
بعنىانمذاخلت 

 "قضائيتاإلشكاالث العمليت في انجاز خبرة "  

من اعداد الخبٌر القضائً 

فٌاللً عبد الحلٌــــــم



على السند القانونً الذي  بناءاٌتصل الخبٌر فً اعداد خبرته 

ٌصدره القاضً المختص، ٌوضح من خالله المهام الواجب القٌام 

والتقٌد بها فً صٌاغة قانونٌة، لٌقوم الخبٌر بترجمة تلك المهام 

ووضعها فً قالب فنً علمً ثم إعادة صٌاغتها فً لغة قانونٌة، 
. تسمح للقاضً باستغاللها وبناء حكمه على ضوئها



ٌقوم به الخبٌر تواجهه العدٌد من المعوقات اإلجرائٌة والفنٌة، االمر الذي لذي 

.والعلمًٌستلزم العمل على الموازنة بٌن الجانب القانونً االجرائً والفنً 

:ما سنحاول من خالل هذه المداخلة توضٌحه ومعالجته بالمحاور التالٌةوهو 



:العمل المركب للخبير واالشكاالث المتعلقت به-1

ٌعد عمل الخبٌر بمناسبة إنجازه لخبرته، ذو طبٌعة مزدوجة باألساس األول وذلك من 

خالل وجوب  تحكم الخبٌر فً مجاله و هو اختصاص علمً بالدرجة األولى وثانٌا 

اعداد بحث فنً خاص بكل خبرة قضائٌة وتعقٌداتها، بغٌة توضٌح الجوانب الفنٌة لها، 

من اجل تسهٌل مهمة القاضً الفاصل فً النزاع فً التوصل الى حقٌقة هذا األخٌر فً 
.جانبه العلمً

وعلٌه واستنادا لذلك فان الخبٌر ٌتوجب علٌه بذل جهد مضاعف وبحث معمق فً 
.جوانب الخبرة المكلف بها رفعا لكل لبس او غموض وما ٌترتب علٌه من اثار

 



الصياغت القانىنيت للخبرة والعقباث االصطالحيت  -2

المصاحبت لها

الخبٌر وهو ٌقوم بالمهام المسندة الٌه فً السند القضائً الذي قضى بانتدابه، وزٌادة ان 

على رصٌده العلمً فً إنجازها باعتباره صاحب االختصاص فً مجال ممارسته، فانه 

ٌتوجب علٌه تبعا لذلك وجوب افراغ هذه الخبرة الفنٌة فً جانب قانونً واضح ودقٌق 

.للخبٌر بمناسبة ذلك ٌثٌرصعوباتفً نفس الوقت، وهو االمر الذي 

 

هذه الصعوبات فً الصٌاغة القانونٌة للخبرة تنبثق من طبٌعة تكوٌن الخبٌر الذي هو  

االمر الذي ٌتوجب على الخبٌر بذل مجهود . باألساس األول علمً، ولٌس قانونً

مضاعف فٌما ٌخص الصٌاغة القانونٌة، وتبعا لذلك وجوب اتباع تكوٌن قانونً خاص 

وبخاصة فً مجال الصٌاغة القانونٌة والتحكم فً بعض المصطلحات القانونٌة لما 

.ٌترتب عنها من اثار قانونٌة فً حالة افراع الخبرة واعتمادها فً سند تنفٌذي



:العقباث المصادفت للخبير بمناسبت انجاز الخبرة القضائيت -3

ان الخبٌر القضائً وهو ٌقوم باستنفاد المهام المحددة له فً السند القضائً مٌدانٌا 

من  سواءاعادة ما ٌالقً صعوبات وعراقٌل ممثلة بداٌة، بعدم تمكٌنه من بعض الوثائق 

قبل أطراف الدعوى او من قبل بعض الهٌئات اإلدارٌة المرتبطة بموضوع النزاع او 

التماطل فً ذلك، والذي ٌجعل إنجازه للخبرة ٌمتاز بالصعوبة وعدم قدرته اٌداعها فً 

.االجل القانونً وبالتالً إطالة امد النزاع

وبالمقابل أٌضا فانه ال توجد نصوص تنظٌمٌة خاصة تنظم عمل الخبٌر بمناسبة 

من حٌث التأمٌن وهو االمر الذي ٌنبغً  الحمائًإنجازه للخبرة بما فٌها الجانب 

.االلتفات الٌه وتداركه



لتشعب مجال الخبرة وعدد المهام المحددة فٌها تجعل من مسالة تقدٌر اتعاب ونظرا 

الخبٌر تخضع للسلطة التقدٌرٌة للقضاء، وحٌث انه ومادام الخبٌر عنصرا مساعدا 

للخبٌر او  سواءاللقضاء فانه من األنسب إٌجاد إطار تنظٌمً ٌكفل ذلك منعا لكل غبن، 
.المتقاضٌٌن



,,,و شكرا


