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فىّب ٘ٛ ِؼٍَٛ وً شخض ٘ؼّذ ؽمٛلٗ اٌؾك فٟ ؽشق ثبة اٌمؼبء إلٔظبفٗ ٚلذ  

ْ فٟ ِبدرٗ اٌضبِٕخ ػٍٝ ؽك اٌزمبػٟ اٌزٞ ٠ؼزجش ألذَ أوذ اإلػالْ اٌؼبٌّٟ ٌؾمٛق اإلٔغب

اٌؾمٛق عٛاء فٟ اٌششائغ اٌٛػؼ١خ أٚ اٌششائغ اٌغّب٠ٚخ، ٚلذ رذسط ِّبسعخ ٘زا اٌؾك ِغ 

رذسط اٌّغزّؼبد اٌجشش٠خ ٚاٌزطٛس اإلٔغبٟٔ فٟ ع١ّغ ا١ٌّبد٠ٓ اٌؼ١ٍّخ ثظفخ ػبِخ ٚاٌؼٍَٛ 

إٌٝ رشبثه ِظبٌؼ األفشاد ٚرؼبسثٙب ، ؽ١ش اٌّزظٍخ ثبٌّغبئً اٌغٕبئ١خ ثظفخ خبطخ، ٚ أدٜ 

أطجؼ اٌىض١ش ِٓ اٌّغبئً اٌّزؼٍمخ ثبإلصجبد ِٕظّخ ثّمزؼٝ لٛاػذ ػ١ٍّخ أٚ ف١ٕخ أٚ رغش٠ج١خ، 

وّب اصدادد ؽٛائف األخظبئ١١ٓ فٟ إٌٛاؽٟ اٌّخزٍفخ ٚثبٌزبٌٟ رشؼجذ األثؾبس اٌؼ١ٍّخ 

ْ اٌخبطخ، ٚلذ رّخغ ػٓ ٘زا ٚاٌزغش٠ج١خ ٚرؼذدد إٌظش٠بد ٚاٌمٛاػذ فٟ وً ِٓ ا١ٌّبدٞ

وٍٗ أْ أطجؼ اٌمبػٟ ٠ٛاعٗ ػمجبد ثشأْ إصجبد اٌىض١ش ِٓ اٌّغبئً إرا ِب رطٍجذ ِؼشفخ ف١ٕخ 

. أٚ ػ١ٍّخ

فبٌٛالغ أػبف ػٍٝ اٌمبػٟ ػجئب أٌضِٗ اٌزأٟٔ فٟ ػذَ إطذاس أؽىبِٗ عضافب، ٚاٌجؾش  

ٌٛة اٌّؼمذ ٌغٍٛن ػٓ ِؼ١ٓ ٌٗ ِٓ أً٘ االخزظبص ٌٍٛطٛي إٌٝ اٌؾم١مخ خبطخ ثؼذ األط

اٌغبٟٔ ػٍٝ ِغشػ اٌغش٠ّخ ٚاعزغالٌٗ ٌٍّٙبساد اٌف١ٕخ ٚاٌؼ١ٍّخ ٌّؾبٌٚخ رؼ١ًٍ اٌؼذاٌخ 

ٚاخفبء ِؼبٌُ اٌغش٠ّخ ِٚالثغبرٙب، ٌزٌه وبْ الثذ ِٓ االعزؼبٔخ ثبألعب١ٌت اٌؼ١ٍّخ ٚاٌف١ٕخ اٌزٟ 

ٌخجشح اٌزٟ رؼزجش وشف ػٕٙب اٌؼبٌُ اٌؾذ٠ش فٟ إصجبد اٌغش٠ّخ ٚٔغجزٙب إٌٝ ِشرىج١ٙب ِٕٙب ا

. د١ًٌ إصجبد ػٍّٟ ٠غزّذ ِٕٙب اٌمبػٟ اٌجش٘بْ ػٍٝ إصجبد الزٕبػٗ ثبٌؾىُ اٌزٞ ٠ٕزٟٙ إ١ٌٗ

ٚاالعزؼبٔخ ثبٌخجشح ِٛعٛد ِٕز أِذ ثؼ١ذ، إال أْ اٌزمذَ اٌؼٍّٟ اٌزٞ ؽذس ِٕز اٌمشْ  

ائ١خ خبطخ فٟ ا١ٌّبد٠ٓ اٌطت اٌششػٟ ٚاٌج١ٌٛظ اٌفزٟ ثغطٙب إٌٝ ِغبالد ِزؼذدح و١ّٟ 19

وزؾ١ًٍ ِبدح أٚ آصبس ِؼجٛؽخ ٌّؼشفخ ِظذس٘ب، أٚ خط١خ وٕغجخ وزبثخ ٠ذ٠ٚخ أٚ آ١ٌخ إٌی ِٓ 
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، ...ػٕٗ، أٚ ١ِىب١ٔى١خ وفؾض ا٢الد ٚاألعٙضح، أٚ ؽغبث١خ وزؾذ٠ذ اٌّجبٌغ اٌّخزٍغخ طذسد

 .أٚ ؽج١خ ػؼ٠ٛخ أٚ ػم١ٍخ أٚ ٔفغ١خ ٌفؾض لذساد اٌّزُٙ أٚ اٌّغٕٟ ػ١ٍٗ

ع١ٍخ ِٓ ٚعبئً اإلصجبد ٚاعشاء ِٓ إعشاءاد اٌزؾم١ك اٌزٟ ٠أِش فبٌخجشح اٌمؼبئ١خ ٚ 

ثٙب اٌمبػٟ إرا وبْ إٌضاع ٠شٛثٗ اٌٍجظ ٚاٌغّٛع ٠ظؼت ػ١ٍٗ فّٙٗ ١ٌظ ثغجت ٔمض 

روبءٖ أٚ خجشرٗ، ثً أْ رى٠ٕٛٗ فٟ ؽذ رارٗ ٚخجشرٗ اٌمب١ٔٛٔخ ال رز١ؾبْ ٌٗ إدسان أِٛس ٌٙب 

ُ٘ اٌّششع إِىب١ٔخ اٌّغبّ٘خ فٟ ؽً إٌضاػبد أٍ٘ٙب ِٓ اٌزم١١ٕٓ ٚاٌّزخظظ١ٓ، ٘ؤالء ِٕؼ

. فُٙ ِٓ ِغبػذٞ اٌمؼبء ٠ٚغّْٛ ثبٌخجشاء اٌفؼبئ١ْٛ

ٚدٚس اٌمبػٟ اٌغضائٟ ٠خزٍف ػٓ دٚس اٌمبػٟ اٌّذٟٔ اٌزٞ ٠مزظش ػٍٝ ِغشد  

رمذ٠ش األدٌخ اٌزٟ لذِٙب اٌخظَٛ، فٟ ؽ١ٓ ٔغذ اٌمبػٟ اٌغضائٟ ٠مَٛ ثذٚس ا٠غبثٟ ثؾضب ػٓ 

ػٍٝ أٔٗ ٠غٛص إصجبد :" ِٓ ق إ ط 212ق ِششٚع، فٍمذ ٔظذ اٌّبدح اٌؾم١مخ ثأٞ ؽشٞ

اٌغشائُ ثأٞ ؽش٠ك ِٓ ؽشق اإلصجبد ِبػذا األؽٛاي اٌزٟ ٠ٕض ف١ٙب اٌمبْٔٛ ػٍٝ غ١ش رٌه، 

...". ٌٍٚمبػٟ أْ ٠ظذس ؽىّٗ رجؼب اللزٕبػٗ اٌخبص

اٌذػٜٛ أْ اٌخجشح ٚع١ٍخ إصجبد ِغزمٍخ إٌٛع، رٕمً إي ی ؽ١ض  –ٚثؾك  -ٌٚٙزا ل١ً  

اٌغٕبئ١خ د١ٌال ٠زؼٍك ثئصجبد اٌغش٠ّخ أٚ إعٕبد٘ب اٌّبدٞ أٚ اٌّؼٕٛٞ إٌٝ اٌّزُٙ ؽ١ش ٠زطٍت 

٘زا اإلصجبد ِؼشفخ ٚدسا٠خ ال رزٛفش ٌذ ی ػؼٛ اٌغٍطخ اٌمؼبئ١خ اٌّخزض ٔظشا ٌطج١ؼخ 

صمبفزٗ ٚخجشارٗ اٌؼ١ٍّخ، وّب لذ ٠زطٍت األِش إعشاء أثؾبس خبطخ أٚ رغبسة رغزٍضَ ٚلزب ال 

. رغغ ٌٗ ػًّ اٌمبػٟ أٚ اٌّؾمكٞ

ػٍٝ ٘زا إٌؾٛ طبسد اٌخجشح ِغبال ِٓ أُ٘ اٌّغبالد اٌزٟ رىًّ اٌؼذاٌخ ٔظشا ٌذلخ  

إٌزبئظ اٌزٟ رمذِٙب ٌٍمؼبء ٌزغ١ًٙ ِٙبِٗ فٟ أداء سعبٌزٗ فٟ وشف اٌؾم١مخ ٚ٘ٛ األِش اٌزٞ 

أٍ٘ٙب ألْ رىْٛ أؽذ أُ٘ اٌذػبئُ اٌم٠ٛخ اٌزٟ رٍؼت دٚسا ِجبششا فٟ اٌزأص١ش ػٍٝ ػم١ذح 

ا عٍطذ اٌؼٛء ػٍٝ ثؤس ِجّٙخ ٌؼذح لؼب٠ب رشغً اٌشأٞ اٌؼبَ، ٌزٌه اػزٍٝ اٌمبػٟ، فٍطبٌُ

اٌّششع اٌغضائشٞ ثٙب شأٔٗ فٟ رٌه شأْ ثبلٟ اٌزشش٠ؼبد اٌّؼبطشح، ٚأفشد ٌٙب ٔظٛص 

ِٓ ق إط، ٚاٌزٟ ٠ىْٛ اٌٍغٛء إ١ٌٙب أِش عٛاصٞ ِٓ ؽشف  156إٌٝ  143خبطخ فٟ اٌّٛاد 



 اٌّمذِخ 
 

3 
 

ا ثششؽ رغج١ت اٌشفغ فٟ ؽبٌخ ؽٍجٙب ِٓ أؽذ خبػغ ٌشلبثخ اٌّؾىّخ اٌؼٍٟ اٌمؼبء غ١ش

 .اٌخظَٛ ٚٔظشا األ١ّ٘زٙب ٚوضشح اٌٍغٛء إ١ٌٙب سغُ ٚعٛد ٚعبئً إصجبد أخشٜ

ِب اٌّىبٔخ اٌزٟ رؾزٍٙب اٌخجشح ػّٓ أٔظّخ اإلصجبد فٟ اٌّٛاد :ِٓ ٕ٘ب ٔطشػ اإلشىب١ٌخ اٌزب١ٌخ

. اٌغٕبئ١خ؟

إلصجبد اٌّخزٍفخ ِٓ اػزشاف، ال رمزظش دساعزٕب فٟ ٘زٖ اٌّزوشح ػٍٝ ػشع ٚعبئً ا 

وٛعبئً إصجبد فٟ اٌّبدح اٌغضائ١خ ِٚمبسٔزٙب ثبٌخجشح ٚإّٔب ٔىزفٟ فمؾ اٌزطشق إ١ٌٙب ...شٙبدح

. وٛع١ٍخ فٟ غب٠خ األ١ّ٘خ ٠زُ اٌٍغٛء إ١ٌٙب فٟ وض١ش ِٓ األؽ١بْ

لجً اٌخٛع فٟ اٌّٛػٛع ٚعت ػ١ٍٕب أْ ٔزٛلف ػٕذ ػشع ِجشساد اخز١بسٔب  

.  ١ِزٗ ٚإٌّٙظ اٌّزجغٌٍّٛػٛع ٚرج١بْ أٖ

مبررات اختيار المىضىع 

إْ اٌضّشح اٌؾم١م١خ اٌزٟ اسرأ٠ٕب ِٓ خالٌٙب ثؾش ِٛػٛع اٌخجشح اٌمؼبئ١خ فٟ اٌّبدح اٌغضائ١خ 

:  أِشاْ ِّٙبْ ّ٘ب

فٟ اٌغٕٛاد األخ١شح ِٓ وضشح ٌغٛء اٌمؼبء إٌٝ االعزؼبٔخ ثبٌخجشاء سغُ  ِب الؽظٕبٖ :أوال

. ٚعٛد ٚعبئً إصجبد أخشٜ ال رمً أ١ّ٘خ ػٕٙب

لٍخ اٌذساعبد اٌزٟ رٙزُ ثبٌّٛػٛع، فجبٌشغُ ِٓ أ١ّ٘خ االعزؼبٔخ ثبٌخجشاء ٌّغبػذح : ثانيا 

اططذِٕب ثٛالغ ٘غش اٌفمٗ  اٌمؼبء فٟ اٌٛطٛي ٌٍشأٞ اٌغذ٠ذ فٟ اٌّغبئً اٌف١ٕخ اٌجؾزخ إال إٔٔب

ٌٗ ٚلٍخ اٌذساعبد اٌزٟ رٙزُ ثٗ ١ٌظ ٘زا فؾغت ثً ِٓ إٌبدس عذا أْ ٔظبدف ِشعغ أٚ ثؾش 

.  ٠زٕبٚي اٌّٛػٛع ثظفخ وبٍِخ، فٍُ ٔطٍغ ػٍٝ أٞ ِؤٌف ِغزمً ثٙزا اٌؼٕٛاْ

أهمية المىضىع 

سح فٟ اٌزؾم١ك ٌؼً اٌؾبعخ ال رذػٛ إٌٝ اٌزأو١ذ ػٍٝ األ١ّ٘خ اٌمظٜٛ اٌزٟ رٍؼجٙب اٌخت 

ٚاإلصجبد، ؽ١ش أػؾذ فٟ اٌؼبٌُ اٌّؼبطش ِٓ أُ٘ اٌٛعبئً اٌزٟ ٠ٍغأ إ١ٌٙب اٌمؼبء ٌؾغُ 

إٌضاػبد ٚأطجؾذ رؾزً ِىبٔب ِّٙب فٟ اٌؼًّ اٌمؼبئٟ وٛٔٙب ٚع١ٍخ ِٓ ٚعبئً اإلصجبد 

ؽبثغ ػٍّٟ ال ٠ّىٓ ٌٍّؾىّخ االعزغٕبء ػٕٙب، فبألدٌخ اٌؼ١ٍّخ رطٛسد ٚأطجؾذ أوضش  راد

دا  ِٚغ ٘زا اٌزطٛس أطجؾذ ٕ٘بن ِخبؽش ِٚشبوً فٟ ِذٜ ِششٚػ١خ اعزخذاَ ٘زٖ رؼمٟ



 اٌّمذِخ 
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اٌٛعبئً اٌزم١ٕخ فٟ اإلصجبد اإل٘ذاس٘ب إسادح اإلٔغبْ ٚإعجبسٖ ػٍٝ رمذ٠ُ د١ًٌ ػذ ٔفغٗ ِغ أْ 

األطً ف١ٗ اٌجشاءح، ٌزٌه أرذ اٌخجشح وٛع١ٍخ رم١ٕخ رّىٕٕب ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ أدٌخ ِبد٠خ ِج١ٕخ 

ح صبثزخ ٠ؼزّذ ػ١ٍٙب اٌّؾممْٛ فٟ اٌزؼشف ػٍٝ اٌّغش١ِٓ ٚوشف إٌمبة ػٓ ػٍٝ أعظ ػٍّٟ

غّٛع أػمذ اٌغشائُ، وّب أٔٙب رؼطٟ ٌٍمبػٟ رظٛسا ٌٍٛلبئغ لذ ٠زفك أٚ ٠خزٍف ِغ اٌذ١ًٌ 

اٌمٌٟٛ اٌّغزّذ ِٓ شٙبدح اٌشٙٛد أٚ االػزشاف أٚ ادػبء اٌّذػٟ ِّب ٠غبػذٖ ػٍٝ اٌؾىُ 

رٖ األعب١ٌت اٌؼ١ٍّخ فٟ ػ١ٍّخ اإلصجبد ٟ٘ اٌٛع١ٍخ اٌّغبّ٘خ اٌظؾ١ؼ ػٍٝ اٌٛلبئغ، ؽ١ش أْ ٖ

فٟ إؽمبق اٌؾك ٚػذَ أوً ؽمٛق ا٢خش٠ٓ ظٍّب ٚصٚسا، ف١جمٝ اٌؾك ظب٘شا ٚاٌؼذي ِٕزظشا 

.  ٚاٌخ١ش ِٕزششا، ٟٚ٘ اٌغب٠خ اٌزٟ رٕبشذ٘ب عً األُِ

 منهج الدراسة

٠خ ِؼ١ٕخ، ٚالزؼذ ٌإلعبثخ ػٍٝ اإلشىب١ٌخ ٚعت ػ١ٍٕب إرجبع ٚاعزخذاَ ِٕب٘ظ ػٍُ 

ؽج١ؼخ اٌذساعخ اعزؼّبي إٌّٙظ االعزمشائٟ فٟ أداح ِٓ أدٚارٗ ٚ٘ٛ اٌزؾ١ًٍ ثٙذف عّغ 

اٌّؼٍِٛبد ٚاألفىبس اٌّخزٍفخ ٚإدساعٙب ثطش٠مخ ػ١ٍّخ ٚرؾ١ٍٍٙب، فٙٛ إٌّٙظ اٌٛؽ١ذ اٌزٞ 

٠ّىٕٕب ِٓ ٚطف أثؼبد اٌخجشح ِٚششٚػ١زٙب ٚؽذٚد االعزؼبٔخ ثٙب فٟ ِشاؽً اٌذػٜٛ 

صائ١خ ِٚذی رم١ذ اٌمبػٟ ثٙب، وً ٘زا ؽجؼب ٚفمب ٌمبْٔٛ اإلعشاءاد اٌغضائ١خ اٌغضائشٞ، اٌظ

. غ١ش أْ ٘زا ٌُ ٠ّٕغ ِٓ االعزؼبٔخ ثّٕب٘ظ أخشٜ وبٌّٕٙظ اٌّمبسْ فٟ ثؼغ األؽ١بْ

 ِشاػبح ٌىً ِب رمذَ، ؽبٌٕٚب رمغ١ُ ػٍّٕب ٘زا ٚفك خطخ اسرأ٠ٕب أٔٙب األٔغت ٌٍّٛػٛع، 

.  ٚلّٕب دساعزٕب إٌٝ فظ١ٍٓ ٚوً فظً إٌٝ ِجؾض١ٓ

جراءاتها   حيث بيننا مفهومها وفقا : تناولنا في الفصل األول، ماهية الخبرة الجزائية وا 
لقانون اإلجراءات الجزائية الجزائري كما تعرضنا لتعاريف الفقهاء المختمفة وتطرقنا ألنواعها 

صها، هذا في المبحث األول، أما في المبحث وتمييزها  عن وسائل اإلثبات األخرى وخصائ
. الثاني فهو اإلجراءاتها حيث بيننا الجهات المختصة بندب الخبراء ولكيفية سيرها 

ضمانات الخبرة القضائية ففي المبحث األول : أما الفصل الثاني فهو التقدير الخبرة الجزائية 
 .وصورهالنخمص بعد ذلك في المبحث الثاني بمدى حجية الخبرة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل االول



جراءاتها            :          الفصل األول  ماهية  الخبرة  الجزائية  وا 
 

6 
 

من الثابت قانونا أن لمقاضي الجزائي دور ايجابي يتيح لو الكشف عن الحقيقة لذلك  
إقامة  :إجراء من إجراءات اإلتيات، ونقصد بيذا األخير خولو القانون سمطة األمر بأي

الدليل أمام القضاء بالطرق التي يحددىا القانون عمى صحة واقعة قانونية يدعييا أحد 
، وفي المجال 1أطراف الخصومة وينكرىا الطرف األخر  أو كل ما يؤدي إلى إظيار الحقيقة

الجنائي الوسيمة الثبوتية التي يتوصل إلييا قاضي الموضوع إلثبات التيمة عمى المتيم، أو 
عنو ومن ثم الحكم بالبراءة، إذن فيو يشمل كل ما يؤدي إلى ثبوت إجرام المجرم أو ما نفييا 

ه شخص عن ديؤدي إلى براعتو؛ ألن المقرر في نطاق الفقو الجنائي أنو ال يمكن مساع
 2جريمة ما لم تسند إليو مادية، ومعنويا 

بوجود الجريمة فمإلثبات في المواد الجزائية أىمية كبرى وبدونو ال يتصور القول  
ونسبتيا  إلى المتيم، كما يتعذر الكشف عن ظروف المتيم الشخصية وخطورتو اإلجرامية، 

حيث نجد القانون الجزائي فتح بابو عمى مصراعيو أمام القاضي الجنائي يختار من كل 
طرقو ما يراه موصال إلى الكشف عن الحقيقة ويزن قوة اإلثبات المستمدة من كل عنصر من 

طمقة في تقدير ما يعرض عميو و تقدير قوتو التحميمية في كل حالة حسبما يستفاد حرية م
 3من وقائع األدلة وظروفيا 

صدار األحكام   ذا كان القاضي ىو الشخص الذي يقوم بتطبيق األنظمة والقوانين، وا  وا 
والفصل في القضايا المعروضة فال يمكن لو االمتناع عن التصدي ألي مسألة أوجب 

ن عميو الفصل فييا، وعميو فمتى عرض عميو نزاع دعوى تتضمن أمور فنية وعممية القانو
إما أن يقضي برد الدعوى لعدم : دقيقة تخرج عن ثقافتو والمامو، فإنو يكون أمام خيارين

                                                           
 9. ، ص1989عبد الودود يحي، دروس في قانون اإليات، الط؛ ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  - 1
، تط؛ دار الكتب القانونية، "محمد حماد مرىج الييتي، األدلة الجنائية المادية مصادرىا، أنواعيا، أصول التعامل معيا  - 2

 13. ص ،2008القاىرة، 
. 290. ، ص2000عمي أمير خالد، أحكام قانون اإلجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية،  - 3
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ما أن يقضي بيا عن جيل بوقائعيا التي  دراك تفاصميا وا  تمكنو من استثبات وقائعيا وا 
عجزت إمكاناتو عن 

تي ال تكفي لموصول إلى قناعة في ا معتمدة في حكمو عمى معارفو العامة الاستثباتو
ومما الشك فيو أن كال القضائين ظالم وأبعد ما يكون عن الحق، بل أن الوصف . الموضوع

. 1االصطالحي عمى مثل ىذه األحكام ىو إنكار العدالة
ولمخروج من ىذه اإلشكالية أجازت التشريعات عمى اختالفيا قديميا وحديثيا بما فييا  

التشريع الجزائري قيام القاضي باالستعانة بأىل الخبرة ؛ فيذا األخير قد تعوزه الدراية الفنية 
في بعض األمور المتخصصة وذلك في الحاالت التي تتطمب إجراء أبحاث خاصة أو 

 وقتا ال يتسع لو عممو تجارب عممية تستمزم

يجابي   ليذا تعد الخبرة أحد أىم أدلة اإلثبات نظرا لما تمعبو من دور كبير وفعال وا 
المحاولة اإللمام بجوانب الموضوع ارتأينا تقسيم ىذا الفصل إلى . يتيح الكشف عن الحقيقة

 :مبحثين

اول فيو إجراءات الخبرة المبحث الثاني نتن. المبحث األول نتعرض فيو لماىية الخبرة الجزائية
. الجزائية

ماهية الخبرة الجزائية   المبحث األول

وسيمة من وسائل اإلثبات التي تيدف إلى كشف بعض األدلة أو تحديد   الخبرة 
عن طريق أىل االختصاص وذلك لمبت في  ، 2مدلوليا باالستعانة بالمعمومات العممية 

: وبناء عمى ذلك. مسائل فنية تكون محل نزاع بين الخصوم وال يستطيع القاضي اإللمام بيا

                                                           
، دار الثقافة لمنشر 2، ط -دراسة مقارنة -مراد محمود الشنيكات، اإلثبات بالمعاينة والخبرة في القانون المدني  - 1

 95، ص 2011عمان،  والتوزيع،
 .1063.ىالل عبد الاله أحمد، المرجع السابق، ص - 2
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أنو ال يجوز لممحكمة أن تمجأ إلى ىذه الوسيمة إال إذا صعب عمييا إدراك المسألة : أوال 
عمييا أن تتولى تحقيق ذلك، أو أما إذا تمكنت من فيميا واإلحاطة بيا، فإن . الفنية بنفسيا

. 1تندب أحد قضائيا ليذه الغاية 

أنو ال يجوز لممحكمة أن تقضي في المسائل الفنية التي تحتاج إلى رأي وخبرة أىل  :ثانيا
. االختصاص بعمميا، بل يجب عمييا الرجوع إلى رأي أىل الخبرة

ة، لما في الرجوع إلييا من أنو ال يجوز لممحكمة أن تسرف في استعمال وسيمة الخبر: ثالثا
. 2المضار التي قد تمحق الخصوم بسبب تكبدىم مصاريف باىظة وتعطيل الفصل في النزاع

: تتناول الخبرة الوقائع والمسائل المادية دون القانونية، ويترتب عمى ذلك :رابعا 

مكانيا أن وظيفة الخبير تتحدد في القانون بمساعدة المحكمة في استظيار أمور ليس بإ( أ)
إظيارىا بنفسيا وذلك الرتباطيا بعموم أو مسائل فنية ال تحيط بيا، وعمى ذلك يجب أن يقف 

عمل الخبير عند ىذا الحد ، فال تتطرق ميمتو إلى تناول أمور أخرى ال تدخل في نطاق 
وظيفتو، فميس بإمكانو إجراء تحقيق يكون من شأنو إثبات حق ألحد الخصوم ونزعو من 

ولذلك يجب عمى القاضي أن يحدد . سمطة التحقيق ال يممكيا سوى القضاءاآلخر، األن 
. ميمة الخبير بكل دقة وصراحة وبطريقة ال تؤدي إلى تقويض صالحيات المحكمة لو

وعمى ذلك ال  أن وظيفة الخبير تتحدد بتقرير وفحص المسائل المادية والفنية فحسب،( ب) 
فالمفروض . يجوز لممحكمة أن تستعين في تحصيل المسائل والتقاط القانونية برأي الخبير

حتما في القاضي العمم بالقانون، فال يقبل منو عمى وجو اإلطالق أن يعمد من تمقاء نفسو أو 
من بناء عمى طمب الخصوم إلى طمب استشارة قانونية من الخبراء في الشؤون التشريعية أو 

أنو ال يجوز االلتجاء إل ى الخبرة إال بصدد المسائل والوقائع : خامسا.. أساتذة القانون
                                                           

رمضان أبو السعود، أصول اإلثبات في المواد المدنية والتجارية النظرية العامة في اإلثبات ، دعطي الدار الجامعية،  - 1
 393. ، ص1993دلبن، 

 .394المرجع نفسو، ص،  - 2
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المتنازع عمييا وغير الثابتة، أما التي ثبتت بطريق أخر، فال يجوز العودة إلى إثباتيا عن 
 .1طريق الخبراء
  مفهوم الخبرة الجزائية :  المطمب األول

جراء معأ، يأمر بيا القاضي في ظروف خاصة وبشروط   الخبرة القضائية عمم وفن وا 
، تحكميا مواد إجرائية  2معينة، فيي وسيمة إثبات تكشف عن الوقائع الالزمة لحسم النزاع

قانونية، وعمى ىذا األساس يجب عمى كل من يأمر بيا أو من يقوم بيا، أن يكون عمى عمم 
نية والقواعد األساسية التي تحكميا، حتى ال يتوه في متاىات ال أخرة ليا تام بتمك المواد القانو

والتكون الخبرة عرضة لمبطالن ولفيميا بشكل أفضل نتطرق إلى تعريفيا وتبيان أنواعيا 
. 3وأخيرا تمييزىا عن وسائل اإلثبات األخرى 

 تعريف الخبرة الجزائية:   الفرع األول

 18المؤرخ في  66-155إن قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري الصادر بأمر رقم   
، في القسم التاسع منو الخاص بالخبرة لم يبين 1966يونيو  8الموافق في  1386صفر 

الجيات التحقيق أو الحكم عندما : التي تنص  143مفيوميا، باستثناء ما ورد في المادة 
فأعطت الصبغة الفنية لعمل .... ي أن تأمر بندب خبير تعرض ليا مسألة ذات طابع فن

. 4الخبير أي المتخصص في فن من الفنون 

أن الخبرة القضائية تتعمق  156، 155،  146، 152، 143كما أكد في المواد  
التي تم ترجمتيا إلى العربية فوردت كممة فني واألدق  techniqueبالنظر في مسألة تقنية 

 .م الدقيقةتقني لتعمقو بالعمو

                                                           
 .396-395.رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص - 1
 .99مراد محمود الشيكات، المرجع السابق،  - 2
عبد العمي بولوح، الخيرة الفضائية وسمطة القاضي في األخذ بيا، مذكرة تخرج لتيل إجازة المدرسة العميا لمقضاء،  - 3

 .8 -7. ، ص2010الجزائر، 
 .369. مستوری محمد، المرجع السابق، ص  - 4
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ومن جية أخرى تعددت تعريفات الفقياء فقد عرفيا البعض بأنيا طريقة من طرق اإلثبات 
. 1يتم المجوء إلييا إذا اقتضى األمر لكشف دليل أو تعزيز أدلة قائمة

إجراء يستيدف استخدام قدرات الشخص :"وعرفيا األستاذ أحمد شوقي الشمقاني بأنيا   
والتي ال تتوفر لدي رجل القضاء، من أجل الكشف عن دليل أو قرينة يفيد  الفنية والعممية،

في معرفة الحقيقة بشأن وقوع الجريمة أو نسبتيا إلى المتيم أو تحديد مالمح شخصيتو 
 .2اإلجرامية 

إجراء يتعمق بموضوع يتطمب اإللمام : "أما األستاذ مأمون سالمة فعرفيا أنيا 
بأنيا االستعانة : ص الدليل منيا أما عاطف النقيب فقال بمعمومات فنية إلمكان استخال

كفاءة عممية وفنية معينة إلعطاء الرأي واإليضاحات خارجة عن نطاق معارف  بشخص لو
 .3القاضي القانونية أو العامة 

إعطاء الرأي الفني أو العممي من أىل الصنعة : "وقال محمد سعيد نمور بدوره أنيا 
دبيم القاضي بخصوص واقعة تتعمق باإلثبات في الدعوى الجزائية والفن واالختصاص، ينت

عمييا الفصل في تمك الدعوى، والرأي الذي يعطيو الخبير يعد دليال يخضع لمسمطة  ويتوقف
 .4التقديرية القاضي ولقناعتو الوجدانية 

                                                           
 .76.، ص2002دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، : الجنائية، دطعمى عوض حسن، الخبرة في المواد المدنية و - 1
؛ ديوان المطبوعات الجامعية، 3، ط2أحمد شوقي الشمفاني، مبادي اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، ج  - 2

 259. ، ص2003الجزائر ، 
التعديالت، دط؛ ددن، دبن، د س ن،  العيش فضيل ، شرح قانون اإلجراءات الجزائية بين النظري والعممي مع آخر - 3

 347ص، 
 .240. ، ص2005دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان، : محمد سعيد نمور ، أصول اإلجراءات الجزائية، ط - 4
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فيذا األخير لم يقدم تعريف الخبرة   يتفق المشرع الجزائري مع المشرع الفرنسي 
من قانون اإلجراءات الجزائية الفرنسي  156ائية في المواد الجزائية واكتفي في المادة القض

 .1تبيان أنيا واجبة فقط في المسائل التقنية

وتدور تعريفات الفقو لمخبرة حول صفاتيا وطبيعتيا إذ أن جميعيا ال تخرج عن  
لى القاضي إدراكيا اعتبارىا إجراء تحقيقية يقصد بو الوصول إلى معمومات فنية أشكل ع

، فيي عمم يتطور مع التطور العممي والتكنولوجي عمى جميع المستويات، مما .2 وفيميا
 .3يستوجب وجود مختصين يواكبون ىذا التطور 

وىي في تكاثر مستمر نتيجة لممستجدات عمى  ودواعي المجوء إلى الخبرة الفنية كثيرة، 
الساحة العممية ولجوء الجناة إلى وسائل عصرية متطورة في ارتكاب الجريمة ال يمكن 

الكشف عنيا إال بواسطة ذوي االختصاص، وما يزيد في الحاجة إلييا ىو طبيعة تكوين 
ة التي يمكن المجوء فييا وما أكثرىا الميادين القني. الذي يغمب عميو العمومية قضاة التحقيق

إل ى الخبرة، كالطب الشرعي، الطب العقمي، وميادين البيولوجيا والكيمياء؛ ولعل أىميا 
المحاسبة التي ترتبط بأخطر شكل من أشكال االنحرافات العصرية وىي جرائم الرشوة 

 واالختالس

الوفاة  ففي ميدان الطب الشرعي يكون موضوع الخبرة عادة تشريح جثة لمعرفة سبب 
والوسيمة التي استخدمت الرتكاب الجريمة والمدة التي انقضت عمى وقوعيا، وقد يمجأ قاضي 

التحقيق أيضا في حالة الضرب والجرح إلى أخصائي لفحصيا وتحديد طبيعتيا والوسيمة 
المستعممة إلحداثيا والعجز الدائم أو المؤقت المترتب عنيا، قد يمجأ كذلك إلى طبيب 

                                                           
1 - Laurence letermry, Actualité Juridique Penal. L'expertise Penale. Dalloz, p. 59 

 .99. السابق، صمزاد محمود الشنيكات، المرجع  - 2
، ص، 2010أغميس بوزيد، تالزم مبدأ اإلثبات الحر باالقتناع الذاتي لمقاضي الجزائي، دط؛ دار اليدى، عين مميمة،  - 3

133 



جراءاتها            :          الفصل األول  ماهية  الخبرة  الجزائية  وا 
 

12 
 

بات حالة االغتصاب؛ كما قد تشمل الخبرة مسائل معنوية مثل البحث في أخصائي اإلث
الحالة العقمية والنفسية لممتيم لبيان مدى توافر القدرة لديو عمى اإلدراك واالختيار من أجل 

 .تحديد درجة مسؤوليتو

ولمخبرة أىمية قصوى في ميدان مضاىاة الخطوط إلثبات جرائم االختالس وتبديد  
 .1جرائم االقتصادية والضريبية بوجو عام األموال وال

كل األحوال السابقة، ونحوىا كثير، ال يستطيع القاضي أن يركن إلى مباحثو الخاصة  
في حل اإلشكال وفض النزاع لما تستدعيو ىذه األحوال من المعارف الفنية، فيضطر إذن 

 .2وى عمى ضوء مباحثيم إلى االلتجاء ألىل الخبرة ليمدوه بمعموماتيم ليكون قضاؤه في الدع

  أنواع الخبرة الجزائية :  الفرع الثاني

لقد أصبحت الخبرة القضائية في التشريعات المعاصرة ذا أىمية بالغة في اإلثبات،  
 اإلسياميا في تحقيق العدالة وتنوير القاضي ألن ال يحيد في أحكامو عمى روح القانون؛

 واالستعانة بالخبراء عمى تعدىم يبين في الحاالت التي يتعذر الوصول إلى الحقيقة، لتوقف
األمر عمى بعض النواحي الفنية التي تستمزم تدخميم، وتحقيقا لذلك كانت الخبرة القضائية 

 :عمى أنواع عدة يمكن إيجازىا فيما يمي

تأمر بيا المحكمة لممرة األولى،  الخبرة القضائية و ىي الخبرة بصفة مطمقة، عندما :أوال 
حينما يستعصي عمييا األمر في فيم مسائل فنية أو عندما تتوفر في إحدى القضايا 

المطروحة عمييا لمفصل فييا  ظروف أو شروط معينة، فتسندىا لخبير واحد أو عدة خبراء 
. 3وذلك بحسب نوع الخبرة المأمور بيا أو حسب موضوعيا أو طبيعتيا أو أىميتيا 

                                                           
 108.، ص 2010أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، طو ؛ دار ىومة، الجزائر،  - 1
 39. رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص - 2

3 - W.W.W. dlfa. info ub 
 13:30ساعة / 21/03/2019)منتديات الجمفة لكل الجزائريين والعرب، تاريخ الدخول 
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الخبرة المضادة ىي الخبرة التي يطمبيا الخصوم أو تأمر بيا المحكمة من تمقاء نفسيا، : ثانيا
ويكون موضوعيا مراقبة صحة المعطيات، وسالمة وصدق نتائج وخالصات الخبرة األولى 

 .1وذلك بواسطة خبير أو عدة خبراء 

كذلك في حالة ما إذا تبين لمقاضي بأن ىؤالء قد أنجزوا الميمة التي كمفوا بيا غير  
أنو ليس باستطاعتو الفصل في القضية، إما لعدم عدالة الحل المقترح، أو أن تقاريره م 
المختمفة والمطروحة أمام القاضي متناقضة، ففي ىذه الحالة وغيرىا يمكن ليذا األخير 

دة يمتزم فييا الخبير المكمف بالقيام بالميام نفسيا، بمراقبة صحة المجوء إلى خبرة مضا
المعطيات وسالمة النتائج وخالصات الخبير، وتسميتيا بالمضادة ال تعني المعاكسة وانما 

 .تندرج في إطار تمكين الخصوم من كل وسائل دفاعيم

نوفمبر  18اريخ ولقد كرست المحكمة العميا ىذا النوع من الخبرات في قرارىا الصادر بت
 إذا ثبت وجود تناقض بين خبرة وأخرى وتعذر فض: "بقوليا 155373تحت رقم  1998

النزاع بين الطرفين وجب االستعانة بخبرة فاصمة وعمم االقتصار عمى خبرة واحدة تماشيا مع 
 .2متطمبات العدل 

 الخبرة الجديدة: ثالثا

المحكمة عندما ترفض نيائيا الخبرة األولى ألي سبب من  ىي الخبرة التي تأمر بيا 
، فممقضاة مطمق الحرية في األمر بخبرة جديدة إذا كانت الخبرة  3األسباب كالبطالن مثال

األولى مشوبة بقمة العناية واالفتقار إلى المعمومات، ولمخصوم أن يطمبوا ذلك أيضا بغية 
ويمكن األمر بخبرة جديدة في الصورة . ضاياىمإيراد براىين جديدة في عناصر الدفاع عن ق

 :التالية
                                                           

 14.موالي ممياني بغدادي، المرجع السابق، ص - 1
 الموقع االلكتروني السابق - 2
 14.موالي ممياني بغدادي، المرجع السابق، ص - 3
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 .إذا كان التقرير معيبا في شكمو أو مشوبا بانحيازه إلى خصم من الخصوم -

. 1إذا كان التقرير ناقصا أو غير كاف في نظر المحكمة أو المجمس -

 الخبرة التكميمية: رابعا

المحكمة عندما ترى نقصا واضحا في الخبرة المقدمة إلييا أو أن  ىي الخبرة التي تأمر بيا
الخبير لم يجب عمى جميع األسئمة والنقاط الفنية المعين من أجميا ، أو أنو لم تستوفي حقيا 

من البحث والتحري فتأمر باستكمال النقص الممحوظ في تقرير الخبرة، وتستند الخبرة 
أو إلى أخر، كل ذلك يعود إلى تقدير القاضي أو إلى ما التكميمية إلى الخبير الذي أنجزىا 

  .2ا بمناس يراه

تستنزف وقتا ونفقات ليست بسيطة إلى حين االنتياء منيا ، األمر الذي جعل ىا   
 .متميزة عن غيرىا

وبالرغم من تميزىا إال أن بعض الفقو قد لجأ إل ی بحثيا كجزء من الشيادة تارة  
وكجزء من المعاينة تارة أخرى األمر الذي سنبحثو من خالل تفريق الخبرة عن الشيادة، 

 .3المعاينة، التفتيش 

 الخبرة والشهادة: أوال 

ذىب البعض بالقول بوجود غموض والتباس بين الشيادة والخبرة عمى أساس أن كال  
| الشخصين القائمين بيا يفيدان بمعمومات تفيد في مجرى التحقيق وتساىم في تكوين عقيدة 

القاضي، مما يجعل البعض يقول أن الخبرة نوع من الشيادة الخاصة ألن الخبير بدوره يفيدنا 
 .4 ه، والشاىد يروي لنا ما شاىده وأدركو بحواسوبنتيجة ما توصل إلي

                                                           
 الموقع االلكتروني السابق - 1
 .15.بغدادي، المرجع السابق، صموالي ممياني  - 2
 116. مراد محمود الشنيكات، المرجع السابق، ص - 3
 347.العيش فضيل، المرجع السابق، ص - 4
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 :ومع ىذا فالخبرة تختمف عن الشيادة في عدة أوجو

الشاىد يقدم إلى القاضي معمومات حصميا بالمالحظة الحسية، أما الخبير فيقدم لو  
أراء وتقييمات وأحكام توصل إلييا بتطبيق قوانين عممية أو أصول فنية؛ يعني ذلك أن 

عمل حواسو ومالحظتو وذاكرتو، أما الخبير فيطبق قواعد عممية أو فنية لكي الشاىد يست
 . 1 يصل عن طريق االستنباط إلى تقرير نتيجة معينة

الشاىد تحدده مصادفة معاينتو ارتكاب الجريمة، أما الخبير تعينو دراساتو وخبراتو إلى  
 .2 تقرير نتيجة معينة

والشاىد، كالطبيب الذي يكون حاضرا عند وقد يجمع شخص واحد بين صفتي الخبير   
وقوع جريمة قتل، فيقوم بالكشف عمى المجني عميو ويحاول إسعافو قبل وفاتو، وعندئذ تتاح 

 .3 لو فرصة معرفة أسباب الوفاة

 إن نفس الشاىد وشخصو ركن أساسي في الشيادة، فال يمكن استبدال الشاىد بغيره،  
ألنو ىو الذي أدرك الوقائع التي اتصمت بعممو دون غيره، بحيث ال يصبح إدراك تمك الواقعة 

 .بالشيادة إال بالمعمومات التي يقدميا الشاىد 

کس الحال في الخبرة، إذ يمكن وكأصل استبدال الخبير بغيره من أىل الفن ع  
 أن تستبدل الخبير الذي والتخصص وأكبر دليل عمى ذلك أن المحكمة الدرجة الثانية مثال

 .عينتو محكمة الدرجة األولى، إال أنيا ال تممك استبدال الشاىد

                                                           
العربي شحط عبد القادر، نبيل صفر، اإلتيات في المواد الجزائية في ضوء الققو واالجتياد القضائي، نط؛ دار اليدی،  - 1

 .144.ص. 2006عين مميمة، 
دار الفكر والقانون، : ، دط' محمد شتا أبو أسعد، الموسوعة الجنائية الحديثة التعميق عمى قانون اإلجراءات الجنائية  - 2

 .748.، ص2002اإلسكندرية، 
 

.  244  -243.محمد سعيد نمور، المرجع السابق، ص - 3



جراءاتها            :          الفصل األول  ماهية  الخبرة  الجزائية  وا 
 

16 
 

ويضاف إلى ذلك أنو يشترط في الخبير صفات خاصة عن تمك التي ينبغي توافرىا في 
الشاىد، إذ يكفي في ىذا األخير اإلدراك والتمييز وسالمة العقل؛ بعكس الخبير الذي ينبغي 

فات أن يكون متميزا مزودا بقوة المالحظة وممكو التدقيق، كي يرى في فيو فوق ىذه الص
األشياء التي تعرض عميو ما ال يراه المشاىد العادي ، وىذا ما ىو ناجم عن التخصص 

 .والخبرة

ويصح في الخبرة أن يمتنع الخبير وكأصل عام عن أداء الخبرة فيو غير ممزم بأداء   
الخبرة فيو، وذلك عكس حال الشاىد الذي تجبره المحكمة  العمل الذي تطمب المحكمة إجراء
 .عمى أداء الشيادة إذا امتنع عنيا

تختمف يمين الخبرة عن يمين الشيادة، حيث تتضمن يمين الشيادة التعيد باإلدالء   
 .بكل صدق وأمانة، أما يمين الخبرة فتتضمن تعيد الخبير بأداء عممو بصدق وأمانة

فصمين فكل واحد عمى حدي، أما الخبراء فيقدمون في حال سماع الشيود يكون من 
تعدادىم في وقت واحد نتيجة أعماليم، كما أنو من الجائز أن يكون الخبير شخص معنوي 

. 1وىذا ماال يكون في الشاىد، الذي ىو دائما وأبدا شخص طبيعي في عمم القانون

 الخبرة والمعاينة: ثانيا

يكاد الفقو يجمع عمى أن المعاينة ىي مشاىدة المحكمة بنفسيا محل النزاع، فقد تم  
مشاىدة المحكمة بنفسيا محل النزاع عمى الطبيعة حتى تتمكن من تكوين :" تعريفيا بأنيا 

فيم واقعي صحيح لمقضية المعروضة عمييا يساعدىا عمى الفصل فييا إذا لم تجد في أوراق 
، حيث تعتبر من طرق اإلثبات المباشرة التصاليا بالواقعة المراد . 2 ."الدعوى ما يكفي لذلك

إثباتيا، ومن أىم األدلة في المسائل المادية، إذ بواسطتيا تتمكن المحكمة من معرفة حقيقة 

                                                           
 118-117مراد محمود الشنيكات، المرجع السابق، ص،  - 1
 120-119. الشنيكات، المرجع السابق، صمزاد محمود  - 2
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النزاع، واستخالص وجو الحكم فيو، وانتقال المحكمة لممعاينة، قد يكون من تمقاء نفسيا أو 
يمكن اعتبار الخبرة من المعاينة الفنية التي تستعين   1صوم بناء عمى طمب أحد الخ

 .المحكمة التحقيقيا بواسطة أىل العمم والفن الخارجين عن دائرة عمم القاضي

فكل منيما من الناحية القانونية إجراءات تحقيق، حيث تيدف المعاينة إلى إثبات  
ناحية الفنية، فالمعاينة وسيمة إثبات ، أما من ال2الحالة المادية لألشياء واألشخاص واألماكن 

الغرض منيا جمع أدلة أما الخبرة فيي وسيمة التقدير الفني والعممي لألدلة، إال أنو يمكن 
، كما  3مالحظة جواز استعانة القاضي بالخبراء أثناء المعاينة إذا رأى لذلك ضرورة 

ة، ىذا من جية، ومن تتشابيان أيضا، حيث يترك أمر تقدير إجراءىما كأصل عام لممحكم
جية أخرى فكالىما متساويتان من حيث قيمتيما في اإلثبات، تخضعان كذلك لتقديرات 

 .المحكمة

وبالنسبة ألىمية المعاينة وقيمتيا في اإلثبات فيرى بعض الفقو آنيا تكون مثبتة لإلدعاء متى 
 رد عمى الشيءحيث يرى كذلك أنيا وسيمة إثبات مباشرة ت. توافقت معو ويمزم بيا الحكم

محل المعاينة وال تحتاج دليال أخر أو ألي برىان إضافي، فإذا كان ما يدعيو الخصم  
 .4مطابقا لما عاينتو المحكمة فإن تمزم بنتيجة معاينتيا

تأكيدا عمى التفرقة بين المعاينة والخبرة، أن المعاينة تختمف عن  -كما يشير الفقو 
عطي المحكمة فكرة مادية محسوسة عن الواقعة ال توفرىا وسائل اإلثبات األخرى، إذ ت| كافة 

                                                           
األحكام العامة في اإلثبات، اإلقرار واستجواب الخصوم، : عبد الودود يحي، الموسوعة العممية ألحكام محكمة النقض  - 1

 .203، ص، 1984، دط؛ ددن، مصر، 2، ج"اليمين، الخيرة 
: ضمن قانون اإلجراءات المدنية، ج ر العدد، المت1966-06-08المؤرخ في  154-66من األمر رقم  43المادة  - 2

 1966-06-09، الصادر بتاريخ 47
 .من القانون أعاله 37المادة  - 3
 122.مزاد محمود الشنيكات، المرجع السابق، ص - 4
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أوراق الدعوى وال أقوال الشيود وال تقارير الخبراء التي ميما بمغت من الدقة فإنيا لن تستطيع 
. أن تنقل لممحكمة الصورة الصادقة لمواقع كما ىو الحال في المعاينة والمشاىدة المباشرة

أن تقرير الخبير ميما بمغ من الدقة والحيدة فمن " بالقولوقد تم التعبير عن ىذه الفكرة  
 .1يعطي القاضي الصورة الكاممة كما لو رأىا بعينو، وليس من سمع كمن رأي 

الخبرة والتفتيش : ثالثا  

ولما  التفتيش وسيمة إلثبات وسيمة مادية قد يكون موضوعو شخصا أو مكانا أو شيئا، 
كان ىذا اإلجراء ينطوي عميو المساس بالحرية الفردية لألشخاص أوجب القانون قبل القيام بو 

الحصول عمى أمر أو إذن صريح من السمطة القضائية المختصة والمتمثمة في وكيل 
ج، ويكمن الفرق بين التفتيش ... من ق 44الجميورية أو قاضي التحقيق طبقا لممادة 

: والخبرة فيما يمي

إن التفتيش إجراء مادي محض يعتمد عمى نقل الوقائع المادية كما ىي بينما الخبرة فيي  -
 .2إجراء تقديري يعتمد أساسا عمى إضفاء صبغة تقديرية لتمك الوقائع 

التفتيش يكون أثناء مرحمة التحقيق االبتدائي بينما إجراء الخبرة جائز في كل مراحل  -
ق االبتدائي أو التحقيق القضائي أو في مرحمة الحكم قبل الدعوى، سواء في مرحمة التحقي

. الفصل في الدعوى

اليدف من التفتيش ضبط األشياء أو الوثائق التي تفيد في إظيار الحقيقة وحجزىا، أما  -
الخبرة فيي تيدف إلى مساعدة القاضي في تكوين قناعاتو واإللمام بأدق التفاصيل عن 

 .الوصول إلى القرار المناسب لمقضية ظروف ومالبسات الجريمة من أجل

                                                           
   123.المرجع نفسو، ص - 1
 .11.كمال وفاء، المرجع السابق، ص - 2
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أوجب القانون بالنسبة لمتفتيش حضور صاحب المنزل بنفسو أو بواسطة من ينوبو إذا  -
ج، في حين ال يمزم . .من ق 45أمكن ذلك واال يجب أن يتم بحضور شاىدين طبقا لممادة 

وال يشيد عمى أعمال الخبير أي  أن تكون الخبرة بحضور الخصوم وال باستدعاء المتيم،
. 1 شاىد

  خصائص الخبرة الجزائية:  المطمب الثاني

الخبرة القضائية باعتبارىا وسيمة من وسائل اإلثبات الفنية تتميز بمجموعة من  
 :الخصائص تحدد مفيوميا، ومن بين ىذه الخصائص نذكر

 الطابع الفني لمخبرة:  الفرع األول

يا التي يجب فييا االستعانة بالخبراء، إال أن المجوء إلييا لم يحدد القانون القضا  
يفترض وجود مسألة فنية ال تستطيع المحاكم بحكم تكوين أعضائيا أن تشق طريقيا فييا، 
وأن تبمغ الغاية الفنية المرجوة منيا، فاليدف منيا تنوير القاضي بشأن مسائل واقعية أو 

تخصص معين من قبل ميني أو فني، لذلك مادية تحتاج إلي تحقيقات معمقة ويتطمب 
 .2يقتصر مجال الخبرة القضائية عمى المسائل الفنية الخالصة

كمما وجد نفسو في  .3فالخبرة ىي تمك االستشارة الفنية التي يستعين بيا القاضي  
والمنطق والعدالة يقتضيان بأال يفصل القاضي في أمور فنية  مشكمة تتطمب معرفة خاصة،

. 4تصعب عميو معرفتيا بدون االستعانة بأىل الخبرة التأكد مما ىو راجع إلى اختصاصيم 

 
                                                           

 .12. خمال وقاء، المرجع السابق، ص - 1
www.startimes.com 

 (.11h/ 2013-05-25) منتديات ستار تايمز، ماهية الخيرة الفضائية تاريخ الدخول  - 2
.  206. عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص - 3
 دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية ، دط؛ الديوان الوطني األشغال التربوية، الجزائر ، دس ن،" بغدادي جياللي، التحقيق - 4
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فيمجأ إلى الخبرة كمما قامت في الدعوى مسألة يتطمب حميا معمومات خاصة ال يأنس  
ا، كما إذا احتاج الحال معرفة تركيب مادة القاضي من نفسو الكفاية العممية أو الفنية لو

 .1 مشتبو أنيا سامة أو مغشوشة

يجب أن تحدد دائما في قرار : "من ق إج عمى أنو146وىذا ما نصت عميو المادة  
 ففي" . ندب الخبراء ميمتيم التي ال يجوز أن تيدف إال إلى فحص مسائل ذات طابع فني

ستديمة وىو الفعل المعاقب والمنصوص جريمة الضرب والجرح المفضي إلى عاىة م 
ق ع ، فدور الخبير ىنا مثال تقدير نسبة العاىة المستديمة والتي  271عميو في نص المادة 

تعتبر كل نقص نيائي في منفعة عضو من أعضاء الجسم ولو كان جزئيا مع تشخيص 
ن الحواس اإلصابة وتحديدىا تحديدا كافيا، واإلعاقات في حركات المفاصل ونقص حاسة م

  .2وتعد كذلك كل عاىة عقمية كالجنون، مادامت نتيجة اعتداء عمى جسم المجني عميو

كما استقر الفقو عمى أن المسائل الفنية البحتة دون سواىا ىي ما يمكن إسنادىا ألىل  
الخبرة، وسايره القضاء في ذلك، حيث تقول المحكمة العميا في قرار ليا من المقرر ليا قانونا 

ء أن يأمر القاضي بإجراء الخبرة، ويعين الخبير مع توضيح ميمتو التي تكتسي طابعا وقضا
 .3 فنيا بحثا

من المقرر قانونا أن دور الخبير ينحصر : "كما جاء أيضا موقفيا في إحدى قراراتيا 
في المعمومات الفنية التي تساعد القاضي عمى الفيم الشامل لعناصر القضية، فال يجوز أن 

لقيام بعمل يعد من صميم ميام القاضي مثل إجراء تحقيق، سماع الشيود ، فميمة ينتدب ل

                                                           
. 222.، دار العمم لمجميع، بيروت، د س ن، ص2، ط1جندي عبد الممك، الموسوعة الجنائية، ج - 1
، 2008مرحوم بمخير، مصطفاوي مراد، الخيرة في المادة الجزائية، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العميا لمقضاء،  - 2
 98. ص
لسنة  2، المجمة الفضائية ، العدد 97774الغرفة الجنائية، رقم ، المحكمة العميا، 1993جويمية  7قرار بتاريخ  - 3

. 108، ص، 1994
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الخبير تقتصر عمى إبداء رأيو في مسائل فنية التي يصعب عمى القاضي استقصائيا بنفسو 
 .1دون المسائل القانونية 

إن المحكمة ال تستمزم االلتجاء " :وىذا ما عبرت عنو محكمة النقض المصرية بقوليا 
إلى أىل الخبرة، إال ما يتعمق بالمسائل الفنية البحتة ويقصد بيا تمك التي تتطمب معرفة أو 

 .2دراية خاصة من الناحية العممية أو الفنية 

أما في فرنسا، نجد المشرع الفرنسي نص عمى بعض المسائل التي ينبغي أن تكون  
 .3فني، نظرا لما تتطمبو من معرفة عممية أو فنية خاصة بوموضوعا لمخبرة والبحث ال

  الطابع االختياري لمخبرة:  الفرع الثاني

يتمتع القاضي الجزائي بالسمطة التقديرية في تحري الحقيقة ويختمف دوره في الدعوى  
الجزائية عن دور القاضي المدني، ففيما يقتصر دور ىذا األخير عمى تقدير األدلة التي 

 ىا الخصوم؟يقدم

ال يجب لمقاضي الجزائي أن يقف موقفا سمبيا فمن واجبو أن يتحرى وينقب عمى الحقيقة 
بكافة الطرق القانونية المشروعة، ويستوي في ذلك قضاء التحقيق وقضاء الحكم وىذا ما 

لكل جية قضائية تتولى التحقيق أو تجمس لمحكم : "ج... من ق 143نصت عميو المادة 
ا مسالة ذات طابع فني أن تأمر بندب خبير، إما بناءا عمى طمب النيابة عندما تعرض لو

 ".العامة أو الخصوم أو من تمقاء نفسيا

 
 
 

                                                           
.  61. ، ص1994، لسنة 2، مجمة قضائية، عدد 1985نوفمبر  20مؤرخ في  34653قرار رقم  - 1
 . 1077.ىالل عبد الاله أحمد، المرجع السابق، ص - 2
 1080. المرجع نفسو، ص - 3
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ذا رأى قاضي التحقيق   أنو ال موجب لطمب الخبرة فعميو أن يصدر في ذلك قرارا وا 
. مسبيا

فالمحكمة ىي التي تقدر مدى ضرورة االستعانة بخبير فيي تممك السمطة المطمقة  
ىا لألسباب وال معقب بندبيم سواء من تمقاء نفسيا أو استجابة لطمب الخصوم، وذلك بتقدير

 .1  عمييا في ذلك 

غير أنو يجوز لمقاضي الجزائي بما لو من حق التقدير، إذا رأى أن ال محل لتعيين  
ن أدلة اإلثبات متوفرة وكافية لتكوين عقيدتو واقتناعو أن يتصرف بما لو الحق فيو خبير، وأ

من غير أن يكون ممزما بتعيين خبير، كما أنو غير ممزم بإجابة طمب تعيين خبير في 
الدعوى إذا رأى أن الوجو المطموب تحقيقو غير متعمق بالموضوع وال جائز القبول أو أن 

ضحة وضوحا كافا، ففي ىذه الحالة يكون لو أن يرفض الطمب الواقعة المبحوث فييا وا
 .2بشرط أن ينص في قراره عمى أسباب الرفض 

الطابع الغير الو جاهي لمخبرة  :   الفرع الثالث

من ق إ م توجب عمى الخبير أن يخطر الخصوم باأليام  53إذا كانت المادة  
والساعات التي سيقوم فييا بإجراء أعمال الخبرة فإن األمر يختمف في المواد الجزائية فممخبير 
غير ممزم باستدعاء المتيم لحضور عممية الخبرة التي سيجرييا عمى الضحية، كما أنو غير 

ف ومحامييم وال بإبالغيم بالوثائق التي بين يديو وال اإلجابة عن ممزم باستدعاء األطرا
ج بإخطار الخصوم بأن ليم الحق .إ.من ق  151مالحظاتيم إال أنو ممزم بموجب المادة 

في إبداء مالحظاتيم المكتوبة في موضوع الميمة المنوطة بو دون اإلخالل بأحكام المادة 
  .3من نفس القانون  152

                                                           
 .الموقع اإللكتروني السابق منتديات ستار تايمز، - 1
 9 -8. مرحوم بمخيز، المرجع السابق، ص - 2
 .6.جمال وفاء ، المرجع السابق، ص - 3
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ثم  Cruppiمن اقتراح  1898رة تكريس الخبرة الوجاىية كان في عام في فرنسا، فك 
في قاج، لكن سرعان ما تم تعديل أحكاميا حتى  1957ديسمبر  31أدرج الحقا في قانون 

تم استبداليا بالخبرة غير وجاىية مع  1958ديسمبر  23قبل دخوليا حيز التنفيذ، وفي 
 .1الخبير ازدواجية

  السري لمخبرة الطابع:   الفرع الرابع

تعد الخبرة من األدلة العامة التي يقوم المحقق بجمعيا شأنيا شأن المعاينة وضبط  
األشياء المتعمقة بالجريمة عمى خالف سماع الشيود واالستجواب والمواجية فيي أدلة 

خاصة، ولما كانت الخبرة كذلك وجب فييا السرية، فيجب أن ال يعمم أحد بنتائجيا إلى غاية 
اء التحقيق تفاديا لإلخالل بالنظام العام الذي قد يحدثو الغير، وعميو يمنع عمى الخبراء انتو

التكمم أو التحاور في الوقائع التي يمكن أن تصل إلى عمميم بمناسبة قياميم بميمتيم، كما 
يمنع عمييم تقديم معمومات لمغير عن سير الخبرة وخالصة عممياتيم، كما يمزمون الصمت 

. 2جاه مصالح اإلعالم و الصحافة والسكوت ت

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1 - Laurence leturmy, op. ct, P, 60. 
 ..جمال وفاء، المرجع السابق، ص - 2
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 إجراءات الخبرة الجزائية :  المبحث الثاني

قد يجد القاضي أثناء النظر في الدعوى القضائية مسألة فنية تستمزم معرفة   
 ألن تقدم العموم المختمفة أدى إلى تشعب األبحاث العممية وقد تمخض عن ىذا 1متخصصة 

كمو أن أصبح القاضي أو المحقق يواجو عقبات بشأن إثبات الكثير من المسائل إذا  
ما تطمبت معرفة فنية أو عممية خاصة، ومن ىنا كان التعاون بين القاضي والخبير أمر 

 .2 ضروري وىام

 3ليذا يمجأ إلى أصحاب العمم والمعرفة كاألطباء والكيميائيين وخبراء مضاىاة    
وشخص ذي  4الخطوط فالخبير رجل من أىل المعرفة في عمم من العموم أو فن من الفنون 

كفاءة عالية في اختصاص معين كالكيميائي المختص في التحميالت المطموبة لمبحث عن 
السموم في جرائم التسمم مثال واألخصائي في عمم البيولوجيا المختص بالتحميالت الخاصة 

م والتخصص في المخطوطات ومضاىاة الخطوط لمكشف عن جرائم ببقع الدم في جرائم األ
التزوير والطبيب الشرعي في البحث عن الجروح واإلصابات لتحديد أسباب الوفاة الحقيقية 
في جرائم القتل المشتبو فييا والطبيب النفساني أو العقمي لتحديد مدى مسؤولية األشخاص 

  .5األموال والجرائم االقتصادية  والخبير المحاسب في جرائم االختالس وتبديد

 .6حيث يتم االستعانة بيم لمعرفة رأيو في المسائل التي تستمزم تحقيقات 

                                                           
تط، دار المطبوعات الجامعية، محمود السيد عمر التحيوي، أنواع التحكيم وتمييزه عن الصمح، والوكالة، والخبرة،  - 1

 .290، ص 2002اإلسكندرية، 
 1062. ىالل عبد الاله أحمد، المرجع السابق، ص - 2
، "فريجة محمد ىشام، فريجة حسين، شرح قانون اإلجراءات الجزائية الضبطية القضائية، النيابة العامة، غرفة االتيام  - 3
 .153.، ص2011 دار الخمدونية لمنشر والتوزيع، الجزائر،: انط
 7، ص 2006دار ىومة، الجزائر، : محمود توفيق اسكندر، الخيرة الفضائية، ط - 4
 125ص،  2010؛ دار ىومة، الجزائر، 5محمد حزيط، مذكرات في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري، ط - 5
 .7محمود توفيق اسكندر، المرجع السابق، ص - 6
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وىؤالء ينبغي أن يتوافر فييم جممة من الشروط التي تمكنيم من تأدية عمميم، ومتی توفرت 
من بين  كانوا أىال لالنتداب واالختيار من قبل السمطات المختصة بالندب، -ىذه الشروط 

من المرسوم  4تشير المادة  1 :ىذه الشروط الالزمة لمحصول عمى صفة الخبير نذكر
إلى الشروط الواجب توفرىا في كل شخص يرغب في الحصول  310  -95التنفيذي رقم 

 :عمى لقب خبير وىي

. 2أن يكون متمتع بالجنسية الجزائرية -

.  أن تكون لو شيادة جامعية أو تكوين ميني -

. 3التأىيل  -

 .4غياب الجزاءات الجنائية والتأديبية والتجارية  -

وعمى ذلك يمزم لمن يتقدم ألعمال الخبرة، أن يكون جزائرية وال بأس باالستعانة بغير  
جزائري عند الضرورة ، أال يكون قد صدر عميو حكم من المحاكم أو من مجالس التأديب 

                                                           
، يحدد شروط التسجيل في قوائم الخبراء القضائين 1995أكتوبر  10المؤرخ في  310  -95المرسوم التنفيذي رقم  - 1

 1995، سنة 60: وكيفياتو، كما يحدد حقوقيم و واجباتيم، جر، العدد
، يحدد بموجبو كيفية التسجيل أو الشطب من 1966جوان  8أشارت إليو المادة األولى من القرار الوزاري المؤرخ في  - 2

أضافت إلى جانب  310-95من المرسوم التنفيذي رقم  4، غير أن المادة 1966، لسنة 50: اء، جر ، العددقائمة الخبر
، بيذه الصورة تكون المادة الجديدة قد أدخمت بعض المرونة "تمتعو بالجنسية الجزائرية عبارة مع مراعاة االتفاقيات الدولية

ن حاجزة في وجو المترشح الذي يريد أن يسجل نفسو في قائمة والتمطيف عمى ىذا الشرط، بمعنى أنو ال يمكن أن يكو
الخبراء التي تعدىا المجالس القضائية متى كانت ىناك معاىدة أو انتقاقية دولية تربط بالده بالجزائر تنص عمى إسقاط 

مخالفة الشروط من نفس القرار أجازت بصفة مؤقتة  13شروط الجنسية من الشروط المتطمبة في المترشح، و كانت المادة 
 .ظروف استثنائية تبرر ذلك، لكن يعاب عمى ىذا النص عدم تحديده لمظروف االستثنائية المتعمقة بالجنسية عند وجود

من المرسوم التنفيذي أعاله نجدىا قد نصت عمى شرط آخر يتمثل في التأىيل  7فقرة  4بالرجوع إلى نص المادة  - 3
 :بقوليا 

 7أن يكون قد مارس ىذه المينة أو ىذا النشاط في ظروف سمحت لو أن يتحصل عمى تأىيل كاف لمدة ال تقل عن 
 95/310من المرسوم التنفيذي  3فقرة  4المادة ( . 3" )سنوات

 1128.ىالل عبد الاله أحمد، المرجع السابق، ص - 4
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، أن يتوفر لديو القدر الكافي  1وأن يكون حسن السمعة ومحمود السيرة  ألمر مخل بالشرف،
من العموم والمعارف والخبرات ألن ميمتو تقتضی بحث وتقدير المسائل الفنية المختمفة وىذا 

، وما تجدر اإلشارة  يتطمب أن يكون الخبير عمى قدر كاف من المعرفة النظرية والعممية 
ة الخبير لم يعد حكرأ عمى الشخص الطبيعي فقط، بحيث إليو أن الترشح الكتساب صف

أصبح يشمل الشخص المعنوي وفقا لما جاء بو المرسوم التنفيذي السالف الذكر، وبالرجوع 
بفقراتيا الثالث من المرسوم نجدىا قد حددت الشروط الواجب توفرىا في  5إلى المادة 

رىا في الشخص الطبيعي الشخص المعنوي وكميا مستوحاة من الشروط المتطمب توف
 7سنوات أما الشخص الطبيعي فيو  5التأىيل والمحدد ب  باختالف طفيف يخص مدة

سنوات، كما يجب أن يكون لو مقر رئيسي أو مؤسسة تقنية تتماشى مع تخصصو في دائرة 
 .اختصاص المجمس القضائي

الوثائق واإلجراءات التي يجب إتباعيا واألوراق و 2أما ما يخص صيغة التسجيل  
 : 3المطموبة فيي كالتالي

يقوم كل فن بتكوين الممف ليسجل اسمو في قائمة الخبراء، وىذا الممف يودع لدى النيابة 
 :العامة لممجمس القضائي ويتكون من

شيادة الميالد   -
صفيحة السوابق العدلية   -
 والتطبيقية التينسخة من الدبموم الحائز عميو واثباتا لكل نشاطاتو ومعموماتو النظرية  -

 .تدخل في ميدان تخصصو

                                                           
 .1129. المرجع نفسو، ص - 1
 لتنفيذي السابقمن المرسوم ا 7، 6المادتين  - 2
 .من المرسوم التنفيذي السابق 4المادة  - 3
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يجتمع المجمس بكافة غرفو لدراسة الممفات وفحصيا وبعد ذلك تضبط القوائم عمى  
مستوى المجمس وترسل إلى وزارة العدل لممصادقة عمييا، فتأخذ القائمة أنذاك صفتيا 

لقانونية بعدىا تعد بعد قبول قيد المترشح في جدول الخبراء وجب عميو أداء اليمين ا. النيائية
 .القائمة وتنشر

ويستطيع أي فني أن يقدم طمبو لمسنة التي  1تجدد القوائم شيرين قبل نياية السنة القضائية 
 .تمي

بعدما تعرفنا عمى شروط الحصول عمى صفة الخبير ولكيفية التسجيل في جدول  
فقد خول القانون ميمة  الخبراء، وجب عمينا أن نتعرض لمجية القضائية المختصة بندبيم،

الكشف عن الحقيقة لجيات معينة، لكل واحدة في نطاق االختصاصات الموكمة ليا بمقتضی 
 .النصوص أن تمتجئ إلى الخبرة

ومن ىنا تبرز أىمية األمر بإجراء الخيرة كوسيمة لكشف خبايا ومالبسات األحداث  
دعوى المعروضة عمييا بصورة دقيقة ومنطقية، ومن ثمة تمكينيا من تحديد مجرى ال

 .لموصول إلى أحكام صائبة

ومما ال بد من اإلشارة إليو أن الخبير في أي مرحمة كانت عمييا الدعوى الجنائية ال  
يقوم بإجراء الخبرة من تمقاء نفسو، ألن ذلك يبقى تقريره عديم المفعول أمام غياب صدور 

ضائية تمتمك صالحية ذلك، فمن قرار الجية المختصة، إذ ال بد من ندبو من قبل سمطة ق
. 2ىي ىذه السمطة ومتى تمتمك ىذا الحق 

 

 
                                                           

 من المرسوم التنفيذي السابق 8المادة  - 1
خروفة غانية، سمطة القاضي الجنائي في تقدير الخير مذكرة مقدمة لنيل شيادة الماجستر في قانون العقوبات والعموم  - 2

 .17-16.، ص2009الجنائية، قسنطينة، 
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تعيين الخبير  : المطمب األول

من ق إج يستشف أن سمطة ندب الخبراء مخولة لكل من  143المتأمل لنص المادة   
جيتي التحقيق والحكم دون المتابعة، ىل ىذا يعني أن ىذه الجية ال تمتمك سمطة ندب 

 .الخبراء؟

إذا كان األصل العام أن ندب الخبراء ىو إجراء تحقيقي يتم في مرحمة التحقيق  
االبتدائي، إال أن كثير من ىذه التشريعات قد أجازت االستعانة بالخبراء في مرحمة التحقيق 
األولى أو ما يسمى مرحمة االستدالل، حيث يباشر إجراءات التحقيق رجال الضبط القضائي 

الجريمة حال وقوعيا في وقت ال تزال أثارىا وأدلتيا حديثة المعالم  نظرا ألىميتو في كشف
عن العبث والتمف، وتمعب سرعة االنتقال إلى مكان وقوع الجريمة وسرعة إجراء  بعيدة

المعاينة  واالستعانة بالخبراء وتحديد األدلة واآلثار المادية وكذا حفظيا وتحريزىا دورا ىاما 
التحقيق، فإذا كان االنتقال إلى مسرح الجريمة من اإلجراءات  لمحصول عمى نتائج مثمرة في

اليامة في حفظ الدليل والعناية بو، فإن ىذه الميزة ال تؤتي ثمارىا إال بالتعامل مع ىذه األدلة 
من خالل االستعانة بالخبراء وفقا لطبيعة المادة واألثر المراد التعامل معو، فيناك أسباب 

عض األشخاص لمقيام باستدالالت من خالل طرح بعض األسئمة المجوء إلى ب فنية تفرض
المحددة عمييم وطمب إيضاحات بخصوص بعض النقاط التي يمكن أن يقدم الفني العون 
بشأنيا، والخبرة ىي الوسيمة لتحديد التقدير الفني لألدلة واالستعانة بالمعمومات العممية، 

بناء عمى تقدير رجل الضبط القضائي  واالستعانة بيم في مرحمة جمع االستدالالت يتم
حسب تقديره لظروف الحالة،  ودون أن يكون لمخصوم في الدعوى الجنائية الحق في طمب 

 .1ذلك منو، بخالف مرحمتي التحقيق االبتدائي والنيائي

                                                           
1 - www.policemc.gov.bh02-03-2019/10h). 
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 فعمى عكس مما ىو سائر في بعض النظم اإلجرائية التي تجيز لرجال الضبطية  
القضائية االستعانة بالخبراء في ىذه المرحمة مثل ما ىو موجود في المممكة العربية 

السعودية،  فإن المشرع الجزائري حدا اتجاىا مغايرة في ىذا الشأن، إذ ال يجيز االستعانة 
 .143بيم في مثل ىذه المرحمة وىذا بصريح نص المادة 

لخبراء في الحاالت العادية، فيل إذا كان ميام الضبطية القضائية ال تسمح بندب ا 
ىذا الحظر ينطبق حتى في الحاالت االستثنائية؟ و المتمثمة في التمبس و اإلنابة القضائية؟ 

 حاالت التمبس: أوال 

ج .ا.من ق 41إذا ما قامت حالة التمبس بإحدى صورىا التي تضمنتيا المادة  
ىا يمكن أن نجمميا في تخويل ضباط وتوافرت شروطيا القانونية، فإن اآلثار التي تترتب عمي

الشرطة القضائية القيام بإجراءات ما كان يجوز ليم القيام بيا في غير ىذه حالة، وىي 
تبررىا حالتا االستعجال والضرورة المتين تتطمبان سرعة التدخل  1بالقطع إجراءات استثنائية

لجريمة إذا استدعي وفحص اآلثار التي قد توجد عمى األشياء المضبوطة، أو في مكان ا
، فكمما اقتضى األمر إجراء معاينات ال يمكن تأخيرىا، كان 2األمر ذلك أو خيف ضياعيا 

ج حق االستعانة بأشخاص .من ق 49لضباط الشرطة القضائية بصريح نص المادة 
الذي يفرض نفسو ىو ما ىي القيمة القانونية لألعمال التي يتم إجراؤىا  مؤىمين، لكن التساؤل

ذه المرحمة وىل تعد خبرة بالمعنى اإلجرائي لمخبرة القضائية أم أن قيمتيا ال تتعدى في ه
 .كونيا جزء من محاضر استدالل؟

من يرى أن تمك األعمال تعد خبرات كون عممية التسخير ليؤالء األشخاص  ىناك 
تكون في حالة الضرورة الممحة التي يخشى فييا من ضياع األدلة أو فوات الفرصة بوفاة 

. وأن ىؤالء األشخاص يؤدون اليمين كتابة قبل البدء في مياميم...المتيم أو طمس المعالم
                                                           

 3ص،  2012ج  -محمد عمي قطب، الطبيعة القانونية ألعمال البحث الجنائي بمممكة البحرين دراسة مقارنة - 1
 18خروفة غائية، المرجع السابق، ص - 2
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ن كنا ال نؤيد ما ذىبوا إليو بدليل أن الشروط المتطمبة قانونا سواء في الخبراء   وا 
المسخرين أو في الشكميات التي وجب توافرىا في الخبرة غير متوفرة، وال يتم مراعاتيا في 
ىذه مرحمة ضف إلى ذلك لو كان األمر يقضي بخالف ىذا لما اقتصر النص في المادة 

سمطات التحقيقية والتي تجمس لمحكم، ومن ثمة ال يمكن اعتبار أن عمى اإلشارة لل  143/1
نما وجب  ىؤالء األشخاص خبراء وكنتيجة لذلك فما ينجزونو من أعمال ال ترقى إلى الخبرة وا 

ويتفق القانون الجزائري مع ما جرى العمل بو في إيطاليا إذ ال   1إبقاؤىا في نطاق االستدالل
من قانون اإلجراءات  223دالالت، فيي تقضي في المادة تجيز الخبرة في مرحمة االست

الجنائية اإليطالية بأن لمأموري الضبط القضائي أن يستعينوا بأشخاص صالحين لمقيام 
 .2باألبحاث الفنية المطموبة دون أن تكون ألعماليم الصفة اإلجرائية لمخبرة

  حالة اإلنابة القضائية :ثانيا 

اشرة جميع إجراءات التحقيق في الدعوى، كما أن قد ال يتسع وقت المحقق لمب 
مقتضيات السرعة قد تتطمب أن يمجأ إلى االستعانة بمن يكون أقرب إلى تنفيذ ما يريده، لذا 

 68/6أجاز المشرع الو ندب ضباط الشرطة القضائية لمقيام ببعض إجراءات التحقيق المادة 
 .ج، وفي ىذا اإلطار فيل لو حق ندب خبراء؟... من ق

من نفس القانون لقاضي التحقيق بأن يخول ضباط الشرطة القضائية  138سمحت المادة 
إتيان أي إجراء من إجراءات التحقيق، ويكون ليذا اإلجراء جميع الخصائص التي يضفييا 

ومنو   3القانون عميو، كما لو تم بمعرفة إحدى سمطات التحقيق، وذلك ضمن حدود اإلنابة
ة إتيان إجراء الخبرة مع تقيدىم بالقواعد الشكمية التي تتقيد بيا الضباط الشرطة القضائي

                                                           
 18خروفة غانية، المرجع السابق، ص - 1
 .1073ىالل عبد الاله أحمد، المرجع السابق، ص  - 2
 من قانون اإلجراءات الجزائية 139نص المادة  - 3
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أخرجتيا من دائرة االستثناءات التي ال يحق  139/2سمطة التحقيق، باعتبار أن المادة 
 .لضباط الشرطة القضائية القيام بيا في مثل ىذا الفرض

إذا كان لضباط الشرطة القضائية مباشرة بعض إجراءات التحقيق عمى سبيل  
 االستثناء، فما ىو نطاق لجوئيم إلى األشخاص المؤىمين؟

يمكن لضباط الشرطة القضائية االلتجاء إلى أشخاص مؤىمين لمقيام بأعمال فنية  
ول ، فمن بالخصوص عند ارتکاب جنحة السياقة في حالة السكر قصد تحديد نسبة الكح

المقرر أن ىذه الجريمة ال تثبت حالة السكر فييا إال بإجراء عممية فحص بيولوجي لمدم من 
. 1غ في األلف 0.10حيث وجوب احتوائو عمى نسبة تعادل أو تزيد عمى 

فمتى تسبب سائق مركبة في وقوع أي حادث مرور جسماني، فإن ضباط أو أعوان   
أو عمى المرافق لمسائق المتدرب المتسبب في وقوع  الشرطة القضائية يجرون عمى السائق

حادث مرور نتج عنو ضرر جسماني عممية الكشف عن تناول الكحول عن طريق تقنية زفر 
، يتم إجراء ىذه العممية بواسطة جياز معتمد يسمى مقياس الكوتاست أو مقياس  2اليواء 
المستخرج عندما تبين عممية ، الذي يسمح بتحديد نسبة الكحول بتحميل اليواء 3"االيثيل
عن احتمال تناول مشروب كحولي، كذلك في حالة اعتراض السائق عمى نتائج ىذه  الكشف

العمميات أو رفضو إجراء الكشف، فإن ضباط أو أعوان الشرطة القضائية يقومون بإجراء 
 عممية الفحص الطبي واالستشفائي والبيولوجي لموصول إلى إثبات دليل قاطع الذي عمى

 .أساسو يمكن متابعة المتيم جنائية و إدانتو في بعد

                                                           
و استبدل نسبة تواجد الكحول  68، 67، 66بالمواد  09-87من قانون المرور القديم رقم  25استبدل المشرع المادة  - 1

قة غ في األلف و أضاف إلى السائق المدرب في حالة تعميم السيا0.10غ قديمة إلى نسبة تعادل أو تزيد  0.80بالدم من 
 .14-01بقانون المرور 

 14-01من قانون المرور  19الفقرة األولى من المادة  - 2
بخصوص الجياز المستخدم و كيفية استخدامو في البحث عن نسبة الكحول في الدم حيث نتيجة لمتطور، استبدل - 3

ذي يسمح بالقياس الفوري جياز الكوتاست وىو جياز يدوي يسمح بالتحقيق الفوري من وجود الكحول بجياز االيثيل ال
 والدقيق لنسبة الكحول يتحميل اليواء المستخرجة
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من قانون المرور إلثبات  19بمقتضى المادة . يتم إجراء تمك التحاليل المتطمبة 
من نفس القانون في المصحة العمومية، ما  65بمقتضى المادة . الجنحة المنصوص عمييا

ومن ثمة فيي تتصف بصفة  يجعمنا نعتقد أن ما تنجزه المصحات العمومية ىي أعمال خبرة
الخبراء وعميو فمضباط الشرطة القضائية وأعوانيم سمطة ندب الخبراء ألن الخبرة ضرورية 

 .1إلثبات جريمة قيادة مركبة في حالة سكر 

  تعيين الخبير:   الفرع األول

ج تعتبر النيابة العامة سمطة اتيام .إ.من ق  29من طرف النيابة العامة طبقا لممادة  
مكمفة بتحريك الدعوي العمومية ومباشرتيا باسم المجتمع، وتطالب بتطبيق القانون بغرض 

فغايتيا األساسية ىي حماية   2إنزال العقاب ضد مرتكب الجريمة وعدم إفالتو من العقاب
لى القوة العمومية كما ، وليا في سبيل مباشرة وظيفتيا أن تمجأ إ 3المجتمع من الجريمة 

تستعين بضباط وأعوان الشرطة القضائية، وبما أن الدعوى العمومية ذات منفعة عامة وىي 
أمام القضاء إلثبات  -باعتبارىا نائبة عن المجتمع  -وسيمة قانونية تستعمميا النيابة العامة 

مجتمع فيذا الوضع فيي ليست كباقي أطراف الدعوى الجزائية ألنيا تمثل ال. 4وقوع الجريمة 
يمنحيا حقوق أكثر اتساعا من حقوق باقي األطراف، فيعتبر وكيل الجميورية السيد الفعمي 

دائرتو فكل الشكاوي والبالغات تمتقي عنده وكل اإلجراءات  لمبحث عن جرائم المرتكبة في
ة المعدة من قبل الضبطية القضائية ترسل إليو، فيو يقود ويسير التحقيق ويقوم بمعالج

الشكاوي والبالغات التي تصمو ويالحظ ويدقق ويكمل اإلجراءات الضرورية وينتقل إلى مكان 
 .وقوع الجريمة إذا دعت الضرورة لذلك

                                                           
 20.خروفة غانية ، المرجع السابق ص - 1
 19دار ىومة، الجزائر، ب س ن، ص : شمالل عمي، الدعاوي الناشئة عن الجريمة، ط - 2
 180سميمان عبد المنعم، أصول اإلجراءات الجزائية، دط؛ دبن، د س ن، ص  - 3
 .05شمالل عمي، المرجع السابق، ص  - 4
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شريف   1رغم ما تمتع بو النيابة العامة من صالحيات باعتبارىا طرف أصمي وخصم 
إال أنيا ال تممك سمطة األمر بالخبرة وبالتبعية ندب الخبراء، فميا فقط  في الدعوى الجنائية،

مثمما رأينا بالنسبة لضباط الشرطة القضائية إمكانية اصطحاب أشخاص قادرين كاألطباء 
مثال في حالة العثور عمى جثة شخص وكان سبب الوفاة مجيو؟ أو مشتبو فيو سواء كانت 

لى ىؤالء األشخاص أن يحمفوا عمى أن يبدوا رأييم بما ، وع2الوفاة نتيجة عنف أو بدونو 
، فيو يسخرىم إما شفاىة أو كتابة، وغالبا ما يكون المجوء إلى 3يمميو عمييم الشرف والضمير

من  62األطباء الشرعيين بصفتيم خبراء من طرف النيابة في حالة الوفاة فحسب المادة 
استخراج جثث المتوفين المشتبو في وفاتيم ج يندب الخبراء لتشريح جثث المتوفين أو ... ق

سبب الوفاة و كيفية حدوثو، وفي ىذه الحالة ال يجوز لألطباء الشرعيين | و تشريحيا لمعرفة 
مباشرة عممية التشريح وال التصريح بدفن الجثة إال بإذن النيابة العامة المختصة، أما في 

لطبيب الشرعي لحضور تمك العممية حالة استخراج الجثة يجب أن ينتقل عضو النيابة مع ا
 .فإن لم يتيسر لو ذلك فيجب عميو أن يكمف الضبطية القضائية لمرافقتو

كما يمكن ندب خبراء طبيين كذلك في جرائم الضرب والجرح بقصد أو بدون قصد  
 ألن ىذه المدة يتوقف ITTبغرض تقديم شيادة طبية تحرر فييا مدة العجز الكمى المؤقت 

ذا نتج عنيا عاىة عمييا تكيي  ف وقائع الضرب والجرح إلى مخالفة أو جنحة، وا 
مستديمة تكيف الوقائع عمى أنيا جناية، وبذلك يمتمس السيد وكيل الجميورية من السيد 

 .قاضي التحقيق بموجب طمب افتتاحي لفتح تحقيق حول القضية

                                                           
 .289عبد المنعم سميمان، المرجع السابق، ص  - 1
 من ق اج 62الفقرة األولى من المادة  - 2
 .الفقرة الثالثة من المادة أعاله - 3
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ا فقط مثمما نصت وصفوة القول أن النيابة العامة ال تمتمك سمطة األمر بالخبرة، فمو 
في فقرتيا األولى مثل بقية األطراف إمكانية التقدم بطمباتيا إلى جيات التحقيق  143المادة 

 .1أو الحكم قصد األمر بإجرائيا 

تعيين الخبير  جهات  :  الفرع الثاني

إذ  من طرف جيات التحقيق تجد الخبرة المجال الواسع لتطبيقيا في مرحمة التحقيق، 
تساعدىا عمى تكوين عقيدتيا بأن تدعم إحدى الفرضيات عمى حساب األخرى لتنتيي إلى 

 :وجيات التحقيق ىي. إصدار األمر

 .قاضي التحقيق: أوال -

. غرفة االتيام :ثانيا -

 قاضي التحقيق: أوال  

إن قاضي التحقيق ىو الساىر األول عمى انجاز التحقيق اإلعدادي فقد قال فيو  
بيير دوف المحامي العام بمحكمة االستئناف بالرباط في ندوة وزارة العدل المنعقدة  األستاذ

ىذا الرجل الذي يممك سمطات واسعة و يتصرف في حرية : "بأن 1959أفريل  20في 
المواطنين وشرفيم يباشر ميمتو ضمن شبكة القوانين العسيرة، حيث ينبغي لو أن يستعمل 

مر إنما ىي صفاتو األخالقية وضميره وفضائمو التي تكسب عممو وخبرتو، لكن في نياية األ
 .2"ميمتو عظمتيا الحقيقية 

فقاضي التحقيق ىو المختص أصال بالتحقيق االبتدائي، وقد يتعرض في عممو لمسائل فنية 
 ، كتحديد سبب الوفاة، ساعة حدوثيا، والمادة. 3يصعب عميو كرجل قانون البت فييا 

                                                           
 .14كمال وفاء، المرجع السابق، ص  - 1
 .10ن، ص ، مطبعة الصومعة، دبن، د س 2اندريس طارق السباعي، قضاء التحقيق، ط - 2
؛ دار ىومة، الجزائر 3، ط1، ج(النظرية العامة لإلثبات الجنائي) مروك نصر الدين، محاضرات في اإلثبات الجنائي  - 3
 .390.، ص2009، 
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أو نوع المفرقعات المستخدمة وسرعة السيارة وكفاءتيا، إلى غير ذلك  المستخدمة في القتل،
حتى يخرج التحقيق في صورة  1من المسائل التي تشكل فئا يحتاج لفك رموزه إلى خبرة 

من ق إ ج لقاضي التحقيق  143لذلك أجاز لو القانون وفقا لممادة   2موضوعية صادقة 
يأمر بندب خبير، فمو أن يعين شخصية عندما تعرض عميو مسألة ذات طابع فني أن 

ويقول 4بغية التقدم في المعمومات ، 3 مختصة تشرح وتفسر جوانب مسألة من المسائل التقنية
في ىذا الصدد أن بعض المعاينات المادية ال يمكن إجراؤىا " الفقيو الفرنسي جين كمود سيير

 .5و ىم الخبراء أو االستفادة منيا إال بمعرفة المتخصصين الذين ليم دراية 

 143وقد أورد المشرع المواد المنظمة لمخبرة في الباب المتعمق بجيات التحقيق من  
من قاج والسبب يعود إلى أن قاضي التحقيق ىو أكثر القضاة لجوء ليذا اإلجراء  156إلى 

ويدخل ذلك في إطار ميمتو كباحث عن الحقيقة باعتباره مكمفة بالتحري عن أدلة االتيام 
لة النفي ويتم ذلك سواء تمقائية أو بناء عمى طمب الخصوم أو طمب النيابة العامة، ويقع وأد

 6عميو واجب إصدار أمر مسبب في حالة رفضو طمب إجراء الخبرة إذا طمبيا الخصوم 
، ألن طمب تعيين خبير ىو طريق من طرق الدفاع .7ليتمكن من كان لو الحق في استئنافو 

 .8والتي ال يجوز حرمانيم من االنتفاع بيا المباحة لمخصوم،

                                                           
عبد الفتاح الصيفي، فتوح الشاذلي، عمى القيواجي، أصول المحاكمات الجزائية ، نط؛ الدار الجامعية لمطباعة والنشر،  - 1

 .110ن، ص بيروت، د ع 
 .390. مروك نصر الدين، المرجع السابق، ص - 2
 121محمود توفيق اسكندر، المرجع السابق، ص  - 3
 .126المرجع نفسو، ص  - 4

5 - SOYER (Jean Claude), Mamiel de droit pénal et procédure pénale, 7tme éd. Paris, 
Dalloz, 1987, P239 

مجاالت االستعانة بالخيرة في المسائل الجزائية، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العميا لمقضاء، الدفعة  قريشی أم ال، - 6
 .10، ص2009  -2006الجزائر،  17
( . 2)من قانون اإلجراءات الجزائية  170الفقرة األولى من المادة  - 7
 1025ىالل  عبد الاله أحمد، المرجع السابق، ص  - 8
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 :مالحظة

تعرضنا سابقا لصالحيات ضباط الشرطة القضائية في حالة التمبس وذلك بانعداميا في ندب 
الخبراء، مثل ىذا الحظر ىل ينطبق عمى قاضي التحقيق حال تواجده بمسرح الجريمة، ىل 

.  يجرده ذلك من صالحية ندب الخبراء؟

ال يجوز القاضي التحقيق أن يجري تحقيقا إال بموجب  67/1بالرجوع إلى المادة  
طمب من وكيل الجميورية إلجراء التحقيق حتى ولو كان ذلك بصدد جناية أو جنحة متمبس 
بيا، وىي الطريقة المعتادة لرفع الدعوى إلى قاضي التحقيق ، ومن ثمة ليس لو إتيان أي 

ك فقاضي التحقيق ال يممك سمطة األمر بالخبرة في مثل ىذا وكنتيجة لذل 1إجراء تحقيقي
.  الظرف

 غرفة االتهام: ثانيا

تعتبر غرفة االتيام درجة ثانية في التحقيق وقد خوليا القانون مراقبة قاضي التحقيق  
فيي تقوم بجميع  ودور أخر تمعبو بصفتيا ىيئة استئناف، 2واألوامر التي يصدرىا 

 .اإلجراءات التي تراىا ضرورية إلظيار الحقيقة، فيل تممك سمطة األمر بالخبرة ؟

من نفس القانون تجيز لغرفة االتيام أن تأمر باتخاذ جميع  186عودة إلى نص المادة 
إجراءات التحقيق التكميمية، وعميو فميا أن تأمر بندب خبير إلجراء خبرة إذا رأت أن قاضي 

قيق قد أغفل القيام بيذا اإلجراء في الوقت الذي كان يتوجب عميو القيام بو، كما يجوز التح
ليا في حالة ما إذا قام قاضي التحقيق بانتداب خبير أن تطمب منو ما تراه مناسبة من 

 .إيضاحات حول مسائل أخرى

                                                           
 34، ص2004 الجزائر؛ الديوان الوطني لألشغال التربوية، 3حسن، التحقيق القضائي، طبوسقيعة أ - 1
 .109قريجة محمد ىشام، فرجة حسين، المرجع السابق ، ص  - 2
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عوة لمبت وغالبا ما يتم تدخميا لألمر بإجراء خبرة وذلك في الحالة التي تكون فييا مد 
 .في استئناف أمر رفض إجراء الخبرة الصادرة عن قاضي التحقيق

ج يقوم بإجراء التحقيق التكميمي وبالتبعية الخبرة .إ.من ق  190وتطبيقا لنص المادة  
كأحد إجراءاتو، إما أحد أعضاء غرفة االتيام، إما قاضي التحقيق الذي تندبو ليذا الغرض، 

يجوز لغرفة االتيام أن تقرر إجراء التحقيق التكميمي : "بقوليا وىو ما أكدتو المحكمة العميا
 .1وأنا تكمف بذلك أحد أعضائيا أو أحد قضاة التحقيق 

إن القاضي المعين من غرفة االتيام ىو الذي يقوم بإجراء التحقيق : "وفي قرار أخر ليا قوليا
 .2ة أخراالتكميمي سواء كان عضوا من أعضائيا أو قاضي تحقيق سابق أو قاضي

، أن غرفة االتيام كتشكيمة جماعية 140يستنبط من القرارين السابقين، ومضمون المادة 
 .تعود إلييا سمطة األمر بأداء الخبرة، أما أمر ندب الخبراء فإنما يصدره القاضي المنتدب

التي تجيز لممتيم أو لوكيمو الحق في  172كما تجدر اإلشارة أيضا إلى نص المادة 
 .وامر قاضي التحقيق المتعمقة بالخبرةاستئناف أ

  الخبير رد :  الفرع الثالث

ج فقد خول القانون ... من ق 143من طرف جيات الحكم دائما في إطار المادة  
 .3الجيات الحكم حق االستعانة بخيير متى لزم ذلك 

فالقاضي الجزائي ال يقف مكتوف األيدي بل عميو أن يبحث بنفسو عن األدلة التي  
توصمو إلى الحقيقة، إلى جانب كونو قاضي حكم فيو أيضا قاضي تحقيق وىو ما يظير من 

من القانون أعاله التي أجازت لجيات الحكم المجوء إلى الخبرة متى  219نص المادة 
                                                           

 204، ص1969، المحكمة العميا، الغرفة الجنائية، نشرة العدالة، 1969مارس  25قرار بتاريخ  - 1
، لسنة 4، المجمة الفضائية، العدد 72929المحكمة العمياء الغرفة الجنائية، رقم  ،1990نوفمبر  20: قرار بتاريخ - 2

 176، ص1992
 33مرحوم بمخير، مصطفاوي مراد، المرجع السابق، ص  - 3
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وذلك بإتباع ما ىو منصوص عميو في المواد من عرضت عمييا مسألة ذات طابع فني 
 .1من نفس القانون  156إلى  143

ومنو فإن إجراءات ندب الخبراء من طرف جيات الحكم تخضع لنفس القواعد واإلجراءات 
 .2والشكميات المتبعة في مرحمة التحقيق المنصوص عمييا في المواد السابقة الفكر 

: بالخبراء فيما يميوتتمثل جيات الحكم التي تستعين 

عمى مستوى المحكمة : أوال 

إذا حدث في جمسة إلحدى الجيات : من القانون أعاله بقوليا 156نصت المادة  
القضائية أن ناقض شخص يجري سماعو كشاىد أو عمى سبيل االستدالل نتائج خبرة أو 

لى أورد في المسألة الفنية بيانات جديدة يطمب الرئيس إلى الخبراء و إلى ال نيابة العامة وا 
لى المدعي المدني إن كان ثمة محل لذلك أن يبدوا مالحظاتيم وعمى الجية  الدفاع وا 

القضائية أن تصدر قرارة مسببة، إما بصرف النظر عن ذلك واما بتأجيل القضية إلى تاريخ 
زمة الحق وفي الحالة األخيرة يسوغ ليذه الجية القضائية أن تتخذ بشأن الخبرة كل ما تراه ال

. من إجراءات

إذ من خالل المادتين يتضح لنا أنو لممحاكم حق االستعانة بأىل الخبرة وىي كثيرا ما  
تمجأ إلى ىذه الطريقة التي يبررىا أنيا طريقة ضرورية يتحتم اتخاذىا كمما ظير أنو يمكن 

أو  الوصول بواسطتيا إلى اكتشاف الحقيقة ولممحكمة تعيين الخبير سواء من تمقاء نفسيا
بناءا عمى طمب الخصوم، فمتى قدم الطمب من أحد الخصوم فال يسوغ لممحكمة أن ترفضو 
إال إذا رأت أن الوجو المطموب تحقيقو غير متعمق بالموضوع أو أن الواقعة المبحوث فييا 

                                                           
 11قريشي أمال، المرجع السابق، ص  - 1
 .16خمال وفاء، المرجع السابق، ص - 2
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واضحة وضوح كافية، ففي ىذه الحالة يكون ليا أن ترفض الطمب بشرط أن تنص في 
. ن تبين فييا أسباب الرفضحكميا عمى ذلك صراحة وأ

أما إذا طمب المتيم من المحكمة تعيين خبير فمم تمتفت لطمبو وحكمت عميو بالعقوبة  
. فإنيا بذلك تكون مخمة بحق الدفاع مما يعيب الحكم ويعرضو لمنقض

 عمى مستوى المجمس القضائي: ثانيا

ق القضية ولكن يسوغ األصل أن جية االستئناف ال تجري تحقيقا بل تحكم بناءا عمى أورا
 .ليا أن تأمر بما تراه مناسب من استيفاء تحقيق أو سماع الشيود

فالجية االستئنافية مفوض إلييا إجراء ما يتراءى ليا من تحقيقات لكشف الحقيقة وال تأمر 
فال يقبل النقض بناءا عمى أن  بإجراء أي عمل من أعمال التحقيق إال إذا رأت لزوم ذلك،

جية االستئناف لم تقبل تعيين أىل خبرة لمعرفة إذا كان سبب الوفاة الضرب أو إىمال 
الطبيب، لكن يتعين عمييا إجابة الطمب بتعيين خبير إذا كانت محكمة أول درجة قد رفضت 

 .تعيينو بدون وجو قانوني

فإذا رأت أنو ال محل لذلك وجب عمييا أن تنص عمى ذلك في حكميا وتبين سبب  
. 1رفض ىذا الطمب 

 قاضي األحداث: ثالثا 

قاضي األحداث ىو الذي يقوم بالتحقيق في القضايا التي يرتكبيا األحداث و يتبع في  
مادة ، حيث تخول ال2ذلك نفس اإلجراءات التي يقوم بيا قاضي التحقيق وقاضي الحكم 

                                                           
 .34ص، مرحوم بمخير، مصطفاوي مراد، المرجع السابق،  - 1
 35المرجع نفسو ، ص  - 2
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القاضي األحداث ميام التحقيق في الجنح التي يرتكبيا الحدث ولو في سبيل ذلك أن  453
. 1يمجأ إلى إجراء خبرة طبية 

 محكمة الجنايات: رابعا

إن القضاة الذين يعينيم رئيس محكمة الجنايات لمقيام بإجراء تحقيقات عندما تكون  
إذا كان التحقيق غير واف أو اكتشف القضية معروضة عمى محكمة الجنايات، في حالة ما 
 .ج... ق 276عناصر جديدة بعد صدور قرار اإلحالة طبقا لممادة 

ولممحكمة من تمقاء نفسيا إما بناءا عمى طمب الخصوم أو طمب النيابة أن تعين  
كما أن لممحكمة مطمق . من نفس القانون 143خبير أو أكثر في الدعوى طبقا لنص المادة 

 .تختار الخبير من خبراء الجدول الذي تعده المجالس القضائيةالحرية في أن 

المالحظ أنو لم ترد مواد صريحة تنظم ىذه األمور فيما يتعمق بالخبرة أمام المحاكم  
الجنائية لكن المواد الواردة بشأنيا و التي تتعمق بالتحقيق االبتدائي تسري ىنا أيضا ألنيا 

 .2تقرر مبادئ عامة

والمحكمة من تمقاء نفسيا أو بناء عمى طمب الخصوم أن تأمر بإعالن الخبراء ليقدموا  
. 3إيضاحات بالجمسة عن التقارير المقدمة منيم في التحقيق االبتدائي أو أمام المحكمة

 كيفية سير الخبرة:   المطمب الثاني

قانون إلى البد لمخبرة أن تمر بإجراءات تشكل الوسط الذي تنتقل فيو من نص ال  
 .4الواقع العممي في القضية المعروضة، حيث تتبع إجراءات عديدة في ىذا المجال

                                                           
 17خمال وفاء، المرجع السابق، ص - 1
 35. مرحوم بمخير، مصطفاوي مراد، المرجع السابق، ص - 2
من  ق،إ ج    155المادة  - 3
 125.مراد محمود الشنيكات، المرجع السابق، ص - 4
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فمتى ارتأت إحدى الجيات القضائية أن ىناك ضرورة لالستعانة بأىل الخبرة انتدبت لذلك 
 .خبيرا واحد أو عدة خبراء إلنارتيا

تم انتدابو من أجميا، ومتى أيدي الخبير المنتدب قبولو، باشر في انجاز الميمة التي  
و ىذا ما سنحاول معالجتو . إال أنو وقبل البدء فييا وجب عميو أداء اليمين القانونية

 :بالتفصيل من خالل ىذه الفروع

  أداء اليمين:   الفرع األول

حرص القانون الجزائري كسائر القوانين الحديثة عمى أداء الخبير لميمين القانونية قبل  
ىذا إذا كان اختياره قد تم بصفة استثنائية، أما إذا كان الشخص المختار  شروعو في عممو،

ىو من الموجودين بجدول الخبراء بالمجمس، فإن اليمين التي أداىا عالنية أول مرة عند 
 .1تقييده بالقائمة أمام المجمس كافية عن أي خبرة تطمب منو بعد ذلك 

الحالتين عمى نسق موحد إذ يجزم بأن  أما الصيغة التي يتضمنيا اليمين ىي في كمتا 
دون أي تحيز أو خداع و لقد جاء في  2يقوموا بأداء الميمة الموكمة إلييم بالدقة و األمانة 

يحمف الخبير المقيد ألول مرة في الجدول : عمى 145قانون اإلجراءات الجزائية في المادة 
بشرط أداء اليمين بل وضع ولم يكتف  الخاص بالمجمس القضائي يمينا أمام ذلك المجمس

أقسم باهلل العظيم بأن أقوم بأداء ميمتي كخبير عمى خير وجو و بكل : محتواىا ومؤداىا
، وىذه العبارات ليا معنى كبير في السير "إخالص و أن أبدي رأيي بكل نزاىة واستقالل
 310 -95من المرسوم التنفيذي رقم  179الحسن لمعدالة، ىذا ما كرستو أيضا المادة 

                                                           
-1998منكرة نياية التربص لمينة المحاماة، سطيف، بن محمود لحميفة، الطب الشرعي في اإلجراءات القضائية، - 1

 18.، ص1999
، الديوان 1بطاىر توائي، الخبرة القضائية في األحوال المدنية والتجارية واإلدارية في التشريع الجزائري والمقارن، ط - 2

 63.، ص2003الوطني لألشغال العمومية، الجزائر، 
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وتعتبر اليمين سارية بالنسبة لكافة القضايا التي ينتدبون فييا . الخاص بالخبراء القضائيين
 .بعد ذلك

والحكمة من أداء اليمين كون ىذه األخيرة تستمد قوتيا من عقيدة الخبير ليذا يجب  
بة أن يراعى في أداءىا ما تتطمبو ديانتو فيو تعيد أمام اهلل وضمانة قوية في تحقيق الرقا

.  1عمى ضمير الخبير كون السمطة القضائية يصعب عمييا الرقابة عمى أعمالو الممكنة
ونرى ضرورة  أداء اليمين أيضا في أنيا ترضي جانبا أساسيا في نفس اإلنسان الذي يشيد 

 أداءىا، نظرا لما

يحتويو لفظ الجاللة من قدسية، إذ يشعر كل من حالف اليمين والمستمعين لو برىبة  
وقف وجسامة الكممات التي تشكل مضمون ىى األمر الذي يخف من حدة الشك و يزيل الم

حالة عدم الطمأنينة إلى حد كبير في نفس الخصم، معززا بذاك عنصر الثقة فييا طالما أن 
اهلل ىو الشاىد عمى صدق عمل الخبير تبعا لقولو، و قد شدد القضاء الفرنسي في ضرورة 

حكام الصادرة في ىذا الشأن باليمين بأنو إجراء ضروري و حمف اليمين وعبرت بعض األ
 .2تخمفو يعيب أعمال الخبرة

في حالة قيام مانع من حمف اليمين ألسباب معينة يتعين ذكرىا بالمحضر عمى وجو  
. 3التحديد وعندئذ يجوز أداءىا كتابة ويرفق الكتاب المتضمن ذلك القسم بممف التحقيق

أن يؤدي اليمين كتابة عوضا شفاىة من المرسوم أعاله لمخبير  9 / 6كما رخصت المادة  
إذا حدث مائعا مع ذكر ىذا المانع الذي جعمو يعجز عن ذلك، و تجدر المالحظة إلى أنو 

                                                           
، 1999-1998لجنائية، مذكرة نياية التربص لمينة المحاماة، سطيف، معافی عبد الحق، الخيرة في المسائل ا. - 1
 3.ص

 186-185مراد محمود الشنيكات، المرجع السابق، ص  - 2
إسحاق إبراىيم منصور، المباديع األساسية في قانون اإلجرابات الجزائية، تط؛ ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  - 3

 138. ص. 1993
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ليس المقاضي الجزائي أو أطراف الدعوى أن يعفوا الخبير من أداء اليمين ألن األمر مرتبط 
 .1بشكمية جوىرية تعد من النظام العام

ولقد اعتبرت المحكمة العميا في إحدى قراراتيا أن حمف اليمين القانونية إجراء جوىري  
، وفي حالة طمب مثول الخبير في الجمسة 2يترتب عمى عدم مراعاتو البطالن والنقض 

ليعرض نتائج عممو الفني الذي باشره فإنو ال يقوم بذلك سوى بعد أداء اليمين عمى أن يقوم 
من  .3من ق إ ج  155ثو و معايناتو بذمة وشرف، بناءا عمى نص المادة بعرض نتائج أبحا

المحظة التي يؤدي فييا اليمين، يأخذ الشخص صفة الخبير المسجل لدى المجمس القضائي، 
وعند إتمام ىذا اإلجراء ينجز محضر أداء اليمين الذي يحتفظ بو في أرشيف المجمس 

القضائي ليرجع إليو 

يعد الجدول وينشر ، وبالنظر إلى ما يحممو اليمين من مقومات عند الحاجة، بعدىا  
أخالقية ودينية قد تكسب الخبير منزلة معاون القضاء، فيي نتيجة لذلك تعد من الشكميات 

 .4التي يترتب إغفاليا أو اإلخالل بسالمتيا بطالن الخبر
أو بكفاءتو حينما  وما يجب اإلشارة إليو، أن لمخبير االستعانة بمن يثق بعممو أو معرفتو

يكون ذلك ضروريا، فالخبير في قضايا المرور مثال ليس ىناك ما يمنعو من االستعانة 
 بمصور

اللتقاط صور لمكان الحادث ولمسيارات المتصادمة، وعمل المصور في ىذه الحالة مكمل 
 .5لعمل الخبير، لذلك ال يمزم المصور بتأدية اليمين

                                                           
 18لطيفة، المرجع السابق، ص بن محمود  - 1
، المجمة الفضائية 38154من القسم األول الغرفة الجزائية الثانية في الطعن رقم  1986/  30/  12قرار صادر في  - 2

 .262، ص 1989السنة  3:لممحكمة العميا، العدد
 18، ص 1990، ديسمبر 50مجمة الشرطة، العدد  - 3
 65بطاىر تواتي، المرجع السابق، ص  - 4
. 2009براء منذر عبد المطيف، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، تط؛ دار الحامد لمنشر والتوزيع، األردن،  - 5
 .200.ص
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 لمهمته مباشرة الخبير:   الفرع الثاني
إذا كان المبدأ العام ىو قبول الميمة و انجازىا خالل المدة المحددة في أمر الندب،   

إال أن الخبير المنتدب يمكنو أن يطمب من الجية التي عينتو تنحيتو عن مباشرة الميمة 
 :310-95من المرسوم التنفيذي رقم  11ألسباب حصرتيا المادة 

ال يستطيع أداء ميمتو في ظروف تقيد حرية عممو، أو من شأنيا أن تضر بصفتو  حيث -
 .خبيرا قضائيا

 .1إذا سبق لو أن اطمع عمى القضية في نطاق أخر -
عندما تقرر إحدى الجيات القضائية إجراء الخبرة فإنيا تصدر قرارىا بيذا الشأن  

تنفيذىا، والتي يجب أن يقوم بيا متضمنة اسم الخبير الذي تم اختياره والميمة المطموب 
 .2شخصيا

، وحمف اليمين في  3يتم إخطار الخبير ودعوتو لمحضور من أجل معرفة الميمة  
ويجب عميو أن يبدأ  حالة ما إذا كان غير مقيد في قائمة الخبراء المعتمدين لدى المحاكم،

 .عممو منبعا الخطوات التي يراىا مناسبة في حدود النقاط التي حددىا حكم القاضي بتعيينو
                                                           

فري في 16المؤرخ في  05-85المعدل و المتمم لمقانون رقم  1990جويمية  31المؤرخ في  17-90قانون رقم  - 1
نص عمى بعض الحاالت التي يجب فييا عمى : 1990لسنة  35: العدد: ترقيتيا، جرالمتعمق بحماية الصحة و 1985

و يجب أن يمتنع : "...جاء فييا ما يمي 207/1الخبير أن يمتنع عن القيام بالميمة المنوط بيا و ىو ما أشارت إليو المادة 
 لج من أقارب المريضالطبيب المعا الخبير إذا اعتقد أن المسائل المطروحة عميو تتعدي اختصاصو أو أجنبية أو كان

 .المعني
 .129محمود توفيق اسكندر، المرجع السابق، ص  - 2
 يجب عمى القاضي أن يحدد الميمة الموكمة لمخبير تحديدا كافيا، والغرض من ذلك ىو إلزامو الوقوف عند الميمة التي - 3

وىذه أمثمة عن األسئمة التي يمكن طرحيا عمى وجو العموم في بعض صور الخبرات، مثال  عين ألجميا دون أن يتجاوزىا،
فيما يخص الخبرة الطبية من أجل تحديد عجز الضحية سواء ضحية حوادث مرور، أو ضحية الضرب والجرح العمدى أو 

ف جميع الجروح و الضربات وص : -الغير العمدي، و من بين أىم األسئمة التي يمكن طرحيا عمى الطبيب الشرعي ىي
مدة العجز الكمى المؤقت حدد  . -التي تعرضت ليا الضحية و تحديد تطورىا و ىل ليا عالقة مباشرة و أكيدة مع الحادث

القول ما  -تحديد الضرر الجمالي  - .تحديد مدة العجز الجزئي الدائم   - تحديد المدة الالزمة اللتئام الجروح -عن العمل
. الحادث حية بالرغم من العجز الجزئي الدائم تستطيع أن تواصل ممارسة العمل الذي كانت تمارسو قبلإذا كانت الض
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يتمتع الخبير بحرية واسعة في مباشرة عممو من الناحية العممية والفنية، إال أنيا حرية  
التالي ال تقتصر عمى استعمال الوسائل العممية المعترف بيا في المجال الذي يزاولو، وب

يستطيع أن يختار وسيمة من الوسائل الميجورة من الناحية العممية، والتي ثبت عدم شرعيتيا 
والتنويم .1البوليجراف "كالعقاقير المخدرة وجياز كشف الكذب أو كما يطمق عميو 

 .2المغناطيسي 

أمر الندب متى قبل الخبير الميمة المسندة إليو، فإنو ممزم بالتقيد بالميمة المحددة في  
واليدف من اتخاذ ىذا اإلجراء ىو الحد من إطالة أمد التقاضي، ولكن إذا ما تبين عدم 

كفاية المدة التي منحت لو من الجية المنتدبة، عميو أن يقدم طمبا بامتداد المدة وعمى 
 .3القاضي أو المحقق الذي قرر إجراء الخبرة أن يجيب بالقبول أو الرفض و بقرار مسبب

لقاضي أن يمكن الخبير من جميع الوسائل التي تجعمو قادرا عمى إنجاز وعمى ا 
ج، وفي سبيل تحقيق ذلك ... من ق 148الميمة في أحسن الظروف طبقا ألحكام المادة 

فقد يجوز لمخبراء الحصول عمى الوثائق والمستندات المحجوزة أو المودعة في أماكن 
لقاضي المختص، واذا كان األمر يتعمق مخصصة وتمكينيم من االطالع عمييا بأمر من ا

بوثائق أو مستندات محجوزة وضعت في أحراز مختومة، فال يجوز فتحيا إال في حضور 
المتيم صحبة محاميو وبعد استدعائو قانونا، وعمى الخبراء التنويو في التقرير المعد من 

عمى ، كما يجب 4طرفيم عن كل فض أو إعادة فض األحراز التي يقومون بجردىا 

                                                           
و معناه الرسم أو  grapheو معناه الخطأ أو الكذب أو الغش،  poly: البوليجراف كممة تتكون من مقطعين ىما - 1

تعني في المغة ذلك الجياز الذي يستخدم لقياس الكذب أو الخطأ  "polygraphe'الصورة أو القياس، و من ثمة فإن كممة 
 13. خروفة غاتية، المرجع السابق، ص: أشارت إليو. أو الغش 

 1094ىالل عبد الاله أحمد، المرجع السابق، ص  - 2
 من قانون اإلجراءات الجزائية 148المادة  - 3
. من قانون اإلجراءات الجزائية 150المادة  - 4
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األطراف تسميمو كل الوثائق التي ليا عالقة بالدعوى وكل مستند يرى أنو ذا فائدة لمصمحتو، 
 .كما ليم أن يتقدموا خطيا بالمالحظات والمطالب التي يرونيا مناسبة لعممية الخبرة

ويكون تسميم الوثائق لمخبير استنادا إلى طمبو أو رغبة األطراف في ذلك أو بناء عمى أمر 
باستالم المستندات والممفات التي تساعده في أداء ميمتو " ة و يمضي الخبير وصالمحكم

 .1وذلك بالمعمومات التي يستقييا من محتواىا 

  دور الخبير: الفرع الثالث

الخبير ىو العنصر األىم في المعادلة يمتزم فور تفيمو الميمة وحمف اليمين  
وتنحصر صالحياتو في حدود الميمة المسندة إليو حيث  ،.2بمباشرتيا فورا، ودون تأخير 

بدقة وال يكون موضوعيا متعمقا إأل بفحص مسائل ذات طابع فني ،  يجب أن توضح
 .3فتستبعد كل ميمة ذات طبيعة شاممة

تمقي أقوال أشخاص غير المتيم كما  -أجاز لو القانون في حدود الميمة المسندة إليو  
لو الحق في استجواب ىذا األخير لكن مع ضرورة مراعاة األشكال التي قررىا القانون لذلك 

، والقاعدة أن ىذا االستجواب يجري بواسطة قاضي تحقيق أو القاضي 151/3في المادة 
ىناك إال أن  106و  105المعين من طرف المحكمة مع الحرص عمى أحكام المواد 

: استثناءات

يتعمق بالطبيب الخبير المكمف بفحص المتيم حيث يمكنو أن يوجو : االستثناء األول -
. أسئمة إلى المتيم بغير حضور القاضي وال محامي

                                                           
 24عيد العمی پولوح، المرجع السابق، ص  - 1
 19مراد محمود الشنكات، المرجع السابق، ص - 2
، دط و ديوان المطبوعات الجامعية 2ج ، محمد مروان، نظام اإلثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري،- 3

 ،398، ص 1999الجزائر، 
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أن المتيم يستطيع التنازل عن حقو في التمسك بالبطالن الذي يحصل : االستثناء الثاني -
، لكن ىذا التنازل يجب أن يكون صريح وأن يتم  إثر استجوابو غير القانوني أمام الخبير

وفي إطار ميمتو يمكن لمخبير، . من قانون اإلجراءات الجزائية 151/4المادة 1أمام القاضي 
إذا استعصت عميو مسألة خارجة عن اختصاصو، أن يطمب من قاضي التحقيق ضم فنيين 

ذا تم ذلك يؤدي الفنيون  2أخرين إليو يعينيم بأسمائيم  المعينون اليمين بالصيغة التي ، وا 
إال أنو ( الخبير )وتجدر اإلشارة إلى أنو رغم ما أنيط بو من ميام . يؤدي بيا الخبراء يمينيم

يبقى مجرد مساعد القاضي التحقيق تنحصر ميمتو في إنارتو  بخصوص المسائل الفنية 
تحقيق أو ينوب موضوع مأموريتو وال يجوز لو بأي حال من األحوال أن يحل محل قاضي ال

  3عنو 

 الرقابة عمى أعمال الخبير:  المطمب الثالث

مع االعتراف لمخبير باالستقالل التام في كيفية تنفيذ ميمتو إال أنو يخضع لرقابة القاضي  
الذي انتدبو وتظل عالقتو متصمة بو، فيل يخضع لرقابة الخصوم أيضا وتظل عالقتو قائمة 

معيم؟  

 .من خالل ىذه الفروع ىذا ما سنتناولو 

 دور القاضي:  الفرع األول

، ويجب عميو أن يقوم  4يقوم الخبير بأداء ميمتو تحت مراقبة قاضي التحقيق   
ويتعين عميو أن يطمعو بكل ما توصل إليو من نتائج ويعممو   5بميمتو وىو عمى اتصال بو

كما عميو أن يسمم لمخبير وسائل اإلثبات التي قد يحتاج  بتطورات األعمال التي يقوم بيا،
                                                           

 159، 158سابق، ص فريجة محمد ىشام، فريجة حسين، المرجع ال - 1
 من ق إج 149المادة  - 2
 111بوسقيعة أحسن، المرجع السابق، ص  - 3
.  من ق إ ج 143/  4المادة  - 4
 109بوسقيعة أحسن، المرجع السابق، ص  - 5
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ذا كان األمر يتعمق بأحراز لم تفتح بعد ولم يتم جردىا يتعين عميو أن يعرضيا عمى  إلييا، وا 
المتيم قبل إرساليا  لمخبير وأن يعدد ىذه األحراز في محضر يحرره خصيصا إلثبات تسميم 

  .1ىذه األشياء

لميامو الفنية سمطات معتبرة، فبإمكانو تمقي أقوال أشخاص غير  ولمخبير أثناء تأديتو 
، إال أنو ال يممك سمطة البحث عن الشيود وحمميم عمى اإلدالء بشياداتيم، لكن . 2المتيم

في فقرتيا الثالثة سماعيم بشرط حضور قاضي التحقيق، كما ال يجوز  151تجيز لو المادة 
لذلك فيقوم قاضي التحقيق باستجوابو بحضور الخبير  لو استجواب المتيم، إال إذا رأي محال

المتان تنصان عمى أن يتم استجواب المتيم  106و  105مع مراعاة أحكام المادتين 
بحضور محامية ما لم يتنازل صراحة عن ذلك، وعمى جواز حضور وكيل الجميورية 

 .االستجواب

ق تكميف الخبير المعين لألطراف أن يطمبوا من قاضي التحقي 152كما تجيز المادة  
بإجراء أبحاث معينة أو سماع أي شخص معين باسمو قد يكون قادرا عمى مدىم بمعمومات 

 152أي صمة وال عالقة مع الطرفين، و المادة  -وليس لمخبير مبدئيا . ذات طابع فتي
تعطيو حق سماع الناس غير المتيم فمو أن يسمع الضحية في خصوص الوقائع لكنو ال 

 .3لمتيم إال في صورة محددة، مثمما يكون األمر في المسائل الطبية والتنفسيةيسمع ا
وتجدر اإلشارة أن الرقابة التي يمارسيا القاضي عمى الخبير ال تعدوا أن تكون رقابة  

إجرائية بحتة، فميس لو حق التدخل في المسائل الفنية التي ىي من اختصاص الخبير، وال 
معينة، والخبراء بدورىم ال يتدخمون في المسائل القانونية، إذ ليس أن يقيده باستعمال وسيمة 

وىذا ما عبر عنو العالم الروسي . بمقدورىم أن يحموا محل قضاة التحقيق أو قضاة الحكم

                                                           
 من القانون أعاله 150المادة  - 1
 159فريجة محمد ىشام، فريجة حصين، المرجع السابق، ص  - 2
 .30اسكندر، المرجع السابق، ص محمود توفيق  - 3
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ال يدعى صانع الحموى صناعة األحذية، وال صانع األحذية : "بقولو" كريموف"الشيير 
. 1صناعة الحموى

أن الرقابة عمى أعمال الخبير تيدف إلى سرعة أدا ئيم وكخالصة يمكن القول ب  
 .2المياميم حتى ال يتعطل الفصل في الجرائم وتسقط الدعوى العمومية بمضي المدة 

 دور الخبير في مباشرة مهمته :  الفرع الثاني
دور األطراف و لم يتناول المشرع في قانون اإلجراءات الجزائية حضور الخصوم  

أثناء مباشرة الخبير الميمتو، حيث ال توجد قواعد تحدد بدقة سير أعمال الخبرة والدور 
الممنوح لألطراف في مراقبتيا، فأيا كانت الجية القضائية األمرة بيا فإنو عمى حد قول 

لالزم عمى الخبير أن يستدعي الخصوم لمحضور إلى عممية الخبرة المحكمة العميا ليس من ا
ال يوجد أي التزام باستدعاء : "ما يؤكد أيضا ذلك ما جاء 3المدنية كما ىو الحال في المواد

وذات . األطراف لحضور العمميات التي يقوم بيا الخبراء المعينون من طرف القضاء الجزائي
ث ال يوجد أي نص جنائي يحتم حضور الخصوم أثناء المسمك انتيجو المشرع الفرنسي حي

إذا كانت النصوص اإلجرائية المنظمة لمخبرة في المواد . أداء الخبير الميمة المكمف بيا 
في فقرتيا الثانية  151الجنائية تستبعد إمكانية مراقبة األطراف ألعمال الخبرة، إال أن المادة 

أن : ير أعمال الخبرة حيث توجب عمى الخبراءتممح إلى إمكانية ممارسة شبو تأثير في س

                                                           
 1044. ىالل عبد الاله أحمد، المرجع السابق، ص - 1
 .116. ، ص2006دار ىومة، : بوسقيعة أحسن، التحقيق القضائي، ط - 2
التي تنص عمى أنو يجب عمى الخبير أن يدعوا الخصوم بكتاب موصي عمييا قبل  53في المواد المدنية حسب المادة  - 3

أيام يخبرىم فييا بمكان أول اجتماع و يومو و ساعتو، وفي حاالت االستعجال يجوز أن ينص في الحكم  5ذلك التاريخ ب 
مين فقط أو ثالثة أيام عمى األكثر التالية لتاريخ الحكم بتعيينو وبعدىا عمى مباشرة العمل في أقرب مدة ممكنة و قد تكون يو

يدعو الخصوم ببرقية ترسل قبل االجتماع لمخصوم بيوم واحد أو يومين، و في حالة االستعجال القصوى يجوز أن ينص 
شارت إليو؛ خروفة غاتية، أ. الحكم القاضي بالخبرة عمى مباشرتيا فورا و دعوة الخصوم بإشارة برقية لمحضور في الحال

 .58. المرجع السابق، ص
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يخطروا الخصوم بأن ليم الحق في إبداء مالحظاتيم المكتوبة في موضوع الميمة المنوط 
 ".بيم أداؤىا

من نفس القانون، حق التوجو إلى السمطة المنتدبة بطمب  152كما تمنحيم المادة  
. ىم أىمية في أداء الميمة الفنيةإجراء بعض أبحاث معينة أو سماع أشخاص قد تكون ألقوال

فحتى . ما يؤخذ عمى المشرع ىنا، ىو تضييقو لنطاق الدور الرقابي الذي يمارسو األطراف
في الحالة التي يبدون فييا طمباتيم فما عمييم سوى لفت انتباه الخبير إلى إتيان عمل من 

القضائية األمرة  األعمال، ضف إلى ذلك فإن تدخل األطراف ال يتم إال عن طريق الجية
 تنص عمى ضرورة مراعاة أحكام 151 خصوصا وأن أخر الفقرة الثانية من المادة. بالخبرة
 .1 152المادة

 

 

 

                                                           
 .147ىالل عيد الاله أحمد، المرجع السابق، ص  - 1
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متى باشر الخبير في إنجاز الميمة الفنية التي تم انتدابو من أجميا، وتتويج ذلك  
مفصل حوليا، تبقى السمطة التقديرية لمقاضي الجنائي لمموازنة بين األدلة  بكتابة تقرير
عميو، وباالعتماد عمى السميم منيا، واستبعاد ماال يطمئن إليو، وىذا ما سنحاول  المعروضة

: خالل مبحثين الخوض فيو من
. المبحث األول خصصناه ضمانات  الخبرة  القضائية 

. أما المبحث الثاني فيو أىدى حجية الخبرة وصورىا  
 ضمانات الخبرة القضائية : االول  المبحث 

يتضمن  .1 عندما ينتيي الخبر من ميمتو، فإن عميو أن يقدم تقريرة بنتيجة أعمالو  
وصفا لما قام بو وخالصة حول نتائج أبحاثو، وعميو أن يشيد بقيامو شخصيا بمباشرة ىذه 

أن يمزم حدود الميمة كما عينيا الحكم والتي تقتصر عمى دراسة الواقعة التي رأت  و األعمال
المحكمة أن تعيد إليو ببحثيا وابداء رأيو في المسائل الفنية المتعمقة بيا دون المسائل 

لقانونية، كما يجب أن يبين حضور الخصوم وأقواليم ومالحظاتيم موقعة منيم وأقوال ا
 .2األشخاص الذين سمعيم من تمقاء نفسو أو بناء عمى طمب الخصوم وتوقيعاتيم 

وبعد أن يعد الخبير تقريره مشتمال عناصره األساسية، فإن من واجبو إيداعو ألي  
لو ، فإذا كان المبدأ العام يقضي بأن ميم تو تنتيي كتابة ضبط الجية القضائية المنتدبة 

 .بإيداعو التقريره، إال أنو ال يمنع من استدعائو لمجمسة لتوضيح ما غمض منو
ىذا ما سنتولى بيانو من خالل النقاط التالية، حيث نتناول في المطمب األول فيو  

يداعولمناقشة التقرير وقوتو في اإلثبات ، أما المطمب الثاني تحرير   .التقرير وا 
 
 
 
 

                                                           
 .36. ، ص2003دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، : محمد أحمد محمود، الوجيز في الخيرة، ط - 1
، 2003المدنية والتجارية، دط؛ منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، محمد حسن القاسم، أصول اإلثبات في المواد  - 2
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مناقشة التقرير وقوته في اإلثبات :  األول  المطلب 
، وبالتالي فيي تخضع لما 1تعتبر الخبرة من أىم وسائل اإلثبات في المسائل المادية  

تخضع لو وسائل اإلثبات األخرى في الدعوى من حيث إعطاء الخصوم حق اإلطالع عمييا 
فقد قضى أن تقرير الخبرة ليست إال  2المبررات القانونية ومناقشتيا وطمب إعادتيا إذا وجدت
 .3عنصر يخضع لمناقشة األطراف

فال يمكن لمقاضي أن يؤسس اقتناعو إال عمى العناصر اإلثباتية التي طرحت في   
 .4(جمسات المحاكمة

سوف تبين مدى إمكانية طمب مناقشة الخبرة أو الخبير أو طمب استيضاح ما  ليذا 
. ورد فييا، ومن ثم نبين قوة التقرير في اإلثبات

مناقشة التقرير   :  انفزع األول
إن مسألة مناقشة تقرير الخبير سواء من القاضي أو الخصوم مسألة حيوية ينبغي  

التوسع فييا كل ما أمكن ذلك، خصوصا في الوقائع التي تتحكم في إثبات جوانب عممية 
وفنية قابمة لتطور بشكل دائم، ما يفرض عمى القاضي الحاجة إلى التعرف عمى خمفياتيا ، 

بتيميش دور الخبير بعدم مناقشتو، وانفراده برأيو في بناء  حتى يدفع عنو شبية االعتقاد
قناعتو ، باعتبار أن المناقشة سفكنو من تقييم تقرير الخبير والتعرف عمى مدى إحاطتو 

فبيذه الطريقة سي ضيف جانبل . بمجمل الخبرة التي تدب من أجميا، أو عجزه في ذلك
ين آرائيم فيما يختمفون فيو ، فيو مما يستقل إيجابية يدعم تقدير عمل أىل الخبرة والموازنة ب

بو قاضي الموضوع، رغم التقدير الحر والسمطة الكاممة التي لو عمى نتائج أعمال الخبرة إال 

                                                           
. 5نزيو نعيم شالل، دعاوي الخبرة والخبراء دراسة مقارنة ، لط؛ منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، د س ن، ص  - 1

Egypt law]4.com .168 
، 2004، المكتب الفني، عمان، "عمى الياللي، الخبرة الفنية أمام القضاء دراسة مقارنة محمد واصل، حسين بن - 2
 .45ص

 95.، ص2005دار الخمدونية، الجزائر، : طاىري حسين، الوجيز في شرح قانون اإلجراءات الجزائية، ط. د - 3
مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة القاىرة ،  ىاللي عبد الاله أحمد،النظرية العامة لإلثبات في المواد الجنائية، دراسة - 4

 1146. ، ص1984
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أن ىناك ضوابط أساسية تعينو وتساعده عمى القيام بيذه الميمة حتى ال يضل أو يتعسف 
: فييا وىي

عمال الخبرة وىل طبقت أحكاميا؟ القوانين والمبادي التي تحكم أ رعت ىل -1 
ىل ىناك توافق بين تقارير الخبرة وشيادة الشيود أو اعتراف المتيم؟    -2 
إن كان ىناك أكثر من خبير، ىل يوجد إجماع بينيم أم ال؟   -3
ىذه ىي المبادئ األساسية في التقدير، والتي تساعد القاضي عمى صواب إستعمال  

إذا قدم الخبير تقريره فيما طمب إليو إبداء  1رالحقيقية لتقدير الخبيسمطتو واعطاء القيمة 
الرأي فيو فإنو يصبح من بين األدلة المطروحة لممناقشة أمام المحكمة، وسمطتيا في ذلك 

مطمقة، فميا أن تأخذ بو كمما كانت النتيجة التي توصل إلييا منطقية ومتفقة مع وقائع 
. يشتبعده الحادث وأدلتو األخرى، وليا أن

معينة سواء  ثبوتية رأينا كيف أن تقرير الخبرة من األدلة التي لم يحدد ليا القانون قوة  
في مواجية الخصوم أو في مواجية القاضي، فممخصوم الحق في عمم التسميم بصحة ما جاء 

فيو، وليم حق مناقشتو إما لتأييده أو لحضو بإيداء وسائل دفاعيم ودفعوىم بشأن ىذا 
لذلك يمكن لمن قدم ىذا األخير في مصمحتو أن يستند إلى ما تضمنو من أبحاث  2يرالتقر

وما وصل إليو من نتائج التدليل عمى صحة إدعائو، كما يكون ليذا الخصم أن يفسر ما 
ولمخصم األخر . غمض من عبارات بما يتفق مع مصمحتو، ويدحض التي ال تتفق معيا

إبراز ما تضمنو من تناقض أو خطأ في البيانات أو  الحق في مناقشة ىذا التقرير كذلك و
 .3فساد في الرأي واالستدالل 

والقاضي بين ىذا الخصم وذاك ممزم بمراعاة أىم مبدأ تقوم عمييا الخصومة القضائية  
وىو مبدأ المواجية بين الخصوم، والذي يقتضي تمكين كل واحد منيم العمم بطمبات األخر 

د عميو، ويؤدي احترام ىذا المبدأ متى اقترن بمبدأ حرية الدفاع ودفاعو حتى يتمكن من الر
                                                           

 .1165. ىالل عبد الاله أحمد، المرجع السابق، ص - 1
 .123.، ص2009بغاشي كريمة، الخبرة القضائية في المواد المدنية، نط ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  - 2
. ، ص1993ية والتجارية ، النظرية العامة في اإلثبات، سنة رمضان أبو السعود، أصول اإلثبات في المواد المدن - 3
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الذي يقتضي تمكينيم من تقديم الدفوع واألدلة واألسانيد المثبتة لحقيم إلى إجراء مناقشة بين 
ىد الخصوم بشأن ىذا التقرير، حتى ينكشف القاضي حقيقة الدعوى من خالل األضواء 

 .1المتعارضة التي تمقى عمييا
الخصوم في إيداء وسائل دفاعيم ودفعوىم بشأن تقرير الخبرة، سواء كانت وحق  

وسائل دفاع شكمية كدفع ببطالن أعمال الخبير لعدم مراعاتو األوضاع الشكمية التي ي 
وجبيا القانون، كما لو أغفل الخبير إخطار الخصوم لمحضور أمامو لسماع أقواليم، أو 

تقرره واقعة غير صحيحة أو دفع بأن األسباب التي وسائل دفاع موضوعية كما لو أثبت في 
أبداىا ال يؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتيى إلييا، يقابمو التزام المحكمة بالرد عن كل دفاع 

يعرض عمييا إذا تم التمسك بو أمام ذات المحكمة أو أمام الخبير، لكن ليس في كل 
الدفاع حتى يكون القاضي ممزم بالرد  توافرىا في وجو األحوال، فيناك شروط معينة يجب

تقديم الطمب في الشكل الذي يتطمبو القانون وأن يكون واضحة : عميو وىذه الشروط ىي
وجازمة ولو عالقة مباشرة بموضوع الدعوى، أي منتجة فييا، وأن يكون لوجو الدفاع 

اضي غير ممزم فبدون توفر ىذه الشروط، الق. المطروح أمام المحكمة دليل يسنده في الدعوى
بالرد عمى أي طمب، أما في حالة توفرىا عمى المحكمة أن ترد صراحة عمى وجو الدفاع قبو 

أم رفضة، وأن تبدي في حكميا أسباب صريحة لذلك، واال كان حكميا مشوبة بانعدام أو 
 .2قصور في التسبيب 

ه بني ما الطعن عمى تقرير الخبير بأن: "وما قرره القضاء المقارن في ىذا الصدد 
انتيى إليو من نتائج عمى أسباب ال أصل ليا في األوراق ال يعد تزويرة، وسبيل الطعن في 

ىو مناقشة تقرير الخبير وابداء اعتراضاتو ال الطعن عميو بالتزوير، فإذا رفضت  إثبات ذلك

                                                           
 125. بغاشي كريمة، المرجع السابق، ص - 1
 126 -125-124. بغاشي كريمة، المرجع السابق، ص - 2
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 محكمة االستئناف االستجابة إلى طمب الطاعن واعادة القضية لممرافعة لمطعن بالتزوير في
 .1تقرير الخبير السبب المتقدم فإنيا ال تكون قد خالفت القانون

وسكوت المحكمة عن الرد " ورود الدفاع مجو: قضت محكمة النقض المصرية أن 
أن الطمب الذي تمزم المحكمة ببيان سبب رفضيا لو : كما قضت أيضا". عميو ال يعد قصورة

 .2"لى تصميم صاحبو عميوىو طمب الذي يقدم إلييا في صورة صريحة جازمة لل ع
رأى  كما يجوز ألطراف الخصومة طمب استدعاء الخبير لمناقشتو أمام المحكمة، فإذا 

القاضي أن العناصر التي بني عمييا تقريره غير وافية لو أن يعيد الميمة لو الستيفاء ما 
شابو من نقص أو غموض، وتفاديا لمناقشة نقائص الخبرة أمام جيات الحكم في جمسة 

عمى قاضي التحقيق أن يستدعي من : ج... ق 154عالنية فقد أوجب المشرع في المادة 
يعنييم األمر من أطراف الخصومة ويحيطيم عمما بما انتيى إليو الخبراء من نتائج، ويتمقى 

ليم إجال إبداء مالحظاتيم عنيا أو تقديم طمبات خاللو والسيما فيما يخص  أقواليم ويحدد
". تكميمية أو القيام بالخبرة المضادةإجراء خبرة 

ىذا في حين أن قانون اإلجراءات الجنائية الفرنسي قد قرر أن يتم توجيو االعتراضات  
والمطاعن في مرحمة سابقة عمى نظر الدعوى بالجمسة، حتى ال تطول إجراءات الفصل في 

 .3لقاضي بياىا، وحتى يكون ىناك متسع من الوقت إلزالة أسبابيا في حالة اقتناع ا
إذا فمناقشة تقرير الخبرة تستدعى إبالغ األطراف بمضمونيا حتى يتسنى ليم إبداء  

مالحظاتيم وأن يتمسكوا بالبطالن إذا رؤوا أن الخبرة قد شابيا عيب من عيوب اإلبطال، كما 
لممحكمة نفس الحق باستدعاء الخبير أماميا لمحصول منو عمى التوضيحات والمعمومات 

، وليا أن تسألو عن كل غموض أو لبس، أو أن تحكم بتعيين خبير أخر إلبداء الضرورية
رأيو شفاىة في الجمسة، وتقوم بذلك من تمقاء نفسيا أو بناء عن طمب أحد الخصوم وىذا ما 

                                                           
 154. رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص - 1
 127. بغاشي كريمة، المرجع السابق ص - 2
 .1149. المرجع السابق، صىالل عبد الاله أحمد،  - 3
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يعرض الخبراء في الجمسة عند طمب مثوليم بيا نتيجة : "ج .إ.ق 155ورد في المادة 
أن يحمف اليمين أو يقوم بعرض نتائج أبحاثيم ومعاينتيم  أعماليم الفنية التي باشرىا بعد

ويجوز لرئيس إما . بذمة وشرف ويصوغ ليم أثناء سماع أقواليم أن يراجعوا تقريرىم ومرفقتيم
من تمقاء نفسو أو بناء عمى طمب النيابة العامة أو الخصوم أو محامييم أن يوجيوا لمخبراء 

 .1عيد بيا إليو  أمي أسئمة تدخل في نطاق الميمة التي 
من المسائل التي تثار في معرض الحديث عن شيادة الخبير ىي الصفة التي يمتثل  

بيا أمام المحكمة، ىل يمتثل خبير أم شاىد؟  
أي ىل يكتفي باليمين التي أداىا أمام المحكمة عند ندبو أو عند قيده في جدول  

ج قد أشارت إلى أن الخبير ال يجدد . ..ق 145الخبراء، خاصة وأن الفقرة الثانية من المادة 
. قسمو ما دام أنو مقيد في الجدول، أم أنو ممزم بأداء يمين الشيادة؟

ج في فقرتيا األولى أين نصت صراحة عمى أن ... ق 155بالعودة إلى المادة  
الخبير إذا استدعى في مرحمة المحاكمة لممناقشة حول التقرير الذي تقدم بو، فإنو يؤدي 

يشرح ما قام بو من أبحاث ومعاينات بذمة وشرف، وما يالحظ ىنا أن صيغة  لى أنيمين ع
 .2عن يمين الشيادة الذي يقسم عمى قول الحقيقة  اليمين تختمف

كما أنيا متميزة بعض الشيء عن يمين الخبرة فيي يمين خاصة، يترتب عن إغفال  
الخبرة الغير مستوفية ليذا أدائيا عيب إجرائي يؤدي إلى بطالن الحكم المؤسس عمى تمك 

 .اإلجراء

                                                           
 غرفة العامة، القضائية،  النيابة الضبطية " ئية الجزا اإلجراءات قانون شرحفريجة محمد ىشام، فريجة حسين،  - 1

 .161. ص 201 الجزائر، والتوزيع، لمنشر الخمدونية دار دط؛ ،"االتيام
أقسم باهلل العظيم أن أتكمم بغير حق وال : ويؤدي كل شاىد ويده اليمنى مرفوعة اليمين بالصيغة اآلتية:  93/2المادة  - 2
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وعمى جية الحكم أن تثبت في محضر المرافعات أو في الحكم أن الخبير قد أدي  
اليمين واال كان حكميا عرضة لمنقض، فمن ثمة فالقضاء بما يخالف ىذا المبدأ يعد خرقا 

 .1لمقانون
وضع بعض الباحثين مجموعة من القواعد التي يجب عمى الخبير االلتزام بيا  وقد 

:  أثناء تقديم الشيادة حتى تأتي معززة لما جاء في تقريره ومنيا
عدم إظيار الغضب والتحدي أو االستفزاز والمحافظة عمى اليدوء والروية وتسمسل  -

.  لخطأاألفكار ميما تعرض لمضايقة قصد استفزازه وايقاعو في ا
عدم المجوء إلى أساليب االستيزاء أو التيكم والصخرية من بعض األسئمة ميما كانت  -

  .2سخيفة، وعدم إبداء أية آراء قانونية أو خارجة عن مجال الخبر
محاولة تبسيط المصطمحات العممية أثناء المناقشة قدر اإلمكان واالبتعاد عن استخدام  -

.  ت غير المفيومة لناس العاديينالمصطمحات األجنبية أو العبارا
االختصار في اإلجابة والوضوح وعدم السماح لمخصم بأخذ الجزء الذي يمزمو من الفكرة  -

. فقط، وتوضيح المسائل التي تحتاج إلى ذلك
عدم االنحياز ألحد الخصوم أو إظيار التعاطف مع أحدىم عمى حساب الخصم اآلخر   -

 .واإلجابة بأمانة وحياد
3.

قوة التقرير في اإلثبات 
يكون لتقرير الخبير قوة اإلثبات التي تكون لألوراق الرسمية في شأن ما أثبتو من   

وقائع شاىدىا أو سمعيا أو عمميا في حدود اختصاصو، فما دام أنو يقوم بميمتو في 
                                                           

، 1، المجمة الفضائية، العدد 60225، المحكمة العميا، الغرفة الجنائية األولى، رقم 1989فيفري  14قرار بتاريخ  - 1
 .151. ، ص1991السنة 

 والعموم العقوبات قانون في ماجستير ،مذكرة الخبرة تقدير في الجنائي القاضي سمطةخروفة غانية،   - 2
 .70. ، ص 2008/2009قسنطينة  منتوري الجنائية، جامعة

.  71. خروفة غانية، المرجع السابق، ص - 3
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التحقيق بتكميف من القضاء أعتبر تقريره المشتمل عمى نتيجة ىذا التحقيق بمثابة األوراق 
.إنكار ما ورد فييا إال عن طريق الطعن بالتزويرالرسمية التي ال يجوز 

وعمى ذلك يكون التقرير الخبير حجة في اإلثبات في شأن بياناتو المتعمقة بتاريخو  
وبحضور الخصوم لدي الخبير أو تغيبيم، أو بجميع األمور المادية التي حققيا واألعمال 

 .1الشخصية التي قام بيا في حدود مأموريتو المنتدب ليا
بعد إجراءات الخبرة وتحرير التقرير وتقديمو لممحكمة، تعاد القضية لمجدول لمفصل  

فييا ، لكن قبل ذلك، يجب أوال أن تصرح عن مصير التقرير المقدم إلييا والذي يكون 
األطراف قد أبدوا مالحظاتيم فيو، وقدموا طمباتيم سواء بالموافقة عميو أو بطمب خبرة تكميمية 

 .أو طمبوا الخبير لمجمسة ومناقشتو أمام المحكمة، أو دفعوا ببطالن أعمالو أو خبرة ثانية، 
ذا كان ىناك طرف أو عدة أطراف قد رؤوا أن الخبرة قد شابيا عيب من عيوب   وا 

اإلبطال فميم حق الدفع بالبطالن إال أن ىذا الدفع ال يأخذ بو إذا رأت المحكمة أن الدليل لم 
احترام اإلجراءات الجوىرية في حالة العيوب الشكمية، أو أن الدليل يقدم إلييا إلقناعيا، لعدم 

عمى التجاوزات التي قام بيا الخبير لم يقدم ليا، أو أن الدليل عمى اعتراض الخصوم لم 
 .يحصل، أو أن البطالن قد صحح أو تنازل عميو أصحاب الحق فيو

لى أنيا فعال قائمة يستطيع وبالمقابل إذا أخذ القاضي بالوسيمة المدفوع بيا واقتنع ع 
سواء األمر بإجراء خبرة ثانية أو خبرة جديدة أو االعتكاف عمى إزالة العمميات المعنية من 

 التقرير إذا كانت ثانوية
ويجوز لو كذلك رفض الخبرة بصفة كمية إذا رأى أنو قد اطمع عمى موضوع الدعوى  
دون المجوء إلى إجراء خبرة  -إن ىو قد وجد في ممف الدعوى ما يغنيو عن الخبرة  -

جديدة، خصوصا إذا كان في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتو، وما يغني عن إعادة 
 .الميمة الخبير
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كل ىذه السمطات المقررة لمقاضي في تقدير تقرير الخبرة في مناقشتو أو إعادة  
متروكة بمحض تقديره الميمة لمخبير الستكماليا أو االستعانة بأخرين، ىي سمطات جوازية 

. 1فمممحكمة كامل الحرية في تقدير القوة التحميمية لتقرير الخبير . دون معقب عميو
باعتبارىا الخبير األعمى أو كما يسمى القاضي خبير الخبراء، يمكنيا أن تقدر رأيو   

ولو كان في مسألة فنية دون االستعانة في ذلك برأي فني أخر ما دامت لم ترى لزومة 
. 2التخاذ ىذا اإلجراء 

بطالن تقرير الخبرة :  الفرع الثالث
الجزائية عمى مخالفة القواعد  البطالن ىو الجزاء الذي فرضو قانون اإلجراءات  

 .3اإلجرائية والذي يرد عمى العمل اإلجرامي فييدد آثاره القانونية 
أنو الجزاء الذي يرتبو قانون اإلجراءات ": بمعميات إبراىيم"كما عرفو كذلك األستاذ  

 الجزائية عمى كل إجراء من إجراءات الدعوى يكون مخالفة لما ينص عميو القانون
العيوب المبطمة ألعمال الخبراء تكون إما عيوب تمس النظام العام، إما جوىرية وأىم  

. أساسية، باإلضافة إلى ما أقره الفقو والقضاء من حاالت تؤدي أحيانا كثيرة إلى البطالن
البطالن لعدم احترام إجراءات تمس بالنظام العام : أوال
لإلجراءات، إلى تحقيق غايات  قد ييدف المشرع من خالل تنظيمو األشكال القانونية 

معينة، وىذه الغايات مثل ضمانات لمخصوم، وأىميا التي يرمي المشرع إلى تحقيقيا من 
خالل فرضو أوضاعا شكمية معينة كمبدأ حرية الخصوم في الدفاع، ويقتضي تمكينيم من 

كذلك طمب ج، ... ق 154تقديم الدفوع واألدلة واألسانيد المثبتة لحقيم، ذلك طبقا لممادة 
. ندب خبير لبحث أية مسألة فنية

                                                           
 .245. عدلي أمير خالد، المرجع السابق، ص - 1
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وفي ىذا النطاق قد يكون عدم إجابة الدفاع عمى طمبو إخالال بحقو سواء انصب  
. الطمب عمى ندب خبير أو استدعاءه لممناقشة

وعميو فإذا توفرت ىذه المقتضيات التي يستمزميا المشرع في ىذا العمل اإلجرائي كان  
. جو القانوني، أما إذا لم تتوفر يعد إخالال في حقوصحيحة، ألنو تم وفقا لنموذ

 .1لذلك وجب عمى المحكمة أن تجيبو أو ترفضو بناء عمى أسباب مبررة وجدية
عدم قيام الخبير شخصية بالميمة الموكولة إليو، فإذا قام بيا أحد مساعده، كانت الخبرة  -

ثقافتو أو تجربتو الطويمة باطمة، ألن اليدف من تعيين المحكمة لخيير ماء يكون نظرا ل
واختصاصاتو الدقيقة في المسائل الفنية المعروضة عمى المحكمة، فإذا لم يقم بيا شخصية، 

. كانت الخبرة باطمة لمساسيا بإجراءات تمس النظام العام
أن يقوم بعمميات الخبرة خبير غير معين من طرف المحكمة، فإذا لم تكن ىذه  

حتى لو رضي بو الخصوم ولم تأمر بتعيينو بحكم قضائي، ورغم األخيرة موافقة مسبقا عميو 
 .2ذلك قام بعمميات الخبرة، يكون التقرير نتيجة ذلك باطل بطالن مطمق

كما تكون الخبرة باطمة إذا قام بيا شخص غير مؤىل، كأن يكون ال يحمل مؤىالت   -
عممية التي يجب توافرىا في الخبير، أو كانت مؤىالتو غير صحيحة من حيث الواقع كأن 
تكون مزورة مثال، أو يحدث أن تخطئ المحكمة في الشخص الذي كانت تقصده بالذات 

 .مثال، أو ألي سبب أخر وتعين شخص أخر لمتشابو في االسم
ويذىب بعض االتجاه في الفقو أن الخبرة تكون باطمة إذا قام بيا خبير غير مختص  

في المادة محل التعيين، كأن يكون الخبير طبيبا مثال وكان موضوع الخبرة في المحاسبة، 
...  البناء
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وب أن يقوم بيا أن يقوم بأعمال الخبرة خبير واحد فقط في حين أن القانون ينص عمى وج -
عدد من الخبراء، فإن كان القانون ينص صراحة عمى وجوب قيام خبرة بواسطة عدد معين 

 .من الخبراء، وليس من طرف خبير واحد فقط، فإن قام بيا كان التقرير باطال
و كذلك الشأن إذا قام بأعمال الخبرة عدد من الخبراء في حين أن المحكمة قد عينت  

.  التقرير يكون باطال في ىذه الحالةخبيرة واحدة، فإن 
 .1إذا قام بعمميات الخبرة خبير قد شطب اسمو من قائمة الخبراء  -

 البطالن لعدم احترام اإلجراءات الجوهرية: ثانيا
ىناك إجراءات جوىرية يجب عمى الخبير احتراميا قبل وأثناء قيامو بميامو، فإن لم  

:  يحترميا جاز لألطراف الطعن بالبطالن في أعمالو وىي
اإلخالل بمبدأ المواجية ويقتضي ىذا المبدأ تمكين الخصوم من تقديم الدفوع واألدلة  -

ج، وعميو إذا توفرت ىذه المقتضيات  ...ق 154واألسانيد المثبتة لحقيم، طبقا لنص المادة 
 .2المشرع كان العمل صحيحا، أما غير ذلك فإنو يكون معيبا التي يستمزميا

وذلك ما ذىبت إليو محكمة النقض الفرنسية إلى أنو ال يترتب البطالن إال إذا نشأ عن عدم 
خالل بحقو في الدفاع، فإن مجرد حضورىم جمسة الخبير مع  تمكنيم من دعوة الخصوم وا 

 .3اإلدالء بدفاعيم ومالحظاتيم يسقط البطالن المترتب عمى عدم دعوتيم لمحضور
ج، فيو إجراء جوىري ... ق 145عدم حمف الخبير اليمين القانونية حسب نص المادة  -

يترتب عنو البطالن وىو من النظام العام يجب التمسك بو أمام محكمة الموضوع وال يجوز 
. ة العمياإثارتو أمام المحكم
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من العيوب الجوىرية التي تجعل في إمكان الخصوم الطعن بالبطالن في تقرير الخبرة،   -
تجاوز الخبير لمميمة الموكولة إليو، وعدم األخذ بعين االعتبار مالحظات الخصوم 

.  واعتراضاتيم وأقواليم وعدم النص عمييا في تقريره
لألطراف، أثناء إجراء أعمال الخبرة أن ج يجوز ... ق 152كذلك ما نصت عميو المادة  -

يطمبوا من الجية القضائية التي أمرت بيا أن تكمف الخبراء بإجراء أبحاث معينة أو سماع 
 .أي شخص معين باسمو

ذا استمر الخبير في إجراء عممية الخبرة، دون الرد عمى الخصوم، فإنو يترتب عمى   وا 
. ىذا اإلجراء البطالن

د أجاز لمقاضي الرجوع إلى الخبراء في المسائل التي يستمزم الفصل إذا كان المشرع ق  -
عمى أنو ال يجوز ... فييا استيعاب نقاط فنية ال يتمكن من اإللمام بيا وال يطالب بيا 

االستعانة بيم في استيعاب المسائل القانونية ألن المفروض عممو بيا، فإذا فعل ذلك فقد 
 .1 (لمبطالنه، وعرض حكمو أخل بواجبو وتنازل عن سمطتو لغير

تمك المتعمقة : ج صورة تكون فييا الخبرة باطمة، الصورة األولى... ق 157وتذكر المادة 
 .باستنطاق المتيمين، أما الصورة الثانية فتتعمق باالستماع لمطرف المدني

وكخالصة يمكن القول أنو إذا كان البطالن من النظام العام جاز لكل طرف في الدعوى 
ع بو في أي مرحمة كانت عمييا الدعوى، غير أنو ال يجوز الدفع بالبطالن أمام المحكمة التف

أما إذا كان البطالن . العميا ويجوز لمقاضي إثارتو ولو من تمقاء نفسو المساسو بالنظام العام
ال يمس النظام العام فيجوز لمخصم الذي لو مصمحة في ذلك أن يدفع بو قبل أي دفاع في 

 .2الموضوع
متى أبطمت المحكمة تقرير الخبرة كان ليا أن تأمر بإعادتيا، أو إجراء خبرة جديدة،  

ذا استندت عمى خبرة باطمة فإن قرارىا يبطل  .وا 
                                                           

 .198 -197. موالي ممياني بغدادي، المرجع السابق، ص - 1
 .201.موالي ممياني بغدادي، المرجع السابق، ص - 2
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ويكاد بجمع الفقو عمى أن لممحكمة االستئناس واالستدالل بتقرير خبرة باطمة كقرينة  
الدعوى شريطة أن ال يكون التقرير قضائية أو كدليل بسيط يضاف إلى األدلة المقدمة في 

 .1الباطل أساسأ لقرار المحكمة
يداعه  الثانيالمطلب  تحرير التقرير وا 

التقرير الخبرة أىمية بالغة، فيو الوعاء الذي يقوم فيو الخبير نتائج أبحاثو، والذي   
وق  عمى أساسو وفي جل األحيان يتحدد مصير الدعوى العمومية وبالتبعية مصير المتيم وحق

 .3ويوقع الخبير عمى تقرير الخبرة ويودعو 2الطرف المدني 
تحرير تقرير الخبرة :  الفرع األول

نظرا لما تتسم بو اإلجراءات الجنائية من طابع السرعة وجب عمى الخبير أن ينتيي   
ج ... من ق 148لذلك نجد المادة  4 من اإلجراءات المأمورية التي تناط لو في أقرب األجرة

عمى الجية القضائية التي أصدرت قرار الندب أن تحدد ميعاد لمخبير إلنجاز ميمتو  أوجبت
وتحرير تقرير يتضمن وصف شام ومجمال عن جميع األعمال التي قام بيا، فقد عرف ىذا 

 .5األخير بأنو الوثيقة التي تتضمن خالصة وافية لما ورد في محاضر األعمال 
 
 
 

                                                           
. 255.226ص.مراد  محمود التشنيكات، المرجع  السابق   - 1
 60. خروقة غانية، المرجع السابق، ص - 2
  112.أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص - 3
، 1996حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في أصول اإلجراءات الجنائية، تط؛ منشأة المعارف، اإلسكندرية،  - 4
 381ص

 .316. المرجع السابق، صمحمد حسن قاسم،  - 5
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كما يعتبر بمثابة الشيادة المكتوبة اليامة التي وضعت بمبادرة من القاضي أو  
المحكمة، وتحت سمطة اليمين القانونية وليذه الشيادة أبعاد في غاية األىمية كونيا تتحكم 

 .1لو  األساسيبشكل واسع في الحكم القضائي، بل أحيانا تكون السيد 
يداعيا وتبميغيا عمى  154و  153ج في المادتين .ق نص  ظروف، تحرير الخبرة وا 

عند انتياء أعمال الخبرة يحرر الخبراء تقريرا : "نصت عمى أنو  153لألطراف، فالمادة 
يشيقل عمى وصف لمعمميات التي قاموا بيا مع إبداء آرائيم شيادتو بقيامو شخصيا بمباشرة 

ج التي استخمصيا بنفسو من األعمال التي عيد إليو باتخاذىا، كما يتضمن أيضا النتائ ىذه
 .2عممو والتي تجيب أساسا عمى األسئمة التي يكون قاضي التحقيق قد طرحيا عميو

وبالجممة يجب عمى الخبير أن يضمن محضر أعمالو كل دقائق العمل الذي باشره، فإذا "
ا كان قد انتقل لممعاينة فعميو أن يبين ما أجراه في ىذا الشأن وما أثبتو من مشاىدات وم

وصل إليو من معمومات، واذا كان الخصوم قد تقدموا إليو بمستندات فعميو أن يبينيا ويبين 
نتيجة فحصو ليا وما استخمصو منيا، والقصد من ذلك ىو تمكين المحكمة من أنت لم بكل 

 .3التفاصيل عند اإلطالع عمى نتيجة أعمالو 
عن ميمتو وال تي يعرفيا إبان قيامو ويمتزم الخبير بالمحافظة عمى األسرار المينية الخارجة 

بعد ذلك يوقع تقريره ويودعو، وكذا األحراز أو ما تبقى منيا لدى كاتب الجية القضائية  4بيا 
ن تعدد الخبراء واختمفوا ( 153/3 المادة)التي أمرت بالخبرة، ويثبت ىذا اإليداع بمحضر  وا 

لة مع التغيل الكافي وأن يوقع في الرأي، فعمى كل خبير منيم أن يبدي رأيو بصورة مستق
 .5 (2فقرة  153المادة )تقريره ويؤرخو 

                                                           
 08، ص1999بودرواز حدة، الطب الشرعي المسائل الجنائية مذكرة نياية التريص  لمينة المحاماة سطيف،  - 1
 .112. أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص - 2
 456. رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص - 3
، 1999التشريع الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر،  أحمد شوقي الشمقاني، مبادء اإلجراءات الجزائية في - 4
 .264. ص

 130. ، ص2014محمد حزيط، الخبرة القضائية في المواد المدنية و اإلدارية ، دار ىومو، الجزائر ،   - 5
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فإن البعض يرى جواز  1رغم صراحة ىذا النص بمزوم ورود تقرير الخبرة مكتوبا 
 .2الخبرة الخبرة الشفوية التي تؤدي أثناء جمسات المحاكمة أو التحقيق

مكتوب تبقى أكثر وضوحا وأكثر غير أنو يبدو أن الخبرة التي يقدميا الخبير بتقرير  
در لألخطاء البشرية وأىميا النسيان والخطأ، ومع ذلك فإن إبداء األراء الشفوية في مسائل 

ال تحتاج إلى أبحاث مخبرية أو تجارب فنية قد يكون م فيدا في اختصار إجراءات المحاكمة 
 .والقميل من أمد التقاضي

يره أسموبا واضحا مفيوما غير معقد ال كما يجب أن يستعمل الخبير في تحرير تقر 
يدع أي مجال لمشك أو التأويل، باستعمال مصطمحات سيمة بعيدة عن الغموض بحيث 

يمكن فيمو واستيعابو من قبل الجية القضائية النادية لو، وحتى من طرف الخصوم ليتمكن 
ىذا السياق  لكل من لو الحق من مناقشتو وفيمو وتكون القناعة عمى ضوء ما جاء بو، وفي

أن الخبراء القضائيين بحاجة إلى التعبير عن نتائج خبرتيم بمغة : "يقول أحد الفقياء اإلنجميز
 .3و اضحة مفيومة ال تحتمل سوء التفسير 

يحرر الخبراء لدى : "من ق ج  153وما تجدر اإلشارة إليو ما نصت عميو المادة  
صف ما قاموا بو من أعمال ونتائجيا انتياء أعمال الخبرة تقريرا يجب أن يشتمل عمى و

وعمى الخبي أن يشيد بقياميم شخصيا بمباشرة ىذه األعمال التي يعيد إلييم باتخاذىا 
...". ويوقعوا عمى تقريرىم

                                                           
عماليم إال ضمن تقرير في التشريع الفرنسي، لم يكن الخبراء في ظل قانون اإلجراءات المدنية القديم ممزمين بتقديم أ - 1

 1978ديسمبر  17عرض تمك األعمال شقويا، ثم بعد صدور مرسوم  -في جميع األحوال  -كتابي ولم يكن بوسعيم 
 .ج، أضحت الطريقة الشقوية من الطرق الممكن مموكيا.. ق 282الذي تبنت أحكام المتعمقة بالمادة 

 .100. يطاىر تواتي، المرجع السابق، ص: ذكره
كان المشرع لم يضمن مواد قانون اإلجراءات الجزائية نص يشير إلى إمكانية اإلدالء بالرأي شفاىة، إال أنو قد  إذا - 2

تحدد في الحكم القاضي بإجراء الخبرة : ىم صراحة عمى تقديم الخيرة شفاىة حيث تتص.من ق 49أجاز بمقتضى المادة 
 ، أو اإلدالء بتقريره الشفوي...ميمة الخبير 

 13۔، ص2001حماس صوئية، الطب الشرعي في اإلجراءات الجزائية، مذكرة نياية التربص لمينة المحاماة، سطيف، - 3
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تكاد تجمع التشريعات اإلجرائية المختمفة عمى ضرورة أن يضم التقرير عدة بيانات  
يوضح الشكل أو الكيفية التي يتم بيا تحريره  رئيسية، ومن بينيم المشرع الجزائري إال أنو لم

مسألة مشتمالت ىذا األخير رغم أنو لم يورد أي شكمية معينة   153وأورد في نص المادة 
: 1ليا ولكن يمكن تصورىا فيما يمي

. التوقيع إلثبات أن األعمال قام بيا شخصيا . -وصف ما قاموا بو من أعمال ونتائجيا -
إن العرف القضائي والتقاليد المينية قد أرست بعض القواعد األساسية واليامة التي يجب 
عمى الخبير احتراميا عند كتابة وتحرير التقرير، حتى يتمكن القاضي والخصوم مراجعة 

وينقسم تقرير الخبير إلى . النتائج وبالتالي يمكنيم مناقشة ما ورد فيومختمف اإلجراءات و
: أقسام وىي

تشمل اسم الخبير والميمة التي كمف بيا وذلك طبقا لما ورد في األمر أو : المقدمة: أوال 
. الحكم الصادر بندبو

 .2تشمل جميع اإلجراءات واألبحاث التي أجراىا :  إجراءات وأعمال الخبرة: ثانيا
جميع المعمومات التي حصل عمييا في سبيل تنفيذ الميمة المسندة إليو، والحكمة  مع عرض 

من تحرير محاضر األعمال تمكين القاضي من اإللمام بكل األعمال واإلجراءات التي 
باشرىا، وما إذا كانت صحيحة ومن شأنيا أن تؤدي إلى النتيجة التي انتيى إلييا في تقريره 

.  أم ال
يشمل ىذا البيان رأي الخبير في المسائل التي ندب بشأنيا :  الرأي أو النتيجة: ثالثا 

واألوجو التي استند إلييا، حتى يسيل اكتشاف ما قد يشوب أراءه أو النتائج التي توصل إلييا 
ذا تعدد الخبراء يجب أن يذكر الخبير أسبابو الخاصة التي ال يتفق  3من نقص أو غموض وا 

                                                           
ن لم يكن خاضعا لشكميات معينة، مما يستبعد توقيع جزاء البطالن عمى الخبرة نتيجة أية مخالفة فيو، إال أن  - 1 التقرير وا 

ييب الرأي المدلى بو من الخبراء وىو األمر الذي يدعو المجوء إلى ىناك حاالت تجعمو كذلك ومثال ذلك القصور في تس
.  خبرة جديدة

. 210. عيد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص - 2
 1139/1140. ىالل عبد الاله أحمد، المرجع السابق، ص - 3
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  1براء الميمة الواحدة وأن تكون النتائج التي توصل إلييا في حدود الميمةفييا مع غيره من خ
 .2التي كمف من أجميا فال يجب تجاوزىا 

 التوقيع: رابعا
لما كان األصل أن عمل الخبير شخصي، لذلك يجب أن يتضمن التقرير ما يثبت أن  

 .ه قد قام بأداء عممو بنفسو، وأن يقوم بالتوقيع عمى ذلك
وفي حالة تعدد الخبراء فإنيم يشتركون في وضع تقرير واحد، إذا كانت أرائيم متفقة  

 3ويقوم كل منيم بالتوقيع عمى ىذا التقرير المشترك 
أما إذا اختمفت وجيات النظر يتقدم جميع الخبراء بتقرير واحد وال يجوز ليم تقديم  

 .4تقارير منفصمة عمى أن يعمل كل منيم وجية نظره
عمى الخبير أن يرفق تقريره بمختمف الوثائق ذات العالقة بالخبرة ويودعيا إلى  :خامسا

. الجية القضائية التي ندبتو أو كمفتو بإحضارىا أو سممتو إياىا
البيانات التي : أما عن مدى حجية البيانات الواردة في تقرير الخبرة فيي نوعين 

بمة لتقدير موضوعي ، والبيانات التي تتناول وقائع المعاينات والتحقق من قياميا فيي قا
 .تحتوي عمى تحميالت وتأويالت شخصية فيي جديرة بتقدير ذاتي فحسب

فالطائفة األولى من ىذه البيانات تتعمق بتعريف الخبراء والخصوم والجية المقررة  
إلجراء الخبرة والقرار القاضي بذلك التدبير والمستندات واألشياء التي تخص الخصوم 

م، وأقوال ومالحظات األطراف، وىي تشمل كذلك عمى وصف المعاينات الم جراة، وغيره
أما الطائفة الثانية، فيي . فيذه البيانات تتمتع بحجية قاطعة ال يجوز الطعن فييا إال بالتزوير

                                                           
إليو وأبد رأيو في مسائل أخرى، فإنو أنو في حال إذا تجاوز الخيير نطاق الميمة المسندة :" ترى الدكتورة أمال عثمان - 1

ورغم عدم جواز ذلك، إال أنو ال يوجد ما يمنع القاضي من األخذ بيا عمى سبيل االستئناس عمى أنيا من األعمال 
 .63. خروفة غانية، المرجع السابق، ص: ذكرتو. ا"االستدالل إذا ما اطمأنت المحكمة إلى سالمتو

 118، ص، 2008دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، : المسؤولية الجنائية، طمحمد عمى سكيكر، آلية إثبات  - 2
 1141. ىالل عبد الاله أحمد، المرجع السابق، ص - 3
فإذا اختمفوا في الرأي أو كانت ليم تحفظات في شأن نتائج المشتركة بين كل منيم رأييم أو : "...  153/2المادة  - 4

 ..."تحفظاتو مع تعميل وجيات نظره
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تحتوي عمى تحميالت وتأويالت الخبراء، تتناول الوقائع محل معايناتيم وما استخمصوه من 
 .برأييم، ىذه البيانات محدودة الحجية وذات أثار نسبية قابمة النقاشنتائج واإلدالء 

 :ىذا مثال عن تقرير الخبرة الطبية والذي يتضمن البيانات التالية ولتوضيح أكثر 
تمكن من التعرف عمى الممف محل الخبرة والتأكد من سالمة اإلجراءات : الديباجة -أ

 :المتبعة وصحتيا وذلك لما تشممو من
. الجية القضائية المنتدبة لمخبرة -
.  تاريخ ندب الخبرة  -
. رقم الممف أو القضية -
. أسماء وألقاب األطراف وعناوينيم  -
. الميمة المسندة لمخبير -
: الوقائع الطبية -ب  
. حالة المصاب -
. التذكير باألسباب التي دعت إلى إجراء الخبرة  -
. اإلصابة الالحقة بالمضرور وتطورىا ومدة عالجيا  -
. اآلثار الناجمة عن اإلصابة إن وجدت ولم تختفي -
يذكر العمميات الجراحية أين أجريت، تناول األدوية، مدة العجز، تاريخ : العالج  -ج 

ألن والبد عمى الخبير أن يحدد اإلصابات والجروح تحديدا دقيقا ال يترك مجال لمشك . الشفاء
ىذا األخير ال يفسر لصالح الضحية بل ضدىا، والبد من اإلشارة دائما إلى توفر عالقة 

سببية بين اإلصابة والفعل الذي أتاه الجاني حتى يمكن القضاء من مساعمة الجاني لكون 
 فعمو ىو المتسبب في اإلصابة

ا في تقرير الخبرة ىذه العناصر البد من اإلشارة إليو: مدة العجز أو التوقف عن العمل -د 
 :وىي
 .تاريخ الشفاء . -مدة العجز عن العمل المؤقت -
. تحديد نسبة العجز -
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تتضمن اإلجابة عن األسئمة المطروحة من طرف القضاة والبد أن تكون : الخالصة -ه  
اإلجابة محددة ومختصرة، وعمى الخبير تجنب المسائل التي ال تتعمق بالخبرة أو التي تخرج 

ه وميمتو، إذ عمى ضوء ىذه الخبرة يتصرف القضاة حسب اقتناعيم عن اختصاص
الشخصي ومدی کونيا مجدية ووافية وأحاطت بكل المسائل المتعمقة بالقضية وأجابت عنيا 

بصورة واضحة ودقيقة  
 الخبرة رإيداع تقري الفرع الثاني

بعد أن يد الخبير تقريره مشتمال عناصره األساسية فإن من واجب إمياعو لدى كتابة   
فيقوم كاتب الضبط بتحرير محضر يثبت فيو ىذا اإليداع،  ضبط الجية القضائية المنتدبة لو

الذي يجب أن يتم من الخبير نفسو أم من وكيمو الخاص، وعمى ىذا فميس بإمكان الخصوم 
 .لتكفل بيذا اإلجراء القيام مقام الخبراء

يودع التقرير واألحراز أو ما تبقى منيا : "...153فقد ورد في الفقرة الثالثة من المادة  
 .1كاتب الجية القضائية التي أمرت بالخبرة ويثبت ىذا اإليداع  لدى
بعد إيداع تقرير الخبرة عمى قاضي التحقيق أن يستدعي من ييمو األمر من األطراف  

و  105بما انتيى إليو الخبراء من نتائج وذلك مع مراعاة أحكام المادتين  ويحيطيم عمما
تحت طائمة البطالن، أي أن تبميغ نتائج الخيرة إلى المتيم أو الطرف المدني يكون   106

 .2بحضور محامييم بعد استدعائيم قانونا ما لم يتنازال صراحة عن ذلك 
ال إليداع مالحظاتيم بشأن التقرير أو ويتمقى قاضي التحقيق أقواليم ويحدد ليم أج 

ذا رفض قاضي  لتقديم طمبات خالليا، خاصة ما يتعمق بطمب خبرة تكميمية أو مضادة، وا 
 .الطمب عميو أن يعمل حكمو ليتمكن من لو مصمحة بالطعن التحقيق ىذا 

                                                           
. 112. أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص - 1
عمى القاضي التحقيق أن يستدعي من يعنييم األمر من أطراف الخصومة ويحيطيم عمما بما : "ق، ج 154المادة  - 2

ويتمقى أقواىم بشأنيا ويحدد ليم  106و 105إنتيی إليو الخبراء من نتائج وذلك باألوضاع المنصوص عمييا في المادتين 
بداء مالحظاتيم عنيا أو تقديم طمبات خطو وال سيما فيما يخص إجراء أعمال خيرة تكميمية أو القيام بالخبرة أجال بإ
 ....مضادة
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نفيم من كل ىذا أنو إذا قدم أحد األطراف المتيم أو الطرف المدني أو محامييم  
جراء خبرة تكميمية أو خبرة مضادة ورفض قاضي التحقيق ذلك يتعين عميو في ىذه طمب إ

يوما من تاريخ استالمو الطمب، فإذا كان ( 30)الحالة إصدار أمر مسبب في أجل ثالثين 
ىذا األخير قد قدم من طرف المتيم أو محاميو وصدر بشأنو أمرا برفض ه جاز لممتيم أو 

 .1أيام من تاريخ تبميغو( 03)ور في أجال ثالثة محاميو استئناف األمر المذك
 .أما الطرف المدني أو محاميو فمم يخوليم القانون ىذا الحق

ذا لم يبت قاضي التحقيق في أجال ثالثين   يوما من تاريخ استالمو الطمب ( 30)وا 
 أيام وليذه األخيرة أجل( 10)يمكن الطرف المعني اخطار غرفة االتيام مباشرة خالل عشرة 

يوما لمفصل في الطمب تسري من تاريخ إخطارىا ويكون قرارىا غير قابل ألي ( 30)ثالثين 
 (154/3) طعن المادة

ذا ما قدم طمب إجراء الخبرة التكميمية أو المضادة من طرف وكيل الجميورية تعين   وا 
أيام، فإن صدر أمر (  05) عمى القاضي التحقيق الفصل فيو بأمر مسيب في أجل خمسة 
. أيام من تاريخ صدوره( 03)برفض الطمب جاز لوكيل الجميورية استئنافو في أجل ثالثة 

ذا لم يبت قاضي التحقيق في طمب النيابة خالل أجل خمسة  أيام يمكن لوكيل ( 05) وا 
أيام ويتعين عمى ىذه األخيرة أن تبت ( 10)اختار غرفة االتيام خالل عشرة ، 2 الجميورية

يوم تسري من تاريخ اخطارىا ويكون قرارىا غير قابل ألي ( 30) في ذلك في أجل ثالثين 
 .3( 69/  4طعن المادة 

 
 

                                                           
يرفع االستئناف بعريضة تودع لدى قمم مكتب المحكمة في ظرف ثالثة أيام من تبميغ األمر إلى : "... 172المادة .  - 1

 ..."168المتيم طبقا لممادة 
الجميورية حق اإلطالع عمى نتائج تقرير الخبرة ليتسنى لو تقديم طمبات إضافية لبت رأی ضرورة لذلك، طبقا لوكيل  - 2

 310  -95من المرسوم التنفيذي رقم  10لممادة 
 131. محمد حزيط، المرجع السابق، ص - 3
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 وقت إيداع تقرير الخبرة :  الفرع الثالث
يداعو لدى  1ن عميو توقيعو وتأريخوانتيى الخبير تحرير تقريره وأصبح جاىزا فإمتى   وا 

أمانة ضبط المحكمة في الميمة المحددة في الحكم أو أمر الندب، وىذه الميمة خاضعة 
لمسمطة التقديرية لمقاضي، والتي تختمف باختالف طبيعة النزاع وطبيعة الميمة الموكمة 

... ق 148المادة لمخبير وصعوبتيا ومدى توافر اإلمكانيات الالزمة إلنجازىا، حيث نصت 
ج عمى جواز تمديد الميمة التي يذكرىا القاضي في قراره بطمب من الخبير إذا اقتضت ذلك 

وىو ما لم ينص  ،أسباب خاصة ويكون ذلك بقرار مسبب من طرف القاضي الذي قام بندبو
 .عميو المشرع في قانون اإلجراءات المدنية

ىذا األخير يعتبر قبل ذلك مجرد ورق وال تنتيي ميمة الخبير إال بإيداع التقرير ف 
يستطيع أن يضيف إليو بعض اإلضافات أو يصححو، وكل تغيير يتم بعد ذلك يعتبر الغيا 

ال قيمة لو، غير أنو يجوز عند االقتضاء بعد االتصال بالمحكمة وأخذ موافقتيا تصحيح 
ر وارفاق وثائق المادية أو بعض اإلغفاالت التي ال تأثر فيو من حيث الجوه بعض األخطاء

 .2أو معمومات استقاىا الخبير بعد وضع التقرير 
ذا تقاعس الخبير في أداء ميمتو فمقاضي التحقيق سمطة استبدالو بخبير    .3آخر وا 

ففي ىذه الحالة يتعرض لعقوبات تأديبية قد تصل حد الشطب من الجدول المعد عمى مستوى 
المجمس القضائي، كما عميو أن يقدم نتائج عممو واعادة كل الوثائق واألوراق التي عيد بيا 

. ساعة( 48)خالل ثمانية وأربعون 
 

 
 

                                                           
 146. موالي ممياني بغدادي، المرجع السابق، ص - 1
 15. السابق، ص موالي ممياني بغدادي، المرجع - 2
. ، ص2005، د ط؛ دار ىومة، الجزائر،  عبد اهلل أوىايبية، شرح قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري التحري والتحقيق - 3

344. 
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يذي زدُح َرائح انخثزج وطىرها  انًثسث انثاٍَ

رىزَت األكٌخ اٌّبك٠خ أ١ّ٘زٙب فٟ اإلصجبد اٌغٕبئٟ ِٓ للهرٙب فٟ اإللٕبع ٚاٌزؤص١و ػٍٝ   

ٚعلاْ اٌمبػٟ ٚاؽَبٍٗ 
1

ٌٍٚمبػٟ أْ ٠ظله "...ط ... ِٓ ق 212، ٚ٘نا ِب أولرٗ اٌّبكح 

، فٍٙنا األف١و أْ ٠جٕٟ الزٕبػٗ اٌنارٟ ٚأْ ٠ئٌٍ ؽىّٗ ػٍٝ ..."ؽىّٗ رجؼب اللزٕبػٗ اٌقبص

ػٕبطو اإلصجبد، ؽبٌّب أْ اٌّجلأ اٌَبئل فٟ اإلصجبد اٌغٕبئٟ ٘ٛ ِجلأ اٌمٕبػخ  أٞ ػٕظو ِٓ

اٌٛعلا١ٔخ  

ٚثبٌٕظو اٌٝ اٌزملَ اٌزىٌٕٛٛعٟ اٌىج١و، ٚاٌزطٛه اٌَّزّو اٌنٞ رشٙلٖ اٌؼٍَٛ اٌّقزٍفخ  

طبه ِٓ اٌظؼت اٌزغبػٟ ػٓ اٌلٚه اٌٙبَ اٌنٞ رؼطٍغ ثٗ اٌقجوح فٟ َِبػلح اٌمؼبء 

ائُ ٚعوعورُٙ ٌٍّؾبوّخ، فّٕؾٕٝ اٌغو٠ّخ فٟ رطٛه َِزّو ٍٛاء ِٓ ٚوشف ِورىت اٌغو

إٌبؽ١خ اٌى١ّخ أٚ إٌٛػ١خ ِغزُٕ وً اٌطوق ٚاٌٍٛبئً اٌؾل٠ضخ اٌزٟ رّىٓ اٌّغوَ ِٓ ار١بٔٗ 

األفؼبي اإلعوا١ِخ ثَوػخ ٚثطو٠مخ رغؼً اٌّؾمك ٠مف أِبِٙب ػبعيح غ١و لبكه ػٍٝ فه 

 .ئً اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزٟ ِٓ شؤٔٙب رؾم١ك ػلح اػزجبهاد ٚأ٘لافأٌغبى٘ب،  اْ ٘ٛ ٌُ ٠ؤفن ثٙنٖ اٌٍٛب

هغُ اٌلٚه اٌنٞ رٍؼجٗ اٌقجوح فٟ وشف ِؼبٌُ اٌغو٠ّخ، اال أْ اٌّجلأ اٌمبٟٔٛٔ ٠مؼٟ  

أْ هأٞ اٌقج١و ال ٠م١ل اٌّؾىّخ، ٠ٚن٘ت هأٞ أفو اٌٝ اٌمٛي أٔٙب ١ٌَذ ٍِيِخ ثوأ٠ٗ، ٌٚٙب 

. ِقبٌف رّبِب ٌوأ٠ٗ اما رج١ٓ ٌٙب ٚعب٘زِٗطٍك اٌزمل٠و فٟ مٌه، ثً ٌٙب أْ رؤفن ثوأٞ 

ٌإلؽبؽخ ثّؼب١ِٓ ٘نا اٌّجؾش ٍٕؾبٚي رم١َّٗ اٌٝ ِطٍج١ٓ، ٔزٕبٚي فٟ اٌّطٍت  

األٚي ِلٜ ؽغ١خ ٔزبئظ اٌقجوح ٚآصبه٘ب، أِب فٟ اٌّطٍت اٌضبٟٔ فٕزؼوع ٌجؼغ طٛه 

رٟ رزُ ف١ٙب ٚرطج١مبد اٌقجوح  اٌغيائ١خ ثؾىُ أٔٙب وض١وح ِٚزٕٛػخ ٔزطوق ألُ٘ اٌّغبالد اي

. االٍزؼبٔخ ٌٍىشف ػٓ ثؼغ اٌغوائُ األوضو ش١ٛػب

 

 

                                                           
 .33. محمد حماد مرىج الييتي، المرجع السابق، ص - 1
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يذي زدُح َرائح انخثزج وآثارها : انًطهة األول 

اْ ِجلأ اٌؼبَ ٚاٌَبئل فٟ اٌمبْٔٛ اٌغيائوٞ ٘ٛ ِجلأ االلزٕبع اٌشقظٟ ٌٍمبػٟ  
1
غ١و  

ط ل١لد لٛرٙب اٌضجٛر١خ ثشوٚؽ، فٕظذ أٔٗ ال ٠ىْٛ ٌٍّؾؼو أٚ اٌزمو٠و ... ق 214أْ اٌّبكح 

لٛح اإلصجبد اال اما وبْ طؾ١ؾب فٟ اٌشىً ٠ٚىْٛ لل ؽوهٖ ٚٚػؼٗ أصٕبء ِجبشوح أػّبي 

ٚظ١فزٗ ٚأٚهك ف١ٗ ِٛػٛػخ كافً فٟ ٔطبق افزظبص ِب لل هأٖ أٚ ٍّؼٗ أٚ ػب٠ٕٗ ثٕفَٗ، 

. ٌمبْٔٛ ؽلٚك ال ٠ّىٓ رغبٚى٘ب ٚاال وبْ ٌألؽواف اٌطؼٓ فٟ أػّبٌٗفمل هٍُ ٌٗ ا

 زدُح َرائح انخثزج : انفزع األول

اْ رمل٠و اٌزمو٠و ٠زؼّٓ ث١بْ ٘نا اٌل١ًٌ ٚرفظ١ً ػٕبطوٖ صُ الزواؽخ ِٓ ٚعٙخ ٔظو  

ْ ف١ٕخ ٌّب ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ٌٗ ل١ّخ فٟ اإلصجبد، ٚرطج١مب ٌّجلأ االلزٕبع اٌمؼبئٟ فبٔٗ ٠زؼ١ٓ أ

رىْٛ ٌٍمبػٟ اٌٍَطخ فٟ رمل٠و ل١ّزٗ، فّٓ ٔبؽ١خ ٘ٛ ِغوك ك١ًٌ، ِٚٓ ٔبؽ١خ صب١ٔخ فبْ ِب 

.٠مزوؽٗ اٌقج١و ِٓ اصجبد اٌٛالؼخ ػٍٝ ٔؾٛ ِؼ١ٓ ٘ٛ لٛي ِٓ ٚعٙخ ٔظو ف١ٕخ ثؾزخ
 2

 

فّزٝ للَ اٌقج١و رمو٠وٖ اٌٝ اٌّؾىّخ فبٔٙب لله ِلٜ رٍج١خ ِب عبء ف١ٗ ٌٍغب٠بد اٌزٟ  

ػ١ٕذ اٌقجواء ٌزؾم١مٙب 
3

، فبما ٌُ رمزٕغ ثوأ٠ٗ ٌٙب أْ رٕلة فج١و أفو أٚ فجواء أفو٠ٓ، ٌٚٙب 

ػٕلئن ِطٍك اٌؾو٠خ فٟ رمل٠و آهائُٙ 
4
. 

٠مَٛ اٌمبػٟ ثبٌفظً فٟ إٌياع  : -ٚرزجب٠ٓ ٚظ١فخ اٌقج١و ِغ ٚظ١فخ اٌمبػٟ ف١ّب ٠ٍٟ 

اٌّؼوٚع ػ١ٍٗ ٚاطلاه ؽىُ فٟ ٚالؼخ ِؼبلت ػ١ٍٙب ٠ٚظً اٌٝ مٌه ثىبفخ أكٌخ اإلصجبد فٟ 

أِب ػًّ اٌقج١و ٚاْ  . -اٌلػٜٛ، ثؼل رمو٠و٘ب ٚأفن ِب ٘ٛ ِٕبٍت ِٕٙب ٚؽوػ ِب ٌُ ٠مزٕغ ثٗ

ػًّ اٌمبػٟ ام ٠ملَ رمو٠وح ثوأٞ فبص ثشؤْ اٌٛلبئغ ِؾً اٌجؾش  الزوة ِٓ ؽج١ؼخ

ٚاٌّؾبٌخ ٌٗ، اال أٔٗ ال ٠ولٝ اٌٝ ِورجخ اٌؾىُ اٌنٞ ٠ظلهٖ اٌمبػٟ فٙٛ ػجبهح ػٓ اٍزشبهح 

ف١ٕخ ٠ؤفن ثٙب اما اؽّؤْ ا١ٌٙب ٠َٚزجؼل٘ب اما ٌُ ٠مزٕغ ثنٌه، فؾزٝ ٌٛ رؼٍمذ اٌقجوح ثَّؤٌخ 

                                                           
 .18. قريشي أمال، المرجع السابق، ص - 1
 .749. محمد شتا أبو أسعد، المرجع السابق، ص - 2
 .226. مراد محمود الشتيكات، المرجع السابق، ص - 3
 .46. محمد أحمد محمود، المرجع السابق، ص - 4
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٠فظً فٟ اٌلػٜٛ، فّّٙزٗ رمزظو ػٍٝ اػطبء هأ٠ٗ ٚاٌجؾش عٛ٘و٠خ فبٔٗ ١ٌٌ ٌٍقج١و أْ 

فٟ َِبئً ماد ؽبثغ رمٕٟ، ٚ٘نا اٌوأٞ وؤٞ ١ٍٍٚخ اصجبد أفوٜ ِب ٘ٛ اال ػٕظو ِٓ 

ػٕبطو اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رزٛفو ٌلٞ اٌمبػٟ، ٚال ٠ٍزيَ ثٙب
1

  .

كٌخ امْ فبٌمبػلح أْ اٌّؾىّخ غ١و ٍِيِخ ثوأٞ اٌقج١و ٌٚٙب أْ رٍّٙٗ ٚرَزٕل اٌٝ األ 

األفوٜ اٌزٟ روربػ ا١ٌٙب 
2

، فٍمبػٟ اٌؾو٠خ اٌزبِخ، ٌٗ أْ ٠ؤفن ثٗ ٌٚٗ أْ ٠طوؽٗ، ٠ٚؤِو 

ثبعواءاد أفوٜ ٌإلصجبد، فوأ٠ٗ ال ٠ؼلٚ أْ ٠ىْٛ ِغوك ك١ًٌ فٟ اٌلػٜٛ
3
، ٚثؼجبهح أفوٜ  

فبْ ٌٍّؾىّخ أْ رغيَ فٟ ؽىّٙب ثّب ٌُ ٠غيَ ثٗ اٌقج١و
4
 . 

ٞ فٟ هلبثخ رمو٠و اٌقج١و ٚاٍزّلاك الزٕبػٗ ِٕٗ، ِّٙب ارَؼذ اٌٍَطخ اٌزمل٠و٠خ ٌٍمبع 

اال أْ ٌٙنٖ اٌٍَطخ ؽلٚك٘ب، فٙٛ ال ٠َزؼٍّٙب رؾىّؤ، ٚأّب ٠زؾوٜ ِلٜ عل٠خ اٌزمو٠و ِٚملاه 

ِب  ٠ٛؽٟ ثٗ ِٓ صمخ، ٠ٚزجغ فٟ مٌه أٍب١ٌت االٍزلالي إٌّطمٟ اٌزٟ ٠مو٘ب اٌؼٍُ ٠ٚغوٞ 

. اٌؼًّ اٌمؼبئٟ ثٙب

رؼ١ٓ اٌمبػٟ ػٍٝ طٛاة اٍزؼّبي ٍٍطزٗ ٚرمل٠و اٌم١ّخ اٌؾم١مخ ٌٍزمو٠و  فضّخ ػٛاثؾ 

: ٚأّ٘ٙب

اما وبٔذ فٟ اٌلػٜٛ أكٌخ اصجبد أفوٜ وبٌشٙبكح أٚ اػزواف فبٔٗ ػ١ٍٗ أْ ٠َزؼ١ٓ ثٙب ٌزمل٠و  -

ل١ّخ اٌزمو٠و ، ٚثمله ِب ٠ىْٛ ث١ّٕٙب ٚث١ٓ اٌزمو٠و ِٓ ارَبق ثمله ِب ٠لػُ اٌضمخ ف١ٗ، ٚال 

اػٟ أْ ٠ؤفن ثٙنا األف١و اال اما ػوػٗ فٟ اٌغٍَخ ٚأربػ ٌٍقظَٛ ِٕبلشزٗ رطج١مب ٠غٛى اٌٍك

. ٌّجلأ  اٌّٛاعٙخ فٟ اٌّؾبوّخ

                                                           
 .404.  403محمد مروان، المرجع السابق ، ص  - 1
 .1994فايز اإليعالی، قواعد اإلجراءات الجزائية أو أصول المحاكمات الجزائية، نط المؤسسة الحديثة لمكتاب، لبنان،  - 2
 317.ص

  464. رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص - 3
 658. ، ص1990، مكتبة غريب، دبن، 2إدوار عمى الذىبي، اإلجراءات الجنائية في التشريع المصري، ط - 4
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ٚاما هأد أْ رطوػ هأٞ اٌقج١و فؼ١ٍٙب أْ رَزٕل اٌٝ اػزجبهاد ف١ٕخ، ٚلل ٠مزؼٟ مٌه  

ا رمو٠وٖ ٔلة فج١و أفو، ِٚٓ صُ ٌُ ٠ىٓ ٍبئغب أْ رظله االػزجبهاد اٌف١ٕخ اٌزٟ ألبَ ػ١ٍٗ

اٍزٕبكا اٌٝ لٛي شب٘ل ال افزظبص ٌٗ ٠زمل٠و ٘نٖ االػزجبهاد 
1
  .

 :ٚثٕبء ػٍٝ ِب رملَ 

نهًسكًح أٌ ذعرًذ ذمزَز انخثُز يرً اطًأَد إنُه : أوال

ٚفٟ ٘نا اٌظلك ٠الؽع أْ اٌّؾىّخ اما اػزّلد رمو٠و اٌقج١و، فبٔٗ ٠غت أْ رىْٛ ٟ٘  

رٕظو٘ب اٌّؾىّخ، ٠ٚىْٛ ٔلة اٌقج١و لل ؽظً فٟ اٌزٟ ٔلثزٗ ٚأٔٗ ِملَ ثظلك اٌلػٜٛ اٌزٟ 

ِٛاعٙخ ٍبئو اٌقظَٛ فٟ اٌلػٜٛ، فال ٠ظؼ االؽزغبط ثزمو٠و اٌقج١و ػٍٝ ِٓ ٌُ ٠ىٓ 

فظّخ فٟ اٌلػٜٛ اٌزٟ رلة ف١ٙب ٘نا األف١و، وّب ٠زؼ١ٓ أْ ٠ىْٛ اٌزمو٠و ١ٍٍّخ ال رشٛثٗ 

ٔزبئغٗ ٚأٍجبثٗ، وّب لل رؤفن ثجؼغ ٌٍّؾىّخ اما أْ رؤفن ثزمو٠و اٌقج١و وٍٗ ة. اٌجطالْ| شبئجخ 

ِب عبء ف١ٗ ِٓ أهاء ٚرطوػ اٌجبلٟ 
2
 . 

أٌ َأخذ انماضٍ تدزء يٍ ذمزَز انخثزج وَطزذ انثالٍ : ثاَُا

ٚاٌؾبٌخ اٌضب١ٔخ ٟ٘ أْ ٠ؤفن اٌمبػٟ ثجؼغ ِب رؼّٕٗ رمو٠و اٌقج١و ِٓ أهاء ٚٔزبئظ  

ٚثبٌزبٌٟ ٠ٛافك ػٍٝ اٌزمو٠و ِٛافمخ عيئ١خ، ٠ٚطوػ اٌجبلٟ ِٕٙب، ٟٚ٘ فٟ ؽبٌخ ِب اما الؽع 

اٌمبػٟ رمض فٟ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ؽٍجٙب ِٓ اٌقج١و، ٚػ١ٍٗ ٠ّىٓ األِو ثزؾم١ك اػبفٟ 

ٌٍمبػٟ وً اٌٍَطبد اٌزمل٠و طالؽ١خ ِضً ٘نٖ اٌزلاث١و ، ٚػ١ٍٗ أْ ثّؼٕٝ فجوح اػبف١خ، ٚ

:  ٠ٛػؼ ِٓ عل٠ل ِب ٘ٛ ِطٍٛة ثبٌؼجؾ، وّب ٌٗ أْ ٠زظوف ٚفمب ألؽل اٌزظوفبد اٌزب١ٌخ

أْ ٠ؤِو اٌمبػٟ، ٍٛاء ِٓ رٍمبء ٔفَٗ أٚ ثٕبء ػٍٝ ؽٍت اٌقظَٛ ثبٍزلػبء اٌقج١و  -1

. اٌغٍَخ ٌّٕبلشخ رمو٠وٖ

اٌزمو٠و اٌٝ ٔفٌ اٌقج١و الٍزىّبي إٌمض اٌّٛعٛك ف١ٗ، ٚاٌوك ػٍٝ إٌمل  أْ ٠ؤِو ثبػبكح -2

. اٌّٛعٗ ا١ٌٗ ِٓ األؽواف

                                                           
 .750. محمد شتا أبو أسعد، المرجع السابق، ص - 1
 .50. عيد العمى بولوح، المرجع السابق، ص - 2
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أْ ٠ؤِو ثقجوح رى١ٍ١ّخ اما هأٜ أْ رمو٠و اٌقجوح ٌُ ٠ىٓ وبف١ب ٌإلعبثخ ػٓ األٍئٍخ اٌزم١ٕخ   -3

. اٌّطوٚؽخ ػٍٝ اٌقج١و ٌإلعبثخ ػٕٙب

لؼ١خ، ٌٚىٓ ٌجؾش ٚرؾم١ك ٔمبؽ ف١ٕخ رقزٍف ػٓ أْ ٠ؤِو اٌمبػٟ ثقجوح صب١ٔخ فٟ ٔفٌ اي -4 

رٍه اٌّضبهح فٟ اٌقجوح األٌٚٝ 
1
. 

 نهًسكًح أال ذأخذ ترمزَز انخثُز: ثانثا

أْ ِؾىّخ اٌّٛػٛع غ١و ِم١لح ثوأٞ  -وّب أشؤب ِٓ لجً . اٌمبػلح فٟ شؤْ اٌقجوح  

ثٕبءا ػٍٝ األكٌخ اٌّملِخ اٌقج١و ، فٍٙب أْ ال رؤفن ثٗ ٚرؾىُ ثبٌوأٞ اٌنٞ ٠زؼبهع ِغ ِب أصجزٗ 

فٟ اٌلػٜٛ ِزٝ ٚعلد ف١ٙب ِب ٠ىفٟ ٌزى٠ٛٓ ػم١لرٙب ٠ٚشزوؽ ػٕلئن أْ ث١ٓ أٍجبة ػلَ 

أفن٘ب ثوأٞ اٌقج١و
2
، ونٌه فٟ ؽبٌخ ِب اما وبْ اٌزمو٠و ِقبٌفب ٌٙنٖ األكٌخ غ١و ِزآٌف ِؼٙب،  

ق طّبَ أِبْ ٠ّٕغ هأٞ اٌقج١و ال ٠م١ل اٌّؾىّخ ِووي٘ب، ٚاٌزٟ رؼزجو ٚثؼ"ؽ١ش رؤفن لبػلح 

ِٓ عؼً اٌقجواء ُ٘ اٌمؼبح فٟ وً َِبئً اٌفٓ ٚاٌزقظض 
3
. 

أِب فٟ ؽبٌخ رؼلك رمبه٠و اٌقجوح ػٓ اٌَّؤٌخ ٔفَٙب فٟ اٌلػٜٛ اٌّطوٚؽخ، وبْ  

ٌٍمبػٟ وبًِ اٌؾو٠خ فٟ رمل٠و لٛرٙب اٌزل١ٍ١ٌخ، ٠ٚؤفن ثّب ٠وربػ ا١ٌٗ ػ١ّوٖ ِٕٙب ٠ٚجؼل ِب 

ػلاٖ 
4

وّخ اٌؼ١ٍب فٟ لواه طبكه ػٓ اٌغوفخ اٌغٕبئ١خ اٌضب١ٔخ فٟ لواه ، ٚ٘نا ِب لؼذ ثٗ اٌّؼ

، ٚ٘ٛ ِب "اْ اٌقجوح وغ١و٘ب ِٓ أكٌخ اإلصجبد فبػؼخ ٌزمل٠و لؼبح اٌّٛػٛع: "ٌٙب عبء ف١ٗ

اْ رمو٠و اٌقجوح ال ٠م١ل ٌيَٚ لؼبح اٌّٛػٛع، ٚ٘ٛ ِب أولرٗ فٟ : "أولرٗ فٟ لواه أفو ٌٙب

 ٠م١ل ٌيِٚب لؼبح اٌّٛػٛع، أّب ٘ٛ وغ١وٖ ِٓ أكٌخ اْ رمو٠و اٌقجوح ال: "لواه أفو ٌٙب

اإلصجبد لبثً ٌٍّٕبلشخ ٚاٌزّؾ١ض ِٚزوٚن ٌزمل٠وُ٘ ٚلٕبػزُٙ
5
  .

اْ رمل٠و اٌقجوح ١ٌَذ اال ػٕظو الٕبع ٠قؼغ ٌّٕبلشخ األؽواف : "ٚفٟ لواه أفو 

ح ػٕل ٌٚزمل٠و لؼبح اٌّٛػٛع، اال أٔٗ ال َٕٔٝ أْ اٌمبػٟ ال ٠َزط١غ اٍزجؼبك رمو٠و فجو

                                                           
 .50. المرجع نفسو، ص - 1
 .469-468-467-466-465-464. رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص - 2
 .209. مراد محمود الشنيكات، المرجع السابق، ص - 3
 .142. أليس بوزيد، المرجع السابق، ص - 4
 .410. بغدادي جياللي، المرجع السابق، ص - 5
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فظٍٗ فٟ عٕؾخ ا١ٌَبلخ فٟ ؽبٌخ ٍىو، فمل هأ٠ٕب ف١ّب ٍجك أْ اٌقجوح فٟ ٘نٖ اٌؾبٌخ ٟ٘ 

اْ اٌقجوح : ١ٍٍٚخ اصجبد ِفوٚػخ ثؾَت ِب م٘جذ ا١ٌٗ اٌغوفخ اٌغٕبئ١خ ٌلٜ اٌّؾىّخ اٌؼ١ٍب

."ػوٚه٠خ فٟ ؽبٌخ اهرىبة عٕؾخ ا١ٌَبلخ فٟ ؽبٌخ ٍىو ٌٚٛ وبْ اٌغبٟٔ ِؼزوفب ثنٌه
1

ٌٍمؼبء اٌفؤَٟ اٌنٞ ال ٠فوع ػٍٝ اٌمبػٟ أْ ٠زم١ل ثزمو٠و اٌقجوح فٟ  ٚ٘نا فالفب 

ؽبٌخ عٕؾخ ا١ٌَبلخ فٟ ؽبٌخ ٍىو ثّؼٕٝ أْ ٘نا اٌمبػٟ اٌفؤَٟ ثبِىبٔٗ اصجبد ؽبٌخ ٍىو 

.ثؤ٠خ ١ٍٍٚخ أفوٜ وبإللواه فٟ غ١بة رمو٠و اٌقجوح
 2

 

رزفك أهائُٙ فبْ ٌٍمبػٟ ٚفٟ ِغبي رمل٠و اٌقجوح كائّب فبٔٗ اما ٚعل أوضو ِٓ فج١و ٌُٚ  

أْ ٠ؤفن ثبٌوأٞ اٌنٞ ٠مٕؼٗ ٠ٚزفك ِغ األكٌخ األفوٜ فٟ اٌمؼ١خ، فٍٗ أْ ٠ؼزل ٌزمو٠و اٌقج١و 

اٌنٞ ػ١ٕٗ لبػٟ اٌزؾم١ك ٠َٚزجؼل رمو٠و اٌقج١و اٌنٞ ٔلثٗ ٘ٛ ثٕبءا ػٍٝ ٍٍطزٗ فٟ اعواء 

.رؾم١ك رى١ٍّٟ
 3

 

ٍجخ ٌٍّؾىّخ اال ل١ّخ اٍزشبه٠خ ِٚب رغله اإلشبهح ا١ٌٗ، أْ هأٞ اٌقج١و ١ٌٌ ٌٗ ثبٌٓ 

فمؾ 
4

، ٌىٓ اٌغبٌت فٟ اٌزطج١مبد اٌؼ١ٍّخ ٌٍمؼبء ٘ٛ اٌز١ٍَُ ثّب فٍض ا١ٌٗ ِٓ ٔزبئظ ٚثٕبء 

اٌؾىُ اٌفبطً فٟ اٌلػٜٛ رؤ١ٍَب ػ١ٍٗ 
5

، ٚ٘نا اٌزظوف ِٕطمٟ ِٕٗ، فبٌفوع أْ هأٞ 

لب١ٔٛٔخ أٚ اٌقج١و ٚهك فٟ ِٛػٛع فٕٟ ال افزظبص ٌٍمبػٟ ثٗ، ١ٌٌٚ ِٓ شؤْ صمبفزٗ اي

.فجورٗ اٌمؼبئ١خ أْ رز١ؼ ٌٗ اٌفظً ف١ٗ
 6

ِضال ِب ٠زؼٍك ثبٌزمو٠و اٌنٞ ٠ؾلك ِلح اٌؼغي اٌّئلذ  

اٌّئلذ َٚٔجخ َٚٔجخ اٌؾغي اٌلائُ ٚفطٛهح اٌؼوه اٌغّبٌٟ ٚكهعخ اٌزؤٌُ ٚأٍجبة اٌٛفبح 

... ٚآصبه االػزلاءاد اٌغ١َٕخ

: فبٌقجوح ٠ؤفن ثٙب اٌمبػٟ اٌغيائٟ فٟ وض١و ِٓ األؽٛاي الػزجبه٠ٓ اص١ٕٓ ػٍٝ األلً 

ؽلس صمخ ٚرؼبٚٔب ِزجبكال ث١ٓ وً ِٓ اٌمبػٟ ٚاٌقج١و ِبكاَ ٘نا األف١و ٠ؼطٍغ  :األول

.  ثّظٍؾخ ه١ٍّخ ِٓ ٔٛع ٚوبٌخ لؼبئ١خ

                                                           
 .477. محمد مروان، المرجع السابق، ص - 1
 .166. فريجة محمد ىشام، فريجة حسين، المرجع السابق، ص - 2
 .478. محمد مروان، المرجع السابق، ص - 3
 .243. محمد سعيد تمور، المرجع السابق، ص - 4
 .142. أغميس بوزيد، المرجع السابق، ص - 5
 .751. محمد شتا أبو أسعد، المرجع السابق، ص - 6
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اح ٠طٍجْٛ ِٓ اٌقجواء اْ رمل٠و اٌقجوح ػ١ٍّخ ٠فٍذ ِٓ هلبثخ اٌمبػٟ، فوغُ أْ اٌمغ :انثاٍَ

رؾو٠و رمبه٠وُ٘ ثؼجبهاد ٚاػؾخ ٚأٌفبظ ٍٍَخ، اال أْ ػًّ ٘ئالء ٌٗ فظٛط١زٗ ٚثبٌزبٌٟ 

٠ّىٓ ٌٍمبػٟ ِّٙب ثني ِٓ ػٕب٠خ أْ ٠ىزشف فطؤ اٌقج١و ٌىٛٔٗ ١ٌٌ ٌٗ ٔفٌ رى٠ٕٛٗ ٚاال  ال

اٌؼبِخ  ٌّب ػ١ٕٗ، اٌٍُٙ اال اما وبٔذ أفطبء ع١َّخ ِّب ٠ّىٓ اوزشبفٙب فٟ اؽبه اٌضمبفخ

اٌّزؼبهف ػ١ٍٙب، اما هأٜ أْ َٔجخ اٌؼغي اٌزٟ ؽلك٘ب اٌقج١و غ١و ِزطبثمخ ِغ اٌٛالغ 

ٚإٌّطك، ٌىٓ ٘نا ِٓ إٌبؽ١خ إٌظو٠خ، فؼ١ٍّخ الثل ِٓ االٍزؼبٔخ ثقجوح أفوٜ ِؼبكح، ثنٌه 

٠ؼً لواهٖ ِوثٛؽخ ثؼًّ أً٘ اٌقجوح ٚ٘نا اٌّجلأ أولٖ اٌّغٌٍ األػٍٝ ٌٍمؼبء فٟ لواهٖ 

اْ : "ثمٌٛٗ  1986ع١ٍ٠ٛخ  3، إٌّشٛهح ثٕشوح اٌمؼبح، اٌؼلك  11/05/1982ه ثزبه٠ـ اٌظبك

رمو٠و اٌؼغي اٌّمله ِٓ ؽوف األؽجبء ٟ٘ ػ١ٍّخ ف١ٕخ رقوط ِٓ افزظبص ػًّ اٌمؼبح ٚال 

". ٠ّىٓ رٕف١نٖ أٚ اإللالي ِٓ َٔجخ اٌؼغي اٌّمله اال ثٛاٍطخ ؽج١ت أفو

ِب ٠زؼٍك ثزؼ٠ٛغ اٌؼغي اٌّمله فٟ اٌقجوح فٙٛ ٠وعغ ٌزمل٠و اٌمبػٟ ٚؽلح ٌٚٗ أْ  أِب 

٠واعؼٗ اما هأٜ أٔٗ ِجبٌغ ف١ٗ ٠ٕٚمظٗ ٌٍؾل اٌّؼمٛي ثبٍزضٕبء اٌزؼ٠ٛؼبد ػٓ األػواه 

.31-88إٌبرغخ ػٓ ؽٛاكس اٌّوٚه اٌزٟ رقؼغ ٌمبْٔٛ 
 1

 

انطعٍ فٍ انخثزج اندزائُح  : انفزع انثاٍَ

اٌزؾم١ك هفغ اعواء فجوح ِؼبكح أٚ اػبف١خ ٚمٌه رؾذ ؽبئٍخ رؼ١ًٍ، ٠غٛى ٌمبػٟ  

غ١و أٔٗ ٠جمٝ ٌألؽواف ؽك اٌطؼٓ ثبالٍزئٕبف أِبَ غوفخ االرٙبَ اٌزٟ روالت ٚرم١ُ ٍجت 

اٌوفغ ٌٙنا اٌطٍت، ٚاما ٚعلد أْ اٌَجت غ١و وبفٟ ٚال ٠جوه هفغ اٌمبػٟ أِود ثبعواء 

. ٚ اػبف١خثؾش رى١ٍّٟ ِٓ فالي اعواء فجوح ِؼبكح أ

أِب ػٍٝ َِزٜٛ اٌؾىُ، فبما رؼٍك األِو ثؾبكس ِوٚه ٠غٛى اعواء فجوح ِؼبكح  

ٌزمل٠و األػواه اٌزٟ ٌؾمذ ث١َبهح اٌؼؾ١خ فٟ ؽبٌخ ِب اما أفؼٝ رمو٠و اٌقجوح األٌٚٝ اٌٝ 

ٚاٌغوػ لل أٔزظ ػغي ػٓ  رؼ٠ٛغ ِجبٌغ ف١ٗ ونٌه ثبٌَٕجخ ٌمَُ اٌغٕؼ، اما وبْ اٌؼوة

٠َٛ أٚ ثمَُ اٌغٕب٠بد، اما رؼٍك األِو ثقجوح ػم١ٍخ ٚٔف١َخ ( 15) اٌؼًّ ٠فٛق فَّخ ػشوح 
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فٍألؽواف اٌؾك فٟ ؽٍت اعواء فجوح رى١ٍ١ّخ ٌٍقجوح اٌّؼبكح أٚ اإلػبف١خ ٚرجمٝ  ِؼبكح،

 .اٌىٍّخ األف١وح ٌٍّؾىّخ فٟ اٌمجٛي أٚ اٌوفغ ِغ رَج١ت مٌه

٠ٗ ا١ٌٗ أٔٗ ال ٠ّىٓ اٌطؼٓ ثبٌٕمغ فٟ األؽىبَ ٚاٌمواهاد اٌظبكهح ػٓ ِٚب ٠غله اٌزٕٛ 

أفو كهعخ ٚاٌمؼ١خ ثبعواء فجوح ؽج١خ ٚ٘نا ِب أولٖ لواه اٌّغٌٍ األػٍٝ اٌظبكه ثزبه٠ـ 

ِزٝ ؽلك اٌمبْٔٛ ؽج١ؼخ اٌمواهاد : "، ثبٌٕض1: ، اٌّغٍخ اٌمؼبئ١خ، ػلك 1983/07/04

عبى ف١ٙب اٌطؼٓ ثبٌٕمغ أِبَ اٌّغٌٍ األػٍٝ اٌظبكهح ِٓ اٌّغبٌٌ اٌمؼبئ١خ اٌزٟ أ

ٚاٌمواهاد اٌظبكهح ػٓ أفو كهعخ أٚ اٌّمؼٟ ف١ٙب ثمواه َِزمً فٟ االفزظبص، ف١ٍَذ 

وً اٌمواهاد لبثٍخ ٌٍطؼٓ، فبْ اٌمواه اٌنٞ ٠ؼ١ٓ فج١وح إلعواء فؾض ؽجٟ ػٍٝ اٌؼؾ١خ فٟ 

ٌٕمغ ثبػزجبهٖ لواهح لؼ١خ اٌؼوة ٚاٌغوػ اٌؼّلٞ ِٓ اٌمواهاد اٌزٟ ال رقؼغ ٌٍطؼٓ ثب

"ط... ق 495ر١ّٙل٠خ ١ٌٌٚ ػّٓ اٌمواهاد إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ اٌّبكح 
1

 .

يسؤونُح انخثُز  : انفزع انثانث

٠َزؼ١ٓ اٌمبػٟ ثبٌقج١و اٌمؼبئٟ ٌَّبػلرٗ فٟ اٍزغالء ثؼغ إٌمبؽ اٌف١ٕخ اٌزم١ٕخ،  

اٌظالؽ١بد ١ٌزَٕٝ ٌٗ رٕف١ن فٙٛ ثٙنٖ اٌظفخ ٠ؼزجو َِبػلح ٌٍمؼبء، ٠ّٕٚؼ ٌٗ اٌّشوع ثؼغ 

اٌّؤِٛه٠خ إٌّٛؽ ثٗ ػٍٝ أؽَٓ ٚعٗ، ٚفٟ ِمبثً مٌه، وبْ ِٓ غ١و اٌّمجٛي رون اٌقج١و 

٠فؼً ِب ٠شبء ٠ٚؼًّ ٚفك ٘ٛاٖ اٌٝ ؽل اإلػواه ثبألؽواف رؾذ ٍزبه رٕف١ن ِّٙزٗ، ٌٙنا، 

األفؼبي  وبْ ٌياِب ٚػغ ؽلٚك ِؼ١ٕخ ال ٠غٛى ٌٗ رغبٚى٘ب ٚمٌه ثقؼٛػٗ ٌٍَّئ١ٌٚخ ػٓ وً

. ٚاألػّبي اٌظبكهح ػٕٗ ثّٕبٍجخ أكائٗ ٌّٙبِٗ

اْ اٌَّئ١ٌٚخ ػِّٛب ٟ٘ عياء اإلفالي ثبٌزياَ أكثٟ أٚ لبٟٔٛٔ ٠مغ ػٍٝ اٌفوك كافً  

اٌّغزّغ، فبٌمبػلح اٌؼبِخ أْ اٌَّئ١ٌٚخ األكث١خ ال رلفً فٟ ٔطبق اٌمبْٔٛ ٚال ٠زورت ػ١ٍٙب 

اٍزٕىبه اٌغّبػخ ٌٍفؼً اٌّورىت، أِب  عياء لبٟٔٛٔ، ٚأّب رقؼغ ٌزؤ١ٔت اٌؼ١ّو أٚ

اٌمب١ٔٛٔخ فزورت ػبكح ػٍٝ اإلفالي ثبٌزياَ رٕظ١ّٗ ٚرؾ١ّٗ أؽىبَ اٌمبْٔٛ، فغياإ٘ب  اٌَّئ١ٌٚخ

ِبكٞ رزىفً ثٗ اٌٍَطخ اٌؼبِخ اٌّزّضٍخ فٟ اٌمؼبء ثٛاٍطخ ٍٚبئً اٌغجو ٚاإلوواٖ اٌّؾلكح 

 .لبٔٛٔب
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عٕبئ١خ أٚ ِل١ٔخ، فبٌَّئ١ٌٚخ اٌغٕبئ١خ  اْ اٌَّئ١ٌٚخ اٌمب١ٔٛٔخ لل رىْٛ ماد ؽج١ؼخ 

رٕطٍك أٍبٍب ِٓ ػوه أطبة اٌّغزّغ، أِب اٌَّئ١ٌٚخ اٌّل١ٔخ فزٕطٍك فٟ أٍبٍٙب ػوه 

أطبة اٌفوك، ٚاٌفؼً اٌٛاؽل لل رزورت ػ١ٍٗ َِئ١ٌٚخ ِل١ٔخ ٚأفوٜ عٕبئ١خ، فغياء اٌَّئ١ٌٚخ 

اٌّل١ٔخ اٌزؼ٠ٛغ أِب اٌغٕبئ١خ فغياإ٘ب ػمٛثخ ٠ؾلك٘ب اٌمبْٔٛ 
1
 . 

انًسؤونُح اندزائُح : أوال

٠زؼوع اٌقج١و : "ِٕٗ ػٍٝ أٔٗ 17ٔظذ  310  -95ؽجمب ٌٍّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ هلُ  

اٌنٞ ٠جلٞ هأ٠ب وبمثخ أٚ ٠ئ٠ل ٚلبئغ ٠ؼٍُ أٔٙب غ١و ِطبثمخ ٌٍؾم١مخ اٌٝ اٌؼمٛثبد إٌّظٛطخ 

اٌّؼ١ٓ ِٓ اٌقج١و : ، ثبٌوعٛع اٌٝ ٘نٖ اٌّبكح ٔغل٘ب رٕض"ع. ق 238ػ١ٍٙب فٟ اٌّبكح 

اٌٍَطبد اٌمؼبئ١خ اٌنٞ ٠جلٞ شفب١٘خ أٚ وزبث١خ هأٞ وبمثخ ٠ٚئ٠ل ٚلبئغ ٠ؼٍُ أٔٙب غ١و ِطبثمخ 

ٌٍؾم١مخ ٚمٌه فٟ أٞ ؽبٌخ وبٔذ ػ١ٍٙب اإلعواءاد رطج١ك ػ١ٍٗ اٌؼمٛثبد اٌّموهح ٌشٙبكح 

؛ فٟٙ رظٕف شٙبكح اٌيٚه  235اٌٝ  232اٌيٚه، ٚٚفمب ٌٍزم١َُ إٌّظٛص ػ١ٍٗ فٟ اٌّٛاك 

فٟ ِب اما وبٔذ فٟ ِٛاك اٌغٕب٠بد ٚاٌغٕؼ ٚاٌّقبٌفبد ٚونا اٌّٛاك اٌّل١ٔخ ٚاإلكاه٠خ
2

 .

( 10)اٌٝ ػشو ( 05)فشٙبكح اٌيٚه فٟ اٌّٛاك اٌغٕبئ١خ ٠ؼبلت ػ١ٍٙب ِٓ فٌّ  

اٌٝ ( 10) ٍٕٛاد، ٚاما رٍمٟ شب٘ل اٌيٚه ٔمٛكح أٚ ِىبفئخ أٚ ٚػٛكح رىْٛ ػمٛثزٗ ِٓ ػشوح 

. ٍٕخ( 20)ػشو٠ٓ 

( 05)اٌٝ فَّخ ( 02) اما وبٔذ فٟ ِٛاك اٌغٕؼ ٠ؼبلت اٌشب٘ل ىٚهح ِٓ ٍٕز١ٓ أِب  

. أٌف ك٠ٕبه عيائوٞ( 100)أٌف اٌٝ ِئخ ( 20)ٍٕٛاد ٚغواِخ ِب١ٌخ ِٓ ػشو٠ٓ 

ٍٕٛاد ػٍٝ األوضو ٚغواِخ ( 03)اٌٝ صالس ( 01) أِب فٟ اٌّقبٌفبد ف١ؼبلت ِٓ ٍٕخ  

ك٠ٕبه عيائوٞ، ٚاما لجغ شب٘ل اٌيٚه  أٌف( 100)أٌف اٌٝ ِئخ ( 20)ِب١ٌخ ِٓ ػشو٠ٓ 

ٍٕٛاد ( 05)اٌٝ فٌّ ( 02)أٚ ِىبفئخ أٚ ٚػٛكح ف١غٛى هفغ ػمٛثخ اٌؾجٌ ِٓ ٍٕز١ٓ  أمٛك

أٌف ك٠ٕبه عيائوٞ، ٚرطجك ماد األؽىبَ اما رؼٍمذ ثلػٜٛ ( 100) ٚغواِخ ِب١ٌخ رمله ِئخ 

ِٕٗ فزٕض ػٍٝ أٔٗ ( 18)أِب اٌّبكح اٌضبِٕخ ػشوح . ِل١ٔخ ثبٌزجؼ١خ فٟ اٌلػٜٛ اٌغٕبئ١خ
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٠زؼوع اٌقج١و اٌنٞ ٠فشٟ األٍواه اٌزٟ اؽٍغ ػ١ٍٙب أصٕبء رؤك٠خ ِّٙزٗ اٌٝ اٌؼمٛثبد 

ع، َٚٔزقٍض ِٓ اٌّبكح أْ اٌقج١و اٌنٞ ٠فشٟ األٍواه .ق 302إٌّظٛطخ ػ١ٍٙب فٟ اٌّبكح 

ٍٕٛاد اما أكٌٝ ثٙب ٌألشقبص ( 05)اٌٝ فٌّ ( 02)ا١ٌّٕٙخ ٠ؼبلت ثبٌؾجٌ ِٓ ٍٕز١ٓ 

اما أكٌٝ ثٙب اٌٝ عيائو١٠ٓ ِم١ّْٛ ( 02)أشٙو اٌٝ ٍٕز١ٓ ( 03)هط اٌٛؽٓ، ِٚٓ صالصخ فب

أٌف ك٠ٕبه ( 100)أٌف اٌٝ ِئخ ( 20)ثبٌغيائو ِغ غواِخ فٟ وٍزب اٌؾبٌز١ٓ ِٓ ػشو٠ٓ 

عيائوٞ وّب ٠غٛى اػبفخ اٌٝ مٌه اٌؾىُ ثبٌؼمٛثبد اٌزى١ٍ١ّخ اٌٛاهكح فٟ اٌّبكح اٌواثؼخ 

.ق( 14)ػشوح 
 1

 .

 انًسؤونُح انرأدَثُح: َُاثا 

اما اهرىت اٌقج١و فطؤ ١ِٕٙخ ٌّٙبِٗ، فمل ٠ئكٞ ثٗ اٌٝ اٌشطت ِٓ لبئّخ اٌقجواء  

اٌزٟ رزىٍُ ػٍٝ اٌؼمٛثبد اٌزؤك٠ج١خ ٌىً  19ٚؽجمب ٌٍّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ اٌَبثك اٌنوو فٟ اٌّبكح 

ِّٙزٗ ثؤٔٗ  فج١و لؼبئٟ ٠قً ثبٌزياِبرٗ اٌّورجطخ ثظفزٗ ٚثبالٌزياِبد إٌبرغخ ػٓ أكاء

ٍٕٛاد، ( 03)اإلٔناه، اٌزٛث١ـ، اٌزٛلف ٌّلح ال رزغبٚى صالصخ : ٠زؼوع اٌؼمٛثبد اٌزب١ٌخ

. اٌشطت إٌٙبئٟ ٚ٘نا كْٚ اٌَّبً ثبٌّزبثؼبد اٌّل١ٔخ ٚاٌغيائ١خ اٌّؾزٍّخ

ففٟ ؽبٌخ اهرىبة اٌقطؤ إٌّٟٙ  
2

، ٠جبشو إٌبئت اٌؼبَ اٌّزبثؼبد اٌزؤك٠ج١خ ػل اٌقج١و 

ءا ػٍٝ شىٜٛ ِٓ أؽل األؽواف، أٚ فٟ ؽبٌخ ٚعٛك لوائٓ وبف١خ رلي ػٍٝ افالٌٗ اٌمؼبئٟ ثٕب

ثبٌزياِٗ، ٠ٚؾ١ً اٌٍّف اٌٝ هئ١ٌ اٌّغٌٍ اٌنٞ ٠ظله اٌؼمٛثخ أٚ ٠وفغ األِو اٌٝ ٚى٠و 

اٌؼلي  ثؼل اٍزلػبء اٌقج١و لبْٔٛ ٍّٚبع ألٛاٌٗ ٚصجٛد اٌٛلبئغ إٌَّٛثخ ا١ٌٗ، ٠ٚظله هئ١ٌ 

ٚاٌزٛث١ـ ٠ٚوًٍ َٔقخ ِٓ ِؾبػو رج١ٍغ اٌؼمٛثخ اٌٝ ٚى٠و اٌؼلي،  ػمٛثزٟ اإلٔناه اٌّغٌٍ

أِب اٌشطت ِٓ لبئّخ اٌقجواء اٌمؼبئ١١ٓ ٚاٌزٛل١ف ف١ظلهّ٘ب ٚى٠و اٌؼلي ثّموه ثٕبء ػٍٝ 
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رمو٠و َِجت ٠ملِٗ هئ١ٌ اٌّغٌٍ 
1
ٚٔقٍض ثبٌمٛي أْ ػًّ اٌقج١و ٠ىْٛ كائّب ِؾال ٌٍولبثخ  

اٌقظَٛ أٔفَُٙ، ٌنٌه ػ١ٍٗ أْ ٠زٛفٟ اٌؾ١طخ ٚاٌؾنه ٚاٌّؾبٍجخ، ٍٛاء ِٓ لجً اٌمؼبء أٚ 

فٟ أكاء ِّٙزٗ ثظلق ٚأِبٔخ وّب ألَُ ػٍٝ مٌه ٠ٚزؾٍٝ ثبٌؾ١بك کٟ ٠جمٝ ثؼ١لا ػٓ وً أٔٛاع 

 .اٌَّئ١ٌٚخ اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رمؼٟ ػٍٝ َِزمجٍٗ إٌّٟٙ

طىر انخثزج اندزائُح : انًطهة انثاٍَ 

ػوفٙب اإلَٔبْ فمل ٚعلد ثٛعٛكٖ، ٌّٚب وبٔذ رؼزجو اٌغو٠ّخ ِٓ أللَ اٌظٛا٘و اٌزٟ  

٘نٖ اٌغو٠ّخ رمغ فٟ اٌقفبء ٚرؾبؽ ثبٌٍجٌ ٚاٌغّٛع ألْ اٌغبٟٔ ٠َؼٝ كائّب اٌٝ اففبء 

أصبه٘ب ٚاألكٚاد اٌَّزؼٍّخ فٟ اهرىبثٙب، فمل ٠زقن اٌّغوَ ع١ّغ االؽز١بؽبد ٠ٚؼًّ ػٍٝ 

ٍزط١غ أْ ٠زغٍت ػٍٝ ثؼغ ِؾٛ وً أصو ٌٙب فٟ َِوػ اٌغو٠ّخ، اال أٔٗ ِّٙب ؽبٚي فٍٓ ٞ

ا٢صبه ، فؤ٠خ فطٛح ٠قطٛ٘ب، ٚأٞ شٟء ٠ٍَّٗ، ٚأٞ شٟء ٠زووٗ ؽزٟ ػٓ غ١و لظل، 

١ٍشىً ك١ٌال طبِزب ػلٖ، فٟٙ أكٌخ ِبك٠خ ؽم١م١خ، وؤصو أطبثؼٗ أٚ ػولٗ أٚ ثمؼخ ك٠ِٛخ فٟ 

ا، فمل رؾزبط اٌلػٜٛ اٌغيائ١خ ٌقجواء ِزؼل٠ٓ ؽزٝ ٠زَٕٝ اٌفظً ف١ٗ. ِىبْ ٚلٛع اٌغو٠ّخ

فجمله رؼلك اٌمؼب٠ب ٚرٕٛػٙب رزؼلك اٌقجواد ٚاٌزقظظبد اٌف١ٕخ اٌزٟ رٍيَ اٌّؾمك ٚاٌمبػٟ 

االٍزؼبٔخ ثُٙ األٍجبة رمزؼ١ٙب ِالثَبد اٌمؼ١خ ٚظوٚفٙب الٍزغالء األِٛه ٚاظٙبه 

اٌؾم١مخ، فمل ٠َزؼ١ٓ اٌّؾمك ثقجواء ِقزظ١ٓ فٟ ِغبي اٌطت اٌشوػٟ ٌٚٙنا األف١و كٚه 

اٌل١ًٌ اٌغٕبئٟ اٌّٛطً اٌٝ ف١ٛؽ اٌغوائُ اٌغبِؼخ وّب ٘ٛ اٌؾبي فٟ  ػٍّٟ ٚفٕٟ فٟ وشف

ؽبٌخ اٌٛفبح اٌّشزجٗ ف١ٙب ٚؽبٌخ اٌغوػ ٚاٌؼوة، اٌزشو٠ؼ، ٚونٌه عو٠ّخ االغزظبة 

أفوٜ وض١وح فٟ ِغبالد ِزٕٛػخ ِٕٙب اٌقجوح اٌؼم١ٍخ  ٚاإلعٙبع، ثبإلػبفخ اٌٝ عوائُ

.إٌف١َخ ٚاٌقجوح فٟ ِغبي اٌّؾبٍجخ
 2
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انخثزج فٍ يدال انطة انشزعٍ :انفزع األول 

رؼزجو اٌقجوح فٟ اٌّغبي اٌطجٟ اٌشوػٟ ِٓ أُ٘ اٌقجواد اٌمؼبئ١خ ثبػزجبه أْ  

اٌَّبئً اٌطج١خ ِٓ اٌَّبئً اٌف١ٕخ اٌزٟ ال ٠ّىٓ ٌٍمبػٟ أْ ٠ٍُ ثٙب، وّب رظٙو أ١ّ٘زٙب 

٠مَٛ اٌطج١ت ٚفطٛهرٙب ٍٛاءػٍٝ اٌّلػٟ اٌّزؼوه ٚاٌنٞ ٠ىْٛ ػؾ١خ اػزلاء، ػٕلِب 

اٌشوػٟ ثزمو٠و ِلٜ اإلطبثخ ٚشلرٙب ٚاٌزٟ ٠زورت ػٍٝ ػٛئٙب اٌؼمبة ٚاٌزؼ٠ٛغ، أٚ 

. ثبٌَٕجخ ٌٍّلػٟ ػ١ٍٗ ؽ١ش رزٛلف ؽو٠زٗ ٚشوفٗ ٚأؽ١بٔب ؽ١برٗ ػٍٝ رمو٠و ٘نا األف١و

: ٌٍٚطت اٌشوػٟ أ١ّ٘خ ثبٌغخ فٟ اٌزؤص١و ػٍٝ اٌمواه اٌمؼبئٟ ٠ٚظٙو مٌه ػٍٝ َِز١٠ٛٓ

.  أٟٛٔ ٌٍٛلبئغاٌزى١١ف اٌك -

. البِخ اٌل١ًٌ -

اٌغٕبئ١خ  ٚأطاللب ِٓ ٘نا ٔزَبءي ػٓ ِفَٙٛ اٌطت اٌشوػٟ ٚكٚهٖ فٟ اٌجؾش ػٓ األكٌخ -
1

 .

 يفهىو انطة انشزعٍ: أوال

ؽت، شوػٟ، فبٌطت ٘ٛ اٌؼٍُ اٌنٞ ٠ٙزُ ثىً ِب ٘ٛ ػاللخ : ِٓ شم١ٓ ّ٘ب رزىْٛ 

ثغَُ اإلَٔبْ ؽ١ب وبْ أَ ١ِزب، أِب اٌشوع ف١مظل ثٗ اٌمبْٔٛ اٌفبطً فٟ إٌياػبد ث١ٓ 

فٙٛ فوع ِٓ فوٚع اٌطت ٠قزض ثب٠ؼبػ اٌَّبئً اٌطج١خ اٌزٟ رٕظو أِبَ هعبي . األفواك

ح أٚ اٌجؼ١لح اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رٛعل ث١ٓ اٌٛلبئغ اٌطج١خ اٌمؼبء، ٠ٙزُ ثلهاٍخ اٌؼاللخ اٌمو٠ت

ٚإٌظٛص اٌمب١ٔٛٔخ؛ ٚاٌّغبي اٌنٞ ٠ُٙ كهاٍزٕب ٘ٛ اٌطت اٌشوػٟ اٌمؼبئٟ اٌنٞ ٠ٙزُ 

 :ثبٌؼاللخ ث١ٓ اٌطج١ت ٚاٌمؼبء ٠ٚزفوع اٌٝ

 انطة انشزعٍ انعاو  -

٘ٛ اٌنٞ ٠ٙزُ ثلهاٍخ اٌغبٟٔ فٟ ؽل مارٗ فظٛطب ِٓ ؽ١ش روو١جزٗ اٌؼؼ٠ٛخ  

. ٚإٌف١َخ االوزشبف وٛآِ اٌغو٠ّخ فٟ ماد اٌّغوَ

 خ تانظاديا وانكذيا صانشزعٍ انخا انطة -

. ٠مَٛ ثلهاٍخ اٌغوٚػ ٚاٌؾوٚق ٚاالفزٕبلبد 
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انطة انشزعٍ اندُسٍ   -

٠ٙزُ ثلهاٍخ االػزلاءاد اٌغ١َٕخ ٚإٌبرغخ ػٓ عوائُ ٘زه اٌؼوع، اٌفؼً اٌّقً  

وض١وا ِب ٠طٍت ِٓ اٌطج١ت اٌشوػٟ فؾض اٌؼؾ١خ ٌج١بْ ففٟ ِضً ٘نٖ اٌغوائُ ... ثبٌؾ١بء

طؾخ ٚلٛع االػزلاء، وّب ٠ٙزُ أ٠ؼؤ ثلهاٍخ عوائُ اإلعٙبع ٚلزً أؽفبي ؽل٠ضٟ اٌؼٙل 

حثبٌٛالك
1

 .

انطة انشزعٍ انخاص    -

٠ٙزُ ثلهاٍخ اٌغضخ ٚػالِبد اٌٛفبح، فبٌقجوح اٌطج١خ اٌشوػ١خ فٟ ٘نٖ اٌؾبٌخ رَبػل فٟ  

ك٠ل اٌزى١١ف اٌمبٟٔٛٔ ٌٙب ِٓ فالي ِؼط١بد ِٛػٛػ١خ ٠َزٕزغٙب رشق١ض اٌغو٠ّخ ٚرؼ

اٌطج١ت اٌشوػٟ ثفؾض اٌّىبْ اٌنٞ ٚعلد ف١ٗ اٌغضخ، ٚثفؾظٙب ٚفزؾٙب ِٚؼب٠ٕخ اٌغوٚػ 

ٚػلك٘ب ِٚٛاػ١ؼٙب ِّب لل ٠َبػل ػٍٝ ِؼوفخ ٍجت اٌٛفبح اما وبْ لزال أَ أزؾبهح ِٚؼوفخ 

. طواها١ٌٕخ اإلعوا١ِخ ٌٍمبرً ٚاٍزٕجبؽ ػٕظو اإل

انطة انشزعٍ اندُائٍ   -

٠مَٛ ثلهاٍخ ٚرشق١ض ا٢صبه اٌزٟ ٠زووٙب اٌغبٟٔ فٟ َِوػ اٌغو٠ّخ ثّالؽظخ وً ِب  

٠ّىٓ أْ ٠ف١ل اٌزؾم١ك، فجبٌوغُ ِٓ اٌؾ١طخ ٚاٌؾنه اٌنٞ ٠زظف ثّٙب اٌغبٟٔ اال أٔٗ ٍٛف ال 

اٌؼلاٌخ ألٔٗ ال ٚعٛك ِؾٍخ اهرىبة ٘فٛح ِّٙب وبٔذ ػئ١ٍخ فمل رىْٛ ؽبٍّخ فٟ فؼؾٗ أِبَ 

 .اٌغو٠ّخ اٌىبٍِخ

 انطة انشزعٍ انرسًًٍ  -

٠لهً اٌزَّّبد ٌٚؼً اٌزؾ١ًٍ اٌّقجوٞ ِٓ أُ٘ اٌٍٛبئً اٌَّزؼٍّخ ٌٍزؾ١ًٍ ٚرؾل٠ل  

.  ؽج١ؼخ اٌّبكح اٌَبِخ

 انطة انشزعٍ انعمهٍ  -

ي ٠ٙزُ ثلهاٍخ ِفَٙٛ اٌَّئ١ٌٚخ اٌغيائ١خ فٙٛ ٠لهً اٌووٓ اٌّؼٕٛٞ ٌٍغو٠ّخ ِٓ فال  

ِلٞ رّزغ اٌّزُٙ ثمٛاٖ اٌؼم١ٍخ ٚلذ ار١بٔٗ األفؼبي اٌغو١ِخ، ٚثبٌزبٌٟ ً٘ لبَ ثٙب ػٓ اهاكح أَ 
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أٔٙب وبٔذ ِؼ١جخ إلطبثزٗ ثؤفخ ػم١ٍخ ِٓ شؤٔٙب أْ رؼلَ اهاكرٗ ٚرغؼٍٗ ػبعيح ػٓ اكهان ِب 

ِؼٕٛٞ، ٠مَٛ ثٗ، ٚػٕل صجٛد مٌه فبْ اٌغو٠ّخ رٕٙبه فٟ ؽمٗ ال١ٙٔبه أؽل أهوبٔٙب ٘ٛ اٌووٓ اي

٠ٍٚؼت اٌطج١ت اٌشوػٟ كٚه ٘بَ فٟ رمو٠و ِلٜ رّزغ اٌّزُٙ ثمٛاٖ اٌؼم١ٍخ ِٓ ػلِٗ
1

 .

ثؼل اٌزطوق ٌّفَٙٛ اٌطت اٌشوػٟ ٔزَبءي ِٓ ٘ٛ اٌطج١ت اٌشوػٟ؟    

اْ اٌطج١ت اٌشوػٟ ثظفزٗ َِبػلح ٌٍمؼبء ٠ؼزجو اٌوو١يح األٍب١ٍخ فٟ كػُ اٌمبْٔٛ  

اٌغٕبئ١خ ِٚقزٍف اٌقجواد اٌطج١خ، ِٚٓ ػّٓ ِٙبِٗ ِٓ فالي َِبػلح اٌؼلاٌخ فٟ اٌزؾو٠بد 

أ٠ؼب اػطبء االٍزشبهاد اٌطج١خ ٚاإلعبثخ ػٓ ثؼغ اٌزَبإالد اٌزٟ رطوػ ػ١ٍٗ ِٓ ؽوف 

اٌمؼبء، فٙٛ ٠مَٛ ثبعواء فؾٛطبد ؽج١خ ػٍٝ اٌّظبث١ٓ ٚث١بْ ٚطف اإلطبثخ ٍٚججٙب 

َِزل٠ّخ اٌزٟ ٔزغذ ػٓ ٚربه٠ـ ؽلٚصٙب ٚاٌشٟء اٌنٞ أٍزؼًّ فٟ اؽلاصٙب، ِٚلٜ اٌؼب٘خ اي

٘نا االػزلاء، ٌنٌه فبٌطج١ت اٌشوػٟ ٍِيَ ثبٌم١بَ ثٙنٖ اٌفؾٛطبد ٚاٌزؾٍٟ ثبٌظلق ٚاألِبٔخ 

ٚرؾو٠و شٙبكح ؽج١خ رضجذ اٌفؾض اٌطجٟ اٌنٞ لبَ ثٗ ػٍٝ اٌشقض اٌّؼٕٟ، ٚرشو٠ؼ عضش 

ثبإلطبثبد اٌّزٛف١ٓ فٟ ؽبالد االشزجبٖ فٟ ٍجت اٌٛفبح، ٚو١ف١خ ؽلٚصٙب ِٚلٜ ػاللخ اٌٛفبح 

اٌّٛعٛكح فٟ اٌغضخ، وّب ٠طٍت ِٕٗ اثلاء آهاء ف١ٕخ ٚاٌّزؼٍمخ ثزى١١ف اٌؾٛاكس ٚاألفطبء اٌزٟ 

رمغ فٟ اٌَّزشف١بد ٚرمو٠و َِئ١ٌٚبد األؽجبء اٌّؼبٌغ١ٓ، ٠ٚمَٛ ثفؾض اٌلَ ٚفظبئٍٗ 

ٚاٌّٛاك ا٠ٌّٕٛخ ِٚمبهٔخ اٌشؼو ٚفؾض اٌؼ١ٕبد اٌّؤفٛمح ِٓ اٌغضش ٌّؼوفخ األِواع 

فؾض ِقبٌفبد اإلعٙبع ٚونٌه 
2
. 

  يداالخ ذذخم انطة انشزعٍ فٍ سثُم اإلثثاخ اندُائٍ: ثاَُا

  انطة انشزعٍ وخزائى االعرذاء -

ٔٛع ٠مغ ػٍٝ شقض اٌّغٕٟ ػ١ٍٗ : ث١ٓ رم١َّبد اٌغوائُ رٍه اٌمبئٍخ ثؤٔٙب ٔٛػ١ٓ ِٓ 

ٚأفوٜ رمغ ػٍٝ ِبٌٗ، ِٚب ٠ّٕٙب فٟ ٘نا اٌّغبي ٘ٛ ٔٛع األٚي ٚٔمظل ثٗ عوائُ االػزلاء 

: ػٍٝ األشقبص أٞ اٌّبٍخ ثَالِخ اٌّغٕٟ ػ١ٍٗ ٚطؾزٗ ٟٚ٘

.  ِب ٠ظ١ت ؽ١بح اٌّغٕٟ ػ١ٍٗ -أ 
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.  رٗ ٍٚالِخ عَِّٗب ٠ظ١جٗ فٟ طؼ -ة 

.  ِب ٠ظ١جٗ فٟ ػوػٗ -ط

:  انطة انشزعٍ وخزائى انمرم  -أ

ِٓ أللَ اٌغوائُ اٌزٟ اهرىجٙب اإلَٔبْ ٚ٘ٛ أثشغ اٌىجبئو فٟ ع١ّغ اٌشوائغ، ٚوبٔذ  :انمرم -1

ِٕن اٌملَ رٛعت ٌٙب ػمٛثبد لب١ٍخ ٚاْ افزٍفذ ٔظورٙب ٌٗ ِٓ ؽ١ش رؾل٠ل طٛهٖ ِٚب ٠َزؾك 

فٟ ِظو اٌفوػ١ٔٛخ أٚ فٟ اٌمبْٔٛ اٌوِٚبٟٔ أٚ فٟ اٌشو٠ؼخ ِٓ لظبص ٚمٌه ٍٛاء 

اإلٍال١ِخ ػٍٝ رجب٠ٓ فٟ اٌزفبط١ً 
1
اى٘بق هٚػ أَبْ : ػوف اٌّشوع اٌغيائوٞ اٌمزً أٔٗ 

فبشزوؽ أْ ٠ىْٛ اٌّغٕٟ ػ١ٍٗ أَبْ ال ؽ١ٛاْ، ؽ١خ ال ١ِزب، ؽ١ش ٠ٕزٟٙ اٌمزً " ؽٟ ػّلا

لٗ ونٌه ٚألْ اٌغيَ ثٛفبح اٌّغٕٟ ػ١ٍٗ ثَجت ثبى٘بق هٚؽٗ، ٚألْ ٍٚبئً اٌمزً ِزؼلكح ٚؽو

فؼً اعواِٟ َِٕٛة ٌشقض ِؼ١ٓ ٠ئكٞ اٌٝ اكأزٗ ثغٕب٠خ لل رظً ػمٛثزٙب اإلػلاَ، فبْ 

ِغوك اٌشه فٟ وْٛ اٌّزُٙ ٘ٛ اٌمبئً ٚفٟ وْٛ اٌّغٕٟ ػ١ٍٗ ١ِزب ال ٠ىفٟ ٌزى١١ف اٌغو٠ّخ 

ؽٛي وٛٔٙب ؽلصذ ثفؼً مٌه ٚال ٌزمل٠و اٌؼمٛثخ ثً الثل ِٓ ا١ٌم١ٓ ؽٛي ؽلٚس اٌٛفبح ٚ

اٌشقض اٌّزُٙ ٚال ٍج١ً اٌٝ ٘نا ا١ٌم١ٓ اال ثبٌل١ًٌ اٌمبؽغ، ٕٚ٘ب ٠جوى كٚه اٌطت اٌشوػٟ 

ول١ًٌ ثّفوكٖ أٚ ولػُ ألكٌخ أفوٜ، ٌٚؼً أوضو اٌّغبالد ش١ٛػب فٟ اٍزقلاَ اٌطت اٌشوػٟ 

 .٘ٛ عوائُ اٌمزً

رؼزجو شٙبكح اٌٛفبح وج١بْ اٌٛالكح ِٓ أفطو اٌٛصبئك أٚ اٌشٙبكاد اٌزٟ  :انىفاج انطثُعُح  -2

٠ؾظً ػ١ٍٙب اٌفوك ِٓ ٚالكرٗ ٌغب٠خ ِّبرٗ، مٌه أْ اطلاه٘ب ِؼٕبٖ لجو اٌفوك ٚشطت اٍّٗ 

ِٓ كائوح اٌَغً اٌّلٟٔ، صُ اْ اػالْ اٌّٛد ِٓ لجً اٌطج١ت ٠ج١ؼ اٌزظوف ثؤػؼبء 

ه ؽٍٛي اٌّٛد ِٚب ٠زورت ػ١ٍٗ لل ٠فؼٟ اٌٝ لزً ٚأؽشبء اٌّزٛفٟ ِٕٚٗ فبٌقطؤ فٟ رموٞ

ٔفٌ ثشو٠خ فطؤ 
2
. 

                                                           
 .11. ، ص1983دار الفكر العربي، اإلسكندرية، : رؤوف عبيد، جرائم االعتداء عمى األشخاص واألموال، ط - 1
، 1981ضياء نوري حسن، الطب القضائي وآداب المينة الطبية، مطبعة مؤسسة دار الكتب لمطباعة، دبن،  - 2
 .283-281ص
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اْ اٌّٛد ٘ٛ ِب ٠ؾً ثبٌغَُ اٌجشوٞ ٔز١غخ اٌزٛلف اٌلائُ ٌألعٙيح اٌؾ٠ٛ١خ اٌضالس،  

اٌؼظجٟ، اٌلٚهاْ ٚاٌزٕفٌ، ٠ٚزجغ مٌه رله٠غ١ب ثزغ١واد رظٙو ػٍٝ اٌغضخ فبهع١خ ٚكاف١ٍخ 

ٞثزؾًٍ اٌغَُ ١ٌجمٝ ا١ٌٙىً اٌؼظُرٕزٟٙ 
1

  .

:  ٠ٚظؾت رٛلف األعٙيح رغ١واد ٌٍغضخ رزّضً فٟ 

.  ؽلٚس رغ١واد فٟ اٌؼ١ٕ١ٓ -

... فمل اٌغضخ كهعخ ؽواهرٙب ٚثٙبرخ ٌٛٔٙب -

ػٍٝ أْ ٘نٖ اٌّشب٘لاد اٌَطؾ١خ أػزجود ِٓ األِٛه اٌظ١ٕخ أٚ االؽزّب١ٌخ ٌؾٍٛي  

ْ ف١ٙب اٌّٛد، ٍٚجت اٌظٓ ؽظٛي ثؼغ أٚ وً ِب ِو ِٓ ِظب٘و فٟ ؽبالد ِوػ١خ ٠ىٛ

ٚاْ وبْ ٠ّٕٙب ِؼوفخ ِب اما وبٔذ اٌٛفبح لل ؽظٍذ أَ ال، فبْ األُ٘ . اٌشقض شج١ٙخ ثب١ٌّذ

فٍمل ٚلؼذ ؽٛاكس ثلد ...ِؼوفخ ٍجت ؽلٚصٙب فبطخ فٟ ؽبالد االشزجبٖ أٔٙب ٚفبح عٕبئ١خ

ألٚي ٍٚ٘خ ماد ؽج١ؼخ ِوػ١خ ظب٘وا ٌىٓ اٌزشو٠ؼ ٚاٌزؾم١ك أصجذ ػىٌ مٌه، ٌٚؼً أطؼت 

ٚد، اٌّٛد اٌّجُٙ ؽ١ٓ ٠ؼغي اٌطج١ت اٌمؼبئٟ اٌزٛطً اٌٝ اٌَجت اٌّمٕغ ٌٍّٛد أٔٛاع اٌُ

ثبٌوغُ ِٓ اعواء اٌزشو٠ؼ ثشىً أطٌٟٛ كل١ك ٚل١بِٗ ثىبفخ اٌفؾٛص
2
. 

ػوف ف١وِٛس اٌُ ثؤٔٗ ِبكح رمؼٟ ػٕل كفٌٛٙب عَُ اٌشقض ا١ٌٍَُ  :انىفاج تانسًىو  -3

ثؾبٌخ مائجخ ثى١ّخ وبف١خ اٌٝ اػزالي اٌظؾخ أٚ اٌّٛد 
3

، ٚاٌَُ ِٓ اٌظوٚف اٌّشلكح فٟ 

عو٠ّخ اٌمزً ٚؽىّخ اٌزشل٠ل ف١ٗ، ِب ٠ُٕ ػ١ٍٗ اٌزَُّ ِٓ غله ثبٌّغٕٟ ػ١ٍٗ ؽَٓ ا١ٌٕخ 

ٖ فٟ اٌغبٌت ٠ىْٛ ِٓ أوضو إٌبً ارظبال ٚلوثخ اٌؼبعي ػٓ اٌلفبع ػٓ ٔفَٗ، اٌٝ عبٔت أْ

ِٕٗ، ٠ٕطٛٞ ػٍٝ ف١بٔخ ٍٍِّٛخ رغوٞ فٟ ٘لٚء ٚوزّبْ، ٚوض١وا ِب ٠ظؼت إٍبك٘ب اٌٝ 

اٌغبٟٔ ٚاصجبرٙب ػ١ٍٗ
4
. 

                                                           
معوض عبد التواب، سيئوت حميم دوس، مصطفى عبد التواب، الطب الشرعي والتحقيق الجنائي واألدلة الجنائية، تط؛  - 1

 ,277. ، ص1987منشأة المعارف، اإلسكندرية، 
 278. ضياء نور حسن، المرجع السابق، ص - 2
 .255. ضياء نوري حسن، المرجع السابق، ص - 3
 .70.  69. رؤوف عبيد، المرجع السابق، ص - 4



 اٌزمو٠و اٌقجوح                                                                        :اٌفظً اٌضبٟٔ   
 

88 
 

اصجبد اٌزَُّ َِؤٌخ ِٛػٛػ١خ ٠َٚزؼبْ ف١ٗ ثؤهاء األؽجبء اٌشوػ١١ٓ ٚاٌى١ّ١بئ١١ٓ  

إلِىبْ اٌزؾمك ِٓ اٍزؼّبٌٗ 
1
أِىٓ ِٚلٜ طٍزٗ ثبٌٛفبٚٔٛػٗ اْ  

2
 .

أطً اٌىٍّخ الر١ٕ١خ ٚرلي ػٍٝ ٔمض األوَغ١ٓ فٟ اٌغَُ ٚأٍجبة : انًىخ تاألسفاكسُا  -4 

ٚٔمظل ثٗ اٌّٛد اصو ٍل ِؾکُ إٌّبفن اٌزٕفٌ اٌضالس ِٓ : وزُ إٌفٌ : -٘نا اٌقًٍ وض١وح ِٕٙب

غبٌج١خ األؽفبي  اٌقبهط ِغزّؼخ ٚثٛلذ ٚاؽل، ٚ٘نا إٌٛع ِٓ أٍجبة اٌّٛد إٌبكهح ٠ؾلس

ؽل٠ضٟ اٌٛالكح، ٠ٚىْٛ اٌىزُ اِب ثٍٛبكح أٚ عَُ ٔبػُ أفو ٠ؼغؾ ثٗ ػٍٝ اٌٛعٗ أٚ ِٓ ٠ل 

. رؼغؾ ػٍٝ اٌفُ ٚاألٔف ؽزٝ رؾلس اٌٛفبح ثبالفزٕبق

ال رزون ا١ٌ٢خ األٌٚٝ أصبه ِز١ّيح ٚاْ وبْ اٌٍؼبة ٠ٍظك ثبٌٍٛبكح ثطو٠مخ رلي ػٍٝ  

ا١ٌ٢خ اٌضب١ٔخ فٍُٛ ػٍٝ اٌٛعٗ أؽ١بٔخ١ٍو اٌٛلبئغ، ث١ّٕب رظٙو اٍزؼّبي 
3

 .

ثبإلػبفخ اٌٝ آصبه اٌىفبػ ٚاٌّمبِٚخ فٟ ثم١خ إٌّبؽك اٌغ١َّخ، وّب ال ٠غت ػٍٝ  

 اٌطج١ت أْ ٠فٛرٗ فؾض األظبفو ِٚب رؾزٙب ػٕل اٌؼؾ١خ ثؾضب ػٓ عيء ِٓ ثشوح عٍل اٌغبٟٔ

ثبٌشفز١ٓ ِٓ اٌجبؽٓ وّب لل رشب٘ل ولِبد ٚعوٚػ هػ١خ ...أٚ ١ٌف لّبشٟ أٚ عيء ِٓ شؼوٖ

ٔز١غخ أؼغبؽٙب ث١ٓ ا١ٌل ٚاألٍٕبْ أٚ كفٛي ٔٙب٠بد ٘نٖ األف١وح فٟ اٌغشبء اٌّقبؽٟ 

ٌٍشفز١ٓ ِقظٛطب فٟ األؽٛاي اٌزٟ رىْٛ ف١ٙب األٍٕبْ غ١و ِٕزظّخ ِٚزواوجخ
4

  .

فٟ اٌٍغخ ٘ٛ ػظو اٌقٍك ؽزٝ اٌّٛد، أِب اٌّمظٛك ثٗ فٟ اٌطت اٌشوػٟ ٘ٛ  :انخُك -

ػٍٝ اٌولجخ ثطو٠مخ رىْٛ ف١ٙب اٌمٛح اٌؼبغطخ غ١و ٚىْ اٌغَُ أٚ ثؼؼٗ، روو١ي اٌؼغؾ 

ٚاٌؼغؾ لل ٠ىْٛ ٠لٚٞ أٚ ثٛاٍطخ هثبؽ أٚ اٌّقٕمخ
5

ٚرزغٍی ِظب٘و اٌقٕك فٟ ظٙٛه أصبه . 

                                                           
أقسام؛ سموم غازية، سموم نباتية، سموم معدنية، مسموم الطيارة، سموم حيوانية، غازات الحرب،  9تنقسم السموم إلى  - 1

 .مم بمركبات السمفا، السموم العضويةالتسمم بأدوية منومة، التس
 .91. رؤوف عبيد، المرجع السابق، ص - 2
، ص 1991قدري عبد الفتاح الشياوي، البحث الفني والدليل المادي، التحقيق الجنائي، دط؛ عالم الكتب، القاىرة،  - 3

260. 
 .، ص1989طبوعات الجامعية، اإلسكندرية، أحمد بسيوني أبو الروس، التحقيق الجنائي واألدلة الجنائية، لط؛ دار الم - 4

.319 
جالل الجابري، الطب الشرعي والسموم، لطة الدار العممية الدولية لمنشر والتوزيع ودار الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان،  - 5
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ِز١ّيح ٌألظبفو ػٍٝ عبٔت اٌؾٍك، ِٓ األظبفو ػٍٝ أؽل اٌغبٔج١ٓ ِٚٓ ظفو اإلثٙبَ ػٍٝ 

اٌغبٔت األفو 
1

ٚى٠غ اٌٍَقبد ٚاٌىلِبد ػٍٝ عبٔجٟ اٌؼٕك رقزٍف ، ٠ٚالؽع أْ ػلك ٚد

ثبفزالف ِٛػغ اٌغبٟٔ ثبٌَٕجخ ٌٍّغٕٟ ػ١ٍٗ أٚ افزالف ١ٌل اٌَّزؼٍّخ فٟ اٌقٕك، ِٚب اما 

وبْ اٍزؼًّ ٠ل ٚاؽلح أٚ ٠ل٠ٗ االصٕز١ٓ، ِٚٛػغ ٘نٖ اٌؼالِبد ٚػلك٘ب اْ وبٔذ ٚاػؾخ لل 

ٚلل رش١و أؽ١بٔب اٌٝ فمل اٌّزُٙ ألؽل ٠َبػل أؽ١بٔب فٟ ِؼوفخ ِٛػغ اٌغبٟٔ ِٓ اٌّغٕٟ ػ١ٍٗ 

أطبثؼٗ، وّب ٠ئول اٌزشو٠ؼ ِظب٘و أفوٜ ٌٍقٕك ثب١ٌل، فجزشو٠ؼ اٌؼٕك فٟ ِمبثٍخ ِٛػغ 

االٔؼغبؽ ٔغل أَىبثبد ك٠ِٛخ رؾذ اٌغٍل ٚفٟ اٌؼؼالد 
2
. 

ِٛد ٠ؾلس ٔز١غخ كفٛي ٍبئً فٟ اٌّّواد اٌٙٛائ١خ ٠ؾٛي كْٚ ٚطٛي اٌٙٛاء اٌٝ  :انغزق -

اما ٚعلد اطبثبد فٟ عضخ اٌغو٠ك ال رؾلس اال ِٓ شقض، أػزجو اٌغوق ِوؽٍخ اٌوئز١ٓ، ف

أف١وح ِٓ ٍٍٍَخ ٚلبئغ رزؼّٓ اٌمزً اٌؼّل أٚ اٌمزً اٌقطؤ، لل ٠ؾلس أؽ١بٔب أْ اٌّغوَ ٠ؾبٚي 

... اٌغوق  اففبء عو٠ّزٗ ف١ٍمٟ ثغضخ ػؾ١زٗ فٟ اٌّبء، أِب ِب ٠زؼٍك ثبٌّلح اٌالىِخ ٌؾظٛي

د فٟ رمل٠و٘ب، اال أٔٗ ِٓ اٌّؼوٚف أْ اٌّٛد ثبٌغوق أٍوع ِٕٗ ِٓ ٕ٘بن ثؼغ االفزالفب

ثبلٟ أؽٛاي األٍفى١َب 
3

 .

٠ؼزجو اٌزشو٠ؼ ِٓ أُ٘ أػّبي اٌطت اٌشوػٟ ؽ١ش ٠زٛلف  :انرشزَر واألدنح اندُائُح -5 

ػٍٝ ٘نا اإلعواء فٟ وض١و ِٓ اٌؾبالد اصجبد اٌغو٠ّخ ٚاٌقج١و ٠َبػل اٌمبػٟ فٟ ِؼوفخ 

ٚا١ٌٍٍٛخ اٌزٟ اٍزقلِذ فٟ اؽلاس اٌغو٠ّخ ٚاٌيِٓ اٌنٞ أمؼٝ ػٍٝ ٚلٛع | ٍجت اٌٛفبح 

وّب ٠ف١ل اٌزشو٠ؼ فٟ ِؼوفخ اٌؾبٌخ . اٌؾبكس ٚؽج١ؼخ اٌغوٚػ ٚاإلطبثبد اْ ٚعلد فٟ اٌغضخ

اٌظؾ١خ ٌٍّغٕٟ ػ١ٍٗ ٚثبٌزبٌٟ ِؼوفخ اٌؼاللخ اٌَجج١خ ث١ٓ اإلطبثبد ٚاٌٛفب
4
ٔقٍض ثبٌمٛي أٔٗ  

فٟ اٌٛفبح ٚعت رشو٠ؼ اٌغضخ ِب ٌُ ٠مطغ اٌشه اٌظب٘وٞ ثَججٙب، ِزٝ ٚعلد شجٙخ عٕبئ١خ 

ٚ٘نا األف١و ٠ؼزّل فٟ رؾل٠لٖ ػالٚح ػٍٝ اٌزشو٠ؼ ٚظوٚف ِٚالثَبد اٌؾبكس ػٍٝ أكٌخ 

                                                           
 .259قدري عبد الفتاح الشياوي، المرجع السابق ، ص  - 1
 .334. أحمد بسيوني أبو الروس، المرجع السابق، ص - 2
 .318. 317أحمد بسيوني أبو الروس، المرجع السابق ، ص  - 3
 .162. فريجة محمد ىشام، فريجة حسين، المرجع السابق، ص - 4
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أفوٜ أٚعيئٙب ف١ّب ٠َّٝ ثبألكٌخ اٌج١ٌٛٛع١خ، ٚٔمظل ثٙب اٌلَ، اٌشؼو، ٚافواعبد عَُ 

.  اإلَٔبْ

رؼزجو اٌجمؼخ اٌل٠ِٛخ ِٓ أُ٘ األكٌخ فٟ اٌزؾم١ك اٌغٕبئٟ فٍٙب أ١ّ٘خ ثبٌغخ فٟ ؽً  :انذو -

غّٛع ِؼظُ اٌغوائُ ٚاٌزؼوف ػٍٝ اٌّغوَ، ٔظوا أٔٗ لل ٠زؼٍك ػٍٝ األش١بء أٚ ٠زظً ثٙب 

ثطو٠ك اٌزٕبصو، لل رّزل أٚ رٕفن اٌٝ أِبوٓ غبئوح غ١و ِوئ١خ وبٌزغب٠ٚف ٚاٌضمٛة ِّب ٠غؼٍٙب 

ه اٌّقف١خ، ١ٌٌٚ ٕ٘بن ِىبْ ِؾلك ٌٍجؾش ػٓ آصبه اٌلَ ؽ١ش رقزٍف ؽَت فٟ ؽىُ ا٢صب

ؽج١ؼخ وً ؽبكس ٚظوٚفٗ، ٌىٓ ثظفخ ػبِخ ٠ّىٓ اٌجؾش ػٕٙب فٟ ِالثٌ اٌّزُٙ ٚفٟ أظبفوٖ 

ٚفٟ َِوػ اٌؾبكس ِٚب ٠زظً ثٗ ِٓ أِبوٓ 
1

٠ٚٙلف فؾض اٌجمغ ...
2
ٚاٌزٍٛصبد اٌل٠ِٛخ اٌٝ  

الٍزفَبهاد اٌزٟ رف١ل اٌّؾمك اٌغٕبئٟ ثشؤْ اٌزؾم١ك اإلعبثخ ػٍٝ ِغّٛػخ ِٓ األٍئٍخ ٚا

ٟ٘ٚ: 

ً٘ اٌجمغ اٌّوثٛؽخ فٟ َِوػ اٌغو٠ّخ ثمغ ك٠ِٛخ أَ ال؟ ً٘ ٟ٘ ماد ِظو أَبٟٔ أَ  

ؽ١ٛأٟ 
3

، ٌّٚٓ رؼٛك ٘نٖ اٌجمؼخ اٌل٠ِٛخ؟ 
4

  

انشعز  -
5

ِٓ اٌظؼت اٌؼضٛه ػ١ٍٗ غ١و أٔٗ ٌٗ أ١ّ٘خ فٟ رّض١ً اٌغو٠ّخ ٚأوضو ِٓ مٌه فمل  :

٠ىْٛ ك١ٌال ػٍٝ ثواءح أٚ ارٙبَ اٌّزُٙ، فمل ٠ٕزيع شؼو اٌّغوَ فٟ طواع أٚ ٠ٍزظك ثٗ أصٕبء 

اهرىبة اٌغو٠ّخ، رَبػل اٌفؾٛص فٟ اٌز١١ّي ث١ٓ شؼو اٌوعً ٚاٌّوأح ِٚب اما وبْ لطغ 

ؽل٠ضب أٚ ِٓ فزوح ؽ٠ٍٛخ
6

  .

 

 

                                                           
 .، ص2000ن، مکتبة دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عما: منصور عمر المعايطة، األدلة الجنائية والتحقيق الجنائي، ط - 1

.38 
 .3العودة إلى الممحق  - 2
يتم ذلك عبر إجراء اختبار فخاض أو إخبار الترسيب وىو اختبار يحدد نوع البروتين الموجود بالدم وفي إفرازات الجسم  - 3

 .األخرى ىل ىو إنساني أم حيواني المصدر
 .45. 42. منصور عمر المعايطة، المرجع السابق، ص - 4
 5الممحق العودة إلى  - 5
 169. قدري عبد الفتاح الشياوي، المرجع السابق، ص - 6
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  :إخزاخاخ خسى اإلَساٌ  -

. رؼزجو اٌزٍٛصبد ٚاٌجمغ ا٠ٌّٕٛخ ِٓ أُ٘ ا٢صبه اٌّبك٠خ فٟ اٌغوائُ اٌغ١َٕخ :انسائم انًُىٌ* 

ٍبئً ٠فوى ِٓ اٌغلك اٌٍؼبث١خ اٌّٛعٛكح فٟ اٌفُ، ٠ظؼت هأ٠زٙب ثبٌؼ١ٓ ٌنٌه ٠ؼزّل  :انهعاب* 

فٟ اوزشبفٙب ػٍٝ افزجبهاد و١ّ١بئ١خ ِٚغٙو٠خ
1

  .

.  ثٛاٍطزٗ ٠زُ رؾل٠ل ِلٜ روو١ي اٌىؾٛي :انثىل* 

.  ٠لي ػٍٝ أفو ٚعجخ :ءانمٍ *

.  ٠زووٗ اٌّغوَ فٟ َِوػ اٌغو٠ّخ ٔز١غخ ِب لل ٠ظ١جٗ ِٓ رٛرو ػظجٟ :انغائظ* 

٠ّىٓ رؼمت اٌّغوَ ِٓ فؾض ِٕبك٠ً ا١ٌل ٚهثبؽ اٌوأً ٚغ١و مٌه ِّب ٠زون فٟ  :انعزق* 

َِوػ اٌغو٠ّخ 
2
. 

  :انطة انشزعٍ وخزائى اندزذ وانضزب -ب 

٠مظل ثبٌغوٚػ وً لطغ فٟ اٌغٍل أ٠ب وبْ ٍججٗ ٚأ٠ب وبٔذ عَبِزٗ اما ؽلس ِٓ عَُ  

فبهعٟ ٍٛاء ِٓ أكاح لبؽؼخ وبٌَى١ٓ أٚ هاػخ وبٌؼظٟ أٚ ٚافيح وبثوح أٚ ٍالػ ٔبهٞ، 

فبٌغوٚػ ِٓ اٌٛعٙخ اٌطج١خ اٌشوػ١خ ٟ٘ رفو٠ك ارظبي أٞ ١َٔظ ِٓ أَٔغخ اٌغَُ ٔز١غخ 

ػٕف فبهعٟ 
3
ا اٌؼوة ٠ؼوف ثؤٔٗ وً رؤص١و ػٍٝ عَُ اإلَٔبْ ٚال ؛ أَ...ٚالغ ػ١ٍٗ 

٠شزوؽ أْ ٠ؾلس عوؽب أٚ ٠ٕزظ ػٕٗ أصو 
4
ٚرقزٍف أٍّبء اٌغوٚػ ؽَت ا١ٌَٕظ اٌّظبة،  

فبما وبْ ٘نا األف١و ٘ٛ اٌغٍل ٍّٟ عوؽخ، ٚاما وبْ اٌغشبء اٌّقبؽٟ ٍّٟ رشممب، ٚاما وبٔذ 

وؤ أِب اطبثبد اٌؼظبَ فزَّٝ اٌؼؼالد ٍّٟ رّيلخ، ٚاما أط١جذ األؽشبء وبْ مٌه رٙذ

ٍٛهح 
5

 : رٕمَُ اٌغوٚػ أِبَ اٌمؼبء اٌٝ صالصخ أٔٛاع ؽَت كهعخ فطٛهرٙب. 

                                                           
 .55، 49. منصور عمر المعايطة، المرجع السابق، ص - 1
 . 171-170المرجع نفسو، ص،  - 2
 .369. معوض عبد التواب وآخرون، المرجع السابق، ص - 3
 دار: ، ط1الجرائم ضد األشخاص والجرائم ضد األموال، ج "أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص  - 4

 .50. ، ص2007ىومو، الجزائر، 
 .369. معوض عبد التواب وآخرون، المرجع السابق، ص - 5
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( 15)ٟ٘ اٌزٟ ال رزون ػب٘خ ٚرشفٟ فٟ ِلح لظ١وح، ألً ِٓ فَّخ ػشوح  :خزوذ تسُطح -

َٛ٠ .

٠َٛ أٚ رئكٞ اٌٝ ( 15)ٟ٘ اٌزٟ رَجت ػغيح ألوضو ِٓ فَّخ ػشوح  :خزوذ خطُزج -

.  ػب٘خ َِزل٠ّخ

ٟٚ٘ اٌزٟ رئكٞ اٌٝ اٌٛفبح  :خزوذ يًُرح -
1
رٕبٚي اٌّشوع اٌغيائوٞ عوائُ اٌؼوة  

ع ؽ١ش ٠ؼزجو اٌغوػ ػٍٝ عبٔت ِٓ اٌقطٛهح اما .ق 676اٌٝ  264ٚاٌغوػ فٟ اٌّٛاك 

٠َٛ، ٠ٚجمٝ اٌغوػ اٌج١َؾ اٌنٞ ال ٠زغبٚى ( 15)رغبٚىد ِلح اٌؼغي اٌغَلٞ فَّخ ػشوح 

. مٌه، ٠ٚؼزجو ١ِّزب اما أٔغو ػٕٗ ػب٘خ ثل١ٔخ كائّخ

اْ رؾل٠ل اٌؼغي اٌغيئٟ اٌّئلذ أٚ اٌلائُ ِٓ اٌَّبئً اٌزٟ ٠زؼّٕٙب رمو٠و اٌقج١و  

 :ثؾ١ش ٠طٍت ِٓ اٌطج١ت اٌّؼ١ٓ ثبٌم١بَ ثّّٙخ اٌقجوح ٌزٛػ١ؼ اٌَّبئً اٌزب١ٌخ

.  ءاد اٌفؾض ػٍٝ اٌؼؾ١خاٌم١بَ ثبعوا -

.  رشق١ض ٚث١بْ ؽج١ؼخ اٌغوٚػ ٚٔٛػٙب ٚفطٛهرٙب ِٚٛلؼٙب -

.  ً٘ ٘نٖ اٌغوٚػ ِٓ ٚلغ أكاح لبؽؼخ، ؽبكح، أٚ ِٓ ٚلغ ٍالػ ٔبهٞ -

.  رٛػ١ؼ ِب اما وبٔذ اٌؼوثبد طبكهح ِٓ شقض ٚاؽل أٚ ػلح أشقبص -

ث١بْ ٚػؼ١خ اٌؼؾ١خ ٚاٌّؼزلٞ أصٕبء االػزلاء   -

. اٌؼغي اٌٛلزٟ إٌّغو ػٓ رٍه اٌغوٚػ ٚرم١َّٙبرؾل٠ل  -

رؾل٠ل ِلػٟ اٌؼغي اٌغيئٟ اٌلائُ اٌّزورت ػٍٝ اٌفؼً اإلعواِٟ  -
2

  .

  :انطة انشزعٍ وخزًَرٍ االغرظاب واإلخهاع -ج 

: ِٓ ث١ٓ أُ٘ اٌمؼب٠ب ماد اٌطبثغ اٌغَٕٟ اٌزٟ روك اٌٝ اٌلٚائو اٌطج١خ اٌمؼبئ١خ ٟ٘ 

.  ٔطمخ اٌزٕب١ٍٍخ ٚفبطخ ػٕل اٌفز١بداإلطبثبد اٌؼبهػخ فٟ اٌُ -

...  ػٕل ؽظٛي اٌشه فٟ ػنه٠خ أٔضٝ ػٕل اٌيٚاط أٚ اصو ٘وٚة أٚ افزطبف -

                                                           
 .29. قريشي أمال، المرجع السابق، ص - 1
 .29. بودرواز حدة، المرجع السابق، ص - 2
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. ؽبالد االغزظبة ٚ٘زه اٌؼوع ِٚب ٠ٕزظ ػٕٙب فٛهح أٚ فٟ ٚلذ الؽك -

ِٚب ٠زورت ِٓ فؾض ؽجٟ كل١ك ... فٟ اٌؾبالد اٌّشجٛ٘خ ٌٍؾًّ، اإلٍمبؽ، اٌٛالكح -
1

 .

ٌٍقجوح أ١ّ٘خ ثبٌغخ فٟ ٘نا اٌّغبي ف١ّب ٌٛ رووذ اٌغو٠ّخ أصوح ثبٌَٕجخ ٌٍغبٟٔ أٚ اٌّغٕٟ 

ػ١ٍٗ، ؽ١ٕئن ٠ّىٓ ٌٍطج١ت اصجبد ٚلٛع اٌغو٠ّخ ِٚلٜ َِئ١ٌٚخ اٌغبٟٔ ِٚب اما وبٔذ اٌؼاللخ 

اٌغ١َٕخ لل رّذ ػٍٝ أَبْ أَ ؽ١ٛاْ، ٚرمل٠و ٔٛػٙب 
2

 .

خزًَح االغرظاب  -1
3

اِوأح ٍٛاء وبٔذ ػنهاء أٚ فملد ثىورٙب ٚ٘نا ٘ٛ اٌزؼلٞ ػٍٝ  :

ِورجؾ ثبٔمطبع غشبء اٌّٙجً، ٕٚ٘ب ٠مَٛ اٌطج١ت اٌقج١و ثّؼب٠ٕخ أصبه االػزلاء فٟ األ٠بَ 

األٌٚٝ ٌزؾل٠ل ربه٠ـ فغ اٌجىبهح، اػبفخ اٌٝ اٌجؾش ػٓ أصبه ا٠ٌّٕٛخ ػٍٝ َِزٜٛ إٌّطمخ 

اٌؼٕف ػٍٝ اٌغَُ، ٚػ١ٍٗ فّّٙخ  اٌزٕب١ٍٍخ، ٚونا ػٕل ِؼب٠ٕخ ِالثٌ اٌؼؾ١خ ٚفؾض أصبه

اٌطج١ت رىّٓ فٟ اصجبد ِبك٠خ االػزلاء ٚرؾل٠ل ظوٚفٗ، ِٚلٜ اِىب١ٔخ اإلطبثخ ثبٌؼلٜٚ 

وب١ٌَلا ٚاِىب١ٔخ ؽًّ اٌّوأح، ٚلل ٠ٍغؤ األؽجبء ٕ٘ب اٌٝ ِوالجخ اٌجظّبد ٌزؼوف ػٍٝ ٠ٛ٘خ 

اٌّؼزلٞ 
4

اٌّززجغ فٟ رؾل٠ل فظ١ٍخ اٌلَ، ٠ّىٓ ونٌه رؾل٠ل فظ١ٍخ اٌجمؼخ ا٠ٌّٕٛخ ػٍٝ غواه . 

ألٔٗ فٟ ثؼغ اٌؾبالد رىزَت اٌؾ١ٛأبد ا٠ٌّٕٛخ فٟ ثؼغ األشقبص ٔفٌ فظ١ٍخ كِٗ
5

 .

ع .ق 312اٌٝ  ٠304ؼبلت اٌّشوع ػٍٝ اإلعٙبع فٟ اٌّٛاك ِٓ  :خزًَح اإلخهاع  -2 

 :ٚرزؾمك ٘نٖ اٌغو٠ّخ ثزٛفو ِب ٠ٍٟ

. ٌخ وبٔذؽوػ اٌغ١ٕٕٟ ِٓ ثطٕٙب ثؤ٠خ ٍٟٚ . -ؽًّ اٌّوأح -

٠ؼبلت اٌّشوع ػٍٝ اإلعٙبع اٌّزؼّل ٚرقزٍف اٌؼمٛثخ رجؼب ١ٌٍٍٛخ . لظل عٕبئٟ -

اإلعٙبع، فبٌقج١و فٟ ِضً ٘نٖ اٌؾبالد وض١وا ِب٠َبػل اٌمؼبء فٟ ث١بْ ؽبالد اإلعٙبع 

                                                           
 .343. ضياء نوري حسن، المرجع السابق، ص - 1
 .208. عيد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص - 2
 .4العودة إلى الممحق  - 3
 .27. جمال وفاء، المرجع السابق، ص - 4
 .165. قدري عيد الفتاح الشياوي، المرجع السابق، ص - 5



 اٌزمو٠و اٌقجوح                                                                        :اٌفظً اٌضبٟٔ   
 

94 
 

اٌؼّل٠خ ِٓ غ١و٘ب، ف١شًّ اٌزمو٠و ِب اما وبْ اإلعٙبع لل رُ ثزلفً شقض أفو أٚ رُ ػٓ 

٘ب ٚا١ٌٍٍٛخ اٌَّزؼٍّخ فٟ اؽلاصٗ ٚإٌزبئظ اٌّزورجخ ػ١ٍخ ؽو٠ك اٌّوأح ٔفٌ
1

 .

 انخثزج انعمهُح وانُفسُح:انفزع انثاٍَ 

ا٘زُ اٌّشوع اٌغيائوٞ ثبٌشقض اٌغبٟٔ ٚارغبٖ اهاكرٗ الهرىبة عو٠ّخ ِؼ١ٕخ،  

فؼً ا٠غبثٟ أٚ ٍٍجٟ، أْ ٠ئكٞ اٌٝ : فؤٍزلػٝ ل١بَ اٌَّئ١ٌٚخ اٌغٕبئ١خ رٛافو أِو٠ٓ ّ٘ب

. اٌّغزّغ ٠ٛعت رٛف١و اٌؼمٛثخ ػٍٝ اٌَّئٚي ىعوأ ٌٗ ٚهكػب ٌغ١وٖ ػوه ٠ظ١ت

، فغؼً "ال عو٠ّخ ٚال ػمٛثخ اال ثٕض"ٚاٌّؼوٚف أْ ٘نٖ األفؼبي رؾىّٙب لبػلح  

اٌّشوع ثنٌه أٍبً اٌَّئ١ٌٚخ اٌغٕبئ١خ ؽو٠خ االفز١به اٌزٟ رزٛلف ػٍٝ ِب ٠زّزغ ثٗ اٌغبٟٔ 

فزىْٛ اٌَّئ١ٌٚخ وبٍِخ ِزٝ وبْ اٌز١١ّي ٚاإلهاكح  ِٓ ر١١ّي ٚاهاكح أصٕبء الزوافٗ اٌغو٠ّخ،

. وب١ٍِٓ، ٚرىْٛ ٔبلظخ اما وبٔب ٔبلظ١ٓ ٚرزؼٍُ ػٕل أؼلاِّٙب

ٚاٌزؾمك ِٓ ٍالِخ اٌؼمً َِؤٌخ ف١ٕخ ال ٠ّىٓ اٌزظلٞ ٌٙب اال ِٓ مٚٞ االفزظبص  

 ِٓ األؽجبء إٌفَب١١ٔٓ ػٕلِب رضبه اٌؾبعخ اٌٝ مٌه ثظٙٛه اػطواثبد غ١و ٚاػؾخ ػٍٝ

. اٌّظبة رلفغ اٌٝ اٌزؤول ِٓ ٍالِخ للهارٗ اٌؼم١ٍخ

فمل رؼوع ا١ٌٕبثخ اٌؼبِخ اٌّزُٙ ػٍٝ فؾض ؽجٟ اما ِب رج١ٓ ٌٙب أصٕبء اٌزؾم١ك أٔٗ ال  

٠زّزغ ثمٛاٖ اٌؼم١ٍخ، وّب ٌٛ وبْ وض١و اٌؾووخ أٚ شبهكا أٚ وبْ غ١و لبكه ػٍٝ اٌزوو١ي، اٌٝ 

ٔلِب ال رطّئٓ عٙبد اٌزؾم١ك اٌٝ ٍالِخ غ١وٖ ِٓ اٌّالؽظبد ػٍٝ رظوفبد اٌّزُٙ أٚ ع

لٛاٖ اٌؼم١ٍخ ٚلل ٠ض١و اٌلفبع ػٓ اٌّزُٙ مٌه أ٠ؼب، األِو اٌنٞ ٠ٍيَ عٙبد اٌزؾم١ك ٚاٌّؾىّخ 

أصٕبء ِؾبوّزٗ اٌزؤول ِٓ ؽبٌزٗ اٌؼم١ٍخ
2
 

ث١بْ ِب اما وبْ  : -ام ٠ؼوع اٌّزُٙ ػٍٝ اٌفؾض اٌطجٟ، ٚػٍٝ اٌقج١و اثواى ِب ٠ٍٟ  

لٍٟ أٚ إٌفٌ أٍفو ػٓ ٚعٛك اػطواثبد ػم١ٍخ أٚ ٔف١َخ ٌلٜ اٌّزُٙاٌفؾض اٌطجٟ اٌغ
3

 .

. ِنی ػاللخ اٌغو٠ّخ اٌزٟ اهرىجٙب ثٙنٖ االػطواثبد اٌّوػ١خ -

                                                           
 .162.فريجة محمد ىشام، فريجة حسين، المرجع السابق، ص - 1
 .33. بودرواز حدة، المرجع السابق، ص - 2
 .208. عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص - 3
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.  ِب اما وبْ اٌّزُٙ فٟ ؽبٌخ فط١وح -

.  ِب اما وبْ ِٓ اٌغبئي فؼٛػٗ ٌق١و عٕبئٟ -

ِلٜ لبث١ٍزٗ ٌإلطالػ أٚ إلػبكح اٌزى١١ف  -
1

 

اإلطبثخ ثّوع ػمٍٟ، ث١بْ ٔٛػ١زٗ ٚفطٛهرٗ ًٚ٘ ٠ىْٛ اٌّوع  ٚفٟ ؽبٌخ صجٛد 

اٌؼمٍٟ اٌنٞ اٍزمو ػ١ٍٗ اٌفؾض اٌطجٟ فط١و ٠ٙلك اٌؼؾ١خ ٚاألشقبص اٌن٠ٓ ٠ؼ١شْٛ فٟ 

.  ِؾ١طٗ ٌّؼوفخ اما ِب اما وبٔذ ؽبٌزٗ رَزٍيَ ٚػؼٗ فٟ ِووي ِقزض ٌألِواع اٌؼم١ٍخ؟

اٌزٟ ٠وعٝ شفبء٘ب، ٚثبٌزبٌٟ ً٘ رجؼش ػٍٝ  موو ِب اما وبْ ٔٛع اٌؼب٘خ اٌؼم١ٍخ ِٓ اٌفئبد -

ٚاٌّمظٛك ثفملاْ اٌّزُٙ ٌمٛاٖ اٌؼم١ٍخ فملأٗ اٌشؼٛه ثٍّىٗ . اهعبع طؾزٗ اٌؼم١ٍخ َِزمجال

اٌنوبء ٚاٌزؾىُ فٟ اهاكرٗ ٟٚ٘ ؽبالد ال رزٕبفٝ ِغ ثمبء اٌؾل األكٔٝ اٌؼوٚهٞ ٌم١بَ 

اٌؼب٘خ اٌؼم١ٍخ ػبثوح أٚ رجمٝ  اٌؼٕظو اٌمظلٞ فٟ اهرىبة اٌغو٠ّخ، ١ٌَٚذ اٌؼجوح فٟ وْٛ

ٚلزب ؽ٠ٛال ٌىٓ اٌُّٙ ألفن٘ب ثؼ١ٓ االػزجبه فٟ ٍمٛؽ َِئ١ٌٚخ اٌغبٟٔ، أْ رىْٛ لبئّخ ٚلذ 

ال ػمٛثخ ػٍٝ ِٓ وبْ فٟ : "ط ػٍٝ أٔٗ. ِغ. ق 47اٌغو٠ّخ ٚشبٍِخ، ؽ١ش رٕض اٌّبكح  

اٌزٟ رزؼٍك ثبٌؾغي  21/2ؽبٌخ عْٕٛ ٚلذ اهرىبة اٌغو٠ّخ ٚمٌه كْٚ اإلفالي ثؤؽىبَ اٌّبكح 

اٌمؼبئٟ ٚٚػغ اٌشقض اٌّزُٙ اما وبْ ِظبثب ثقًٍ فٟ لٛاٖ اٌؼم١ٍخ ٍٛاء وبْ ٘نا اٌقًٍ 

ػمٍٟ اػزواٖ ٚلذ اهرىبة اٌغوَ أٚ أطبثٗ فٟ ٚلذ الؽك ٌٗ 
2
. 

ِٚٓ أُ٘ األِواع اٌؼم١ٍخ اٌزٟ رؼلَ اٌَّئ١ٌٚخ ٔغل اٌؼزٗ ٚاٌجٍٗ اٌشل٠ل، عْٕٛ  

... طوع،اٌش١قٛفخ، اٌفظبَ اٌؼمٍٟ، اي

أِب األِواع إٌف١َخ فٟٙ رزشؼت ٚرزؼلك اٌٝ كهعخ اٌزؼم١ل، فمل ٠ؾلس افزالي فٟ  

اٌغوائي ٚى٠بكح لٛرٙب وي٠بكح ؽت اٌزٍّه اٌزٟ رلفغ طبؽجٙب اٌَولخ، ٚاٌغو٠يح اٌغ١َٕخ اٌزٟ 
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طبؽجٙب الهرىبة اٌغوائُ األفالل١خ، ٚ٘نٖ األِواع ال رؾظٝ وض١وح ثبال٘زّبَ ٚال رٕفٟ  رٕفغ

اٌووٓ اٌّؼٕٛٞ ٌٍغو٠ّخ ٌىٓ رَبػل فٟ االٍزفبكح ِٓ ظوٚف اٌزقف١ف 
1
. 

٠ٚغت اإلشبهح اٌٝ أْ رظٕغ ٚاكػبء اٌغْٕٛ ٔبكها ِب رٕطٛٞ ؽ١ٍزٗ ػٍٝ اٌقج١و  

ػم١ٍخ ثللخ ٚأىشبف اٌؾ١ٍخ ثٌَٙٛخ، فمل ٠ٍغؤ ٌظؼٛثخ ِؾبوبح األػواع ا١ٌّّيح ٌألِواع اي

اٌّزؾب٠ً ثبٌوك ػٓ األٍئٍخ ثؤعٛثخ غو٠جخ ٚشبمح أٚ ٠ٍٛم ثبٌظّذ اٌّطجك، ِٚٓ أٍب١ٌت 

اٌزؾب٠ً اٌظواؿ ٚا١ٌٙبط ٚهثّب اٌزظو٠ؼ ثبٌغْٕٛ، ٕٚ٘ب ٠ٕىشف األِو ألْ اٌّغْٕٛ اٌؾم١مٟ 

. ال ٠ؼزوف ثغٕٛٔٗ ٚلل ٠فٛه ثبٌغؼت ٌٛ ٔؼذ ثنٌه

  انخثزج انسساتُح: انثانثانفزع 

٠ٍغؤ ٌٍقجوح اٌؾَبث١خ ػبكح ثٙلف اٌزؾل٠ل ؽغُ األِٛاي اٌّقزٍَخ ٚاٌّجلكح أٚ ٌلهاٍخ  

اٌظفمبد ِٚلٜ ِطبثمزٙب ٌٍزشو٠غ ٚاٌزٕظ١ُ اٌّؼّٛي ثّٙب، ٌٍٚقجوح اٌؾَبث١خ أ١ّ٘خ لظٜٛ 

ع اٌٍّغبح .ق 119ف١ّب ٠قض عو٠ّخ افزالً األِٛاي اٌؼ١ِّٛخ، ٚوبْ اٌّشوع فٟ ظً اٌّبكح 

: ٠زلهط فٟ رؾل٠ل اٌؼمٛثخ ؽَت اٌم١ّخ اٌّبك٠خ ٌٍّبي ِٛػٛع اٌغو٠ّخ، مٌه ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ

كط  5.000.000رىْٛ اٌغو٠ّخ عٕؾخ اما وبٔذ ل١ّخ األش١بء ِؾً اٌغو٠ّخ ألً ِٓ  -

:  ٍٕٛاد( 05)اٌٝ فٌّ ( 01)ٚػمٛثزٗ اٌؾجٌ ِٓ ٍٕخ 

كط  1.000.000اما وبٔذ ل١ّخ ِؾً اٌغو٠ّخ ألً ِٓ  -

ٍٕٛاد اما وبٔذ ٘نٖ اٌم١ّخ رؼبكي أٚ رفٛق ِجٍغ ( 10)اٌٝ ػشو ( 02)اٌؾجٌ ِٓ ٍٕز١ٓ  -

. كط 5.000.000كط ٚرمً ػٓ  1000 000

كط ٚػمٛثزٙب  5.000.000رىْٛ اٌغو٠ّخ عٕب٠خ اما وبٔذ ل١ّخ األش١بء رؼبكي أٚ رفٛق  -

ٍٕخ( 20)اٌٝ ػشو٠ٓ ( 10)اٌَغٓ اٌّئلذ ِٓ ػشو 
2
. 

 .كط 10.000.000كط ٚرمً ػٓ  5.000.000ا وبٔذ ل١ّخ رؼبكي أٚ رفٛق ام -

كط أٚ رفٛلٗ، ٚػالٚح ػٍٝ اٌؾجٌ  10.000.000اٌَغٓ اٌّئثل اما وبٔذ اٌم١ّخ رؼبكي ِجٍغ • 

 أٚ اٌَغٓ ٠ؼبلت اٌغبٟٔ فٟ وً األؽٛاي ٍٛاء وبٔذ اٌغو٠ّخ عٕب٠خ أٚ عٕؾخ ثغواِخ  ِٓ
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لجً رؼل٠ٍٙب ثّٛعت  119وّب وبٔذ اٌّبكح .كط 200.000.000كط اٌٝ  50.000.000

رؼبلت ػٍٝ اٌغو٠ّخ ثبإلػلاَ اما وبْ االفزالً أٚ اٌزجل٠ل  26/06/2001اٌمبْٔٛ اٌّئهؿ فٟ 

. أٚ اٌؾغي ِٓ ؽج١ؼزٗ أْ ٠ؼو ثّظبٌؼ اٌٛؽٓ اٌؼ١ٍب

ِٓ لبْٔٛ اٌٛلب٠خ ِٓ اٌفَبك ِٚىبفؾزٗ  29ثؼل اٌغبء اٌّبكح أػالٖ ٚؽٍٛي ِؾٍٙب اٌّبكح  

عٙخ اٌٝ رغ١ٕؼ فؼً االفزالً ِّٙب وبٔذ ل١ّخ اٌّجٍغ اٌّقزٌٍ، اال أْ مٌه ال ٠ؼٕٟ ػلَ ِذ

رؼ١١ٓ فج١و ِؾبٍت، ثً رؼ١١ٕٗ أِو ػوٚهٞ ػٍٝ اػزجبه أٔٗ رمٕٟ فٟ ١ِلأٗ ٚاٌمؼبح 

٠ٍغئْٛ اٌٝ ٔلثٗ ٚاالٍزؼبٔخ ثقجورٗ فٟ ١ِلأٗ ِٓ أعً اوزشبف اٌضغواد اٌّب١ٌخ ٚاٌمٛي اما 

ٍزؼٍّٙب اٌّزُٙ ِٓ أعً ٘نا اٌغوعأَ ال؟ ِٚب ٟ٘ اٌطوق اٌزٟ ا وبْ صّخ افزالً
1
. 

: ٕ٘بن ِغبالد أفوٜ ػل٠لح أ٠ٓ رٍؼت اٌقجوح كٚها ٘بِب ٚاٍؼب ٔنوو ِٕٙب: ِالؽظخ

رقٍف ِٓ ػ١ٍّخ اؽالق إٌبه ِٓ األٍٍؾخ إٌبه٠خ  :انخثزج فٍ يدال يخهفاخ إطالق انُار *

ٌطٍمبد إٌبه٠خ ٚأِالػ اٌجبهٚك اٌّؾزولخ، فؼٓ آصبها ِبك٠خ ِٕٙب اٌظوٚف اٌفبهغخ ٚهإًٚ ا

ؽو٠ك اٌقجوح اٌؼ١ٍّخ رزؾلك األٍٍؾخ اٌزٟ أؽٍمذ ِٕٙب اٌظوٚف اٌفبهغخ اٌزٟ ٠ؼضو ػ١ٍٙب فٟ 

َِوػ اٌغو٠ّخ ، ٚهإًٚ اٌطٍمبد اٌزٟ رَزقوط ِٓ أعَبك اٌؼؾب٠ب ػٕل اٌّؼبٌغخ أٚ 

ْ رؾل٠ل األٍٍؾخ اٌزٟ أؽٍمذ اٌزشو٠ؼ اٌطجٟ اٌشوػٟ فٟ ؽبٌخ ٚفبح اٌؼؾ١خ، ٚثبٌزبٌٟ ٠ّه

ِٕٙب ٘نٖ اٌطٍمبد ػٍٝ ٔؾٛ لبؽغ ٚؽبٍُ ِٓ فالي ِمبهٔزٙب ِغ ػ١ٕبد األٍٍؾخ اٌّشزجٗ ف١ٙب، 

وّب أْ اعواء االفزجبهاد ٚاٌلهاٍبد اٌف١ٕخ اٌؼ١ٍّخ ػٍٝ ِقٍفبد اإلؽالق ٚأِالػ اٌجبهٚك 

ػب٠ب عوائُ االٔزؾبه اٌّؾزوق ػٍٝ أ٠لٞ ِطٍمٟ إٌبه ٠ئكٞ كٚهح ا٠غبث١ب فٟ اٌزؾم١ك فٟ ق

. اٌوٚػ ٚغ١و٘ب ِٓ عوائُ اى٘بق

فىض١وا ِب رَزقلَ ا٢الد فٟ اهرىبة اٌغوائُ وؤكٚاد  :انخثزج فٍ يدال فسض اِالخ * 

رزون ٘نٖ األكٚاد آصبه٘ب ػٍٝ األعَبَ ٚاٌّؼبكْ  ؛ ام...اٌىَو ٚاٌمٍغ ٚاٌمض ٚاٌضمت

ٚاألفشبة ٚاٌٛهق، ٚػٓ ؽو٠ك اٌقجوح اٌؼ١ٍّخ ٠ّىٓ رؾل٠ل ٘نٖ األكٚاد ػٍٝ ٔؾٛ كل١ك 

 .٠َز١ٕو ثٗ اٌمبػٟ فٟ رى٠ٛٓ اػزمبكٖ ٚاٌفظً فٟ اٌلػٜٛ ٚفمب ٌنٌه
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ٍزؼٍّخ فٟ اْ رؾل٠ل أٍجبة اٌؾو٠ك ثبوزشبف اٌّٛاك اٌُ :انخثزج فٍ فسض آثار انسزائك * 

اػواِٙب ف١ّب اما وبٔذ ِٛاك ثزو١ٌٚخ أٚ فالفٙب، ِٚب اما وبٔذ ٔبعّخ ػٓ رّبً وٙوثبئٟ، 

. ٚرؾل٠ل اما وبْ اٌؾو٠ك ػوػ١ب أَ ِؼزّلح، ٚوً مٌه ١٠زُ ػٓ ؽو٠ك فجوح ػ١ٍّخ

ِٓ فالي رؾ١ًٍ اٌّؼجٛؽبد أٚ ػ١ٕبد اٌغَُ : انخثزج فٍ يدال انًخذراخ وانًسكزاخ * 

ٚ ػ١ٕبد اٌّؼلح، ٠ّىٓ اوزشبف ٘نٖ اٌّٛاك َٚٔجزٙب فٟ اٌغَُ ٚ٘ٛ ِب ٠جوى وبٌلَ، اٌجٛي، أ

كٚه اٌقجوح اٌؼ١ٍّخ فٟ اوزشبف اٌىض١و ِٓ عوائُ اٌمزً ٚاالٔزؾبه، اٌزَُّ ٚرؼبؽٟ اٌّقلهاد 

ٚاٌَّىواد 
1
. 
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لقد حاولنا من خالل مذكرتنا ىذه تبیان الدور الذي تمعبو الخبرة وأىمیتيا في سبیل  
اإلثبات في المجال الجزائي، خاصة مع تطور المجتمعات والوسائل العممیة والمستجدات 

جعل منو الجناة یمجئون إلى وسائل عصریة ومتطورة في ارتكاب الجریمة بقصد  التكنولوجیة،
إخفاء أي معالم ليا ومنع تقصي أثارىا، من ىنا بدا أنو من الضروري مسایرة ىذا التطور 

بإرساء سیاسة جنائیة مستندة عمى التقدم العممي في كافة المیادین، مما جعل االستعانة 
لموصول إلى كشف غوامض بعض القضایا التي یجري التحقیق بالخبراء ذات أىمیة قصوى 

فیيا إلى درجة أن أصبحت الدول المتطورة معو تقوم بإنشاء مراكز خاصة بالخبراء في 
 مجاالت معینة

كالتخصص في عمم األسمحة وبصمات األصابع وطبعات األقدام ومیادین البیولوجیة  
ر ذلك من االختصاصات واليیئات التي یمكن إلى غي... والكیمیاء والتسمم واإلعالم اآللي

. القضاة التحقیق االستعانة بيم
ومن خالل تناولنا ليذا الموضوع ظير لنا، أن الخبرة وسیمة إثبات استثنائیة یمجأ ليا  

القاضي وفقا لتقدیره ولكنو مقید بتوفر شروطيا، فيي قضائیة بطبیعتيا وبحضورىا متمیزة 
األخرى، كما أن القضاة غیر ممزمون بإجابة طمب الخصوم لندب  عن كافة الوسائل االثبائیة

خبیر إذا رأوا أنيم ال داعي إلجرائيا أو تبینت حقیقة الموضوع من عناصر الدعوى إال أنو 
. عمیيم أن یسببوا رفضيم لندبة، واأل كان القرار معیبا

التي یفضي  وقصد إعطاء مصداقیة أكبر لمعمل الذي ینجزه الخبیر باعتبار النتائج 
إلیيا ليا بالغ من األثر في مجرى ومصیر الدعوى العمومیة، فالمشرع أوكل سمطة األمر 
بالخبرة وندب الخبراء إلى جيتي التحقیق والحكم دون غیرىا، مقصیا بذلك ضباط الشرطة 
القضائیة من سمطة ندبيم خالفا لغالبیة التشریعات المقارنة التي تتیح ليم ذلك أثناء إجراء 

. لمعاینات االستداللیة وان كان ذلك بضوابط معینةا
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كما أن المحكمة مطمق الحق في تقدیر ما أدلي بو الخبیر من أراء فميا أن تأخذ بيا  
كما ليا أن تستبعدىا وىذا في حالة التقریر الصحیح أما إذا كان باطال فال تممك أن تبني 

حكميا عمیو والو أصبح مبنیا عمى إجراء باطل 
 

مسؤولیة الخبیر عن أعمالو وأخطائو المينیة فقد تعرضو لمشطب من قائمة أما  
 .الخبراء وغیر ذلك من عقوبات

رغم أن نتائج الخبرة ال تمزم القاضي فمو أن یطرح جانبا منيا إذا لم یقتنع بيا وجدانو  
ة الخالص إال أنو في بعض الحاالت یجد نفسو مقیدا بيا خاصة إذا تعمق األمر بأمور عممي

 .صحیحة غیر قابمة لمجدل والنقاش
وما تجدر اإلشارة إلیو أن الخبرة رغم اعتمادىا عمى الوسائل العممیة إال أنيا ال تقدم  

في أغمب األحیان إجابات جازمة یمكن لمقضاء الوثوق بيا، األمر الذي یفتح المجال لمطعن 
لمساواة مع األدلة األخرى، فیيا، ولعل ىذا مایفسر عدم منحيا حجیة أكبر وجعميا عمى قدم ا

فقد أثار تیار ميم من الفقو مجموعة من الشكوك بشأنيا من حیث إجراءاتيا المعقدة التي 
تساىم في بطء وتصریف قضایا المواطنین وزیادة نفقات المتقاضین، فالكثیر من القضایا یتم 

ي قد التعتمده تأجیميا ألشير وربما لسنوات لحین حصول المحكمة عمى تقریر الخبیر والذ
 .في األخیر

ومقابل ىذا االتجاه ىناك من یؤكد عمى أىمیتيا واعتمادىا في مجموعة من القضایا  
المتشعبة ویحرص كل الحرص عمى تفعیل المقتضیات القانونیة التي تؤطر سیر النظام 

القانوني ليا، ومواجية كل إخالل بحزم وصرامة لكل من سولت لو نفسو التالعب والخروج 
ما ترمي إلى تحقیقو سواء في المادة المدنیة أو الجنائیة، ونعتقد أن ىذا االتجاه ىو األقرب ع

 .المصواب
تبعا لما توصمنا إلیو، نعمد إلى اقتراح جممة من التوصیات التي یمكن لممشرع  

 :مستقبال أن یوجو جيده نحوىا، ونوجزىا عمى النحو التالي
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ستعماال في میدان الكشف عن الحقیقة وبدأت الخبرة أصبحت وسائل البحث العممي أكثر ا -
تأخذ مكانة بارزة في اإلثبات في وقتنا الحاضر، لذلك أصبح من الالزم أن یتمقي القاضي 

 .الجنائي تكوینا مناسبا وموسا
ضرورة االىتمام بشخص الخبیر بإنشاء معيد التدریب خبراء حدیثي التخرج، یتمقي فیو  -

 ت عممیة وتطبیقیة خاصة بكیفیة إنجاز أعمال ىوتحریر تقریره بتقةمحاضرات نظریة ودراسا
وضرورة االىتمام كذلك بالنواحي المالیة بمنحيم الحوافز المالیة وتقدیر أتعابيم لضمان 

ومن ىنا كان التعاون بین  انجاز وتنفیذ مایعيد إلیيم من أعمال بالسرعة والدقة المطموبة،
 .القاضي والخبیر أمر ضروري وىام بل الغذي عنو في الدعوى الجزائیة

رأینا أن لمقاضي أن یعین خبیر أو عدة خبراء ویوضح ليم ميمتيم، وما یمكن اإلشارة إلیو  -
بشأن الخبراء، واعتمادا عمى معایشتنا لمواقع، فإن البعض من ىؤالء الیقوم بميمتو عمى 

جو المطموب، رغم أن منطوق الحكم عمى قدر من الوضوح إال أن الخبیر ال یمتزم بما الو
طمب منو ثم إن البعض منيم ینصب نفسو قاضیا فیصدر أحكامو بشأن النزاع، كما أن 
بعضيم یعتمدون المغة األجنبیة في إجراء خبرتيم، وفي بعض األحیان ال یمتثمون إلى 

ألمر بغموض یتعین إیضاحو، لذلك نقترح حتى یكون العمل استدعاء المحكمة عندما یتعمق ا
القضائي ایجابي، یجب التنسیق بین فئات الخبراء وجياز العدالة، ویتعمق بمقاءات دوریة بین 
المعنیین مباشرة وبحضور باقي المسئولین من رؤساء المحاكم ووكالء الجميوریة فضال عن 

 .المشاكل ومناقشتيا ومحاولة إیجاد حمول ليا رؤساء المجالس والنواب العامین، وذلك لطرح
عمى المشرع أن ینظم الحاالت التي یجوز لممحكمة فیيا أن تستعین بالخبرة وىي المسائل  -

الفنیة دون القانونیة، ومن المالحظ أنو كثیرا ما یقوم القضاة بتحویل الدعاوى إلى الخبرة ال 
في التخفیف من أعباء الدعوي والقاءىا بسبب صعوبة موضوعيا فقط ولكن أیضا رغبة منيم 

عمى عاتق الخبراء مما یضر بسیر العدالة من حیث زیادة نفقات الخصومة وبطء سیرىا، 
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ناىیك أنو من شأنو أن یضطمع الخبراء بدور القضاة في الحقیقة وذلك بسبب میميم واقعیا 
 .لرأي الخبیر كما ىو

 ع إلى الخبرة یعني ضمنیة إحالة الحكم إلىالتدقیق في اختیار الخبیر ألن إحالة النزا -
 .الخبیر 

عرفنا أن الخبیر أثناء مباشرة ميمتو یخضع لرقابة القاضي الذي انتدبو، كما عرفنا كذلك  -
أنو من حق النیابة العامة مراقبة أعمالو، وما یؤاخذ عمى مشرعنا ىو تضییقو لنطاق الدور 

الة التي یبدون فیيا طمباتيم فما عمیيم سوى الرقابي الذي یمارسو األطراف، فحتى في الح
لفت انتباه الخبیر إلى إتیان عمل من األعمال، ضف إلى ذلك أن تدخل ىؤالء ال یتم إال 

عن طریق الجية القضائیة األمرة بيا، لذلك فعمى المشرع أن یوسع من نطاق األطراف في 
 مراقبة أعمال الخبیر لتحقیق الشفافیة ودعم الثقة بینيم

وأخیرا نقول أن الرأي الخبیر وزنو أمام القضاء لتأثیره الواضح عمى الفصل في   
الدعوى، فالخبرة صارت عمى قدر من األىمیة لدرجة أنيا أصبحت عممیا عامال ميددا لمبدأ 
حریة القاضي في تكوین اقتناعو الشخصي، خاصة في ظل التطور العممي والتقني وىو ما 

في القیمة القانونیة ليا نحو عدم إخضاعيا بصفة مطمقة  یطرح بإلحاح إمكانیة النظر
لسمطان االقتناع الشخصي لمقاضي واعطاءىا عمى األقل مركزا تحتل بموجبو الصدارة 

 .ضمن قائمة الطرق األخرى لإلثبات
أصبحت الصورة القدیمة لمعدالة المعصوبة : "ونختم بقول أحد الفقياء المستشرقین 

ة ومبيمة ، ویجب أن تستبدل ویحل محميا المرأة التي تحمل العینین تعطي فكرة غامض
الشعمة المضیئة في ید والمیزان في الید األخرى، والشك أن العدالة یجب أن تكون عن ذوى 

الجاه والسمطة مغمقة األذنین عن كل إغراء أو تحریض، ولكنيا مع ذلك یجب أن تكون 
 1"الحقیقة  واضحة وممتمئة بنور العمم حتى نتمكن من اكتشاف

 

                                                           
 .1062.ىالل عبد الاله أحمد، المرجع السابق، ص - 1
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 مــلخص المذكرة
 أن إال قانونية، بمسائل األمر تعمق إذا األكبر الخبير وىو ومادتو بتخصصو األعمم ىو القاضي كان إذا

 وفنية عممية بمسائل األمر تعمق إذا الفنية والخبرة المعرفة أىل إلى المجوء سمطة لو أعطى المشرع
 عمى يتوجب ولذا الحديث، العصر في العدالة تحقيق في الخبرة دور يؤكد مما عممو، مجال في إعترضتو
 أنو إال .برفضيا قام وٕاال اعتمدىا بيا اقتنع إن التقديرية سمطتو تحت كانت وٕان بيا رف ا االعت القاضي

 فييا الخبير قول وأصبح التقديرية القاضي سمطة عن تخرج أصبحت التي والمجاالت األمور من ىناك
 الخبرة أىمية ازدادت فمقد المحاسبة الشرعي كالتزوير،الطب فييا منازعتو يمكن ال قاطعا عمميا دليال

 ظل في وذلك ، يوم بعد يوما القانون روح عن يحيد أال عمى القاضي سبيل إلنارة القضاء في ودورىا
 تعرض والتي الدولية المؤتمرات نظر تستقطب وأخذت التكنولوجية االكتشافات وعصر العممية النيضة
 .والتمحيص لمدراسة األخيرة ىذه إلى منيا الكثير

 الحقيقة عن ويكشف ليعكس القاضي بيا يستعين مرآة إال ىي ما الخبرة أن إلى اإلشارة بنا وتجدر 
 أن ننسى ال أن وينبغي . صورىا أجمل في العدالة لتحقيق بيا يستعين التي الوسائل من غيرىا جانب إلى

 حقوق وحفظ الفنية االستشارة ليذه بالغا اىتماما أولى المشرعين من غيره غرار وعمى ئري الجزا المشرع
 يؤكد مما ، الغربية الدول إليو وصمت بما مقارنة ضئيال يبقى االىتمام ىذا أن إال ، بيا القائمين وأتعاب

 الوجو إلعطاء الجيود كامل يستنفذ لم أنو إال الكمال إلى جاىدا يسعى كان وٕان زئري ا الج التشريع أن
 العممي التطور مقدار عمى واضحة صورة وأنيا خاصة ، القضائية الخبرة تمعبو الذي البارز والدور األمثل
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