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مقدمة

ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  چہ  القائل:  اهلل  اأحمد   
ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
واأ�شلم  واأ�شلي  ڻچ)))  ڻ  ڻ  چں  والقائل:  ېچ)))،  ې  ې 

على �شيد املر�شلني حممد النبي الأمني ومن تبعه باإح�شان اإلى يوم الدين، وبعد.

مفهوم املو�شوع: 

 ل ي�شتغني املحقق اأو القا�شي عن اخلربة العلمية اأو الفنية ، ذلك لأن ا�شتمرار تقدم 
العلوم والتكنولوجيات احلديثة يوؤدِّي اإلى ولدة خربات جديدة، لي�شت معروفة لغري 
النزاع،  ح�شم  لغر�ص  احلقيقة  اإلى  ي�شل  اأن  يف  يرغب  فالقا�شي  بها،  املتخ�ش�شني 
اإثبات  يف  خبري  براأي  ي�شتعني  اأن  منا�ص  فال  الأنظمة،  ون�شو�ص  ال�رشع  مبادئ  وفق 
الن�شب، اأو العيب يف ال�شلعة، اأو حالت اجلنون، اأو اجلروح، اأو الت�شمم، فمثل هذه 
العلمي  التقرير  لإبداء  املتخ�ش�شني  اخلرباء  راأي  بال�رشورة  تتطلب  واأمثالها  احلالت 
اجلازم، فالق�شاء ل ي�شتطيع اأن يقف مكتوف الأيدي اإزاء وقائع هي خارج تخ�ش�شه 

املهني؛لذلك يلجاأ اإلى اأهل اخلربة ملعرفة راأيهم يف مو�شوع النزاع.

�صورة املائدة، االآية ))).  (((
�صورة فاطر، االآية )4)).  (((
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اأهمية املو�شوع:

 ل �شكَّ يف اأن اخلرباء يعدون من اأعوان الق�شاء، الذين ل ميكن ال�شتغناء عنهم 
يف الق�شايا العلمية اأو الفنية التي ينظر فيها القا�شي)3)، فهو ل ي�شتطيع النظر يف 
القا�شي  فغاية  املهني،  تخ�ش�شه  خارج  هي  خربة  اإلى  حتتاج  التي  الق�شايا  بع�ص 
الو�شول اإلى احلقيقة لكي يكون حكمه عادًل، وهذه تتحقق بال�شتعانة باأهل اخلربة 
الذين يكون راأيهم و�شيلة يف الإثبات، ذلك اأن التقدم املعا�رش يف خمتلف امليادين 
اأبرز احلاجة اإلى اخلرباء يف املجال الق�شائي. ويعترب اخلبري يف مركز نظامي قريب 
من مركز القا�شي لذلك تن�ص املادة )١٢9( من نظام املرافعات ال�رشعية ال�شعودي 
اخلرباء  رد  »يجوز  اأنه  على  ١٤٢١هـــ  ل�شنة   )٢١( رقم  امللكي  باملر�شوم  ال�شادر 

لالأ�شباب التي جتيز رد الق�شاة«.
 من هذا يتبنيَّ لنا مبا ل يدع جماًل لل�شكِّ من خالل حتليل املو�شوع اأهمية اخلبري، 

و�رشورته الق�شوى يف بع�ص املنازعات الق�شائية.

منهج الدرا�شة:

والفقه،  وال�شنَّة،  الكتاب،  من  كل  يف  موجزة  ب�شورة  اخلبري  مو�شوع  �شاأدر�ص   
والأنظمة ال�شعودية، و�رشاح القانون.

الق�صاء ونظام  املادة )))) من نظام  الق�صاء، وذلك مبوجب  اأعوان  ال�صعودي اخلرباء من  يعد املنظم   (3(
ديوان املظامل، ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم ))7) ل�صنة ))4)هـ، التي تن�ص على اأن : »يعد من اأعوان 
ال�سر،  واأمناء  واخلرباء،  واملرتجمني،  واملح�سرين،  والباحثني،  ال�سجل،  وكتُّاب  ال�سبط،  كتَّاب  الق�ساء 
ونحوهم، وت�صدر الئحة بقرار من وزير العدل بعد االتفاق مع رئي�ص املجل�ص االأعلى للق�صاء تبنّي القواعد 
واالإجراءات املنظمة الأعمالهم«. ومن القوانني العربية التي تعد اخلبري من اأعوان الق�صاء، قانون ال�صلطة 

الق�صائية يف م�صر، رقم )46) ل�صنة )97)م، )املادة )3)).
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خطة البحث:

 اأتناول مو�شوع اخلبري يف العملية الق�شائية، حيث اأبداأ بتمهيد عام يبنيِّ الأحكام 
اخلبري  اأولها:  يعر�ص  م�شتقلة،  مباحث  خم�شة  اإلى  البحث  اأق�شم  ثم  للخبري،  الناظمة 
يف مواد املعامالت املالية، ويف الثاين: اخلبري يف مواد الأحوال ال�شخ�شية، والثالث: 
اخلبري يف مواد اجلنايات، والرابع: يتناول م�شئولية اخلبري، اأما املبحث الأخري فاأعر�ص 
هذه  طبيعة  من  ا�شتمّدها  وتو�شيات  نتائج  بجملة  البحث  واأنهي  اخلبري،  حقوق  به 

املو�شوع. ومن اهلل ال�شداد والر�شاد واإليه ح�شن املعاد.. 

 متهيد عام
الأحكام الناظمة للخبري

اخلبري  ومتييز  اخلربة،  وم�رشوعية  واخلبري،  اخلربة  تعريف  التمهيد  هذا  يف  اأتناول   
عن غريه من االأفراد، وال�رشوط الواجب توافرها يف اخلبري، واأنواع اخلرباء، وطريقة 
الفرد، ومبا�رشة اخلبري لعمله، والتقرير  اختيارهم، ونظام تعدد اخلرباء، ونظام اخلبري 

الذي يقدمه اخلبري، و�شاأتناول هذه املو�شوعات يف ع�رش فقرات م�شتقلة.

1. تعريف اخلربة واخلبري

 اخلربة لغة: من اخلرب، اأي: النباأ. واخلرب: ما اأتاك من نباأ عّمن ت�شتخرب وتقول: اأخربته 
واخلابر:  يخربه.  اأن  وطلب  اخلرب  عن  �شاأله  وا�شتخربه:  مرتادفان)4).  وهما  وخربته، 
الدار  القاهرة،  النبي،  يعقوب عبد  اللغة، ج7، حتقيق:  تهذيب  اأحمد:  بن  اأبو من�صور حممد  االأزهــري،   (4(

امل�سرية للتاأليف والرتجمة،)د. ت( ، �ص364، مادة )خرب).
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املُخترِب املجرِّب.
 واخِلرب واخُلرب واخِلربة واخُلربة واملَخرَبَة واملُخربة: كله العلم بال�شيء. يقال: من اأين 
لأعلمن علمك،  اأي:  وقولهم: لأخربن خربك،  علمته؟  اأين  من  اأي  الأمر  خربت هذا 

يقال: �شدق اخَلرَبَ اخُلرب))).
قوا بني اخُلربة، واخِلربة، فقالوا: اخُلربة: العلم   وجدير بالذكر اأن اللغويني العرب فرَّ
بالباطن اخلفي لحتياج العلم به لالختبار، واخِلربة: العلم بالظاهر والباطن، وقيل باخلفايا 

الباطنة ويلزمها معرفة الأمور الظاهرة)6).
 وخرب الرجل خبوًرا وهو خبري)7). واخلبري: املطلع على الأمور بحيث ل يخفى عليه 

منها �شيء))).
 وقال العالء احل�شني اأن املراد باأهل اخلربة، اأنهم اأرباب املعرفة بكل جتارة و�شنعة)9)، 
وقال تعالى: چ ں ڻ ڻ ڻچ)1))، واخلبري هو اهلل تعالى، العامل بكنه الأ�شياء 

وببواطن الأمور، واملطلع على خملوقاته ظاهًرا وباطًنا)))).

 واخلربة براأي اجلرجاين: هي املعرفة ببواطن الأمور)))).
الإثبات،  جمالت  يف  املحقق  اأو  القا�شي  بها  ي�شتعني  التي  الو�شائل  من  واخلربة   

ابن منظور، حممد بن مكرم بن علي: ل�صان العرب، ج)، بريوت، دار ل�صان العرب، )د. ت)، �ص3)7، مادة )خربة).  (((
والتوزيع، )د. ت)،  لن�صر  ليبيا  دار  ليبيا،  بنغازي،  العرو�ص، ج3،  تاج  ال�صيد حممد مرت�صى:  الزبيدي،   (6(

�ص67)، مادة )خربة).
الزبيدي: مرجع �صبق ذكره ، يف املو�صع ذاته..  (7(

ال�صوكاين: حممد بن علي بن حممد )ت 1)))هـ) : فتح القدير – اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التف�صري،   (((
ج4، حتقيق: د. عبد الرحمن عمرية، املن�صورة، دار الوفاء ، بريوت، دار ابن حزم، 6)4)هـ - )11)م، �ص4).

عالء احل�صني، حممد بن علي بن حممد: الدر املنتقى يف �صرح امللتقى، ج3، بريوت، دار الكتب العلمية،   (9(
9)4)هـ - )99)م، �ص9) وما بعدها.

�صورة فاطر، االآية )4)).  ((1(
حممد اإ�صماعيل اإبراهيم: معجم االألفاظ واالأعالم القراآنية، القاهرة، دار الفكر العربي، )د. ت)، �ص46).  ((((
اجلرجاين، علي بن حممد )ت 6))هـ): التعريفات، حتقيق: د. عبد الرحمن عمرية، بريوت، عامل الكتب،   ((((

6)4)هـ - 996)م، �ص)3).
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مل�شاعدته يف تقدير امل�شائل الفنية التي تتطلب دراية خا�شة ل تتوافر لدى ع�شو ال�شلطة 
�شلطة  مبعرفة  اإل  تتم  األ  فالأ�شل  الإثبات،  يف  اخلربة  دور  لأهمية  وبالنظر  الق�شائية. 

التحقيق اأو القا�شي)3)). 
لنظام  التنفيذية  الالئحة  م�رشوع  من  العامة  الأحكام  من   )٢١( الفقرة  وتعرف   
الإجراءات اجلزائية ل�شنة ١٤٢٣هـ، اخلربة باأنها اإبداء الراأي من خمت�ص يف اأحد فروع 

املعرفة العلمية.
بع�ص  اأو  كل  بنف�شه حتقيق  يبا�رش  اأن  احلالت  بع�ص  القا�شي يف  على  يتعذر  وقد   
كالطب  معارفه  ت�شمله  ل  فن  اأو  بعلم  الإملــام  يتطلب  حتقيقها  كان  اإذا  الدعوى  وقائع 
والهند�سة واملحا�سبة واخلطوط ونحوها، فيلجاأ اإلى اخلرباء لال�ستعانه بخربتهم يف بيان 

حقيقة الأمر املتنازع عليه)4)).
 واخلربة املق�شودة يف هذه الدرا�شة هي اخلربة الق�شائية، فهي و�شيلة اإثبات يقوم بها 
ا من اخلرباء، بناًء على طلب القا�شي، فيقوم اخلبري يف هذه  من ميلك علًما اأو اخت�شا�شً
تنازع  فاإذا  فيه،  املتنازع  الأمر  لبيان حقيقة  والأبحاث  الإجراءات  احلالة مبجموعة من 
اثنان اأو اأكرث ب�شاأن ن�شب طفل فاإن القا�شي يطلب من اأخ�شائي التحليل املخربي فح�ص 

احلام�ص النووي للطفل ولالثنني اللذين يتنازعان اأبوته اأو اأمومته.
 واخلبري هو كل �شخ�ص له دراية خا�شة مب�شاألة من امل�شائل، فيلجاأ اإلى اخلربة كل ما 
نف�شه  القا�شي من  ياأن�ص  الدعوى م�شاألة يتطلب حلها معلومات خا�شة، ل  قامت يف 
الكتابة العلمية اأو الفنية لها، كما اإذا احتاج احلال لتعيني �شبب الوفاة، اأو معرفة تركيب 

مادة م�شتبه يف اأنها �شامة اأو مغ�شو�شة، اأو حتقيق كتابة مدعى بتزويرها)))).

د. اآمال عبد الرحيم عثمان: اخلربة يف امل�صائل اجلنائية، ر�صالة دكتوراه، جامعة القاهرة، دار النه�صة   ((3(
العربية، )96)م، �ص3، )7).

د. اأحمد اأبو الوفاء: قانون املرافعات املدنية والتجارية، القاهرة، دار النه�صة العربية، )د. ت)، �ص6)6 وما بعدها.  ((4(

امل�صت�صار جندي عبد امللك: املو�صوعة اجلنائية، ج)، بريوت، دار اإحياء الرتاث العربي، 976)م، �ص))).  ((((
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كالطبيب  الق�شية  مبو�شوع  الأخ�شائيني  باخلرباء  ال�شتعانة  ميكن  التحقيق  واأثناء   
ال�رشعي، اأو خبري حتقيق الب�شمة، اأو خبري الت�شوير اجلنائي، اأو خبري الأ�شلحة، اأو خبري 
احلرائق،  خبري  اأو  الكيمائية،  اأو  الطبية  الفحو�ص  خبري  اأو  اجلرمية،  والأدوات  الآلت 
اأو ق�شا�ص الأثر )القائف(، اأو خبري احلا�شب الآيل، اأو خبري تزوير بطاقات الئتمان،  
لتحديد  الوراثية  الفحو�ص  اأو خبري  املايل واملحا�شبي،  اأو اخلبري  امليكانيكي،  اأو اخلبري 

الن�شب واأ�شاليب اجلرائم امل�شتحدثة الأخرى، وغري ذلك من اخلرباء.

 2. م�شروعية اخلربة

ڃ  ڃ  چڄ  تعالى:  اهلل  يقول  اإذ  وال�شنَّة،  الكتاب  يف  م�رشوعة  اخلربة   
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎچ)6))، 
املف�رشون يف  اختلف  وقد  چڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺچ)7))،  يقول:  كما 
الكتاب)))). وقال  اأهل  اأ�شلم من  باأنهم من  الطربي  الإمام  قال  الذكر فقد  اأهل  تف�شري 
الإمام ابن كثري باأنهم اأهل القراآن)9)). وقال الإمام اأبو ال�شعود باأنهم اأهل العلم اأو كل 

من يذكر بعلم اأو حتقيق)1)).
 ويقول اهلل تعالى: چڱ ڱ ڱ ڱ ں ں چ)))) وف�رش هذه الآية ال�شيخ 
طنطاوي جوهري باعتبارها الآية التي تدل على علم الب�شمات، فقال: اأعلم اأن 

�صورة الفرقان، االآية )9)).  ((6(
�صورة النحل، االآية )43).  ((7(

االإمام الطربي، اأبو جعفر حممد بن جرير )ت 1)3هـ): جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن، ج4)، بريوت،   ((((
دار الفكر، 411)هـ - 1)9)م، �ص)1).

االإمام ابن كثري، اأبو الفداء اإ�صماعيل بن كثري القر�صي )ت 774هـ): تف�صري القراآن العظيم، ج)، القاهرة،   ((9(
موؤ�ص�صة الريان، )د. ت)، �ص))).

امل�صهور  الكرمي،  القراآن  اإلى مزايا  ال�صليم  العقل  اإر�صاد  العمادي:  بن حممد  ال�صعود، حممد  اأبو  االإمام   ((1(
بتف�صري اأبي ال�صعود، ج)، بريوت، دار اإحياء الرتاث العربي، )د. ت(، �ص6)).

�صورة القيامة، االآية )4).  ((((
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م�شاألة ت�شوية البنان من اأبدع ما جاء به الذكر احلكيم، ومن اأعجب املعجزات 
القراآنية، وذلك مبني على اأن كل امرئ يف هذه االأر�س ال ت�سابه خطوط اأ�سابعه 
والقاتلني،  ال�سارقني  على  احلجة  هذه  قامت  وبذلك  غريه،  اأ�سابع  خطوط 
لون على ب�شمات الأ�شابع. اإًذا ذكر البنان يف القراآن  فالق�شاة يف املحاكم يعوِّ
حلكمة مل يظهر اأثرها يف احلياة الدنيا ظهوًرا وا�شًحا اإل يف زماننا احلا�رش. وقد 

ں  ڱ  ڱ  ڱ  چڱ  لآية  قال:  اأ�شلمت؟  ملاذا  له:  فقيل  اأملاين  عامل  اأ�شلم 
ںچ. فاإن الك�شف عن اأمر ب�شمات الأنامل مل تعرفه اأوربا ف�شاًل عن العرب 

اإل يف زماننا هذا)))).
الإمام  ومنهم  املف�رشون،  قال  ڻچ)3))،  ڻ  ڻ  چں  تعالى:  اهلل  ويقول   
البغوي يف معنى هذه الآية: ل يخربك مثل من هو خبري بالأ�شياء عامل بها، وهو اهلل 
�شبحانه وتعالى، واأنه ل اأحد اأخرب بخلقه واأقوالهم واأفعالهم من اهلل �شبحانه، وهو اخلبري 

بكنة الأمور وحقائقها)4)).
قالت:  اأبيها-  وعن  عنها  اهلل  -ر�شي  عائ�شة  املوؤمنني  اأم  عن  النبوية،  ال�شنَّة  ومن   
»دخل علّي ر�شول اهلل -�شلى اهلل عليه و�شلم- ذات يوم وهو م�رشور، فقال: يا عائ�شة 
ًزا املدجلي دخل علّي فراأى اأ�شامة وزيًدا وعليهما قطيفة قد غطيا راأ�شيهما  زِّ اأمل تر اأن جُمَ
اأن  يتبنّي  هذا  ومن  بع�ص«)))).  من  بع�شها  الأقــدام  هذه  اإن  فقال:  اأقدامهما،  وبدت 

للخربة اأ�شا�ص �رشعي يف ال�رشيعة الإ�شالمية.
ال�صيخ طنطاوي جوهري: اجلواهر يف تف�صري القراآن، ج4)، القاهرة، مطبعة م�صطفى البابي احللبي )د.   ((((

ت)، �ص)31.
�صورة فاطر، االآية )4)).  ((3(

االإمام البغوي ال�صافعي، اأبو حممد احل�صني بن م�صعود الفراء: تف�صري البغوي امل�صمى معامل التنزيل، ج3،   ((4(
بريوت، دار الكتب العلمية، 993)م، �ص491.

االإمام البخاري: �صحيح البخاري، باب مناقب زيد بن حارثة، ج3، حديث رقم ))))3)، �ص)36) – االإمام   ((((
م�صلم: �صحيح م�صلم، كتاب الر�صاع، باب اإحلاق القائف الولد، ج)، حديث رقم )9)4))، �ص))1).
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 ويف الأثر: رجوع اأمري املوؤمنني عمر بن اخلطاب -ر�شي اهلل عنه- اإلى اأهل اخلربة 
والخت�شا�ص يف خ�شومة الزبرقان مع احلطيئة يف جمال ال�شعر، فقد �شكا الزبرقان 
اأراه  ما  للزبرقان:  عمر  فقال  احلطيئة،  قاله  ما  وذكر  عنه-،  اهلل  -ر�شي  لعمر  احلطيئة 
يكون هجاء  اإنه ل  املوؤمنني  اأمري  يا  فقال:  كا�شًيا؟  طاعًما  تكون  اأن  تر�شى  اأما  هجاك، 
اأ�شد من هذا، فرجع عمر اإلى ح�شان بن ثابت و�شاأله عن ذلك، فقال يا اأمري املوؤمنني ما 
هجاه، ولكن �شلح عليه، وبناًء على راأي ح�شان حب�ص عمر احلطيئة)6)). كما رجع عمر 
بن اخلطاب اإلى ابنته حف�شة -ر�شي اهلل عنهما- يف اأمر يخ�ص الن�شاء، اإذ �شاألها كم 
ة ما بني الأربعة اأو  ت�شرب املراأة عن زوجها؟ وذلك يف جمال الغزو واجلهاد، فاأفتته باأن املدَّ
اخلم�شة اأو ال�شتة اأ�شهر. ومل يرجع عمر -ر�شي اهلل عنه- يف ذلك اإلى الرجال كعادته 
يف النوازل الأخرى؛ لأن هذا الأمر يخ�ص الن�شاء، وهن اأعرف بذلك من غريهن، فدل 

على م�رشوعية الرجوع اإلى اأهل اخلربة والعمل براأيهم)7)).
 وجدير بالذكر اأن النظام ال�شعودي يجيز ال�شتعانة باأهل اخلربة يف نظامي املرافعات 
ال�رشعية، والإجراءات اجلزائية )و�شيتم بيان ذلك فيما بعد(، كما يوجب نظام الأمن 
اإلى راأي خبري، كوجوب  العام ال�شتعانة باخلرباء يف امل�شائل الفنية التي يحتاج فيها 
ا�شت�شحاب طبيب، وق�شا�ص اأثر يف حوادث القتل والت�شمم، وا�شت�شحاب قابلة يف 

حوادث الإجها�ص)))).
التحقيق  لهيئة  التنفيذية  الالئحة  م�رشوع  باخلرباء  ال�شتعانة  ملو�شوع  تطرق  كما   
الإدعاء العام، واأفرزت لذلك ف�شاًل كاماًل )املواد 9١ – 9٨( من حيث تكليف اخلبري، 

وحالة اختالف اخلرباء واحلق يف ا�شتبدال اخلبري ونحو ذلك)9)).

احلافظ ابن كثري: البداية والنهاية، ج)، القاهرة، دار احلديث، 3)4)هـ، �ص)1).  ((6(
احلافظ ابن حجر الع�صقالين: تلخي�ص احلبري، ج3، مطبعة االأن�صاري بالهند، �ص1)).  ((7(

املادة )1))) من نظام االأمن العام يف اململكة العربية ال�صعودية.  ((((
وزارة الداخلية: م�صروع الئحة هيئة التحقيق واالإدعاء العام، الف�صل ال�صاد�ص )اخلربة) .  ((9(
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3. متييز اخلبري عن غريه من االأفراد

 اأتناول يف هذه الفقرة مقارنة اخلبري بال�شاهد، وباملفت�ص:
متييز اخلبري عن ال�شاهد:

�شاهدها،  التي  الأمــور  الق�شاء  اأمام  يقرر  منهما  كل  اأن  يف  ال�شاهد  اخلبري  ي�شبه   
والتف�شيالت التي لحظها، والظروف التي تاأثر بها، ولكنهما يختلفان يف الأمور التالية:
١. اأن ال�شاهد يقرر ما يعلمه عن وقائع راآها اأو �شمعها بنف�شه، بينما اخلبري يبدئ راأيه 

فيما يعر�ص عليه من ظروف ل يعرفها �شخ�شًيا.
اآخر،  لدليل  تقدير  اأو  اإي�شاح  جمّرد  اخلبري  راأي  بينما  مبا�رش،  دليل  ال�شهادة  اأن   .٢

فاخلبري بهذه املثابة اأقرب اإلى احلكم الق�شائي منه اإلى ال�شاهد.
اأما  بغريهم،  عنهم  ال�شتعا�شة  ميكن  ول  احلال،  بطبيعة  حمــّددون  ال�شهود  اأن   .٣
اأن ينتخب من ي�شاء منهم كما ميكنه  اخلرباء فعددهم غري حمدود، وللقا�شي 

ا�شتبداله بغريه)31).
فاخلبري  ال�شاهد،  يق�شمها  التي  اليمني  تختلف عن  اخلبري  يها  يوؤدِّ التي  اليمني  اإن   .٤
ُيق�شم باأنه يقوم باملهمة املوكولة اإليه ب�رشف واأمانة، اأما ال�شاهد فله �شيغة اأخرى.
اإذا كذب  اأما  الزور.  �شهادة  مبقت�شى جرمية  يعاقب  فاإنه  ال�شاهد  ثبت كذب  اإذا   .5
اخلبري الذي تعينه ال�شلطة الق�شائية ويجزم باأمر مناف للحقيقة، اأو يوؤوله تاأوياًل 
غري �شحيح، وهو يعرف حقيقته فيعاقب باحلب�ص وبالغرامة، ومينع ف�شاًل عن 

ذلك اأن يكون خبرًيا بعد ذلك.
القا�شي  اإلى  يقدم  ال�شاهد  اأن  هو  وال�شاهد  اخلبري  بني  الفروق  اأهم  باأن  قيل  كما   
معلومات ح�شل عليها باملالحظة احل�شية، اأما اخلبري فيقدم اإلى القا�شي اآراء وتقييمات 

امل�صت�صار جندي عبد امللك: مرجع �صبق ذكره، ج)، �ص3)).  (31(
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ال�شاهد  اأن  ذلك  ويعني  فنية.  اأ�شول  اأو  علمية  قوانني  لتطبيق  اإليها  تو�شل  واأحكام 
ي�شتعمل ذاكرته وحوا�شه ومالحظاته، اأما اخلبري فيطبق قواعد علمية اأو فنية لكي ي�شل 
عن طريق اال�ستنباط اإلى تقرير نتيجة معينة، ويت�سل بذلك اأن ال�ساهد يحدده م�سادفة 
معاينته ارتكاب الفعل، اأما اخلبري فتعينه درا�شاته وخرباته ال�شابقة. وقد يجمع �شخ�ص 
بني �شفتي ال�شاهد واخلبري، كطبيب �شهد جرمية قتل وحاول اإ�شعاف املجني عليه قبل 

وفاته واأتيح له بذلك معرفة اأ�شباب وفاته))3).

4. ال�شروط الواجب توفرها يف اخلبري

 هناك �رشوط يف اخلبري يتطلبها الفقه، كما اأن هناك �رشوًطا يتطلبها النظام، وفيما 
يلي بيان ذلك:

�شروط اخلبري فقًها:
 ي�سرتط الفقهاء يف اخلبري اأن يكون حمل ثقة، يف ال�سدق، واالأمانة، والكفاءة 
الفنية))3)، فيكون من اأهل املعرفة فعاًل يف �شنعته ومهنته واخت�شا�شه الذي ي�شاأل 
واملراأة  الرجل  من  ي�سح  قالوا:  الذين  املالكية  عدا  ذلك  غري  فيه  ي�سرتط  وال  فيه، 
اإلى خبري واحد  الرجوع  العدد فيجوز  فيه  وامل�سلم والكافر والفا�سق، وال ي�سرتط 
اأو اأكرث، لأنه ي�شبه ال�شهادة من جهة؛ لأنه اإلزام ملعني، وي�شبه الرواية من جهة ثانية؛ 

لأن حكمه ينفد)33).

د. حممود جنيب ح�صني: قانون االإجراءات اجلنائية، القاهرة، دار النه�صة العربية، ))9)م، �ص ))4 وما بعدها.  (3((
الق�صاء)،  )كتاب  ج4)،  املغني،  حممد:  بن  اأحمد  بن  اهلل  عبد  حممد  اأبو  املقد�صي،  قدامة  ابن   (3((
حتقيق: حممد �صرف الدين خطاب، د. ال�صيد حممد ال�صيد، �صيد اإبراهيم �صادق، القاهرة، دار 

احلديث، 6)4)هـ - )99)م، �ص9)).
ابن فرحون، اإبراهيم بن علي بن فرحون املالكي املدين )ت 799هـ): تب�صرة احلكام يف اأ�صول االأق�صية   (33(
ومناهج االأحكام، ج)، القاهرة، مطبعة م�صطفى البابي احللبي، )37)هـ - ))9)م، �ص91) وما بعدها.
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 وقد اختار الر�شول -�شلى اهلل عليه و�شلم-، عبد اهلل بن رواحة -ر�شي اهلل عنه- 
يف خر�ص ثمار نخيل خيرب؛ وذلك ملعرفته، واأمانته، و�شدقه)34).

جن�ص  من  لأنه  بالق�شمة؛  عاملًا  اأميًنا  عدًل  القا�شم  يكون  اأن  »يجب  الزيلعي:  قال   
عمل الق�شاء؛ ولأنه ل بد من العتماد على قوله، والقدرة على الق�شمة وذلك بالأمانة 

والعلم«))3).
 وقال ابن عابدين: »يجب اأن يكون القا�شم عدًل اأميًنا عاملًا بالق�شمة«)36).

 وقال ابن قدامة املقد�شي: »امل�شهور اأنه يكفي خار�ص، و�رشطه العدالة واحلرية يف 
الأ�شح، فال بد اأن يكون عاملًا باخلر�ص؛ لأنه اجتهاد، واجلاهل لي�ص من اأهل الجتهاد«)37).

اأما ال�شروط اخلا�شة للخبري، فهي:
١. اأن يتوفر يف اخلبري املعرفة العلمية والفنية يف تخ�ش�شه الذي يعمل فيه، ويكون 
ة ولذلك  اأهاًل يف ذلك، وهذه هي الأهلية اخلا�شة، اإذ اإن اخلربة تتناول ميادين عدَّ
تختلف تلك املعرفة باختالف تلك امليادين، ول تكفي املعرفة النظرية، بل ل بد 

اأن يكون لدى اخلبري قدرة على تطبيق القواعد النظرية على احلالت الواقعة.
٢. اأن يكون عاقاًل، فال يجوز اأن يكون اخلبري جمنونًا، اأو �شبًيا ل يعقل؛ لأن العقل 

من �رشائط اأهل الت�رشفات ال�رشعية.

االإمام اأبو داود، �صليمان بن االأ�صعث ال�صج�صتاين االأ�صدي: �صنن اأبي داود، ج3، حتقيق: حممد حمي الدين   (34(
عبد احلميد، بريوت، دار الفكر، )د. ت)، �ص364.

الزيلعي: عثمان بن علي )ت 743هـ): تبيني احلقائق �صرح كنز الدقائق، ج)، بريوت، دار املعرفة، )د.   (3((
ت)، �ص)6).

ابن عابدين، حممد اأمني ال�صهري بابن عابدين احلنفي )ت ))))هـ): حا�صية رد املختار على الدر املختار   (36(
�صرح تنوير االأب�صار، ج6، حتقيق: ال�صيخ عادل اأحمد عبد املوجود وال�صيخ علي حممد معو�ص، بريوت، دار 

الكتب العلمية، ))4)هـ – 994)م، �ص6)).
ابن قدامة املقد�صي، عبد اهلل بن اأحمد بن حممد بن قدامة املقد�صي )ت 1)6هـ): املغني، ج)، القاهرة،   (37(

دار املنار، 367)هـ، �ص7)3.
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بقوله  اخل�شوم  يلزم  اخلبري  لأن  الفقهاء؛  اإليه جمهور  ما ذهب  بالًغا على  يكون  اأن   .٣
كالقا�شي من حيث اإنه ينظر يف تقرير اخلبري ويجتهد ثم يلزم باحلكم اإن اأقر بتقريره.

٤. اأن يكون عدًل، ومن لوازم العدالة اأن يكون اأميًنا غري خائن؛ لأن اخلربة من جن�ص 
اإذا كانت �شحيحة، فكانت  اأقوال اخلبري  القا�شي على  الق�شاء، ويعتمد  عمل 

العدالة �رشًطا فيها.
وقد عر�س الفقهاء هذا ال�رشط عند كالمهم على �رشوط القا�سم، وهو من يتولى 
فما  ثم  ومن  والتقومي،  التعديل  يف  خبرًيا  وُيعدُّ  ال�رشكاء،  من  امل�شرتك  املال  ق�شمة 
اأن يكون  اأنه ي�سرتط  الفقهاء على  �سائر اخلرباء. فن�س  فيه ي�سرتط كذلك يف  ي�سرتط 
عاملًا بامل�شاحة واحل�شاب؛ لأنهما اأكرث الق�شمة، كما اأن الفقه اآلة الق�شاء، واجلاهل باأمور 
الق�شمة يخاف منه اجلور يف الق�شمة، فال يو�شل اإلى كل �رشيك حقه، ومن ثم يفوت 

املق�شود من الق�شمة))3).
 والقائف: هو الذي يتبع الآثار، ويعرفها، ويعرف �شبه الرجل باأخيه اأو اأبيه. ويقال 
هو قائف وهو اأقوف النا�ص)39). وبعبارة اأخرى القيافة هي اإحلاق الولد باأ�شوله، لوجود 

ال�شبه بينه وبينهم)41).
اإلى  ي�شتند  حكم  بها  القول  لأن  للقافة؛  ت�شهد  ال�رشيعة  القيم:»اأ�شول  ابن  وقال   
درك اأمور خفية وظاهرة توجب للنف�ص �شكونًا، فوجب اعتباره كنقد الناقد، وتقومي 

املقوم«))4). وي�سرتط يف القائف ال�رشوط التالية:

البهوتي: ك�صاف القناع عن منت االإقناع، ج6، �ص)37 – الكا�صاين: بدائع ال�صنائع، ج7، �ص9).  (3((
الزبيدي، ال�صيد حممد مرت�صى: تاج العرو�ص، ج6، بنغازي، دار ليبيا للن�صر والتوزيع، )د. ت)، �ص9)).  (39(

اجلرجاين، علي بن حممد )ت 6))هـ): التعريفات، حتقيق: د. عبد الرحمن عمرية، بريوت، عامل الكتب،   (41(
6)4)هـ - 996)م، �ص4)).

))4) ابن القيم، حممد بن اأبي بكر : الطرق احلكمية يف ال�صيا�صة ال�صرعية، الريا�ص، دار الوطن، 
)د. ت)، �ص)).
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اأن يكون م�شلًما، ذكًرا، عدًل، حًرا؛ لأن حكم القا�شي ينبني على قوله، فكان    .١
قوله يف قوة احلكم.

اأن يكون ذا خربة وم�شهوًرا بالإ�شابة، وبعد النظر، و�شحة املعرفة.   .٢
اأن يكون القافة اثنني؛ لأن القافة كال�شهادة، فاعترب لها العدد. وقيل: بل يكفي    .٣

واحد؛ لأن القافة خرب فيكفيه الواحد.
ي�سرتط يف القافة لفظ ال�سهادة، وهذا على راأي من قال: القافة �سهادة.   .٤

الب�رش وال�شمع وانتفاء مظنة التهمة))4).   .5
ال�شروط العامة للخبري نظاًما: 

 ي�سرتط باخلبري نف�س �رشوط املوظف العام يف نظام اخلدمة املدنية، وهي: 
اجلن�شية: ال�شعودية.   .١

ال�شن: �شبعة ع�رش عاًما فما فوق.   .٢
اللياقة ال�شحية: اأي �شالمة الفرد بدنًيا ونف�شًيا وعقلًيا.   .٣

ح�شن ال�شرية وال�شلوك: وهي �شهادة من املدر�شة اأو اجلامعة اأو من جهة حكومية    .٤
اأخرى.

حيازة املوؤهالت املطلوبة لوظيفة اخلربة.   .5
عدم �شبق الإدانة اجلنائية بحدٍّ �رشعيٍّ اأو بال�شجن يف جرمية خمّلة بال�رشف    .6

اأو الأمانة.
األ يكون قد �شبق ف�شله من اخلدمة لأ�شباب تاأديبية، ما مل يكن قد م�شى على    .7

�شدور قرار الف�شل ثالث �شنوات على الأقل.
وجوب حتليف اخلبري اليمني، باأن يوؤدِّي اأعماله ب�شدق واأمانة.   .٨

ابن فرحون: تب�صرة احلكام، مرجع �صبق ذكره، ج)، )1).  (4((
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5. اأنواع اخلرباء

 ت�شتعني املحاكم يف اململكة باخلرباء، وميكن ت�شنيفهم اإلى ثالثة اأ�شناف:
ال�شنف الأول: موظفون يف املحاكم، هم اأربعة اأنواع:

 النوع الأول: اأع�شاء هيئة النظر:
 يخت�شون مبوجب تعميم وزير العدل رقم )٤/١٠٢/ت( يف ١٣9٢/6/٨هـ 
ال�شيول  امليزاب، وجماري  والفتحات، وو�شع  والأبواب،  النوافذ،  النظر يف  يف 

وغري ذلك.
 النوع الثاين: مقدرو ال�شجاج:

 يخت�شون بو�شف ال�شجاج واجلروح وجميع الإ�شابات طبق ال�شفة التي كان عليها 
عند وقوع الإ�شابة، وت�شمية ما له م�شمى �رشعي منها باأ�شمائها ال�رشعية)43).

 ومن اأحكام املحكمة العامة باملدينة املنورة احلكم الذي اأخذ براأي مقدري ال�شجاج 
يف تقدير الإ�شابات واحلروق الناجمة عن حادث احلريق)44).

 النوع الثالث: املهند�شون وامل�شاحون: 
من قرارات املجل�ص الأعلى للق�شاء بهيئته الدائمة، القرار الذي ن�ص على الكتابة 
لهيئة النظر، وم�شاح املحكمة، وعريف القرية، وكبار ال�شن فيها للوقوف على طبيعة 

الأر�ص املتنازع عليها))4).

انظر: تعميم وزير العدل رقم ))))/)/ت) يف 7)/7/)39)هـ الذي ي�صري لتعميم وكيل وزارة ال�صحة   (43(
رقم )17/67)/6)) يف ))/4/))3)هـ، املت�صمن تكليف االأطباء الذين يكتبون تقارير طبية اأن ي�صموا 

اجلراح وال�صجاج باأ�صمائها الفقهية.
)ت�صنيف   ((3/(((9/64( ال�صك  رقم  )/7/6)4)هـــ،  جل�صة  املنورة،  باملدينة  العامة  املحكمة  حكم   (44(
احلكم: جزائي – اأر�ص)، مدونة االأحكام الق�صائية، االإ�صدار الثالث 9)4)هـ - )11)م، الريا�ص، وزارة 

العدل، �ص44) وما بعدها.
القرار رقم )14)/6)، جل�صة 6/)/))4)هـ، )ت�صنيف القرار: اأرا�ص)، مدونة االأحكام، االإ�صدار االأول   (4((

))4)هـ - 117)م، الريا�ص، وزارة العدل، �ص)) وما بعدها.
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 النوع الرابع: املرتجمون: 
تن�ص املادة )٤/95( من م�رشوع الالئحة التنفيذية لنظام الإجراءات اجلزائية على 
اأن: »اإذا كان ال�شاهد يتكلم بلغة غري عربية، اأو لهجة ي�شعب فهمها، فيندب املحقق من 
يرتجم اأقواله«. وهذا الن�ص مكّرر يف املادة )٢9( من م�رشوع الالئحة التنظيمية لنظام 

هيئة التحقيق والدعاء العام.
 ويدخل النوع الأول والثاين من اخلرباء يف ت�شكيل كل املحاكم اأو ُجلِّها، ويدخل 

النوع الثالث والرابع يف ت�شكيل بع�شها.
ال�شنف الثاين: موظفون يف دوائر حكومية اأخرى:

 فقد ت�شتعني املحاكم بخرباء من بع�ص اجلهات احلكومية الأخرى، كالأطباء 
ال�رشعية،  باأ�شمائها  وت�شميتها  واجلــراح  ال�شجاج  وو�شف  والعته  اجلنون  لبيان 
لدى  م�شاح  توافر  عدم  حال  يف  ال�شتحكام  حجج  مواقع  مل�شح  وامل�شاحون 
املحكمة، ولي�ص هناك قواعد لتنظيم هذه العالقة بني املحكمة واجلهات احلكومية 
الأخرى، وقد يكون لنوع العالقة بني رئي�شي الدائرتني اأثر يف حتديد نوع التعاون 

بني دائرتيهما. 
 ومن اأحكام الق�شاء ال�شعودي احلكم املتعّلق بتقرير طبي �شادر من اأع�شاء اللجنة 
الطبية ال�رشعية مب�شت�شفى ال�شحة النف�شية بالطائف، الذي يثبت اأن حالة املتهم م�شاب 
بـ»ف�شام زوراين«، وذلك بعد فح�شه من ِقَبل طبيبني م�شلمني وذلك للتاأكد من حقيقة 
هذا املر�ص وحالة املدعى عليه اأثناء القتل وبعده، وهل هذا املر�ص ي�شقط اأهلية املري�ص 
يف  الأهلية  توفر  لعدم  بالق�شا�ص  املطالبة  ا�شتحقاق  بعدم  املحكمة  وق�شت  ل؟  اأم 
املدعى عليه، ا�شتناًدا للتقارير الطبية من اجلهة املخت�شة املثبتة اإ�شابته مبر�ص »النف�شام 
الزوراين«، وهو مر�ص عقلي يجرب املري�ص على العزلة والنطواء وا�شطراب التفكري، 
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وال�شاللت والعتقادات اخلاطئة فيمن حوله، وهذا يخفف م�شئوليته اجلنائية)46).
ال�شنف الثالث: غري املوظفني:

احلكومية  اجلهات  موظفي  غري  اأو  موظفيها  غري  من  بخرباء  املحاكم  ت�شتعني  فقد   
الأخرى، كاملرتجمني يف حال عدم توفرهم لدى املحاكم اأو اجلهات احلكومية الأخرى، 

واملحا�شبني لإجراء احل�شابات بني اأطراف النزاع ونحوهما)47).

6. طريقة اختيار اخلبري

اختيار  يف  العدل  وزير  �شالحية  اإلى  اإ�شافة  اخل�شوم،  اأو  القا�شي،  اإما  اخلبري  يختار   
موظفني لأغرا�ص اخلربة، فتن�ص املادة )١٢٤( من نظام املرافعات ال�رشعية رقم )٢١( ل�شنة 
١٤٢١هـ: »للمحكمة عند القت�شاء اأن تقّرر ندب خبري اأو اأكرث«. وهذا يعني اأن �شلطة القا�شي 
تقديرية يف الندب فاإن مل يجد موجًبا له فال يندب خبرًيا طاملا اأن الدعوى ل حتتاج اإلى ذلك.
 ومن جهة اأخرى قد يتفق اخل�شوم على خبرًيا معني مبوافقة املحكمة، وهذا ما تن�ص 
عليه املادة )١٢6( من نظام املرافعات ال�رشعية بقولها: »اإذا اتفق اخل�شوم على خبري 

معنّي، فللمحكمة اأن تقرَّ اتفاقهم، واإل اختارت من تثق به«. ومقت�شى هذا الن�ص:
١. اتفاق اخل�شوم يف الدعوى على اختيار خبري بعينه.

٢. موافقة املحكمة على هذا التفاق، فاإذا وجد القا�شي اأن هذا اخلبري غري مالئم فله �شلطة رف�شه.
٣. اإذا عجز اخل�شوم على اختيار خبري معني، اأو رف�شت املحكمة اخلبري الذي اتفقوا 

عليه؛ فلها �شلطة اختيار اخلبري التي تثق به.

املحكمة العامة بالريا�ص، جل�صة ))/1)/6)4)هـ، رقم ال�صك )6))/33) )ت�صنيف احلكم: القتل)،   (46(
مدونة االأحكام الق�صائية، االإ�صدار االأول ))4)هـ - 117)م، الريا�ص، وزارة العدل، �ص)4) ما بعدها.

ال�صيخ اإبراهيم بن �صالح الزغيبي: تنظيم اخلربة اأمام الق�صاء، جملة العدل )وزارة العدل)، ع6، ربيع   (47(
االآخر ))4)هـ، الريا�ص، �ص)7) وما بعدها.
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 تن�ص املادة )١٣6( من الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات ال�رشعية، على اأن »توؤلف 
اللجنة  التنفيذية اخت�شا�ص هذه  الالئحة  للخرباء، وحتّدد  العدل جلنة  بقرار من وزير 

واأ�شلوب مبا�رشتها لخت�شا�شها«.
 وتن�ص املادة )١٣6( من الالئحة التنفيذية على ما يلي:

يقوم باأعمال اخلربة اأمام جهات الق�شاء خرباء وزارة العدل، وخرباء اجلهات    .١
احلكومية الأخرى، واخلرباء املرخ�ص لهم.

للقا�شي ال�شتعانة مبن يراه من اخلرباء عند عدم وجود من ذكر يف الفقرة )١(.   .٢
ى »ق�شم اخلرباء« ي�شم اأع�شاء هيئة النظر،  ي�شّكل يف املحاكم العامة ق�شم ُي�شمَّ   .٣

واملهند�شني، وامل�شاحني، واملرتجمني، ونحوهم حتت اإ�رشاف رئي�ص املحكمة.
جلنة اخلرباء بالوزارة هي اجلهة املخت�شة التي تو�شي بتعيني اخلرباء يف املحاكم    .٤

ح�شب احلاجة.
 وتن�ص املادة )١٣7( من نظام املرافعات ال�رشعية على اأنه »يجوز لوزير العدل اأن يعنّي 
العدل  اأن وزير  الن�ص  املحاكم. ومفاد هذا  اأعمال اخلربة لدى  لبع�ص  يتفرغون  موظفني 
يعنّي خرباء بوظيفة دائمة ملبا�رشة اأعمال اخلربة يف املجالت الأكرث �شيوًعا لدى املحاكم«. 

 7. نظام تعّدد اخلرباء ونظام اخلبري الفرد

 بالن�سبة ال�سرتاط تعّدد اخلرباء فقد اختلف الفقهاء يف ا�سرتاط التعّدد من عدمه، اأو 
ا�شرتاطه يف نوع من اخلربة دون نوع اآخر، وذلك على ثالثة اأقوال:

 القول االأول: اإن التعّدد �رشط يف اخلبري مطلًقا، ف�رشطه ما دام من�سوبًا من قبل القا�سي 
اأن يكون اثنني على الأقل. وقد ذهب اإلى ذلك الإمام ال�شافعي يف قول، وبع�ص املالكية))4).

الرملي، �صم�ص الدين حممد بن اأحمد بن �صهاب الدين الرملي امل�صهور بال�صافعي ال�صغري )ت 114)هـ):   (4((
نهاية املحتاج اإلى �صرح املنهاج، ج)، القاهرة، مطبعة م�صطفى البابي احللبي، 6)3)هـ - 967)م، �ص4)).
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وتعديل  تقومي  على  اخلربة  ا�ستملت  اإذا  اخلبري  التعّدد �رشط يف  اإن  الثاين:  القول   
اإلى ذلك  اإذا مل ت�شتمل على �شيء من ذلك فواحد يكفي. وقد ذهب  اأما  ونحوهما. 
اأو  تقومي  على  ا�شتملت  اإذا  فاخلربة  املالكية)49).  وبع�ص  الأظهر  وال�شافعية يف  احلنابلة 
تعديل اأو نحوهما، كانت �شهادة بالقيمة فال يقبل فيها اأقل من اثنني ك�شائر ال�شهادات، 
بخالف ما اإذا خلت من ذلك فيجوز اأن يكون اخلبري واحًدا فقط؛ لأنه يفعل ما يوؤديه 

اجتهاده اإليه كالقائف )قا�ص الأثر اأو املري(.
 القول الثالث: اإن التعّدد لي�ص �رشًطا يف اخلبري مطلًقا، بل خبري واحد يكفي وهذا ما ذهب 
اإليه احلنفية وجمهور املالكية، ذلك اأن طريق اخلبري هو اخلرب عن علم يخت�ص به القليل من النا�ص 
كالقائف، واملفتي، والطبيب، فكان الواحد كافًيا. وهذا الختالف فيما اإذا مل يتعلَّق قول اأهل 
اخلربة بحدٍّ من حدود اهلل. اأما اإذا تعلَّق بحدٍّ من حدود اهلل في�سرتط العدد كما ذهب اإلى ذلك 
ابن فرحون فقال: يقبل قول التاجر يف قيم املتلفات، اإل اأن يتعلَّق بالقيمة حّد من حدود اهلل 

كتقومي الأر�ص امل�رشوقة هل بلغت قيمته اإلى الن�شاب اأم ل؟ فها هنا ل بد من اثنني)1)).
 وقال احلنابلة: يقبل قول الواحد والثنان اأولى، فيقبل قول طبيب واحد يف اجلروح 
والأمرا�ص، وقول بيطار يف الدواب وغريها، وتقبل �شهادة امراأة واحدة عدل فيما ل 
يطلع عليه الرجل؛ كعيوب الن�شاء حتت الثياب والبكارة والثيبوبة واحلي�ص، والر�شاعة 
وال�شتهالل ونحوه، وكذا جراحة وغريها يف حمام وعر�ص ونحوهما مما ل يح�رشه 
الرجال، واالأحوط اثنتان خروًجا من اخلالف، وتعترب �سهادة املراأة يف هذه احلاالت من 

قبل اإبداء اخلربة فيما يخت�ص بها)))).
انظر: ابن قدامة املقد�صي: املغني، ج)، �ص717 – الطرابل�صي، علي بن خليل )ت 44)هـ): معني احلكام   (49(

فيما يرتدد بني اخل�سمني من الأحكام، القاهرة، املطبعة الأمريية ببولق، 311)هـ، �ص))).
ابن فرحون: مرجع �صبق ذكره، ج)، �ص)3).  ((1(

القاهرة،  ال�صرعية،  ال�صيا�صة  احلكمية يف  الطرق   : ))7هـ)  بكر )ت  اأبي  بن  اجلوزية، حممد  قيم  ابن   ((((
مطبعة ال�صنة املحمدية، )37)هـ - 3)9)م، �ص9)) – البهوتي، من�صور بن يون�ص البهوتي احلنبلي )ت 

))1)هـ): ك�صاف القناع على منت االإقناع، ج4، القاهرة، املطبعة العامرة ال�صرفية 9)3)هـ، �ص)6).
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د اخلرباء ثم اختلفوا يف ذلك، اأو اختلف املقومان اأو اختلف القائفان، فاإما   واإذا تعدَّ
اأن ت�شقط اأقوالهما، اأو اأن يق�شي بعدلهما، اأو يعنّي خبرًيا ثالًثا ليعمل بقوله)))). 

 اأنظمة تعيني اخلبري يف القانون املقارن:
 هناك اأربعة اأنظمة فيما يلي بيانها باإيجاز:

1. نظام اخلبري الواحد: 
هو خبري منفرد يختاره القا�شي ويقدم تقريره للقا�شي، فاإذا مل يقتنع به اختار خبرًيا 
في�شلل  التف�شري  اأو يف  العمل  يرتكب خطاأ يف  قد  اخلبري  اأن  النظام  اآخر. وعيب هذا 
العدالة، وهذا لي�ص م�شتبعد احلدوث. وقد كان هذا النظام متبًعا يف القانون الفرن�شي 

حتى �شدور القانون اجلديد ل�شنة ١96٠م.
2. نظام اخلربة احل�شورية: 

يعنّي القا�شي خبرًيا، ويعنّي املتهم اأو اخل�شم خبرًيا اآخر ين�شم اإلى خبري املحكمة، 
ويعمل الثنان مًعا، فاإن تو�شال اإلى اتفاق تام قدما تقريًرا م�شرتًكا، واإن اختلفا احتكما 

اإلى خبري ثالث اأو اإلى القا�شي ليختار هذا اخلبري، ثم يتقدم الثالثة بتقرير واحد.
وميزة هذا النظام اأن خبري املحكمة يرعى حقوق املجتمع، وخبري اخل�شم اأو املتهم ي�رشف على 

حقوق الذي اختاره، ويف هذا يغلق باب ال�شكوى يف وجهه؛ لأن خبريه حافظ على حقوقه.
ويت�شبب يف  اخلربة،  مكان  اإلى  اخل�شوم  ينقل �رشاع  اأنه  النظام  هذا  ولكن عيب 
به  وياأخذ  والهولندي،  الربيطاين  القانونان  النظام  بهذا  وياأخذ  كثرًيا.  املحاكمة  اإطالة 

القانون الفرن�شي يف ق�شايا غ�ص املواد الغذائية.
3. نظام اخلربة املراقبة:

يف هذا النظام يعنّي القا�شي خبرًيا واحًدا ويعنّي اخل�شم اأو املتهم خبرًيا اآخر تنح�رش 

ابن فرحون: مرجع �صبق ذكره، ج)، �ص77.  ((((
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مهمته يف مراقبة اأعمال خبري القا�شي دون اأن ي�شاركه العمل، ولكن يحق له اأن يتقدم 
اإليه مبالحظات وانتقادات.

اأنه يوجد فئة جديدة من اخلرباء قد ل تكون لديهم ال�شمانات  وعيب هذا النظام 
املعنوية والأخالقية املطلوبة، ثم اإن من املحتمل اأن يقع خالف بني اخلبريين يعقد �شري 

العمل، وهذا النظام متبع يف القانون الإيطايل.
4. نظام تعّدد اخلرباء: 

ويجوز  العمل.  يف  مًعا  يتعاونان  اثنني،  خبريين  القا�شي  يختار  النظام  هذا  يف 
النظام  لي�ص خبرًيا واحًدا. وحكمة هذا  العدد ولكن  اأكرث من هذا  اأن يختار  للقا�شي 
اأف�شل من عمل الواحد؛ لأنهما يتذاكران يف هدوء، وينّبه  اأن عمل الثنني  تكمن يف 

اأحدهما الآخر اإلى ما قد يكون قد وقع فيه من خطاأ في�شلحه.
يجب  ولكن  احل�شورية،  اخلربة  نظام  ي�شبه  النظام  هذا  اأن  الذهن  اإلى  يتبادر  وقد 
اأن نتذكر اأن خبريي هذا النظام ميثِّالن امل�شلحة العامة والقا�شي هو الذي يختارهما. 
وهذا النظام اأخذ به القانون الفرن�شي، ومت تعديله فاأجاز للمحكمة يف احلالت الب�شيطة 

اأن تكتفي بخبري واحد)3)).

8. رد اخلبري

اخلرباء  رد  »يجوز  اأنــه:  على  ال�رشعية،  املرافعات  نظام  من   )١٢9( املــادة  تن�ص   
لالأ�شباب التي جتيز رد الق�شاة. وتف�شل املحكمة التي عينت اخلبري يف طلب الرد بحكم 
غري قابل للتمييز، ول يقبل طلب رد اخلبري من اخل�شم الذي اختاره اإل اإذا كان �شبب 

الردِّ قد جد بعد اأن مت الختيار«.
د. عبد الوهاب حومد: اأ�سول املحاكمات اجلزائية، ط4، دم�صق، املطبعة اجلديدة، 417)هـ - 7)9)م،   ((3(

�ص7)6 وما بعدها.
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 وتن�ص املادة )9٢( من الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات ال�رشعية على اأنه يجوز رد 
القا�شي لأحد الأ�شباب الآتية:

اإذا كان له اأو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها القا�شي.  اأ.   
قيام  بعد  زوجته  مع  اأو  اخل�شوم،  اأحد  مع  خ�شومة  لزوجته  اأو  له  حدث  اإذا   ب. 
الدعوى املنظورة اأمام القا�شي ما مل تكن هذه الدعوى قد اأقيمت بق�شد رّده 

عن نظر الدعوى املنظورة اأمامه.
اإذا كان ملطلقته التي له منها ولد، اأو لأحد اأقاربه، اأو اأ�شهاره على الدرجة الرابعة   ج. 
خ�شومة قائمة اأمام الق�شاء مع اأحد اخل�شوم يف الدعوى اأو مع زوجته، ما مل 

تكن هذه اخل�شومة قد اأقيمت اأمام القا�شي بق�شد رّده.
اإذا كان اأحد اخل�شوم خادًما له، اأو كان القا�شي قد اعتاد موؤاكلة اأحد اخل�شوم   د.   

اأو م�شاكنته، اأو كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى اأو بعدها. 
ا�شتطاعته  معها عدم  يرجح  موّدة  اأو  اخل�شوم عداوة  اأحد  وبني  بينه  كانت  اإذا   ه.  

احلكم بدون متييز.
نظام  من   )١٢9( للمادة  التنفيذية  الالئحة  من  الأولــى  الفقرة  يف  جاء  وقد   
املرافعات ال�رشعية، ذكر املواد التي ا�شتملت على الأ�شباب التي جتيز رد اخلرباء 
اإذ  ال�رشعية،  املرافعات  نظام  من   )٨( املاد  وفق  قبولهم  وعدم   )9٢( املادة  وهي 
اأنه »ل يجوز للمح�رشين ول  تن�ص املادة )٨( من نظام املرافعات ال�رشعية على 
وظائفهم  حدود  يف  يدخل  عماًل  يبا�رشوا  اأن  الق�شاة  اأعوان  من  وغريهم  للكتبة 
للدعاوى اخلا�شة بهم اأو باأزواجه، اأم باأقاربهم اأو باأ�شهارهم حتى الدرجة الرابعة، 

واإل كان هذا العمل باطاًل.
 وتن�ص املادة )٨( من الالئحة التنفيذية على بيان الأقارب، وهي:
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١. الأقارب حتى الدرجة الرابعة، هم: 
- الدرجة الأولى: الآباء والأمهات، والأجداد، واجلدات، واإن علوا.

- الدرجة الثانية: الأولد واأولدهم واإن نزلوا.
- الدرجة الثالث: الأخوة والأخوات الأ�شقاء لأب اأو لأم واأولدهم.

- الدرجة الرابعة: الأعمام، والعمات، واأولدهم والأخوال واخلالت واأولدهم.
٢. تطبق هذه الدرجات الأربع على اأقارب الزوجة وهم الأ�شهار.

٣. اأعوان الق�شاة هم: الكتبة، واملح�رشون، واملرتجمون، واخلرباء، وماأمورو بيوت 
املال، ونحوهم.

 �شفوة القول يف هذا ال�شاأن اأن النظام ال�شعودي يجيز رد اخلبري مبا يجيز رد القا�شي 
اأو ال�شاهد، �شواء لتهمة املحاباة لالأقارب اأو امل�شلحة ال�شخ�شية اأو الإ�رشار بالغري.

9. مبا�شرة اخلبري لعمله

د لبدء عمله  اأن يحدِّ  تن�ص املادة )١٣٠( من نظام املرافعات ال�رشعية: على اخلبري 
يف  اخل�سوم  يبلغ  واأن  الندب،  قرار  لت�سلمه  التالية  الع�رشة  االأيام  يتجاوز  ال  تاريًخا 
ميعاد منا�شب مبكان الجتماع وزمانه. ويجب على اخلبري اأن يبا�رش عمله ولو يف غيبة 

اخل�شوم متى كانوا قد دعوا على الوجه ال�شحيح.
 ومفاد هذا الن�ص ما يلي:

١. اأن يبا�رش اخلبري عمله يف تاريخ ل يتجاوز ع�رشة اأيام من تاريخ ندبه.
٢. يبلغ اخلبري اأطراف الدعوى مبكان االجتماع وزمانه وذلك يف ميعاد منا�سب لهم.

اأو مل  املحّدد �شواء ح�رش اخل�شوم  التاريخ  نظاًما مببا�رشة عمله يف  ٣. اخلبري ملزم 
يح�رشوا ولكن ب�رشط اأن تكون دعوتهم متت على وجه �سحيح.
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01. تقرير اخلبري

اخلبري  »يعد  ــه:  اأن على  ال�رشعية  املرافعات  نظام  من   )١٣١( ــادة  امل تن�ص   
حم�رًشا مبهمته ي�شتمل على بيان اأعماله بالتف�شيل، كما ي�شتمل على بيان ح�شور 
احلاجة  اقت�شت  الذين  الأ�شخا�ص  واأقوال  ومالحظاتهم،  واأقوالهم،  اخل�شوم، 
�شماع اأقوالهم موقًعا عليه منهم. وي�شفع اخلبري حم�رشه بتقرير موقع منه ي�شمنه: 
نتيجة اأعماله، وراأيه، والوجوه التي ي�شتند عليها يف تربير هذا الراأي، واإذا تعّدد 
واحد  راأي كل  فيه  يذكرون  واحًدا  تقريًرا  يقدموا  اأن  فعليهم  واختلفوا  اخلرباء 

منهم واأ�شبابه«.
الأول: هو حم�رش  يتاألف من جزءين،  اخلبري  تقرير  اأن  املادة  نفهم من ن�ص هذه   
اإجراءات مهمة اخلبري، والثاين: هو التقرير الذي يقدمه لقا�شي املحكمة التي انتدبته، 

وفيما يلي بيان ذلك:
 اأوًل: حم�شر مهمة اخلبري:

 يتاألف املح�رش من العنا�رش التالية:
١. اأ�شماء احلا�رشين الذين تعامل معهم اخلبري يف الق�شية و�شفاتهم.

اأطراف  وهم  وملحوظاتهم،  احلا�رشين  من  واحد  كل  بها  اأدلــى  التي  الأقــوال   .٢
الق�شية.

٣. اأقوال الأ�شخا�ص الذين ا�شتمع اإلى �شهاداتهم اإذا كانت الق�شية تقت�شي ذلك.
٤. الإجراءات التي اتخذها اخلبري بكل تف�شيالتها لأداء مهمته بدقة واأمانة.

5. تدوين توقيعات اخل�شوم وال�شهود وتوقيع اخلبري نف�شه.
 ثانًيا: التقرير الر�شمي للخبري:

 يقدم اخلبري التقرير م�شفوًعا باملح�رش الذي اأجنزه يت�شمن ما يلي:
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١. النتائج التي تو�شل لها اخلبري م�شتقاة ب�شورة مبا�رشة من املح�رش.
٢. راأي اخلبري الذي تو�شل اإليه من املهمة املكلف بها.

القا�شي  يبني  لكي  وذلــك  ل،  مف�شّ وجه  على  راأيــه  اخلبري  ي�شبب  اأن  وجــوب   .٣
اأي غري ملزمة  اإن مهمة اخلبري ا�شت�شارية  اإذ  اأو برف�شه،  راأيه بقبول راأي اخلبري 
للقا�شي، وهذا يح�شل اإذا تعّدد اخلرباء واختلفوا، فللقا�شي اأن يتبنى اأي راأي 

من بني الآراء املختلفة اإذا اقتنع به.
 ومبوجب املادة )١٣٢( من نظام املرافعات ال�رشعية فاإن »اخلبري ملزم باإيداع اإدارة 
املحكمة تقريره، وما يلحق به من حما�رش الأعمال، وما �ُشلم اإليه من اأوراق، وعليه 
اأن يبلغ اخل�سوم بهذا االإيداع يف اأربع وع�رشين �ساعة التالية حل�سول االإيداع وذلك 

بكتاب م�شجل«. ونفهم من هذا الن�ص ما يلي:
١. وجوب اأن يودع اخلبري اإدارة املحكمة تقريره واملحا�رش امللحقة به وذلك لأنها هي 

اجلهة الر�شمية التي كلفته بهذه املهمة.
٢. يعيد اخلبري ما �شّلم اإليه من وثائق اأو م�شتندات ا�شتعان بها يف مهمته.

دة تبليًغا موؤّكًدا عن  ٣. وجوب اأن يبلغ اخلبري عند انتهاء مهمته اخل�سوم يف مدة حمدَّ
طريق كتاب م�شجل)4)).

يف التو�صع انظر: - د. عبد احلميد ال�صواربي: اخلربة اجلنائية يف م�صار الطب ال�صرعي، االإ�صكندرية،   ((4(
من�صاأة املعارف، ))9)م، �ص9) وما بعدها.- د. اآمال عبد الرحيم عثمان: مرجع �صبق ذكره، �ص))) 

وما بعدها.
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املبحث الأول 
اخلبري يف مواد املعامالت املالية

القيافة يف املعامالت والأموال))))   يرى بع�ص العلماء جواز اعتماد القا�شي على 
اأن يحكم بالقيافة  اإذ قال: »ويتوجه  ومن هوؤلء �شيخ الإ�شالم ابن تيمية -رحمه اهلل- 
الدار،  له مو�شع يف  اإذا كان  املقلوع  يف الأموال كلها، كما حكمنا بذلك يف اجلذع 
وكما حكمنا يف ال�شرتاك يف اليد احل�شية مبا يظهر من اليد العرفية، فاأعطينا كل واحد 
وكما حكمنا  ينا�شبه،  ما  ال�شانعني  من  واحد  العادة، وكل  ينا�شبه يف  ما  الزوجني  من 
تنازع  به، وكذلك لو  اأو �شبيه  قيافة  اثنان. وهذا نوع  اإذا تدعاها  اللقطة  بالو�شف يف 
غرا�ًشا اأو متًرا يف اأيديهما ف�شهد اأهل اخلربة اأنه من هذا الب�شتان، ويرجع اإلى اأهل اخلربة، 
اإلى اأهل اخلربة بالن�شب، وكذلك لو تنازع اثنان  حيث ي�شتوي املتداعيان، كما رجع 
لبا�ًشا من لبا�ص اأحدهما دون الآخر، اأو تنازعا دابة تذهب من بعيد اإلى اإ�شطبل اأحدهما 
دون الآخر، اأو تنازعا زوج خف اأو م�رشاع باب مع الآخر �شكله، اأو كان عليه عالمة 
التي  الكعبني(  ي�شرت  وقد  ي�شرتهما  القدمني  على  يلب�ص  )لبا�ص  كالزربول  لأحدهما 

للجند، و�شواء كان املدعى يف اأيديهما اأو يف يد ثالث«)6)).
 ومن ذلك يتبنيَّ لنا اأثر اخلربة يف معرفة العيوب وحتقيق �شابط العيب، فاإذا اختلف 
البائع وامل�شرتي يف العيب باأن قال البائع: ال�شلعة لي�شت معيبة، وقال امل�شرتي بل هي 
معيبة، ورفعا اأمرهما اإلى القا�شي، فاإن القا�شي ي�شرت�شد بقول اأهل اخلربة يف ذلك 
اأثر يف  اأن قولهم له  اإن ال�شلعة معيبة اعتربها القا�شي غري �شليمة، فيتبنيَّ  فاإن قالوا: 

حكم القا�شي. 
د. �صعد بن حممد بن ظفري: قواعد املرافعات ال�صرعية، الريا�ص، ))4)هـ - )11)م، �ص))).  ((((

�صيخ االإ�صالم اأحمد بن تيمية: الفتاوى الكربى، ج4، �ص7)).  ((6(
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 ثم اإن املرجع يف معرفة العيوب اإلى عرف التجار، ويف كل �شيء يرجع اإلى اأهل 
تلك ال�شنعة فما يعدونه عيًبا فهو عيب يرد به)7)).

 وكل ما اأوجب نق�شان الثمن يف عادة التجار فهو عيب، وهذا �شابط العيب الذي 
يرد به واملرجع يف كونه عيًبا اأو ل لأهل اخلربة بذلك وهم التجار اأو اأرباب ال�شنائع)))).
 ومن وجب عليه دين من مهر اأو حمالة فادعى العدم مل يكن عليه �شجن. وعلى 

الإمام اأن يك�شف عنه فاإن وجد له ماًل واإل حلف وخلى �شبيله)9)).
 ول بد يف ال�شهادة بالغنى من بيان �شببه؛ لأن الإعدام ملا مل يثبت اإل من اأهل اخلربة، 

وكذلك الغنى)61).

 املبحث الثاين
اخلبري يف مواد الأحوال ال�شخ�شية

ذلك  اأّيــد  من  فمنهم  القافة،  بقول  الن�شب  ثبوت  يف  امل�شلمون  الفقهاء  اختلف   
ومنهم من عار�س، وفيما يلي �رشوط العمل بالقيافة يف اإثبات الن�سب، كما وردت يف 

املو�شوعة الفقهية الكويتية، وهي: 
ن�شب ولده من زوجته،  نفى  فلو  بال�شبه،  الإحلاق  مانع �رشعي من  قيام  عدم   اأ.   
فاإنه يالعنها ول يلتفت اإلى اإثبات ال�شبه بقول القافة. ول يعترب ال�شبه كذلك اإذا 

تعار�ص مع الفرا�ص لقوله �شلى اهلل عليه و�شلم: »الولد للفرا�ص«.

ال�سرخ�سي: املب�سوط، ج3)، �ص19).  ((7(
املرغياين: الهداية وفتح القدير، ج)، �ص3)).  ((((

ابن فرحون: تب�صرة احلكام، ج)، �ص33)م.  ((9(
الرملي : نهاية املحتاج: ج4، �ص333.  (61(
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وقوع التنازع يف الولد نفًيا اأو اإثباتًا، وعدم وجود دليل يقطع هذا التنازع.  ب.  

اإم�شاء القا�شي قول القائف عند التنازع فيما ن�ص عليه ال�شافعية فال يلزم قوله   ج.  

على هذا اإل باإم�شاء القا�شي له.

حياة من يراد اإثبات ن�سبه بالقيافة، وهو �رشط عند املالكية.  د.   

حياة من يلحق به الن�سب: ا�سرتط كثري من املالكية حياة امللحق به، وال ي�سرتط   ه.  

هذا ال�رشط فقهاء ال�سافعية واحلنابلة))6).

املبحث الثالث
اخلبري يف مواد اجلنايات

دون، فهناك خبري الت�شوير   اخلرباء يف املجال اجلنائي يف الوقت احلا�رش متعدِّ
التي تركها اجلاين،  الآثار  يبا�رش مع املحقق مكان اجلناية لإثبات  الذي  اجلنائي 
واإظهارها اأمام هيئة املحكمة. وخبري الب�شمات الذي يهتم برفع اآثار الب�شمات 
يف  امل�شاهاة  عملية  يجري  لكي  وذلك  اجلرمية،  م�رشح  يف  اجلاين  تركها  التي 
املخترب على جميع الب�شمات امل�شتبه فيها وتكون هذه الب�شمات على الأ�شلحة 
الدم  معمله  يف  يفح�ص  الذي  اجلنائي  املعمل  وخبري  ذلك.  غري  اأو  النوافذ  اأو 
والأن�شجة والزجاج وال�شعر، وهناك تخ�ش�ص يف جمال خبري املعمل اجلنائي، 
والفحو�ص  والتزوير،  والتزييف  واحلرائق،  الأ�شلحة،  خبري  اإلــى  يتفرع  اإذ 

الطبيعية والكيماوية.

وزارة االأوقاف وال�صوؤون االإ�صالمية: املو�صوعة الفقهية، ج34، الكويت، )99)م، �ص11) وما بعدها.  (6((
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والت�شمم والغرق.  القتل والنتحار  للك�شف عن جرائم  ال�رشعي  الطبيب   وهناك 
وخبري الآلت والأدوات. والفنيون كاملهند�ص، وخرباء فتح اخلزائن احلديدية واأجهزة 
الكالب  وكذلك  اجلاين،  اأثر  يتتبع  الذي  )القائف(  الأثر  وق�شا�ص  الآيل.  احلا�شب 
البولي�شية التي تدرب يف هذا املجال. وخبري فح�ص الآثار البيولوجية للجاين كالدماء 

واملني واللعاب والأن�شجة))6).

 وللخربة اأثٌر كبرٌي يف مواد اجلنايات »ويرجع اإلى اأهل الطبِّ واملعرفة باجلراح يف 

معرفة طول اجلرح وعمقه وعر�شه، وهم الذين يتولون الق�شا�ص، في�شقون يف راأ�ص 

الن�شاء يف قيا�ص اجلرح  اأهل املعرفة من  اإلى  اأو يف بدنه مثل ذلك، كما يرجع  اجلاين 

وقدره اإذا كان مما جتوز فيه �شهادة الن�شاء«)63).

اأكرث منها كالها�شمة  اأو فيما كان  اأم ل؟  ال�شجة هل هي مو�شحة   »اإذا اختلف يف 

واملنقلة وغريهما من اجلراح التي ل يعرفها اإل الأطباء، اأو اختلف يف داء يخت�ص مبعرفته 

الأطباء، اأو يف داء الدابة، فظاهر كالم اخلرقي اأنه اإذا ُقِدَر على طبيبني اأو بيطريني ل 

يجزئ واحد، فاإن مل ُيْقَدر على اثنني اأجزاأه واحد؛ لأنه مما ل ميكن كل واحد اأن ي�شهد 

به؛ لأنه مما يخت�ص به اأهل اخلربة من اأهل ال�شنعة«)64).
 واخلرباء يف اململكة – كما اأ�شلفنا – ميكن تق�شيمهم اإلى ثالثة اأنواع، فهناك خرباء 
وزارة العدل، وهم خرباء هيئات النظر، ومقدرو ال�شجاج، واملهند�شون وامل�شاحون، 

يف التو�صع انظر: - د. روؤوف عبيد : مبادئ االإجراءات اجلنائية، القاهرة، دار اجليل للق�صايا، ))9)م،   (6((
لواء كمال �صراج الدين:  ال�صواربي: مرجع �صبق ذكره، �ص3) وما بعدها. -  �ص)) . - د. عبد احلميد 
االأهلية،  املطابع  الريا�ص،  ال�صعودية،  العربية  اململكة  يف  وتطبيقاتها  اجلنائي  للتحقيق  العامة  القواعد 
�ص)7 وما بعدها. - د. معو�ص عبد التواب، د. �صيوت حليم دو�ص: الطب ال�صرعي والتحقيق اجلنائي، 

االإ�صكندرية، من�صاأة املعارف، 7)9)م، �ص) وما بعدها.
ابن فرحون: تب�صرة احلكام، ج)، �ص)7.  (63(
ابن قدامة املقد�صي: املغني، ج9، �ص71).  (64(
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واملرتجمون وخرباء م�شالح حكومية اأخرى كخرباء الأدلة اجلنائية، والطبِّ ال�رشعي، 
وهناك اخلرباء غري املوظفني التي يجري الحتياج لهم يف بع�ص املنازعات))6).

التحقيق  مرحلة  يف  اأحدهما  اجلنايات،  مــواد  يف  للخبري  دوران  وهناك   
البتدائي، والآخر يف مرحلة التحقيق النهائي )املحاكمة(، وفيما يلي بيان ذلك 

يف مطلبني م�شتقلني.

املطلب الأول

اخلبري يف مرحلة التحقيق اجلنائي

 �شاأتناول ذلك يف الفقه الإ�شالمي والنظام ال�شعودي وذلك يف فقرتني م�شتقلتني.
اخلبري يف مرحلة التحقيق البتدائي يف الفقه الإ�شالمي:

 حكم النبي -�شلى اهلل عليه و�شلم- بالأثر يف ال�شيف يف ق�شية ابني عفراء، فقد جاء 
يف حديثهما اأن النبي -�شلى اهلل عليه و�شلم- �شاألهما: اأيكما قتله؟ قال كل واحد منهما: 
اأنا قتلته، فقال: هل م�شحتما �شيفيكما؟ قال: ل، فنظر يف ال�شيفني، فقال: كالكما قتله)66).
اأن   وي�شتعان بالقائف يف مواد اجلنايات، كما حدث يف ق�شية العرنيني، فقد ورد 
وبعد  لالإ�شالم،  طلًبا  و�شلم-  عليه  اهلل  اهلل -�شلى  ر�شول  اإلى  قدموا  ُعَرْيَنة  من  قوًما 
فبعث  وهربوا،  الإبل  وا�شتاقوا  الراعي،  فقتلوا  ال�شدقة  اإبل  اإلى  اأر�شلهم  اإ�شالمهم 

ر�شول اهلل -�شلى اهلل عليه و�شلم- يف طلبهم قافة فاأتى بهم فقتلهم)67).

يف التو�صع انظر: - وزارة العدل: جمموعة االأنظمة واللوائح، الريا�ص، 411)هـ. - د. اأحمد عو�ص بالل:   (6((
النه�صة  دار  القاهرة،  ال�صعودية،  العربية  اململكة  يف  االإجرائي  والنظام  املقارنة  اجلنائية  ــراءات  االإج

العربية، )د. ت)، �ص4)) وما بعدها.
االإمام البخاري: �صحيح البخاري، ج6، �ص46) وما بعدها – االإمام م�صلم: �صحيح م�صلم، ج3، �ص)37)   (66(

من حديث عبد الرحمن بن عوف.
االإمام اأبو داود: ال�صنن، ج)، �ص)3) وما بعدها.  (67(
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 وقد ذكر �شيخ الإ�شالم ابن تيمية: اأن يدعى �شخ�ص اأنه ذهب من ماله �شيء، ويثبت 
ذلك، فيقت�س القائف اأثر الوطء من مكان اإلى مكان اآخر، ف�سهادة القائف اأن املال دخل 
اإلى هذا املو�شع توجب اأحد الأمرين: اإما احلكم به، واإما اأن يكون احلكم به مع اليمني 
للمدعي، وهو الأقرب، فاإن هذه الإمارات ترجح جانب املدعي، واليمني م�رشوعة يف 

اأقوى اجلانبني))6).

اخلبري يف النظام ال�شعودي:

 تن�ص املادة )٢٨( من نظام الإجراءات اجلزائية ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )٣9( 
ل�شنة ١٤٢٢هـ، على اأن: »لرجال ال�شبط اجلنائي يف اأثناء جمع املعلومات اأن ي�شتمعوا 
اأطباء وغريهم،  باأهل اخلربة من  ي�شتعينوا  اأن  لديه معلومات... ولهم  اأقوال من  اإلى 

ويطلب راأيهم كتابة«.
 وتخ�شع �شلطة رجل ال�شبط اجلنائي -هنا- لنف�ص القواعد التي يخ�شع لها �شماع 
�شهادتهم  �شماع  ي�شتطاع  األ  خيف  اإذا  اإل  اليمني  اخلرباء  حتليف  يجوز  فال  ال�شهود، 
بيمني فيما بعد، وتقارير اخلرباء ترفق مبحا�رش ال�شتدللت ك�شهادة مكتوبة تقرتب من 
�شهادة ال�شهود يف املحكمة باعتبار اأن كاًل منهما يت�شمن اإقرارات �شخ�شية تتاأثر بعوامل 
خمتلفة)69). واإذا كان النظام ال�شعودي مل ين�ص على حظر حتليف اخلرباء اليمني اأ�شا�ًشا 
اإل اأنه ميكن القول باأن مكنة حتليف اخلرباء اليمني القانونية هنا واردة ا�شتناًدا اإلى القاعدة 

ال�رشعية الكربى: »ل �رشر ول �رشار«)71).

�صيخ االإ�صالم ابن تيمية: الفتاوى الكربى، ج4، �ص7)).  (6((
العربية  الدار  بريوت،  مقارنة،  درا�سة  ال�سبط،  ملاأمور  الق�سائي  الخت�سا�ص  اجلبور:  عودة  حممد  د.   (69(

للمو�صوعات، 6)9)م، 73).
فهد  امللك  كلية  الريا�ص،  ال�صعودية،  العربية  اململكة  ال�صبطية اجلنائية يف  الغويري:  نايف  بن  �صارع  د.   (71(

االأمنية، )43)هـ - 1)1)م، �ص31).
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املطلب الثاين

اخلبري يف مرحلة املحاكمة

امللكي  باملر�شوم  ال�شادر  اجلزائية،  الإجراءات  نظام  من  املادة )١7٢(  تن�ص   
رقم )٣9( ل�شنة ١٤٢٢هـ، على اأن »للمحكمة اأن تندب خبرًيا اأو اأكرث لإبداء الراأي 
يف م�شاألة فنية متعلِّقة بالق�شية. ويقدم اخلبري اإلى املحكمة تقريًرا مكتوبًا يبنيِّ فيه 
التقرير.  له، وللخ�شوم احل�شول على �شورة من  دها  التي حتدِّ ة  املدَّ راأيه خالل 
واإذا كان اخل�شوم اأو ال�شهود، اأو اأحد منهم ل يفهم اللغة العربية فعلى املحكمة 

اأن ت�شتعني مبرتجمني«. 
 ونفهم من هذا الن�ص ما يلي:

بالق�شية، وهي خارج  متعلِّقة  فنية  م�شاألة  اإل يف  بخبري  ت�شتعني  املحكمة ل  اأن    .١
الخت�شا�ص املهني للقا�شي.

يقدم اخلبري تقريًرا مكتوبًا يبنيِّ راأيه يف امل�شاألة الفنية.   .٢
يحق للخ�شوم احل�شول على �شورة من التقرير.   .٣

فيجب على  العربية  اللغة  يفهم  ل  منهم  اأحد  اأو  ال�شهود  اأو  اخل�شوم  كان  اإذا    .٤
املحكمة اأن ت�شتعني مبرتجمني.

 وبالن�شبة ملوقف املحكمة اإزاء راأي اخلبري فلها �شلطة تقديرية وا�شعة يف تقدير القوة 
التدليلية لتقرير اخلبري، فاإذا رف�شت الأخذ بالتقرير، فال ترثيب عليها اإن هي طرحت ما 
ن بالتقرير ما دامت مل تطمئن اإليه))7). واإن قبلت املحكمة ما جاء يف التقرير، فله يف  دوِّ

الإثبات قوة الأوراق الر�شمية مبا ا�شتمل عليه من وقائع))7).

د. عبد احلميد ال�صواربي: مرجع �صبق ذكره، �ص)) وما بعدها.  (7((
د. رم�صي�ص بهنام: االإجراءات اجلنائية تاأ�صياًل وحتلياًل، االإ�صكندرية، من�صاأة املعارف، 4)9)م، �ص))6.  (7((
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املبحث الرابع
م�شئولية اخلبري 

 مل ي�شتعمل الفقهاء امل�شلمون لفظ امل�شئولية، وقد ورد لفظ مرادف لها هو املاأخوذية، 
اإذ قيل الوجه الثاين الذي ي�شقط فيه العقل اأن ياأمر والد ال�شبي اأو �شيد اململوك احلجام 
اأن يختنه فيموت من �شيء يف هذا، ومل يتعد املاأمور ما اأمره به، فال عقل ول ماأخوذية اإن 
ح�شنت نيته اإن �شاء اهلل تعالى)73). وقد ا�شتعمل بع�ص الفقهاء املتاأخرين لفظ امل�شئولية 
اأو  ال�شمان،  لفظ  الأوائــل  الفقهاء  ا�شتعمل  بينما  القانون،  رجال  كتب  يف  يرد  الذي 
الت�شمني، ولفظ الغرم اأو الغرامة اأو التغرمي)74). وامل�شئولية لدى اأهل القانون هي اإلزام 

�شخ�ص ب�شمان ال�رشر الواقع بالغري نتيجة لعمل قام به))7).
 وفيما يلي امل�شئوليات النظامية التي يخ�شع لها اخلبري، اأتناولها يف ثالثة مطالب م�شتقلة.

املطلب الأول

امل�شئولية العقدية

القا�شي،  على  كما  الإ�شالمي،  الفقه  يف  اخلبري  على  تطّبق  التي  الأحكام  ت�رشي   
والعدالة ونحوهما  العقل  لأن وجود  زوال عقل؛  اأو  ف�شق  عليه  طراأ  اإذا  اخلبري  فيعزل 

�رشط يف �سحة الوالية فتبطل بزواله لفقد �رشطها)76).

االإمام ال�صافعي: كتاب االأم، ج6، بريوت، دار الر�صالة، )د. ت)، �ص44).  (73(
ابن ال�صحنة : ل�صان احلكام، القاهرة، مطبعة البابي احللبي، �ص91 – ابن جنيم: االأ�صباه والنظائر، بريوت،   (74(
دار اإحياء الرتاث العربي، )د. ت(، �ص))) – االإمام ابن قدامة املقد�صي: املغني، ج6، �ص))4، وج7، �ص74.
الرتاث  اإحياء  دار  بييريوت،  ج)،  اجلديد،  املدين  القانون  �سرح  يف  الو�سيط  ال�سنهوري:  الييرزاق  عبد  د.   (7((

العربي، �ص93.
ابن قدامة املقد�صي: املغني، مرجع �صبق ذكره، ج4)، �ص)).   (76(
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 وميكن تعريف هذه امل�شئولية باأنها عنوان على ما وجب يف الذمة بحقِّ الغري، جرًبا 
كما  م�رشوع)77).  غري  فعل  بارتكاب  بالتعدي  اأو  العقد،  مبخالفة  عليه  الواقع  لل�رشر 

فت باأنها التعوي�ص عن ال�رشر النا�شئ عن فعل غري م�رشوع))7). ُعرِّ
 وتن�ص الفقرة ال�شابعة من املادة )١٣6( من نظام املرافعات ال�رشعية على اأنه »مع 
عدم الإخالل بدعوى التعوي�ص ملن حلقه �رشر اأو اأي دعوى اأخرى؛ ي�شطب من القائمة 
كل خبري خالف اأحكام هذا النظام ولوائحه، واأخل بواجباته املهنية، اأو ارتكب عماًل 
اإعادته من قبل  ينال من �رشف املهنة بعد تو�شية جلنة اخلرباء بذلك، وينظر يف طلب 

اللجنة املذكورة بعد �شنة من تاريخ ال�شطب«.
 ومفاد حكم هذه املادة ما يلي:

احلكم على اخلبري بالتعوي�ص املايل اإذا كان من �شاأن عمله اأو تقريره اإحلاق �رشر   اأ.   
عمدي بالغري دون وجه حق.

 ب. �شطب ا�شم اخلبري الذي يخالف النظام واللوائح، اأو يخّل بواجباته املهنية، اأو 
ارتكب فعاًل ينال من �رشف املهنة بناًء على تو�شية جلنة اخلرباء.

ينظر يف طلب اإعادة اخلبري املف�شول بعد �شنة من تاريخ ال�شطب. ويتعنيَّ اإعادة   ج.  
مثل هذا اخلبري اإذا كان فعله ل ينال من �رشف املهنة، اأما اإذا كان مرت�شًيا اأو عامًدا 

لالإ�رشار بالغري فال اأرى وجًها لإعادته.
 وين�ص نظام مزاولة املهن ال�شحية الذي ينظم مهن الأطباء الب�رشيني والبيطريني واأطباء 
الفرد واملجتمع يف  ال�شحي مهنته مل�شلحة  املمار�ص  يزاول  اأن  الأ�شنان واملمر�شني على 
نطاق احرتام حقِّ الإن�شان يف احلياة و�شالمته وكرامته، مراعًيا يف عمله العادات والتقاليد 

د. �صليمان مرق�ص: موجز اأ�صول االلتزامات، القاهرة، مطبعة جلنة البيان العربي، )96)م، �ص9)3.  (77(
د. عبد الرزاق ال�سنهوي: الو�سيط يف �سرح القانون املدين، ج)، القاهرة، دار الن�صر للجامعات امل�صرية،   (7((

))9)م، �ص76)).
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التنفيذية  الالئحة  اأما  ال�شتغالل)79).  عن  مبتعًدا  ال�شعودية،  العربية  اململكة  ال�شائدة يف 
لهذا النظام فتن�ص على اأن ي�رشي دليل اأخالقيات مزاولة املهنة ال�شحية والأدلة الأخرى 

التي تعتمدها الهيئة ال�شعودية للتخ�ش�شات ال�شحية على ممار�شي املهنة ال�شحية)1)).
النظام هو  لهذا  اخلا�شع  ال�شحي  املمار�ص  التزام  اأن  النظام على  ين�ص هذا  كما   

التزام ببذل عناية يقظة تتفق مع الأ�شول العلمية املتعارف عليها.
للمري�ص  �رشر  عليه  وترتب  ال�شحي  املمار�ص  من  �شدر  �شحي  مهني  خطاأ  وكل   
يلتزم من ارتكبه بالتعوي�ص. وحتّدد الهيئة ال�شحية ال�رشعية املن�شو�ص عليها يف هذا 

النظام مقدار هذا التعوي�ص.
 وُيعدُّ من قبيل اخلطاأ املهني ال�شحي ما ياأتي:

اخلطاأ يف العالج اأو نق�ص املتابعة.   .١
اجلهل باأمور فنية يفرت�ص يف من كان يف مثل تخ�ش�شه الإملام بها.    .٢

باملخالفة  الإن�شان  على  امل�شبوقة  وغري  التجريبية  اجلراحية  العمليات  اإجــراء    .٣
للقواعد املنظمة لذلك.

اإجراء التجارب اأو البحوث العلمية غري املعتمدة على املري�ص.    .٤
اإعطاء دواء للمري�ص على �شبيل الختبار.   .5

ا�شتخدام اآلت اأو اأجهزة طبية دون علم كاٍف بطريقة ا�شتعمالها اأو دون اتخاذ    .6
الحتياطات الكفيلة ملنع حدوث �رشر من جراء هذا ال�شتعمال.

التق�شري يف الرقابة والإ�رشاف.   .7
باطاًل كل �رشط  به. ويقع  اال�ستعانة  املري�س  ت�ستدعي حالة  ا�ست�سارة من  عدم    .٨

يت�شمن حتديد اأو اإعفاء املمار�ص ال�شحي من امل�شئولية)))).
املادة ))) من نظام مزاولة املهن ال�صحية ال�صادر مبوجب املر�صوم امللكي رقم )9)) ل�صنة 6)4)هـ.  (79(

املادة ))/)) من الالئحة التنفيذية ال�صادرة من وزير ال�صحة رقم )39644/)/))) ل�صنة 7)4)هـ.  ((1(
املادتان )6)، 7)) من نظام مزاولة املهن ال�صحية.  ((((
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املطلب الثاين

امل�شئولية التاأديبية

 اإذا كان اخلبري موظًفا عاًما يف الدولة؛ فاإنه يخ�شع اإلى نظام اخلدمة املدنية ونظام 
التاأديب اأو النظم اخلا�شة، فاإذا اأخّل باملهمة التي ُكلف بها كخبري �شهًوا اأو عمًدا؛ فيُعدُّ 
بالإجراءات  و�شموله  �شده،  تاأديبية  دعوى  حتريك  ت�شتوجب  تاأديبية  خمالفة  فعله 
وال�شمانات التاأديبية، وتوقيع العقوبة التاأديبية املالئمة اإذا تبنّي اأنه اقرتف الفعل املخالف 

عند قيامه مبهمة خبري.
باأحكام امل�شئولية  اأنه »مع عدم الإخالل   وين�ص نظام مزاولة املهن ال�شحية على 
باأحد  اأخّل  اإذا  التاأديبية،  للم�شائلة  حماًل  ال�شحي  املمار�ص  يكون  املدنية،  اأو  اجلزائية 
واجباته املن�شو�ص عليها يف هذا النظام، اأو خالف اأ�شول مهنته، اأو كان يف ت�رشفه ما 

ُيعدُّ خروًجا على مقت�شيات مهنته اأو كرامتها)))).
 اأما العقوبات التاأديبية التي يجوز توقيعها يف حالة املخالفات املهنية فهي: 

الإنذار.   .١
غرامة مالية ل تتجاوز ع�رشة اآلف ريال.   .٢

املرخ�ص  ال�شجل  من  ال�شم  و�شطب  ال�شحية،  املهنة  مزاولة  تراخي�ص  اإلغاء    .٣
لهم. ويف حالة اإلغاء الرتاخي�ص ل يجوز التقدم بطلب ترخي�ص جديد اإل بعد 

انق�شاء �شنتني على الأقل من تاريخ �شدور قرار الإلغاء)3)).
 وتخت�ص الهيئة ال�رشعية ال�شحية بالآتي: 

باحلقِّ اخلا�ص. )دية،  املطالبة  بها  التي ترفع  ال�شحية  املهنية  النظر يف الأخطاء    .١
تعوي�ص، اأر�ص(.

املادة ))3) من نظام مزاولة املهن ال�صحية.  ((((

املادة ))3) من نظام مزاولة املهن ال�صحية.  ((3(



197
جملة الق�سائية - العدد ال�ساد�س - جمادى الأولى  1434هـ

٢. النظر يف الأخطاء املهنية ال�شحية التي ينتج عنها وفاة اأو تلف ع�شو من اأع�شاء 
اجل�شم، اأو فقد منفعته اأو بع�شها، حتى ولو مل يكن هناك دعوة باحلقِّ اخلا�ص)4)).

املطلب الثالث

امل�شئولية اجلزائية

 اإذا ارتكب اخلبري خًطا جزائًيا فيخ�شع لأحكام امل�شئولية اجلزائية، التي تقوم على 
فكرة اخلطاأ، وهذا يكون على �شورتني اإحداهما ج�شيمة وتاأخذ و�شف الق�شد اجلنائي، 
والأخرى اأقل ج�شامة وتاأخذ و�شف اخلطاأ غري العمدي)))). وتن�ص الفقرة الأخرية من 
املادة )١7٢( من نظام الإجراءات اجلزائية على اأنه: »اإذا ثبت اأن اأحًدا من اخلرباء اأو 

املرتجمني تعمد التق�شري، اأو الكذب، فعلى املحكمة احلكم بتعزيره على ذلك«.
 ونفهم من هذه الفقرة اأن اخلبري الذي يق�رش يف عمله عمًدا، اأو يلجاأ اإلى الكذب، 

فيمكن للمحكمة اأن تعاقبه بعقوبة تعزيرية كاحلب�ص اأو الغرامة اأو بهما مًعا.
 وين�ص نظام مزاولة املهن ال�شحية على اأن يحظر على الطبيب اإجها�ص اأّي امراأة حامل اإل 
اإذا اقت�شت ذلك �رشورة اإنقاذ حياتها. ومع ذلك يجوز الإجها�ص اإذا مل يكن احلمل اأمت اأربعة 
د �شحة الأم ب�رشر ج�شيم، وثبت هذا الأمر بقرار  اأ�شهر، وثبت ب�شورة اأكيدة اأن ا�شتمراره يهدِّ
دها الالئحة التنفيذية لهذا النظام)6)). من جلنة طبية ت�سّكل طبًقا لل�رشوط واالأو�ساع التي حتدِّ

 كما ين�ص النظام على اأنه »مع عدم الإخالل باأيِّ عقوبة اأ�شد من�شو�ص عليها يف 
اأنظمة اأخرى يعاقب بال�شجن مّدة ل تتجاوز �شتة اأ�شهر وبغرامة ل تزيد عن مائة األف 

ريال اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من: 

املادة )34) من نظام مزاولة املهن ال�صحية.  ((4(
د. فخري احلديثي: �صرح قانون العقوبات – الق�صم العام، بغداد، مطبعة الزمان، )99)م، �ص74).  ((((

املادة )))) من نظام مزاولة املهن ال�صحية.  ((6(
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زاول املهنة ال�شحية دون ترخي�ص.   .١
قدم بيانات غري مطابقة للحقيقة، اأو ا�شتعمل طرًقا غري م�رشوعة كان من نتيجتها    .٢

ا مبزاولة املهنة ال�شحية. منحه ترخي�شً
7. خالف اأحكام املواد )7/ب، 9، ١١، ١٤/اأ، ١٤/و، ١9، ٢٠، ٢٢، ٢٣، ٢٤، 
باأحكام هذا  اأن كل خمالفة  النظام على  النظام)7)). كما ين�ص هذا  ٣/٢7( من هذا 
النظام اأو لئحته التنفيذية مل يرد ن�ص خا�ص يف هذا النظام على عقوبة لها، يعاقب 

مرتكبها بغرامة ل تتجاوز ع�رشين األف ريال)))).

املبحث اخلام�س
حقوق اخلبري

 كما اأن على اخلبري واجبات والتزامات، فله حقوق يرتِّبها له النظام، من ذلك حّق 
املحاكمة،  بعد  الأجرة  تقا�شي  وحّق  ال�شتعفاء،  وحّق  الدعوى،  ملف  على  الطالع 

وفيما يلي بيان ذلك يف ثالثة مطالب م�شتقلة.

املطلب الأول

حّق الطالع على ملف الدعوى

 من حقِّ اخلبري مبوجب املادة )١٢7( من الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات ال�رشعية، 
اأن يتطلع على ملف الدعوى املعرو�شة اأمام املحكمة لغر�ص فهم طبيعة املنازعة، التي 

املادة )))) من نظام مزاولة املهن ال�صحية.  ((7(

املادة )31) من نظام مزاولة املهن ال�صحية.  ((((
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ا�شتلزمت ال�شتعانة به، فاإذا ا�شتلم من القا�شي الواجبات املطلوب منه اإجنازها، فيحّق 
له ال�شتعالم عن اأي معلومات اأو بيانات �رشورية لغر�ص ا�شتكمال قيامه مبهمته بدقة 
اأو  ناق�شة  بها  د  زوِّ التي  املعلومات  اإذا كانت  مبا�رشة عمله  ي�شتطيع  لن  فاخلبري  واأمانة، 
غري كافية، كما اأن مهارات اخلبري التي ا�شتخل�شها من �شني عمله املهني قد تدفعه اإلى 
طلب معلومات اإ�شافية ليكون على بينة من اأمره يف مهمته، ول يجوز حرمانه من اأية 
معلومات بحجة ال�رشية اأو باأية حجة اأخرى، طاملا كانت هذه املعلومات �رشورية لإجناز 
عمله، اأما اإذا مل تكن لها عالقة بعمله كخبري، وكانت ذات طابع �رشي اأو خا�ص فيجوز 

للجهة املخت�شة، حتقيقية اأو اإدارية اأو ق�شائية، حجبها عنه.

املطلب الثاين

حق ال�شتعفاء 

 تن�ص املادة )١٢٨( من نظام املرافعات ال�رشعية، على اأنه اإذا مل يكن اخلبري تابًعا للمحكمة 
فله خالل الأيام الثالثة التالية لت�شلمه �شورة قرار ندبه اأن يطلب من املحكمة اإعفاءه من اأداء 
املهمة التي ندب اإليها، وللمحكمة اأن تعفيه وتندب خبرًيا اآخر، ولها اأن حتكم على اخلبري 

الذي مل يوؤد مهمته بامل�شاريف التي ت�شبب يف �رشفها بدون نتيجة وفق القواعد ال�رشعية.
 ومفاد هذا الن�ص، ما يلي:

حق اخلبري يف ا�شتعفائه ل�شبب يراه وجيًها كاأن تكون له قرابة مع اأحد اخل�شوم    .١
اأو عداء، اأو اأن املهمة التي ُكلف بها خارج اخت�شا�شه املهني.

واإمنا  ندبه،  الإ�رشار على  لها حق  ولي�ص  الطلب،  لهذا  باإجابته  ملزمة  املحكمة    .٢
عليها اأن تندب خبرًيا اآخر.

اإذا �رشفت للخبري م�شاريف مالية فعليه اإعادتها.   .٣
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يبا�رشها  التي  الق�شية  ب�شبب كون  اإعفائه  له طلب  يحّق  اأن اخلبري  يعني   وهذا 
اأن اخل�شوم غري  اأو  ناق�شة،  بها  د  التي زوَّ اأو املعلومات  خارج اخت�شا�شه املهني، 
متعاونني معه ب�شكل ل ي�شتطيع معه الإملام باملهمة املكلف بها، اأو لأّي �شبب اآخر 

يقتنع به القا�شي.

املطلب الثالث

حق تقا�شي االأجرة بعد املحاكمة

 ي�شتحق اخلبري اأجرة عند ا�شتعانة القا�شي به، وقد �رشح فقهاء احلنابلة باأن على 
الإمام اأن يرزق من ي�شتعان به يف الق�شاء من اأهل اخلربة كالقا�شم ونحوه من بيت 
فاإن  اأكرث  اأو  �شخ�شني  بني  للنظر يف خ�شومة  باخلبري  ا�شتعانة  واإذا جرى  املــال)9)). 
الأجر يكون على الظامل اأو املعتدي ا�شتناًدا لقول الر�شول -�شلى اهلل عليه و�شلم-

:»مطل الغني ظلم«)91).

اأجور اخلبري يف النظام ال�شعودي:

 تن�ص املادة )١٢٤( من نظام املرافعات ال�رشعية على اأن... حتدد يف قرار مهمة 
م�رشوفات  حل�شاب  تو�شع  التي  ال�شلفة  القت�شاء  عن  املحكمة  تنتدبه  التي  اخلبري 
يكون  كما  لالإيداع،  املحّدد  والأجــل  باإيداعها،  املكلف  واخل�شم  واأتعابه،  اخلبري، 
للمحكمة اأن تعنيِّ خبرًيا لإبداء راأيه �شفوًيا يف اجلل�شة، ويف هذه احلالة يثبت راأيه 

يف دفرت ال�شبط.
 وين�ص هذا النظام على اإجراءات احل�شول على التكاليف وتقديرها ومن يتولى 

ابن قدامة املقد�صي: مرجع �صبق ذكره، �ص ج4)، �ص4)).  ((9(
االإمام البخاري: �صحيح البخاري، كتاب اال�صتقرا�ص، باب مطل الغني ظلم، ج3، �ص )).  (91(
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التقدير وذلك باملادة )١٢5( التي تقول: »اإذا مل يودع اخل�سم املبلغ املكلف باإيداعه 
باإيداع هذا املبلغ دون  يف االأجل التي عّينته املحكمة جاز للخ�سم االآخر اأن يقوم 
االإخالل بحّقه اإذا حكم له يف الرجوع على خ�سمه، واإذا مل يودع املبلغ اأّي اخل�سمني 
وكان الف�شل يف الق�شية يتوقف على قرار اخلربة فللمحكمة اأن تقّرر اإيقاف الدعوى 

حتى اإيداع املبلغ.
لالئحة  وفًقا  وم�رشوفاتهم  اخلــرباء،  اأتعاب  تقدر  اأنه:  على   )١٣5( املادة  وتن�ص   
ي�شدرها وزير العدل. وت�شتمل الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات ال�رشعية على تف�شيل 

لهذه املادة، وفيما يلي بيان ذلك:
تقدر اأتعاب اخلبري وطريقة دفعها باتفاق بني اخلبري واخل�شوم.   .١

اإذا مل يح�شل اتفاق، اأو كان التفاق خمتلًفا فيه، اأو باطاًل قّدرها القا�شي ناظر    .٢
الق�شية بناًء على طلب اخلبري اأو اخل�شوم اأو اأحدهما.

يكون تقدير اأتعاب اخلبري مبا تنا�شب مع اجلهد الذي بذله اخلبري، والنفع الذي    .٣
عاد على اخل�شوم اأو اأحدهما، واخلربة املبذولة.

ما يقّرره القا�شي من الأتعاب يكون ملزًما للخ�شوم واخلبري.   .٤
 )١٢5  ،١٢٤( املادتني  يف  جاء  ما  وم�رشوفاته  اخلبري  اأتعاب  اإيداع  يف  يراعى    .5

ولوائحهما.
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اخلامتة:

النتائج والتو�شيات
اإلى  بعد هذه الرحلة العلمية يف مو�شوع » اخلبري يف العملية الق�شائية« تو�شلت 
جملة نتائج، وراأيت اأن ا�شتكمال املو�شوع يتطلب تقدمي تو�شيات اأرى �رشورة اإعمالها، 

وفيما يلي بيان ذلك:

اأوًل: النتائج:
ومبادئ  اأ�ش�ص  على  قائم  فالعلم  التجربة،  وتوظيف  علم  عن  عبارة  اخلــربة    .١
مو�شوعية، اأما توظيف التجربة فهو فن ال�شتفادة مما جرى ل�شتثماره يف وقائع 

قادمة والتجربة الق�شائية لزمة يف الق�شايا ذات اجلانب العلمي اأو الفني.
النبوية املطهرة  الكرمي وال�شنَّة  بالقراآن  الق�شائية م�رشوعة  اأن اخلربة  ل �شكَّ يف    .٢

وعمل ال�شحابة.
يحتاج القا�شي لإحالل العدل اإلى ال�شتعانة باخلرباء يف جمالت تقع خارج    .٣
الإحاطة  ا�شتكمال  توجب  م�شائل  يف  راأيهم  ي�شتطلع  فهو  املهني،  تخ�ش�شه 
بجوانبها اخلفية اأو غري املبا�رشة وذلك ليحّق احلقَّ يف ق�شائه، فاخلبري ميلك دراية 
متخ�ش�شة ينري بها عمل القا�شي، وهو يف حقيقته من اأعوان الق�شاء ول ميكن 

ال�شتغناء عنه يف حالت معيَّنة.
ا هو معمول به يف الأنظمة  يختلف و�شع اخلبري يف الفقه والق�شاء الإ�شالميني عمَّ   .٤

الق�شائية املعا�رشة، كما يلي:

هو  مما  اأو�شع  الإ�شالميني  والق�شاء  الفقه  يف  اخلــربة  جمــالت  اأن  يالحظ   اأ. 

باخلرباء  ي�شتعني  الإ�شالمي  فالق�شاء  املعا�رش،  الق�شاء  اأنظمة  بهم يف  معمول 
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يف كل منا�شبة يرى �رشورة ال�شتعانة بهم، اأما يف الق�شاء املعا�رش، فالقا�شي 

خارج  تقع  التي  الفنية  اأو  العلمية  امل�شائل  نطاق  يف  اإل  باخلرباء  ي�شتعني  ل 

اخت�شا�شه املهني.

 ب. اإن جمالت اخلربة يف الفقه والق�شاء الإ�شالميني تكون وا�شعة يف املعامالت 

املالية واأما يف الق�شاء املعا�رش فتكون وا�شعة يف جمال اجلنايات.

اإذ تنه�ص �شلطته كاملة يف  القا�شي،  الفقه الإ�شالمي ل يلزم   ج. قرار اخلبري يف 

رف�شه متى ارتاأى ذلك، اأما القا�شي يف القانون الو�شعي فهو ملزم براأي اخلبري 

متى كان قائًما على اأ�ش�ص علمية وفنية ل مندوحة من قبولها.

 د. يتفق الفقه الإ�شالمي يف جتنيب اخلبري اأداء اليمني، عند اأداء مهام عمله، اأما يف 

ظل الق�شاء املعا�رش فالأنظمة تلزم اخلبري باأداء اليمني.

 هـ. اإن راأي اخلبري يف الأنظمة املعا�رشة ل يجوز رده ب�شهادة �شاهد متى كان قائًما على 

اأ�ش�ص علمية اأو فنية، بينما ميكن رده من قبل ال�شاهد يف نظام الق�شاء الإ�شالمي.
اإن املحكمة ملزمة بال�شتعانة باخلبري يف بع�ص الق�شايا، ولكنها غري ملزمة بتبني    .5
ا�شت�شاري،  اإن راأي اخلبري راأي  تامة، ذلك  قناعة  به  القا�شي  اقتنع  اإذا  اإل  راأيه 
ولكنه متى ما قام على اأ�ش�ص علمية اأو فنية ثابتة فال ميلك القا�شي جتاهله، ذلك 

باعتباره دلياًل يف الإثبات الق�شائي.

ثانًيا: التو�شيات:
�رشورة اإيجاد تنظيم اإداري متكامل �شواء كان ملحًقا بوزارة العدل اأو باملحاكم    .١

لغر�ص الإ�رشاف على �شوؤون اخلرباء واأعمالهم.
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٢.  �رشورة تو�شيف اخلرباء وفق جمالت تخ�ش�شهم املهني، وكذلك ت�شنيفهم يف م�شتويني 
اثنني، فيكون لدينا خبري، وخبري اأول، بحيث ميكن ال�شتعانة باخلبري يف امل�شائل التي 

حتتاج اإلى خربة عادية، اأما امل�شائل املعقدة اأو الغام�شة فيكلف بها اخلبري املتميز.
�رشورة اإحلاق اخلرباء بالدورات التدريبية املنا�شبة لتخ�ش�شاتهم املهنية بحيث    .٣
�شاأنها  من  التي  اجلديدة  الفنية  واخلــربات  احلديثة  املعلومات  على  يح�شلون 

تطوير اأعمالهم.
فيهم،  تتوفر  اأن  يجب  التي  ال�رشوط  يت�سمن  للخرباء  نظام  و�سع  ���رشورة    .٤

واأ�شول اأعمالهم، وترقيتهم، وتاأديبهم، وعزلهم.
�رشورة تقومي اخلرباء تقوميًا �شنوًيا وا�شتبعاد من هو فا�شد من بينهم، وتنقية هذه    .5
املهنة ممن هو طارئ عليها، وُيعدُّ فا�شًدا كل من يقدم تقريًرا بناًء على انحياز اأو 
ر�شوة من اأحد طريف النزاع، واإخ�شاعه للم�شئولية النظامية: العقدية واجلزائية.
�رشورة اإعداد ا�شتمارة نظامية لعمل اخلبري تت�شمن اخلطوات الواجب مراعاتها    .6

يف عمله، الأمر الذي ي�شهل عمل القا�شي يف تقومي تقرير اخلبري.
 

 مت البحث بعونه ت�شامت اأ�شماوؤه، وجّلت �شفاته، وعظمت قدراته، اللهم اجعله يف 
ميزان ح�شناتي وح�شنات والديَّ وح�شنات جميع امل�شلمني الأحياء منهم والأموات، 

و�شلى اهلل و�شلم على نبينا حممد وعلى اآله و�شحبه و�شلم.


