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النزاعات طبٌعة تطور إلى أدى الحٌاة مجاالت شتى فً البشرٌة تعرفه الذي التطور ان 

 ٌجد القاضً أصبح  إذ ، الخبرة الى اللجوء أهمٌة ازدٌاد فً ساهم و ، القضاء على المعروضة

 لإلسترشاد واالختصاص الخبرة بؤهل االستعانة تقتضً تقنً و فنً طابع ذات مسائل أمام نفسه

 . باختصاصهم الصلة ذات القضائٌة المنازعات فً برأٌهم

إزاءه القاضً سلطات هً ما و الثبوتٌة بالقوة الخبرة تقرٌر تمتع مدى فما .

 على هذه اإلشكالٌة  ارتؤٌنا تقسٌم الدراسة  و حصرها فً ثالث محاور رئٌسة كالتالً لإلجابة:

مقدمـــــــة
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الجلسة فً الخبرة تقرٌر مناقشة : األول حـــــورالم  

مقدمـــــــة

الخبرة تقرٌر مناقشة فً األطراؾ حق : أوال

الموضوع قاضً طرؾ من الخبرة تقرٌر مناقشة : ثانٌا 

الخبرة لتقرٌر الثبوتٌة القوة : الثانً حـــــورالم  

رسمً كسند الخبرة تقرٌر : أوال  

الخبرة تقرٌـــر بطالن : ثانٌــــا  

الخبرة نتائج تقدٌر فً القاضً سلطة : الثالثحـــــورالم  

بالخبرة األخذ فً القاضً حرٌة : أوال 

بالخبرة األخذ فً القاضً حرٌة على الواردة القٌود : ثانٌا 
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مناقشة تقرٌر الخبرة فً الجلسة :  حـــــور األولالم

رأٌه و أعماله نتائج ٌضمنه تقرٌر بإعداد ٌقوم إلٌه الموكلة المهمة أداء من الخبٌر انتهاء بعد  

 الخصوم لتمكٌن ذلك و ، المحكمة ضبط أمانة ٌودعه و ودقة بإٌجاز إلٌها استند التً األوجه و

 إبداء و إلٌها استند التً األسانٌد و إلٌها توصل التً النتٌجة مناقشة من المحكمة ثم  أوال

 بعد هذا و بخصوصها والموضوعٌة الشكلٌة الدفوع مختلؾ و االعتراضات و المالحظات

 ٌهمه الذي المصلحة صاحب الخصم من بمبادرة الخبرة انجاز بعد الدعوى فً السٌر إعادة

 . الخبٌر بتعٌٌن قضى الذي الحكم أصدرت التً القضائٌة الجهة نفس أمام ذلك و التعجٌل

حـــــور األول الم
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 حق األطراؾ فً مناقشة تقرٌر الخبرة: أوال

حـــــور األول الم

وٌتعٌن ، إلٌها توصل التً النتٌجة و الخبٌر أعمال حول مالحظاتهم و آراءهم إبداء للخصوم ٌجوز 

 الدفاع بحق إخالال ٌعد بذلك اإلخالل و الخبرة تقرٌر مناقشة فً حقهم من تمكنهم أن المحكمة على

  . الدعوى فً الصادر الحكم بطالن إلى ٌإدي أن شانه من الذي

دفوعهم و مالحظاتهم تقدٌم لهم ٌتسنى حتى بمضمونها األطراؾ إبالغ ٌستدعً الخبرة ومناقشة 

 بمراعاة ملزم والقاضً ، العٌوب من بعٌب مشوبة أنها رأوا ما إذا بالبطالن ٌتمسكوا أن و بشؤنها

 العلم من خصم كل تمكٌن ٌقتضً الذي الوجاهٌة مبدأ هو و القضائٌة الخصومة علٌه تقوم مبدأ أهم

. علٌه الرد من ٌتمكن حتى دفاعه و خصمه بطلبات
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 أن الٌمكن " : انه على اإلدارٌة و  المدنٌة اإلجراءات قانون من 2 الفقرة 145 المادة نصت قد و

 قد تكن لم إذا بالنقض فٌه الطعن او الحكم الستئناؾ أسبابا الخبرة بعناصر المتعلقة المناقشات  تشكل

 ." الخبرة نتائج فً فصلت التً القضائٌة الجهة أمام مسبقا أثٌرت

 مناقشة و الخبرة نتائج على اعتراضهم و مالحظاتهم تقدٌم فً حقهم الخصوم ٌستعمل لم فإذا

 فً السٌر إعادة بعد خبٌر بتعٌٌن القاضً القرار أو الحكم أصدرت التً القضائٌة الجهة أمام مضمونها

 و بالنقض فٌه الطعن أو الستئنافه كؤساس الخبرة عناصر إلى االستناد لهم ٌحق ال الخبرة بعد الدعوى

 جاء الذي 669244 رقم ملؾ 14/04/2011 بتارٌخ الصادر قرارها فً العلٌا المحكمة أكدته ما هو

 إذا بالنقض فٌه الطعن أو الحكم الستئناؾ أسبابا الخبرة بعناصر المتعلقة المناقشات تشكل ال " انه فٌه

. " الخبرة نتائج فً الفاصلة القضائٌة الجهة أمام مسبقا تثر لم

حـــــور األول الم
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و األطراؾ من مناقشة محل دائما ٌكون أنه إذ النزاع لموضوع حاسما دلٌال الخبرة تقرٌر ٌعد وال 

 للقواعد طبقا المذكرات تبادل خالل من لذلك المخصصة الجلسة أثناء وذلك ، لطعونهم موضوعا

  . واإلدارٌة المدنٌة اإلجراءات قانون فً علٌها المنصوص

توصل ما و آراء و حجج و أبحاث من تضمنه بما إلٌه ٌستند مصلحته فً التقرٌر ٌكون الذي فالخصم 

 العبارات بعض ٌفسر ان الخصم لهذا ٌمكن كما ادعاءه صحة على للتدلٌل  نتائج من الخبٌر الٌه

. الدعوى فً مصلحته مع ٌتفق بما ؼامضة تكون قد التً و التقرٌر فً الواردة

حـــــور األول الم
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قد ما إبراز خالل من فٌها جاء ما بتفنٌذ الخبرة مضمون مناقشة فً الحق كذلك فله االخر الخصم اما 

 بل ، االستنباط أو االستدالل أو الرأي فً فساد أو بٌاناته فً خطؤ أو التقرٌر أجزاء بٌن تناقض من ٌكون

. تقرٌره ٌشملها التً الهفوات من انطالقا للخبٌر الفنٌة أو العلمٌة المقدرة فً ٌطعن أن وله

هذا فان الخبرة تقرٌر مضمون بٌانه السابق بالشكل ٌناقشوا أن الدعوى فً الخصوم حق من كان وإذا 

. أولى باب من  الموضوع لمحكمة ٌثبت الحق

حـــــور األول الم
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األول حـــــور الم

 مناقشة تقرٌر الخبرة من طرؾ قاضً الموضوع : ثانٌا

أن له تبٌن إذا واإلدارٌة المدنٌة اإلجراءات قانون من 141 المادة ألحكام طبقا للقاضً ٌجوز 

 له ٌجوز كما ، الالزمة اإلجراءات جمٌع ٌتخذ أن وافٌة ؼٌر تقرٌره الخبٌر علٌها بنى التً العناصر

. الضرورٌة المعلومات و اإلٌضاحات منه لٌتلقى أمامه الخبٌر بحضور أو التحقٌق باستكمال ٌؤمر أن

وافٌة ؼٌر تقرٌره الخبٌر علٌها أسس التً العناصر ان للمحكمة تبٌن إذا انه المادة هذه من ٌستفاد و 

 للمحكمة ٌجوز فانه خبرته نتٌجة إلى بها توصل التً الطرٌقة تحدٌد فً  بالؽموض مشوبا ٌكون كؤن

 و إلٌها المتوصل النتائج فً لمناقشته الخبٌر استدعاء الخصوم من بطلب او نفسها تلقاء من

. احدهم باستدعاء تكتفً أن للمحكمة جاز الخبراء تعدد وإذا ، تقرٌره فً ؼامضا كان ما استجالء
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األول حـــــور الم

هٌالشح اخل هي تاسرذػاءٍ لاهد ّ رله الوسىوح اسذأخ إرا إال ظشّسٗا ل٘س للدلساخ الخث٘ش فسعْس 

 ُزٍ خذّٓ ّ اُو٘ح ذمذس هي ُّٖ ، للوسىوح الرمذٗشٗح السلطح ظوي ػول٘ا ٌٗذسج ُزا ّ خثشذَ ذمشٗش

 لذ الزٕ الغوْض إصالح أّ الخثشج ذمشٗش فٖ هِوح ًمطح  اسر٘عاذ هٌِا الِذف ٗىْى ّالرٖ الوٌالشح

 أّ الشإٔ ُزا اػرٌاق إلٔ تَ أدخ الرٖ األسثاب ٗث٘ي تس٘ث هؼلال ٗىْى أى التذ الخث٘ش سإٔ ّ . ٗىرٌفَ

. خاللَ هي ػم٘ذذَ ذىْٗي هي الماظٖ ٗروىي ّ هٌالشرَ الخصْم ٗسرط٘غ زرٔ ران

ّ الرْظ٘ساخ لرمذٗن الوسىوح اهام السعْس ّ الَ٘ الوْخَ لالسرذػاء االسرداتح الخث٘ش ػلٔ ٗرؼ٘ي 

 الوشسْم هي 20 الوادج زسة هٌِ٘ا خطأ ٗؼذ لَ اسرداترَ ػذم ّاى ، الخثشج ذمشٗش تشاى الالصهح

  . 95/310 سلن الرششٗؼٖ
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األول حـــــور الم

بطلب أو نفسها  تلقاء من له أسئلة  بتوجٌه المحكمة توجٌه قٌام  خالل من الخبٌر مناقشة تكون و 

 اإلجراءات جمٌع تتخذ أن الخبرة فً نقص وجود لها تبٌن إذا للمحكمة ٌجوز كما . الخصوم من

 التحقٌق باستكمال تؤمر  أن أٌضا ولها ، للمعاٌنة كانتقالها مكمل آخر تحقٌق بإجراء كالقٌام الالزمة

. آخر لخبٌر أو الخبٌر لنفس بها تعهد تكمٌلٌة خبرة بإجراء األمر خالل من
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األول حـــــور الم

ٌنبؽً األهمٌة ؼاٌة فً مسؤلة الخصوم أو القاضً طرؾ من القضائً الخبٌر مناقشة مسؤلة تبقى و 

 إثباتها فً تتحكم التً للوقائع بالنسبة خاصة ذلك أمكن كلما فٌها التوسع و االعتبار بعٌن أخذها

 خلفٌاتها على التعرؾ إلى بحاجة القاضً  ٌجعل مما ، دائم بشكل للتطور قابلة فنٌة و علمٌة جوانب

 عن بمعزل برأٌه انفراده و مناقشته بعدم الخبٌر دور بتهمٌش االعتقاد شبهة نفسه عن ٌدفع حتى

 حكمه عقٌدة لبناء قناعاته تعزٌز فً القاضً علٌها ٌعول تقارٌره أن ٌفترض الذي الخبٌر رأي

: على ستساعد المناقشة أن باعتبار

-المهام تجاوز خشٌة و التكلٌؾ حدود بحكم الخبٌر إلٌها ٌتطرق لم وفنٌة علمٌة بخلفٌات اإللمام 

.عقٌدته بناء فً القاضً قناعة من تعزز استفسارات عن إجابات ستضٌؾ والمناقشة ، إلٌه الموكلة
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األول حـــــور الم

-من ذلك و إلٌه المسندة المهام بمجمل اإلحاطة من تمكنه مدى على التعرؾ و الخبٌر تقرٌر تقٌٌم 

: منها أمور عدة من التحقق خالل

-إحكامها تطبٌق و الخبرة أعمال تحكم التً المبادئ و للقوانٌن الخبٌر مراعاة مدى .

-الدعوى فً المقدمة األخرى اإلثبات وسائل من ؼٌره و الخبرة تقرٌر بٌن توافق وجود مدى.

-خبٌر من أكثر تعٌٌن حالة فً الخبراء بٌن  إجماع وجود مدى .

الخبرة تقارٌر جودة رفع فً ٌساهم ان شؤنه من الخبٌر مع الخبرة مناقشة إلى اللجوء توسٌع أن كما 

 القاضً ان و عملهم سٌقٌم من هناك بان لشعورهم الخبراء طرؾ من اكبر عناٌة إٌالءها  خالل من

 . ٌكتنفها ؼموض كل عنها ٌزول أن بعد إال التقارٌر هذه ٌعتمد ال
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األول حـــــور الم

الكفاءة ذوي من المتمٌزٌن الخبراء ٌحبط أن  شؤنه من اإلجراء هذا إؼفال فإن ذلك من العكس وعلى  

 تقارٌر بإعداد البقٌة من المتبع النهج نفس تبنً إلى ٌدفعهم و  وإتقان بجدٌة مهامهم ٌإدون الذٌن

 فً الدقة تحري على حرصهم فقدان العلمً التحلٌل و البحث عناصر فٌها تنعدم ومقتضبة رتٌبة

 للحكم أساسا اتخاذه و علٌه االعتماد للقاضً ٌمكن الفنٌة و العلمٌة للمعاٌٌر وفقا جٌد تقرٌر إعداد

. ٌصدره الذي
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حـــــور الثانًالم

 ًالقوة الثبوتٌة لتقرٌر الخبرة : المحور الثان

إثبات دلٌل تعتبر المحكمة بها كلفته مسالة بخصوص تقرٌره فً الخبٌر إلٌها ٌتوصل التً النتائج إن 

 موقؾ ضوءها على ٌفسر بحٌث بالؽة أهمٌة من لذلك لما قوتها و قٌمتها بٌان تستلزم حجة و

. ككل معها التعامل أسلوب و الخبرة قوة لذلك تبعا ٌحدد و الخبٌر رأي من المحكمة

التً نفسها هً علٌه اعتمدت التً المحكمة كانت و القانونٌة اإلجراءات الخبرة تقرٌر  استوفى فإذا 

 من دلٌال بوصفه الخصوم مواجهة فً للحكم أساسا ٌكون ان ٌصح التقرٌر هذا فان  انتدابه قررت

 فال  عامة بخدمة مكلؾ شخص عن صادر انه باعتبار الرسمً السند قوة له تكون و اإلثبات أدلة

. اعتبارات لعدة بالنظر بطالنه ٌقرر قد انه إال . بالتزوٌر إال فٌه الطعن ٌجوز
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الثانًحـــــور الم

 تقرٌر الخبرة كسند رسمً : أوال

تقترن أن بد ال محضة فنٌة نظر وجهة ٌمثل للواقعة إثبات من الخبٌر إلٌها ٌتوصل التً النتٌجة إن 

 و للمناقشة قابل إثبات دلٌل تعتبر فالخبرة . اإلثبات مجال فً قٌمة تكتسب لكً قانونٌة نظر بوجهة

 .الفحص

النتائج ٌتضمن تقرٌر وإعداد فنٌة مسؤلة بخصوص خبرة بإجراء تكلٌفه عند الخبٌر ٌعتبر و  

 تقارٌر و محاضر من بتحرٌره ٌقوم ما فإن ثمة من و عامة بخدمة مكلفا شخصا إلٌها المتوصل

 القانون من 324 المادة لنص طبقا وهذا  رسمٌة سندات تعد انتدبته التً القضائٌة للجهة ٌقدمها

 الموظفون بؤنهم الرسمٌة بصفة عنهم الصادرة األوراق تتصؾ الذٌن األشخاص عددت التً المدنً

 . عامة بخدمة مكلؾ شخص كل و العمومٌون
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الثانًحـــــور الم

اإلثبات قوة إلٌه أوكلت التً االختصاصات حدود فً المحكمة طرؾ من المعٌن الخبٌر لتقرٌر وٌكون 

 ٌعتبر حٌث العامة وظٌفته إطار فً بمهمته ٌقوم الخبٌر أن مادام الرسمٌة األوراق تحوزها التً

 الخبٌر وان خاصة  ، بالتزوٌر الطعن طرٌق عن إال عكسه إثبات ٌمكن ال رسمً سند بمثابة تقرٌره

. القانونٌة الٌمٌن تؤدٌته بعد إال مهامه ٌباشر ال و محلؾ

فً بها قام أمور من تقرٌره و أعماله محضر فً الخبٌر أثبته لما الرسمٌة صفة تثبت أخرى وبعبارة 

 أو حضورهم و بهم اجتماعه تارٌخ و للخصوم كدعوته  أمامه الخصوم من وقعت أو مؤمورٌته حدود

 الشهود شهادة قبول المنطقً ؼٌر فمن وبالتالً بالتزوٌر، اال هذا صحة فً الطعن ٌجوز فال ، ؼٌابهم

. اإلثبات فً الرسمٌة الصفة لها الن الخبرة تقرٌر فً الواردة البٌانات خالؾ على للتدلٌل
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الثانًحـــــور الم

فٌجوز الخبٌر تقرٌر فً مثبته واعتراضات مالحظات و أقوال من الخصوم به أدلى ما ٌخص فٌما أما 

 الٌمس فٌها الطعن و الخصوم من تصدر بٌانات أنها بما اإلثبات وسائل بكافة عكسها إثبات و دحضها

 و له استماعه الخبٌر اثبت متى مثال الخصم أٌقوال صدق تشمل ال الرسمٌة فصفة . الخبٌر أمانة

. العامة للقواعد طبقا األقوال هذه صحة ٌخالؾ ما إثبات اآلخر للخصم ٌجوز انه بما أقواله تدوٌن

معاٌنة من استنبطه وما إلٌه انتهى الذي الرأي ذلك فً بما الخبٌر إلٌها توصل التً للنتائج بالنسبة و 

 األطراؾ وٌملك ، قانونٌة حجة أٌة لها التكون فإنها مستنداتهم و الخصوم أقوال من أو النزاع محل

 مطلق تملك المحكمة أن كما ، اإلثبات طرق بكل للواقع مطابقتها عدم أو صحتها عدم إثبات دائما

 إلٌها استنادا عقٌدته تكوٌن فً حرا القاضً ٌكون إذ بها األخذ فً التقدٌرٌة السلطة
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عقٌدته تكوٌن فً حرا القاضً ٌكون إذ بها األخذ فً التقدٌرٌة السلطة مطلق تملك المحكمة أن كما 

 األسباب حكمه فً ٌبٌن ان بشرط الخبٌر الٌها توصل التً بالنتٌجة ٌؤخذ ال أن له كما ، إلٌها استنادا

 علٌه نصت ما وهو ، التسبٌب فً بالقصور مشوبا ٌكون ال حتى الخبٌر برأي األخذ لعدم دفعته التً

 ، الخبٌر برأي ملزم ؼٌر القاضً " أن بقولها اإلدراٌة و المدنٌة اإلجراءات قانون من 144 المادة

. " الخبرة نتائج استبعاد تسبٌب علٌه ٌنبؽً انه ؼٌر

 تقضً أن أو  مضادة أو جدٌدة خبرة بإجراء األمر إلى تلجؤ أن الخبٌر برأي تقتنع لم إذا للمحكمة و 

. الدعوى فً مقدمة أخرى أدلة على بناء
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ٌبنً و تقرٌره فً الخبٌر إلٌه خلص بما ٌسلم ما ؼالبا القاضً أن الواقعٌة الناحٌة من  والمالحظ 

 للقاضً لٌس فنً موضوع فً ورد الخبٌر رأي أن باعتبار منطقً تصرؾ وهو ، أساسه على حكمه

 ، الخبرة و االختصاص بؤهل االستعانة ن دو لوحده فٌه ٌفصل أن قضائٌة وخبرة ثقافة من له بما

 بٌن التمٌٌز وجب وعلٌه  . لمهمته أداءه راقب و ثقته ومنحه الخبٌر انتدب من هو كونه عن فضال

: أمرٌن

1- للدلٌل القاطعة العلمٌة القٌمة .

2-الدلٌل هذا فٌها وجد التً والمالبسات الظروؾ .
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علمٌة أسس على تقوم الحالة هذه فً الدلٌل قٌمة الن ذلك و األول األمر ٌتناول ال القاضً فتقدٌر 

 فٌها وجد التً والمالبسات الظروؾ أما ، الثابتة العلمٌة الحقائق مناقشة فً القاضً حرٌة ال دقٌقة

.عمله طبٌعة من وهذا الذاتً تقدٌره نطاق فً تدخل فإنها الدلٌل

الدعوى فً األعلى الخبٌر هو او الخبراء خبٌر القاضً ان مبدأ تفسٌر ٌمكننا تقدم ما ضوء وعلى ، 

 تم قد استداللٌة قوة من العلمً الدلٌل به ٌتمتع ما قٌمة فً القاضً ٌنازع أن معناه لٌس المبدأ فهذا

 بهذا أحاطت التً الظروؾ و المالبسات على ٌنطبق المبدأ هذا لكن و العلمٌة الناحٌة من تؤكٌدها

 مثل ٌطرح ان مقدوره فً ٌكون بحٌث سلٌما تقدٌره تقدٌرها و فهمها على األقدر هو فالقاضً الدلٌل

 ظروؾ مع منطقٌا ٌتسق ال وجوده ان ٌجد عندما ذلك و العلمٌة الناحٌة من قطعٌته رؼم الدلٌل هذا

  . ومالبساتها الواقعة
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إنما و العلمٌة الناحٌة من بٌنهما الٌوازن فإنه مختلفٌن تقرٌرٌن بٌن موازنته عند و القاضً أن كما 

 . الدعوى بوقائع مإٌد انه رأى متى اآلخر على احدهما ٌرجح انه أي الواقعٌة الناحٌة من

لٌست هً و األخرى اإلثبات وسائل مع المرتبة نفس هً اإلثبات وسائل من كوسٌلة إذن فالخبرة 

. القاضً لتقدٌر تخضع بل بذاته قائم دلٌال

ب  تتعلق هامة مسالة  إلى المقام هذا فً اإلشارة تجدر و:

 االستعجالٌة المادة فً القضائٌة الخبرة :

 مراعاة مع االستعجالً القاضً بها ٌؤمر ما كثٌرا التً المإقتة التدابٌر من الخبرة إلى اللجوء ٌعتبر إذ

. الحق بؤصل المساس عدم و االستعجالً الطابع
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ولسبب للقاضً ٌمكن  " انه على واإلدارٌة المدنٌة اإلجراءات قانون من 77 المادة نصت وقد 

 ذي كل طلب على بناء التحقٌق إجراءات من إجراء بؤي ٌؤمر أن الدعوى مباشرة قبل و مشروع

. النزاع مآل تحدد قد التً الوقائع إلثبات به االحتفاظ و الدلٌل إقامة قصد مصلحة

". االستعجال طرٌق عن أو عرٌضة على بؤمر المطلوب باإلجراء القاضً ٌؤمر

معالم ضٌاع ٌخشى لمن القانون ٌجٌز ، المحكمة أمام موضوعٌة دعوى وجود عدم من الرؼم فعلى 

 إجراء المستعجلة األمور قاضً من ٌطلب ان القضاء أمام للنزاع محال تصبح أن المحتمل من واقعة

 الدعوى ٌرفع حتى الدلٌل على المحافظة إلى ٌهدؾ الدعوى هذه فرافع .أصلٌة بصفة خبرة

 بتعٌٌن المحكمة مهمة فٌها تنتهً التً التحفظٌة الوقتٌة اإلجراءات قبٌل من إذن فهً الموضوعٌة

 . الخصم اعتراض رؼم تقرٌره تقدٌم و الخبٌر

تتبع هً و منازعة أٌة على إجراإها الٌقوم التً الخبرة هً االستعجال مجال فً القضائٌة فالخبرة 

  . القضائٌة بالخبرة الخاص الفصل فً علٌها المنصوص القواعد

22



 

الثانًحـــــور الم

فً إال الخبرة تقرٌر بطالن على واإلدارٌة المدنٌة اإلجراءات قانون فً الجزائري المشرع ٌنص لم 

 عن للتسبٌقات الخبٌر تلقً على تترتب التً الحالة وهً ، منه 140 المادة أوردتها  واحدة حالة

 لألعمال المقررة العامة للقواعد بالرجوع انه اال ، الخصوم من مباشرة المصارٌؾ و األتعاب

 ببطالن الطعن فإن واإلدارٌة المدنٌة اإلجراءات قانون من 60 المادة فً علٌها المنصوص اإلجرائٌة

. آثار عدة ذلك على تترتب و أخرى ألسباب ٌكون أن ٌمكن الخبرة تقرٌر

 بطالن تقرٌـــر الخبرة : ثانٌــــا
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1-الخبرة تقرٌر بطالن أسباب :

العام بالنظام تمس التً األسباب- أ :

-حصل اذا و ، الحدوث نادر أمر الخبرة مٌدان فً العام بالنظام تمس إجراءات احترام عدم إن 

 مراحل من مرحلة أي فً بها الدفع و اثارتها خصم كل على وٌجب ، الخبٌر أعمال بطالن علٌه ٌترتب

 من باعتبارها نفسه تلقاء من ٌثٌرها القاضً ان كما ، القضائً المجلس أمام ولو حتى الدعوى

 . العام النظام
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: فً االسباب هذه تتمثل و

-كتابه او مساعدٌه أحد الخبرة بعملٌات قام فاذا ، الٌه الموكلة بالمهمة شخصٌا الخبٌر قٌام عدم 

 و تجربة و ثقافة من فٌه ٌتوفر لما لشخصه ٌكون ما لخبٌر المحكمة تعٌٌن الن باطلة الخبرة كانت

 . المحكمة على المعروضة المسائل فً تخصصه

-الخصوم به رضً ولو حتى المحكمة طرؾ من معٌن ؼٌر خبٌر الخبرة بؤعمال ٌقوم أن .

-الالزمة العلمٌة للمإهالت حامل ؼٌر ٌكون كان ، لذلك ِمإهل ؼٌر شخص الخبرة بؤعمال ٌقوم أن 

 وتعٌن بالذات تقصده كانت الذي الخبٌر شخص فً المحكمة خطؤ حالة فً أو ، صحٌحة ؼٌر كانت أو

. آخر سبب ألي او االسم فً للتشابه آخر شخصا
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-طرؾ من بها القٌام  وجوب على ٌنص القانون أن حٌن فً الخبرة بؤعمال فقط واحد خبٌر ٌقوم أن  

 خبٌرا عٌنت المحكمة أن حٌن فً الخبرة بؤعمال خبراء عدة قٌام حالة فً األمر وكذلك . خبراء عدة

. فقط واحدا

-تؤدٌبً قرار أو جزائً حكم بموجب اما الخبراء قائمة من شطبه تم خبٌر الخبرة بؤعمال قام إذا 

. للخبٌر بلػ قد الشطب قرار ٌكون وان الشطب لقرار الحقة الخبرة أعمال تكون أن بشرط

-كؤ، التعٌٌن محل المادة فً مختص ؼٌر خبٌر بها قام إذا الخبرة بطالن إلى ٌذهب من هناك ان كما 

. بالبناء ٌتعلق الخبرة موضوع بٌنما طبٌبا المعٌن الخبٌر ٌكون
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جوهرٌة إجراءات احترام لعدم البطالن –ب 

-فً تتمثل و :  

-للٌمٌن الخبراء قائمة فً مسجل الؽٌر الخبٌر أداء عدم .

-إجراءات جمٌع علٌها تبنى أن ٌجب التً األساسٌة الدعامة باعتبارها ، الوجاهٌة مبدأ احترام عدم 

 الخصوم حضور ضرورة على واإلدارٌة المدنٌة اإلجراءات قانون من 35 المادة نصت فقد ، الخبرة

 الخصوم ألحد الخبٌر دعوة عدم او الخبٌر ندب بحكم الخصوم إعالم فعدم ،  إخطارهم و باستدعاءهم

. الخبرة تقرٌر بطالن إلى ٌإدي جوهري عٌب ٌشوبه استدعاإه كان إذا أو

الثانًحـــــور الم
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-و الفنٌة النقاط فً رأٌه إعطاء مع للمحكمة تقرٌره تقدٌم علٌه وجب مهامه من الخبٌر انتهى إذا 

  بالبطالن للطعن معرضا تقرٌره كان إال و الحكم لمنطوق وفقا وذلك له الموجهة األسئلة على اإلجابة

-و الخصوم مالحظات االعتبار بعٌن أخذه عدم و فٌها للتحقٌق الٌه الموكلة المهام الخبٌر تجاوز 

 فً تحدد لم مسائل الى ابحاثه فً توسعه و تقرٌره فً علٌها النص وعدم أقوالهم و اعتراضاتهم

. بتعٌٌنه القاضً الحكم منطوق

-االطراؾ بٌن مصالحة اجراء او قانونً طابع ذات لمسائل تطرقه خالل من لمهامه الخبٌر تجاوز 

. وحده القاضً صالحٌات ضمن ٌدخل ذلك باعتبار
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2-الخبرة تقرٌر بطالن أثار :

التقرٌر بطالن تقرر فاذا ، بطالنها القاضً ٌقرر حتى آلثارها منتجة صحٌحة الخبرة أعمال تعتبر 

 ؼٌر ، معٌبا قرارها كان إال و المحكمة لقضاء أساسا ٌكون أن ٌمكنه ال و له قٌمة كل ٌفقد فانه كامال

 الوثائق مع تتفق و تنسجم كانت إذا الباطل التقرٌر من المعلومات بعض اخذ للقاضً ٌجوز انه

 كان اذا جدٌدة خبرة بإجراء الخصوم طلب رفض حٌنئذ فٌجوز الدعوى بملؾ األخرى والمستندات

. النزاع فً والفصل عقٌدته تكوٌن فً عنها ٌؽنٌه ما بالملؾ

ّ ٗوىٌِا ووا ، خذٗذج خثشج إخشاء أّ الخثشج تئػادج ذأهش اى الرمشٗش تثطالى السىن ػٌذ للوسىوح ٗوىي 

 أى تششغ ، واف٘ح واًد هرٔ الولف فٖ هرْفشج أخشٓ أساً٘ذ ّ أدلح ػلٔ تٌاء الوْظْع فٖ ذفصل اى

 غ٘ش آخش دل٘ل إٔ إلٔ االسرٌاد لَ ٗدْص ال السالح ُزٍ فٖ ألًَ ػو٘مح فٌ٘ح توسألح ٗرؼلك األهش ٗىْى ال

. خثشاء ػذج أّ آخش لخث٘ش الدذٗذج الخثشج هِوح إسٌاد للماظٖ خْص ووا . الخثشج

  الؼمْد زد٘ح لؼذم ًظشا الغ٘ش ظذ ّ الثؼط تؼعِن ظذ ال الثاغلح تالخثشج االزرداج للخصْم الٗدْص ّ

. الثاغلح
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 سلطة القاضً فً تقدٌر نتائج الخبرة : المحور الثالث

الثالثحـــــور الم

لاظٖ  ف٘ظل ، ػام ووثذأ هؼمة دّى الوْظْع لاظٖ تَ ٗسرمل هوا ُن الخث٘ش ػول ذمذٗش اى 

 الرمذٗشٗح سلطرَ ػلٔ تٌاء ػولَ ذم٘٘ن ٗرْلٔ تس٘ث  الخث٘ش تشإٔ الٗرم٘ذ ّ ذمذٗشٍ س٘ذ ُْ الوْظْع

  . ٗسرثؼذٍ أى لَ ووا هٌَ تدضء أّ ول٘ح تَ ٗأخز أى فلَ رله فٖ ّالوْظْػ٘ح

ُّْ ػام وأًصل الخثشج تٌرائح األخز فٖ الماظٖ زشٗح ػلٔ ًص إر الدضائشٕ الوششع  إلَ٘ رُة ها ، 

. للوسىوح هلضها الخث٘ش سإٔ  فِ٘ا اػرثش الرٖ الوسائل تؼط فٖ السشٗح ُزٍ ل٘ذ اًَ غ٘ش
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ت٘ي لذ الدضائشٕ الوششع أى ًدذ ّاإلداسٗح الوذً٘ح اإلخشاءاخ لاًْى هي 144 الوادج ًص إلٔ تالؼْدج 

  الخثشج ًرائح ػلٔ زىوَ ٗؤسس أى للماظٖ ٗوىي " اًَ ػلٔ تٌصَ الخث٘ش تشإٔ الوسىوح الرضام هذٓ

 ٌٗثغٖ اًَ غ٘ش ، الخث٘ش تشإٔ هلضم غ٘ش الماظٖ " أى ػلٔ الوادج ًفس هي الثاً٘ح الفمشج ًصد ووا "

. " الخثشج ًرائح اسرثؼاد ذسث٘ة ػلَ٘

ٌَالمعائ٘ح تالخثشج األخز هسالح فٖ للماظٖ الرمذٗشٗح السلطح هٌر الدضائشٕ الوششع أى ٗرعر ّه 

. الخثشج لٌرائح اسرثؼادٍ ذسث٘ة تعشّسج السشٗح ُزٍ ل٘ذ اًَ إال ،  ػذهِا هي
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مناقشته من الخصوم تمكٌن الخبرة تقرٌر بشان قرارا اتخاذه قبل القاضً على ٌتعٌن انه ؼٌر 

 الموضوعٌة و الشكلٌة جوانبه حٌث من معمقة و وافٌة دراسة دراسته و بشؤنه بمالحظاتهم واإلدالء

 االتجاهات احد ٌؤخذ القاضً موقؾ فان بشؤنه الخصوم دفاع أوجه ودراسة دراسته من انتهى فإذا ،

: التالٌة

1-كلٌا الخبرة اعتماد :

مناسب انه  المحكمة ورأت تقرٌره فً إلٌها خلص التً بالنتائج و الخبٌر برأي القاضً اقتنع ما إذا 

 صاحب انه باعتبار الرأي هذا تبنى علٌه المطروحة األسئلة جمٌع على أجاب و بعضه مع متناسب و

. استشارٌا رأٌا ٌكون أن ٌعدو ال الخبٌر رأي و الدعوى فً واألخٌر األول الرأي
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 تسبٌب فً المرجعٌة لٌصبح بصحته اقتعنت متى  برمته الخبرة تقرٌر تعتمد المحكمة فإن بالتالً و 

 حددها التً اإلثبات بقواعد مقٌدة دائما تكون الخبرة بنتائج األخذ فً القاضً سلطة أن على ، حكمه

 و  الخبرة طرٌق عن إثباتها القانون ٌجٌز مما مادٌة واقعة إثباتها المراد الواقعة تكون بان القانون

. القانونٌة التصرفات من لٌست

2– جزئٌا الخبرة اعتماد :

الجزء دون به اقتنعت متى فٌه جاء ما ببعض فتؤخذ الخبٌر تقرٌر بتجزئة تقوم أن للمحكمة ٌمكن 

 هذا و  التقرٌر فً جاء ما بكل األخذ من منعتها التً األسباب الحالة هذه فً تبٌن أن على ، اآلخر

 علٌه حكمها تإسس أن ٌمكنها ال المحكمة فان باطال كان إذا أما أ صحٌحا تقرٌره ٌكون أن بشرط

 مإسسا قضاإها ٌكون ال ان بشرط صحتها لها ٌتبٌن التً المعلومات منه تستقً أن ٌمكنها انه ؼٌر

. وحدها المعلومات هذه على اصال
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 اؼفل قد الخبٌر ٌكون كان الخبرة فً نقص وجود لها تبٌن اذا تكمٌلٌة لخبرة تلجؤ أن للمحكمة ٌمكن كما

 تعهد ان للمحكمة ٌجوز الحالة هذه فً و ، األسئلة كافة على ٌجب لم او الفنٌة المسائل بعض إلى التطرق

 كبٌرا العٌب ٌكون ال أن بشرط ،  تخصصه نفس من آخر لخبٌر او نفسه للخبٌر التكمٌلٌة  الخبرة بانجاز

 . جدٌدة أخرى إلى واللجوء الخبرة استبعاد من البد كان إال و

حـــــور الثالثالم

: واستبعاده الخبٌر تقرٌر رفض -3

 بخبرة القاضً ٌؤمر بذلك و فادحا نقصا او فٌها عٌبا وجدت اذا كلٌة بصفة الخبرة ترفض ان للمحكمة

 المدنٌة اإلجراءات قانون 2/ 144 المادة علٌه نصت ما حسب رفضه ٌسبب أن علٌه ٌجب و جدٌدة

 ما الدعوى ملؾ فً تجد لم و  الكافٌة االجوبة الخبٌر تقرٌر فً المحكمة تجد لم فان بالتالً و . واإلدارٌة

  المهام نفس موضوعها ٌكون جدٌدة بخبرة امرت و الخبٌر تقرٌر رفضت الخبرة عن ٌؽنٌها

 . األول الخبٌر اجلهامنالمعٌن
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تالخثشج األخز فٖ الماظٖ زشٗح ػلٔ الْاسدج المْ٘د : ثاً٘ا  

حـــــور الثالثالم

ٌكون استثناء  واإلدارٌة المدنٌة اإلجراءات قانون من 144 المادة فً علٌها المنصوص للقاعدة إن 

. معٌنة حاالت فً ذلك و للمحكمة ملزم الخبٌر رأي فٌه

1-قانونً نص وجود :

فً نجده الذي األمر وهو ، قانونً نص وجود حالة فً للمحكمة ملزما الخبٌر رأي ٌكون قد 

 المتعلق 08/08 القانون من 19 المادة نصت إذ االجتماعً الضمان  مجال فً الطبٌة المنازعات

 األطراؾ الطبٌة الخبرة نتائج تلزم " : انه على االجتماعً الضمان مجال فً الطبٌة بالمنازعات

 قضائٌة خبرة إلجراء االجتماعً المجال فً المختصة المحكمة إخطار ٌمكن انه إال ،  نهائٌة بصفة

" . علٌه طبٌة خبرة إجراء استحالة حالة فً

الخبرة تقرٌر تستبعد أن المجال هذا فً قضائً نزاع وجود حالة فً للمحكمة ٌجوز فال

 له مطابق حكمها ٌكون ان ٌجب بل ، المنجزة الطبٌة . 35



2-الخصْم اذفاق زالح :

حـــــور الثالثالم

مهمته أن للخبٌر تبٌن إذا " : انه على واإلدارٌة المدنٌة اإلجراءات قانون من 142 المادة تنص 

". تقرٌر بموجب ذلك عن القاضً إخبار علٌه ٌتعٌن الخصوم تصالح بسبب موضوع دون أًصبحت

المتنازعة األطراؾ بٌن تصالح وجود على فٌه ٌطلعها للمحكمة تقرٌر بتقدٌم ملزما ٌكون فالخبٌر 

 الفصل عند علٌه االعتماد و اإلجراء ذلك سالمة مدى مراقبة إال ماله و التقرٌر بهذا القاضً فٌؤخذ

. أمامه المعروض النزاع فً
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الخاتمــــة

وذلك ، القانونٌة حجٌتها حٌث من القضائٌة الخبرة على الضوء تسلٌط حاولنا سبق ما خالل من 

.  القانون بنص أو التقدٌرٌة لسلطته وفقا القاضً  الٌها ٌلجؤ استثنائٌة اثبات وسٌلة باعتبارها

الخصوم طرؾ من مناقشة محل تكون انها إذ النزاع فً حاسما دلٌال  القضائٌة الخبرة تعتبر  ال و  

 بالسلطة منوط الخبرة بتقرٌر األخذ مسؤلة جعل الجزائري المشرع ان كما ، سواء حد على والقاضً

 حكمه كان اال و ذلك ٌسبب ان بشرط بها باالخذ ٌلزم فال استثنائٌة حاالت فً اال للقاضً التقدٌرٌة

. التسبٌب فً بالقصور مشوبا

كما  عامة بخدمة مكلؾ شخص عن صادرة انها باعتبار رسمً كسند الخبرة لتقرٌر تطرقنا وقد  

 فقط واحدة مادة فً اال الٌه ٌشر لم الجزائري المشرع ان الحظنا الذي و الخبرة تقرٌر لبطالن تطرقنا

 لتطبٌق القاضً معه ٌضطر الذي االمر واالدارٌة المدنٌة االجراءات قانون من 140 المادة هً

 . البطالن فً العامة القواعد
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الخاتمــــة

براي ٌتقٌد ال انه و ذلك فً السٌد هو القاضً ان الى خلصنا فقد الخبرة نتائج لتقدٌر بالنسبة اما 

. قانونا محددة استثنائٌة حاالت فً اال الخبٌر

حل على مساعدته فً اهمٌة من لها ما و  للخبرة القاضً لجوء ضرورة بٌن التوفٌق اجل من و 

 كاهل اثقال و الخصومة فً الفصل فً تؤخٌر من ذلك فٌه ٌتسبب قد ما وبٌن ضمٌره ٌرٌح بما النزاع

: نقترح فإننا القضائٌة بالمصارٌؾ المتقاضٌن
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الخاتمــــة

-توسٌع خالل من ذلك و الخبرة تقرٌر مناقشة بؤهمٌة الخبراء و القضاة من كل تحسٌس ضرورة 

 تقرٌر بخصوص توضٌحات تقدٌم اجل من القاضً أمام حضورهم و الخبراء استدعاء إلى اللجوء

 ؼاٌة الى و الخبرة إلجراءات تنفٌذهم طٌلة عٌنهم الذي بالقاضً الخبراء اتصال المقابل فً و الخبرة

. العدالة تحقٌق هو و لكلٌهما المشترك الهدؾ الى للوصول بٌنهما فٌما التنسٌق و للتقرٌر إٌداعهم

-وحل دراسة اجل من دورٌة لقاءات عقد خالل من الخبراء و القضاة بٌن التعاون أواصر توطٌد 

 .  الطرفٌن تعترض التً اإلشكاالت
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