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ِّمةاملقد

ًالتعريفًبموضوعًالبحث/ًأولًا
ينطوي البحث على أهمية قانونية علمية وعملية وأكاديمية في آن واحد، فعلى 
الصعيد القانوني ُيسهم الطب العدلي بشكل كبير في إزالة اللبس لدى القضاة وذلك من 

ح جثة من خالل تشري مخالل تقنيات عمل ومهارات األطباء القائمين عليه التي تمكنه
المجنى عليه  على سبيل المثال  من كشف أدق التفاصيل التي أودت بحياته ، وقد 
يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يالحظه الطبيب العدلي أو عقب سيكارة يلتقطه 

 .فاحص البصمة الوراثية، أو بقعة دم يالحظها فاحص مسرح الجريمة
ة الدعامة األساسية في الدعوى من جانب آخر ُيعدَّ األثبات في القضايا الجزائي

الجزائية ، غير أن إجراءات الدعوى الجزائية ، وبخاصة في مرحلة التحقيق ، كثيرًا ما 
تصطدم بمعوقات من شأنها المساس بقاعدة األصل في اإلنسان البراءة من خالل إساءة 

أن تقتص فبداًل من  ،المحققين للسلطة الممنوحة لهم فيخرج التحقيق عن مساره السليم 
جهة العدالة المتمثلة بالقضاء من المجرم الحقيقي ، قد ُيدان البريء ، وعندها يكون 
التحقق عن إساءة إستخدام المحقق للسلطة مشكلة مرتبطة بالدرجة األساس فيما يقرره 
الطبيب العدلي الفاحص من آثار ُمشاهدة عيانيه أو من خالل الفحص الطبي باألجهزة 

كالسونار ونحوها ، حيث تكون التقارير الطبية العدلية الميزان الذي يعيد  الطبية المتوافرة
 .العدالة إلى نصابها الصحيح 

كما أن ميزان العدالة لكي يكون دقيقًا ينبغي أن يأخذ في االعتبار كافة الظروف 
مشددة أم مخففة ، وتحديد التكييف القانوني المناسب للفعل المرتكب ، حيث يمثل القول 

افر الظروف من عدمه إشكالية يتعين لتجاوزها االستعانة بالطب العدلي في الكثير بتو 
ذلك أن السلطة التقديرية للقضاء في تقدير األدلة وتقييمها ، وفي  ،من القضايا الجزائية 

تحديد نوع ومقدار العقوبة المناسبة تتطلب بالضرورة الرجوع إلى كلمة الطب العدلي 
 .       لكذ كلما أقتضت الضرورة

لكل ما تقدم وقع اختيارنا على موضوع البحث ، لنوفي حقه في الدراسة 
المستفيضة التي تسبر أغواره وتشخص مواطن الخلل والقصور، لنخرج بنتائج وتوصيات 

 .تخدم مسيرة التشريع في عراقنا الحبيب
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 أهميةًالبحثً/ًثانياًا
هي قلة الدراسات المعمقة من أهم المسوغات التي دفعتنا إلى اختيار الموضوع، 

التي تبحث في الطب العدلي ودوره في االثبات الجنائي ، حيث أن معظم ما كتب 
والمعروف  ،ينصب على مسؤولية الطبيب العدلي ، والحماية الجنائية للطبيب العدلي 

أن المسؤولية الجنائية للطبيب العدلي وكذلك حمايته الجنائية تخضع للقواعد العامة التي 
ضع لها جميع االطباء فال فرق بين الطبيب العدلي والطبيب المعالج بمختلف يخ

 .تخصصاته
غير أن الفرق القانوني المهم يكمن في دور كل منهما ومساهمته في الدعوى الجزائية، 

 .فالدور األكبر يكون للطبيب العدلي 
الطوب العودلي  ومن ناحية ثانية فقد ازدادت األهمية العملية للموضووع بعود صودور قوانون

، إضوووافة إلوووى اعتمووواد اللجنوووة القطاعيوووة لموووادة الطوووب العووودلي كمووونهج  3107لسووونة ( 73)رقوووم 
أسواس فووي كليووات الحقوووق فوي العووراق ، مووع قلووة المتخصصووين الوذين يدرسووون المووادة سووواء فووي 
هووذه الكليووات أو حتووى فووي كليووات الطووب ، حيووث يووتم االعتموواد علووى تدريسوويين موون تخصصووات 

 . المادةأخرى لتدريس 
البصووومات ميووودانًا لوووه أصووووله وقواعوووده ، فهوووو يبحوووث فوووي قضوووايا دقيقوووة  عوووالمُ  كموووا وُيعووود  

وحساسووووة للتعوووووورف علووووى المزيوووود موووون األسوووووورار التووووي أودعهووووووا ا  فووووي االنسووووان وُتعلووووون عووووون 
مموون يعوويش  ، كبووارًا أو أطفوواالً  أو رجوواالً  إثنوووان  نسوواءً بصوومات تشووابه تخصوصووويته ، حيووث ال 

يؤكووود قووودرة  والوووذين يزيووود عوووددهم علوووى الخمسوووة مليوووارات نسووومة ، وهوووو موووا األرضعلوووى كوكوووب 
، وعجووز العلووم الحووديث بوسوائله وعلمائووه عوون معرفووة كوول األسوورار التووي  لىاالخوالق سووبحانه وتعوو

من ذلك بصومة البنوان ، واألذن ، والعوين ، والصووت ،  ،أودعها ا  في خلقه ومخلوقاته كافة 
وهوذه البصومات فوي معظمهوا تتعلوق بالطوب العودلي بموا يقدموه المختصوون  ،ائحة ، والشفاه والر 

فوي تقواريرهم الطبيووة العدليوة للمسواهمة الجووادة فوي إعانوة المشووتغلين بوالتحقيق الجنوائي والقضوواء 
 .ما يخدم العدالة في تحقيق أهدافها بإدانة المسيء ، وبراءة البريء  إلىالجنائي عمومًا 
آخوور فووأن للقاضووي الجنووائي دوره اإليجووابي موون خووالل مووا يبذلووه موون جهوود فووي  موون جانووب

الطبيوب العودلي لخدموة  إلوىجمع األدلة فأنه مع ذلوك قود يلجوأ فوي الكثيور مون القضوايا الجزائيوة 
العدالة ، والتي عند تبنيها قد تعزز أو تنفوي أدلوة متووفرة مسوبقًا كشوهادة الشوهود والقورائن وحتوى 

نفسوووه ، كموووا قووود تسووواعد علوووى توجيوووه التحقيقوووات الوجهوووة السوووليمة مووون حيوووث اعترافوووات الموووتهم 
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االعتوووراف سووويد )ظووروف ومالبسوووات الجريموووة ، أو مووون حيوووث الفاعووول ، إذ لوووم تعووود قاعووودة 
قائمووة إذا مووا تووم دحووض االعتووراف بأدلووة علميووة قاطعووة يكووون الفصوول فيهووا للطووب ( األدلووة

 .        العدلي 
لطبية العدلية ودورها الرائد في القضايا الجزائية أهمية التقارير ا ظهرمن هنا ت

 .ختيار هذا الموضوع محاًل للبحثإ إلى اوهذه األهمية هي التي دفعتن
ًمنهجيةًالبحثً/ثالثاًا

تبوع الموونهج التحليلووي ، موون نلإلحاطوة بمفووردات البحووث مون جوانبووه المختلفووة سوووف  
  .خالل  دراسة النصوص القانونية ذات الصلة بموضوع البحث

 َنتّبوع المونهج العملوي التطبيقوي  وأليفاء الموضووع حقوه مون الدراسوة والبحوث ، فسووف
 ة ذات الصووولة بمختلوووف نوووواحي البحوووث مووون خوووالل تسوووليط الضووووء علوووى القووورارات القضوووائي

 . بوصفها المرآة العاكسة ألهمية ودور التقارير الطبية العدلية في القضايا الجزائية 
ًهيكليةًالبحثً/رابعاًا
 ثالثووة مباحووثلووى عوقووف علووى مفووردات البحووث بكافووة جزئياتهوا ، ارتأينووا تقسوويمه ولل
 :وكاآلتي 
في تقدير سن المتهم وسالمته العقلية  المسؤولية الجزائية قواعد - األول مبحثال
 المتهم  سنمنه قواعد المسؤولية الجزائية في تقدير األول المطلب  في ندرس، والنفسية
 . للمتهمالسالمة العقلية والنفسية  قديرعد المسؤولية الجزائية في تقوا الثاني طلبالموفي 

في  نادور التقارير الطبية العدلية في إثبات التهمة ونفيها ، تناول – نيالثا مبحثال
الثاني  ، وفي المطلباألول منه دور التقارير الطبية العدلية في إثبات التهمة  المطلب

 . ة في نفيها منه دور التقارير الطبية العدلي
 لىعه هو اآلخر ناوجزأالقيمة القانونية للتقارير الطبية العدلية،  – ثالثال مبحثال

تقارير  في تقدير وتقييماألول منه لبيان سلطة محكمة الموضوع  نا، خصصطلبينم
ه على الرقابة واألشراف على تقارير فيالبحث  ناركز الثاني  الطب العدلي ، وفي المطلب

 .والمقترحات  سوف ُننهي البحث بأذن ا  بخاتمة تتضمن أهم النتائج،  الطب العدلي
ِّ
ِّ
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ِِّّحبث ِّاوأل ِّامل
ِِّّلالنفسيةِّلسالمتهِّالعقليةِّقواعدِّاملسؤلليةِّاجلزائيةِّيفِّتقديرِّسنِّاملتهم

نظووم قووانون أصووول المحاكمووات الجزائيووة اإلجووراءات والصووالحيات التووي يمكوون بهووا  
ومن تلك الصالحيات االسوتعانة  ،التحقيق والمحاكمة تيفي مرحلللقضاء ممارسة سلطته 
ب العدلي لتقريور موا إذا كوان مون الممكون مسواءلة الموتهم جزائيوًا بالخبراء ومنهم خبراء الط

ن ألهميتهموووا ان األمووور اهوووذ ،مووون حيوووث السوووالمة العقليوووة والنفسوووية  ومووون حيوووث العمووور ، 
 ريقووداألول للبحووث فووي قواعوود المسووؤولية الجزائيووة فووي ت خصصوونابووين، طلسوونتناولها فووي م
السوووالمة العقليوووة  رديقوووزائيوووة فوووي تالثووواني للبحوووث فوووي قواعووود المسوووؤولية الجسووون الموووتهم، و 
 .والنفسية للمتهم

ِّاوأل ِّبطلامل
ِّسنِّاملتهمِّرديققواعدِّاملسؤلليةِّاجلزائيةِّيفِّت

 لإلحاطووووة بقواعوووود المسووووؤولية الجزائيووووة ذات الصوووولة بتحديوووود سوووون المووووتهم ، يقتضووووي
سووون المسوووؤولية الجزائيوووة ،  رديقووواألول بيوووان موقوووف التشوووريعات مووون ت :أمووورين البحوووث فوووي

هوذين األمورين سونتناولها بالبحوث  ،سون الموتهم  رديقوبيان دور الطب العدلي فوي ت والثاني
 :مستقل وكاآلتي  فرعكاًل في 
ًاألولًفرعالً

ًًسنًالمسؤوليةًالجزائيةرًيقدجزائيةًمنًتالموقفًالتشريعاتً
 (0) رغوووم أن الفقوووه والتشوووريعات يتفقوووان علوووى عووودم إمكانيوووة مسووواءلة الصوووغير جزائيووواً 

الصغير والحودث ، وهوذا الضوابط يتمثول فوي  بين في تحديد ضابط التمييز لكنهم يختلفون
 .(3)الشخص إلمكان مساءلته جزائيًا بيان السن التي يبلغها 

التشووووريع العراقووووي نجوووود أنووووه يتجووووه بهووووذا الصوووودد فووووي مسووووارات ثووووالث  إلووووىوبووووالرجوع 
 :وكاآلتي 

موجوووب الفقووورة ، وب(المعووودل) 0897لسووونة ( 37)قوووانون رعايوووة االحوووداث رقوووم : األول
فوووإذا موووا  ،(مووون لوووم يوووتم التاسوووعة مووون عموووره):منوووه فوووأن الصوووغير هوووو( 7)مووون الموووادة ( أوالً )

                                                 

 .39، ص 100أكرم نشأت إبراهيم، جنوح االحداث في العراق، مطبعة بغداد، . د(   )

 . 10، ص391 ، القاهرة ، محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، دار النهضة العربية . د(  1)
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وقووود أكوووود  ، قبووول تمامهووووا فوووال يجووووز التحقيووووق معوووه وال محاكمتووووهارتكوووب الصوووغير جريمووووة 
ال تقووووام الوووودعوى  )القووووانون ونصووووها  ذات موووون( 73)تقوووودم أيضووووًا فووووي المووووادة المشوووورع مووووا 

 (. كن وقت ارتكاب الجريمة قد أتم التاسعة من عمرهالجزائية على من لم ي
( 77)وبموجوب الموادة  ،(المعدل) 0878لسنة ( 000)قانون العقوبات رقم : الثاني

 (. جريموة قود أتوم السوابعة مون عمورهعلى مون لوم يكون وقوت ال الجزائية ال تقام الدعوى)منه 
االحوداث الصوغار و بطائفوة  أن قانون رعاية االحداث ُمقارنة بقانون العقوبات هوو الخواص

كونووه القووانون االحوودث، لووذا يكووون قووانون رعايووة االحووداث هووو القووانون الواجووب  إلووىإضووافة 
وفقًا لقاعدة أن النص الخاص يقيد النص العوام ، وكوذلك اسوتنادًا الوى قاعودة أن ، التطبيق

 .النص الالحق يطبق دون النص السابق 
نون رعايووووة االحووووداث لووووم يقوووورر إلغوووواء غيوووور أن مووووا ينبغووووي اإلشووووارة إليووووه هووووو أن قووووا

، وقووانوووون أصووووول (0)النصوص المتعارضة مع أحكامه والوارد ذكرها في قووانوووون العقوبوات
، تلووك التووي تتعووارض أحكامهوووا (3)(المعووودل) 0830لسوونة ( 37)المحاكمووات الجزائيووة رقووم 

  قووانون العقوبوواتموون ( 77)مووع االحكووام الووواردة فووي قووانون رعايووة االحووداث ومنهووا المووادة 
ن  المتعارضة  لكننا نرى أن تلك النصوص  بحكوم قانونوًا  فهويلم تلغى بونص صوريح ، وا 

 .ةالمعطل
( 07)ردسووتان العووراق رقووم قووانون تحديوود سوون المسووؤولية الجنائيووة فووي إقلوويم كُ : الثالثثث

يعتبور صوغيرًا مون لوم يوتم الحاديوة عشورة )نوه أمنوه ف( 0)وبمقتضى الموادة  ،(3110)لسنة 
 ُكردسوتانالجزائية فوي إقلويم ال تقام الدعوى )منه بأنه ( 3)كما جاء في المادة  ،(ن عمرهم

وجواء فوي الموادة  ،(العراق على من لم يتم الحاديوة عشور مون عموره وقوت ارتكواب الجريموة
( 37)مون قوانون رعايوة االحوداث رقوم ( أوالً /73)والموادة ( 7)توقوف نفواذ الموادة )منه ( 7)

ا أحكوام الموادة األولوى والثانيوة مون موردسوتان العوراق وتسوري محلهلويم كُ فوي إق 0897لسنة 
 .(7) (هذا القانون

وفي مقام المفاضلة بين االتجاهات الثالث نعتقد بأرجحية االتجاه الثالث الوذي أخوذ 
                                                 

 .   المعدل  363 لسنة     رقم من قانون العقوبات ( 99)و ( 66: )المواد  تنظر(   )

 . المعدل  39 لسنة  19رقم  من قانون أصول  المحاكمات الجزائية( 199)المادة  تنظر(  1)

لسنلطات اققناليم  -أوالا : )ونصنها، 1002منن دسنتور جمهورينة العنراق الصنادر سننة ( أوالا /9  )المادة  تنظر(  9)

يحق لسلطة اإلقليم تعنديل  -ثانياا . الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقاا قحكام هذا الدستور

 (.          تطبيق القانون االتحادي في اإلقليم بخصوص مسألة ال تدخل في االختصاصات الحصرية للسلطات االتحادية
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 :تيةالعراق لألسباب اآل ُكردستانبه المشرع في إقليم 
يوووة عشرة لم يوزل طفواًل غيور مميوووز وال ألن الصغيوووووور في عمووور دون سن الحووواد_ 1

 .(0)يوودرك حقيقة ما يصدر عنه من أفعال ومدى خطورتها
التمووورد علوووى ذويوووه  إلوووىكموووا أن مسووواءلته جزائيوووًا فوووي هوووذه السووون قووود تووودفع بوووه _ 2

 . ومجتمعه ومن ثم االنحراف به نحو سلوك سبيل الجريمة 
االعتمواد )ساب عمور الصوغير فهوو حتإوأما السند القانوني الذي يعتمده القضاء في 

فأن لم تتوافر فببيان والدته أو حجوة الووالدة  ،على هوية األحوال المدنية ، أو صورة قيده 
ال فينبغي على المحكمة االستعانة بالوسائل   .(3) (الطبية العدلية، وا 

بطاقوووة )تنظووويم موووا يسووومى  إلوووىوجووودير بالوووذكر أن بعوووض المحققوووين يتجهوووون أحيانوووًا 
إذ  للمتهم عند تعذر ربط هوية األحوال المدنية أو صورة قيده ألي سوبب كوان ، ( تعريفية

ه الكامل ولقبه وعمره بناًء على السؤال المباشر من المتهم أو ذويوه  وهوو أسميسجل فيها 
أن إذ   ) حاديووة جوواء فيووهوبهووذا الصوودد قوورار لمحكمووة التمييووز االت ،أسوولوب مرفوووض قانونوواً 

بطاقوة تعريفيوة لوه باعتبواره  إلوىبل ركنوت ،ًبصورة صحيحة تولد المتهم لم تتثبت من  المحكمة
 رسوميًا  فوي ثبووت عمور الموتهم ، في حوين أن هوذه البطاقوة ال تعود سوندًا 0891من مواليد 

والمقتضى التثبت من عمره بصورة صحيحة ، وذلك بربط هوية األحوال المدنيوة لوه، أو صوورة 
معهد الطوب العودلي  إلىوعند تعذر ذلك إحالته  ،هر والسنة فيها تولده باليوم والشقيده مثبت 

 إلوىافة وة والمختبرية، إضوووللمراكز العظمية وبالفحوص الطبيلتقدير تولده بالوسائل الشعاعية 
لجريموووة، وعليووه قووورر نقووض القووورارات الصوووادرة عوون المحكموووة آنفوووة ااريخ ارتكووواب ون توووالتثبووت مووو

عادة  وبونفس االتجواه  ،(7)...(هوا إلكموال التحقيقوات المشوار إليهوامحكمت   إلوىاإلضبارة الذكر، وا 
التمييووز بتوورجيح قوورار اللجنووة الطبيووة العدليووة بتقوودير عموور المووتهم علووى التقوودير قضووت محكمووة 

األخووذ بعموور المووتهم الووذي قدرتووه اللجنووة الطبيووة يوورجح )اء فيووه جووإذ  المقوورر موون لجنووة التجنيوود
    . (7) (قبل لجنة التجنيدبالفحوص الشعاعية على عمره المقدر من 

                                                 

، دار الحامد، عمان (دراسة مقارنة)براء منذر كمال عبداللطيف، السياسة الجنائية في قانون رعاية االحداث  .د(   )

 .69ص61، ص1003اقردن، 

، 1و  العننددان ، مجلننة القضنناء، 330 /2/  فنني  313 /هيئننة عامننة/19 /11 قننرار محكمننة التمييننز رقننم (  1)

 .66، ص  33 تصدر عن نقابة المحامين، بغداد ،

مجلنة التشنريو والقضاء،السننة  1/1001 /16فني  1001/هيئة عامنة/96 قرار محكمة التمييز االتحادية رقم (  9)

 .03 ص09 ، ص1003، 9العدد اقولى، 

المبناد  القانونينة فني إبنراهيم المشناهدي،   .399 /90/1فني  399 /جناينات/33 قرار محكمنة التميينز رقنم (  6)

 .1 1ص  1ص 330  ،مطبعة الجاحظ، بغداد( الجنائيالقسم )قضاء محكمة التمييز 
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ن ظهووورت عليوووه أموووارات التمييوووز كموووا أن  الصوووغير يعووود غيووور مميوووز بحكوووم القوووانون وا 
يالحووووظ علووووى بعووووض الصووووغار أنووووه يتصوووورف ويووووتكلم إذ  والنضوووووج العقلووووي قبوووول األوان ، 

. (0)بأسولوب يفووق عموره الحقيقوي بكثيور، غيوور أن ذلوك إسوتثناء ال يقواس عليوه وال يعتود بووه
مساءلة الصغير جزائيًا ال يعني عدم إتخاذ أي إجوراء أو تودبير وقوائي بحقوه   ن عدمأغير 

ال ُعودَّ ذلوك  إلوىبهدف تقويمه أو إصوالحه، وللعمول علوى عودم عودتوه  الجنووح مسوتقباًل، وا 
ي وي ذلوك فووووذا عالج المشرع العراقووول ،(3)وحوووووتشجيعًا للصغير على الُمضّي في طريق الجن

الصوغير  ارتكوبإذا _ ثانيواً :) اية االحوداث، وجواء فيهواوووون رعوووانوون قوووم( ثانياً /73)ادة وووووووالم
وليه ليقوم بتنفيذ ما تقورره  إلىفعاًل يعاقب عليه القانون ، فعلى المحكمة أن تقرر تسليمه 

المحكمووة موون توصوويات للمحافظووة علووى حسوون سوولوكه بموجووب تعهوود مقتوورن بضوومان مووالي 
ولمودة ال تقول عون سونتين وال تزيود   ال يزيد على خمسومائة دينوارال يقل عن مائتي دينار و 

وبتقديرنا فإن تحديد المشرع لمبلغ الضومان الموالي ال يوأتلف موع موا  ،(على خمسة سنوات
أصووبح المبلوغ المحوودد فوي الوونص أعواله تافووه بنظور موون يقوورأ إذ يشوهده الواقووع االقتصوادي، 

حكموة المختصوة أولوى باالعتبوار علوى أن وعليه فأن ترك تقدير مبلوغ الضومان للم النص،
تراعى في التقدير الحالة المالية لولي الصوغير والظوروف االقتصوادية وسوعر العملوة علوى 

 .   وجه الخصوص
قووانون أصووول المحاكمووات الجزائيووة أجوواز للقاضووي الجنووائي فووي مرحلووة كووذلك فووأن و 

لي كلموا كووان الفصول فووي التحقيوق والمحاكمووة االسوتعانة بووالخبراء ومونهم خبووراء الطوب العوود
، وموون (7)َيْقصووُر عنهووا علووم القاضوويموضوووع الوودعوى يتوقووف علووى معرفووة معلومووات فنيووة 

تلوووك المعلوموووات الفنيوووة معرفوووة سووون الموووتهم  وأحيانوووًا يتطلوووب األمووور معرفوووة سووون المجنوووي 
فعلووى تووأريخ تولوود الموووتهم  ،ه فووي حالووة مووا إذا تعوووذر تقديمووه مووا يثبووت تووأريخ تولووود (7)عليووه

إتخوواذ القووورار بمسوواءلته جزائيوووًا موون عدمووه ، وعليوووه كووذلك يتوقوووف تحديوود المحكموووة يتوقووف 
مووووا إذا سووووتجري  و المختصووووة فُيسووووأل المووووتهم علووووى ضوووووء نتيجووووة الفحووووص الطبووووي العوووودلي 

                                                 

، دار النهضننة العربيننة، القنناهرة ، المصننري  السننعيد مصننطفى السننعيد، االحكننام العامننة فنني قننانون العقوبننات. د(   )

 .616، ص366 

 . 19، صالمصدر السابقبراء منذر كمال عبداللطيف، . د(  1)

المركنز القنومي لدصندارات القانونينة،  ،(دراسنة مقارننة)لشنرعي المركنز القنانوني للطنب امحمد وحيند دحنام، (  9)

 .99 ص ،9 10،  القاهرة، ط

 936و 939/1َعّد المشرع كـون المجني عليه فني سنن الحداثنة ظرفـنـاا مشنـدداا لنبعا الجنرائم منن ذلن  المنواد(  6)

 (. المعدل) 363 لسنة (    )من قانون العقوبات رقم  611و 601/1و939
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وعلوووى توووأريخ مووويالد المجنوووي عليوووه قووود  ، محاكمتوووه ، ومووون ثوووم مسووواءلته كحووودث أم كبوووالغ
 .م للواقعةيتوقف أحيانًا تحديد التكييف القانوني السلي

مووووون الووووورخص المخولوووووة للقضووووواء، فالقاضوووووي  الجزائيوووووة ونووووودب الخبيووووور فوووووي الووووودعوى
علووى المحكمووة ب يوور ثت المخووتص هووو موون يقوودر لووزوم هووذا اإلجووراء موون عدمووه ، وموون ثووم ال
كوان عمور الموتهم مثبوت إن هي لم ترى محاًل لندبه ، يظهر ذلك واضحًا في حالوة موا إذا 

يووان يصوودر موون المستشووفى التووي حصوولت فيهووا الوووالدة بيوووم ببيووان الوووالدة ، ذلووك أن هووذا الب
سوتقر القضواء العراقوي علوى تورجيح توأريخ الووالدة المثبوت فوي بيوان الووالدة الوذا  ،حصولها 

  بهووذا الصوودد قوورار لمحكمووة التمييووز جوواء فيووه ،علووى التووأريخ المقوودر موون قبوول الطووب العوودلي
 إلووىالمووتهم إذا كووان عمووره يسووتند ال يعووول علووى تقريوور معهوود الطووب العوودلي بتقوودير عموور )

إذا قوودر معهوود الطووب العوودلي عموور المووتهم )وفووي قوورار آخوور لهووا جوواء فيووه  ،(0) (بيووان والدة
      .(3) (بما يخالف بيان الوالدة فيؤخذ بما ورد في بيان الوالدة ال بما قدره المعهد المذكور

موون ( 78)المووادة  نموو( أ)الفقوورة  لجهووا المشوورع العراقووي فووياالخبووراء ع ومسووألة نوودب
يجوووووز ) ونصووووها( المعوووودل) 0830لسوووونة ( 37)م قووووانون أصووووول المحاكمووووات الجزائيووووة رقوووو

للقاضي أو المحقق من تلقاء نفسوه أو بنواًء علوى طلوب الخصووم أن ينودب خبيورًا أو أكثور 
 . ماله صلة بالجريمة التي يجري التحقيق فيها في إلبداء الرأي

 . مباشرة الخبير عمله دضر عنيح لقاضي التحقيق أو المحقق أن_ ب
 . (ال يغالي في مقدارها للقاضي أن يقدر أجورًا للخبير تتحملها الخزينة على أن _ج 

 :وبصدد النص المتقدم يالحظ ما يأتي
، ولوووووم يوووووذكر الووووونص عبوووووارة (للقاضوووووي)أجوووووازت ( 78)مووووون الموووووادة ( أ)الفقووووورة _ أولًا

رة للقضوواة كافووة بمووا فوويهم قضوواة ، ويعنووي ذلووك أن هووذه الصووالحية مقوور (لقاضووي التحقيووق)
 .والجنايات ، التحقيق وقضاة الموضوع ، كقضاة الجنح ، واالحداث

للقاضوي )من ذات الموادة أجوازت هوذه الصوالحية ( ب)و ( أ)كما أن الفقرتين_ ثانياًا
جووووواءت مطلقوووووة ، لوووووذا فهوووووي تشووووومل المحققوووووين القضوووووائيين ( المحقوووووق)، وكلموووووة (والمحقوووووق

                                                 

إبنننننراهيم المشننننناهدي،   ،316 /6/9 فننننني  312/316/موسنننننعة أولنننننى/91 محكمنننننة التميينننننز رقنننننم  قننننرار(   )

 . 9 1، صالمصدر السابق

إبننننننراهيم المشنننننناهدي،   ،310 /16/1فنننننني  310 /جنايننننننات أولننننننى/929قننننننرار محكمننننننة التمييننننننز رقننننننم (  1)

 .9 1، صهسنفالمصدر 
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أن الكثيوووور موووون ضووووباط  إلووووىمووووع اإلشووووارة   ،ة ومفوضوووويهاوالمحققووووين موووون ضووووباط الشوووورط
تووم إذ ، (المنحول)الشورطة ممون يموارس التحقيوق حاليوًا هوم فووي األصول مون ضوباط الجويش 

انتوودابهم للعموول كضووباط شوورطة فووي مؤسسووات الشوورطة المختلفووة، وهووؤالء ال يقوودرون تمامووًا 
 .قيمة وخطورة اإلجراءات التحقيقية

د نصوت وووواكمات الجزائيوة قوول المحووووون أصوووانووومن ق( هو/10)ادة وووأن الم بماو _ ثالثاًا
ين المحقق بأمر من رئويس مجلوس القضواء األعلوى علوى أن يكوون حاصواًل عَ يُ  ) هوى أنوعل

على شهادة فوي القوانون معتورف بهوا ، أو حاصواًل علوى شوهادة دبلووم اإلدارة القانونيوة مون 
مجلووس القضوواء  يرطة ومفوضوويها وموووظفويجوووز موونح ضووباط الشوو ،هيئووة المعاهوود الفنيووة 

وهوذا يعنوي  ،(0) (األعلى القوانونيين سولطة محقوق بوأمر مون رئويس مجلوس القضواء األعلوى
ولنووا علووى الووونص  ،تشوومل جميووع مووون تقوودم ذكوورهم فووي الووونص المتقوودم( المحقووق)أن كلمووة 

 :المذكور المآخذ التالية
ال ( دارة القانونيووووةقسووووم دبلوووووم اإل)موووونح سوووولطة محقووووق لخريجووووي المعاهوووود الفنيووووة _ 0

 حقوووووقاختيووووار النموووواذج الفضوووولى موووون خريجووووي كليووووات ال إلووووىيسووووتقيم قطعووووًا مووووع التطلووووع 
التحقيق بنماذج مختارة من المحققين لخطورة عمل المحقوق علوى  ةالمعترف بها لرفد قضا

ذا كووان لهووذا االتجوواه مووا ،الحريووة الشخصووية لألفووراد  يبوورره بتووأريخ صوودور قووانون أصووول  وا 
يبووورر األخوووذ بهوووذا االتجووواه بعووود أن  فلوووم يعووود اليووووم موووا ،0830ت الجزائيوووة عوووام المحاكموووا

موا تقودم  إلوىيضواف  ،جيها أضعافًا مضواعفة يوتضاعف عدد خر  حقوقزدادت كليات الإ
فوووأن المووونهج الدراسوووي للمعاهووود الفنيوووة قسوووم اإلدارة القانونيوووة يركوووز علوووى الجانوووب اإلداري 

                                                 

ل القضناء فني العنراق وانفكاكنه تمامناا عنن وزارة لم يعد لتمثيل وزارة العدل ضنرورة بعند اإلعنعن عنن اسنتقع(   )
الصننادر عنن سننلطة االئننتعف الممقتنة المنحلننة،  إذ نننص  1009لسنننة ( 92)العندل، وبهننذا الصندد ينظننر اقمننر رقنم 

بتأديننة واجباتننه واالضننطعع بمسننمولياته   –أي مجلنن  القضنناء اقعلننى  –يقننوم المجلنن  : ))منننه علننى أنننه( 6)القسننم
ويعلق العمل ببنود القانون العراقي وتحديداا بننود . سيطرة أو رقابة أو إشراف من وزارة العدل بدون أن يخضو قي

( 393 لعنام 23 القنانون رقنم)، وبنود قانون االدعاء العنام (393 لسنة  60 القانون رقم )قانون التنظيم القضائي 
لعدل الذي كان قد جرى تشكيله بموجنب يحل مجل  القضاء محل مجل  ا -1. في حالة تعارضها مو بنود هذا اقمر

ويتولى ممارسة السلطات التني كنان مجلن  العندل يمارسنها ( 393 لسنة  60 القانون رقم )قانون التنظيم القضائي 
ثنم أعقنب ذلن  صندور المنذكرة رقنم . 1009، أيلنول9310الوقنائو العراقينة، العندد((. على أي قناا  أو مندعي عنام

ُتفسننر اإلشنارات إلننى :)منهننا علنى أننه( 9)، وننص القسنم (المنحلننة)ئنتعف الممقتنة عنن سننلطة اال 1006لسننة ( 1 )
ردة فني القنانون العراقني، حيثمنا كنان ذلن  ضنرورياا ومناسنباا فني ضنوء اقمنر رقنم اوزارة العدل أو وزير العدل الو

الوقنائو العراقينة، (. هعلى أنها إشارات إلى مجل  القضاء أو إلى رئيسن...الصادر عن سلطة االئتعف الممقتة( 92)
 .  1006، تموز9312العدد

وُيعد ما تقدم اإلععن عن استقعل القضناء التنام عنن وزارة العندل وانتقنال سنلطات وصنعحيات وزينر العندل 

، وكلما كان ذل  ضرورياا ومناسباا للحفاظ على استقعل القضناء إلنى  في التشريعات العراقية الواردة ووزارة العدل 

 .اء اقعلى وإلى رئيسهمجل  القض
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ج مختلوووف تماموووًا عووون المووونهج المقووورر فوووي كليوووات الووودوائر القانونيوووة ، وهوووو مووونه يلمووووظف
مووون حيوووث تركيوووزهم علوووى دراسوووة أصوووول المحاكموووات الجزائيوووة والتحقيوووق الجنوووائي  حقووووقال

هذا من جانب ، ومن جانب آخر ولكثرة ضباط الشورطة الحاصولين علوى  ،والطب العدلي
اط قصووور مووونح سووولطة التحقيوووق علوووى ضوووب أيضووواً شوووهادة البكوووالوريوس فوووي القوووانون، نرتوووأي 

 .الشرطة الحقوقيين حصرًا 
مووون ( ب)و( أ)كموووا أننوووا لسووونا موووع االتجووواه الوووذي أخوووذ بوووه المشووورع فوووي الفقووورتين _ 3
من قانون أصول المحاكموات الجزائيوة والتوي أجوازت للمحقوق صوالحية نودب ( 78)المادة 
تصووووال اليووووم لوووم تعووود كمووووا كانوووت بووواألمس، فاالتصوووال المباشوووور ذلوووك أن سوووبل اال ،خبيووور

 .أصبح ميسوراً ( الموبايل)قيق عن طريق وسائل االتصال الحديثة ومنها بقاضي التح
 

ًالثانيًفرعال
 المتهمًسنيًفيًتقديرًثدلثطبًالعثدورًال

االسوتعانة بوالخبراء فوي المسوائل الفنيوة التوي تعورض  بوجووب المحاكم الجزائيوة مقيودة
يس لهووووا فووووي الوووودعوى، غيوووور أن مووووا يجووووب اإلشووووارة إليووووه هووووو أن المحكمووووة لوووو نظوووورعنوووود ال

 :االستعانة بخبير في حالتين
 ثيووري الخبوورة فووي المعلومووات العامووة والوقووائع المشووهورة، وهووي تلووك التووي ال: األولثث 

 .إثباتها أو تقديرها جداًل أو اختالف
ال يجوووز للمحكمووة االسووتعانة بمستشوووار إذ ،  الخبوورة فووي المسووائل القانونيوووة: الثانيثثة

 .طبيقهقانوني فيما يتعلق بتفسير القانون وت
فهوووي كثيووورة،  هم يجووووز فيهوووا للمحكموووة انتووودابأموووا حووواالت االسوووتعانة بوووالخبراء والتوووي 

يسوووتعين إذ  الخبوورة فووي األموووور الفنيووة وتشوومل فووي المقدموووة منهووا المسووائل الطبيووة،  هووامنو 
، (0) أموور ومون بينهوا الخبورة فوي مجوال تقودير العمور عدة لي فيدالقضاء بخبرة الطب الع
يووة ا تعووذر الوقوووف علووى تووأريخ تولوود المووتهم الحقيقووي موون خووالل هو وذلووك فووي حووال مووا إذ

كمووا أن هويووة األحوووال المدنيووة ليسووت دلووياًل قاطعووًا علووى  ،األحوووال المدنيووة أو صووورة قيووده
والمبورر العتبووار  ،تحديود عمور الموتهم إال إذا كوان مبنيووًا علوى شوهادة والدة أو حجوة والدة 

                                                 

صابة المجني عليه وأثره فني اقثبنات فني الندعوتين الجنائينة والمدنينة، إحسين عبدالسعم جابر، التقرير الطبي ب(   )

 .  6ص . 33 دار نهضة القانون، اإلسكندرية، 
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الووووالدة توووأريخ معوووين للووووالدة هوووو أن شوووهادة هووواتين الصوووورتين حجوووة فيموووا قطعوووت بوووه مووون 
أمووا حجووة الوووالدة  ،الوووالدة وفووي تووأريخ حصووولها اي حصوولت فيهووتصوودر موون المستشووفى التوو

موون تووأريخ محوودد للوووالدة هووو أنهووا تصوودر موون  هفووالمبرر العتبارهووا حجووة فووي مووا قطعووت بوو
حوودد معتبوورة، فهووي بمثابووة قوورار قضووائي ي داتمحكمووة األحوووال الشخصووية بنوواء علووى شووها

تووأريخ والدة صوواحب الحجووة، والقووورار القضووائي ال يمكوون الطعووون بووه إال بووالطرق القانونيوووة 
عمووور الموووتهم فوووي المعتبووورة ، لوووذا يكوووون للقضووواء أن يسوووتعين بخبووورة الطوووب العووودلي لتقووودير 

هويوة  أو أنال يحوز على هوية أحوال مدنيوة أساسوًا، الذي إما أن المتهم : حاالت محددة
 إلوى، أو أن شهادة الوالدة المقدمة لدائرة األحوال المدنية أو  تي يحوزهااألحوال المدنية ال

موا ألن هويوة األحووال المدنيوة ال تسوتند (0)المحكمة المختصوة موزورة  شوهادة والدة  إلوى، وا 
هووو مثبووت فووي  وال حجووة والدة، وذلووك فووي حالووة مووا إذا كووان واقووع حووال المووتهم يخووالف مووا

لتمييوووز علوووى وجووووب التحقوووق مووون عمووور الموووتهم قبووول قضووواء محكموووة ا اسوووتقرلوووذا  ،هويتوووه
ينبغووي التحقووق موون عموور المووتهم قبوول ) المضووي فووي محاكمتووه، موون ذلووك قوورار لهووا جوواء فيووه

والتحقووق موون عموور المووتهم ال يمكوون أن يحصوول إال موون خووالل الوسووائل الطبيووة  ،(3) (إدانتووه
دث يجوري بالوسوائل تقودير عمور الموتهم الحو:)العدلية ، ففي قرار لمحكمة التمييز جواء فيوه

، كوووالفحص الطبوووي العووودلي بوووالحمض (7)(الشوووعاعية والمختبريوووة أو أيوووة وسووويله فنيوووة أخووورى
 (.DNA)الوالنووي 

ال  إذ ، ةوجووودير بالوووذكر أن تقووودير العمووور ال يوووتم إال مووون خوووالل لجنوووة طبيوووة مختصووو
رة يمكن للطبيب العدلي منفردًا أن يقرر ذلك، لما لهذا الموضوع من دقة وحساسوية وخطوو 

يموا فعمور الموتهم ذاتوه  بواختالفكموا أن نووع المسوؤولية الجزائيوة يختلوف  ،في الوقت ذاتوه
المحكمة بالطب العدلي لبيان الرأي بهذه المسوألة كلموا  ستعينتإذ  إذا كان بالغًا أم حدث،

 .حصلت إشكالية في تقدير العمر
 (71)المووادة  يقوودر عموور المووتهم وفووق) جوواء فيووه وبهووذا الصوودد قوورار لمحكمووة التمييووز

                                                 

الي يحاسننب أن شننهادة الننوالدة تصنندر فنني العننادة مننن مستشننفى حكننومي، فهنني بمثابننة محننرر رسننمي وبالتنن وبمننا(   )

أمنا إذا صندرت عنن مستشنفى أهلني فتكنون بحكنم . منن قنانون العقوبنات( 113)مرتكب الجريمة وفقاا قحكنام المنادة 

 .         من ذات القانون(  /139)المحرر العادي ويحاسب مرتكبها وفقاا قحكام المادة 

، المصنندر السننابقيم المشنناهدي، إبننراه ،   39 /  /3فنني   39 /جنايننات/1191قننرار محكمننة التمييننز رقننم (  1)

 .0 1ص

 . 0 1، صنفسهالمصدر إبراهيم المشاهدي، ،   39  /0 /1في  39/جنايات/ 96 قرار محكمة التمييز رقم(  9)
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فوووإذا حصووول تبووواين بوووين توووأريخ تولووود الموووتهم  ،(0) (مووون قوووانون العقوبوووات عنووود الشوووك بعموووره
والتأريخ المثبت نتيجوة الفحوص الطبوي فعلوى المحكموة أن تحسوم أمور البوت بالتوأريخ الوذي 

إذا َبوينَّ :)وفي هذا االتجاه قرار لمحكمة التمييز جواء فيوه ،دانتهإا قبل الحكم بمتعتمده منه
شووعاعي أن تولووده ال يتفووق مووع أي موون تووأريخين مختلفووين لتولووده، وأظهوور الفحووص اللموتهم ا

قبول و  الفعول التأريخين الموذكورين، فيجوب التثبوت مون عمور الموتهم الصوحيح وقوت ارتكواب
 .(3) (الحكم بإدانته

غيوور أن مووا ينبغووي مالحظتووه هووو أن التقريوور الطبووي العوودلي بتقوودير عموور المووتهم ال 
عليوه القضواء العراقوي، مون ذلوك قورار لمحكمووة  اسوتقرت شخصويته، وهوو موا شوأن لوه بأثبوا

كوووان المقتضوووى ربوووط هويوووة األحووووال  ... ) البصووورة بصوووفتها التمييزيوووة جووواء فيوووهجنايوووات 
أن إذ ،  أو صوووورة قيوودها لغووورض إثبووات شخصوووية المتهمووة الموووذكورة( ز)المدنيووة للمتهمووة 

رض إثبوووووات عمووووور المتهموووووة ال تقووووودير عمووووور المتهموووووة بموجوووووب التقريووووور الطبوووووي هوووووو لغووووو
 .(7) ...(شخصيتها
كوووذلك فوووأن لعمووور الموووتهم دخووول فوووي تحديووود نووووع العقوبوووة التوووي يمكووون فرضوووها بحوووق و 

ن كووووان بالغووووًا، فالمووووادة   0878لسوووونة ( 000)موووون قووووانون العقوبووووات رقووووم ( 38)الموووودان وا 
 قضووووي بعوووودم إمكانيووووة الحكووووم علووووى الموووودان باإلعوووودام إذا كووووان بتووووأريخ ارتكووووابت (المعوووودل)

ه، مموا يقتضوي تقودير عمور الموتهم عشورة ولوم يوتم العشورين سونة منو الجريمة قد أتم الثامنة
وبهووذا الصوودد  ،بالوسووائل الشووعاعية فووي حالووة عوودم التثبووت موون عمووره بوثيقووة رسوومية معتبوورة

أن  إلوىأن وقائع الدعوى ومستنداتها تشير  ... ) محكمة التمييز االتحادية جاء فيهقرار ل
فيكون عموره  0/0/0891، وأن المدان من مواليد07/01/3117ادث في تاريخ وقوع الح

شهر وثالثة عشر يومًا، وبذلك يكون المودان أوقت وقوع الحادث تسعة عشر سنة وتسعة 
موون قووانون ( 38)لووم يووتم سوون العشوورين بتووأريخ وقوووع الحووادث، عليووه وعموواًل بأحكووام المووادة 

الل عقوبة السجن المؤبود محول عقوبوة قرر باالتفاق إح 0878لسنة ( 000)العقوبات رقم

                                                 

، نفسننننه المصننندر إبنننراهيم المشننناهدي،  ، 391 /10/6فننني 391 /جناينننات/9933قنننرار محكمنننة التميينننز رقنننم(   )

 .  1ص0 1ص

، نفسننهالمصنندر بننراهيم المشنناهدي، ،  إ391 /1/1 فنني 391 /هيئننة عامننة ثانيننة/11م قننرار محكمننة التمييننز رقنن(  1)

 .    1ص

عنندنان زينندان حسننون . : 9 2/1/10فنني  9 10/ت/619قننرار محكمننة جنايننات البصننرة بصننفتها التمييزيننة رقننم(  9)

 . 01 ، ص6 10العنبكي، التدخل التمييزي في الدعوى الجزائية، مكتبة صباح، بغداد، 
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ويسووتفاد موون القوورار المتقوودم أنووه وبوودون وجووود هويووة األحوووال المدنيووة، كووان   ،(0) (اإلعوودام
البد من االستعانة بخبرة الطب العدلي في تحديد عمر المتهم للوقوف على مودى انطبواق 

 .نفة الذكر من عدمهآ( 38)حكام المادة أ
لمتهم من عدموه وبخاصوة إذا كوان عمور الموتهم يتوأرجح ما أن في تقدير مسؤولية اك

وو ر ومرحلووة الحداثووة، إذ موون هووو دون التاسووعة موون العموور وقووت ارتكوواب غَ بووين مرحلووة الص 
 (3) (الصوووبي)يتعوووين التمييوووز بوووين وموووع ذلوووك  ،فوووإذا بلغهوووا ُيسوووأل ،الجريموووة ال ُيسوووأل جزائيووواً 

ومون (7)ا لتوي يمكون فرضوها بحقهموواتكون لكل منهما التدابير الخاصة  إذ   ،(7) (ىتالف)و
فوإذا لوم  ،الطبيعي أن تكون التدابير المقررة للصوبيان أخوف وطوأة مون تلوك المقوررة للفتيوان

وثيقووة رسوومية يمكوون اعتمادهووا واالطمئنووان اليهووا فووي تحديوود عموور المووتهم، كووان يكوون هنوواك موون 
ي بهوووذه ووم هوووووووووون تقة أوووووالبووود مووون االسوووتعانة باللجنوووة الطبيوووة المختصوووة، ذلوووك أنوووه لووويس للمحكم

تستعيوون فووي أداء  أن ةووة المختصووة الطبيوجنوووا أن للوووكم ،(1)ه ووة بحتوووة علميوا مهمووة كونهوووالمهم
يصوح  ال) وووة التمييوووز جووواء فيوهوموكوحوموصوودد قوورار لووبهذا ال ،متاحةووالوسائوول العلميووة الوومهمتهوا ب

ن قاضووي التحقيووق إذا كووان عمووره وقووت ارتكوواب الجريمووة يتووأرجح اعتموواد عموور المووتهم الموودون موو
بووين الحداثووة والبلوووي، بوول يقتضووي فووي هووذه الحالووة التثبووت موون عمووره بوثيقووة رسوومية مؤيوودة ببيووان 

لفحووص الطبووي لتقوودير عمووره موون قبوول لجنووة طبيووة بالوسووائل العلميووة، عموواًل لالوووالدة، أو إحالتووه 
غيوور أنووه  ،(7) (المعوودل0897 لسوونة( 37)االحووداث رقووم يووة رعاموون قووانون بأحكووام المووادة الرابعووة 

قوورار  وبهووذا السووياق ،لوويس للمحكمووة أن تتووولى هووي تقوودير عموور المووتهم فتلووك مسووألة فنيووة بحتووه
تثبووت مون عموور الموتهم بوثيقووة رسومية، أو تحيلووه تعلووى المحكموة أن ) لمحكموة التمييوز جوواء فيوه

ًِّ.(3) (قدير عمرهالطبابة العدلية، وليس لها أن تقوم هي بت إلى
                                                 

 (.غير منشور) 0 10/  /13في  0 10/هيئة عامة/33ار محكمة التمييز االتحادية رقمقر(   )

ُ /9)المادة  تنظر(  1) يعتبنر الحندث صنبياا إذا أتنم التاسنعة :)ونصها المعدل  319 لسنة  96رقم  من قانون رعاية االحداث( ثالثا

 . من عمره ولم يتم الخامسة عشر

ُ /9)المادة تنظر ( 9)  . يعتبر الحدث فتى إذا أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشر:)لقانون ونصهامن ذات ا(رابعا

 .  من قانون رعاية االحداث ( 16-91: )التدابير المقررة لألحداث، المواد تنظر(  6)

ينق والمحكمنة التحق ةكانت محكمة التمييز تقنر لقضنا إذ  اتجاهات مغايرة في جرائم الجنح،  – سابقاا  –كان للقضاء العراقي (  2)

يجنوز لقاضني :)أن تقدر عمر المتهم الحندث منن قبلهنا مباشنرة، منن ذلن  قنرار لهنا جناء فينه -تهارلضآلة خطو-في جرائم الجنح 

وهنذا االتجناه لنم يعند (. الفحنص الطبني إلنىالتحقيق وللمحكمة في جرائم الجنح أن تقدر عمر المتهم الحدث مباشنرة دون اللجنوء 

. يجوز للقضاء أن يتدخل في مسألة فنية ليست من اختصاصه، بنل هني منن اختصناص الطنب العندلي حصنراا  ال إذمقبوالا حالياا، 

 .      1 1، صالمصدر السابقالمشاهدي،  إبراهيم ،396 /12/1في 396 /جنايات/316 رقمقرار محكمة التمييز 

 .9 1، صنفسهالمصدر م المشاهدي، إبراهي. 316 /11/6في 316 -312 /جنايات أولى/966قرار محكمة التمييز رقم(  6)

 .9 1ص ،هسنفالمصدر إبراهيم المشاهدي، . 396 /9/2 في 392 /جنايات/1221قرار محكمة التمييز رقم(  9)
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ِّ
ِّالثانيِّبطلامل

ِّقواعدِّاملسؤلليةِّاجلزائيةِّيفِّتقديرِّالسالمةِّالعقليةِّلالنفسيةِّللمتهم
ارتأينووا تجزئووة  البحووث القووانوني والعملووي للسوالمة العقليووة والنفسووية،حاطوة بشووطري لإل

موقووووف ) األول للجانووووب القووووانوني تحووووت عنوووووان  فوووورعال خصصوووونا :فوووورعين لووووىع بمطلووووال
الثوواني للجانووب العملووي ، و (العقليووة والنفسووية للمووتهم ير السووالمةدجزائيووة موون تقووالتشووريعات ال
 (.دور الطب العدلي في تقدير السالمة العقلية والنفسية للمتهم)تحت عنوان 

ًاألولًفرعال
 موقفًالتشريعاتًالجزائيةًمنًتقديرًالسالمةًالعقليةًوالنفسيةًللمتهم

يجووب أن يتوووافر لوودى الجوواني عنصوووري حقووق المسووؤولية الجزائيووة عوون أي جريموووة تل
التوي  اإلرادة، فهو ال يكون آثمًا إال إذا كان متمتعًا بملكوة االدراك، ويملوك اإلرادةاالدراك و 

لووووذا تتجووووه جميووووع التشووووريعات  ،مليووووه عليووووه إرادتووووهتتمكنووووه موووون أن يختووووار التصوووورف الووووذي 
الحكوم بمسوؤولية  أن تتضمن في محتواهوا قواعود يمكون مون خاللهوا إلىالجزائية المعاصرة 

 .العقلية والنفسية ضااألمر المتهم جزائيًا من عدمه، ومن تلك القواعد ما هو خاص ب
ومووع ذلك فالعاهووة العوقوليوة لووويست مووون نووووع واحوود وال بودرجوووة واحودة، فمنهوووا الجنوووون 

مولوود الجنوون الكلوي المسوتمر بحيوث ال يعقول الموريض بوه شويئًا سوواء كوان ):المطبق وهو
الذي يعرض لإلنسوان فيجعلوه ال يعقول شويئًا :)والجنون المتقطع وهو ،(به أو عارضًا عليه

ثوووم يرتفوووع عنوووه، فهوووو يصووويب الموووريض بوووه توووارة ويرتفوووع عنوووه توووارة أخووورى ويسوووميه الوووبعض 
 .(0) (بالجنون غير المستقر

غيوووور  يكووووونللجريمووووة  هحالووووة ارتكابوووو والمووووريض بووووالجنون المطبووووق، أو المتقطووووع فووووي
أنوووه واقوووع تحوووت توووأثير المووورض العقلوووي وقوووت ارتكووواب  ل جزائيوووًا، طالموووا ثبوووت طبيووواً مسوووؤو 

ومن حيث درجات الجنوون، فهنواك الجنوون الكلوي، والجنوون الجزئوي، والثواني هوو ،الجريمة
الووووذي يعوووورض للمووووريض بووووه علووووى ناحيووووة معينووووة موووون تفكيووووره ، وموووون الطبيعووووي أن تكووووون 

 .(3) مسؤولية الثاني مخففة
                                                 

 ،1001مسمولية الطب الشرعي، دار الفكنر العربني، دار الفكنر الجنامعي، اإلسنكندرية، خالد محمد شعبان، . د(   )

 .  9ص

 .1 9نفسه، صصدر لما خالد محمد شعبان،. د(  1)
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مون ( 71)سار المشرع العراقي فوي تقريوره لهوذه القاعودة فوي الموادة  اقيسال وفي هذا
ال يسووأل جزائيووًا موون كووان وقووت ارتكابووه الجريمووة فاقوود األدراك أو ) قووانون العقوبووات ونصووها

عوون  تنووه فووي حالووة سووكر أو تخوودير نتجووو لجنووون أو عاهووة فووي العقوول أو بسووبب ك اإلرادة
علوم منووه بهووا، أو ألي سووبب آخوور  غيوور موواد مسووكرة أو مخوودرة أعطيووت لوه قسوورًا، أو علووى

، أما إذا لم يترتب على العاهة في العقول أو الموادة  اإلرادةأو يقرر العلم أنه يفقد االدراك 
وقوت ارتكواب  اإلرادةالمسكرة أو المخدرة أو غيرهوا سووى نقوص أو ضوعف فوي االدراك أو 

  .(الجريمة ُعدَّ ذلك عذرًا مخففاً 
مووا يقولووون بووه ف ،عووود لرجووال الطووبيضوواء لهووذا الوونص الفصوول فووي تطبيووق القوالقووول 

وموا علوى المحكموة إال أن تتحقوق مون كوون المورض  ،(0) في هوذا الشوأن هوو المعوول عليوه
كوووان قووود أفقوووده ملكوووة االدراك  الجريموووة الوووذي ألوووم بوووالمتهم وقوووت ارتكووواب قلوووي أو النفسووويالع

لووم يفقوودها نهائيووًا، إذا كووان مووا أوحريووة االختيووار وحينهووا ال مسووؤولية جزائيووة بحووق المووتهم، و 
  .فالمسؤولية الجزائية متحققة ولكن بصورة مخففة

وجوودير بالووذكر أن االنفعووال النفسووي غيوور الموورض النفسووي، فاالنفعووال هووو بمثابووة رد 
ولذا غالبًا موا  ،فيدفعه الرتكاب الجريمةفعل خارجي من شأنه التأثير على إرادة الشخص 

أو إحودى محارموه وهوي  توهما يفاجئ زوجدعقوبة الجاني عنتقرر القوانين العقابية تخفيف 
وبموا أن حالوة االنفعوال النفسوي ليسوت حالوة  ،(3)في حالة تلوبس بالزنوا أو فوي فوراش واحود 

ية نفسوال ضااألمور مستشفى  إلىالطبابة العدلية أو  إلىمرضية لذا ال مبرر إلحالة المتهم 
 .والعصبية لفحصه

فوي الموتهم  أو النفسوي حالوة المورض العقلوي مون قحقوالتوبما أن الفصول فوي مسوألة 
مون قوانون العقوبوات، ( 71)المشورع العراقوي بالموادة  أمر يتعلق باإلجراءات، لذا لم يكتوف  

بوووول عووووالج الحالووووة بنصوووووص صووووريحة فووووي قووووانون أصووووول المحاكمووووات الجزائيووووة، فالمووووادة 
بعاهة في عقلوه أو منه أوجبت وقف التحقيق أو المحاكمة إذا كان المتهم مصابًا ( 371)
إذا تبووين أثنوواء )  نصووت هووذه المووادة علووى أنووه إذ  قتضووى األموور فحووص حالتووه العقليووة، إ

عوون نفسووه ألصووابته بعاهووة فووي التحقيووق أو المحاكمووة أن المووتهم غيوور قووادر علووى الوودفاع 
                                                 

، مطبعة النهضة العربية، القناهرة،  ، ج(دراسة مقارنة)، شرح قانون العقوبات العراقي الرجبو  ذنون أحمد. د(   )

 .  116، ص399 

 . 01 ، ص361 إبراهيم، علم النف  الجنائي، مطبعة المعارف، بغداد،  تأكرم نشأ. د(  1)
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ته الجزائيووة فيوقووف التحقيووق قتضووى األموور فحووص حالتووه العقليووة لتحديوود مسووؤوليإعقلووه، أو 
ة بقوورار موون قاضووي التحقيووق أو المحكمووة، ويوضووع تحووت الحراسووة فووي إحوودى أو المحاكموو

المؤسسات الصحية الحكومية إذا كان متهمًا بجريمة ال يجوز إطوالق السوراح فيهوا بكفالوة 
علووى ، أمووا فووي الجوورائم األخوورى فيوضووع فووي مؤسسووة صووحية حكوميووة أو غيوور حكوميووة (0)

وتكليوف هيئوة  ،ة ذويوه بكفالوووة شوخص ضوووامننفقته بطلب ممن يمثله قانونًا، أو علوى نفقووو
 (.رسمية مختصة بفحصووه وتقوديم تقرير عن حالته العقلية

إذا تبوين مون تقريور اللجنوة المشوار ) مون ذات القوانون فأنوه( 370)لموادة وبمقتضى ا
المووتهم غيوور قووادر علووى الوودفاع عوون نفسووه فيؤجوول التحقيووق أو  أن( 371) إليهووا فووي المووادة

الوقوت الوذي يعوود إليوه فيوه مون الرشود موا يكفوي للودفاع عون نفسوه، ويوضوع  إلىالمحاكمة 
تحووووت الحراسووووة فووووي مؤسسووووة حكوميووووة صووووحية إذا كووووان متهمووووًا بجريمووووة ال يجوووووز اطووووالق 

أحووود ذويوووه بكفالوووة شوووخص  إلوووىأموووا الجووورائم األخووورى فيجووووز تسوووليمه  ،السوووراح فيهوووا بكفالوووة
يتعوووين علوووى قاضوووي إذ  ،(جوووهضوووامن موووع أخوووذ تعهووود منوووه بعالجوووه داخووول العوووراق أو خار 

الوقووت الووذي يعووود إليووه  إلووىأو المحكمووة المختصووة تأجيوول التحقيووق أو المحاكمووة التحقيووق 
لووودفاع عووون نفسوووه، أو لحوووين ورود تقريووور اللجنوووة الطبيوووة المختصوووة لمووون الرشووود موووا يكفيوووه 

وفوووووي الحالوووووة األخيووووورة يتعوووووين علوووووى قاضوووووي التحقيوووووق أو  ،ة والعصوووووبيةنفسووووويال ضااألمر بووووو
ن أصووول المحاكمووات الجزائيووة موون قووانو ( 373)المختصووة تطبيووق أحكووام المووادة المحكمووة 
إذا تبين من تقريور اللجنوة الطبيوة أن الموتهم غيور مسوؤول جزائيوًا إلصوابته وقوت )  ونصها

ارتكاب الجريمة بعاهة فوي عقلوه فيقورر القاضوي عودم مسوؤوليته، وتصودر المحكموة حكموًا 
قواء ضومان لبوذل أحود ذويوه ل إلوىناسوب فوي تسوليمه تخاذ أي إجراء مإبعدم مسؤوليته، مع 

 (.العناية الواجبة له
 : تيةآنفة الذكر المالحظات اآل( 373و370و371)ولنا على النصوص 

يفوورق بووين ( 370)و( 371)إن المشوورع العراقووي فووي المووادتين  _ المالحظثثةًاألولثث 
وهوي الجورائم  –فالوة حالة ارتكاب المتهم لجريموة ال يجووز إطوالق السوراح فيهوا بك: حالتين

تحوووت الحراسوووة فوووي مؤسسوووة وهوووذه يجوووب فيهوووا وضوووع الموووتهم  –المعاقوووب عليهوووا باإلعووودام 
والحالة الثانية ارتكاب المتهم لجريموة يجووز اطوالق السوراح فيهوا بكفالوة،  ،صحية حكومية

                                                 

 .المعدل  39 لسنة ( 19)رقم من قانون أصول المحاكمات الجزائية  (03 )من المادة ( ب)الفقرة  تنظر(   )
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 ذويه بكفالة شووخص ضووامن، مووع أخووذ تعهووود منوووه إلىوفي هذه الحالة يجوز فيها تسليمه 
ال مسوووي لهوووا، ذلوووك إننوووا  –بتقوووديرنا  –وهووووذه الووتفرقوووووة  ،بعوووالجه داخوووول العوووووراق أو خارجووووه
يعالجوووه وينفوووق عليوووه ويتوووولى حراسوووته إن كوووان  نمووو إلوووىأموووام موووتهم موووريض عقليوووًا بحاجوووة 

حالوة موا : التمييوز بوين حوالتينولمواجهوة هوذه الخطوورة نورى ضورورة  ،خطرًا على المجتموع
الموووريض عقليوووًا موووتهم بارتكووواب جنايوووة، مهموووا كانوووت العقوبوووة المقوووررة لهوووا، إذا كووان الموووتهم 

حكوميووة معودة لألمووراض  صوحية فووي مؤسسوةينبغوي وضوعه  االجراميووة ولمواجهوة الخطوورة
العقليووووة والعصووووبية ترعوووواه وتعالجووووه وتتووووولى حراسووووته، وفووووي هووووذا اإلجووووراء ضوووومان لحمايووووة 

ائم الجونح والمخالفوات ففيهوا ال بوأس جور  فوي أموا ،اآلخرين من خطور ارتكابوه لجورائم أخورى
المحكموووة عليوووه مالموووح الخطوووورة علوووى تالحوووظ أحووود ذويوووه، إذا لوووم  إلوووىمووون تسوووليم الموووتهم 
 . تعهد من يتسلمه برعايته ومعالجته والحفاظ عليهيالمجتمع، على أن 

هيئووووة رسوووومية )اسووووتخدم عبووووارة ( 371)المشوووورع فووووي المووووادة  _ المالحظثثثثةًالثانيثثثثة
 فيهوا مفقود أسوتخد( 373) ةأما الماد ،(اللجنة) كلمة استخدم( 370) ي المادةفو ( مختصة
العدليووووة فووووي  ةنفسووووياللجنووووة الطبيووووة ال)والعبووووارة الصووووحيحة، هووووي  ،(اللجنووووة الطبيووووة)عبووووارة 

مستشووفى الرشوواد )المقوورر رسووميًا لهووذه اللجنووة، ومقرهووا فووي  سووم، وهووو األ(مستشووفى الرشوواد
( 371)لوذا نعتقود، وبالوذات موا يتعلوق بالموادة  ،(0) فوي بغوداد( لألمراض العقليوة والعصوبية

هوووو أمووور ال يخلوووو مووون إمكانيوووة التوسوووع فوووي ( هيئوووة رسووومية مختصوووة)أن اسوووتخدام تسووومية 
موون خووارج هووذه المستشووفى طالمووا أن أعضوواءها حاصوولون علووى ( هيئووة)التفسووير بتشووكيل 

ا مون الموجوودة فوي المستشوفى لهوفوي حوين ان اللجنوة  ،ضااألمر شهادة االختصاص بهذه 
 . يكفي للوثوق بتقاريرها الدراية واكتشاف حاالت الجنون المزعوم ما

موووون قووووانون أصووووول المحاكمووووات ( 370)المشوووورع فووووي المووووادة  _ المالحظثثثثةًالثالثثثثثة
الوقوت الوذي يعوود  إلوىالجزائية أوجب على قاضي التحقيق أو المحكموة وقوف اإلجوراءات 

اإلجووراءات  إلووىغيوور أنووه لووم يتطوورق فاع عوون نفسووه، دالمووتهم موون الرشوود مووا يكفيووه للوو إلووى
لة والضورورية التوي ينبغوي اسوتكمالها حفاظوًا علوى أدلوة الجريموة، كوأجراء الكشوف جالمستع

                                                 

اللجننة الطبينة النفسنية :)ونصنها 332 لسننة(  )من التعليمات الخاصة باللجنان الطبينة رقنم ( ل/1)المادة  تنظر(   )
ولى اللجننة اإلجابنة تتن -ثانيناا . تتألف اللجنة من أربعة أطباء اختصاصيين باقمراا النفسنية والعصنبية -العدلية، أوالا 

عن حالة المتهمين المحالين عليها من الجهات المعنية لتحديد مسموليتهم الجزائية، ومدى قدرتهم للدفاع عنن أنفسنهم، 
  .(واالجابة عن بقية االستفسارات الواردة في هذا الصدد

   . 332 /  /10في  9230الوقائو العراقية العدد
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رسوالها   إلوىوالمخطط لمحل الحادث، وضبط األدلوة، كوالبقع الدمويوة أو المنويوة وغيرهوا وا 
لم يغفلهوا المشورع وهذه المسألة  ،الطبابة العدلية لفحصها وتقديم تقرير طبي عدلي بشأنها

ال ) جووراءات الجنائيووة المصووري علووى أنووهموون قووانون اإل( 771)إذ توونص المووادة  ،المصووري
(. إجووراءات التحقيووق التووي يوورى أنهووا مسووتعجلة أو الزمووةيحووول إيقوواف الوودعوى دون إتخوواذ 

يوه، كموا نودعو بن  وألهمية هذا االتجاه في اتخواذ اإلجوراءات الضورورية والمسوتعجلة نودعو لتَ 
 .شرع إلعادة النظر بالنصوص المتقدمة وفق ما أوضحناه من مالحظاتالم

مووا يعووزز إدعوواءه فيتوجووب حينهووا علووى إذا قوودم تهم أو وكيلووه مووال وجوودير بالووذكر أن
 المحكمووة إحالتووه علووى اللجنووة الطبيووة المختصووة، وفووي هووذا السووياق قوورار لمحكمووة التمييووز

أمووام قاضووي التحقيووق والمحكمووة بأنووه  أفووادفقوود لوووحظ أن المووتهم )...  اء فيووهجوو األتحاديووة
كموا أثوار ذلوك  ،مريض نفسيًا ومريض بمرض الكآبة النفسية، ولديه تقرير طبي يؤيد ذلوك

اللجنوووة  إلوووىوكيلوووه أثنووواء دفاعوووه أموووام محكموووة الجنايوووات، مموووا كوووان يتطلوووب إحالوووة الموووتهم 
نفسوية وفيموا لبيوان مودى صوحة قوواه العقليوة والو الطبية الرسمية العدلية المختصوة لفحصوه 

إذا كوووان فعووواًل مصووواب بمووورض عقلوووي مووون عدموووه أثنووواء ارتكووواب الجريموووة، وهووول يسوووتطيع 
لم ُتراع  المحكمة ذلك فوأن القورارات الصوادرة فوي  إذ  و. ويقدر مسؤوليتهالدفاع عن نفسه 

عووادة الوودعوى  محكمتهووا  إلووىالوودعوى غيوور صووحيحة ومخالفووة للقووانون عليووه قوورر نقضووها وا 
 . (0)...( إلجراء المحاكمة مجددًا وفق ما تقدم

من جانب آخور فوأن للمحكموة أن تقورر الحكوم بعودم مسوؤولية الموتهم إذا موا تأيود لهوا 
للجنوووة المختصوووة بأنوووه ال يقووودر مسوووؤولية افعالوووه وقوووت ارتكووواب ا صوووادر مووونبتقريووور طبوووي 

د قرار لمحكموة التمييوز صدوبهذا ال الجريمة ومن دون أن تمضي في إجراءات المحاكمة،
للمحكمووووة أن تقوووورر عوووودم مسووووؤولية المووووتهم دون أن تجووووري محاكمتووووه إذا ثبووووت  )جوووواء فيووووه

            .  (3)( إصابته بمرض عقلي وقت ارتكاب الجريمة، وأن تسلمه لذويه لغرض العناية به
 نفسوويةال بوواألمراضكمووا ينبغووي أن يصوودر التقريوور الطبووي موون لجنووة رسوومية مختصووة 

 والعصوبية ةنفسويال األموراضفوال يكفوي إلجابوة الطلوب باإلحالوة علوى مستشوفى  ،بيةوالعص

                                                 

سنلمان عبيند عبندا، المبناد  فني  . 1 11/1/10في    10/هيئة عامة/10ة رقمقرار محكمة التمييز االتحادي(   )

 .  69ص62، ص6 10، مكتبة صباح، بغداد، 1، جةقرارات الهيئة العامة في محكمة التمييز االتحادي

، المصدر السنابقإبراهيم المشاهدي،  396 /  /6 في  396 /هيئة عامة ثانية/16 قرار محكمة التمييز رقم(  1)

 . 101ص109ص
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عون  ،طبيب غير مخوتص، أو مون طبيوب مختبور صادر من يقترن ذلك الطلب بتقرير أن
موووع التنويوووه بعووودم وجوووود تقريووور طبوووي  ...) ألة قووورار لمحكموووة التمييوووز جووواء فيوووههوووذه المسووو
مختبوور  إلووىسووية سوووى تقريوور منسوووب دعوواء المووتهم بأنووه مصوواب بووأمراض نفإبخصوووص 

  . (0) (الخلود للتحليالت المرضية، ولم تؤشر فيه هذه اإلصابة
ومن الجدير بالوذكر أن إحالوة الموتهم المصواب بمورض عصوبي علوى اللجنوة الطبيوة 

ال يشووترط أن يووتم بنوواء علووى طلووب موون وكيوول المووتهم أو القوويم عليووه أو  والعصووبية النفسووية
لمحكموة علوى الموتهم عالموات تودل علوى وضوعه غيور السووي، وقود ا ظالحتمن ذويه، فقد 

يووذكر المووتهم ذاتووه أنووه فووي عووالج دائووم وتناولووه للعقوواقير الخاصووة بهووذه األمووراض، كمووا قوود 
ما يبرر إحالة الموتهم علوى اللجنوة تجد المحكمة من خالل إطالعها على إضبارة الدعوى 

تعين على قاضي التحقيوق أو المحكموة ، وفي مثل هذه األحوال ينفسية والعصبيةالطبية ال
المختصووة بحسووب مووا إذا كانووت الوودعوى فووي مرحلووة التحقيووق أو المحاكمووة أن تقوورر وقووف 
حالة المتهم على اللجنة الطبية المختصوة لفحصوه وتقوديم تقريور مفصول عون  اإلجراءات وا 

عدموه، وبيان ما إذا كان يقدر نتيجة تصورفاته وقوت الحوادث مون  النفسية والعصبيةحالته 
وحيوث  ... ) وعلى هذا النهج استقرت محكمة التمييز في قراراتها، مون ذلوك قورار لهوا جواء فيوه

تحقيوووق المووون قبووول محكموووة  03/1/0883عنووود تووودوين إفادتوووه قضوووائيًا بتوووأريخ ( ط)أن الموووتهم 
علووى  سووابقاً  كووان قوود ذكوور بإفادتووه بأنووه مصوواب بحالووة عصووبية، وتووم عرضووه...االجوورام مكافحووةو 

 ،حالتوه المرضوية إلوىالودواء فأنوه يعوود ئي ووصف له عالج ، فأن لم يتناول هوذا خصاأطبيب 
دعائوه هوذا، إة والعصبية للتأكد مون نفسيمستشفى االمراض ال إلىوأن قاضي التحقيق لم يحيله 

بل أحال القضوية علوى محكموة الجنايوات، وأن محكموة جنايوات البصورة رغوم وجوود هوذا الونقص 
وبوذلك ... بول اسوتمرت بمحاكمتوه وادانتوه  ،المستشوفى الموذكور إلوىاله في التحقيق لم تقم بأرس

  .(3) (قرر نقض كافة القرارات ،أحكام القانون تكون قد خالفت
وعلى العكس مما تقدم، فإذا رأت المحكمة من طلب وكيل المتهم أنوه ال يقصود مون 

طلووة والتووأخير سوووى المما نفسووية والعصووبيةطلبووه بإحالووة موكلووه علووى مستشووفى األمووراض ال
علوى الموتهم مون التصورفات موا يووحي بأنوه موريض الحوظ تفي حسم الدعوى، كما أنها لوم 

 وبهوووذا الصووودد قووورار لمحكموووة التمييوووز ،، فمووون حوووق المحكموووة المختصوووة رد الطلوووباً عقليووو
                                                 

 (.غير منشور) 16/9/1002في 1002/الهيئة العامة/1291قرار محكمة التمييز رقم (   )

 (. غير منشور) 331 /13/6في  331 /الهيئة الجزائية الثانية/929 قرار محكمة التمييز رقم(  1)
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ذا لووم تظهوور موون تصوورفات المووتهم أثنوواء التحقيووق )...  جوواء فيووه األتحاديووة مووا والمحاكمووة وا 
ابته بمووورض عقلوووي، أو وجوووود تقوووارير طبيوووة تؤيووود إصووواَبت ه بمووورض يسوووتدل منوووه علوووى إصووو

لجنووة طبيووة للتثبووت موون  إلووىفلمحكمووة الموضوووع الحووق فووي االمتنوواع عوون إرسوواله  ،عصووبي
 .(0)(ذلك

أنه ال يمكن المساواة أو المقارنة بين حالة الجنوون لعاهوة فوي العقول، وجدير بالذكر 
ذا عووالج المشوورع العراقووي هووذه الحالووة فووي المووادة تنوواول الجوواني لمووواد مسووكرة أو مخوودرة، لوووبووين 

اإلرادة ناتجوًا عون موواد مسووكرة أو  وأإذا كووان فقود األدراك )  مون قوانون العقوبوات ونصوها( 70)
قصود  اتيموة التوي وقعوت ولوو كانوت ذمخدرة تناولها المجرم باختيواره وعلموه، عوقوب علوى الجر 

ر، فووإذا كووان قوود تنوواول المسووكر أو خوواص، كمووا لووو كانووت قوود وقعووت منووه بغيوور تخوودير أو سووك
 (. ظرفًا مشددًا للعقوبة ذلك منه، ُعدَّ المخدر عمدًا بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت 
ًالثانيًفرعال

  دورًالطبًالعدليًفيًتقديرًالسالمةًالعقليةًوالنفسيةًللمتهم
ة للتعبير عون األموراض العقليو( الجنون)كلمة  استعمالمن الشائع لدى عامة الناس 
  (3) همان موون األمووراض عوون بعضووان النوعوواختلووف هووذيوالنفسووية علووى السووواء، فووي حووين 

ن التقت في كونها أموراض توؤثر مباشورة علوى قودرة األدراك واإلرادة لودى الموريض  لوذا  ،وا 
المرض ونوعه، وهوي كثيورة ، بول المهوم أن يتضومن  سمإ –من الناحية القانونية  –ال يهم 

لصادر مون اللجنوة الطبيوة النفسوية العدليوة حالوة الموريض عقليوًا أو التقرير الطبي العدلي ا
 ،نفسيًا ودرجة إدراكه للفعل المرتكب ووقت ارتكابه، ومودى إمكانيتوه فوي الودفاع عون نفسوه

إن هنواك )  (بلوولر)وفي هذا السياق يقوول العوالم المتخصوص بواألمراض النفسوية والعقليوة 
نتوابهم حواالت نفسوية حواّدة يفقودون معهوا القودرة ى النفوس من ليسوا مجوانين، ولكون تمرض

 .(7) (ال ُيسألون عما يقولون أو يفعلونعلى ضبط النفس والتفكير والتأمل، فأمثال هؤالء 

                                                 

 (. غير منشور) 1009/ /16في  1009/هيئة عامة/22 قرار محكمة التمييز رقم(   )
مكن تحديد الفروق اقساسية بين اقمنراا العقلينة والنفسنية فني كنون المنرا النفسني ينشنأ فني الغالنب عنن وي(  1)

كمنا أن المنريا النفسني . رغبات مكبوتة، بينما اقمراا العقلية تنشأ عنن اخنتعالت عضنوية فني الجهناز العصنبي

أكنرم . تمعنه ويعنيف فني عالمنه الخناص دا العقلني بمجـيبقى في الغالب متصعا بمجتمعه، بينمنا تنقطنو صنلة المرين

 .  31- 3ص المصدر السابقعلم النف  الجنائي، نشأت إبراهيم، 
تحديد نوع المرا وهل هو مرا عقلي أم نفسي، وتحديند المصنطلح العلمني لتسنميته منن اقمنور الفنينة التني (  9)

ا الجنون، وأمراا وظيفية ومنهنا أمراا عضويه ومنه: فمن اقمراا العقلية. يرجو البت فيها لذوي االختصاص
ومنننن (. االكتئننناب)، و (ذهنننان الهنننو )و( ذهنننان الهنننذاء)أو ( البارانوينننا)، و(الفصنننام)أو منننا يسنننمى ( الشننيزوفرينيا)

: عن تفاصيل هنذه اقمنراا واعراضنها ينظنر(. االعياء النفسي)و ( القلق النفسي)و ( الهيستيريا)اقمراا النفسية 
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ن لوم يوورد ذكووره فووي ُصوولب المووادة  موون ( 71)مون جانووب آخوور فووأن الموورض النفسووي وا 
 (العاهوة فوي العقولالجنوون أو )الوة قانون العقوبات، بل إقتصورت هوذه الموادة علوى ذكور ح

ذكورة يشوووير تلميحوووًا لوووذلك المووو لكنهوووا يقينوووًا تشووومل المصووواب بمووورض نفسوووي، فووونص الموووادة
وكووووذلك فووووأن ذكوووور  ،(علووووم أنووووه يفقوووود األدراك أو اإلرادةألي سووووبب آخوووور يقوووورر ال أو)بووووالقول

يعنووي ( الجنووون أو عاهووة فووي العقوول)موون قووانون العقوبووات لعبووارة ( 71)المشوورع فووي المووادة 
فقود  إلوىألمراض التي تؤثر على القوى العقلية والملكوات الذهنيوة بحيوث توؤدي بها جميع ا

وقوود سوواوى المشوورع بووين الجنووون والعاهووة فووي العقوول حتووى ال  ،األدراك أو اإلرادة أو كليهمووا
يتقيوود القضوواء بموودلول طبووي محوودد فوواكتفى بووأثر الموورض العقلووي أو العاهووة فووي العقوول أيووًا 

 . على األدراك أو اإلرادة كان مصطلحها العلمي أو الطبي
يشوير لوذلك صوراحة  3111لسونة ( 0)وجدير بالذكر أن قانون الصحة النفسية رقوم 

تسري أحكام هذا القوانون علوى الموريض المصواب  _أوالً  ) منه ونصها( أوالً /0)في المادة 
رى التووووي بواحوووود أو أكثوووور موووون االضووووطرابات الذهانيووووة أو العصووووابية واالضووووطرابات األخوووو

على سريان القانون من ذات المادة ( ثانياً )وركزت الفقرة  ،(الطبيب االختصاصييحددها 
، ويعنووي بهووا (االضووطراب العصووابي)أو ( االضووطراب الووذهاني) علووى المصوواب بووأّي موون

ولكون كال النووعين مون األموراض َتتّسوم بوالخطورة،  ،األمراض العقلية واألمراض العصبية
مووووون قوووووانون الصوووووحة النفسوووووية أن تقووووورر حجوووووز  (07)فعلوووووى المحكموووووة وبمقتضوووووى الموووووادة 

يخضووع المووريض لبرنووامج عالجووي إذ ،  المووريض فووي وحوودة عالجيووة لحووين زوال خطورتووه
ال يجوووووووز للمحكمووووووة أن تقوووووورر إخووووووراج المووووووريض موووووون إذ  ،وتأهيوووووول لحووووووين زوال خطورتووووووه

المستشووفى إال بنوواء علووى تقريوور طبووي عوودلي موون اللجنووة الطبيووة النفسووية العدليووة يؤيوود زوال 
أضفى على اللجنوة المختصوة بهوذين النووعين مون األموراض أن المشرع قد  بماو  ،ورتهخط

، فوال يهوم بعود ذلوك أن يكوون (0) (اللجنة الطبية النفسية العدلية)اها أسمإذ  (العدلية)صفة 

                                                                                                                                                 
ري، أثر االضطراب النفسي علنى المسنمولية الجنائينة، دار الجامعنة الجديندة، اإلسنكندرية، يمان محمد علي الجابإ. د

 .11، ص6 10
وبموجبها تتشكل اللجنة الطبية النفسية العدلية  1002لسنة(  )من قانون الصحة النفسية رقم (   )المادة  تنظر(   )

مننو معحظننة أن . نفسنني يسننميهم وزيننر الصننحةمننن ثعثننة أطبنناء اختصاصننيين فنني الطننب النفسنني العنندلي أو الطننب ال

( ل/1)الصادرة عنن وزارة الصنحة العراقينة والخاصنة باللجنان الطبينة وفني المنادة  332 لسنة (  )التعليمات رقم 

تتننألف مننن أربعننة أطبنناء اختصاصننيين بنناقمراا النفسننية  -أوالا : اللجنننة الطبيننة النفسننية العدليننة:)تنننص علننى أنننه

عننن حالننة المتهمننين المحننالين عليهننا مننن الجهننات المعنيننة لتحدينند مسننموليتهم  اإلجابننةولى اللجنننة تتنن -ثانينناا . والعصننبية

وحينث أن قنانون  (.عن بقية االستفسارات الواردة في هذا الصدد واإلجابةالجزائية ومدى قدرتهم للدفاع عن أنفسهم، 
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دائورة  –ارتباط هذه اللجنة بدائرة الطب العدلي أم بدائرة الصحة، طالموا أن كوال الودائرتين 
مرجعها واحد هو تبعيتهوا لووزارة الصوحة،  –دوائر الصحة في المحافظات الطب العدلي و 

موون  فمووا يصوودر عوون هووذه اللجنووة وبالتووالي ،إداريووة بحتووهومووا االرتبوواط إال مسووألة تنظيميووة 
ن لوووم  تقوووارير وكلموووا تعلوووق األمووور بقضوووية جزائيوووة هوووي فوووي حقيقتهوووا تقوووارير طبيوووة عدليوووة وا 

 . تصدر من دائرة الطب العدلي
لمحكموة المختصووة إذا موا الحظوت علوى المووتهم أموارات تودل علوى أنووه ال وموع ذلوك ل

رادت ذلوك مون أيخلو من مرض نفسي أو عاهة في عقل، وكوذلك لمحكموة التمييوز إذا موا 
تص خالل دراستها وتدقيقها إلضبارة الدعوى أن تقرر إحالوة الموتهم علوى المستشوفى المخو

الرشووواد لألموووراض العقليوووة للتأكووود مووون  بوواألمراض النفسوووية والعصوووبية العدليوووة فوووي مستشوووفى
الودفاع  بإمكانوهحقيقة إصابته بمرض نفسوي أو عقلوي وقوت ارتكواب الجريموة وموا إذا كوان 

    ة جوواء فيووهوبهووذا الخصوووص قوورار لمحكمووة التمييووز االتحاديوو ،عوون نفسووه خووالل المحاكمووة
الطبيوووة وبعووود اجوووراء المحاكموووة مووون قبووول المحكموووة الموووذكورة وعووورض الموووتهم علوووى اللجنوووة )

إن الموووتهم مصووواب )المتضووومن  03/7/3117فوووي  777العدليوووة ورد قووورار اللجنوووة المووورقم 
بالمرض العقلي الذهان االضطهادي، وأنه ال يقودر مسوؤولية عملوه وقوت ارتكواب الحوادث 

 إلووووىوحالتووووه العقليووووة سوووويئة وهووووو بحاجووووة وال يسووووتطيع الوووودفاع عوووون نفسووووه أمووووام المحكمووووة، 
وبنواء علوى التقريور الموذكور أصودرت محكموة جنايوات  ،(رالمعالجة في المستشفى الموذكو 

عون الجريموة ( س)القاضوي بعودم مسوؤولية الموتهم  07/7/3117واسط قرارها المؤرخ في 
ز موووووون قووووووانون العقوبووووووات عموووووواًل بأحكووووووام المووووووادة /717/0وفووووووق المووووووادة  المنسوووووووبة إليووووووه

افقوة للقوانون قورر األصولية، وبذا تكون كافة القرارات الصادرة بالدعوى صحيحة ومو 373
 . (0) (تصديقها

موون قووانون العقوبووات موون شووروط ينبغووي التقيوود ( 71)وكووذلك فووأن مووا تضوومنته المووادة 
ال فوال  إلوىبها ومالحظة ما إذا كان التقرير الطبوي العودلي قود أشوار  توفرهوا مون عدموه، وا 

فوف طبقوًا عقوبوات، وال بالعوذر المخ( 71)مجال للحكم بعودم مسوؤولية الموتهم طبقوًا للموادة 

                                                                                                                                                 

فهنو النذي يسنري علنى تشنكيل  332 سننة ل(  )الصحة النفسية هو قانون خاص وهو اقحدث قياساا بالتعليمات رقم 

          .اللجنة الطبية النفسية العدلية دون غيره

سلمان عبيند عبندا، المختنار   .1/1006 /  في  1006/ هيئة عامة/99 قرار محكمة التمييز االتحادية رقم(   )

 .  66ص69، ص1003غداد، ، المكتبة القانونية، ب ، ج(القسم الجنائي)من قضاء محكمة التمييز االتحادية 
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محكموووة التمييوووز وبهوووذا الصووودد قووورار ل ،مووون القوووانون ذاتوووه( 071و 71)ألحكوووام الموووادتين 
قوود أخطووأت بتطبيوووق  7ه/وجووود أن محكمووة جنايووات بغووداد الرصوووافة ) االتحاديووة جوواء فيووه

موووووون قووووووانون ( 071و  71)سووووووتدلت بأحكووووووام المووووووادتين إذلووووووك أنهووووووا ... حكووووووام القووووووانون، أ
 اضوطراب الشخصوية وأعوراض اكتئابيوه يعواني مون)المدان  تها كوناالعقوبات، مسببة قرار 

( اللجنوووة الطبيوووة العدليوووة)حسوووب التقريووور الطبوووي الصوووادر مووون مستشوووفى الرشووواد التعليموووي 
بووأن المووتهم )جوواء بووالتقرير الطبووي المووذكور  الحووظ موواتولووم  31/3/3118فووي  73بالعوودد 

أمووام المحكمووة فووي يقوودر مسووؤولية عملووه وقووت وقوووع الحووادث ويسووتطيع الوودفاع عوون نفسووه 
مون قوانون العقوبوات تشوترط أن يكوون ( 71)، فوي حوين أن أحكوام الموادة (الوقت الحاضور

هنالووووك نقووووص أو ضووووعف فووووي االدراك أو اإلرادة وقووووت ارتكوووواب الجريمووووة، ولووووم يشوووور إليووووه 
التقريوور الطبووي المووذكور، وبالتووالي توورى هووذه الهيئووة ال وجووود للعووذر القووانوني المخفووف كووي 

موون قوووانون العقوبوووات، وعليووه ولموووا تقووودم  071و  71ق احكوووام الموووادتين تطبيوو إلوووىيصووار 
وحيوث أن المحكموة قود أخطووأت فوي اإلجوراءات األصوولية وفووي تطبيوق أحكوام القوانون موون 

 .(0) (...ية لذا قرر نقض كافة القراراتالناحيتين الشكلية والموضوع
ض العقليووووة وكووووذلك فووووأن للتقووووارير الطبيووووة الصووووادرة موووون أطبوووواء اختصوووواص بوووواألمرا

والنفسية دورهوا فوي وجووب إحالوة الموتهم علوى اللجنوة الطبيوة العدليوة المختصوة بواألمراض 
علوى المحكموة عورض الموتهم علوى ) صدد قورار لمحكموة التمييوز جواء فيوهالعقلية، وبهذا ال

األمووراض العقليووة والعصووبية إلجووراء الفحووص اللجنووة الطبيووة العدليووة النفسووية فووي مستشووفى 
عمالووه يوووم ارتكوواب الجريمووة، أاه العقليووة، للتأكوود عمووا إذا كووان يقوودر طبيعووة الطبووي علووى قووو 

 .(3) (بعد تزويد اللجنة المشار إليها بصورة من تقاريره الطبية المربوطة بالدعوى
وال يهم المحكمة نوع المرض الذي يشكو منه، سوواء كوان مون أنوواع الشويزوفرينيا أم 

الصووادر موون اللجنووة الطبيووة العدليووة كووون المووتهم موون نوووع آخوور، المهووم أن يتضوومن التقريوور 
يعاني من مرض عقلي أو نفسي أيًا كانت تسميته، فإذا ما تضومن التقريور ذلوك وكونوه ال 
يقووودر مسوووؤولية أفعالوووه وقوووت ارتكووواب الجريموووة كوووان علوووى المحكموووة أن تأخوووذ بموووا تضووومنه 

                                                 

سلمان عبيد عبدا، المباد  في   .1 11/1/10في  1 10/هيئة عامة/916قرار محكمة التمييز االتحادية رقم (   )

، مكتبنة صننباح صننادق، 1قنرارات الهيئننة الموسنعة والهيئننة العامنة فنني محكمننة التميينز االتحاديننة، القسنم الجزائنني، ج

 .        1ص91، ص6 10بغداد، 

المصنندر إبننراهيم المشنناهدي،  316 /13/9فنني 316 -312 /جنايننات أولننى/ 63قننرار محكمننة التمييننز رقننم (  1)

 . 103، صالسابق



24 

 

ال يسوأل ) ز جواء فيوهقورار لمحكموة التمييو التقرير وتحكم بعدم مسؤوليته، وفي هوذا السوياق
المتهم جزائيًا إذا تأيد بتقارير اللجان الطبيوة المختصوة بأنوه ال يقودر مسوؤولية أعمالوه عنود 

 .(0)( ارتكابه الجريمة إلصابته بمرض الشيزوفرينيا
أمووا إذا مووا تضوومن التقريوور الطبووي العوودلي أن المووتهم يعوواني موون أعووراض قلووق نفسووي 

هووا بوول فيخففووذلك ال يعوود عووذرًا النعوودام المسووؤولية أو ت فعالووه،أبووه، لكنووه يقوودر مسووؤولية آوك
وفووي هووذا االتجوواه قوورار لمحكمووة التمييووز جوواء  ،(3)موون الممكوون عووده ظرفووًا قضووائيًا مخففووًا 

موون قووانون العقوبووات عنوود فوورض العقوبووة  071و 71ال يجوووز االسووتدالل بالمووادتين :)فيووه
قود أحودثت نقصوًا أو ضوعفًا فوي  علوى الموتهم إلصوابته بعاهوة عقليوة موالم تكون هوذه العاهوة

، فأنهوا بوةآأموا مجورد أعوراض القلوق النفسوي والك ،األدراك أو اإلرادة وقوت ارتكواب الجريموة
 .(7)( عقوبات073ظروف تبرر الرأفة بالمتهم عند فرض العقوبة واالستدالل بالمادة 

ل ويستعين الطبيب النفسي العدلي في الكشف عن حالة الجنوون أو العاهوة فوي العقو
 : سباًل عدة منها

األطووووالع علووووى ملووووف القضووووية، ومووووا فيهووووا موووون معلومووووات عوووون حالووووة المووووتهم  – أولًا
المريض وسوابقه، وما إذا كوان قود صودرت بحقوه تقوارير سوابقة، أو شوهادات، أو سوبق لوه 

فووأن موضوووع مووا يسوومى  ،دخووول إحوودى المستشووفيات الخاصووة بوواألمراض العقليووة والنفسووية
تدل علوى  أما إذا لم تكن للمتهم المريض سوابق ،ن محل اعتباريكو ( النكسات المرضية)

 دات ذات اعتبوار أو تقوارير طبيووة، ولوم تحورر بحقوه شوها بمورض عقلوي أو نفسوي إصوابته
يفحصووووا حالتوووه فحصوووًا دقيقوووًا إلظهوووار فيجوووب علوووى الخبوووراء مووون األطبووواء المختصوووين أن 

وعمليووًا  ،(7) علووى أساسووهتشووخيص حالووة المووريض العقلووي عليووه  األسوواس الووذي يمكوون بنوواء
مستشووفى الرشوواد لفتوورة يكووون خاللهووا تحووت المراقبووة فهووو  إلووىيجووري إدخووال المووتهم المحووال 

فووي مثوول هووذه الحالووة يووتم فحصووه عضووويًا، وتووتم مراقبووة تصوورفاته عوون قوورب وموون خاللهووا 
تخرج اللجنة الطبية بتقرير طبي يمثل النتيجة التي انتهت لها مون خوالل فحوص الموريض 

 . بتهومراق
                                                 

 .109، صنفسهالمصدر إبراهيم المشاهدي،  396 /  /6 في 396 /هيئة عامة ثانية/16 قرار محكمة التمييز رقم (   )

 . 0 ، ص391 نونية المخففة للعقاب، مطبعة دار السعم، بغداد، فخري عبدالرزاق صلبي الحديثي، االعذار القا. د(  1)

، نفسنهالمصندر إبنراهيم المشناهدي،  312 / /2فني  316 -319 /هيئة موسعة ثانينة/30 قرار محكمة التمييز رقم (  9)

 .  22ص

 .962، صالمصدر السابقخالد محمد شعبان، . د(  6)
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عوون توواريخ  أو المخووتص بوواألمراض العقليووة يبحووث الطبيووب النفسووي: الوراثووة – ثانيثثاًا
عائلووووة المووووريض، وعمووووا إذا كووووان أحوووودًا موووون أقاربووووه مصووووابًا بعاهووووة فووووي العقوووول أيووووًا كووووان 

، فالوراثوة تعود  موضوعها، ذلك أن كثيرًا من هذه األمراض موا يتوارثهوا األبنواء عون اآلبواء
 .إليها المرض العقلي والنفسي من األسباب التي يعزى

وذلووك موون خووالل فحصووه عضووويًا لمعرفووة مووا إذا : الفحووص الوودقيق للمووريض – ثالثثثاًا
كمووا  ،(0) (البالجوورا)أو  مرياكووان قوود تعوورض للكسوور فووي الجمجمووة أو لموورض مووزمن كالزهوو
   للحالوووة( الفحوووص االكلينيكوووي)يوووتم فحوووص القووووى العقليوووة للموووتهم الموووريض طبقوووًا لتعليموووات 

 .أن يكون ذلك داخل المستشفى الخاصة باألمراض النفسية والعقليةعلى 
تخذ إذا كان ن القرار بعدم مسؤولية المتهم المريض عقليًا أو نفسيًا ال يُ أوجدير بالذكر 

المتهم لم يزل في حالة من عدم الوعي، ألن هكذا قرار ينبغي اتخاذه بحق من يعي مضمون 
لمثوله أمام المحكمة، وبعكسه يتعين إعمال نص المادتين القرار وعاد له من الوعي ما يكفي 

  وبهذا الصدد قرار لمحكمة التمييز جاء فيهمن قانون أصول المحاكمات، ( 370)و ( 371)
ال يجوز إصدار القرار بعدم مسؤولية متهم بجريمة عقوبتها اإلعدام بحجة إصابته بمرض )

ذا لم يعد إليه من الرشد عقلي مالم يتبين أنه عاد إليه من الرشد ما يكف ي للدفاع عن نفسه، وا 
 .(3) (قانون أصول المحاكمات الجزائية   من 370و  371حكام المادتين أفتطبق بشأنه 

لما كانت هذه الحالة فعاله، أيقدر نتائج  وكون المتهم مصاب بعاهة في العقل وال
لة المعروضة، غير هي حالة مرضية يقرر بشأنها المختصون من األطباء رأيهم في الحا

( الوعي)أن ثبوت هذه الحالة تنفي عن الفاعل نيته في ارتكاب الجريمة، النتفاء عنصر 
من قررت اللجنة الطبية النفسية العدلية لديه، لذا ال يحكم قطعًا على ( اإلرادة الحرة)أو 

نما  ه على المحكمة إما أن تقرر إيداع)إصابته بمرض عقلي أثناء ارتكاب الجريمة، وا 
ما أن تقرر تسليمه لذويه لقاء ضمان يبذل العناية  في مصح تابع لمستشفى للدولة، وا 

فأن لم يَتَسّلمه أحدًا من  ،الواجبة إذا تأيد طبيًا عدم مسؤوليته إلصابته بمرض عقلي
 .(7) (المستشفى الخاص باألمراض العقلية والنفسية إلىذويه وجب إعادته 

                                                 

ينة ونقصنها، منن شنأنه إحنداث جملنة منن اقعنراا التني تصنيب مرا غذائي ناشئ عنن سنوء التغذ: البعجرا(   )

 للمزيند حنول. ، وأحياناا يصيب المريا بالعتنهويمر بأدوار تحسن ثم انتكا  .الجلد، أو الجهاز الهضمي أو العصبي

 .  966، صنفسهالمصدر خالد محمد شعبان،  .د :الموضوع ينظر

 . 109، صالمصدر السابقإبراهيم المشاهدي،  399 /1/2 في  391 /جنايات/1692قرار محكمة التمييز رقم(  1)

 .101، صهسنفالمصدر إبراهيم المشاهدي،  396 / /13في  392 /جنايات/1113قرار محكمة التمييز رقم (  9)
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  راج عووووون الموووووتهم لعووووودم كفايوووووة األدلوووووة شووووويء مووووون جانوووووب آخووووور، فوووووأن القووووورار بووووواألف
والحكووووم بعوووودم مسووووؤوليته إلصووووابته بعاهووووة فووووي العقوووول شوووويء آخوووور، لووووذا ال يجوووووز الجمووووع 

ال يجوووووز )بينهمووووا فووووي قوووورار واحوووود، وفووووي هووووذا السووووياق قوووورار لمحكمووووة التمييووووز جوووواء فيووووه 
الجمووووع فووووي دعوووووى واحوووودة بووووين قوووورار بإلغوووواء التهمووووة واالفووووراج عوووون المووووتهم والحكووووم بعوووودم 

 . (0) (خرا عن اآلممسؤوليته إلصابته بعاهة في العقل الختالف طبيعة كل منه
وصفوة القول فأن للتقارير الطبية العدلية دورها المتميز في تقدير مدى إمكانية مساءلة 

من حيث السالمة إذا كان من الممكن مساءلته جزائيًا المتهم جزائيًا من حيث السن ، وما 
ال يجوز للقضاء أن يتخطى رأي خبراء الطب العدلي في هذين العقلية والنفسية حيث 

       .اإلجراءات الجزائيةالمجالين المهمين من مجاالت 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ِِّّنيالثاِّحبث امل
ِّدلرِّالتقاريرِّالطحبيةِّالعدليةِّيفِّإثحباتِّالتهمةِّلنفيهاِّ

أن األدلة في القضايا الجزائية أيًا كانت طبيعتها مادية أم قولية، شفهية أم تحريريوة  
ن تكوون أدلوة ألثبوات التهموة، وهوي فوي ذات بما فيها التقارير الطبية العدلية مون الممكون أ

: طلبوينم لوىع المبحوثأدلوة علوى نفيهوا لوذا آثرنوا تجزئوة هوذا أن تكوون  من الممكون الوقت
الثواني للبحوث ة العدليوة فوي إثبوات التهموة و األول للبحوث فوي دور التقوارير الطبيو خصصنا

                                                 

 . 101، صنفسه المصدرإبراهيم المشاهدي،  396 /0 /16في  396 /جنايات/16  قرار محكمة التمييز رقم (   )
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 .في دور التقارير الطبية العدلية في نفي التهمة
ِّاوأل ِّبطلامل

ِّدلرِّالتقاريرِّالطحبيةِّالعدليةِّيفِّإثحباتِّالتهمةِّ
أدلووووة تكووووون ُمتسوووواندة ومكملووووة  إلووووىالقضووووايا الجزائيووووة بحاجووووة ن إثبووووات التهمووووة فووووي إ

بمفردهووا  وفووي الغالووب موون الحوواالت  التووي لبعضووها، بمووا فووي ذلووك التقووارير الطبيووة العدليووة، 
 .ليها وجعلها سببًا للحكمعال يمكن االستناد 

ها كمووووا أن التقووووارير الطبيووووة العدليووووة تتعلووووق باآلثووووار التووووي يخلفهووووا االنسووووان أو يسووووتقي
كما في حالة سحب الدم من جسوم الموتهم أو   حيًا أم ميتًا   بيب العدلي من االنسان الط

أم مجنيوًا عليوه  االنسوان متهموًا كوان يخلفهوا فاآلثوار التوي ،مون الضوحية علوى سوبيل المثوال
غالبووًا مووا تكووون موون مخلفووات الووركن المووادي للجريمووة، وتوودل فووي كثيوور موون األحيووان علووى 

المشووددة، فتكووون التقووارير الطبيووة العدليووة موون هووذا المنظووار أدلووة القصوود الجنووائي وظروفهووا 
ألثبوات سووف نتناولهوا هوذين المجوالين مون دور التقوارير الطبيوة العدليوة فوي ا ،على ثبوتهوا

نخصووص األول للبحووث فووي دور التقووارير الطبيووة العدليووة فووي إسووناد : نفوورعيبالبحووث فووي 
 .ر في إثبات أركان الجريمة وظروفهادور هذه التقاري ونبين في  ،غيرها من األدلة

ًاألولًفرعال
ًدورًالتقاريرًالطبيةًالعدليةًفيًإسنادًغيرهاًمنًاألدلةً

إقامووة األدلووة  هوويالوسووائل التووي يعالجهووا األثبووات قضووية اإلسووناد الجنووائي، و  أهوومموون 
التوي ينعقود بهووا اليقوين القضوائي بنسووبة ارتكواب الجريموة كلهووا أو شوطر منهوا أو المسوواهمة 

دائموًا تبنوى أن ذلك ألن األحكوام الجنائيوة يجوب  ،شخص معين أو نفي ذلك عنه إلىيها ف
وحيووث أن  ل ،واالحتموواعلووى عناصوور موون أدلووة قطعيووة ينعقوود بهووا الجووزم واليقووين ال الظوون 

األدلووة فووي القضووايا الجزائيووة إمووا أن تكووون أدلووة قوليووه أو أدلووة ماديووة، فسوووف نتنوواول فيمووا 
 .ها لها لكي تكون بمجموعها سببًا كافيًا للحكمبية العدلية في إسناديأتي دور التقارير الط

ًإسنادًالتقاريرًالطبيةًالعدليةًلألدلةًالقوليةً-ًأولًا
 لقوليوة والتقوارير الطبيوة العدليوةم بيان العالقوة بوين األدلوة اما يهمنا في هذا المقا    

ففوي كثيور مون  ،األدلوة وتكاملهوا وكيف تتظافر فيما بينها في األثبات، إعمااًل لمبودأ تسواند
القضوايا الجزائيوة ال يكفووي الودليل القوولي للقطووع بالجريموة وبموون وقعوت منوه، كمووا أنوه وفووي 
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قضووايا أخوورى قوود ال تكفووي األدلووة الماديووة لوحوودها فووي تكوووين قناعووة المحكمووة، حيووث يلووزم 
ي منفوووردًا السوووتكمال هوووذه القناعوووة تووووافر أكثووور مووون دليووول، وبخاصوووة إذا كوووان الووودليل القوووول

 المضوومون أو المتنوواقض فووي ذات ،كوواالعتراف المجوورد أو المتنوواقض مووع غيووره موون األدلووة
التحقوق والقناعوة  إلىن المحكمة من الوصول ك  ، وألن كاًل منها ال ُيم(1)والشهادة المنفردة 

غيوور أن هووذه القناعووة تتهيووأ موون  ،موون وجووود صوولة بووين الجريمووة المرتكبووة والمووتهم بارتكابهووا
بعضووها ومووع غيرهووا  كالتقووارير الطبيووة العدليووة  ومسوواندة كوول  إلووىاألدلووة القوليووة  امانضووم

وحوين يتووافر هوذا التوآلف ُيقووال أن  ،موون معلوموات همنمنهوا اآلخور أو تكملتوه لهوا بموا يتضو
  .(2)القناعة الوجدانية للقاضي كّونتها جملة أدلة وقرائن مجتمعة 

عليوه القضواء الجنوائي  اسوتقرمبودأ ت الجنائي، ومبدأ تساند األدلة وتكاملها في األثبا
ففيموووا يتعلوووق  ،فوووي قراراتهوووا علوووى اعتمووواد المبووودأ تا أن محكموووة التمييوووز اسوووتقر كمووو عمومووواً 

دورًا متميووزًا فووي األثبووات الجنووائي، غيوور أنووه لووم تبقووى لووه  إلقرار، وعلووى الوورغم موون أن لووهبووا
يور مون القضوايا يتقودم التقريور الطبوي القيمة القديمة القائلة بأن اإلقرار سيد األدلة، ففوي كث

اعتووراف  إلوىال يصوح االسوتناد )ففوي قورار لمحكموة التمييووز جواء فيوه ،العودلي وُيوَرّجح عليوه
المووتهم إذا أظهوورت اسووتمارة التشووريح الطبووي لجثووة المتوفوواة إصووابتها بتسوومم الكبوود واحتشوواء 

وفوووي قضوووايا  ،(3) (مةوفاتهوووا، وكونهوووا لوووم تتنووواول موووادة سوووا إلوووىالعضووولة القلبيوووة وأدى ذلوووك 
ن وَدُه، ففوي قورار لمحكموة التمييوز بهووذا قوورار وُيفَ أخورى ينفوي التقريور الطبوي العودلي صوحة اإل

قرار إذا نفواه التقريور الطبوي العودلي، بول يحكوم طبقوًا ال يؤخذ بمضمون اإل)الصدد جاء فيه
  .(4)( لألدلة األخرى المتحصلة في الدعوى

وجوووووووووب  إلووووووووىالتمييووووووووزي محكمووووووووة الموضوووووووووع  القوووووووورار ُينب ووووووووهوفووووووووي قضووووووووايا أخوووووووورى 
المواءمووووووة بووووووين اعتووووووراف المووووووتهم ومووووووا ورد بووووووالتقرير الطبووووووي العوووووودلي والتحقووووووق منهمووووووا، 

 نتيجوووووووة تكوووووووون محووووووول ثقوووووووة واطمئنوووووووان وُتمكوووووووّن المحكموووووووة مووووووون إلوووووووىبهووووووودف الوصوووووووول 
وبهوووووووذا الصووووووودد قووووووورار لمحكموووووووة التمييوووووووز جووووووواء  إصووووووودار قووووووورار سوووووووليم وموافوووووووق للقوووووووانون

اعتوووووووراف الموووووووتهم علوووووووى هووووووودي موووووووا ورد بوووووووالتقرير الطبوووووووي  علوووووووى المحكموووووووة تقووووووودير)فيوووووووه

                                                 
ال تكفي :)ونصهاالمعدل   39 لسنة  19رقم من قانون أصول المحاكمات الجزائية ( ب/9 1)تنظر المادة (   )

الشهادة الواحدة سبباا للحكم مالم تميد بقرينة أو أدلة أخرى مقنعة أو بإقرار من المتهم إال إذا رسم القانون طريقاا 
 (. بهمعيناا فيجب التقيد 

 . 692ص ، 316 االجراءات الجنائية تأصيعا وتحليعا ، منشأة المعارف ، االسكندرية ، رمسي  بهنام، . د(  1)
السليمانية ،  –مطبعة يادكار إبراهيم المشاهدي،  316 /1/1في  316 _312 /جنايات أولى/166رقم القرار(  9)

 .  61، ص 6 10
 . 6، صالسابق  إبراهيم المشاهدي، المصدر. 396 /2/ 1في  396 /جنايات/136رقم القرار (  6)
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 . (1) (إزالة بكارة المجني عليها منذ مدة طويلة إلىالعدلي الذي يشير 
، غيووووور أن الرجووووووع عنوووووه ال (2) دلوووووياًل يكفوووووي لإلدانوووووة والحكووووومكموووووا أن إقووووورار الموووووتهم 

عبووووورة بوووووه إذا لوووووم يثبوووووت طبيوووووًا تعرضوووووه للتعوووووذيب، فوووووالتقرير الطبوووووي العووووودلي  فوووووي مثووووول 
ح تعووووورض الموووووتهم للتعووووووذيب مووووون عدموووووه، وبهوووووذا الصوووووودد هوووووذه الموووووزاعم  هوووووو موووووون ُيووووورج  

  ال عبوووووورة برجوووووووع المووووووتهم عوووووون إقووووووراره إذا لووووووم يثبووووووت )قوووووورار لمحكمووووووة التمييووووووز جوووووواء فيووووووه
بتقريووووور طبوووووي عووووودلي  انتزاعوووووه بووووواإلكراه أو التعوووووذيب، وتأيووووود بكشوووووف الداللوووووة ومشووووواهدة 

        .(3) (الصبي للمتهم في دار والده المشتكي
وعوووووووون عالقووووووووة التقريوووووووور الطبووووووووي العوووووووودلي بالشووووووووهادة، فالشووووووووهادة بمفهومهووووووووا كوووووووودليل 

تعنووووي إثبووووات واقعووووة معينووووة موووون خووووالل مووووا يقولووووه أحوووود األشووووخاص عمووووا شوووواهده إثبووووات 
ولوووووووم يضوووووووع  ،(4) أو سووووووومعه أو أدركوووووووه بحواسوووووووه عووووووون هوووووووذه الواقعوووووووة وبطريقوووووووة مباشووووووورة

، يقيووووود الشوووووهادةمعينوووووًا  المشووووورع العراقوووووي فوووووي قوووووانون أصوووووول المحاكموووووات الجزائيوووووة نصووووواً 
كمووووا لووووم يجعوووول موووون الشووووهادة المنفووووردة سووووببًا  .(5) إال أنووووه منووووع شووووهادة بعووووض األشووووخاص

لوووووذا فوووووالمعول عليوووووه فوووووي تقووووودير الشوووووهادة  ،(6) كافيوووووًا للحكوووووم إال إذا تعوووووززت بأدلوووووة أخووووورى
 .هو اطمئنان المحكمة لها مع مراعاة ما تقدم من أحكام

ًلعدليةًلألدلةًالماديةًإسنادًالتقاريرًالطبيةًاً-ًاًاثاني
 ،مصوووووووادرها ليتضوووووووح وجوووووووه الرابطوووووووة بينهوووووووا إلوووووووىيقصووووووود باإلسوووووووناد نسوووووووبة األشوووووووياء 

 إلوووووىويهوووودف القضووووواء موووون كافوووووة اإلجوووووراءات التووووي يباشووووورها فوووووي التحقيووووق أو المحاكموووووة 
الحقيقوووووي، سوووووواء كوووووان هوووووو الموووووتهم الماثووووول فوووووي  مرتكبهوووووا إلوووووىإسوووووناد عناصووووور الجريموووووة 

ويووووووتم ذلووووووك عوووووون طريووووووق التحقووووووق  ،كووووووان أم معلوموووووواً  قاعووووووة المحكمووووووة، أو غيووووووره مجهوووووووالً 
ته كمرتكوووووب لهوووووا، وذلوووووك بالتوسووووول بمقوموووووات الشخصوووووية التوووووي ينفووووورد بهوووووا مووووون شخصوووووي

، والبصوووووومة (7)ومثالهووووووا طبعووووووات األصووووووابع  ن غيووووووره وموووووون الممكوووووون أن ُيعوووووورَف بهوووووواعوووووو

                                                 
 .  60، صالسابق  إبراهيم المشاهدي، المصدر. 390 /1 /11في  390 /جنايات/26 1رقم القرار (   )
 .المعدل  39 لسنة  19رقم  من قانون أصول المحاكمات الجزائية( أ/9 1)تنظر المادة (  1)
 . 6ص60، صنفسه إبراهيم المشاهدي، المصدر . 399 /  /1 يف 399 /جنايات/1093رقم القرار (  9)
 . 9  ص ،المصدر السابق براء منذر كمال عبداللطيف، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية،. د(  6)
 . المعدل  39 لسنة  19رقم  من قانون أصول المحاكمات الجزائية( 61)تنظر المادة (  2)
 .المعدل  39 لسنة  19رقم  ون أصول المحاكمات الجزائيةمن قان( ب/9 1)تنظر المادة (  6)
 .ائية، فهي تخرج عن موضوع البحث طبعات اقصابو من إختصاص مديرية اقدلة الجن(  9)
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 . (1) الوراثية
 وجووودير بالووووذكر أن عناصوووور تحقيووووق الشخصووووية ليسووووت كلهووووا قطعيووووة الداللووووة بوووول أن

ة احتماليووة أو ترجيحيووة، فيعتبوور الوودليل فووي هووذه الحالووة دلووياًل لوودال تبعضووها قوود يكووون ذا
والضوووابط فوووي قبوووول الووودليل هوووو مووودى تووووافر المميوووزات الفرديوووة  ،تعزيزيوووًا مسووواندًا فحسوووب

والخصوووائص الذاتيوووة فوووي الموووتهم ودرجوووة وضووووحها فوووي األثووور المتخلوووف عنوووه لكوووي يصووولح 
 .(2) أساسًا كدليل قابل للمضاهاة

ويقصد باألدلة العلمية القاطعة تلوك التوي ينعقود بهوا الجوزم واليقوين لودى القاضوي ال الظون 
وتستمد هذه األدلة قوتها في األثبات من التقدم التقني لألجهزة الحديثة التي تتعامل  ،واالحتمال

(. DNA)مووع الوودليل الجنووائي فتووربط العالقووة بووين الجريمووة والمووتهم ومثالهووا البصوومة الوراثيووة الووو
فأن هذه التقنية تقدم لنا الوسيلة القاطعة في األثبات والتي تكفل ففيما يتعلق بالبصمة الوراثية، 

 لإلنسووانإقنوواع القاضووي الجنووائي بعوود أن أصووبح تمييووز مالمووح البصوومة فووي الخاليووا البيولوجيووة 
وهووووي مووووادة عضوووووية موجووووودة فووووي  ،نووووواة الخليووووةفووووي وهووووذا الحووووامض موجووووود  ،حقيقووووة علميووووة

وهووو العلوويم الحكوويم أن تكوووين  تعووالىوموون إعجوواز ا   ،موسووومات الخليووة حووامالت الوراثووةكرو 
الكروموسومات وهي الجينات حامالت الوراثة في داخل نوواة الخليوة، حيوث ُتَشوكّل نظاموًا معينوًا 

المضاهاة بين البصمة التي تم رفعها  للجينات تختلف من شخص آلخر، حيث باألمكان إجراء
 .(3) وع الجريمة والبصمة الوراثية للمشتبه فيهمن مكان وق

وجوودير بالووذكر أن الرضووا فووي القضووايا الجزائيووة غيوور مطلوووب، وبالتووالي موون الممكوون أخووذ 
يسووووغه وهوووو إتجووواه لوووه موووا  ، (4) رضوووائه إلوووىعينوووة جينيوووة مووون الشوووخص المعنوووي دون الحاجوووة 

 . التهمة بحق المشتبه فيهألهميته في إثبات 
أنه يكفي لعملية األختبار والمضواهاة قطورة دم أو قطورة  إلىكذلك كما تجدر اإلشارة 

                                                 
( Deoxribo Nucleic Acid:)وهي الحروف اقولى للعبارة اإلنكليزية DNAيرمز إلى البصمة الوراثية (   )

، باستثناء خلية الحيوان (66)زوجاا من الكروموسومات أي ما يعادل ( 19)حيث تحتوي كل خلية بشرية على 
وبعد تخصيب . كروموسوم( 19)وبويضة اقنثى كذل  تحتوي على . كروموسوم( 19)المنوي فتحتوي على 

( 19)سوم، من اقب كرومو( 66)، وتحمل (Zegote( )الزيجوت)البويضة تتكون البويضة المخصبة وتسمى 
الوسائل العلمية الحديثة في اإلثبات الجنائي، منشأة المعارف، حسنين المحمدي بوادي، . د:  (19)ومن اقم 
  .21ص29ص. 1001اإلسكندرية، 

 .9 ، صنفسه حسنين المحمدي بوادي، المصدر . د(  1)
والتوزيو ، ترجمة احمد محمد عيد قانون البيولوجية البشرية ، دار الثقافة للنشر ن، بيرنجير السال وآخرو. د(  9)

 .91 ، ص6 10االردن ،  –عمان 
لقاضي : )المعدل ونصها  39 لسنة ( 19)من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ( 90)تنظر المادة (  6)

التحقيق أو المحقق أن يرغم المتهم أو المجني عليه في جناية أو جنحة على التمكين من الكشف على جسمه وأخذ 
أصابعه أو قليل من دمه أو شعره أو أظافره أو غير ذل  مما يفيد التحقيق قجراء تصويره الشمسي أو بصمة 

 (. ويجب بقدر اإلمكان أن يكون الكشف على جسم االنثى بواسطة أنثى. الفحص العزم عليها
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كمووا أصووبح موون الممكوون حفووظ التصوونيف النوواتج موون  ،منووي أو شووعره أو أيووة خاليووا بشوورية
عمليووة األختبووار فووي ذاكوورة الكومبيوووتر لتصووبح ضوومن المعلومووات المحفوظووة شووأنها شووأن 

بح موون السووهل عنوود العثووور صووأوبموجبهووا  ، المعلومووات المحفوظووة عوون طبعووات األصووابع
مون صواحبها مون بوين المشوتبه فويهم  إلوىعلى خاليا بيولوجية مثول الودم أو الشوعر نسوبتها 

فوي عينوة مون دمهوم كموا أصوبح مون الممكون التعورف مون المجموعوة المحفوظوة  ،المتهموين
 . حالة عدم وجود مشتبه فيهم إذا كان قد سبق حفظها

وتكاملهووا، تقابلهووا قاعوودة أخوورى يعوودها بعووض  وجوودير بالووذكر أن قاعوودة تسوواند األدلووة
ستثناًء منها وخروجًا عليها، وهي قاعدة جواز إستغناء بعوض األدلوة عون بعضوها إالفقهاء 
فإذا كوان الودليل المسوتمد مون إجوراء باطول أو الموبهم أو المتنواقض موع غيوره لويس  ،اآلخر

ال توأثير مثول هوذا الودليل من شأنه أن يؤثر في العقيدة الوجدانية لمحكموة الموضووع، فوأن 
لووه وال يقلوول موون قوووة األدلووة األخوورى، بحيووث أنهووا تكفووي بووذاتها وبمووا هووو موجووود بينهووا موون 
تساند وتماسك، لذا فأن هذا الدليل ال يتبع بطالن ما عداه مون أدلوة، وال يضوعف مون قووة 

 .(1)تماسكها
اء بوالتقرير إذا كانت حالة المصواب ال تخلوو مون خطوورة فيجوب عودم االكتفوغير أنه 

األولووي ال يكفووي إلعطوواء صووورة واضووحة  العوودلي الطبووي العوودلي األولووي، فووالتقرير الطبووي
ضووفاء التكييووف القوانوني السووليم للواقعووة، لووذا  عون النتيجووة المترتبووة علووى الفعول االجرامووي وا 

المحكمووة المختصووة بوول البوود موون عرضووه  إلووىإضووبارة الوودعوى  بإحالووةيتعووين عوودم العجلووة 
الطبيووة الدائمووة لتزويوود المحكمووة بووالتقرير الطبووي النهووائي، بهووذا الصوودد قوورار علووى اللجنووة 

ولووودى عطوووف النظووور علوووى  ... ) الرصوووافة االتحاديوووة جووواء فيوووه/لمحكموووة اسوووتئناف بغوووداد
المحكمووة بووأن المشووتكي  الحووظتحيووث لووم ... القوورار المميووز وجوود بأنووه جوواء سووابق ألوانووه 

صووادر موون  33/03/3101يوووم الحووادث طبووي عوودلي أولووي فووي نفووس ل علووى تقريوور اسووتحص
فكان علوى  ،(بأن حالته الصحية ال تخلو من مضاعفات)مستشفى الصويرة العام وقد جاء فيه 

الجهوووة التحقيقيوووة عووورض المشوووتكي علوووى الجهوووة الصوووحية المختصوووة لتزويووود المحكموووة بوووالتقرير 
 إلووىالمنسوووب  الطبووي النهووائي بحقووه لمووا لووذلك موون تووأثير فووي موضوووع التكييووف القووانوني للفعوول

بأقوالوووووه أموووووام قاضوووووي التحقيوووووق فوووووي  الموووووتهم وتطوووووور حالتوووووه الصوووووحية، سووووويما وأن المشوووووتكي
                                                 

، 1رموف عبيد، ضوابط تسبيب االحكام الجنائية وأوامر التصرف في التحقيق، دار الفكر العربي، ط. د(   )
 .   229ص -226، ص399 اهرة، الق
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 .(1) ...(ذكر بأن الحادث سبب له كسر وخلع سنه األصلي  38/03/3101
كذلك يعد فحص الودم مون الوسوائل العلميوة الحديثوة والتوي فرضوت نفسوها فوي قضوايا 

وقوود  ،والجوورائم الجنسووية وقضووايا إثبووات النسووب ءواإليووذاكثيوورة وبوواألخص فووي جوورائم القتوول 
ذلوووك لكثووورة القضوووايا التوووي توووم و ازدادت أهميوووة األخوووذ بفحوووص الووودم فوووي العصووور الحاضووور 

 .إثباتها عن طريقه سواء في إثبات القضايا الجزائية أو المدنية
طلب تحليل الدم وفحصه لمعرفوة أموور كثيورة  إلىففي المجال الجنائي يلجأ القضاء 

دث مختلفوة كالقتول والسورقة، وذلوك لتحديود تماثول الودم المعثوور عليوه فوي مكوان تخص حوا
الحووادث مووع دم المووتهم، أو إلثبووات تنوواول المووتهم للمووواد المخوودرة، أو إثبووات شووربه للخموور 

الووخ، كوول ذلووك موون أجوول التأكوود موون وجووود عالقووة للمووتهم بالواقعووة ... أثنوواء قيادتووه للمركبووة 
 –الموووتهم  إلخضووواعلوووذلك يسمووووح الوقانوووووون  ،كشوووف الجريموووةفوووي  لإلسوووهامالمنسووووبة إليوووه 

جبووواره علووى أخووووذ عينوووة موون دموه للتعووورف علووى نتووائوووج تحليلهووا  –وكوذلك الومجنوي عليوه  وا 
ومضاهاتهووووووا باآلثووووووار الموجوووووووودة فوووووي مكووووووان الحووووووادث أو علووووى جسوووووم المجنووووي عليووووه أو 

 .مالبسه
بشوور تختلووف بعضووها س علمووي متووين مفوواده أن دموواء العلووى أسووا الوودم ويسووتند فحووص

مووون قوووانون أصوووول المحاكموووات ( 31)لوووذا أتجوووه المشووورع العراقوووي فوووي الموووادة عووون بعوووض 
جوواز إجبوار الموتهم والمجنوي عليوه  فوي جنايوة أو جنحوه علوى أخوذ قليول مون  إلىالجزائية 

 .دمه
ًالثانيلفرعًا

ًريمةًوظروفهادورًالتقاريرًالطبيةًالعدليةًفيًإثباتًأركانًالج
ما له من دور لأصبح للطب العدلي مكانته المرموقة بين وسائل األثبات الجنائي 

ولما له من خبرة في البحث عن  فاعل في الكشف عن غموض العديد من الجرائم،
الدليل في مسرح الجريمة، وعلى جسم الضحية، وحتى على جسم الجاني نفسه، حيث 

ولعل من  ،العدلي في االثبات في القضايا الجزائيةتتعدد وتتنوع مجاالت تدخل الطب 
                                                 

، 1 10مجلة التشريو والقضاء، السنة الرابعة، العدد اقول،  0 9/9/10 في    10/جزاء/96رقم القرار (   )
 .    10ص100ص
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 .بين أهم مجاالت تدخله في جرائم العنف العمدية، والجرائم الجنسية
جرائم العنف العمدية جرائم القتل وما يدور في فلكها من جرائم ومن بين أهم 

 وتعرف جريمة القتل بأنها ،موت وااليذاء واالجهاض وغيرها كثير إلىالضرب المفضي 
روحه إزهاق روح إنسان حي عمدًا، فمحلها إذًا هو إنسان على قيد الحياة، وأن يتم إزهاق 

إضافة الفعل والنتيجة،  بفعل إيجابي كان أم سلبي، كما يلزم أن تتوافر عالقة السببية بين
 .(1)إحداثها إلىالقصد الجنائي المتمثل في العلم بأركان الجريمة واتجاه اإلرادة إلى 

خبرة الطبيب  إلىالواقعة على األشخاص من بين أكثر الجرائم حاجة  والجرائم
كثيرًا ما توضح سبب الوفاة واآللة  ،تركها الفاعلياألدلة التي فالعدلي ألثباتها، 

المستخدمة في إحداثها والعالقة بين استخدام اآللة في الفعل المرتكب وما تمخضت عنه 
ثار التي أحدثها الجاني بفعله على جسم أن نوعية اآل تلك العالقة من نتائج، كما

الضحية وتكرارها وخطورتها ومكان حصولها تشير في كثير من األحيان ما إذا كان 
الجاني قد نوى مسبقًا ارتكاب الجريمة، أم كانت آنيه، وهل أنها نتيجة لفعل عمدي أم 

يره ، حيث الطبيب العدلي في تقر  أوضحهوتظهر هذه الحقائق فيما  ،على سبيل الخطأ 
 .(2)يفترض فيه بيان سائر اآلثار التي أحدثها الفاعل في ضحيته 

ُيسهم في توجيه مجرى الدعوى، أما إذا كانت الوفاة فالتحقق من طبيعة الوفاة 
بحث معمق، ومع ذلك ال  إلىيحتاج التحقيق فيها  ، إذ ال(3) طبيعية فاألمر مختلف

هناك شكوى أو شكًا في سبب مناص من الكشف عن سبب الوفاة طالما كانت 
 . حصولها

التحقق من طبيعة الوفاة وسببها وتحديد النتيجة المترتبة على الفعل ومسألة 
 ة من الخبرة الطبية العدلية فيهاالجرمي من المسائل الفنية التي ال تخلو إضبارة جزائي

لجرمي حيث تتجلى أهمية ودور الطب العدلي في بيانها، كما قد تتجلى صورة الفعل ا
بآثار تدل على حصول مقاومة وشد وجذب بين الفاعل والضحية تظهر في صورة تمزق 
أو قطع أو نزع مالبس الضحية، وعالمات عنف على الجسم في صورة إصابات تأخذ 

                                                 
سلطان عبدالقادر الشاوي، المباد  العامة في قانون العقوبات، مطابو الرسالة، . علي حسين الخلف و د. د(   )

 . وما بعدها 99 ص، 311 الكويت، 
كامل السعيد، شرح قانون العقوبات في الجرائم الواقعة على االنسان، دار الثقــافــة للنشـر والتوزيــو، عمان . د(  1)
 .20، ص1006،  اقردن، ط_ 
تعنون الى ( صورة قيد وفاة)أو ( شهادة وفاة)إذا كانت الوفاة طبيعية، وليست هنا  شكوى ، فيكتفي بتنظيم (  9)
 .     ئرة اقحوال المدنية المختصة لتأشير ذل  في سجعتهادا
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وأما في حاالت العنف باستخدام آلة  ،أشكااًل مختلفة منها الكدمات والسحجات والجروح
صابات تسمى الجروح الدفاعية أو خاصًا من اإل حادة فتأخذ عالمات العنف شكالً 

توجد غالبًا في الذراعين و وغالبًا ما تكون هذه الجروح صغيرة ومتعددة  ،جروح المقاومة
وتنتج في العادة من محاولة المجني عليه في الدفاع عن نفسه من خالل محاولته 

إصابات مميزة يستدل  كما أن هناك أماكن ،(1) لى األداة الجرمية أو دفعها عنهع القبض
بها الطبيب العدلي لتحديد طبيعة الوفاة وسببها، منها على سبيل المثال منطقة الصدي، 
حيث تعد من أكثر األماكن شيوعًا في إصابات األسلحة عند المنتحرين، وتأتي الجبهة 

من أهم  فإذا كانت الوفاة األنتحارية بالسالح الناري فأن ،والفم وأسفل الذقن والبطن الحقاً 
مظاهرها قرب المسافة، حيث دّلت التجربة على أن اإلنسان ال يمكنه إطالق النار على 

ففي حاالت االنتحار ال يمكن االكتفاء بتقرير  ،(2) نفسه من مسافة أكثر من نصف متر
حصول الحادث لمجرد العثور على رسالة تركها المجني عليه على فراشه يشكو فيها 

ق دامه على االنتحار، مالم يتضح من خالل التقرير الطبي العدلي من حياته الخاصة وا 
 ن التقرير الطبي العدليإل ووب ،اراً وووادث انتحوووول الحوى حصوة علوودل حقيقووار تووجود آث

. م مالم تعززها أدلة أخرىوًا للحكوون سببًا كافيوب  أن يكوالوولوحوده ال يمكن  في الغ
ية لتقرير الخاص بجرائم العنف المختلفة بما فيها الجرائم الجنسي، أو اووريحورير التشوفالتق

الفاعل، بل هي دليل على طبيعة الفعل المرتكب  ليست بدليل على نسبة الفعل الى
ومع ذلك فأن الرابطة السببية بين فعل الفاعل والنتيجة  ،والوسيلة المستخدمة فيه

. لطبيب العدلي بيانها ما أمكنالمتخلفة عنه هي من أهم األسئلة التي يتوجب على ا
الوفاة واحدًا ومعروفًا، كما  إلىواألمر يكون في منتهى السهولة إذا كان السبب المؤدي 

غير أن عالقة  ،فأطلق النار عليه وُتوفي في الحاللو أقدم شخص على قتل صاحبه 
مل أخرى السببية تزداد صعوبة وتعقيدًا عندما تتظافر مع فعل الجاني أو تنظم إليه عوا

سابقة أو معاصرة أو الحقة، حيث يصبح من المتعذر القول بأن فعل المتهم كان العامل 
، حيث تلجوووأ جهووة التحقيوق لالستعانووة بالوووطب الوعدلي (3) الوحيد في حصول النتيجة

                                                 
شريف الطباخ، جرائم الجرح والضرب وإصابات العمل والعاهات في ضوء القانون والطب الشرعي، دار (   )

 .  61، ص1006،اإلسكندرية، 1الفكر الجامعي، ط
، 1006، اإلسكندرية، 1لجامعي، طحسين علي شحرور، اقسلحة النارية في الطب الشرعي، دار الفكر ا(  1)

 .  11ص
 .  29كامل السعيد، المصدر السابق، ص. د(  9)
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 . إلفووادتها باإلجابة على الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة
 

الة المرضية للمجني عليه، وفي هذا السياق قرار فمن األسباب المعاصرة الح
نتفى قصد القتل من الضرب، وكان المجني عليه  مريضًا إإذا ) لمحكمة التمييز جاء فيه

الضرب بموته، اعتبرت الجريمة  لفعجَّ   كما هو مثبتًا في استمارة التشريح الطبي العدلي
إذا قرر األطباء أن الضرب ) ه لها جاء في آخر وفي قرار ،(1) (موت إلىضربًا مفضيًا 

باليد قد يسبب وفاة المجني عليه المصاب بأمراض قلبية، فأن المتهم ُيسأل عن جريمة 
الموت إذا أحدث الضرب موت المجني عليه المصاب بتلك  إلىالضرب المفضي 

 .(2) (األمراض
 حيث يسأل الفاعل عن فعله وأن اهمل بالعالج، همالاألومن األسباب الالحقة 

إذا سببت الضربة  ) ففي قرار لمحكمة التمييز جاء فيه المجنى عليه نفسه في العالج 
باليد على الرأس الوفاة نتيجة حدوث نزف في السحايا وبطبقات الدماي، فيسأل الفاعل 

ن أهمل إلىعن الضرب المفضي  وفي  ،(3) (المجني عليه نفسه في العالج الموت، وا 
بالسحايا  التهابمباشرة، بل من  اإلصابةدث الموت من إذا لم يح)قرار آخر جاء فيه

 . (4) (الموت إلىاإلصابة كاختالط لها، فتكون الجريمة ضربًا مفضيًا أعقب  الذي
غلب الجرائم الواقعة على األشخاص أوالحقيقة أن التقارير الطبية العدلية هي في 

حدثة، وفي بيان النتيجة الدليل األهم في تصوير السلوك االجرامي من خالل اآلثار الم
االجرامية المتحققة بذلك السلوك، فهي بهذا المنظار المكمل لسائر األدلة في القضية 

لدى التدقيق والمداولة، وجد )ويصور القرار التمييزي التالي حقيقة ذلك بالقول  ،الجزائية
مذكورة كانت المحكمة ال... 0ه/أن كافة القرارات التي أصدرتها محكمة جنايات الكرخ

األدلة  اعتمدتقد راعت عند إصدارها تطبيق أحكام القانون تطبيقًا صحيحًا، بعد أن 
بشهادة الشهود الكافية التي أظهرتها وقائع الدعوى تحقيقًا ومحاكمة، والتي تمثلت 

والتقرير التشريحي الخاص ( د)والتقارير الطبية العدلية الخاصة بالمصابة الحدث 
آثار الضرب الذي تعرض له المجني عليه،  إلىلذي يشير وبدقة وا ،(ع)بالمجني عليه 

                                                 
 .102إبراهيم المشاهدي، المصدر السابق، ص. 399 /12/3في  399 /جنايات/2 1رقم القرار (   )
 .106ص102، صهسنفإبراهيم المشاهدي، المصدر . 392 /9/ 9في 392 /جنايات/1939رقم القرار(  1)
 .102، صنفسهإبراهيم المشاهدي، المصدر . 399 /1 /11في  399 /جنايات/1631رقم القرار(  9)
 . 102، صهسنفإبراهيم المشاهدي، المصدر . 399 /1/1 في  391 /جنايات/9169رقم القرار(  6)
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والصعق الكهربائي، واآلثار على معصمي المجني عليه التي تدلل على أنه كان موثوق 
ورة والتي اكتسبت وومذكوودث الووابة الحووى المصووة علوودة الخارجيووووكذلك الش ،اليدين وبشّدة

ن ك ،اموووواء التوووالشف أكموول اآلخوور مون حيث األثبوووووات، عليووه تكووون األدلووة دليلين ووال الوووا 
فوأن  لذا إليها المحكمة، استندتالتي  االتهامكافية ومقنعوووة إلدانووة المتهووم وفووق موووواد 

 . (1) ...(قراراتها الصادرة فوي الوودعوووى صحيحة قرر تصديقها لموافقتها للقانون
لتقارير الطبية العدلية دورها في إثبات الركن المعنوي للجريمة وجدير بالذكر أن ل

وصورته وعما إذا كان عمديًا من عدمه، إذ يتضح ذلك من خالل بيان التقرير الطبي 
ففي قرار لمحكمة التمييز جاء  ،العدلي لمواضع اإلصابات وآثارها واآللة المحدثة لها

الواحدة بالمسحاة والواقعة على الرأس شديدة تتوفر نية القتل العمد إذا كانت الضربة )فيه
 (كسر الجمجمة وتمزيق ما تحتها من األنسجة وأفقدت المجني عليه الوعي إلىوأدت 

صابته في )وفي قرار آخر لها جاء فيه  ،(2) تعدد إطالق النار على المجني عليه وا 
 .(3) (قتلقصد ال يثبت  بالشكل الموضح في استمارة التشريح الطبي العدلي فخذيه 

محكمة التمييز في قراراتها على أن تكرار فعل االعتداء وتعدد  استقرتكما 
اإلصابات المحدثة كما وضحها التقرير الطبي العدلي دليل على توافر العمد في الواقعة 

إذا تكررت الضربات على الرأس بالفأس والمكوار وأخمص )من ذلك قرار لها جاء فيه
 .(4) (الموت إلىكان الفعل قتاًل عمدًا وليس ضربًا مفضيًا البندقية، وأحدثت الموت 

كذلك أوضحت محكمة التمييز العالقة بين النية والفعل الخارجي للمتهم، فالفعل 
الخارجي الذي ارتكبه المتهم وما تَحصلَّ عليه من نتيجة يدلل على نوع النية المبيته في 

ضرب المتهم زوجته بمطرقة خشبية )فيه الصدد قرار لمحكمة التمييز جاءُمخيّلته، بهذا 
ضربة واحدة على رأسها أحدثت تخريبات أنتجت موتها أمر باطني يدلل عليه الفعل 

آلة ثقيلة يمكن أن ُتسبب الوفاة، وقد أنتجت الضربة الشديدة  استعمالهالخارجي وهو 
 . (5) (الموت فعالً 

إلصابة وشدتها ونوع كما استقرت محكمة التمييز في قراراتها على أن لموضع ا

                                                 
 (.غير منشور) 2 9/10/ 9في  2 10/الهيئة الجزائية/9263رقم القرار (   )
 .9 1، صالسابق إبراهيم المشاهدي، المصدر . 391 /1/9في  391 /تجنايا/19 رقم القرار (  1)
 . 1 1، صهسنفإبراهيم المشاهدي، المصدر . 391 / /2 في  391 /جنايات/13 9رقم القرار (  9)
 . 3 1، صنفسه إبراهيم المشاهدي، المصدر . 399 /9/6في  399 /جنايات/9021رقم القرار (  6)
 . 110ص3 1، صهسنفإبراهيم المشاهدي، المصدر . 399 /1 /2في  399 /تجنايا/319 رقم القرار (  2)
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إذا ضرب )اآللة المستعملة ما يدلل على توافر النية االجرامية، من ذلك قرار لها جاء فيه
الجوف القحفي وكسرت  إلىالمدان المجني عليه بحديدة واخزه في صدغه نفذت 

، فتعتبر الجريمة قتاًل عمدًا ال ضربًا  الجمجمة ومزقت السحايا والدماي مسببة الوفاة
ويستدل على نية القتل من موضع اإلصابة وشدتها واآللة المستعملة  ،الموت إلى مفضياً 
 .(1) (ارتكاب الجريمةفي 

الظرف المشدد  إلىتها افي العديد من قرار  كما تشير محكمة التمييز االتحادية 
للجريمة، ففي جرائم المرور يستدل على الظرف المشدد الخاص باحتساء الخمر أثناء 

، وفي هذا السياق قرار لمحكمة التمييز  كبة من خالل التقرير الطبي العدليقيادة المر 
من قانون المرور المعدل على  31يشترط النطباق الفقرة الثالثة من المادة )جاء فيه

حادث الدهس أو االصطدام أن تكون درجة سكر المتهم شديدة تفقده السيطرة على 
السكر شديدة أم خفيفة أمر يعود تقديره للطبيب وكون درجة  ،(2) (التركيز أثناء القيادة

 .تقريرهفي العدلي حيث يوضح ذلك 
وفي جرائم القتل العمد عّد المشرع احتساء الخمر لتشجيعه على ارتكابها دليل على 

إذا )توافر الظرف المشدد المتمثل بسبق اإلصرار، ففي قرار لمحكمة التمييز جاء فيه
تكاب الجريمة بدافع االنتقام هادئ البال واحتسى الخمر كان المتهم عند تصميمه على ار 

لتشجيعه على ارتكاب الجريمة التي اقترفها دون حدوث نزاع آني مع المجني عليه أو 
 . (3) (اإلصرارقعًا مع سبق اأحد ذويه قبل أو أثناء ارتكاب الجريمة، فيعتبر القتل و 

عتمد المحكمة في بيانها لهذا كما جعل المشرع من إزالة البكارة ظرفًا مشددًا، وت
الظرف من خالل التقرير الطبي العدلي، وفي هذا السياق قرار لمحكمة التمييز جاء 

 المادة من الفقرة الثانية من( و)تعتبر إزالة البكارة ظرفًا مشددًا طبقًا لحكم الجملة )فيه
 . (4) (من قانون العقوبات 787

ة دليل على خطورة مرتكبيها مما بشاعة الجريم القضاء على عدّ  استقركما 
يستوجب التشديد عند فرض العقوبة، ويستدل عادة على بشاعة الجريمة من خالل 

                                                 
 .  11إبراهيم المشاهدي، المصدر السابق، ص. 391 / /9 في  399 /جنايات أولى/6 6رقم القرار (   )
، هسنفإبراهيم المشاهدي، المصدر . 316 /16/9في  316 _312 /جنايات أولى/2 2 رقم القرار(  1)

 . 116ص
 . 31 ، صنفسهإبراهيم المشاهدي، المصدر . 393 /0/1 في  391 /هيئة عامة/619القرار  رقم(  9)
 . 31 ، صنفسهإبراهيم المشاهدي، المصدر . 390 /1 /13في  390 /جنايات/1966رقم القرار (  6)
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لدى التدقيق )التقرير الطبي العدلي، ففي قرار لمحكمة التمييز االتحادية جاء فيه
قًا والمداولة من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز االتحادية وجد أن وقائع القضية تحقي

غياب  استغلكان قد  3111وفي تموز من عام ( ع)أن المتهم  إلىومحاكمة تشير 
خوانها في إمع بقية ( م)أهلها في بغداد وتركت إبنتها  إلىعن الدار لذهابها ( ر)زوجته 

بالقوة وأزال بكارتها ومارس معها الفعل ( م)إبنته  باغتصابوالدهم الذي قام الدار مع 
وبعد عودة والدتها من بغداد أخبرتها  ،أن حملت منه سفاحاً  ىإلالجنسي لعدة مرات 

 إلىبنته  قام بضربها، واصطحب إبنته مع ولما المته عن فعله  ،بفعل والدها معها
إحدى العيادات الطبية ألسقاط جنينها وقام بدفنه قرب جدول الماء في أرضه الزراعية، 

لتحقيق فيه وتم القبض على والدها بالحادث وأجري ا اً وقد سجلت المجني عليها إخبار 
المتهم الذي اعترف مفصاًل بالحادث، وجاءت أقواله مطابقة ألقوال المجني عليها، 

رساله  الطبابة العدلية في  إلىوبداللته تم استخراج الجنين من الحفرة التي دفن فيها وا 
جراء التشريح الالزم عليه  د أحيل على وبعد إكمال التحقيق معه فق... بابل لفحصه وا 

وبعد  ،من قانون العقوبات 787/3ل إلجراء محاكمته وفق المادة محكمة جنايات باب
حكمًا يقضي بتجريم المتهم ... إجراء محاكمته أصوليًا فقد أصدرت المحكمة المذكورة 

في  799وفق المادة المذكورة المعدلة وفق قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( ع)
ن ) وجاء في نهاية القرار...( مت عليه باإلعدام شنقًا حتى الموتوحك 00/7/0839 وا 

 .   (1) ...(بشاعة الجريمة وخطورتها على المجتمع تستوجب تشديد العقوبة بحقه
 
 
 
 
 
 
 
                                                       

                                                 
ة التمييز سلمان عبيد عبدا، المختار من قضاء محكم 13/1/1009في  1009/الهيئة العامة/11رقم القرار (   )

 .    29 ص26 ، صالمصدر السابقاالتحادية، 
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ِّينبِّالثاطلامل
 همةدلرِّالتقاريرِّالطحبيةِّالعدليةِّيفِّنفيِّالت

االهتمام بحقوق المتهم وكفالة حريته دون  إلىتتجه السياسة الجنائية المعاصرة 
، ذلك أن لإلنسان (1)التفريط بحق المجتمع في األمن واألستقرار وشيوع العدل بين أفراده 

رادة، وحرمان الشخص من ملكتي األدراك واإلرادة، أو أحدهما يعني تجريده من  إدراك وا 
، ويحصل هذا التجاوز على اجها ألثبات حقه األصيل في البراءةالوسائل التي يحت

وثبوت واقعة التعذيب  ،حقوق المتهم وحريته عند تعرضه للتعذيب أو القسوة في المعاملة
من شأنه التشكيك بصحة اإلقرار أواًل، وبطالنه وعدم التعويل عليه ثانيًا، ولذلك وبداًل 

ة، يصبح اإلقرار المنتزع باإلكراه والتعذيب سببًا من أن يكون اإلقرار سببًا لثبوت التهم
كما يتحقق نفي التهمة من خالل التقارير الطبية العدلية إذا ما تأيد من خاللها  ،لنفيها

هذين األمرين ستكون محاًل للدراسة في  ،وفي محتواها نفي ألركان الجريمة أو بعضها
المنتزع باإلكراه اإلقرار  األول للبحث في بطالن ، خصصنافرعينب وفي طلهذا الم

الثاني للبحث في دور التقارير الطبية العدلية في نفي أركان الجريمة والتعذيب، و 
 .وظروفها

ًولاأًلفرعًال
ًبطالنًاإلقرارًالمنتزعًباإلكراهًوالتعذيب

حيث أن التعذيب من أخطر الوسائل غير المشروعة المؤثرة على إرادة المتهم، لذا 
ريحًا في عدم التعويل على ما ينجم عنه من إعتراف وذلك في جاء النص الدستوري ص

يحرم جميع أنوووواع التعذيب الووونفسي والجسوودي ) منه ونصها( 71)من المادة ( ج)الفقرة 
 بوالمعاملوووة غيوور اإلنسانية، وال عبرة بأي إعتراف انتزع باإلكراه أو التهديد أو التعذي

( الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقًا للقانونوللمتضرر المطالبة بالتعويض عن 
                                                 

 .  0 ، ص331 ، السياسة الجنائية المعاصرة، دار النهضة العربية، القاهرة،  السيد ي (   )
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على النص الدستوري تأكيده على أمرين األول تأكيده على نوعي التعذيب  ظالحيو 
والثاني إسقاطه ألي قيمة قانونية لالعتراف إذا ثبت انتزاعه كرهًا أو  ،النفسي والجسدي

في التهمة َعمنَّ تعرض ن القانونية لإلعتراف إسقاط القيمةبالتعذيب، ويترتب على 
 . للتعذيب من المتهمين إذا كان اإلقرار هو الدليل الوحيد ضده

في إتجاهاته وبتقديرنا المتواضع، وحيث أن التشريعات ملزمة بمسايرتها للدستور 
ن كانت سابقة في تأريخ صدورها عليه، وحيث أن المتمعن  في نصوص التشريعات وا 

ن  العراقية، يالحظ من  (777)عاقب على جريمة التعذيب بمقتضى المادة أن المشرع وا 
من قانون ( 309)، غير أن المادة (1)المعدل 0878لسنة ( 000)قانون العقوبات رقم 

أصول المحاكمات الجزائية لم تساير في أحكامها النص الدستوري فهي تنص على أنه 
 ،إكراه مادي أو أدبي أو وعد أو وعيد يكون قد صدر نتيجة إلقرار أن اليشترط في ا)

ومع ذلك إذا انتفت رابطة السببية بينها وبين اإلقرار أو كان اإلقرار قد ُأيد بأدلة أخرى 
ة ما جاز اكتشاف حقيق إلىتقتنع معها المحكمة بصحة مطابقته للواقع، أو أدى 

عدم التعويل  لذا نعتقد بأن النص الدستوري يفرض نفسه ويوجب ،(أخذ بهللمحكمة ان ت
على اإلقرار طالما ثبت انتزاعه باإلكراه أو التعذيب، ومخالفة هذا النص، يعني عدم 

المنتزع باإلكراه أو التعذيب ما تقدم أن اإلقرار  إلىدستورية التشريع، ويكفي أن نضيف 
ومن الطبيعي القول أن أن الشك يفسر لصالح المتهم شرعًا وقانونًا و محاًل للشك، 

يثبت من خالل التقرير الطبي العدلي الذي يوضح آثاره ومواضعه، وأن بطالن التعذيب 
 .ونفيها عن المتهم التهمة بإلغاءاإلقرار المنتزع باإلكراه والتعذيب من شأنه الحكم 

أخذ التقرير  إلىومن الناحية العملية تتجه محكمة التمييز االتحادية في قراراتها 
ا تضمن في محتواه تعرض المتهم للتعذيب، مؤسسة الطبي العدلي بعين االعتبار كلم

ح وقضاءها على أن اإلقرار المنتزع باإلكراه والتعذيب محاًل للشك، وأن الشك يفسر لصال
حيث تبين من تقرير ... لدى التدقيق والمداولة )هواء فيووا جوو، من ذلك قرار له موالمته

جروح وحروق نارية ُملتئمة في وجود آثار ... ديالىصحة الطبابة العدلية في دائرة 
تنحصر في ( أ)أنحاء من جسمه، عليه تكون األدلة المتوافرة في الدعوى ضد المتهم 

إعترافه في دور التحقيق والذي تراجع عنه أمام المحكمة، وأن هذا األعتراف أصبح 

                                                 
 .      المعدل  363 لسنة     رقم  من قانون العقوبات 999تنظر المادة (   )
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وبعد أن تأيد بموجب التقرير الطبي المشار إليه أعاله تعرض المتهم  ،موضع شك
، وحيث أن الشك وبوجود آثار كدمات وجروح وحروق في مختلف أنحاء جسمهب للتعذي

يفسر لصالح المتهم، وبذلك تكون األدلة المتوافرة في الدعوى غير كافيه إلدانة 
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة )  وفي قرار آخر لها جاء فيه ،(1) ...(المتهم

ن إعتراف المتهم المدون في دور التحقيق بالتهم أ... لمحكمة التمييز االتحادية وجد
الثالث المنسوبة إليه جاء محددًا وغير معزز بأدلة أخرى، سيما وأن المتهم تراجع عنه 
أمام محكمة الجنايات بداعي تعرضه للتعذيب، وقد استحصل على تقرير طبي يؤيد 

تتضمن شهادتيهما أي المذكورين في دور التحقيق لم أن الشاهدين  إلىإضافة ... أقواله
نما جاءت على سبيل العموم لذا تكون األدلة المتحصلة ضد المتهم ... مشاهدة عيانيه وا 

  .(2) ...(غير كافية وغير مقنعة للتجريم
يشترط فيها لتحريك  ال وحيث أن جريمة التعذيب من جرائم الحق العام والتي

جل وضع حد للممارسات غير ، ومن أ(3)الدعوى الجزائية شكوى ممَّن تعرض للتعذيب 
المبررة قانونًا للتعذيب من قبل البعض من المحققين، ومساهمة من القضاء في الدفاع 
رة في الدستور، نعتقد بضرورة أن يتضمن القرار  عن كرامة األنسان وحقوقه الُمقرَّ
القضائي تحريكًا للدعوى الجزائية كلما ثبت من خالل التقارير الطبية العدلية حصول 

 . جريمة التعذيب، هذا من جانب
ومن جانب آخر يجري العمل حاليًا في محاكم التحقيق على تنظيم محضر يسمى 

مالبسه  ، ُيشير فيه قاضي التحقيق  وبعد استجوابه للمتهم  وبعد كشف(محضر معاينة)
ه عليه من آثار تدل على واقعة التعذيب من عدمه، حيث يوقع ظالحيعن جسمه ما 
كذلك نائب المدعووي العوووام والمحوامي الوكيوول أو المنتدب، وهوذا األجووووراء على المحضر 

 تيةالوومشوروعية بصلة لألسباب اآل إلىال يوومت 
 الضرورة أن يترك آثارًا في الجسمالتعذيب الذي يتعرض له المتهم ليس ب -1

دراكه وقوته على المقاومة  فهناك التعذيب النفسي والذي قد يؤثر في مشاعر المتهم وا 
                                                 

مجلة التشريو والقضاء، العدد الثالث، السنة . 19/9/1003في  1001/ هيئة موسعة جزائية / 6 9رقم القرار (   )
 .  6  ص1  ، ص1003اقولى، 

 (.  غير منشور) 6 11/9/10في  6 10/هيئة موسعة جزائية/661رقم القرار (  1)
المعدل، حيث حددت جرائم   39 لسنة ( 19)من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ( 9)تنظر المادة (  9)

والتي ال تحر  الشكوى فيها إال بناء على شكوى المجني عليه أو من يقوم مقامه قانوناا وليست جريمة  الحق الخاص
 .    التعذيب من بينها
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 .وتحمل التعذيب أكثر تأثيرًا من التعذيب البدني
 ن وجدت ليس من مهام قاضي التحقيقإن فحص المتهم لبيان آثار التعذيب إ -2

للتحقق من ذلك قد يتطلب أخذ الرقائق بل هي من مهام الطب العدلي، فالفحص الطبي 
 .ب ال ُترى بالعين المجردةالشعاعية، أو الفحص بالسونار للتحقق من وجود آثار تعذي

كما أن التعذيب ليس بشرط أن يقع على المتهم ذاته، بل قد يصيب غيره من  -3
لهذه األسباب نرى ضرورة إحالة المتهم  ...المقربين له كأمه أو أبوه، أو زوجته أو شقيقه

أو الحظ قاضي  عن تعرضه للعذيب المتهم أفصح الطبابة العدلية لفحصه كلما إلى
تعرضه للتعذيب وعلى أن تحصل اإلحالة على وجه السرعة  إلىيق عليه ما يشير التحق

 .قبل التئام معالم التعذيب
وجدير بالذكر أن الدفع من قبل المتهم أو وكيله بتعرضه لإلكراه أو التعذيب هو 

التحقق والرد عليه، وبهذا الصدد قضت محكمة  المحكمة دفع جوهري يتعين على
وحيث أن التحقيق في القضية قد جرى ... لدى التدقيق والمداولة )بأنه التمييز االتحادية

وهو شقيق ( ك)في مركز شرطة السالم في الرمادي، وأن ضابط المركز هو العقيد 
، وأن المتهم دفع بتعرضه لإلكراه  وهو شاهد في نفس القضية ،(م)المجني عليه 

إجراءات التحقيق في القضية، ة والتعذيب أثناء التحقيق معه مما يقتضي مالحظة سالم
عادتها  محكمتها ألجراء محاكمة  إلىلذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة في القضية وا 

ومن أجل اعتبار التقرير الطبي العدلي المثبت لواقعة  ،(1) ...(المتهم مجددًا وفق ما تقدم
متزامنًا أو  التعذيب كونوو، ينبغوي أن يونفيها التهمةبإلغاء تعذيب المتهم سببًا للحكم 

وجدت   ات التعذيب المتأخرة  إنوووالموذلك أن عو ،أريخ الوومثبت الستجوابووهوووًا من الوتووقريب
لدى ) وبهذا الصدد قضت محكمة التمييز االتحادية بأنه ،افتعالها قد تكون دلياًل على

ع إقراره أمام المتهم بتعرضه للتعذيب يتناقض م ادعاءأن ... التدقيق والمداولة وجد
غير  7/7/3107كما أن التقرير الطبي المؤرخ في  ،القاضي بأنه لم يتعرض للتعذيب

ولكل ما تقدم تجد الهيئة أن  ،01/3/3107متزامن مع تصديق أقوال المتهم بتأريخ 
 .(2) ...(األدلة المتحصلة في الدعوى كافية لتجريم المتهم
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الل التقرير الطبي العدلي، كثيرًا ما من جانب آخر فأن ثبوت واقعة التعذيب من خ
المنتزع باإلكراه والتعذيب محاًل لعدم  عترافتعززها أدلة أخرى أو قرائن تجعل اال

َن االعتراف بملحق َسَبقَ  إنكار للتهمة، وفي هذا السياق ه االطمئنان، وبخاصة إذا ما ُدو 
أن المتهمين ... ة وجدلدى التدقيق والمداول)قرار لمحكمة التمييز االتحادية جاء فيه

 إلىوبملحق أقوالهم أمام ضابط الشرطة وأمام قاضي التحقيق اعترفوا بانتمائهم ...
إحدى المجاميع اإلرهابية، وقيامهم بارتكاب عدد من الجرائم اإلرهابية كزرع العبوات 

إال  ،الصوتية، وتوزيع المنشورات التي تحث المواطنين على عدم المشاركة باالنتخابات
 إلىوعزوا إعترافهم في أدوار التحقيق ،  ن المتهمين تراجعوا عن اعترافهم أمام المحكمةأ

و 0109التعذيب من ضابط التحقيق، وتأيد ذلك بالتقارير الطبية المرقمة 
الصادرة من مستشفى تكريت التعليمي  0/7/3101والمؤرخة في  0131و0108

ة بأن األدلة في الدعوى ضد المتهمين عليه تجد هذه الهيئ...المؤيدة لتعرضهم للتعذيب
. غير كافية وغير مقنعة للتجريم وال يمكن االطمئنان إليها بتأسيس حكم قضائي سليم

حيث أن إعتراف المتهمين في أدوار التحقيق جاء بملحق أقوالهم وقد تراجعوا عنه أمام 
لذا ... الثقة بهالمحكمة، وتأيد تعرضهم للتعذيب عند انتزاع ذلك اإلعتراف، مما يزعزع 

( ح)الموجهة للمتهمين الغاء التهمة ... وحيث أن محكمة جنايات صالح الدين قررت
فأن المحكمة تكون قد راعت تطبيق أحكام القانون ... واالفراج عنهم( ي)و ( ع)و

 . (1) ...(قرر تصديقه لموافقته للقانونلذا تطبيقًا صحيحًا عند إصدارها للقرار 
من قانون ( 777)إلشارة إليه هو أن المشرع العراقي في المادة غير أن ما ينبغي ا

 (الخبير)أو ( الشاهد)أو ( المتهم)العقوبات، َقصَر النص على فعل التعذيب إذا أصاب 
ن كانت  لذا فهو ال يشمل بحكمه واقعة التعذيب إذا حصلت للمشتكي، وهذه الحالة وا 

كانت للمحقق مصلحة في أن يجبر  لكنها من الممكن أن تقع، كما لو نادرة الحدوث،
والتعذيب على األدالء بمعلومات تفيد المتهم لغرض أو مصلحة في المشتكي ولو بالقوة 

من قانون ( 773)لذا تكون الواقعة في مثل هذه الصورة مشمولة بأحكام المادة  ،نفسه
ن من غير المذكوري على جريمة القسوة إذا حصلت ألي شخص العقوبات، والتي تعاقب

الغرض من التجريم لواقعة التعذيب الحاصل للمتهم أن وحيث  ،منه( 777)في المادة 
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أو الشاهد أو الخبير هو ذاته في واقعة التعذيب الحاصل للمشتكي وهو إجباره على 
من ( 773)االدالء بمعلومات مغايرة للحقيقة، وحيث أن العقوبة المقررة في نص المادة 

دة ال تزيد على السنة، في حين أن العقوبة المقررة في قانون العقوبات هي الحبس م
في الحالتين منه هي السجن، رغم أن الغرض من واقعة التعذيب ( 777)نص المادة 

 . واحد
 
 

ًالثانيًفرعال
ًدورًالتقاريرًالطبيةًالعدليةًفيًنفيًأركانًالجريمةًوظروفها

ني وقت ارتكاب من أجل تحقق المسؤولية الجزائية البد من تحقق أهلية الجا
، وتحقق ركني الجريمة األساسيين وهما الركن المادي والركن المعنوي، فإذا   الجريمة

وتلعب التقارير الطبية  ،(1)لة المتهم جزائيًا ءنتفى وجود أحدهما انتفت إمكانية مساأ
 . العدلية دورها المتميز في هذا المجال

الفعل والنتيجة وعالقة : عناصرة وحيث أن الركن المادي للجريمة يتكون من ثالث
فأن دور التقارير الطبية العدلية في نفي التهمة يظهر باألساس في  ،السببية بينهما

إثبات عدم تحقق الفعل، أو عدم تحقق النتيجة بالوصف الذي أورده المشرع في نص 
ي وكذلك قد يستدل على نفي التهمة من خالل ما يتضمنه التقرير الطبي العدل ،التجريم

وقد يتحقق النص من خالل إثبات عدم  ،والنتيجة فعل المتهمبين من نفي عالقة السببية 
 .(2)كليهما لدى المتهم و توافر عنصر األدراك أو اإلرادة أ

فالتقرير الطبي العدلي المتضمن عدم وجود آثار على جسم المشتكي أو المجني 
دعى تعرضه لأليذاء إكما لو عليه، قد يعد دلياًل على عدم المصداقية في الشكوى، 

الشديد، أو اللواط به، حيث يكون التقرير الطبي العدلي المتضمن خلو جسم المشتكي أو 
وبالتالي  ،لياًل على نفي حصول الفعل الجرميالمجني عليه من وجود أية آثار مادية د

كمة بمثابة دليل نفي للتهمة، وفي هذا السياق قرار لمح الطبي العدلي يكون التقرير
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... أن تقرير معهد الطب العدلي  ...لدى التدقيق والمداولة  )التمييز االتحادية جاء فيه
تلوثات  إلى، أو  ان حديث أم قديمووواء كووواطه سوفعل ل إلىتعرض المجني  إلىلم يشر 
عدم وجود سموم  إلىوالذي يشير ... ادر من نفس المعهد وورير الصوووذلك التقوك ،منويه
قرار آخر جاء  وفي ،(1) ...(رر تصديقهوووذلك قووه لووي عليووول المجنوووعلى مندي هووكيماوي

ال يؤخذ بمضمون اإلقرار إذا نفاه التقرير الطبي العدلي، بل يحكم طبقًا لألدلة )فيه
 .(2) (األخرى المتحصلة في الدعوى

 كيف أن للتقارير طلباألول من هذا الم فرعمن جانب آخر فقد الحظنا في ال
الطبية العدلية دورها في بطالن إقرار المتهم وعدم التعويل عليه، وبالتالي كيف يكون 

هذا االتجاه الذي تنتهجه ُجل التشريعات  ،للتقرير الطبي العدلي دوره في نفي التهمة
  األول قرينة األصل في االنسان البراءة:  الجنائية المعاصرة يجد سنده في مبدأين

ساور القاضي الجنائي عند اقتران اإلقرار بصورة من صور اإلكراه ك الذي يالش والثاني
غير أن المشرع الفرنسي لم يكتفي  ،والتعذيب، ووجوب تفسير ذلك الشك لصالح المتهم

األمام حينما أوجب على سلطة التحقيق إخطار المتهم بأن من  إلىبذلك، بل تقدم خطوة 
 االدعاء العام وأقارب المتهم إلىحق كما أعطى هذا ال ،حقه االستعانة بطبيب لفحصه

وليس من شك في أن السرعة بالفحص  ،(3)وعلى أن يقوم الطبيب بفحصه دون تأخير
من قبل طبيب تضمن للمتهم إثبات ما تعرض له من صور التعذيب، وتسهم بالتالي في 

اقي وبرأينا المتواضع، وكما أن المشرع العر  ،ضمان حقه في الدفاع وفي نفي التهمة عنه
في جرائم الجنايات  قد أوجب على قاضي التحقيق إخطار المتهم بحقه في توكيل محام  

ال إنتدبت المحكمة محاميًا للدفاع عنه، نعتقد بضرورة أن يحذو المشرع العراقي  والجنح وا 
ذات السبيل فيستحدث نصًا في قانون أصول المحاكمات الجزائية يتقرر بموجبه وجوب 

للمتهم بحقه في االستعانة بطبيب، فمثل هذا االجراء سيكون  إخطار قاضي التحقيق
ًا في الحد من األسلوب السلبي في استجواب المتهم، ويضمن لألخير حقه في حتمًا سبب
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قاضي  بإمكانوبتقديرنا ال خشية من هذا االتجاه طالما أن  ،الدفاع وفي نفي التهمة
الطمئنان لمحتوى التقرير الطبي ا عدم التحقيق عرض المتهم على لجنة طبية في حالة

محكمة  بإمكانطالما  االتجاهالصادر بناًء على طلب المتهم، كما ال ضير من هذا 
الموضوع تقييم محتوى التقرير الطبي واألخذ به من عدمه وفقًا لما َتيسَّر من أدلة وبناًء 

  .الوجدانية على قناعتها
في  إليه استندتلطبي العدلي الذي وجدير بالذكر أن المحكمة عند ذكرها للتقرير ا
 إلىغير أنها إذا ما أرادت االستناد  حكمها، هي غير ملزمة بأن تكتب محتواه نصًا،

صدار حكمها بنفي التهمة واالفراج عن المتهم، أن توضح في التقرير الطبي العدلي إل
ي يستدل منه وال التأويل الجزء المهم من التقرير الطبي الذالقرار وبشكل ال يقبل الشك 

عدم حصول الفعل أساسًا، أو عدم توافر العالقة السببية بين الفعل والنتيجة، حيث يقدم 
قواعد مهنية في علم  إلىالتقرير الطبي العدلي على سائر األدلة كونه دلياًل فنيًا يستند 

لدى التدقيق  ) الطب ال ينبغي إهداره، وفي هذا السياق قرار لمحكمة التمييز جاء فيه
وأن التقرير الطبي الخاص بالمتهمة الصادر من الطبابة العدلية ...  والمداولة وجد
غير ( س)جاء فيه أن غشاء البكارة للمدعوة  7187بالعدد  01/8/3119المؤرخ في 

مخترق، وأنه ال أثر لوجود لواطه قديمة أو حديثوووة، عليووه فوووأن األدلوووة بهووووذه الكيفيووة 
 .(1) ...(كوووافيووة وغيوور مقنعة لإلدانوووة، قوووورر نقوووض كووافة القراراتتكوووون غيوور 

كذلك ينبغي التمييز بين أن يكون التقرير الطبي العدلي دلياًل على الفعل، وبين أن 
التقرير  بمفرده  كافيًا  كونيكون التقرير دلياًل على الفاعل، إذ في الصورة األولى ال ي

َتعين إلغاء التهمة واالفراج عن المتهم، بهذا الصدد قرار لمحكمة وبالتالي ي لإلدانة
الخاص  العدلي أن التقرير الطبي ...والمداولة وجد أن  لدى التدقيق)  التمييز جاء فيه
والذي تضمن وجود عالمات اللواط دون أن يحدد نسبة الفعل  عليه بفحص المجني

وعين من تأريخ الحادث، وبذلك يكون للمتهم، وأن هذا التقرير جاء بعد أكثر من أسب
لصالح المتهم، لذا فأن  الشك في هذه الحالة يساور األدلة المطروحة وأن الشك يفسر

األدلة بالوصف المشار إليه آنفًا تكون غير كافية وفق مادة االتهام، وتكون قرارات 
لغاء التهمة واالفراج  المحكمة غير صحيحة ومخالفة ألحكام القانون لذا قرر نقضها وا 
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 .(1) ...(عن المتهم 
وانووب آخوووور فوووأنوووه وبقصد التهرب من المسؤولية الجنائية كثيرًا ما يلجأ بعض وموون جو

الزعم بكون المتهم مصاب بمرض عقلي أو نفسي إلضفاء  إلىن  أو وكالئهم  يوالمتهم
بته بذلك التهمة الموجهة إليه بحجة إصامن عدم األهلية عليه، ومن ثم التخلص 

 الةوولإلح ، ولتعزيز هذا الزعم يحصلون بطريقة أو أخرى على تقارير طبية تؤهله المرض
اللجنة الطبية لألمراض العقلية والنفسية في مستشفى الرشاد، حيث تقدم تلك التقارير  إلى
انت تلك الجهة في مرحلة التحقيق أم في ووواء كووو، س الجهة القضائية المختصة إلى

تجريم هذا السلوك  إلىم إتجه المشرع ووزاعول هذه المووللحد من مث ،لمحاكمةمرحلة ا
مع  )ونصها 3111لسنة ( 0)من قانون الصحة النفسية رقم ( ثانياً /09)بمقتضى المادة 

عدم األخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالحبس مدة ال تزيوود عولوى 
ومات وودم معلووق : ل منوار كومئة ألف دين(  011،111 )ووزيد عولوى راموووة ال توو، وبووغوو سنووة
ا بهدف إعفائه من المسؤولية والف الحقيقة بشأن الحالة النفسية لشخص مووارير تخووأو تق

مثل هذه الحالة تطال من قدم التقرير، ومن  ة فيوووالمسؤولي ،( الجزائية كاًل أو جزءاً 
غير أن ما يؤخذ على النص هو أنه يقصر  ، بمقابل أو بدونهاء وون األطبووتحريره م َتعمد

خالفًا للحقيقة بشأن األمراض النفسية، فالنص هذا الحكم على التقارير الطبية المقدمة 
بمرض  الطبي ال يشمل بحكمه من يقدم تقريرًا طبيًا خالفًا للحقيقة إذا تعلق التقرير

وأي سبب آخر  ،(2) أمر يؤكده القانون والفرق بين نوعي المرض العقلي والنفسي ،عقلي
يقرر العلم أنه يفقد األدراك واإلرادة، ومن الطبيعي القول أن من األمراض النفسية ما 

 .(3) يفقد األدراك أو اإلرادة أو كليهما معاً 
أن للمختبرات العدلية دورها المتميز في نفي التهمة، فالكشف عن المادة  بيد

وهي على سبيل المثال مادة مخدرة من عدمه  ال يصلح   المضبوطة والقطع بحقيقتها

                                                 
 (. غير منشور) 2 11/9/10في  2 10/أحداث/الهيئة جزائية/063 رقم القرار (   )
منها نوعي ( ثانياا )حيث عرفت الفقرة  1002لسنة (  )الصحة النفسية رقم من القانون (  )تنظر المادة (  1)

: ونصها( باالضطراب العصابي)، والمرا النفسي أو ما يسمى (باالضطراب الذهاني)المرا العقلي أو ما يسمى 
قساسية نتيجة اعتعل شديد اضطراب القوى العقلية ا: يقصد باالضطراب الذهاني قغراا هذا القانون_ أ_ ثانياا ) 

ذي منشأ عضوي أو وظيفي في الجهاز العصبي المركزي الذي يمثر على إرادة المريا وإدراكه وتفكيره وسلوكه 
المعاناة الداخلية : يقصد باالضطراب العصابي_ ب. وشعوره وقدرته على التكيف االجتماعي تبعاا لشدة المرا

تقراره النفسي وانفعاالته وسلوكه وقدرته على التكيف االجتماعي من دون التي يعانيها المريا بما يمثر على اس
 (.       التأثير على قدراته العقلية اقساسية

 .19 ص16 إيمان محمد علي الجابري، المصدر السابق، ص. د(  9)
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الحكم بإدانة المتهم إال بعد تحليل المادة المضبوطة فيه غير التحليل، كذلك ال يجوز 
فإذا تضمن تقرير المختبر العدلي كون المادة المضبوطة المرسلة هي مادة دوائية، تعين 

وبالتالي فأن المختبر العدلي  ،لمتهمعلى المحكمة المختصة إلغاء التهمة واالفراج عن ا
هو الذي يقرر إن كانت المواد المضبوطة مخدرًا أم ال، وبالتالي هو الذي يجعلها في 

وجدير  ،حكم المواد المحظور حيازتها وتعاطيها واالتجار بها، أو من بين المواد المباحة
تهام لشخص بالذكر أن التلفيق قد يحصل بأحداث إصابات مفتعلة بهدف توجيه اال
كما قد تكون  ،معين، فهذه اإلصابات يحدثها المشتكي بنفسه أو بتسخير من يحدثها له

تلك اإلصابات قد حدثت له صدفًة من أي طريق آخر، وتكون األصابات المفتعلة في 
في  الغالب بالبطن أو الصدر أو الذراعين أو الفخذين، كما تكون مالبس المشتكي 

ذا وجدت قطوع  ،اعليهمنها على التلفيق لعدم وجود أية آثار  سليمة مما يستدل الغالب وا 
بأن  ظالحيكما  ،في المالبس فتكون في مواضع غير متوافقة مع الجرح المفتعل

فإذا جاء  ،من أعضاء الجسماإلصابات المفتعلة ال يتصور أن تصيب عضوًا حيويًا 
الق، أو إذا أفاد المشتكي التقرير الطبي العدلي بما يفيد عدم وجود إصابات على االط

بإصابته في مكان معين من جسمه خالفًا لما جاء في التقرير الطبي العدلي، أو إذا 
اتضح من خالل التقرير أن اإلصابات الموجودة بالمشتكي قديمة وغير معاصرة لوقت 
إدعاء االعتداء، أو إذا أفاد المشتكي بأنه تعرض إلصابة قطعية في الذراع األيسر، 

 ودغهناك إصابة كدميه بالذراع األيمن، فأن التلفيق ي د التقرير الطبي العدلي أنوأور 
، وبين الدليل القولي، وأصبح ما بين (الدليل الفني)ن التقرير الطبي العدلي بيواضحًا 

                                                  .(1)االفراج عن المتهم  وفيق مما يتعينمة والتدليلين تناقضًا يستعصي معه المالئال
 

 

 

ِّالثال ِّحبث امل
يةِّالعدليةِّالققيمةِّال

 
ةِّللتقاريرِّالطحب

ّ
ِّانوني

عووورف علوووى القيموووة القانونيوووة لهوووذه التقوووارير، وبيوووان األحكوووام ذات الصووولة بالرقابوووة تولل
ب طلوالم خصصونا بوين،طلم إلوى مبحوثالهوذا إرتأينوا تجزئوة  ،واألشراف على تلك التقارير

                                                 
وزيو، شبرى الخيمة ، دار الراضي للنشر والت9المشكعت العملية في التقارير الطبية، ط سيد عبا  عبدالكريم،(   )

 .16 ص16 ص 0 10مصر، 
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ب الثوواني طلووالمير الطووب العوودلي، و ر األول لبيووان سوولطة محكمووة الموضوووع فووي تقوودير تقووا
لبيووان األحكووام ذات الصوولة بالجهووات المختصووة بالرقابووة واالشووراف علووى التقووارير الطبيووة 

 .العدلية
ِّبِّاوأل طلامل

ِّةِّحمكمةِّاملوضوعِّيفِّتقديرِّتقاريرِّالطبِّالعديلِّطسل
محكمة الموضوع فوي تقودير تقوارير الطوب العودلي وتقييمهوا لألخوذ بهوا مون إن سلطة 

هووو أموور يتوقووف علووى تحديوود الطبيعووة القانونيووة لتلووك التقووارير، وبيووان موودى حجيتهووا  عدمووه
: األول فووورعين، نووودرس فوووي الفووورعمحووواًل للبحوووث فوووي  انكونن سووويان المحوووور اهوووذ ،القانونيوووة

فوووي الثووواني الحجيوووة القانونيوووة لتقوووارير الطوووب نونيوووة لتقوووارير الطوووب العووودلي، و الطبيعوووة القا
  .العدلي

ًولاأًلًفرعال
 عةًالقانونيةًلتقاريرًالطبًالعدليالطبي

يجموع الفقوه الجنوائي علوى اعتبارهوا إذ التقارير الطبية العدلية من إجراءات التحقيق، 
فووي األشووراف عليهووا، وهووي بوودون إعطائهووا هووذه الصووفة ال يكووون للقضوواء السوولطة فكووذلك، 

الناحيوووة علوووى وجوووه التحديووود مووون إجوووراءات التحقيوووق المتعلقوووة بوووالخبرة، ونعنوووي بوووالخبرة مووون 
إذا علمتوه، وخبورت األمور إذ عرفتوه  ت األمررْ بَ ، فيقال خَ (1) اللغوية العلم بالشيء واختياره

عوالم ، والخبير هو العالم، كما تعد كلمة الخبيور مون أسوماء ا  الحسونى، ال(2) على حقيقته
 .(3)بما كان وما يكون وما لن يكون وما من الممكن أن يكون

، فهوووي تعنوووي جميوووع المسوووائل واألموووور التوووي تتعلوووق (طبيوووة ال) أموووا المقصوووود بكلموووة 
يالت والفحوصووات واالختبووارات الطبيووة التووي يقوووم حلووبمهنووة الطووب، ويوودخل فيهووا أنووواع الت

( الخبيووور )  إلوووىمضوووافة ( العدليوووة ) و ( العووودلي ) وكلموووة  ،بهوووا كوووادر طبوووي متخصوووص
 .(4) ن أم شرعيًا أو مدنياً ومعناها تعل ق موضوع الخبرة بالقضاء جزائيًا كا( الخبرة )و

مووون  077 -073وقووود نظوووم المشووورع العراقوووي أحكوووام الخبووورة بشوووكل عوووام فوووي الموووواد 
                                                 

 . 29 ، ص391 ، دار المشرق، بيروت، 1فماد أفرام البستاني، منجد الطعب، ط(   )
محمد بن مكنرم ابنن منظنور المصنري االفريقني، لسنان العنرب ، إعنداد وتصننيف يوسنف الخيناط، جمال الدين (  1)

 . 919المجلد اقول، دار لسان العرب، بيروت، دون سنة طبو، ص
 . 61 ، ص 31 محمد عبدالقادر الرازي، مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، بيروت، (  9)
لشرعية والمدنية، كما في حالة االستعانة بالطب العدلي فني دعناوي إثبنات قد تكون الخبرة الطبية في الدعاوي ا(  6)

 .     النسب، وفحص الِعّنه، والعقم، وفي دعاوي الحجر والقيمومة



51 

 

، إال أنوووه خوووصَّ الخبووورة الطبيوووة أثنووواء (1)المعووودل  0838لسووونة  031األثبوووات رقوووم قوووانون 
منوه ( 037)معالجته لموضوع المعاينة على األشخاص كودليل لألثبوات، إذ نصوت الموادة 

    :     ما يلي االعتبارترد المعاينة على األموال واألشخاص مع االخذ بنظر )  على أنه
لضوومان إحتوورام إن معاينووة الشووخص يجووب أن تووتم مووع كوول األحتيوواط الواجووب  -  أولًا

 .الشخص المطلوب معاينته
ذا كوان تقودير المعاينوة إعلى المحكموة أن تسوتعين بخبيور لمعاينوة الشوخص  -  ثانياًا

 (.مية أو فنية خاصهيتطلب معرفة عل
أو  ةوجووووووب األستعانوووووة بخبيوور فووي كوول قضووية تستوووووجب خبوووورة علميووويعنووي مووا تقوودم 

( 037)مون الموادة ( ثانيوًا ) فنية، والوجوب ُمستفوووواد من الجملوووة الوووواردة في مقدموووة الفقرة 
ير القضوووواء ويسوووو ،...(علووووى المحكمووووة أن تسووووتعين بخبيوووور) موووون قوووووانون األثبوووووووات ونصووووها

علوى المحكموة )  الجنائي العراقي على هذا النهج، من ذلك قرار لمحكمة التمييز جاء فيه
عووووورض الموووووتهم علوووووى اللجنوووووة الطبيوووووة العدليوووووة النفسوووووية فوووووي مستشوووووفى األموووووراض العقليوووووة 
والعصوووبية ألجوووراء الفحوووص الطبوووي علوووى قوووواه العقلّيوووة، للتأكووود عّموووا إذا كوووان يقووودر طبيعوووة 

الجريمووة، بعوود تزويوود اللجنووة المشووار إليهووا بصووورة موون تقوواريره الطبيووة  أعمالووه يوووم ارتكوواب
 :وبهذا الصدد ينبغي التفريق بين مرحلتين  ،(2) (في الدعوى المربوطة
بخبوووورة الطبيووووب  االسووووتعانةيجووووب علووووى قاضووووي التحقيووووق إذ مرحلووووة التحقيووووق،  -  1

المعاينوة هوذه سوواء كانوت العدلي أو اللجنة الطبية العدلية في كل حالة تتطلب المعاينة ، 
 نوي، أو أخوذ عينوة مون دم ذلوك الشوخصتتعلق باإلصابات التي تعرض لها الشخص المع

وكوذا الحوال إذا تطلوب األمور فحوص موادة  ،((DNAسوطة فحوص الوواألجراء المضواهاة بو 
كووالمني  مختلفووة موون موقووع الحووادثكالمخوودرات والسووموم والكحووول، أو فحووص مووواد معينووة 

ففوي هوذه المرحلوة لويس لقاضوي التحقيوق أن يسوتغني عون ... الودم ونحووه و  والبوول والشوعر
كمووا  ،فهووو موون واجبووه أن يجمووع األدلووة دون أن يخوووض فووي تقييمهووا العوودلي خبوورة الطبيووب

لووويس لوووه رفوووض الطلبوووات المقدموووة مووون الخصووووم بهوووذا الشوووأن إال إذا كانوووت غيووور مبوووررة، 
 . كالطلبات التي يقصد منها التسويف والمماطلة

                                                 
وهو يختص بتنظيم ( المعدل) 366 لسنة ( 69 )كما أصدر المشرع العراقي قانون الخبراء امام القضاء  رقم (   )

 .      وشروط تسجيلهم في سجل الخبراء وإمكانية استبعادهم من الجدول عمل الخبراء وكيفية اختيارهم
 . 103إبراهيم المشاهدي، المصدر السابق، ص316 /13/9في 316 _312 /جنايات أولى/ 63رقم القرار(  1)
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مرحلوووة المحاكموووووة، وفيهووووا يكووووون لمحكموووووة الوومووضووووع السلطوووة الوتقووديريووووة فوووي  -  2
تووقديووووور وتوووووقييم موووا يقدموووه خبوووراء الطوووب العدلوووووي فووووي تقاريرهووووووم، فلهوووا أن تقووووورر األخوووذ بهوووا 

 .كسبب للحكم، ولهووا أن تهودر ما جاء فيها على أن تسبب قرارها بذلك
فهوووي حتموووًا تكوووون بنووواء علوووى قووورار ( خبووورة قضوووائية)طبيوووة العدليوووة وبوصوووف الخبووورة ال

وبهوذا  ،يتخذه القاضي المختص من تلقاء نفسوه أو بنواء علوى طلوب الخصووم فوي القضوية
 مون قوانون أصوول المحاكموات الجزائيوة ونصوها( 78)مون الموادة ( أ)الفقرة  ظالحتالصدد 

ء علووى طلووب موون الخصوووم أن أو بنووايجوووز للقاضووي أو المحقووق موون تلقوواء نفسووه  -  أ) 
وهوذا ( فيهوا يندب خبيرًا أو أكثر ألبداء الرأي في ماله صلة بالجريمة التوي يجوري التحقيوق

النص عام يشمل صور الخبرة بشكل عام، لذا جعل المشورع صوالحية القاضوي المخوتص 
غيور أن ذلووك ال ينفووي وجوووب نودب خبيوور فووي كوول قضووية  ،(1) بنودب الخبيوور مسووألة جوازيووه

معرفووة علميووة أو فنيووة خاصووه، ومنهووا القضووايا الجزائيووة التووي تتطلووب معرفووة بعلووم  تتطلووب
إذ لووويس مووون صوووالحية قاضوووي  ،الطوووب، وبالوووذات الطوووب العووودلي علوووى وجوووه الخصووووص

أو يحودد نووع التحقيق قطعًا أن يقرر شخصيًا وبناء على معلوماته الخاصوة سوبب الوفواة، 
بوطة وهوول هووي مووادة مخوودرة ومووا نوعهووا موون اآللووة المحدثووة لألصووابة، أو نوووع المووادة المضوو

عدمه، أو هل هوي ُسوّمًا وموا نووع السوم وهول لوه عالقوة بالقضوية موضووع الودعوى، أو هول 
غيوووور ذلووووك موووون مواضوووويع  إلووووى... أن الجنووووين نتوووواج فعوووول الزنووووا موووون المووووتهم فووووي الوووودعوى 

 .ىوتساؤالت ال تحص
الووذكر أنهوووا لوووم آنفوووة ( 78)مووون المووادة ( أ)موون جانوووب آخوور لووووحظ علووى نوووص الفقوورة 

العووام بطلووب نوودب خبيوور، غيوووور أن عوووودم الوونص  دعوواءصووالحية اال إلووىتتضوومن اإلشووارة 
 الفقوورة ال يعنووي أنووه ال يملووك مثوول هووذه الصووالحية، ذلووك أن هووذه علووى هووذه الصالحيووووة فووي

 عية واألشوووراف علوووى أعموووال المحققوووينمراقبوووة المشووورو  المكلوووف بهوووا المهوووام الرئيسوووية مووون
مون قوانون االدعواء العوام ( 1)وتالحظ بهوذا الصودد الموادة  ،عوى الجزائيةومتابعة سير الد

جووراء إالحضووور عنوود  ) منهووا وبووالنص( ثالثوواً )، حيووث ورد بووالفقرة 3103لسوونة ( 78)رقووم 
بووداء مالحظاتووه وطلباتووه القانونيووة والحضووور فووي جلسووات ا  و جنحووة، و أالتحقيووق فووي جنايووة 

لوووى محكموووة إتحاديوووة وتقوووديم الطعوووون والطلبوووات المحووواكم الجزائيوووة عووودا محكموووة التمييوووز اال

                                                 
 .93، ص2 10أوان عبدا الفيضي، الخبرة الطبية في الدعوى المدنية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،.د(   )
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عند نظرها االحكام والقرارات الصادرة التمييزية لى محكمة االستئناف بصفتها ا  الجنايات و 
ومون الطلبوات التوي  ،(و محكمة التمييوز االتحاديوة حسوب االختصواصأفي دعاوى الجنح 

موون ( رابعوواً )لفقوورة كمووا نصووت ا ،لووه الحووق فووي تقووديمها طلووب االسووتعانة بخبيوور طبووي عوودلي
ممارسووة صوووالحيات قاضووي التحقيوووق عنووود  ) ذات المووادة علوووى أن لعضووو االدعووواء العوووام 

 . ومن تلك الصالحيات صالحيته في ندب خبير طبي عدلي ،(غيابه في مكان الحادث
أشخاصهما ُيَعّدان مون خوارج  أن ن الخبرة الطبية العدلية تتميز عن الشهادة رغمإثم 

أو االدعواء فالشهود إموا أن يطلوبهم الخصووم  ،تالف طبيعة كل منهماأطراف الدعوى ألخ
العام، أو أن يدعوهم القاضي لألدالء بمعلوماتهم عن وقائع القضّية، وربموا يتقودم الشوهود 

. (1)طواعية لألدالء بما لديهم من معلومات ُتعوين المحكموة علوى البوت بموضووع الودعوى 
المحكمووة ل َعووْرض  إلووىأن يتقوودم موون تلقوواء نفسووه ( الطبيووب العوودلي)فووي حووين لوويس للخبيوور 

 . خبرته عليها
، تتعلوووق (شوووهادة كتابيوووة)الوووبعض التقريووور الطبوووي العووودلي بمثابوووة  َعووودَّ وموووع ذلوووك فقووود 

بحووادث قضووائي، وتعووالج أسووباب الحووادث، وظروفووه، ونتائجووه، ويوونظم التقريوور بطلووب موون 
وهووو بوورأيهم بيووان  ،لقضوواءالقضوواء، أو موون المحقووق أثنوواء ممارسووته لعملووه تحووت إشووراف ا

شووهادة )موودعوم ببووراهين ولوويس مجوورد آراء يبووديها الطبيووب، إذ يعوود التقريوور الطبووي العوودلي 
متفقة مع المبادئ العلمية المعاصرة، وهو األمر الذي يضفي على التقرير الطبوي ( علمية

 .العدلي أهمية وقيمة متميزة
الطب العدلي لم تجد لهوا صودى  غير أن هذه األهمية المتميزة للتقارير الصادرة عن

فوي قوانون أصوول المحاكموات الجزائيوة، ذلوك أن المشورع سواوى مون حيوث القيموة القانونيووة 
 لخبووورة فووي المسووائل الطبيووة العدليوووة بووين سووائر األدلووة ومنهووا تقوووارير الخبوورة وموون ضوومنها ا

موووون قووووانون أصووووول المحاكمووووات ( 307)موووون المووووادة ( أ)وفووووي هووووذا السووووياق توووونص الفقوووورة 
تحكوم المحكموة فوي الودعوى بنواء علوى اقتناعهوا الوذي تكوون لوديها مون )  لجزائية على أنها

األدلة المقدمة في أي دور من أدوار التحقيق أو المحاكمة، وهوي اإلقورار وشوهادة الشوهود 
 ، وتقووووارير الخبووووراء والفنيووووينومحاضوووور التحقيووووق والمحاضوووور والكشوووووف الرسوووومية األخوووورى

 :ما يأتيظ الحيوبهذا الصدد  ،(المقررة قانوناً والقرائن واألدلة األخرى 

                                                 
 .96، ص السابقأوان عبدا الفيضي، المصدر . د(   )
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 إلوىإن إتساع مجاالت تودخل الطوب العودلي فوي سوبيل تحقيوق العدالوة، سواهم  -  1
 لول مون احتموال وقووع الخطوأ القضوائيحد بعيد في كشوف غمووض الكثيور مون الجورائم، وق

ب الحقيقووة، وبخاصووة عنوودما توصوول العلووم الكتشوواف أسوولو  إلووىوزاد موون فوورص الوصووول 
، وهوذا التطوور يسوتدعي أن يكوون للودليل المسوتمد مون (DNA)فحص الجينات الوراثية الو

 .(1)من األدلة  اتقارير الطب العدلي األسبقية والتميز على غيره
مووووون قوووووانون أصوووووول ( 307)مووووون الموووووادة ( أ)الفقووووورة مووووون  الشوووووطر االخيووووورإن  -  2

األدلوة )ن أن تكون سببًا للحكم المحاكمات الجزائية قد اشترطت في األدلة التي من الممك
، والحقيقووة أن األدلووة فووي القضووايا الجزائيووة غيوور محووددة، فالتصوووير علووى (المقووررة قانونوواً 

لوم يورد الونص عليهوا فوي القوانون لكنهوا  (DNA)الوو سبيل المثال وفحص الجينوات الوراثيوة
ن تكووون سووببًا نوواع المحكمووة باألثبووات، كمووا موون الممكوون أتأدلووة يمكوون أن تكووون سووببًا فووي اق

( 307)مون الموادة ( أ)لذا لم نرى مسوي إليراد العبارة التي وردت في نهاية الفقورة  ،بالنفي
 . آنفة الذكر

أهليووة كووذلك فووأن الطبيعووة القانونيووة الخاصووة بخبوورة الطووب العوودلي تتطلووب بالضوورورة 
نهم دلي وموووووال الطووووب العووووووووووي مجول فووووون يعموووووووووو، أو م(2)خاصووووة بووووالخبير الطبيووووب العوووودلي 

الشوروط العاموة التوي يتطلبهوا قوانون  إلوى، إضوافة (3) ي مختبرات الطب العدليوالعاملون ف
في حوين يكفوي بالنسوبة للشوهود تووافر األهليوة  ،(4) أمام القضاء في الخبراء عموماً الخبراء 

فضوواًل عوون أن إدراك  ،العامووة التووي يقتضووي توافرهووا فووي األشووخاص عووادة وموونهم الشووهود
فوي حوين  م في مرحلة سابقة على نظور الودعوىالجريمة التي يشهد عنها يت الشاهد لوقائع

أن األمر بالنسبة للخبير الطبي العدلي هو إستظهار رأيه عون أموور لوم تكون محول إدراكوه 
 .(5)الشخصي قبل تكليفه بالمهمة 
                                                 

حسين خليل مطر، دور الطب العدلي في تحقيق العدالة الجنائية، دراسنة فني ضنوء أحكنام قنانون الطنب العندلي (   )
 . 9 9، ص2 10، السنة 19، مجلة ميسان للدراسات اقكاديمية، العدد(9 10)لسنة ( 99)العراقي رقم 

كنل طبينب _ أوالا  :يعند طبيبناا عندلياا :) ونصنها 9 10لسننة ( 99)من قانون الطب العدلي رقنم ( 6)مادة تنظر ال(  1)
كننل طبيننب يجتنناز بنجنناح دورة تدريبننـية مكثفننة فنني دائننـرة الطننب _ ثانينناا  .يحمننل لقننب اختصنناص فنني الطننب العنندلي

ُ  .العـــدلي ال تقل مدتها عن سنه تقويمية واحدة فعلينة متواصنلة فني دائنرة الطنب العندلي  كل طبيب له ممارسنة_ ثالثا
 (. مدة ال تقل عن سنتين تحت إشراف طبيب عدلي على أن يجتاز إختبار تجريه دائرة الطب العدلي

من قانون الطب العدلي، إذ جعلت من أقسام الطب العندلي الرئيسنية مختبنرات العلنوم العدلينة ( 6 )تنظر المادة (  9)
ننووي، والتصنوير واقشنعة، وجمينو العناملين فني هنذه اققسنام هنم خبنراء فني والسموم، وفحنص بصنمة الحناما ال

 .  مجال تخصصهم
    .المعدل  366 سنة ل( 69 )من قانون الخبراء أمام القضاء رقم ( 6)تنظر المادة (  6)
لمني، بغنداد، سلطان عبد القادر الشاوي، أصول التحقيق االجرامي، مطبعة وزارة التعلنيم العنالي والبحنث الع. د(  2)

 .91 دون سنة طبو، ص
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ممووووا سووووبق يتضووووح أن للخبوووورة الطبيووووة العدليووووة طبيعووووة قانونيووووة خاصووووة تميزهووووا عوووون 
الشاهد بما شاهده أو سومعه أو أدركوه بأحودى ء دالتقتصر الشهادة على إالشهادة، فحيث 

حواسه دون أن يكون من حقه إبداء وجهوة نظور معينوة، ذلوك أن مهمتوه هوي قوول الحقيقوة 
أما الخبير الطبي العدلي فيكلف بإبداء الرأي بشوأن تقودير مسوألة مون  ،عّما أدركه وحسب

 طبيوة بحسوب الحالوة المعروضوة عليوه صلب اختصاصه ويتطلب ذلك بالضورورة فحوصواً 
المحكموة التوي كلفتوه بالمهموة مون  إلىونقل ما توصل إليه وما الحظه من خالل الفحص 

 .(1) خالل تقرير ينظم لهذه الغاية هو التقرير الطبي العدلي
العدليوووة هوووي غيووور المعاينوووة أو موووا يسووومى بمحضووور مووون جانوووب آخووور فوووالخبرة الطبيوووة 

أو  قاضوووي التحقيوووقينظموووه  مجنوووي عليوووه، كالمحضووور الوووذيالكشوووف علوووى المصووواب أو ال
المحقووق علووى جثووة المجنووي عليووه قبوول إحالتووه علووى الطبابووة العدليووة، أو محضوور الكشووف 
 على المصاب بحادث اعتوداء جنسوي فالكشوف فوي هوذه الحووادث وغيرهوا يثبوت فيوه مونظم

هوووووذه الخووووووض فوووووي أسوووووبابها وتفصووووويالتها ، و الحالوووووة الظاهريوووووة للمصووووواب دون المحضوووور 
إجوراء : المحاضر هي محاضر معاينة ال غير، وقد عورف الوبعض محضور المعاينوة بأنوه
موضووووع  قضوووائي تلجوووأ إليوووه المحكموووة مووون أجووول مشووواهدتها لثثوووار الناجموووة عووون الحوووادث

الوودعوى متووى رأت فووي هووذا مصوولحة لتحقيووق العدالووة وذلووك للتحقووق موون صووحة االدعوواءات 
فووي حووين أن  ،(2) ن اتخاذهووا سووببًا لحكمهوواالتووي يوودعيها صوواحب الشووأن فيووه، وموون الممكوو

الخبوورة الطبيووة العدليووة المتمثلووة فيمووا يقدمووه الطبيووب العوودلي موون تقووارير طبيووة عدليووة هووي 
ستشاره فنيه علمية تقدم للمحكمة لمساعدتها فوي تكووين قناعتهوا بموضووع الودعوى إبمثابة 

نوى عليهوا رأيوه ونتوائج وعلى أن يتضمن ما توصول إليوه مون نتوائج معلواًل باألسوباب التوي ب
 . الفحص

التأكيووود علوووى  إلوووىوصوووفوة القوووول أن الطبيعوووة المتميوووزة لتقوووارير الطوووب العووودلي تووودعو 
علوى الطوب العودلي كلموا تعلوق الموضووع بقضوية مون أختصواص  اإلحالةالقضاء بوجوب 

يا األطباء العودليون، ومونح التقوارير الطبيوة العدليوة المنزلوة المتقدموة بوين األدلوة فوي القضوا
الجزائيووة، لمووا يسووفر عوون تلووك التقووارير موون دور بووارز فووي الكشووف عوون الجوورائم وخصوصووًا 

                                                 
مصطفى أحمد عبدالجواد حجازي، المسمولية المدنية للخبينر القضنائي، دار الجامعنة الجديندة للنشنر، جامعنة . د(   )

 .6، ص1006القاهرة، 
 .1 ، صالوجيز في الطب العدلي ، المكتبة القانونية ، بغداد ، بع تاريخ  وصفي محمد علي،. د(  1)
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 .المجتمعإيجابًا في تحقيق العدل واالستقرار في  همالغامضة والخطيرة منها، وهو ما يس
ًثانيالًفرعال

 الحجّيةًالقانونيةًلتقاريرًالطبًالعدلي
عليوه  اشوتملتالعودلي حجوة بموا الجنوائي علوى أن تقوارير الطوب  القضواءو  يتفق الفقوه

فهووي ُحّجووة بمووا  نهايووةلسووواء تووم الفحووص وتنظوويم التقريوور بحضووور الخصوووم أم بغيووابهم، وبا
كما أتفق الفقه والقضاء علوى أن هوذه التقوارير لهوا فوي األثبوات  ،ورد فيها من وقائع مادية

أثبتها الطبيوب  وقائع من شتملت عليهأقوة األوراق الرسمية، بمعنى أنه ال يجوز إنكار ما 
طّلع عليها أثناء الفحص وكوان ذلوك بحودود اختصاصوه موالم يطعون فيهوا إالعدلي بأعتباره 

تفوووق الفقوووه والقضووواء علوووى أن للقاضوووي الجنوووائي سووولطة تقديريوووة فوووي اوكوووذلك  ،(1) بوووالتزوير
األخذ بالتقارير الطبية العدليوة أو بجوزء منهوا وطورح البواقي بحسوب قناعتوه الوجدانيوة بتلوك 

كموووا أن لمحكموووة الموضووووع السووولطة التقديريوووة فوووي رفوووض موووا جووواء بوووالتقرير  ،(2) قووواريرالت
ة، ولهوووا وووووة المطروحووووووه فوووي المسألووووووي آخووور ألبوووداء رأيوالطبوووي العووودلي ونووودب طبيوووب عدلووو

ر الطبوووي وووووريووذ بالتقوووووة واألخووووووة المقدموووووة بوووين التقوووارير الطبيوووة العدليوووووي المفاضلوة فووووووووالسلط
واه، أو تطرحووه تمامووًا وبخاصووة إذا مووا حصوول تعووارض ووووه دون سووووون إليوذي تطمئووووووالعوودلي ال

األتحاديوة أشوارت فيوه الوى عودم األخوذ  وبهذا الصدد قورار لمحكموة التمييوز ،(3)بين األدلة 
بالتقرير الطبي المتضمن إزالة غشاء البكارة طالما أنه لم تحدد من أزال البكوارة ، كموا أن 

الطبووي العوودلي يجعوول موون التقريوور الطبووي العوودلي ا جوواء بووالتقرير تعووارض الشووهادات مووع موو
  . (0)مجرد قرينة ال تصلح سببًا للحكم 

القوووول أن هوووذه الصوووالحية الواسوووعة لمحكموووة الموضووووع فوووي تقووودير األدلوووة  خالصوووةو 
وبخاصة األدلة المستقاة من خبورة األطبواء العودليون مرجعهوا القاعودة القائلوة بوأن القاضوي 

القاعوودة بتقووديرنا ال تصووح ، وهووذه (2) ء، ولووه أن يجووزم بمووا لووم يجووزم بووه الخبيوورخبيوور الخبوورا
خبورة علميوة وفنيوة، ذلوك أن الخبورة  إلوىعلى األطوالق وبخاصوة فوي القضوايا التوي تحتواج 

                                                 
، أطروحة دكتوراه كلية الحقوق، (دراسة قانونية مقارنة)عبد الرحيم عثمان، الخبرة في المسائل الجنائية  آمال ،(   )

 .136، ص 366 جامعة القاهرة، 
 . 662خالد محمد شعبان، المصدر السابق، ص. د(  1)
لجننائي، مجلنة المحقنق إبراهيم صالح فاضل ومحمد إسماعيل إبراهيم، حجية تقرير الطبيب العدلي في اقثبات ا(  9)

 .    210ص 291، ص6 10الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد اقول، السنة الثامنة، 
 (.  غير منشور) 6 9/9/10 في  6 10/الهيئة الموسعة الجزائية/399رقم القرار  (1)

 . 666خالد محمد شعبان، المصدر السابق، ص. د( 1)
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تحصويل دراسووي عوالي المسوتوى فوي الطوب، فالقاضوي مهمووا  إلوىفوي هوذه المسوائل تحتواج 
 ن فووي مجوواالتهمين المتخصصووياألطبوواء العوودلي كانووت معلوماتووه الطبيووة فهووو أقوول خبوورة موون

رأيهووووم فووووي المسووووائل  إلووووىبوووودليل لجوووووء القاضووووي إلوووويهم فووووي االستيضوووواح موووونهم للوصووووول 
لما خّولوه القوانون صوالحية ( خبير الخبراء)ثم أن القاضي لو كان حقًا  ،المطروحة عليهم

 وووراهوووونووالا وفووي عصرنوو ور العلموويووووم ثووم أن التطوووويرهووي وغوراء فووي الطووب العدلووووء للخبووواللجوو
يوووؤكووود بموووا ال  ((DNAالووووي ووووامض النووووص الحوفحو فوي لموووه العووصل إليووة موووا تواصوووبخ

أو العووواموليووون ( الطبيووب العدلوووووي)وصل إليهوووووا الخبيووور وووووي يتويقبوووول الشووك صووحة النتوووائووووج التوو
أن للتقوريوووور الطبووي العوودلي حجيووة متميووزة فووي وبوو لوووووذا نعتقووود ،فوووي مختبووورات الطووب العدلوووووي

وبعكسووووه  ، ا مووون األدلوووة، ويفووورض نفسوووه علوووووى محكموووووة الموضوووووووعووووورهووق غيوووووات تفوووووواألثب
ول هووذه التقووواريوووور أو تجوووواهلها أو هوودرهوووا موع عودم وجوود وويكوووون القووورار الصادر بوورفض مث

 .ض للنقضر مع مبرر
أن السوولطة التقديريووة لمحكمووة الموضوووع فووي تقوودير األدلووة تتبوواين موون جانووب آخوور فوو

بحسوووب موووا إذا كانوووت التقوووارير الطبيوووة العدليوووة دلوووياًل علوووى الفاعووول، أو كانوووت دلوووياًل علوووى 
، فالتقارير الطبية العدلية الدالة على الفاعل ال يمكون بأيوة حوال أن تتجاهول محكموة الفعل

نوووي أن الجنوين هوو إبنوًا للوزوجين المتوداعين الموضوع حجيتهوا، كموا لوو أثبوت الحموض ال
 موا أسووند إليووه مون إرتكابووه للواقعووةوبالتووالي ال عبورة بأنكووار المووتهم  ،(المووتهم)و ( المشوتكية)

ومووع ذلووك يبقووى هنوواك مجووااًل للوودفاع فووي حالووة كووون المشووتكية بالغووة أدعووى المووتهم ارتكابووه 
بووات موون خووالل األدلووة المتيسوورة ، وهووي مسووألة تتوقووف علووى األث(1) للفعوول الجنسووي برضوواها

فوجووود آثووار مقاومووة علووى جسووم المووتهم، أو وجووود آثووار  ،بمووا فيهووا التقووارير الطبيووة العدليووة
آثوار تودل علوى عودم مصوداقية شدة وكدمات وجروح وسحجات على جسم المشتكية، كلها 

مثووول هوووذا الووودفاع، وبالتوووالي تكوووون لمثووول هوووذه التقوووارير الحجيوووة فوووي رفوووض موووا جووواء بووودفاع 
  .المتهم

وكووووذلك فووووأن حجيووووة التقووووارير الطبيووووة العدليووووة تبوووودو فووووي دورهووووا المتميووووز عنوووود إسووووباي 
أن صووورة الفعوول الجرمووي ومووا أحدثووة موون إذ ، اإلجراميووةالتكييووف القووانوني السووليم للواقعووة 

                                                 
يعاقنب بالسنجن الممبند أو : )ونصنهاالمعندل  363 لسننة (    )رقنم العقوبات  من قانون  /939تنظر المادة (   )

وصنار (  )عندلت الفقنرة (. الممقت كل منن واقنو أنثنى بغينر رضناها أو الط بنذكر أو أنثنى بغينر رضناه أو رضناها
العندد الوقنائو العراقينة،  312 / / 1فني   3رقنم ( المنحنل)نصها بهنذا الشنكل بموجنب قنرار مجلن  قينادة الثنورة 

 .  312 / /11في  9090
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الوصووف  بإضووفاءآثووار كمووا أوضووحها الطبيووب العوودلي فووي تقريووره يلووزم محكمووة الموضوووع 
وبهووذا الصوودد قوورار لمحكمووة  ،لجرمووي ومووا نجمووت عنووه موون آثووارالقووانوني المناسووب للفعوول ا

لوودى التوودقيق والمداولووة موون الهيئووة العامووة لمحكمووة التمييووز )   جوواء فيووه التمييووز االتحاديووة
موون أفعووال وممارسووته فعوول اللووواط مووع ( ي)إن مووا يقوووم بووه المووتهم  ...، وجوود أن االتحاديووة
عليوه  (1) وتحل عليوه شورعًا وقانونواً ته تقع تحت أي نص عقابي كونها زوج ال( ن)زوجته 

قوورر باألتفوواق نقووض كافووة القوورارات الصووادرة عوون جريمووة االعتووداء علووى زوجتووه المووذكورة 
ن مثول هوذا األدعواء للزوجوة  شعار دائورة سوجنه بوذلك، وا  وبراءته من التهمة المسندة إليه وا 

موووة المرتكبوووة ضووود أموووا فيموووا يتعلوووق بالجري. يعطيهوووا الحوووق ألقاموووة الووودعوى بطلوووب التفريوووق
فقووود تأيووود للمحكموووة مووون أقووووال المجنوووي عليهوووا وأقووووال والووودتها ( ف)المجنوووي عليهوووا الحووودث 

واعتووراف المووتهم فووي دور التحقيووق والتقريوور الطبووي العوودلي الصووادر بحقهووا أن المووتهم كووان 
يعتوودي علووى عرضووها بووالقوة رغووم كونهووا حوودث، لكوون لووم يتأيوود موون كونووه يوودخل قضوويبه فووي 

التقريووور الطبوووي العووودلي جوووود عالموووات لوووواط حديثوووة أو قديموووة لوووديها وحسوووب دبرهوووا لعووودم و 
لسووونة  377/0/3الصوووادر بحقهوووا، لوووذا فوووأن أحكوووام قووورار مجلوووس قيوووادة الثوووورة المنحووول رقوووم 

نما يكون المتهم قد ارتكب فعاًل ينطبوق وأحكوام  3110 لم تكن منطبقة على هذا الفعل، وا 
لسوووونة  70لووووة بووووأمر سوووولطة االئووووتالف رقووووم موووون قووووانون العقوبووووات المعد 787/0/3المووووادة 
سووتنادًا ألحكووام إمنووه، عليووه قوورر إبوودال الوصووف القووانوني لفعوول المووتهم  7/3القسووم  3117
 787/0/3ام الموادة ووومن قانون أصول المحاكمات الجزائية وجعله وفقًا ألحك 337المادة 

ه وتجريموووه منووو 7/3القسوووم  70العقوبوووات المعدلوووة بوووأمر سووولطة االئوووتالف رقوووم  مووون قوووانون
شوونقًا حتووى الموووت أصووبحت اإلعوودام وحيووث أن العقوبووة المفروضووة بحقووه وهووي  ،بموجبهووا

موع  السجن لمودة خموس عشورة سونة إلىتخفيفها ( باألكثرية)غير مناسبة مع الجريمة قرر 
شووعار دائوورة سووجنه بووذلك أمووا فيمووا يخووص الجريمووة المرتكبووة  ،تنظوويم مووذكرة سووجن جديوودة وا 

وأقوووال المجنووي ( ن)فتجوود هووذه الهيئووة موون أقوووال المشووتكية ( ك)هووا بحووق إبنتووه المجنووي علي
عليها والتقرير الطبي العدلي الخاص بها والذي أيد بوجود إحمورار حوول فتحوة الشورج موع 

المووووتهم فووووي دور  بوووواعتراف، ومووووا جوووواء (الشوووورجيةتوسووووع الشوووورج ووجووووود رخوووواوة بالمعصوووورة 
                                                 

يكون النزوج قند ارتكنب :) من ذل  قرار لها جاء فيه. يعحظ أن لمحكمة التمييز رأياا آخر في قرارات قديمة لها(   )
جريمة مخلة باقخعق إذا الط بزوجته وكانت غير راضية أو صغيرة وذل  بصرف النظر عن اآلراء الفقهينة حنول 

إبنننراهيم المشننناهدي، المصننندر السنننابق، :   . 396 / /1 فننني  392 /جناينننات/613 رقنننم القنننرار (. الموضنننوع
 . 6 ص
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أدلووة كافيوة ومقنعووة للتجوريم وحيووث  التحقيوق مون كونووه كوان يمووارس معهوا فعوول اللوواط وهوذه
أن محكمة جنايات كركوك قررت تجريمه عن هذه التهمة وفقوًا ألحكوام قورار مجلوس قيوادة 

فتكووون قوود راعووت تطبيووق أحكووام القووانون تطبيقووًا  3110لسوونة  377/0/3( المنحوول)الثووورة 
 .(1) (صحيحًا، عليه ولما تقدم قرر تصديق قرار التجريم

في تعيوين الواقعوة المكونوة  ةجَّ كم الصادر باإلدانة أو البراءة حُ أن الح وصفوة القول 
فووي تحديوود الوصووف  كووذلك فاعلهووا، وهووو حجووة إلووىالواقعووة  ةللجريمووة وهووو حجووة فووي نسووب

وهذه الحجية بأوصافها المتقدمة تعتمد في األساس علوى التقوارير  ،القانوني السليم للواقعة
 .الطبية العدلية

ف القوانوني الوذي َأْضوَفْتُه المحكموة الجزائيوة علوى الجريموة من جانب آخر فوأن التكييو
المرتكبووة بعوود اكتسوواب القوورار درجووة البتووات هووو حجووة بكوول مووا تضوومنه كوصووف للجريمووة 
إعتمادًا منها على التقارير الطبية العدلية وما تيسر من أدلة أخرى، لذا ال يمكون محاكموة 

معنووى ال يمكوون محاكمووة المووتهم عوون ب ،ذات المووتهم ثانيووة عوون ذات الفعوول وبووذات الوصووف
غير أن هذه القاعدة القانونيوة ال تحوول دون إمكانيوة محاكموة ذات  ،(2)ذات الجرم مرتين 

عون جريموة شوروع بالقتول، أو  فمون يحكوم ،آخورالشخص عون ذات الفعول بوصوف قوانوني 
عوون جريمووة إيووذاء، لوويس هنوواك مووا يمنووع موون محاكمتووه ثانيووة عوون جريمووة القتوول العموود إذا 
تضمنت التقارير الطبيوة العدليوة المقدموة الحقوًا موا يثبوت كوون الفعول الجرموي الوذي ُحووكم 

ذلووك أن ثبوووت الفعوول الجرمووي فووي  ،عنووه أواًل هووو السووبب فووي النتيجووة الالحقووة وهووي الوفوواة
المحاكمووة األولووى جعوول منووه وموون التقووارير الطبيووة العدليووة المقدمووة فووي المحاكمووة األولووى 

ة بحووق المووتهم فووي المحاكمووة األولووى، ومووا التقووارير الطبيووة العدليووة حجووة فووي إسووناد التهموو
 .الحقة إال تكملة للتقارير الطبية األولى وكالهما يعزز اآلخرال

لذا وبمقتضى ما تقدم، فأن ظهور أدلة جديدة لم تعرض خالل التحقيق، أو لم 
نفًا، تكفي تعرض خالل المحاكمة السابقة، وقبل مضي المدة المقررة المشار إليها آ

ألعادة التحقيق مجددًا، أو المحاكمة من جديد، ومن تلك األدلة ظهور تقارير طبية عدلية 
جديدة من شأنها تكييف الواقعة تحت وصف قانوني أشد، أو تثبت عالقة المفرج عنه 

                                                 
سلمان عبيد عبدا الزبيدي، المباد  في قرارات الهيئة . 1 0/10 /16في  0 10/هيئة عامة/660رقم القرار(   )

 . 6ص 99، ص6 10 ، مكتبة القانون والقضاء، بغداد،1الموسعة والهيئة العامة في محكمة التمييز االتحادية، ج
، وكننذل  تنظننر المننادتين (خامسنناا /3 )فنني المننادة  1002قهميننة هننذا المبنندأ أكنند عليننه الدسننتور العراقنني لسنننة (  1)
 .                      المعدل  39 لسنة  19رقم  من قانون أصول المحاكمات الجزائية( ج/901)و ( ب/119)
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بعد صدور القرار باألفراج عن ( المجهض)كما لو عثر على رفات الجنين  ،بالجريمة المرتكبة
كون الجنين يحمل الصفات  ((DNAالو ، وثبت من خالل فحص الحامض النوويالمتهم

ففي هذه الحالة وأمثالها ، كية في الدعوى، والصفات الوراثية للمتهم المفرج عنه الوراثية للمشت
حين التحقيق إن كانت الجريمة تكون للتقارير الطبية العدلية الالحقة الحجية في إعادة 

عادة المحاكمة من جديد إن كانت ها في مرحلة التحقيق، والحجية إلصدور قرار األفراج عن
 .الجريمة حين صدور القرار بإلغاء التهمة واألفراج عن المتهم في مرحلة المحاكمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ِّبِّالثانيطلامل
 رقابةِّاجلهاتِّالتمييزيةِّعلىِّتقاريرِّالطبِّالعديلِِّّ

األحكووام والقوورارات لألسووتيثاق ي فووجميووع التشووريعات الجزائيووة المعاصوورة تجيووز الطعوون 
ن  ، وكووذا الحووال فجميووع التشووريعات (1)  ختلفووت فووي صووور الطعوون وأحكامووهأموون صووحتها وا 

ذات الصلة بالمؤسسات الصحية وباألخص ما يتعلق منها بالطب العدلي أجوازت الطعون 
 وبمووا أن مهووام الطووب العوودلي موجهووة باألسوواس لمسوواعدة القضوواء ،بتقووارير الطووب العوودلي

لوىالقضواء، و  إلوىفأن الرقابة واألشراف علوى موا يصودر عون الطوب العودلي مرجعوه ، (2)  ا 
ولإلحاطوة بموا  ،اللجان الطبية المخصصة للنظر في الطعون المقدموة بشوأن تلوك التقوارير

                                                 
 ، 912ون أصول المحاكمات الجزائية، المصدر السابق، صبراء منذر كمال عبداللطيف، شرح قان. د(   )
تعتمنند دائننرة الطننب العنندلي :) ونصننها 9 10لسنننة ( 99)مننن قننانون الطننب العنندلي رقننم ( ثانينناا /9)تنظننر المننادة (  1)

الجهنات تقديم الخبنرة العلمينة والفنينة للقضناء و_ ثانياا :) وأقسام الطبابة العدلية في المحافظات لتحقيق أهدافها ما يأتي
 (. التحقيقية المختصة
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األول للبحووووث فووووي الرقابووووة الفوووورع  خصصوووونا ين،فوووورع إلووووى طلووووبتقوووودم، ارتأينووووا تجزئووووة الم
الثوواني للبحووث فووي الرقابووة الفنيووة علووى التقووارير  ويووة، القضووائية علووى التقووارير الطبيووة العدل

     .            الطبية العدلية
ًاألولًفرعال

 الرقابةًالقضائيةًعل ًالتقاريرًالطبيةًالعدلية
حوودد المشوورع فووي قووانون أصووول المحاكمووات الجزائيووة جهووات الطعوون بحسووب المرحلووة 

فبحسووب المرحلووة  ،مووة المرتكبووةالتووي تموور بهووا الوودعوى الجزائيووة، أو بحسووب جسووامة الجري
التي تمر بها الدعوى الجزائية جعل القانون الجهة المختصة للنظر بالطعون في القورارات 

 (1) يوات المختصوة مكانيوًا بصوفتها التمييزيوةالصادرة من قضاة التحقيوق أموام محكموة الجنا
إختصواص فوي دعواوي الجنايوات مون  الطعونوأمام محكمة االحوداث إن كوان الموتهم حودثًا 

، والطعووون باألحكوووام والقووورارات الصوووادرة فوووي دعووواوي الجووونح (2)محكموووة التمييوووز االتحاديوووة 
 .(3)والمخالفات من إختصاص محاكم االستئناف بصفتها التمييزية 

أما القرارات التي أجاز المشرع الطعن بها في مرحلة التحقيق فهوي محوددة بوالقرارات 
، لووذا لوويس هنوواك موون ُيَجووّوز (4)ج عنووه أو رفضووه ذات الصوولة بووالقبض علووى المووتهم واألفوورا

الطعووون بقووورارات قاضوووي التحقيوووق الخاصوووة بنووودب الخبوووراء ومووونهم خبوووراء الطوووب العووودلي أو 
غيور أن ذلوك ال  ،إستبدالهم أو دعوتهم للشهادة لغرض االستيضاح عموا ورد فوي تقواريرهم

 (5) ا التمييزيووةمحكمووة الجنايووات المختصووة بصووفته ميمنووع موون طلووب التوودخل التمييووزي أمووا
حالتووووه علووووى اللجنووووة الطبيووووة أكمووووا لووووو رفووووض قاضووووي التحقيووووق طلووووب المووووتهم أو وكيلووووه ب

حالووة أالمختصووة لفحصووه وبيووان آثووار التعووذيب، أو رفووض طلووب مقوودم موون وكيوول المووتهم ب
على اللجنة الطبية المختصة باألمراض العقلية والنفسية لفحصه وبيان ما إذا كوان موكله 

لووه وقووت إرتكوواب الجريمووة، وعمووا إذا كووان يسووتطيع الوودفاع عوون نفسووه يقوودر مسووؤولية أعما
أطبوواء  إلووىخووالل المحاكمووة موون عدمووه رغووم تقووديم وكيوول المووتهم مووا يثبووت مراجعووة موكلووه 

 .إختصاص بهذه األمراض
                                                 

 .المعدل  39 لسنة  19رقم  من قانون أصول المحاكمات الجزائية( 162)تنظر المادة (   )
 . المعدل  39 لسنة  19رقم  من قانون أصول المحاكمات الجزائية( 166_163)تنظر المواد (  1)
وبموجبننه انتقلننت صننعحية محكمننة  311 / /11فنني ( 06 )رقننم ( المنحننل)ينظننر قننرار مجلنن  قيننادة الثننورة (  9)

 .التمييز إلى محاكم االستئناف للنظر في القرارات واالحكام الصادرة من محاكم الجنح
 .المعدل  39 لسنة  19رقم  من قانون أصول المحاكمات الجزائية( ج/163)تنظر المادة (  6)
 .3  ص - 2  ، صالمصدر السابقعدنان زيدان حسون العنبكي، (  2)
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ن لووم يكوون لهووا موون الصووالحيات مووا ُيمكّنهووا موون  وجوودير بالووذكر أن محكمووة التحقيووق وا 
عدليووة، لكنهووا ملزمووة بالحصووول عليهووا كلمووا تطلبووت الوودعوى تقوودير قيمووة التقووارير الطبيووة ال

رأيوًا فنيوًا فوي قضوية جزائيوة تسوتوجب للحصووول عليوه االسوتعانة بخبوراء الطوب العودلي، لووذا 
ال إذ موون قاضووي التحقيووق لمثوول هووذه الطلبووات محوواًل للطعوون،  يكووون الوورفض غيوور المبوورر

ففوي قورار لمحكموة  ،ه القوراراتتتردد محاكم الجنايات بصفتها التمييزية عن نقض مثول هوذ
لودى التودقيق والمداولوة لووحظ أن طلوب )  جنايات صالح الدين بصفتها التمييزية جاء فيه

 01/7/3107إنصووووب علوووووى قوووورار قاضوووووي تحقيووووق سوووووامراء الموووووؤرخ ( س)وكيوووول الموووووتهم 
والنفسووية، وحيوووث أن  ليووةقالع ةاللجنووة الطبيووو إلووىموكلووه  بإحالوووةوالمتضوومن رفووض الطلووب 

غيووور أن هوووذه المحكموووة وجووودت أن هنووواك موووا يسوووتوجب  ،عووودادي قووورر رده شوووكالً القووورار إ
التوودخل التمييووزي بووالقرار المطعووون فيووه ونقضووه، ذلووك أن وكيوول المووتهم أبوورز تقريوورًا طبيووًا 
موقع مون الطبيوب الودكتور أحمود السوبعاوي المخوتص بواألمراض العقليوة والنفسوية يتضومن 

ه يعاني من اكتئاب حواد واضوطهاد نفسوي، وأنوه يراجعه منذ سنوات، وأن( س)كون المتهم 
لووذا كووان علووى قاضووي التحقيووق األسووتجابة لطلووب  ،العنايووة والمراجعووة الدوريووة إلووىبحاجووة 

 .(1) ...(بناء عليه قرر التدخل بالقرار المطعون فيه ونقضه ،وكيل المتم لمشروعيته
لتوووووودقيق لوووووودى ا ) وفووووووي ذات السووووووياق قوووووورار لمحكمووووووة التمييووووووز االتحاديووووووة جوووووواء فيووووووه

ضوووي التحقيوووق والمحكموووة بأنوووه موووريض نفسووويًا الووووحظ أن الموووتهم أفووواد أموووام ق... والمداولوووة
أثووار ذلووك وكيلووه أثنوواء كمووا  ،ومصوواب بموورض الكآبووة النفسووية ولديووه تقريوور طبووي يؤيوود ذلووك
اللجنوة الطبيوة الرسومية  إلوىدفاعوه أموام محكموة الجنايوات، مموا كوان يتطلوب إحالوة الموتهم 

لفحصه، ولبيوان مودى صوحة قوواه العقليوة والنفسوية، وفيموا إذا كوان فعواًل  العدلية المختصة
مصوواب بموورض عقلووي موون عدمووه أثنوواء إرتكابووه الجريمووة، وهوول يسووتطيع الوودفاع عوون نفسووه 

وحيووث لووم تُووراع المحكمووة ذلووك فووأن القوورارات الصووادرة فووي الوودعوى غيوور  ،ويقوودر مسووؤوليته
 .(2) (صحيحة ومخالفة للقانون

ي فوووي ووووودلوووراء الطوووب العووووووون خبوووووة موووووة المقدموووووة العدليووووور الطبيووووواريووأن التقووووووذلك فوووووووك
ة التحقيق ال تخضع للطعن أمام القضاء، غير أن ذلوك ال يمنوع أطوراف الودعوى أو وومرحل

                                                 
 (.غير منشور) 9 12/6/10في  9 10/ ت/19رقم القرار (   )
، سلمان عبيد عبدا الزبيندي، المبناد  فني قنرارات الهيئنة 1 10/ /11في    10/ هيئة عامة/10رقم القرار(  1)

 . 69ص 62، المصدر السابق، ص1الوسعة والهيئة العامة في محكمة التمييز االتحادية، ج
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ب وووووأن يطلووووووورة الطعووون كووووويس بصوووووب ، ولوووووطلاالدعووواء العوووام مووون تقوووديم طلبووواتهم بشوووكل 
قاضي التحقيق بنودب خبيور طبوي عودلي  إلىي، أو االدعاء العام طلبًا م، أو المشتكوتهوالم

العودلي لمناقشوته علوى موا تضومنه التقريور مون  بآخر، أو يتضمن الطلوب اسوتدعاء الطبيو
ستنتاجات، كما قد يتضمن األعترا ( الطبيوب العودلي)ض المقدم طلوب رد الخبيور بيانات وا 
 .بًا من أسباب الردالمنتدب للمهمة المكلف بها إذا ما توافر سب

أن المشوورع العراقووي فووي قووانون أصووول المحاكمووات الجزائيووة لووم  ظالحوويوبهووذا الصوودد 
ومونهم خبوراء الطوب ( رد الخبير)ُيضم ن القانون المذكور نصًا يعالج الحالة، وأعني بذلك 

سوتبداله : ويقصد برد الخبير الطبي العدلي ،العدلي إبعاده عون المهموة التوي أوكلوت إليوه وا 
وجووودير بالوووذكر أن مسوووألة رد الخبوووراء ومووون ضووومنهم  ،بوووآخر للقيوووام بالمهموووة المعهوووودة لوووه

خبراء الطب العدلي من األمور المتعارف عليها في المسائل المدنية، لكون األمور مختلوف 
ألن غيور ممكون في القضايا الجزائية في المسائل الجزائية، فهناك من يرى أن رد الخبراء 

وبالتووالي هووو  تووه بوودأ القائوول بحريووة القاضووي الجنووائي بتكوووين عقيدذلووك بتصوووره يخووالف الم
وهناك من يورى أن ال ضورر مون األخوذ  ،(1)يار الخبير الذي يثق به ويطمأن تحر في اخ

بهوووذا النظوووام لعووودم تعّلقوووه بموضووووع النوووزاع، بووول يقتصووور علوووى إبوووداء رأي فنوووي فوووي مسوووألة 
ا الوورأي موون رجوول مخووتص يعووين محووددة هووي بحاجووة ماسووة لهووذا الوورأي، واألفصوواح عوون هووذ

 . (2) المحكمة بالضرورة على إتخاذ قرارات صائبة
مووا المشوورع العراقووي فلووم يعووالج الحالووة فووي قووانون أصووول المحاكمووات الجزائيووة، ممووا أ
 (4) ، وقووانون المرافعووات المدنيووة(3) أحكووام قووانون األثبووات إلووىالرجوووع  إلووى  األموور يقتضوي

، وذلووك عنوود عوودم وجووود نووص يعووالج مسوووألة (5) األجرائيووةن قوووانيالباعتبوواره المرجووع لكافووة 

                                                 
 . 669، ص 36 ،  ، أصول اإلجراءات الجنائية، دار المعارف، القاهرة، طحسن صادق المرصفاوي. د(   )
 . 23إبراهيم صالح فاضل ومحمد إسماعيل إبراهيم، المصدر السابق، ص(  1)
للخصنوم طلنب رد الخبينر : )المعندل ونصنها 393 لسننة ( 09 )منن قنانون اقثبنات رقنم ( 96 )تنظر المنادة (  9)

تنظر في الدعوى وتفصل المحكمة في هذا الطلب بقنرار ال يقبنل الطعنن إال تبعناا للحكنم المعين من قبل المحكمة التي 
 (.      الحاسم فيها، وتتبو في حالة رد الخبير اإلجراءات المتبعة في رد القاضي

يجوز رد القاضي قحد :)المعدل ونصها 363 لسنة ( 19)من قانون المرافعات المدنية رقم ( 39)تنظر المادة (  6)
 :اقسباب اآلتية
إذا كان أحد الطرفين مستخدماا عنده، أو كان هو قد إعتاد مماكلة أحد الطرفين أو مسناكنته، أو كنان قند _  

 .تلقى منه هدية قبيل إقامته الدعوى أو بعدها
 .إذا كان بينه وبين أحد الطرفين عداوة أو صداقة يرجح معها عدم إستطاعته الحكم بغير ميل_ 1
 (.        د أبدى رأياا فيها قبل اقوانإذا كان ق_ 9

يكننون هننذا القننانون هننو : ) المعنندل ونصننها 363 لسنننة ( 19)مننن قننانون المرافعننات المدنيننة (  )تنظننر المننادة (  2)
 (.     المرجو لكافة قوانين المرافعات واإلجراءات إذا لم يكن فيها نص يتعارا معه صراحة
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وبتقوووديرنا فوووأن األخوووذ بهوووذا الووونهج يحقوووق  ،معينوووة فوووي قوووانون أصوووول المحاكموووات الجزائيوووة
وألن وجوووود شوووائبة  ،تحقيوووق العدالوووة شوووأنه مصووولحة طرفوووي الووودعوى الجزائيوووة، كموووا أن مووون

ى قناعوووة القاضوووي الشوووك فوووي موقوووف الخبيووور مووون هوووذا الطووورف أو ذاك أمووور لوووه توووأثيره علووو
 . وعلى قناعة طرفي الدعوى بالحكم الصادر وما ُبني عليه من أسباب الوجدانية

كمووا أن موون صوووور الرقابووة واألشووراف القضوووائي علووى عموول الخبوووراء، وخبووراء الطوووب 
العوودلي علووى وجووه الخصوووص، ومووا يصوودر عوونهم موون تقووارير، ولضوومان الحيوواد المطلوووب 

. ين للخبيوووور الحووووق فووووي التنحووووي عوووون أداء المهمووووةفووووي الخبووووراء فقوووود أجووووازت بعووووض القوووووان
صطالح القانوني هو األمتنواع الالتنحي في اف ،والتنحي بتقديرنا هو غير األمتناع المجرد

وموووون  ،(1)عوووون أداء المهمووووة لعووووذر قووووانوني أو شوووورعي، أو هووووو االمتنوووواع المسوووووي قانونووووًا 
كما لو أبدى رأيوه قبول  األسباب التي تجعل الخبير الطبي العدلي يتنحى عن أداء مهمته،

األوان، ويمكوون أن يكووون ذلووك قبوول أن يطلووع علووى إضووبارة الوودعوى، أو ربمووا قبوول أن يقوووم 
أو إذا إستشووووعر الحوووورج موووون القيووووام بالمهمووووة  ،بمعاينووووة المطلوووووب فحصووووه والكشووووف عليووووه

يكووون للخبيوور أن يعوورض علووى المحكمووة قبووول تنحيووة إذ الموكلووة إليووة أو ألي سووبب آخوور، 
عفوواءه موون  إلووىوبووالرجوع ،(2) المهمووة المعهووودة إليووه، وعندئووذ يسووتبدل بغيووره موون الخبووراء وا 

مووون قوووانون أصوووول المحاكموووات ( 30 – 78)الفصووول الخووواص بنووودب الخبوووراء فوووي الموووواد 
الجزائيوووة نجووود أن القوووانون يخلوووو مووون نوووص يعوووالج الحالوووة، ونعتقووود بضووورورة معالجوووة هوووذه 

سووواء فووي مرحلووة التحقيووق أم فووي مرحلووة  المسووألة قانونووًا، باسووتخدام نووص يوونظم أحكامهووا،
وتكليووف قاضووي التحقيووق أو المحكمووة المختصووة بنظوور الوودعوى بمهمووة النظوور  ،المحاكمووة

في طلبات التنّحي المقدمة من الخبراء ومنهم خبراء الطب العدلي، وعلى أن يبت بوالقرار 
باتووًا فووإذا أمتنووع خووالل فتوورة محوودودة، أيامووًا معوودودة، وأن يكووون القوورار الصووادر بهووذا الشووأن 

عن تنفيذ القرار الصادر من قاضي التحقيق أو المحكمة بوجوب االستمرار بوأداء المهموة 
 ارهر ورفض طلب التنحي ولم يقدم الخبير الطبيب العدلي معوذرة أو سوببًا مشوروعًا فوي إصو

، مووون الممكووون (3) كوووان امتناعوووه جريموووة هوووي جريموووة االمتنووواع عووون تقوووديم المعونوووة للقضووواء

                                                 
فنني مسننائل الطننب الشننرعي، مطبعننة المعننارف، اإلسننكندرية، بننع سنننة طبننو،  عبدالحمينند الشننواربي، الخبننرة. د(   )

 .   12ص
 .239إبراهيم صالح فاضل ومحمد إسماعيل إبراهيم، المصدر السابق، ص(  1)
 .المعدل  363 لسنة (    )من قانون العقوبات رقم ( 161)تنظر المادة (  9)
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 . (1) ه تأديبياً مساءلت
موون جانووب آخوور فووأن انتووداب قاضووي التحقيووق أو المحكمووة للخبيوور فووي الطووب العوودلي 

ة قانونيوة نشووء عالقو إلوىللقيام بمهمة ما من بين المهام التي هي من اختصاصه، يوؤدي 
بووين المحكمووة والخبيوور، يترتووب علووى تلووك العالقووة التووزام بأدائهووا علووى الوجووه القووانوني بكوول 

يستوجب فوي الكثيور مون األحيوان مسواءلة  حياد ودقة وأمانة لذا فأن األخالل بهذا الواجب
وموون صووور اإلخووالل االمتنوواع عوون الحضووور فووي الزمووان والمكووان  ،الطبيووب العوودلي جنائيوواً 

 .     (4)ادة الزورو، وشه(3)ليل القضاء ض، وت(2) القضاء المحدد من
                       

ًنيالثاًفرعال
ًةًليدعالًلرقابةًالفنّيةًعل ًالتقاريرًالطبيةا

شوريطة سوببًا للحكوم فوي قضوايا كثيورة، ألن تكوون  التقارير الطبية العدلية تمتواز بكفايتهوا
 محكمووووة التمييووووز سووووارت عليووووهللجهالووووة، وهووووو إتجوووواه نافيووووًا أن يكووووون التقريوووور مسووووببًا تسووووبيبًا 

تقريوووور الخبووووراء مفصوووواًل ومسووووببًا فللمحكمووووة ذا كووووان إ) اء فيووووهووووووو، ففووووي قوووورار لهووووا ج األتحاديووووة
يكووون دائمووًا بهووذا المسووتوى موون غيوور أن التقريوور الطبووي العوودلي ال ،(5) (إعتموواده سووببًا لحكمهووا

متووافرة، فيصوبح  تكوون منظم التقرير قود ال الكمال، كما أن الشروط التي يتطلبها القانون في
 .التي شابته التقرير الطبي العدلي الصادر عنه محاًل للطعن بسبب حالة القصور

غير أن ما ينبغوي مالحظتوه هوو أن طبيعوة األموراض العاموة، واإلصوابات الناجموة عون 
ن كالشوووعر بمخلفوووات االنسووواحووووادث جنائيوووة، وموووا يتعلوووق بالقضوووايا الجنائيوووة مووون خبووورة تتعلوووق 

                                                 
إذا تبين للجنة من : ) المعدل ونصها 366 لسنة ( 69 )اء رقم من قانون الخبراء أمام القض( 9 )تنظر المادة (   )

الشكاوي المقدمة ضد الخبير، أو من التقارير التي وردت في شأنه من المحاكم أو من االدعاء العام، أنه أخل بواجب 
لها أن توقو من واجباته أو اخطأ في عمله خطأا جسيماا، أو امتنو لغير عذر مقبول عن القيام بعمل كلف به، فيجوز 

 : عليه أحد الجزاءات االنضباطية اآلتية
 التنبيه _ أ
 اقنذار _ ب
 .  الوقف عن العمل لمدة ال تزيد على سنة_ج 

أما إذا تبين لها فقد أحد الشروط المذكورة في المادة الرابعة، أو أنه ارتكب ما يم  الذمة والنزاهة أو حسن 
ويجب أن يكون . برة، فأنها تقرر استبعاد إسمه من جدول الخبراء نهائياا السمعة، أو أنه غير أهل قداء أعمال الخ

 .اللجنة في جميو اقحوال مسبباا  قرار
  (.المعدل) 363 لسنة (    )من قانون العقوبات رقم ( 191)تنظر المادة (  1)
  .منه( 120)مادة ، كما تنظر الالمعدل  363 لسنة (    )رقم  من قانون العقوبات( 161)تنظر المادة (  9)
 .     المعدل 363 لسنة (    )رقم  من قانون العقوبات(  /122)تنظر المادة (  6)
مجلننة التشننريو والقضنناء، السنننة السادسننة، العنندد   9 16/6/10فنني  1 10/هيئننة عامننة/121/ 12رقننم القننرار (  2)

 .  23 ، ص6 10الثاني، حزيران، 
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 بالجريموووة كالمخووودرات والسوووموم والووودم والمنوووي، والخبووورة المتعلقوووة بفحوووص الموووواد ذات الصووولة
لوذا كوان  ،ةيتتميز جميعًا بطابع مختلوف تماموًا عون الخبورة الخاصوة بواألمراض العقليوة والنفسو

القواعووود للمشووورع العراقوووي خطتوووه فوووي هوووذا المسوووار، إذ تحكوووم الحووواالت األولوووى المشوووار إليهوووا 
، فووي حووين تحكووم الحوواالت 3107لسوونة ( 73)نونيووة الووواردة فووي قووانون الطووب العوودلي رقووم القا

لسونة ( 0)قوانون الصوحة النفسوية رقوم العقليوة والنفسوّية القواعود القانونيوة الوواردة فوي المرضّية 
وكوووووووال القوووووووانونين يتضووووووومنا نصوصوووووووًا صوووووووريحة توضوووووووح تشوووووووكيل اللجوووووووان الطبيوووووووة ، 3111

وعمول اللجوان  ،أمامهوالمقدمة لها، ومن له الحق فوي الطعون وصالحياتها في نظر الطعون ا
شووراف فنووي علووى مووا يصوودر موون تقووارير طبيووة عدليووة  الطبيووة هووذه هووو بمثابووة جهوود رقووابي وا 

كوووال القوووانونين، ارتأينوووا بالتقوووارير الطبيوووة العدليوووة فوووي ولإلحاطوووة باألحكوووام الخاصوووة بوووالطعن 
 .خرعن اآل لتباين أحكام كل منهما قرتينفي بحثهما ف
طبًثونًالثثثثانثثثثثلًقثةًفثثثيًظثثثثدليثثثث ًالتقثثثاريرًالطبيثثثةًالعثةًعلثثثثثثثثةًالفنيثرقابثثثثال -   اولًا

 .2113لسنةً(33ً)مًثثثيًرقثدلثثالع
موع بيوان صوداره، يأخذ التقرير الطبي الشكل الرسمي متضمنًا رقمًا وتأريخًا محوددًا إل

من التقريور مالحظوات إسم الطبيوب الصوريح توقيعوه وخوتم قسوم الطبابوة العدليوة، كموا يتضو
. موون آثووار، ومووا توصوول إليووه موون إسووتنتاجات مووع تسووبيبه لهووا شوواهدها الطبيووب العوودلي وموو

علووى هووذا األموور  ،الطبووي العوودلي قوود يصوودر موون طبيووب عوودلي واحوود أو موون لجنووة والتقريوور
يونظم الطبيوب العودلي  -  أوالً  ) من قانون الطب العودلي ونصوها( أوالً /03)المادة  ارتشأ

تقريرًا طبيًا عودليًا بنتوائج الفحووص ويصوادق عليوه ( القائمين بالفحص)أو اللجنة م أو القس
 (.طبابة العدلية في المحافظةالقسم المدير العام لدائرة الطب العدلي أو رئيس 

وفووي ذات السووياق مووع إضووافة صووفة السوورّية علووى التقريوور الطبووي العوودلي جوواء نووص 
الطبابووة العدليووة تقريوورًا طبيووًا عوودليًا توونظم )القووانون موون ذات ( 1)المووادة موون ( ثانيوواً )الفقوورة 

ويكوون  ء أو الجهوات الرسومية ذات العالقوةبكل مهمة تقوم بها بناء على طلب من القضوا
 (.تقريرها سرياً 

ن كانوووت سووورية،  وجووودير بالوووذكر أن النتوووائج التوووي يتضووومنها التقريووور الطبوووي العووودلي وا 
، ولووذلك فووأن مووا تتضوومنه لوودعوى الجزائيووةلكوون هووذه السوورية علووى الغيوور موون خووارج نطوواق ا

سوتنتاجات فهوي موع ذلوك تخضوع  إلمكانيوة التقارير الطبية العدليوة مون آراء علميوة وفنيوة وا 
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تخضوووع للطعووون ألحتموووال فكموووا أن قووورارات وأحكوووام القضووواء  ،المناقشوووة واألعتوووراض عليهوووا
ة عدليوة أضوفى إسوتحدث المشورع لجنوة طبيوالخطأ، فكذلك التقارير الطبية العدلية، ولوذلك 

مهمتهووا النظوور بووالطعون التووي تخووص التقووارير المطعووون ( لجنووة األعتراضووات)عليهووا إسووم 
يشووكل مجلووس ) موون قووانون الطووب العوودلي( 00)موون المووادة ( ثانيوواً )نصووت الفقوورة إذ فيهووا، 

إختصاصوويين مموون دائوورة الطووب العوودلي لجنووة موون بووين أعضووائه موون ثووالث أطبوواء عوودليين 
العدليوة، ويكوون التقارير الطبيوة في األعتراضات المقدمة في شأن هم في الخدمة، للنظر 

الطبيوة )وقطعيوة القورار الصوادر تخوص الناحيوة  ،(قرارها قطعيًا من الناحية الطبية العدلية
 ، إذ ال عالقوة لمثول هوذا القورار بكفايوة الودليل المسوتمد مون التقريور الطبوي(1)فقط ( العدلية
توف  و يتعلووق موون الناحيووة الطبيووة فقووط ، وهوول أنووه مسوولألدانووة موون عدمووه، بوول هووالعوودلي 

 . شروطه الشكلية والموضوعية
فموووون الناحيووووة الشووووكلية قوووود ال يتضوووومن التقريوووور المطعووووون فيووووه إسووووم الطبيووووب العوووودلي 

أمووا موون الناحيووة الموضوووعية فقوود يكووون  ،صوودارهإل يتضوومن تأريخووًا ورقموواً الفوواحص، أو لووم 
اصوورًا عوون بيووان النتووائج التووي انتهووى إليهووا الطبيووب التقريوور الطبووي العوودلي المطعووون فيووه ق

وقود للحالة المعروضة عليه، وقد يكون غامضًا أو مبهمًا فوي عباراتوه، العدلي في فحصه 
غيرهووا مون شووأنها يكوون مغاليوًا فووي وصوف الحالوة، أو عكووس ذلوك، ومثوول هوذه التسواؤالت و 

من لجنوة  االعتراضالبت في  ك قائمًا لحينإثارة الشك بالتقرير الطبي العدلي، ويبقى الش
 .(2) األعتراضات بتقرير طبي عدلي بات

إختصاصوويين وقوورار التصووديق أو الوونقض موون لجنووة مؤلفووة موون ثالثووة أطبوواء عوودليين 
 . الصفة علماء في الطب العدلييستحق منحه صفة البتات، فهم بهذه 

ة تضووومن بوووالفقر  3107لسووونة ( 73)موون جانوووب آخووور فوووأن قوووانون الطووب العووودلي رقوووم 
خاصوة بهوا يرأسوها طبيوب عودلي لووزارة الودفاع فوتح طبابوات  ) بانوه( 0)مون الموادة ( ثالثاً )

الطوووووب العووووودلي وحسوووووب ضووووووابط قوووووانون  ويووووونظم عملهوووووا بوصوووووايا يصووووودرها وزيووووور الووووودفاع
مون قووانون الطووب ( 8)موون المووادة ( ثالثواً )كمووا اعتبوور المشورع وبمقتضووى الفقوورة  ،(وتعليماتوه
(. بووووين تشووووكيالت الطووووب العوووودلي التابعووووة لوووووزارة الوووودفاع موووون الطبابووووات العدليووووة)  العوووودلي

مووون ذات القوووانون مهوووام الطبابوووة العدليوووة للقووووات ( 07)مووون الموووادة ( رابعووواً )وحوووددت الفقووورة 
                                                 

 . 9 محمد وحيد دحام، المصدر السابق، ص(   )
 .96- 92،ص336 جمال الدين جمعه، أوجه الطعن على التقارير الطبية، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، (  1)



67 

 

تقوم الطبابات العدلية للقوات المسولحة بفحوص الوقعوات الطبيوة العدليوة )  المسلحة بالقول
 العسووكرية نظووورة موون المجووالس التحقيقيووةالقوووات المسوولحة المالمختلفووة الخاصووة بمنتسووبي 

 (.عمول بها في دائرة الطب العدليوالمحاكم العسكرية وحسب الضوابط الم
الجهوة المختصووة  إلوىلكون موا نأخوذه علوى القوانون الموذكور هووو أنوه لوم يتطورق قطعوًا 

الصوووادرة مووون الطبابوووات العدليوووة بوووالنظر فوووي طلبوووات األعتوووراض بالتقوووارير الطبيوووة العدليوووة 
موون المووادة ( ثانيوواً )األعتراضووات المشووار إليهووا فووي الفقوورة وات المسوولحة، وهوول هووي لجنووة للقوو
تالفيووه، إذ لوويس ، أم لجنووة أخوورى موون أطبوواء عوودليين عسووكريين، وهووو قصووور ينبغووي (00)

من المنطق أن تبقى التقارير الطبية العدلية الصادرة مون أقسوام الطبابوة العدليوة العسوكرية 
ضومن الموادة ( خامساً )ستحداث نص يكون تسلسله الفقرة إلذا نقترح  ،من الطعن ةنصَّ حَ مُ 
عتراضووات الطووب العوودلي للقوووات إيقضووي بتشووكيل لجنووة  موون قووانون الطووب العوودلي( 07)

أطبوواء عوودليين  ةوزيوور الودفاع موون ثالثو مون ، وتشووكل بووأمرالمسولحة يكووون مقرهوا فووي بغوداد
ن قرارهوووا باتوووًا مووون الناحيوووة الطبيوووة ويكوووو  ،عسوووكريين، وتختوووار اللجنوووة مووون بينهوووا رئيسوووًا لهوووا

 .العدلية
( 3)الطبوي العودلي فهوم وفقوًا لونص الموادة  تقريرلأما من يحق له تقديم األعتوراض بوا

دعاء العام، أو لذوي العالقة األعتوراض لالأو  للمحكمة ) الطب العدلي ونصهامن قانون 
( ثانيواً )د وووا فوي البنووووص عليهووصة األعتراضات المنووام لجنووودلي أمووي العوعلى التقرير الطب

 (.مون هذا القانون( 00)مون المووادة 
وبالصوويغة فقوود ورد ذكرهووا فووي مقدمووة الوونص، وجوواءت بشووكل مطلووق ( المحكمووة)أمووا 
لم يحدد صوراحة المحكموة إذ ، (للمحكمة)، ورغم إطالق المشرع لفظ ...(للمحكمة)التالية 

قاصوورة علووى محوواكم الموضوووع، كمحوواكم  ، وهوول تشوومل محوواكم التحقيووق أم هوويالمقصووودة
ومحووواكم قووووى األمووون الوووداخلي  ةحوووداث والمحووواكم العسوووكرية الدائميوووواألالجنايوووات والجووونح 

هوذا  المراد به محاكم الموضوع، وسوندنا فويوالمحاكم الكمركية، لكننا نعتقد بأن هذا اللفظ 
وبالتووالي لوويس لهووا  ،الوورأي أن مهمووة محوواكم التحقيووق األساسووية هووي جمووع األدلووة ال تقييمهووا

م موودى سوووالمة لهووا أن تُقَووي  صووالحية األعتووراض علووى التقوووارير الطبيووة العدليووة، كمووا لووويس 
التقوووارير الطبيوووة العدليوووة وقيمتهوووا فوووي األثبوووات بووول ذلوووك متوووروك لمحكموووة الموضووووع خوووالل 

 . المحاكمة
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محكموووة )وأعنوووي بهوووا ( المحكموووة)مووون جانوووب آخووور نووورى أن ال ُمسوووو ي قوووانوني يجعووول 
العتراض بنظوري  قود لها الحق في األعتراض على التقارير الطبية العدلية، فوا( وضوعالم
عتراض المقدم مون في حالة رفض لجنة االعتراضات لألمن هيبة محكمة الموضوع  لل  ُيقَ 

مثوول هووذه الصووالحية، ذلوووك  إلوووىليسووت بحاجووة وكووذلك فووأن محكموووة الموضوووع  ،المحكمووة
كووأن تقوورر حضووور الطبيووب  ،عوون تقووديم األعتووراض االصووالحيات مووا ُيغنيهوو موون نهووا لهوواأل

العووودلي خوووالل الجلسوووة لمناقشوووته واالستيضووواح منوووه عّموووا اعتبرتوووه المحكموووة غموضوووًا فوووي 
المونظم للتقريور بتقوديم تقريور مفصول يوضوح تقريره، أو أن تكلف المحكمة الطبيب العودلي 

 ،الفحووص موون جديوود عووادةإواسووتنتاجاته منهووا، أو أن تكلفووه بفيووه الحالووة المعروضووة عليووه 
بول  ،أن توجه له ما تشاء من أسوئلة ربموا لوم تكون قود وجهتهوا لوه فوي المورة األولوىكما لها 

أن لمحكموووووة الموضووووووع أن تكلوووووف طبيبوووووًا عووووودليًا آخووووور بوووووذات المهموووووة، وتبقوووووى لهوووووا مووووون 
وأموووا األدعووواء العوووام، فقووود منحوووه  ،المفاضووولة بوووين التقريووورينالصوووالحيات موووا يمكنهوووا مووون 

آنوف الوذكر صوالحية تقوديم األعتوراض علوى التقريور الطبوي ذات الونص  المشرع بمقتضوى
فووي ذلووك ألن طبيعووة عموول األدعوواء العووام مراقبووة العوودلي أمووام لجنووة األعتراضووات، والبووأس 

ا المشووروعية، وبالتووالي فقوود جعوول المشوورع موون مهامووه الرئيسووية الطعوون بالتقووارير الطبيووة إذ
 .ون سواء كانت المخالفة شكلية أم موضوعيةمخالفة للقان أن التقرير ال يخلو من رأى

األعتوراض علوى التقوارير الطبيوة العدليوة أموام والمجموعة األخيرة التي لها الحوق فوي 
. والمجنووي عليووه والمشووتكيلجنووة األعتراضووات هووم أطووراف الوودعوى، ونقصوود بهووا المووتهم، 

ن لجنة طبيوة عدليوة ذلك أن من شأن الطعن بالتقارير الطبية العدلية تقويم تلك التقارير م
بووالتقرير واالطمئنووان لووه فووي متخصصووة، وبالتووالي سوويعزز األعتووراض المقوودم موون الوثوووق 

 .حالة المصادقة عليه
بالقضووايا الجزائيووة علووى الطبيووب العوودلي ألجووراء وعمليووًا تحووال الحوواالت ذات الصوولة 

تقوووم  وهووي موون الفحوصووات الالزمووة دون تحديوود ألسووم الطبيووب العوودلي، بوول تفوواتح دائرتووه
العدليووة فووي تكريووت لفحووص بتنسوويب أحوود أطبائهووا للقيووام بالمهمووة، كووأن ُيفوواتح قسووم الطبابووة 

حالوووة معينوووة، وال ضوووير فوووي ذلوووك طالموووا أن التقريووور فوووي جميوووع األحووووال خاضوووع للطعووون 
، وبخاصوة ه عمليوًا أيضوًا أن غالبيوة أطوراف الودعوىما نلحظوغير أن  ،بطريق األعتراض

بع قضويته ال يعلوم فوي الغالوب شويئًا عموا يحودث فوي سوير الودعوى من لم يكن له محام  ُيتوا
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 الجزائيووة، كمووا لووم ُيحوواط أطووراف الوودعوى علمووًا عنوود ورود التقريوور الطبووي العوودلي، وبالتووالي
لوووم يفكوووروا بووواألعتراض  جهووول الغالبيوووة بالقوووانون وبأهميوووة وخطوووورة التقوووارير الطبيوووة، فهووومول

مكانيووة األعتووراض عليهووا تجاوزهووا هووذه الجهالووة بالتقووارير الطبيووة ال ،عليهووا المشوورع عدليووة وا 
يجوووب علوووى قاضوووي )  اإلجوووراءات ونصوووها قوووانونمووون ( 073)الفرنسوووي وذلوووك فوووي الموووادة 

األطراف المعنية ليعلمهم بموا انتهوت إليوه أبحواث الخبوراء مون نتوائج، التحقيق أن يستدعي 
حالووة  وفووي ،وطلبوواتهمإفووادتهم حووول الموضوووع، ليحوودد لهووم وقووت لتقووديم مالحظوواتهم وأن يوودون 

على التقرير الطبي فأن عليه أن يحدد ذلك  عتراضباألرفض القاضي لطلبات أطراف الدعوى 
طورح جميوع األدلوة للمناقشوة بضومنها التقوارير  فوي حوين ُيلوزم المشورع العراقوي ،(1) (بقرار مسبب

فوي فاع، ونورى ، وهوو إتجواه ال ُيلبوي متطلبوات الود(2)الطبية العدلية في مرحلة المحاكمة فقوط
الووودعوى فوووي مراقبوووة التقوووارير الطبيوووة العدليوووة الفرنسوووي تفعيووول لووودور أطوووراف المشووورع إتجوواه 

 .عليها، وهووو إتجوواه له ما يبرره وندعو المشرع العراقي لألخذ به واألعتراض
الووودعوى نظووور لجنوووة األعتراضوووات مووون شوووأنه وقوووف  إلوووىأن األعتوووراض المقووودم  بيووود

لوووب األعتوووراض ذلوووك أنوووه ال يمكووون للمحكموووة أن تسوووتند فوووي الجزائيوووة لحوووين الفصووول فوووي ط
وقود تكوون خاطئوة، وهوو علوى  ،حكمها على تقارير طبية مطعون فيها، فقد تكون غامضة

أيووة حووال مشووكوك فووي موودى صووحتها طالمووا أنهووا أصووبحت محوواًل للطعوون، وبالتووالي يكووون 
موع مالحظوة أن  ،هالمقدم أمر له ما يبورر جابة لجنة األعتراضات على الطعن ألنتظار الا

ن أغفل للودعوى الجزائيوة، لكون التسلسول صراحة على وقوف  النص قانون الطب العدلي وا 
المنطقوووي لمسووووار الوووودعوى الجزائيوووة وطالمووووا أن المشوووورع مووونح أطووووراف الوووودعوى والمحكمووووة 

الجزائيوة لحوين البوت فوي العام الحق في األعتراض، فالبد إذًا من وقوف الودعوى  واالدعاء
 .قدماألعتراض الم

ت فوي بووما يعزز هذا الرأي أن محكمة التمييز فوي قراراتهوا تؤكود علوى عودم جوواز ال
  ففوي قورار لهوا جواء فيووه ،ورود هوذا الورأيدعووى يتوقوف الحكوم فيهوا علوى رأي طبوي لحووين 

والعقوبووة قبول ورود التقريوور الطبووي العودلي النهووائي الووذي  باإلدانووةال يجووز إصوودار القورار )
تهووا اكمووا يعووزز هووذا الوورأي تأكيوود محكمووة التمييووز فووي قرار  ،(3) (الواقعووةيتوقووف عليووه تكييووف 

                                                 
 . 211ص 219إبراهيم صالح فاضل و محمد إسماعيل إبراهيم، المصدر السابق، ص(   )
 .    المعدل  39 لسنة  19رقم  من قانون أصول المحاكمات الجزائية( 1 1)تنظر المادة (  1)
 إبراهيم صالح فاضل ومحمد إسماعيل إبنراهيم، المصندر ،396 /9/2 في  396 /جنايات/1221رقم القرار (  9)

 .231، ص السابق
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رأي فنووي موون ذوي االختصوواص كلمووا تطلبووت الواقعووة ألثباتهووا  إلووىب االسووتناد علووى وجووو 
كمووا وأن إتجوواه المحكمووة لووم يكوون ) ففووي قوورار لمحكمووة التمييووز جوواء فيووه ،مثوول هووذا الوورأي
ير الطبوي المعطوى ر تقخبورة خبيور، فوال إلوى سند ذو صفة فنيوة مسوتندة فيه مؤسسًا على ما

يميواوي الوذي ورد فيوه للمتهم الذي ظهر فيه كون درجة سكره متوسطة، وتقريور المعهود الك
كوأن يكوون طبيبوًا عودليًا أو أيوة  أن الموتهم كوان تحوت توأثير المسوكر دون األسوتعانة بخبيور

بهووذا الخصوووص لكوووي الفنووي  هووارأيجهووة فنيووة أخوورى لهووا معرفووة بمثوول هوووذه األمووور لتبووين 
يكووون رأي المحكمووة سووليمًا وصووالحًا ينبغووي االسووتناد إليووه لتكوووين القناعووة القانونيووة ألدانووة 

 .(1) (المتهم
إليووه هووو أن القضوواء أحيانووًا يكلووف جهووات طبيووة معنيووة موون غيوور أن مووا ينبغووي اإلشووارة 

عورض ك، (2) ولويس هنواك موا يمنوع مون ذلوك غير الطوب العودلي ألبوداء رأيهوا فوي حالوة معينوة
رى تخضووع للطعوون وي األخوووفهووذه التقووارير هوو ،المصوواب علووى طبيووب مخووتص بووأمراض العيووون

ادة وووور نصوت الموووذا األموووى هوعلو ،اتوووالمحافظز ووومراكي وووان الطبية الدائمية فوووولكن أمام اللج
ن غيوور التقووارير الطبيووة التووي توونظم موو تكووون ) ولوذ بالقووووووي النافوون الطووب العدلووون قانوووموو( 9)

خاضوعة ألعتوراض المحكموة أو األدعواء العوام أو األطباء العودليين بنواء علوى طلوب القضواء 
مون ذلوك  ،(ذوي العالقة لدى المؤسسات الصحية التي يرتبط بهوا الطبيوب الوذي نظوم التقريور

موون قووانون ( 87)المحافظووات وفقووًا لوونص المووادةاللجووان الطبيووة الدائميووة المشووكلة فووي مراكووز 
ختصاصووواتها تقووودير درجوووة إوالتوووي مووون جملووة  المعووودل 0890لسوونة  98ة رقوووم الصووحة العامووو

 . العجز، وتقدير الحاالت الصحية لألشخاص المحالين عليها من جهات رسمية
ةًثثونًالصحثثثانثثلًقثيًظثةًفثثثدليثثةًالعثثرًالطبيثثاريثثث ًالتقثةًعلثثةًالفنيثثثالرقابً-   اًاثاني
 .2112لسنةً(1ً)ةًرقمًثثالنفسي

يتوقوووف الحكوووم بمسوووؤولية الموووتهم جزائيوووًا مووون عدموووه علوووى التقريووور الطبوووي العووودلي، فهوووو 
خووالل المحاكمووة، الوودليل الفنووي الووذي بمقتضوواه يتقوورر كووون المووتهم يسووتطيع الوودفاع عوون نفسووه 

األموراض من جانوب آخور فوأن  ،وهل يقدر مسؤوليته عن فعله المخالف للقانون وقت إرتكابه
 إلووىكثيوور موون المتهمووين عضوووية فووي الغالووب موون الحوواالت، لووذا يلجووأ  العقليووة والنفسووية ليسووت

                                                 
 إبنراهيم صنالح فاضنل و محمند إسنماعيل إبنراهيم، المصندر ،316 /9/6 فني  316 /جنايات/11رقم القرار (   )

 . 231، صنفسه 
 .   12 لمصدر السابق، صسيد عبا  عبدالكريم، ا(  1)
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موون هنووا تبوودو أهميووة الفحووص  ،(1) اصووطناع الجنووون والهلوسووة للووتخلص موون مسوواءلته جزائيوواً 
 .الطبي العقلي والنفسي للمتهم

عوون سوائر األمووراض، فقود أفووردت لهووا وحيوث أن لألمووراض العقليوة والنفسووية طبيعتهوا المتميووزة 
حة مؤسسووات صووحية متخصصووة أبرزهووا فووي العووراق مستشووفى الرشوواد لألمووراض العقليووة وزارة الصوو

 . 3111لسنة ( 0)هو قانون الصحة النفسية رقم سية، كما أفرد المشرع قانونًا خاصًا والنف
 :وجدير بالذكر أن الفحص الطبي العقلي والنفسي يمر قانونًا بمرحلتين 
ة الموجودة فوي ن قبل اللجان الطبية الدائميفحص المتهم عقليًا ونفسيًا م -   األول 

مون قوانون الصوحة العاموة رقوم ( 87)الموادة  ظالحوتعون هوذه المرحلوة  ،مراكز المحافظات
يؤلف وزير الصحة لجانوًا طبيوة لألغوراض  -  أوالً ) ونصها( المعدل) 0890لسنة ( 98)

حووالين عليهووا موون الحوواالت الصووحية والنفسووية والعقليووة لألشووخاص المتقوودير  –و : التاليووة
لإلحالوة والتقريور الطبوي العودلي الصوادر مون هوذه اللجوان يصولح سوببًا  ،(2) (جهات رسمية

علووى هووذه اللجنووة الطبيووة المختصووة بوواألمراض العقليووة والنفسووية فووي مستشووفى الرشوواد، وال 
سببًا ألتخاذ القرار بعودم المسوؤولية، ذلوك أن هوذه اللجنوة ليسوت لجنوة طبيوة يجوز اعتماده 

 . لية متخصصةعد
بهووذه األمووراض، فحووص المووتهم عقليووًا ونفسوويًا موون قبوول اللجنووة المختصووة  -  الثانيثثةً

موووون قووووانون الصووووحة النفسووووية بيووووان تشووووكيلها، ( 00)موووون المووووادة ( أوالً )وقوووود تولووووت الفقوووورة 
ختصاصوويين فووي الطووب إنفسووية عدليووة موون ثووالث أطبوواء  تشووكل لجنووة طبيووة) وبمقتضوواها

ممارسة كل مونهم فوي هوذا لنفسي يسميهم وزير الصحة، ال تقل النفسي العدلي أو الطب ا
فحوص المتهموين المحوالين إليهوا لتقودير حوالتهم النفسوية المجال عون ثوالث سونوات، تتوولى 

 (.المجتمع ىأنفسهم وعلومسؤولياتهم الجنائية، ومدى خطورتهم على 
بطلوب إحالوة  الموار ذكرهوا مون لوه الحوق( 00) الموادةمن ( ثانياً )الفقرة وقد أوضحت 

إذا وجوودت الجهووات التووي  ) عدليووة النفسووية فنصووت علووى أنووهالمووتهم علووى اللجنووة الطبيووة ال
فحوووص حالتوووه النفسوووية بنووواء علوووى ضووورورة تتوووولى التحقيوووق أو المحاكموووة فوووي قضوووية موووتهم 

و أو محوامي الودفاع أو ذويه أعلى طلب المتهم  و بناءً أصابته باضطراب نفسي أشتباه بإ

                                                 
 .90 ص 19 أيمان محمد علي الجابري، المصدر السابق، ص. د(   )
لسنننة  339بالعنندد ( المنحننـل)المشننار إليهننا فنني أعننعه معدلننة بموجننب قننرار مجلنن  قيننادة الثننـورة ( 36)المننادة (  1)

 .  ، فقد استبدلت بالنص أععه319 



72 

 

اللجنوة الطبيوة النفسوية العدليوة لفحصوه ووضوعه تحوت المشواهدة  إلوىحوال االدعاء العام في
 .(والمراقبة الدقيقة وتقديم التقرير الطبي بحقه

موون ذات المووادة، الموودة القصوووى إلحالووة المووتهم خاللهووا ( ثالثوواً )وكووذلك نظمووت الفقوورة 
اإلحالوووة  شوووفع قوووراروحوووددتها بسوووبعة أيوووام، علوووى أن يُ  اللجنوووة الطبيوووة العدليوووة النفسوووية إلوووى

حالوة الموتهم إتوتم ) ومموا جواء بهوذه الفقورة وبوالنص ،الموتهم بارتكابهوابملخص عن القضوية 
اللجنوووة الطبيوووة النفسوووية العدليوووة خوووالل مووودة  إلوووىمووون هوووذه موووادة ( ثانيووواً )الموووذكور فوووي البنووود 

مشوووفوع بملخوووص عووون القضوووية الموووتهم بهوووا  ،يوووام وفوووق نمووووذج خووواصأسوووبعة ( 3)قصووواها أ
وتعطووى نسووخة موون  ، و اجتماعيووة عوون حالتووهأو تقووارير طبيووة أعلومووات يووة مأومالبسوواتها و 

 (.من هذا القانون( 7)مادة الاللجنة الفرعية المنصوص عليها في إلى حالة نموذج اإل
 بيانوه بوالقولمون ذات الموادة ( رابعواً )أما عن أسلوب فحص الموتهم، فقود َبينَّوت الفقورة 

موادة فوي وحودة المون هوذه ( ثالثواً )و( ثانيواً )ن يوودع الموريض الموتهم المحوال بموجوب البنودي)
ويعوووورض علوووى اللجنووووة الطبيووووة النفسووووية  ،شوووراف الطبووووي النفسوووويعالجيوووة مغلقووووة تحووووت األ

لوضع تقرير عن حالته النفسية ومودى ادراكوه لتصورفاته ومسوؤولياته  ،العدلية بشكل دوري
بيووة النفسووية العدليووة تتووولى اللجنووة الطإذ  ،(ثالثووين يومووًا قابلووة للتجديوود( 71)عنهووا خووالل 

 :تيةدراسة الوضع الصحي للمتهم من النواحي اآل
رادتوووه وقوووت ارتكووواب  -  1 تقووودير حالتوووه النفسوووية ومووودى تأثيرهوووا علوووى إدراكوووه وا 
 .الجريمة
 .تقدير إمكانية مثوله أمام المحكمة والدفاع عن نقسه -  2
 .تقدير مدى خطورته على نفسه وعلى المجتمع -  3
 .تهر الجه في وحدة عالجية مغلقة لحين زوال خطو التوصية بع -  4
ذا موا وجودت اللجنوة الطبيوة النفسوية  على الدراسة وبناءً  المتقدمة والفحوص الودقيق، وا 

الموووادة  ىضوووالمحكموووة، وبمقت إلوووىالعدليوووة أن الموووتهم غيووور مسوووؤول جزائيوووًا تبعوووث تقريرهوووا 
علوووى تقريووور اللجنوووة ذا قوووررت المحكموووة بنووواء إ)  مووون قوووانون الصوووحة النفسوووية فأنوووه( 07)

ن المووتهم غيوور مسووؤول أموون هووذا القووانون، (  03) مووادة الالطبيووة المنصوووص عليهووا فووي 
 إلووىتصوودر المحكموة قورارًا بحجوزه فووي وحودة عالجيوة مغلقوة  ،جزائيوًا وقوت ارتكابوه الجريموة

 (. حين زوال خطورته
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ة ولتفوووووادي خطوووووورة الموووووريض عقليوووووًا أو نفسووووويًا علوووووى المجتموووووع، فقووووود تضووووومنت الفقووووور 
للمحكمووووووة ال يجوووووووز  ) القووووووانون الوووووونص علووووووى أنووووووه ذات موووووون( 07)المووووووادة  موووووون( ثالثوووووواً )

المختصووووووة إخووووووراج المووووووريض المنصوووووووص عليووووووه فووووووي البنوووووود أواًل موووووون هووووووذه المووووووادة موووووون 
زوال  المستشووووفى إال بنوووواء علووووى تقريوووور طبووووي موووون اللجنووووة الطبيووووة النفسووووية العدليووووة يؤيوووود

 (.خطورته
ة الطبيوووووة العدليوووووة النفسوووووية العدليوووووة قابووووول ومووووون الطبيعوووووي القوووووول بوووووأن قووووورارات اللجنووووو

موووووون المووووووادة ( رابعوووووواً )نصووووووت علووووووى مووووووا تقوووووودم الفقوووووورة  ،فيووووووه بطريووووووق األسووووووتئنافللطعوووووون 
قووووووانون، كمووووووا حووووووددت هووووووذه الفقوووووورة موووووون لهووووووم الحووووووق فووووووي الطعوووووون، إذ موووووون ذات ال( 07)

العووووووام وللجنووووووة الفرعيووووووة وذوي المووووووريض المووووووتهم اسووووووتئناف  لالدعوووووواء) نصووووووت علووووووى أنووووووه
طبيوووووة النفسوووووية العدليوووووة لووووودى اللجنوووووة الطبيوووووة النفسوووووية االسوووووتئنافية خوووووالل قووووورار اللجنوووووة ال

 (.رثالثين يومًا من تاريخ التبلغ بالقرا( 71)
أموووووووا إذا تبوووووووين للمحكموووووووة بنووووووواء علوووووووى تقريووووووور اللجنوووووووة الطبيوووووووة النفسوووووووية العدليوووووووة أن 

فلهووووا أن تقوووورر بقوووواءه فوووووي الوحوووودة العالجيووووة المغلقوووووة المووووريض يقوووودر مسووووؤوليته جزائيوووووًا، 
 . ن شفاءهلحي

فصووووح المشوووورع عوووون دور فاعوووول للجنووووة الطبيووووة النفسووووية العدليووووة واللجنووووة مووووا تقوووودم يُ 
جهوووود متواصوووول موووون  كوووواًل منهمووووا موووون بووووه ة األسووووتئنافية فيمووووا تقووووومالعدليوووو النفسووووية الطبيووووة

الموووووريض، وبوووووذلك يكوووووون خوووووالل الفحوووووص والمراقبوووووة واألشوووووراف المسوووووتمر لحالوووووة الموووووتهم 
يوووووووور موووووووون حوووووووواالت اصووووووووطناع الجنووووووووون أو موووووووون ثموووووووورات هووووووووذا الفحووووووووص اكتشوووووووواف للكث

وهووووووو مووووووا يسووووووهم إيجابيووووووًا فووووووي مسوووووويرة العدالووووووة واالقتصوووووواص موووووون األمووووووراض النفسووووووية، 
                   . من العقاب  لإلفالتالجناة، وعدم ترك الفرصة لهم 
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 اخلامتة

عوودد موون االسووتنتاجات والمقترحووات موون  إلووىهووذه الدراسووة فقوود انتهيووت  خووالل وموون
 :أهمها ما يأتي

ِِّّ:الستنتاجاتِّ/ِّأللاِّ
تلعووب التقووارير الطبيووة العدليووة دورًا متميووزًا فووي تقوودير سوون المووتهم حالووة عوودم حيازتووه   -1

ديووود المسوووؤولية وبصووودد دور التقوووارير الطبيوووة العدليوووة فوووي تح ،علوووى وثيقوووة رسووومية بوووذلك 
الفقوه والتشوريعات الجزائيوة يتفقووان علوى عودم إمكوان مسواءلة الصووغير الجزائيوة، لووحظ أن 

يختلفووون فووي تحديوود ضووابط التمييووز بووين الصووغير والحوودث، وهووذا الضووابط جزائيووًا، لكوونهم 
 . ساءلته جزائياً يتمثل في بيان السن التي يبلغها الشخص إلمكان م

 ن خوالل تقريور طبوي عودلي يصودر عون لجنوة طبيوة رسوميةال يوتم إال مو عمورتقودير ال  -2
مختصة، حيث ال يمكن للطبيب العودلي  منفوردًا  أن يقورر ذلوك، لموا لهوذا الموضووع مون 

ن تحقوق المسوؤولية الجزائيوة أو إنعودامها، ذلوك إل ،وخطورة في الوقوت ذاتوهدقة وحساسية 
هم وموووا إذا كوووان بالغوووًا أم اختالفهوووا بووواختالف عمووور الموووتوكوووذلك نووووع المسوووؤولية الجزائيوووة و 

حوودث، كووول ذلوووك يتوقوووف علووى التقريووور الطبوووي العووودلي الووذي يعوووين المحكموووة كلموووا بووورزت 
 .إشكالية في تقدير العمر

ن للتقوووارير الطبيوووة العدليوووة دورهوووا فوووي إتخووواذ القووورار بتحقوووق المسوووؤولية الجزائيوووة مووون إ  -3
ث أن التقريووور الموووتهم بمووورض عقلوووي أو نفسوووي، حيوووصوووابة إعدموووه فوووي حووواالت االشوووتباه ب

للمحكموووة كلموووا قوووررت اللجنوووة المختصوووة بووواألمراض العقليوووة والنفسوووية كوووون الطبوووي ملزموووًا 
، وال يقوووودر مسووووؤوليته عوووون أفعالووووه وقووووت ارتكوووواب المووووتهم ال يسووووتطيع الوووودفاع عوووون نفسووووه

كموووا يكوووون ملزموووًا بتخفيوووف العقوبوووة كلموووا تضووومن التقريووور الطبوووي رأيوووًا فنيوووًا بوووأن . الجريموووة
 .السيطرة على إرادته جزئياً النفسي أفقده  المرض العقلي أو
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تبوووودو أهميووووة اللجووووان الطبيووووة النفسووووية العدليووووة فووووي كونهووووا تختلووووف عوووون غيرهووووا موووون   -4
اختصاصوووات الطوووب بأنهوووا تتعامووول موووع حووواالت كثيووورة يتصوووف الوووبعض مووون أصوووحابها أو 

أخفووواء الحقيقوووة بأسوووواليب شوووتى بهووودف تضوووليل الطووووب العووودلي ومووون ثوووم تضووووليل ذويهوووم ب
لوذا قلنوا بضورورة عودم  ،تلك األساليب التظاهر بوالجنون أو المورض النفسوي من. القضاء

إال بعد الخضوع لمراقبة وفحص دقيق داخل المستشوفى  يرر العجلة بتحرير مثل هذه التقا
الفحوووص نتيجوووة و مثووول هوووذه المراقبوووة عووون يوووتمخض قووود بعووودها المختصوووة بهوووذه األموووراض، 

 .مختصةتكون محل قناعة واطمئنان من قبل المحكمة ال

فووي مجوووال دور التقوووارير الطبيوووة العدليووة فوووي إثبوووات التهموووة لوووحظ أن أيوووًا مووون األدلوووة   -5
إلثبوات التهموة إن لوم تتسواند موع   ال تكفي بمفردها في غالبية القضوايا الجزائيوة الجنائية 

نضووومام األدلوووة إاإلثبوووات لإلدانوووة ال تتهيوووأ إال مووون خوووالل  بعضوووها، فالقناعوووة بكفايوووة أدلوووة
ومسوواندة كوول منهووا اآلخوور أو بعضووها ومووع غيرهووا كالتقووارير الطبيووة العدليووة،  ىإلووالقوليووة 

، وعنوودها يقووال أن القناعووة تكملتووه لهووا بمووا يتضوومنه موون معلومووات تحقووق التووآلف والتكاموول
وموع ذلوك فهنواك أدلوة قاطعوة علوى  .الوجدانية للقاضي كّونتها جملة أدلة وقورائن مجتمعوة

وتسووتمد هووذه األدلووة . ن لوودى القاضووي ال الظوون واالحتمووالواليقوويد الجووزم قووالفاعوول، بهووا ينع
ي، وووووائوووووالجنل ول موع الدليووقوتها في األثبات من التقودم التقنوي لألجهوزة الحديثوة التوي تتعامو

 .(DNA)ة الووالها البصمة الوراثيووووومثم، وووة والمتهووريموووين الجوة بووووووبط العالقووورتووووفت

ارير الطبية العدلية في إثبات أركان الجريموة وظروفهوا، لووحظ أن في مجال دور التق  -6
ّوأ مكانتوه المرموقووة بوين وسووائل األثبوات الجنووائي، لموا لووه مون دور فاعوول بووالطوب العودلي ت

ولما له من خبرة في البحث عون الودليل فوي في الكشف عن غموض العديد من الجرائم، 
حيوث تتعودد وتتنووع . الجاني نفسه مسرح الجريمة وعلى جسم الضحية، وحتى على جسم

إثبوووات أركووان الجريموووة وظروفهوووا ولعوول مووون بوووين أهوووم مجوواالت تووودخل الطوووب العوودلي فوووي 
مجوواالت تدخلووه هووو فووي جوورائم العنووف العمديووة ضوود األشووخاص والجوورائم الجنسووية وجوورائم 

 .المخدرات

و ذاتوه أن الغرض من التجريم لواقعة التعذيب الحاصل للمتهم أو الشاهد أو الخبير ه -7
فووووي واقعوووووة التعووووذيب الحاصووووول للمشووووتكي وهوووووو إجبوووواره علوووووى االدالء بمعلومووووات مغوووووايرة 

مووون قوووانون العقوبوووات هوووي ( 773)للحقيقوووة، وحيوووث أن العقوبوووة المقوووررة فوووي نوووص الموووادة 
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( 777)الحووبس موودة ال تزيوود علووى السوونة، فووي حووين أن العقوبووة المقووررة فووي نووص المووادة 
وبهودف جعوول ،  اقعوة التعوذيب فوي الحوالتين واحودمنه هي السجن، رغم أن الغرض من و 

التشووريع متووووازنًا فووي حكمووه، مؤديووًا غرضووه فووي الووردع، ومحققووًا لميووزان العدالووة فووي تقوودير 
آنفووة الووذكر ( 777)العقوبووة المناسووبة للفعوول، لووذا نوودعو المشوورع إلووى تعووديل نووص المووادة 

 . لتشمل في حكمها واقعة التعذيب الحاصل للمشتكي

األصوول فووي األنسووان )دور هووذه التقووارير فووي نفووي التهمووة، وجوودنا أن مبوودأ فووي مجووال   -8
لوووذا فثبووووت واقعوووة  ،ائيوووة حتوووى صووودور حكوووم بووواتز هوووو الوووراجح فوووي القضوووايا الج (البوووراءة

عويول تبقيموة اإلقورار أواًل، وعودم الالتعذيب مون خوالل الفحوص الطبوي مون شوأنه التشوكيك 
، يصوبح اإلقورار المنتوزع ار سوببًا لثبووت التهموةلوذلك وبوداًل مون أن يكوون اإلقور  ،عليه بتاتاً 

 .باإلكراه والتعذيب سببًا لنفيها

نورى  3111لسونة ( 0)من قانون الصوحة النفسوية رقوم ( 09)وبما يخص نص المادة  -9
مون هوذه الجهوة ال مسووي لوه، فسوواء كوان  النفسوي والعقلوي أن التمييز بين نووعي المورض

عقلووي، فهووو فووي الحووالتين يسووعى للووتخلص موون االدعوواء بأصووابة المووتهم بموورض نفسووي أو 
قودم  -ثانيواً :) المسؤولية الجزائية والعقاب، ولذا ندعو لتعديل النص وجعله بالشكل التوالي

معلومووات أو تقووارير طبيووة تخووالف الحقيقووة بشووأن الحالووة النفسووية أو العقليووة لشووخص مووا 
هذه تنبوع مون كوون السوبب ، ودعوتنا (بهدف إعفائه من المسؤولية الجزائية كاًل أو جزءًا 

المووانع للمسووؤولية موون األسووباب الشخصووية التووي تتصوول بالجوواني وال شووأن لهووا بالجريمووة، 
مووون قوووانون ( 71)التوووي تبقوووى علوووى أصووولها فوووي التجوووريم، وألن المشووورع سووواوى فوووي الموووادة 

 .العقوبات بين الجنون أو العاهة في العقل

الخبورة القضوائية، فهوي حتموًا ضمن  القيمة القانونية للتقارير الطبية العدليةتصنف  -11
علووى قوورار يتخووذه القاضووي المخووتص موون تلقوواء نفسووه أو بنوواء علووى طلووب موون  تكووون بنوواءً 
تتطلووب لكوون هوذا الجووواز للقاضووي ال ينفوي وجوووب نودب الخبيوور فووي كول قضووية  ،الخصووم

معرفووة علميووة أو فنيووة خاصووة، ومنهووا القضووايا الجزائيووة التووي تتطلووب معرفووة بعلووم الطووب 
 .ذات الطب العدليوبال
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ِّ ِّ:املقرتحات/ثانياا
التقوووارير الطبيوووة العدليوووة ال تصووودر إال بنووواء علوووى قووورار بالنووودب مووون المحكموووة  -0 

دقيقوووووة  –بقووووورار النووووودب  –المختصوووووة، وكلموووووا كانوووووت التسووووواؤالت موجهوووووة للطوووووب العووووودلي 
فووي وواضووحة وأجوبتهووا منتجووة فووي الوودعوى، كانووت إجابووات الطووب العوودلي دقيقووة ومنتجووة 

يطلووع علووى إصووابات المشووتكين هووو المحقووق، وقاضووي وحيووث أن أول موون  ،الوودعوى فعووالً 
التحقيووووق، وحيووووث أن غالبيووووة المحققووووين هووووم موووون ضووووباط الشوووورطة قياسووووًا بعوووودد المحققووووين 

كليوووووة الشووووورطة وأكاديميوووووات الشووووورطة فوووووي مراكوووووز  هتموووووامأ إلوووووىالقضوووووائيين، لوووووذا دعونوووووا 
وير طوووومركووووز الت إلووووىذاتهووووا موجهووووة  المحافظوووات بتوووودريس مووووادة الطووووب العوووودلي، والووودعوة

 .بمجلس القضاء األعلى ةالمرتبط والمعهد القضائي القضائي
وحيوووث أن سوووالمة التقوووارير الطبيوووة العدليوووة تتوقوووف علوووى سوووالمة موووا يطرحوووه   -3

المشوورع  أن موون أسووئلة ومووا يطلبووه موون إيضوواحات، وحيووث العوودليالمحقووق علووى الطبيووب 
المحاكمووات الجزائيووة قوود أجوواز موونح ضووباط  موون قووانون أصووول( ه/10)بمقتضووى المووادة 

وخريجووي معهوود اإلدارة العدليووة سوولطة محقووق،  الشوورطة ومفوضوويها والموووظفين القووانونيين
هوذه المهنوة المهموة أشخاصوًا ليسووا  إلوىبالودخول  سوببتوهو إتجاه  برأينا  من شأنه أن ي

تعوديل نوص الموادة  إلوىذا دعونا مؤهلين للعمل بهذه المهنة، ل ربالمستوى المطلوب، وغي
بوأمر رئويس مجلوس القضواء  ن المحقوقيّ َعويُ :) آنفة الوذكر وجعلهوا بالشوكل التوالي( ه/10)

ن يكووووون حاصوووواًل علووووى شووووهادة البكلوريوووووس فووووي الحقوووووق معتوووورف  بهووووا، أاألعلوووى علووووى 
مون الحقووقيين  ويجوز منح ضوباط الشورطة الحقووقيين، ومووظفي مجلوس القضواء األعلوى

 (.س المجلسسلطة محقق بأمر من رئي
وفيمووا يتعلووق بموون لووه حووق تقووديم االعتووراض بووالتقرير الطبووي العوودلي فهووم وفقووًا  -7

للمحكمووة ) ونصووها   3107لسوونة ( 73)رقووم موون قووانون الطووب العوودلي ( 3)لوونص المووادة 
أو لألدعوواء العووام ، أو لووذوي العالقووة األعتووراض علووى التقريوور الطبووي العوودلي أمووام لجنووة 

، ( مون هوذا القوانون ( 00)مون الموادة ( ثانيوًا ) ها في البنود االعتراضات المنصوص علي
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حيووث نوورى أن ال مسوووي قووانوني يجعوول المحكمووة وأعنووي بهووا محكمووة الموضوووع لهووا الحووق 
فوي االعتوراض علوى التقوارير الطبيوة العدليوة ونورى أن األعتوراض يقلول مون هيبوة محكموة 

م موون المحكمووة وكووذلك الموضوووع فووي حالووة رفووض لجنووة األعتراضووات لألعتووراض والمقوود
فووأن محكمووة الموضوووع ليسووت بحاجووة الووى مثوول هووذه الصووالحيات ، ذلووك ألنهووا لهووا موون 
الصالحيات ما يغنيها عون تقوديم األعتوراض ، كوأن تقورر حضوور الطبيوب العودلي خوالل 
الجلسووة لمناقشووته واالستيضوواح منووه عمووا اعتبرتووه المحكمووة غموضووًا فووي تقريوووره ، أو أن 

ب العوودلي الموونظم للتقريوور بتقووديم تقريوور مفصوول يوضووح فيووه الحالووة تكلووف المحكمووة الطبيوو
المعروضة عليه واستنتاجاته منها ، أو أن تكلفه بإعادة الفحص من جديود ، كموا لهوا أن 
توجووه لووه مووا تشوواء موون اسووئلة ربمووا تكوون قوود وجهتهووا لووه فووي الموورة األولووى بوول أن لمحكمووة 

موووة ، وتبقوووى لهوووا مووون الصوووالحيات موووا الموضووووع أن تكلوووف طبيبوووًا عووودليًا آخووور بوووذات المه
مون ( 3)، لذا نقترح على المشرع بتعديل نص المادة  لمفاضلة بين التقريرينا يمكنها من

الوواردة فوي ( للمحكموة أو ) بحوذف كلمتوي . 3107لسونة ( 73)قانون الطب العدلي رقم 
   . من ذات القانون ( 3)بداية نص المادة 

ة العدلية في نفي التهمة، لوحظ أن إثبات واقعوة وفي مجال دور التقارير الطبي -7
التعوووذيب للوووبعض مووون المتهموووين كانوووت السوووبب الووورئيس فوووي اتخووواذ القووورار بإلغووواء التهموووة 

كموا  األثبات ينقلب اإلقرار المنتزع باإلكراه والتعذيب من دليلواألفراج عن المتهم، حيث 
 ، يوووب العووودلي فوووي تقريووورهموووا أوضوووحه الطب إلوووىدليووول نفوووي اسوووتنادًا  إلوووىتصووووره المحقوووق، 

ومسواهمة مون القضواء  ير المشوروعة مون قبول بعوض المحققوينولوضع حد للممارسات غ
ضوورورة  إلووىدعونووا القضوواء  نسووان وحقوقووه المقووررة فووي الدسووتورفووي الوودفاع عوون كرامووة األ

أن تتضوومن قووراراتهم الصووادرة بإلغوواء التهمووة واألفووراج عوون المووتهم لثبوووت تعوورض المووتهم 
 . رة مستقلة تتضمن فتح دعوى جزائية مستقلة بحق القائم بالتحقيقللتعذيب بفق

أموووا بصووودد مسووووألة نووودب الخبووووراء فاالتصوووال المباشووور بقاضووووي التحقيوووق عوووون  - 1
طريق وسائل االتصال الحديثة ومنها الموبايل أصبح ميسورًا ، لذا نعتقود بضورورة تعوديل 

( 37)المحاكمات الجزائيوة رقوم من قانون أصول ( 78)من المادة ( ب) و ( أ) الفقرتين 
المعووودل والتوووي أجوووازت للمحقوووق صوووالحية نووودب خبيووور عليوووه نقتووورح تعوووديل  0830لسووونة 

 . من كلتيهما ( أو المحقق) النص بحذف عبارة 
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، ندعو المشرع فإننا  بطالن اإلقرار المنتزع باإلكراه والتعذيبوفي موضوع  -7  
يشترط في اإلقرار أن ال )بالشكل التاليوجعلها ( 309)العراقي إلى تعديل نص المادة 

يكون قد صدر نتيجة إكراه مادي أو أدبي أو وعد أو وعيد، وال عبرة بأي إقرار انتزع 
 . (باإلكراه أو التهديد أو التعذيب

وفيموووا يتعلوووق بالرقابوووة الفنيوووة علوووى التقوووارير الطبيوووة العدليوووة فوووي ظووول قوووانون الطوووب  -3  
( 00)موون المووادة ( ثانيوواً )حظ أن المشوورع وفووي الفقوورة ، لووو 3107لسوونة ( 73)العوودلي رقووم 

األعتراضووات مون ثالثوة أطبواء عوودليين مون قوانون الطوب العودلي نووص علوى تشوكيل لجنوة 
إختصاصوويين مموون هووم فووي الخدمووة للنظوور فووي األعتراضووات المقدمووة فووي شووأن التقووارير 

يخلو من النقود  إتجاه حسن غير أن النص المذكور لمالطبية العدلية، وقرارها بات، وهو 
 : وكاآلتي
ختيار أو تعيين رئيس لجنة األعتراضات، وكان إكيفية  لم يحدد النص-أ

وتختار ):تعديل النص بأضافة العبارة التالية إلىبيان ذلك، ونقترح أن ُيصار المقتضى 
  (.اللجنة رئيسًا لها من بينهم 

األجماع، ه بور صدلم يحدد النص شكل القرار الصادر، وهل يشترط فيه  -ب
اللجنة  وتصدر: )العبارة التالية أيضاً تعديل النص بأضافة  إلىونقترح أن ُيصار 

 (.قراراتها باألجماع أو باألكثرية
لم يتطرق النص الى طبيعة عمل اللجنة ، وهل تصدر قراراتها على ضوء  - ج

لمحقق ما يقدم لها من تقارير مع بيان واف  عن اسباب الفحص ، أم البد من استدعاء ا
محل الفحص ، أو احضار المادة المضبوطة محل االختبار والفحص أمام اللجنة 

 . الجراء الفحص والتحليالت ومن ثم اصدار القرار المناسب
، ونقترح أن يصار الى لم يحدد النص موعدًا نهائيًا لتقديم طلبات األعتراض  -د

أن يكون لألدعاء العام من القانون  تقضي ب( 00)أستحداث فقرة جديدة ضمن المادة 
وألطراف الدعوى تقديم االعتراضات خالل مدة أقصاها عشرة ايام من تاريخ تبلغم 

 . بمحضر التقرير الطبي العدلي 
لم يحدد النص آلية معينة لتقديم طلبات األعتراض، إلى اللجنة مباشرة أو  -هو

الطلبات بواسطة  بواسطة المحكمة المختصة، وقلنا بضرورة تحديد ذلك، على أن تقدم
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المحكمة، لتكون المحكمة المختصة على بينة فتقرر تأجيل المحاكمة لحين البت في 
 .األعتراض

فووووووأن المشوووووورع العراقووووووي لووووووم يعووووووالج هووووووذه المسووووووألة أو ( رد الخبيوووووور)أمووووووا مسووووووألة  -11
الحالوووووة فوووووي قوووووانون اصوووووول المحاكموووووات الجزائيوووووة ، مموووووا يقتضوووووي األمووووور الرجووووووع الوووووى 

وقووووووووانون المرافعووووووووات المدنيووووووووة ، باعتبوووووووواره المرجووووووووع لكافووووووووة احكووووووووام قووووووووانون االثبووووووووات ، 
قووووووانين المرافعوووووات واالجوووووراءات ، وذلوووووك عنووووود عووووودم وجوووووود نوووووص يعوووووالج مسوووووألة معينوووووة 
فوووووووي قوووووووانون اصوووووووول المحاكموووووووات الجزائيوووووووة ، وجووووووودير بالوووووووذكر أن مسوووووووألة رد الخبيووووووور، 
وموووووون ضوووووومنهم خبووووووراء الطووووووب العوووووودلي موووووون االمووووووور المتعووووووارف عليهووووووا فووووووي المسووووووائل 

ة ، ولكوووووون االموووووور المختلووووووف فووووووي المسووووووائل الجزائيووووووة ، فهنوووووواك موووووون يوووووورى أن رد المدنيوووووو
الخبوووووراء فوووووي المسوووووائل الجزائيوووووة غيووووور ممكووووون ألن ذلوووووك بتصووووووره يخوووووالف المبووووودأ القائووووول 
بحريوووووة القاضوووووي الجنوووووائي بتكووووووين عقيدتوووووه ، وبالتوووووالي هوووووو حووووور فوووووي اختيوووووار الخبيوووووور 

اصووووول المحاكمووووات  الووووذي يثووووق بووووه ويطمووووئن ، لووووذا نقتوووورح بأسووووتحداث نووووص فووووي قووووانون
الطوووووب العووووودلي ،  الجزائيوووووة يعوووووالج مسوووووألة رد الخبيووووور بشوووووكل عوووووام ومووووون بيووووونهم خبوووووراء

وبوووووالرجوع الوووووى الفصووووول الخووووواص بنووووودب ( تنحوووووي الخبوووووراء  )       اموووووا بصووووودد مسوووووألة
يوووووووة نجووووووود ان مووووووون قوووووووانون اصوووووووول المحاكموووووووات الجزائ( 30-78)الخبوووووووراء فوووووووي الموووووووواد 

القوووووانون يخلوووووو مووووون نوووووص يعوووووالج هوووووذه المسوووووألة أو الحالوووووة ، ونعتقووووود بضووووورورة معالجوووووة 
هووووذه المسووووألة قانونووووًا ، باسووووتحداث نووووص يوووونظم أحكامهووووا ، سووووواء فووووي مرحلووووة التحقيووووق  
ام فوووووي مرحلووووووة المحاكموووووة ، وتكليووووووف قاضوووووي التحقيووووووق أو المحكموووووة المختصووووووة بنظوووووور 

مقدموووووووة مووووووون الخبووووووراء ومووووووونهم خبوووووووراء الوووووودعوى بمهموووووووة النظوووووور فوووووووي طلبوووووووات التنحووووووي ال
القووووووورار  ونالطوووووووب العووووووودلي ، وعلوووووووى أن يبوووووووت بوووووووالقرار خوووووووالل فتووووووورة محووووووودودة وأن يكووووووو

الصووووووووادر موووووووون قاضووووووووي التحقيووووووووق أو المحكمووووووووة بوجوووووووووب االسووووووووتمرار بووووووووأداء المهموووووووووة 
ورفوووووض طلوووووب التنحوووووي ولوووووم يقووووودم الخبيووووور الطبيوووووب العووووودلي معوووووذرة أو سوووووببًا مشوووووروعًا 

هووووي جريمووووة االمتنوووواع عوووون تقووووديم المعونووووة للقضوووواء فووووي إصووووراره كووووان امتناعووووه جريمووووة 
    .، ومن الممكن مساءلته تأديبياً 
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وبصوووووودد إحالووووووة المووووووتهم المشووووووتبه بكونووووووه مووووووريض عقليووووووًا أو نفسوووووويًا علووووووى اللجنووووووة  -12
موووووا يوووووأتي ( 373و 370و371)الطبيوووووة النفسوووووية العدليوووووة، فقووووود كانوووووت لنوووووا علوووووى الموووووواد 

 :من المالحظات
حالووووووووة : يفوووووووورق بووووووووين حووووووووالتين( 370)و( 371)تين إن المشوووووووورع العراقووووووووي فووووووووي الموووووووواد -أ

ارتكوووووووواب المووووووووتهم بجريمووووووووة ال يجوووووووووز إطووووووووالق السووووووووراح فيهووووووووا بكفالووووووووة وهووووووووي الجوووووووورائم 
المعاقوووووووب عليهوووووووا باإلعووووووودام وهوووووووذه يجوووووووب فيهوووووووا وضوووووووع الموووووووتهم تحوووووووت الحراسوووووووة فوووووووي 

والحالووووووة الثانيووووووة، ارتكوووووواب المووووووتهم لجريمووووووة يجوووووووز إطووووووالق . مؤسسووووووة صووووووحية حكوميووووووة
وفوووووي هوووووذه الحالوووووة يجووووووز فيهوووووا تسوووووليم الموووووتهم إلوووووى ذويوووووه بكفالوووووة السوووووراح فيهوووووا بكفالوووووة، 

ولمواجهوووووة . شوووووخص ضوووووامن، موووووع أخوووووذ تعهووووود منوووووه بعالجوووووه داخووووول العوووووراق أو خارجوووووه
حالووووة مووووا : هووووذه الخطووووورة دعونووووا إلووووى تعووووديل الوووونص بمووووا يضوووومن التمييووووز بووووين حووووالتين

 إذا كوووووووان المووووووووتهم الموووووووريض عقليووووووووًا أو نفسووووووويًا مووووووووتهم بارتكووووووواب جنايووووووووة ومهموووووووا كانووووووووت
العقوبووووووة المقووووووررة لهووووووا، ولمواجهووووووة خطووووووورة مرتكبهووووووا دعونووووووا إلووووووى تعووووووديل الوووووونص بمووووووا 
يضووووومن إيوووووداع الموووووتهم الموووووريض عقليوووووًا أو نفسووووويًا فوووووي مؤسسوووووة صوووووحية حكوميوووووة معووووودة 

 .لهذه األمراض، ترعاه وتعالجه وتتولى حراسته
موووووون قوووووووانون ( 371)موووووون جانوووووووب آخوووووور لووووووووحظ أن المشوووووورع العراقوووووووي وفووووووي الموووووووادة  -ب

، وفوووووي الموووووادة (هيئوووووة رسووووومية مختصوووووة)موووووات الجزائيوووووة أسوووووتخدم عبوووووارة أصوووووول المحاك
منوووووووه فقووووووود ( 373)، أموووووووا الموووووووادة (اللجنوووووووة)مووووووون ذات القوووووووانون إسوووووووتخدم كلموووووووة ( 370)

والعبوووووووارة الصوووووووحيحة التوووووووي ينبغوووووووي  ،(اللجنوووووووة الطبيوووووووة)إسوووووووتخدم المشووووووورع فيهوووووووا عبوووووووارة 
ات مووووووا يتعلووووووق لووووووذا دعونوووووا وبالووووووذ ،(اللجنووووووة الطبيوووووة النفسووووووية العدليووووووة)اسوووووتخدامها هووووووي 

بعبووووووووارة ( هيئووووووووة رسوووووووومية مختصووووووووة)إلووووووووى تعووووووووديلها، واسووووووووتبدال عبووووووووارة ( 373)بالمووووووووادة 
، فهووووذه اللجنووووة بمووووا لهووووا موووون درايووووة وخبوووورة فووووي فحووووص (اللجنووووة الطبيووووة النفسووووية العدليووووة)

المصووووووووابين بهووووووووذه األمووووووووراض وفووووووووي اكتشوووووووواف حوووووووواالت الجنووووووووون المزعوووووووووم مووووووووا يكفووووووووي 
 .للوثوق بتقاريرها

يووووووة للتقووووووارير الطبيووووووة العدليووووووة لوووووووحظ أن المشوووووورع وفووووووي وبصوووووودد الطبيعووووووة القانون -13
موووووون قووووووانون أصووووووول المحاكمووووووات الجزائيووووووة قوووووود ( 307)موووووون المووووووادة ( أ)مووووووؤخرة الفقوووووورة 

آشووووووترط فووووووي األدلووووووة التووووووي موووووون الممكوووووون اعتمادهووووووا سووووووببًا فووووووي الحكووووووم أن تكووووووون موووووون 
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والواقوووووووع أن األدلوووووووة فوووووووي القضوووووووايا الجزائيوووووووة غيووووووور محوووووووددة (. األدلوووووووة المقوووووووررة قانونووووووواً )
نموووووووا ذكووووووورت بعضوووووووها علوووووووى سوووووووبيل المثوووووووالق فالتصووووووووير وفحوووووووص الجينوووووووات . انونوووووووًا، وا 

لوووووم يووووورد الووووونص عليهوووووا فوووووي القوووووانون، لكنهوووووا أدلوووووة يمكووووون أن تكوووووون ( DNA)الوراثيوووووة الوووووو
لووووذا دعونووووا إلووووى حووووذف العبووووارة األخيوووورة . سووووببًا فووووي إقنوووواع المحكمووووة باإلثبووووات أو النفووووي

لوووووووذكر، لعووووووودم وجوووووووود أي مسووووووووي آنفوووووووة ا( 307)مووووووون الموووووووادة ( أ)الوووووووواردة فوووووووي الفقووووووورة 
   . يتطلب وجودها في النص

بعضووووووًا موووووون االسووووووتنتاجات والمقترحووووووات، مووووووا تقوووووودم وقبوووووول الختووووووام أود ان أقووووووول ، أن  
هووووودفنا مووووون خاللهوووووا الرقوووووي بالتشوووووريع فوووووي المجوووووالين الجنوووووائي والطوووووب العووووودلي، وأرجوووووو 

ن قصووووو ،فوووووي طرحهوووووا قوووووتف  أن أكوووووون قووووود وُ  ّنوووووة والشوووووكر، وا  رت أو فوووووأن أصوووووبت فللوووووه الم 
وحسوووووبي فوووووي  ،أخطوووووأت فموووووا أنوووووا إال إنسوووووان يخطوووووئ ويصووووويب وسوووووبحان مووووون ال يخطوووووئ

 .بحثبذلت جهدًا في إعداد العملي أنني 

اَل ُيَكل ُف اللَّوُه : ))به بحثي المتواضع هذا قوله تعالى أختتم ر ما وخي وختامًا ،
وويَنا َأْو َأْخَطْأَنووا َنْفًسووا إ الَّ ُوْسووَعَها َلهَووا َمووا َكَسووَبْت َوَعَلْيهَووا َمووا اْكَتَسووبَ  ووْذَنا إ ْن َنس  ْت َربََّنووا اَل ُتَؤاخ 

ْلَنوا َموا اَل  ْن َقْبل َنا َربََّنا َواَل ُتَحم  يَن م  ْل َعَلْيَنا إ ْصًرا َكَما َحَمْلَتُه َعَلى الَّذ  َطاقَوَة َلَنوا  َربََّنا َواَل َتْحم 
االيةةة  ً((َمْواَلَنوووا َفاْنُصوووْرَنا َعلَوووى اْلقَوووْوم  اْلَكووواف ر ينَ  ب وووه  َواْعوووُف َعنَّوووا َواْغف وووْر َلَنوووا َواْرَحْمَنوووا َأْنوووتَ 

ً.سور البقرة( 682)

 وهللا من وراء القصد 
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ِّاملصادر
ًالقرانًالكريم

ًالمؤلفاتً/ًأولًا
( القسم الجنائي)إبراهيم المشاهدي، المباد  القانونية في قضاء محكمة التمييز  .0

 .330 مطبعة الجاحظ، بغداد، 

 . 100رم نشأت إبراهيم، جنوح االحداث في العراق، مطبعة بغداد، أك .3

 .361 أكرم نشأت إبراهيم، علم النف  الجنائي، مطبعة المعارف، بغداد،  .7

أوان عبدا الفيضي، الخبرة الطبية في الدعوى المدنية، دار الفكر الجامعي،  .7

 . 2 10اإلسكندرية، 

لنفسي على المسمولية الجنائية، إيمان محمد علي الجابري، أثر االضطراب ا .1

 .6 10دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 

دراسة )براء منذر كمال عبداللطيف، السياسة الجنائية في قانون رعاية االحداث  .7

 .1003، دار الحامد، عمان اقردن، (مقارنة

، 2براء منذر كمال عبداللطيف، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ط .3

 .6 10كار، السليمانية، مطبعة ياد

بيرنجير السال وآخرون، ترجمة أحمد محمد عيد، قانون البيولوجية البشرية،  .9

 .6 10اقردن، _ دار الثقافة للنشر والتوزيو، عمان 

جمال الدين جمعه، أوجه الطعن على التقارير الطبية، دار المطبوعات  .8

 .336 الجامعية، اإلسكندرية، 

ابن منظور المصري االفريقي، لسان العرب ، جمال الدين محمد بن مكرم  .01

إعداد وتصنيف يوسف الخياط، المجلد اقول، دار لسان العرب، بيروت، دون 

 .سنة طبو

حسن صادق المرصفاوي، أصول اإلجراءات الجنائية، دار المعارف،  .00

 . 36 ،  القاهرة، ط

، منشأة الوسائل العلمية الحديثة في اإلثبات الجنائيحسنين المحمدي بوادي،  .03

 .1001المعارف، اإلسكندرية، 

حسين عبدالسعم جابر، حسين عبدالسعم جابر، التقرير الطبي بأصابة المجني  .07

عليه وأثره في اقثبات في الدعوتين الجنائية والمدنية، دار نهضة القانون، 

  . 33 اإلسكندرية، 

امعي، حسين علي شحرور، اقسلحة النارية في الطب الشرعي، دار الفكر الج .07

 .1006، اإلسكندرية، 1ط
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خالد محمد شعبان، مسمولية الطب الشرعي، دار الفكر العربي، دار الفكر  .01

 .1001الجامعي، اإلسكندرية، 

، مطبعة  ، ج(دراسة مقارنة)ذنون أحمد، شرح قانون العقوبات العراقي  .07

 .399 النهضة العربية، القاهرة، 

وتحليعا، منشأة المعارف، رمسي  بهنام، اإلجراءات الجنائية تأصيعا  .03

 .316 اإلسكندرية، 

رموف عبيد، ضوابط تسبيب االحكام الجنائية وأوامر التصرف في التحقيق،  .09

 . 399 ، القاهرة، 1دار الفكر العربي، ط

السعيد مصطفى السعيد، االحكام العامة في قانون العقوبات، دار النهضة  .08

 . 366 العربية، القاهرة ، 

الشاوي، أصول التحقيق االجرامي، مطبعة وزارة التعليم سلطان عبد القادر  .31

 .العالي والبحث العلمي، بغداد، دون سنة طبو

سلمان عبيد عبدا الزبيدي، المباد  في قرارات الهيئة الموسعة والهيئة  .30

، مكتبة القانون والقضاء، بغداد، 1العامة في محكمة التمييز االتحادية، ج

10 6. 

المباد  في قرارات الهيئة الموسعة والهيئة العامة في  سلمان عبيد عبدا، .33

، مكتبة صباح صادق، بغداد، 1محكمة التمييز االتحادية، القسم الجزائي، ج

10 6. 

القسم )سلمان عبيد عبدا، المختار من قضاء محكمة التمييز االتحادية  .37

 .1003، المكتبة القانونية، بغداد،  ، ج(الجنائي

، دار 9م، المشكعت العملية في التقارير الطبية، طسيد عبا  عبدالكري .37

 0 10الراضي للنشر والتوزيو، شبرى الخيمة مصر، 

 .331 السيد ي ، السياسة الجنائية المعاصرة، دار النهضة العربية، القاهرة،  .31

شريف الطباخ، جرائم الجرح والضرب وإصابات العمل والعاهات في ضوء  .37

 .1006،اإلسكندرية، 1كر الجامعي، طالقانون والطب الشرعي، دار الف

عبدالحميد الشواربي، الخبرة في مسائل الطب الشرعي، مطبعة المعارف،  .33

 .اإلسكندرية، بع سنة طبو

عدنان زيدان حسون العنبكي، التدخل التمييزي في الدعوى الجزائية، مكتبة  .39

 . 6 10صباح، بغداد، 

د  العامة في قانون علي حسين الخلف و سلطان عبدالقادر الشاوي، المبا .38

  .311 العقوبات، مطابو الرسالة، الكويت، 
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فخري عبدالرزاق صلبي الحديثي، االعذار القانونية المخففة للعقاب، مطبعة  .71

 .391 دار السعم، بغداد، 

 .391 ، دار المشرق، بيروت، 1فماد أفرام البستاني، منجد الطعب، ط .70

ئم الواقعة على االنسان، دار كامل السعيد، شرح قانون العقوبات في الجرا .73

 .1006،  اقردن، ط_ الثقــافــة للنشـر والتوزيــو، عمان 

محمد عبدالقادر الرازي، مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، بيروت،  .77

 31 . 

، المركز (دراسة مقارنة)محمد وحيد دحام، المركز القانوني للطب الشرعي   .77

 . 9 10،  ، طالقومي لدصدارات القانونية، القاهرة

محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، دار النهضة العربية ،  .71

 . 391 القاهرة ، 

، دار النهضة 6، ط(القسم العام)محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات  .77

 .396 العربية، القاهرة، 

مدحت رمضان، تدعيم قرينة البراءة في مرحلة جمو االستدالالت، في ضوء  .73

يعت قانون اإلجراءات الجنائية الفرنسي، دار النهضة العربية، القاهرة، تعد

100 . 

مصطفى أحمد عبدالجواد حجازي، المسمولية المدنية للخبير القضائي، دار  .79

 .1006الجامعة الجديدة للنشر، جامعة القاهرة، 

وصفي محمد علي، الوجيز في الطب العدلي، المكتبة القانونية، بغداد، بع  .33

 .طبوسنة 

 البحوث  -:ثانياً  
إبراهيم صالح فاضل ومحمد إسماعيل إبراهيم، حجية تقرير الطبيب العدلي في  - 

اقثبات الجنائي، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد اقول، السنة 
 . 6 10الثامنة، 

راسة في ضوء حسين خليل مطر، دور الطب العدلي في تحقيق العدالة الجنائية، د -1
، مجلة ميسان للدراسات (9 10)لسنة ( 99)أحكام قانون الطب العدلي العراقي رقم 

 .  2 10، السنة 19اقكاديمية، العدد
 الرسائل واالطاريح:/ ثالثاً  
، (دراسة قانونية مقارنة)آمال عبد الرحيم عثمان، الخبرة في المسائل الجنائية _  

 . 366 معة القاهرة، أطروحة دكتوراه كلية الحقوق، جا
 

 الدوريات:/ رابعاً 
 . 33 مجلة القضاء، العدد اقول والثاني، تصدر عن نقابة المحامين، بغداد، _  
 .333 مجلة العدالة، العدد الثاني، بغداد، _ 1
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 . 1001مجلة العدالة، العدد اقول و الثاني ، بغداد، _ 9
 .1003اقولى، مجلة التشريو والقضاء، العدد الثاني، السنة _ 6
 . 1003مجلة التشريو والقضاء، العدد الثالث، السنة اقولى، _ 2
 .0 10مجلة التشريو والقضاء، العدد اقول، السنة الثانية، _ 6
 .1 10مجلة التشريو والقضاء، العدد اقول ، السنة الرابعة ، _ 9
 .6 10مجلة التشريو والقضاء، السنة السادسة، العدد الثاني، حزيران، _ 1
 . 2 10، السنة 19مجلة ميسان للدراسات اقكاديمية، العدد_ 3
مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد اقول، السنة الثامنة، _ 0 

10 6. 
 التشريعات العراقية :/ خامساً  
 .1002دستور جمهورية العراق لسنة  -1
 (. عدلالم) 363 لسنة ( 19)قانون المرافعات المدنية رقم  -2
 (. المعدل) 363 لسنة (    )قانون العقوبات رقم  -3
 (.المعدل)  39 لسنة ( 19)قــانــون أصـــول المحاكمات الجزائية رقم  -4
 (.الملغي) 391 لسنة ( 66)قانون االحداث رقم  -5
 (. المعدل) 393 لسنة ( 09 )قانون اقثبات رقم  -6
 (.المعدل)  31 لسنة ( 13)قانون الصحة العامة رقم  -7
 (. المعدل) 319 لسنة ( 96)انون رعاية االحداث رقم ق -8
الوقائو العراقية،  312 / / 1في   3رقم ( المنحل)قرار مجل  قيادة الثورة  -9

 .312 / /11في  9090العدد 
منشورة في الوقائو  332 لسنة (  )التعليمات الخاصة باللجان الطبية رقم  -11

 .  332 /  /10في  9230العراقية بالعدد 
لسنة ( 6 )تحديد سن المسمولية الجنائية في إقليم ُكردستان العراق رقم قانون  -11
(100  .) 

الصادرة عن سلطة االئتعف الممقتة  1009آب 9 في ( 9)المذكرة رقم  -12
 .1009آب  9 في  9391منشورة في الوقائو العراقية بالعدد (. المنحلة)

 (. المنحلة)مقتة الصادرة عن سلطة االئتعف الم 1009لسنة ( 92)اقمر رقم  -13
 (. المنحلة)الصادرة عن سلطة االئتعف الممقتة  1006لسنة ( 1 )المذكرة رقم  -14
  .1002لسنة (  )قانون الصحة النفسية رقم  -15
 .1002لسنة ( 9 )قانون مكافحة اإلرهاب رقم  -16
  (.المعدل) 1001لسنة ( 6)قانون تعديل الغرامات رقم  -17
 . 9 10لسنة ( 99)قانون الطب العدلي رقم  -18

 .9 10لسنة ( 63)قانون االدعاء العام رقم   -19

 احملتوايت
 الصفحة الموضوع

 3-1 المقدمة
 4 العقلية والنفسية تهسالم و قواعد المسؤولية الجزائية في تقدير سن المتهم: المبحث األول 
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 13-4 قواعد المسؤولية الجزائية في تقدير سن المتهم: المطلب االول 

 26-14 د المسؤولية الجزائية في تقدير السالمة العقلية والنفسية للمتهم قواع: المطلب الثاني 

 27 دور التقارير الطبية العدلية في إثبات التهمة ونفيها : المبحث الثاني ا

 38-27 دور التقارير الطبية العدلية في إثبات التهمة: المطلب األول 

 48-33 نفي التهمةدور التقارير الطبية العدلية في : المطلب الثاني 

ية العدلية : المبحث الثالث  43 القيمة القانونّية للتقارير الطبِّ

 93-43 سلطة محكمة الموضوع في تقدير تقارير الطب العدلي : المطلب األول 

 74-66 رقابة الجهات التمييزية على تقارير الطب العدلي  :  المطلب الثاني 

 84-79 ــــــــــــــةالخاتمــــــــــــــــــــــــــ

 87-84 المراجع 
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