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 إلى جميع أقاربي وأصدقائي،  ،وأخواتي

 إلى المتشبثين بالعقيدة  اإلسالمية، التي ىي مشعل نور ونبراس حياة،
والذي  ،القابض عمى الجمر ،إلى أبناء شعبي الفمسطيني الصامد المرابط عمى أرضو

إلى دعاة اليزيمة وأبواق السوء ليعرفوا أن اهلل محبط  ،تتكسرت عمى صخرتو كل المؤامرا
 كيد الكائدين .

 ليعمموا أن اهلل مطمع عمى ما في الصدور . ،إلى من في قموبيم مرض دفين
 ليوقنوا أن اهلل لن يتخمى عن عباده المخمصين . ،إلى المشككين في نصر اهلل لممؤمنين

 إلى ىؤالء جميعًا أىدي عممي ىذا .
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 شكر وعرفان

 

 

ذأب ءتأأ س ل يأأإلىأحيءأالوعو أ،أأ ىأأاحأعميألءامً أأذأأ   مأبعظيمأالشك أأبع أ
ومذأثمأأ   مأبعءي أأهللأعءأوع أأواًلأبع أأذأأع اايأووف ايأفيأإاع ءأعمميأ  ا،

أ:الشك أوالع ف ذأإلىأفضيم أال ك و 
أ(أأأعب اهللأاع ع ةأأأأ)

أوعمىأم أق محأليأمذأ وعيحأوا  ش  .أال س ل أأالمش فأعمى
كم أوأشك أأخيأال ك و أ)محم أعم  اح(أعمىأم أق محأمذأاصحأوا  ش  أو عمأطيم أ

أ  اس يأالع معي .
أمم أل ي حأماهاألي  يأال يأام  تأل   مأليأالمس ع ةأأوأأأصح بأأعميعكم أواشك أ

أةأوعمي أالاصح.مذأحسذأالمشو أ
أ أواشك  أكم  أالع مميذأوال  ئميذأعمىأالمك ب تأأيضً  أ   أعميع أإل م م ال يأا    ه 

أالوطاي  أالاع ح أع مع  أكمك ب  أوأأأ،ال س ل  أال   مك ب  أأ،ع مع  ع مع أومك ب 
أبي ءيت.

أوأب  كأخطوا همأعمىأم أل ي حأمذأحسذأاالس  ب  أوال  ح ب.أفأثمذألهمأعهو  م،
(أوعميعأال  ئميذأعميه أفأ   مأأال   )ع مع أأ اأإ ا ةأع مع يأالحبيب والأأاسىأأخي

أ.لهمأبعءي أالشك أوال   ي أوأ ماىألهمأالمءي أمذأال   مأواالء    
أ
 

 

 

 



 ت

 الممخص

وال ررواايذأو طبي   ررحأفرريأسرري رأال شرر يع تأحعيرر أالخبرر ةأفرريأاإلثبرر تأالعارر ئيأموضرروعأ  ررمأ  اسرر 
ب ل شرر يع تأالعءائيرر أم   ارر أالسررمط أالوطايرر أالفمسررطياي أرأفرريأمارر طالفمسررطياي أالمطبة رر أالعءائيرر أ

 و ًاأمهمرً أفريأ كييرفأأو ابعأأ مير أال  اسر أمرذأكروذأأذألمخبر ة،أ(مص أواأل  ذألم و أالمع و ةأ)
،أو هرر فأإلررىأكشررفأغيرر أم صررو ةمررذأحيررثأكواهرر أقصرر يحأمف عمرر أأوأع ضرري أأاألفعرر  أالع ميرر 

 يسرر أمررذأالعمررومأوالمسرر ئ أال كاولوعيرر أالم  حرر أو رريأ ا رر أإلررىأأالح رر ئرأمسرر ا ةأفرريأ لرركأإلررىأمرر 
حيءأال عوىأالعا ئي أ لياًلأي عمرأب إلثب تأالعا ئيأم أك ذأب إلمكر ذأالوصرو أإليرحألروالأاالسر ع ا أ

 . ب لخب ة

قر اوذأاإلعر اءاتأاسر خ امأماهعير أالوصرفأال حميمريأالم ر  ذأفريأ ر  أال  اسر أمرذأخرال أ م روقر أ
أ.المص يأواأل  ايأيذأاإلع ائييذب ل ش يعأ حوم   اأفمسطيايالعءائي أال

لعءائررريأوط قرررحأم  يررر أاإلثبررر تأاوفصررر أ مهيررر يأشرررم أقسرررمتأال  اسررر أإلرررىأثالثررر أفصرررو أأحيرررث
الخبررر ةأكوسررريم أإثبررر تأعءائيررر أوكررر لكأالفصررر أالثررر ايأ حررر ثأعرررذأال واعررر أوالفصررر أاألو أ ضرررمذأ

وأخيرر ًاأاا هررتأال  اسرر أأا رر ئاأالخبرر ةثأعرر ءأفيررحأالفصرر أالث لرربيامرر أالشرركمي أوالموضرروعي ألمخبرر ةأأ
وق ئمر ألممصرر   أوالم اعرعأال ريأ رمأال عروعأإليهر أمرذأأعرر أشرممتأأ رمأالا ر ئاأوال وصري تأبخ  مر أ

أك  ب أال  اس .
أذأالخبرر ةأمررذأوسرر ئ أي ررفأعمررىأ أسرره أالا رر ئاأوال وصرري تأخمصررتأال  اسرر أإلررىأمعموعرر أمررذأوأ

الخبي أالمخ صأوالمكمرفأمرذأقبر أالمحكمر أوكر لكأأذأالمع يار أأاإلثب تأإالأأذأال يأي ولىأأم   
أوأمرذأياروبأعارحأ،أو بريذأأذأال ضر ي أال ريأيمكررذأبهرر أوسريم أمرذأوسر ئ أاإلثبر تأوي رومأال  ضريأ

االع م  أفيه أعمىأقو أأ  أالخب ةأكثي ةأوم طو ةأوأذأال   ي أالم  مأمذأالخبي أأوأالمع يذألمح أ
أ.م  ضيل عوىأإالأأاحأغي أممءمألالاءاعأيع ب أ لياًلأفيأا

و وص أالب حثأفيأ  اس حأإلىأبعضأال وصي تأمذأأ مه أأذأالخب ةأ كفيأقو أخبي أواحر أفهروأ
،أوك لكأال ض ي أال يأ ع م أعمرىأقرو أأ ر أ ةأإ أالأب أفيه أمذأ ع  أالشهو الح كمأبخالفأالشه 

أالح يث .أأالمع ف أوالخب ةأكثي ةأغي أمح و ةأا يع ألم طو اتأالعممي 
المحرر كمأالع الرر أواألم ارر ألمررذأ ا خرربهمألم يرر مأبمهمرر أالمع يارر أالب حررثأبررأذأ  حرر ىأوكرر لكأأوصرريأ

والخب ةأألاه أ ضعأح ورأالا  أبيذأأي يهم.أوعمرىأالمعر يذأوالخبير أأذأالأيخروذأوأذأيكروذأقروااًلأ
أمي .لمحرأالأياع أو اءأ غ ئبأال اي أوشهوا ه أفيظمهمأم  ب أم  عأمذأال اي أق
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Abstract 

 
This study has researched and studied the subject of an authentic experience in the 

criminal prosecution and its applications in the context of the legislations and penal 

laws applied in the Palestinian National Authority areas in comparison with the 

legislations applied in the neighboring countries (Egypt and Jordan), the importance 

of the study comes from the very important role played by the factor of experience as 

it determines whether the criminal offenses are committed intently or unintendedly, 

the study also aims , on revealing the facts based on what’s available of scientific and 

technological evidences for it to be moved through to a criminal case into the criminal 

evidentiary , and that can’t be achieved nor reached without the factor of experience. 

The study uses the methodology of the analytical, descriptive, comparative research 

throughout the Palestinian law of Penal Procedure and it compares with Penal 

legislations of both Egypt and Jordan. The study is divided into three chapters, and an 

additional introductory chapter that includes the definition of penal evidence, and its 

methods, chapter one includes and talks about “Experience “as a valid method for 

proofing and confirming the penal evidence, as for the second chapter it includes 

formational objective regulations/rules of experience, and chapter three that includes 

the results and findings on “Experience “, and finally the conclusion that includes the 

most important findings, recommendations , and a list of the sources and references 

that were used to write this study. 

The study concluded a set of important findings and recommendations, one of its most 

important findings is that “Experience” is a valid method of proofing and confirming 

evidence, and is considered by the judge or the person representing him, and it’s also 

been found that the cases that depends on the factor of experience and the perspective 

of the experts are numerous, advanced and highly sophisticated, and that the report 

provided by the expert or the examiner for the case is in fact considered as an 

evidence in the case but however the judge is not bounded by it. 

In this study the researcher has reached some recommendations, and one of the 

important ones is that one expert’s decision or perspective in the case is quite enough 

and decisive unlike the testimony, in which case the multiplicity of witnesses is 

required ,nevertheless , cases that depends on the experts decisions are numerous and 

unlimited due to the ongoing modern scientific development, finally , the researcher 

also recommends  that courts should be firm , honest and fair when electing the 

examiner due to importance of this role in court , in which he’s going to be 

responsible for people’s rights , and for the examiner to be just and firm in his 

decisions .  
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 مقدمةال
الحمد هلل رب العالمين والصالةة والالالةع ى الش ف الرن ااء يالام والمرالال ين الاليدءا محمالد الصالاد     

 .اامين وى ش فله وصح ه فجمعين و عد
تمثال  الجريمالالل الال وخًا اًيالالرًا ينالالدد فمالن والالالةمل المجتمالح ويعالالرا مصالالالحه لةءتنالا   ولالال ا مالالن   

ءزا  العقالاب و ض ً مرتخ ينا  وتقديمنع ل قضام الواجب فن تتضافر الجنود من فج  مخافحتنا  و  ا 
 المءاالب  نع.

قاءون العقو ات يمث  اىتدام ى ش الءظاع االجتماىي  في فارتخاب فيل جريمل مءصوص ى ينا    
إال مالن االة  تالتتش معاق الل الجالاءي ت   ن ا الءظالاع  وال اويترتب ى يه ح  الدولل في معاق ل من ف

 ءد إلالش فدلالل إث الات ت خالد وقالو ت ءالام ى الش حخالع قضالائي  يالاللنالا الدولالل الدىوى الجءائيالل التالي ت جالت 
 .(1)الفع  وءال ته إلش فاى ه

الالءاد  ا  ت ا  خافل الال   الم روىل ل حصو  ى الش الالدلي  الالةزع اث الات الفعال  و إمر ويتً ب اا   
الال ي  إلش مرتخ ه  وتعد الا رة من فهع والائ  ااث ات في ه ا المجا   وااصل في ىصالرءا هال ا 

وال ي االتادمت فيه فحدث التقءيات من فج  تحقي  فهدان رة الع ع  يح  لءا فن ءالميه ىصر ثو 
 غير م روىل.

إن الاارجين ىن القاءون من ال يتلون جندًا في االالالتفادة مالن خال  جديالد يقدماله الع الع الحالديث     
مس معالمنا  افالام في فثالر يالد    غيل الوصو  إلش فيالر الوالائ  والًر  الرتخاب الجريمل  ًو وا 

 ى ينع.
ولقد تمخن ه الم من ارتخاب العديد من الجرائع ضد اا ااص وااموا  وااءظمل  ىن ًري     

الوالائ  االختروءيل الحديثل     وص  اامر إلش حد ارتخاب جرائع القت  العمد  االتاداع  ال خات 
ى الالالش  الالال خل ااءترءالالالت  الالالالوام  الرقميالالاللىالالالةوة ى الالالش ارتخالالالاب جالالالرائع الماالالالدرات (2)االتصالالالا  ىالالالن  عالالالد

جنزة فوهخ ا جرائع غالي  ااموا  وغيرها  ومن هءا خان ى ش   الترويج فو  الواالًل  ين ااًران
العدالالالل فن تالالالالعش إلالالش الالالالال   فالالالي االالالالتفادة مالالالن خالالال  جديالالد يقدمالالاله الع الالالع الحالالديث  وى الالالش الم الالالر  

ا الجريمالل وضال ً مرتخ ينال ت الا  مات الن الالال   لخ النإإصدار الت ريعات التي تتيح لنال   ااجنالزة 
ولزامًا ى ش من قدر لنع فن يحفظوا فمالن والالةمل الفالرد والمجتمالح وتً يال  ت الريعاته فن ال يالداروا 
جندًا في تت ح واخت ان خ  جديد مفيالد  ومالالايرة رخالب التًالور  والتالال ح  الالع ع والمعرفالل لمواجنالل 

تمءالاله واالالالتقرار   وفن يتالالال حوا خالال  مالالن تالالالو  لالاله ءفالالاله المالالالاس  حقالالو  المجتمالالح وخرامتالاله  والع الالث  
  الع ع  خ  معًياته ليخون لنع الغ  ل في الال ا  مح المجرمين والاارجين ىن القاءون.
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ىالالدادهع لمالالالايرة رخالالب التقالالدع فالالي          ومالالن الضالالرورة فالالي هالال ا المجالالا  تتهيالال  فئالالل مالالن الءالالاس وا 
صالالو  إلالالش فد  تفاصالالي نا  ر فغالالوار الجريمالالل ل و  مجالالا  الع الالوع والفءالالون الدقيقالالل التالالي تمخالالءنع مالالن الالال

واالالالتاداع الع الالوع والفءالالون الدقيقالالل لرفالالح ف الالالً اةثالالار المات فالالل فالالي مالالالرح الجريمالالل  الالال ي يعجالالز فن 
االالةص  وفولئالال  هالالع الا الالرام الالال ين يالالالتعين  نالالع  يقدمالاله غيالالرهع  وليحم الالوا ااماءالالل وي دوهالالا   مالالل وا 

ن مة الالالالالات الجريمالالالالل مالالالالتمور الضالالالال ً القضالالالالائي فالالالالي مرح الالالالل االالالالالالتدال  ليءيالالالالروا لالالالاله الًريالالالال  لخ الالالال
الفءالالي الالال ي ال وافاياهالالا  ويالالالتعين  نالالع رجالال  الءيا الالل العامالالل فالالي مرح الالل التحقيالال  ليقالالدموا لالاله الالالدلي  

يء ئ  غيالر الحقيقالل  ويالالتعين  نالع القاضالي فالي مرح الل المحاخمالل فيقالدموا لاله الالرفي الالالديد والءتالائج 
خ  قءاىتاله ويصالدر حخماله وق  اله ويقدموا له الدلي  القائع ى الش فالالاس مالن الع الع لي الخما الواضحل  

 م يم  االًمئءان.
فعمالالال  الا الالالالرام هالالالالو ىمالالالالاد العدالالالالل ووالالالالالي تنا احقالالالالا  الحالالالال    ااصالالالل إ ا تالالالالوفرت فالالالالي الا الالالالرام    

قاءوءيالالل  وتالالوافرت الءزاهالالل والحيالالدة واااالالةص الجالالرامات ااالا الالرة وفالال   ًو قالالتال الالرًو القاءوءيالالل  
 لل.دافدام رالالل الا رة ممن ء روا فءفالنع لادمل العوااماءل في خ  من فوخ  إلينع القاءون منمل 

ى الش  ش  وتخون لنا الحجيل فماع القضام ما لالع ت ءالالحقيقيلوال يمخن فن يخون ل ا رة قيمتنا       
فالاس ال يع من  دايتنا فتقوع ال ًات الءدب الماتصل  تخ ين الا رام الم ه ين ال ين تتوافر فينع 

ن وال الالوائح  وتتالالوافر فالالينع الحيالالدة والءزاهالالل  ممالالن فقالالالموا اليمالالين ى الالش ال الالرًو التالالي تفرضالالنا القالالواءي
االالالالةص  ليقومالالالالوا  الالالالتدام ااىمالالالالا    وفالالالال  الالالالالءظع المحالالالالددة لً يعالالالالل خالالالال  ىمالالالال  فدام ىم نالالالالع   مالالالالل وا 

 الالر  والع الالع دوءمالالالا مو االالالتاداع فحالالدث التقءيالالالات والوالالالائ  الع ميالالل الم الالالروىل  التالالي يعتالالرن  نالالالا ال
ال تقرهالالا القالالواءين ليقالالدع الا يالالر تقريالالر  التالالي  ًالالر ة ىالالن الع الالع  فو الاالالالتاداع لت الال  الوالالالائ  ال عيالالد

يءً   الح  فيةمس وجدان القاضي الجءائي  الفءي القائع ى ش فالاس من الع ع والتجر ل  وال ي 
ومالالالن ثالالالع يتاالالال   الالالالءدًا لالالاله فالالالي  ءالالالام قءاىتالالاله فيقضالالالي ى الالالش ءحالالالو مءالالاله وهالالالو مًمالالالئن ال الالالا  مالالالالتريح 

الالالدلي  الع مالالي  حيالالث فصالال ح ل دلالالل الع ميالالل قيمالالل لالالدىد اادلالالل االىتالالران الالالي حيالالث يعالالدالضالالمير. 
يخالون القاضالي قءاىتاله ى الش فالاالاله  و لال  فالي ضالوم مالا فالالفر ىءاله التقالدع الع مالي مالن ل ليس دقيقالاً 

ل العم .  اخت افات يتً ب االتادامنا إىادة ترتيب ااورا   وتغيير ااًر
ل الالال ين  ففالالرادمين ى ينالالا مالالن ت الال  هالالي الا الالرة التالالي ءنالالدن إلينالالا  والتالالي يتقالالدع القالالائ    جنالالاز ال الالًر

ء روا فءفالنع لادمل العدالل  في  لون راحالتنع والالعادتنع اجال  فن يءالاع المالواًن قريالر العالين  لثقتاله 
يف ت من العقاب  عد اليوع إن  ام اهلل  ًالما هيت اهلل ه   الفئالل التالي تالالنر لتعقالب لن فن مجرمًا 

ل  فيصالالءعون مءالاله  ًريالال  االالالالتءًا  دلالاليًة ءاصالالعًا  فالالي مالالالرح الجريمالال ظنالالرفثالالر جامالالد ال يخالالاد ي
 وفولئ  هع ا رام مص حل تحقي  اادلل الجءائيل  فو اادارة العامل ل دلل الجءائيل.

والا رة ليالت وليدة اليوع فو اامس     إءنا تجد فالاالًا في ديءءا ااالةمي الحءين  حيث    
الا رام ىءد ىدع خثر من فر عل ى ر قرءًا يتمر  ال ا  فه  ال خرى من فءز  القرآن الخريع مء  
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ْكِر إِْن ُكْنتُْم ََل تَْعلَُمونَ ]الع ع والمعرفل  قا  تعالش:  وقا  ىز     {35}النحل:[ فَبْسأَلُوا أَْهَل الذِّ
   {13}فاطر:[ َوََل يُنَبِّئَُك ِمْثُل َخبِير  ]من قائ  : 

 
 دراسةأهمية ال

ت الجريمل تءتمي إلش ىالع الماضي من حيث خوءنا تمت واءتنت ففعالنا فإن جنل لما خاء   
التحقي  اال تدائيل فو المحخمل  حاجل إلش والي ل تالاىدها ى ش إىادة  ريً ااحداث ل ا فإن 
الا رة ت عب دورًا هامًا في تخوين ىقيدة القاضي الوجداءيل ل وصو  إلش إث ات وقو  الجريمل 

فاى نا الحقيقي مما يتيح ل قاضي إمخاءيل الفص  في القضايا التي يتوقن الفص  واالءادها إلش 
 فينا ى ش  عا الجواءب الفءيل والع ميل.

     
مفتع ل فو اءتحاريل  قصديهالجزائيل من حيث خوءنا خما فن ل ا رة دورًا منمًا في تخيين الدىوى   

ل رىي ى ش ال ي  المثا  والتمييز  ين فو ىرضيل    ل  فءه  تت ح إجرامات الا رة في الًب ا
ااصا ل والمرا وتحديد ااداة المالتادمل وت يان تعدد ال رخام  الءظر إلش  يان  دة ااصا ل 
وموقعنا ًو يعتنا ومدى الضرر الءاجع ىءنا وي دي  المجم  إلش وضح الصورة الحقيقيل فماع 

 عل  ما ي دي إلش إءزا  حخع القاءون ى ينا.المحخمل ليتالءش لنا اتاا  القرار الصائب  تخيين الواق
 
الائ  مإلش خ ن الحقائ  مالتءدة في  ل  إلش ما تيالر من الع وع والالا رة تندن     

التخءولوجيل المتاحل وهي تءق  إلش حيز الدىوى الجءائيل دليًة يتع    ااث ات الجءائي ما خان 
  اامخان الوصو  إليه لوال االالتعاءل  الا رة.

 
الًيءيل الع يا يجدها تا و من في فحخاع تتع    الا رة  وى يل فإن المتت ح احخاع المحاخع الف   

خوالي ل إث ات جزائي اامر ال ي ال يءالجع مح التًور النائ  في الع وع والتخءولوجيا التي فتاحت 
التعاءل  الا رة لمرتخ ي الجرائع التفءن في إافام جرائمنع. و التالي خان من المفترا فن يخون اال

  .الءادها لفاى نا دورًا منماً ا  في خ ن الجرائع وخ ل  في إث ات وقوىنا و 
    أهداف الدراسة

 : ما ي ي إلشه   الدراالل تندن 
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