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احلمد هللا والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا ،،
يسر قطـاع الشؤون القانونية يف األمانـة العامة لس التعاون لدول اخلليج
العـربية أن يقدم هذا النظام (القانون) املسـمى : وثيقة الكويت للنظام (القانون)
املوحد ألعمال اخلربة أمـام القضاء لدول جملس التعـاون والذي يأيت استكماالً
لسلسلـة األنظمة (القوانني) االسترشاديـة اليت مت إجنازها يف إطار مسرية التعاون
العديل والـقضائي بني دول الـس ، ويتكون من (٦٣) مـادة اشتملت على
اإلجراءات املتعلقة بأعمال اخلربة أمام القضـاء واليت حيتاج القيام ا أمام احملاكم
والنيابة العامة (االدعاء العـام) خرباء الدائرة العاملون يف دائرة اخلرباء من موظفي
وزارة العـدل وخرباء اجلدول املقيدون يف جـدول اخلرباء من ذوي التخصصات
املختلفة، وخرباء اجلهة العاملون يف اجلهات احلكومية من موظفي الدولة، الذين مت

ندم لتقدمي خربة يف موضوع معني.
وقد تطرق النظام (القانون) إىل الشروط الالزم توفرها فيمن يعني يف وظائف
اخلربة (خرباء الدائرة)، واحملظورات اليت جيب عليه جتنبها، والعقوبات التأديبية اليت
جيوز أن تطبق حبقه، كما اشتمل على الشروط الالزمة توفرها فيمن يقيد يف خرباء

اجلدول، وكيفية االستعانة خبرباء اجلهة.
وهذه هي الصيغة اليت توصلت هلا جلنة اخلرباء املختصني يف الدول األعضاء ،
ووافق عليهـا أصحاب املعايل وزراء العـدل بدول الس يف اجتـماعهم الثاين
والعشـرين الذي عقد بدولة الكـويت بتاريخ ٢٥ ذو القعدة ١٤٣١ه املوافق ٢
نوفمرب ٢٠١٠م ، مث اعتمدها الس األعلى يف دورته احلادية والثالثني اليت عقدت
يف أبوظيب باإلمارات العربية املتحدة (ديسمرب ٢٠١٠م) كنظام (قانون) استرشادي

 _ ٥ _



ملدة أربع سنوات ، تتـجدد تلقائياً حال عـدم ورود مالحظات عليه من الدول
األعضاء ، وتسميته (وثيقة الكويـت للنظام (القانون) املوحد ألعمال اخلربة أمام

القضاء لدول جملس التعاون) .

آملني أن حيقق هذا النظام (القانون) اهلدف املرجو من إقراره .

   واهللا ويل التوفيق ،،
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الفصـل األول

أحكـام عامـة 

مـادة (١)

يف تطبيق أحكـام هذا النظام (القانـون) تكون للمصطلحات التالية املعىن
املبني قرين كل منها:

الوزارة : وزارة العدل .
الوزير : وزير العدل 

الدائرة : دائرة اخلرباء .
اخلبري : كل شخص يعهد إليه بعمل من أعمال اخلربة أمام احملاكم . 
خرباء الدائرة : اخلرباء العاملون يف دائرة اخلرباء من موظفي الوزارة .

خرباء اجلدول : اخلرباء املقيدون يف جدول اخلرباء من ذوي التخصصات املختلفة .
خرباء اجلهة : العاملون يف اجلهات احلكوميـة من موظفي الدولة ، وميكن ندم

لتقدمي خربة يف موضوع معني .
إدارة الكتاب : إحدى إدارات احملكمة املكلفة بالتبليغات وغريها .

األمانة : مبلغ مايل يكلف اخلصوم أو أحدهم بإيداعه لتغطية مصاريف اخلبري وأتعابه .
اجلهة : اجلهــة احلكـومية وغريها من اجلهـات اليت تعهد إليها احملكمة تسمية

موظف فيها أو أكثر ألداء اخلربة اليت حتددها احملكمة .
دول الس : دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية .
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مـادة (٢)

يقـوم بأعمال اخلربة أمام احملاكم والنيابة العامة (االدعاء العام) خرباء الدائرة،
وخرباء اجلـدول ، وخرباء اجلهة وكل من ترى احملاكم أو النـيابة العامة (االدعاء

العام) عند الضرورة االستعانة برأيهم الفين .
وإذا رأت احملكمة أو النيابة العامة (االدعـاء العام) أن تندب للقيام بأعمال
اخلربة خبرياً من خارج الدائرة وجدول اخلرباء واجلهة فيجب أن تبني أسباب ذلك

يف احلكم أو القرار .
مـادة (٣)

إذا اتفق اخلصوم على خبري معني أو أكثر أقرت احملكمة اتفاقهم وإال اختارت
احملكمة من بني اخلرباء املنصوص عليهم يف املادة (٢) ، وإذا كان الندب خلبري من
الدائرة أو ألحد اخلـرباء من اجلهة وجب عليها فور إخطارها بإيداع األمانة تعيني

(ترشيح) شخص اخلبري الذي عهد إليه باملهمة ، وإبالغ احملكمة ذا التعيني . 
وإذا كان اخلبري مل يؤِد اليمني وجـب قبل مباشرة مهمته أن حيلف ميينا أمام

احملكمة اليت ندبته بأن يؤدي عمله بالصدق واألمانة. 
مـادة (٤)

للمحكمة عند االقتضاء أن حتكم (تقرر) بندب خبري أو أكثر على أن يكون
العدد وتراً وجيب أن يتضمن احلكم (القرار) الـصادر باالستعانة خببري بيان املهمة
املطلوبة منه واألمانة اليت جيب إيداعها حلساب مصروفاته وأتعابه ، واخلصم الذي
يكلف بإيـداع هذه األمانة ، واألجل الـذي جيب فيه اإليداع ، واألجل احملدد
إليداع تقرير اخلبري وتاريخ اجللسة احملددة للمرافعة يف حالة إيداع األمانة ، وجلسة

أخرى أقرب لنظرها حال عدم إيداعها .
وجيوز للمحكمة أن حتدد جلسة ملثول اخلصوم أمام اخلبري .
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مادة (٥)

يعترب النطق باحلكم (القرار) الصادر بندب اخلبري مبثابة إعالن للخصوم ولو مل
حيضروا جلسة النطق به .

ويتعني إخطار اخلصم مبنطوق هذا احلكم (القرار) وفق طرق اإلعالن املقررة نظاما
(قانونا) إذا كان قـد ختلف عن احلضور يف مجيع اجللسات السابقة للنطق به، ومل يقدم
مذكـرة بدفاعه، كذلك إذا ختلف عن احلضور وعـن تقدمي مذكرة يف مجيع اجللسات

التالية لتعجيل الدعوى بعد امتناع سريها سريا متسلسال ألي سبب من األسباب .
مادة (٦)

إذا مل تودع األمانة من اخلصم املكلف بإيداعها وال من غريه من اخلصوم كان
اخلبري غري ملزم بأداء املهمة ، وللمحكمة أن متنح أجالً مناسباً إليداع األمانة أو أن
تقرر سقوط حق اخلصم الذي مل يقم بدفع األمـانة يف التمسك باحلكم (القرار)

الصادر بتعيني اخلبري إذا وجدت أن األعذار اليت أبداها لذلك غري مقبولة .
مادة (٧)

جيوز إعفاء اخلصم املعـسر مؤقتا من دفع األمانة إذا تبني من قيمة املنازعة أو
ظروفها ما يربر ذلك ، ويف هذه احلالة يراعى قدر اإلمكان أن يكلف بأعمال اخلربة
خرباء الدائرة وإال كلف خرباء اجلـدول مث خرباء اجلهة ، ويراعى ذات احلكم يف

الدعاوى املعفاة من الرسوم .
ويرجع بأتعاب اخلربة ومصروفاا على اخلصم احملكوم عليه باملصروفات فإذا

كان اخلصم معفى من الرسوم فريجع عليه إذا زال إعساره .
مادة (٨)

للخبري أن يطلب إعفاءه من أداء املهمة ابتداء أو أثناء أدائها ، ويقدم طلب اإلعفاء
بالنسبـة خلبري الدائـرة أو اجلهة إىل الدائـرة أو اجلهة ، حبسب األحوال ، مامل تكن
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احملكمة عينته باالسم ، وعلى كل من الدائرة أو اجلهة إخطار احملكمة بذلك وباسم من
ترشحه للقيام باخلربة بدالً منه. أما اخلبري الذي عينته احملكمة باالسم أو خبري اجلدول أو

اخلبري املتفق عليه من اخلصوم فيقدم طلب إعفائه إىل احملكمة اليت عينته.
وجيب أن يكون طلب اإلعفاء يف مجيع األحوال مسببا .

مادة (٩)

إذا ندب خبـري من غري العاملني بالدائـرة أو اجلهة يف فرع معني من فروع
اخلربة، مث تبني له أن األمـر حيتاج إىل االستعانة خبربة من نوع آخر ومل تكن اجلهة
اليت نـدبته قد صرحت له بتلك االستعانة، فعليه أن يطلب ذلك منها، أما إذا كان
الندب خلبري من الدائـرة أو اجلهة فيقدم طلب االستعانة إىل الدائرة أو اجلهة للبت
فيه. وإذا كـان اخلبري املستعان به من غري العاملني يف الدائرة أو اجلهة ، قدم كشفا
مبدئياً بأتعابه ومصاريـفه قبل مباشرة املهمة إىل مدير الدائرة أو اجلهة الذي يتوىل
إحالته مشفـوعا بالرأي إىل احملكمة املختصة وتقـدر احملكمة أمانة إضافية للخبري
املستعان به ، ويلزم اخلصم املكلـف بإيداع األمانة بأن يـودعها خزانة احملكمة
وتصرف للخبري املذكور أتعابه ومصاريفه على الوجه املبني باملادتني ٢٠، ٢١ من

هذا النظام (القانون) فور إيداعه التقرير املتضمن نتيجة أعماله. 
مادة (١٠)

على اخلبري أداء مهـمته وفق احلكم (القرار) الصادر بتكليفه ، ويلتزم باملوعد
احملدد به ، وإال كان عليه أن حيدد لبدء عمله تارخياً ال يتجاوز أسبوعني من تاريخ
استالم صـورة احلكم (القرار) أو أوراق الدعوى ، وخيطـر اخلصوم ذا التاريخ

ومكان اجللسة بكتاب مسجل وذلك قبل انعقادها بأسبوع على األقل .
ويف حاالت االستعجال جيوز أن ينص يف احلكم (القرار) على مباشرة املهمة

فوراً ودعوة اخلصوم بأي وسيلة مناسبة حتقق علمهم للحضور يف احلال .
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ويف مجيع األحـوال يباشر اخلبري أعماله ولو يف غيـبة اخلصوم مىت كانوا قد
دعوا على الوجه الصحيح .

مادة (١١)

حيضر اخلـصوم أمام اخلبري بأنفسهم أو بوكيل عنهم ، وجيوز أن يتم التوكيل
يف اجللسة أمام اخلبري بتقرير يدون يف حمضر أعماله .

وال جيوز ألي موظف بالوزارة أن يكون وكيالً عن أحد اخلصوم أمام اخلبري ،
ولكن جيوز له ذلك عن زوجه وأصوله وفروعه وأقاربه إىل الدرجة الرابعة ، وتعترب

القرابة ألحد الزوجني قرابة لآلخر .
وال جيوز للخبري أن حيضر وكيالً عن أحد اخلصوم يف الدعاوى اليت باشر فيها

عمالً من أعمال اخلربة وفقاً إلحكام هذا النظام (القانون) .
مادة (١٢)

جيوز للخبري االستعانة بـالقوة اجلربية ملعاينة املنشآت واألماكن واألشياء اليت
يلزم معاينتها أو دخوهلا لتنفيذ املهمة املنتدب ملباشرا عند امتناع ذوي الشأن عن

متكينه ، وذلك مبوجب أمر من احملكمة اليت تنظر الدعوى .
مادة (١٣)

يسـمع اخلبري ـ بدون ميني ـ أقوال اخلصـوم ومالحظام وكل من يرى
مساع أقواله ، وإذا ختـلف اخلصـم عن تنفيذ طلبات اخلبري (بغري عذر) كان على
اخلبري عرض األمر على احملكمة ، وللمحكمة يف هذه احلالة أن تسقط حق اخلصم
الذي ختلف عن تنفيذ طلبات اخلبري يف التمسك باحلكم (القرار) الصادر بتكليفه ،

وهلا أن توقع عليه غرامة مالية .
مادة (١٤)

جيب أن حيرر اخلبري حمضراً باألعمال اليت قـام ا يشتمل على بيان حضور
اخلصوم وأقواهلم ومالحظام موقعة منهم مامل يكن لديهم مانع من ذلك فيذكر يف
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احملضر ، كمـا جيب أن يشتمل على بيان ما قـام به من أعمال بالتفصيل وأقوال
األشخاص الذين مسعهم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب اخلصوم وتوقيعام. 

كما حيـرر اخلبري تقريرا موقعا مـنه بنتيجة أعماله ورأيه الفين واألوجه اليت
استند إليها بإجياز ودقة ، فإن تعدد اخلرباء فلكل منهم أن يقدم تقريراً مستقال برأيه

وأسبابه مامل يتفقوا على تقدمي تقرير واحد يذكر فيه رأي كل منهم وأسبابه. 
وللخبري أن يعد الـتقرير يف ضوء ما هو متـاح من بيانات إذا حضر خصم

وتغيب اآلخر أكثر من مرة دون مربر رغم إخطاره .
وللمحكمة أن تعني خبريا إلبداء رأيه شفويا باجللسة بدون تقدمي تقرير ويثبت

رأيه يف احملضر. 
مادة (١٥)

ال جيوز ألي وزارة أو إدارة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو شركة
أو مجعية تعاونية أو منشأة فردية أن متتنع بغري مربر قانوين عن اطالع اخلبري على ما
يلزم من االطالع عليه مما يكون لديها من دفاتر أو سجالت أو مستندات أو أوراق

تنفيذا للحكم (القرار) الصادر بندب اخلبري .
مادة (١٦)

يودع اخلبري تقريـره وحماضر أعماله ومجيع األوراق اليت سلمت إليه وكشفا
بأيام العمل واملصروفات إىل إدارة الكتاب وعليها إخطار اخلصوم _ بكتاب مسجل

بعلم الوصول _ بإيداع التقرير، وبتاريخ اجللسة احملددة لنظر الدعوى.
مادة (١٧)

جيب أن يتضمن تقرير اخلبري شرحاً وافياً خلطوات مباشرة املهمة وبصفة خاصة
اآليت :

( أ ) ملخص موضوع الرتاع بإجياز .

 _ ١٤ _



(ب) بيان املهمة املكلف ا من واقع احلكم (القرار) .
(ج) حبث اخلبري، ويتضمن ملخصاً ألقوال اخلصوم وما قدموه من مستندات وأدلة،

وحتليله هلا يف ضوء واقعات الرتاع ، واألسباب اليت يقوم عليها .
( د ) النتيجة اليت خلص إليها .

مادة (١٨)

إذا مل يودع اخلبري تقـريره يف امليعاد الذي حـددته احملكمة كان هلا ـ إذا
قدرت ذلك ـ أن متنحه أجالً آخر أو تستبدل به غريه ، وذلك كله دون إخالل

مبساءلته وحبق ذوي الشأن يف الرجوع عليه بالتعويضات إن كان هلا وجه .
مادة (١٩)

للمحـكمة مناقشة اخلبري يف تقريره يف جلسة حتددها إن رأت حاجة لذلك ،
وهلا أن تعيد إليه املهمة ليتدارك وجـوه اخلطأ أو النقص يف عمله أو حبثه، وهلا أن
تعهـد بذلك إىل خبري آخر أو أكثر ، وهلم يف هذه احلالة االستعانة باملعلومات اليت

أبداها اخلبري السابق. 
مادة (٢٠)

تقدر أتعاب اخلبري ومصروفاته بأمر يـصدر على عريضة من قاضي احملكمة
الذي عينه مبجرد صدور احلكم (القرار) يف الـدعوى أو بعد انقضاء ثالثة أشهر
إليداع التقريـر إذا مل يصدر احلكم (القرار) يف هذه املدة ألسباب ال دخل للخبري

فيها. 
ويستويف اخلبري ما قدر لـه من األمانة ويكون أمر التقـدير فيما زاد عليها
واجب التنفيذ على من طلب تعيينه من اخلصوم، وكذلك على اخلصم الذي قضي

بإلزامه باملصروفات. 
وتعترب األتعاب واملصروفات اليت تقدر خلرباء الدائرة مستحقة للخزانة العامة .
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مادة (٢١)

للخبري ولكل خصم يف الدعوى أن يتظلم من أمر التقدير، وذلك خالل الثمانية
أيام التالية إلعالنه، ويكون التـظلم وفقا لإلجراءات املقررة للتظلم من األوامر على
العرائـض _ وال خيتصم يف الـتظلم من مل يـطلب تعيني اخلـبري ومل حيكم عليه

باملصروفات، وذلك إذا كان قد حكم ائيا يف شأن اإللزام مبصروفات الدعوى. 
وإذا حكم يف التـظلم بتخفيض ما قدر للـخبري، جاز للخصم أن حيتج ذا
احلكم (القرار) على خصمه الذي يـكون قد أدى للخبري مطلوبه على أساس أمر

التقدير دون إخالل حبق هذا اخلصم يف الرجوع على اخلبري.
مادة (٢٢)

تتوىل الـدائرة _ عن طريق من تنـدبه من موظفيها _ املطـالبة باألتعاب
واملصروفات ، والطعن يف األوامـر واألحكام اخلاصة بتقـديرها، واحلضور يف
اجللسـات ، وهلا أن تنيب عنها يف ذلك (اإلدارة احلكـومية املعنية) وتتويل إدارة

الكتاب تنفيذ هذه األوامر واألحكام. 
مادة (٢٣)

يصدر الوزير قراراً بتحديـد األسس والضوابط اخلاصة بتقدير أتعاب خرباء
الدائرة.

مادة (٢٤)

فيما مل يرد بشأنه نص خاص يف هذا النظام (القانون) ، تسري على اخلـرباء
أحكـام رد القضاة.

مادة (٢٥)

يكـون طلب الرد بدعوى توجه للخبري بـالطرق املعتادة ، أمام احملكمة اليت
ندبته ، وذلك يف اخلمسة عشر يوما التالية لصدور احلكم (القرار) بندبه ، أو التالية
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لألخطار به ، وذلك يف احلاالت اليت يشتمل فيها منطوق احلكم (القرار) على اسم
اخلبري أما إذا مل يتضمن ذلك فيبدأ امليعاد من تاريخ علم طالب الرد باسم اخلبري. 

وال يسقط احلق يف طلب الرد إذا كانت أسبابه قد طرأت بعد ذلك امليعاد أو
إذا قدم اخلصم الدليل على أنه مل يعلم ا إال بعد انقضائه. 

وال يقبل من أحد اخلصـوم طلب رد اخلبري املعني بناء على اختيارهم إال إذا
كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه. 

مادة (٢٦)

على طـالب الرد أن يودع عنـد تقدمي صحيفة دعواه إدارة الكتاب علـى
سـبيل الكفالة مبلغ (    )، وتتعدد الكفالة بتعدد اخلرباء املطلوب ردهم، وال تقيد
إدارة الكتاب دعوى الرد إذا مل تصحب مبـا يثبت إيداع الكفالة، ويكفي إيداع
كفالة واحـدة عن كل خبري يف حالة تعدد طاليب الرد إذا قدموا طلبهم يف صحيفة
واحدة ولو اختلفت أسباب الرد ، وتصادر الكفالة بقوة النظام (القانون) إذا قضي

برفض طلب الرد أو سقوط احلق فيه أو عدم قبوله أو بطالنه.
مادة (٢٧)

ال جيـوز الطعن يف احلكم (القرار) الصادر يف طلب الرد بأي وجه من وجوه
الطعن.

مادة (٢٨)

ال جيـوز للخبري القيام بإعمال اخلربة يف قضية تتعلق به أو زوجه أو أصوله أو
فروعه أو أقاربه حىت الدرجة الرابعة ، وتعترب القرابة ألحد الزوجني قرابة لآلخر .

مادة (٢٩)

رأي اخلبري ال يقيد احملكمة ، وإذا حكمت احملكمة خالفاً لرأي اخلبري بينت يف
حكمها األسباب اليت أدت ا إىل عدم األخذ ذا الرأي كله أو بعضه .
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الفصـل الثانـي 

خبـراء الدائـرة

مادة (٣٠)

تنشأ بالوزارة دائرة تسمى (دائرة اخلرباء) ويصدر بتنظيمها قرار من الوزير .

مادة (٣١)

ينشأ جملس لشئون خـرباء الدائرة برئاسة أقـدم رؤساء حماكم االستئناف ،
وعند غيابه حيل حمله من يليه يف األقدمية ، وعضوية كل من :

................................................................. (١)

................................................................. (٢)

................................................................. (٣)
وإذا غاب أحدهم حل حمله من يقوم مقـامه ويكون انعقاد الس صحيحا
حبضور الرئيس وثالثـة من أعضائه، على أن يكون من بينهم مدير الدائرة وتكون
مداوالته سرية وتصدر قراراته بأغلبية اآلراء وعند التساوي يرجح الرأي الذي منه

الرئيس. 
مادة (٣٢)

خيتص جملس شئون خرباء الـدائرة باملسائل اليت نـص عليها يف هذا النظام
(القانون) وله أن يـبدي رأيه _ بناء على طلب الـوزير أو من تلقاء نفسه _ يف

املسائل املتعلقة باخلربة. 
كما يتوىل النظر يف املسائل املتعلقة باخلرباء وعلى األخص :

( أ ) تعيني خرباء الدائرة وترقيتهم ونقلهم .
(ب) إنشاء مكاتب اخلربة .
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مادة (٣٣)

دون اإلخالل بالشروط الواردة يف نظام (قانون) اخلدمة املدنية يشترط فيمن
يعني يف وظائف اخلربة الشروط اآلتية :

( أ ) أن يكون حائـزا على شهادة جامـعية أو شهادة عالـية من معهد علمي
معترف به تتفق مع نوع اخلربة اليت يطلب التعيني فيها. 

(ب) أن يكون مستوفيـاً ملا تتطلبه األنظمة (القوانني) ملزاولة املهنة موضوع اخلربة
اليت يرشح للتعيني فيها. 

(ج) أن جيتاز االختبارات واملقابالت اليت جتريها الدائرة.
وحتدد املؤهالت املشار هلا يف البند (أ) بقرار من الوزير بناًء على اقتراح جملس

شئون خرباء الدائرة . 
مادة (٣٤)

استثناء من أحكام املادة السابقة، جيوز للوزير _ بعد أخذ رأي جملس شئون
اخلرباء _ أن ينـدب للعمل بإدارة اخلرباء من املواطنـني من ذوي الدراية بأحوال

الناس وأعرافهم ، للقيام بأعمال اخلربة اليت تسند إليهم . 
وحتدد بقرار من الـوزير الشروط واألوضاع اخلـاصة بندب هؤالء اخلرباء

وتأديبهم وإاء ندم واملكافآت اليت تقرر هلم . 
مادة (٣٥)

يؤدي خرباء الدائرة قـبل مباشرة وظائفهم ميينـاً أمام إحدى دوائر حمكمة
االستئناف اليت حيددها الوزير بأن يقوموا بأعماهلم بصدق وأمانة .

مادة (٣٦)

حيظر على خبري الدائرة اجلـمع بني وظيفته ومزاولة التجارة أو أي عمل ال
يتفق مع الكرامة واالستقالل يف عمله . 
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كما حيظر عليه بغري إذن خاص من جملس شئون خرباء الدائرة تقـدمي تقارير
استشاريـة أو أن يـكون حمكما ولو بغري أجر يف أي نزاع يتصل بعمله ولو كان
هذا الرتاع غري مطروح أمام القضاء كمـا حيظر عليه أن يكون حارساً قضائياً أو

مديراً لتفليسة . 
ولس شئون خرباء الدائـرة أن يقرر منع خبري الدائرة من مباشرة أي عمل

يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات وظيفته وحسن أدائها . 
مادة (٣٧)

للوزيـر أن يوقع على خبري الـدائرة بعد إجراء الـتحقيق عقوبة اإلنذار أو
احلسـم من املرتب مدة ال تزيـد على مخسة عشر يـوماً عند إخالله بواجباته
الوظيفية ، ويعلن القرار إىل اخلبري بكتاب مسجل بعلم الوصول ، وله أن يتظلم منه

إىل الوزير وفقاً للمواعيد املقررة نظاماً (قانوناً) .
وجيوز للخبري يف حالة رفض تظلمه اللجوء إىل القضاء اإلداري .

مادة (٣٨)

خيتص بتأديب خرباء الدائرة جملس تأديب يشكل على الوجه اآليت :
(.................................................................)
مادة (٣٩)

ترفع الدعوى التأديبية على خرباء الدائرة بقرار من الوزير ، وجيب أن يشتمل
قرار اإلحالة على املخالفة املنسوبة إىل اخلبري واألدلة املؤيدة هلا ويعلن اخلبري بذلك

بكتاب مسجل بعلم الوصول ولس التأديب وقف اخلبري عن العمل مؤقتاً . 
مادة (٤٠)

يقرر جملس التأديب أثناء احملاكمـة التأديبية استمرار وقف اخلبري عن العمل
ووقف صرف مرتبه كله أو بعضه خالل فترة احملاكمة.
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مادة (٤١)

تكون جلسات احملاكمة التأديبية سرية. 
وحيضر اخلبري بنفسه أمـام الس، وله أن ينيب يف الدفاع عنه حماميا وله أن

يقدم دفاعه كتابة. 
وللمجلس أن يأمر حبضـور اخلبري شخصيا أمامه عند االقتضاء وإذا مل حيضر

اخلبري أمام الس جاز احلكم (القرار) يف غيبته بعد التحقق من صحة إعالنه .
ولس التأديب إجراء ما يراه الزما من التحقيقات أو أن يندب إلجرائها أحد

أعضائه .
مادة (٤٢)

العقوبات التأديبية اليت جيوز توقيعها على اخلبري هي :
( أ ) اللـوم . 

(ب) احلسم من املرتب مدة ال تزيد على ثالثة أشهر . 
(ج) الفصل من اخلدمة .

مادة (٤٣)

جيب أن يشتمل احلكم (القرار) الصادر يف الدعوى التأديبية على األسباب اليت
بين علـيها ويكون احلكم (القرار) قابالً للطـعن أمام حمكمة االستئناف اإلدارية .

مادة (٤٤)

يصدر الوزير القرارات املنظمة للتفتيش على أعمال خرباء الدائرة .
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الفصـل الثالـث

خبـراء اجلـدول

مادة (٤٥)

ينشأ بالوزارة جدول يقيد به اخلرباء من التخصصات املختلفة.
مادة (٤٦)

يشترط فيمن يطلب قيد امسه يف جدول اخلرباء أن يكون :
( أ ) من مواطين دول الس .

(ب) حممود السرية حسن السمعة ، ومل تصدر حبقـه أحـكام جزائيـة أو تأديبية
أو ممنوعاً من ممارسة املهنة ألسباب ماسة بالذمة أو الشرف ، ولو كان قد رد

إليه اعتباره.
(ج) حاصالً على شهـادة من إحدى اجلامعات أو الكليات أو املعاهد املعترف ا

يف جمال ختصصه .
( د ) مرخصاً له من اجلهة املختـصة مبزاولة املهنة ومضـى على بدء مزاولته هلا

مخس سنوات على األقل بعد احلصول على الشهادة .
(هـ) من غري العاملني يف احلكومة .

( و ) مل يسبق شطب امسه من اجلدول تأديبياً .
( ز ) الئقاً طبياً .

وجيوز بقرار من الوزير االستثنـاء من شرطي اجلنسية واملؤهل إذا كان نوع
اخلربة يسمح بذلك .
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مادة (٤٧)

تنشأ جلنة بالوزارة تسمى جلنة خرباء اجلدول وتشكل على النحو التايل :
 ١ ـ .................................................................
 ٢ ـ .................................................................
 ٣ ـ .................................................................

وختتص بالنظر يف طلبات القيد جبدول اخلرباء وأي اختصاصات أخرى ينص
عليها هذا النظام (القانون) .

مادة (٤٨)

جيري القيد يف جدول اخلرباء بقرار من الوزير بناء على توصية اللجنة وجيب
أن يتضمن القرار نوع خربة كل من يقيد .

وعلى الدائرة إخطار احملاكم والنيـابة العامة (االدعاء العام) بصورة من هذا
القرار ، وبكل تعديل يطـرأ على املقيدين يف اجلدول ، وذلك خالل أسبوع على

األكثر من تاريخ حدوثه.
مادة (٤٩)

مع عدم اإلخالل باألنظمة املالية حيدد بقرار من الوزير رسوم القيد يف جدول اخلرباء .
مادة (٥٠)

يؤدي خرباء اجلدول فور قيدهم مييناً أمام إحدى دوائر حمكمة االستئناف اليت
حيددها الوزير بأن يقوموا بأعماهلم بصدق وأمانة .

مادة (٥١)

على إدارة كتـاب احملكمة يف اليوم التايل إليداع األمانة إخطار خبري اجلدول
بكتاب مسجل بصورة مـن احلكم (القرار) الصادر بتكليفه أداء اخلربة ، وللخبري

اإلطالع على األوراق املودعة ملف الدعوى ما مل تأذن له احملكمة بتسلمها .
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مادة (٥٢)

على جلنـة خرباء اجلدول استبعاد اسم خبري اجلـدول الذي يفقد شرطاً من
شروط القيد فيه .

وتصـدر اللجنة قرارها بعد دعوة اخلبري للحضور أمامها بكتاب مسجل بعلم
الوصـول وجيب أن يكون القرار مسببـاً ، ويعلن إىل اخلبري بكتاب مسجل بعلم
الوصول وللخبري أن يتظلم إىل الوزير من قرار استبعاده خالل عشرة أيام من إعالنه
بـالقرار ، ويفصل يف هذا التظلم خالل شهـر من تقدميه ، وجيب إخطار املتظلم

بالنتيجة .
ويكون قرار الوزير بالفصل يف الـتظلم ائياً ، وال جيوز للخبري الذي صدر

قرار باستبعاده أن يباشر عمالً من أعمال اخلربة حىت يفصل ائياً يف تظلمه .
مادة (٥٣)

حيـال خبري اجلدول إىل احملاكمة التأديبيـة إذا ارتكب ما ميس الذمة واألمانة
وحسن السمعة أو أخل بواجب من واجبـاته أو أخطأ خطأ جسيما يف عمله أو

امتنع لغري عذر مقبول عن القيام بعمل كلف به
مادة (٥٤)

العقوبات اليت جيوز للجنة توقيعها على خرباء اجلدول هي : - 
( أ ) اللـوم. 

(ب) الوقف عن العمل مدة ال تتجاوز سنة. 
(ج) شطب االسم من اجلدول.

مادة (٥٥)

تسـري على احملاكمة التأديبية خلرباء اجلدول أحكام املادتني : ٣٩ ، ٤١ من
هذا النظام (القانون) . 
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الفصـل الرابـع

خبـراء اجلهـة

مـادة (٥٦)

للمحاكم أن تطلب من اجلهة تسميـة موظف فيها أو أكثر ممن تتوافر فيهم
اخلربة الكافية للقيـام باملهمة اليت حتددها يف نزاع مطروح عليها أو تكلف مباشرة

موظفا أو أكثر من العاملني ذه اجلهة للقيام باخلربة املطلوبة .
وجيب أن يبني يف الطلب موضوع اخلربة املطلوبة وعلى اجلهة موافاة احملكمة
خالل األجل الذي حتدده بـاسم من ترشحه ألداء اخلربة ، فـإذا قررت احملكمة

تكليفه تسلم له األوراق الالزمة، وذلك بعد إيداع األمانة .
مادة (٥٧)

حيلف خبري اجلهة قبـل البدء يف أداء كل مهمة يكلف ا ميـينا بأن يؤديها
بصدق وأمانة ، وذلك أمام احملكمة اليت كلفته .
مادة (٥٨)

يستحق خبري اجلهة أتعاب اخلربة اليت تقدرها احملكمة .
مادة (٥٩)

على إدارة الكتاب بكل حمكمة إخطار الدائرة بصورة من األحكام اليت تقضي
باالستعانة خببري أو أكثر من خرباء اجلهة وصورة من تقارير اخلربة وحماضر األعمال
اليت أعدها واألحكام الصادرة فيها وبيان بأتعاب اخلربة املصروفة للخبري ، وبصورة
مـن أي أحكام جزائيـة تصدر حبقه ، وذلك خالل أسبـوع من صدور احلكم

(القرار) أو إيداع التقرير حبسب األحوال.
مادة (٦٠)

للمحكمة إخطار جلنة خرباء اجلدول مبالحظاا على أداء خرباء اجلهة .

 _ ٢٥ _



مادة (٦١)

تسري علـى خرباء اجلهة ذات اإلجراءات والعقـوبات املقررة على خرباء
اجلدول .

الفصـل اخلامـس

األحكـام اخلتاميـة

مـادة (٦٢) 

ينشأ مكتب فين ألعمال اخلرباء ، ويصدر الوزير القرارات املنظمة لذلك .
مادة (٦٣)

يصدر الوزير الالئحة التنفيذيـة هلذا النظام (القانون) خالل ثالثة أشهر من
تاريخ نفاذه .

 _ ٢٦ _





مطبعة األمانة العامة لس التعاون لدول اخلليج العربية


