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إلى من أنار لي مشوار حياتي، إلى من كان لي دعما في 

  ي،ــدراستي، إلى الغالي أب

ني بحبها وعطفها وحنانها، إلى التي سهرت إلى من غمرت

  ي،ـالليالي ألجلي، إلى رمز الحنان والمحبة، إلى الغالية أم

  إلى روح جدي الطاهرة رحمه اهللا وأسكنه فسيح جنانه،

  إلى من ال أستطيع االستغناء عنهن، إليكما إخوتي منال، وندى

مع كل متمنياتي إهداء خاص إلــى أستاذي الفاضل هـشام 

  بالصحة والعافية وطول العمر له

  إلى كل من عرفته من خالل مشوار دراستي، إليكم أصدقائي،

  إلى كل من عرفته من قريب أو من بعيد وتعذر علي ذكره،

   .إلى هؤالء لكم مني ثمرة جهدي وعصارة مخي
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يفرض علينا واجب اإلقرار بالفضل بعد أن 

بالشكر أنهينا كتابة هذا البحث، أن نتقدم 

والتقدير إلى أستاذنا الفاضل أحمد أبو 

العالء لقبوله اإلشراف على هذا البحث، 

وعلى كل ما أبداه لنا من نصائح وتوجيهات 

  قيمة طيلة مدة إعداد هذا البحث، 

        

        

  فجزاه اهللا عنا كل خير
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        ::::تقديــــــــمتقديــــــــمتقديــــــــمتقديــــــــم
معـه هـذه   مما ال شك فيه أن القضاء ركن من أركان الدولة، إذا انهار انهـارت  

فالقضاء هو الساهر على فرض احترام القانون من طرف الجميع، دون تمييز . األخيرة
وهو الحامي لألفراد والجماعات مـن التعسـف   . بين األشخاص مهما كانت مواقعهم

والشطط والظلم، وهو الذي يحد من التجاوزات، وبالتالي فإنه هو ذلك النظـام الـذي   
  .تصاد والحافز على تشجيع االستثماريوفر المناخ السليم لنمو االق

فهو الساعي إلى تحقيق العدل الذي ورد ذكره في القرآن الكريم في خمسة وعشرين 
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين النـاس بمـا أراك وال   إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين النـاس بمـا أراك وال   إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين النـاس بمـا أراك وال   إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين النـاس بمـا أراك وال   ﴿:آية، قال عز من قائل

مـا  ك، 2واهللا يحكم وال معقب لحكمه وهو سـريع الحسـاب﴾  واهللا يحكم وال معقب لحكمه وهو سـريع الحسـاب﴾  واهللا يحكم وال معقب لحكمه وهو سـريع الحسـاب﴾  واهللا يحكم وال معقب لحكمه وهو سـريع الحسـاب﴾  ﴿و، ، ، ، 1تكن للخائنين خصيما﴾تكن للخائنين خصيما﴾تكن للخائنين خصيما﴾تكن للخائنين خصيما﴾
يا أيها الذين آمنوا كونوا بالعدل قوامين هللا شهداء بالقسط وال يجر منكم شـنآن  يا أيها الذين آمنوا كونوا بالعدل قوامين هللا شهداء بالقسط وال يجر منكم شـنآن  يا أيها الذين آمنوا كونوا بالعدل قوامين هللا شهداء بالقسط وال يجر منكم شـنآن  يا أيها الذين آمنوا كونوا بالعدل قوامين هللا شهداء بالقسط وال يجر منكم شـنآن  ﴿:قال

فجل هـذه اآليـات   . 3﴾قوم على أال تعدلوا هو أقرب للتقوى إن اهللا خبير بما تعملونقوم على أال تعدلوا هو أقرب للتقوى إن اهللا خبير بما تعملونقوم على أال تعدلوا هو أقرب للتقوى إن اهللا خبير بما تعملونقوم على أال تعدلوا هو أقرب للتقوى إن اهللا خبير بما تعملون
رغم اختالفها في أسباب النزول فإنها تصب في اتجاه واحد هو تحقيق العدل  4وغيرها

  .ونقض الظلم
ء كرسته السيرة النبوية، حيث كان الرسول صـلى اهللا عليـه وسـلم    ونفس الشي

يحرص كل الحرص على إقامة العدل بين الناس وهي الوظيفة التي تقلدها حتى قبـل  
ظهور اإلسالم حيث كان أهل قريش يحكمونه فيما ينشأ بينهم من خالفات حتى سـمي  

نكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن نكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن نكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن نكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن إنما أنا بشر، وإإنما أنا بشر، وإإنما أنا بشر، وإإنما أنا بشر، وإ: "باألمين، قال عليه الصالة والسالم

                                                 
  .105سورة النساء، اآلية  1
  41سورة الرعد، اآلية   2
  8دة، اآلية سورة المائ 3
 .56، سورة النساء اآلية 42، سورة المائدة اآلية 41، سورة الرعد اآلية 56سورة األنعام اآلية  4
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فمن قضيت له بشيء مـن  فمن قضيت له بشيء مـن  فمن قضيت له بشيء مـن  فمن قضيت له بشيء مـن  . . . . يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منهيكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منهيكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منهيكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه

  . 1111""""حق أخيه فال يأخذ منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من نارحق أخيه فال يأخذ منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من نارحق أخيه فال يأخذ منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من نارحق أخيه فال يأخذ منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من نار
ال يحكم أحد بين اثنـين وهـو   ال يحكم أحد بين اثنـين وهـو   ال يحكم أحد بين اثنـين وهـو   ال يحكم أحد بين اثنـين وهـو   : "كما كان عليه الصالة والسالم يوجه القضاة إذ قال

، وأن """"عدل ساعة خير من عبادة ستين سنةعدل ساعة خير من عبادة ستين سنةعدل ساعة خير من عبادة ستين سنةعدل ساعة خير من عبادة ستين سنة""""، وإن "حسنكم قضاءحسنكم قضاءحسنكم قضاءحسنكم قضاءإن خيركم أإن خيركم أإن خيركم أإن خيركم أ"و ، ، ، ، """"غضبانغضبانغضبانغضبان
  2".".".".قاضيان في النار وقاضي في الجنةقاضيان في النار وقاضي في الجنةقاضيان في النار وقاضي في الجنةقاضيان في النار وقاضي في الجنة""""

وال يمكن أن ننفي أن ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وتعزيـز صـرح البنـاء    
يمر حتما عبر إقامة أسس قضاء مستقل ومحايـد   الديمقراطي وتكريس سيادة القانون

الحريـات و ضـابط للسـكنية و االسـتقرار و حـامي      هدفه الحفاظ على الحقوق و 
للديمقراطية وجدال إلقرار المشروعية، قضاء من شأنه تحقيق العدالة التي ال غنى عنها 

واالقتصادية و السياسـية والثقافيـة، وال منـاص منهـا      ةفي مسار التنمية االجتماعي
  .لإلرتقاء والتقدم واالنخراط الفاعل في المنظومة الدولية

باط القضاء بالعدل واإلنصاف يجعله دوما في قلـب انشـغاالت واهتمامـات    فارت
المجتمعات واألوساط الفقهية والحقوقية والطبقات السياسية والفكرية واإلعالمية، ومن 
الطبيعي أن يكون أحيانا  محط انتقادات بغية تحقيق المزيد من اإلصالحات التي تصب 

كما أن هاجس استقالل القضاء ال يقف عند . ضاءكلها في اتجاه واحد هو االرتقاء بالق
  .حدود االهتمامات الوطنية، بل يتجاوزه ليأخذ بعدا دوليا

فاستقالل القضاء وإن كان قد بدا في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في منتصـف  
وفي قـرار   4وكذا في العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية 3القرن الماضي

العامة لألمم المتحدة بشأن استقالل السلطة القضائية وإعالن ميالنو ومونتريال  الجمعية
واإلعالن العالمي لإلتحاد العالمي للقضاء وغيرها من المواثيق واإلعالنات الدوليـة،  

                                                 
 .رواه البخاري 1
  .متفق عليه 2
 .من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 14المادة  3
 .14في مادته  4
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فإنه يظل الموضوع القديم الجديد والذي لم ينقطع التمسك به، فهو أساس كـل تنظـيم   
  .قضائي

ء يقتضي بالضرورة استحضار صـوره المترابطـة وكـذا    ومفهوم استقالل القضا
  .مقومات تحقيقه

وكما هو معلوم فلكل شخص هضمت حقوقه الحق في طرق باب القضاء إلنصافه، 
على حق التقاضـي الـذي    1وقد أكد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في مادته الثامنة

وية وذلك منذ أن جاء فـي  يعتبر من أقدم الحقوق سواء في الشرائع الوضعية أو السما
يا داوود إنا جعلناك خليفـة فـي األرض فـاحكم بـين النـاس      يا داوود إنا جعلناك خليفـة فـي األرض فـاحكم بـين النـاس      يا داوود إنا جعلناك خليفـة فـي األرض فـاحكم بـين النـاس      يا داوود إنا جعلناك خليفـة فـي األرض فـاحكم بـين النـاس      ﴿: القرآن قوله تعالى

حيث ربط الحق سبحانه االستخالف في األرض بإقرار الحقوق والتقاضي، . 2﴾............بالحقبالحقبالحقبالحق
وهو اإلجراء الشكلي، والسعي العملي الذي يهدف إلى طرح موضوع المنازعة علـى  

  .تي لها صالحية البث في الطلب العارضالجهة المختصة ال
فممارسة هذا الحق تفترض مبدئيا وجود جهتين أو طرفين، صاحب الحق المهدد أو 
المنتهك، والخصم المهدد أو المعتدي على هذا الحق، وسلطة يعرض عليها موضـوع  
 الخالف أو المنازعة، لكي تبث فيه بحكم يجعل حدا لعملية اإلنتهاك التـي قـد تكـون   

طالت الحق، وحتى يوصف الحكم بهذه الصفة ال بد أن يكون صـادرا عـن سـلطة    
  .شرعية، لها قوة اإلكراه على تنفيذ مقتضياته ضد من ال ينصاع طوعيا للتنفيذ

وقد تدرجت ممارسة هذا الحق، مع تدرج المجتمعات البشرية طبقا لطبيعة الحكـم،  
ماعية المتعددة عبر التاريخ، فكـل  والمستوى الحضاري والبشري داخل الكيانات االجت

الحضارات تشهد على أن السلطة القضائية حسب االصطالح المعاصر، أو بصفة عامة 
قد يكون شخصا أو مؤسسة تُسند إليها مهمة البث في الخالفات، التي تثيرهـا  . جهة ما

ة، ، والتي ال سبيل إلى حلها، إال عن طريق هذه الجه3المصالح االجتماعية المتعارضة

                                                 
لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية إلنصافه عن أعمال " : تنص المادة الثامنة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أنه 1

 ."فيها اعتداء على الحقوق األساسية التي يمنحها له القانون
 .26سورة ص، اآلية  2
 .65ص . إشكالية العدالة في المغرب، منشورات القلم المغربي: جالل الطاهر. ذ 3
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فالصراع ضروري في الحياة وإيجاد سلطة لفضه فرضته هـذه الضـرورة البشـرية    
  .وخصوصا مع استفحال ظاهرة اإلجرام في شتى المجتمعات وانتشارها بشكل واسع

ورغم ذلك فالتاريخ يذكر أنه في عصور مضت كان اإلنسـان أو الجماعـة تلجـأ    
االعتداءات على هذه الحقوق، إما  للدفاع عن نفسها، أو الستيفاء حقوقها بنفسها، أو رد

النعدام السلطة التي تضع المؤسسات والقواعد المنظمـة للمنازعـات فـي المجتمـع     
وتدبيرها، وإما أن هذه السلطة قد وقع انحاللها بسبب مـن أسـباب انحـالل الـدول     

  .1ومؤسسات الحكم
د وما وحق اللجوء إلى المحاكم رغم أقدمية وجوده، فإن شكل وشروط ممارسته شه
وذلك . زال يشهد جملة من المتغيرات، والتطورات عبر الوجود البشري على األرض

بهدف الوصول إلى الغاية السامية من خالل التصريح واالعتراف بحق التقاضي هذا، 
فتكريس هذا الحق ليس غاية في حد ذاته، ولكنه وسيلة معنوية حقوقية تبقى ناقصة، إذا 

المؤسساتية السليمة، التي تمكن الشخص من ممارسة حقه  لم توضع لممارستها الهياكل
في دفع األذى أو االنتهاك عن نفسه وعن حقوقه، وهذا ما ال يتأتى إذا لم يكن داخـل  
هذه المؤسسات القائمة للغاية المذكورة أشخاص مؤهلون تكوينيا وأخالقيا، ولهم السلطة 

  .المعنوية للقيام بهذه الوظيفة السامية
واالنتهاك عن النفس وعن الحقوق أمام القضاء كما سبق يستوجب إقامة  فدفع األذى

الدليل أمام هذا األخير بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونيـة ترتبـت   
، ذلك أن الواقعة المدعى بها أمام القضاء، ومن أية طبيعة كانت والتي تتعرض 2آثارها

ال تكون لها أية قيمـة   -أي محل النزاع–يها لإلنكار من جانب الخصم المدعى عليه ف
البينة على "طبقا للقاعدة األصولية التي تقضي بأن . حقيقية إال إذا أثبتها من يتمسك بها

  .، لذلك فقد قيل بحق إن الدليل حق معدوم أحيانا بل ال دليل له3"يدعي

                                                 
 .66السابق، ص  المرجع: هراجالل الط. ذ 1
 . 14و  13ص  1968، دار النهضة العربية القاهرة، 2الوسيط في شرح القانون المدني، ج : ع الرزاق السنهوري. ذ 2
لو يعطي الناس بدعواهم، الدعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن : (أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: عن ابن عباس رضي اهللا عنهما 3

 .حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين) من أنكر البينة على المدعي واليمين على
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ق أو واقعة وكما يتضح مما سبق فإن اإلثبات عموما ال يتم أمام القضاء إال بصدد ح
متنازع بشأنها وهو ال يتم عادة إال عبر وسائل ووفق إجراءات قانونية حددها المشرع 

، فهذه الوسائل جلها ترمي إلى لمس حقوق شخصين "وسائل اإلثبات"وأطلق عليها اسم 
في حالة خصام ال تتصل بالنظام العام في المادة المدنية بالخصوص، والدرع الـواقي  

الفعالة في تحقيق العدالة والتي طبعا تبقى عدالة نسـبية ألن العدالـة   للحقوق، واألداة 
  .المطلقة هي عدالة الخالق سبحانه

فوسائل اإلثبات من أكثر الموضوعات الفقهية تطبيقا وأشدها حيوية وإن األسـلوب  
الذي يتبعه المشرع في اإلثبات يتوقف عليه ميزان العدل، وإحقاق الحـق، وإن فسـاد   

  .اإلثبات يحول دون وصول الناس إلى حقوقهماألسلوب في 
والسبب الذي وراء االهتمام الذي تحضى به وسائل اإلثبات هو الحاجة الماسة التي 
تواجه القاضي عند الفصل بين الناس وقطع النزاع بيـنهم وإقامـة العـدل وتحقيـق     

ـ  اعتها القسطاس المستقيم وحفظ الحقوق ألصحابها، وقد ُأمرنا بحفظها ونُهينا عن إض
والتفريط فيها، وخاصة إذا ضعفت النفوس وخف الوازع الديني، وغفل المـرء عـن   

  .الرقابة اإللهية فطمع بما في أيدي اآلخرين
كما اتجهت األنظار في العصر الحاضر إلى دراسة اإلثبات وطرقه فتناول بعـض  

صيل نظرا العلماء دراسته من الناحية الفقهية، وتعرض له رجال القانون بالشرح والتف
لمكانته العظيمة وأهميته الكبيرة في الحياة العملية، فال تطلع شمس أو تغرب إال ونحن 
في حاجة ماسة إلى وسائل اإلثبات أمام المحاكم، وما من صاحب حق إال ويفتقر عنـد  
النزاع والخصام إلى طريقة منها يثبت بها حقه ويحافظ عليه ويرد بها كيد المعتـدين  

  .وإال فسيضيع الحق ويصبح هباء منثورا عنه في نحورهم،
فتشعب الحياة وتطورها المستمر أديا بطبيعة الحال إلى خلق اختصاصات متعـددة  
ومتنوعة، الشيء الذي يصعب معه على القاضي مهما كان تكوينه العلمي أو المعرفي 

ات ورغم ثقافته الواسعة، أن يلم كامل اإللمام ويدرك تمام اإلدراك جميـع المسـائل ذ  
الطبيعة التقنية أو الفنية والتي يتطلب حلها إجراء خبرة فنية، كمسائل الطب والبيولوجيا 
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والمحاسبة والطبوغرافيا والهندسة المعمارية وإلى غير ذلك من المسائل المتشعبة التي 
  .تتطلب خبرة ودراية أكثر

وتعيـين   لذلك خول المشرع المغربي للقاضي السلطة التقديرية لألمر بإجراء خبرة
الخبير الذي يقوم بهذه المهمة إما تلقائيا أو باقتراح من أطراف النزاع واتفاقهم، وذلك 
لالستعانة به من أجل استكمال معلوماته في المسائل الفنية التي ال دراية له بها وذلـك  

  .إلجالء ما غمض عليه من واقع النزاع المعروض عليه
ز للقاضي أن يستعين بها فإنه ال يفهم مـن  وإذا كانت الخبرة من المسائل التي يجو

هذا المعنى لجوء القاضي للخبير لتجنب الجهد الضروري الالزم القيـام بـه وتحـول    
الخبرة من وسيلة منيرة للطريق أمام القاضي إلى وسيلة يلقي بها مهمته على غيـره،  

  .ففي هذه الحالة يكون القاضي قد فوض سلطته القضائية لغيره
رة كإجراء للتحقيق عن باقي إجراءات التحقيـق األخـرى كاألبحـاث    وتتميز الخب

واليمين وتحقيق الخطوط والزور الفرعي، من حيث أنها ال تربطها أية عالقة بقواعـد  
اإلثبات الموضوعية المنصوص عليها في قانون االلتزامات والعقـود والمتمثلـة فـي    

  .1اإلقرار والكتابة واليمين وشهادة الشهود والقرينة
فالخبرة وما دامت أنها إجراء من إجراءات التحقيق فبتالي ستُعتبر مرحلة من أهـم  
مراحل الدعوى من لحظة تحريكها إلى حين النطق بالحكم، فأطراف النزاع خالل هذه 
المرحلة يقومون بطرح ادعاءاتهم ومزاعمهم للمناقشة ساعين نحـو إثبـات صـحتها    

ع كافة العناصر واألدلـة والبـراهين التـي    ووجهتها، وفي المقابل يقوم القاضي بجم
  .يستعين بها من أجل الفصل في النزاع المعروض عليه

                                                 
  :وسائل اإلثبات التي يقررها القانون هي: "من قانون االلتزامات والعقود 404الفصل  1

  إقرار الخصم -1
 الحجة الكتابية -2

 شهادة الشهود -3

 القرينة -4

 اليمين والنكول عنها -5
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وتجب اإلشارة إلى أن موضوع الخبرة يحظى بأهمية بالغة في العمـل القضـائي   
باعتبارها من أكثر اإلجراءات تطبيقا في المحاكم المغربية، حيث يالحظ مـن خـالل   

المحاكم أن دعاوي التعويض المرفوعة إلى القضـاء   جولة ميدانية قمنا بها في بعض
كما أن سوء تطبيق هذا اإلجراء مـن طـرف   . غالبا ما  تكون مرتبطة بإجراء خبرة

  .القاضي يترتب عنه إضرار بحقوق الدفاع وتمديد في أمد النزاع
ويكشف التطبيق العملي للخبرة في الميدان القضائي عن مجموعة من اإلشـكاالت  

م جواز أن تكون الخبرة طلبا أصليا في الدعوى أو كاسـتدعاء الخبيـر   كجواز أو عد
لبعض أطراف النزاع دون األطراف األخرى أو كتعيين خبير مـن طـرف السـلطة    
القضائية إلنجاز الخبرة في مسائل فنية ال تدخل في ميدان اختصاصه، إلى غير ذلـك  

ش قـانوني سـواء علـى    من اإلشكاالت التي تُطرح بإلحاح وغالبا ما تكون محل نقا
  .مستوى الهيئة القضائية أو على مستوى الدفاع

وما دامت الخبرة من بين أهم إجراءات التحقيق وأكثرها تطبيقا في العمل القضائي 
إلى  59الفصول من (فصول  7كما سبق أن أشرنا، فإن المشرع المغربي خصص لها 

من هذا القـانون   282و 280من قانون المسطرة المدنية، كما نص في الفصول ) 66
فصـل   16كمـا خصـص لهـا    . على قواعد خاصة بالخبرة في القضايا االجتماعية

 111 23 20 16من قانون المسطرة الجنائية والفصول ) 209إلى  194الفصول من (
وما هذا إال تأكيد على األهميـة القصـوى   . من مدونة األسرة 222 190 158 153

  .للخبرة كإجراء تحقيقي وإثباتي
  

  :الموضوعأهمية 
لعل الحاجة ال تدعو إلى التأكيد على األهمية القصوى التي تلعبهـا الخبـرة فـي    

فاألدلة العلمية تطورت وأصبحت أكثر تعقيدا، ومع هـذا التطـور   . التحقيق واإلثبات
أصبحت هناك مخاطر ومشاكل في مدى مشروعية استخدام هذه الوسائل التقنيـة فـي   

إرادة اإلنسان أو تضمنها إجباره على أن يقدم دليال ضد نفسـه  اإلثبات وذلك إلهدارها 
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في التهمة المسندة إليه أو انتهاكها لحياته الخاصة مع أن األصل فيه البراءة، حيث إن 
التطبيق العلمي في التحقيقات من خالل الوسائل التقنية الحديثة يمكننا مـن الحصـول   

يعتمد عليها المحققون ) أدلة فنية أو قرائن( على أدلة مادية مبنية على أسس علمية ثابتة
كما أنها تعطـي  . في التعرف على المجرمين وكشف النقاب عن غموض أعقد الجرائم

للقاضي تصورا للوقائع قد يتفق أو يختلف مع الدليل القولي المستمد من شهادة الشهود 
قائع حيث إن أو االعتراف أو ادعاء المدعي مما يساعده على الحكم الصحيح على الو

هذه األساليب العلمية في عملية اإلثبات هي وسيلة للوصول إلى الحقيقة وإثبات الحقوق 
  .أمام القضاء وبالتالي تحقيق العدالة التي هي مطلب الجميع

لكن ولألسف بدأنا نالحظ في اآلونة األخيرة ظهور بعض التصرفات التي تعتبـر  
فرصة حصولنا على هذا المطلب وهـي   دخيلة على القضاء المغربي والتي تقلص من

لجوء بعض األشخاص إلى هذه الوسائل للتملص من المسـؤولية الجنائيـة وبالتـالي    
  .اإلفالت من العقاب، رغم كونها في األصل وسائل لإلثبات

  
      :الموضوعدواعي اختيار 

دف إن الثمرة الحقيقية التي ارتأينا من خاللها بحث موضوع الخبرة القضائية بين ه
تحقيق العدالة ومشكل اإلفالت من العقاب، تتمثل في ارتباطه ارتباطا وثيقـا بشـؤون   
وأحوال ومعامالت أفراد المجتمع وخصوصا منهم الطارقين لباب القضاء الباحثين عن 

  .اإلنصاف لحماية الحقوق وتحقيق العدل في المجتمع
  :والذي دفعنا كذلك لالهتمام بهذا الموضوع أمران هامان هما

ما الحظناه في السنوات األخيرة من كثرة للجوء القضـاء إلـى االسـتعانة    : أوال
  .بالخبراء رغم وجود وسائل إثبات أخرى ال تقل أهمية عنها

قلة الدراسات الفقهية التي تهتم بهذا الموضوع، الشيء الذي دفعنا إلى البحث : ثانيا
طرة المدنية أو المسـطرة  في هذا الموضوع مركزينا على مختلف القوانين سواء المس



 

12 
 

الجنائية وتعدد اآلراء الفقهية حوله معززين ذلك بنماذج من االجتهاد القضائي المغربي 
  .والمقارن

إن هذا البحث هو مجرد محاولة في حاجة ماسة إلى التمحيص والمناقشة والتحليل 
ـ  ذه واالنتقاد من طرف من تفضل بإغنائه بذلك ونشكره مسبقا على ذلك، ونأمل في ه

المحاولة أن نمأل نوعا ما النقص الحاصل في هذا الميدان نظرا لندرة ما كُتـب فـي   
مجال انتقال الخبرة القضائية من وسيلة لإلثبات ولتحقيق العدالـة إلـى وسـيلة يفـر     

  .بواسطتها المجرمون من العقاب
  :الصعوبات التي اعترضت هذا البحث

نكتفي بنقطتـين فقـط وذلـك    سنعمل على ذكر هذه الصعوبات على شكل نقط وس 
  .لكثرتها

 :صعوبات زمنية .1

وتتجلى هذه الصعوبات في ضيق الوقت الشيء الذي انعكس سلبيا على هذا البحث 
  .إذ يوجد العديد من النقط المهمة بدون تحليل مفصل

 :صعوبات علمية .2

الصعوبات العلمية هي كثيرة ومتعددة، إال أن أهمها هو النقص الذي يشـكو منـه   
المنظم للخبرة القضائية، والذي كانت له آثار كبيرة على المنهجيـة، فهـل    التشريع

سنتَبع طريقة النقد وحدها أم أننا سنتبع طريقة واقعية نحاول فيها التوفيق بين سـد  
الفراغ الموجود مع التطلع نحو األفضل؟ وبالطبع قمنا بتفضيل الطريقـة األخيـرة   

لطبيب بل هو طبيب عليه أن يتحسس نبض اعتبارا لكون الباحث في القانون يشبه ا
  .القانون وتشخيص المرصد جيدا ثم وصف العالج األنجع والمالئم
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 :خطة البحث

  : يطرح موضوع الخبرة في نظرنا إشكاليتين رئيسيتين
اإلشكالية األولى تتمثل في تحديد مفهوم الخبرة القضائية وتاريخها ومبادئها العامـة  

  .ونظامها القانوني وتحديد خصائصها
أما اإلشكالية الثانية فتتجلى في انتقال الخبرة القضائية من وسيلة لتحقيـق العدالـة   

  .واإلثبات إلى وسيلة لإلفالت من العقاب
  :وتأسيسا على ذلك، سيكون تقسيم هذا البحث على الشكل التالي

  
  
  
  
  

الخبرة القضائية كوسيلة إلثبات الدعوى : الفصل األول
  .العمومية

مسائل الخبرة القضائية وانتقالها من وسيلة : الفصل الثاني
  .لإلثبات إلى وسيلة لإلفالت من العقاب
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  الفصل األول

الخبرة القضائية  
كوسيلة إلثبات 
  الدعوى العمومية
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يعتبر الفصل العادل في النزاعات القانونية غاية العمل القضائي باختالف فروعه مـدنيا   
صول إلى تلك الغاية فإنه يتوجب على المحكمة إتباع عدد من اإلجراءات كان أم جنائيا، وللو

رتبها المشرع ترتيبا منهجيا محددا، وأيضا استخدام أنواع من المهارات التي تسـاعد فـي   
. التوصل بطريقة سليمة إلى الوقائع المنتجة في الدعوى وما يرتبط بها من بيانـات وأدلـة  

حكمة في وضع االستنتاجات العادلة التـي بـدورها تقـود    ليأتي بعد ذلك الدور األصيل للم
  .مباشرة إلى النطق بالحكم السليم في موضوع النزاع

وباعتبار أن الخبرة القضائية تأتي كنتيجة لصدور حكم تمهيدي فال بأس أن نلقي نظـرة  
  .وجيزة عن تصنيف األحكام في القانون المغربي

ة للبت نهائيا في النزاع، أو لألمر باتخـاذ  فالحكم القضائي هو كل ما يصدر عن المحكم
  .16إجراء يرمي إلى تهيئة البت النهائي

وتتنوع األحكام بحسب الزاوية التي ننظر إليها منها، فمن حيث صدور األحكام بحضور 
أو غياب األطراف، يميز المشرع بين األحكام الحضورية واألحكام الغيابيـة ومـن حيـث    

يق بين األحكام االبتدائية واألحكام االنتهائية، واألحكـام الحـائزة   قابليتها للطعن ينبغي التفر
لقوة الشيء المقضي به، واألحكام الباتة أو النهائية، ومن حيث إمكانية الرجوع في المسائل 

  . 17التي فصلت فيها إلى أحكام قطعية وأخرى غير قطعية
 :األحكام الحضورية واألحكام الغيابية •

غيابيا، بحسب حضور أو غياب الخصوم، ويتعين أن نميز بين يكون الحكم حضوريا أو 
  .حالتين، األولى وهي التي تكون فيها المسطرة شفوية والثانية هي التي تكون فيها كتابية

ففي الحالة األولى يعني حضور الخصوم حضورا ماديا وشخصيا أو بواسطة وكالئهـم  
في الجلسة صدر الحكم حضوريا فـي  أثناء الجلسة، ومتى حضر هؤالء عند المناداة عليهم 

مواجهتهم، ويترتب على ذلك أنه بإمكان المتضرر أن يطعن باالستئناف في الحكـم الـذي   

                                                 
16

 .167: ، ص1994، طبع ردمك، 1993ة المدنية والتنظيم القضائي وفق تعديالت سنة موسى عبود ومحمد السماحي، المختصر في المسطر 
 .245: ، ص2008عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، مطبوعات المعرفة مراكش، الطبعة الخامسة  17
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صدر ضده اللهم إذا تعلق األمر باألحكام غير القابلة لالستئناف، وهي تلك التي ال تتجـاوز  
  .قيمة النزاع الذي صدرت فيه ثالثة آالف درهم

فالحضور ال يستوجب أن يحضر األطراف شخصيا إلى الجلسـة،   أما في الحالة الثانية،
وإنما يكفي أن يتقدم المدعى عليه أو نائبه بالجواب الكتابي عما جاء في المقال الذي رفعـه  
المدعي إلى المحكمة، أو أن يبعث إلى كتابة الضبط في الجلسة المحددة للنظر في الـدعوى  

إذا أجرى بحثا في القضية سواء حضر المـدعى   أو قبل األجل الذي يعينه القاضي المقرر
  .18عليه شخصيا أو نائبه في الجلسة أم ال

أمـا إذا  . ويترتب على ما سبق أن الحكم الصادر والحالة هذه يكتسي الصيغة الحضورية
لم يحضر المدعى عليه أو وكيله، أو لم يقدم ردوده على ادعاءات المـدعي، فـإن الحكـم    

  .ز له أن يطعن فيه بالتعرض بشرط أال يكون قابال لالستئنافيصدر في حقه غيابيا ويجو
 :  األحكام االبتدائية واألحكام االنتهائية •

، 19األحكام االبتدائية هي التي تصدر عن المحاكم االبتدائية وتكـون قابلـة لالسـتئناف   
تكـون  وتكون أحكاما ابتدائية تلك التي تتجاوز قيمة النزاع فيها ثالثة آالف درهم، أو التي 

من قانون المسطرة المدنية الذي نص  19القيمة فيها غير محددة، وهذا ما يستفاد من الفصل 
  :على أنه

ابتدائيا مع حفظ حق االستئناف في جميع الطلبـات  ... تختص المحاكم االبتدائية بالنظر "
  .-أي ثالثة آالف درهم–التي تتجاوز هذا المبلغ 

  ".النزاع غير محددةيبت ابتدائيا إذا كانت قيمة موضوع 
ويكون الحكم ابتدائيا إذا تعلق األمر بعدة طلبات قدمت في دعوى واحدة من طرف مدع 

  .20واحد ضد نفس المدعى عليه، وكانت قيمتها كلها تتجاوز ثالثة آالف درهم
كما يكون الحكم ابتدائيا مع حفظ حق االستئناف عندما تتعدد المطالب ويكون أحدها قابال 

  .21إذ تحكم المحكمة ابتدائيا في جميع الطلبات لالستئناف،
                                                 

 .164-162: مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص/ 1عبد العزيز توفيق، شرح قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي، الجزء  18
 .ونفس الشيء بالنسبة للمحاكم اإلدارية والمحاكم التجارية التي تعد أحكامها دائما ابتدائية قابلة لالستئناف 19
  .من قانون المسطرة المدنية 13الفصل  20
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أما األحكام االنتهائية فهي التي ال تقبل الطعن باالستئناف، وتكـون انتهائيـة األحكـام    
واألحكـام   22الصادرة عن المحاكم االبتدائية إذا لم تتجاوز قيمة موضوعها ثالثا آالف درهم

  .تعرضالصادرة عن المحاكم االستئنافية ولو كانت قابلة لل
 : األحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به واألحكام النهائية •

األحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به هي التي ال تقبل طرق الطعن العادية من تعرض 
واستئناف، وإن كانت تقبل للطعن بالطرق غير العادية، كإعادة النظـر، وتعـرض الغيـر    

  .23الخارج عن الخصومة والنقض
لك يرى أغلبية الفقه أن قوة األمر المقضي به تثبت لألحكام التي لم تعـد  وعلى خالف ذ

تقبل أي طريق من طرق الطعن سواء كان عاديا أو غير عادي، أي أن األحكام المقصـودة  
هي تلك التي أصبحت باتة أو قطعية أو نهائية، وقد استند مؤيدو هذا الرأي لتبرير مـوقفهم  

  .24تى كان قابال للتنفيذ حاز قوة الشيء المقضي بهعلى قابلية الحكم للتنفيذ، فم
أما األحكام النهائية أو الباتة فهي التي ال تقبل أي طريق من طرق الطعن سـواء كـان   

  .عاديا أو غير عادي
  :ويكون الحكم نهائيا أو باتا في الحاالت اآلتية

الستئناف إذا صدر عن المحكمة االبتدائية وأهمل المحكوم عليه الطعن فيه سواء با - أ
إذا كان قابال له، أو بالتعرض إذا كان غيابيا، أو بطرق الطعن غير العادية ففـي  
هذه الحالة يصبح الحكم المذكور نهائيا وفاصال في الموضوع ألن سكوت المحكوم 

 .عليه عن الطعن يحمل على قبوله ورضاه به

اء إذا صدر حكم عن محكمة االستئناف، ولم يطعن فيـه المحكـوم عليـه، سـو     - ب
ففي هـذه  . بالتعرض إذا كان غيابيا، أو بطرق الطعن غير العادية خاصة النقض

الحالة وبعد انصرام اآلجال القانونية المحددة لمباشرة الطعون المسموح بهـا دون  

                                                                                                                                                                               
 .من قانون المسطرة المدنية 15الفقرة األخيرة من الفصل  21
 .من نفس القانون 19الفصل  22
 .254: عبد الكريم الطالب، مرجع سابق، ص 23
 255: عبد الكريم الطالب، المرجع السابق، ص 24



 

18 
 

المذكور إلـى حكـم    –أو القرار  –تحريك ذي المصلحة ألي ساكن ينتقل الحكم 
 .نهائي وبات ال يقبل أي طريق من طرق الطعن

إذا بلغ الحكم مرحلة التقاضي أمام المجلس األعلى، ففي هذه الحالة يصبح الحكـم   - ت
نهائي عن المجلس األعلى ما لم يكن قابال إلعادة النظر، ويستوي أن يكون قـرار  

 .المجلس مؤيدا أو ناقضا للحكم المطعون فيه

 :األحكام القطعية واألحكام غير القطعية •

النزاع المعروض على المحكمة ولو كانت غيابية قابلـة  األحكام القطعية هي التي تحسم 
  .25للتعرض أو ابتدائية قابلة لالستئناف

وقد يختلط الحكم القطعي بالحكم النهائي نظـرا لتقاربهمـا علـى األقـل مـن حيـث       
المصطلحات، لكن الفرق قائم بينهما، فالحكم القطعي يحسم النزاع في مسألة معينة أو فـي  

أما الحكم النهائي فهو الذي يفصل في النزاع بصورة نهائية إذ ال  موضوع الدعوى برمته،
  .يقبل أي طريق من طرق الطعن

أما األحكام غير القطعية فهي التي ال تحسم نزاعا ما، وإنما تتعلق بسير الخصومة كقرار 
  .26تأجيل الدعوى أو باإلثبات كالحكم بندب خبير، أو بطلب وقتي كتعيين حارس

قطعية ال تفصل في النزاع وال في إحدى جزئياته، وإنما تبت في إجـراء  فاألحكام غير ال
من اإلجراءات التحفظية كتعيين حارس قضائي أو تأمر بإجراء مـن إجـراءات التحقيـق    
كتوجيه اليمين، أو األمر بالقيام بالمعاينة، أو الحكم بانتداب خبير وتعرف هذه األحكام كذلك 

  .27باألحكام التمهيدية
إلشكاالت التي تواجه المحكمة وهي تنظر في القضايا المعروضة أمامها، أن ومن ضمن ا

بعض هذه القضايا قد تتطلب اإللمام ببعض األمور التي ال يسـمح للمحكمـة أخـذ العلـم     
القضائي بها الرتباطها بمسائل ذات طبيعة فنية أو متخصصة، يصـعب علـى المحكمـة    

                                                 
، مطبعة النجاح الجديدة، 1وفق آخر التعديالت، الجزء ) القانون القضائي الخاص(ادريس العلوي العبدالوي، الوسيط في شرح المسطرة المدنية  25

 . 189: ص، 1998الدار البيضاء، طبعة 
 .190: ادريس العلوي العبدالوي، المرجع السابق، ص 26
 .259: عبد الكريم الطالب، مرجع سابق، ص 27
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ألن ذلك يتطلب قدرا من اإللمام والدراية بمجـال  الوصول إلى االستنتاجات السليمة بشأنها، 
  .المعرفة أو الناحية الفنية التي تنطوي عليها تلك المسائل

في مثل هذه الحاالت يجب على المحكمة اللجوء إلى معاونة شخص لديه العلم واإللمام  
  ".بالخبرة القضائية"الكافي بالموضوع المطروح أمامها وذلك ما يشار إليه 

عرض بصفة أساسية في هذا الفصل الذي خصصناه للخبرة القضائية كوسـيلة  وعليه سن
، )الفرع األول(إلثبات الدعوى العمومية، إلى تعريف الخبرة القضائية وخصائصها وأنواعها 

  ).الفرع الثاني(ومبادئها وتنظيمها أمام المحاكم وتمييزها عن باقي النظم القانونية األخرى 
  

خبرة القضائية وخصائصها وأنواعها ومبادئها خبرة القضائية وخصائصها وأنواعها ومبادئها خبرة القضائية وخصائصها وأنواعها ومبادئها خبرة القضائية وخصائصها وأنواعها ومبادئها تعريف التعريف التعريف التعريف ال: : : : الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول

        وتنظيمها أمام المحاكم وتمييزها عن باقي النظم القانونية األخرىوتنظيمها أمام المحاكم وتمييزها عن باقي النظم القانونية األخرىوتنظيمها أمام المحاكم وتمييزها عن باقي النظم القانونية األخرىوتنظيمها أمام المحاكم وتمييزها عن باقي النظم القانونية األخرى

        

        تعريف الخبرة القضائية وخصائصهاتعريف الخبرة القضائية وخصائصهاتعريف الخبرة القضائية وخصائصهاتعريف الخبرة القضائية وخصائصها: : : : المبحث األولالمبحث األولالمبحث األولالمبحث األول
ثـم  ) المطلـب األول (سنتناول في هذا المبحث مختلف التعريفات التي أعطيت للخبـرة  

  ).المطلب الثاني(ضائية الخصائص التي تمتاز بها الخبرة الق
  

        تعريف الخبرة القضائيةتعريف الخبرة القضائيةتعريف الخبرة القضائيةتعريف الخبرة القضائية: : : : المطلب األولالمطلب األولالمطلب األولالمطلب األول

نظم المشرع المغربي أحكام الخبرة القضائية ضمن الباب الثالث من القسم الثالـث مـن   
 282إلى  280ومن الفصل  66إلى  59، وتحديدا في الفصول من 28قانون المسطرة المدنية

ن قانون المسطرة الجنائية، والفصـول  م 209إلى  194من هذا األخير، وفي الفصول من 
مـن مدونـة    576 552من مدونة األسرة والفصول ) 16،20،23،111،153،190،222(

  .التجارة

                                                 
الجريـدة الرسـمية   (المسطرة المدنية  بالمصادقة على نص قانون 1394رمضان  11بتاريخ صادر  1-74-447شريف بمثابة قانون رقم  ظهير 28

  .)1974ر شتنب 30 - 1394رمضان  13بتاريخ  الصادرة
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وبالرجوع إلى هذه المقتضيات جميعها، نالحظ أن المشرع المغربي لم يعرف الخبرة ال 
. والموضـوعية بكيفية مباشرة وال غير مباشرة، وإن كان قد أحاط بأغلب جوانبها الشكلية 

  .وهذا شيء طبيعي ألن التعريف ليس من اختصاص المشرع، بل هو من اختصاص الفقه
وانطالقا من األحكام الواردة في النصوص القانونية السابقة الذكر فالخبرة هي إجراء من 
إجراءات التحقيق، يلجئ إليها قضاة الموضوع عادة قصـد الحصـول علـى المعلومـات     

فهي استشارة تقنية تطلبها المحكمـة قصـد   ) الخبراء(االختصاص  الضرورية بواسطة أهل
  .تفسير وقائع مادية يصعب عليها معاينتها الفتقادها الكفاءة لذلك

ومن الناحية الفقهية وردت مجموعة من التعاريف تركز معظمها على الطبيعـة الفنيـة   
ترض عدم إلمام استعانة القاضي والخصوم بأشخاص مختصين في مسائل يف: "للخبرة، فهي

القاضي بها للتغلب على الصعوبات الفنية أو العلمية التي تتعلق بوقائع النزاع وذلك بالقيـام  
  .29"بأبحاث فنية وعلمية واستخالص النتائج منها في شكل رأي غير ملزم

إجراء للتحقيق يعهد بـه  : "وعرفها كذلك الفقيه المصري محمود جمال الدين زكي بأنها
مختص ينعت بالخبير، بمهمة محددة تتعلق بواقعـة أو وقـائع ماديـة     القاضي إلى شخص

يستلزم بحثها أو تقديرها، أو على العموم إبداء رأي يتعلق بها، علما أو فنا، ال يتـوفر فـي   
  .30"الشخص العادي ليقدم له بيانا أو رأيا فنيا ال يستطيع القاضي الوصول إليه وحده

هدف منها تكليف أشخاص مؤهلين إلبداء آراء فنيـة  مسطرة فرعية ال"كما تعتبر الخبرة 
  "تكون ضرورية لحل نزاع

إجراء للتحقيق يرتكز علـى  "بأنها " vincentفنسان "و "  cuche كيش"وعرفها الفقيهان 
إلبداء رأيهم حول واقعـة معينـة تتطلـب    " خبراء"تكليف أشخاص مختصين يطلق عليهم 

  ".قاضيمعارف تقنية وعرض نتائج تحقيقهم على ال
العمليات والتقارير التي يقوم بها الخبير المعين من طرف المحكمة في مسـألة  "أو تلكم 

  .31"فنية ال يأنس القاضي من نفسه الكفاية العلمية أو الفنية للقيام بها
                                                 

 .9: ص، علي الحديدي، الخبرة في المسائل المدنية والتجارية 29
 .12و  11: ، ص1990محمود جمال الدين زكي، الخبرة في المواد المدنية والتجارية، مطبعة جامعة القاهرة،  30
 .183:، ص1995الجديدة الدار البيضاء،  عبد العزيز توفيق، شرح قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي، الجزء الثاني، مطبعة النجاح 31
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إجراء من إجراءات التحقيق يعهد بواسطته القاضي إلى شـخص  "أو بصيغة أخرى هي 
رفه في المسائل التقنية والفنية التي يتوقف على إدراكهـا  يسمى الخبير بمأمورية تنوير معا

  .32"الفصل في النزاع أو بمأمورية معاينة وقائع مادية يشق على القاضي الوصول إليها
وسيلة من وسائل اإلثبات يتم اللجوء إليهـا  : "ويعرفها األستاذ عبد الحميد الشواربي بأنها
مة، كما أنها استشارة فنية يستعين بها القاضي إذا اقتضى األمر كشف دليل وتعزيز أدلة قائ

أو المحقق في مجال اإلثبات لمساعدته في تقدير المسائل الفنية التي يحتاج تقـديرها إلـى   
  .33"دراية علمية ال تتوافر لدى عضو السلطة القضائية المختص بحكم عمله وثقافته

موكولة من قبل المحكمـة أو  المهمة ال: "وعرفها كذلك األستاذ أميل أنطوان ديراني بأنها
الهيئة القضائية إلى شخص أو إلى عدة أشخاص أصحاب اختصاص أو مهارة أو تجربة في 
مهنة ما أو فن أو صنعة أو علم لتحصل منهم على معلومات أو آراء أو دالئـل إثبـات ال   

  .34"يمكن لها أن تؤمنها بنفسها وتعتبرها ضرورية لتكوين قناعتها للفصل في نزاع معين
استيضاح رأي أهل الخبرة فـي شـأن   : "وحسب األستاذ همام محمد محمود زهران فهي

إدراكها بنفسـه   الموضوعاستظهار بعض جواب الوقائع المادية التي يستعصى على قاضي 
من مجرد مطالعة األوراق والتي ال يجوز للقاضي أن يقضي في شأنها استنادا لمعلوماتـه  

وأدلتها ما يعين القاضي على فهمهـا، والتـي يكـون     الشخصية وليس في أوراق الدعوى
  .35"استيضاحها جوهريا في تكوين قناعته في شأن موضوع النزاع

فكل هذه التعاريف تتجه في سياق واحد، باعتبار أن الخبرة القضائية وسيلة يسترشد بها 
لتعـرف  القاضي لتنوير معارفه في أمور فنية ليس له علم أو دراية بها، فهي تهدف إلـى ا 

على وقائع مجهولة من خالل الواقع المعلوم، فهي وسيلة تضيف إلى الدعوى دليال، حيـث  
يتطلب هذا اإلثبات معرفة أو دراية ال تتوافر لدى رجال القضاء نظـرا لطبيعـة ثقـافتهم    
وخبراتهم العلمية، كما قد يتطلب األمر إجراء أبحاث خاصة أو تجارب علمية تستلزم وقتـا  

                                                 
 محمد امجدوبي اإلدريسي، إجراءات التحقيق في الدعوى في قانون المسطرة المدنية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون 32
 .منشأة المعارف، مصر) ط-ب(عبد الحميد شواربي، التزوير والتزييف مدنيا وجزائيا في ضوء الفقه والقضاء  33
 .17: ، الطبعة األولى، بيروت، ص1977أميل أنطوان ديراني، الخبرة القضائية، المنشورات الحقوقية الصادرة  34
 .357: ، ص2003الدار الجامعية الجديدة للنشر، مصر، ) ط-ي(همام محمود زهران، الوجيز في إثبات المواد المدنية والتجارية  35
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مل القاضي، فالخبرة تقتصر على المسائل الفنية دون المسـائل القانونيـة ألن   ال يتسع له ع
  .المحكمة مفروض فيها العلم بالقانون علما كافيا

فالخبرة إذن علم يتطور مع التطور العلمي والتكنولوجي على جميع المسـتويات، ممـا   
للقضـاء  يستوجب وجود مختصين يواكبون هذا التطور وعلى دراية كافيـة بـه، ويمكـن    

االستعانة بهم الستجالء اللبس والغموض المحيط بالمسائل التقنية والفنية موضوع الخبـرة  
  .حتى يتسنى للقاضي البث انطالقا مما هو ثابت علميا ليريح ضميره ويحقق العدالة المرجوة

، ولكنها في 36ويرى الدكتور عبد الرزاق السنهوري أن الخبرة تُعد من بين طرق اإلثبات
قة ليست منها، فالخبرة ال تعدو أن تكون وسيلة يستكمل بها القاضي اقتناعه حسب رأي الحقي

باإلثبات  39ولذلك ينعتها بعض الفقهاء Mestre"38مستر "و  Depage"37دي باج "الفقيهين 
المباشر، ألن القاضي يصل فيها إلى الوقائع باالستعانة بشخص آخر يكمل به معلوماته على 

  40ألخرى التي يعتمد فيها القاضي على شهادة اآلخرتقيض طرق اإلثبات ا
  .41ويوجد إلى جانب الخبرة القضائية، الخبرة غير الرسمية والخبرة الودية

فالخبرة غير الرسمية هي التي يلجأ إليها أحد األشخاص إلى شخص ذو خبرة وكفـاءة،  
ؤه، أو تحديد قيمة إما بعيدا عن كل منازعة، ألمر معين، كبيان حالة العقار الذي يقصد شرا

شيء يراد بيعه مثال، وإما توقعا لنشوب منازعة للحصول على رأي في الحل الذي يجـب  
اختياره وديا أو قضائيا، وإما في أثناء سير الدعوى، لتهيئ إدعاءه أو دفاعه، أو للتدليل على 

  .صحة أو عدم دقة تقرير الخبير القضائي
ية يعهد بها إلى فنـي أو فنيـين، باتفـاق ذوي    أما الخبرة الودية، فهي األخرى مهمة فن

وحسب االجتهاد القضائي الفرنسي فإن الخبير الودي ليس سـوى  . الشأن، ال بحكم القاضي

                                                 
: القانون المدني، الطبعة الثانية، الجزء الثاني، أشار إليه د محمود جمال الدين زكي، مرجع سابق، صعبد الرزاق السنهوري، الوسيط  في شرح  36

12. 
37 Mestre, les experts collaborateurs de la justice, Paris, 1937 – pages: 4 et 5. 
38 Depage: Encyclopedie du droit civil belge. 2ème edition, Tome 3 
  ".cezar bruسيزاربو "و " Garsonnetر سونيه جا"أمثال  39
  .13 – 12: محمود جمال الدين زكي، مرجع سابق، ص 40
 .11: نفس المرجع، ص 41
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، وباإلضافة إلـى ذلـك، فـإن    42وكيل، وال يخضع في تأدية عمله إلجراء الخبرة القضائية
ات الخبرة الواردة في قانون الخبرة الودية وفقا للسائد في القانون الفرنسي ال تخضع إلجراء

  .43المرافعات المدنية
أما في القانون المغربي، فالخبير الذي يحكم بانتدابه بناء على اتفاق الخصـوم عليـه ال   
يخضع إلجراءات الخبرة القضائية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية مـا دام أن  

59ل القاضي هو الذي يأمر بإجراء خبرة وفقا ألحكام الفص
، وبـذلك يكـون المشـرع    44

  .المغربي قد حدا حدو المشرع الفرنسي فيما يتعلق بهذه النقطة
  

        خصائص الخبرة القضائيةخصائص الخبرة القضائيةخصائص الخبرة القضائيةخصائص الخبرة القضائية: : : : المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني

الخبرة القضائية باعتبارها وسيلة من وسائل اإلثبـات الفنيـة تتميـز بمجموعـة مـن      
، فهي تمتاز بالصفة الخصائص تحدد مفهومها وتميزها عن غيرها من المفاهيم المشابهة لها

، )الفقرة الثالثة(، والصفة االختيارية )الفقرة الثانية(، والصفة اإلجرائية )الفقرة األولى(الفنية 
  ).الفقرة الرابعة(فضال عن تميزها بالتبعية 

  
  الصفة الفنية للخبرة القضائية: الفقرة األولى

ماديـة  تحتـاج إلـى     أوإن الهدف  من الخبرة  هو تنوير القاضي بشأن مشاكل واقعية 
تحقيقات معمقة ويتطلب تخصص معين من قبل مهني أو فني، ولذلك يقتصر مجال الخبـرة  

تلتزم باللجوء إلى أهل الخبرة ، إال فيما  القضائية على المسائل الفنية الخالصة ، فالمحكمة ال
دراية خاصـة   يتعلق بالمسائل الفنية البحتة ويقصد بهذه المسائل تلك التي تتطلب معرفة أو

  .من الناحية العلمية أو الفنية

                                                 
 .95-1-1902، دالوز 1901مارس  4قرار محكمة النقض الفرنسية مؤرخ في  42
 12: محمود جمال الدين زكي، مرجع سابق، ص 43
ة في ضوء قانون المسطرة المدنية واالجتهاد القضائي، منشورات المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، خالد الشرقاوي السموني، الخبرة القضائي 44

 19: ، ص1998، 7، العدد "مؤلفات وأعمال جامعية"سلسلة 
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يجـوز   وإن اإلخالل بهذه الخاصية يترتب عليه حتما بطالن الخبرة، ومن ثمة فإنـه ال 
 اختصاصـه تنازال منه على  مسائل قانونية ألن هذا العمل يعدللقاضي ندب خبير لتوضيح 

في القانون ويفترض ا للخبير وهو ليس أهال للفصل في هذه المسائل ألن القاضي يعد خبير
  .45فيه العلم به

  
  

  الصفة اإلجرائية للخبرة القضائية: الفقرة الثانية
. إن الخبرة القضائية هي بمثابة إجراء من إجراءات التحقيق أو وسيلة من وسائل اإلثبات

وأن ما تتوصل إليه يعد عنصرا من عناصر اإلثبات ولعل هذه النظرية يعتمـدها المشـرع   
  .في مدونة تحصيل الديون العمومية اإلداري وخاصة

  
  

  للخبرة القضائية االختياريةالصفة : الثالثةالفقرة 
بخبير وهي تملك السلطة المطلقة في  االستعانةإن المحكمة هي التي تقدر مدى ضرورة 

لطلب الخصوم وذلك بتقديرها لألسـباب وال   استجابةندب الخبراء سواء من تلقاء نفسها أو 
ذلك فقد ترى في عناصر النزاع واألوراق المقدمة ما يكفي لتكوين قناعتها معقب عليها في 

فترفض ندب خبير حتى ولو قدم الخصوم طلبا بذلك ، ويجب أن يكون الحكم الصادر بندب 
  .من طرف القاضي  معلالالخبير أو برفضه 

  
  للخبرة القضائية التبعيةالصفة : الرابعةالفقرة 

رة وسيلة إثبات تسـاعد  بنزاع قائم ، حيث تمثل هذه الخ ودتفترض الخبرة القضائية وج
ألن طلب الخبرة هو  كون الخبرة مستقلة عن أي نزاعفي حسم النزاع ويرفض القضاء أن ت

التي يلجأ إليها الخصوم أو القاضي بصدد دعوى قائمة بالفعل ، ومع  التحقيقمن إجراءات 
                                                 

 . 7: ، ص2004، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر )ب ط(مصطفى أحمد عبد الجواد مجازي، المسؤولية المدنية القضائية  45
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في الدعاوي اإلستعجالية التي يجب  ثناءكاستذلك فقد أجيز اللجوء إلى الخبرة بصفة أصلية 
 لالنتقـال ، فيجوز لقاضي األمور المستعجلة ندب خبيـر   االستعجالأن تتوافر بشأنها صفة 

  .والمعاينة وسماع الشهود إلثبات حالة يخشى من ضياع معالمها
  

        أنواع الخبرة القضائية ومبادئهاأنواع الخبرة القضائية ومبادئهاأنواع الخبرة القضائية ومبادئهاأنواع الخبرة القضائية ومبادئها: : : : المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني
ابقة، إجراء من خالله يتمكن القاضي من الوصول الخبرة إذن انطالقا من التعريفات الس

إلى إثبات واقعة يدعيها أحد الخصوم أو ينفيها، بفضل التخصص الفني أو التقني الذي يميز 
، وما هي )المطلب األول(وإذا كان كذلك فما هي أنواع الخبرة القضائية؟ . الخبير عن غيره

  ).المطلب الثاني(مبادئها؟ 
  

        الخبرة القضائيةالخبرة القضائيةالخبرة القضائيةالخبرة القضائية    أنواعأنواعأنواعأنواع: : : : المطلب األولالمطلب األولالمطلب األولالمطلب األول

لقد أصبحت الخبرة القضائية في التشريعات المعاصرة ذا أهمية بالغة في اإلثبات وذلـك  
إلسهامها في تحقيق العدالة وتنوير القاضي ألنه ال يحيد في أحكامه على روح القانون، وإن 

لتوقـف   االستعانة بالخبراء على تعددهم يتبين في الحاالت التي يتعذر الوصول إلى الحقيقة
األمر على بعض النواحي الفنية التي تستلزم تدخلهم، وتحقيقا لذلك كانت الخبرة القضـائية  

الفقرة (، والخبرة المضادة )الفقرة األولى(على أنواع عدة يمكن إيجازها في الخبرة األصلية 
  .)الفقرة الرابعة(، ثم الخبرة التكميلية )الفقرة الثالثة(، والخبرة الجديدة )الثانية
  

  الخبرة األصلية : الفقرة األولى
وهي الخبرة بصفة مطلقة، عندما تأمر بها المحكمة للمرة األولى، حينما يستعصى عليها 
األمر في فهم مسائل فنية أو عندما تتوفر في إحدى القضايا المطروحة عليها للفصل فيهـا  

ـ   وع الخبـرة  ظروف أو شروط معينة فتسندها لخبير واحد أو عدة خبراء وذلك بحسـب ن
  .المأمور بها أو حسب موضوعها أو طبيعتها أو أهميتها
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ويكون أمر المحكمة بإجراء خبرة إما تلقائيا أو بناء على طلب أحد الخصوم أو كالهما، 
وعلى المحكمة أن تبين دواعي إجراء الخبرة، وفي حالة رفض الطلب بإجرائها وجب عليها 

المؤرخ فـي   1436/7دد مجلس األعلى تحت عتعليل ذلك، وقد جاء في قرار صادر عن ال
عدم االستجابة لطلب إجراء خبـرة،   :"أنه 10358/2002ملف جنحي عدد  2004.06.16

بعد الدفع بالعجز الجنسي لمواجهة االتهام بهتك عرض قاصر بدون عنف، قصـور فـي   
يـر،  واألصل في الخبرة أن المحكمة غير ملزمة باالستجابة لطلب تعيين الخب. 46"التسبيب

  .وأن األمر متروك لسلطتها التقديرية
يجب على : " 1995مارس  7وقد جاء في قرار آخر صادر عن المجلس األعلى بتاريخ 

المحكمة أن تبني حكمها على اليقين فإذا طلب أحد األطراف إجراء تحقيق للتأكد من واقعة 
أنه إما بقبوله أو ما وكان هذا اإلجراء ضروريا للكشف عن الحقيقة، فيجب عليها الرد بش

وقد تعهد هذه المهمة لخبير واحد أو عدة خبراء وذلـك حسـب أهميـة وطبيعـة     ". رفضه
من قانون المسطرة المدنية في فقرتها األولى على  66موضوع الخبرة، حيث نصت المادة 

إذا اعتبر القاضي أن الخبرة يجب أال تقع عن خبير واحد فإنه يعين ثالثـة أو أكثـر   : "أنه
فأهمية موضوع الخبرة يحتم تعيين ثالثة خبراء حسـب منطـوق   ". روف القضيةحسب ظ
كما هو األمر في قضايا نزع الملكية، وذلك حتى يتمكن كل خبير من أن يعطي  66الفصل 

رأيه في الموضوع كله، وللمحكمة أن تعين ثالثة خبراء أو أكثر، إال أن العدد يجب دائما أن 
  .47على آخر في حالة وجود اختالف بين الخبراءيكون فرديا لترجيح كفة فريق 

ويقوم هؤالء الخبراء المعينون كلهم بإجراء الخبرة ويحررون تقريرا واحدا مشـتركا إن  
كانوا متفقين ويوقعون عليه كلهم، وإذا اختلفوا يبين المخـالف أو المخـالفين رأيهـم فـي     

  .الموضوع، إذا كان لكل واحد منهم رأي خاص
  

  المضادةالخبرة : الثانيةالفقرة 

                                                 
 .قرار غير منشور 46
 .200: ، صمرجع سابقعبد العزيز توفيق،  47
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تبين للقاضي بأن الخبير أو الخبراء قد أنجزوا المهمة التي كلفوا بها غير أنه لـيس  إذا  
باستطاعته الفصل في القضية، إما لعدم عدالة الحل المقترح في تقرير الخبرة، أو أن تقارير 

كـن لهـذا   ففي هذه الحالة وغيرهـا يم . الخبرة المختلفة والمطروحة أمام القاضي متناقضة
، حيث يقوم 48األخير اللجوء إلى خبرة مضادة يلتزم فيها الخبير المكلف بالقيام بالمهام نفسها

بمراقبة صحة المعطيات وسالمة النتائج وخالصات الخبير، وذلك بواسطة خبيـر أو عـدة   
خبراء، وتسميتها بالمضادة ال تعني المعاكسة وإنما تندرج في إطار تمكين الخصوم من كل 

  .49ل دفاعهموسائ
فاللجوء إلى الخبرة المضادة مسألة موضوعية تندرج ضمن السلطة التقديريـة لمحـاكم   

، بحيث تكون لهذه األخيرة وحدها الصالحية لتقرير ما إذا كانت هناك من فائدة 50الموضوع
  .للقيام بخبرة مضادة

ت فموضوع الخبرة المضادة عموما هو مراقبة صحة المعطيات وسالمة وصدق ما خلص
  .إليه الخبرة األولى

  
  الجديدةالخبرة : الثالثةالفقرة 

الخبرة الجديدة هي الخبرة التي تأمر بها المحكمة عندما ترفض نهائيا الخبرة األولى ألي 
سبب من األسباب كالبطالن مثال، فللقضاة الحرية المطلقة في األمر بإجراء خبرة جديدة إذا 

ية واالفتقار إلى المعلومات، وللخصوم أن يطلبوا ذلـك  كانت الخبرة األولى مشوبة بقلة العنا
ويمكن األمر بإجراء خبرة . أيضا بغية إيراد براهين جديدة في عناصر الدفاع عن قضاياهم

  :جديدة في الحاالت التالية
 .إذا كان التقرير معيبا في شكله أو مشوبا بانحيازه إلى خصم من الخصوم •

 .في نظر المحكمة إذا كان التقرير ناقصا أو غير كاف •

                                                 
 .14: ، ص1992موالي بغدادي، الخبرة القضائية في المواد المدنية، مطبعة حلب، الجزائر،  48
 . 232: ، ص2002، مطبعة دار هومة، الجزائر، )ط-ب(لحسن بن شيخ أث ملويا، مبادئ اإلثبات في المنازعات اإلدارية  49
 .112: مد الكشبور، مرجع سابق، صمح 50
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فيكفي أن يكون العيب في الموضوع ليترتب البطالن، أما العيب الشكلي فال يؤدي إلـى  
البطالن إال إذا كانت الشكلية التي تم إغفالها جوهرية وترتب عنها إضرارا بأحد الخصـوم  
كفقدان الخبير لألهلية أو إجراء الخبرة من خبير بتفويض مـن خبيـر آخـر هـو عيـب      

ستوجب إبطال الخبرة إما كليا أو في جزء منهـا، وتبقـى للمحكمـة وحـدها     موضوعي ي
صالحية المصادقة جزئيا على هذه الخبرة، وعدم دعوة الخصوم إلى مختلف أطوار الخبرة 

  .51فتبقى الخبرة سليمة إذا حضروا ألن العبرة بالحضور وليس باالستدعاء
دي القاضي بإجراء خبرة إما بإلغائـه  وتجدر اإلشارة إلى أن البطالن يلحق بالحكم التمهي

واالستغناء عن الخبرة، وإما بإلغائه واستبدال الخبير وال يمس مطلقا الدعوى القائمة أمـام  
  .القضاء

  الخبرة التكميلية : الفقرة الرابعة
إضافة إلى الخبرة األصلية والخبرة المضادة والخبرة الجديدة، نجد كذلك الخبرة التكميلية 

إليها المحكمة حينما يعتري الخبرة المنجزة على ذمة القضية نقصان واضح، أو والتي تلجأ 
أن الخبير لم يجب على جميع األسئلة والنقط الفنية المعين من أجلها ويعهد بالخبرة التكميلية 

  .إلى نفس الخبير الذي أنجز الخبرة األصلية أو إلى خبير آخر حسب تقدير القاضي
        

        الخبرة القضائيةالخبرة القضائيةالخبرة القضائيةالخبرة القضائية    مبادئمبادئمبادئمبادئ: : : : الثانيالثانيالثانيالثانيالمطلب المطلب المطلب المطلب 

ترتبط الخبرة القضائية ارتباطا وثيقا بدور القاضي في المجتمع، بحيـث يعتبـر عمـل    
الخبراء مرجعا أساسيا للبث في النزاعات المعروضة على القضاء، ويمكن اعتبار تقاريرهم 
من خالل االجتهاد القضائي مشورة فنية ووسيلة من وسائل اإلثبـات الخاضـعة للسـلطة    

فالقاضي ال غنى له عن الحجة والدليل الذي يوصله إلى معرفـة وجـه   . ة للمحكمةالتقديري
الحقيقة، حتى تكون أحكامه عنوانا للعدل الذي يسعى إلى تحقيقه ونشره بـين المتقاضـين   

الفقـرة  (وحتى تكون هذه األحكام كذلك فيجب أن ال يكون موضوع الخبرة مسألة قانونيـة  

                                                 
 .64: ، ص58مجلة المحاكم المغربية، العدد  51



 

29 
 

، وال يجوز أن تكون الخبرة كطلب أصـلي فـي   )فقرة الثانيةال(، أو إجراء معاينة )األولى
  ).الفقرة الرابعة(، أو أن يكون موضوعها االستماع إلى شهود )الفقرة الثالثة(الدعوى 

  
  ال يجوز أن يكون موضوع الخبرة مسألة قانونية  : الفقرة األولى

نقـط فنيـة    يأمر القاضي بإجراء الخبرة حول مجموعة من النقط على أساس أن تكون 
أو  52إذ تجد الخبرة حدودها القانونية في المسائل الفنيـة . وتقنية ال عالقة لها مطلقا بالقانون

المسائل الواقعية بحيث يمنع على القاضي االستعانة بالخبير في المسائل القانونية كبحث مـا  
لخصـوم عنـد   إذا كان أحد الخصوم مالكا لألرض المتنازع عليها أو تقدير النية المشتركة ل

التعاقد أو إبداء الرأي في تكييف العقد موضوع الدعوى هل هو بيع أو قرض، أو التحقـق  
  .53من صحة المسطرة المتبعة من طرف أحد الخصوم أو تقدير النفقة

فنطاق الخبرة محدد في تقدير الواقع، وليس تنوير القاضي في المسائل القانونية، غير أن 
نطاق الخبرة في رأي بعض الفقه، ال يعنـي دخـول جميـع    خروج المسائل القانونية عن 

المسائل الواقعية أو الفنية في نطاقها بحيث يجعل نطاق الخبرة يقتصر على المسائل الفنيـة  
  .54البحتة

لذلك فإن الغاية من الخبرة هي تنوير المحكمة في المسائل الواقعية وتكميل المعلومـات  
عروضة عليه في الدعوى والتي ال عالقة لها بالقانون الشخصية للقاضي في األمور الفنية الم
  .حيث يعجز هذا األخير عن حلها وحده

غير أن القاضي ال يجوز له تفويض سلطته القضائية للخبير كأن ينظر هذا األخير فـي  
كما أن الطبيعة الفنية لمأمورية الخبير ليست في حاجة . المسائل القانونية الخاصة بالدعوى

ا، ألنها نتيجة حتمية لعدم استطاعة القاضي تفويض سلطته القضـائية إلـى   إلى نص يقرره
  .55غيره

                                                 
 .19: خالد الشرقاوي السموني، مرجع سابق، ص 52
 90:محمد المجدوبي اإلدريسي، مرجع سابق، ص 53
 .36: محمود جمال الدين زكي، مرجع سابق، ص 54
 .23: سابق، صالمرجع المحمود جمال الدين زكي،  55
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وإذا كان الخبير مجبر على أن ال ينظر في المسائل ذات الصبغة القانونية فإنه ال يجوز 
للقاضي أن يبت في المسائل ذات الصبغة الفنية والتقنية دون االستعانة بأحد الخبـراء، ألن  

  .هذلك يخرج عن اختصاص
هذا وتجدر اإلشارة إلى أن المشرع المغربي قد سلط الضوء على تقنيـة تحديـد الـنقط    
المعروضة على الخبير للحسم فيها والتي تكون عبارة عن أسئلة فنية بعيدة كل البعـد عـن   
القانون، والهدف الذي توخاه المشرع يكمن في مواجهة ظاهرة تجـاوز بعـض الخبـراء    

لمهامهم لما هو محدد في األمر التمهيدي إمـا تلقائيـا أو بحجـة    القضائيين أثناء مزاولتهم 
  .غموض ولُبس النقط المطلوب التعرض لها

وقد سبق للعمل القضائي المغربي أن تصدى بحزم لهذا التجاوز باجتهادات متواترة وهو 
وكمثال على هـذا  . 56ما تفطَن إليه المشرع المغربي وصاغه في شكل تعديل تشريعي جديد

إن السيد الخبيـر  " 1995يونيو  23ز ما جاء في حكم صادر عن ابتدائية أنفا بتاريخ التجاو
خلص في تقريره إلى تقدير قيمة األصل التجاري اعتمادا على مجموعة من العناصر ولـم  
يتطرق إلى النقطة المحددة في الحكم التمهيدي األول، وهي مدى تأثير االنتقال على القيمـة  

  .57"المكتري من جراء االنتقال والبحث عن محل آخر في حالة اإلفراغالتجارية وما سيلحق 
والخبرة : "18/11/2000الصادر بتاريخ  1751كما جاء في قرار المجلس األعلى عدد 

علـى أرض النـزاع والخبيـر     167عكس ما ذهب إليه القرار أعادت انطباق الرسم عدد 
اسمة وإنما اقتصر تقريره علـى طـرح   بالنسبة لباقي الحجج لم ينته بشأنها ألية نتيجة ح

عدة تساؤالت لم يرد عليها وبالتالي فإن المحكمة عندما اكتفت فقط بالخبرة المذكورة دون 
أن تتحقق من النزاع بما فيه كفاية ولم تبث في الحجج المدلى بها تكون قـد بثـت فـي    

  ".الدعوى قبل استكمال عناصرها
ؤكد في فقرته األخيرة على المبدأ العام الواجب من قانون المسطرة المدنية ي 59والفصل 

: فنص على أنـه . على الخبير التقيد به عند البث في أية مسألة أو واقعة لها عالقة بالقانون
                                                 

المنشور في الجريدة الرسمية  85.00القاضي بتنفيذ القانون رقم  2000دجنبر  26الموافق  1421رمضان  29بتاريخ  1.00345هير صدور الظ 56
 .18/01/2001الموافق  1421شوال  23الصادرة بتاريخ  4866عدد 

 .44:، ص58مجلة المحاكم المغربية، العدد  57
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، "كما يمنع عليه الجواب على أي سؤال يخرج من اختصاصه الفني وله عالقـة بالقـانون  "
لقاضي أن يطلب من الخبير مثال أن فالقانون من اختصاص القاضي ال الخبير، إذ ال يمكن ل

يبين في تقريره هل النزاع يكتسب صبغة مدنية أو جنائية أو هل النزاع يتعلق بالحيـازة أو  
االستحقاق، أو تحديد عناصر مسؤولية مرتكب حادثة سير، وتقـدير التعـويض الحاصـل    

بالقانون الذي  للمدعي بسبب الحادثة، ألن هذه األعمال كلها من صميم عمل القاضي لتعلقها
  .58ال يجوز أن يفوضه لغيره

 ...": 1992مـاي   03وقد جاء في إحدى حيثيات قرار المجلس األعلى الصادر بتاريخ 
تقني يرى القاضـي اإلطـالع    أمرإن مهمة الخبير الذي تعينه المحكمة تنحصر في جالء 

بالقـانون  عليه ضروري للفصل في النزاع المعروض عليه، أما اإلجراءات التي تتعلـق  
كمعرفة األرض المتنازع عليها، هل هي من األمالك الخاصة أو مـن أمـالك الدولـة أو    
الجماعات، وهل المدعون يتصرفون في األرض عن طريق المنفعة واالستغالل فقط أو عن 
طريق التملك، فهذه كلها إجراءات قانونية من صميم أعمال القاضي، الـذي ال يجـوز أن   

  .59..."و يفوض النظر فيها إليهيتنازل عنها للغير أ
. فالقضاء المغربي يؤكد دائما على عدم جواز أن يكون موضوع الخبرة مسألة قانونيـة 

وحيث إن الحكم المطعون فيه لم : "فقد جاء في إحدى قرارات المجلس األعلى كذلك ما يلي
يعتبر تقدير يعين واجب النفقة والكسوة والكراء بل فوض فيه التقدير للخبيرين مع أنه ال 

الخبيرين إال عنصرا يمكن أن تعتمد عليه المحكمة بعد مناقشـته مـن قبـل األطـراف،     
والمحكمة بصنيعها هذا خرقت قاعدة جوهرية في قواعـد المسـطرة وأخلـت بحقـوق     

  .60"الدفاع
فخالصة القول أن مهمة الخبير هي مهمة ذات طبيعة فنية محضة، الهدف منها تنـوير  

التقنية التي ليس له بها علم أو دراية، وال يجوز أن يتعدى اختصـاص  القاضي في المسائل 
الخبير المجال الفني ليتناول المسائل القانونية التي هي من اختصاص القضـاة وحـدهم، إذ   

                                                 
 .184: ، ص1عبد العزيز توفيق، مرجع سابق، ج 58
 .قرار غير منشور 59
 .394: ، ص108-107، مجلة القضاء والقانون، العدد 24/69، الصادر في الملف التجاري عدد 26/05/1969مؤرخ في  24قرار رقم  60
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وفي حالة ما إذا تم ذلـك تكـون   . يمنع على هؤالء تفويض سلطتهم القضائية إلى الخبراء
  .61قانون المسطرة المدنية وينبغي بطالنهامن  59الخبرة معيبة ومخالفة للفصل 

  
  ال يجوز أن يكون موضوع الخبرة إجراء معاينة: الفقرة الثانية

يقصد بالمعاينة الوقوف على عين المكان لمشاهدة موضوع النزاع، ويحصل ذلـك فـي   
 الغالب في النزاعات العقارية حيث ينتقل القاضي المقرر، أو المحكمة بكاملها للمشاهدة فتتم

  .62المعاينة بأمر قضائي بناء على طلب األطراف أو تلقائيا من القاضي المقرر أو المحكمة
ويعرفها الفقه بأنها وسيلة من وسائل اإلثبات أو التحقيق التي تعتمد على الواقع الموجود 
فعال، فهي وسيلة موضوعية للتحقيق ال تعتمد على عناصر شخصية، وتسـتهدف حصـول   

  .63معلومات تتعلق بوقائع متنازع عليها في مكانهاالقاضي بنفسه على 
ويستطيع القاضي للوصول إلى الحقيقة القيام بنفسه بمعاينة الواقعة محل اإلثبات، وفـي  
هذا اإلطار نص المشرع المغربي في الفرع الثالث من القسم الثالث من قـانون المسـطرة   

  .70إلى  67 المدنية على معاينة األماكن ونظم أحكامها في الفصول من
وتجدر اإلشارة في هذا الصدد أن المحكمة تقوم بمعاينة األماكن لوحدها وال يجوز لهـا  
انتداب خبير للقيام بها بدال منها وإال كان منها تفويضا إليه لسلطتها القضائية مخالفا للنظـام  

  .64العام
لقائيا أو بناء إذا أمر القاضي ت: "من قانون المسطرة المدنية على أنه 67وقد نص الفصل 

على طلب األطراف بالوقوف على عين المكان فإنه يحدد في حكمه اليوم والساعة التي تتم 
فيها بحضور األطراف الذين يقع استدعاؤهم بصفة قانونية فإذا كان األطـراف حاضـرين   

يمكن أن يؤخَر أو . وقت النطق بالحكم أمكن للقاضي أن يقرر حاال االنتقال إلى عين المكان

                                                 
 .23: خالد الشرقاوي السموني، مرجع سابق، ص 61
 .96:ص .2000عبد العزيز حضري، القانون القضائي الخاص، مطبعة دار النشر الجسور،  62
 .355: ، ص1977مد كمال الدين، نظرية اإلثبات في القانون اإلداري، أح 63
 .47: محمود جمال الدين زكي، مرجع سابق، ص 64
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ن يستأنف الوقوف على عين المكان إذا لم يستطع أو لم يحضر أحد األطراف فـي اليـوم   أ
  ".المحدد بسبب اعتبره وجيها

فمضمون المعاينة هو االنتقال إلى عين المكان للتحقق من الوقائع المذكورة فـي طلـب   
اره المدعي، أو دفوع المدعى عليه، ليتمكن القاضي من تكوين قناعته التي هي أساس إصـد 

إذا أمر القاضي : "وقد جاء في قرار صادر عن المجلس األعلى أنه. 65لألحكام في النزاعات
بالمعاينة وجب أن يقف بنفسه على عين المكان وله وحده حق االستماع إلى األشـخاص  
الذين يعينهم ويقوم بمحضرهم بالعمليات التي يراها مفيدة، يحرر محضر االنتقال ويوقـع  

  .اتب الضبطمن طرف القاضي وك
لما اعتمدت المحكمة في قضائها على محضر المعاينة التي قام بها كاتب الضبط وحده 

من  70، 69، 67ورفضت دفوع الخصم في هذا الشأن تكون قد خرقت مقتضيات الفصول 
  66"قانون المسطرة المدنية عرضت قضائها للنقض

ام كما أشـرنا سـلفا أن   وإذا كانت المعاينة من اختصاص القاضي وال يجوز له كمبدأ ع
يكلف بها الخبير، فإنه يجوز له في حالة ما إذا كان موضوع االنتقال يتطلب معلومـات ال  
يتوفر عليها أن يأمر بتعيين خبير لمصاحبته أثناء المعاينة وإبداء رأيه كمسح األرض مـثال  

ون مـن قـان   68أو مدى تغيير نصب الحدود من أماكنها، وذلك وفقا لمقتضيات الفصـل  
  .المسطرة المدنية، على أساس أن ال تكون الخبرة مستقلة عن المعاينة كطلب أصلي

وفي هذه الحالة يجب أن يكون تعيين الخبير المذكور مأمورا به في ذات الحكم الذي قرر 
فيه القاضي إجراء المعاينة، وإن كان من الممكن حسب البعض، أن يعين القاضـي خبيـرا   

د إجراء المعاينة وبأن له ضرورة استصحاب خبير، كل ذلك مـع  لمصاحبته بحكم مستقل بع
لكنـه فـي    67مراعاة إشعار األطراف بذلك وبتاريخ وموعد استئناف المعاينة بصفة قانونية

بعض الحاالت، أجاز المشرع أن تكون المعاينة طلبا أصليا، بحيث يقصد منها إثبات حالـة  

                                                 
 .440-439: عبد العزيز توفيق، مرجع سابق، ص 65
  .108: ، ص26منشور بمجلة قضاء المجلس األعلى، عدد  23/01/1980الصادر بتاريخ  25القرار رقم  66
سعيد الفكهاني، العباسي العلوي، عبد الباسط الجمعوي، شاكر الناصري، التعليق على قانون المسطرة المدنية المغربي في ضوء  عبد السالم بناني، 67
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ة، وال تكون إال مستعجلة وتطبق في شأنها معينة قائمة، وهي ما تعرف بدعوى إثبات الحال
، في حين ال يجوز أن تكـون الخبـرة   68من قانون المسطرة المدنية 148مقتضيات الفصل 

  .طلبا أصليا، وهذا ما سنتناوله بالتفصيل في الفقرة الثالثة
  

  ال يجوز أن تكون الخبرة كطلب أصلي في الدعوى : الفقرة الثالثة
ق ال يمكن أن تكون هدفا للدعوى، بل هي مجـرد وسـيلة   إن الخبرة في موضوع الح  

مـن قـانون    55لبلوغ الهدف الذي ترمي إليه، والدليل على ذلك ما نص عليـه الفصـل   
يمكن للقاضي بناء على طلب األطراف أو أحدهم أو تلقائيا : "المسطرة المدنية الذي جاء فيه

، حيـث أن  ..."ءات التحقيـق أن يأمر قبل البت في جوهر الدعوى أو أي إجراء من إجـرا 
  .الخبرة تبقى مجرد وسيلة يستعين بها القاضي للبت في جوهر الدعوى

  .وقد ذهب بعض الفقه إلى أن الخبرة يمكن أن تكون طلبا أصليا في الدعوى
إذا كان األصل : "وفي هذا الصدد ذهب األستاذ محمد المجدوبي اإلدريسي إلى القول بأنه

التحقيق قد تم تصورها في البداية على أنها مسـألة عارضـة أو    أن الخبرة كباقي إجراءات
فرعية في دعوى أصلية، فإن األمر تغير بإقرار أغلب التشـريعات المقارنـة إلجـراءات    

  .69التحقيق المقدمة في شكل طلب أصلي
ولقد أجاز المشرع المغربي هو أيضا هذا النوع من إجراءات التحقيق بإقراره لـدعوى  

أو ) من قـانون المسـطرة المدنيـة    148الفصل (سواء أمام القضاء الوالئي " إثبات الحالة"
بحيث تصبح الخبرة هي كل المطلوب ) من نفس القانون 149الفصل (القاضي االستعجالي 

  .70في الدعوى وليس مجرد إجراء تحقيق في دعوى أصلية
ي موضـوع  يجب أن يكون للطلب األصل: "كما ذهب رأي آخر من الفقه إلى القول بأنه

تقرير حق يذكره المدعي مثال أو : وهو األمر الذي يطلب المدعي من المحكمة أن تحكم به
إلزام المدعى عليه بتنفيذ التزام ويرفض القيام به طواعية أو اتخاذ إجراء من اإلجـراءات  

                                                 
 .440- 439: عبد السالم بناني وآخرون، مرجع سابق، ص 68
 .من قانون المسطرة المدنية الفرنسي 145من قانون اإلثبات المصري، والفصل  134المادة  69
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التي ال تدخل في اختصاص القضاء كإلغاء حجز تحفظي على أموال المدين أو وصف حالة 
  .71"إجراء خبرةراهنة أو 

فهذان الرأيان اللذان يجيزان بأن تكون الخبرة طلبا أصليا ال يستندان على أساس صحيح، 
ألنه ال ينبغي الخلط بين الخبرة كإجراء للتحقيق التي تعتبر مجرد وسيلة للبت فـي جـوهر   

  .يةمن قانون المسطرة المدن 148الدعوى وبين الخبرة كمعاينة إلثبات الحالة بمفهوم الفصل 
التـي يجـوز   " المعاينة إلثبات الحالـة "فالخبرة حسب الرأيين المشار إليهما، يقصد بهما 

قانونا أن تكون كطلب أصلي في الدعوى ويقوم بإجرائها الخبير بناء على أمر من المحكمة 
  .من قانون المسطرة المدنية 149و 148ووفقا لمقتضيات الفصلين 

يست بحق وال موضوع يمكـن المطالبـة بـه ويـتم     كما أن الخبرة بمفهومها التحقيقي ل
  .72إجراؤها بحضور األطراف ألنها ليست بإجراء وقتي أو تحفظي

وقد أقر القضاء المغربي عدم جواز أن تكون الخبرة موضوعا لدعوى أصلية، جاء فـي  
وحيث إنه من الثابت فقها عدم جـواز طلـب الخبـرة    : "قرار صادر عن المجلس األعلى

  .أصلي ألن لها صفة طارئة تبعا لدعوى أصلية أمام المحكمة وإقرارها كطلب
بموجب مقال ... وحيث إن دعوى الطاعن لم تكن مقبولة على الحالة التي قدمت عليها

تقـرر  ... بتعيين خبير وهي وسيلة للتحقيق وإلعداد الحجـة  ... أصلي يرمي إلى األمر 
تعيين خبير بدعوى أصـلية إال إذا  بصدد دعوى مرفوعة، فال يجوز إذن بالتالي المطالبة ب

  .73..."كان األمر يتطلب التعجيل في تحقيق أمر يستلزم معرفة فنية
وقد ذهبت المحكمة اإلدارية بالرباط في نفس االتجاه باعتمادها علـى قـرار المجلـس    

حيـث إن الطلـب   : "األعلى السالف الذكر، حيث جاء في حيثيات حكم صادر عنها ما يلي
األمر تمهيدا بإجراء خبرة على العقار المذكور أعاله قصد تحديـد قيمتـه    يهدف أساسا إلى

  .اإلجمالية

                                                 
 .84:، الجزء الثاني، ص1973مأمون الكزبري وادريس العلوي العبدالوي، شرح المسطرة المدنية في ضوء القانون المغربي، بيروت، دار القلم،  71
 .27: خالد الشرقاوي السموني، مرجع سابق، ص 72
: ، ص1987، سنة 14، الغرفة االجتماعية، المجلة المغربية للقانون، السلسلة الجديدة، عدد 12/01/1987مؤرخ في  3قرار المجلس األعلى رقم  73
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لكن حيث إن طلب إجراء خبرة ال يمكن أن يكون موضوع طلب أصلي طبقا لمقتضيات 
من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أن الخبرة يؤمر بهـا مـن طـرف     55المادة 

  .ألطراف قبل البت في جوهر الدعوىالقاضي تلقائيا أو استجابة لطلب ا
وتأسيسا على ما سبق، فإن الخبرة ال يمكن بأي حال من األحوال أن تشـكل موضـوع   
طلب أصلي ألنها ليست حقا يمكن المطالبة به وإنما مجرد إجراء من إجـراءات التحقيـق   

ي جوهر يمكن للقاضي بناء على طلب األطراف أو أحدهم أو تلقائيا أن يأمر بها قبل البت ف
  .الدعوى

وتجدر اإلشارة إلى أنه ال يجب الخلط بين الخبرة بمفهومها التحقيقي التي تعتبر وسـيلة  
ثانوية وفرعية الهدف منها تنوير المحكمة في مسائل فنية قبل البت فـي جـوهر الـدعوى    
األصلية وبين الخبرة كمعاينة إلثبات الحالة بصفة مستعجلة وذلك بالنسبة لـبعض الوقـائع   

  .74مادية التي يخشى  عليها التغيير أو الزوالال
  
  
  
  

  ال يجوز أن يكون موضوع الخبرة االستماع إلى الشهود: الفقرة الرابعة
االستماع إلى الشهود هو إجراء من بين إجراءات التحقيق الذي نظمه المشرع المغربـي  

  .75من قانون المسطرة المدنية تحت عنوان األبحاث 84إلى  71في الفصول من 
باإلخبار فـي   -بعد حلف اليمين–فالشهادة هي قيام شخص من غير أطراف الخصومة 

  .76مجلس القضاء بما يعرفه شخصيا حول حقيقة وقائع تصلح محال لإلثبات
واالستماع إلى شهادة الشهود من اختصاص القاضي وحده بحيث ال يجوز للقاضـي أن  

أثناء تنفيذه للخبرة لتصريحات األغيار يفوض للخبير اختصاصه بهذا الشأن، فاستماع الخبير 
                                                 

 .330: أحمد كمال الدين، مرجع سابق، ص 74
 .32: صخالد الشرقاوي السموني، مرجع سابق،  75
 .443: عبد السالم بناني وآخرون، مرجع سابق، ص 76
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كالجيران يتم بدون توجيه يمين لهم، كما أن تصريحات هؤالء ال تعتبر من الناحية القانونية 
  .77شهادة شهود

فالشاهد ال يعتبر طرفا من أطراف الدعوى، وإن كان الفقه والقضاء قد أجاز االسـتماع  
  .78ا بالحق المدنيإلى الضحية نفسه كشاهد شريطة عدم تنصبه مطالب
 29/11/1982الصـادر بتـاريخ    1890وقد أكد المجلس األعلى ذلك في القرار عـدد  

  .79"يمكن اإلثبات الجنائي بشهادة الضحية: "بقوله
إلـى   71فسماع الشهود ال يجوز أن يكون موضوع خبرة، وبقراءة متأنية للفصول من 

نخلص إلى القـول  ) شهادة الشهود( من قانون المسطرة المدنية والمتعلقة بإجراء البحث 84
  .بأن المشرع المغربي يمنع أن يكون موضوع الخبرة االستماع إلى شهادة الشهود

هذا وتجدر اإلشارة من جهة أخرى إلى أن المشرع المغربي نظم إجراء البحـث علـى   
أساس أنه مسألة عارضة يلجأ إليها القاضي للتحقيق في دعوى أصلية، عكس الخبرة التي ال 
يجوز أن تكون دعوى أصلية، وإنما إجراء يتفرع عن هذه األخيرة عندما ال يحصل التوافق 

  .80بين أطراف النزاع حول بعض عناصر الدعوى
  

        تنظيم الخبرة أمام المحاكمتنظيم الخبرة أمام المحاكمتنظيم الخبرة أمام المحاكمتنظيم الخبرة أمام المحاكم: : : : المبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالث
لقاضي الموضوع وحده السلطة التقديرية والمطلقة في االستعانة بخبير، أو عدم االستعانة 

فله االستعانة به رغم اعتراض الخصوم، كما له عدم االستعانة به رغم . عليهبه دون رقيب 
، إذا لم تكن هنالك من جدوى منها وفقا لتقديره أو إذا استبان له عـدم جديـة   81مطالبتهم به

  .82االدعاء

                                                 
 .93: محمد المجدوبي االدريسي، مرجع سابق، ص 77
 .50: ، ص2006وزارة العدل، شرح قانون المسطرة الجنائية، جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، الجزء الثاني، الطبعة الخامسة،  78
 .64:، ص31على عدد قرار منشور بمجلة قضاء المجلس األ 79
 .34: خالد الشرقاوي السموني، مرجع سابق، ص 80
 .102: محمود جمال الدين زكي، مرجع سابق، ص 81
 .336: أحمد كمال الدين، مرجع سابق، ص 82
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ورغم امتياز الخبرة بالصفة االختيارية، فإن القاضي ال يستطيع االستغناء عن الخبير في 
نية أو الواقعية التي ليس له دراية بها، إذ تبقى الخبرة إجراءا ضروريا في هـذه  المسائل الف

الحالة يلجأ إليه القاضي لإللمام بجميع عناصر القضية المعروضة عليه وإلجالء ما غمـض  
  .83عليه في المسائل الفنية

 إن ممارسة مهنة خبير أو ترجمان في التشريع المغربي منظمة في الوقت الراهن بظهير
ويحتوي هذا الظهير على سـبعة فصـول   . 1960مارس  30الموافق لـ  1379شوال  2

  :موزعة من حيث مواضيعها بالشكل اآلتي
وضع جداول للخبراء والتراجمة بمحكمة االستئناف الذين يمارسون نشـاطهم فـي    .1

 .دائرة نفوذها

كمـة  أداء اليمين القانونية التي تسبق ممارسـة المهنـة أمـام الـرئيس األول لمح     .2
 .االستئناف

 .إمكانية لجوء المحكمة لخبير أو ترجمان غير مسجل بالجدول في حاالت معينة .3

 .تحديد العقوبة المطبقة في حالة انتحال صفة خبير أو ترجمان حماية لهاتين المهنتين .4

اختصاص وزير العدل بشأن تحديد تأليف اللجنة التي يعهد لهـا بحصـر جـداول     .5
 .للخبراء والتراجمة

من قانون المسطرة الجنائية الصادر بظهير فاتح شعبان  181و  178الفصلين تغيير  .6
 .1958الموافق لعاشر فبراير  1378

 .تحديد النصوص الملغاة بواسطة الظهير بكيفية صريحة .7

فإذا كانت المحكمة هي التي تقرر األمر بإجراء الخبرة فإنه ينبغي معرفة الطريقة التـي  
المطلب (، واستبداله )المطلب الثاني(وكيفية تجريحه ) طلب األولالم(يتم بها انتداب الخبير 

  ).الثالث
  

        انتداب الخبيرانتداب الخبيرانتداب الخبيرانتداب الخبير: : : : المطلب األولالمطلب األولالمطلب األولالمطلب األول

                                                 
 .37: خالد الشرقاوي السموني، مرجع سابق، ص 83
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إن تعيين الخبير أمر موكول لسلطة القاضي التقديرية، فهو وحـده الـذي يملـك حـق     
  .84االستجابة لطلب إجراء الخبرة أو عدم إجرائها

، فال يمكن للخصوم 85ما على أسباب مبررةوال رقابة للمجلس األعلى متى كان الطلب قائ
: من قانون المسطرة المدنية على أنـه  55وقد نص الفصل . إجباره على تعيين خبير بذاته

يمكن للقاضي بناء على طلب األطراف أو أحدهم أو تلقائيا أن يأمر قبل البت في جـوهر  «
خطـوط أو أي  الدعوى بإجراء خبرة أو وقوف على عين المكان أو بحث أو تحقيـق أو  

  .»...إجراء آخر من إجراءات التحقيق
ويمكن للقاضي أن يختار خبيرا مقيدا في جدول الخبراء، كما يمكن له أن يختاره خارج 

  .الجدول وذلك بصفة استثنائية في حالة ما لم يوجد خبراء مقيدون فيه
لقانونيـة  ففي هذه الحالة يجب على الخبير الذي اختير خارج الجدول أن يؤدي اليمـين ا 

أمام السلطة القضائية التي عينها القاضي قبل أداء مهمته وإال اعتبر عمله باطال حتى ولـو  
أدى اليمين بعد االنتهاء من مهمته أو بعد البدء في تنفيذها، مع مراعاة أن يكون أداءه لليمين 

  .86وفقا لما تتطلبه ديانته إال إذا ُأعفي من ذلك باتفاق األطراف
إذا أمر القاضـي  : "من قانون المسطرة المدنية، حيث جاء فيه 59الفصل  وهذا ما يؤكده
  .الخبير الذي يقوم بهذه المهمة تلقائيا أو باقتراح األطراف واتفاقهم بإجراء خبرة عين

عدم وجود خبير مدرج بالجدول يمكن بصفة استثنائية للقاضي أن يعين خبيـرا   وعند 
التي  ى الخبير أن يؤدي اليمين أمام السلطة القضائيةالنزع ، وفي هذه الحالة يجب عل لهذا

يعطي رأيـه   عينها القاضي لذلك على أن يقوم بأمانة وإخالص بالمهمة المسندة إليه وأن
  ".بكل تجرد واستقالل ما لم يعف من ذلك اليمين باتفاق األطراف

                                                 
 .38: خالد الشرقاوي السموني، مرجع سابق، ص 84
 .19/11/96، بتاريخ 6997ئية في ميدان حوادث الشغل، مقال منشور بجريدة العلم عدد محمد أوغريس، الخبرة القضا 85
 .422: عبد السالم بناني وآخرون، مرجع سابق، ص 86
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يمين نقطـة  الدفع بعدم أداء الخبير غير المحلف ال«: هذا وقد قضى المجلس األعلى بأن
المشـار   59قانونية يمكن التمسك بها للطعن في الخبرة ولو بعد إجرائها عمال بالفصـل  

  .87»إليه
وبقطع النظر عن كون الخبير ال يجب عليه أداء اليمين إذا «: كما جاء في قرار آخر له

فإن الدفع بـبطالن الخبـرة لعـدم أداء اليمـين     ... كان مدرجا بجدول الخبراء المحلفين
 49نونية، يجب أن يثار قبل مناقشة الخبرة عمال بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصـل  القا

  .88»من قانون المسطرة المدنية
 3من قانون المسطرة المدنية المشار إليه، فقد نصت المـادة   59وباإلضافة إلى الفصل 

بخصوص وضع جـدول الخبـراء    1960مارس  30من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 
إن القاضي المحالة عليه قضية من القضايا يجـوز لـه بصـفة    «: راجمة على ما يليوالت

استثنائية فيما إذا لم يوجد خبراء أو تراجمة يقيدون في الجدول أو يعين خصيصا لهـذه  
  .القضية خبيرا أو ترجمانا

وفي هذه الحالة فإن الخبير أو الترجمان يؤدي قبل الشروع في مهمته وأمـام الهيئـة   
ئية التي انتدبته أو القاضي الذي عينه اليمين المقررة في الفصل الثـاني ويمضـي   القضا

محضر أداء اليمين كل من القاضي المختص، والمعني باألمر وكاتب الضبط، وإذا ما كان 
  .هناك مانع تُبين وجوبا أسبابه

  .»يجوز تلقي اليمين كتابة وتضاف رسالة اليمين إلى ملف المسطرة
من ظهير  3من قانون المسطرة المدنية والمادة  59ثناء الوارد في المادة ورغم هذا االست

بخصوص وضع جدول للخبراء والتراجمة، فإن منشوري وزير العـدل   1960مارس  30
حثا القضاة على أن ال يعمـدوا إلـى    1973يوليوز  12و 1979أبريل  18الصادر بتاريخ 

                                                 
 .105: ، ص3، مجلة المحامي، العدد 1980يونيو  18مؤرخ في  335قرار المجلس األعلى رقم  87
، نونبر 42/73، قضاء المجلس األعلى عدد 4711/86الصادر في الملف المدني عدد ، 14/04/1989مؤرخ في  1033قرار المجلس األعلى رقم  88

  .99: ، ص1989
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مع الحرص على أن يـتم تعيـين خبـراء     التوسع في تطبيق االستثناء وجعله هو القاعدة،
  .89الجدول بالتناوب

فالمشرع المغربي قيد حرية القاضي في اختيار الخبير وخصوصا في القضايا االجتماعية 
حيث منعه من انتداب الطبيب الذي عالج األجير أو طبيب المشغل الملحـق بالمؤسسـة أو   

مان االجتماعي عـدا إذا وافـق   شركة التأمين المنخرط فيها المشغل أو طبيب صندوق الض
من قانون المسـطرة   281، كما ينص على ذلك الفصل 90على ذلك الطرف المعني باألمر

وللمحكمة أن تستعين بأي شخص ترى فيه الكفاية الفنية إلرشادها من الناحية الفنية . المدنية
المـدرجين   المطروحة أمامها، إذا كانت تتطلب دراية خاصة ومعرفة ال تتوافر في الخبراء

  .91بالجدول وعليها إثبات هذه الظروف في الحكم
وتجدر اإلشارة إلى أن تحديد أجرة الخبير في القضايا المدنية متروك للسلطة التقديريـة  
المطلقة للقاضي اآلمر بالخبرة الذي ال يراعي في تقديره ألجرة الخبير الحالـة الماديـة أو   

الموكول إلى الخبير وما يتطلبه منه مـن جهـد   االجتماعية للخصم بل يراعي طبيعة العمل 
، الشيء الذي يدفع بعض أطراف النزاع، نظرا إلعسارهم إلى صرف النظـر  92ومصاريف

  .93عن طلب إجراء الخبرة اللهم إذا أمر بها القاضي تلقائيا
وإذا كان القاضي يتمتع بسلطة تقديرية لألمر بإجراء خبرة وتعيين الخبير الـذي يـراه    

نجاز مهامه في المسائل الفنية أو الواقعية للنزاع المعروض عليه، فإنه ينبغي عليه مناسبا إل
  .94تعيين الخبير الذي يتوفر على العلم والدراية في الميدان الذي ينجز فيه مهامه

فالغرض من الخبرة هو تنوير القاضي في المسائل الواقعية التي تستلزم فحوصا أو بحوثا 
يجب توافره في الخبير حتـى   95ا معينا، بل تكوينا مهنيا خاصايقتضي حلها اختصاصا فني

                                                 
 .1973يوليوز  12بتاريخ  2837ومنشور عدد  1979أبريل  18بتاريخ  855منشور عدد  89
 .97- 96: محمد المجدوبي اإلدريسي، مرجع سابق، ص 90
 .424- 423: عبد السالم بناني وآخرون، مرجع سابق، ص 91
 .100: محمد المجدوبي اإلدريسي، مرجع سابق، ص 92
 .43: خالد الشرقاوي السموني، مرجع سابق، ص 93
 .44: خالد الشرقاوي السموني، مرجع سابق، ص 94
  .23: أشار إليه محمود جمال الدين زكي، مرجع سابق، ص  Debaurainحسب رأي الفقيه  95
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يتسنى له أداء مأموريته طبقا للقواعد العلمية أو الفنية في مجال تخصصه، مع بذل العنايـة  
التي تنتظر من ذوي المهنة وأن يقوم بما ندب له على الوجه الذي يراه محققا للغايـة مـن   

  .ندبه
  

        تجريح الخبيرتجريح الخبيرتجريح الخبيرتجريح الخبير: : : : المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني

يقصد بتجريح الخبير طلب رده من المحكمة التي قامت بتعيينه ألسـباب عديـدة متـى    
  .96توفرت، قد تؤثر أو من المفروض أن تؤثر في حياد الخبير المجرح وفي نزاهته

وقد نص المشرع المغربي صراحة على موجبات تجريح الخبير القضائي مع تحديد األمد 
خمسة أيام من يوم التقديم، وفي ذلـك تجسـيد    الزمني للبت في طلب التجريح وحصره في

فعلي إلحدى حقوق الدفاع المخولة قانونا ألطراف النزاع بغية المحافظة علـى مصـالحهم   
وصيانتها من احتمال غياب عنصر الحياد لدى الخبير، أو عدم أهليته التقنية لمباشرة المهمة 

القواعد الجديدة المنظمة لمسطرة  المنوطة به، وبذلك أحسن المشرع فعال بإقراره لجملة من
ويمكن حصر هذه القواعد فيمـا  . من قانون المسطرة المدنية 62تجريح الخبراء في المادة 

  :يلي
تحديد درجة القرابة أو المصاهرة كسبب للتجريح إلى حدود درجة ابن العـم   •

 .المباشر مع إدخال الغايتين

 :آلتيتحديد أسباب التجريح في خمسة صور رئيسية وهي كا •

وجود نزاع سابق بين الخبير القضائي المعين من طرف المحكمة أو أحد  �
 .أطراف الدعوى

تعيين خبير قضائي في مجال غير اختصاصه المسجل بموجبـه بالئحـة    �
 .الخبراء

 .إذا سبق للخبير القضائي أن أدلى برأيه أو بشهادة في موضوع النزاع �

 .د أطراف النزاعإذا كان الخبير القضائي في مركز استشاري ألح �
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 .وجود سبب خطير آخر يعهد بتقدير قيمته لمحكمة الموضوع �

من قانون المسطرة  62ومن هذه الصياغة تجاوز المشرع المؤاخذات التي وجهت للمادة 
ال يقبـل  «: والتي كانت تكتفي بالقول أنـه  00-85المدنية قبل التعديل بموجب القانون رقم 

  .»...و ألسباب خطيرة أخرىالتجريح إال للقرابة القريبة أ
ويمكن التنويه أيضا بالمبدأ الذي كرسه التعديل الجديد حينما خول إمكانية إثارة الخبيـر  
القضائي ألسباب التجريح تلقائيا بمجرد العلم بها، وهو ما يبرز حياد ومصـداقية الخبيـر،   

لقضاء وتجنـب  وينعكس إيجابا على تسريع وتيرة البت في الملفات المعروضة على أنظار ا
المساطر الفرعية من طلبات التجريح أو استبدال الخبراء من جهة أخرى، وهو ما سبق أن 

الخبير أيضا أن يجرح نفسه  وبديهي أنه من واجب... «: تبناه األستاذ إبراهيم زعيم بقوله
إذا توفر فيه سبب من أسباب التجريح، وذلك حتى يكون وفيا لليمين التي أجراهـا علـى   

  .97»...بمأموريته بكل تجرد واستقالل قيامه
والغاية تكمن في التصدي لظاهرة التعاقد المسبق لمجموعة من الخبـراء مـع بعـض    
الشركات الخاصة كما هو الشأن بالنسبة لشركات التأمين أو النقل أو الشركات المحاسـباتية  

دي لقاء أجرة شهرية أو األبناك، والتي غالبا ما تلجأ إلى اعتماد خبراء قارين في إطار تعاق
أو مقابل ما تم إنجازه من مهام، وقد تعمد المحكمة إلى تعيينهم ضد الشركات التي يعملـون  
لفائدتها كما تم تحديد ألول مرة األمد الزمني الذي يتعين فيه على محكمة الموضوع البـت  

غربـي  في طلب التجريح، وهو خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب، في حين أن المشرع الم
قبل التعديل األخير كان يقضي بإجبارية البت في طلب التجريح دون تأخير وهـي عبـارة   
عامة وفضفاضة، وأن المقرر الذي تصدره المحكمة بخصوص تجريح الخبير ال يقبـل أي  

من قانون المسطرة  62طعن إال مع الحكم البات في الجوهر حسب الفقرة األخيرة من المادة 
  .المدنية

فية تقديم طلب التجريح إلى المحكمة فقد حافظ المشرع المغربي على نفس وبخصوص كي
اإلجراءات المسطرية التي كانت مقررة سابقا، ولهذا يتعين على أطراف الخصومة وتحـت  

                                                 
 .1993األستاذ ابراهيم زعيم، نظام الخبرة في القانون المغربي، الطبعة األولى،  97
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طائلة عدم القبول والتي تتوافر لديها وسائل لتجريح الخبير المعين على ذمة القضية تقديمها 
قرر التعيين ويجب أن يكون الطلب موقعا عليه شخصيا مـن  داخل خمسة أيام من تبليغها م

طرف المتمسك بالتجريح أو وكيله مع تبيان أسباب التجريح المبررة في عريضـة طلبـه،   
ونعتقد أن آجال الخمسة أيام غير كافية لفسح المجال لطرفي النزاع للبحث والتقصـي عـن   

  .ندة إليههوية الخبير ومدى تخصصه وكفاءته للقيام بالمهام المس
وحبذا لو أخذ المشرع المغربي بما هو معمول به في باقي التشريعات المقارنة كفرنسـا  
مثال حيث أقر المشرع الفرنسي إمكانية تجريح الخبير إلى غاية الشروع في عملية الخبرة، 

  .أو إلى غاية ظهور مستجدات تبيح سلوك مسطرة التجريح
األمر القاضي بتعيـين خبيـر أو   «: ه إلى أنهوقد ذهب المجلس األعلى في إحدى قرارات

استبداله ينبغي أن يبلغ لمن يعنيهم األمر ليتمكنوا من ممارسة حقهم في التجـريح قبـل   
القيام بإجراءات الخبرة وأن عدم القيام بهذا التبليغ يترتب عنـه حتمـا بطـالن جميـع     

تمسك بهذا التبليغ ليتسنى له  اإلجراءات الالحقة المتعلقة بالخبرة ما دام من يعنيه األمر قد
  .ممارسة حقه في تجريح الخبير

وال تقوم الرسالة المضمونة التي يوجهها الخبير لألطراف المعنية مقام ذلـك التبليـغ   
الذي يعتبر المنطلق لحساب آجال ممارسة حق التجريح في الخبير، وأن المحكمة عنـدما  

ر للحضور في الخبرة يفـتح المجـال   اعتبرت االستدعاء الموجه لألطراف من طرف الخبي
لمن يريد استعمال حقه في التجريح ورفضت لذلك الدفع المتعلق بطلب إجراء خبرة جديدة 

  .98»)62الفصل (تكون قد أخطأت في تطبيق مقتضيات الفصل المشار إليه أعاله 
وعلى أي حال فإن رفض طلب التجريح استمر الخبير في المهمة الموكولة إليه، وكذلك 
األمر إذا لم يستعمل أحد األطراف حقه في التجريح أو إذا استعمله خارج األجل المنصوص 

  .99عليه
  

                                                 
، منشور ضمن مقال األستاذ محمد ميكو في قواعد المسطرة 46338، ملف مدني عدد 1975يونيو  25مؤرخ في  350قرار المجلس األعلى رقم  98

 .37: ، ص1979، 16، العدد 12في المواد االجتماعية، مجلة المحاماة، السنة 
 .429: بناني وآخرون، مرجع سابق، ص 99
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        استبدال الخبيراستبدال الخبيراستبدال الخبيراستبدال الخبير: : : : المطلب الثالثالمطلب الثالثالمطلب الثالثالمطلب الثالث

إذا لـم يقـم   «: من قانون المسطرة المدنية في فقرتها األولى على أنـه  61تنص المادة 
بل القيام بها، عـين القاضـي   الخبير بالمهمة المسندة إليه داخل األجل المحدد له أو لم يق

  .»بدون استدعاء األطراف، خبيرا آخر بدال منه وأشعر األطراف فورا بهذا التغيير
فانطالقا من نص المادة للقاضي أن يقوم باستبدال الخبير المعين من طرفه تلقائيا أو بناء 

ـ  . على طلب الخصوم ويعين خبيرا آخر محله ه ويكون هذا االستبدال حسب ما نصـت علي
  .إذا لم يتأت له القيام بالمهمة المسندة إليه أو إذا لم يقبل القيام بها: المادة لسببين هما

السفر الطويل : وهناك من يرى أن من بين أسباب عدم القيام بالمهمة المسندة إلى الخبير
، ففي هذه الحالة يجب أن تتم عملية االستبدال بكيفية سليمة حتـى ال تتسـم   100أو المرض

ة بالعيب وحفاظا على حقوق الدفاع، وفي هذا السياق جاء في قـرار صـادر عـن    المسطر
إن الخبير المعين من طرف المحكمة أثناء «: أنه 1961يوليوز  10المجلس األعلى بتاريخ 

جريان الدعوى ال يمكن استبداله بآخر إال بصفة قانونية وبعد إعالم الطرفين بذلك وإال كان 
، فهذا الموقف الذي تبنـاه المجلـس األعلـى    101»...الخبير باطالالحكم المبني على تقرير 

  .السابقة الذكر 61ينسجم مع مقتضيات المادة 
والمالحظ من خالل معاينة بعض الملفات التي تَقرر فيها إجراء الخبرة أن بعض الخبراء 

ي يتقاعسون في أداء واجبهم دون مبرر معقول وبعد تذكيرهم لعدة مرات، فمنهم من يطلب ف
األخير وبعد مرور عدة شهور إعفاءه من إنجاز الخبرة واألدهى من ذلـك أن هنـاك مـن    
الخبراء من يتقدم بطلب الرفع من أتعاب الخبرة، وتستجيب المحكمة لطلبه إال أنه بعد ذلـك  

وانطالقا من هذا الوضع نميل إلى االتجاه الفقهـي  . يلتمس إعفائه من المأمورية المنوطة به

                                                 
 .127: محمود جمال الدين زكي، مرجع سابق، ص 100
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بتطبيق جريمة إنكار العدالة على الخبراء الذين تعينهم المحكمة إلنجاز مهمة ما الذي يطالب 
ثم يرفضون القيام بها دون أن يكون لهذا الرفض سببا جديا أو مشروعا، وتفعيل ما تـنص  

  .102من قانون المسطرة المدنية 61عليه الفقرة الثانية من الفصل 
  

ي النظم القانونية ي النظم القانونية ي النظم القانونية ي النظم القانونية تمييز الخبرة القضائية عن باقتمييز الخبرة القضائية عن باقتمييز الخبرة القضائية عن باقتمييز الخبرة القضائية عن باق: : : : الثانيالثانيالثانيالثانيالفرع الفرع الفرع الفرع 

        األخرىاألخرىاألخرىاألخرى
سبق أن عرفنا الخبرة بأنها إجراء من إجراءات التحقيق وأنها الوسيلة التي يسترشد بهـا  
القاضي لتنوير معارفه في أمور فنية ليس له علم أو دراية بها، ولذلك وجب تمييزها عـن  

، وكذا )حث الثانيالمب(، والتحكيم )المبحث األول(غيرها من المفاهيم المشابهة لها كالشهادة 
  ).المبحث الثالث(الترجمة 

  
        103103103103الخبرة والشهادةالخبرة والشهادةالخبرة والشهادةالخبرة والشهادة: : : : المبحث األولالمبحث األولالمبحث األولالمبحث األول

الشهادة كوسيلة لإلثبات تفيد قيام شخص من غير أطراف النـزاع بعـد أدائـه لليمـين     
القانونية باإلخبار في مجلس القضاء بما يعرفه شخصيا حول حقيقـة وقـائع منتجـة فـي     

  .104اإلثبات
، وقد تختلف )المطلب األول(د تلتقي في بعض جوانبها مع الخبرة فالشهادة بهذا المفهوم ق

  ).المطلب الثاني(معها في أخرى 
  
  

                                                 
 النظر عن الجزاءات التأديبية ، يمكن الحكم على الخبير الذي لم يقم بالمهمـة  بصرف «: من قانون المسطرة المدنية 61الفقرة الثانية من الفصل  102

إنجاز الخبرة للطرف المتضرر كما يمكن الحكم عليه بغرامـة   رفضها بدون عذر مقبول بالمصاريف والتعويضات المترتبة عن تأخير المسندة إليه أو
  ».لفائدة الخزينة

 71 ونظم إجراءاتها المسطرية في الفصول من. من قانون االلتزامات والعقود 448إلى  443نظم المشرع المغربي شهادة الشهود في الفصول من  103
  .من قانون المسطرة المدنية 84إلى 

 .22: ، صمرجع سابقعلي الحديدي،  104
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        أوجه التشابه بين الخبرة القضائية والشهادةأوجه التشابه بين الخبرة القضائية والشهادةأوجه التشابه بين الخبرة القضائية والشهادةأوجه التشابه بين الخبرة القضائية والشهادة: : : : المطلب األولالمطلب األولالمطلب األولالمطلب األول

تلتقي الخبرة والشهادة في مجموعة من النقط، فكالهمـا يقومـان بالمسـاهمة باإلفـادة     
التعرف على الحقيقة، مما أدى ببعض الفقهاء إلى القول  بالمعلومات لصالح العدالة من أجل

  .بأن الخبرة ليست إال نوعا من الشهادة
فالخبرة والشهادة من الناحية الشكلية يتشابهان، فكالهما يستخدم في مجال الدعوى مـن  
أجل الوصول إلى التأكد اليقيني، كما أن تصريحات الشاهد أو الخبير هي ذات طبيعة واحدة 

  .على مدى أمانة الشاهد والخبيرتتوقف 
فضال عن أن الخبير كالشاهد يعد شخص من األغيار ال عالقة له بالنزاع القائم، يمد يـد  

  .105المساعدة إلى القضاء
كما تلتقي الخبرة والشهادة في مسألة طلب إحالة وقائع النزاع للتحقيق أو نـدب الخبيـر   

للمحكمة أن توافـق علـى ذلـك أو    و. الذي يمكن أن يكون محل طلب من أطراف النزاع
وسـواء  .ترفضه متى وجدت في عناصر الدعوى وفي أوراقها ما يغني عن ذلك اإلجـراء 

تعلق األمر بإجراء خبرة أو بسماع شهادة شاهد، فال بد من إصدار حكـم تمهيـدي يحـدد    
من قـانون المسـطرة    72و  59، طبقا لمقتضيات الفصلين 106موضوع الخبرة أو التحقيق

  .المدنية
  

        أوجه الخالف بين الخبرة والشهادةأوجه الخالف بين الخبرة والشهادةأوجه الخالف بين الخبرة والشهادةأوجه الخالف بين الخبرة والشهادة: : : : المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني

فكما تلتقي الخبرة والشهادة في النقط التي تم ذكرها، فهي تختلف عن بعضها في كون أن 
الخبير رجل فن أو علم تستعين به المحكمة الستيضاح ما غمض عنها، عكس الشاهد الذي 

أو سمعه، فالشاهد يقوم عـادة   غالبا ما يكون مجرد شخص عادي يروي للمحكمة ما شاهده

                                                 
 .41: محمد الكشبور، مرجع سابق، ص 105
 .وما بعدها 23:علي الحديدي، مرجع سابق ص 106



 

48 
 

بسرد الوقائع كما رآها أو سمعها بنفسه دون إبداء أي تقدير أو رأي بشأنها، بخالف الخبير 
الذي يكون ملزما ليس فقط بمعاينة الوقائع بل بتقديرها وبتفسيرها، فانتداب الخبير أساسـه  

عى ألنه رأى أو سمع واقعة تفيد أما الشاهد فإنما يستد. المعرفة الفنية أو العلمية لهذا األخير
  .المحكمة في اإلثبات

كما تختلف الخبرة عن الشهادة في أن األولى يقوم بها الخبير بعيدا عن المحكمة ويكتفي 
  .108، أما الثانية فتؤدى عادة أمام المحكمة107بإنجاز تقرير يودع في كتابة الضبط

ود فال يحصر عددهم عادة بل أما الشه 109ويتراوح عدد الخبراء مبدئيا بين واحد وثالثة
  .يبقى األمر معلقا على ما تقتنع به المحكمة

والراجح في مجال التمييز بين الخبرة والشهادة هو قابلية االسـتبدال، فالشـاهد مجـرد    
شخص أوجدته الظروف ليشهد واقعة ما وال يمكن استبداله بغيره، أما الخبير فقـد أدخلـه   

  .110ية أو معرفة وبالتالي يجوز استبدالهالقاضي في الدعوى بما له من درا
، أما الخبرة فيمكن اللجوء 111وال تعتمد شهادة الشهود إال في األحوال التي بينها المشرع

  .112إليها كلما كنا أمام مسألة فنية أو علمية
  

        الخبرة والتحكيمالخبرة والتحكيمالخبرة والتحكيمالخبرة والتحكيم: : : : المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني
إذ كان معتمـدا   عرف التحكيم كمؤسسة اختيارية لحل المنازعات منذ عهود قديمة جدا، 

  113والرومان واليونان نفي مجتمعات مصر القديمة، وبابل وآشور والفينيقيي

                                                 
 .من قانون المسطرة المدنية 60الفصل  107
 .من نفس القانون 76الفصل  108
الخبراء بأعمالهم مجتمعين ويحررون تقريرا واحدا ، فإذا كانت آراؤهـم مختلفـة    يقوم: "لىم التي تنص ع.م.من ق 66الفقرة األولى من الفصل  109

  ."رأي كل واحد واألسباب المساندة له مع توقيعه من طرف الجميع بينوا
 . 37: ، ص1964عثمان آمال عبد الرحيم، الخبرة في المسائل الجنائية، دار النهضة العربية القاهرة، الطبعة األولى،  110
 .من قانون االلتزامات والعقود 444و  443الفصول  111
 .وما بعدها 22: علي الحديدي، مرجع سابق، ص 112
ار البيضاء، عبد اهللا درميش، التحكيم الدولي في المواد التجارية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، نوقشت بكلية الحقوق بالد 113

 .اوما يليه 22: ، ص1983- 1982
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وكان العرب بدورهم يحتكمون في معامالتهم إلى شيوخ القبائل كمحكمـين يضـطلعون   
  .بمهمة فض الخالفات التي كانت تثار بينهم

ولي في الفصول من وقد عمل المشرع المغربي على تنظيم التحكيم في شقيه الداخلي والد
حل «من نفس القانون بكونه  306من قانون المسطرة المدنية، فعرفه الفصل  327إلى  306

نزاع من لدن هيأة تحكيمية تتلقى من األطراف مهمة الفصل في النزاع بناء على اتفـاق  
  .»للتحكيم

ا فـي  ، وقد يختلف معه)المطلب األول(وقد يلتقي التحكيم مع الخبرة في بعض الجوانب 
  ).المطلب الثاني(جوانب أخرى 

  
        أوجه التشابه بين الخبرة والتحكيمأوجه التشابه بين الخبرة والتحكيمأوجه التشابه بين الخبرة والتحكيمأوجه التشابه بين الخبرة والتحكيم: : : : ألولألولألولألولالمطلب االمطلب االمطلب االمطلب ا

تتفق الخبرة والتحكيم في االستعانة بأحد األغيار الذي ليست له أية صلة بالنزاع وتتفـق  
الخبرة والتحكيم كذلك في شروط النزاهة والموضوعية والحياد الواجب توفرها في الخبيـر  

  .ال عن أنهما يمكن أن يطلبا من أطراف النزاعفض. أو المحكم
  

        أوجه الخالف بين الخبرة والتحكيمأوجه الخالف بين الخبرة والتحكيمأوجه الخالف بين الخبرة والتحكيمأوجه الخالف بين الخبرة والتحكيم: : : : المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني

يعد المحكم قاضيا يعين باتفاق يبرم بين األطراف لكي يفصل في نزاع قـائم أو سـيقوم   
مستقبال، أما الخبير فهو مجرد مساعد لسلطة القضاء والرأي الـذي يبديـه تقبلـه     114بينهم

  .115أو ترفضه طبقا لسلطتها التقديريةالمحكمة 
ويمنع التحكيم في المواد الجنائية خالفا للخبرة التي تجد لها تطبيقات ال تقع تحت حصر 

  .116في هذا المجال

                                                 
يمكن لألطراف أن يتفقوا في كل عقد على عرض المنازعات التي قد تنشأ بصدد تنفيذ : "من قانون المسطرة المدنية على أنه 309ينص الفصل  114

 ...".هذا العقد على المحكمين
 .من قانون المسطرة المدنية 66الفصل  115
 .46: محمد الكشبور، مرجع سابق، ص 116
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كما أن الخبرة الفنية أو العلمية هي التي تتحكم في نشاط الخبير، أما المحكم فقد يكـون  
د يستعين هو نفسه بخبير في المسائل الفنية خبيرا في موضوع النزاع وقد ال يكون كذلك، وق

  .التي تُعرض له
خالفـا   117فحكم المحكم يحوز عادة حجية الحكم المقضي به وهو عبارة عن سند تنفيذي

: لتقرير الخبير، وقد سبق للمجلس األعلى أن اعتبر المحكم خبيرا فقد جاء في إحدى قراراته
التي أثير لديها هي كذلك ما تتضمنه هاته  إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ...«

الوسيلة قد أجابت عن ذلك بما ملخصه أن األمر االبتدائي تضمن التعريف بطرفي النـزاع  
وأورد أسماءهما وصدر في نطاق السلطة الوالئية لرئيس المحكمة التي تقتضي البت في 

يسوا منَصبين لتولي غيبة األطراف وأن المحكمين مجرد خبراء يمارسون مهنتهم الحرة ول
مهام القضاء حتى يكون لهم أن يحكموا باسم جاللة الملك وإنما استمدوا صالحيتهم مـن  
إرادة األطراف الذين اتفقوا مسبقا على اللجوء إلى التحكيم بدل القضـاء وأنـه ال يمكـن    

ـ  . االحتجاج باألحكام العامة للمسطرة التي تطبقها المحاكم ده إذ أن باب التحكيم لـه قواع
 50الخاصة ولم يحل المشرع على المسطرة العادية إال في حاالت خاصة ليس منها الفصل 

  118»...هو الذي يحدد البيانات التي يجب أن يتضمنها حكم المحكمين 318بل إن الفصل 
        

        الخبرة والترجمةالخبرة والترجمةالخبرة والترجمةالخبرة والترجمة: : : : المبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالث
القضائية، فقـد  وهي لغة اإلجراءات  119رغم أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية بالبالد

يحدث أن يتقدم أحد المتقاضين بوثيقة مكتوبة بلغة أجنبية حيث تثار مسألة ترجمتهـا مـن   
  .متخصصين

المطلـب  (وتضاربت اآلراء حول هذا الموضوع، فاعتبر بعض الفقه أن الترجمة شهادة 
  ).المطلب الثاني(واعتبرها البعض اآلخر نوعا من أنواع الخبرة ) األول

                                                 
 .48: ق، صمحمد الكشبور، المرجع الساب 117
 .وما بعدها 155: ، ص144، منشور بمجلة القضاء والقانون، العدد 1992يوليوز  7قرار صادر في  118
  .1996حسب تصدير دستور  119
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        الترجمة شهادةالترجمة شهادةالترجمة شهادةالترجمة شهادة: : : : المطلب األولالمطلب األولالمطلب األولالمطلب األول

يذهب هذا الجانب من الفقه إلى أن الترجمة من لغة إلى أخرى ال تستلزم القيام بأبحـاث  
فالترجمة وسيلة إثبـات مثـل   . علمية أو فنية، وال تحتاج إلى أي استنتاج أو تقدير شخصي

الشهادة حيث يشهد المترجم لما تحتويه المستندات المعروضة عليه أو مـا تتضـمنه مـن    
  .افات أو تقريراتاعتر

فالترجمة ليست وسيلة إثبات في ذاتها ولكنها كالخبرة عمل فني يساعد القاضي على فهم 
وبذلك ال تختلف الترجمة عن الخبرة في طبيعتها بل إن مدلول الخبرة فـي معنـاه   . الواقع

  .120الواسع يشملها كذلك، والترجمان تسري عليه قواعد الخبرة في الغالب
ب في النهاية إلى أن الترجمة في حقيقتها أقرب إلى الشهادة منها إلـى  ويخلص هذا الجان

  .الخبرة الفنية
  

        الترجمة خبرةالترجمة خبرةالترجمة خبرةالترجمة خبرة: : : : المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني

هذا الجانب من الفقه يذهب إلى أن الترجمة ما هي إال نوع من أنواع الخبرة الفنية وقد  
كل منهما سواء  استند هذا الرأي إلى أن قاضي الموضوع يكون دائما في حاجة إلى مساعدة

في حالة عدم درايته بفن أو علم أو في حالة عدم درايته بلغة أجنبية مـا، خاصـة أنهمـا    
  .يشتركان في اإلجراءات وفي التنظيم التشريعي

وتتميز الخبرة القضائية عن الترجمة في أن هذه األخيرة تعني نقل لغة إلى لغة أخـرى  
أبحاثا علمية أو فنية، وال تقتضـي سـوى نقـل    سواء كتابة أو مشافهة، كما أنها ال تستلزم 

  . وال تحتاج إلى استنتاج أو تقرير فني. عبارات من لغة إلى أخرى

        

                                                 
 .92: ، ص02/2002كمال الودغيري، الخبرة القضائية في القانون المغربي، منشور بمجلة القانون المغربي، العدد  120



 

52 
 

مناقشة تقرير الخبير وقيمته اإلثباتية وسلطة المحكمة مناقشة تقرير الخبير وقيمته اإلثباتية وسلطة المحكمة مناقشة تقرير الخبير وقيمته اإلثباتية وسلطة المحكمة مناقشة تقرير الخبير وقيمته اإلثباتية وسلطة المحكمة : : : : الثالثالثالثالثالثالثالثالفرع الفرع الفرع الفرع 

        تجاههتجاههتجاههتجاهه
بعد انتهاء الخبير من إنجاز المهمة المنوطة به في إطار الضوابط المنظمة لسير عمـل  

ة القضائية، يودع تقريره والذي غالبا ما يكون مكتوبا بكتابة الضبط للمحكمة المختصة الخبر
التي تتولى التأشير عليه، و به يضمن الخبير كل المالحظات العلمية والفنية والخالصة التي 
توصل إليها حسب ما ورد في األمر التمهيدي واإلجابة على األسئلة الفنيـة المحـددة مـن    

لموضوع، والمشرع المغربي لم ينظم شكلية معينة للحلة التي يجب أن تُصاغ طرف قاضي ا
من قـانون   60وإنما اكتفى باإلشارة فقط من خالل مقتضيات المادة  121فيها تقارير الخبرة

إذا كان التقرير مكتوبا حدد القاضي األجل الذي يجب علـى  «: المسطرة المدنية إلى ما يلي
غ كتابة الضبط األفراد بمجرد وضع التقرير المذكور بها، ألخذ الخبيران أن يضعه فيه وتبل

  .»نسخة منه
  :وإحاطة بمضامين هذا الفرع سنقسمه على الشكل التالي

  مناقشة تقرير الخبير وحجيته: المبحث األول
  بطالن تقرير الخبير: المبحث الثاني
  سلطة المحكمة إزاء تقرير الخبير: المبحث الثالث

  
        ناقشة تقرير الخبير وحجيتهناقشة تقرير الخبير وحجيتهناقشة تقرير الخبير وحجيتهناقشة تقرير الخبير وحجيتهمممم: : : : المبحث األولالمبحث األولالمبحث األولالمبحث األول

يعتبر تقرير الخبير دليال من أدلة اإلثبات فيصح لمن قُدم التقرير لمصلحته أن يحتج بـه  
إلثبات ادعائه أو دفاعه، فله أن يتمسك بكافة الحجج واألسانيد التي بنا عليها الخبير تقريره 

كلي إلهدار قيمته في ومن حق الخصوم اآلخرين الدفع ببطالن عمل الخبير إذا شابه عيب ش

                                                 
  :لخبرة يجب أن يكون واضحا ويتضمنيرى جانب من الفقه أن تقرير ا 121
 .علي الحديدي، مرجع سابق. الديباجة، أعمال الخبرة، التاريخ والتوقيع، المرفقات-
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اإلثبات، كما لهم مناقشة وإظهار وجه الخطأ في البيانات التي أوردها الخبير في تقريره أو 
  .122محاضر أعماله ودحض الحجج واألسانيد التي بني عليها التقرير

المطلب (، وحجيته )المطلب األول(وعليه سنتناول في هذا المبحث مناقشة تقرير الخبير 
  ).الثاني
  

        مناقشة تقرير الخبيرمناقشة تقرير الخبيرمناقشة تقرير الخبيرمناقشة تقرير الخبير: : : : مطلب األولمطلب األولمطلب األولمطلب األولالالالال

يعد التقرير الذي ينجزه الخبير بطلب من المحكمة في شأن جوانب واقعية تتعلق بنزاع   
، غير أنه ليس 123دليال من أدلة اإلثبات في الدعوى -كيفما كانت طبيعة هذا النزاع–معين 

ن دائما محـال لمناقشـة   دائما بالدليل الحاسم فيها، بحيث ال يجوز التعقيب عليه، وإنما يكو
  .أطراف النزاع وموضوعا لطعونهم

فوضع تقرير الخبرة لدى المحكمة يعد بمثابة نهاية لمهمة الخبير، فال يمكنـه تقـديم أي   
تقرير آخر تكميلي أو إضافي ما لم تأمر المحكمة بذلك، غير أنه يجوز عند االقتضاء وذلك 

ألخطاء المادية التي وقعت في التقرير أو بعد أخذ موافقة المحكمة أن يقوم بتصحيح بعض ا
بعض اإلغفاالت والتي ال تؤثر في التقرير من حيث الجوهر وإرفاق وثـائق أو معلومـات   

  .استقاها الخبير بعد وضع التقرير
فإذا كان التقرير شفويا حدد القاضي تاريخ الجلسة التي سيستدعي لها األطراف بصـفة  

  .124ذي يضمن في محضر مستقلقانونية، ويقدم الخبير تقريره ال
فمسألة مناقشة تقرير الخبير سواء من القاضي أو الخصوم مسألة حيوية ينبغي التوسـع  
فيها كلما أمكن ذلك، خصوصا في الوقائع التي تتحكم في إثباتها جوانب علمية وفنية قابلـة  

ى يـدفع  للتطور بشكل دائم، مما يفرض على القاضي الحاجة إلى التعرف على خلفياتها، حت
عنه شبهة االعتقاد بتهميش دور الخبير بعدم مناقشته، وانفراده برأيه في بناء قناعاته بمعزل 
عن رأي الخبير، الذي يفترض بأن تقاريره العلمية والفنية يعول عليها القاضي في تعزيـز  

                                                 
 .102: عبد الحكيم فودة، موسوعة اإلثبات في المواد المدنية والتجارية والشرعية، الجزء الثالث، دار المطبوعات الجامعية، مصر، ص 122
 .102: ق، صمحمد الكشبور، مرجع ساب 123
  .من قانون المسطرة المدنية 60دة الما 124
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يـة لـم   قناعاته لبناء عقيدة حكمه باعتبار أن المناقشة ستوفر له اإللمام بخلفيات علمية وفن
يتطرق إليها بحكم حدود التكليف وبالمناقشة ستضيف إجابات عن استفسارات ستعزز مـن  

وتقييم تقرير الخبير والتعرف على مدى تمكنه مـن  . قناعات القاضي في بناء عقيدة حكمه
  .اإلحاطة بمجمل الخبرة التي نُدب ألجلها، أو عجزه في ذلك

قدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين أرائهـم  فبهذه الطريقة سيضيف جانبا إيجابيا يدعم ت
فيما يختلفون فيه فهو مما يستقل به قاضي الموضوع، وإذا كان للقاضـي التقـدير الحـر    
والسلطة الكاملة على نتائج أعمال الخبرة إال أن هناك ضـوابط أساسـية تعـين القاضـي     

  :لتحقق مما يليوتساعده على القيام بهذه المهمة حتى ال يضل أو يتعسف فيها وهي ا
هل روعيت القوانين والمبادئ التي تحكم أعمـال الخبـرة، وهـل طبقـت      .1

 أحكامها؟

 هل هناك توافق بين تقارير الخبرة وشهادة الشهود، أو اعتراف المتهم؟ .2

وإن كان هناك أكثر من خبير، هل هناك إجماع بينهم أم ال، والمالحظ مـن   .3
بمـا خلـص إليـه الخبيـر فـي      الناحية الواقعية أن القاضي غالبا ما يسلم 

وهو التوجه الذي بات معموال بـه علـى   . تقريره،ويبني حكمه على أساسه
نطاق واسع خصوصا في القضايا الجنائية بحكم تطور الجريمة وأسـاليبها،  
وصعوبة التعرف على وسائل إثباتها إال بالوسائل العلمية، وهذا التصـرف  

ورد في موضـوع فنـي ال   منطقي من القاضي فالمفترض أن رأي الخبير 
اختصاص للقاضي فيه، وليس من شأن ثقافته أو خبرته القضائية أن تتيح له 
الفصل فيه، باإلضافة إلى ذلك فهو الذي انتدب الخبير، ووثق فيه وراقـب  

أما إذا قضت المحكمة بخالف رأي الخبيـر أو بعضـه وهـذا    . أداء مهمته
ه جانبا وعلى القاضي بيـان  يتطلب منها أن تفند رأي الخبير قبل أن تطرح
 .أسباب ذلك بحكم أن رأي الخبير غير ملزم له

وأخيرا يجب االعتناء كثيرا برأي الخبير ألنه غالبا ما يتخذ أساسا للحكم الذي سيصـدره  
  .قاضي الموضوع في هذا الصدد
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        حجية تقرير الخبيرحجية تقرير الخبيرحجية تقرير الخبيرحجية تقرير الخبير: : : : المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني

ن المحكمة كقاعدة عامة له قوة اإلثبات إن التقرير الذي ينجزه الخبير بناء على انتداب م
في شأن ما أثبته هذا الخبير من الوقائع التي شـاهدها   125التي تكون عادة لألوراق الرسمية

فمـادام الخبيـر   . أو سمعها أو علمها أو استنتجها في حدود االختصاصات التي ُأوكلت إليه
مية التي ال يمكن إثبات عكس يقوم بمهمته في التحقيق والتقصي والبحث بمثابة الورقة الرس

ما ضمن بها مبدئيا إال عن طريق الطعن بالتزوير خاصة وأن الخبير ال يباشر مهمته هـذه  
، وهكذا فلتقرير الخبير حجة في اإلثبـات بشـأن مختلـف    126إال بعد تأديته لليمين القانونية

ذلك الحضور، بياناته المتعلقة بتاريخه وبحضور الخصوم في الدعوى أمامه أو تخلفهم عن 
وبجميع األمور المادية التي حققها الخبير واألعمال الشخصية التـي أنجزهـا فـي حـدود     
المأمورية الفنية أو العلمية التي انتُدب من أجلها، ومن غير المعقول والمنطق قبول شـهادة  
الشهود للتدليل على خالف تلك البيانات، وقد جاء في قرار المجلس األعلى الصادر بتاريخ 

لكن حيث إنما جاء بهذا الفرع خالف الواقع ذلك أن الخبير هو شخص «: 1995شتنبر  23
محلف يشهد في تقريره بأنه قام باستدعاء المشغلين لحضور عملية الخبرة فامتنعوا عـن  

 17الضبط بتـاريخ   بكتابةالحضور بدعوى أنهم وضعوا تصريحهم المشار إليه بالقضية 
ن الخبرة حسب تنصيصـات القـرار قـد بلغـت للمشـغلين      باإلضافة إلى أ 1977فبراير 

الطاعنين فلم يطعنوا فيها بأي مطعن قانوني مما جعل هذا الفرع خالف الواقع، األمر الذي 
  .127»يجب عدم قبوله

ومما ال شك فيه أن ما يتوصل إليه الخبير من نتائج فنية أو علمية ويضمنها في صـلب  
وإنما يحق ألطراف الدعوى دائما إثبات خطئه أو سهوه أو تقريره ال تكون له القوة المطلقة 

                                                 
، س 1988نوفمبر  4، منشور بمجلة قضاء المجلس األعلى عدد 3332/86، ملف مدني عدد 14/3/1988بتاريخ  699قرار المجلس األعلى رقم  125
 .88: ، ص13
 .108-107: محمد الكشبور، مرجع سابق، ص 126
  .وما بعدها 26: ، ص19و  18ددان قرار منشور بمجلة رابطة القضاء، الع 127



 

56 
 

عدم مطابقته للواقع ولهم في ذلك اللجوء إلى كافة وسائل اإلثبات الممكنـة وخاصـة متـى    
  .اطمأن قاضي الموضوع إلى ذلك اإلثبات

أما فيما يخص ما أبداه الخصوم من أقوال أو مالحظات أو اعتراضات وأثبتـه الخبيـر   
قرير الذي أنجزه، فالراجح أن تكون لمحكمة الموضوع السلطة الكاملة فـي  القضائي في الت

تقديرها عند تكوين اعتقادها بشأنها، وهكذا الشأن أيضا بخصوص جميع المسائل التي تخرج 
مـن الناحيـة   –عن نطاق اختصاص الخبير وال تتصل أبدا بمأموريته، فـيمكن دحضـها   

ك مثال تحقق الخبير من اتفاق حاصل بين الخصوم بكافة وسائل اإلثبات، ومن ذل -القانونية
  .128وهو بصدد إنجازه لمهمته

وغني عن البيان أن ما يتوصل إليه الخبير من نتائج فنية أو علمية ويضمنه في تقريره، 
ليست له قوة مطلقة، إنما يحق ألطراف النزاع دائما إثبات خطئه أو سهوه أو عدم مطابقته 

في ذلك كافة وسائل اإلثبات الممكنة والمتاحة أمـامهم، وخاصـة   للواقع، ولهم أن يستعملوا 
  .متى اطمأن قاضي الموضوع إلى ذلك اإلثبات
        بطالن تقرير الخبيربطالن تقرير الخبيربطالن تقرير الخبيربطالن تقرير الخبير: : : : المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني

يعرف الفقه البطالن بأنه جزاء يلحق اإلجراء المسطري كلما جاء مخالفا للنموذج الـذي  
من كل أثر قـانوني، والمالحـظ أن   وضعه المشرع، ويترتب عن ذلك تجريد هذا اإلجراء 

المشرع المغربي تناول نظرية البطالن بشكل مقتضب في إطار قانون المسـطرة المدنيـة   
وكرس مبدأ أساسي بأن بطالن إجراء ما رهين في كافة األحوال بإحداث ضـرر للخصـم   

 يسري نفـس «من قانون المسطرة المدنية  49وهو ما تنص عليه الفقرة الثانية من الفصل 
الحكم بالنسبة لحاالت البطالن اإلخالالت الشكلية والمسطرية التي ال تقبلها المحكمة إال إذا 

 359، وكذلك الشأن بالنسبة لما نصت عليه المـادة  »كانت مصالح الطرف قد تضررت فعال
يجب أن تكون طلبات نقض األحكام المعروضة على المجلـس األعلـى   «من نفس القانون 

  :سباب اآلتيةمبنية على أحد األ
 .خرق القانون الداخلي .1

                                                 
 .109: محمد الكشبور، مرجع سابق، ص 128
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 .»...خرق قاعدة مسطرية أضرت بأحد األطراف .2

، وكيف تتم إثارة الدفع ببطالن هذا )المطلب األول(فما هي أسباب بطالن تقرير الخبير؟ 
  ).المطلب الثاني(التقرير؟ 

  
        أسباب بطالن تقرير الخبيرأسباب بطالن تقرير الخبيرأسباب بطالن تقرير الخبيرأسباب بطالن تقرير الخبير: : : : المطلب األولالمطلب األولالمطلب األولالمطلب األول

خضعان فيما يخص نظرية بطالنه كما سـبق أن  إن تقرير الخبرة وعمل الخبير عموما ي
أشرنا إلى القواعد العامة لبطالن اإلجراءات المدنية ما دام المشرع المغربي لم ينص علـى  

  .129قواعد خاصة ببطالن إجراءات التحقيق بما فيها إجراء الخبرة
عل فالخبرة ال تبطَل إال إذا ثبت أن من يتمسك بذلك البطالن أصابه ضرر من جرائه، ول

من جملة األسباب التي يمكن االعتماد عليها للدفع ببطالن الخبرة عدم أداء الخبيـر الغيـر   
من قانون المسطرة المدنية حيـث   59مسجل بجدول الخبراء اليمين التي نص عليها الفصل 

الطاعن لم يكن ينازع فـي  «أن  1985يوليوز  5جاء في قرار المجلس األعلى الصادر في 
ما في قانونية الخبرة التي أنجزت من طرف الخبير غير محلـف دون أن  مبدأ الخبرة وإن

أو عدم التقيد بأحكام  130»...يؤدي اليمين الشيء الذي كان معه كامل الحق في الطعن فيها
من قانون المسطرة المدنية فيما يتعلق باستدعاء األطـراف والـوكالء لحضـور     63المادة 

مـارس   03الصـادر بتـاريخ    623س األعلى عدد إنجاز الخبرة، وقد جاء في قرار المجل
تقرير الخبرة المصادق عليه من طرف المحكمة مصدره القرار المطعون فيه «: أن 2004

ال يتضمن حضورهم، وأن اإلشعارات باالستدعاء المتعلقة ببعضهم رجعت بمالحظة غيـر  
 63الفصـل  مطالب به وبأن أحدهم متوفى، مما لم يكن معه الخبير قد احترم مقتضـيات  

المحتج بخرقه، وأن المحكمة مصدرة  القرار المطعون فيه عندما صادقت على تقريـره،  
، أو 131»تكون قد جعلت قرارها غير مبني على أساس وعرضته بالتالي للنقض واإلبطـال 

عدم اإلشارة إلى أقوال الحضور ومالحظاتهم ضمن تقرير الخبرة وإغفال توقيع التقرير من 
                                                 

 .125: محمد المجدوبي اإلدريسي، مرجع سابق، ص 129
 .وما بعدها 65: قرار منشور بمجلة اإلشعاع، العدد الثاني، ص 130
 .210:، ص2005قرار منشور بمجلة القصر، العدد العاشر، يناير  131
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خبراء المنتدبين أو عدم إنجاز الخبير للمهمة المنوطـة بـه شخصـيا أو    طرف الخبير أو ال
  .تجاوزه للمأمورية التي أسندت إليه

  
        إثارة الدفع ببطالن تقرير الخبيرإثارة الدفع ببطالن تقرير الخبيرإثارة الدفع ببطالن تقرير الخبيرإثارة الدفع ببطالن تقرير الخبير: : : : المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني

إن إثارة الدفع ببطالن إجراء من إجراءات الخبرة يجب التمسك به مباشرة بعـد إيـداع   
ت طائلة عدم قبوله لوقوعه بعد فوات وقته، وفـي  التقرير وليس بعد مناقشة موضوعه، تح

بمـا أن الطاعنـة قـدمت    «: هذا الصدد جاء في قرار صادر عن المجلس األعلـى أنـه  
مستنتجاتها في الجوهر بعد إنجاز الخبرة دون أن نتمسك قبل ذلك ببطالنهـا لعلـة عـدم    

غيـر  استدعائها من طرف الخبير للحضور أثناء قيامـه بمهمتـه فـإن الطعـن يكـون      
  .132»...مقبول

ويرى الفقه والقضاء المقارن أنه يجوز للمحكمة أن تستقي بعض معلوماتها للفصل فـي  
النزاع من تقرير باطل أو مخالف لإلجراءات القانونية بشرط أال يكون هذا التقرير الباطـل  

 إذ يضم إلى األدلة األخرى القائمة في الـدعوى  133هو األساس الوحيد الذي بني عليه الحكم
  .134يكمل بها القاضي عناصر اقتناعه استعماال لسلطته التقديرية المطلقة

  
        الخبيرالخبيرالخبيرالخبير    سلطة المحكمة إزاء تقريرسلطة المحكمة إزاء تقريرسلطة المحكمة إزاء تقريرسلطة المحكمة إزاء تقرير: : : : المبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالث

إن الخبرة القضائية كأية وظيفة يفترض أنها تشتغل في ظل وجود آلية تعمل على قياس 
يم ما يعدونـه مـن   درجة أدائها بهدف مراقبة ومتابعة تقاريرها الصادرة عن خبرائها وتقي

تقارير فنية تتفوق عليها في أغلب األحيان صدور أحكام قطعية ونهائية يتحمـل مسـؤولية   
تبعاتها الخبير القضائي باعتباره المنتدب للبت في مسائلها العلمية والفنية حيث يتعذر علـى  

  .القاضي اإلحاطة بجوانبها لبعده عن تخصصه القانوني

                                                 
 .وما بعدها 80: ، ص16، منشور بمجلة قضاء المجلس األعلى، العدد 1969دجنبر  24في  قرار المجلس األعلى الصادر 132
 .254: ، ص1985دار الجيل للطباعه ، عبد الوهاب العشماوي، إجراءات اإلثبات في المواد المدنية والتجارية،  133
 .161: محمود جمال الدين زكي، مرجع سابق، ص 134
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، )المطلـب األول (بي مبدأ حرية القاضي في تكوين عقيدته ومن أجله أقر المشرع المغر
  ).المطلب الثاني(وفي نفس الوقت ضرورة أخذ القاضي بنتائج الخبرة 

  
        مبدأ حرية القاضي في تكوين عقيدتهمبدأ حرية القاضي في تكوين عقيدتهمبدأ حرية القاضي في تكوين عقيدتهمبدأ حرية القاضي في تكوين عقيدته: : : : المطلب األولالمطلب األولالمطلب األولالمطلب األول

مبدئيا يعد تقرير الخبير دليال من أدلة اإلثبات في الدعوى إال أنه ليس بالـدليل القـاطع   
ما يفرض على محكمة الموضوع فرضا، وإنما هو عبارة عـن وثيقـة ينـدرج    والحاسم في

استخالص ما ضمن بها في مجال السلطة التقديرية لتلك المحاكم، وكيفما كانـت الوضـعية   
فباإلضافة إلـى إمكانيـة لجـوء قاضـي     . العلمية للخبير أو للخبراء الذين أنجزوا التقرير

يدة أو خبرة مضادة، فقد أكد المشرع المغربي على الموضوع إلى خبرة تكميلية أو خبرة جد
السلطة التقديرية التي تتمتع بها المحاكم في هذا الصدد ويتجلى ذلك من خـالل مقتضـيات   

ال يلـزم  «: من قانون المسطرة المدنية والتي تنص على أنه 66الفقرة األخيرة من الفصل 
تعيين أي خبيـر آخـر مـن أجـل     القاضي باألخذ برأي الخبير المعين ويبقى له الحق في 

، وما نصت عليه الفقرة األخيرة من المادة الثانية مـن  »استيضاح الجوانب التقنية في النزاع
45.00القانون رقم 

يمكن للمحاكم أن تستعين بآراء الخبراء القضـائيين علـى   «: بأنه 135
خـالل   وهو ما أكده االجتهاد القضـائي مـن  » سبيل االستئناس دون أن تكون ملزمة بها
تقـديرات الخبـراء   «: بـأن  1959نـونبر   26القرار الصادر عن المجلس األعلى بتاريخ 

  .136»القضائيين المعينين ال تلزم محاكم الموضوع
ال يمكـن  «: من قانون المسطرة المدنية الذي ينص علـى أنـه   140ومن خالل الفصل 

في الموضـوع وضـمن   استئناف األحكام التمهيدية إال في وقت واحد مع األحكام الفاصلة 
نفس اآلجال، ويجب أن ال يقتصر مقال االستئناف صراحة علـى الحكـم الفاصـل فـي     
الموضوع فقط بل يتعين ذكر األحكام التمهيديـة التـي يريـد المسـتأنف الطعـن فيهـا       

وعليه فطبقا لتوجيهات المشرع وقواعد المسطرة وِلما استقر عليه االجتهـاد  . »باالستئناف
                                                 

الصادرة بتاريخ  14918، المنشور بالجريدة الرسمية عدد )2001يونيو  22( 1422ربيع األول  29در في الصا 1.01.126الظهير الشريف رقم  135
19/07/2001. 
  .قرار غير منشور 136
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، فال بد من التمييز من جهة أولى بين مختلف اإلجراءات المسطرية التي القضائي المغربي
تُالبس الخبرة القضائية، كالقواعد الخاصة بكيفية تعيين الخبير وكيفية تجريحه ومسألة أدائه 

من القانون  18لليمين إن لم يكن مسجال بالجدول حسب الصيغة المنصوص عليها في المادة 
، ...القضائيين واستدعائه لألطراف وما يرتبط بكل ذلك من آجالالمتعلق بالخبراء  45.00

وبين جوهر الخبرة القضائية من جهة أخرى بمعنى ما توصل إليـه الخبيـر مـن خـالل     
  .استنتاجاته وتقريراته

فالقاعدة العامة أن محكمة الموضوع غير ملزمة مطلقا بإتباع ما جاء في تقرير الخبيـر  
تقضي بما يخالفه وذلك ألن المحكمة ال يمكنها في هذا الصدد أن  الذي انتدبته، بحيث لها أن

ومن هنا جاء مبدأ حرية القاضي التامة فـي  . تقضي بغير ما تقتنع به ويرتاح إليه ضميرها
تقدير عمل الخبير، فيأخذ به جميعه أو يأخذ ببعض ما جاء فيه، بل له أن يستبعده كليا مـن  

يا السلطة التقديرية التي تتمتع بها المحاكم فـي مـادة   ملف الدعوى وهذا الموقف يبلور عمل
  .137الخبرة

        ضرورة أخذ القاضي بنتائج الخبرةضرورة أخذ القاضي بنتائج الخبرةضرورة أخذ القاضي بنتائج الخبرةضرورة أخذ القاضي بنتائج الخبرة: : : : المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني

مبدئيا وكما أشرنا سابقا فالقاضي غير ملزم برأي الخبير بنص القانون، وكـذا مختلـف   
خبـراء  إال أنه وعند تعـدد تقـارير ال  . االجتهادات القضائية الصادرة عن المجلس األعلى

فلمحكمة الموضوع أن تقارن وتوازن فيما بينها، فلها أن تأخذ ببعضها دون البعض اآلخر، 
ولها أن تطرح تقرير الخبير الذي ندبته وتأخذ برأي الخبير االستشاري إذا اطمأنـت إليـه،   
ولها على النقيض من ذلك أن تطرح تقرير الخبير االستشاري وتأخذ برأي الخبيـر الـذي   

  .138كل ذلك دون مناقشة أو تفنيد تقرير الخبير الذي رفضت األخذ بهانتدبته، 

                                                 
: ، الجزء األول، ص1986محمد الكشبور، رقابة المجلس األعلى على محاكم الموضوع في المواد المدنية، أطروحة، كلية الحقوق بالدار البيضاء،  137

 .وما بعدها 235
 .170-169: محمود جمال الدين زكي، مرجع سابق، ص 138
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ومع ذلك، فإن محكمة الموضوع وهي تبعد تقرير الخبرة التي أمرت بها، أو تأخذ ببعض 
ما جاء فيه دون البعض اآلخر، أو ترجح تقرير خبير آخر، فهي ملزمـة بتعليـل مواقفهـا    

  .139لتكون بذلك منزهة عن العبث والتحكم
ا يبتعد القاضي كليا أو جزئيا عن تقرير الخبير، يجب عليه أن يعلل موقفه هذا، ثم فعندم

  .إن القاضي وهو يعلل حكمه يجب عليه أن ال يتناقض في استنتاجاته
حريـة  «فالسلطة الممنوحة للقاضي في مجال الخبرة تجد أساسها في المبدأ المتمثل فـي  

  .140»القاضي في تكوين عقيدته أو قناعته
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني 
                                                 

 .121: محمد الكشبور، مرجع سابق، ص 139
الكويتية، جمال فاخر النكاس، القواعد الموضوعية للخبرة القضائية في المسائل المدنية والتجارية في القانون الكويتي، مقال منشور بمجلة الحقوق  140

  .47: ، العدد الثالث، ص20السنة 
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مسائل الخبرة  
القضائية و انزياحها 

من وسيلة لإلثبات إلى 
وسيلة لإلفالت من 

  العقاب
إذا أمعن اإلنسان في الظواهر التي تتابع من حوله، فال شك أن الظاهرة اإلجرامية سوف 

جة األولى درمنشأ ذلك يعود بالين كل الظواهر التي يمكن رصدها وتمثل المرتبة األولى ب
قبل أن تتشكل المجتمعات اة اإلنسانية منذ بدئها وتالزمها مع الحيإلى قدم هذه الظاهرة و

  .المنظمة بالمفهوم المتعارف عليه لدى علماء االجتماع
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حيث إنه أناني بطبعه، فإنه  يمكنه أن يعيش إال مع محيطه، وفاإلنسان مدني بطبعه، ال
وقوفه وقفة ار، وأمام عجزه عن كبح جماحه وعارض مصالحه مع مصالح األغيعند ت

لى حقوق تداء عإنه يندفع اندفاعا أمام ضعفه لالعالمتفرج أمام نفسه األمارة بالسوء، ف
تتحقق بالتالي ظاهرة اآلخرين تحقيقا لمآربه وأغراضه الشخصية وبذلك نكون أمام اعتداء، و

  .141اإلجرام التي نجدها في كل العصور و المجتمعات
، 142القتل بصفة خاصة تكاد تصبح أقدم عمل إنسانيأن الجريمة بصفة عامة، وفالحق 

هذه األخيرة يلفها  كأنها خصيصة من خصائص الحياة االجتماعية، بحسبان أنوكذا تبدو و
ال يغير من هذا االستنتاج و. المصالح الفردية داخل الجماعةتضارب ويغلفها طابع األنانية و

ين تتخذ مسارا معينا أو يغلب عليها نمط إجرامي يغاير ما قد كون الجريمة داخل مجتمع مع
  .يوجد داخل مجتمع آخر

يجدها تمر دائماً بمراحل ثالث ، أولى تلك المراحل تبدأ المتفحص لحقيقة الجريمة و
القواعد أو  عندما تلجأ الجماعة اإلنسانية إلى وضع إطار عام لمجموعة من قواعد السلوك

باعد الجماعة بينها وبين الفوضى ل أن تسود بين أعضائها ، وبموجبها تُالتي يؤم -القانونية 
، سياسية كانت هذه قيمها التي تراها جديرة بالحمايةنظام وتؤمن به مصالحها و والال

وتحدد الجماعة من خالل سلطتها الرئاسية أياً من تلك  .المصالح أو اقتصادية أو اجتماعية
يجوز االتفاق على مناقضته  منها اوأي، ) القانون الجنائي كقواعد(القواعد يتصف باإللزام 

  ).كبعض قواعد القانون المدني أو التجاري المكملة(
أال يقف سمى برد الفعل االجتماعي ضدها، وفمن المنطقي بعد وقوع الجريمة ظهور ما ي

سلوكية د الالمجتمع مكتوف األيدي تجاه االنتهاكات الواقعة من بعض أفراد الجماعة للقواع
التي ترسمها ه أن يأخذ رد فعل مناسب متمثل في مجموعة من الجزاءات السائدة، إذ ال بد ل

  .نظامها االجتماعي ومتكافئة مع ما وقع من خروج صريح عن تراها مناسبةالجماعة و

                                                 
  .9: ، مطبعة الخليج العربي تطوان ص 2007، الطبعة الثانية   Iذ أحمد أبو العالء، القانون الجنائي العام بين النظري و التطبيقي  -1

قرة الب(، )72، 71سورة ص، اآليتين (، )وما بعدها 27سورة المائدة، اآلية (وهو ما يكشف عنه القرآن الكريم في قصة ابنى آدم عليه السالم،   142
  ).56الذاريات، اآلية (، )30اآلية 
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ي تتخذه حيال التمرد على لقد تطورت الجماعة اإلنسانية في تحديد رد الفعل الذو
معات القديمة، حيث لم تكن الدولة كتنظيم سياسي قد ظهرت بعد، كان ففي المجت. قواعدها

ة شكال من أشكال االنتقام، إلى أن طال المجتمعات التهذيب يأخذ رد الفعل تجاه الجريم
ال تجعل سي فصار لهذا الرد أطر قانونية وإنسانية تحد من وحشيته وقسوته، والتنظيم السياو

ادة إصالح وتأهيل إنما يرمي في النهاية إلى إعفي ذاته، و المالزم للجزاء هدفا من اإليالم
  .143هوى في دروب الجريمةمن زل و

ال شك أن محاوالت تفسير الظاهرة اإلجرامية كظاهرة فردية أو اجتماعية أمر يعود و
مالت لمجتمعات تقع تحت تأثيرات دينية إلى أزمنة بعيدة، ففي الوقت الذي كانت فيه ا

هرة اإلجرامية نحو إرجاعها إلى مخالفة أمر تمليه قوى مقدسة مجهولة محاوالت تفسير الظا
هو إال تقمص شيطاني بحق المجرم أو لعنة  أن اإلجرام ماو. 144تجعل من صاحبها عاصيا

  .التقرب لهاتحل باإلنسان لبعده عن اآللهة وعدم الطاعة و يةهإل
  .قد ساد مثل هذا التطبيق لدى اإلغريق قديماو

ك اإلجرامي أنماط السلواألفعال اإلنسانية ولكافة  طرة التفسير الدينيوقد استمرت سي
ة مع بداية القرنين السابع عشر إلى بداية العصور الحديثة خاصخالل العصور الوسطى و

قد ف. سادت خالل هذه الحقبة الزمنيةمع طغيان حركة الشغف العلمي التي والثامن عشر و
ط الميل نحو نموينية للشخص والتكمالمح الجسدية والل الربط بين الكانت البداية من خ

الجريمة، األمر الذي يمثل أحد و شكل الجمجمة مثالإجرامي معين، كالربط بين حجم و
فرانسوا ( فراسة الدماغ، والذي ظهر على يد موضوعات ما يعرف بعلم الجماجم أو علم 

ر أو قامة أو نوع الشع، أو الربط بين ال145)1828-1758( العالم الفرنسي ) ال جوزيف ج
  .بين الميل نحو شكل إجرامي معينشكل العين وحجمها أو شكل اليد و

مقابلة سلوكه فالمجرم رغم كون جريمته اعتداء على المجتمع ككل، فهذا ال يعني لزوم 
من هذا المنطلق أتت فكرة افتراض و. اإلجرامي بالتعسف والظلم وانتهاك حقوقه اآلدمية

                                                 
  .57:، ص 15أحمد عوض بالل، علم اإلجرام، النظرية العامة و التطبيقات، الطبعة األولى، دار النهضة العربية، بدون تاريخ نشر، ص   143
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أمام قوة  ضمان حرية المتهم، وتدعيم موقفهر بمثابة الدستور األساسي لالبراءة التي تعتب
من التوازن بين كال الموقفين،  االدعاء بحيث يهدف بالدرجة األولى إلى إحداث قدر معقول

ذلك تقديرا لضعف موقف المتهم في الدعوى العمومية مهما بلغت درجة خطورته و
  .اإلجرامية في مواجهة السلطة

ن بعد مراحل طويلة م ةالمبدأ يعتبر بحق انتصارا كبيرا حققته اإلنساني فتقرير هذا
أصبح هذا الشخصية انتهت بانتصار القانون وتحكم األهواء المعاناة مع شتى أنواع الظلم و

  .المبدأ عالميا تنص عليه جل الدساتير في العالم
هو ينظر في ي وإلى ذلك أتت لكي تساعد القاض والخبرة القضائية كما سبق أن أشرنا

هذا هو المسار الطبيعي و. دار حكم باإلدانة أو بالبراءةالقضايا المعروضة عليه إما بإص
إللحاق عن هذا المسار فتتحول إلى وسيلة للخبرة القضائية، لكن قد يحدث أن تخرج الخبرة 

ة مراكزهم االجتماعيص ارتكبوا جرائم ثابتة في حقهم واستغلوا مناصبهم والبراءة بأشخا
تجنب الجزاء العادل الذي لص من المسؤولية الجنائية وبالتالي اإلفالت من العقاب وللتم

  .يتعين إلحاقه بهم
  

        مسائل الخبرة القضائيةمسائل الخبرة القضائيةمسائل الخبرة القضائيةمسائل الخبرة القضائية: : : : الفرع األول الفرع األول الفرع األول الفرع األول 
 أوجب له العقاب هي أساسذلك الفعل الذي حرمه القانون، و إن الجريمة باعتبارها

تحقق عن المسؤولية الجنائية ما لم تال مجال للحديث المسؤولية الجنائية ومصدرها، و
تلك األهلية الجنائية  هي د تم تفسير المسؤولية الجنائية بكونهاالجريمة على أرض الواقع، وق

عرفت أيضا بكونها ذلك االلتزام الذي يقع على الجاني بتحمل التبعة و. 146الستحقاق العقاب
يراد مجموعة من الصور قد اكتفى المشرع المغربي بإو. 147الناتجة عن تصرفه الخاطئ

فا محددا عوارضها المختلفة دون أن يورد لها تعريلقة بأصناف المسؤولية الجنائية والمتع
من أهم هذه العوارض نجد االختالل العقلي الذي هو مناط تاركا ذلك لكتب الفقه والقانون، و

                                                 
  .311: ، مكتبة المعارف الرباط، ص1983سامي النصراوي، النظرية العامة للقانون الجنائي، الجزء األول، الطبعة األولى   146
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في مجال تطبيق المعرفة و الخبرة " :بحث علم الطب النفسي الشرعي الذي قيل عنه أنه
  .148" الطب النفسي على القضايا التي تتناولها المحاكم، و على القانون بشكل عام

فمهمة الطبيب النفسي الشرعي تتجلى في تحضير تقرير طبي نفسي يوجه إلى المحكمة 
قد عرف الطب النفسي بأنه فرع من فروع الطب عن كل معتد أو مصاب بمرض نفسي، و

الفحوصات العقلية النفسية ذات الطبيعة من االختبارات ووعة الشرعي قوامه القيام بمجم
اء متخصصين في األمراض العقلية الطبية على مرتكبي األفعال اإلجرامية من طرف أطب

إفراغ ذلك في تقارير شرعية يتم توجيهها إلى القضاء لمساعدته على تحديد والنفسية و
  .149الجنائية ممسؤوليته

  :ث مباحثوعليه سنقسم هذا الفرع إلى ثال
  التقارير الطبية : المبحث األول
  .الوفاة الفجائية والتشريح الطبي :المبحث الثاني
  األمراض الفعلية والطب النفسي الشرعي: المبحث الثالث

        

        ....التقارير الطبيةالتقارير الطبيةالتقارير الطبيةالتقارير الطبية: : : : المبحث األولالمبحث األولالمبحث األولالمبحث األول
بد من القيام بدراسة شاملة ة الطبية في الدعوة العمومية، اللقياس درجة أهمية الخبر

لتقارير الطبية الموجهة إلى ساحة القضاء في اإلثبات، وإقرار مدى إلزامية األخذ لحجية ا
  .150بنتائجها من عدمه عند الفصل في الدعوى

فكما هو معلوم أنه من واجب الطبيب الشرعي بعد معاينة الحالة الطبية أو بعد معاينة 
ة أن يرفع تقريرا طبيا لجريملمادية لمسرح الجريمة وتشريح الوفاة الجنائية وضبط األدلة ا

للجهة القضائية التي كلفته بالمهمة، ويهدف هذا التقرير الطبي إلى اإلجابة عن جميع 
التساؤالت واالستفسارات التي تهم سلطات التحقيق أو القضاء فيما يتعلق بتلك الواقعة أو 

                                                 
  .www.jmid.net/subject ن  شبكة اإلنترنيت الموقع اإللكتروني نظام أبو حجلة، الطب النفسي الشرعي، مقال مستخرج م 148 

  .15:، ص2008اشي الطب النفسي الشرعي، دار النشر المغربية، الطبعة األولى الكافي وري عبد  149
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معرفة هل الجريمة، ومن أهم تلك التساؤالت التي يهدف التقرير الطبي إلى اإلجابة عنها 
الجاني بكامل قواه العقلية حتى نساءله عن أفعاله، وكذا معرفة سبب الوفاة وتحديد زمنها 
 وتحديد األداة المستخدمة أو السالح المستخدم في إحداث اإلصابات وتحديد حيوية اإلصابات

، وتحديد اإلصابة القاتلة أو إعطاء الرأي الفني الطبي الشرعي حول نوعية من عدمها
  .دث ما إذا كان حادثا جنائيا أو انتحاريا أو عرضيا وغيرها من التساؤالت المهمةالحا

هي قيمته اإلثباتية أمام  وما). المطلب األول( فكيف تتم الصياغة الفنية لهذا التقرير؟
  ).المطلب الثاني( القاضي؟ 

  
        ....التقرير الطبي وصياغته الفنيةالتقرير الطبي وصياغته الفنيةالتقرير الطبي وصياغته الفنيةالتقرير الطبي وصياغته الفنية: : : : المطلب األولالمطلب األولالمطلب األولالمطلب األول

، والذي تأمر به رة ذلك األمر القاضي بإجراء خبرةثمإن التقرير الطبي الشرعي هو 
المقصود بصياغته الفنية ذلك و. 151السلطات القضائية المختصة في مرحلة التحقيق أو الحكم

القالب الشكلي الذي تُفرغ فيه أعمال الخبرة فتعطينا تقارير مكتوبة بفقرات معينة قد تختلف 
الحاالت نوع القضية ووقائعها، و إلى آخر حسب في بعض شكلياتها من تقرير طبي

ارير من واقع دراسة مجموعة من تقاص موضوع هذه الخبرات، غير أنه والمرضية لألشخ
من خالل االطالع على بعض المصنفات القانونية القليلة التي و. الخبرة الموجهة إلى المحاكم

متماثلة في صياغة ي قد تبدو شائعة وتناولت هذه المسألة، تمكنا من حصر بعض الفقرات الت
تشكل قواسم مشتركة بين مختلف التقارير التي أتيح لنا االطالع عليها، و العديد من التقارير

  .الطبية الشرعية الموجهة إلى ساحة القضاء
و لم يحدد المشرع شكل معين ينبغي أن يتقيد به خبراء الطب النفسي عند صياغة 

اء خبرات عقلية، غير أن العمل القضائي جرى تقاريرهم الفنية عقب انتدابهم القضائي إلجر
على اتخاذها أشكاال معينة تكاد تكون متماثلة، حيث تتكون من عدة فقرات تفتح بديباجة 

                                                 
  149مرجع سابق ، ص عبد الكافي ورياشي،   151
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، ) الفقرة الثالثة ( ، والفحص ) الفقرة الثانية ( سة الملف ، ثم درا) الفقرة األولى (
  ) .الفقرة الخامسة ( تختتم بإبراز النتيجة و، ) الفقرة الرابعة( المناقشة و

  الديباجة : الفقرة األولى
طبيبا نفسيا أو أخصائيا نفسيا، صفته باعتباره تخصص الديباجة لذكر اسم الخبير و

قاضي التحقيق أو (  152الجهة الرسمية التي قامت بانتدابهومراجع قرار تعيينه في النازلة و
مة التي تم انتدابه إلنجازها حتى نوعية المه، و)كمة االستئناف المحكمة االبتدائية أو مح

بإحداث مقاربة بين هذه  ذلكالمنتدبة مراقبة أعمال الخبير والتعليق عليها ويتأتى للجهة 
يكون ذلك عمليا عبر استعراض مختلف و. توصل إليه من نتائج تتعلق بهاما المهمة و

أجوبة إيجاد حلول وتي يطلب من الخبير الر االنتداب واألسئلة القضائية التي تضمنها قرا
ن الخبراء خارج الجدول الرسمي، لها، ثم يشار فيها إلى أداء اليمين بالنسبة لمن تم تعيينه م

الشخص موضوع الخبرة بذكر اسمه وعمره وعنوانه مع  تتم اإلشارة كذلك إلى هويةو
التي قد تجرى في مستشفى لألمراض برة ومكان إجراء عمليات الخاإلشارة إلى زمان و

  .153قلية أو في عيادة أو مصحة متخصصة أو في السجن إذا كان المراد فحصه معتقالالع
   

  دراسة الملف: الفقرة الثانية 
في هذا الشق من التقرير يقوم الخبير بعرض الوثائق التي سلمت إليه، أو التي حصل هو 

ها ذا اسم الجهة التي سلمته إياكصوله عليها، ومصدر حعلى أن يبرز نوعها و 154عليها
في الغالب ما تكون الشواهد الطبية األولية المرفقة بملف التقاضي هي وتاريخ هذا التسليم، و

التي تلقاها من الجهة المنتدبة بعد إحالتها ملف النازلة وجهة كوثائق إلى الطبيب الخبير والم
موضوع الخبرة عليه، أو من طرف الشخص المعني بإجراء الخبرة النفسية إذا تعلق األمر 
بضحية اعتداء جنائي طلب منه إجراء خبرة نفسية عليها، لتحديد درجة األضرار الالحقة 

  .بها جراء هذا االعتداء
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  الفحص: الفقرة الثالثة
مع  155المعاينات التي قام بهازاوية استعراض مختلف التحقيقات ويتولى الخبير في هذه ال

استنتاجاته من الفحص الذي قام به، أو من خالل استنطاقه للمشتبه فيه ر مالحظاته وإظها
التي قد تكون لها من تصريحاته أو تصريحات الضحية ومع تضمين هذه الفقرة مقتطفات 

األدوات الكاشفة زة الفنية التي قام باستعمالها وعالقة بتحديد نتائج مهمته، مع إبراز األجه
ستعمل في تشخيص ة بعض األجهزة الطبية التي قد تُ، خاص156أهميتهاو التي استخدمها

  .عالج بعض األمراض العقلية كالصراع أو ما شابهه و
  

  المناقشة : الفقرة الرابعة
دب من أجل يقوم الخبير في هذه الفقرة من التقرير باستعراض وقائع النازلة التي انتُ

لة الطبية للشخص موضوع إنجاز تقريره فيها بكثير من اإليجاز، ثم يتولى مناقشة الحا
مصابا بها، وصف حالته المرضية بإظهار نوع األمراض النفسية التي قد يكون الخبرة، و

عالقتها باألفعال المرتكبة إذا كان المتهم هو الشخص موضوع وخصائص هذه األمراض و
قة الرابطة بين نصبت على الضحية فإن الخبير يتولى إظهار مدى العالاالخبرة، أما إذا 

ما قد يطالها من تطورات محتملة في حالتها النفسية واألضرار واإلصابات الالحقة بها، و
ن الناحية ، ليخلص في األخير إلى مناقشة حالة الشخص موضوع الخبرة م157المستقبل

في حالة ، وذلك باإلجابة على األسئلة التي تضمنها قرار تعيينهنفسية الشرعية، و-الطب
جرمي يقوم بتقدير األضرار التي لحقت بها استنادا إلى حالتها  الفحص العقلي لضحية فعل
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ثقافة المتلقي، ثم يختم هذه الفقرة باإلشارة  في ذلك أسلوبا مالئما يتناسب والطبية مستعمال
  .بإيجاز إلى مختلف العناصر التي قد تشكل خاتمة تقريره

  
  
  

  النتيجة : الفقرة الخامسة
لب منه توضيحها عبر رأيه تجاه اإلشكاليات التي طُ في خاتمة تقريره يعبر الخبير عن

ا، على أن تتصف اإلجابة بالدقة والوضوح، وتشمل كل سؤال أجوبة مناسبة لهإيجاد حلول و
الطرق الفنية التي مرورا بتبيان المناهج العلمية و .158منها قرار انتدابهمن األسئلة التي تض

سباب التي استند األمع إظهار الحجج و 159ياعتمد عليها للوصول إلى ما انتهى إليه من رأ
تتباين نتيجة الخبرة العقلية حسب ما إذا كان موضوعها الشخص ضحية إليها في ذلك، و

ى إبراز طبيعة األضرار الفعل الجرمي أو مرتكبه، ففي الحالة األولى تنصب نتيجتها عل
غاية مساعدة القضاء على في الحالة الثانية تكون اللحقت بالضحية، و الجسدية التيالنفسية و

تحديد درجة المسؤولية الجنائية لدى مرتكبي األفعال اإلجرامية، وكيفية التعامل القضائي 
إظهار خطورتهم من عدمها وإلبراز ى قابليتهم لتحمل عقوبة جنائية ومعهم عبر تقدير مد

  .فرصهم المحتملة للشفاء وإعادة إدماجهم في المجتمع 
رير الطبي هو خدمة أهداف القضاء وتقرير طريقه نحو الحكم وبما أن الهدف من التق

الصائب فإنه يكون لزوما على الخبير أن يتحرى ما أمكن في أسلوب تحريره سهولة األلفاظ 
كثر من خبير نفسي واحد حالة انتداب أ ، أما فيا واستعمال عبارات شائعة ومفهومةودقته

الحالة على كل واحد منهم  فيجب في هذه اآلراء إلجراء أعمال الخبرة العقلية ووقع تباين في
لخبراء او و ختاما يشهد الخبير على نفسه أ، 160أن يبدي برأيه الشخصي في نفس التقرير

ذيل التقرير بالتوقيع طبقا لما عمال الخبرة بصفة شخصية، ثم يفي حالة تعددهم بالقيام بأ
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ك تحت طائلة البطالن على اعتبار ذل، وقانون المسطرة الجنائيةمن  205ه المادة تنص علي
أن توقيع الخبير أو الخبراء في حال تعددهم باإلضافة إلى وضع تأشيرة طابعهم، وحده 

  .161على هذا التقريرالكفيل بإضافة الصيغة الرسمية 
وتبقى هذه الفقرات هي مجمل المراحل التي على الخبير النفسي التقيد بها عند إنجاز 

لصعيد العملي فإن هذه الشكليات ال تجد لها دائما صدى في التقارير تقريره علما أنه وعلى ا
الطبية النفسية الموجهة إلى ساحة القضاء والتي تختلف من تقرير إلى آخر، حيث أنه قد 

، كما قد نجدها مصاغة تحت مسميات الفقرات وقد ال نجد بعضها اآلخر نجد بعض هذه
السوابق الشخصية "فمثال قد نجد عبارة رغم أنها قد تتماثل في موضوعها،  مختلفة،

والتي يتولى األطباء فيها استعراض وثائق الملف الطبي للشخص موضوع الخبرة  "رضيةمال
، اغة الفنية للتقرير الطبي النفسيهي نفسها فقرة الوثائق التي تحدثنا عنها كأحد فقرات الصي

كمسميات قد " ص والتحليلالتشخي"أو  "السيرة الشخصية والمرضية"كما قد نجد عبارات 
  .ذكرناهما سابقا فق مع فقرتي الفحص والمناقشة اللتانتتوا

فاإلعاقة الحقيقية التي قد تثيرها شكلية التقارير الطبية النفسية تكمن في صعوبة األلفاظ 
، خاصة فيما يرجع لمسميات األمراض العقلية ي تصاغ بها هذا النوع من الخبراتالطبية الت

ة، الشيء الذي قد يحول دون االستيعاب دى عالقتها بخاصيتي اإلدراك واإلرادوالنفسية وم
جات المفيدة التي يتعين الكامل واإلحاطة الشاملة بها من طرف المتلقي واستخالص االستنتا

، فباألحرى تلك التقارير المحررة باللغة العربيةوهي صعوبة تثيرها  ،ا منهاعليه استخالصه
لسلطة في لهذا في ظل ندرة استخدام القضاء  ،فرنسية وما أكثرهاالتي تحرر باللغة ال

وحاتهم بخصوص الخبرات المنجزة، وهذه ء الخبراء واالستماع إلى إفادتهم وشرتدعااس
جال، ويسارع إلى المغربي أن يتداركها في أقرب اآل ة يمكن مالحظتها وعلى القضاءنقيص

مبهمة أو غامضة  ضى األمر توضيح وقائع، كلما اقتاستدعاء الخبراء النفسانيين مجلسا
أو فهم  ادة من المعلومات المتعلقة بشخصية المجرم،ستزأو اال تضمنها التقرير الطبي،
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 ة فيميشكل خطوة متقد الذي قد األمر سلوكه اإلنحرافي وتقرير درجة مسؤوليته بكل دقة،
  .الدرب الموصل إلى تحقيق العدالة

  
        الطبي أمام القاضيالطبي أمام القاضيالطبي أمام القاضيالطبي أمام القاضيحجية التقرير حجية التقرير حجية التقرير حجية التقرير     ::::المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني

حرية القاضي  لة محكومة بمبدأداأل الجنائي في تقدير يقال في الفقه أن سلطة القاضي
الجنائي في االقتناع، وينتج عن هذا المبدأ نتيجتين، األولى هي حرية القاضي الجنائي في 
قبول الدليل على نحو تكون فيه جميع طرق اإلثبات مقبولة من حيث المبدأ في المواد 

  .أما الثانية فهي أن الدليل الجنائي يخضع لمطلق تقدير القاضي الجنائية،
يستطيع أن يبني اقتناعه الذاتي وأن يؤسس حكمه على أي عنصر من  فالقاضي الجنائي

  .ك الذي يحول بين القاضي وبين تأسيس اقتناعه ت بعيدا عن الشعناصر اإلثبا
في قانون  للخبرة المنظمة وقد سكت المشرع المغربي في معرض سرده للنصوص

 زاميتها وتقييدها لقناعة القاضيوذكر مدى إل تحديد قيمتها اإلثباتية عنالمسطرة الجنائية 
للتصدي لهذه  اء واجتهادات القضاةعيه أمام آراء الفقهارتاركا بذلك الباب مفتوحا على مص

والفقه بآرائه  فسيره،المسألة وحسنا فعل ألن القضاء هو الجهة المعينة بتطبيق القانون وت
  .ورفع اللبس والغموض عن فصوله هونظرياته يبقى الوسيلة المثلى لتوضيح نصوص

على طلب مشورة أهل  قانون المغربي كما سبق أن أشرنا إلى ذلك القضاةث الوقد ح
االختصاص من الخبراء كلما عنت لهم مسألة تقنية بقصد مساعدتهم على توضيحها، 

جه الذي وهو التو ،162د تتمخض عنها للوصول إلى الحقيقةومات التي قواالستفادة من المعل
بالملف ما يستوجب  بل وشدد على مراجعة الخبراء كلما ظهر ،صار عليه القضاء المغربي

اهلت طلبات األطراف الرامية تحت طائلة نقض القرارات التي تجالمشورة طلب التوضيح و
طبية نفسية، متى كان ذلك مجديا برة إلى عرض أحد أطراف الدعوى العمومية على خ

هو طة فنية ال يدركها علم القاضي، وتعلقت االستشارة بنقوضروريا للبث في الدعوى، و
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أهمية الخالصات التي قد تنتج عنها قي نظر االجتهاد جه رشيد يبرز بجالء دور الخبرة وتو
  .القضائي المغربي

التي و صادرة عن المجلس األعلىهذا ما نستقرءه من خالل مجموعة من القرارات الو
أتيح لنا االطالع عليها، فجل هذه القرارات تبين لنا أن االتجاه السائد في االجتهاد القضائي 

نتائجها المضمنة في التقرير الطبي الشرعي غير ملزمة لمغربي هو اعتبار أعمال الخبرة وا
يعتمدها في إصدار نتائجها وقناعته، فله أن يأخذ ب ال تشكل قيدا عليه في تكويناضي، وللق

حكمه، كما له أن يستبعدها إلى غيرها من عناصر الدعوى مما قد يعينه على الفصل فيها 
آراء الخبراء " :على أن 1960يونيو  30الصادر بتاريخ  685حيث نص القرار رقم 

لم يشترط في ذلك سوى ، و163"المنتدبين من طرف القضاة ليست مفروضة على القاضي
تعليله، وهو ما نفهمه من خالل االطالع على القرار حكم القاضي باستبعاد الخبرة وال تسبيب
يانات المضمنة حيث أن تقدير الب" :الذي جاء فيهو 11/02/1960الصادر بتاريخ  545رقم 

مالئمة األمر بإجراء خبرة تكميلية يدخل في إطار سلطات قضاة في تقرير الخبير و
بهم إلى استبعاد تقرير  القضية مواضع النقص التي حدتهذه  الموضوع الذين بينوا في

، بل إن بعض 164"...عللوا مقررهم بمالحظات واقعية لهم فيها السلطة التقديريةالخبير، و
إذا " :على أنه 26/11/1959القرارات ذهبت أبعد من ذلك عندما نص القرار المؤرخ في 

لقاضي، فإن هذا األخير الملزم بتعليل كانت تقديرات الخبراء القضائيين المعنيين ال تلزم ا
، 165"...قراره ال يمكنه تعديلها أو تكذيبها بمجرد تأكيد رأي مخالف عار من أدنى حجة 

لعل الفهم الصحيح لمغزى ما تضمنه هذا القرار يقودنا إلى القول بأن المجلس األعلى قصد و
مخالفة ال تكتسي صبغة فنية حجج تنبيه القضاة إلى عدم استبعاد آراء الخبراء استنادا إلى 

إنما شدد على ضرورة رد رأي فني اعتمادا على رأي فني يخالفه في الرأي، وهذا عمل و
  .محمود قد يحفظ للخبرة بعضا من مصداقيتها
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حيث  الطبي أمام القاضي على رأي واحد، لم يتفقوا فقهاء القانون حول حجية التقريرو
زامية نتائج الخبرة على القاضي ول يقول بعدم إلاأل: برز على الساحة اتجاهان رئيسيان

  .الثاني يقر بإلزاميتها عليهو
فاالتجاه الذي ذهب إلى عدم إلزامية نتائج الخبرة على القاضي اعتبر أن الخالصة التي 

أن يأخذ بها كلها أو ينتهي إليها الخبير ال تمثل قيدا على القاضي في تكوين قناعته، فله 
ال شيء عليه في ذلك، بشرط أن يقوم بتعليل طرحها كليا أو جزئيا وبجزء منها وله أن ي

هذا االتجاه هو الراجح عند جل فقهاء القانون اضي باستبعاد نتائجها في حكمه، وقراره الق
المغاربة، ومن القائلين به األستاذ محمد عياط في مؤلفه دراسة في المسطرة الجنائية 

دأ عام ال إن نتائج الخبرة كمب :"مال الخبرة قائلالمغربية في معرض حديثه عن حجية أع
واها، وبالتالي ال تحتم عليه إصدار حكم موافق لما صرحت به، تلزم القاضي بقبول فح

والواقع أن خالصات الخبرة ال هي دائما في المستوى المطلوب من الموضوعية وال هي 
ي فمن المعروف أن ع االلتزام بها على القاضوما عين الحقيقة، حتى يفرض المشرد

 الخبراء في نفس الميدان وعلى نفس الكفاءة والتمكن من اختصاصهم كثيرا ما يصدرون
وللقاضي أن يقتنع بما ... ة للخطأالخبرة معرضن آراء متناقضة حول موضوع واحد، وأ

أثبتته الخبرة أو ال يقتنع به وله أن يستعمله جزئيا أو كليا، أو يهمله تماما بدون حرج، 
وهو نفس الرأي الذي قال  .166"ع للحكم الذي يصدرهأن ذلك مرهون دائما بتعليل مقن على

به األستاذ لحبيب بيهي في معرض حديثه عن القيمة اإلثباتية للخبرة موضحا أن القاضي 
 ،167يتمتع إزائها بحرية التقدير وله أن يأخذ بها أو يطرحها وعليه أن يعلل قراره باستبعادها

ستاذ إبراهيم زعيم عندما قرر أن للمحكمة السلطة األ كذلك الذي سار عليه وهو نفس االتجاه
اآلخر، على به برمته أو بجزء منه دون الجزء  في تقدير قوته التدليلية بحيث يمكنها األخذ
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خالفا لذلك الرأي ببيان األسباب التي أوجبت إهماله كله أو  أنها تكون ملزمة إذا حكمت
  .168بعضه
ي عندما أوضح أن للقاضي رج كذلك رأي األستاذ أحمد الخمليشيند في نفس السياقو 

إليه الخبرة، فله أن يأخذ بها، وله السلطة الكاملة لتقدير مدى سالمة االستنتاج الذي انتهت 
  .169في هذه الحالة يتعين عليه تعليل قرارهأن يستبعدها و

انتصارهم لنا  مغاربة يتجلىراء بعض القانونيين القا من هذا الجرد الذي قمنا به آلفانطال
للرأي الذي يستبعد أية إلزامية للنتائج التي ينتهي إليها الخبراء في تقاريرهم على القضاة، 

ئيا أو فهي ال تشكل أدنى قيد عليهم في تكوين قناعتهم، فلهم أن يأخذوا بها كليا أو جز
ستبعاد كما حالة االال شيء عليهم في ذلك، بشرط تسبيب أحكامهم و تعليلها في يطرحوها و

هو قول نعتقد أنه يبخس كثيرا من قيمة الخبرة كإجراء مساعد سبق أن أشرنا لذلك، و
احها معارف خاصة تعترضه مسألة فنية تستلزم الستيض للقاضي يلجأ إليها هذا األخير عندما

لتي اى النتيجة التي يضمنها التقرير وال يملكها القاضي، هذه المعرفة تسعف في الوصول إل
  .تكون خير معين له إلصدار حكم سديد

ر أن تقرير الخبير ملزم أما االتجاه الثاني الذي ذهب إلى إلزامية نتائج الخبرة اعتب
في إصدار حكمه  يشكل عليه قيدا في تكوين قناعته، إذ ال يستطيع تجاهل مضامينهللقاضي و

تعاكس ما إليه من نتائج و تخالف ما انتهى استبعاده إلى غيره من عناصر الدعوى التي قدو
ي توجيه باقه كعنصر أساسي في تكوين قناعته وأفضى إليه من خالصات بل عليه اعتماد

التحول عن باقي التي انتهى إليه تقرير الخبير، والنتائج عناصر الدعوى نحو ما قد يتفق و
وينها على يصدر حكمه وفقا لقناعته التي اعتمد في تكوالعناصر التي تخالف ما خلص إليه، 

اءت به الخبرة من إفادات تقنية ومعلومات عناصر الدعوى المختلفة التي يبقى أهمها ما ج
  .هو مطمئن إلى سالمة قراره و صوابية حكمهفنية، فيبث في الدعوى و
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تقييده لعقيدة القاضي أثناء الفصل في الدعاوي نجد ير ومن القائلين بإلزامية تقرير الخبو
ألساتذ خليل محمود وضاوي خليل وهم من أنصار الرحيم عثمان وآمال عبد ا األستاذة

التي انتصرت إلى الرأي القائل بإلزامية مستنتجات الخبرة على  170المدرسة الوضعية
ناعته فتصدر قناعات القاضي، إذ باعتماد الخالصات التي انتهى إليها الخبير، تتشكل ق

طرح النتائج التي انتهت إليها الخبرة ال يصح عند أنصار هذا الرأي أحكامه على أساسها و
تعتمدها للفصل فيها، وهذا قول إلى عناصر الدعوى األخرى التي قد تتعارض معها، أو أن 

أنه ينطوي على تقدير، إال خبرة ما هي جديرة به من اهتمام وإن كان يسبغ على تقارير الو
ا بمنآى عن المراقبة لتي تجعلهالمبالغة فهو يضفي عليها حالة من القدسية االكثير من الغلو و

ى في الدعوى وهو ما ال يستقيم ن القاضي صفته كخبير أعلالقضائية، وبالتالي تنزع ع
يميل إلى تضييق هذا منطق العدالة الحقيقية، األمر الذي فتح المجال أمام ظهور قول وسط و

لف نتائجه الم تخ التقييد منه، حيث اعتبر تقرير الخبير قيدا على قناعة القاضي ماالرأي و
ن ذلك يدخل ضمن لموضوع الذي يشكل مادة الخبرة، ألالظروف المحيطة باوالمالبسات 

العبر يبقى القاضي األقدر على فهمها واستخالص النتائج و الوقائع المادية للدعوى التي
وره االستغناء عن الخالصات التي منها، مما قد يساعده على الفصل فيها، بحيث يصير بمقد

تها من الناحية العملية، إذ ثبت أنها ال تتناسب منطقيا مع يعمنها التقرير الطبي رغم قطتض
خضع تقرير الخبير لنوع من المراقبة هو بذلك ياتر األحداث وتسلسلها الواقعي وتو

من الذين الرقابة القضائية للرأي الفني، وهذا ما يسمى عند فقهاء القانون ب، و171القضائية
قرير الطبي بإصابة الت" أي نجد األستاذ حسين عبد السالم جابر في مؤلفهقالوا بهذا الر
لرقابة القانونية للرأي فيه أن مهمة القاضي هي ا ىحيث انته" أثره في اإلثباتالمجني عليه و

بأنه الخبير األعلى في  ما وصفه به الفقهاء سأن هذه الرقابة من القاضي هي أساالفني، و
تعني أن للقاضي أن ينازع في قيمة ما يتمتع به الدليل العلمي من هذه الصفة ال الدعوى و

                                                 
  .309: الحبيب بيهي، مرجع سابق، ص  170
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ذا المبدأ ينطبق على لكن هه وتأكدت من الناحية العملية، وقوة استداللية قد استقرت بالنسبة ل
  .172الظروف التي أحاطت بهذا الدليلالمالبسات و
فروعه علوم الطب و الذي تشهده التطور المستمرإلى التقدم التكنولوجي الكبير، وفبالنظر 

المختلفة صار من الصعب التغاضي عن الدور الهام الذي ما فتئت تضطلع به الخبرة في 
مساعدة القضاء على استيضاح المسائل التقنية التي قد تعينه للفصل في الدعاوي المختلفة 

لة األدعلى النحو الذي يحقق أكبر قدر من العدالة، كما أن الدليل العلمي صار بال جدال أهم 
يجعله أساسا لتكوين قناعته التي قد يعتمدها في إصدار التي قد يطمئن إليها القاضي و

  .أحكامه
العملية للخبرة الطبية عن  و ال يخرج التقرير الطب نفسي الشرعي باعتباره أحد الصور

 إن كان ملزما في نتائجه، وقيدا على القاضي في تكوين عقيدته، فإنه ليسوطار، فهو هذا اإل
النوع بمنآى عن مراقبته القضائية، هذه الرقابة التي نشدد على ضرورة إيقاعها على هذا 

، على اعتبار أن مادتها األصلية إنما تم استقاؤها من العلوم اإلنسانية من الخبرات خاصة
اته المتشعبة التي تهتم بتحليل وتفسير المختلفة التي يأتي في مقدمتها علم النفس بنظري

لمتوصل إليها هو ما قد يجعل من النتائج النفسية وإيجاد العالجات المناسبة لها، واألمراض ا
في هذا الصدد يقول األستاذ ف لدى بعض الخبراء النفسانيين، واالختالتعرف بعض التباين و

ن علوم اإلنسان كعلم النفس وعلم األمراض نجد أ إال أنه ويا لألسف" أدولف رييولط 
أن يكون علم اإلجرام ليست بعلوم مضبوطة، لذا فإنه ال يمكن تماعية والعقلية والعلوم االج

والعقلية واالجتماعية نظريات هذه العلوم طابعا قطعيا، فالخبرات النفسية لمعلومات و
اإلجرامية تبقى أقل مستوى من ناحية الضبط من الخبرات المبنية على العلوم الطبيعية و

فال يمكن أبدا لفحوص الشخصية أن تصل إلى ... نائي كالخبرة المتعلقة بعلم التحقيق الج
  .173"الدقة التي تتمتع بها الفحوص الكيماوية أو البيولوجية

  
                                                 

: ة، صحسين عبد السالم جابر، التقرير الطبي بإصابة المجني عليه وأثره في اإلثبات في الدعويين الجنائية والمدنية، المطبعة العربية الحديث  172
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        الوفاة الفجائيةالوفاة الفجائيةالوفاة الفجائيةالوفاة الفجائية: : : : المبحث الثاني المبحث الثاني المبحث الثاني المبحث الثاني 
الجهاز س والدورة الدموية وتعرف الوفاة بأنها انتهاء الحياة بسبب توقف جهاز التنف

خص كان يبدو ظاهريا بأنه ي التي تحدث في شأما الوفاة الفجائية فه .174العصبي توقفا تاما
سبب ويكون حدوثه غير منتظم، ويحدث هذا النوع من الموت في مدة قصيرة، سليم، و

  .الوفاة هو وجود أمراض دفينة ال تظهر لها أعراض أثناء الوفاة
حول فرضية حدوثها وقوعها ولذلك تكون محط مجموعة من التساؤالت حول ظروف  

  .عي القيام بتشريح الجثة قبل التصريح بدفنهاجنائيا مما يستد
ابع تزيد نسبة حصوله في العقد الرلموت الفجائي في جميع األعمار، وو يحدث ا

السبب تكون هي أسباب مرضية و: سبابه إلى قسمينيقسم األطباء أوالخامس من العمر، و
قط تساعد على هي فأخرى يصفها األطباء بالخارجية و أسبابالمباشر في حدوث الوفاة، و

  .175حدوث الموت الفجائي
ب المرضية تكمن في أمراض القلب والشرايين كأمراض عضلة القلب وضيق فاألسبا

سبب االلتهابات في انسداد الشاريان الرئوي بفتحة األورطى وتصلب الشرايين وتجلط و
الجهاز  أمراضوالرحم وتجلط الدم، و خثر الدم فيها أو التهاب بأوردة الفخذدوالي الساق و

  .التنفسي كااللتهاب الرئوي وانسداد الشريان الرئوي
كما قد تتسبب أمراض الجهاز العصبي كحدوث نزيف المخ أو المخيخ أو النخاع  

  .المستطيل أو االلتهاب السحائي أو الصرع في حدوث الوفاة الفجائية
الجسماني الوفاة فتتجلى في تعاطي الخمور والمجهود أما األسباب الخارجية لحدوث 

  .176االنفصال النفسي الشديدو
  

        األمراض العقلية و الطب النفسي الشرعياألمراض العقلية و الطب النفسي الشرعياألمراض العقلية و الطب النفسي الشرعياألمراض العقلية و الطب النفسي الشرعي: : : : المبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالث
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يفرض على أعضائه د فيه إال وإن أي مجتمع مهما كان نوع النظام االجتماعي السائ
دينية، مما يتعين على أفراد هذا المجتمع قانونية وااللتزام بموجبات معينة مختلفة أخالقية و

لمسؤولية تحمل النتائج السلبية المترتبة امها ومراعاتها في تصرفاتهم وإال تعرضوا ترمع اح
  .177على تصرفاتهم الخارجية عن هذا اإلطار

تهك لذا فإن المسؤولية الجنائية تمثل رد الفعل االجتماعي الواجب اتجاه المخالفات التي تن
أكثر المسؤوليات صرامة بالنسبة  المسؤولية القانونية الجنائيةحرمة العالقات االجتماعية، و

الشجب االجتماعي فقط الموجه للتصرف المنحرف الصادر ألفراد ألنها ال تقف عند اللوم ول
ه أو حريته أو شرفه من الشخص، بل في غالب األحيان تترتب نتائج تنال الشخص في حيات

، وأن الجريمة ائية، هي نتائج الجريمة ذاتهاعلى ذلك فإن المسؤولية الجنو. أو أمواله
  .هما في نفس الوقت دعامتان أساسيتان للقانون الجنائيوالعقاب صنوان ال يفترقان، و

كل شخص سليم العقل قادر : " ائي  تنص على أنهمن مجموعة القانون الجن 132فالمادة 
  :على التمييز يكون مسؤوال شخصيا عن 

  .كبهاالجرائم التي يرت -
 .كا في ارتكابهاالجنح التي يكون مشارالجنايات و -

 .محاوالت الجنايات -

 ىال يستثنللعقاب عليها و نمحاوالت بعض الجنح ضمن الشروط المقررة في القانو -
 ".من هذا المبدأ إال الحاالت التي ينص فيها القانون صراحة على خالف ذلك

قيام شرطان األساسيان لمسائلة الشخص والقدرة على التمييز هما الفسالمة العقل و
  .ته الجنائيةمسؤولي

، والطب النفسي )المطلب األول(في هذا المبحث األمراض العقلية عليه سنتناول و
  ).المطلب الثاني(الشرعي 

  
        األمراض العقليةاألمراض العقليةاألمراض العقليةاألمراض العقلية: : : : المطلب األول المطلب األول المطلب األول المطلب األول 
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إن سالمة العقل هي خلوه من أي مرض عقلي أو خلل نفسي من شأنه التأثير على 
أو بإلغائهما  إنقاصهما تارةضعافهما وبالتشويش عليهما عبر إ رادةاإلدراك واإلعنصري 

لصحة عد سالمة العقل مرادفا مقبوال لما يعرف في كتب علم النفس، باتُو. كليا تارة أخرى
التي تم تعريفها من زاوية الطب النفسي بأنها البرء من أعراض المرض العقلي أو النفسية و

عقل هي مسألة فنية ال يمكن التحقق من سالمة المنها، و خلو الذات اإلنسانيةو. 178النفسي
التصدي لها إال من ذوي االختصاص من األطباء النفسانيين عندما تثار الحاجة إلى ذلك 
بظهور اضطرابات واضحة على المصاب تدفع إلى التأكد من سالمة قدراته العقلية، غير أن 

قد تبدو  األمر ال يكون دائما بنفس السهولة، خاصة عندما يبدي الشخص المصاب ردود فعل
طبيعية أثناء البحث معه بمناسبة ارتكابه لفعل جرمي، فكيف السبيل إلى التحقق من سالمة 

  .ملكاته العقلية في هذه الحالة؟ 
م تظهر عليه أثناء فالقضاء المغربي درج على الحكم باعتبار أن الجاني سليم العقل ما ل

باختالالت  هقد توحي بإصابت المحاكمة أية مؤشرات أو إرهاصاتفترات البحث والتحقيق و
عقلية أو نفسية، وظل ملف القضية خاليا من أية حجة كتابية تفيد بوجود اشتباه بفقدان كلي 
أو جزئي للملكات العقلية، كالشواهد الطبية أو اللفيفات العدلية التي تتعلق بوجود اضطرابات 

الصادرة عن المجلس ، وهو اتجاه نعتقد أنه تم تزكيته من خالل بعض القرارات ةنفسي
الصادر  6156األعلى باعتباره أعلى هيئة قضائية بالبالد، حيث صدر عنه القرار رقم 

15185في الملف الجنحي عدد  1987بتاريخ 
، والذي ثمنت فيه هذه المرجعية القضائية 179

موقف محكمة الموضوع التي رفضت االستجابة لطلب إجراء خبرة عقلية على المتهم 
ا من طرف الدفاع دون أن يعزز الطلب بما قد يبرر إثارته، غير أن ما ذهب لمجرد إثارته

النظريات العلمية المتعلقة بعلم النفس األفكار وبعض هذا القرار القضائي قد يتعارض و إليه
الجنائي، والتي تقول بأن الجريمة هي ظاهرة نفسية، وأن التحليل النفسي اعتبر السلوك 

                                                 
  .346: ، بيروت، لبنان، ص2005و، أساسيات في علم النفس، منشورات الدار العربية للعلوم، الطبعة األولى جنان سعيد الرح  178
، إعداد ادريس ملين، منشورات جمعية تنمية البحوث 1995إلى  1981قرار منشور في مجموعة قرارات المجلس األعلى، المادة الجنائية من   179

  .225- 224: ألمنية، صوالدراسات القضائية، مكتبة ومطبعة ا



 

81 
 

بمعنى أن الشخص الذي أقدم على ارتكاب فعل إجرامي  180قليااإلجرامي خلال أو مرضا ع
في هذا يقول األستاذ أحمد بسيوني أبو الروس شخص مريض من الناحية النفسية، و هو

يقوم التفسير النفسي للسلوك اإلجرامي، على أساس أن الصلة في هذا السلوك تعود "
الذي يفصح عن نفسه في  أساسا إلى الخلل أو االضطراب في التكوين النفسي للشخصية

تكوين كل شخصية مع عدم من السلوك المنحرف تبعا لظروف وعوامل و أشكال مختلفة
  .181"إغفال العوامل االجتماعية المؤثرة في عالقة الفرد باآلخر

من القانون الجنائي لم يساير هذا الطرح و اعتبر كل  132فالمشرع المغربي في المادة  
التمييز مسؤوال شخصيا عن أفعاله اإلجرامية و هو ما دفع شخص سليم العقل قادر على 

ببعض الباحثين المغاربة في علم النفس الجنائي كاألستاذ أحمد الحمداوي إلى التساؤل عن 
كيفية السبيل إلى القول بسالمة العقل و القدرة على التمييز والحال أنه ال يؤمر بإجراء خبرة 

الحالة عكس ما هو عليه الحال في بعض الدول الغربية في هذه ) القاتل(نفسية على المجرم 
حيث ال يمكن تحت طائلة البطالن إجراء المحاكمات  ،كالواليات المتحدة األمريكية مثال

، أما في 182الجنائية دون إخضاع الجاني لخبرة طبية شرعية تتعلق بحالته العقلية و النفسية
 صا جريمة القتل إلى طبيبين نفسانيينبريطانيا فإنه يتم تحويل كل مقترف جريمة و خصو

إن كان مسلما به أن الجريمة باإلضافة إلى والواقع أنه و. لوضع تقرير عن حالته النفسية
أن الرأي القائل بأن المجرم هو شخص واهرها األخرى هي ظاهرة نفسية، ومختلف ظ

تبار أن مريض من الناحية النفسية هو قول ينطوي على الكثير من المصداقية على اع
اني قد تؤدي إلى تغييب إرادته و دفعه إلى نفسية و العقلية التي قد تصيب الجال تاالضطرابا

، إال أنه من الصعوبة البالغة تقييد القضاء بعرض كل المنحرفين 183ارتكاب فعله اإلنحرافي
المحالين عليه على خبرات طبية لتقرير مسؤوليتهم الجنائية من عدمها فالكم الهائل من 

لقضايا الجنائية المعروضة على المحاكم و اآلجال التي يستغرقها الخبراء إلنجاز خبراتهم و ا
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المصاريف اإلضافية التي يتكبدها األطراف في سبيل ذلك تجعل مسألة تقدير سالمة العقل 
من القانون الجنائي عن طريق اعتماد خبرة قضائية في كافة  132التي تحدث عنها الفصل 

قد أحسن قضاءنا في تكبة، أمرا بعيد المنال وصعب التحقق في بالدنا، وئم المرالجرا
اجتهاداته بخصوص هذه المسألة عندما ربط أمر االستجابة لملتمس عرض الجناة على خبرة 
طبية لتحديد مدى مسؤوليتهم الجنائية من عدمها بالحالة التي قد يتواجدون عليها أثناء 

ت عقلية أو نفسية لدى أو عدلية قد تشهد بوجود اختالال المحاكمة و بمدى توفر وثائق طبية
في حالة خلو ملف الدعوى من ذلك كله فال مجال للحديث عن إجراء خبرة طبية الجناة، و

ل انسجاما مع القواعد العامة التي تقضي بأن كل إنسان عاق 184لتحديد المسؤولية الجنائية
رائمه التي يرتكبها إلى أن يثبت يكون مسؤوال عن جويتوفر على قدر كاف من التعقل 

قطع ة، وهذا توجه صحيح لما فيه من مراعاة واضحة لحقوق الدفاع من جه، و185العكس
 .تطويل آجال المحاكمات من جهة أخرىعقيد المساطر وعرقلة اإلجراءات وللطريق على ت

لعمومية غير أننا نتطلع إلى اليوم الذي ستصبح فيه الخبرة النفسية إجراء مصاحب للدعوى ا
مساعدة مد لما في ذلك من فائدة كبيرة، وخاصة فيما يتعلق بالبث في قضايا جرائم القتل الع

بالتالي إصدار أنسب األحكام على ضائي على فهم السلوك اإلجرامي، وجليلة للجهاز الق
الجناة باالقتصاص منهم، عبر إنزال العقاب الذي يستحقونه بهم أو إيداعهم في مؤسسات 

متخصصة اتقاء للخطر الذي قد يشكلونه على المجتمع مع مراعاة إعادة إدماجهم عالجية 
في الحالتين معا هناك اقتراب حقيقي من الجزاء المناسب كنا، ومن جديد متى كان ذلك مم

حال بوجود خبرة الذي هو ضالة القضاء العادل، غير أن ذلك يبقى مشروطا بطبيعة ال
  .ذات مصداقيةمسؤولة، دقيقة، و

ال توجد معايير مضبوطة مسؤولية الطبيب الخبير العقلي مسؤولية جد صعبة ألنه ف
النفسية أقل مجموعة من االختالالت العقلية و بينا للتمييز بين الجنون ومحددة سلفودقيقة و

                                                 
  ، قرار غير منشور2003-11783الصادر في الملف الجنائي عدد  15/11/2005المؤرخ في  9.1130وهذا ما أكده القرار رقم    184
  .341: خالد محمد شعبان، مرجع سابق، ص  185
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خبراء الطب العقلي ما فتئوا يؤكدون على محدودية المعرفة في حدة من الجنون المطلق، و
  .ميدان الطب العقلي

العدالة الجنائية فالخبير بمقتضى د أنه بالنسبة للهيئة القضائية وو من الواجب التأكي
نون مسألة فنية تتجاوز القانون مجرد مساعد للعدالة، فالقاضي الجنائي يعتبر مسألة الج

فالخبرة  .تتطلب مساعدة أهل االختصاص على حسم مشكل المسؤولية الجنائيةاختصاصه و
رات في الميدان الجنائي، فالتشريح الطبي يكتسي مثال طابع فنيا اقي الخبالعقلية تختلف عن ب

كذلك الشأن بالنسبة للخبرة الخطية، أما الخبرة الطبية العقلية ففيها نوع من وموضوعيا و
القدرة الكافية  لهم وشوشة الحل إلى القضاة و إمالء القرار عليهم مادام السادة القضاة ليست

  .الطبية العقلية لفك رموز المصطلحات
  

        الطب النفسي الشرعيالطب النفسي الشرعيالطب النفسي الشرعيالطب النفسي الشرعي: : : : المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني

يحتل علم النفس مكانة عالية من األهمية لما يقدمه من فوائد و خدمات في جل المجاالت 
و خصوصا منها تلك المتصلة بالجريمة، فهو يقوم بدراسة العوامل المؤثرة في عملية 

كما يقدم . عوامل الوراثية المسببة لهالحكم، فيتناول السلوك اإلجرامي محددا الق والتحقي
ل التكيف كذلك التعريف بمشاكعلى أساس العصاب والذهان وتقويما للسلوك الشاذ 

التحري لخدمة في التحقيق و عالجهاواالضطرابات النفسية والعقلية، وطرق تشخيصها و
  .العدالة

فيتعين عليه . ه العقليةفما يقوم به الطبيب النفسي هو بمثابة تقويم للمتهم المشكوك في قوا
أن يكون حريصا على إتباع الخطوات السليمة في تلك العملية، واضعا كل جهده لخدمة 
الغرض من هذه العملية، و هي الوصول إلى استنتاج دقيق لحالة المتهم العقلية وقت حدوث 

  .الجريمة
عقلي إلى العته و قد اعتاد أطباء األمراض النفسية على تقسيم األنواع العضوية للمرض ال

لعقلي المضاعف إلى المرض ا، و)الفقرة األولى( الشللي و العته الشيخوخي و العته األفوى 
  ).الفقرة الثانية ( القصور العقلي لتعاطي المخدرات والمرض العقلي الصرعي و
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  العته الشللي و العته الشيخوخي و العته األفوى: الفقرة األولى 

هر أعراضه بعد حدوث العدوى بمدة تظولإلصابة بالزهري،  يأتي العته الشللي كنتيجة
  .توسطها خمس عشرة سنة، و يتميز هذا المرض باضمحالل عقلي متزايدم

صيبها واحدة بعد األخرى، وقد بالوظائف العليا للمخ ، ي فهو عبارة عن وهن أو عجز 
المريض من  الل مع الهدوء ومع ما يبدو علىمحتكون هذه الحالة على مظاهر هذا االض
العقلي خرى قد تكون مظاهر التدهور ، ومن ناحية أشعور بالرضا ومن تفاؤل مجاوز للحد

لبنية، م مفرط، فيكون المريض مزهوا بنفسه ويعتقد أنه قوي امصحوبة بقلة استقرار وتعاظ
  .186شديد الثراء رغم عدم ذلك

وأكثر أنواع . الخطورةألفعال إجرامية متفاوتة  فالعته أو التدهور العقلي يدفع المريض
، كما قد تصل السرقة والغش والنصب واالحتيال اإلجرام الشائع في هذا المرض هو جرائم

  .ردرجة اإلجرام في هذا المرض إلى القتل واالنتحا
خذة في آأما العته الشيخوخي فغالبا ما نصادفه في أشخاص تكون طاقتهم وقواهم الحيوية 

انفعاالت وفقدان السيطرة على  فتنعكس هذه الحالة فيوسائرة إلى التالشي،  التناقص،
. لالكتئاب ولنزاعات تتفق مع هذا المزاج االنفعالي ميلشكل األعصاب، ويظهر أثرها في 

  .القتل قد تصل إلى جرائم بذلك فيرتكب
والعته الشيخوخي، نجد كذلك العته األفوى وهو أكثر خطورة  العته الشلليوباإلضافة إلى 

لى ية للجسم ويؤدي في أغلب األحيان إيب األعضاء الداخلالسابقين ألنه يص من النوعين
فاقدا فيصبح  .تصلب أو تفحم الشرايين مما ينتج عنه شلل كلي أو نصفي للشخص المصاب

  .للوعي فيرتكب أبشع الجرائم
  

المرض العقلي المضاعف لتعاطي المخدرات والمرض العقلي الصـرعي  :الفقرة الثانية 
  لعقلي والحاالت الناشئة عن الخمراوالقصور 

                                                 
  .184: عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص  186
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ا يكتنف هذا الواقع من من الواقع، وم تتعدد دوافع تعاطي المخدرات بين الهروب
متاعب، فالمتعاطي للمخدرات يرغب في العيش ولو بصفة مؤقتة في جو اصطناعي من 

  .تطاب في المدى القصير لتلك المواد المخدرةسالبهجة والراحة وهو التأثير الم
لى على تعاطيها ال يؤدي إ أن اإلدماناألفيون والمروفين والهيروين  روف عنفالمع

ولكن يتواجد لديهم ما هو أسوء وهو الميل المتزايد للبطالة والكسل . تغيرات عقلية مرضية
  .ل أي مجهود قوي متواصللتردد والحيرة وعدم القدرة على بذوأحالم اليقظة وا

عاطيها حالة من الهذيان أو االختالط العقلي المصحوب يين ينشأ عن توفيما يتعلق بالكوكا
  .والخوف، وسوء النطق، وضعف الذاكرة، وقلة المباالة بالنظام  واللمسية السمعية بالهالوس

اءات والهالوس على وس خصوصا البصرية ومعظم هذه الهذويعاني المريض من الهال
وتعتبر جرائم  .العرض والشرف، إذ أنها تنطوي على أمور ماسة بر من الخطورةجانب كبي

  .العنف هي األكثر شيوعا عند هؤالء المرضى
ونجد كذلك إلى جانب األمراض السابقة المرض العقلي الصرعي الذي ينقسم إلى ثالث 

إلى األرض في  وبة الكبيرة وهي المعروفة للكافة حيث يسقط المريض فجأة، أحدها النأنواع
لب التصلب إلى تشنجات جلده ثم يعود إليه التنفس ويتقوينقطع تنفسه ويزرق . حالة غيبوبة

ثم تتوقف التشنجات وتستمر الغيبوبة بعد ذلك لمدة حوالي نصف . متكررة في أعضاء الجسم
الته أما النوبة الثانية عضساعة إلى ساعتين يفيق بعدها المريض ويشعر بصداع وأالم في 

الوعي مع  هر تشنجية، ويتميز بفقدفتسمى النوبة الصغيرة وهي غير مصحوبة عادة بمظا
أما القصور  ،أما النوع الثالث فيسمى بالصرع العقلي الحركي. نظرات شاردة من المريض

المصاب الشديدة وتسمى البالهو ويكون  :بدوره إلى ثالث درجات األولى قسمالعقلي فين
توسطة أو الخلقية يتجاوز السنتين والثانية هي الدرجة الم عقلية توازي طفل عمره ال بعاهة

والثالثة . ث وسبع سنواتويكون المصاب ذا عقلية توازي إدراك طفل عادي يتراوح بين ثال
ذا عمر عقلي يتراوح بين ثماني سنوات واثنيي عشر فهي الدرجة الخفيفة ويكون المصاب 

افة في هذه الحالة العناية بنفسه وتدريجيا إلى رعاية الغير، كما نجد إض  سنة، وقد يستطيع
ا يزال إلى كل ما سبق الحاالت الناشئة عن الخمر، فتعاطي الخمور والمسكرات كان وم
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حاضرا في نظريات مدارس القانون الجنائي، فالمدارس الوضعية البيولوجية بزعامة سيزار 
لصفات والسمات المميزة للمجرم، لومبروز وفي طرح ما يسمى بالجبرية البيولوجية أي ا

  .حب الكحول والمسكرات: مجرمين صفات المزاجية الفعلية للعلى أن من ال تأكد
 نه وفي إطار تسليم اإلتحاد الدولي للقانون الجنائي بفكرة الخطورة اإلجرامية أكدكما أ

و وقائية ضد من تكشف سوابقهم القضائية أو نقصهم العقلي أعلى ضرورة اتخاذ التدابير ال
  .النفسي عن خطورتهم اإلجرامية

  

        ظاهرة اإلفالت من العقاب ومناهضتهاظاهرة اإلفالت من العقاب ومناهضتهاظاهرة اإلفالت من العقاب ومناهضتهاظاهرة اإلفالت من العقاب ومناهضتها: : : : انيانيانيانيالفرع الثالفرع الثالفرع الثالفرع الث
مناهضة اإلفالت من العقاب يستمد جذوره من طبيعة الحقوق التي تنص عليهـا   إن مبدأ

الحـق فـي    كالحق في الحيـاة،  ،المواثيق الدولية والتي ال يجوز المس بها تحت أي طائلة
قانون الدولي على أنها ة الجسدية ومناهضة االختفاء، وهي الحقوق التي ينص عليها المالسال

  .المتابعة كيفما كانت الظروف ال يجوز لمرتكبيها أن يفلتوا منحقوق مطلقة وبالتالي 
كما يستمد تأصيله من الوازع األخالقي واألدبي للعقوبة التي تقوم على تحقيـق العدالـة   

هضـة  فالهدف األخالقي الذي يسعى تحقيقـه مبـدأ منا   ،االجتماعية واحترام سيادة القانون
هـي   مـا فواعد األخالق العامة، لجزاء والقيم وقاإلفالت من العقاب هو إعادة التوازن بين ا

  إذن هذه المبادئ ؟

أ مناهضة اإلفالت من العقاب في االتفاقيـات  سنتطرق إليه من خالل مناقشة مبد هذا ما
 المبحـث (ومبدأ مناهضة اإلفالت من العقاب في التشريع الوطني  ،)األول المبحث(الدولية 

  ).الثاني
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        مبدأ مناهضة اإلفالت من العقاب في االتفاقيات الدوليةمبدأ مناهضة اإلفالت من العقاب في االتفاقيات الدوليةمبدأ مناهضة اإلفالت من العقاب في االتفاقيات الدوليةمبدأ مناهضة اإلفالت من العقاب في االتفاقيات الدولية: : : : المبحث األولالمبحث األولالمبحث األولالمبحث األول

الدولية من خالل اإلعالن العالمي  قياتامن العقاب في االتف مبدأ مناهضة اإلفالتيتجلى 
والمحكمة  ،)المطلب األول( والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة لحقوق اإلنسان

  ).المطلب الثاني(نائية الدولية والمجلس االقتصادي واالجتماعي الج

  

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق : : : : المطلب األولالمطلب األولالمطلب األولالمطلب األول

        المدنية والسياسةالمدنية والسياسةالمدنية والسياسةالمدنية والسياسة

أن لكل شخص حـق اللجـوء إلـى المحـاكم     "نص هذا اإلعالن في مادته الثامنة على 
أعمال تنهك الحقوق األساسـية التـي يمنحهـا     الوطنية المختصة إلنصافه الفعلي من أي

أن لكل إنسان على قدم المساواة التامة " كما تضمنت المادة العاشرة  ،"الدستور أو القانون
لنـي  عمع اآلخرين الحق في أن ينظر قضيته أمام محكمته مستقلة نزيهة بشكل منصف و

   ."للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه

جميع األشخاص متساوون أمام القضاء ، ولكل فرد الحق، عند النظر "كما أكدت على أن 
في أية تهمة جنائية ضد أو في حقوقه والتزاماته في إحدى القضايا القانونية ، في محاكمـة  

، هـذا  ..."عادلة علنية بواسطة محكمة مختصة ومستقلة وحياديه قائمة استنادا إلى القانون 
تعلن بشكل صريح في فقرتها الثانية على مبدأ عدم اإلفالت من  15ى أن المادة باإلضافة إل

ليس في هذه المادة ما يحول دون محاكمة أو معاقبة أي شخص عن "العقاب حيث جاء فيها 
  ".أي فعل إذا كان ذلك يعتبر وقت ارتكابه جريمة طبقا للمبادئ العامة للقانون

لة بأن تحدد في تشريعها الحاالت التي يجـوز فيهـا   الدو 5و1في الفقرة  9زم المادة وتل
ل مستقل من متابعة السلطات اإلداريـة أو  كالقيام بإجراءات االعتقال وبأن تمكن القضاء بش
وهـذا مـا    الخروقات في حق المواطنين، بموظفي تنفيذ القانون في حالة التعسف وارتكا

  .إضافيا على إجراءات الحرمان من الحرية اكل قيديش
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قيام الموظـف العمـومي    على المشرع الوطني وضع قانون يدقق في حاالت توجبوي
والظلـم  وزات والتعسف في استعمال السـلطة  باالعتقال حتى يصعب تفسيره الرتكاب التجا

  .وعدم التناسب

  

        المحكمة الجنائية الدولية والمجلس االقتصادي واالجتماعيالمحكمة الجنائية الدولية والمجلس االقتصادي واالجتماعيالمحكمة الجنائية الدولية والمجلس االقتصادي واالجتماعيالمحكمة الجنائية الدولية والمجلس االقتصادي واالجتماعي: : : : المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني

هضة اإلفـالت  تعزيز سيادة العدالة الجنائية الدولية ومناأكد المجتمع الدولي عزمه على 
م، حيث تضمنت  2001ول المحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ عام من العقاب من خالل دخ

اتفاقية روما المتعلقة بهذه المحكمة عدة مبادئ أساسية لمناهضة اإلفالت من العقاب وتوقيع 
  :ها الجزاء على مرتكبي الجرائم الدولية أهم

قيـة لتحديـد   امـن االتف  25إذ تتعرض المـادة   المسؤولية الجنائية الفردية، إثارة .1
اختصـاص   ى الجرائم الدولية التي تدخل فـي المسؤولية الجنائية عن ارتكاب إحد

 :أن يتم توقيع العقاب على الشخص في حالةوالمحكمة بصفة فردية 

آخر أو عن طريق  أو باالشتراك مع يةارتكاب الجريمة سواء بصفته الفرد •
 .شخص آخر

 .تم الشروع في القيام بهاو األمر أو اإلغراء بارتكاب جريمة وقعت بالفعل أ •

المساعدة بأي شكل من أجل تسـهيل ارتكـاب    التحريض أو وتقديم العون أ •
  .الشروع في ارتكابها، بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها الجريمة أو

ـ ممن األشخاص يع جماعةخرى في قيام المساهمة بأية طريقة أ • ون بقصـد  ل
 .ونية مشتركة بارتكاب الجريمة أو الشروع في ارتكابها

بعدم االعتداد بالصفة الرسمية للشخص محل المتابعة الجنائية المنصـوص   قراراإل .2
 :ذلكلو 27عليها في المادة 

يطبق هذا المبدأ على جميع األشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب  •
هذه الصفة سواء كانت رئيس دولة أو حكومة أو عضوا في . ةالصفة الرسمي



 

89 
 

موظفا حكوميا، ال تعفيه بأي حال مـن   ومثال منتخبا أو مبرلمان أو حكومة أ
األحوال من المسؤولية الجنائية بموجب هذا النظام األساسي كما أنها ال تشكل 

 .حد ذاتها سببا لتخفيف العقوبة في

إلجرامية الخاصة التي قد تـرتبط بالصـفة   تحول الحصانات أو القواعد ا ال •
الدوليـة دون   والرسمية للشخص، سواء كانت في إطار القوانين الوطنيـة أ 

 .ممارسة المحكمة الختصاصاتها على هذا الشخص

ع القادة العسكريين محل المساءلة الجنائية في حالة ارتكابهم الجرائم التي تدخل وض .3
ب القوات التي تخضـع إلمـرتهم أو إذا   في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جان

بأن قواتهم ارتكبت أو على وشك ارتكاب هذه أن يكونوا قد علموا علموا أو يفترض 
 .28وفق مقتضيات المادة  الجرائم

إن الجرائم التي تدخل اختصاص المحاكم الجنائية الدولية ال تسقط بالتقـادم وفـق    .4
 .29مقتضيات المادة 

لية مجموعة من التدابير التـي ينبغـي اتخاذهـا لمناهضـة     وقد خصصت االتفاقيات الدو
  .اإلفالت من العقاب وتوقيع الجزاء

تعرف اإلفـالت مـن    2005فبراير  8فتوصية المجلس االقتصادي واالجتماعي بتاريخ 
إنكار المسؤولية الجنائية أو المدنية أو اإلدارية لمرتكبي خروقـات القـانون   "العقاب بأنه 

  ".م تحريك آليات المتابعة من أجل تسهيل اإلفالت من العقابوالتستر عليهم بعد

كما أن هذه التوصية تنص على مجموعة من المبادئ التي ينبغي على الـدول االلتـزام   
باحترامها في إطار مناهضة اإلفالت من العقاب مثل ضرورة إثـارة المسـؤولية الجنائيـة    

لضحايا عن األضرار المادية والمعنوية الفردية ومحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية وتعويض ا
وعدم االعتداد بالصفة الرسمية للشخص المتابع ويلزم المبدأ التاسع عشر من التوصية الدول 
بالقيام بالتحقيق في االنتهاكات وتحريك آليات المتابعة الجنائية بوتيرة سريعة أمام المحـاكم  
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ـ   ائم ضـمانا لتوقيـع العقـاب    رالوطنية ضد جميع األشخاص الذين يرتكبون مختلـف الج
  .187عليهم

على تحديد مسؤولية  2006مارس  21ويؤكد قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ 
  :الدول في مجاالت مناهضة اإلفالت من العقاب وتشمل 

اتخاذ التدابير التشريعية واإلدارية المناسبة لمنـع خروقـات القـوانين الوطنيـة      •
 .والدولية

وفق  االقتضاءعند  اإلجراءاتنتهاكات بفعالية وسرعة ودقة واتخاذ التحقيق في اال •
 .القانون المحلي والدولي ضد مرتكبي االنتهاكات

إتاحة اإلمكانية لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان للوصول إلى العدالة على أسـاس   •
 .المسؤول عن االنتهاكات ض النظر عنوعلى نحو فعال بغ المساواة

يق ومحاكمة الجناة وإنزال العقوبة في حالة إدانـتهم ومسـاعدة   القيام بواجب التحق •
 .السلطات القضائية على تنفيذ العقوبة

  
        مبدأ مناهضة اإلفالت من العقاب في التشريع الوطنيمبدأ مناهضة اإلفالت من العقاب في التشريع الوطنيمبدأ مناهضة اإلفالت من العقاب في التشريع الوطنيمبدأ مناهضة اإلفالت من العقاب في التشريع الوطني: : : : المبحث الثاني المبحث الثاني المبحث الثاني المبحث الثاني 

قدم المشرع المغربي ضمانات قانونية لمناهضة اإلفالت من العقاب في مجـال حقـوق   
، وتنسـجم  2003ة في قانون المسطرة الجنائية لعام ل الشرطاإلنسان من خالل مراقبة عم

ان الخاصـة  الواردة في هذا القانون مع المعايير الدولية لحقوق اإلنس تالعديد من المقتضيا
ضـوعين تحـت الحراسـة    معاينة وكيل الملك للمعتقلين الموالل بعمل الشرطة القضائية خ

كرامة والتأكـد  الحاطة من ال ولة القاسية أالنظرية لرصد حاالت التعرض للتعذيب أو المعام
  .من شرعية االعتقال

                                                 
ــال   187 ــورمقـ ــى منشـ ــبكة اإلنترن علـ ــت، شـ ــوار المتمـــ  يـ ــة الحـ ــع مجلـ ــدد موقـ . 22/07/2006، 1619دن، العـ

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=70604.  
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نصت على منع الشرطة القضـائية مـن   من قانون المسطرة الجنائية  18كما أن المادة 
لة الضرورة مساس حرمة المرأة عند التفتيش، ونصت كذلك على ضرورة إخضاعها في حا

تمنحـان لوكيـل    74و73تين المادهذا فإن  إلى ةامرأة باإلضاف للتفتيش الجسدي من طرف
من طرف النيابة العامة للتحقق في  إجراء فحص طبي للمتهم أثناء االستنطاقإمكانية الملك 

حالة تعرضه للتعذيب الجسدي أو النفسي إذا ما طلب دفاع المتهم ذلك أو عاين بنفسه أثـار  
يمكن للقاضي عدم خولت القضاء سلطة تقديرية واسعة ،بحيث  293للتعذيب كما أن المادة 

األخذ باالعتراف المقدم من طرف المتهم إذا ما تبين له أنه انتزع منه بالعنف أو بواسـطة  
  .اإلكراه

ات وتم تعزيزها واعتبر قانون المسطرة الجنائية قرينة البراءة األصل في جميع اإلجراء
طي ووضـع  ت والتدابير كالتنصيص على استثنائية االعتقـال االحتيـا  بمجموعة من اآلليا

إجراءات الحراسة النظرية واالعتقال االحتياطي تحت الرقابة الصارمة للسـلطة القضـائية   
  .تحت الحراسة النظريةعائلته بوضعه  ة المنسوبة إليه وإشعاره بالتهموحق المتهم في إشعار

اختصاصات وكيل  46و 45الفصلين من خالل وذلك  رة الجنائية،كما حدد قانون المسط
تسيير أعمال ضباط الشرطة القضائية وأعوانهم في دائرة نفوذ محكمتـه ،مـن    الملك بشأن

  :خالل

السهر على احترام إجراءات الحراسة النظرية ، وآجالها وعلى مباشرتها في األماكن  •
 .، أو أي وقت شاءيارتها على األقل مرة في األسبوعالمعدة لهذه الغاية ، وبز

 .مراقبة سجالت الحراسة النظرية •

ويشعر الوكيل العام بمالحظاته وبما يعاينـه   ،تقرير بمناسبة كل زيارة يقوم بهاوضع  •
 .من إخالالت

 .قيامه بعملية تنقيطهم  •
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النيابة العامة وتخضع لمراقبتهـا،   أعمال الشرطة القضائية تكون تحت سلطة وإشرافف
، )46و 45(نالفصـلي  خاللمن ذلك جليا ن ييتبو، إنابات قضاء التحقيقوامر ووتقوم بتنفيذ أ

  .النيابة العامة بها الشيء الذي يفيد أن جميع الحمالت التي يقوم بها يجب إخبار
مـن   ويعتبر دخول قانون تجريم التعذيب حيز النفاذ حلقه أساسية في مناهضة اإلفـالت 

كل " ي يعرف التعذيب وفقا لمقتضيات ديباجة اتفاقية مناهضة التعذيب على أنهوالذ ،العقاب
و يحرص عليـه أو  نفسيا يرتكبه عمدا موظف عمومي أو ألما أو عناء جسديا أإداء يسبب 

مـع اإلدالء   إرغام شـخص آخـر   و، في حق شخص لتخويفه أيوافق عليه أو يسكت عنه
به في أنه ارتكبه هو نات أو اعتراف بهدف معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبمعلومات أو بيا
زم المـال  وأللم أو العناء النـاتج أو المترتـب أ  ، أو عندما يلحق مثل هذا اأو شخص ثالث
  .188لعقوبات قانونية
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سـنوات  من القانون الجنائي  2-255صل وحسب الف

درهم كل من مارس على شخص شكل مـن أشـكال    30،000الى10،000أو غرامة من 
  .1-232التعذيب المشار إليه في الفصل 

 4-225ن تصل إلى السجن المؤبد المنصوص عليها في الفصل لعقوبة الحبسية أويمكن ل
  :في حالة ممارسة التعذيب

 .سنة 18ضد القاصر دون سن  •

إعاقة أو بسـبب   ومرض أ وني من وضعية صعبة بسبب كبر السن أاضد شخص يع •
 .نقص بدني أو نفسي

ـ  ،حملها بينا أو معروفا لدى الفاعلأة حامل إذا كان رضد ام • ذيب إضافة إلى أن التع
 .6-225العمدي الذي ينتج عنه الوفاة يعاقب بالسجن المؤبد حسب الفصل 

  

        أمثلة من ظاهرة اإلفالت من العقابأمثلة من ظاهرة اإلفالت من العقابأمثلة من ظاهرة اإلفالت من العقابأمثلة من ظاهرة اإلفالت من العقاب: : : : الفرع الثالث الفرع الثالث الفرع الثالث الفرع الثالث 

                                                 
 .2006فبراير  26مجلة المحاماة، عدد  188
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ن تتوفر على قدر كاف من القوانين في وأال عيب في أن تطور الدولة ترسانتها القانونية 
ال تترك فراغا قانونيا في أي التي  "الدولة القانونية " كافة المجاالت، فذاك من مقتضيات 

طبعا الغاية من ذلك إال ومألته بما يقننه، وتدبير الشأن العام مجال من مجاالت تسيير و
  . ال لغيرهكسب هيبة القانون، والعمل على أن تكون السيادة له و

ال عيب في أن يكون المطمح في ظل سيادة القانون هو القضاء المستقل و النزيه الذي و
أن تكون له كلمة الفصل في النزاعات التي منشأها هو عدم تطبيق القانون أو  يسهر على

فاألصل في استقالل . خرقه أو عدم االمتثال له، وبالتالي سمو سلطته على باقي السلطات
السلطة القضائية وفي القانون والمساطر هو ضبط مجال الحقوق في المجمل وليس تقييدها، 

يكون وضع أو تأويل المساطر والقوانين لصالح تيسير التمتع  وفي دولة الحقوق والحريات،
بالحقوق، وليس لصالح تعسيرها، وعلى هذه القاعدة تتأسس دولة الحق والقانون، باعتبارها 

 والتعبير التنظيم والعيش الكريم والكرامة اإلنسانيةمبنية في األصل على الحق في 
القانون تبعا لهذا األصل ضابطا له وميسرا  ويأتي. ةواالجتماع واالختيار الحر والمعارض

  .هذا هو عمق دولة الحق والقانونف، له الحق ال ابتداء لوجوده، فالقانون يأتي اقتضاء لهذا
اب النفسي لكن العيب هو أن نجد متهمون معروضون على الخبرة يدعون االضطر

ة القوم في مسؤولين وعليفبعض أبناء ال ،بالتالي اإلفالت من العقوبةللتهرب من المسؤولية و
طرابات نفسية أو أمراضا هذا البلد يقومون بإنجاز شهادات طبية تثبت أنهم يعانون اض

ذا هو. سؤولين عن تصرفاتهمحكم بأنهم غير مذلك حتى ال تتم مساءلتهم قضائيا فيعقلية، و
اء حاالت القضاء أبناء مسؤولين نافدين كانوا ور بالضبط ما يحصل هذه األيام بعد أن برأ

  .قتل بسبب تهورهم
لمال فالمسألة ال تتطلب أي مجهود أو تحايل فبعض أطبائنا لألسف الذين يبحثون عن ا

  .ال شيء غير المال مستعدون لتقديم شهادات طبية ألي كان تثبت أنه مريض عقلياو
، يمكنه أن يحصل على أي شخص عال شأنه أو دنا، ففالمسألة بسيطة جدا و جد سهلة

غير مسؤول عن تصرفاته و فهو كامل يؤكد أنه يعاني اضطرابات نفسية، وبالتالي ملف مت
يبرأ من كل جرم يقترفه، فكل شخص يمكنه أن يتظاهر أمام طبيب مختص بأنه مريض 
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، كما أنه يمكن أن سئلة التي يوجهها لهنفسيا، من خالل تقديم إجابات غير متجانسة مع األ
، ليخرج و في جيبه الوثائق التي تؤكد أنه معفى من ال يرد بأي كلمةيلتزم الصمت، و
  .المساءلة القانونية

األشخاص الذين يدلون بمثل هذه هؤالء بعض  تسلوكياالمثير لالستغراب هنا هو و
فر ويتو عاديا سليما مندمجا في المجتمع، ، يكون مواطنافقبل أن يقترف الجرمالشهادات 

لكن بمجرد أن يدوس على  دارة الشركات،على رخصة السياقة وحمل السالح، وبل وإ
ومدمنا  انطوائيا،فيتحدث البعض عن أنه كان  .مواطن أو يرتكب حماقة يتغير كل شيء

وأن هناك  بب حالة الخوف التي كانت تتملكه، وسبق أن زار أطباء عديدين،على الكحول بس
 .  اع على أنه غير مسؤول عن تصرفاتهإجم

هيئة المحكمة ليؤكدوا أن الرجل غير مسؤول  أمامالشهود وأكثر من ذلك يتقدم بعض بل 
حاول رمي نفسه من سطح عمارة ما، وأنهم عاينوه في مرات عديدة وهو يعن تصرفاته، 

المحكمة أو بطلب من والد المتهم،  إذا ما استدعته، مثلما يتقدم الطبيب الذي سلمه الشهادة
 .متابعا لحالته عن كثب وأنه كانليؤكد أن المتهم ال يتحكم في تصرفاته 

وغالبا إذا لم نقل لف من أجل إجراء خبرة، على طبيب مح فتقوم المحكمة بعرض المتهم
ليؤكدوا بأن المتهم مريض نفسيا لتجد المحكمة نفسها ما يأتي تقرير الخبير أو الخبراء  ،دائما

لتقرر عدم  ،أحدوفي مرات عديدة أمام مخرج قانوني ال يعاتبها عليه  ،أمام الباب المسدود
معززا مكرما  أيام يقضي بضعة ،مسؤولية المتهم القانونية وإحالته على مصحة مختصة

 .يخرج بعدها لممارسة حياته بشكل طبيعي

وأن يمنح هذا االمتياز لمن أثبت أنه ، هأن يطبق القضاء القانون بحذافير شيء جميل 
الذي يطرح هنا هو أن هذا  اإلشكاللكن ل مريض عقليا أو حتى مضطرب نفسيا، بالفع

أما الفئة المستضعفة من هذا الشعب فال أحد يصدق ز ال يمنح إال ألبناء علية القوم، االمتيا
  .أنها بالفعل مريضة نفسيا وأن ما اقترفته من جرم نابع من هذا المرض

، فهناك تختلف باختالف أعراضها وعواقبها فاألمراض النفسية واالضطرابات العقلية  
، وهي أمراض خفيف أو حتى اإلعفاء من المحاكمةض تجعل صاحبها يعرف بعض التأمرا
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نفسية كما سبق أن أشرنا إلى ذلك في معرض حديثنا عن األمراض العقلية والطب النفسي 
، وهناك غير متمتع بقوة التركيز واإلدراكالشرعي يكون صاحبها عند ارتكاب الجنحة 

العصام الذي تكون أعراضه  للخبير مثل مرض أمراض واضحة وسهلة التشخيص بالنسبة
  .حوبة بحاالت من الهلوسة والهذيانضافة أيضا لألمراض الذهانية التي تكون مصواضحة إ

هلوسة لكنها تعطي أحيانا أي  وهناك أمراض ال تتميز بحاالت هذيان أ ومن جهة أخرى،
فيها الشخص  نوعا من عدم التمييز، وذلك في لحظة معينة يصاب بين فترة وأخرى،
  .م عليهقدفي اإلدراك فال يعرف ما هو م فبارتباك ذهني وضع

وهناك أيضا حالة أخرى وهي التعاطي للمخدرات والتي تخلف بدورها ارتباكا في 
ة الفعل الذي سيقدم أن هذا الشخص ال يستطيع تقدير أهميبوبالتالي يمكن القول  ،اإلدراك

فقدان اإلدراك وعدم القدرة على التمييز  إلى أنرة ويبقى من المهم اإلشا عليه وعواقبه،
حالة المتهم إال لم تتم إ بية خاصة إذاطعقد مهمة الخبرة اليحدث في لحظة وجيزة، وهو ما ي

ر أن يكون يقظا ولذلك يتعين على الخبي .الجريمة بمرور وقت طويل بعد ارتكابعد 
يدعون اإلصابة باضطراب برة ، خاصة أن بعض المتهمين المعروضين على الخوحذرا
 .لتهرب من المسؤوليةنفسي ل

لنفسية يمكن الحديث عن بعض األشخاص العاديين لكنهم في الى جانب هذه األمراض وإ
سبب تأثير السلطة ذلك ب، ونفس الوقت مصابون بما يمكن أن نسميه نوعا من االستالب

لبا بسبب تيصبح مستهم ألنفسهم ولآلخرين فبعد تحوله لشخص مسؤول عليهم وعلى نظر
 تموقع السلطة والقرار الذي وصل إليه، وهنا يتغير تعامله مع الناس وتصبح لديه سلوكيا

جديدة وتصرفات غريبة بسبب استالبه بالسلطة حتى أن الجميع يالحظ ذلك التغيير الذي 
ر ال عامل أو سبب في إظهاوقع القرار الذي وصل إليه ما هو إفهذه السلطة أو م، طرأ عليه

والدليل . خرين واستعراض عضالته أمامهمراب وهذه الرغبة بالتعالي على اآلهذا االضط
على ذلك هو أنه ليس كل من يتمتع بسلطة معينة أو يجلس في موقع قرار هو شخص متعال 

تكوين النفسي للشخص فالتربية وال ،على اآلخرين ويستغل موقعه ومكانته ضد المواطنين
فإذا تلقى الشخص منذ طفولته تربية ترتكز . هور مثل هذه الحاالتلعب دورا رئيسيا في ظت
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خرين في الكبر على هذا بادئ القانون واالحترام والمساواة فسيكون تعامله مع اآلعلى م
الناس ترام وعلى أن ان موقع والده ألنه تربى على االحاألساس مهما كان موقعه ومهما ك

خرين وأنه أفضل منهم بسبب موقعه أنه فوق اآلخص الذي نشأ على أساس أما الش. سواسية
ية وبمنطق التفوق عليهم واحتقارهم ألنهم قه هو التعامل مع اآلخرين بدوناالجتماعي فمنط

  .دنى منه شأنا، وببساطة ال ينتمون للوسط االجتماعي الراقي الذي ينتمي إليهبالنسبة له أ
حد رجال شرطة لنار على أففي يوم رمضاني من السنة الفارطة قام شخص بإطالق ا

فطلب منه الشرطي أوراقه  "قف"بواجبه المهني نتيجة مخالفة عالمة قام المرور لمجرد أنه 
يجد بدا ، لم جد عليه هذا الشخص باعتباره من علية القومالثبوتية، ونظرا للموقف الذي و
من  يارته ويوجه طلقاتح النعوت، قبل أن يترجل من سمن شتم الشرطي ووصفه بأقد

لشرطي الضحية الذي سقط جريحا مسدسه أدت إحدى هذه الطلقات إلى إصابة الفخذ األيمن ل
ماعهم للطلقات عدد من المواطنين فور س مهر، تجفي عين المكان، وفي اللحظة نفسها

مة بعد ارتكابه لهذه الجري الجاني من مغادرة المكان، والذي بدا سيارةالنارية، ومنعوا 
سرعان ما حضر مجموعة من رجال األمن إلى عين  عابئ بفعلته، إذ مرتاح الضمير غير

  .وأطلقوا سراحه وكأن شيئا لم يكن المكان أدى العديد منهم التحية له،
ليس من أجل  وقوع الجريمة، إلى مكان فبعد الحادث سارعت مختلف مصالح األمن

من شأنه أن يساعد  بكل ما اعتقال المجرم وتقديمه للعدالة وتطبيق القانون بل من أجل القيام
واتخاذ اإلجراءات الضرورية المسبقة  ،على احتواء المشكل من المنبع في اللحظات األولى

  .لتفعيل مقتضيات القانون الذي يتم تجميده في مثل هذه الحاالت كليا
في مصحة لألمراض النفسية والكشف بسرعة البرق " الجاني"بوضع  ذا تم اإلسراعوهك

لمغرب اتابعته للعالج النفسي منذ ما يقارب نصف عقد بي مع التركيز على معن ملفه الصح
جه من النازلة كالشعرة وخارجه، وذلك من أجل توفير الشروط القبلية لتفعيل سيناريو إخرا

على الملفات الطبية للمحسوبين  سترتعلما أنه في وطننا الحبيب جرت العادة بال ،من العجين
  .على الدائرة الملكية
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قر من النصوص القانونية والتي تُلترسانة ما اقترفه هذا الشخص يعتبر تجاوزا مركبا ف 
سالح، إهانة موضف ، التهديد باستعمال العدم احترام قانون السير: حبسية كلها بعقوبات

 وانتهاك ،صرار على تعريض حياة الغير للخطر، إحداث الضرر مع اإلأثناء قيامه بمهامه
 برربت بعرض الحائط واعتُكلها جرائم ض. من العام في الشارع العاممس باألحقوقهم ، وال

  .عنها لغير مسؤو الجاني
مجانين في المغرب بحمل السالح سمح للهو لماذا ي لحاحؤال الذي يطرح نفسه بإوالس

على ملف طبي خاص به  وبما أن المتهم متوفر. رغم كونهم غير واعون بما يقومون به
  ؟سمح له بحمل سالح مرخصنفسية فلماذا ي يؤكد إصابته بأمراض

وتحت تأثير تداعيات هذا  "كورساكوف"حسب جهات رسمية مصاب بمرضفهو  
  .المرض قام بما قام به من اعتداء على شرطي المرور أثناء قيامه بمهامه 

وما يثير السخرية في هذا الموضوع هو أن اإلعالن عن إصابة الجاني بالمرض المذكور 
صائيين في حين يؤكد األخي س سنوات على األقل وأنه يتابع عالجا بخصوصه، فمنذ خم تم

  .نالموضوع أنه ال يوجد لهذا المرض أي عالج إلى حد اآل
، حيث يصاب بـه  19م الكشف عنه في القرن ت ،"فكواسكور"وكما هو معلوم فمرض 

لمنطقـة المرتبطـة   سيما ا، الالقوية، فيبدأ بإصابة أسفل المخ أساسا المدمنون على الخمور
  .ف ومجدوحتى اآلن لم يتوصل إلى عالج معربالذاكرة، و

ضطراب الذاكرة والهلوسة وا تشوش الذهن وفقدان ،"كوفكورسا"ومن أعراض مرض 
يـدري   كما أنه يمكن أن يصل إلى درجة تدمير الـدماغ مـن حيـث ال    التناسق الحركي،

  .المصاب
نسبة للمدنيين تخضع لمسطرة خاصة فمن المعلوم أن رخصة حمل السالح الخفي بال

ة تشارك فيها السلطة اإلدارية ومصالح األمن الوطني المختصة ترابيا والمديرية العام
ت العامة والتقنين أو مصلحة الدرك الملكي، لكن وزارة ماالللشؤون الداخلية ومدرية االستع

 .الداخلية هي اإلدارة المعينة بانجاز المسطرة
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من  18خاضعا للظهير الشريف الصادر بتاريخ  بالمغربيظل حمل السالح الخفي و
ارة و حمل و حيازة األسلحة المتعلق باستيراد و تج )1937مارس  31( 1356محرم 

صفر  17الصادر بتاريخ  1.58.286، ومن جهة أخرى الظهير رقم  والعتاد من جهة
المتعلق بزجر مخالفات القانون المتعلق باألسلحة و العتاد و ) 1958شتنبر  2( 1378

  .المتفجرات
أن مدة و الجرح المتعمد باستعمال السالحتابع هذا الشخص بتهمة فكان من المفترض أن ي

صاب هي التي ستحدد فصول العجز التي ستحددها الشهادة الطبية المسلمة للشرطي الم
يوما كان يفترض أن يتابع الجاني في إطار  20فإذا تجاوزت الشهادة الطبية . المتابعة
سنوات سجنا  3الشيء الذي يعرضه إلى عقوبة أقصاها  189من القانون الجنائي 401الفصل 

يوما فإن المتابعة ستكون وفق الفصل  20لة ما إذا لم تتجاوز الشهادة الطبية نافدا، أما في حا
  .، لكن ال شيء من هذا وقع)سنة واحدة سجنا نافذا (  190من القانون ذاته 400
فسي و فأصبح األمر يقتصر على الحصول على شهادة طبية تفيد اإلصابة بمرض ن 

  .عدم المتابعةبالتالي انعدام المسؤولية و
عرفها الفقه بأنها هي ذلك السند المكتوب ادة الطبية، هذه الوثيقة الرسمية التي يالشه

نه أنجز عمال مهنيا أو بأنه بأصادر عن طبيب بمناسبة ممارسته لمهنته، يشهد بمقتضاه 
أجرى معاينة إيجابية أو سلبية لواقعة ذات طابع طبي تخص الشخص المفحوص، كما قد 

  .191هذه الواقعةيضمنه تفسيرا أو تأويال ل

                                                 
إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من أنواع العنف أو اإليذاء قد نتج عنه  : "من القانون الجنائي على أنه 401تنص الفقرة األولى من الفصل  189

  ".تجاوز مدته عشرين يوما، فإن العقوبة تكون الحبس من سنة إلى ثالث سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهمعجز ت

من ارتكب عمدا ضد غيره جرحا أو ضربا أو أي نوع آخر من العنف أو اإليذاء سواء لم ينتج : "من القانون الجنائي على أنه 400ينص الفصل   190
ال الشخصية أو نتج عنه مرض أو عجز ال تتجاوز مدته عشرين يوما، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة عنه مرض أو عجز عن األشغ

  ".من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط

، مطبعة األمنية، الرباط، الطبعة األولـى،  1أحمد ادريوش، تطور اتجاه القضاء المغربي في موضوع المسؤولية الطبية، سلسلة المعرفة القانونية  191
  .91: ص. 1995
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ها الشهادة الطبية نظرا فانطالقا من التعريف السابق يظهر لنا األهمية البالغة التي تكتسي
مظهر من مظاهر ممارسة الطب، فإن لها  هافإلى جانب طابعها الطبي باعتبار. ألبعادها

  .192انعكاسات تتجاوز ذلك المجال لتشمل مجاالت أخرى و خصوصا المجال القضائي
التي يضعها  عمال هاما و خطيرا يجسد الثقة –الشهادة الطبية  –إلى اعتبارها  فباإلضافة

تلعب  يكون من شأنه أن يثير مسؤوليته، فهي من الناحية القضائيةالمجتمع في الطبيب و
باعتبار مضمونها التقني الذي يخرج عن معرفة رجل القضاء  دورا فعاال في مجال اإلثبات
  .إليها في كثير من األحيان و الذي يجعله مضطرا للجوء

التي تحدد مجرى ية هو اعتبارها كوسيلة لإلثبات ورنا للحديث عن الشهادة الطبما يجو
المتابعة القضائية من جهة، و محاولة التكييف القانوني للشهادة الطبية التي حصل عليها هذا 

عليها القانون رمت الشروط الموضوعية العامة التي ينص فهل احتُ. الشخص من جهة أخرى
  .إلنشاء الشهادة الطبية التي تفيد بأن صاحبها مريض نفسيا؟

اب المهنية دمن مدونة اآل 22نصوص القانون، وبالضبط الفصل فبرجوعنا إلى 
طبقا للمعاينات الطبية التي  مهمة الطبيب تشمل القيامنجده ينص على أن   ،193لألطباء

يجب أن تكون كل القانون اإلدالء بها، و تي يقتضيبوسعه إنجازها بتحرير الشهادات ال
منع استخدام الختم أو أي وثيقة من هاته الطبيعة موقعة بخط يد الطبيب الذي حررها بحيث ي

  .طريقة أخرى
نشاء الشهادة الطبية يقتضي من جهة تخلصه من تحليل هذا الفصل هو أن إالذي نسو

تأويل بصفته هاته بوصف أو أولى توافر شروط موضوعية تتجلى أساسا في قيام طبيب 
صفا أو تأويال مطابقا لنتائج المعاينة الفعلية للشخص المفحوص، طبي، وقائع ذات طابع و

  .مع ما تقتضيه هذه المعاينة من ضرورة التأكيد من هوية هذا الشخص
من جهة ثانية توافر شروط شكلية تتمثل في الكتابة و  كما يقتضي إنشاء هذه الشهادة

  .يد الطبيب، إضافة إلى التاريخ الذي تتطلبه طبيعة موضوعها التوقيع بخط

                                                 
  .7: ، ص1996أحمد ذياب وأنور الجراية وسمير معتوق، الشهادة الطبية، منشورات دار بيم للنشر، تونس،   192
  .830: ص ،1953يونيو  19بتاريخ  2121، المنشور بالجريدة الرسمية رقم 1953يونيو  8صدر بها القرار المقيمي المؤرخ في   193
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نشأ دة المسلمة لهذا الشخص وهل يعلم الطبيب الماهفهل توافرت هذه الشروط في الش 
  ر ألنها تضمنت لبيانات مخالفة للحقيقة ؟يزوتلهذه الشهادة بأنه اقترف جريمة ال

كل طبيب أو جراح أو طبيب " :نتنص على أ من مجموعة القانون الجنائي 364المادة ف
أسنان أو مالحظ صحي أو قابلة إذا صدر منه أثناء مزاولته مهنته وبقصد محاباة شخص 
إقرار كاذب أو فيه تستر على وجود مرض أو عجز أو حالة حمل أو قدم بيانات كاذبة عن 

م ل مصدر المرض أو العجز أو سبب الوفاة يعاقب بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات ما
  ". وما بعد 248يكون فعله جريمة أشد مما نص عليه في الفصل 

فالنص يواجه حالة التزوير المعنوي الذي يقع من الطبيب بتضمين بيانات كاذبة في 
 .194القانونالشهادات التي يعطيها بشأن أمور معينة حددها 

رة عنه تبعا ت الطبية الصادوبالتالي في الشهادافالثقة التي يضعها المجتمع في الطبيب، 
من حيث موضوعها أو من حيث اقتضت ضرورة حماية صدق هذه الشهادات سواء  لذالك

إنشاء شهادة مسؤوال جنائيا عن  يببمشرع إلى اعتبار الطالشيء الذي دفع ال. مصدرها
  .من قبل شخص عاديبل وإلى تجريم تزوير هذه الشهادة . طبية مخالفة للحقيقة

علمية وتقنية عالية بصفته  لدن شخص يتوفر على مؤهالت إن إنشاء الشهادة من ،عموما
ثم تحرير نتائج  ،بعد قيامه بمعاينة طبية فعلية للشخص المعني بها والتحقق من هويته ،طبيبا

د على أن ما يها للتأك، وتوقيعوتأريخها لتثبيتها في الزمن ،ينة بصدق وموضوعيةاتلك المع
مانات كافية للوصول إلى يوفر ض ،ا لطالبهاليمه، قبل تسضمن بها مطابق لتصوره النهائي

ة تستحق الثقة بمضمونها ولإلعتماد عليها كوسيلة إثبات مميزة أمام شهادة مطابقة للحقيق
في التطبيق ال يرجع إلى عدم  خلللك فإن ما يعرفه واقع الشهادة الطبية من لذ. القاضي

ا إلى عدم احترام فئة من األطباء لتلك وإنم كفاية الشروط المتطلبة إلنشائها كضمانات قبلية،
لى عدم وإ، ة مربحة في مجال الصحة اإلنسانيةتجار قصد تحويل هذه الشهادة إلىط بالشرو

ع والقضاء األمر الذي يفرض على المشر. ن وعدم سواسية الجميع أمامهاحترام القانو

                                                 
لـى  ابراهيم حامد طنطاوي، المسؤولية الجنائية عن جرائم التزوير في المحررات فقها وقضاء، المكتبة القانونية باب الخلق مصر، الطبعـة األو   194

  . 228: ، ص1995
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فة للحقيقة سواء عن إنشاء شهادات مخال األطباءلية ومسؤوهيئات األطباء ضرورة تفعيل 
  .نائيةأو الجمن الناحية التأديبية أو المدنية 

 األطباء في هذا المجال بواسطة ةمسؤولي ع أن يتفاعل لتشديدوعليه يتعين على المشر
حتى  المتعلقة بإنشائها وتسليمها، ، ويحدد باإلضافة إلى ذلك القواعدقانون للشهادة الطبية

  . واضحةتصبح التزامات الطبيب بهذا الخصوص 
أن يتعامل مع الطبيب الذي . كما يتعين على القضاء في انتظار هذا التدخل التشريعي

 امة الالزمةرلشهادة مخالفة للحقيقة بالص ة ومبادئها الحسنة بإنشائهيق المهنخالف أخال
  .لردعه

لتحايل على القانون قضية ابن أحد السياسيين في أحد المدن وكمثال آخر من أمثلة ا
معدودة على الحادثة السابق ذكرها حتى كان ابن هذا السياسي  فلم تمضي إال أيام، يةالجنوب

فصول االتهام بارتكاب حادثة في ليلة رمضانية مرة أخرى على موعد مع فصل جديد من 
  .سير قاتلة

إن القضية التي يمكن اعتبارها كواحد من العالمات والمؤشرات الدالة علـى اسـتقاللية   
ـ  دولة الحق والقانون في  القضاء وسيادة ذي يعـيش  مسار االنتقال الديمقراطي المتعثـر ال

  .المغرب
شهر دفاع سماء وازنة في البالد سيق األمر بأه المواقف وعندما يتعلمثل هذوكالعادة في 

دفع  الذي الشيء" بيئاعصاب قلقي اكت"األخير مصاب بداء  بأن هذاالمتهم شهادة طبية تفيد 
  .عرض الشاب على الخبرة الطبية ثم الحكم عليه بالبراءة الجلسة إلى برئيس

ته حتـى  ا الشخص وهو في حالة سكر طافح على مواطن ودهسه بسـيار لقد اعتدى هذ
تبرئته  بعد  سيتم حقه اإلجراءات المعمول بها في هذا الصدد، في الموت وعوض أن تُتخذ

  .ه بمرض نفسي خطيرأن استصدر له والده شهادة طبية من طبيب سويسري تثبت إصابت
ب يعلم سـابقا بمـرض ابنـه    من التساؤالت حول ما إذا كان األ وهنا تطرح مجموعة 

ـ التزم ا فلماذاالنفسي  ينة العامـة،  كلصمت تجاه حالته الخطيرة والتي تهدد األمن العام والس
ـ   حقاق األمنويعلم أن الغرض من القانون هو إسلطة خصوصا وأنه رجل  ينة كالعـام والس
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ولماذا . هماويضقتهديدهما و ت له نفسه كل من تخول على ة والضرب بقضبان من حديدالعام
  .؟ة نفسيةحه بمصسكت كل الوقت عن إيداع

ـ  ،رواحهممحقق على سالمتهم وتهديد واضح أل خطر ينفاحتكاكه بالمواطن   ذا لـم اولم
القـوى   مـل دة والتي من شروط حيازتها التمتع بكاايرم ابنه من رخصة القحلي يتدخل األب

  .؟البدنية النفسية والعقلية
ين الحساس والثقة التي يتمتع بها من الدوائر الرسـمية تجعلـه مـن الـذ    بل إن منصبه 

لدراسات ي مكتب لكيف به يسمح البنه بالعمل فف. موسالمته واطنينمالعلى أرواح  استُأمنوا
، كبـر أ رة ومسـؤولية هنية كبيما يتطلبه هذا المنصب من احترافية عالية ومالهندسية رغم 

القنيطرة وكيف هوت هذه العمارة ب "المنال"حادث سقوط عمارة  ن نتذكر كمثالوهنا يمكن أ
هشة كانت في ما سلف من  يد على أرضيةي شُذلبناء اليها العشرين لعدم القانونية ابنائ على

اء رخصة بإعط أنفسهم ين سولت لهمالمسؤولين والمهندسين الذ رغم أناأليام ترعة مائية، 
  . يفتقدونها اا كانوفكيف إذالعقلية  قواهما يتمتعون بكامل البناء فيه

بسيط  ضوابط منحها ونحن نعلم أن مجرد خطأ ال حول رخصة البناء ووهنا يطرح اإلشك
  .مهندسون مختلون نفسيا إعدادهاعلى فكيف بتصاميم يسهر  ،يسبب مصائب جمةقد 

  أكفاء؟ ين مغاربةانيا أطباء نفسسويسرا ؟ أليس لنصدرت الشهادة الطبية من ا استُاذولم
مة ن تكون جريحالة سكر والتي من المفروض أياقة في سلوهل يعلم االبن أنه مرتكب ل 

 رجـال األمـن   والفرار ومقاومـة  ار العلني في رمضان،طقائمة، والقتل غير العمد، واإلف
  .وإلحاق األذى بأحدهم

 أكثر مـن ايطاليـا   مرة 15بالدنا تقتل بالسيارة ن فلقد دلت بعض اإلحصائيات على أ  
  .195فرنسا من رمرات أكث 8من الواليات المتحدة األمريكية ور مرة أكث 11و

  .وقوع حوادث السيرالعنصر البشري في مقدمة األسباب المؤدية إلى  ويأتي 

                                                 
  18: ، ص1994، 34، السنة 117، العدد "السالمة الطرقية بالمغرب: "مجلة األمن الوطني  195
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تة ومآسـي  ييب مهم في وقوع حوادث ممصالكحول لها ن يرالسياقة تحت تأث والشك أن 
يئة وتسبب في إعاقة مجموعـة مـن   ير من األرواح البرعة وكوارث بشرية تزهق الكثفضي

  .196األشخاص
لفضيا مربكا يطرح ل السياقة في حالة سكر يعاني فراغا وتشريعيا وغموضا ومازال فع

ر من سؤال حول وجود جريمة في التشريع المغربي ككل تحمل اسم السياقة فـي حالـة   أكث
  .سكر
لسياقة في حالة سكر ونصت علـى  تجريم فعل المقارنة اتجهت إلي التشريعات ا غلبفأ

  .البلجيكيفرنسي والتشريع كال العقاب عليه بصورة صريحة ورادعة
الخاصة بقوانين المرور فـي   ةة النصوص التشريعيتشريعنا المغربي من خالل قراء أما

ـ   1953يناير  19ظهير الشريف  المؤرخ في المغرب وخاصة ال ة علـى   بشـأن المحافظ
ينـاير   24المـؤرخ فـي    رق العمومية ومراقبة السير والجوالن، وكذا القرار الوزيريالط

دقة غموض النصوص وعدم  أمام ر السالف الذكر تجعل الباحثهيالمتخذ تطبيقيا للظ 1953
حمل اسم السـياقة فـي   الت جدية حول وجود جريمة مستقلة تية يطرح تساؤياغة اللفظالص

صحيح أن الفصل  لموجودة غير كافية للحسم في الجواب،ات التشريعية اشار؟ فاإلحالة سكر
زامات المفروضة علـى السـائق   الخاص بااللت 1953يناير  24ل من القرار الوزاري  40

ه هو يمنع كنه ال، ولسكرالاهرة عليهم حالة يوجب عليه أن يمنع من الركوب األشخاص الظ
رخ شريف المـؤ هير المن الظ 12الفصل  كما أن .ن يكون في حالة سكر عند السياقةنفسه أ

وحرمان السائق من حق  يعطي للمحاكم صالحية سحب رخصة السياقة 1953يناير  19في 
ا صدر ضده حكم بمخالفـة تشـريعات   وثالث سنوات إذ شهرأ 3السياقة لمدة تتراوح بين 

يـر العمـد   غالقتـل   أو الخفيف أو يصدرت منه جرائم الجرح غير العمدإذا  أو ،المرور
  .)من القانون الجنائي 608و 433و 432الفصول (

                                                 
، مطبعة النجاح الجديدة 2003ات القانون المغربي، دراسة مقارنة بالشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية، الطبعة األولى يوسف وهابي، خمري  196

  .70:الدار البيضاء ، ص
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السياقة  سحب رخصة رف تشديد يؤدي إلىشارة هنا إلى حالة السكر جاءت كظإذن فاإل
لى السياقة في حالة إلى السحب النهائي في حالة العود، ولم تتم اإلشارة إلمدة معينة أو يؤدي 

  .سكر كجريمة مستقلة وقائمة بذاتها
لم يعتقل تابع ورف تشديد أو كجريمة فإن هذا الشخص لم يت حالة السكر كظوسواء كان

  .، والمجنون مرفوع عنه القلم بمنظور الشرع والقانونبدعوى أنه مجنون
الذي يلحق بالقوة العقليـة   لك االضطرابهو ذ ويعرف القانون المغربي الجنون على أنه

خصوص بتقييمه لألشـياء  تبطة على الويحول دون أدائها للوظائف األساسية المر للشخص،
  .تعاطي مع كافة التأثيرات الحياتيةاليزه في يموبإدراكه وت

  .وتنجم هذه االضطرابات عن أسباب متعددة قد ترتبط بمرض عضوي أو مرض نفسي 
والجنون حسب القانون المغربي، إما أن يكون جنونا مطبقا مستمرا أو جنونـا متقطعـا    

اللهـا كافـة   إلى وعيه وإدراكه و يسـتعيد خ  "المجنون"ا الشخص تعتريه فترات يرجع فيه
  .مقدراته العقلية

نه ينبغي تمييز الجنون عن غيره من الحاالت المرضـية الذهنيـة   الفقه أ اعتبر بعضو
، الذي يشير إلى عدم اسـتكمال النمـو    "العته"، كما هو الحال بالنسبة إلى مرض األخرى

  .، التي تعود إلى اضطرابات عضوية هرمونيةقلية للشخصللملكات الذهنية و العالطبيعي 
فيجب البحث فيها حول مـا إذا كـان    ،أما بخصوص الحماية القانونية للشخص المجنون

، يتمتع بحماية قانونية سواء على مستوى العوارض، التـي تحـول دون   الشخص المجنون
الشخص المجنون مسؤوال من  اكتمال مسؤوليته الجنائية المؤدية إلى انتقاصها و ما إذا كان

ما إذا كان يتمتع أيضـا بكافـة   و تصرفاته الضارة تجاه الغير، و الناحية المدنية عن أفعاله
  . حقوقه المدنية و السياسية و الدستورية

على أنه سواء على مستوى التنظير أو على مستوى  القضاءويكاد يجمع كل من الفقه و
ثبوت عوارض المسؤولية الناتجة عن ن من عدمها وية فثبوت حالة الجنوالممارسة العمل

صالحية التقرير الخلل العقلي، ترجع في األصل إلى محكمة الموضوع التي لها وحدها 
البث الحاسم فيها، إذا كان الشخص المجنون وقت ارتكابه للفعل الجرمي تحت تأثير تلك و
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احية القانونية، باللجوء إلى خبرة الحالة أم ال، كما أنه ال يوجد هناك ما يلزم القاضي من الن
  .طبية للتحقق من ثبوت الخلل العقلي

ع ذلك ال ينبغي أن يغيب عن النظر، أن مسألة التثبت من الخلل العقلي، هي مسألة وم
عنصر قانوني بحيث يكون : موضوعية ترتبط في واقع األمر بعنصرين أساسين أولهما 

ة، التي بنا عليها استنتاجه بثبوت الواقعة ر الماديالقاضي ملزما في تعليله باستعراض العناص
ما إذا كانت تتعلق بمرض ذهني يؤثر على اإلدراك أم ال، حتى يتمكن قاضي أو انعدامها و

  .النقض من بسط رقابته عليها من ناحية تفسيرها و تطبيقه لها
 قلي هو مصطلح علمي أو طبيالعنصر الثاني هو أن مصطلح الجنون أو الخلل العو

فيه دون اللجوء  المتخصص، أن بيتال يمكن للقاضي على اعتبار تكوينه القانوني محض، و
  .إلى رأي أهل الخبرة في الموضوع

  
  
  
  
  
  
  
  
  

        ::::خاتــــــــــــمةخاتــــــــــــمةخاتــــــــــــمةخاتــــــــــــمة
لقد مر معنا أن العدالة ال تسترد حرمتها إال بإنزال العقاب فهو وحده الكفيل بزجر 

، غير أن العقاب ال يكون ضررها المعنوي نفس الضحية و جبر راحةوإ المعتدي و ردعه،
فعاله و تصرفاته وال و ما جدوى عقاب شخص ال يدرك كنه أ، عال إال عندما يكون مجديافا

، فهل إيالمما لجرح بميت بففاقد العقل أشبه ما يكون بالميت، ويميز بين منافعها ومضارها 
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تيان السلوك اإلنحرافي؟ ال ن إينفع العقاب ومعه العتاب مع شخص ال يملك عقال يعقله ع
   :ن الجواب يحمله هذا البيت الشعري شك أ

  اقبهـل يعـا             إذا لم يكن للمرء عقـمرء نافعـوليس عتاب ال

العقاب على األسوياء من المجرمين، فإنها تتحقق كذلك  العدالة بإنفاذ قو كما تتحق
المصابين بأمراض عقلية أو نفسية وليس باإلعفاء منه أو تخفيفه عند غير األسوياء منهم من 

باإلعفاء عن الذين يدعون المرض للتهرب من المسؤولية ومن أجل ذلك وجب استخدام 
  .ي أتت من أجله وهو تنوير القاضي أثناء النطق بحكمهالخبرة الطبية في سياقها الطبيعي الذ

طب النفسي كما نتطلع إلى اليوم الذي سيصبح فيه الطب الشرعي بصفة عامة و ال
 تزال تخطو في لوية في بالدنا، فهي الصة من العلوم التي تعطى لها األوالشرعي بصفة خا

إيمانا  ، على خالف دول أخرى قطعت أشواطا هامة في هذا المجال،ذلك أولى الخطوات
منها بالدور الرئيسي الذي ما فتئ الدليل العلمي يلعبه في ميدان التحقيق الجنائي والبحث في 

يحمله  لتي ما ينفك يسديها في هذا المجال، على اعتبار ما قدريمة، والخدمات الجليلة االج
 يخضع ال للمرء وال للرياء، وال صدار األحكام فهو الواقتناع على مستوى إمن اطمئنان 
على غرار أدلة  نال الشراء، و ال يتأثر بتقادم أو تغير أو مجاملة أو نسيايطاله البيع و

أصنافها ال تشذ عن هذه القاعدة، رى، والعلوم الطبية على اختالف أقسامها وإلثبات األخا
ر لمساعدة القضاء في حل اإلشكاليات سخَدوات و الوسائل التي قد تُفهي تشكل أهم األ

القانونية التي قد تعترضه عند النظر في القضايا المختلفة، لذلك كان لزاما على المشرع أن 
ذات الصفة الشرعية ما تستحقه من اهتمام و رعاية و أن يعمل على يولي هذه العلوم الطبية 

  .تدارك هذا النقص الذي تعاني منه خبرة الطب الشرعي في بالدنا
إن ما خلصنا إليه من خالل هذا البحث المتواضع هو التأكيد على أن العالقة القائمة بين 

ر ما هي عالقة تعاون و مؤسسة القضاء و مهمة الخبير القضائي ليست عالقة تبعية بقد
تآزر، الغاية منها تسهيل تنفيذ مأمورية الخبير و رفع الحواجز التي تعترضه أثناء إنجاز 
المهمة المنوطة به، و أن اختيار الخبير يستند طبعا إلى قدراته العلمية أو الفنية و تنحصر 

التي ال عالقة لها و  ء رأيه في المسائل الفنية المحددة له من طرف القاضيامهمته في إبد
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يتمتع باستقالل في إنجاز مهمته و ال يخضع في ذلك إال لضميره المهني و بالقانون و
معلوماته الفنية، غير أن الخبير رغم استقالله يبقى تابعا للسلطة القضائية التي انتدبته 

دون  جب القرار المعين بمقتضاهلمساعدتها مما يتوجب عليه التقيد بالنقط المحددة له بمو
  .دالء برأي أو بيان في مسألة لم ترد في هاته النقطاإل

متى تعلق األمر بحرية المتهم في  الخبرة و ال يجادل اثنان حول مدى خطورة نتيجة
، ن المؤبد أو المحددباإلعدام أو السج العديد من الجرائم التي قد تصل إلى حد الحكم عليه

سواء معقدة ما دام أن البلوغ إلى نتيجة  ومن تم تصبح مهمة الخبير والمحكمة على حد
إليها أصال نظر الفصل في  قضائية موكول الحكم سوف يكون بناء على تقدير مشترك لجهة

  . إبداء الرأي فقط ، ولجهة فنية أو علمية موكول إليهاالدعوى
ارتباطا وثيقا بفكرة المساواة مثلما ترتبط فكرة  هكذا فإن مسألة تحقيق العدل ترتبطو

وليس  العدل يكمن في تحقيق المساواة واحترامهاوعليه ف .ظلم بإحداث التفاوت بين الناسال
في معظمه إلى  تأثير  التفاوت بين األفراد يعودألن  في إقامة التفاوت بين الناس واحترامه،

قة العبيد كل هذا من صنع وطب لم تخلق طبقة األسياد، فالطبيعة لى تأثير الطبيعةالمجتمع ال إ
  .هذه الفكرة لدى المجتمعات القديمة وقد وجدت ،مجتمعال

الجميع أمام القانون بغض النظر  اسيةاإلنسانية، وسو فالعدل يكمن في احترام الكرامة 
عن المكانة االجتماعية أو السياسية، ألن االعتماد على التفاوت في تحقيق العدل فيه ظلم 

  .للناس
  ".لناس وقد ولدتهم أمهم أحرارالناس وقد ولدتهم أمهم أحرارالناس وقد ولدتهم أمهم أحرارالناس وقد ولدتهم أمهم أحرارامتى استعبدتم امتى استعبدتم امتى استعبدتم امتى استعبدتم ا: "قال عمر ابن الخطاب 

  
    تم بحمد اهللا
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