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آﺛﺎر اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﱪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
مبﺠﺮد ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي اﻟﻘﺎﴈ ﺑﺈﺟﺮاء ﺧﱪة ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﺆدي إﱃ ﻇﻬﻮر ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر
وﻫﻲ ﻋﲆ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ:
-1إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺠﺮﻳﺢ اﻟﺨﺒري :
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﻳﺢ ﻃﻠﺐ رد اﻟﺨﺒري اﻟﺬي ﻋﻴﻨﺘﻪ اﳌﺤﻜﻤﺔ وذﻟﻚ ﻟﻮﺟﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺨﱪة.
وﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﱃ اﻟﻔﺼﻞ  62ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺴﻄﺮة اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻧﺠﺪه ﻳﻨﺺ ﰲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﱃ ﻋﲆ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺠﺮﻳﻢ
اﻟﺨﺒري اﻟﺬي ﻋﻴﻨﺘﻪ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ،وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻔﻬﻮم اﳌﺨﺎﻟﻒ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن اﻟﺨﺒري اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ
ﺑﺎﻗﱰاح اﻟﺨﺼﻮم واﺗﻔﺎﻗﻬﻢ ﻻ ميﻜﻦ ﺗﺠﺮﻳﺤﻪ
 ،ﻷن اﳌﴩع ﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻓﱰض أن اﻟﺨﺼﻮم ﺗﻨﺎزﻟﻮا ﻋﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﺘﺠﺮﻳﺢ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺒﻞ اﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ
ﻟﻠﺨﺒري وﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻳﺜﻮر إﺷﻜﺎل ﻫﻮ :ﻫﻞ ﻳﺠﻮز ﺗﺠﺮﻳﺢ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﻌﻨﻮي؟
ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻫﺒﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت ﻛﺎﻟﺘﴩﻳﻊ اﻟﻔﺮﻧﴘ ﰲ اﳌﺎدة  233ﻣﻦ ق.م.م اﻟﻔﺮﻧﴘ إﱃ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺘﺠﺮﻳﺢ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﳌﻌﻨﻮي ﺑﺬاﺗﻪ ،أو ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﻟﻠﺸﺨﺺ أو ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬاﺗﻴني اﻟﺬﻳﻦ
واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﳌﺤﻜﻤﺔ واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن داﺧﻞ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﻌﻨﻮي ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﱪة واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ 62
ﻣﻦ ق.م.م ﻓﻴﻼﺣﻆ أﻧﻪ ﻻ ميﻜﻦ ﺗﺠﺮﻳﺢ اﻟﺨﺒري إﻻ ﻷﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
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اﻷﺳﺒﺎب ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ ﻫﻮ ﺗﻔﺎدي أن ﻳﺤﻴﺪ اﻟﺨﺒري ﻋﻦ اﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﺜﻘﺔ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﻀﺎء،
وﻟﻬﺬا ﻧﺠﺪ اﳌﴩع ﻧﺺ ﰲ اﻟﻔﻘﺮة ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻷﺧرية ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺼﻞ
أﻋﻼه ﻋﲆ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ أن ﻳﺜري اﻟﺨﺒري أﺳﺒﺎب اﻟﺘﺠﺮﻳﺢ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻪ .
وﻓﻴام ﻳﺘﻌﻠﻖ مبﺴﻄﺮة ﺗﺠﺮﻳﺢ اﻟﺨﺒري،ﻓﺎﳌﻼﺣﻆ أن اﳌﴩع ﻧﻈﻤﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﻘﺘﻀﺒﺔ وﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﻣﻀﻤﻮن
اﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧرية ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ  62ﻣﻦ ق.م.م ﻋﲆ أن اﻟﻄﺮف اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻲ وﺟﻮد أﺳﺒﺎب ﺗﺠﺮﻳﺢ،ﻋﻠﻴﻪ أن
ﻳﻘﺪم ﻃﻠﺒﺎ ﺑﺬﻟﻚ داﺧﻞ أﺟﻞ  5أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺗﻌﻴني اﻟﺨﺒري ،ﻛام ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ
ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻪ أو ﻣﻦ ﻃﺮف وﻛﻴﻠﻪ،وﻳﺠﺐ أن ﻳﺸﺎر ﻓﻴﻪ إﱃ أﺳﺒﺎب اﻟﺘﺠﺮﻳﺢ.ومبﺎ أن اﳌﴩع اﺷﱰط
ﴐورة ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺗﺠﺮﻳﺢ اﻟﺨﺒري،ﻓﻨﺴﺘﻨﺘﺞ أﻧﻪ ﻻ ميﻜﻦ ﺗﺠﺮﻳﺢ اﻟﺨﺒري ﺷﻔﻮﻳﺎ،وﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد دﻋﺎ
ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﻪ إﱃ ﴐورة ﺗﺪﺧﻞ اﳌﴩع ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺴامح ﻟﻠﺨﺼﻮم ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺠﺮﻳﺢ ﺷﻔﻮﻳﺎ.
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 -2ﻣﺒﺎﴍة اﻟﺨﺒري ﳌﻬﺎﻣﻪ
:ﺑﻌﺪ أن ﻳﺘﻢ إﺧﻄﺎر اﻟﺨﺒري ﻣﻦ ﻃﺮف ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻀﺒﻂ ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻹﻧﺠﺎز ﺧﱪة
ﻣﻌﻴﻨﺔ،ﻧﻜﻮن أﻣﺎم ﻓﺮﺿﻴﺘني:إﻣﺎ ﻗﺒﻮل إﺟﺮاء اﻟﺨﱪة أو رﻓﺾ إﺟﺮاﺋﻬﺎ.وﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻓﺾ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن
ﻣﻌﻠﻼ،وإﻻ ﺗﻌﺮض اﻟﺨﺒري ﻟﻠﺠﺰاءات اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  45.00 :اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﺰاء
اﻟﻘﻀﺎيئ،ﻓﻀﻼ أﻧﻪ ميﻜﻦ أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﲆ اﻟﺨﺒري ﺑﺄداء اﳌﺼﺎرﻳﻒ واﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺄﺧري إﻧﺠﺎز
اﻟﺨﱪة ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺼﻞ  61ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺴﻄﺮة اﳌﺪﻧﻴﺔ.
وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺒﻮل إﺟﺮاء اﻟﺨﱪة،ﻓﺈن ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﺨﺒري أن ﻳﺘﺴﻠﻢ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ أو ﻳﻄﻠﻊ ﻋﲆ ﻣﻠﻒ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ
اﻟﻀﺒﻂ،وأن ﻳﺴﺘﺨﺮج ﺻﻮرا ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻀﻤﻨﺔ ﺑﺎﳌﻠﻒ ،وﺟﺮى اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﻀﺎيئ ﻋﲆ أن ﻟﻠﻘﺎﴈ أن
ﻳﺄذن ﰲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﴈ ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺨﱪة ﺑﺎﻟﺴامح ﺑﺎﺳﺘﺨﺮاج أﺻﻮل اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﳌﺴﺘﻨﺪات اﳌﻮدﻋﺔ ﰲ
اﳌﻠﻒ،ﺧﺼﻮﺻﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺨﺒري ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻓﺤﺺ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ،ﻛام ﻟﻮ ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺨﻄﻮط ،أو ﺑﻨﺰاع ﺟﺒﺎيئ ﻣﺜﻼ .ودامئﺎ ﰲ إﻃﺎر ﻣﺒﺎﴍة اﻟﺨﺒري ﳌﻬﺎﻣﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺼﻞ  63ﻣﻦ
ق.م.م اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻷﻃﺮاف ووﻛﻼﺋﻬﻢ ﻟﻠﺤﻀﻮر وإﺷﻌﺎرﻫﻢ ﺑﺎﻟﻴﻮم واﻟﺴﺎﻋﺔ واﳌﻜﺎن،وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺧﻤﺴﺔ
أﻳﺎم ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ﻗﺒﻞ اﳌﻮﻋﺪ اﳌﺤﺪد،وﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣﻀﻮر اﻟﺨﱪة ﻫﻲ ﻗﺎﻋﺪة إﺟﺮاﺋﻴﺔ ﺳﺎﺋﺪة ﰲ أﻏﻠﺐ
اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت اﳌﻘﺎرﻧﺔ ،وﻫﻲ ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ ﺣﻘﻮق اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺘﻲ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻦ اﻹﺧﻼل ﺑﻬﺎ ﺑﻄﻼن إﺟﺮاءات
اﻟﺨﱪة ﻛﻠﻬﺎ .
وﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﺻﺪرت ﻋﺪة ﻗﺮارات ﻋﻦ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﲆ ﺗﻘﴤ ﺑﻨﻘﺾ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ مل ﺗﺤﱰم ﺣﻀﻮرﻳﺔ
اﻟﺨﱪة ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ  63ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن م.م  ،ﻏري أن ﻣﺒﺪأ ﺣﻀﻮرﻳﺔ اﻷﻃﺮاف ميﻜﻦ ﺧﺮﻗﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء،وذﻟﻚ
ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ اﳌﺤﻜﻤﺔ،إذا ﺗﺒني ﻟﻬﺎ أن ﻫﻨﺎك ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻌﺠﺎل ﺣﺴﺐ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ  63ﻣﻦ
ق.م.م،ودامئﺎ ﰲ إﻃﺎر ﻣﺒﺎﴍة اﻟﺨﺒري ﳌﻬﺎﻣﻪ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺴﺘﻤﻊ إﱃ أﻗﻮال اﻷﻃﺮاف وﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ اﻟﺘﻲ
ﻳﻘﺪﻣﻮﻧﻬﺎ إﻟﻴﻪ ﺷﻔﺎﻫﻴﺎ أو ﻳﺪﻟﻮن إﻟﻴﻪ ﺑﻬﺎ ﻛﺘﺎﺑﺔ،وﻳﺠﺐ ﻋﲆ اﻟﺨﺒري أن ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻀﻤني ﻫﺬه اﻷﻗﻮال ﰲ
ﻣﺤﴬ ﻣﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﱪة ،وﻳﺠﺐ أن ﻳﻮﻗﻌﻮا إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺨﺒري ﻋﲆ ﻫﺬا اﳌﺤﴬ،وﰲ ﺣﺎﻟﺔ
رﻓﺾ أﺣﺪ اﻷﻃﺮاف اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ،ﻓﻌﲆ اﻟﺨﺒري أن ﻳﺸري إﱃ ذﻟﻚ ﰲ اﳌﺤﴬ ،وﺣﺴﺐ اﻟﻔﺼﻞ  65ﻣﻦ ق.م.م
ﻓﻴﺤﻖ ﻟﻠﺨﺒري أن ﻳﺘﻠﻘﻰ ﻋﲆ ﺷﻜﻞ ﺗﴫﻳﺢ ﻋﺎدي ﻛﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﴬورﻳﺔ ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﱃ ﻣﺼﺪرﻫﺎ ﰲ
ﺗﻘﺮﻳﺮه،وﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻳﻄﺮح إﺷﻜﺎﻻ،وﻫﻮ:ﻫﻞ ﻟﻠﺨﺒري أن ﻳﺴﺘﻤﻊ إﱃ ﺷﻬﺎدة اﻟﺸﻬﻮد؟
ﻟﻘﺪ ﻧﻈﻢ اﳌﴩع اﳌﻐﺮيب اﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎدة ﰲ اﻟﻔﺼﻮل ﻣﻦ  71إﱃ  84وﻛﻠﻬﺎ ﺗﻔﻴﺪ أن
اﻟﺸﻬﺎدة ﺗﺆدى أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء .
ﻓام ميﻜﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪه ﻫﻮ أن اﻟﺨﺒري ﻳﺴﺘﻤﻊ ﻟﻸﻃﺮاف،وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻛﺸﻬﻮد،وإمنﺎ ﻛﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﻟﻠﺨﺒري ﰲ إﻧﺠﺎز
ﻣﻬﻤﺘﻪ ،واﳌﴩع اﳌﴫي ﻛﺎن واﺿﺤﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﳌﴩع اﳌﻐﺮيب ،ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﰲ اﳌﺎدة
 148ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒﺎت اﳌﴫي...":ﻛام ﻳﺴﻤﻊ اﻟﺨﺒري -ﺑﻐري ميني -أﻗﻮال ﻣﻦ ﻳﺤﴬﻫﻢ اﻟﺨﺼﻮم أو ﻣﻦ
ﻳﺮى ﻫﻮ ﺳامع أﻗﻮاﻟﻬﻢ إذا ﻛﺎن اﻟﺤﻜﻢ ﻗﺪ أذن ﻟﻪ ﰲ ذﻟﻚ" .
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 -3إﻳﺪاع ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺨﱪة:
ﻳﺠﺐ ﻋﲆ اﻟﺨﺒري ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎﺋﻪ ﻣﻦ أﻋامل اﻟﺨﱪة اﳌﻨﻮﻃﺔ ﺑﻪ أن ﻳﻌﺪ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻳﺒني ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ
ﻣﻦ أﻋامل وﻣﺎ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ،وﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ميﻜﻦ أن ﻳﺄﺧﺬ أﺣﺪ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺣﺴﺐ ﻣﺎﺟﺎء
ﰲ اﻟﺤﻜﻢ،إﻣﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻛﺘﺎيب،ﻷن أﻏﻠﺐ اﳌﺤﺎﻛﻢ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺎﳌﺴﻄﺮة اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ،وإﻣﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺷﻔﻮي،وﻫﺬا اﻷﺧري
ﺑﺪوره ﻳﺄﺧﺬ ﺷﻜﻼ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ،ﻷن أﻗﻮال اﻟﺨﺒري ﺗﻀﻤﻦ ﰲ ﻣﺤﴬ اﻟﺠﻠﺴﺔ،وﻳﺠﺐ أن ﻳﻮدع اﻟﺨﱪاء ﺗﻘﺮﻳﺮا
واﺣﺪا رﻏﻢ ﺗﻌﺪدﻫﻢ ﻏري أﻧﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺧﺘﻼف ﻳﺘﻢ ﺗﺒﻴﺎن رأي ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ وﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﻪ وﻳﻮﻗﻊ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺠﻤﻴﻊ ،واﻟﺨﺒري ﻻ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻄﻠﻊ اﻷﻃﺮاف ﻋﲆ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺨﱪة ﻗﺒﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﲆ
اﳌﺤﻜﻤﺔ ،وﻧﺸري إﱃ أن ﺟﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺨﱪة ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ إﱃ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ ﺗﺘﻢ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻘﻀﺎء.
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