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 القانون أَطر لذلك ، اإلنصاف تحقٌق و الحقٌقة إظهار هو للقضاء األسمى الهدف إن       

 القضابً التدخل رقعة بدأت الزمن بمرور و ، به ٌهتدي إجرابٌا منهجا له رسم و هٌاكله

 لإلستعانة دفعه و للقضاء جدٌا تحدٌا شكل األمرالذي ، تعقٌدها و المنازعات لكثرة تتوسع

 القانونٌة مداركه تتجاوز و تكوٌنه عن تخرج التً المسابل فً لتنوٌره العلم و الفن بأهل

تها و دورها أحد على ٌخفى ال التً  القضابٌة الخبرة مسمى تحت ٌَ  (القضابٌة الخبرة ) أهم

 ، المطروحة القضاٌا فً تحتله الذي الحجم من ذلك على أدل ال و النزاعات حل و فهم فً

contre " للواقع بالمضاد للمحاجة بإستخدامنا و factuelle " كٌف مفادها الذي 

 وسابل أهم الفقه ٌعتبرها لذلك ؟ الخبرة إلى اللجوء دون القضاٌا فً الفصل تصور لنا

 من قٌمتها تأخذ القضابٌة الخبرة كانت إن و ، الحقٌقة إلى الوصول فً نجاعة التحقٌق

 بصورة علٌها مبادبه تجسٌد ٌنعكس و محسوسا تأثرا به تتأثر فإنها للعدل السامٌة القٌمة

 حقا و اإلجرابٌة للقوانٌن سمة اصبحت التً العادلة المحاكمة مبادئ ذلك من و واضحة

 : التالً التساؤل لطرح ٌدفعنا ما هو و التضٌٌق او التنازل قابلة غٌر اإلنسان حقوق من

 المعالجة نجحت هل و ؟ القضابٌة الخبرة فً العادلة المحاكمة مبادئ تجسٌد مواطن ماهً

؟ القضابٌة الخبرة فً المبادئ تلك إلبراز القضابٌة و التشرٌعٌة

مقدمة
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 العادلة المحاكمة أن نقول  التساؤل على إلجابةا محاولة من إنطالقا     
 كل دٌمقراطٌة و تحضر مدى مقٌاس و المجتمعات كل متطلبات من أصبحت

 ، التقاضً مراحل طوال بل فقط المحاكمة فً لٌس منشودة غاٌة هً و نظام
 المبادئ لتلك تخضع التحقٌق إجراءات من كإجراء القضابٌة الخبرة فإن لذلك
 اإلجراءات قانون من 06 و 03 المادتٌن فً العام إطارها المشرع وضع التً

اته و  حدى على مبدأ كل سنأخذ لذلك  اإلدارٌة و المدنٌة ٌَ  الخبرة فً تجل
: اآلتً التفصٌل وفق القضابٌة

.الخبرة القضابٌة و مبدأ الوجاهٌة  - 

.الخبرة القضابٌة و مبدأ الحٌاد -

.الخبرة القضابٌة و الفصل فً آجال معقولة -

.الخبرة القضابٌة و حق اللجوء للقضاء -

.الخبرة القضابٌة و مبدأ التقاضً على درجتٌن -

مقدمة
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 الخصوم ٌلتزم " الوجاهٌة مبدأ على 03 رقم فقرتها فً  إ م إ ق من الثالثة المادة تنص    
 خالفا المبدأ على التنصٌص صراحة هو األولى المالحظة و " الوجاهٌة بمبدأ القاضً و

 بمبادئ المتعلقة و أخرى مواد و الثالثة المادة لها أشارت التً األخرى المبادئ  عن
 لذلك لغوي توظٌف نجد فال «مبدأ»  مصطلح تستعمل   أن دون لها اإلشارة تم إذ أساسٌة

 حرص مدى و له القانونٌة القٌمة ٌبرز ما هو و الوجاهٌة إلى مضافا إال  المصطلح
 تشذ لم التً القضابٌة الخبرة بٌنها من و اإلجراءات كل على إحترامه فرض على التشرٌع

 التً الحاالت عدا فٌما " إ إم ق من 135 المادة علٌه نصت ما ذلك بٌان و  القاعدة عن
 بٌوم الخصوم إخطار الخبٌر على ٌجب ، الخبرة طبٌعة بسبب الخصوم حضور فٌها ٌستحٌل
 أقوال سماع له ٌجوز كما  ". القضابً المحضر طرٌق عن إجرابها مكان و وساعة

. إ إم ق من138 المادة علٌه تنص كما تقرٌره فً ذلك تسجٌل علٌه و الخصوم
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: الوجاهٌةمبدأ  والخبرة القضابٌة :أوال 



 أدت طعون عدة أثارت التً المسابل أكثر بٌن من الخبرة فً الوجاهٌة مبدأ ٌعتبر و       

 ٌخص فٌما خاصة الوجاهٌة بمبدأ لمساسها الخبرة إبطال إلى (فرنسا فً) القضاء إلى

  " مانتوفانٌلً قرار أسس و ( prerapport ) الخبرة تقرٌر مشروع إٌداع

« L arrêt Mantovanelli»  المحكمة عن 18/03/1997 بتارٌخ الصادر 

 مبدأ إحترام لضرورة و فرنسا ضد مونتوفانٌلً قضٌة فً اإلنسان لحقوق األوروبٌة

. الخبرة إجراءات فً كذلك بل المحاكمة فً فقط لٌس الوجاهٌة

  بتارٌخ الصادر منها قرارات عدة العلٌا المحكمة عن فصدر  الجزابر فً أما     

 إخطار الخبٌر على ٌجب » : فٌه قالت الذي  818189 رقم تحت 17/09/2012

 إستقرارا و » قضابً محضر طرٌق عن الخبرة إجراء مكان و  ساعة و بٌوم الخصوم

 آخر قرار 0991129 رقم تحت 07/04/2016 بتارٌخ أصدرت النهج نفس على منها

ٌَن " بقولها الوجاهٌة مبدأ- العلٌا المحكمة- فٌه جسدت  مدى مراقبة القاضً على ٌتع

. » الوجاهٌة مبدأ سٌما ال بالخبرة الخاصة لإلجراءات الخبٌر إحترام

:الخبرة القضابٌة و مبدأ الوجاهٌة :أوال 
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.  منطقً و قانونً :ٌجد مبدأ الحٌاد فً الخبرة القضابٌة أصله فً أساسٌن          

: المنطقً واألساس العقلً : 1

القاضً و حٌاده شرط جوهري تتوقف علٌه عدالة المحاكمة و من  إستقاللإن        

المنطقً أن ٌشترط المبدأٌن فً الخبٌر الذي ٌعٌنه القاضً وذلك ما قالت المحكمة 

لٌسا واجبٌن  اإلستقاللٌةبأن مبدأ الحٌاد و ( CEDH)األوربٌة لحقوق اإلنسان 

.على القاضً فقط بل ٌنسحبان كذلك على الخبٌر القضابً 

جرمانٌة  الالتٌنوو علٌنا فً هذا الصدد أن نوضح أن هذا المبدأ من ممٌزات القوانٌن  

 EXPERT" عكس قوانٌن الشرٌعة العامة التً أنشأت فكرة الخبٌر الشاهد 
WITNESS  " و خبٌر األطراف الذي فٌه ٌلجأ األطراف لخبٌر لدعم موقفهم أو

بخبٌر لدحض الخبرة المقدمة من  اإلستنجادإثبات إدعاءاتهم و على الخصم اآلخر 

.خصمه و دفع مستحقات الخبٌر

ثانٌا :الخبرة و مبدأ الحٌاد ) إستقاللٌة الخبٌر ، حٌاده و تعارض المصالح (.
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  . للمبدأ القانونً األساس  :2 

    

 الوارد للخبرة القانونً التعرٌف فً أوال أصلهما ٌجدان اإلستقاللٌة و الحٌاد إن          

 علمٌة أو تقنٌة مادٌة واقعة توضٌح إلى الخبرة تهدف " إ إم ق من 125 بالمادة

 القانونً النزاع فً بالفصل المختص الوحٌد ٌبقى القاضً بالتالً و " للقاضً محضة

L’EXPERT  " ٌقال لذلك NE DIT PAS LA LOI" المرسوم إلى بالعودة و 

 قوابم فً التسجٌل لشروط المحدد 10/10/1995 فً المؤرخ 95-310 رقم التنفٌذي

 التً منه 10 المادة فً  واجباتهم و حقوقهم ٌحدد كما كٌفٌاته و القضابٌٌن الخبراء

 و  الجزابٌة اإلجراءات قانون من 145 المادة إلى القانونٌة الٌمٌن ٌخص فٌما تحٌل

 على كخبٌر مهمتً بأداء أقوم بأن العظٌم باهلل أقسم " الخبٌر ٌؤدٌه الذي القسم فٌه

” استقالل و نزاهة بكل رأًٌ أبدي أن و إخالص بكل و وجه خٌر

ثانٌا :الخبرة و مبدأ الحٌاد ) إستقاللٌة الخبٌر ، حٌاده و تعارض المصالح (.
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  "ب ترجم نزاهة مصطلح أن ٌجد المؤداة للٌمٌن الفرنسً للنص والمراجع        

IMPARTIALITE " اإلستقالل و بالحٌاد الخبٌر تعهد القسم نص ٌوضح و حٌاد أي 

.

 الخبٌر برد المتعلقة إ إم ق من 133 المادة فً (الحٌاد) للمبدأ إنعكاسا كذلك نجد و         

 غٌر أو المباشرة القرابة ) اإلستقاللٌة و بالحٌاد ٌتعلق ما هناك الرد أسباب من ألنه

 حصره بعدم المشرع فعل حسنا و ( جدي سبب ألي أو الشخصٌة المصلحة و المباشرة

  و الحٌاد بمبدأي ٌهتدي القاضً هنا و جدي سبب بأي المجال فتح و الرد حاالت

.إستقاللٌته أو الخبٌر بحٌاد المساس شأنه من ما كل جدي سبب فٌعتبر  اإلستقاللٌة

على حالتً  95-310من المرسوم التنفٌذي  11و فً السٌاق ذاته نصت المادة         

:هما وتقدٌم طعن من الخبٌر لعدم قٌامه بالخبرة 

ثانٌا :الخبرة و مبدأ الحٌاد ) إستقاللٌة الخبٌر ، حٌاده و تعارض المصالح (.
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 ٌَد حرٌة عمله أو من شأنها أن تضر بصفته خبٌرا قضابٌا المشرع لم ٌحدد ) ظروف تق

(.مفهوم الظروف المضرة بصفته خبٌر قضابً

 ألحد األطراف ،  إستشارةكتقدٌم )على القضٌة فً نطاق آخر  إطلعإذا سبق له أن

و الحالتٌن تجتمعان ...( إجراء و نشر بحث على المسألة ، تقدٌم تعلٌق على القضٌة 

.الخبٌر و حٌاده إستقاللٌةفً موانع 

ثانٌا :الخبرة و مبدأ الحٌاد ) إستقاللٌة الخبٌر ، حٌاده و تعارض المصالح (.
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 منعا منعت التً و إ م إ ق من 140 المادة بنص للمبدأ تشرٌعً تجسٌد نجد كما          

 ما وهو  الخصوم من المصارٌف و األتعاب عن تسبٌقات أي تحصٌل من الخبٌر قاطعا

 المكافأة عن تكلمت التً 95-310 التنفٌذي المرسوم من 15 المادة كذلك علٌه نصت

 جزابٌن طابلة تحت جاء المنع هذا ،  الخصوم من أخذها منعت و األتعاب بها تقصد و

 المشرع تكلم مالحظة) الجدول من الشطب فً تتمثل تأدٌبٌة عقوبة عن عبارة األول

 بالنسبة كعقوبة الجدول فً التسجٌل من المنع على ٌنص لم الجدول من الشطب عن

 هنا لنا و الخبرة بطالن فً ٌتمثل إجرابً جزاء الثانٌة و(الجدول فً المقٌد غٌر للخبٌر

  بالمادة الموجود بالبطالن المتعلق اإلطار عن خرج المشرع كان إذا نتسابل أن كذلك

 به ٌتمسك من ٌثبت أن و البطالن على صراحة النص تشترط التً إ م إ ق من 60

 الغاٌة ألن الضرر إثبات من به المتمسك إعفاء مع البطالن قرر و لحقه الذي الضرر

 بصرامة إال تتأت ال التً الخبرة نزاهة و إستقاللٌة ضمان هو البطالن تقرٌر من

. إجرابٌة

و الحٌاد ألن إحداهما مكمل  اإلستقاللٌةو ال ٌفوتنا التنوٌه أنه ٌدق الفصل بٌن مفهوم     

.لآلخر 

 

ثانٌا :الخبرة و مبدأ الحٌاد ) إستقاللٌة الخبٌر ، حٌاده و تعارض المصالح (.
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 للقضاء األساسً القانون المتضمن العضوي القانون من العاشرة المادة تنص          

 و "اآلجال أحسن فً علٌه المعروضة القضاٌا فً ٌفصل أن القاضً على "  أنه على

 " على اإلدارٌة و المدنٌة اإلجراءات قانون من الثالثة المادة من الرابعة الفقرة تنص

  هذأ و " معقولة آجال فً أمامها المعروضة الدعاوى فً القضابٌة الجهات تفصل

 من أن ذلك من الخبرة فً تجسٌدا له ٌجد أنه إال القضابٌة الجهات على ٌقع إلتزام

 صدعا الضبط بأمانة الخبرة تقرٌر إٌداع أجل تحدٌد بالخبرة اآلمر الحكم متضمنات

 نجد ذلك جانب إلى و اإلدارٌة و المدنٌة اإلجراءات قانون من 4 ف 128 المادة لنص

 الطلب فً ٌفصل و أٌام 08 أجل فً فقط ٌكون ال الذي  للرد تطرقت التً 133 المادة

 هو النصوص هذه بٌن الرابط و ، طعن ألي قابل غٌر بأمر الرد طلب فً تأخٌر دون

. النزاع أمد إطالة دون للحٌلولة بصرامة المواعٌد لضبط المشرع تدخل

ثالثا :الخبرة و الفصل فً آجال معقولة .
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 المحدد األجل فً التقرٌر إٌداع عدم جزاء على  إ إم ق من 132 المادة تطرقت كما         

 علٌه الحكم ، مصارٌف من تسبب بما علٌه الحكم ) الخبٌر  مسؤولٌة بترتٌب

.( إستبداله إمكانٌة و المدنٌة بالتعوٌضات

  المادة لنص طبقا الخبٌر أتعاب  تحدٌد معاٌٌر من كمعٌار اآلجال أهمٌة لنا تظهر و         

 أتعاب تحدٌد ٌتم " : على تنص التً اإلدارٌة و المدنٌة اإلجراءات قانون من 143

 و المبذولة المساعً ذلك فً مراعٌا....القضابٌة الجهة ربٌس طرف من النهابٌة الخبٌر

". المنجز العمل جودة و اآلجال احترام

ثالثا :الخبرة و الفصل فً آجال معقولة .
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 على اإلدارٌة و المدنٌة اإلجراءات قانون من 03 المادة من األولى الفقرة تنص         

 او الحق ذلك على للحصول القضاء أمام دعوى ،رفع حقا ٌدعً شخص لكل ٌجوز "

 به جاءت الذي للقضاء اللجوء حق هو دستوري مبدأ النص هذه ٌكرس و " حماٌته

 فً األمر كان إن و " للجمٌع متاح القضاء ... " 2020 سنة دستور من 165 المادة

 الجانب إلى اإلنتباه ألفت أن أردت فإنً القضابٌة الخبرة عن بعٌدا ٌظهر بداٌته

 تحدٌدا تحدٌدها إشكالٌة و الخبرة تتطلبها التً المصارٌف و المادي أو اإلقتصادي

 و المتقاضً به ٌنوء عببا الخبرة من ٌجعل ال لكن الخبٌر مجهودات ٌهضم ال عادال

  القضاء باب طرق نحو مساره ٌعرقل

            

رابعا : الخبرة و حق اللجوء للقضاء .
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 تلك تحدٌد صعوبة فً ٌومٌا نعاٌشه لما شخصٌة معاٌنة اقدم أن ٌمكننً و      

  تخفٌف و الخبٌر أتعاب ) األمرٌن بٌن توازن إٌجاد صعوبة من تتأتى ألنها األتعاب

 حق ضمان و اإلجراءات فً اإلقتصاد موجبات من بالتالً و (المتقاضً على العبا

 فٌه الفصل أو النزاع فهم فً حاسمة كانت إذا إال للخبرة ٌلجأ ال أن للقضاء اللجوء

 جهة من و النزاع تكٌٌف و األطراف لطلبات الجٌد بالفهم إال ٌتأتى ال أمر هو و

 أو للخبٌر ظلم مصدر ٌصبح ال لكً الخبٌر أتعاب لتقٌٌم حل إٌجاد أهمٌة أخرى

. للمتقاضً

رابعا : الخبرة و حق اللجوء للقضاء .
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  عند فً المشرع أن األولى المالحظة و   إ إم ق من 143 المادة إلى بالعودة و       

 جودة و اآلجال إحترام، المبذولة المساعً) معاٌٌر ثالثة وضع الخبٌر ألتعاب تطرقه

 الوضع أو النزاع طبٌعة مراعاة إلى ٌتطرق لم و بالخبرة متعلقة كلها و (العمل

 المصارٌف و الرسوم تحدٌد فً المسألة تلك راعى أنه مع للمتقاضٌن اإلقتصادي

.(إجتماعً، أسرة ،شؤون تجاري) النزاع طبٌعة بإختالف تختلف التً القضابٌة

رابعا : الخبرة و حق اللجوء للقضاء .
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 و  2020 الدستور من 165  المادة فً أوال أساسه ٌجد درجتٌن على التقاضً مبدأ     

 خالف القانون فٌها ٌنص التً الحالة استثنت و قررته التً إ م إ ق من 06 المادة فً كذلك

 درجة فً النهابً الفصل للمحكمة أعطت التً القانون نفس من 33 المادة كنص ذلك

 التً المادة هً و (دج 200000) دٌنار ألف مبتً مبلغ النزاع قٌمة  تتعد لم إذا واحدة

 قبل من دستورٌتها بعدم الدفع بعد دستورٌة غٌر اعتبرها و أثرها الدستوري المجلس ألغى

دستورٌة قٌمة له درجتٌن على التقاضً أن ٌبرز الموقف هذا و المتقاضٌن

خامسا : الخبرة و التقاضً على درجتٌن .
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 أنه على تنص التً 02 فقرة إ إم ق من 145 المادة لنص مباشرة ٌقودنا ما هو و    

 أو الحكم إلستبناف أسبابا ، الخبرة بعناصر المتعلقة المناقشات تشكل أن ٌمكن ال "

 فصلت التً القضابٌة الجهات أمام مسبقا أثٌرت قد تكن لم إذا ، بالنقض فٌه الطعن

 الناقل األثر تعطٌل من الغرض هو ما هنا تسابل أن لنا و ". الخبرة نتابج فً

 أول جهة أمام مناقشتها ٌتم لم إذا الخبرة عناصر مناقشة إستثنى لماذا لإلستبناف

؟ درجتٌن على التقاضً بمبدأ مساس ذلك فً هل و ؟ درجة
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 القضاء فً التحقٌق إجراءات أهم ستبقى و كانت القضابٌة الخبرة       

 أحاطها ما من إنما النفعً طابعها من فقط تأتً ال أهمٌتها و المدنً

 المحاكمة تحقٌق فً لتساهم بها ترقى قانونٌة ضمانات من المشرع

 متفرع مبدأ تجسٌد إلى التوصل ٌرومان السعً و الرجاء ٌبقى و العادلة

 الفقه علٌه إصطلح، العادلة المحاكمة مبادئ و الخبرة بٌن المزاوجة عن

L’expertise ) المنصفة أو العادلة بالخبرة Equitable ) لتصبح 

 ٌتمازج بالتالً و العادلة المحاكمة هو أصل من فرعا العادلة الخبرة

 و رمٌها ٌصوب و العدالة ٌخدم تمازجا األخرى العلوم و والتقنٌة القانون

. القضابً العمل جودة فً ٌساهم

الخاتمة
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شكرا على كرم اإلصغاء و المتابعة  
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