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Expertise is one of the most important necessary procedures that a
criminal judge resorts to, especially in matters that he cannot
decide on the subject of a criminal case, except with the help of
those with technical or scientific expertise. And their diversity
makes it difficult and important for the criminal judge to surround
them all, which makes him in dire need of the expert’s opinion, and
if the contemporary judicial trend is moving towards benefiting
from the efforts of experts in all scientific fields related to judicial
work, which is the positive aspect in it, but this does not negate
The occurrence of professional abuses and errors as a result of their
negligence or deliberateness in their opinions, although they are
agents of the judicial authority and are assumed to be honest,
credible and faithful in giving their sound opinions, not to be a
reason to mislead criminal justice by giving false testimony or
swearing a false oath, and despite the importance of experience
Before the judicial authorities, however, the Iraqi legislator did not
regulate the provisions of the criminal responsibility of the expert
in some detail, and was satisfied with the stated general rules that
deal with cases of criminal responsibility and its absence A in a very
narrow range.
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امللخص:

تعد اخلربة من أهم اإلجراءات الضرورية اليت يلجأ اليها القاضي اجلنائي ،سيما يف املسائل اليت ال ميكنه البت
يف موضوع الدعوى اجلزائية ،إال مبساعدة ذوي اخلربة الفنية أو العلمية ،فهو يستعني يف الغالب آبرائهم
السديدة سواء يف مرحلة التحقيق أو احملاكمة ،ذلك أن زخم القضااي وتشعبها وتنوعها جيعل من الصعوبة
واألمهية مبكان أن حييط القاضي اجلنائي هبا مجيعا ،مما جيعله يف أمس احلاجة لالستعانة برأي اخلبري ،وإذا
كان االجتاه القضائي املعاصر يسري حنو االستفادة من جهود اخلرباء يف كافة اجملاالت العلمية املتصلة ابلعمل
القضائي وهو اجلانب اإلجيايب فيها ،إال أن ذلك ال ينفي وقوع جتاوزات وأخطاء مهنية نتيجة إمهاهلم أو
تعمدهم فيما يبدونه من آراء ،رغم أهنم من أعوان السلطة القضائية ويفرتض هبم األمانة واملصداقية واإلخالص
يف إعطاء آرائهم السديدة ،ال أن يكونوا سببا يف تضليل العدالة اجلنائية أبن يشهدوا زورا أو حيلفوا اليمني
املشرع العراقي مل ينظم أحكام املسؤولية
كذاب ،وعلى الرغم من أمهية اخلربة أمام اجلهات القضائية ،إال أن ّ
اجلزائية للخبري بشيء من التفصيل ،واكتفى مبا ورد من قواعد عامة تعاجل حاالت املسؤولية اجلزائية وانتفائها
يف نطاق ضيق جدا.
الكلمات املفتاحية :اخلربة ،املسؤولية ،اجلرمية ،نفوذ ،القضاء.
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املقدمة:
من املهم اإلشارة إىل أن أخالقيات اخلبري القضائي تعكس الصورة النبيلة ملهنة اخلربة وقيمها املثلى كمهنة هلا جذورها التارخيية
العريقة ورصيدها الغين ،يف جمال السهر على حتقيق العدالة ،ولذلك فإن تكريس الوضع االعتباري املتميز هليئة اخلرباء ،رهني مبدى
حرصها على احلفاظ على املستوى املهين الالئق واستعدادها ملواكبة وترية تطور التشريعات واإلسهام يف حتصني املنظومة احلقوقية،
وعلى هذا األساس كان البد للعدالة أن تسارع بتطوير أساليب عملها وتعديل طريقتها يف تدبري النزاعات مبا يكفل هلا االستفادة
هي األخرى من االكتشافات العلمية احلديثة وتطويعها خلدمة أهدافها النبيلة.
أولا -أمهية البحث
تنبــع أمهية البحــث مــن معاجلتــه مل شــكلة نتجــت عــن تطبيــق األحكام القانونيــة اخلاصــة بعمــل اخلبيــر القضائــي مبنحــه
صالحيــات مؤثــرة يتطلبهــا مركــزة ومهمتــه وعالقتها مبرفــق حيــوي هــو مرفــق العدالــة ،ممــا أغــرى بعــض اخلب ـراء إىل جتــاوز القانــون
وخمالفــة أصــول مهنـة اخلبـرة اسـتجابة ملصاحلهـم اخلاصـة ،مـع غيـاب الرقيـب حتـى صـار مـن املعتـاد قبـول احملاكـم تقاريرهـم مـن دون
متحيـص وتدقيـق ،ذلك ألن بعض السلبيات الناشئة عن اخلربة قد أتيت على حساب العدالة اليت يتوخاها القضاء من خالل األحكام
الصادرة عنه ،وهي مصلحة عليا فوق حقوق األطراف املتنازعة خاصة عندما تركن احملكمة وهي مغمضة العينني إىل نتائجها فيتحول
اخلبري إىل أداة تعقد وتعرقل أحيان احملاكم يف أداء رسالتها يف أحسن الظروف وأكثرها مالئمة.
اثني ا -أهداف البحث

تتجلى أمهية البحث يف النقاط اآلتية:
 -1الوقوف على معىن اخلربة ودورها يف حسم القضااي الشائكة واملعقدة أمام القضاء.
 -2تسليط الضوء على النصوص القانونية العاملة يف جمال مسؤولية اخلبري اجلزائية.
 -3الوقوف على أهم التزامات اخلبري القضائي أمام اهليئات القضائية املختلفة يف املسائل الفنية والعلمية اليت يصعب عليها
لوحدها إدراكها أو استخالصها أو التقرير بشأهنا.
اثلث ا -مشكلة البحث

تتجلــى مشكلة البحث فــي دراســة ظاهــرة إســاءة العديــد مــن اخلب ـراء توظيــف الصالحيــات املمنوحــة هلـم وانتهازهـم خصوصيـة
مراكزهـم مبـا ميكنهـم مـن ارتكاب املخالفـات التـي تسـيء ملرفـق العدالـة ،وأتثريهم سلبيا فـي حقـوق اخلصـوم ،مسـتغلني بذلـك غيـاب
الرقابـة علـى أعماهلـم ،وهـي ظاهرة تتكرر يوميا ،نظرا العتماد القضـاة بشـكل كبيـر علـى تقاريـر اخلبـراء لتكويـن قناعاهتـم ،وعليه نطرح
املشرع العراقي للهيئات القضائية محاية اتمة من أخطاء اخلرباء العمدية منها وغري العمدي ،وإىل أي مدى
التساؤل اآليت :هل كفل ّ
ميكن ضمان فاعلية النصوص اجلزائية اليت تكفل هذه احلماية؟ وهل تناسبت اجلزاءات اجلنائية مع جتاوزاهتم وأخطائهم املهنية نتيجة
إمهاهلم أو تعمدهم فيما يبدونه من آراء؟ وتتفرع عن هذا التساؤل األساسي تساؤالت فرعية نوجزها على النحو اآليت:
 -1هل يشرتط يف اخلبري القضائي لتقرير مسؤوليته اجلزائية أن يكون ممن قيد يف جدول خرباء احملاكم؟
 -2إىل أي مدى ميكن اعتماد رأي اخلبري الفين أو العلمي وهل جيوز قبوله إذا كان الدليل الوحيد يف الدعوى؟
 -3هل يعد من قبيل طائفة اخلرباء الشاهد أو احملكم أو القاضي إذا قدم أي منهما تقريرا أو رأاي مشاهبا لرأي اخلبري ،ومن مث تتغري
صفاهتم وتنطبق عليهم القواعد العامة للخربة القضائية؟
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سوف يتم استخدام املنهج التحليلي واملنهج املقارن ،فمن خالل املنهج التحليلي جيري حتليل النصوص القانونية واألحكام
القضائية والدراسات الفقهية اليت تعرضت إىل موضوع البحث ،ومن خالل املنهج املقارن سوف يتم إجراء املقارنة ما بني القانون
العراقي واألردين واإلمارايت لغاايت تسليط الضوء على جوانب االتفاق واالختالف والقصور يف القانون العراقي وحماولة اإلفادة من
التشريعات املقارنة.
خامسا -خطة البحث
املبحث األول -ما هية اخلربة القضائية
املطلب األول -مفهوم اخلربة القضائية
الفرع األول – معىن اخلربة القضائية لغة واصطالحا
الفرع الثاين -دور اخلربة القضائية يف نطاق الدعوى اجلزائية
املطلب الثاين -طائفة اخلرباء القضائيني ومتييزهم عما يتشابه معهم
الفرع األول -طائفة اخلرباء القضائيني
الفرع الثاين -متييز اخلرباء القضائيني عما يتشابه معهم
املبحث الثاين -املسؤولية اجلزائية عن إساءة أعمال اخلربة القضائية
املطلب األول -أساس املسؤولية اجلزائية يف قانون العقوابت
الفرع األول -أساس مسؤولية اخلبري القضائي يف قوانني العقوابت املقارنة
الفرع الثاين -أساس مسؤولية اخلبري القضائي يف قانون العقوابت العراقي
املطلب الثاين -أساس املسؤولية اجلزائية يف التشريعات اخلاصة
الفرع األول -العقوابت األصلية املقررة إلساءة أعمال اخلربة القضائية
الفرع الثاين -الظرف املشدد لعقوبة إساءة أعمال اخلربة القضائية
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رابعا -منهجية البحث

Issue: 6

 -4هل وردت اجلرائم اجلنائية اليت يسأل عنها اخلبري القضائي على سبيل احلصر أم املثال طاملا حددت التزاماته اليت قررهتا تشريعات
تنظيم عمل اخلرباء أمام اجلهات القضائية؟

Mazin khalaf ALSHAMRY

املبحث األول -ماهية اخلربة القضائية
لقد ُشرعت اخلربة ألجل إعانة القضاء يف حسم العديد من الدعاوى الشائكة واملعقدة أاي كان نوعها ،ال سيما يف الوقائع
املتعلقة بتخصصات علمية أو فنية خترج عن حدود إدراك وعلم القاضي اليت ال يستطيع التثبت من صحتها دون اللجوء إىل اخلربة
مىت كان أمر إجراء هذه اخلربة الزما للفصل يف النزاع مبا يتفق ومقتضيات العدالة اليت يسعى هلا القضاء ،وألجل ذلك سوف نتناول
يف هذا املبحث اخلربة القضائية من حيث مفهومها والطوائف اليت متارس عمل اخلربة يف اجملال القضائي يف مطلبني مستقلني وعلى
النحو اآليت:

املطلب األول -مفهوم اخلربة القضائية
تعد اخلربة القضائية من أهم اإلجراءات املساعدة للقاضي يف عملية اإلثبات واليت أيمر هبا يف ظروف خاصة وبشروط
معينة بقصد إجراء حتقيق يف مسائل فنية ،ال ميكن للمحكمة أن تبت يف الدعوى املعروض عليها دون توضيح لبعض املسائل
الشائكة واملعقدة من ذوي املعرف اخلاصة كي تستطيع أن حتقق عدالتها القضائية يف احلكم الصادر ،وألجل ذلك سوف نبني
معىن اخلربة القضائية ودورها يف حسم الدعاوى اجلزائية يف فرعني مستقلني وكما أييت:
الفرع األول -معىن اخلربة القضائية
اخلربة يف اللغة تعين العلم ابلشيء واختياره ،فيقال خرب فالن اآلخر إذا عرفه على حقيقته (ابن منظور ،1992 ،ص،3)12

ويف التشريع جند أن نصوص قانون تنظيم اخلرباء أمام القضاء العراقي واللبناين واإلمارايت قد خلت من أي تعريف للخربة القضائية
واكتفت بوضع بعضا من قواعدها ،ابلرغم من أنه تشريع خاص ومستقل ومتخصص ابخلرباء ،أما الفقه فقد عرف اخلربة بتعريفات
متشاهبة إىل حد كبري ،فمنهم من عرف اخلربة القضائية أبهنا إجراء حتقيقي استشاري تقوم به احملكمة بنية احلصول على معلومات
ضرورية عن طريق أهل االختصاص للبت يف كل املسا ئل اليت تستلزم الفصل فيها أمور علمية أو فنية ال تستطيع احملكمة اإلملام
هبا(خلوصي ،2011 ،ص.4)46

أو هي إجراء يعهد به القاضي اجلنائي ألي شخص يدعى اخلبري للقيام مبهمة حمددة تتعلق بواقعة أو وقائع مادية يستلزم
حبثها او تقديرها على العموم وإبداء الرأي فيها علما أو فنا ال يتوافر يف الشخص العادي ليقدم له بيان أو رأاي ال يستطيع القاضي

الوصول إليه وحده (منور ،2013 ،ص.5)44

يتضح مما تقدم أن اخلربة تفرتض وجود حاجة ماسة لتوضيح موضوع يف غاية األمهية يتوقف على حسمه والبت فيه انقضاء
الدعوى بصدور حكم هنائي ابت ،يتوجب تدخل أصحاب املهن أو الفن أو االختصاص إلبداء رأيهم يف كل مسألة أو أمر
يستوجب معرفة خاصة تتعلق ابلقضية ،كون القاضي اجلنائي أو احملقق ال يكون يف العادة ملما بعلم السموم أو املخدرات أو
الطب النفسي أو العقلي أو التشرحيي دون التدخل يف حسم الدعوى قانونيا ،أي مبعىن أن يكون اخلبري هو القاضي وله الكلمة
الفصل يف حسم وضوع الدعوى ،بل يتوقف واجبه إىل حد تنوير احملكمة برأي فين أو علمي يساعد على حسم موضوع الدعوى،
كما لو مت استدعاء طبيب عديل مت من خالله تشريح القتيل ملعرفة أسباب الوفاة ومضاهاة اخلطوط الكتشاف التزوير وحتليل املادة
املضبوطة ملعرفة طبيعتها.

 3ابن منظور ،مجال الدين ،1992 ،لسان العرب ،دار صادر ،بريوت.
 4خلوصي ،حممد ماجد ،2011 ،تقارير اخلربة الفنية ،دار الكتب القانونية ،ط ،1مصر.
 5منور حممد سعيد ، 2013 ،اصول اإلجراءات اجلزائية ،دار الثقافة ،عمان ،ط ،1االصدار الثامن.
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بذلك خبتلف متاما عن دوره يف الدعوى املدنية حيث ال يقتصر دور القاضي فيها على تقدير األدلة اليت يقدمها اخلصوم وإمنا عليه
التحري والتنقيب عن احلقيقة وهذا يتطلب ابلضرورة االستعانة برأي خبري (عثمان ،194 ،ص.6)29

 -2أن اخلربة ذات طابع فين أو علمي حبت ،أي مبعىن أن اخلربة هلا أمهية وينبغي على القاضي أن حيدد يف قرار ندب اخلبري امسه
واملهمة املسندة إليه وختصصه الدقيق ومدى عالقته مبوضوع اخلربة ،ففي جرائم الضرب واجلرح يكون دور اخلبري واضحا وهو تقدير
نسبة اإلصابة واألضرار الناشئة عنها ومدى أتثريها على منفعة عضو من أعضاء اجلسم ،ويف قضااي استخدام السالح واالعتدة
ومدى عالقتها مبسرح اجلرمية يتطلب من اخلبري توضيح مدى عالقة السالح أو املربز اجلرمي جبسم اجلرمية وهل هناك عالقة سببية
بني الفعل اجلرمي ونتيجته (أوهابية ،2015 ،ص.7)423

 -3أن اخلربة قائمة على األمانة والصدق ،أي مبعىن أهنا تستلزم أداء اخلبري اليمني من أجل محله على الصدق واألمانة يف أداء
عمله وبث الطمأنينة يف آرائه اليت يقدمها سواء ابلنسبة لتقدير القاضي أو لثقة الرأي العام ،فقد حرصت أغلب التشريعات على
أن يؤدي اخلبري اليمني قبل قيامه بعمله ،وإذا ما ختلف اليمني فإن تقرير اخلبري يتجرد من القيمة القانونية ومن مث يرتتب عليه بطالن

احلكم الذي يبىن عليه هذا التقرير (خوين ،1998 ،ص.8)114
الفرع الثاين -دور اخلربة القضائية يف نطاق الدعوى اجلزائية

على الرغم من أن تقرير أو رأي اخلبري ال يقيد احملكمة وال يلزمها ،وأن احملكمة هي اخلبري األول واألخري ،وهي خبري اخلرباء،
إال أن اخلبري مع كل ذلك يبقى له دور كبري يف الدعوى ،ودوره يف الدعوى ال ينحصر يف جانب واحد ،وإمنا يف العديد من اجلوانب

(حومد ،1995 ،ص ،9)365ويربز التساؤل اآليت عن ماهية دور اخلبري القضائي يف نطاق الدعوى اجلزائية وهل هو دور رئيسي
أم اثنوي؟
قد يتعذر على القاضي أحيان أن يقوم ببعض التحقيقات بصدد مسائل فنية معينة لعالقتها بعلم اهلندسة أو الطب أو

املضاهاة أو تقدير األضرار ،فيلجأ استثناء إىل أهل اخلربة ،إلعانته يف حل هذه املسائل الفنية (العبودي ،2005 ،ص،10)325

وقد يؤدي اخلبري من خالل خربته الفنية دورا مهما يف تكوين قناعة القاضي الوجدانية للوصول إىل اإلثبات اجلزائي إبثبات وقوع

 6عثمان ،آمال عبد الرحيم ، 1974 ،اخلربة يف املسائل اجلزائية ،دراسة مقارنة ،أطروحة دكتوراه مقدمة اىل كلية احلقوق – جامعة القاهرة ،مصر.
 7أوهابية ،عبد هللا ،2015 ،شرح قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري - ،التحري والتحقيق ،دار هومة ،اجلزائر.
 8خوين ،حسن بشيت ، 1998 ،ضمانت املتهم يف الدعوى اجلزائية خالل مرحليت التحقيق االبتدائي واحملاكمة ،دراسة مقارنة ،ج ،1ط ،1دار الثقافة
للنشر والتوزيع ،األردن.
 9حومد ،عبد الوهاب ،1995 ،الوسيط يف اإلجراءات اجلزائية الكوييت ،ط ،6دار مؤسسة الكتب ،الكويت.
 10العبودي ،جاسم ،2005 ،شرح أحكام قانون اإلثبات املدين ،دار الثقافة ،عمان.
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وابإلمكان طرح التعريف اآليت للخربة القضائية أبهنا إعطاء رأي فين أو علمي من ذوي االختصاص بشأن واقعة تتعلق
إبثبات أمر معني ويف جمال اإلثبات أاي كان نوعه مدنيا أم جزائيا يتوقف عليها الفصل يف الدعوى ويكون إجراء اخلربة بطلب من
القاضي أو بناء على طلب اخلصوم ويبقى القاضي املوضوع السلطة التقديرية ولقناعته الوجدانية.
ومن التعريفات السابقة نستنتج بعضا من مزااي اخلربة واليت تنفرد هبا عن بقية اإلجراءات املتعلقة ابلتحقيق يف اجلرائم واليت
تساعد على مجع أدلة اإلثبات أال وهي:

Mazin khalaf ALSHAMRY

اجلرمية وإسنادها إىل فاعلها احلقيقي ،مما يتيح للقاضي إمكانية الفصل يف الدعاوى اليت يتوقف الفصل فيها على معرفة بعض اجلوانب
الفنية والعلمية اليت أتيح للخرباء حبكم عملهم وعلمهم وخربهتم وفهمهم اإلحاطة هبا دون غريهم (حجازي ،2004 ،ص.11)7

فضال عن ذلك أن دور اخلبري يف الدعوى ال يقف عند ذلك احلد فحسب ،وإمنا له أدوار أخرى إذ يعد تقرير اخلبري وسيلة
من وسائل اإلثبات املباشر ،سواء قدم هذا التقرير يف دعوى جزائية أو مدنية أو جتارية أو إدارية أو أحوال شخصية للمسلمني وغري
املسلمني ،ويساعد القاضي يف الوقوف على حقيقة النزاع من خالل تقرير خربته ،خاصة إذا مل تكن هناك وسيلة إثبات أخرى على
ما يدعيه اخلصم ،ومل يكن يف ملف الدعوى ما يعني القاضي على تكوين عقيدته حول موضوع النزاع.
فالدعاوى املتعلقة ابلتالعب يف احلساابت املصرفية أو االعتداء على حقوق املؤلف أو االعتداء على العالمة التجارية أو
االعتداء اجلنسي على األحداث أو التهرب من ضريبة الدخل أو الضريبة العامة على املبيعات أو التعويض عن الضرر املادي واملعنوي،
والتعدي على املزروعات ،واهلدم ،وإحلاق الضرر ابألموال العامة أو اخلاصة .....وغريها ،يتعذر الفصل فيها حبكم هنائي دون
االستعانة خببري قضائي.
يتبني مما سبق الدور احليوي الذي يؤديه اخلبري القضائي يف الدعوى ،سواء كانت الدعوى جنائية أو مدنية أو جتارية أو غري
عال و ٍ
ذلك يتمتع بقدر ٍ
كاف من الكفاءة والكفاية الفنية يف علم من العلوم أو فن من الفنون ،يتم االلتجاء إليه من قبل القضاء
لغاايت الفصل يف مسألة م ن املسائل اليت يتوقف فصل الدعوى عليها وال يستطيع القاضي إدراكها ،وعليه فإن دوره رئيسي وهام
يف الدعوى طاملا كان الرأي الذي يطرحه يتوقف عليه أحيان حسم الدعوى اجلزائية.
املطلب الثاين -طائفة اخلرباء القضائيني ومتييزهم عما يتشابه معهم
قد تواجه القاضي مسائل أكثر تشعبا أو تنوعا سواء يف اجملال اجلنائي أو املدين أو التجاري أو األحوال الشخصية ،ولكل
جمال من هذه اجملاالت خرباء متخصصون ،وهم على الرغم من اتصاهلم ابلعمل القضائي ،إال أهنم خيتلفون عنه لذلك سوف نبني
طائفة اخلرباء القضائيني وما هي الفئات األخرى اليت ال تعد من قبيل اخلرباء وذلك على النحو اآليت:
الفرع األول -طائفة اخلرباء القضائيني
رغم أمهية وخطورة اخلربة الفنية أمام القضاء ،إال أن قوانني تنظيم عمل اخلرباء أمام القضاء يف العراق واألردن تفتقر إىل حتديد
طائفة اخلرباء الذين ميكن االلتجاء إليهم وقتما حتتاجهم احملكمة ،وابلرغم من هذا النقص والقصور والغياب التشريعي غري املربر ،إال
أنه ومن خالل ما جرى عليه العمل القضائي أمام احملاكم اجلزائية العراقية ميكن أن حندد ونصنف اخلرباء أمام احملاكم العراقية على
اختالف أنواعها مبا يلي:

أولا -خرباء هلم صفة موظف عام

ويندرج حتت هذا الصنف العديد من اخلرباء ،وهم:
 األطباء العاملون يف وزارة الصحة أو مديرايهتا أو مستشفياهتا أو مراكزها الطبية ،على خمتلف ختصصاهتم ،وحسب الغاية املرجوةمن اخلربة تبعا لتخصص ذلك الطبيب.

 الصيادلة التابعون لوزارة الصحة أو مصانع األدوية التابعة هلا ،ويتم اللجوء إىل خرباهتم لغاايت متعددة فيما إذا كان هنالك خطأيف تركيب دواء أو صرفه أم ال.
 املمرضون واملمرضات والقابالت املأذونت وفنيو األشعة والعالج الطبيعي واألسنان. 11حجازي ،مصطفى ، 2004 ،املسؤولية املدنية للخبري القضائي ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية.
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ال شك أن اخلرباء الذين يستعان هبم يف هذا التصنيف قد يكونوا من منتسيب وزارة الداخلية ((مديرية األدلة اجلنائية)) ،فيما
يتعلق إبدارة املختربات واألدلة اجلرمية ،وذلك لغاايت تتعلق بكشف التزوير أو التزييف أو املضاهاة أو االستكتاب أو حتليل اخلطوط،
أو لتحديد نوع السالح أو الذخرية أو املخدرات أو حتليل اخلطوط ،ومن املمكن االستعانة خبرباء آخرين تتم االستعانة هبم يف حاالت
االعرتاض أو الطعن مبخطط احلادث املروري لغاايت حتديد مدى صحته.
اثلثا -خرباء يتمتعون بتخصص دقيق

ونقصد يف هذا اجملال اخلرباء غري العاملني يف القطاع العام احلكومي أو العسكري ،وليس هلم صفة مدنية عامة أو عسكرية،
سواء أكانوا أطباء أم مهندسني أو حمامني...وغريهم وال يوجد ما مينع من االستعانة هبم كخرباء لعدم وجود نص جييز أو مينع ذلك.
يتضح مما تقدم أن طائفة اخلرباء وفقا للتشريع اإلمارايت وخبالف التشريع العراقي واللبناين تتمثل مبا يلي :الطائفة األوىل-

خرباء اجلداول ،وهم اخلرباء املقيدون يف جدول اخلربة يف وزارة العدل .الطائفة الثانية -خرباء وزارة العدل ،وهم موظفون فنيون يعينون

يف وزارة العدل من بني املتخصصني يف أعمال اخلربة .الطائفة الثالثة -خرباء من خارج جدول اخلرباء ومن غري موظفي وزارة العدل،

املشرعني العراقي
املشرع اللبناين والعراقي الذي مل خي ُ
ط يف هذا اجملال خطوة واحدة ،لذا ندعو ّ
وهي خطى رائدة ومتميزة ،على خالف ّ
املشرع اإلمارايت.
واللبناين أن يسلكا ذات املسلك الذي اعتمده ّ
الفرع الثاين -متييز اخلرباء القضائيني عما يتشابه معهم
يؤدي الدور احليوي الذي يقوم به اخلبري القضائي يف الدعوى ،سواء من حيث حضوره يف الدعوى أو مساعدته يف الفصل
فيها أو االطالع على أوراقها ومربزاهتا ،أو اتصاله أبطرافها إىل أحداث خلط بينه وبني غريه ممن هلم دور يف هذه الدعوى ،وخاصة
القاضي أو الشاهد أو احملكم ،لذا سوف نسلط الضوء على ذاتية اخلبري القضائي وذلك على النحو اآليت:

أولا -متييز اخلبري عن الشاهد

كما هو معروف أن الشاهد يديل مبعلوماته اليت توصل هلا من خالل حواسه ومالحظته وذاكرته ،ومن مث فإن الشاهد يكون

على اتصال مباشر وغري مباشر حبيثيات الدعوى ،بعكس اخلبري الذي يقدم آرائه وتقييماته وأحكام توصل أليها من خالل تطبيق

قوانني علمية أو أصول فنية للقاضي (حسين ،1992 ،ص ،12)122وقد جيمع شخص بني صفيت الشاهد واخلبري ،كحال طبيب
شهد ارتكاب جرمية قتل وحاول إسعاف اجملين عليه قبل وفاته ،فأتيح له بذلك معرفة أسباب وفاته.
فضال عن أن الشهود حمددون بطبيعة احلال ،أيضا شهادة الشاهد تعد دليال مباشرا يف الدعوى ،أما خربة اخلبري ،فتعد جمرد

توضيح أو تقدير لدليل أخر ،فهو أقرب إىل احلكم منه إىل الشهادة (الكيالين ،2002 ،ص.13)280

 12حسين ،حممود جنيب ،1992 ،االختصاص واإلثبات يف قانون اإلجراءات اجلنائية ،دار النهضة العربية ،القاهرة.
 13الكيالين ،2002 ،اإلثبات ابملعاينة واخلربة يف الفقه والقانون ،جملة النجاح لألحباث (العلوم اإلنسانية ) اجمللد.16،1
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اثني ا -خرباء هلم صفة أمنية
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 مهندسو الطرق واألراضي واملساحة واملدن واجلسور التابعني لوزارة األشغال والبلدايت أو دائرة األراضي واملساحة واملهندسونالزراعيون التابعون لوزارة الزراعة.
املشرع اإلمارايت يف املادة ( )2من قانون تنظيم اخلربة أمام احملاكم لعام  1974على أنه "
املشرع العراقي نص ّ
وخبالف ّ
للمحكمة عند االقتضاء أن حتكم بندب خبري أو أكثر من بني موظفي الدولة أو من بني اخلرباء املقيدين يف جدول اخلرباء لالستنارة
آبرائهم يف املسائل املشار إليها يف املادة السابقة" ،كما نص القانون ذاته على أنه " جيوز أن يتوىل أعمال اخلربة أمام احملاكم موظفون
فنيون يعينون يف وزارة العدل من بني املتخصصني يف أعمال اخلربة.
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اثنيا -متييز اخلبري عن احملكم

يعد احملكم قاضيا يعني ابتفاق أطراف النزاع ،يفصل يف نزاع قائم أو سيقوم بينهم مستقبال ،أما اخلبري فهو جمرد معني للقضاء،

والرأي الذي يبديه تقبله احملكمة أو ترفضه طبقا لسلطتها التقديرية (حجازي ،2004 ،ص ،14)9كما ويع ّد حكم احملكم ملزما

للقاضي وللخصوم على السواء ،أما خربة اخلبري فهي غري ملزمة أو مقيدة للقاضي ،ومن حق القاضي عدم األخذ بتقرير اخلبري حىت

ولو كان خبريا استشاراي أو اتفق عليه الطرفان (حسن ،1996 ،ص.15)9
اثلث ا -متييز اخلبري عن القاضي

يتفق عمل اخلبري من عمل القاضي ،يف كوهنما يقدران املسائل حمل البحث واإلدالء آبرائهم ،وكال منهما خيدم العدالة
ويساهم يف احلد من إطالة أمد اخلصومات ،فضال عن إحقاق احلق وإيصال احلقوق لذويها ،إال أن ذلك ال يعين عدم وجود فوارق
ظاهرة وواضحة بينهما.
حيث أن رأي اخلبري عبارة عن استشارة فنية ،أما حكم القاضي فهو حكم قضائي له أاثره ،كما أن ليس من وظيفة اخلبري
احلكم بني اخلصوم ،بعكس القاضي الذي يفرتض فيه القدرة على البت يف هذه املسألة (شنيور ،2005 ،ص) ،16فضال عن أن

هناك اختالفا واضحا بينهما يف التعيني واملؤهالت ومدار ومناط العمل ،وأسس وإجراءات املخاصمة ،واآلاثر املرتتبة على عمل

كليهما ،وأن القاضي ميلك استبدال اخلبري وليس لألخري هذا احلق (دحام ،2017 ،ص.17)56

وال ننسى حقيقة أن اخلبري إنسان كغريه ليس معصوم ومنزه من اخلطأ ،ومن املتصور أن يقع منه العديد من األفعال اليت متس
شرف املهنة اليت أومتن عليها ،وعليه سوف نتناول بشيء من اإلجياز مسؤولية اخلبري اجلزائية يف املبحث الثاين من هذا البحث.

 14حجازي ،مصطفى ،مصدر سابق.
 15حسن ،1996 ،اخلربة يف املواد املدنية واجلزائية ،دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية.
 16شنيور ،حممد ،عبد الناصر ، 2005،االثبات ابخلربة بني القضاء االسالمي والقانون الدويل وتطبيقاهتا املعاصرة – دراسة مقارنة
 17دحام ،حممد وحيد ،2017 ،الوجيز يف قصور أحكام اخلربة الفنية – دراسة حتليلية مقارنة ،املركز القومي لإلصدارات القانونية.

235

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences

وقد ال يتسم تقريره هبذه الصفات ،وقد يشهد الصدق واحلق ،وقد يشهد الزور والبهتان ،فيكون خائنا ملا أؤمتن عليه (اخلليلي،

 ،1967ص.18)34

وعليه سوف نقسم هذا املبحث إىل مطلبني األول ،نتكلم فيه عن أساس املسؤولية اجلزائية للخبري يف قانون العقوابت والثاين
نتكلم فيه عن أساس املسؤولية اجلزائية للخبري يف التشريعات اخلاصة وعلى النحو اآليت:

املطلب الول -أساس املسؤولية اجلزائية يف قانون العقوابت

املشرع اجلنائي اخالص ووفاء اخلبري
نظرا ألمهية دور اخلبري يف اإلثبات اجلنائي ومن مث الوصول إىل احلقيقة وحىت يضمن ّ
بعمله أمام القضاء وحىت ال ينحاز لطرف دون آخر عاجل أحكام املسؤولية اجلزائية يف نصوص متفرقة من قانون العقوابت ،وسوف
املشرع العراقي يف قانون العقوابت من مسؤولية اخلبري القضائي يف أهم اجلرائم املرتكبة من
نبني موقف التشريعات املقارنة وموقف ّ
اخلبري وأكثرها شيوعا وذلك على النحو اآليت:
الفرع األول -أساس مسؤولية اخلبري القضائي يف قوانني العقوابت املقارنة

ذهبت بعض قوانني العقوابت ومنها القانون األردين واإلمارايت إىل تقرير مسؤولية اخلبري يف املواد ( 170و 171و )218
من قانون العقوابت األردين ،واملادة ( )257من قانون العقوابت اإلمارايت بشيء من التفصيل عكس قانون العقوابت العراقي ،فقد

املشرع األردين يف املادة ( )170على عقوبة الرشوة اليت تقع من املوظف أو املكلف خبدمة عامة ،حيث جاء فيها " كل
نص ّ
موظف وكل شخص ندب إىل خدمة عامة سواء ابالنتخاب أو التعيني وكل شخص كلف مبهمة رمسية كاحملكم واخلبري والسنديك
طلب أو قبل لنفسه أو لغريه هدية أو وعد أو أية منفعة أخرى ليقوم بعمل حق حبكم وظيفته عوقب ابحلبس مدة ال تقل عن سنتني
وبغرامة ال تقل عن سنتني وبغرامة تعادل قيمة ما طلب أو قبل من نقد أو عني" ،يف حني شددت املادة ( )171العقوبة إذا " طلب
أو قبل لنفسه أو لغريه هدية أو وعدا أو أية منفعة أخرى ليعمل عمال غري حق أو ليمتنع عن عمل كان جيب أن يقوم به حبكم
وظيفته عوقب ابألشغال الشاقة املؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما طلب أو قبل من نقد أو عني " ،أيضا نصت املادة ( )218على أن
" اخلبري الذي تعينه السلطة القضائية يف دعوى حقوقية أو جزائية وجيزم أبمر مناف للحقيقة أو يؤله أتويال غري صحيح على علمه
حبقيقته يعاقب ابحلبس من ثالثة أشهر إىل ثالثة سنوات ومينع أن يكون خبريا فيما بعد ،وحيكم ابألشغال الشاقة املؤقتة إذا كانت
مهمة اخلبري تتعلق بقضية جنائية ".
املشرع األردين يف الفقرة ( )1من املادة ( )218من قانون العقوابت مسؤولية
ويف جمال ارتكاب جرمية شهادة الزور ،عاجل ّ

اخلبري عن تقريره أو شهادته الكاذبة وعاقبه بعقوبة اجلنحة أبكثر من احلبس الذي يرتاوح بني ثالثة أشهر وثالث سنوات ،والعقوبة
هنا مساوية لعقوبة شاهد الزور يف قضية ،وشدد العقوبة إىل عقوبة اجلناية إذا كانت اخلربة الكاذبة يف قضية جنائية ،فالعقوبة هي
املشرع اإلمارايت يف املادة ( )257من
األشغال الشاقة املؤبدة وفقا للمادة ( )2/218من قانون العقوابت ،ويف ذات االجتاه نص ّ
قانون العقوابت على عقوبة اخلبري الذي تعينه السلطة القضائية يف دعوى مدنية أو جنائية وجيزم أبمر منايف للحقيقة ويؤوله أتويال
غري صحيح مع علمه حبقيقته يعاقب ابحلبس مدة ال تقل عن سنة ومينع من أن يكون خبريا فيما بعد ،وحيكم ابلسجن املؤقت إذا
كانت مهمة اخلبري تتعلق جبناية.

 18اخلليلي ،حبيب ،إبراهيم ،1967 ،مسؤولية املمتنع املدنية واجلنائية يف اجملتمع االشرتاكي – املطبعة العالية  -القاهرة.
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املبحث الثاين -املسؤولية اجلزائية عن إساءة أعمال اخلربة القضائية
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الفرع الثاين -أساس مسؤولية اخلبري القضائي يف قانون العقوابت العراقي
املشرع العراقي الرشوة على أساس أهنا منط سلوكي يؤدي إىل مفسده يف األداء احلكومي ،وال يتصور وقوعها من جانب
جرم ّ
املوظفني العموميني فحسب ،بل ميتد ليشمل غريهم من العاملني خارج إطار الوظيفة العامة ،وهم اخلرباء والنواب يف الربملانت
التشريعية واملصفون واحلراس القضائيون واحملكمون واملستخدمون يف املصاحل التابعة للحكومة أو املوضوعة حتت رقابتها وكل شخص
مكلف خبدمه عامة ،ذلك ألن الرشوة جتارة املستخدم يف سلطته لعمل شيء أو امتناعه عن عمل يكون من خصائص وظيفته وهي
اإلجتار ابخلدمة العامة ،ولقد جاءت نصوص قانون العقوابت العراقي شأهنا شأن نصوص قانون العقوابت اإلمارايت خالية من نصوص
خاصة مماثلة للنصوص الواردة يف قانون العقوابت األردين ،واكتفت ابألحكام العامة جبرمية الرشوة طاملا اعترب اخلبري يف مقام املوظف
املشرع الكوييت حيث تسري عليه مجيع القواعد املتعلقة ابلوظيفة العامة طاملا هو مكلف أبداء واجب أمام
العام وهو ذات موقف ّ
القضاء.

املشرع العراقي يف املادة ( )255من قانون العقوابت اخلبري بذات عقوبة
أما عن شهادة الزور املقدمة من اخلبري ،فقد عاقب ّ

شهادة الزور وهي احلبس والغرامة أو إبحدى هاتني العقوبتني -1 " :كل من كلف من إحدى احملاكم أو اجلهات املذكورة يف املادة

( )251كمحكمة مدنية أو ادارية أو أتديبية أو أمام حمكمة خاصة أو سلطة من سلطات التحقيق أبداء أعمال اخلربة أو الرتمجة
فغري احلقيقة عمدا أبية طريقة كانت ".
املشرع األردين واإلمارايت مل أييت بنص خاص يشدد العقوبة على اخلبري يف حالة
املشرع العراقي بعكس ّ
يتضح مما تقدم أن ّ
شهادة الزور ،وإمنا ساوى من حيث التجرمي والعقاب كل من شهد زورا أمام أية جهة قضائية سواء كان خبري أم غري خبري ،وكان
من املفروض أن يشدد عقوبة اخلبري إسوة ابلتشريعني األردين واإلمارايت كونه املساعد واملعني للقاضي للوصول إىل إحقاق احلق وإقرار
العدالة.
املطلب الثاين -أساس املسؤولية اجلزائية يف التشريعات اخلاصة
فاملشرع األردين
لقد تباينت مواقف التشريعات املقارنة من حتديد مسؤولية اخلبري يف تشريعات أخرى غري قانون العقوابتّ ،
املشرع اإلمارايت ذهب أوسع من ذلك،
والعراقي اكتفى مبا ورد من نصوص يف قانون العقوابت ،بينما جند على العكس من ذلك ّ
حيث نص يف الفصل اخلامس يف املواد ( 39و 40و )41من قانون تنظيم أعمال اخلربة اإلمارايت على أحكام عقابية خاصة تفرض
على اخلبري يف حالة ارتكابه أي إخالل بواجباته أمام القضاء ،وهذا ما سوف نبينه يف هذا املطلب وعلى النحو اآليت:

الفرع الول -العقوابت األصلية املقررة

نصت املادة ( ) 39على عقوبة أصلية سالبة للحرية وكذلك عقوبة مالية (الغرامة) يف حالة ثبوت تقصري اخلبري يف التزاماته
أمام اجلهات القضائية على أنه " مع عدم اإلخالل أبي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ،يُعاقب ابحلبس مدة ال جتاوز سنة
وابلغرامة اليت ال تزيد على ( )50,000مخسني ألف رايل ،أو إبحدى هاتني العقوبتني ،كل من زاول أعمال اخلربة دون أن يكون
ُمقيدا ابجلدول أو من خرباء اإلدارة أو مأذون له طبقا للمادة ( )16من هذا القانون ،أو زاوهلا بعد إعالنه أو علمه بقرار شطب
قيده من اجلدول أو خالل مدة وقف قيده ،أو تعمد اإلضرار أبحد اخلصوم ،أو أخل اباللتزام املنصوص عليه يف البند ( )3من املادة
( )17من هذا القانون ".
املشرع اإلمارايت تناول عدة أمور يف تقرير مسؤولية اخلبري القضائي اجلزائية ،فقد مشل من حيث
يتضح من هذه املادة أن ّ
نطاق التجرمي والعقاب فئات عديدة مل جند هلا حتديد يف ا لنصوص القانونية املماثلة يف التشريعني العراقي واالردين ،والذين أشارت
إليهم املادة ( )4من قانون تنظيم أعمال اخلربة أمام اجلهات القضائيّة يف إمارة ديب اليت نصت على أنه " تطبّق أحكام هذا القانون
على كل من يزاول أعمال اخلِربة أمام اجلِهات القضائية ،وتستثىن من ذلك ِ
الفئات التالية:
ّ
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ذكر يف قانون العقوابت كجرائم التزوير أو إساءة اإلمتان أو شهادة الزور أو إفشاء أسرار املهنة.

مث قررت املادة ( )40من القانون ٌحكم يتعلق مبسؤولية الشخص املسؤول عن إدارة الشخص املعنوي الفعلية ،حيث جاء

فيها " يُعاقب املسؤول عن اإلدارة الفعلية للشخص املعنوي املخالف بذات العقوبة املقررة عن األفعال اليت تُرتكب ابملخالفة ألحكام

هذا القانون ،إذا ثبت علمه هبا أو كان إخالله ابلواجبات اليت تفرضها عليه تلك اإلدارة قد أسهم يف وقوع اجلرمية.
ويشرتط لتقرير املسؤولية هنا ثبوت العلم من جانب املسؤول عن إدارة الشخص املعنوي أو ثبت إخالله يف واجبات الرقابة
اليت تستلزمها أعمال اإلدارة ،وكان هلذا اإلخالل دور فاعل يف ارتكاب اجلرمية ،كما لو أمهل يف أعمال اإلدارة املطلوبة.
الفرع الثاين -الظرف املشدد لعقوبة إساءة أعمال اخلربة القضائية

طبقا للمادة ( )134من قانون العقوابت اإلمارايت إذا توافر العود ،جاز للمحكمة بدال من توقيع العقوبة املقررة فيهما أن

تقرر اعتبار العائد جمرما اعتاد اإلجرام ،ويف هذه احلالة حتكم احملكمة إبيداعه إحدى مؤسسات العمل اليت يصدر إبنشائها وتنظيمها
وكيفية معاملة من يودعون هبا قرار من وزير العمل والشؤون االجتماعية ،وإذا سبق احلكم على العائد ابلعقوبة املقررة إبحدى املادتني

(  107و )108مث ارتكب جناية ،جاز للمحكمة بدال من توقيع العقوبة اليت يستحقها اجلاين أن تقرر أنه جمرم اعتاد االجرام
وحتكم إبيداعه إحدى مؤسسات العمل.

نصت املادة ( )41من قانون تنظيم أعمال اخلربة أمام القضاء اإلمارايت على أنه " تُضاعف العقوابت املنصوص عليها يف

هذا القانون ،يف حالة العود ،وتُعترب اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون متماثلة ابلنسبة للعود ،ويُعترب الشخص عائدا إذا ارتكب
جرمية مماثلة خالل ثالث سنوات من اتريخ انتهاء تنفيذ العقوبة احملكوم هبا عليه أو سقوطها مبضي املدة.

ومن حكم املادتني ( )134من قانون العقوابت اإلمارايت واملادة ( )41من قانون تنظيم أعمال اخلربة اإلمارايت يشرتط

العتبار اجلاين عائدا شروط ثالثة هي:
 .1أن يكون قد صدر عليه حكم سابق.
 .2أن يكون قد ارتكب جرمية جديدة.
 .3أن تكون هناك فرتة زمنية بني اجلرميتني.
ومن مث فعلة التشديد يف العود ال تتعلق ابلفعل املرتكب ،بل بشخص اجلاين ،ذلك ألن عودته لإلجرام دليل على خطورته
اليت خيشى منها على أمن وسالمة اجملتمع وهذا ما يربر تشديد العقوبة عليه أمال يف ردعه واصالحه ،فهو أخطر من الشخص الذي
يرتكب اجلرمية ألول مرة (اخللف ،1983 ،ص ،19)448ومما يؤخذ على نص املادة ( )41من قانون تنظيم أعمال اخلربة اإلمارايت

أهنا افرتضت مرور ثالثة سنوات من اتريخ انتهاء تنفيذ العقوبة احملكوم هبا عليه أو سقوطها مبضي املدة ،ومن مث ارتكاب جرمية جديدة
 19اخللف ،علي ،حسني ،1983 ،املبادئ العامة لقانون العقوابت ،ط ،1الرسالة ،الكويت.
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يتضح مما تقدم أن أحكام املادة ( )39تسري ويف حاالت خاصة على كل من انتدب خبريا وارتكب جرائم أتديبية غري ما
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ِ
الفين يف أي مسألة تتعلّق ابلتحقيقات أو ال ّدعاوى املنظورة أمامها.
 .1اجلهات احلكوميّة اليت تطلب اجلهة القضائيّة إبداء رأيها ّ
 .2الشخص الذي يتّ ِفق أطراف الدعوى على ِ
املختصة.
قيامه بتقدمي اخلِربة ،وتوافِق عليه احملكمة
ّ
 .3الشخص الذي تنت ِدبه اجلِهة القضائيّة من غري املقيّدين يف اجلدول ،لتقدمي املساعدة الفنّية هلا يف أي حالة أو واقِعة تتطلّب إبداء
الرأي الفين ِ
بشأهنا.
ّ
فضال عن مشول كل من زاول أعمال اخلربة بعد إعالنه أو علمه بقرار شطب قيده من اجلدول أو خالل مدة وقف قيده أو
تعمد اإلضرار أبحد اخلصوم أو أخل اباللتزام املنصوص عليه يف هذا القانون.

Mazin khalaf ALSHAMRY

بعد مرور هذه الفرتة الزمنية ،وهذا ينايف املنطق ،فاملفروض أال يسمح للخبري بعد ارتكاب جرميته األوىل واكتساب حكمه درجة البتات
ابلعمل كخبري أمام احملاكم املدنية أو اجلنائية ،سيما وأن النص اشرتط التماثل ما بني اجلرمية األوىل والثانية ،حيث أن أغلب اجلرائم
اليت ترتكب من اخلبري هي عمدية قائمة على الثقة واألمانة واألخالص ،فإذا ثبت ارتكاهبا من املفروض استبعاده أساسا من جدول
اخلرباء أو غريهم ممن اعتادت اجلهات القضائية أن يتواجد يف جلساهتا لتزويدها آبرائه وتقاريره.
ملشرع اإلمارايت إلغاء نص املادة ( )42من قانون تنظيم أعمال اخلربة اإلمارايت والسري بذات االجتاه
لذلك أرى من املناسب اب ّ

املشرع األردين والعراقي احرتاما وتقديسا ملهنة القضاء ومن أجل احلفاظ مسعة ورصانة األحكام القضائية.
الذي سلكه ّ
اخلامتة

تناول هذا البحث موضوع املسؤولية اجلزائية عن إساءة أعمال اخلربة القضائية يف إطار القانونني األردين واإلمارايت مقارنة
ابلقانون العراقي ،وقد توصلنا إىل جمموعة من النتائج وأخرى من التوصيات نوجزها ابآليت:
أولا -النتائج

 -1إن اخلربة قائمة على أساس وجود حاجة يستعني من خالهلا القضاء مبا ميتلكه اخلبري من معرفة طويلة يف جمال ختصصه وليس
هناك أي إلزام من قبل القاضي يف تفضيل ما مت تقدميه من آراء بصدد الدعوى املعروضة أمامه.
 -2ليس هناك إلزام من احملكمة ابعتماد ما يقدمه طائفة من اخلرباء املعتمدين واملسجلني يف جدول احملكمة ،فهي خمرية بني اعتمادهم
املشرع العراقي
أو تطلب أي شخص من غريهم للتقدم أمام احملكمة وإعطاء رأيه خبصوص الوقائع املعروضة أمامها ،وكنا أنمل من ّ
املشرع اإلمارايت هبذا اخلصوص ويعطي مساحة أوسع لشمول غري املسجلني من اخلرباء يف قبول آراء من
واألردين أن حيذو حذو ّ
املشرع اإلمارايت.
تطلبهم احملكمة ،وهذا اجتاه حيمد عليه ّ
 -3هناك اتفاق مبدئي على أن اخلبري عمله خمتلف متاما عن عمل القاضي أو الشاهد أو احملكم ،وذلك الختالف أدوارهم من
حيث التبعية وااللتزام بتأدية الشهادة ومن حيث املسؤولية ،لذلك ذهبت بعض التشريعات إىل تقرير مسؤوليتهم بنصوص صرحية كما
املشرع األردين واإلمارايت والعراقي أيضا.
فعل ّ

 -4إن اجلرائم اليت ترتكب من قبل اخلبري ال حصر هلا وهي أقرب لطائفة جرائم الوظيفة الغامة القائمة على الوفاء واإلخالص يف
أداء أعمال وظيفتهم ،فالبعض منها وردت يف قانون العقوابت وأخرى نص عليها بنصوص صرحية ،كما الحظنا ذلك يف قانون تنظيم
أعمال اخلربة اإلمارايت ،وإن كانت واجبات اخلبري القضائي قد ُحددت بنصوص صرحية يف قوانني تنظيم أعمال اخلربة أمام اجلهات
القضائية.
املشرع األردين واإلمارايت مل أييت بنص خاص يشدد العقوبة على اخلبري يف حالة شهادة الزور ،وإمنا
املشرع العراقي بعكس ّ
 -5أن ّ
ساوى من حيث التجرمي والعقاب كل من شهد زورا أمام أية جهة قضائية سواء كان خبري أم غري خبري ،وكان من املفروض أن يشدد
عقوبة اخلبري إسوة ابلتشريعني األردين واإلمارايت كونه املساعد واملعني للقاضي للوصول إىل إحقاق احلق وإقرار العدالة.
 -6جلأت التشريعات املقارنة خبالف التشريع العراقي إىل فرض عقوبة االشغال الشاقة املؤقتة أو املؤبدة فضال عن العقوبة السالبة
للحرية على اخلبري الذي خيل عمدا بواجبات مهنته وهذا مسلك غري حممود يف الوقت احلاضر ،كونه ال يستوجب مثل هكذا عقوابت
بدنية قاسية شأهنا شأن العقوابت األخرى اليت ختتلف من حيث جسامتها ابلنسبة للجرائم الواقعة على األشخاص أو األموال مثال.
املشرع اإلمارايت مسلكا ال يتفق ومقتضيات املصلحة العامة ومسعة القضاء يف وجود خرباء ثبتت أبحكام قضائية ابتة
 -7سلك ّ
املشرع
ارتكاهبم إخالال عمداي يف أعمال خربهتم القضائية والسماح هلم جمددا يف العمل كخرباء أمام اجلهات القضائية ،كما فعل ّ
املشرع اإلمارايت ،كونه يتعارض مع
املشرع العراقي واألردين يف عدم إدراج نصوص مماثلة لنص ّ
اإلمارايت يف ذلك ،وحنمد سياسة ّ
مقتضيات احلفاظ على مسعة القضاء ورصانة قراراته وأحكامه.
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أخرى إذا ارتكب أي جرمية من اجلرائم املخلة بشرف ومسعة أعمال اخلربة القضائية.
املشرع العراقي واألردين واإلمارايت إىل النص صراحة على عدم جواز إعفاء اخلبري القضائي من العقوبة مهما كان
 -3ندعو أيضا ّ
السبب أو املربر ،احرتاما وتقديسا ملهنة اخلربة أمام القضاء وعدم التهاون يف تطبيق أشد العقوابت االصلية منها والتبعية والتكميلية.
املشرعني األردين واإلمارايت إىل استبعاد العقوابت البدنية اليت تنهك من قدرات النزيل ال سيما اجلرائم اليت تقع من النزيل
 -4حنث ّ
اخلبري وأتيت يف مقدمتها عقوبة األشغال الشاقة املؤبدة منها أو املؤقتة كوهنا ال حتقق أهداف العقوبة كما جندها يف العقوابت السالبة
للحرية أو العقوابت املالية.
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املشرع العراقي إىل إعادة النظر بنصوص قانون تنظيم أعمال اخلرباء أمام القضاء العراقي وسن نصوص جديرة ابلتطبيق
 -1ندعو ّ
من حيث جترمي حاالت خاصة تسيء إىل مسعة القضاء العراقي وتشديد العقوابت عنها ،تطبيقا ملبدأ الشرعية اجلنائية.
املشرع إىل النص صراحة يف التشريعات املقارنة وكذلك التشريع العراقي على منع اخلبري القضائي من أن يكون خبري مرة
 -2حنث ّ
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