجوء 

ادلوجودة يف ادلستشفى، ان ذلا  بإضبارتوهبذه الصورة من االمور ادلوضوعية اليت زبضع حملكمة ادلوضوع باالستعانة 
   .( 2)حة امامها على بساط البحث كامل السلطة يف تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى ادلطرو 

 الفرع الثاني

 سلطة المحكمة في تقدير قيمة تقرير خبير في االثبات 

خيضع تقرير اخلبَت مثل سائر االدلة االخرى لسلطة قاضي ادلوضوع يف تقدير االدلة فقاضي ادلوضوع ىو اخلبَت 
االعلى يف الدعوى و من مث فمن حقو بل من واجبو تقدير القيمة القانونية للراي الفٍت الذي خلص اليو تقرير 

ا االثبات اجلنائي احلر ، و يف مقدمتها وجوب ان اخلبَت مسًتشدا يف ذلك الضوابط اليت قام القانون عليها مبد
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يكون راي اخلبَت متساندا مع ادلة الدعوى االخرى، فاذا قام التناقض بينو و بُت االدلة وجب على القاضي اىداره 
و عدم االعتداد بو او التحويل عليو يف استنباط معتقده عن الدعوى، فللقاضي ان يعتمد على تقرير اخلبَت وحده 

ببعض منو دون بعض و لو ان يؤخذ بو و لو دل يكن جازما يف  فيأخذكوين عقيدتو يف الدعوى و لو ان جيزاه يف ت
اليو تؤدي اذل اقتناعو بو، و لو ان  باإلضافةاذا كانت وقائع الدعوى  ادلسالة اليت طلب اليو ابداء الراي فيها ،

 .( 1)ح راي اخلبَت الذي ندبو ىو اثناء احملاكمة بتقرير اخلبَت الذي ندب يف التحقيق االبتدائي و يطر  يأخذ

و لكن حد ذلك ان يتحرى القاضي مدى جدية تقرير اخلبَت و ان خيضع رايو الفٍت للرقابة القانونية، مستعينا يف 
االستدالل ادلنطقي اليت يقرىا العلم ، فمناط اطمئنان القاضي اذل تقرير اخلبَت ىو التحقق شلا اذا   بأساليبذلك 

مهمتو من عدمو، و التحقق شلا اذا كان قد اتبع االساليب العلمية يف  ألداءكان قد اجرى التجارب الفنية الالزمة 
مادة معينة وجب على القاضي ان يتحرى ما اجراء ىذه التجارب من عدمو فاذا كان موضوع الفحص ربديد كنة 

فضال عن  –اذا كان اخلبَت قد توصل اذل كنة ىذه ادلادة عن طريق ربليل عينة منها يف ادلعمل ام ال و جيب عليو 
ان يتحقق شلا اذا كانت نتيجة ىذا التحليل متساندة مع ادلة الدعوى االخرى ام ال، فاذا تبُت للقاضي  –ذلك 

ستمد من تقرير اخلبَت و الدليل القورل ادلستمد من صي على ادلوائمة و التوفيق بُت الدليل الفٍت ادلقيام تناقض يستع
شهادة الشهود او اعًتاف ادلتهم وجب عليو ان يتصدى ذلذا التناقض و ان يقول كلمتو فيو فاذا عول على 

سائغة فان حكمو يكون معيبا،  اببأسبالدليلُت معا مع ما يقوم بينهما من تعارض دون ان يرفع ىذا التعارض 
 .( 2)واجبا القائو او نقضو على حسب االحوال 

و اذا اخذ القاضي بتقرير اخلبَت وجب عليو ان يطرح ما ورد فيو على بساط البحث و ادلناقشة يف اجللسة تطبيقا 
تعبَت عن وجهة نظر فنية دلبدا شفوية االجراءات و اذا اطرحو وجب عليو ان يستند اذل راي فٍت اخر، فراي اخلبَت 

مر دل حبت ال يصح اطراحها بشهادة الشهود، و لكن ال تثريب على القاضي اذا ىو اخذ بتقرير اخلبَت بصدد ا
ان اخلبَت قد اكتشف اثناء ذباربو الفنية ما يفيد يف كشف احلقيقة فان من واجبو  يكن زلل طلب منو، اذ ما دام

اليت ندب ذلا، و ان الندب يشملو بطبيعة احلال، بل ايضا  بادلأمورية وثيقا ان يثبتو، ال على اساس اتصالو اتصاال
على اساس ان اخبار جهات االختصاص بكل ما يفيد احلقيقة يف ادلسائل اجلنائية واجب على كل انسان ، و ال 
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وة فال جيوز لو ان يثَت يوجد يف القانون ما يوجب تالوة تقارير اخلرباء باجللسة، فاذا كان ادلتهم دل يطلب ىذه التال
 .(1)شيئا يف صدد ذلك امام زلكمة النقض

 المطلب الثاني

 مشتمالت تقرير الخبرة 

 تقرير الخبرة :

بعد االنتهاء من اعمال اخلربة جيري تنظيم تقرير بالنتائج بشكل ربريري عادة و جيوز يف حاالت خاصة ان تقدم 
ربريريا فانو يتكون من مقدمة يذكر فيها اسم وصفة الشخص الذي النتائج بصورة شفوية كالشهادة ، اذا كان 

توذل اعمال اخلربة ) اخلبَت او اخلرباء( و ادلهمة اليت كلف القيام هبا و بعد ذلك يذكر ادلوضوع الذي نصت عليو 
رباء و اذا كانوا اعمال اخلربة مث ينتهي باخلالصة اليت تتضمن راي اخلبَت و جيب توقيع التقرير من قبل اخلبَت او اخل

متعددين و وجد اختالف يف الراي فيما بينهم فيجب ان يذكر يف التقرير الراي ادلخالف و اسبابو ، و حيدد 
احلاكم عادة اجال ذلذا التقرير ، اال ان بعض الفقهاء يرون ان مثل ىذا االجل يكون تعسفيا اذ ان من اعمال 

ها ما حيتاج اذل اطراف الدعوى و مناقشة ما ورد فيو ىذا و ان اعمال اخلربة ما ال حيتاج اال اذل ايام قالئل و من
اخلربة و اراء اخلرباء ال تقيد احلاكم او احملكمة و ال ىيئة احمللفُت و االحكام التحقيق اذ لكل منهم حرية التقدير و 

 .(  2)القناعة فيما ورد فيها او عدم االخذ هبا ، ىذا و جييز بعض القوانُت للخصوم رد اخلبَت

 مشتمالت تقرير الخبرة :

ان العرف القضائي و التقاليد ادلهنية قد ارست بعض القواعد االساسية و اذلامة اليت جيب على اخلبَت احًتامها 
 عند كتابة و ربرير تقريره و على ىذا االساس فان االقسام اليت جيب ان يشتمل عليها تقرير اخلربة و ىي :

 مقدمة التقرير  -1
 .(3)هة اليت انتدبتو للقيام بادلهمةعلى اسم اخلبَت ، ملخص و اذل ادلهمة ادلستندة اليو و اجلو تشتمل 

 اجراءات و اعمال الخبرة  -2
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حيث يعرض اخلبَت يف ىذا اجلزء كل االعمال اليت قام هبا و ادلعلومات اليت حصل عليها يف سبيل 
 .( 1)تنفيذ ادلهمة ادلستندة اليو و االحباث اليت قام هبا 

 
 النتائج و الراي -3

بعد ان خيلص اخلبَت من اجراء احباثو و اختباراتو يصل اذل نتائجو االولية حيث يتوج كل ما قام بو 
و االوجو اليت استند اليها ، و ذلك حىت  بشأهنامن اعمال بتقدمي رايو الفٍت يف ادلسائل اليت ندب 

ا من نقص او غموض ، اذا تعدد او النتائج اليت توصل اليه آرائويسهل اكتشاف ما قد يشوب 
اخلرباء فيجب ان يذكر كل خبَت اسبابو اخلاصة اليت ال يتفق فيها مع غَته من خرباء ادلهمة الواحدة، 
و جيب ان تكون النتائج اليت ادار هبا اخلبَت يف تقريره يف نطاق ادلهمة اليت كلفتو هبا جهة التحقيق 

التحقيق، غَت ان االمر يدق اذا ذباوز اخلبَت نطاق ادلهمة  تطلبها جهة فال يتجاوزىا اذل حبث امور ال
ادلستندة اليو ترى الدكتورة) امال عثمان( انو يف حال اذا ذباوز اخلبَت نطاق ادلهمة ادلستندة اليو و ايد 
رايو يف مسائل اخرى، فانو و رغم عدم جواز ذلك اال انو ال يوجد ما دينع القاضي من االخذ هبا 

احملكمة اذل سالمتها اذا كان  اطمأنتستئناس على انو من اعمال االستدالل اذا ما على سبيل اال
حيضر على اخلبَت ذباوز نطاق اخلربة فانو ال يقبل منو ايضا العقود عن حبث مسائل و استنتاج امور 

 .(2)معقولة، لذا جيب عليو ان جييب على كافة تساؤالت اجلهة النادبة لو ألسبابا القاضي اال لبهط
 التوقيع و التاريخ -4

ان عمل اخلبَت شخصي ، لذلك جيب ان يتضمن التقرير ما يثبت ان  -كما ذكرنا-دلا كان االصل 
اخلبَت قد قام بداء عملو بنفسو، و ان يقوم بالتوقيع على ذلك، و يف احلالة اليت يتم هبا ندب اكثر 

حال اتفاقهم يف الراي و النتيجة اليت واحد يف  رتقريمن خبَت للقيام بادلهمة فان للخرباء ان يقدموا 
خلصوا اليها يف احباث اخلربة ، اما يف حال اختالفهم فان ادلشرع ذىب اذل وجوب ان يتقدم صبيع 
اخلرباء بتقرير واحد و ال جيوز ذلم تقدمي تقارير مفصلة على ان يعلل كل منهم وجهة نظره فالتوقع 

التقرير صفتو الرمسية، فيما يتعلق بالثبات  إلكسابفرىا على التقرير من ادلسائل اجلوىرية الواجب تو 
ايضا على غاية االمهية فهو الذي يدل على مدى  فاألمرالتقرير ،  تنظيمتاريخ اجراء االختبارات او 

تقريره من عدمو، ضف اذل ذلك فان امهيتو تزداد و خصوصا  ألعدادالتزام اخلبَت بادلهمة ادلمنوحة لو 
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يف اختبارات االدلة ادلادية عموما فبمرور الزمن قد يًتك اثره يف الوصول اذل نتائج سلمية، الن االثار 
 . (1)ادلادية عموما عرضة للتغَت او للتلف نتيجة للعوامل الطبيعية 

 مرفقات التقرير -5
اخلربة اذل اجلهة  رختلف الوثائق ذات العالقة باخلربة اليت يودعها مع تقريعلى اخلبَت ان يرفق تقريره دب

 .( 2)او سلمتو اياىا بإحضارىاالقضائية اليت انتدبتو للخربة او كلفتو 
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 الخاتمة

ناه بُت تفكَت اتنا االخَتة بعد ادلشوار الذي خضضلمد الباري سبحانو و تعاذل الذي وفقنا اذل ما قدمناه فنضع قطر 
و تعقل يف اخلربة بادلسائل اجلزائية لتقدمي ما قدمناه، فقد كانت رحلة شلتعة و جاىدة لالرتقاء بدرجات الفكر و 
العقل و دل يكن ىذا باجلهد القليل و ال نستطيع ان ندعي فيو الكمال، و لكن لنا عذرنا اننا بذلنا فيو عصرة 

دفنا اليها ، الن ذلك ىدفنا ، و ان اخطانا فقد نلنا شرف احملاولة و جهدنا ، فان وفقنا اهلل يف اصابة ما ى
 التعليم.

و اخَتا بعد ان تكلمنا عن ىذا البحث ديكن ان نذكر اىم االستنتاجات اليت مت التوصل اليها من خالل عملية 
 البحث و ىي كااليت:

كثَتا ما يصعب على القاضي ان ادلمارس للعمل القانوين سواء كان قاضيا ام زلاميا يدرك انو   -1
 ادلوضوع ان يقضي يف النزاع الذي لو شق فٍت دون ان يستعُت خبربة فنية.

تبُت ان امهية اخلربة يف ادلسائل اجلزائية تزداد يف رلال االثبات اجلنائي يف العصر الراىن، نظرا لتقدم  -2
صا يف اجملال العملي، و  العلوم و الفنون ذات ادلساس بادلسائل ادلتعلقة باجلردية و كشفها خصو 

 كذلك دقة النتائج اليت تقدمها للقاضي اجلنائي لتسهيل مهامو يف اداء رسالتو يف كشف احلقيقة.
ان اخلربة كوسيلة من وسائل اثبات الدعوة اجلنائية ذلا صور عديدة منها اخلربة الطيبة و الكيمياوية و  -3

كفحص ادلادة السامة ، او االداة ادلستخدمة   احملاسبية ، و قد يكون يف موضوع اخلربة جسم اجلردية
 .يف القتل او السند ادلزور 

 : يأيتو مت ايضا التوصل اذل رلموعة من التوصيات اليت مت تلخيصها دبا 

ان يتم اعطاء اخلبَت امهية اكرب شلا لو من دور فعال يف كشف اجلردية و خاصة يف الوقت احلاضر  -1
المهية ادلوجودة يف الوقت السابق و خاصة ان ىذا الوقت فيجب بذلك اعطاؤه امهية اكثر من ا

يشهد بعديد من التطورات يف كافة اجملاالت اضافة اذل ظهور العديد من الوسائل ادلتطورة و احلديثة 
اضافة اذل تطورات يف رلال العلوم كافة اليت ديكن من خالذلا اكتشاف اجلردية جبهود اخلرباء بسهولة 

 ابقة.اكرب من الفًتات الس
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االخذ بتقرير اخلبَت و اعطاؤه امهية اكثر و وجوب االخذ بتقرير اخلبَت بعُت االعتبار سواء من جانب  -2
القاضي او احملقق لكون اخلبَت يكون اكثر معرفة و دراية من غَته يف اكتشاف ىذه اجلرائم اليت ربتاج 

 اذل تدخل فٍت الكتشاف مرتكبيها.
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