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Abstract: The legal texts relating to the investigation procedures
reveal the guarantees that the legislator has endeavored to regulate in
accordance with clear legal formulations, especially those
investigative procedures that do not affect the freedom and personal
rights of individuals. Our penal law provides for a sat of legal
guarantees for the accused at the stage the primary investigation is
intended to serve the interests of the investigation and the interests of
individuals, in particular the accused in proceeding .. that are not
harmful to personal liberty.
Introduction:
Since the investigation procedures are aimed at finding out the truth,
they can take all legal measures that lead to discovering the truth. In
view of the seriousness of this stage, the legislator has surrounded it
with a number of legal guarantees that serve the accused in his right
to individual liberty. To ensure that control and arbitrariness are not
infringed upon.
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معلومات البحث :
تواريخ البحث:

-

االستبلـ /ٚ :آيػارٕٓٔٛ/

 -القبوؿ /ٖ :حزيرافٕٓٔٛ/

 -النشر المباشر /ٔ :حزيرافٕٜٓٔ/

الخالصة َّ :
إف النصوص القانون ية المتعمقة بإجراءات التحقيؽ تفصح عما يحتوييا مف ضمانات
قانونية سعى المشرع جاىدًا إلى تنظيميا وفؽ صياغة قانونية دقيقة وواضحة السيما تمؾ
اإلجراءات التحقيقية التي ال تنطوي عمى مساس بحرية األفراد وحقوقيـ الشخصية ،إذ إف قانوننا
الجزائي جاء بأحكاـ تكفؿ مجموعة م ف الضمانات القانونية لممتيـ في مرحمة التحقيؽ االبتدائي

الكلمات المفتاحية :
 الحرية الشخصية. ضمانات. -حقوق شخصية.

السيما ضمات المتيـ في االجراءات غير
الغاية منيا خدمة مصمحة التحقيؽ ومصمحة األفراد ،و ّ
الماسة بالحرية الشخصية.

 -متهم.

©  ،9102كلية الحقوق ،جامعة تكريت

المقدمة :

بما َّ
أف إجراءات التحقيؽ تيدؼ إلى معرفة الحقيقة ،لذا يستطيع القائـ بيا اتخاذ اإلجراءات القانونية كافة

التي تؤدي إلى اكتشاؼ الحقيقية ،ونظ اًر لخطورة تمؾ المرحمة فقد أحاطيا المشرع بجممة مف الضمانات القانونية
ِ
بحقو في الحرية الفردية والذي يقتضي إحاطة كؿ ما يتعرض لو مف إجراءات بضمانات تكفؿ
التي تخدـ المتيـ
عدـ التحكـ والتعسؼ في المساس بحريتو.

أو ًال :أهمية البحث
تكمف أىمية البحث في بياف ما تحتمو ضمانات المتيـ في اإلجراءات غير الماسة بالحرية الشخصية ،إذ
إف المشرع العراقي قد كفؿ لممتيـ ضمانات عند اتخاذ اإلجراءات الجزائية بحقو عمى الرغـ مف أنيا ال تمس
ّ

حريتو الشخصية وىذا ينـ عمى مدى مراعاة المشرع لمصمحة المتيـ وظروفو ويظير ذلؾ مف خبلؿ التناسب
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والمبلئمة بيف اإلجراء الجزائي المتخذ والمصمحة والمتأتية منو ويستنتج ىذا مف خبلؿ إجراء الموازنة بيف مصمحة
التحقيؽ ومصمحة المتيـ وصوالً إلى التوازف بيف المصالح العامة والخاصة.

ثانياً :إشكالية البحث
تتمحور مشكمة البحث حوؿ مدى التوفيؽ بيف مصمحة التحقيؽ في اتخاذ إجراءات غير ماسة بالحرية الشخصية
بيف مصمحة المتيـ ،إذ إف إجراء الموازنة بيف المصمحتيف تتطمب تفعيؿ السمطة التقديرية الواسعة لقاضي التحقيؽ
عند إصداره ق ار اًر بفرض تمؾ اإلجراءات.

ثالثاً :منهجية البحث
سن عتمد في بحثنا ىذا عمى "المنيج التحميمي" وذلؾ بتحميؿ نصوص " قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية
العراقي رقـ (ٖٕ) لسنة ٔ ٜٔٚالمعدؿ" والنصوص التشريعية واآلراء الفقيية والقوانيف األخرى ذات العبلقة ،كما
سنعتمد عمى "المنيج المقارف" وذلؾ مف خبلؿ مقارنة موقؼ المشرع العراقي مع التشريعات األخرى ،وكذلؾ عمى
" المنيج النقدي " وبياف أوجو القصور أو الوقوؼ عمى ما توصؿ إليو الفكر القانوني بصدد موضوع بحثنا ،مع
االستئناس بموقؼ بعض التشريعات األجنبية كمما تيسر ذلؾ ،وصوالً منا إلى استنباط الحموؿ لئلشكاليات التي
يثيرىا موضوع البحث.

رابعاً :خطة البحث :
ألجؿ اإلحاطة بالموضوع فقد ارتأينا إلى تقسيـ ىذا البحث عمى ثبلث مطالب :نتناوؿ في المطمب األوؿ منو
ضمانات المتيـ في التكميؼ بالحضور ،أما المطمب الثاني نتناوؿ فيو ضمانات المتيـ في استدعاء الشيود  ،أما
المطمب الثالث ضمانات المتيـ في ندب الخبراء

المطلب األول
ضمانات ( )0المتهم في التكليف بالحضور
عد التكميؼ بالحضور مف إجراءات التحقيؽ ،وذلؾ لتكميؼ المتيـ عمى الحضور ،وقد ورد في قانوف
ُي ّ

أصوؿ المحاكمات الجزائية البغدادي عمى َّأنو "كؿ تكميؼ بالحضور يصدر مف حاكـ أو محقؽ بمقتضى ىذا
القانوف يجب أف يكوف محر اًر عمى نسختيف وممضي أو مختوماً مف الحاكـ أو المحقؽ"(ٕ).
كما َّ
أف التكميؼ بالحضور ىو بمثابة دعوة توجو إلى المتيـ لمظيور لدى المحقؽ في الموعد الذي يحدد لو،
وذلؾ بيدؼ استجوابو أو اتخاذ أي إجراء آخر مف إجراءات التحقيؽ في مواجيتو ،مما يؤدي بنا إلى القوؿ َّ
بأنو ال
(ٔ) الضمانات  " :الوسائؿ واألساليب المختمفة التي يمكف بواسطتيا كفالة عدـ االعتداء عمى الحقوؽ والحريات ،وذلؾ مف

خبلؿ قياـ المشرع بتنظيـ ىذه الوسائؿ واألساليب بنصوص تشريعية " ،ينظر :ىوزاف حسف االرتوشي ،ضمانات

اإلجراءات الدستورية لممتيـ في مرحمة التحقيؽ ،دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير ،جامعة دىوؾ،ٕٓٓٛ ،ص.ٛ

(ٕ) ينظر :نص المادة (ٔٗ )ٔ/مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية البغدادي لعاـ  ٜٜٔٔالممغي.
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إف شاء نفذ واف شاء امتنع ،ومع ذلؾ َّ
فأف لو أث اًر قيرياً
ينطوي عمى إكراه أو إجبار ،فالتنفيذ متروؾ لمشيئة المتيـ ْ

أف يصدر ضده أم اًر بالقبض واإلحضار
غير مباشر فعندما ال يستجيب المتيـ لئلمر بالحضور جاز لمقاضي ْ
حتى لو كانت جريمتو ال يجوز فييا التوقيؼ(ٔ) ،ومما يؤكد ذلؾ ما نص عميو القانوف بقولو" يحضر المتيـ

بإصدار أمر القبض إذا كانت الجريمة معاقباً عمييا بالحبس مدة تزيد عمى سنة ،إال إذا استوجب القاضي
إحضاره بورقة تكميؼ بالحضور غير َّأنو ال يجوز إصدار ورقة تكميؼ بالحضور إذا كانت الجريمة معاقباً عمييا
باإلعداـ أو بالسجف المؤبد" (ٕ).
إذف الغاية مف أمر التكميؼ بالحضور ىي تواجد الشخص أماـ الجية المختصة لمتحقيؽ معو أو ألمور
أخرى تتعمؽ بالدعوى الجزائية.
كما وتتشابو إجراءات التكميؼ بالحضور (االستقداـ) في القوانيف اإلجرائية العربية مع اختبلؼ في
التسمية(ٖ).
أما عف الحاالت التي تصدر فييا ورقة التكميؼ بالحضور فقد تصدر تمؾ الورقة في جميع الجرائـ عدا ما
كاف معاقب عمييا باإلعداـ أو السجف المؤبد.
كما َّ
أف المشرع قد نص عمى الضمانات القانونية التي منحيا لمف كاف محبلً لتكميفو بالحضور أماـ سمطات
التحقيؽ ،ومف تمؾ الضمانات صدور ورقة التكميؼ بالحضور مف جية رسمية مختصة فقد تصدر مف المحكمة
أف تكوف تمؾ الورقة موجية إلى شخص معيف
أو قاضي التحقيؽ أو المحقؽ أو المسؤوؿ في مركز الشرطة ،و ْ

بالذات متيماً كاف أـ شاىداً أو ممف لو عبلقة بالدعوى الجزائية مشتممة عمى معمومات واضحة ال تقبؿ الشؾ
متمثمة بالجية المصدرة لورقة التكميؼ بالحضور واسـ المكمؼ بالحضور وشيرتو ومحؿ إقامتو والمكاف المطموب

حضوره فيو ونوع الجريمة والمادة القانونية(ٗ).
إال َّ
أف اشتماؿ ورقة التكميؼ بالحضور عمى نوع الجريمة والمادة القانونية قد كاف محؿ نظر ،إذ ذىب رأي
ِ
إلى َّ
أف تتضمف ورقة التكميؼ بالحضور المادة
أف المشرع العراقي لـ يكتؼ بذكر نوع الجريمة فقط ،بؿ ألزـ ْ
(ٔ ) ينظر :د .فخري عبد الرزاؽ صمبي الحديثي ،شرح قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية ،دار السنيوري ،بغداد ،
ٕ٘ٔٓ ،صٕٔ٘ وما بعدىا.

(ٕ) المادة ( )ٜٜمف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية العراقي رقـ (ٖٕ) لسنة ٔ ٜٔٚالنافذ.

(ٖ ) ففي قانوف اإلجراءات الجنائية المصري يسمى " األمر بحضور المتيـ " وىذا ما ورد في المادة ( )ٕٔٛمف قانوف

اإلجراءات الجنائية المصري رقـ (ٓ٘ٔ) لسنة ٓ٘ ٜٔالمعدؿ ،وفي قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية عماني رقـ

( )ٜلسنة ٔ ٜٔٙالمعدؿ يسمى " مذكرة التكميؼ بالحضور " وىذا ما جاء في نص المادة (ٔٔٔ) منو ،وفي قانوف
أصوؿ المحاكمات الجزائية المبناني رقـ ( )ٖٕٛلسنة ٕٔٓٓ النافذ يسمى " ورقة الدعوة " كما جاء في نص المادة

( )ٔٓٚمنو.

(ٗ) تنظر :نص المادة ( )ٛٚمف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية النافذ.
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القانونية وىو أمر ليس لو ما يبرره ،إذ كثي اًر ما يؤدي ذلؾ إلى إرىاؽ كاىؿ الجية التي ليا حؽ إصدار أمر
أف
التكميؼ بالحضور مف غير قاضي التحقيؽ ،وذلؾ لجيؿ البعض بمعرفة المادة القانونية التي مف المفروض ْ

السيما عندما يكوف القائـ بالتكميؼ بالحضور مف رجاؿ الشرطة(ٔ).
تنطبؽ عمى نوع الجريمة ،و ّ

في حيف يذىب رأي آخر إلى أىمية ذكر التيمة ومادتيا القانونية وادراجيا في ورقة التكميؼ بالحضور،

وذلؾ إلعطاء المتيـ الفرصة ليعد دفاعو ضد ما نسب إليو(ٕ).
ونحن نميل إلى ترجيح الرأي األوؿ ،إذ َّ
إف التكييؼ القانوني لنوع الجريمة المرتكبة وانطباؽ النموذج
القانوني لمفعؿ المرتكب يتطمب خبرة قضائية ال يممكيا إال قضاة تثبت ليـ الكفاءة العممية.
ومف الضمانات األخرى التي التمسناىا في ورقة التكميؼ بالحضور َّأنيا ال تتطمب استعماؿ القوة واإلجبار
لحضور المتيـ فالمشرع العراقي قد ترؾ حضور المتيـ رىف مشيئتو فيو غير ممزـ بالحضور ،أما إذا امتنع عف
أف تـ إعبلمو بورقة التكميؼ فحينيا يحؽ لمسمطة المختصة أف تصدر أم اًر بالقبض عميو(ٖ).
الحضور بعد ْ

نستنتج مما تقدـ َّ
أف اإلجبار عمى الحضور قد يقع بحكـ القانوف وليس إجبا اًر مادياً مما يؤدي بنا إلى

القوؿ َّ
إف الضمانة التي يتمتع بيا المتيـ أثناء تنفيذ ورقة التكميؼ بالحضور ىي ضمانة عدـ المساس بسبلمة
ِ
بدنو بأية وسيمة كانت.
كما َّ
أف تكوف مدونة أي مكتوبة والعمة في ذلؾ سيولة إثبات القياـ
أف ورقة التكميؼ بالحضور يجب ْ

بالتبميغ(ٗ).

ومف الضمانات األخرى لممتيـ ما نص عميو القانوف مف ضرورة إفياـ الشخص المكمؼ بالحضور
وتوضيح مضموف ورقة التكميؼ لو وأخذ توقيعو بإمضائو أو بصمة إبيامو عمى النسخة األصمية لمورقة ،وفي
حاؿ امتناع المتيـ عف تسميمو ورقة التكميؼ بالحضور ،أو إذا كاف عاج اًز أي غير قادر عمى التوقيع فعمى القائـ
أف يقوـ المكمؼ بالتبميغ
أف يفيمو بالمضموف ،وذلؾ بحضور شاىديف ويترؾ لو النسخة األخرى بعد ْ
بالتبميغ ْ
بشرح وتدويف ذلؾ في النسختيف مع أخذ تواقيع الشاىديف(٘).

مف خبلؿ ما تقدـ يبدو َّ
أف الحرية الشخصية مصونة مف التعرض والتدخؿ وىذا ما أكدتوُ النصوص

السيما في ضمانات أمر التكميؼ بالحضور.
القانونية ،و ّ

(ٔ ) ينظر :د .صالح عبد الزىرة الحسوف ،الموسوعة القضائية قاضي التحقيؽ ،دارسة مقارنة ،جٔ ،طٔ ، ،دار الرائد
العربي ،لبناف  ،ٜٔٛٛ ،صٕ٘٘.

(ٕ) ينظر :د .فخري عبد الرزاؽ الحديثي ،مصدر سابؽ ،صٖٕ٘.

(ٖ) تنظر :المادة ( )ٛٛمف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية العراقي رقـ (ٖٕ) لسنة ٔ ٜٔٚالنافذ.
(ٗ) تنظر :المادة ( )ٛٚمف القانوف نفسو.
(٘) تنظر :المادة ( )ٛٛمف القانوف نفسو
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أما عف موقؼ المشرع المصري فقد منح القانوف لممحقؽ إصدار األمر بحضور المتيـ في جميع الجرائـ
اء أكانت جناية أـ جنحة أـ مخالفة(ٔ).
بصورة عامة سو ً

وبذلؾ نجد أن المشرع المصري قد جعؿ مجاؿ أعماؿ ورقة التكميؼ بالحضور أوسع مف مجاؿ أعماليا في

التشريع العراقي ،كما َّ
أف المشرع المصري قد أورد نصاً في القانوف يبيف فيو المدة المحددة لورقة التكميؼ
بالحضور(ٕ).
في حيف َّ
أف المشرع العراقي لـ يورد نصاً يبيف فيو المدة المحددة لورقة التكميؼ بالحضور ،واَّنما قد منح
الجية التي قررت إصدارىا تحديد الزماف الذي يجب فيو عمى المكمؼ بالحضور أف يمثؿ أماميا .لذا نأمؿ مف
أف يورد نصاً يبيف فيو المدة المحددة لذلؾ لضرورتو في التحقيؽ.
المشرع العراقي ْ

ونالحظ َّ
أف
أف المشرع الفرنسي يجبر المكمفوف بالحضور بالقوة العامة ،إذ يستطيع مأمور الضبط القضائي ْ

يستخدـ القوة مع المكمؼ بالحضور في حاؿ عدـ استجابتو لدعوة الحضور ،وىذا ما أكده قانوف اإلجراءات
ِ
بقولو" :األشخاص المستدعوف بواسطة مأمور الضبط القضائي لضرورات التحقيؽ يمتزموا
الجنائية الفرنسي
أف يجبر عمى الحضور بالقوة العامة بتفويض سابؽ مف مدعي
بالحضور ،ويستطيع مأمور الضبط القضائي ْ

الجميورية األشخاص الذيف لـ يستجيبوا لبلستدعاء بالحضور أو الذيف يخافوف فبل يستجيبوا لمثؿ ىذا

االستدعاء"(ٖ).
وبالرجوع إلى استقراء نصوص قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية العراقي يثار التساؤؿ حوؿ الحكمة أو
الغاية مف اشتراط المشرع العراقي حضور شاىديف حيف توضيح مضموف ورقة التكميؼ بالحضور لمشخص
المعني ،ولعؿ ذلؾ يفصح ما بذىف المشرع مف توفير ضمانة لممتيـ ،إذا ما أراد القائـ بالتبميغ السوء أو اإليقاع
بالمتيـ واظياره بصورة امتناعو عف تسمـ ورقة التكميؼ بالحضور مما يؤدي بو األمر إلى إصدار أمر بالقبض
أف يؤكد ما يقولو بشيادة شاىديف مما يفوت
عميو ،لذا فقد التفت المشرع العراقي ليذه النقطة فألزـ القائـ بالتبميغ ْ
الفرصة عمى البعض مف استغبلؿ نفوذىـ الوظيفي.

وقد يرد تساؤؿ حوؿ إمكانية توجيو ورقة التكميؼ إلى شخص مجيوؿ االسـ ،لكف أوصافو الدقيقة قد تفصح
عف شخصيتو وىويتو ؟

(ٔ) تنظر :المادة ( )ٕٔٙالمعدؿ مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري رقـ (ٓ٘ٔ) لسنة ٓ٘ ٜٔالمعدؿ وكذلؾ قانوف
اإلجراءات الجزائية الكويتي رقـ ( )ٔٚلسنة ٓ ٜٔٙالمعدؿ.

(ٕ) تنظر :المادة ( )ٕٔٚمف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري رقـ (ٓ٘ٔ) لسنة ٓ٘ ٜٔالمعدؿ.
(ٖ) المادة ( )ٚٛمف قانوف اإلجراءات الجنائية الفرنسي لسنة  ٜٔ٘ٛالمعدؿ.
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وعمى أية حاؿ يمكننا استخبلص اإلجابة مف نصوص قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية إذ نصت عمى
أنو "  ....تحرر الورقة بنسختيف يبيف فييا  ....اسـ المكمؼ بالحضور وشيرتو ومحؿ إقامتو.)ٔ( "....
لذا فالمشرع قد أجاب بصراحة عمى ذكر اسـ المكمؼ ،إذ َّ
إف األوصاؼ الدقيقة ال تغني عف إيراد االسـ
بشكؿ صريح في ورقة التكميؼ بالحضور حتى ال يختمط األمر عمى القائـ بالتبميغ.

المطلب الثاني
ضمانات المتهم في الشهادة
اء أكاف ذلؾ
تُ ّ
عد الشيادة دليؿ مف األدلة الجنائية التي يسعى المحقؽ لجمعيا لموصوؿ إلى الحقيقة سو ً

إلثبات الجريمة ونسبتيا إلى المتيـ أـ لنفي الجريمة عنو ،والشيادة كدليؿ في مرحمة التحقيؽ االبتدائي تصدر مف

أف يكوف
شخص في شأف واقعو عاينيا بحاسة مف حواسو وموضوعيا واقعة ذات أىمية قانونية ،لذا ال يجوز ْ
موضوع الشيادة رأياً ،وحكماً يبديو الشاىد ،كما َّ
أف وقوع الشيادة أماـ سمطة التحقيؽ بالشكؿ القانوني ىو الذي
يضفي عمييا صفة إجراءات التحقيؽ ،لذا فيي تفترض َّ
أف الشاىد قد رأى أو سمع بنفسو(ٕ).
ِ
ِ
بنفسو مف معمومات عف الغير
سمعو
لذا فالشيادة تعبير عف مضموف اإلدراؾ الحسي لمشاىد بما رآه أو
مطابقة لحقيقة الواقعة التي يشيد عمييا في مجمس القضاء بعد أداء اليميف ممف تقبؿ شيادتيـ وممف يسمح ليـ
بيا ومف غير الخصوـ في الدعوى(ٖ).
(ٔ) تنظر :المادة ( )ٛٚمف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية العراقي رقـ (ٖٕ) لسنة ٔ ٜٔٚالنافذ.

(ٕ ) ينظر :د .محمد عبد المطيؼ فرج ،شرح قانوف اإلجراءات الجنائية في جمع االستدالالت والتحقيؽ االبتدائي ،طٕ،
القاىرة  ،ٕٓٔٓ ،صٕٖٗ وما بعدىا.

(ٖ) ينظر :القاضي عواد حسي ف ياسيف العبيدي ،الوجيز في أحكاـ المسؤولية الجنائية لمشاىد في القانوف العراقي ،دراسة
مقارنة ،طٔ ،دار الكتب والوثائؽ ،بغداد  ،ٕٓٔٙ ،صٔ٘ .كما ويقسـ أنواع الشيود مف حيث ادراؾ الواقعة

اإلجرامية إلى شيود الرؤية وىـ مف يدركوف الواقعة الجنائية بحاسة مف حواسيـ كالبصر أو السمع وىي تُعد مف
أقوى الشيادات كالشخص الذي يشاىد الجاني وىو يحمؿ سبلح الجريمة وىو يخرج مف منزؿ المجنى عميو ،وكذلؾ
مف يسمع األخير وىو يستغيث ويطمب النجدة وتخميصو مف الجاني ،أما شيود النقؿ فمصدر ىذه الشيادة يكوف

غير مباشر حيث ينقؿ الشاىد ما سمعو عف ا لغير مف وقائع وروايات متعمقة بالجريمة وقوة ىذه الشيادة تأتي
بالمرتبة األقؿ مف الشيادة األولى ،لذا ال يمكف االطمئناف إلى صحتيا ،ينظر :د .عمار عباس الحسيني ،التحقيؽ

الجنائي والوسائؿ الحديثة في كشؼ الجريمة ،طٔ ،منشورات الحمبي ،لبناف ،ص ٕٗٛوما بعدىا ،أما في القانوف
الفرنسي فتعرؼ الشيادة عمى أنيا " إخبار ييدؼ مف جانب فاعمو إلى اطبلع الغير عمى المعرفة الشخصية التي
لديو ىو المتعمقة بحدث تـ ،ويؤكد عمى صحتو ،والشيادة بيذا المعنى يخرج عنيا ما يقرره الشخص بشأف ما نقؿ

إليو بالتسامع .في حيف أف القانوف اإلنكميزي يصرؼ الش يادة عمى أنيا بياف مف أحد الشيود في المحكمة المختصة

أو عف طريؽ تسجيؿ أقوالو قبؿ ذىابو لممحكمة ،كدليؿ عمى الحقائؽ التي يؤكدىا الشاىد استناداً إلى عممو

الشخصي .ينظر :محمد وحيد دحاـ ،اإلثبات بشيادة الشيود ،طٔ ،المركز القومي لئلصدارات القانونية ،القاىرة،

ٕ٘ٔٓ ،صٕ.ٙ
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السيما َّ
أف المشرع لـ يضع أية قيود عمى
ولمشيادة في المسائؿ الجنائية قوة مطمقة في اإلثبات الجنائي ،و َّ
اإلثبات بالبينة ولـ يضع نصاباً فعمياً لمشيادة ،ومع ىذا فيي تخضع لمسمطة التقديرية لمقاضي ،فمو كامؿ الحرية
في وزف أقواؿ الشيود وتقدير الظروؼ فمو أف يأخذ بشياداتيـ أو يرفضيا ،أو أف يرجح شيادة شاىد عمى آخر،
أف الشيادة حجة غير ممزمة وغير قاطعة ،أي َّ
كما َّ
أف ما يثبت بيا يقبؿ العكس والنفي بشيادة أخرى(ٔ).
مف ىنا تتجمى أىمية الشيادة مف الناحية القانونية ،كونيا تؤدي إلى ثبوت الجريمة وظروفيا واسنادىا إلى
بعدىا ابرز األدلة عمى ارتكاب
المتيـ أو براءتو منيا ،لذا تحتؿ الشيادة مكاناً ميماً بيف إجراءات التحقيؽ ّ

الجريمة ،كوف األخيرة واقعة مادية و َّ
أف الشيادة فييا أىـ دليؿ عمى ارتكابيا وتحديد مرتكبييا ،ومف ثـ يعتمد عمييا
في تقرير مصير المتيـ أما باإلدانة أو البراءة(ٕ).
أف ترد الشيادة عمى الحقيقة المطموب إثباتيا
وقد نتسأؿ عمى ما تنصب الشيادة وىؿ مف المفروض ْ

وبجميع تفاصيميا؟ مف خبلؿ بياف معنى الشيادة فيي تنصب عمى وقائع تتعمؽ بالدعوى بحيث يؤدي سماعيا
إلى إثبات الجريمة وظروفيا واسنادىا إلى مف وجيت إليو أو نفييا عنو.
أف
أف ترد عمى كؿ ما مف شأنو ْ
أف ترد الشيادة عمى الحقيقة بأكممياَّ ،إنما مف الممكف ْ
كما َّأنو ال يشترط ْ

يؤدي إلى الحق يقة وبموغ استنتاج سائغ يتبلءـ مع القدر الذي أبداه الشاىد ليعضد بو عناصر اإلثبات األخرى(ٖ).

(ٔ) ينظر :د .عبد الحميد الشواربي ،الدفوع الجنائية ،طٕ ،منشأة المعارؼ ،مصر،ٕٓٓٙ ،صٕٓ ،ٚد .شياد ىابيؿ
البرشاوي ،الشيادة الزور ،دار الفكر العربي ،مصر  ،ٜٕٔٛ ،ص.ٜٔٚ

(ٕ ) ينظر :المحامي محمد بف ضمياف العنزي ،حقوؽ اإلنساف المتيـ في مرحمة التحقيؽ ،طٔ ،منشورات الحمبي
الحقوقية ،لبناف ،ٕٓٔٓ ،صٗٔٔ  .كما لمشيادة أنواع فالشيادة التي يدلي بيا لصالح المتيـ ولنفي التيمة عنو ،أو
لتقويو موقفو في الدعوى ىي شيادة نفي ،أما الشيادة التي يدلي بيا الشاىد ضد المتيـ ألثبات التيمة ونسبتيا إليو

ىي شيادة إثبات .ينظر :د .إبراىيـ حامد طنطاوي ،التحقيؽ الجنائي مف الناحيتيف النظرية والعممية ،دار النيضة

العربية ،مصر ،ٕٓٓٓ ،ص ،ٖٔٙوكما تقبؿ الشيادة بوقائع عف جريمة تـ ارتكابيا فأنيا تقبؿ أيضاً عف الجرائـ
التي اكتممت مراحؿ اإلعداد ليا وأصبحت وشيكة التنفيذ ذلؾ أف معظـ القوانيف الجنائية تجرـ مرحمة االتفاؽ الجنائي

واإلعداد الجدي لمجرائـ وىي الجرائـ التي تُعد الشيادة محورىا األساس في مجاؿ إثباتيا عمى مرتكبييا .ينظر :د.
محمد فاروؽ كامؿ ،القواعد الفنية الشرطية لمتحقيؽ والبحث الجنائي ،طٔ ،دار حامد ،عماف ،ٕٓٔٗ ،ص٘ .ٚكما

أف إلصاؽ صفة اإلثبات ،والنف ي بشخص معيف كأف نقوؿ شاىد إثبات أو شاىد نفي ال تتعمؽ بالمعمومات التي يقوـ

بإدالئيا الشاىد ،وانما تتعمؽ بصفة مف يستند إلى الشاىد ومعموماتو ،فإذا كانت الدعوى مطروحة أماـ القضاء وكاف

األخير مقتنع بمعمومات أحد الشيود فيو شاىد إثبات ،واذا كاف مف يستند إلى الشاىد ىو المتيـ فيو شاىد نفي
ألنو يبغي مف سماعو نفي الواقعة المسند إليو ،وكؿ ما يدلي بو شيود اإلثبات أو النفي فأف تقديره يرجع لممحكمة

فيي قد ترى في أقواليـ ما يفيد في اإلثبات أو النفي أو ترى العكس .ينظر :المستشار فرج عمواني ىميؿ ،التحقيؽ

(ٖ)

الجنائي والتصرؼ فيو  ،دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية  ،ٕٓٓٙ ،ص.ٜ٘ٔ

ينظر :د .سامي النصراوي ،دراسة في أصوؿ المحاكمات الجزائية ،جٔ،طٕ ،مطبعة دار السبلـ ،بغداد ،ٜٔٚٗ ،
ص.ٖٖٚ
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ولما لمشيادة مف أىمية قانونية في تقرير مصير المتيـ أما باإلدانة أو البراءة فقد أحاطيا المشرع العراقي
أف حدد المشرع إجراءات سماع الشيادة أو أدائيا مستيدفاً بذلؾ كفالة صدؽ
بضمانات قانونية متعددة بعد ْ

الشيادة ودنوىا قدر اإلمكاف مف الحقيقة ،إذ تناوؿ المشرع العراقي في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية في
الفصؿ الثاني منو موضوع الشيادة ،إذ يطمب القاضي أو المحقؽ مف الشيود بعد تكميفيـ بالحضور بواسطة ورقة

أف يمثؿ الشاىد أماـ سمطة التحقيؽ يطمب منو بياف اسمو ولقبو وصناعتو ومحؿ إقامتو وعبلقتو
التكميؼ وبعد ْ
بالمتيـ والمجني عميو والمشتكي والمدعي بالحؽ المدني(ٔ).

ولكف ما يؤخذ عمى المشرع العراقي أنو لـ يشر إلى ذكر سف الشاىد ولـ يدرجوُ في النص الذي يتضمف

المعمومات العامة عف الشاىد ،لذا نرى مف األفضؿ االلتفات لذلؾ لما لو مف أىمية في صحة إدالء تمؾ الشيادة.

في حيف قد نص المشرع العراقي عمى ضمانات لممتيـ عند سماع الشيادة واألدالء بيا ،إذ قد منح المشرع
ِ
شيادتو المطموب مف أجميا
قاضي التحقيؽ صبلحية إلقاء القبض عمى الشاىد الذي يمتنع عف الحضور ألداء
أف تنصب عمى نفي ارتكاب
واجبارىا عمى أداءىا ،وىذا فيو ضمانة لممتيـ إذا كانت تمؾ الشيادة مف شأنيا ْ
المتيـ لمجريمة وتفنيد الشبيات التي تحوـ حولو ،أي إذا كانت شيادة نفي(ٕ).

وقد يثور تساؤلنا حوؿ عبلقة حمؼ اليميف القانونية واإلدالء بالحقيقة أي بتعبير آخر ىؿ َّ
أف حمؼ الشاىد
اليميف القانونية سيؤدي إلى الغاية التي مف أجميا أراد المشرع حمفو لميميف ،أال وىي عدـ حياده عف الحؽ؟
إذا ما رجعنا إلى أصؿ المسألة نجد َّ
بناء عمى ضميره وقناعتو وبموجب سمطتو التقديرية
أف القاضي يحكـ ً

أف قمنا َّ
إف القاضي غير مقيد بالشيادة التي يدلي بيا الشاىد فيو يأخذ
الواسعة التي منحيا إياه المشرع وقد سبؽ و ْ

منيا ما تطمئف بو قناعتو ويترؾ منيا ما ال يستسيغوُ ،ولو في ذلؾ حرية واسعة ومع ذلؾ فحمؼ اليميف القانونية
ليا وقع في األنفس وال يمكف تجريد الشيادة التي يسبقيا يميف مف أي إثر في نفسية الشاىد ،كونيا كما قمنا

تستمد مف عقيدت ِو الدينية.
أف نتسأؿ عف
وبالرجوع إلى ما قرره المشرع العراقي مف سف محدد لحمؼ اليميف القانونية فمف الممكف ْ

إمكانية وضع حد معيف لمسف كي نجزـ عندىا بأف الشاىد قد اكتمؿ إدراكو لؤلمور ،و َّ
أف معموماتو وما يدلي بو قد

يكوف محبلً لمثقة واالطمئناف ،إذ قد افصح المشرع العراقي عف تماـ سف الخامسة عشرة مف العمر ليتسنى لمشاىد

حمفو اليميف ،إذ َّ
إف القانوف قد قدر بحموؿ ىذا السف توافر ادارؾ لمشخص لمضموف شيادت ِو ،ومع ذلؾ فتقدير

(ٔ)

ينظر :المادة (  ) ٙٓ – ٜ٘مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية العراقي النافذ وتقابميا المادتيف (٘ٔ )ٔٙ -مف
قانوف اإلجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي رقـ ( )ٔٚلسنة ٜٓٔٙالمعدؿ ،وكذلؾ المادة (ٗ )ٚمف قانوف أصوؿ

المحاكمات الجزائية السوري رقـ (ٕٔٔ) لسنة ٓ٘ ٜٔالمعدؿ.

(ٕ) تنظر :نص المادة (/ٜ٘ج) مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.
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القانوف ليس مقياساً لكؿ مف أكمؿ الخامسة عشره مف عمره قد يتوافر فيو اإلدراؾ ،مف ىنا يأتي دور تجسيد
المبلحظة الشخصية لمقاضي أو المحقؽ لمبحث عف مدى توافر اإلدراؾ لمشاىد مف عدمو.
أما عف موقؼ التشريعات الجزائية األخرى مف ضمانة حمؼ الشاىد لميميف القانونية ،فنجد َّ
أف المشرع
المصري قد نص عمى حمؼ اليميف القانونية لمشاىد قبؿ أداءه لمشيادة ،إال َّأنو قد اشترط سناً أقؿ مما نص عميو
المشرع العراقي ،إذ نص عمى َّأنوُ يجب عمى الشيود الذيف بمغت سنيـ أربع عشره سنة ،يحمفوا يميناً قبؿ أداء

الشيادة عمى َّأنو يشيدوف بالحؽ وما يقولوف إال الحؽ(ٔ) ،وكذلؾ قد نص قانوف اإلجراءات والمحاكمات الجزائية
أف
الكويتي عمى ضمانة حمؼ اليميف القانونية قبؿ أداء الشيادة بقولو " ....يجب عمى كؿ شاىد حضور ْ ....
أف يكوف صادقاً وأميناً في أقوالو" (ٕ).
يحمؼ اليميف و ْ

في حيف لـ يشترط المشرع السعودي في النظاـ اإلجرائي السعودي حمؼ الشاىد لميميف القانونية إال عند

االقتضاء(ٖ).
ومف الجدير بالذكر َّ
أف يؤدي اليميف
أف المشرع المغربي قد ألزـ أي شاىد يمثؿ أماـ سمطات التحقيؽ مف ْ

أف أقوؿ الحؽ وال اشيد إال
أف أشيد بدوف حقد وال خوؼ وعمى ْ
القانونية وبالصيغة األتية ( أقسـ باهلل العظيـ عمى ْ
بالحؽ)

( ٗ)

في حيف قد تباينت اآلراء حوؿ ما نص عميو المشرع العراقي بقولو" يجوز سماع المشتكي المدعي
( ٘)

بالحؽ المدني كشاىد وتحميفوُ اليميف"

إذ ذىب رأي إلى َّ
أف شيادة المشتكي قد تكوف ميمة كونو أكثر مف غيره

السيما إذا ما تـ تأييد شيادة
معرفة بالجريمة وزماف ومكاف ارتكابو ،ومف َّ
ثـ يكوف أدؽ مف غيره مف الشيود ،و ّ

المشتكي مع شيادة شيود آخريف تضرروا مف الجريمة( )ٙفي حيف ىناؾ مف يرى َّ
أف شيادة المشتكي تكاد ال تخموا
مف المبالغة في الكذب أو عدـ ذكر بعض الوقائع الميمة ،وىنا تبرز فراسة القاضي في التدقيؽ والتنقيب بيدؼ
( )ٚ
الوصوؿ إلى الحقيقة  ،أما البعض األخر فيذىب نحو عدـ ترجيح تسمية المشتكي شاىداً بعد حمفو اليميف؛ ألنوُ

(ٔ) المادة (ٖ )ٕٛمف قانوف اإلجراءات الجنائية رقـ (ٓ٘ٔ) لسنة ٓ٘ ٜٔالمعدؿ.

(ٕ) المادة ( )ٜٜمف قانوف اإلجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي رقـ ( )ٔٚلسنة ٓ ٜٔٙالمعدؿ.

(ٖ) تنظر :المادة (٘ )ٜمف النظاـ اإلجرائي السعودي المعدؿ بالقانوف رقـ (ٕٓٓ) لسنة ٕٔٓٓ النافذ.
(ٗ) ينظر :الفصؿ ( )ٔٔٙمف قانوف المسطرة الجنائية المغربي رقـ (ٕٕ) لسنة  ٜٜٔ٘المعدؿ.
(٘) المادة ( ٓ/ٙج) مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.

( )ٙينظر :عبد األمير العكيمي ،أصوؿ اإلجراءات الجنائية في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية ،جٕ ،طٔ ،مطبعة
المعارؼ  ،بغداد ،ٜٖٔٚ ،ص.ٔٗٚ

( )ٚينظر :د .صالح عبد الزىرة الحسوف ،الموسوعة القضائية ،جٔ،طٔ ،دار الرائد العربي ،لبناف ،ٜٔٛٛ ،صٖٖٗ
وما بعدىا.
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بذلؾ يخمط ما بيف الشاىد والذي مف المفروض أف يتسـ بالصدؽ واألمانة والحياد والنزاىة في إيصاؿ المعمومة
إلى المحكمة وبيف المشتكي الذي ىو طرؼ في الخصومة الجنائية(ٔ).
بيد َّ
أف شيادة المشتكي ال تكفي إلدانة المتيـ ما لـ ت عضد بدليؿ أو قرائف مقنعة أو إقرار مف المتيـ إذ البد
لممحكمة مف أف تعزز قناعتيا بأدلة أخرى لغرض الوصوؿ إلى الحكـ القانوني السميـ ،وىذا ما جرى عميو العمؿ
في القضاء العراقي ،إذ ذىبت محكمة استئناؼ بغداد االتحادية في قرار ليا إلى َّ
أف "األدلة المتحصمة ضد المتيـ
المفرج عنو تنحصر في شيادة المشتكي فقط .أما بالنسبة لما جاء في أقواؿ الشيود ف َّإنو ال يصمح كدليؿ إثبات،
أل َّف الشيادة ىي ما يدركو الشاىد بإحدى حواسو .....وكما كانت الشيادة الواحدة ال تكفي لمحكـ ما لـ تؤيد
أف يفسر لصالح المتيـ.)ٕ( "....
بقرينة أو أدلة أخرى مقنعة أو إقرار مف المتيـ وكمما كاف ىناؾ شؾ ينبغي ْ

أف تتـ بصورة شفوية(ٖ) ،وربما كانت الحكمة مف ذلؾ َّ
أف القاضي أو المحقؽ ال يصح
واألصؿ في الشيادة ْ

أف يرى قائميا ،ثـ فحص الشيادة ومراقبة حركات وتصرفات الشاىد ،ومف ثـ معرفة ما
أف يسمع أقواالً دوف ْ
يصح ْ

أف يستعيف الشاىد بمذكرات مكتوبة إذا ما اقتضت
إذا كانت صادقة أـ كاذبة ،غير َّأنو ال يمنع بالوقت نفسو مف ْ

طبيعة الشيادة ذلؾ ،ولما كاف التحقيؽ االبتدائي يحتوي ضمانات معينة كالتدويف وغيرىا ،لذا فالمشرع العراقي

أوجب تدويف أقواؿ الشاىد في محضر التحقيؽ مع تجنب أي شطب أو كشط أو تعديؿ أو إضافة في المحضر
إال إذا وقع عميو القاضي أو المحقؽ والشاىد(ٗ).
وقد حرص المشرع العراقي عمى سماع شيادة كؿ شاىد عمى انفراد ،إذ نص بقولو " تسمع شيادة كؿ شاىد
( ٘)

عمى انفراد وتجوز مواجية الشيود ببعضيـ وبالمتيـ "

ولعؿ الحكمة مف ذلؾ حتى ال يخضع الشاىد لمتمقيف أو

أو التأثير عميو ،وبذلؾ يكوف لمشاىد الحرية المطمقة والحيدة التامة بابتعاده عف كؿ ما يؤثر عمى شيادتو ،في
ِ
مبلحظتو أو إعادة
حيف لـ يمنع المشرع العراقي مواجية الشيود ببعضيـ ،وبالمتيـ حتى يتسنى لؤلخير إبداء
سؤاؿ الشاىد أو السماع شيود آخريف عف وقائع أخ رى يذكرونيا ،وفي ذلؾ ضمانة لممتيـ ليصؿ إلى دليؿ براءتو
ِ
مف خبلؿ شيادة شيود النفي مع العمـ َّ
مبلحظتو لمشيود إذا
أف القاضي بإمكانو عدـ السماح لممتيـ في إبداء
السيما إذا كاف ذلؾ يؤدي إلى تضميؿ العدالة(.)ٙ
تمخض مف ذلؾ تأخير التحقيؽ وىدر وقت المحكمة ،و ّ
(ٔ) ينظر :د .محمد صبحي نجـ ،الوجيز في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية ،طٔ ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع،
عماف ،ٕٓٓٙ ،ص.ٖٜٔ

(ٕ) قرار رئاسة محكمة استئناؼ بغداد /الكرخ االتحادية المرقـ (ٗٗٔ/جنح )ٕٖٓٔ /المؤرخ في  ٕٖٓٔ/٘/ٜٔنقبلً عف
القاضي عواد حسيف ياسيف العبيدي ،مصدر سابؽ ،صٕ.ٙ

(ٖ) ينظر :المادة (ٔ/ٙأ) مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية النافذ.
(ٗ) تنظر :المادة (ٖ )ٙمف القانوف نفسو.
(٘) المادة (ٕ )ٙمف القانوف نفسو

( )ٙتنظر :المادة (ٖ/ٙب) مف القانوف نفسو
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ومف الضم انات األخرى لممتيـ في سماع الشيود ما منحو المشرع لممتيـ مف منع الشاىد مف االسترساؿ
في ذكر وقائع غير متعمقة بالدعوى أو فييا مساس لمغير ،ولعؿ المشرع قد قصد بالغير المتيـ أيضاً ،إذ قد يعمد
ِ
بسمعتو أو ىدر وقت السمطة
الشاىد لذكر مسائؿ أخرى بقصد إطالة التحقيؽ أو اإلضرار بالمتيـ أو المساس
القائمة بالتحقيؽ أو قد يقصد تظميؿ سمطة العدالة ،لذا قد انتبو المشرع العراقي لذلؾ ومنح سمطات التحقيؽ
صبلحية منع الشاىد ومقاطعتو أثناء أداء شيادتو إذا كانت غير متعمقة بموضوع الشيادة(ٔ).وىذا ما نص عميو
أف يرفض توجيو أي سؤاؿ ليس لو تعمؽ بالدعوى أو يكوف في
المشرع المصري أيضاً بقولو "  ....لمقاضي دائماً ْ
ِ
صيغتو مساس بالغير "(ٕ) ولـ يختمؼ المشرع الكويتي في قانوف اإلجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي مما
ذىب إليو المشرع العراقي والمصري

( ٖ)

ومع ذلك نرى َّ
أف المشرع األردني لـ يساير موقؼ المشرع العراقي ،إذ

يستمع المدعي العاـ وبحضور كاتبو إلى كؿ شاىد بشكؿ منفرد ولوحده وبدوف مو ِ
اجيتو بالخصوـ وبالمتيـ؛ وذلؾ
أل َّف إجراءات التحقيؽ االبتدائي تتـ بصورة سرية حتى بمواجية الخصوـ

( ٗ)

عمى خبلؼ ما ذىب إليو المشرع

العراقي في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية إذ أخذ المشرع بمبدأ عمنية التحقيؽ االبتدائي بالنسبة لمخصوـ(٘).
أما بالنسبة لموقؼ المشرع المغربي فنالحظ َّ
أف قانوف المسطرة الجنائية المغربي لـ يرد نص بشأف منع
ِ
مقاطعتو مف جانب سمطات التحقيؽ
الشاىد مف االسترساؿ في ذكر وقائع ومعمومات غير متعمقة بالدعوى ،أو
أثناء أدائو لمشيادة ،وىذا كاف موقؼ المشرع الجزائري أيضاً في قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري

( )ٙ

وقانوف

أصوؿ المحاكمات الجزائية المبناني أيضاً قد سار باالتجاه نفسو(.)ٚ
ولغرض إحاطة المتيـ بضمانات أخرى أثناء الشيادة فقد لجأ المشرع العراقي إلى إيراد نص في قانوف
أص وؿ المحاكمات الجزائية يبيف فيو ما عمى القاضي أو المحقؽ مف تثبيت ما يبلحظ عمى الشاىد مما يؤثر عمى
أىميتوُ ،إذ نص القانوف بقولو" :عمى القاضي أو المحقؽ أف يثبت في محضر التحقيؽ ما يبلحظ عمى الشاىد،
مما يؤثر عمى أىميتوُ ألداء الشيادة أو تحمميا بسبب سنو أو حالتو الجسيمة أو العقمية أو النفسية "( ،)ٛلذا كاف
مف مستمزمات أداء الشيادة مف جانب الشاىد أف يكوف األخير ذو أىمية تمكنو مف أداء شيادت ِو ،أي يكوف سميـ

عقمياً ونفسياً وجسمانياً ،مما يؤدي بنا إلى القوؿ َّ
إف األشخاص الذيف يعانوف مف عدـ القدرة عمى أداء الشيادة
(ٔ) تنظر :المادة (ٗ/ٙب) مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.

(ٕ) المادة (٘ٔٔ) مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري رقـ الرقـ (ٓ٘ٔ) سنة ٓ٘ ٜٔالمعدؿ.

(ٖ) ينظر :نص المادة ( )ٜٜمف قانوف اإلجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي رقـ ( )ٔٚلسنة ٓ ٜٔٙالمعدؿ.
(ٗ) ينظر :المادة ( )ٚمف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية عماني رقـ ( )ٜلسنة ٔ ٜٔٙالمعدؿ.
(٘) تنظر :المادة ( )٘ٚمف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.
( )ٙقانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري رقـ (٘٘) لسنة  ٜٔٙٙالمعدؿ.

( )ٚقانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية المبناني رقـ ( )ٖٕٛلسنة ٕٔٓٓ النافذ.
( )ٛالمادة (٘ )ٙمف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.
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ألسبا ب مرضية أو لكبرىـ في السف يمنعوف مف أدائيا ،مما يحوؿ دوف تذكر الشاىد وقائع القضية التي يقوـ
بأداء الشيادة بصددىا ،أو َّأنو ال يقوى ادارؾ فيـ األسئمة الموجية إليو ،في حيف َّ
أف لمحالة الجسمية والنفسية
لمشخص تأثير واضح عميو ،كأف يكوف في حالة غضب واعياء أو اكتئاب تدخمو في حالة ىبوط بمستوى
بحالتو ِ
ِ
ىذه يحيط بيا الكثير مف الشؾ
العمميات العقمية مف تفكير وادراؾ وتذكر ،والشيادة التي يدلي بيا وىو
ِ
واالستنتاج غير المستساغ ،مما يوجب استرجاع سماع ِ
حالتو الطبيعية ،وفي
ىذه الشيادة حتى يعود الشخص إلى
كؿ األحواؿ عمى القاضي أو المحقؽ أف يدوف ذلؾ في محضر التحقيؽ(ٔ).
مف ىنا نتسأؿ ىؿ َّ
أف الحالة الصحية لمشاىد قد تؤثر عمى ما يدلي بو مف معمومات أثناء مثولو أماـ
سمطات التحقيؽ؟
السيما مدركات الشاىد ،أي حواسو طالما َّ
لئلجابة عمى ىذا التساؤؿ نجد َّ
أف
أف توافر الصحة شرط الزـ ،و ّ
ِ
بمعموماتو عف طريؽ ما توصمت إليو حواسو كالبصر والسمع أو الشـ ،لذا يستتبع ذلؾ ضرورة
الشاىد يدلي
سبلمة حو ِ
اسو ،إال َّ
أف ذلؾ ال يؤثر إذا كانت إحدى تمؾ الحواس قد أصابيا الخمؿ ،وكانت ممف ليس عف طريقيا
قد تـ نقؿ المدركات ،فعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر فيما إذا كاف الشاىد أعمى البصر فيذا ال يؤثر ما أدلى بو
ِ
سماعيو وصمت إليو عف طريؽ حاسة السمع طالما كانت األخيرة سميمة.
مف معمومات
كذلؾ مف الضمانات األخرى لممتيـ في سماع الشيود أف جعؿ المشرع العراقي مصاريؼ سفر الشاىد
ونفقاتو الضرورية وما استمزمو وجوده بعيداً عف محؿ إقامتو ،وكذلؾ األجور التي حرـ منيا بسبب تأديتو لمشيادة
( ٕ)
السيما إذا كانت
أو تعطيميو عف عممو كميا تدفع لو مف حساب خزينة الدولة  ،وىذا بالتأكيد ُي ّ
عد ضمانة لممتيـّ ،
ِ
السيما إذا كاف
كانت
حالتو المعيشية دوف المستوى الطبيعي ،فبدالً مف أف يتكبد مصاريؼ حضور الشاىد ،و ّ

شاىد نفي ،تدفع عنو الدولة ذلؾ ،وقد نصت بعض التشريعات الجزائية عمى ِ
ىذه الضمانة كالمشرع المصري في
قانوف اإلجراءات الجنائية(ٖ) ،وكذلؾ قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني

( ٗ)

إال َّ
أف المشرع األردني قد ذكر

ذكر النفقات مقابؿ حضوره فقط ،ولـ يذكر كما فعؿ المشرع العراقي مصاريؼ السفر واألجور التي حرـ منيا
بسبب سفره ألداء الشيادة .مما يتبين لنا َّ
أف موقؼ المشرع العراقي والمصري كاف أفضؿ مف المشرع األردني.

(ٔ) ينظر :نص المادة (٘ )ٙمف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية العراقي رقـ (ٖٕ) لسنة ٔ ٜٔٚالنافذ.
(ٕ) تنظر :المادة (  )ٙٙمف القانوف نفسو

(ٖ) تنظر :المادة (ٕٕٔ) مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري رقـ (ٓ٘ٔ) لسنة ٓ٘ ٜٔالمعدؿ.

(ٗ) تنظر :المادة ( )ٚٚمف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية عماني رقـ ( )ٜلسنة ٔ ٜٔٙالمعدؿ.
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في حيف نبلحظ َّ
أف المشرع المبناني في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية المبناني قد نص عمى أنو " :يقرر
قاضي التحقيؽ لمشاىد بدؿ انتقالو ويمزـ بدفعو مف طمبو مف الفرقاء ،واذا كانت الدعوى مقامو باسـ الحؽ العاـ
فيصرؼ مف صندوؽ الخزينة "(ٔ).
مف خبلؿ استقرائنا النص أعبله نجد َّ
بناء عمى طمب
أف المشرع المبناني قد فرؽ ما بيف حضور الشاىد ً
أحد الخصوـ ،وما بيف حضوره باستدعاء مف جانب سمطات التحقيؽ ،إذ جعؿ مستحقات ومصار ِ
يؼ حضور
الشاىد في الحالة األولى يتحمميا مف طمب حضوره ،في حيف تدفع الدولة مصاريؼ الشاىد إذا كانت ىي مف
استدعتو لحضور الشيادة ،أو كانت الدعوى مقامو باسـ الحؽ العاـ .مما يؤدي بنا إلى القوؿ َّ
إف موقؼ المشرع
العراقي والمصري كاف أفضؿ مف موقؼ المشرع المبناني.
بينما نجد َّ
أف المشرع المغربي في قانوف المسطرة الجنائية المغربي قد نص عمى ما يأتي" يحؽ لكؿ شاىد
حضر ألداء الشيادة أف يحصؿ بناء عمى طمبو عمى تعويض عف الحضور ،وعند االقتضاء ،تعويض عف
اإلقامة ،ولو أيضاً أف يسترد مصاريؼ السفر.)ٕ( ".....
مف خبلؿ ىذا النص نرى َّ
أف موقؼ المشرع العراقي والمصري كاف أفضؿ مف موقؼ المشرع المغربي ،إذ
َّ
إف األخير قد جعؿ حالة االقتضاء أي حالة الضرورة الحتمية شرطاً لحصوؿ الشاىد عمى تعويض عف اإلقامة،

ِ
في حيف نجد َّ
إقامتو يكوف مستحقاً لما
أف المشرع العراقي لـ يشترط ذلؾ ،إذ بمجرد وجود الشاىد بعيداً عف محؿ
أف يكوف الشاىد مستحقاً لمتعويض فقط في حالة إقامتو في المكاف
يصرؼ لو مف نفقات ،إذ ليس بالضرورة ْ

المحدد الذي سيؤدي الشيادة فييا.

ولـ يخالؼ المشرع اإلماراتي ما ذىب إليو المشرع العراقي في ضمانة دفع مستحقات وأجور الشيود بسبب
حضورىـ ألداء الشيادة ،إذ نص قانوف اإلجراءات الجزائية اإلماراتي عمى َّأنو " يقدر عضو النيابة العامة بناء
عمى طمب الشيود المصاريؼ والتعويضات التي يستحقونيا بسبب حضورىـ ألداء الشيادة "(ٖ) ،في حيف قد أغفؿ
المشرع الجزائري مف إيراد نص بخصوص دفع مستحقات وأجور الشاىد عند حضوره لتأدية شيادت ِو
ومف ضمانات المتيـ في سماع الشيود ما نص عميو المشرع العراقي في أال يكوف أحد الزوجيف شاىدًا
ضد زوجتو ،إال في جريمة الزنا أو في حاؿ ارتكاب أحدىما جريمة ضد النفس أو ماؿ أحدىما ،أو ضد ولد
أحدىما ،وكذلؾ ال يقبؿ شيادة أحد الفروع عمى األصوؿ ،وكذلؾ العكس إال إذا كاف متيماً بجريمة ضد شخص
أو ماؿ أو ولد أحدىما ،وربما ترجع الحكمة في ذلؾ كوف َّ
أف الشيادة إذا أدت إلى إدانة أحدىما ستيدـ أساس
العبلقة األسرية والزوجية ،مما جعؿ المشرع العراقي يسمؾ ىذا الموقؼ ،وذلؾ حفاظاً عمى الروابط األسرية ،لكف
(ٔ) المادة (ٖ )ٜمف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية المبناني رقـ ( )ٖٕٛلسنة ٕٔٓٓ النافذ.
(ٕ) المادة ( )ٕٔٚمف قانوف المسطرة الجنائية رقـ (ٕٕ) لسنة  ٜٜٔ٘المعدؿ.

(ٖ) المادة (٘ )ٜمف قانوف اإلجراءات الجزائية اإلماراتي رقـ (ٖ٘) لسنة ٕ ٜٜٔالمعدؿ.
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ىذا ال يمنع مف أف يكوف أحدىما شاىد دفاع لآلخر ،وفي ِ
ىذه الحالة إذا صادؼ وادلى الشاىد بمعمومات يمكف
أف تؤدي إلى تجريـ المتيـ ييدر ىذا الجزء الذي يؤدي إلى إدانة المتيـ وفي ذلؾ ضمانو لؤلخير(ٔ).

المطلب الثالث
ضمانات المتهم في ندب الخبراء
نص المشرع العراقي عمى بعض الضمانات الميمة لممتيـ أثناء ندب الخبراء أو الخبرة والتي تُعد بطبيعتيا
إجراء مف إجراءات التحقيؽ ،تتمثؿ بإبداء رأي فني فيي وسيمة لتحديد التفسير الفني لؤلدلة في االستعانة
بمعمومات عممية في حقيقتيا ليست دليبلً مستقبلً عف الدليؿ القولي أو الفعمي ،واَّنما ىي تقييـ فني ليذا الدليؿ،
كما َّ
أف يحيطوا عمماً بكؿ المسائؿ
أف سمطات التحقيؽ ميما اتسعت خبراتيـ النظرية والتطبيقية ،فمف الصعب ْ
ِ
عممو يزيؿ الغموض عف األمور التي تحتاج إلى خبرة ،ليتسنى بعد
التي تحتاج إلى رأي خبير مختص في مجاؿ
ِ
اختصاصو
أف يممؾ الخبير الصفات والمؤىبلت العممية والفنية في مجاؿ
ذلؾ لمقاضي أف يبت بيا ،لذا البد ْ

الميني والتي تمكنو مف إعطاء الرأي الصحيح بخصوص الميمة التي انتدب ليا وعندما يكوف الخبير جنائياً،
فبلبد أف تكوف لديو دراية خاصة بمسألة مف المسائؿ التي يستمزـ فحصيا كفاءة فنية وعممية ال تتوافر في المحقؽ
أو القاضي ،إذ قد تتعمؽ ِ
ىذه المسائؿ بجسـ الجريمة أو المجرـ واألدوات المستعممة في ارتكابيا ،أو في اآلثار
الجرمية وغيرىا ،لذا تُعد الخبرة وسيمة إثبات مستقمة بذاتيا تيدؼ إلى التعرؼ عمى وقائع مجيولة مف خبلؿ الواقع
المعموـ ،لذا َّ
عد ميماً
فإف إجراءات البحث والنتيجة التي يتوصؿ إلييا الخبير ىما عنصراف متكامبلف وكؿ منيما ُي ّ

في سبيؿ اإلثبات الفني(ٕ).

كما َّ
أف انتداب الخبراء ال يسري عمى جميع الجرائـ ،واَّنما ىناؾ البعض منيا تتطمب خبرة فنية في إثباتيا،
وقد ال يمكف اإللماـ بصنوؼ الخبرة الفنية كافة مف جانب سمطات التحقيؽ ،وبذلؾ يحؽ لؤلخير انتداب خبراء
ثـ األمر متروؾ في األحواؿ كافة لمطمؽ سمطة القاضي التقديرية(ٖ).
لتقديـ الرأي الفني بشكؿ تقرير واضح ،ومف َّ
فيو عندما يرى َّ
أف قدـ الخبير تقريره
أف ىنالؾ أمو اًر غير واضحة يستدعي الخبير ،كما يحؽ لو حتى بعد ْ

أف تجري تمؾ المناقشة بحضور أطراؼ
أف يناقشو ويستوضح منو ويسألو عما يرد في خاطره ،كما ويفضؿ ْ
ْ
الدعوى كمما أمكف ذلؾ(ٔ).

(ٔ) تنظر :المادة (/ٙٛأ/ب/جػ) مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.

(ٕ) ينظر :د .عبد اهلل جميؿ الراشدي ،الخبرة وأثرىا في الدعوى الجنائية ،طٔ ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية،ٕٓٔٗ ،
صٔٗ ، ٗ٘،ٗٗ،د .عمي السماؾ ،الموسوعة الجنائية في القضاء الجنائي العراقي ،جٔ ،طٕ ،ومطبعة الجاحظ،
بغداد ٓ،ٜٜٔصٕٓٗ.

(ٖ) ينظر :د .جبلؿ ثروت ،د .سميماف عبد المنعـ ،أصوؿ المحاكمات الجزائية ،طٔ ،المؤسسة الجامعية لمنشر ،بيروت،
 ،ٜٜٔٙصٖ.ٜٗ
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وقد يتبادر إلى أذىاننا السؤال اآلتي ما ىو المقياس الذي بموجبو تخضع المسائؿ التي ىي في حوزه
سمطات التحقيؽ إلى الحاجة النتداب خبراء؟ وىؿ تتدخؿ السمطة التقديرية لمقاضي في ذلؾ؟
بما َّأنو يحؽ لمقاضي أو المحقؽ والخصوـ انتد اب خبراء في المسائؿ الفنية التي يحتاج إثباتيا إلى رأي
خبير(ٕ) ،كما َّ
أف موضوع االستعانة بأىؿ الخبرة مف عدمو أمر يرجع لمسمطة التقديرية لممحكمة.
أما عف المقياس أو المعيار الذي يتـ عف طريقو معرفة ىؿ َّ
أف الموضوع يحتاج إلى خضوعو لرأي خبير
أـ ال ،فيمكف معرفتو مف خبلؿ ما نص عميو قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية العراقي والمتمثؿ بمعيار إبداء
الرأي ،أي الحاجة إلى الرأي ،ولكوف ىذا المقياس يتسـ بالمرونة وعدـ التحديد ،ومف ثـ رجوعو العتبارات يحددىا
القاضي نفسو عمى أساس َّأنيا تتصؿ بموضوع الجريمة ومدى ما تستمزمو مف أبحاث وتحميؿ ،كونيا تتعمؽ بإبداء
الرأي حوؿ مسألة فنية ،وىذا يؤدي بنا إلى القوؿ َّ
إف مسألة انتداب خبير لمعرفة رأيو حوؿ موضوع يتعمؽ
بالدعوى يرجع باألساس لسمطة القاضي التقديرية ،فيو يقرر إذا كانت المسألة تحتاج إلى خبرة مف عدمو(ٖ) ،وال
يفوتنا أن نتساءل حوؿ إمكانية تحديد الميمة التي مف أجميا يتـ انتداب خبير أـ َّ
أف يبدي رأيو
أف األخير يستطيع ْ

في الدعوى بصورة عامة؟

لطالما كانت سمطات التحقيؽ مممة بجميع تفاصيؿ وجزئيات الدعوى بما تممكو مف كفاءة وخبرات نتاج
عمؿ وجيد طويؿ ،إال َّأنو ال يخمو العمؿ مف نقاط قد تكوف غامضة ويحتاج توضيحيا إلى خبرة فنية ،ىذه
ثـ َّ
فإف سمطة
المسائؿ غالباً ما تكوف محددة ،كونيا ىي التي تشكؿ المعضمة التي تحتاج إلى رأي خبير ،ومف َّ
أف تحدد الميمة أو المسألة التي تستدعي إبداء الرأي حوليا ،مف خبلؿ البحث والتحميؿ
التحقيؽ يقع عمى عاتقيا ْ

لمتوصؿ إلى ما يتعمؽ بإثبات الواقعة اإلجرامية أو نفييا ممف نسب لو ،لذا فسمطة التحقيؽ تعيف لمخبير إطار
واضح ومحدد لموضوع ميمتو ،وبخبلؼ ذلؾ ال يمكف لمخبير أف يبدي رأيو بصورة عامة في الدعوى ،إذ ُيعد ذلؾ
مصادرة لسمطة القاضي وعممو وىذا ما ال يمكف قبولو قانوناً.

ولما كاف موضوع ال خبرة لو أىمية قانونية في اإلثبات الجنائي ،لذا فقد أحاطو المشرع العراقي بالضمانات
القانونية التي تسري بحؽ المتيـ ،إذ نص قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية العراقي بقولو " أ -يجوز لمقاضي أو
المحقؽ مف تمقاء نفسو أو بناء عمى طمب الخصوـ أف يندب خبي اًر أو اكثر بإبداء الرأي في ما لو صمة بالجريمة
التي يجري التحقيؽ فييا .ب -لقاضي التحقيؽ أو المحقؽ أف يحضر عند مباشرة الخبير عممو" (ٗ).
(ٔ) ينظر :د .براء منذر كماؿ عبد المطيؼ ،شرح قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية ،طٕ ،دار أبف األثير لمطباعة والنشر،
جامعة الموصؿ  ،ٕٜٓٓ ،صٓٗٔ.

(ٕ) تنظر :المادة (/ٜٙأ) في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.

(ٖ) تنظر :المادة (ٔ) مف قانوف األثبات العراقي رقـ ( )ٔٓٚلسنة ٔ ٜٔٚالنافذ.
(ٗ) ينظر :المادة (/ٜٙأ) في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية الع ارقي النافذ.
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أف ينتدب خبراء في المسائؿ التي تحتاج إلى إبداء الرأي حوليا،
لذا لسمطات التحقيؽ مف قاضي أو محقؽ ْ

أف يقدموا طمباً إلى المحكمة يروموف فيو انتداب خبراء ،غير َّأنو ليس ىناؾ إلزاـ عمى سمطة
كما يحؽ لمخصوـ ْ

أف تقبؿ بذلؾ فو اًر ،فالمسألة أوالً وأخي اًر تخضع لسمطة التحقيؽ وليا في
التحقيؽ ،إذا ما طمب منيا انتداب خبراء ْ

ذلؾ حرية تقدير َّ
أف المشكمة المعروضة أماميا تستمزـ ندب خبير ليقدـ رأيو مف عدمو ،فإذا ما كانت المسألة مف
األمور العادية ومتعمقة بالمسائؿ القانونية التي مف الممكف عمى القاضي أو المحقؽ أ ْف يحميا ويبت فييا بنفسو

فكاف بيا(ٔ)  ،وأما إذا كانت مف المسائؿ الفنية التي ال محاؿ ليا فيو إال باستشارة رأي خبير فحينيا تقرر سمطة
التحقيؽ انتداب خبير.
ومف الضمانات األخرى لممتيـ في ندب الخبراء ىي حضور القاضي أو المحقؽ عند مباشرة الخبير
عممو ،والحكمة مف وراء ذلؾ زيادة ثقة سمطات التحقيؽ بالتقرير المقدـ مف الخبير ،وكذلؾ مف الضمانات األخرى
ىي ما نص عميو قانوف الخبراء العراقي مف أداء اليميف القانونية قبؿ أداء الخبرة(ٕ) .وأف يكوف الخبير حسف
السموؾ والسمعة جدي اًر بالثقة كوف أعماؿ الخبرة يتوقؼ نجاحيا عمى كفاءة ونزاىة الخبير واستقامتو(ٖ).
كما ونص قانوف الخبراء العراقي فيما إذا أخؿ الخبير بواجب مف واجباتو أو أخطأ في عممو وتبيف ذلؾ
أف يقدما شكوى ضد الخبير ،وعمى أثر تمؾ الشكوى توقع عميو المجنة
لممحكمة أو االدعاء العاـ فيحؽ ليما ْ
إحدى الجزاءات االنضباطية المتمثمة بالتنبيو أو اإلنذار أو الوقؼ عف العمؿ لمدة ال تزيد عمى سنة ،كما يحؽ

لتمؾ المجنة أف تشطب اسـ الخبير مف الجدوؿ الخبراء إذا تبيف ليا َّأنو قد ارتكب ما يمس ذمتو أو النزاىة أو
حسف السمعة أو َّأنو غير أىؿ ألداء أعماؿ الخبرة(ٗ).
ولم تشر األحكاـ الواردة في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية بشأف الخبرة إلى كيفية رد الخبراء ،واألسباب
التي تتبع في ذلؾ ،مما يقتضي األمر لمعالجة ذلؾ الرجوع إلى أحكاـ قانوف المرافعات المدنية ،كونو األصؿ
والمرجع لمقوانيف اإلجرائية كافة عند عدـ وجود نص يتعارض مع تمؾ القوانيف بشكؿ صريح(٘) ،وبما َّ
أف المشرع
العراقي قد أحاؿ ما يعالج ىذ ِه المسألة في قانوف المرافعات إلى قانوف اإلثبات ،لذا فقد عالج األخير نظاـ رد
الخبراء بقولو " لمخصوـ رد الخبير المعيف مف قبؿ المحكمة التي تنظر الدعوى وتفصؿ المحكمة في ىذا الطمب

(ٔ) تنظر :المادة (ٕٖٔ) مف قانوف األثبات العراقي رقـ ( )ٔٓٚلسنة  ٜٜٔٚالمعدؿ.
(ٕ) تنظر :المادة (ٓٔ) مف قانوف الخبراء العراقي رقـ (ٖ )ٔٙلسنة ٗ ٜٔٙالنافذ.
(ٖ) تنظر :المادة (ٗ) مف القانوف نفسو.

(ٗ) تنظر :المادة ( )ٔٚمف القانوف نفسو.

(٘) تنظر :المادة (ٔ) مف قانوف المرافعات المدنية العراقي رقـ (ٖ )ٛلسنة  ٜٜٔٙالمعدؿ.
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بقرار ال يقبؿ الطعف إال تبعاً لمحكـ الحاسـ فييا ،وتتبع في حالة رد الخبير اإلجراءات المتبعة في رد القاضي"
(ٔ).
أف
كما ونص المشرع المصري عمى ضمانة أخرى لـ يشر إلييا المشرع العراقي ،أال وىي مف حؽ المتيـ ْ

يستعيف بخبير استشاري(ٕ)  ،ويطمب تمكينو مف االطبلع عمى األوراؽ وسائر ما سبؽ تقديمو لمخبير المعيف مف
قبؿ القاضي عمى أال بترتيب عمى ذلؾ تأخير السير في الدعوى(ٖ).

وىذا ما ذىب إليو المشرع الميبي في قانوف اإلجراءات الجنائية الميبي(ٗ) ،والمشرع اليمني في قانوف
اإلجراءات الجزائية اليمني(٘)  ،إذ أعطى األخير الحؽ لجميع الخصوـ ولـ يقصره عمى المتيـ في الحؽ باالستعانة
باالستعانة بخبير استشاري كما فعؿ المشرع المصري ،في حيف نبلحظ َّ
أف المشرع المغربي قد نص عمى حؽ
المتيـ أو محاميو في االستعانة بخبير مساعد ليؤازر الخبير المنتدب مف المحكمة ويمتزـ قاضي التحقيؽ بتعيف
ذلؾ الخبير(.)ٙ
في حيف نرى َّ
أف المشرع المبناني واألردني لـ يورد في موضوع ندب الخبراء مف ضمانات لممتيـ سوى
ضمانة حمؼ اليميف القانوني التي يمتزـ الخبير بأدائيا قبؿ أداء أعماؿ خبرتو(.)ٚ
غير َّ
أف ما يؤخذ عمى المشرع العراقي في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية َّأنو يخمو مف تنظيـ ألحكاـ
الخبرة القانونية ،كما َّ
أف النصوص المتعمقة بشأف الخبرة مبعثرة بيف أكثر مف قانوف ،لذا نرجو مف المشرع العراقي
أف ينظـ أحكاـ الخبرة الجنائية ضمف نصوص قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية العراقي.
(ٔ) المادة ( )ٖٔٙمف قانوف األثبات رقـ (ٓ )ٔٚلسنة  ٜٜٔٚالمعدؿ.
ِ
بنفسو إلبداء رأيو مف خبلؿ تقرير يستعيف بو في مناقشة التقرير المقدـ مف
(ٕ) الخبير االستشاري " :ىو مف يختاره المتيـ
الخبي ر القضائي المنتدب مف القاضي أو المحقؽ لمساعدة المتيـ في الدفاع عف نفسو " ينظر :د .رمسيس بيناـ،
عمـ النفس القضائي ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية ،ٜٜٔٚ ،ص.ٔٓٙ

(ٖ) المادة ( )ٛٛمف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري رقـ (ٓ٘ٔ) لسنة ٓ٘ ٜٔالمعدؿ.
(ٗ) تنظر :المادة (ٕ )ٚمف قانوف اإلجراءات الجنائية الميبي لسنة ٖ٘ ٜٔالمعدؿ.

(٘) تنظر :المادة ( )ٔٛٙمف قانوف اإلجراءات الجزائية اليمني رقـ (ٖٔ) لسنة  ٜٜٜٔالمعدؿ.
( )ٙتنظر :المادة ( )ٔٚٚمف قانوف المسطرة الجنائية المغربي رقـ (ٕٕ) لسنة  ٜٜٔ٘المعدؿ.

وفي قانوف اإلجراءات الجزائية اإليطالي أجيز لممتيـ أف يستعيف بمستشار فني تكوف ميمتو رقابة وتقييـ عمؿ الخبير

المنتدب مف قبؿ القاضي وىذا المستشار يعمؿ لمصمحة الخصـ ويجيد االتجاىات التي يتطمبيا دفاعو ،وتحقيقاً ليذا
الغرض لـ يوجب المشرع اإليطالي في قانوف اإلجراءات الج ازئية اإليطالي رقـ ( )ٗٗٚلسنة  ٜٔٛٛلمخبير
االستشاري مف أف يؤدي اليميف القانونية لممزيد ينظر :د .فتحي أنور عزت ،أحكاـ ندب الخبراء ،طٔ ،دار النيضة

العربية ، ،القاىرة ،ٕٓٔٓ ،صٓ.ٕٛ

( )ٚتنظر :المادة (ٓٗ) مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية المبناني رقـ ( )ٖٕٛلسنة ٕٔٓٓ النافذ ،والمادة
(ٔٗ) مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية عماني رقـ ( )ٜٔلسنة ٔ ٜٔٙالمعدؿ.
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الخاتمة :
لقد توصمنا في بحثنا ىذا إلى بعض االستنتاجات والمقترحات وكاآلتي:
االستنتاجات:
َّٔ -
إف المشرع العراقي لـ ينظـ أحكاـ الخبرة بشكؿ مفصؿ في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية واَّنما كانت
النصوص المتعمقة بندب الخبراء مبعثرة بيف ىذا القانوف وذاؾ.
إف إجراء التفتيش البد أف يكوف لو مقتضى وفائدة تنصب في مصمحة التحقيؽ ،إال َّ
َّٕ -
أف المشرع العراقي
لـ يحدد لو فترة زمنية ألجرائو مما يترؾ ذلؾ لمقائـ بالتفتيش ،وبذلؾ قد يسري التعسؼ إلى ثنايا ىذا
اإلجراء عند تنفيذه في أوقات غير مناسبة كمنتصؼ الميؿ مثبلً.
ٖ -وظير لنا أيضاً َّ
أف المشرع العراقي لـ يورد نصاً خاصاً في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية يتعمؽ
بتسبيب أمر التفتيش عمى الرغـ مما لو مف أىمية تذكر عند مراقبة المبررات القانونية ألجر ِ
ائو.

المقترحات:
ٔ -ضرورة التجميع التشريعي لمنصوص القانونية المبعثرة والسيما ما التمسناه في موضوع ندب الخبراء.
ٕ -نقترح عمى المشرع العراقي تحديد فترة زمنية معينة إلجراء التفتيش حتى ال يسري التعسؼ إلى ثنايا
اإلجراء عند تنفيذه في أوقات غير مناسبة كمنتصؼ الميؿ مثبلً.
ٖ -ندعو المشرع العراقي إلى إيراد نص في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية يتعمؽ بتسبيب أمر
التفتيش.

المصادر :
أوالً :الكتب:
ٔ -د .إبراىيـ حامد طنطاوي ،التحقيؽ الجنائي مف الناحيتيف النظرية والعممية ،دار النيضة العربية ،مصر،
ٕٓٓٓ.

ٕ -د .براء منذر كماؿ عبد المطيؼ ،شرح قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية ،طٕ ،دار أبف األثير لمطباعة
والنشر ،جامعة الموصؿ .ٕٜٓٓ ،
ٖ -د .جبلؿ ثروت ،د .سميماف عبد المنعـ ،أصوؿ المحاكمات الجزائية ،طٔ ،المؤسسة الجامعية لمنشر،
بيروت.ٜٜٔٙ ،

ٗ -د .رمسيس بيناـ ،عمـ النفس القضائي ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية.ٜٜٔٚ ،
٘ -د .سامي النصراوي ،دراسة في أصوؿ المحاكمات الجزائية ،جٔ،طٕ ،مطبعة دار السبلـ ،بغداد .ٜٔٚٗ ،
 -ٙد .صالح عبد الزىرة الحسوف ،الموسوعة القضائية ،جٔ،طٔ ،دار الرائد العربي ،لبناف.ٜٔٛٛ ،
 -ٚد .عبد اهلل جميؿ الراشدي ،الخبرة وأثرىا في الدعوى الجنائية ،طٔ ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية،
ٕٗٔٓ.
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 -ٛعبد األمير العكيمي ،أصوؿ اإلجراءات الجنائية في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية ،جٕ ،طٔ ،مطبعة
المعارؼ  ،بغداد.ٜٖٔٚ ،
 -ٜد .عبد الحميد الشواربي ،الدفوع الجنائية ،طٕ ،منشأة المعارؼ ،مصر،ٕٓٓٙ ،صٕٓ ،ٚد .شياد ىابيؿ
البرشاوي ،الشيادة الزور ،دار الفكر العربي ،مصر .ٜٕٔٛ ،

ٓٔ -د .عمي السماؾ ،الموسوعة الجنائية في القضاء الجنائي العراقي ،جٔ ،طٕ ،ومطبعة الجاحظ ،بغداد
ٓ.ٜٜٔ
ٔٔ -د .عمار عباس الحسيني ،التحقيؽ الجنائي والوسائؿ الحديثة في كشؼ الجريمة ،طٔ ،منشورات الحمبي،
لبناف.

ٕٔ -القاضي عواد حسيف ياسيف العبيدي ،الوجيز في أحكاـ المسؤولية الجنائية لمشاىد في القانوف العراقي،
دراسة مقارنة ،طٔ ،دار الكتب والوثائؽ ،بغداد .ٕٓٔٙ ،
ٖٔ -د .فخري عبد الرزاؽ صمبي الحديثي ،شرح قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية ،دار السنيوري ،بغداد ،
ٕ٘ٔٓ.

ٗٔ -د .فتحي أنور عزت ،أحكاـ ندب الخبراء ،طٔ ،دار النيضة العربية ، ،القاىرة.ٕٓٔٓ ،
٘ٔ -المستشار فرج عمواني ىميؿ ،التحقيؽ الجنائي والتصرؼ فيو  ،دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية ،
.ٕٓٓٙ

 -ٔٙالمحامي محمد بف ضمياف العنزي ،حقوؽ اإلنساف المتيـ في مرحمة التحقيؽ ،طٔ ،منشورات الحمبي
الحقوقية ،لبناف.ٕٓٔٓ ،
 -ٔٚد .محمد فاروؽ كامؿ ،القواعد الفنية الشرطية لمتحقيؽ والبحث الجنائي ،طٔ ،دار حامد ،عماف،
ٕٗٔٓ.

 -ٔٛد .محمد عبد المطيؼ فرج ،شرح قانوف اإلجراءات الجنائية في جمع االستدالالت والتحقيؽ االبتدائي،
طٕ ،القاىرة .ٕٓٔٓ ،
 -ٜٔد .محمد صبحي نجـ ،الوجيز في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية ،طٔ ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع،
عماف.ٕٓٓٙ ،

ٕٓ -محمد وحيد دحاـ ،اإلثبات بشيادة الشيود ،طٔ ،المركز القومي لئلصدارات القانونية ،القاىرة.ٕٓٔ٘ ،
ثانياً :الرسائل الجامعية:
ٔ -ىوزاف حسف االرتوشي ،ضمانات اإلجراءات الدستورية لممتيـ في مرحمة التحقيؽ ،دراسة مقارنة ،رسالة
ماجستير ،جامعة دىوؾ.ٕٓٓٛ ،
ثالثاُ :التشريعات:
ٔ -قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية البغدادي لعاـ  ٜٜٔٔالممغي.
ٕ -قانوف اإلجراءات الجنائية المصري رقـ (ٓ٘ٔ) لسنة ٓ٘ ٜٔالمعدؿ.
ٖ -قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية السوري رقـ (ٕٔٔ) لسنة ٓ٘ ٜٔالمعدؿ.
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ٗ -قانوف اإلجراءات الجنائية الميبي لسنة ٖ٘ ٜٔالمعدؿ.
٘ -قانوف اإلجراءات الجنائية الفرنسي لسنة  ٜٔ٘ٛالمعدؿ.
 -ٙقانوف المسطرة الجنائية المغربي رقـ (ٕٕ) لسنة  ٜٜٔ٘المعدؿ.
 -ٚقانوف اإلجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي رقـ ( )ٔٚلسنة ٜٓٔٙالمعدؿ.
 -ٛقانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية عماني رقـ ( )ٜلسنة ٔ ٜٔٙالمعدؿ.
 -ٜقانوف الخبراء العراقي رقـ (ٖ )ٔٙلسنة ٗ ٜٔٙالنافذ.
ٓٔ -قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري رقـ (٘٘) لسنة  ٜٔٙٙالمعدؿ.
ٔٔ -قانوف المرافعات المدنية العراقي رقـ (ٖ )ٛلسنة  ٜٜٔٙالمعدؿ.
ٕٔ -قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية العراقي رقـ (ٖٕ) لسنة ٔ ٜٔٚالنافذ.
ٖٔ -قانوف األثبات العراقي رقـ ( )ٔٓٚلسنة ٔ ٜٔٚالنافذ.
ٗٔ -قانوف اإلجراءات الجزائية اإلماراتي رقـ (ٖ٘) لسنة ٕ ٜٜٔالمعدؿ.
٘ٔ -قانوف اإلجراءات الجزائية اليمني رقـ (ٖٔ) لسنة  ٜٜٜٔالمعدؿ.
 -ٔٙالنظاـ اإلجرائي السعودي المعدؿ بالقانوف رقـ (ٕٓٓ) لسنة ٕٔٓٓ النافذ.
 -ٔٚقانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية المبناني رقـ ( )ٖٕٛلسنة ٕٔٓٓ النافذ.
رابعاً :الق اررات:
ٔ-

قرار رئاسة محكمة استئناؼ بغداد /الكرخ االتحادية المرقـ (ٗٗٔ/جنح )ٕٖٓٔ /المؤرخ في
ٕٖٓٔ/٘/ٜٔ
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