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 الـمقـدمـة

ماًتعرضًعلىًالجهاتًالقضائٌةًقضاٌاًمتعلقةًبمواضٌعًوًوقائعًذاتًطابعًًاكثٌرً 

فنًًأوًعلمًًتتطلبًمعلوماتًفنٌةًدقٌقة،ًكماًلوًتعلقتًالواقعةًبالهندسةًأوًالمحاسبةًأوً

ًبالتزوٌر،ًفٌصبحًالقاضًًفًًموقؾًٌصعبًعلٌهًالفصلًفٌها.

اًبجمٌعًالمسائلًالفنٌةًالتًًتعٌمكنًأنًفالً رضًعلٌهًمهماًبلػًمنًذكاء.ًالقاضًًملم 

فمنًصفاتًالقاضًًالعادلًعدمًالقضاءًعنًجملًبوقائعًالدعوى،ًفالعدلًهوًالهدؾً

ًاألسمىًبجهازًالقضاء.

الشًءًالذيًالًٌستطٌعًالقاضًًتحقٌقهًبمفرده،ًخاصةًإذاًتعلقًاألمرًبمسائلًفنٌةًوً

حدًذاتهًالًٌتٌحًلهًًتقنٌةًتعقدًمنًمهمةًالقاضً،ًوًهذاًراجعًإلىًأنًتكوٌنًالقاضًًفً

ًاًأهلهاًمنًالتقنٌٌنًوًالمختصٌنًوًالخبراء.هإدراكًكلًالمسائلًالتًًل

ضؾًإلىًذلكًتطورًطبٌعةًالنزاعاتًالمطروحةًأمامًالقضاء،وًهذاًراجعًإلىًكثرةً

ًاإلنجازاتًفًًشتىًالمٌادٌنًالعلمٌة.ً

لهاًللقضاةًكلًهذهًالمعطٌاتًدفعتًمختلؾًالتشرٌعاتًإلىًسنًقوانٌنًتجٌزًمنًخال

متعلقةًبعلمًمنًبؤهلًاإلختصاصًوًالخبرةًفٌماًٌعرضًعلٌهمًمنًمسائلًفنٌةًًاالستعانة

علىًاألشٌاءًأوًعلىًًانصبتالعلومًأوًبتحقٌقًالخطوطًأوًبالتزوٌرً...ًإلخ،ًسواءً

،ًالذٌنًٌسترشدًالقضاةًبرأٌهمًفًًفهمًالمسائلًالقضائٌٌناألشخاصًوًٌسمونًبالخبراءً

ًرأيًسدٌدًوًبالتالًًالوصولًإلىًالحقٌقة.ًالفنٌةًوًتكوٌن

علٌهًحتىًالًٌقؾًالقاضًًأمامًالدعوىًالمطروحةًأمامهًموقؾًالعاجز،ًوًٌتهمًف

علٌهًاللجوءًإلىًالخبراءًوًًاستوجببإنكارًالعدالةًأوًٌقضًًفًًالوقائعًعنًجهالة،ً

ًبرأٌهمًفًًالمسائلًالتًًتخرجًعنًحدودًإدراكهًوًعلمه.ًًاالستعانة

اً اًالتطرقًلهاألهمٌةًالخبرةًالقضائٌةًنظر  منًخاللًتعرٌفهاًوًتحدٌدًًكانًلزام 

خصائصهاًوًماًٌمٌزهاًعنًباقًًأدلةًاإلثباتًالمشابهةًلهاًكالتحقٌقًوًالمعاٌنةًوًشهادةً

بداٌةًفًًًالشهودًإضافةًإلىًتبٌانًأنواعها،ًوًلقدًنظمًالمشرعًموضوعًالخبرةًالقضائٌة
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88/86/6966ًجراءاتًالمدنٌةًالقدٌمًالصادرًفً:ًقانونًاإل
1

تحتًًهمنًفًًالبابًالثالث

عنوانًإجراءاتًالتحقٌقًفًًالدعوىًأمامًالمحكمة،ًوًفًًنفسًهذاًالتارٌخًصدرًقرارً

التسجٌلًوًالشطبًمنًقائمةًالخبراءًوًالذيًتمًًكٌفٌةعنًوزٌرًالعدلًٌحددًبموجبهً

إلؽائهًبموجبًالمرسومًالتنفٌذي
المحدد68/68/6995ًًالمإرخًف068ًًً-95ًرقم 2

بشروطًالتسجٌلًفًًقوائمًالخبراءًالقضائٌٌنًوًكٌفٌاتهًوكذاًتحدٌدًحقوقهمًوًواجباتهم،ً

هو6966ًًالموجودًبٌنًهذاًالمرسومًوًقرارًوزٌرًالعدلًالصادرًفًًًاالختالؾنًإوً

ًالمرسومًلمسؤلةًجوازًتسجٌلًأشخاصًمعنوٌةًكخبراءًقضائٌٌن.ًاستحداث

893-88ذلكًصدرًقانونًاإلجراءاتًالمدنٌةًوًاإلدارٌةًالحاملًللرقمًبعدً
المإرخًً

،ًوًالذيًنظمًفٌهًالمشرعًمسؤلة5889ًوًالساريًالمفعولًمنذًأفرٌل55/85/5888ًًفًً

الخبرةًالقضائٌةًفًًالقسمًالثامنًمنًالبابًالرابعًتحتًعنوانً"ًفًًوسائلًاإلثبات"ًمنً

إلى655ًًمشتركةًلجمٌعًالجهاتًالقضائٌةًفًًالموادًمنًالكتابًاألولًالخاصًباألحكامًال

645ً.ً

ًٌفترضًبداٌةبهاًمنًطرؾًالمتقاضٌنًًاالستعانةنًاللجوءًإلىًالخبرةًالقضائٌةًوًإ

،ًفالًتكونًالخبرةًالقضائٌةًمستقلةًعنًأيًنزاع،ًفالقضاءً وجودًدعوىًقائمةًفعال 

ا.  ٌ ًٌرفضًذلكًمبدئ

ًبؤنفسهمًقبلًاللجوءًإلىًالقضاء،ًكؤنًٌستعٌنواًفالًٌجوزًلألطراؾًأنًٌصنعواً دلٌال 

ًخبرةًعنًنزاعًٌعرضًالحق اًعلىًالقضاء.ًبخبٌرًماًلتحرٌرًتقرٌر

،ًلالنتقالفًًالدعاوىًاإلستعجالٌةًٌجوزًللقاضًًتعٌٌنًخبٌرًًكاستثناءوًًهإالًأن

ٌخشىًمنًضٌاعًمعالمهاًعلىًأنًالًٌمسًذلكًًالمعاٌنةًوًسماعًاألشخاصًإلثباتًحالة

                                                           
1
الذيًٌتضمنًقانونًاإلجراءاتًالمدنٌةًالمعدلًوًالمتمم،ًالدٌوانًالوطنًًلألشؽالًالتربوٌة،6966ًًٌونٌو88ًًالمإرخًف66/654ًًًاألمرًرقمً

ًالجزائر.

.6995أكتوبر65ًً،ًمنشورًبتارٌخ68ً،ًالجرٌدةًالرسمٌة.ًالعدد6995ًأكتوبر68ًًمإرخًف95/068ًًًمرسومًتنفٌذيًرقمًً
2
 

3
55ًبتارٌخ56ًًالمنشورًبالجرٌدةًالرسمٌةًرقم5888ًًفبراٌر55ًًمتضمنًقانونًاإلجراءاتًالمدنٌةًوًاإلدارٌةًالصادرًبتارٌخًال89ً-88قانونً

ً.5888أفرٌلً
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وًمنًقانونًاإلجراءاتًالمدنٌة068ًًو599ًًبؤصلًالحق،ًوًهذاًماًهوًمإكدًبالمادتٌن:ً

.اإلدارٌة
1
ً

وسٌلةًمنًوسائلًًباعتبارهالخبرةًالقضائٌةًاإلشارةًإلىًأنًموضوعًًتجدركماً

اًٌجوزًاللجوءًإلىًالخبرةًفًًاإلثباتًٌلجؤًإلٌهاًالقاضًًفًًالموادًالمدنٌةًوًاإلدارٌةًكم

ًالموادًالجزائٌة.

ً،ارتفاقففًًالمسائلًالمدنٌةًفإنًتنوعًالنزاعاتًالناشئةًعنهاًمنًعقود،ًحقوقً

حقوقًاإلٌجارًوًؼٌرهاًمنًالنزاعات،ًكلًهذاًٌستدعًًفًًؼالبًً،حقوقًالملكٌةً

األحٌانًاللجوءًإلىًأهلًالخبرةًوًهذاًقصدًتبٌانًوًتوضٌحًواقعةًمادٌةًتقنٌةًأوًعلمٌةً

ا،ًمحضةًللقاضً الخبرةًالقضائٌةًالمتعلقةًبالنزاعاتًًلوًفًًهذاًالمجالًنجدًمث 

ً،وادثًالمرورًوًهذاًراجعًألهمٌتهاالعقارٌة،ًوًكذاًاألضرارًالمادٌةًالناجمةًعنًح

ًٌلجؤًالقضاةًعادةًإلىًإصدارًحكمًتمهٌديًٌقضًًٌتعٌٌنًخبٌر.بالتالًً

اًمنًهذاًفٌماًٌخصًالمسائلًالمدنٌةً أوًفٌماًٌخصًالمسائلًالجزائٌة،ًفهناكًكثٌر 

ًالقضاٌاًالجزائٌةًتستدعًًإجراءًالخبرةًالقضائٌةًلدقتهاًوًلطبٌعتهاًالتقنٌةًفٌلجؤًالقاضً

بؤشخاصًمختصٌنًوًمنًأهمًالخبراتًفًًهذاًالمجالًًاالستعانةلحلًهذهًالقضاٌاًإلىً

ًالتزوٌرًوًالطبًالشرعً.

أماًفٌماًٌتعلقًبالمسائلًاإلدارٌة،ًفالقاضًًاإلداريًٌلجؤًإلىًالخبرةًفًًالعدٌدًمنً

ًوًنزعًال اًلتنوعهاًوًتعقٌدها،ًكالمنازعاتًالضرٌبٌةًمثال  ملكٌةًهذهًالقضاٌا،ًوًهذاًنظر 

ًمنًأجلًالمنفعةًالعامة.

اًألهمٌةً القضائٌةًوًعالقتهاًالوطٌدةًبالقوانٌنًسواءًالعامًمنهاًًالخبرةموضوعًنظر 

اًالتطرقًلهاً وكذاًتحدٌدًالقائمٌنًبهاًوًالنظامًًحٌثًمفهومهامنًأوًالخاصًكانًلزام 

ً.القانونًًالذيًٌحكمها

ًهذاًماًدفعناًإلىًطرحًاإلشكالٌةًالتالٌة:

                                                           
1

ًالسالؾًالذكر.89ً-88قانونًًً
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 سلطة القاضً فً األخذ بنتائج تقارٌر الخبرة و ما هً حجٌتها؟ما مدى 

ً:ًوًلإلجابةًعلىًهذهًاإلشكالٌةًٌجبًعلٌناًاإلجابةًعلىًهذهًالتساإالت

 ماًتعرٌؾًالخبرةًالقضائٌةًوًممٌزاتها؟ -

 ماًهوًموقؾًالقاضًًمنًنتائجًالخبرة؟ً -

 الخصوم؟ًماًمدىًقابلٌةًالسندًالقضائًًاآلمرًبالخبرةًللطعنًفٌهًمنًقبلً -

اًعلٌهًقمناًبتقسٌمًالموضوعًإلىًفصلٌن إلىًحٌثًتطرقناًفًًالفصلًاألولًًبناء 

ًألنواعإلىًمختلؾًالمراحلًالتارٌخٌةًالتًًمرتًبهاًمبرزٌنًًماهٌةًالخبرةًالقضائٌةًثم

الفصلً،ًأماًفًًالخبراتًالقضائٌةًوًممٌزاتهاًوكذاًاإلطارًالقانونًًللشخصًالمكلؾًبها

اًبصدورًالسندًالقضائًًالقاضًًًفٌهاًطرقنتفًالثانً إلىًالمراحلًالتًًتمرًبهاًالخبرةًبدء 

ً،بعدًإجراءًالخبرةًبها،ًوًإنجازًالخبٌرًألعمالًالخبرةًإلىًؼاٌةًمرحلةًرجوعًالقضٌة

ًإلىًإمكانٌةًالخصومًفًًالطعنًًثمًسلطةًالقاضًًالتقدٌرٌةً فًًبناءًحكمهًعلٌهاًوصوال 

ًبالخبرة.ًاآلمرفًًالسندً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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مهنة ما هٌة الخبرة القضائٌة و األحكام المنظمة ل الفصل األول:

 الخبٌر

اًألهمٌتهاًًباعتبارهإنًدراسةًموضوعًالخبرةًالقضائٌةً دلٌلًمنًأدلةًاإلثبات،ًنظر 

البالؽةًفًًتحقٌقًالعدالةًبٌنًاألفرادًوًمساهمتهاًفًًالتطبٌقًالسلٌمًللقانونًسواءًفًً

الموادًالمدنٌةًأوًالجزائٌةًأوًاإلدارٌةًٌتطلبًبٌانًماهٌتهاًبصفةًعامةًوًكذاًبٌانًلألحكامً

ًالمنظمةًلها.

لمشرعًالجزائريًإلىًموضوعًالخبرةًوًعلىًؼرارًالتشرٌعاتًالمعاصرةًتطرقًا

منًقانونًاإلجراءاتًالمدنٌةًالسابق55ًإلى47ًًالقضائٌةًوًنصًعلٌهاًفًًالموادًمنً
1

وً

منًقانونًاإلجراءاتًالمدنٌةًوًاإلدارٌةًالجدٌد.645ًلىًإ655ًكذاًفًًالموادً
2
ً

69663جوان88ًًإضافةًإلىًتنظٌمٌةًلمهنةًالخبٌرًبقرارًوزاريًمإرخًفًً
،ًوًكذاً

.68/68/6995المإرخًف95/068ًًًالمرسومًالتنفٌذيًرقمً
4
ً

المبحثًاألولًوًوًعلٌهًسنتطرقًفًًهذاًالفصلًإلىًتعرٌؾًالخبرةًالقضائٌةًفًً

ًإلىًاإلجراءاتًالتًًتتمًبواسطتهماًفًًالمبحثًالثانً.

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

                                                           
1

ًالسالؾًالذكر.66/654ًأمرًًً
2

ًالسالؾًالذكر.89ً-88قانونًًً
3

ًالمذكورًأعاله.66/654ًأمرًًً
4

ًالسالؾًالذكر.95/068ًمرسومًتنفٌذيًًً
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 تعرٌف الخبرة القضائٌة. المبحث األول:

تعتبرًالخبرةًالقضائٌةًوسٌلةًمنًوسائلًاإلثباتًالمباشرةًالتًًوردًالنصًعلٌهاًفًً

ًالمرادًإثباتها.ًًبالواقعةًالتصالهماقانونًاإلجراءاتًالمدنٌةًوًاإلدارٌةً

المراحلًًأهمتعرٌفهاًوًتحدٌدًًإلىبموضوعًًالخبرةًالقضائٌةًسنتطرقًًلإلحاطةوً

ًالمطلبًاألول،ًتناولناًفًًمطلبٌنًإلىاًالمبحثًذهًالتارٌخٌةًالتًًمرتًبهاًوًعلٌهًقسمنا

خصائصًًفتناولناًالمطلبًالثانً،ًأماًفًًتعرٌؾًالخبرةًالقضائٌةًوًمراحلهاًالتارٌخٌة

ً.أنواعهاالخبرةًالقضائٌةًوً

ً

 مراحلها التارٌخٌة. القضائٌة وتعرٌف الخبرة  األول:المطلب 

تقتضًًمنًالجهازًالقضائًًاإلستعانةًإنًالحاجةًفًًبلوغًالحقٌقةًوًتحقٌقًالعدالةً

بؤشخاصًمختصٌنًبهدؾًإبداءًرأيًتقنًًفًًمسؤلةًمنًالمسائلًالمعروضةًوًهذاً

لمساعدةًالقضاةًلتحقٌقًالؽاٌةًالمرجوة،ًوًٌكونًهذاًالرأيًفًًؼالبهًأساسًالحكمًالذيً

اءًسوؾًٌصدرًمنًالجهةًالقضائٌةًعادٌةًكانتًأوًإدارٌة،ًوًهإالءًاألشخاصًهمًالخبر

ًبصفتهمًوًهمًمساعدواًالقضاء.

ًفًًمطلبناًهذاًسنتطرقًإلى:

 تعرٌؾًالخبرةًالقضائٌةًفًًالفرعًاألول.ً

ًالمراحلًالتارٌخٌةًللخبرةًفًًالفرعًالثانً.ً

 .تعرٌف الخبرة القضائٌة :األولالفرع 

مهماًكانًتكوٌنًالقاضًًوًمهماًكانتًقدراتهًفانهًالًٌستطٌعًاإللمامًبكلًاألمورًفقدً

تعرضًعلٌهًنزاعاتًٌعجزًعنًتقدٌرًمدىًصحتها،ًفقدًتعرضًعلٌهًنزاعاتًٌعجزًعنً

تقنٌةًٌعجزًعنًاإلتٌانًبحلًلهاًًأوعلمٌةًًأوفنٌةًًأمامؤمورتقدٌرًمدىًصحتهاًوًقدًٌكونً

ً.اآللًاإلعالمًًأولومًكالطبًكتعلقًالنزاعًبعلمًمنًالع
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بالخبرةًًاالستعانةقاضًًوًحتىًالًٌقؾًموقؾًالعاجزًالمتفرجًللقدًخولًالقانونًل

ًإذاًفالخبرةً،الحكمًالمناسبًإصدارقناعةًمعٌنةًوًبالتالًًًإلىإلثباتًالوقائعًوًالوصولً

التحقٌقًيًٌقضًًبانًٌقومًالقاضًًبنفسهًبحكمًمهنتهًذمنًاألصلًالعامًالًاالستثناءهًً

ًتكوٌنًقناعتهًالذاتٌة.ًإلىروضةًعلٌهًللوصولًمعبالوقائعًال

التحقٌقًًإجراءاتمنًًإجراءالخبرةًالقضائٌةًتعتبرًوسٌلةًمنًوسائلًاإلثباتًوًًإن

بهاًالقاضًًفًًظروؾًخاصةًوًبشروطًمعٌنةًعندًًٌؤمرمعاًًإجراءفهًًعلمًوًفنًوً

ً.ةًالوقائعًالمعروضةًعلٌهاستعصاءًاألمرًعلٌهًوًعجزهًعنًالحكمًحولًمدىًصح

بهاًًٌؤمرقانونٌةًمعٌنةًواجبًعلىًكلًمنًًإجرائٌةالخبرةًالقضائٌةًتحكمهاًقواعدًًإن

ٌكونواًعلىًدراٌةًوًعلمًوًدلكًحتىًالًتكونًًأنمنًٌقومًبهاً)ًالخبراء(ًًأو)همًالقضاة(ً

ًالخبرةًالقضائٌةًمشوبةًبعٌبًمنًالعٌوبًوًبالتالًًعرضةًللبطالن.

ًمنًالعلومًالنظرٌةًوًالقانونٌةًمعا.ًاالخبرةًالقضائٌةًخلٌطً تعتبرً

دًانجازهًبؽرضًهالخبرةًعملًٌعًأنًإلىشرحهًللخبرةًالقضائٌةًًًهبًمالرًفذًكما

مإهلٌنًٌطلقًعلٌهمًتسمٌةًالخبراءًٌتولونًتوصٌلًمعلوماتًًأشخاصًإلىحسمًالنزاعً

ًالطابعًالفنًًلٌسًبوسعًالقاضًًالحصولًعلٌهاًبنفسه.ًذات

 التعرٌف اللغوي للخبرة:ًًأوال

ًأنبؤهًأيعالمًبهًوًاخبرهًًأيخبٌرًًأوٌقالًرجلًخابرًًالنبؤًأيالخبرةًلؽةًمنًالخبرً

مراتًف6ًًًوردًفًًالقرانًالكرٌمًًهللاًالحسنىًجلًجاللهًأسماءًالخبٌرًمنوًً،عندهًما

فًًسورةًالملكًمرتٌنًوًفًًسورةًًفًًسورةًسبؤًمرةًواحدةًًسورةًاألنعامًمرتٌنًو

مراتًباسمهًالحكٌمًوًمرتٌنًباسمهًاللطٌؾًوًمرةًباسمهًًثالثالتحرٌمًمرةًمقترنً

ًالعلٌم.

وًمعنىًالخبٌرًجلًجاللهًانهًالًتؽربًعنهًاألخبارًظاهرهاًوًباطنهاًفًًالسماواتً

ًوًالًفًًاألرضًفهوًالعالمًبماًكانًوًبماًٌكونًالًتخفىًعلٌهًخافٌة.

ً"هللاًالًٌخفىًعلٌهًشًًفًًاألرضًوًالًفًًالسماءًًإن"تعالى:قالً
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 للخبرة : االصطالحً: التعرٌف  ثانٌا

المدنٌةًالملؽىًوًالصادرًًاإلجراءاتقانونًًًلمًٌردًتعرٌؾًالخبرةًالقضائٌةًالًف

وًالًفًًقانونًاإلجراءات6966ًًٌونٌو8ًًالمإرخًف654ًًً-66بموجبًاألمرًرقمً

بلًحددتًفقطًمهامًو55/85/5888ًًالمإرخًف88/89ًًًالمدنٌةًوًاإلدارٌةًرقمً

مكرر55ًًًإلى47ًمنًًوادالخبرةًمنًخاللًالمًإجراءصالحٌاتًالخبٌرًوًكداًعملٌةً

1
المدنٌةًوًاإلدارٌةًالتًًعرفتًالخبرةًمنًًاإلجراءاتمنًقانون655ًًالمادةًًإلىًإضافة

توضٌحًواقعةًمادٌةًًإلىبهاًبقولهاً*ًتهدؾًالخبرةًًاألخذخاللًالهدؾًالمرجوًمنًوراءً

علمٌةًمحضةًللقاضًًًأوتقنٌةً
2
.ً

ًمنهاً:ًنذكرلقدًحضٌتًالخبرةًالقضائٌةًبعدةًتعرٌفاتًوًف

بالخبٌرًبمهمةًًٌنعتشخصًمختصًًإلىالقاضًًمدًبهًتللتحقٌقًٌعًإجراءالخبرةًًإن

ًإبداءعلىًالعمومًًأوتقرٌرهاًًًأووقائعًمادٌةًٌستلزمًًًبحثهاًًأومحددةًتتعلقًبواقعةً

فنٌاًالًًرأٌاًأوفناًالًٌتوافرًفًًالشخصًالعاديًلٌقدمًلهًبٌاناًًأوفٌهاً،ًعلماًًالرأي

وحدهًإلٌهٌستطٌعًالقاضًًالوصولً
3
.ً

ٌقصدًبهًالحصولًعلىًالمعلوماتًالفنٌةًفًًًإجراء:ًًأنهاعلىًالبعضًعرفهاًًكما

ًإنالتًًقدًتعرضًعلىًالقاضًًوًالًٌستطٌعًالعلمًبهاًبلًانهًالًٌجوزًللمحكمةًًالمسائل

الخبرة،ًوًتقتصرًًأهلًرأيًإلىتقضًًفًًالمسائلًالفنٌةًبعلمها،ًبلًٌجبًالرجوعًفٌهاً

اإللمامًبهاًدونًالمسائلًالقانونٌةًالخبرةًعلىًالمسائلًالفنٌةًالتًًٌصعبًعلىًالقاضً
4

ً،

بناءًًأوالقاضًًمنًتلقاءًنفسهًًإلٌهاٌلجاًًاستثنائٌةًإثباتوسٌلةًوًالبعضًاألخرًقالًأنهاً

ًأوٌستعٌنًمنًخاللهاًبمختصٌنًفًًمسائلًفنٌةًلالدعوى،ًفًًعلىًطلبًاحدًالفرقاءً

ًتبثوًعلمهًالمفترض،ًلٌدركًوًًٌإدراكهوًمنهجٌةًتخرجًبالضرورةًعنًحدودًأعلمٌةً

                                                           
1
ٌوسؾًدالندة،ًالوجٌزًفًًشرحًاألحكامًالمشتركةًلجمٌعًالجهاتًالقضائٌةًوفقًقانونًاإلجراءاتًالمدنٌةًوًاإلدارٌةًالجدٌد.ًدارًهومة،ًً

ً.75،ًص5889الجزائرً
2
ً.600،ًص5889ًأولىًبربارةًعبدًالرحمان،ًشرحًقانونًاإلجراءاتًالمدنٌةًوًاإلدارٌة،ًالجزائر،ًمنشوراتًبؽدادي،ًطبعةًً
3
ً.66،ًص6998ًمحمودًجمالًالدٌنًزكً،ًالخبرةًفًًالموادًالمدنٌةًوًالتجارٌة،ًمطبعةًجامعةًالقاهرةًً
4
ً.56،ًص5889ًبؽاشًًكرٌمة،ًالخبرةًالقضائٌةًفًًالموادًالمدنٌة،ًدٌوانًالمطبوعاتًالجامعٌة،ًالجزائر،ًطبعةًً
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ًًدلكًالشروطًالتًًمنًخاللهاًعناصرًوًتفاصٌلًالواقعةًالمعروضةًعلٌه،ًمراعٌاًف

حددهاًالقانون
1
.ً

الخبرةًالستفهامًبعضًجوانبًًأهلًرأياستٌضاحًًأنهاكماًتعرؾًالخبرةًعلىً

لعةًبنفسهًًبمجردًمطاًإدراكهاعلىًقاضًًالموضوعًًٌستعصىالوقائعًالمادٌة،ًالتًً

ٌقضًًفًًشانهاًاستناداًلمعلوماتهًالشخصٌة،ًوًلٌسًفًًًأناألوراق،ًوًالتًًالًٌجوزًلهً

ٌتعٌنًعلىًالقاضًًفهمه،ًوًالتًًٌكونًاستٌضاحهاًجوهرٌاًًماًأدلتهاالدعوىًوًًأوراق

فًًتكوٌنًقناعتهًفًًشانًموضوعًالنزاع
2

وًعلٌهًمنًخاللًهدهًالتعرٌفاتًٌمكنًالقولً

،ًهئإنهاحلًالنزاعًوًًًمباشرةًفًإثبات،ًووسٌلةًطرقًاإلثباتًإحدىبانًالخبرةًقدًتكونً

التعرؾًعلىًوقائعًًإلىالخبرةًتهدؾًًأيفهًًًإثباتهافتنصبًمباشرةًعلىًالواقعةًالمرادً

اًذالدعوىًدلٌال،ًحٌثًٌتطلبًهًإلىمجهولةًمنًخاللًوقائعًمعلومة،ًفهًًوسٌلةًتضٌؾً

ًالقضاء.ًاإلثباتًمعرفةًوًدراٌةًالًتتوفرًلدىًرجال

فالقاعدةًالعامةًتقضًًبانًٌقومًالقاضًًبنفسهًبحكمًمهنتهًبتحقٌقًالوقائعًالمعروضةً

علٌه،ًللوصولًإلىًتكوٌنًقناعته،ًفالًٌلجاًإلىًؼٌرهًفًًسبٌلًإدراكًوًاستثباتًماً

ًٌعرضًعلٌهًمنًنزاعات.

ٌدركهاًؼٌرًاألشخاصًالمختصٌنًًأنهناكًمنًالمسائلًالفنٌةًالتًًالًٌمكنًًأنًإال

لدخولهاًضمنًًإنماالقاضًًبموضوعاتًالنزاعًالًبجهلًمنهًوًًإحاطةفٌهاًوًهداًلعدمً

ًتخصصاتًالًٌفترضًفٌهًعلمها.

الخروجًعنًالقاعدةًالعامة،ًوًبالتالًًالسماحًللقاضًًًبإمكانًللقولًمجاال ًًماًفتحًاذه

فنًالموضوعًالمطروحًعلٌهًطلباًإلثباتهًأوًؼٌرهًمنًالمتخصصٌنًفًًعلمًًإلىباللجوءً

جعلًاستعانةًالقاضًًبالخبٌرًالًبدًمنهًبلًالزماًماًلمًٌكنًهناكًًالذيوًتحقٌقه،ًاألمرً

إلٌهٌمكنًاللجوءًًأخرطرٌقً
3
. 

                                                           
1
،5866ً،ًالطبعةًالثانٌةًدارًالثقافةًللنشرًوًالتوزٌعًعمانً-دراسةًمقارنةً–برةًفًًالقانونًالمدنًًمحمودًمرادًشنٌكاتًاإلثباتًبالمعاٌنةًوًالخً

ً.688صً
2
ً.057،ًص5880ًهمامًمحمدًمحمودًزهران،ًالوجٌزًفًًإثباتًالموادًالمدنٌةًوًالتجارٌة،ًدارًالجامعةًالجدٌدةًللنشر،ًمصر،ًً
3
ً.99محمودًمرادًالشنٌكات،ًالمرجعًالسابق،ًصً
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الخبرةًتتناولًالوقائعًالمادٌةًالتًًتتطلبًمعرفةًفنٌةًمتخصصةًًأنًإلىنشٌرًًكما

الخبرةًًإلىفاللجوءًالقانونٌة،ًدونًالمسائلًًالمختلفةفًًمجالًمنًمجاالتًالعلومً

ًلوالخبرةًوًًإلىبعضًالقضاةًٌلجإونًًأنًإالالقضائٌةًفًًالمسائلًالقانونٌةًؼٌرًجائزً

الفنًفالقاضًًهوًالمإهلًللفصلًفٌهاًأهلًإلىالمسائلًالقانونٌةًالتًًالًتحتاجًًًف
1
. 

منًقانونًاإلجراءاتًالمدنٌةًوًاإلدارٌةًنجدهاًتنصًعلى655ًًالمادةًًإلىرجوعًالب

ً.علمٌةًمحضةًللقاضًًأوتوضٌحًواقعةًمادٌةًتقنٌةًًإلىالخبرةًالقضائٌةًتهدؾًًأن

قدًٌكونًشخصًمعنويًمعتمدًلدىًًأوًفالخبٌرًالقضائًًقدًٌكونًشخصًطبٌعً

ًأوالتقنًًًبرأٌهًانةاالستعقصدًالمجالسًالقضائٌةًوًٌكونًمعٌنًمنًطرؾًالقاضًً

ً.العلمًًلواقعةًمادٌة

من655ًًً:اًالمادةذالمنظمًلمهنةًالخبٌرًوًكًالتنفٌذيبناءاًعلٌهًمنًخاللًالمرسومً

ًأوتقنًًًرأينًالخبرةًالقضائٌةًتخصًؤبًقانونًاإلجراءاتًالمدنٌةًوًاإلدارٌةًٌتجلىًلنا

ًبالرأيالخبرةًتتعلقًًأنالسدٌدًهوًًالرأيًأنًإالعلمًًوًمقصورةًعلىًواقعةًمادٌة،ً

ٌشملًجمٌعًالتخصصاتًبماًفٌهاًًالذيالعلمًًوًًالرأيمنًًأدقيًهوًذالتقنًًوال

ًالقانون.

لكًفًًالموادًمنًذالمشرعًالفرنسًًفًًقانونًاإلجراءاتًالمدنٌةًوًًإلٌههبًذاًماًذه

اًمنًجهةًوًمنًذالتقنًًوًلٌسًالعلمًً،ًهًالرأيتكلمًصراحةًعنًًالذي584ًًإلى505ً

المدنٌةًوًًاإلجراءاتمنًقانون655ًًنًالمشرعًالجزائريًوًفًًالمادةًإفًأخرىجهةً

ًاإلدارٌةًحددًمجالًالخبرةًالقضائٌةًفًًالموادًالمدنٌةًوًاإلدارٌةًفًًالوقائعًالمادٌةً.

القضاءًوًٌتمًفٌهاًتعٌٌنًًأماوًفًًالحٌاةًالعملٌةًهناكًعدةًقضاٌاًمطروحةًًأنًإال

لكًتعٌٌنًطبٌبًنفسانًًفًًقضاٌاًالحجرًذدٌةًوًمثالًخبٌرًقصدًفحصًواقعةًؼٌرًما

المطروحةًعلىًقسمًشإونًاألسرةًعلىًمستوىًالمحاكم
2
.ً

                                                           
1

ً.456،ًالطبعةًاألولى،ًص6988أحمدًمحمودًسعد،ًمفهومًالسلطةًالتقدٌرٌةًللقاضًًالمدنًًماهٌتهاًوًضوابطها،ًدارًالنهضةًالعربٌةً
2
57ًالمإرخًف85ًًً-85المتضمنًقانونًاألسرةًمعدلًوًمتممًباألمرًرقم6984ًًٌونٌو89ًًالمإرخًف84/66ًًًمنًقانونًرقم:680ًًالمادةًً

ً.5885ٌونٌو55ًًمإرخةًف40ًًًرقمًً،ًج.ر.5885فبراٌرً
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المإرخ04650ًًاًالصددًهناكًموقؾًللمحكمةًالعلٌاًًمنًخاللًقرارهاًرقمًذفًًه

ًجاءًفٌهً:ًالذيو66ًًصفحة84ًًعدد6995ًًمجلةًقضائٌةًلسنة58/68/6985ًًفً

دورًالخبٌرًٌنحصرًفًًجمعًالمعلوماتًالفنٌةًالتًًتساعدًًأنقانوناًًالمقررًمن

ٌنتدبًللقٌامًبعملًٌعدًمنًصمٌمًًأنلعناصرًالقضٌةًفالًٌجوزًًالقاضًًعلىًالفهمًالشامل

ًرأٌهبداءًإلىًإسماعًشهود،ًًفمهمةًالخبٌرًتقتصرًًآوتحقٌقًًإجراءمهامًالقاضًًمثلً

 .1القانونٌةًدونًالمسائلهاًبنفسهًفًًالمسائلًالفنٌةًالتًًٌصعبًعلىًالقاضًًاستقصاإ

ًأضحتالخبراءًلالستنارةًبمعارفهمًفًًالمسائلًالفنٌةًًإلىنًحاجةًالقضاةًإعلٌهًفف

مجالًالخبرةًًمتنوعًوًؼٌرًمحصورًفًًًأنلكًذًإلىالزمةًللفصلًفًًالدعاوىً،ًضؾً

ًعلمًمعٌنًمنًالعلوم.

تحصلًعلىًًالذيلكًالشخصًذًهًهوأنًعلىًبناءاًعلىًهداًفانهًٌمكنًتعرٌؾًالخبٌر

خداماتهًلجمعًمعلوماتًوًًإلىمعارؾًعلمٌةًفًًمجالًمعٌنًوًلهًخبرةًوًتجربةًٌلجاً

تساعدًالقاضًًإلصدارًالحكمًعلىًالوجهًوًخالصةًقدًًأوًعطاءًحوصلةإتحلٌلها،وً

السدٌد
2
. 

الخاصًبتنظٌمًمهنةًالخبٌر068ًًًً-95الحاملًلرقمًًالتنفٌذيلقدًنظمًالمرسومً

ًًًموضوعًالشخصًالمعنويًكخبٌرًقضائً.القضائ

 : المراحل التارٌخٌة للخبرة القضائٌة الفرع الثانً

عرؾًنظامًالخبرةًفًًالتشرٌعًالجزائريًًوقتناًالحالًًإلىًاالستعماريالعهدًًذمن

ًاتًأساسٌة:طحعدةًمراحلًوًتحوالتًنلخصهاًفًًخمسةًم

 المرحلة األولى:

الفرنسًًهوًالساريًفًًالجزائرًالتًًباعتبارهاًكانتًًفًًهذهًالمرحلةًكانًالقانونً

مستعمرةًفرنسٌة.ًفبداٌةًهذهًالحقبةًمنًوقتًإدراجًالخبرةًباعتبارهاًتدبٌرًمنًتدابٌرً

                                                           
1
تربوٌة،ًبطاهرًتواتً،ًالخبرةًالقضائٌةًفًًاألحوالًالمدنٌةًوًالتجارٌةًوًاإلدارٌةًفًًالتشرٌعًالجزائريً،الجزائر،ًالدٌوانًالوطنًًلألشؽالًالً

ً.60،ًص6ً،5880طبعة
2
ً.75ٌوسؾًدالندةًالمرجعًالسابق،ًصً
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القانونًًلقانونًًصالحإلىًؼاٌةًاإل6886ًالتحقٌقًضمنًقانونًاإلجراءاتًالمدنٌةًلسنةً

رحلةًكانتًالخبرةًمسندةًإلىًثالثً،ًففًًهذهًالم6944اإلجراءاتًالمدنٌةًالفرنسًًسنةً

خبراءًماًلمًٌتفقًالخصومًعلىًتعٌٌنًخبٌرًواحد.ًوًبالتالًًفالقاعدةًالعامةًفًًهذهً

ًهوًوحدانٌةًالخبٌر.ًاالستثناءالمرحلةًهًًتعددًالخبراءًوًأماً

 المرحلة الثانٌة:

.6966ًإلىًؼاٌةًصدورًأولًتشرٌعًجزائريًف6944ًًًبداٌةًهذهًالحقبةًهًًسنةًً

وًلقدًأدخلتًعدةًتعدٌالتًفًًهذهًالمرحلةًعلىًالتشرٌعًالسابق،ًوًهذاًمنًخاللًالمادةً

ا085ًً  ٌ منًقانونًاإلجراءاتًالمدنٌةًوًالتًًخولتًللقاضًًالحقًفًًندبًماًٌبدوًلهًكاف

منًالخبراء،ًكماًأصبحتًللقاضًًصالحٌةًتحدٌدًعددًالخبراءًبعدًأنًكانتًمنًنصٌبً

ًالخصوم.

المرحلةًهوًالحدًوًالتقلٌصًمنًتدخالتًالخصومًفًًمجالًمنهجٌةًوماًٌمٌزًهذهً

ماًكانًعلٌهًاألمرًفًًالسابقكتمًتعزٌزًصالحٌةًالقاضًًًإنجازًالخبرةًوًبالمقابل
1
.ً

 المرحلة الثالثة:

إلىًؼاٌةًصدورًأولًتعدٌلًلقانونًاإلجراءات6966ًًفًًهذهًالمرحلةًالممتدةًمنًً

ًاعتماد،ًتم6976ًدٌسمبر59ًًالمإرخًف88ًًً-76المدنٌةًوًاإلدارٌةًبموجبًاألمرً

و47ًًالمادتانًًاستقراءالمشرعًنظامًالخبٌرًالواحدًأوًالفردًوهذاًماًٌستشؾًمنًخاللً

المشرعًعلىًنظامًًاعتماداإلدارٌةًاللتانًتنصانًعلىًًمنًقانونًاإلجراءاتًالمدنٌةًو48ً

فكانًبإمكانًالجهةًالقضائٌةًًاستثناءالخبٌرًالواحدًكؤصلًعام،ًإالًأنًلكلًقاعدةً

من654ًًبخبراءًمتعددٌنًوًهذاًماًنصتًعلٌهًالمادةًًاالستعانةالمعروضًعلٌهاًالنزاعً

69662قانونًاإلجراءاتًالمدنٌةًلسنةً
ً.88-76بموجبًاألمرًً

ً

                                                           
1
ً.00بطاهرًتواتً،ًالمرجعًالسابق،ًصً

2
السالؾًالذكرً"ًإذاًإعتبرتًالسلطةًالتًًتملكًحقًتقرٌرًالخبرةًأنهًالًًمناصًلندبًخبٌر6966ًًمنًقانونًاإلجراءاتًالمدنٌة654ًًالمادة:ً

ًفٌلجؤًإلىًخبراءًمتعددٌن".
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 المرحلة الرابعة:

إلىًؼاٌةًبداٌةًتطبٌقًقانونًاإلجراءات6976ًًًهذهًالمرحلةًمنًالتعدٌلًًتبدأً

ً.89-88دارٌةًالحاملًلرقم:ًالمدنٌةًوًاإل

59ًالمإرخًف88ًًً-76األمرًًهبالذيًجاءًوًمنًممٌزاتًهذهًالمرحلةًفوًالتعدٌلً

منًقانونًاإلجراءاتًالمدنٌةًعلىًماًٌلً:ً"عندما47ًًوًلقدًنصتًالمادة6976ًًدٌسمبرً

اًأوًعدةًخبراءً...". ًٌؤمرًالقاضًًبإجراءًالخبرةًٌعٌنًخبٌر 

 المرحلة الخامسة: 

لًفًًهذهًالمرحلةًوًالتًًهًًبداٌةًتطبٌقًقانونًاإلجراءاتًالمدنٌةًوًاإلدارٌةًالحام

891-88لرقمً
ًكماًوًالذيًمنًخاللهًتمًتكرٌسًمبدأًتعددًالخبراءًوًعدمًحصرهمًبثالثً

بالخبٌرًالؽٌرًالمعتمدًوًهذاًفًًحالةًًاالستعانةأنًفًًهذهًالمرحلةًأصبحًبإمكانًالقاضًً

ببعضًالتخصصاتًالتًًتضمنهاًقائمةًالخبراءًًالنزاعاتًالتًًتتطلبًمعرفةًفنٌةًمتصلة

ًمنًهذاًالقانون.606ًماًتطرقتًلهًالمادةوًهذاً،ًالمعتمدٌن

بالخبرةًمجموعةًبٌناتًأساسٌةًوًهذاًقصدًًاألمرالحكمًًاحتواءإضافةًإلىًوجوبً

ًألسبابًالمإدٌةًللجوءًإلىًالخبرة.امراقبةًجدٌةً

وًكذاًمراقبةًعملًالخبٌرًوًمدىًتنفٌذهًللمهامًالمسندةًإلٌه،ًوًتفاديًالتعسؾًفًً

منًقانونًاإلجراءاتًالمدنٌةًو658ًًًإلٌهًالمادةًاتماًأشرًاللجوءًإلىًالخبرة،ًوًهذا

اإلدارٌة
2

ً.ً

 : أنواع الخبرة و خصائصهاالمطلب الثانً

وسٌلةًإثباتًوًإجراءًمساعدًللقاضً،ًفهًًتتمٌزًًباعتبارهاإنًالخبرةًالقضائٌةً

بجملةًمنًالخصائصًتحددًمفهومهاًوًتمٌزهاًعنًؼٌرهاًمنًوسائلًاإلثباتًاألخرىًوً

ًالمفاهٌمًالمشابهةًلها.ً

                                                           
1
ًالمتضمنًقانونًاإلجراءاتًالمدنٌةًوًاإلدارٌة،ًالسالؾًالذكر.55/85/5888ًًالمإرخًف89ًًً-88قانونًً
2
ً.600بربارةًعبدًالرحمان،ًالمرجعًالسابق،ًصً
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ًوًعلٌهًسنتناولًفًًهذاًالمطلبًفرعٌن:ً

ً.هاتالفرعًالثانًًإلىًممٌزافًًأماالقضائٌةًالفرعًاألولًنتطرقًفٌهًإلىًأنواعًالخبرةً

 : تعدد الخبرات القضائٌة و أحكام مهنة الخبٌرالفرع األول

نتطرقًفًًهذاًالفرعًإلىًمختلؾًالخبراتًالقضائٌةًوًكذاًاألحكامًالمنظمةًلمهنةً

ًالخبٌر

 أنواع الخبرات القضائٌة: 

تعتبرًالخبرةًالقضائٌةًوسٌلةًمنًوسائلًاإلثباتًالتًًوردًوًنصًعلٌهاًقانونً

بهاًأؼلبًالتشرٌعاتًالمعاصرةًلماًفٌهاًمنًًاهتمتاإلجراءاتًالمدنٌةًوًاإلدارٌة،ًكماً

إسهامًكبٌرًوًتنوٌرًحكمًالقاضًًوًذلكًفًًالمسائلًالتًًٌتعذرًعلىًالقاضًًالوصولً

اًعلىًالمسائلًالفنٌةًأوًالعلمٌةًوًباًاالستعانةإلىًالحقٌقةًبدونً لخبرةًالتًًتنصبًأساس 

كذاًالتقنٌة،ًلذلكًجاءتًالخبرةًالقضائٌةًعلىًعدةًأنواعًوًالتًًهًًؼٌرًمنصوصًعلٌهاً

فًًقانونًاإلجراءاتًالمدنٌةًوًاإلدارٌةًوًإنماًهًًولٌدةًالممارسةًالعملٌةًوًالقضائٌة،ًوً

ًهًًأربعةًأنواع:

 :الخبرة ( أ

أيًالخبرةًبصفةًعامةًوًمطلقةًوًالتًًتؤمرًبهاًالمحكمةًللمرةًاألولىً
1

وًهًًإجراءً

علىًالقاضًًفهمهاًوًإدراكها،ًًاستعصىالمرادًبهًالوصولًإلىًمعلوماتًفنٌةًًًتحقٌق

ًمماًجعلًمنًالخبرةًالسبٌلًالوحٌدًإلدراكها.

 :الخبرة المضادة ( ب

هًًتلكًالخبرةًالفاصلةًوًالتًًتندرجًفًًإطارًتمكٌنًالخصومةًمنًكلًوسائلً

دفاعهم،ًفمثالًإذاًعرضتًعلىًالمحكمةًخبرتٌنًمختلفتٌنًفًًالمضمونًففًًهذهًالحالةً

المسندةًللخبٌرًاألولًفٌهاًبالمهامًااللتزامٌمكنًللقاضًًالحكمًبإجراءًخبرةًمضادةًٌتمً
2
.ً

                                                           
1
ً.85أنظرًالملحقًرقمً
2
ً.64،ًص6995ًمواليًملٌانًًبؽدادي،ًالخبرةًالقضائٌةًفًًالموادًالمدنٌةًمطبعةًالجزائرًً
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كرس659070ًًتحتًرقم:68/66/6998ًالصادرًبتارٌخًهناكًقرارًللمحكمةًالعلٌاً

إذًثبتًوجودًتناقضًبٌنًخبرةًوًأخرىًوًتعذرً،ً"ًهذاًالنوعًًمنًالخبراتًالقضائٌة

علىًخبرةًًاالقتصاربخبرةًفاصلةًوًعدمًًاالستعانةفضًالنزاعًبٌنًالطرفٌن،ًوجبً

اًمعًمتطلباتًالعدل  ٌ ً."واحدةًأوًخبرتٌنًتماش

الخبرةًالثانٌةًوًرجحتهاًًاعتمدتًطعونًفٌهًأنًجهةًاإلستئناؾلماًثبتًمنًالقرارًالم

علىًالخبرةًاألولىًالمتناقضةًمعهاًدونًتعلٌلًكاؾ،ًفإنماًتكونًقدًأساءتًتطبٌقًقواعدً

اإلثباتًوًالقصورًفًًالتسبٌبًمماًٌعرضًالقرارًللنقض
1
.ً

 الخبرة الجدٌدة: ج(

هًًتلكًالخبرةًالقضائٌةًالتًًتؤمرًبهاًالمحكمةًعندًالرفضًالنهائًًللخبرةًالتًًً

ًأوًمشوبةًبعٌبًمنًالعٌوبً ًلسببًالبطالنًمثال  إلىًالمعلوماتًًكافتقارهاأمرتًبهاًأوال 

بصفتهًخبٌرًأوًتلكًالناتجةًعنًالمهنة،ًوًعلٌهًترفضًالخبرةًًبالتزاماتهأوًإخاللًالخبٌرً

اًوًٌؤمرً  ٌ كماًٌمكنًللخصومًطلبً،ًالقضاةًبخبرةًجدٌدةًوًلهمًمطلقًالحرٌةًفًًذلكنهائ

اًعنًقضاٌاهم.ً ًخبرةًجدٌدةًقصدًإبرازًوسائلًدفاعًجدٌدةًدفاع 

ًبخبرةًجدٌدة:ًاالستعانةمنًبٌنًصورً

إلىًخصمًعلىًحسابًالخصمًًانحٌازإذاًكانًفًًالتقرٌرًعٌبًفًًالشكلًأوًبهً

ًاألخر.

ًفًًنظرًالمحكمة.ًإذاًكانًالتقرٌرًؼٌرًتامً

  الخبرة التكمٌلٌة:د( 

إذاًتبٌنًللمحكمةًأنًالعناصرًالتًًبنًًعلٌهاًًٌؤمرًالقاضًًبهذاًالنوعًمنًالخبرات

ًالتقرٌرًؼٌرًوافٌة
2
مثل:ًوجودًنقصًفًًالخبرةًمنًحٌثًالنقاطًالفنٌةًالمعٌنًمنًأجلهاًً

ًالخبٌر،ًأوًعدمًإجابةًالخبٌرًعلىًجمٌعًاألسئلةًوًالنقاطًالفنٌةًالخاصةًبالخبرة.

                                                           
1
ً.55،ًص5885ًالمنشورًبالمجلةًالقضائٌة659070ًًتحتًرقم:68/66/6998ًًقرارًبتارٌخًً
2
ً.65سابق،ًصًمواليًملٌانًًبؽدادي،ًالمرجعًالً
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وًعلٌهًتسندًالمحكمةًالخبرةًالتكمٌلٌةًإلىًالخبٌرًالذيًقامًبالخبرةًاألصلٌةًأوًخبٌرً

فًًتقرٌرًالخبٌرًاألولالنقصًالملحوظًًاستكمالأخرًوًذلكًقصدً
1
.ً

منًقانونًاإلجراءاتًالمدنٌةًوًاإلدارٌة646ًًوًكلًهذاًتمًالنصًعلٌهًفًًالمادةً

بقولهماً"ًإذاًتبٌنًللقاضًًأنًالعناصرًالتًًبنًًعلٌهاًالخبٌرًتقرٌرهًؼٌرًوافٌةًلهًأنً

ًالتحقٌقًباستكمالٌتخذًجمٌعًاإلجراءاتًالالزمة،ًكماًٌجوزًلهًعلىًالخصوصًأنًٌؤمرً

ًأوًبحضورًالخبٌرًأمامهًلٌتلقىًمنهًاإلٌضاحاتًوًالمعلوماتًالضرورٌة".ً

 أحكام مهنة الخبٌر: 

إنًالخبٌرًصاحبًمعلوماتًفنٌةًخاصةًتعمدًإلٌهًالمهمةًبدراسةًموضوعًمعٌنً

ووقائعًخاصةًوًالحصولًعلىًمعلوماتًوافٌةًعنًهذاًالموضوعًوًإبداءًرأٌهًفٌهًوً

ً.تقرٌرهًله

اًلهاًضوابطًوًشروطًبموجبًالقرارًلقدًنظمًالمشرعً الجزائريًمهنةًالخبٌرًواضع 

وًلقدًتمًتعدٌلًهذاًالتنظٌمًبموجبًالمرسوم6966ًًجوان88ًًالوزاريًالمإرخًفًً

وًالمحددًلكٌفٌاتًالتسجٌلًف6995ًًًأكتوبر68ًًالمإرخًف95/068ًًًرقمًًالتنفٌذي

صةًبالخبراءقوائمًالخبراءًوًشروطه،ًكماًحددًالحقوقًوًالواجباتًالخا
2
.ً

 شروط التسجٌل فً قائمة الخبراء:

التًًٌجبًًعلىًالشروط95/068ًلقدًنصًالمشرعًالجزائريًفًًالمرسومًالتنفٌذيً

843ًكانًشخصًطبٌعًًللتسجٌلًفًًقائمةًالخبراءًفًًالمادةًتوافرهاًفًًالخبٌرًإذا
.ً

ولٌةًسواءًالدًاالتفاقٌاتًمراعاةأنًتكونًلهًجنسٌةًجزائرٌةًأصلٌةًأوًمكتسبةًمعً -

 .ثنائٌةًأوًمتعددةًاألطراؾ

الحصولًعلىًشهادةًجامعٌةًأوًتؤهٌلًمهنًًمعٌنًفًًاإلختصاصًالذيًٌطلبً -

 التسجٌلًفٌه.

                                                           
1
ً.650،ًص5889،ًبرتًًللنشرًالجزائرً-نظامًل.م.د.ً-،ًالسلسلةًالجامعٌة5عجةًالجٌاللً،ًمدخلًللعلومًالقانونٌة.ًالجزءً
2
ًالسالؾًالذكر95/068ًًالمرسومًالتنفٌذيًً
3
ًالسالؾًالذكر.95/068ًمنًمرسوم84ًًالمادةًًً
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العامةًأوًًباآلدابوقائعًمخلةًًالرتكابهًنهائٌةًأنًالًٌكونًقدًتعرضًلعقوبة -

 الشرؾ.

 .أنًالًٌكونًقدًتعرضًلإلفالسًأوًالتسوٌةًالقضائٌة -

اًشطبً -  ٌ منًنقابةًًاسمهأنًالًٌكونًضابطًعمومًًوقعًخلعهًأوًعزلهًأوًمحام

وقائعًمخلةًًارتكابهالمحامٌنًأوًموظؾًعزلًبمقتضىًإجراءًتؤدٌبًًبسببً

 العامةًأوًالشرؾ.ًباآلداب

 أنًالًٌكونًقدًمنعًبقرارًقضائًًمنًممارسةًالمهنة. -

أنًٌتحصلًًلهمحتًأنًٌكونًقدًمارسًهذهًالمهنةًأوًهذاًالنشاطًفًًظروؾًس -

 سنوات.7ًعلىًتؤهٌلًكاؾًلمدةًالًتقلًعنً

 وًٌسجلًفًًقائمةًتعتمدهاًهذهًالسلطة.ًاختصاصهالسلطةًالوصٌةًفًًًهأنًتعتمد -

إلىًشروطًتسجٌل85ًًلقدًتطرقًالمشرعًالجزائريًفًًنفسًالمرسومًوًفًًالمادةً

ًالشخصًالمعنويًفًًقائمةًالخبراءًوًهً:ً

الشروطًالمذكورةًفًًالمادةًالرابعةًمنًنفسًًجتماعٌناالأنًتتوفرًفًًالمسٌرٌنً -

 المرسوم.

ًالكتسابسنوات5ًًأنًٌكونًالشخصًالمعنويًقدًمارسًنشاطًالًتقلًمدتهًعنً -

 تؤهٌلًكاؾًفًًالتخصصًالذيًطلبًالتسجٌلًفٌه.

ًاختصاصسًًمإسسةًتقنٌةًتتماشىًمعًتخصصهًفًًدائرةًئٌأنًٌكونًلهًمقرًر -

 المجلسًالقضائً.

 طلب التسجٌل:  دٌمتقإجراءات 

علىًأنًطلبًالتسجٌل6ًًوًفًًالمادةًالسادسة95/068ًًلقدًحددًالمرسومًالتنفٌذيً

،ًوًاختصاصهٌقدمًإلىًالنائبًالعامًلدىًالمجلسًالقضائًًالذيًٌختارًمقرًإقامتهًبدائرةً

ًالتًًٌطلبًالتسجٌلًفٌها.ًاالختصاصاتٌبٌنًفٌهًالخبٌرًالمترشحًبدقةًاإلختصاصًأوً

منًنفسًالمرسومًعلىًأنًٌجبًإرفاقًالطلبًبالوثائقًالثبوتٌة7ًًنصتًالمادةًوًلقدً

المتعلقةًبالمعلوماتًالنظرٌةًوًالتطبٌقٌةًالتًًٌكتسبهاًالمترشحًفًًاإلختصاصًالمرادً
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ٌصحبًبالوثائقًالثبوتٌةًالتًًتبٌنًالوسائلًالمادٌةًالتًًًاالقتضاءالتسجٌلًفٌهًأوًعندً

ٌحوزهاًالمترشح
1

ًاألمر.ًاقتضىوًٌحددًوزٌرًالعدلًهذهًالوثائقًبقرارًأنًً،ً

 الجهة المختصة فً منح الموافقة على طلب التسجٌل: 

تحقٌقًإداريًٌشملًًبإجراءبعدًإستالمًالنائبًالعامًملؾًالخبٌرًالمترشح،ًٌؤمرً

صحةًاألوراقًوًالوثائق،ًوًًالجانبًاألخالقًًوًالسلوكًًللخبٌرًالمترشحًوًالتحققًمن

المذكورًإلىًرئٌسًمنًالمرسومًالتنفٌذي8ًًً:هذاًٌحولًالملؾًكاملًطبق اًلنصًالمادةبعدً

الجمعٌةًالعامةًللقضاةًالعاملٌنًعلىًمستوىًًباستدعاءًالمجلسًالقضائًًالذيًٌقوم

المجلسًوًالمحاكمًالتابعةًلهًإلىًإعدادًقائمةًالخبراءًالقضائٌٌنًحسبًاإلختصاصًفًً

بلًنهاٌةًالسنةًالقضائٌة،ًترسلًهذهًالقوائمًإلىًوزٌرً(.ًعلىًاألقلًق5أجلًشهرٌنً)

ًالعدلًلٌوافقًعلٌها.

 تصنٌف الخبراء: 

ؼٌرًمقٌدٌنًبالجدولًًآخرونٌنقسمًالخبراءًإلىًمقٌدٌنًبالجدولًوًبالتالًًمعتمدٌنًوً

ًوًبالتالًًؼٌرًمعتمدٌن.

 الخبراء المقٌدون بالجدول: )المعتمدون(

همًالمعنٌونًمنًقبلًالقاضًًللقٌامًبؤعمالًفنٌةًوًالمختارونًعادةًمنًجدولًً

تخصصاتهم،ًًباختالؾالخبراءًالعاملٌنًلدىًالمحاكمًوًالمجالسًالقضائٌةًوًٌختلفونً

فمنهمًخبراءًالطبًالشرعًًوًمنهمًالعاملونًفًًالمخابرًالوطنٌةًوًالجهوٌةًوًمنهمً

 فنٌونًإضافةًإلىًتخصصاتًأخرى.

ًالصنؾًمنًالخبراءًٌتمًتسجٌلهمًوفقًاإلجراءاتًالسابقًذكرها.ًهذاً

ً

ً

ً

                                                           
1
ًمنًالمرسومًالسالؾًالذكر.87ًالمادةًً
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 )غٌر معتمدٌن( :الخبراء الغٌر مقٌدٌن بالجدول

الخبراءًؼٌرًمقٌدٌنًفًًجدولًالخبراءًالمعتمدٌنًإالًأنًالقاضًًٌقومًًإالءه

اًلتمتعهمًبكفاءاتًأوًإنفرادهمًبمجالًما،ًوًٌجبًعلٌهمًتؤدٌةًالٌمٌنًًبانتدابهم نظر 

القانونٌةًعندًقبولهم،ًوًٌكونًهذاًأمامًالقاضًًالذيًعٌنهم،ًوًهمًملزمونًبتؤدٌةًالمهمةً

ًالموكلةًإلٌهمًبكلًأمانةًوًصدقًوًدقة.

تودعًنسخةًًهمنًقانونًاإلجراءاتًالمدنٌةًوًاإلدارٌةًعلىًأن606ًلقدًتطرقتًالمادةً

ًمنًمحضرًأداءًالٌمٌنًفًًملؾًالقضٌة".

ًأمامًقاضًًالموضوعًوًبالتالًًلٌسًباإلمكانًإثارتهًألولً ٌجبًإثارةًهذاًالدفعًأوال 

ًمرةًأمامًالمحكمةًالعلٌا.

الصادرًبتارٌخ608865ًًهذاًماًأكدتهًالمحكمةًالعلٌاًفًًقرارهاًتحتًرقم:ً

ًإثارتهًألولً"عدمًإثارةًهذاًالدفعًأمام68/86/6996ًً قضاةًالموضوعًوًالًٌجوزًعندئذ 

"ًمرةًأمامًالمحكمةًالعلٌا
1
.ً

موضوعًالخبٌرًالؽٌرًالمسجلًبقائمةًالخبراءًفًًإلىًقدًتتطرقًالمحكمةًالعلٌاًل

إذًجاءًفٌهً"ًأنًمنًالمقرر46555ًًتحتًرقم:69/87/6989ًًقرارهاًالصادرًبتارٌخً

منًدفوعًًيةًلمواجهةًماًقدمًمنًأدلةًوًماًأبدقانونًأنًالقرارًالذيًالًتكونًأسبابهًكافٌ

اًأن اًبالقصورًفًًالتسبٌب،ًوًمنًالمقررًأٌض  ًٌجبًًهٌعدًمشوب  لقبولًتقرٌرًالخبٌرًشكال 

ًفًًقائمةًالخبراءًوًإنًلمًٌكنًأنًٌثبتًأنهً علىًالجهةًالقضائٌةًأنًتذكرًإنًكانًمسجال 

ؾًهذٌنًالمبدأٌنًٌعدًإساءةًفًًتطبٌقًٌخالًمنًثمًفإنًالقضاءًبماًأدىًالٌمٌنًالقانونٌة،ًو

ًالقانون.

لماًكانًمنًالثابتًفًًقضٌةًالحالًأنًقضاةًالموضوعًأٌدواًتقرٌرًالخبٌرًوً

صادقواًعلىًالحكمًالمستؤنؾًلدٌهمًالقاضًًبرفضًدعوىًالطاعن،ًدونًأنًٌناقشواً

أوًأنهًأدىًالوثائقًالمقدمةًوًدونًأنًٌبٌنواًأنًالخبٌرًالمعٌنًمسجلًفًًقائمةًالخبراءً

                                                           
1
ً.667،ًص6998لسنة84ًًئٌةًعددًالمجلةًالقضاً
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الٌمٌنًالقانونٌةًفإنهمًبقضائهمًكماًفعلواًشابواًقرارهمًبالقصورًفًًالتسبٌبًوًأساإاً

نقضًالقرارًالمطعونًفٌهًاستوجبتطبٌقًالقانونًوًمتىًكانًذلكً
1
.ً

ًاالستثناءمنًقائمةًالخبراءًالمعتمدٌنًوًًاختٌارهمنًاألصلًفًًندبًالخبراءًهوًإ

منًالمرسومًالتنفٌذيًرقم5ًًًفقرة85ًًوًلقدًنصتًالمادةًخارجًهذهًالقائمة،ًاختٌارهمهوً

علىًؼٌرًأنهًٌجوزًللجهةًالقضائٌةًفًًإطارًاإلجراءاتًوًفًًحالةًالضرورة95/068ًً

اًالًٌوجدً فًًالقوائمًالمنصوصًعلٌهاًأعالهًوًذلكًحسبًالكٌفٌاتًًاسمهأنًتعٌنًخبٌر 

69662ًٌونٌوًلسنة88ًالمإرخًف654ًًً-66المحددةًفًًاألمرًرقمً
ً.ً

ًاآلمرمنًقانونًاإلجراءاتًالمدنٌةًوًاإلدارٌةًخولًللقاض606ًًًنصًالمادةًًإنًأو

اًفًًالجدولًأنًٌؤمرًبتؤدٌتهًالٌمٌنًالقانونٌةًأمامًالقاضًً بالخبرةًإذاًلمًٌكنًالخبٌرًمقٌد 

ًاألمرًبالخبرةًوًٌودعًمحضرًأداءًالٌمٌنًالقانونٌةًفًًملؾًالقضٌة.

ًالقضائٌة الخبرةالفرع الثانً: ممٌزات 

ًاعتمادهاتعتبرًالخبرةًالقضائٌةًوسٌلةًإثباتًمباشرةًفًًحلًالنزاعًوًإنهائهًبمجردً

ًمنًقبلًالمحكمة.

وًتتمٌزًالخبرةًالقضائٌةًبجملةًمنًالخصائصًالتًًتمٌزهاًعنًسائرًوسائلًاإلثباتً

ًاألخرىًوًهً:ً

 إنها إجراء قضائً: 

سواءًطلبهاًالخصومًأوًلمًًبإجرائهامرًفالقاضًًٌملكًالسلطةًالتقدٌرٌةًبشؤنًاأل

رفضًإجرائها،ًوًأنًمهمةًالخبٌرًمحددةًمنًطرؾًالقاضًًًوًللقاضًًٌطلبها

المعروضًعلٌهًالنزاع
3
. 

اًٌعٌنًبهًالخبٌر،ًإضافةًإلىً وًعلٌهًفالقاضًًهوًالذيًٌصدرًأمرًأوًحكماًأوًقرار 

ًبالخبٌرًفًًاألمورًالمستعجلة.ًاالستعانةإمكانٌةً

                                                           
1

ً.45،ًص4عدد6996ًمجلةًقضائٌةًلسنة69/87/6989ًًقرارًصادرًبتارٌخًًً
2

ً.86أنظرًالملحقًرقم068ًً-95مرسومًتنفٌذيًرقمًًً
3

ً.665مرادًمحمودًالشنٌكات،ًالمرجعًالسابق،ًصًً
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 الصفة التبعٌة للخبرة القضائٌة: 

ًلدعوىًًذههًومفاد الصفةًأنهًالًٌجوزًكقاعدةًعامةًأنًٌكونًطلبًتعٌٌنًخبٌرًمحال 

ًأصلٌةًدونًوجودًدعوىًفًًالموضوعًقائمةًأمامًالقضاء.

وًذلكًفًًالدعاوىًاإلستعجالٌة،ًحٌثًًاستثناءإالًأنًهذهًالقاعدةًالعامةًٌردًعلٌهاً

منًقانون77ًًأجازًالقانونًاللجوءًإلىًالخبرةًبصفةًأصلٌةًوًهذاًماًنصتًعلٌهًالمادةً

حٌثًٌجوزًبمقتضىًهذاًالنصً،ًاإلجراءاتًالمدنٌةًوًاإلدارٌةًوًالمتعلقةًبإثباتًحالة

علٌهاًفًًدعوىًًلالعتمادبه،ًًاالحتفاظلكلًذيًمصلحةًقصدًإقامةًالدلٌلًعلىًوقائعًوً

ًهذهًالدعوى.ًمآلمستقبلٌة،ًوًٌكونًمنًشؤنهاًتحدٌدً

 للخبرة القضائٌة: االختٌارٌةالصفة 

وًالتقدٌرًفًًاللجوءًإلىًالخبرةًًاالختٌارعامةًإنًالقاضًًهوًصاحبًسلطةًكقاعدةً

ًًمنًعدمهًبشؤنًأٌةًمسؤلةًذاتًطابعًتقنًًأوًفنًًمعروضةًعلٌه،ًوًلقدًتطرقتًالمادة

ًهمنًقانونًاإلجراءاتًالمدنٌةًوًاإلدارٌةًلهذهًالخاصٌةًصراحةًبنصهاًعلىًأن656ً

"ٌجوزًللقاضًًمنًتلقاءًنفسهًأوًبطلبًمنًأحدًالخصومًتعٌٌنًخبٌرًأوًعدةًخبراءًمنً

ًنفسًالتخصصًأوًمنًتخصصاتًمختلفة".

ةًفالقاضًًالمعروضةًعلٌهًالدعوىًوًكقاعدةًعامةًؼٌرًملزمًقانوناًبإجراءًالخبر

وًًأنًلهًكاملًالسلطةًالتقدٌرٌةًفًًذلك،ًإالًأنًهذاًاألخٌرًأيًالقاضًًٌجدًنفسهًباعتبار

اًبالحكمًبتعٌٌنًخبٌرًفًًبعضًالحاالتًبموجبًنصًقانونً. ًلحسنًسٌرًالتحقٌقًمجبر 

 الصفة الفنٌة للخبرة القضائٌة:

وًٌكونًمحلهاًوقائعًً،نًمجالًالخبرةًالقضائٌةًقاصرةًعلىًالمسائلًالفنٌةًفقطإ

ً.مادٌةًتدخلًفًًتخصصاتًالًٌعلمهاًسوىًأهلًاإلختصاص

فالمحكمةًالًتلتزمًباللجوءًإلىًأهلًالخبرةًإالًفٌماًٌتعلقًبالمسائلًالفنٌةًالبحتةًوًً

ًالتًًتتطلبًمعرفةًأوًحرٌةًخاصةًمنًالناحٌةًالعلمٌةًأوًالفنٌة.
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ئلًقانونٌةًألنًالقاضًًٌعدًمنًثمًفإنهًالًٌجوزًللقاضًًندبًخبٌرًلتوضٌحًمسا

اًفًًالقانونًوًٌفترضًفٌهًالعلمًبه وبناءًعلٌهًفإنًاإلخاللًبهذهًالخاصٌةًٌترتبً،ًخبٌر 

ًوًعدمًاألخذًبها.ًعلٌهًبطالنًالخبرة

بخبٌرًبشؤنها:ًتكلٌؾًًاالستعانةمنًأمثلةًالمسائلًالقانونٌةًالتًًالًٌجوزًللقاضًً

ألنًإجراءاتًالتحقٌقًمنًً،أوًسماعًالشهودبإجراءًتحقٌقًمنًخاللًإستجوابًالخصومً

ًمهامًالقاضًًالتًًالًٌجوزًلهًالتنازلًللؽٌرًعنها.

و87/87/6990ًًالصادرًبتارٌخ79774ًًهذاًماًهوًمإكدًبقرارًللمحكمةًالعلٌاًرقمً

اًوًقضاءًأنًٌؤمرًالقاضًًبإجراءًالخبرةًوًتعٌٌنً"الذيًجاءًفٌهًماًٌلً: منًالمقررًقانون 

اًمعًًخبٌرًمعًتوضٌح  ٌ اًفن عدمًالتخلًًعنًصالحٌاتًًمراعاةمهمتهًالتًًتكتسًًطابع 

ًالقاضًًللخبٌر.

لماًثبتًمنًقضٌةًالحالًأنًالقرارًالمنتقدًأمرًالخبٌرًبإجراءًتحقٌقًمعًسماعً

علىًنتائجًتقرٌرهًللفصلًفًًموضوعًالدعوى،ًفإذاًذلكًٌعدًًاالعتمادالشهودًوًتمً

اًللنقض وًاإلبطالًمخالف اًللقانونًوًمستوجب 
1
.ً

ًتوجداألحكامًالخاصةًبها،ًالجزائريًخاللًالخبرةًالقضائٌةًالتًًنظمًالمشرعًًمن

هًًالخبرةًالودٌةًوًالخبرةًًالتًوًالمشرعإثباتًأخرىًوًالتًًلمًٌتطرقًإلٌهاًًوسائل

ً.االستشارٌة

 : االتفاقٌةففٌما ٌتعلق بالخبرة الودٌة أو 

إلبداءًرأٌهًفًًمسؤلةًفنٌةًوًلكنًدونًتدخلًفٌلجؤًإلٌهاًصاحبًالشؤنًإلىًخبٌرً

ضاءًسواءًكانًهناكًنزاعًأمًال،ًوًفًًهذهًالخبرةًالًٌكونًالخبٌرًالوديًسوىًوكٌل،ًقال

وًالًٌخضعًفًًعملهًإلجراءاتًالخبرةًالقضائٌة
2

ً. 

 األطراؾ.ًاتفاقهذاًالنوعًمنًالخبرةًٌخضعًألحكامًالعقد،ًفهًًناجمةًعنًًوًإن

                                                           
1
ً.688،ًص6994لسنة85ًًمنشورًبالمجلةًالقضائٌةًللمحكمةًالعلٌاًعدد87/87/6990ًقرارًصادرًبتارٌخً
2
قانونٌة،ًسٌدًأحمدًمحمود،ًالنظامًاإلجرائًًللخبرةًالقضائٌةًفًًالموادًالمدنٌةًوًالتجارٌةًوفق اًللقانونٌنً)المصريًوًالكوٌتً(،ًدارًالكتبًالً

ً.657،ًص5887مصرً
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 :ارٌةاالستشأما الخبرة 

التًًٌلجؤًإلٌهاًذوًالشؤنًإلىًخبٌرًخارجًالقضاءًللحصولًعلىًتقرٌرًفنًًًفهًً

،ًوًاكتشافهةًتمًعلصالحهًفًًمسؤلةًمعٌنة،ًكؤنًتهدؾًالخبرةًإلىًمعاٌنةًعٌبًفًًسل

بالتالًًالحصولًعلىًتقرٌرًخبرةًٌدعمًبهًصاحبًالشؤنًرأٌهًوًحجتهًأمامًالقضاء
1
. 

برأٌهًالفنًًأوًالتقنًًبشؤنًًلالستشارةمباشرةًبالخبٌرًًباالتصالوًتتمًهذهًالخبرةً

ًفًًالخبرةًالقضائٌة.ًامسؤلةًفنٌةًأوًتقنٌةًوًبدونًإتباعًاإلجراءاتًالمقررةًقانونً 

عنًالخبرةًًاختالفهماوًًاالستشارٌةإضافةًإلىًماًذكرًبشؤنًالخبرةًالودٌةًوًالخبرةً

ًالخبرةًالقضائٌة،ًوًالتًًمنًبٌنها:القضائٌةًهناكًوسائلًإثباتًأخرىًٌجبًتمٌٌزهاًعنً

 الشهادة:

هماًٌعدًوسٌلةًإثباتًٌستندًعلٌهاًأنًكالًباعتبارفهًًتتفقًمعًالخبرةًالقضائٌةًً

 بٌنهماًهوً:ًاالختالؾزاع،ًوًلكنًالقاضًًللفصلًفًًالن

رًفٌمكنًكؤصلًعامًٌالشاهد:ًركنًأساسًًفًًالشهادةًفالًٌستبدلًبؽٌرهًأماًالخب

بؽٌرهًمنًالخبراءًمنًنفسًالتخصصًاستبداله
2
. 

نًالخبرةًعبارةًعنًقراراتًقضائٌةًموضوعهاًإثباتًفنًًٌتمًفًًمجالًالدعوىًإ

 أماًالشهادةًفتتناولًواقعةًعلمًبهاًالشاهدًقبلًالدعوى.

انًفًًاإلجراءات،ًحٌثًأنًالشاهدًٌإديًالٌمٌنًأمامًالقاضًًفٌماًًاختالؾهناكًً

اًعنًالقضاء،ًكماًأنًٌمٌنًالخبٌرًتختلؾًعنً الخبٌرًٌقومًبالخبرةًالمطلوبةًمنهًبعٌد 

ٌمٌنًالشاهدًالذيًٌتعلقًٌمٌنهًبقولًالحقٌقةًأماًٌمٌنًالخبٌرًٌتعلقًبؤداءًعملهًبصدقً

 قىًأيًمقابل.الإضافةًإلىًأنًالخبٌرًٌتلقىًأتعابًعنًخبرتهًعكسًالشاهدًالذيًالًٌت

 المعاٌنة:

لمعاٌنة،ًإطالعًالمحكمةًبنفسهاًعلىًموضوعًالنزاعًلتتبٌنًالحقٌقةًوًالمقصودًبا

ٌهعلالمحكمةًلمعاٌنةًاألمرًالمتنازعًًبانتقالٌكونًذلكًعادةً
1
. 

                                                           
1
ً.688محمودًمرادًالشنٌكات،ًالمرجعًالسابق،ًصً
2

ً.07،ًص6964سنة6ًًالجبائٌة،ًدارًالنهضةًالعربٌة،ًالقاهرة،ًطبعةأمالًعبدًالرحٌم،ًالخبرةًفًًالمسائلًعثمانً
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الحالةًالمادٌةًلألشٌاءًوًاألشخاصًوًاألماكن،ًوًهذاًمنًًتهدؾًالمعاٌنةًإلىًإثبات

ٌةًوًهذاًمنًالناحٌةًمنًقانونًاإلجراءاتًالمدنٌةًوًاإلدار649ً-646خاللًالموادً

،ًأماًمنًالناحٌةًالفنٌةًفإنًالمعاٌنةًكوسٌلةًإثباتًالؽرضًمنهاًجمعًاألدلةًأماًالقانونٌة

ًالخبرةًفهًًوسٌلةًللتقرٌرًالفنًًوًالعلمًًلألدلة.

اإلشارةًإلىًأنًتجوزًاستعانةًالقاضًًبالخبراءًأثناءًالمعاٌنةًإذًرأىًلذلكًًتجدر

منًقانونًاإلجراءاتًالمدنٌةًوًاإلدارٌةًالت674ًًًًوًهذاًماًنصتًعلٌهًالمادةًضرورة

تقنٌةًٌجوزًللقاضًًأنًٌؤمرًفًًنفسًالحكمًًمعارؾًاالنتقالتنصً"ًإذاًتطلبًموضوعً

الخبرةًمنًًاعتبربتعٌٌنًمنًٌختارهًمنًالتقنٌٌنًلمساعدته"،ًلذلكًهناكًمنًالفقهًمنً

ًالمعاٌناتًالفنٌة.

المعاٌنةًعنًالخبرةًأنًالمعاٌنةًتعطًًالمحكمةًفكرةًمادٌةًمحسوسةًعنًأهمًماًٌمٌزً

الًأقوالًالشهودًوًالًتقارٌرًالخبراءًالتًًٌمكنًأنًتشوبهاًًالوقائعًالًٌمكنًأنًتصلًإلٌها

أخطاءًأوًقصورًأوًعدمًدقةًأوًتحٌز
2
.ً

 لمحضر القضائً:ا

وًٌخضعانًإلىً،ًنزاعًمعٌنًصددكلًمنًالمحضرًالقضائًًوًالخبٌرًٌنتدبانًبً

الموجودًبٌنهمًًاالختالؾبصفةًرسمٌة،ًوًًاعتمادهمالٌمٌنًالقانونٌةًحالًًشكلٌاتًتؤدٌة

هوًأنًعملًالمحضرًأوًمهمتهًٌؽلبًعلٌهًالطابعًالماديًالًمجالًإلبداءًالرأيًفٌها،ًوً

هاًوًالتًًلهاًحجٌةًفٌماًهذاًمنًخاللًقٌامهًبمعاٌناتًمادٌةًتنتهًًبتحرٌرًمحاضرًبشؤن

تتضمنه.علىًعكسًالخبٌرًالذيًٌقومًبإجراءًالخبرة،ًفٌمكنًلهًإبداءًرأٌهًالذيًالًٌعتبرً

اًبلًٌؤخذًبهاًعلىًسبٌلً منًقانونًاإلجراءاتًالمدنٌةًو646ًًبنصًالمادةًًاالستداللملزم 

ًاإلدارٌة.

ً

ً
                                                                                                                                                                                   

1
ً.508،ًص5886محمدًحسٌنًمنصور،ًاإلثباتًالتقلٌديًوًاإللكترونً،ًدارًالفكرًالجامعًًاإلسكندرٌة،ًمصرًًً

2
لجٌلًسلٌمانًمرقس،ًأصولًاإلثباتًوًإجراءاتهًفًًالموادًالمدنٌةًمقارناًبتقنٌاتًسائرًالبالدًالعربٌة،ًالجزءًاألول،ًالطبعةًالرابعة،ًدارًاًً

ً.068،ًص6986للطباعةًمصر،ًطبعةً
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 الوسٌط القضائً: 

لرقابةًًمنًالخبٌرًوًالوسٌطًالقضائًًٌعٌنانًبموجبًسندًقضائًًوًخاضعانإنًكلً

القاضًًالذيًعٌنهما،ًوًمهامهماًمحددةًمنًحٌثًالزمانًبموجبًحكم،ًوًكذاًمنًحٌثً

ًالمهمةًالمسندةًلكلًمنهما.

الموجودًبٌنهماًٌكمنًفًًتعٌٌنًالخبٌرًفًًالمسائلًالفنٌةًالبحتةًقصدًًاالختالؾ

،ًدارٌةمنًقانونًاإلجراءاتًالمدنٌةًوًاإل655ًًتنوٌرًالقاضًًوًهذاًماًنصتًعلٌهًالمادة

أماًالوسٌطًالقضائًًفٌعٌنًحٌنًعرضًهذاًالنزاعًعلىًالقضاءًوًقبلًالتطرقً

للموضوع،ًوًذلكًمتىًعرضًهذاًاإلجراءًعلىًأطراؾًالدعوىًوًتمًاإلتفاقًبٌنهماً

 علىًذلك.

ٌجبًالتنبهًإلىًأنًالوساطةًالًمجالًلهاًفًًقضاٌاًشإونًاألسرةًوًكلًماًمنًشؤنهً

ًمنًقانونًاإلجراءاتًالمدنٌةًوًاإلدارٌة.994ًهذاًبنصًالمادةًالمساسًبالنظامًالعامًوً

لقدًتمًإدراجًالوساطةًألولًمرةًفًًالتعدٌلًالجدٌدًلقانونًمنًقانونًاإلجراءاتً

ًتحتًعنوان:ًالطرقًالبدٌلةًلحلًالنزاعات.ًفًًالكتابًالخامسًالمدنٌةًوًاإلدارٌة

وقٌعًعلٌهًمنًالطرفٌن،ًعلىًالًٌتمًالتًإضافةًإلىًأنًالتقرٌرًالذيًٌنجزهًالخبٌر

فًًحالةًاإلتفاقًعلىًنتائجًالوساطةًأوًعدمهًًعكسًالتقرٌرًالذيًٌنجزهًالوسٌطًالقضائً

ًفٌوقعًعلٌهًالطرفٌن.

كذلكًطرٌقةًتلقًًاألتعابًفالخبٌرًتدفعًمصارٌؾًخبرتهًفًًصندوقًالمحكمة،ًوً

وسٌطًالقضائًًٌمنعًعلىًالخبٌرًإستالمًأيًمبلػًبصفةًمباشرةًمنًأيًطرؾ،ًأماًال

ًفٌتلقىًأتعابهًمباشرةًمنًأطراؾًالخصومة.

بٌنًالخبرةًوًالوساطة،ًهناكًحجٌةًكلًمنًتقرٌرًالخبٌرًوًًاالختالؾمنًبٌنًأوجهً

فًًحٌنًأنًتقرٌرًًاالستداللتقرٌرًالوسٌط،ًفتقرٌرًالخبٌرًٌؤخذًبهًالقاضًًعلىًسبٌلً

علٌهًاألطراؾًلٌعرضًعلىًالوسٌطًفًًحالةًاإلتفاقًأيًٌكونًالتقرٌرًإٌجابً،ًٌوقعً

ًلمًٌكنًمخالؾًللقانون.ًالقضاءًللمصادقةًعلٌهًبحكمًؼٌرًقابلًأليًطعنًما
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المحكمةًعلىًهذاًالمحضرًاإلتفاقًًفإنهًٌصبحًسندًتنفٌذيًوًًصادقتًبالتالًًفمتى

منًقانونًاإلجراءاتًالمدنٌةًوًاإلدارٌة،ًوًأماًفًًحالةًعدم6884ًًًصًالمادةهذاًبن

اًفًًشؤنًذلك،ًوًٌوقعًعلٌهًً،ًأياإلتفاق ٌكونًالتقرٌرًالسلبًًٌحررًالوسٌطًتقرٌر 

ًأمامًالقاضًًوًتتبعًإجراءاتًالخصومةًالعادٌة.ًاألطراؾًثمًترجعًالقضٌة

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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 : إجراءات الخبرة القضائٌةالمبحث الثانً

عدًوًاإلجراءاتًالًتتمًالخبرةًالقضائٌةًفًًالموادًالمدنٌةًوًاإلدارٌةًإالًبإتباعًالقوا

ًالمنصوصًعلٌهاًفًًقانونًاإلجراءاتًالمدنٌةًوًاإلدارٌة.

هذاًبداٌةًمنًأولًخطوةًلألطراؾًعندًتقدٌمهمًبدعواهمًأماًالقضاءًالمدنًًبمختلؾً

أقسامهًأمامًالقضاءًاإلداريًأوًأمامًمجلسًالدولةًبطلبًندبًخبٌرًأوًعندماًتستعملً

المحكمةًسلطتهاًالتقدٌرٌةًفًًندبًالخبٌرًبحكمًقضائًًمنًتلقاءًنفسهاًأوًبناءًعلىً

ًإلىً إخطارًالخبٌرًالمنتدبًبالحكمًالذيًعٌنهًإلجراءًالخبرةًطلبًأحدًالخصومًووصوال 

 وًإٌداعهًأمانةًضبطًالمحكمة.ًمنًإعدادًالتقرٌرًانتهائهإلىًؼاٌةً

ًإجراء ندب الخبراء فً المواد المدنٌة و اإلدارٌة المطلب األول:

تنشؤًعملٌةًالخبرةًمنًخاللًندبًالخبٌرًمنًطرؾًالجهةًالقضائٌةًالمعروضًعلٌهاً

ً.أوًالمجلسًأوًكانتًالمحكمةًاإلدارٌةًأوًمجلسًالدولةًاالبتدائٌةسواءًالمحكمةًًالنزاع

اًمنًطرؾًالقاضًًأوًبناءًعلىًطلبًمنًالخصومًمعً  ٌ ٌتمًتعٌٌنًالخبراءًإماًتلقائ

إمكانٌةًتعٌٌنًعددًمنًالخبراءًمنًنفسًالتخصصًأوًمنًتخصصاتًمختلفةًوًهذاً

المدنٌةًوًاإلدارٌة.ًسواءًكانواًمقٌدٌنًفًًًمنًقانونًاإلجراءات656ًًبحسبًنصًالمادة

ً.قائمةًالخبراءًأمًال

منًقانونًاإلجراءاتًالمدنٌةًوًاإلدارٌةًأنهًال656ًًًوًإذاًكانًٌتضحًمنًنصًالمادة

ًلدعوىًأصلٌةًدونًأنًتكونًهناكً ٌجوزًكقاعدةًعامةًأنًٌكونًطلبًتعٌٌنًخبٌرًمحال 

اًبمقتضىًالمادةدعوىًفًًالموضوعًقائمةًأمامًالقضاء،ًإالًأن من77ًًًهًجائزًقانون 

قانونًاإلجراءاتًالمدنٌةًوًاإلدارٌةًطلبًتعٌٌنًخبٌرًبصفةًأصلٌةًعنًطرٌقًدعوىً

إستعجالٌةًأوًعنًطرٌقًأمرًعلىًعرٌضةًلكلًذيًمصلحةًقصدًإقامةًالدلٌلًعلىًوقائعً

مآلًهذهًًعلٌهاًفًًدعوىًمستقبلٌة،ًوًٌكونًمنًشؤنهاًتحدٌدًلالعتمادبهًًاالحتفاظوً

الدعوى.ًوًذلكًبؤنًٌتقدمًبطلبًتعٌٌنًخبٌرًأمامًقاضًًاألمورًاإلستعجالٌةًطبق اً

تًالخاصةًالتقدمًبطلبًطبق اًلإلجراءاًأوالقضاءًاإلستعجالً،ًًمإلجراءاتًالتقاضًًأما
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ًٌمكنًللقاضًًوًقبلًمباشرةًالدعوى،ًاألمرًبتعٌٌنًًباألوامرًعلىًالعرائض،ًو حٌنئذ 

اإلجراءًمنًإجراءاتًالتحقٌق،ًوًبالتالًًالخبٌرًالمعٌنًفًًحكمًًهذاًباعتبارخبٌرً

ًالقاضًًبندبًالخبٌرًهوًالمإهلًدونًؼٌرهًإلجراءًالخبرةًالقضائٌة.ً

حالةًتعددًالخبراءًًمنًقانونًاإلجراءاتًالمدنٌةًوًاإلدارٌة657ًًلقدًعالجتًالمادةً

اًبقولها:ً"ًفًًحالةًتعددًالخبراءًالمعٌنٌنًٌقومونًبؤعمالًا ا،ًوًٌعدونًتقرٌر  لخبرةًمع 

ا،ًإذاً أرائهمًوجبًعلىًكلًواحدًمنهمًتسبٌبًرأٌه"ًاختلفتواحد 
1
.ً

اًفًًإطارًمجموعةًواحدةًوًعلٌهًف بعدًتعٌٌنًأكثرًمنًخبٌرًٌقومونًبالعملًمع 

لتوحٌدًًاجتماعهم،ًوًلكنًٌجبًمجتمعٌنوًالًٌشترطًمزاولةًنشاطهمًًانسجامبتنسٌقًوً

للخبراءًٌهدؾًإلىًالجمعًبٌنًعدةًخبراتًوًتقدٌمًًفالعملًالجماعًًالنتائجًالمتوصلًإلٌها

التقرٌرًالنهائًًأمامًالقاضًًوًالذيًٌحويًالنتٌجةًالمتوصلًإلٌهاًوًالتًًمنًخاللهاًٌتمً

ٌصدرًالقاضًًالحكمًالقرٌبًمنًاإلجابةًعنًكلًتساإالتًالخصومًأوًالقضاة،ًبحٌثً

اًًانتهاءففًًحالةًًواقعٌة،ًوًبالتالًالحقٌقةًال اًواحد  الخبرةًٌقومًالخبراءًبإعدادًتقرٌر 

ٌتضمنًنتٌجةًالخبراتًالمنجزةًأوًالخبرةًالواحدة
2
.ً

مإرخًف48764ًًًهذاًماًأكدتهًالمحكمةًالعلٌاًفًًقرارهاًالصادرًتحتًرقمً

اًأنهًإذاًتعددًالخبراءًوجبًع58/65/6988ً لٌهمًالقٌامًجاءًفٌهً"ًمنًالمقررًقانون 

بؤعمالًالخبرةًسوٌة،ًوًبٌانًخبرتهمًفًًتقرٌرًواحدًوًمنًثمًفإنًالقضاءًبماًٌخالؾًهذاً

ًالمبدأًٌعدًخرق اًللقانون".

منهمًًلماًكانًمنًالثابتًفًًقضٌةًالحالًأنًالخبٌرٌنًالمعٌنٌنًقدًحررًكلًواحد

ًفإنًقضاةًالموضوعًالذٌنًلمًٌلتفتواًإلىًذلكًٌكونو اًمستقال  وً،ًاًقدًخرقواًالقانونتقرٌر 

نقضًالقرارًالمطعونًفٌهًاستوجبمتىًكانًذلكً
3
.ً

قدًالًٌتفقًالخبراءًعلىًالنتائجًالمتوصلًإلٌهاًأوًعلىًكٌفٌةًإعدادًالخبرة،ًوًلهذاً

ا ،ًوًهذاًالتسبٌبًالمقدمًمنًكلًخبٌرًهوًالذيًٌرجحًٌجبًعلىًكلًخبٌرًتقدٌمًرأٌهًمسبب 

                                                           
1
ًالسالؾًالذكر.89ً-88منًقانون657ًًالمادةًً
2
ً.676،ًص5866كلٌكًللنشرًالجزائر،ًطبعة6ًًوًاإلدارٌة،ًالجزءًًبوضٌاؾًعادل،ًالوجٌزًفًًشرحًقانونًاإلجراءاتًالمدنٌةً
3
ً.98،ًص6995لسنة4ًًالمجلةًالقضائٌةًعدد58/65/6988ًصادرًبــ48764ًًقرارًرقمًً
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فًًتبنًًخبرةًدونًؼٌرها،ًأوًاللجوءًإلىًخبرةًأخرىًقدًٌتمًمنًخاللهاًاإلجابةًعنً

الحاصلًفًًالنتائجًالمتوصلًإلٌهاًاالختالؾ
1
.ً

سبتمبر59ًًبتارٌخ79860ًًالجدٌرًبالذكرًأنًهناكًمالحظةًجاءًبهاًقرارًرقمًف

"ًإجراءهاًالًٌكونًإالًبموجبًقرارً"خبرةضمونًماٌلً:ًوًالذيًجاءًفًًم6995ً

ًمكتوب.ً

منًالمقررًقانوناًأنًاألمرًبإجراءًخبرةًالًٌكونًإالًبموجبًقرارًمكتوبًوًمنًثمً

فإنًالقضاءًبماًٌخالؾًهذاًالمبدأًٌعدًمخالؾًللقانون.ًلماًكانًمنًالثابتًفًًقضٌةًالحالً

مرًوًبإجراءًالخبرةًبموجبًقرارًشفويًالقضٌةًلتقدٌرًأًإنًقضاةًالمجلسًعندًوضعهم

ًواًبذلكًقدًخرقواًالقانون.ٌكون

نقضًالقرارًالمطعونًفٌهًاستوجبمتىًكانًذلكًً
2
.ً

 سلطة المحكمة فً ندب الخبراء الفرع األول:

من656ًًنًالقاعدةًالعامةًأنهًفًًالموادًالمدنٌةًوًاإلدارٌةًوًطبق اًلنصًالمادةًإ

اًأنً المحكمةًبالخبٌرًسواءًكانًًاستعانةقانونًاإلجراءاتًالمدنٌةًوًاإلدارٌةًٌبدواًواضح 

ًكلًقضٌة.ًلظروؾواحدًأوًأكثرًهوًأمرًجوازيًتقررهًالمحكمةًوفق اً

روكًلتقدٌرًالمحكمةًالناظرةًفًًموضوعًبالخبرةًهًًأمرًمتًاالستعانةبماًأنًف

النزاعًفإنهًٌجوزًلهذهًاألخٌرة،ًأيًالمحكمةًاللجوءًإلىًندبًالخبٌرًمنًتلقاءًنفسهاًأوً

منًقانونًاإلجراءاتًالمدنٌةًوًاإلدارٌة656ًطلبًأحدًالخصومًبنصًالمادةًبناءًعلىً
3

ً،

ًرٌةًالملؽى.منًقانونًاإلجراءاتًالمدنٌةًوًاإلدا48ًًوًالتًًتقابلهاًالمادة

المحكمةًبالخبٌرًقدًٌتقررًًاستعانةمنًالقاعدةًالعامةًالسابقة،ًفإنًًاستثناءعلىًأنهً

فًًحاالتًمعٌنةًبنصًقانونً،ًوًبالتالًًٌكونًإجراءًالخبرةًفٌهاًأمرًوجوبًًألنهً

ٌستحٌلًعلىًالقاضًًأنًٌحكمًفٌهاًبثقافتهًالخاصة،ًوًأنًالخبٌرًالذيًتنتدبهًالمحكمةً

                                                           
1
ً.675بوضٌاؾًعادل،ًالمرجعًالسابق،ًصً
2
ً.95،ًص6995سنة0ًًالمجلةًالقضائٌةًعددًً
3
ًالسالؾًالذكر.89ًً-88قانونًً
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برةًٌكونًكقاعدةًعامةًمنًالخبراءًالمسجلٌنًفًًقوائمًالخبراءًالقضائٌٌن،ًإالًإلجراءًالخ

فًًقائمةًًإثمهأنًفًًحالةًالضرورةًأجازًالقانونًللقاضًًتعٌنًخبٌرًؼٌرًمسجلً

ًٌٌن.الخبراءًالقضائ

اً للطلبًالمقدمًمنًًباالستجابةتجدرًاإلشارةًإلىًأنًالمحكمةًؼٌرًملزمةًقانون 

ًخبٌر.ًالخصومًبؽٌةًتعٌن

المحكمةًبالخبٌرًقدًٌتقررًفًًًاستعانةإالًأنهًبإستثناءًمنًالقاعدةًالعامةًالسابقةًفإنً

حاالتًمعٌنةًبنصًقانونً،ًوًعلٌهًٌجبًتمٌٌزًوًتحدٌدًالحاالتًالتًًتكونًفٌهاًالمحكمةً

 ملزمةًبقبولًتعٌٌنًالخبٌر.

 :حالة نص القانون صراحة على وجوب تعٌٌن الخبٌر

خبٌرًمختصًوًًإلىلحاالتًوًالقضاٌاًاوجبًالقانونًفٌهاًالرجوعًهناكًالعدٌدًمنًا

مطروحةًعلىًالمحكمةًللفصلًفٌهاًبطرٌقةًلبمعلوماتهًحولًالمسؤلةًاًاالستعانة

موضوعٌةًوًعلمٌة،ًوًلٌسًللمحكمةًالخٌارًفًًذلك،ًوًمنًبٌنًهذهًالحاالتًعلىًسبٌلً

 :نذكرالمثالً

 القانون المدنً: 

منًالقانون754ًًعًبٌنًالشركاء،ًالمنصوصًعلٌهاًفًًالمادةًحالةًقسمةًالمالًالشائ

اختلؾًالشركاءًفًًاقتسامًالمالًالشائعًفعلىًمنًٌرٌدًًإذاٌلً:ًًالمدنًًالتًًنصتًعلىًما

المحكمةًوًتعٌنًالمحكمةًًأمامٌرفعًالدعوىًعلىًباقًًالشركاءًًأنالخروجًمنًالشٌوعً

كانًالمالًًإنالمالًالشائعًوًقسمتهًحصصا،ًًلتقوٌمًأكثرًأووجهاًلذلك،ًخبٌراًًرأتًإن

 .ٌلحقهًنقصًكبٌرًفًًقٌمتهًأنٌقبلًالقسمةًعٌنا،ًدونً

وًهًًالحالةًالتًًٌجوزًفٌهاًً بٌعًالعقارًبؽبنًٌزٌدًعنًالخمسًإذاحالة058ًًالمادةً

ًللبائعًالحقًفًًطلبًتكملةًالثمنًإلىًأربعةًأخماسًثمنًالمثل.

ًمدىًتوافرًحالةًالؽبنًباللجوءًإلىًتعٌٌنًخبٌر.ًدٌرفًًهذهًالحالةًٌتمًتق
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التًًتعطًًالحقًلمالكًالعٌنًالمإجرةًأنًٌلجؤًإلىًالقضاءًمن85ًًفقرة558ًًالمادةً

ًالمستؤجرًتسلٌمًالمحلًأوًلمًٌعلنًعنًقرارهًفًًأجلًشهرًأجلًتعٌٌنًخبٌرًإذاًرفض

ً.منًتبلٌؽهًبممارسةًحقهًفًًاالسترجاع

وًًاألمكنةًاسترجاعنًالقانونًالمدنًًالمتعلقًبحقًم556ًًو557ًً-558الموادً

 .60/85/5887ًالمإرخًف85ًًً-87تشٌرًإلىًأنًالموادًالمذكورةًأعالهًملؽاةًبقانونً

فًًملؾ58/86/6995ًًهوًماًذهبتًإلٌهًالمحكمةًالعلٌاًفًًقرارهاًالمإرخًبتارٌخً

اًأنًممارسةًحقً"ًإنهًمنًالمقرر75494ًًرقمً -557-556طبق اًللموادًًاالسترجاعقانون 

تعٌٌنًخبٌرًلإلطالعًعلىًالمحالتًالمعروضةًإلبداءًنظرهًحولًًٌفرض558ً

صالحٌتهاًللسكنًوًمدىًتوفرًشروطًالمكانًالمسترد،ًفإنًالقرارًالمطعونًفٌهًالذيً

إلىًالسكنًالمعروضًعلىًأساسًًانتقالهقضىًعلىًالطاعنًبالتخلًًعلىًالسكنًمقابلً

خبٌرًللتؤكدًمنًمدىًتوفرًالشروطًالمنصوصًعلٌهاًأعالهًفًًهذاًدونًتعٌٌنًًاالسترداد

السكنًٌكونًقضائهًكماًفعلًخرقًالقانون
1
.ً

فهًًتنصًعلىًأنه:87/85ًًمكررًمضافةًبالقانون587ًًإالًأنًتطبٌق اًلنصًالمادةً

(ًسنوات68ًالمبرمةًفًًظلًالتشرٌعًالسابقًخاضعةًلهًمدةًعشرةً)ًاإلٌجاراتتبقىً

ًٌخًنشرًهذاًالقانونًفًًالجرٌدةًالرسمٌة.منًتارًابتداء

 القانون التجاري:  

التًًتفرضًتعٌٌنًخبٌرًأوًأكثرًبؤمرًمنًرئٌسًالمحكمةًللقٌامًبالتحقٌقًو50ًًالمادةً

معاٌنةًحالةًاألشٌاءًالمنقولةًأوًالمرادًنقلهاًوًإنًإقتضىًالحالًكٌفٌةًتنسٌقهاًوًوزنهاًوً

ًدًالنقلًأوًتنفٌذهًأوًطرأًحادثًأثناءًالتنفٌذ.نوعهاًإذاًنشبًنزاعًفًًشؤنًتكوٌنًعق

منًق.ت.ًالتًًتفرضًتقدٌرًثمنًالبضائعًوًالمعداتًالموجودة668/5ًًالمادةً

بالمحلًبموجبًخبرةًحضورٌةًأوًبالتراضًًأوًعنًطرٌقًالقضاءًفًًحالةًالفسخً

ًلعقدًالبٌع.ًاالختٌاريالقضائًًأوً

                                                           
1
ً.605العددًالثالث،ًص6995ًنةًالمجلةًالقضائٌةًلسً
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ةًاألمرًبكلًإجراءاتًالتحقٌقًلتلقًًمنًق.ت.ًالتًًتجٌزًلرئٌسًالمحكم655ًالمادةً

ًجمٌعًالمعلوماتًعنًوضعٌةًالمدٌنًوًتصرفاتهًفًًحالةًاإلفالس.

وًٌحصلًبٌعًالمعداتًوًالبضائعًمعًالمحلًالتجاريًفًًوقتًواحدًً"608/5ًًالمادة

ٌوجبًعنًًباألسعارًاألساسٌةًالمتمٌزةًأوًبؤثمانًمتمٌزةًإذاًأوردًبدفترًالشروطًما

ًالمزادًتسلمهاًبالثمنًالذيًٌقدرهًالخبراء."الراسًًعلٌهً

منًق.ت.ًبالنسبةًللتعوٌضًاإلستحقاقً،687ًًالحالةًالمنصوصًعلٌهاًفًًالمادةً

بؤنه88/88/6985ًًمإرخًف05558ًًًحٌثًجاءًفًًقرارًللمحكمةًالعلٌاًٌحملًرقمً

اًإذاًكانًالمجلسًالقضائًًمكلفاًبالفصلًفًًدعوىًصحةًالتنبٌ هً"منًالمقررًقانون 

باإلخالءًٌتضمنًرفضًتجدٌدًاإلٌجارًبدونًذكرًأيًسببًخطٌرًوًمشروعًفإنهًمنً

اًلتقوٌمًتعوٌضًاإلستحقاقًوفق اًلماًنصتًعلٌهً الواجبًعلىًالقضاةًأنًٌعٌنواًخبٌر 

منًالقانونًالتجاري.ًوًلماًكانًالمجلسًالقضائًًفضالًعنًذلكًالًٌمكنه676ًًًالمادة

فسًالقانونًأنًٌؤمرًبطردًالمستؤجرًمنًالمحلًمنًن687ًًبدونًخرقًأحكامًالمادة

اًلهًضمانهًالحقٌقًًوًبصرفهًللقٌامًبدعوىًمنفصلةًلتحدٌدًالتعوٌضًعنً التجاريًمضٌع 

منًذات687ًًو676ًًاإلخالءًالواجبًله،ًفإنهًبهذاًالقضاءًخالؾًأحكامًالمادتٌنً

 القانون،ًوًإستوجبًنقضه."

لمحكمةًاألمرًبإجراءًخبرةًالزمةًمنًق.ت.ًالتًًتفرضًعلىًرئٌسًا694/5ًالمادةً

 أجلًتحدٌدًالتعوٌضًاإلستحقاقً.

منًق.ت.ًالتًًتمنحًلرئٌسًالمحكمةًصالحٌةًتكلٌؾًالخبراءًللبحث695ًًًالمادة

 عنًعناصرًتقدٌرًبدلًاإلٌجارًالجدٌد.

 القانون الجبائً:

86/86ًحالةًالفصلًفًًالمنازعاتًالضرٌبٌةًوًهذاًماًنصتًعلٌهاًالمادةً

ًاءاتًالجبائٌة.اإلجر
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 قانون األسرة: 

منًق.أ.،ًوًالتًًتنصًعلىًماًٌلً:ً"680ًًحالةًالحجرًوًهذاًماًنصتًعلٌهًالمادةً

 وًللقاضًًأنًٌستعٌنًبؤهلًالخبرةًفًًإثباتًأسبابًالحجر".ٌجبًأنًٌكونًالحجرًبحكمً

كّذبهاًق.أ.ًالمتعلقةًبعرضًالمرأةًعلىًأهلًالمعرفةًإذاًادعتًالحملًو674ًًالمادةً

منًنفسًالقانون،ًوًالتًًتحددًمدةًالحمل40ًًًالورثة.ًإالًأنهًٌجبًمراعاةًالمادة

 أوًالوفاة.ًاالنفصالالقصوىًبعشرةًأشهرًمنًتارٌخً

 : قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة

منًق.إ.م.إ.،ًفًًتحدٌدًالثمنًاألساس790ًًًًادةمالفًًحالةًالبٌعًفًًالمزادًالعلنًً

هًالبٌعًفًًالمزادًالعلنًًوًالقٌمةًالتقرٌبٌةًلهًفًًالسوق،ًفإنهًٌتمًتحدٌدهًمنًالذيًٌبتدأًب

 قبلًالخبٌرًالعقاري.

فإذاًكانًأمامًالقضاءًأحدًالنزاعاتًالمتعلقةًبالحاالتًالمذكورة،ًفالًٌصحًالفصلً

بؤهلًالخبرةًباالستعانةالًإفٌهاً
1
.ً

 : 11-09قانون العمل قانون 

معًمختلؾًاألضرارًالالحقةًبالضحٌةًخاصةًفٌماًٌخصًًتحدٌدًمدةًالعجزًوًنسبتها

 حوادثًالعمل.

 :تحدٌد نوع اإلعاقة

العالقةًالسببٌةًبٌنًالحادثًوًاإلعاقة
2
.ً

 :ًالقضاٌا التً ال ٌمكن الفصل فٌها دون خبرة

لمًٌتمًالنصًًهناكًقضاٌاًمنًنوعًأخرًموجودةًفًًمختلؾًفروعًالقانونًإالًأنه

اًٌفهمًبؤنًًباالستجابةالمحكمةًًإلزامعلىً  ٌ لطلبًندبًالخبٌرًصراحة،ًلكنهًضمن

ًبؤهلًالخبرةًواجبًوًمنهاًعلىًسبٌلًالمثال:ًاالستعانة
                                                           

1
المتمثلًفًًأمرًبتعٌٌنًخبٌرًلتحدٌدًالثمنًاألساسًًللعقارًالذيًٌبدأًبهًالبٌعًفًًالمزادًالعلنً،ًالصادرًعنًرئٌسًً-80-أنظرًالملحقًرقمًً

ً.8577/60،ًتحتًرقم57/68/5860ًمحكمةًوادًتلٌالتًفًً
2
ً.555ص5866ًًفًًضوءًالقانونًوًاالجتهادًالقضائً.ًعددًخاص،ًسنةًمجلةًالمحكمةًالعلٌا،ًالمسإولٌةًالجزائٌةًالطبٌةًً
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وًالتًًتنصًعلىًأنهًٌجوزًًأ.منًق.85ًفقرة48ًًحالةًإثباتًالنسبًوفق اًللمادةً -

ً.1للقاضًًاللجوءًإلىًالطرقًالعلمٌةًإلثباتًالنسب

 المستحكمًفًًالزواج.حالةًطلبًالزوجةًالتطلٌقًللعٌبً -

 .حالةًحوادثًالعمل -

حالةًتعٌٌنًخبٌرًلتحدٌدًالضررًإثرًاإلعتداءًالذيًوقعًعلىًأرضًالمدعًًمنً -

 .قبلًالمدعىًعلٌه

 حالةًالجنونًوًالسفه. -

 إذاًتعلقًاألمرًبمسائلًفنٌةًبحتةًتقتضًًتدخلًأهلًاإلختصاصًوًالمعرفة. -

علىًوجوبٌة54/86/5880ًًبتارٌخًًهذاًماًأكدتهًالمحكمةًالعلٌاًفًًقرارهاًالصادر

مسإولٌةًًاستبعادالخبرةًفًًالمسائلًالفنٌةًبقولها:ً"ًأنًتسبٌبًالقاضًًالمتمثلًفًً

ا،ًإنً ًاالستعانةالطبٌبًعلىًأساسًبذلًعناٌةًوًلٌسًتحقٌقًنتٌجةًؼٌرًمقبولةًقانون 

ًبخبرةًفنٌةًوجوبٌة.*ً

ضمنًالحاالتًالمذكورةًًإضافةًإلىًكلًهذهًالحاالتًفهناكًحاالتًأخرىًالًتنطوي

ًسابق اًوًالتًًٌملكًفٌهاًالقاضًًكاملًالسلطةًالتقدٌرٌةًفًًقبولًتعٌٌنًالخبٌرًمنًعدمه.

تجدرًاإلشارةًإلىًأنًالتطورًالذيًتعرفهًالبشرٌةًساهمًفًًظهورًجرائمًمنًنوعً

خاص،ًفرضًعلىًمختلؾًالدولًسنًقوانٌنًبشؤنها،ًوًهوًالطرٌقًالذيًسارتًفٌهً

المعدلًوًالمتممًلقانونًالعقوباتًالذيًنظم84/66/5884ًًصدارهاًقانونًرقمًالجزائرًبإ

للمعطٌاتًهذاًماًٌفرضًًاآللٌةجرٌمةًتبٌضًاألموال،ًوًجرائمًالمساسًبؤنظمةًالمعالجةً

منًأجلًإثباتًمثلًهذهًًاآللًبخبراءًأخصائٌٌنًفًًاإلعالمًًاالستعانةعلىًالقضاةً

ًالجرائم.

 بٌاناتهضً بندب الخبٌر و الحكم القا الفرع الثانً:

إذاًرأتًالمحكمةًسواءًمنًتلقاءًنفسهاًأوًبناءًعلىًطلبًأحدًالخصومًأنًهناكً

اًبذلك، وًلقدًحددًًضرورةًلتعٌٌنًخبٌرًأوًعدةًخبراء،ًتعٌنًعلٌهاًأنًتصدرًحكم 

                                                           
1
ً.664،ًص5،ًعدد5880مجلةًقضائٌة597865ًتحتًرقم:54/86/5880ًًقرارًصادرًفًًً
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المشرعًالجزائريًالبٌاناتًاألساسٌةًالتًًٌجبًأنًٌشتملًعلٌهاًهذاًالحكمًالقاضًً

ًمنًق.أ.م.أ.ًوًالتًًتنصًعلىًأنه:658ًبموجبًنصًالمادةًبتعٌٌنًخبٌرً

ًٌلً:ًبإجراءًالخبرةًماًاآلمرٌجبًأنًٌتضمنًالحكمًً

تبرٌرًتعٌٌنًًاالقتضاءعرضًاألسبابًالتًًبررتًاللجوءًإلىًالخبرة،ًوًعندً -

 عدةًخبراء.

 معًتحدٌدًالتخصص.ًالمعٌنٌنبٌانًإسمًوًلقبًوًعنوانًالخبٌرًأوًالخبراءً -

اًدقٌق اًتحدٌدًمهمة -  .الخبٌرًتحدٌد 

 تحدٌدًأجلًإٌداعًتقرٌرًالخبرةًبؤمانةًالضبط. -

:  .عرض األسباب التً بررت اللجوء إلى الخبرة أوالا

فًًحالةًتعٌٌنًعدةًخبراءًتبرٌرًسببًذلك.ًوًالمرادًباألسبابًتلكًالتبرٌراتًالتًًً

خصٌةًؤسًببالخبٌرًأوًبعدةًخبراءًألنًفًًاألمرًمساًالستعانةإلىًاأدتًبالقاضًً

الحقًوفقًرسومًوًمصارٌؾًمقابلًًاقتضاءالخصومًفًًاللجوءًإلىًالقضاءًقصدً

ًتقرٌره.

الخبرةًٌتحملًمصارٌفهاًالخصومًكانًمنًالالزمًعلىًالقاضًًتحدٌدًًباعتبار

الخصمًالذيًسوؾًٌدفعًتلكًالمصارٌؾًهذاًمنًجهة،ًوًمنًجهةًأخرىًلتتمكنًالدرجةً

لًفًًاللجوءًإلىًخبٌرًواحدًأوًعدةًخبراءمنًمراقبةًالعملًالقضائًًالمتمث
1
.ً

ا: ٌا  ذكر البٌانات المتعلقة بالخبٌر ثان

ق.أ.م.أ.ًوًه658ًًًنصًعلٌهاًالمشرعًفًًالفقرةًالثانٌةًفًًالمادةًًإنًهذهًالبٌانات

إسمًوًلقبًالخبٌرًأوًالخبراءًفًًحالةًتعددهمًوًتحدٌدًالتخصصًالذيًٌزاولهًالخبٌرً

ًإضافٌة.ًوالًمانعًفًًذكرًبٌانات

إنًإؼفالًذكرًهذهًالبٌاناتًالًٌرتبًالبطالنًبقدرًماًٌرتبًإمكانٌةًتصحٌحًاإلجراءً

ًوًتداركهًوًذلكًبالسعًًلتصحٌحًذلكًالخطؤًمنًطرؾًالمعنًًأوًالمستفٌد.

                                                           
1
ً.675،ًص66طبعة6ًبوضٌاؾًعادل،ًالوجٌزًفًًشرحًقانونًاإلجراءاتًم.ًوًإ.ًجزءً
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وًلكنًفًًالواقعًالعملًًٌمكنًأنًًباسمهتجدرًاإلشارةًإلىًأنًتحدٌدًالخبٌرًٌكونً

كًكؤنًٌحددًالخبٌرًبصفةًرئٌسًمصلحةًاألمراضًٌكونًالتحدٌدًبالصفةًوًمثالًذل

العقلٌةًلمستشفىًمعٌن
1
.ً

 : تحدٌد مهمة الخبٌرثالثا

اًدقٌق اًهوًإلزامًالخبٌرًبالوقوؾً إنًالؽرضًمنًوجوبًتحدٌدًمهمةًالخبٌرًتحدٌد 

وًلكًًٌكونًمنًهذاًالبٌانًسندًللخصومً،ًعندًالمؤمورٌةًالتًًكلؾًبهاًدونًأنًٌتجاوزها

الخبٌرًعندًحدهًفًًحالةًتجاوزًحدودًمهمتهفًًوقؾً
2
.ً

وًماًٌجبًالتنوٌهًإلٌهًأنهًٌجبًعلىًالقضاةًتوجٌهًالخبراتًللمسائلًالفنٌةًوًلٌسً

ًالمسائلًالقانونٌةًألنًفًًذلكًتنازلًعنًاإلختصاصًلمنًالًٌملكه.

ا  : تحدٌد أجل إٌداع تقرٌر الخبرة بأمانة الضبط: رابعا

جلًالمحددًإلٌداعًتقرٌرًالخبٌرًهوًتفاديًتراخًًإنًالحكمةًمنًوجوبًذكرًاأل

اكمها،ًوًٌخضعًرالخبٌرًفًًإنجازًمهمتهًمماًٌترتبًعلٌهًتؤخٌرًالفصلًفًًالقضاٌاًوًت

أمرًتحدٌدًاألجلًلتقدٌرًالقاضًًالذيًٌراعًًالظروؾًالمحٌطةًبإنجازًالخبرةًوًكذاًتلكً

تستعملًفًًالخبرةالمحٌطةًباألطراؾًضؾًإلىًذلكًمسؤلةًتقدٌمًالوثائقًالتًً
3
.ً

لقدًٌحدثًأنًالًٌنهًًالخبٌرًالخبرةًفًًاألجلًالمحددًله،ًففًًهذهًالحالةًفإنًالقانونً

.،ًفاألصلًأنًالخبٌرًإ.م.إق.606ًخولًلهًحقًطلبًتمدٌدًاألجلًوًهذاًطبق اًلنصًالمادةً

دًجازًاألجلًوًفًًحالةًتؤخرهًوعدمًإعدادًوًإٌداعًالتقرٌرًفًًاألجلًالمحدًباحترامملزمً

الحكمًعلٌهًبالتعوٌضاتًًاالقتضاءالحكمًعلٌهًبكلًماًتسببًفٌهًمنًمصارٌؾًوًعندً

استبدالهالمدنٌةًكماًٌمكنً
4
.ً

                                                           
1
ًويًللشرطةًالعلمٌة.حكمًٌقضًًبتعٌٌنًمدٌرًالمخبرًالجه86ًأنظرًالملحقًرقم:ً
2

ً.046سلٌمانًمرقس،ًالمرجعًالسابق،ًصًً
3
ً.670بوضٌاؾًعادل،ًالمرجعًالسابق،ًصً
4
ًمنًقانونًاإلجراءاتًالمدنٌةًوًاإلدارٌة.606ًالمادةًً
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السالفةًالذكر،ًٌجوزًللخبٌرًتوجٌهًطلبًًوًبنصًالمادةًالضرورةإالًأنهًوًعندً

تمدٌدًالمهلةًللقاضًًالذيًعٌنه،ًوًالذيًلهًتقدٌرًمدىًجدٌةًالطلبًوًتحدٌدًالمدةً

إعدادًالتقرٌرًوًإٌداعهًالستكمالًالالزمة
1
.ً

المدةًالمحددةًًانقضاءٌتمًتقدٌمًطلبًالتمدٌدًفًًشكلًعرٌضةًبشرطًأنًٌكونًقبلً

ًفًًذلكًؼٌرًقابلًأليًطعن.ًالصادرًفًًالسندًالقضائًًاألمرًبالخبرة،ًوًٌكونًاألمر

إلىًمسؤلةًوجوبًتحدٌدًالقاضًًلمبلػًالتسبٌقًوًق.أ.م.أ.659ًًلقدًتطرقًالمادةً

ًاآلمرالخصمًأوًالخصومًالذٌنًٌتعٌنًعلٌهمًإٌداعًهذاًالمبلػًبنصها:ً"ًٌحددًالقاضًً

مقاربًقدرًاإلمكانًللمبلػًالنهائًًالمحتملًألتعابًًبالخبرةًمبلػًالتسبٌقًعلىًأنًٌكون

ًومصارٌؾًالخبٌر.

ٌنًعلٌهمًإٌداعًمبلػًالتسبٌقًلدىًأمانةًٌعٌنًالقاضًًالخصمًأوًالخصومًالذٌنًٌتع

ًالضبطًفًًاألجلًالذيًٌحدده.

ا".ًاعتبارٌترتبًعلىًعدمًإٌداعًالتسبٌقًفًًاألجلًالمحددً  ٌ ًتعٌٌنًالخبٌرًالؼ

اًلتلقًًالخبٌرًأتعابهًوًماًٌدفعهًمنًمصارٌؾًإلنجازً ٌعتبرًمبلػًالتسبٌقًضمان 

اًماًاستطدمًا الخصومًالذٌنًالًتؤتًًًبامتناعلخبراءًالخبرةًالمطلوبةًمنه،ًألنهًكثٌر 

الخبرةًلصالحهمًعنًدفعًمصارٌؾًالخبرة،ًفالًٌستخرجونًالخبرةًمنًأمانةًضبطً

المحكمة
2
.ً

لتجنبًهذاًتدخلًالمشرعًفؤوجبًعلىًالقاضًًتحدٌدًمبلػًالتسبٌقًلتؽطٌةًأتعابًوً

ألطراؾًوًالًمصارٌؾًالخبرة،ًالتًًٌجبًأنًتدفعًكاملةًوًإالًفنتائجًالخبرةًالًتبلػًل

ًعلمًلهمًبها.

بعدًتحدٌدًاألجلًمنًطرؾًالقاضًًالناظرًفًًالنزاعًلدفعًالتسبٌق،ًوًتؤخرًالخصمً

عنًإٌداعًالمبلػًلدىًأمانةًضبطًالمحكمة،ًفإنهًٌجوزًلهذاًاألخٌرًتقدٌمًطلبًٌلتمسًفٌهً

عرائضًأوًرفعًإلؽاءًتعٌٌنًخبٌرًوفق اًلإلجراءاتًالمتعلقةًباألوامرًعلىًالًتمدٌدًاألجل

                                                           
1
ً.70ٌوسؾًدالندة،ًالمرجعًالسابق،ًصً
2
ً.674بوضٌاؾًعادل،ًالمرجعًالسابق،ًصً
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.ًبقولها:ً"ًٌجوزًإ.م.إق.608ًًإذاًأثبتًأنهًحسنًالنٌة،ًوًهذاًماًنصتًعلٌهًالمادة

للخصمًالذيًلمًٌودعًمبلػًالتسبٌقًتقدٌمًطلبًتمدٌدًاألجلًأوًرفعًإلؽاءًتعٌٌنًالخبٌرً

ًبموجبًأمرًعلىًعرٌضةًإذاًأثبتًأنهًحسنًالنٌة".ً

عندًعدمًكفاٌةًالمبلػًالمودعًبؤمانةًالضبطًلتؽطٌةًأتعابًالخبٌر،ًفإنًالقاضًًٌحددًف

مبلػًإضافًًوًأجلًإلٌداعه.ًالذيًإذاًلمًٌتمًإٌداعهًفًًاألجلًالمحددًفإنًالخبٌرًٌودعً

ًعنًماًتبقىًمنًاإلجراءات.ًاالستؽناءتقرٌرهًفًًالحالةًالتًًهوًعلٌهًوًٌتمً

أوًالمصارٌؾًمباشرةًللخبٌرًوًهذاًحفاظاًعلىًًالًٌجوزًللخصمًدفعًاألتعابف

مصداقٌةًالخبرة
1
ًوًلهذاًتدفعًالتسبٌقاتًوًالمصارٌؾًتحتًرقابةًالقضاء.ً

 القواعد التنظٌمٌة ألداء الخبٌر لمهامه المطلب الثانً:

قدًتوجدًظروؾًٌستشعرًمنهاًأحدًالخصومًالخوؾًمنًمٌلًالخبٌرًإلىًخصمهًأوً

هًإلىًمباشرةًهذاًالخبٌرًالمهمةًالمسندةًإلٌهًلذلكًأجازًتحٌزهًإلٌه،ًفالًتطمئنًنفس

الخبٌرًًاستبدالالمشرعًلكلًمنًالخصومًفًًحاالتًردًهذاًالخبٌر،ًكماًٌمكنًللقاضًً

أوًردهًمنًتلقاءًنفسهًإذاًوجدتًاألسبابًالقانونٌة.ًإضافةًإلىًإمكانٌةًرفضًالخبٌرً

الخبٌرًألسبابًمختلفة،ًلذاًنتطرقًًالمهمةًالموكلةًإلٌهًأوًٌتنحىًمنهاًمعًإمكانٌةًشطب

ًوًفًًالفرعًالثانًًإلىًتنحًًالخبٌرًوًشطبه.ًاستبدالهفًًالفرعًاألولًإلىًردًالخبٌرًوً

 رد الخبٌر و إستبداله الفرع األول:

 : رد الخبٌر:أوالا 

إلٌهاًبناءًعلىًطلبًأحدًالخصومًوًًأنتدبٌقصدًبهًتنحٌتهًالخبٌرًعنًالمهمةًالتًًً

اًعنًمضنةًالتحٌزًوًتفضٌلًخصمًعلىًحسابً ،وًرأخًخصمذلكًحتىًٌؤتًًرأٌهًبعٌد 

بهاًاالستعانةتكونًخبرتهًموضعًطمؤنٌنةًللخصومًوًللمحكمةًعندًًلكً
2
.ً

منًالقانونًالمدنًًعلىًأنهً"علىًالخصمًالذيًٌرؼبًفًًرد55ًًلقدًنصتًالمادةً

أٌامًتسريًمن8ًًهًالمحكمةًمنًتلقاءًنفسهاًأنًٌقدمًطلبًالردًخاللًالخبٌرًالذيًعٌنت

                                                           
1
ً.568،ًص5868ًإاتًالمدنٌةًوًاإلدارٌة،ًنومٌدٌاًللنشرًوًالتوزٌع،ًالجزءًاألول،ًطبعةًخلٌلًبوصنبور،الوسٌطًفًًشرحًقانونًاإلجراً
2

ً.055،ًص5866عباسًالعبودي،ًشرحًأحكامًاإلثباتًالمدنً،ًالطبعةًالثالثةً،ًدارًالثقافةًللنشرًوًالتوزٌعًعمانًًً
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تارٌخًتبلٌؽهًبهذاًالتعٌٌنًوًٌكونًالطلبًموقعًمنهًأوًمنًوكٌله،ًوًٌتضمنًأسبابًالرد.ً

ًدًدونًتؤخٌر.وًٌفصلًفًًطلبًالرًّ

اًعلىًسببًقرابةًقرٌبةًأوًعلىًسببًجدي".ً  ٌ ًالًٌقبلًالردًإالًإذاًكانًمبن

ًالمعٌن،.ًتنصًعلىًأنهً"ًإذاًأرادًأحدًالخصومًردًالخبٌرًإ.م.إق.600ًأماًالمادةً

أٌامًمنًتارٌخ8ًًٌقدمًعرٌضةًتتضمنًأسبابًالردًتوجهًإلىًالقاضًًأمرًبالخبرةًخاللً

ًدًبؤمرًؼٌرًقابلًأليًطعن.ؽهًبهذاًالتعٌٌن،ًوًبفصلًدونًتؤخٌرًفًًطلبًالرًٌّتبل

الؽٌرًالمباشرًلؽاٌةًالدرجةًالرابعةًأوًًالًٌقبلًالردًإالًبسببًالقرابةًالمباشرةًأو

ًلوجودًمصلحةًشخصٌةًأوًأليًسببًجديًأخر".ً

إنًماًٌالحظًعلىًهذهًالمادةًوًإضافتهاًللمصلحةًالشخصٌةًكسببًمنًأسبابًردً

الخبراءًوًالذيًلمًٌردًفًًالقانونًالملؽى.ًوًمنًبٌنًالعٌوبًالتًًجاءتًفًًهذهًالمادةً

أٌامًمنًتارٌخًتبلٌػًهذا88ًًًًالذيًأمرًبالخبرةًخاللًهوًكونًطلبًالردًٌوجهًللقاض

حتاجًإلىًتبلٌػًالتعٌٌنً،ًإالًأنًحكمًالتعٌٌنًهوًحكمًقبلًالفصلًفًًالموضوعًوًالًٌ

ً؟.أٌامًمنًتارٌخًالتبلٌػ88ًإذاًماًهًًالؽاٌةًمنًتحدٌدًمدةًرسمً،ً

جهةًوًقدًٌكونًفًًمواكماًأنًالردًقدًٌكونًفًًمواجهةًالخبٌرًكشخصًطبٌعًً

ًالشخصًالمعنويًإذاًكانًالخبٌرًشخصًمعنويًكشركةًالخبرةًأوًمخبرًللخبرة.

المذكورةًأعالهًأنًٌرفعًردًالخبراءًفًًأجلًثمانٌةًأٌامًمنًتبلٌػ600ًًتشترطًالمادةً

قرارًالتعٌٌن،ًكماًٌشترطًفًًطلبًالردًالشروطًالتالٌة
1
:ً

اًفًًالنزاعًالمطروحًأمامً - المحكمةًالتًًعٌنتًٌجبًأنًٌكونًطالبًالردًخصم 

 الخبٌر،ًوًالًٌجوزًلؽٌرًالخصومًردًالخبٌر.

رًالمرادًردهًقدًندبتهًالمحكمةًمنًتلقاءًنفسها،ًفإنًكانًالخبٌرًقدًٌٌكونًالخبًأن -

الخصومًعلىًندبهًفالًٌجوزًألحدًردهًإالًإذاًكانًسببًالردًقدًحدثًبعدًًاتفق

 ندبه.

                                                           
1
ً.89مواليًملٌانًًبؽدادي،ًالمرجعًالسابق،ًصً
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88ًمحكمةًمنًتلقاءًنفسهاًخاللًالًانتدبتهأنًٌقدمًالخصمًطلبًردًالخبٌرًالذيً -

 أٌامًمنًتارٌخًتبلٌؽهًبهذاًالندب.

 توقٌعًطلبًالردًمنًالخصمًالراؼبًفًًردًالخبٌرًأوًوكٌلهًالقانونًًأوًمحامٌه. -

رد،ًمعًالًًّطلبًتضمنًطلبًالردًلألسبابًوًالمبرراتًالتًًدفعتًالخصمًإلى -

 إرفاقهًباألدلةًوًالوثائقًالثبوتٌة.

التًًتقدمًللمحكمةًالمختصةًإسمًوًلقبًوًعنوانًالخبٌرًٌجبًذكرًفًًالعرٌضةً -

إذاًكانًشخصًطبٌعً،ًأماًإذاًكانًشخصًمعنويًفٌذكرًفًًالعرٌضةًالقسمً

دًأوًاألشخاصًالقائمٌنًبهًوًالذٌنًٌعنٌهم،ًوًٌذكرًأسمائهمًفًًطلبًالمعنًًبالرًّ

إلىًكلًًباالستماعالردًوًكذاًأسماءًوًألقابًالخصومًوًعنوانهم،ًوًٌقومًالقاضًً

منًالخبٌرًمحلًالردًوًالخصومًلكًًٌتسنىًلكلًطرؾًاإلجابةًعنًاألسبابً

 .1الواردةًفًًمذكرةًالرد

ًوًإنًالحكمًبقبولًالردًأوًرفضهًؼٌرًقابلًللطعنًمنًأيًطرؾ.

 أسباب رد الخبٌر:

ا600ًًًلمًٌبٌنًالمشرعًالجزائريًفًًالمادة منًق.إ.م.إ.ًأسبابًردًالخبراءًحصر 

منًنفسًالقانونًأسبابًردًالقضاة،ًوًإنماًأشارًإلٌهًعلىًسبٌل546ًًكماًحددًفًًالمادةً

منًق.إ.م.إ.ً"ًالًٌقبلًالردًإالًبسببًالقرابة600ًًًمنًالمادة85ًالمثالًإذًنصتًالفقرةً

مصلحةًشخصٌةًأوًأليًسببًًالمباشرةًأوًالؽٌرًمباشرةًلؽاٌةًالدرجةًالرابعة،ًأوًلوجود

ًجديًأخر".

إذاًطلبًالخصمًردًالخبٌرًألحدًاألسبابًالواردةًفًًالنصًوًثبتًللمحكمةًًعلٌه

اًبالنسبةًلهاتحققًهذاًالسببًفإنهًٌتعٌنًعلٌهاًالحكمًبالرًّ  ٌ دًوًاألمرًلٌسًجواز
2
.ً

ًتتمثلًهذهًاألسبابًفً:ً

                                                           
1
ً.96مواليًملٌانًًبؽدادي،ًالمرجعًالسابق،ًصً
2
ً.046سلٌمانًمرقس،ًالمرجعًالسابق،ًصً
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حدًالخصومًإلىًالدرجةًإذاًكانًالخبٌرًقرٌبًقرابةًمباشرةًأوًؼٌرًمباشرةًأل -

 .الرابعة

 .إذاًكانتًللخبٌرًأوًلزوجتهًمصلحةًشخصٌةًفًًالنزاع -

إذاًكانتًثمةًقرابةًأوًنسبًأوًمصاهرةًبٌنًالخبٌرًأوًزوجتهًوًبٌنًأحدً -

 .الخصوم

إذاًكانًللخبٌرًمصلحةًفًًالنزاعًمصلحةًفًًالنزاعًأوًلزوجتهًأوًلألشخاصً -

اًعلٌهم. اًأوًقٌم   ٌ  الذٌنًٌكونًوص

 .ذاًكانتًللخبٌرًعالقةًتبعٌةًمعًأحدًالخصومإ -

إذاًكانًالخبٌرًقدًسبقًلهًوًأنًقامًبإجراءًخبرةًفًًنفسًالقضٌةًوًأعطىًرأٌهً -

 فٌها.

ا ٌا  : إستبدال الخبٌرثان

ًالخبٌرًٌتمًبإحدىًالطرقًاألتٌة:ًاستبدالإنً

ًإماًلسببًمتصلًبالمهمةًأوًبسببًردًالخبٌر -

 متصل بالمهمةاللسبب ا: 

ًعنًالحصصًالتًًًٌرفضًقد الخبٌرًإجراءًالخبرةًصراحةًأوًضمنا،ًكتؽٌبهًمثال 

ًحددهاًلألطراؾًإلجراءًالخبرةًفالًٌحضرًدونًمبرر.

أنًالمشرعًلمًٌحددًحاالتًرفضًالخبٌرًإنجازًمهمتهًوًهذاًعلىًخالؾًالضباطً

الملزمونًبإنجازًإجراءاتًالتنفٌذًكلماًطلبًمنهمًًضائٌونقالًكالمحضرٌنًالعمومٌون

اًعلىًالخبٌرًإحاطةًالمحكمةًالتًًعٌنتهًذ لكًوًلٌسًلهمًالرفضًدونًسببًوًٌقعًلزوم 

ًألسبابًموضوعٌة.ًبتعذرًالقٌامًبالمهمةًالمسندةًإلٌه

فًًكلتاًالحالتٌنًٌستبدلًالخبٌرًالرافضًللمهمةًأوًالمتعذرًعلٌهًالقٌامًبهاًخبٌرًأخرً

ًللقٌامًبنفسًالمهمةًالمسندةًلألول.
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الخبٌرًالمهمةًوًلمًٌرفضهاًوًإنماًلمًٌقمًبهًفًًاألجلًالمحددًأوًلمًًإالًأنهًإذاًقبل

ٌنجزًالتقرٌرًأوًلمًٌودعهًفًًأمانةًالضبط،ًفٌمكنًللقاضًًأنًٌحملهًالمصارٌؾً

ً.استبدالهالحكمًعلٌهًبالتعوٌضاتًمعًإمكانٌةًًاالقتضاءالقضائٌة،وًعندً

منًق.إ.م.إ.605ًهذاًماًهوًمنصوصًعلٌهًفًًالمادةً
1

إنجازًًرفضًالخبٌرًإذ"ً،ً

بؽٌرهًبموجبًأمرًعلىًعرٌضةًصادرًًاستبدالهالمهمةًالمسندةًإلٌهًأوًتعذرًعلٌهًذلكً

ًعنًالقاضًًالذيًعٌنه.

إذاًقبلًالخبٌرًالمهمةًوًلمًٌقمًبهاًأوًلمًٌنجزًتقرٌرهًأوًلمًٌودعهًفًًاألجلًالمحدد،ً

،ًالحكمًعلٌهًاالقتضاءجازًالحكمًعلٌهًبكلًماًتسببًفٌهًمنًمصارٌؾ،ًوًعندً

ً".استبدالهبالتعوٌضاتًالمدنٌة،ًوًٌمكنًعالوةًعلىًذلكً

  :السبب المتصل برد الخبراء 

الذيًصدرًحكمًندبهًبخبٌرًأخر،ًإذاًصدرًأمرًبردهًأوًتمًإعفاءهًمنًًٌستبدلًالخبٌر

تًعلٌهًبعدًأالمهمةًالمسندةًإلٌهًبناءًعلىًطلبهًبشرطًتوافرًاألسبابًإلعفائهًأوًطر

ًمنهًبواجبه.ًالمهمة،ًوًكذاًإذاًلمًٌنفذًهذهًالمهمةًإخالال ًًأداءًهقبول

منًق.إ.م.إ.ًٌتبٌنًلناًأنهًٌجوزًللخصمًالذيًٌهمهًاألمرًتقدٌم605ًًمنًخاللًالمادةً

ًالحاالتًالتالٌة:ًإحدىبدالًالخبٌرًبؽٌرهًبتوافرًطلبًاست

 إلٌه.إذاًرفضًالخبٌرًالقٌامًبالمهمةًالموكلةً -

 لوًٌنجزهاًفًًالمهلةًالمحددةًلها.ًأوثمًلمًٌقمًبهاًقبلًالخبٌرًالمهمةًًإذا -

حصلًللخبٌرًمانعًمنًالموانع،ًبحٌثًٌصبحًمنًؼٌرًالممكنًالقٌامًبانجازًًإذا -

 شطبًاسمهًمنًقائمةًالخبراءًبعدًتعٌٌنهً......ًالخًأوكالوفاةًًإلٌهالعملًالمسندً

الحاالتًالمذكورةًجازًللخصمًالذيًٌهمهًاألمرًتقدٌمًعرٌضةًًإحدىبالتالًًبتوائمً

وًموجزًعنًالوقائعًًإقامتهماألطراؾًوًعناوٌنًًألقابوًًأسماءاستبدالًالخبٌرًتتضمنً

                                                           
1
ًالسالؾًالذكر.89ًً-88منًقانون605ًًالمادةًً
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وًتارٌخًالحكمًالقاضًًبتعٌٌنًالخبٌرًالمطلوبًاستبدالهًوًاألسبابًالتًًاستدعتًاستبدالً

 الخبٌرًبؽٌره.

ًأمرانفسهًالذيًعٌنًالخبٌرًالمطلوبًاستبداله.لٌصدرًًالقاضًًإلىٌتمًتقدٌمًالطلبً

مكانًالخبٌرًالمستبدلًأخرعلىًعرٌضةًٌعٌنًفٌهاًخبٌراً
1
.ً

حتىًٌتمكنواًمنًاستعمالًًلألطراؾٌجبًتبلٌؽهًًإجراءاستبدالًالخبٌرًهوًًأنكماً

ًمنًق.إ.م.إ.600ًحقهمًالقانونًًفًًالردًطبقاًلنصًالمادةً

 و شطبهتنحً الخبٌر  الثانً:الفرع 

 : تنحً الخبٌر عن مباشرة مهمته أوال

،ًإعفاءهالمشرعًالجزائريًللخبٌرًالتقدمًباختٌارهًوًمنًتلقاءًنفسهًبطلبًًأجازلقدً

ًأسبابًطرأتًأووجدًحرجاًمنًالقٌامًبعمله،ًًإذاوًذلكًًإلٌهالمهمةًالمسندةًًأداءمنً

ً.إلٌهعنًالقٌامًبالمهامًالمسندةًًاالعتذارتحملهًعلىً

68ًالمإرخًف95/068ًًًمنًالمرسومًالتنفٌذيًرقم66ًًحددتًالمادةًًالشؤنفًًهذاً

حالتٌنًٌقدمًفٌهاًالخبٌرًالقضائًًطلباًمسبباًللتنحًًوًهما6995ًًأكتوبر
2
:ً

تضرًًأنمنًشانهاًًأوهًفًًظروؾًتقٌٌدًحرٌةًعملهًمتمهًأداءحٌنًالًٌستطٌعً

 بصفتهًخبٌراًقضائٌا

علمًالخبٌرًًإلىوصولًًفبعدوًعلٌهًًآخراطلعًعلىًالقضٌةًفًًنطاقًًأنسبقًلهًًإذا

ًأوًإلٌهبقبولًالمهمةًالمسندةًًإمامنتدبًللقٌامًبخبرةًمعٌنة،ًفانهًٌبديًموقفهًًبؤنه

برفضها
3
. 

منصوصًعلٌهاًفًًًأخرىفانهًهناكًحاالتًًأعالهالحاالتًالمذكورةًًإلىًإضافة

 بقولها:6ًفقرة605ًًالمادةً

                                                           
1
ً.685مواليًملٌانًًبؽدادي،ًالمرجعًالسابق،ًصً
2
ً.686،ًص5864شرًوًالتوزٌع،ًطبعةمحمدًحزٌط،ًالخبرةًالقضائٌةًفًًالموادًالمدنٌةًوًاإلدارٌةًفًًالقانونًالجزائري،ًدارًهومةًللنً
3
ً.58بطاهرًتواتً،ًالمرجعًالسابق،ًصً
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تعذرًعلٌهًذلكًاستبدالًبؽٌرهًًأوًإلٌهلخبٌرًانجازًالمهمةًالمسندةًرفضًاًإذا"ً

ً."علىًعرٌضةًًصادرًعنًالقاضًًالذيًعٌنهًأمربموجبً

لطلبًالتنحًًؼٌرًمحددةًعلىًسبٌلًًإلٌهاًاإلسناداألسبابًالتًًٌمكنًللخبٌرًًإن

ًإالًق.م.إ600ًالحصرًمثلماًهًًمقررةًبالنسبةًلحقًالخصومًفًًردًالخبٌرًفًًالمادةً

هوًمتعارؾًعلٌهًفًًالحٌاةًالعملٌة،ًانهًبمجردًتقدٌمًالخبٌرًالطلبًمعًتدعٌمهًًانهًما

هذهًاألسبابًمقبولةًوًلهاًماًٌبررهاًًأنًرأتًإذاباألسبابًفًًاقربًوقتًفانًالمحكمةًوً

ًالخبٌر.ًإعفاءتقررً

تبرٌرًفترفضًالمحكمةًالطلبًوًٌبقىًالخبٌرًمكلفاًًأيكانًالطلبًخالٌاًمنًًإذاًأما

رفضهاًٌجوزًالحكمًعلٌهًبجمٌعًالمصارٌؾًوًعندًًإذاالتًًًإلٌهبالمهمةًالمسندةً

بؽٌرهًٌستبدلالحكمًعلٌهًبالتعوٌضاتًوًًاالقتضاء
1
.ً

ًاعذراهبعدًًاآلجالتًٌتعرضًلهاًالخبٌرًالرافضًالقٌامًبمهامهًفًًعقوباإلىًًإضافة

منًالمرسومًالتنفٌذيًرقم69ًًاًوًهًًالمنصوصًعلٌهاًفًًالمادةًشرعٌدونًسببً

95/068ًًً

الشطبًالنهائًًوًهذاًدونًالمساسًبالتعوٌضاتًً–التوقٌؾًً–التوبٌخًً–اإلنذارً

ًالمدنٌةًوًالمتابعةًالجزائٌةًالمحتملة.

 : شطب اسم الخبٌر من قائمة الخبراء.ثانٌا

شطبًاسمًالخبٌرًمنًقائمةًالخبراءًهناكًًأسبابمنًبٌنًالنصوصًالتًًوردتًفٌهاً

وًالخاصًبشروطًالتسجٌلًفًًقوائم58ًًًة:مادالف95/068ًًًالمرسومًالتنفٌذيًرقمً

ًالخبراءًالقضائٌٌنًوًكٌفٌاته.

ارتكابهًألخطاءًمهنٌةًخطٌرةًوًتعرضهًلعقوباتًً:ًمنًبٌنًهذهًاألسبابًهناك

جزائٌةًمخلةًبالشرؾ
2
.ً

ً

                                                           
1
ً.680مواليًملٌانًًبؽدادي،ًالمرجعًالسابق،ًصً
2
ً.87،ًص5886طاهريًحسٌن،ًدلٌلًأعوانًالقضاءًوًالمهنًالحرة،ًدارًهومة،ًالجزائر،ًً
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 : ةالشطب بسبب األخطاء المهنٌ

علىًجملةًمنًاألخطاء95/068ًًمنًالمرسومًالتنفٌذيًرقم58ًًلقدًتطرقتًالمادةً

ًالمهنٌةًوهًً:

 ً.منًمظاهرهًالظهورًبمظهرًأوًاألطراؾاحدًًإلىًاالنحٌاز -

 .المادٌةًقصدًتؽٌٌرًنتائجًالخبرةًالموضوعٌةًأوالمزاٌداتًالمعنوٌةً -

الجهةًالقضائٌةًالمختصةًبانقضاءًاألجلًالمحددًفًًالحكمًقبلًانجازًًإخطارعدمً -

 التقرٌر.ًإعدادوًأالخبرةً

ًاعذراهالمحددةًبعدًًاآلجالتنفٌذهاًفًًًأورفضًالخبٌرًالقضائًًالقٌامًبمهمتهً -

 دونًسببًشرعً.

الجهاتًالقضائٌةًلتقدٌمًالتوضٌحاتًالالزمةًبشانًًأمامعدمًحضورًالخبٌرً -

 طلبًمنهًذلك.ًإذاًأعدهالتقرٌرًالذيً

حالًمنًًبؤيق.م.إًالتًًجاءًفٌهاًالًٌجوزًللخصوم48ًًنصًالمادةًًإلىًإضافة

 تسبٌقاتًعمًاألتعابًوًالمصارٌؾًمباشرةًللخبٌر.ًأداءاألحوالً

ٌترتبًعلىًقبولًالخبٌرًالمقٌدًفًًالجدولًهذهًالتسبٌقاتًشطبهًمنًقائمةًالخبراءًوً

 بطالنًالخبرة.

علٌهًفالخبٌرًالمقٌدًفًًالجدولًالمقدمًمنًوزارةًالعدلًوًالذيًٌقبلًالتسبٌقًالؽٌرًف

الخبٌرًالؽٌرًمعتمدًفٌستؽنىًعنًتعٌٌنهًمستقبالًًأمامبررًٌتمًشطبهًمنًقائمةًالخبراء،ًوً

فًًقائمةًالخبراءًالمعدةًسنوٌاًوًعدمًاعتماده
1
. 

ً

                                                           
1
565ًخلٌلًبوصنوبرة،ًالمرجعًالسابق،ًصًً
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 مباشرة الخبٌر لمهامه و مدى حجٌة تقرٌره لفصل الثانً:ا

مرحلةًجدٌدةًوًهًًمرحلةًمباشرةًًتبدأبعدًصدورًالحكمًالقاضًًبتعٌٌنًخبٌر،ً

بمجردًتسلمهًنسخةًمنًالحكمًالذيًعٌنًبموجبه،ًًإعدادهاًًٌشرعًفًًتالخبٌرًللخبرةًال

ً.وًتحتًمراقبةًالقاضًًالذيًعٌنه

ٌةًالخبرةًالًوًخاللًعملًإجراءاتانجازًالخبرةًٌتطلبًمنًالخبٌرًالقٌامًبعدةًًإن

ٌكونًالخبٌرًمنفصالًعنًاألطراؾًوًعنًالقاضًًالذيًانتدبهًفقدًحددًالقانونًالعالقةً

الخبرةًبتقرٌرًٌعدهًالخبٌرًوًٌودعهًًإجراءاتًًهمًوًتنتمًوًحقوقًكلًمنهبهًالذيًتربطه

ً.الضبطًالجهةًالقضائٌةًبؤمان

علٌهًسنتطرقًفًًهذاًالفصلًإلىًتنفٌذًالخبٌرًللسندًالقاضًًبتعٌٌنهًالتًًسنتطرقً

فٌهًإلىًأعمالًالخبٌرًالمتعلقةًبالخبرةًفًًمطلبًأولًأماًالمطلبًالثانًًإلىًالمراحلً

ًخبرةًبعدًتحرٌره.التًًٌمرًبهاًتقرٌرًال

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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 تنفٌذ الخبٌر للسند القاضً بتعٌٌنه  : المبحث األول

بعدًًإالبموجبًحكمًًإلٌهالمسندةًًةمهمالالقانونًالًٌفرضًعلىًالخبٌرًمباشرةًًإن

ٌتعٌنًًإجراءاتالفنٌةًالمتعلقةًبالخبرةًهناكًعدةًًأعمالهبهاً،ًكماًانهًقبلًمباشرةًًإعالمه

ؼاٌةًتحدٌدًًإلىتقعًعلىًالخصومًوًمنهاًماًتقعًعلىًالخبٌر،ًكلًهذاًًمنهاًماًإتمامها

ً.ضبطًالمحكمةًبؤمانةًإٌداعهالتقرٌرًوً

 الخبٌر المتعلقة بالخبرة أعمال:  المطلب األول

تقرٌرًالخبرةًوًًرٌرتحًإلىالخبرةًالقضائٌةًوًًإجراءاتًإلىنتطرقًفًًهذاًالمطلبً

ًعناصره.

 الخبرة أعمالبقة لمباشرة : اإلجراءات السا الفرع األول

ًقبلًمباشرةًالخبٌرًألعمالًالخبرة،ًهناكًإجراءاتًمعٌنةًٌتعٌنًإتباعهاًوًهً:ً

ً:ً: إعالم الخبٌر بمهمتهأوالا 

الًٌمكنًللخبٌرًالبدءًفًًإنجازًالخبرةًالمطلوبًمنهًإنجازها،ًإالًإذاًعلمًبصدورً

ٌحددًالطرؾًالذيًٌخطرًالخبٌرًنًالمشرعًالجزائريًلمًإحكمًقضائًًٌكلفهًبإنجازها،ًوً

اًأنًالخصمًالذيًطلبً  ٌ بصدورًحكمًقضائًًقضىًبتعٌٌنه،ًإالًأنًالمتعارؾًعلٌهًقضائ

نسخةًمنًًتسلٌمهاألمرًهوًالذيًٌبادرًبإخطارًالخبٌرًوًذلكًًهمهٌالخبرةًأوًمنًًءإجرا

عًلدىًالحكمًالقاضًًبتعٌٌنه،ًوًخاصةًأنًهذاًالخصمًالمعنًًهوًالذيًٌكونًعادةًقدًأود

حددتهًالمحكمةكتابةًالضبطًمبلػًالتسبٌقًالذيً
1

ً.ً

التبعٌةًفإنًالخصمًالذيًٌدفعًمبلػًالتسبٌقًهوًمنًٌقومًبإخطارًالخبٌرًالذيًبعلٌهًفف

انهًعملٌاًؼالباًماًًإالبمجردًإعالمهًوجبًعلٌهًإبالغًالقاضًًفًًحالةًرفضهًللمهمةً

ًٌكونًقبولًالخبٌرًضمنٌا،ًمنًخاللًاستدعائهًالخصوم.

ً
                                                           

1
ضمنًقانونًاإلجراءاتًالمدنٌةًوًاإلدارٌة:ًٌحددًالقاضًًاآلمرًبالخبرةًمبلػًالتسبٌق،ًعلىًأنًٌكونًمقاربًالمت89ً-88منًقانون659ًًالمادةًً

ًقدرًاإلمكانًللمبلػًالنهائًًالمحتملًألتعابًوًمصارٌؾًالخبٌر.
ًه.ٌعٌنًالقاضًًالخصمًأوًالخصومًالذٌنًٌتعٌنًعلٌهمًإٌداعًمبلػًالتسبٌقًلدىًأمانةًالضبطًفًًاألجلًالذيًٌحدد
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 : استدعاء الخصوم و تسلٌم الوثائق ثانٌا

علىًالخبٌرًوًقبلًالقٌامًبالمهمةًالمسندةًإلٌهًإستدعاءًالخصومًوًكذاًتسلمًالوثائقً

ًالمتعلقةًبهذهًالمهمةًمنهم.

 استدعاء الخصوم :

العامًالمقررًًبالمبدأالجدٌدًنالحظًاحتفاظًالمشروعًًم.إ.إ.ق605ًًمنًخاللًالمادةًً

الخصومًمنًطرٌقًالخبٌرًباألٌامًوًًإخطارسابقاًوًالمتضمنًوجوبًًإ..م.إ50ًفًًالمادةً

 .الخبرةًأعمالًبإجراءاتسٌقومًفٌهاًًالساعاتًالتًً

إً.م.إق.605ًالمادةًًأنًإال
1
نتًالحاالتًالتًًٌستحٌلًفٌهاًحضورًالخصومًثاستً

كانًحضورًًماذابسببًطبٌعةًالخبرةًالتًًتحددًًاالستحالةبسببًطبٌعةًالخبرةًوًهذهً

كانًالمشرعًلمًٌحددًالحاالتًالتًًتجعلًمنًحضورًًإنوًؼٌرًممكنًوًأالخصومًممكنً

ً.مستحٌلًأمرالخصومًلدىًالخبٌرً

مكانًًأوأيمكتبهًًإلىاستدعاءًالخصومًًوهفٌماًعداًذلكًفالقاعدةًفًًعملًالخبٌرً

وً،الخبرةًإجراءعنًطرٌقًالمحضرًبٌومًوًساعةًمكانًًبإخطارهمفٌقومًًلألطراؾٌعٌنهً

ً.الوجاهٌةًمبدأالهدؾًًمنًهذاًاإلخطارًهوًتجسٌدًحقوقًالدفاعًوًصونًًإن

ستقرًعلٌهًموقؾًالمحكمةًالعلٌاًوًمجلسًالدولةاًهذاًما
2
.ً

بقولهاًمنًالمقرر80/86/6990ًًالمحكمةًالعلٌاًالصادرًبتارٌخًلقدًجاءًفًًقرارً

أنًٌستوجبًعلىًالخبٌرًأنًٌخطرًالخصومًباألٌامًوًالساعاتًالتًًٌتمًفٌهاًإجراءًًقانونا

ًأعمالًالخبرة.

اإلخطارًالمذكورًفًًمنعًاألطراؾًمنًًمإنًإذاًتسببًعدًامنًالمستقرًعلٌهًقضاءً 

ماًثبتًللكًٌإديًحتماًإلىًبطالنًإجراءاتًالخبرة،ًوًتقدٌمًمالحظاتهمًوًطلباتهمًفإنًذ

فًًقضٌةًالحالًأنًإجراءاتًالخبرةًتمتًبحضورًكلًاألطراؾًبماًفٌهاًوزارةًالدفاعً

                                                           
1
منًق.إ.م.إ.ً"ًفٌماًعداًالحاالتًالتًًٌستحٌلًفٌهاًحضورًالخصومًبسببًطبٌعةًالخبرة،ًٌجبًعلىًالخبٌرًإخطارًالخصومًبٌوم605ًًالمادةًً

ًوًساعةًوًمكانًإجرائهاًعنًطرٌقًمحضرًقضائً."
2
ً،ًعنًالؽرفةًالرابعةًعنًمجلسًالدولة،ًؼٌرًمنشور.50/68/5888المإرخًف656ًًًقرارًرقمًًً
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الوطنًًالطاعنةًالتًًتمًتمثٌلهاًبضابطٌنًوًلمًٌقدماًأيًمالحظةًفإنًذلكًٌعنًًأنً

طعونًفٌهأعمالًالخبرةًتمتًبطرٌقةًقانونٌةًوًٌتعٌنًتؤٌٌدًالقرارًالم
1
.ً

المحكمةًًاجتهادمنًق.إ.م.إ.ًوًكذا605ًًنصًالمادةًًاستقراءبناءًعلٌهًفإنهًمنً

ًاستدعائهماألطراؾًإلجراءاتًالخبرةًوًإنماًبوجوبًًالعلٌا،ًفإنًالعبرةًلٌستًبحضور

ًالًٌنجرًعنهًبطالنًأعمالًالخبرة.ًاستدعائهمبطرٌقةًقانونٌة،ًفعدمًحضورهمًرؼمً

ًمنًق.إ.م.إ.ًلمًٌحددًاألجلًالذيًٌجبًمراعاتهًعندًإخطار605ًنصًالمادةًًإذاًكان

منًق.إ.م.ًالقدٌمًالتًًكانتًتحددهًب50ًًالخصومًبٌومًإجراءًالخبرةًكماًحددتهًالمادةً

أٌامًعلىًاألقلًقبلًٌومًإجراءًالخبرة،ًفإنًذلكًالًٌمنعًمنًالقولًأنهًٌتعٌنًعلى5ًً

ًمعقوال ً لٌسًقصٌرًلٌتوصلًالخصومًباإلخطارًوًالحضورًوًًالخبٌرًمراعاةًأجال 

اً  ٌ  وكالئهمًبوكالةًخاصةًأمامًالخبٌر.ًأوًبشخص

 تسلٌم الوثائق للخبٌر:

إنهًالًٌكفًًأنًتسلمًللخبٌرًنسخةًمنًالحكمًالذيًقضىًبتعٌٌنه،ًبلًٌجبًعلىًً

ًاألطراؾًتسلٌمًالخبٌرًنسخةًمنًكلًالوثائقًوًالمستنداتًالتًًلهاًعالقةًبالدعوىًأو

منًق.إ.م.إ.ًأنًٌطلبًمنًالخصومًتقدٌم650ًًالنزاع،ًكماًٌجوزًللخبٌرًوًبنصًالمادةً

المستنداتًالتًًٌراهاًضرورٌةًإلنجازًالمهمةًالمسندةًإلٌهًدونًتؤخٌر،ًوًفًًحالةً

للخبٌر،ًٌخطرًهذاًاألخٌرًالقاضًًالذيًٌؤمرًًالالزمةأحدًالخصومًتقدٌمًالوثائقًًامتناع

 المستنداتًتحتًطائلةًؼرامٌةًتهدٌدٌة.الخصمًالممتنعًبتقدٌمً

األطراؾًفًًذلكًأوًطلبًةًبعلٌهًفإنًتسلٌمًالوثائقًللخبٌرًٌكونًبناءًعلىًرؼف

ًالمًالمستندات.ٌبإستًصال ً،ًوًٌمضًًالخبٌرًوًالخبٌرًأوًبناءًعلىًأمرًالمحكمة

ا ً: إلتزامات الخبٌر أثناء أداءه لمهامهثالثا

وًالتًًهًًًالتزاماتتقعًعلىًعاتقًالخبٌرًأثناءًمرحلةًإنجازهًمهمةًالخبرةًعدةً

ًأثناءًسٌرًالخبرة.ًاحترامهامجموعةًمبادئًأقرهاًالفقهًوًالقضاءًٌجبًعلىًالخبٌرً

                                                           
1
ً.684،ص80ًً،ًالعدد6994ًالمجلةًالقضائٌةًلسنة80/86/6990ًًالمإرخًف95868ًًًقرارًرقمًً
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لمزاٌاهًًاختارتهٌلتزمًالخبٌرًبتنفٌذًالمهمةًالمسندةًإلٌهًبنفسه،ًفالجهةًالقضائٌةًإنماً

الًٌجوزًلهًتكلٌؾًؼٌرهالشخصٌةًوًحلؾًالٌمٌنًف
1
. 

 ٌجبًعلىًالخبٌرًإستدعاءًكافةًاألطراؾًبصفةًقانونٌة،ًوًلقدًسبقًالتطرقًلذلك.

الخبٌرًعندًتؤدٌةًالمهمةًالمسنةًإلٌهًبماًوردًفًًمنطوقًالحكمًالذيًحددًلهًًالتزام

 هذهًالمهمة،ًوًاإلجابةًعلىًاألسئلةًالتقنٌة.

بالتجردًوًًااللتزاممًكلًعلىًحدىًوًوًأقوالًالخصوًمالحظاتعلىًالخبٌرًتدوٌنً

 الحٌاد.

 :إنتقال الخبٌر إلجراء المعاٌنة إذا كلف بها من المحكمة

إذاًكلؾًالخبٌرًباإلطالعًعلىًالدفاترًوًالحساباتًالتجارٌةًوًجبًعلٌهًاإلنتقالًإلىً

مكانًتواجدهاًوًاإلطالعًعلٌها
2
. 

منًالمترجمٌنًالمعتمدٌنًوًًهاختٌارالخبٌرًبمترجمًٌتمًًاستعانةإضافةًإلىًإمكانٌةً

منًق.إ.م.إ.604ًًهذاًماًأكدتهًالمادة
3
وًدونًؼٌرهم،ًألنًالمترجمًلهًصفةًالضابطًً

العمومً
4
ًمثلهًمثلًالمحضرًالقضائًًوًكذاًالموثقً...ًوًؼٌرهم.ً

بمهمةًًااللتحاقشروط6995ًًدٌسمبر68ًًالمإرخًف95/406ًًًلقدًحددًالمرسومًف

المترجمًالرسمًًوًممارستهاًوًكذاًنظامهاًالتؤدٌبًًوًكذاًسٌرها
5

ً.ً

اإلشارةًإلىًأنهًإذاًحصلًوًأنًتصالحًالخصومًأثناءًمرحلةًمباشرةًالخبٌرًًتجدر

للخبرةًفإنًمهمتهًأصبحتًبدونًموضوعًوًبالتالًًٌتعٌنًعلٌهًإخبارًالقاضًًعنًذلكً

ًق.إ.م.إ..من645ًًًبموجبًتقرٌرًوًهذاًطبق اًللمادة

                                                           
1
ً.694مرادًالشنٌكات،ًالمرجعًالسابق،ًصًمحمودًً
2

ً.650مواليًملٌانًًبؽدادي،ًالمرجعًالسابق،ًصًًً
3
ق.إ.م.إ.ً"ًإذاًتطلبًاألمرًأثناءًالقٌامًبالخبرة،ًاللجوءًإلىًترجمةًمكتوبةًأوًشفوٌةًبواسطةًمترجم،ًٌختارًالخبٌرًمترجمًمنًبٌن604ًًالمادةًًً

ًالمترجمٌنًالمعتمدٌنًأوًٌرجعًإلىًالقاضًًفًًذلك.
4

ً.67عدد6995ًًمٌةًالمتضمنًتنظٌمًمهنةًالمترجم،ًجرٌدةًرس66/80/6995ًالمإرخًف9560ًًًاألمرًرقمًًً
5

ً.608بربارةًعبدًالرحمان،ًالمرجعًالسابق،ًصًًً



 انفصم انثاني: مباشرة انخبير نميامو ً مدى حجيت تقريره

 

51 
 

ٌبقىًعلىًالمحكمةًوًبعدًتوصلهاًبالتقرٌرًأنًتستدعًًالخصومًإلثباتًالصلحً

586884ًالحاصلًبٌنهم،ًوًهذاًماًاستقرتًعلٌهًالمحكمةًالعلٌاًوًحسبًقرارهاًرقمً

وًالذيًجاءًفٌهً"ًلٌسًللصلحًالحاصلًأمامًالخبٌرًأيًأثر68/86/5868ًًالمإرخًفًً

اًوًإنكارهًمنًأحدًالطرفٌنقضًاعتمادهقانونًًفًًحالةًعدمً اء 
1
. 

 و طبٌعته القانونٌةإعداد تقرٌر الخبرة  الفرع الثانً:

 الخبرة القضائٌة: إعداد تقرٌر

الخبٌرًمنًإنجازًالمهمةًالمسندةًإلٌهًتعٌنًعلٌهًأنًٌقدمًتقرٌرًموقعًمنًًانتهاءبعدً

من657ًًتعددًالخبراءًفإنًالمادةًًقبلهًبنتائجًأعمالهًوًاألوجهًالمبررةًلرأٌه،ًوًفًًحالة

ق.إ.م.إ.ًتفرضًعلٌهمًالقٌامًبؤعمالًالخبرةًسوٌةًوًإعدادًتقرٌرًواحدًوًإٌداعهًأمانةً

الضبط
2

ً.ً

أراءًالخبراءًوجبًعلىًكلًواحدًمنهمًأنًٌدلًًبرأٌهًمعلال ًًاختلؾإذاً
3
.ً

نزاعًٌعتبرًتقرٌرًالخبرةًالوثٌقةًالتًًبهاًٌتمكنًالقاضًًمنًالوصولًإلىًحلًال

ًالمعروضًعلٌهًوًبالتالًًإلىًقضاءًعادل.

إالًأنهًلٌسًهناكًنصًفًًالقانونًالجزائريًٌبٌنًالشكلًأوًالكٌفٌةًالتًًٌتمًبهاً

منًق.إ.م.إ.ًتطرقتًإلىًعناصرًالبد608ًًتحرٌرًتقرٌرًالخبرةًبالرؼمًمنًًأنًالمادةً

ًمنًذكرهاًفًًالتقرٌرًوًهً:

 .أقوالًوًمالحظاتًالخصومًوًمستنداتهم 

 .عرضًتحلٌلًًألعمالًالخبٌرًوًمعاٌنتهًفًًحدودًمهمته 

 .نتائجًالخبرة 

 

                                                           
1
ً.656ص86ًًعدد5866ًمجلةًالمحكمةًالعلٌاًسنةًً
2
ً.647و646ًًمحمدًحزٌط،ًالمرجعًالسابق،ًصً
3
ً.646مواليًملٌانًًبؽدادي،ًالمرجعًالسابق،ًصًً



 انفصم انثاني: مباشرة انخبير نميامو ً مدى حجيت تقريره

 

52 
 

وًإالًأنًالعرؾًالقضائًًجرىًعلىًأنًٌتضمنًتقرٌرًالخبرةًعدةًأجزاءًرئٌسٌةً

:هً
1
ً

 الجزء الوصفً: ( أ

إنًهذاًالجزءًٌسمحًللمحكمةًبالتحققًمنًسالمةًاإلجراءاتًوًشرعٌتهاًوًعلٌهًً

 ٌجبًعلىًالخبٌرًذكر:ً

 ًالحكمًالصادرًبندبهًوًكذاًبٌاناتًمنطوقًالحكم.بٌانات 

 .إسمًالخبٌرًوًلقبهًوًعنوانًمكتبهًوًنفسًالبٌاناتًإذاًتعددًالخبراء 

 .أسماءًوألقابًالخصومًووكالئهمًوًعناوٌنهم 

 ً:وصؾًكاملًوًشاملًوًدقٌقًللعملٌاتًوًاإلجراءاتًالتًًتمت 

 .تارٌخًتسلمًالخبٌرًالحكمًالذيًعٌنهًوًكلفهًبمهمته 

 لمدعىًأوًالمدعىًعلٌهًالذيًسلمًلهًحكمًالتعٌٌن.ا 

 .ذكرًتارٌخًأوًتوارٌخًإستدعاءًاألطراؾًأوًممثلٌهم،ًوًنوعًتلكًاإلستدعاءات 

 .تارٌخًوًمكانًاإلجتماعاتًوًاللقاءات 

 .تارٌخًاإلنتقالًإلىًالمعاٌنة 

 ًاإلشارةًإلىًحضورًأوًؼٌابًاألطراؾًالمستدعٌةًأوًاألشخاصًالذٌنًإستدعاهم

 الخبٌر.

 ًا ذكرًوًتعدادًالوثائقًوًالمستنداتًالتًًسلمتًللخبٌرًمنًطرؾًالخصومًبناء 

 قاءًأنفسهمًأوًبؤمرًمنًالقاضً.لعلىًطلبهًأوًمنًت

 .عرضًملخصًلألبحاثًالتًًقامًبهاًالخبٌرًأوًاألعمالًالمنجزة 

 .عرضًاألقوالًوًالمالحظاتًوًإعتراضاتًاألطراؾ 

 2رًمنًتلقاءًأنفسهممنًمنًسمعهمًالخبٌتصرٌحاتًالؽٌر. 

                                                           
1
ً.566إلى565ًًمحمودًمرادًالشنٌكات،ًالمرجعًالسابق،ًً

2
Tony Moussa, expertise en matière civil et pénal, Dalloz, France, 2

éme
 édition , p318. 
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إنًالبٌاناتًالمذكورةًفًًالتقرٌرًلهاًقوةًمقنعةًوًلهاًحجٌتهاًبالنسبةًللعملٌاتً

المنجزةًوًالمتعلقةًبسٌرًإجراءاتًالخبرةً)ًمنًإستدعاءات،ًحضورًوًؼٌابًاألطراؾً

لملحظاتهم،ًعملٌاتًوًزٌاراتًوًتحقٌقات...إلخ(،ًوًٌجبًأنًٌقومً أوًممثلٌهم،ًاإلستماع

ا،ًوًمادامًأنهًقدًقامًبهاًبمناسبةًالمهمةًالمعٌنًمنًأجلها.ًفهًًبهاًا  ٌ لخبٌرًبنفسهًشخص

إذنًدلٌلًإثباتًإلىًؼاٌةًإثباتًتزوٌرها
1
. 

 :الجزء الرئٌسً من تقرٌر الخبرة ( ب

إنًهذاًالجزءًعبارةًعنًحوصلةًأوًعرضًلماًتوصلًإلٌهًالخبٌرًمنًنتائجًجراءً

اًاإلجاباتًعلىًكلً اًالرأيًالذيًتوصلًإلٌه،ًوًكذاًمقدم  األبحاثًالتًًقامًبها،ًمقدم 

الخبٌرًًبانتهاءاألسئلةًالمطروحةًعلٌه،ًوًٌجبًعلٌهًتبٌانًمصادرًمعلوماتهًوًبالتالًً

بنتٌجةًختامٌةًتلمًبكلًماًخلصًإلٌهًالخبٌرًمنًمباشرةًًمنًإعدادًتقرٌرهًفإنهًٌختمه

المهمةًالمسندةًإلٌه
2
.ً

بالتالًًفإنًهذاًالجزءًٌعكسًرأيًالخبٌرًأوًالخبراءًوًتدرجًفًًنهاٌةًالتقرٌرًف

ًالعملٌاتًوًتارٌخًوًمكانًتحرٌرهًوًٌختمًالكلًبإمضاءًالخبٌر.ًاختتامعبارةً

ًاشتملرهمًوقتًتحرٌرًالتقرٌرًإالًإذاًنشٌرًأنهًالًداعًًلحضورًالخصومًأوًإخطا

علىًإجراءاتًوًأقوالًجدٌدة
3
.ً

 :الجزء الثالثج(

ٌعدًهذاًالجزءًبمثابةًالخالصةًالتًًتوصلًإلٌهاًالخبٌرًبعدًقٌامهًبالمهمةًالمسندةً

ًإلٌه،ًوًٌجبًأنًٌكونًهناكًتطابقًبٌنًهذهًالخالصةًوًماًهوًمذكورًفًًالجزءًالثانً.

رٌرًالخبراءًتتضمنًمختلؾًالوثائقًوًالمستنداتًالتًًإعتمدًنشٌرًإلىًأنًمعظمًتقا

علٌهاًالخبراءًفًًإعدادًتقارٌرهمًوًكذاًاإلخطاراتًالموجهةًللخصوم،ًوًماًسلمًمنً

ًمنًمستنداتًوًعقودًوًكذاًمخططاتًلألمكنةًأوًجداولًحسابات.ًالخصوم

                                                           
1
ً.646مواليًملٌانًًبؽدادي،ًالمرجعًالسابق،ًصًً
2
ً.070و075ًًسلٌمانًمرقس،ًالمرجعًالسابق،ًصً
3
ً.085همامًمحمدًمحودًزهران،ًالمرجعًالسابق،ًصًً
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 :الطبٌعة القانونٌة لتقرٌر الخبٌر

أراءًالفقهاءًحولًتكٌٌؾًالخبٌر،ًفهناكًجانبًفقهًًٌرىًبؤنًالخبرةًهًًًاختلؾلقدً

ا.ًاعتبارنوعًمنًالشهادةًالفنٌةًعلىً ًأنًالشاهدًوًالخبٌرًٌدلًًبمعلوماتًوًٌحلؾًٌمٌن 

هناكًجانبًأخرًٌرىًبؤنًالخبرةًوسٌلةًلتقدٌرًدلٌلًمطروحًعلىًالقضاء،ًفهًًالً

مجردًأجراءًمساعدًللقاضً،ًوًأنًأمرًاللجوءًًأنًالخبرةًآخرونتقومًمنفردةًبٌنماًٌرىً

إلىًالخبرةًمتروكًللسلطةًالتقدٌرٌةًللقاضً
1

ً.ً

علٌهًمماًسبقًٌمكنًالقولًأنًالرأيًالذيًٌقدمهًالخبٌرًٌعتبرًدلٌلًوًإثباتًوًحجةًف

بٌانًقٌمتهاًوًقوتهاًوًأنًتحدٌدًهذهًالقٌمةًأمرًبالػًاألهمٌة،ًإذًٌفسرًفًًضوئهًًتستلزم

اًلذلكًٌتمًتحدٌدًقوةًالخبرةًوًأسلوبًالتعاملًموقؾًالمحك مةًمنًرأيًالخبٌر،ًوًتبع 

معها
2
.ً

ٌنفذًمهمةًرسمٌةًأمرتًبهاًالمحكمةًبموجبًحكمًقضائًًفإنًًباعتبارهنًالخبٌرًإ

التقرٌرًالذيًٌنجزهًٌعتبرًبمثابةًالعقدًالرسمً
3
.ً

لواجبًمنًق.م.ًإلىًتعرٌؾًالعقدًالرسمًًوًالشروطًا054ًًلقدًتطرقتًالمادة

ًتوافرهاًفٌه.

حٌثًجاءًفًًنصها:ً"العقدًالرسمًًعقدًٌثبتًفٌهًموظؾًأوًضابطًعمومًًأوً

ماًتمًلدٌهًأوًماًتلقاهًمنًذويًالشؤن،ًوًذلكًطبق اًلألشكالًشخصًمكلؾًبخدمةًعامةً

ً".اختصاصهالقانونٌةًوًفًًحدودًسلطتهًوً

علٌهًإذاًقمناًبتطبٌقًهذاًالنصًعلىًتقرٌرًالخبرةًفإنناًنجدًبؤنهًٌحويًجمٌعًف

أنًالخبٌرًشخصًمكلؾًبخدمةًعامة،ًوًأنًكلًاألعمالًًفباعتبارالشروطًالمذكورة،ً

                                                           
1
ً.687و686ًًمحمودًمرادًالشنٌكات،ًالمرجعًالسابق،صًً
2
ً.696فرجًتوفٌقًحسن،ًقواعدًاإلثباتًفًًالموادًالمدنٌةًوًالتجارٌة،ًالطبعةًاألولى،ًصًً
3
ًفرجًتوفٌقًحسن،ًنفسًالمرجعً،ًنفسًالصفحة.ً
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التًًقامًبهاًبنفسهًكانتًفًًحدودًمهمتهًوًوفق اًلألشكالًالقانونٌة،ًفإنهًالًٌجوزًإنكارًماً

ًبالطعنًفٌهًبالتزوٌرأثبتهًفًًتقرٌرًالخبرةًإال
1
.ً

 : مراحل تقرٌر الخبرة بعد تحرٌرهالمطلب الثانً

وًتحرٌرًتقرٌرهًالكتابً،ًٌتعٌنًعلٌهًًالخبٌرًمنًإنجازًتقرٌرًالخبرةًانتهاءبعدً

إٌداعهًلدىًأمانةًضبطًالمحكمةًمرفق اًبجمٌعًالوثائقًوًالمستنداتًالتًًلهاًعالقةً

ًألجلًالمحددًلهًفًًالحكمًالصادرًبتعٌٌنه.اًانتهاءبالمهمةًالمسندةًللخبٌرًقبلً

علٌهًٌتناولًهذاًالمطلبًفًًفرعًأولًنخصهًلمرحلةًإٌداعًتقرٌرًالخبرةًالقضائٌةًوًف

ًفًًالفرعًالثانً:ًمرحلةًمناقشةًتقرٌرًالخبرة.

 : مرحلة إٌداع تقرٌر الخبرة.الفرع األول

 : إٌداع التقرٌرأوالا 

بكتابةًالضبطًوًهذاًعلىًعكسًًبإٌداعًالتقرٌرلمًٌتطرقًقانون.إ.م.إ.ًإلىًالمكلؾً

التًًأوكلتًهذهًالمهمةًإلى84ًًفقرة49ًًقانونًاإلجراءاتًالمدنٌةًالقدٌمًوًفًًالمادةً

الخبٌر
2
.ً

إالًأنًمنًالمنطقًًأنًٌكونًالخبٌرًهوًمنًٌقومًبإٌداعًتقرٌرًالخبرةًلدىًأمانةً

اًللقضاءًوًهذاًبموجبًمحضًباعتبارهضبطًالمحكمةً رًإٌداعًخبرةًموقعًعلٌهًمساعد 

منًقبلًالخبٌرًوًكذاًرئٌسًاألمانة
3
.ً

ٌجبًعلىًأمٌنًضبطًالجهةًالقضائٌةًالتًًأمرتًبالخبرةًتلقًًالتقرٌرًوًإعطاءً

ًرٌخهًوًترقٌمه.ؤإشهادًللخبٌرًبعدًتسجٌلهًفًًسجلًخاصًوًت

ًنًالخبٌرًٌودعًالنسخةًاألصلٌةًمنًالتقرٌرًوًعددًالنسخًالًتقلًعلىًعددًأطراؾإ

ًالدعوى.

                                                           
1
الؽوتًًبنًملحة،ًقواعدًوًطرقًاإلثباتًوًمباشرتهاًفًًنظامًالقانونًالجزائري،ًالطبعةًاألولى،ًالجزائرً،ًالدٌوانًالوطنًًلألشؽالًً

ً.655،ًص5886ًة،التربوٌ
2
اًفإنهًٌودعًبكتابةًضبطًالمحكمة،ًوًٌبلػ49ًًالمادةًً  ٌ منًقانونًاإلجراءاتًالمدنٌةًالقدٌم"ًٌوضعًالتقرٌرًالشفويًبالجلسة،ًأماًإذاًكانًكتاب

ًلألطراؾًقبلًالنداءًعلىًالدعوى.
3
ً.84أنظرًالملحقًرقمًً
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نشٌرًإلىًعدمًإمكانٌةًإطالعًالخصومًعلىًنتائجًالخبرةًإالًبعدًأنًٌتمًإٌداعًالتقرٌرً

ًبؤمانةًالضبطًوًدفعًالمصارٌؾًالمتبقٌة.ًرسمٌامنًطرؾًالخبٌرً

فًًهذاًالصددًسبقًللمحكمةًالعلٌاًوًأنًقضتًفًًقرارهاًالصادرًعنًالؽرفةً

بؤنهًالًداعًًلمصادقةًرئٌسًالمحكمة65/86/6996ًًبتارٌخ70990ًًالمدنٌةًتحتًرقمً

ًعلىًتقرٌرًالخبرةًوقتًإٌداعه.

إلىًمسؤلةًإٌداعًتقرٌرًًلقدًتطرقًالمشرعًالجزائريًفًًمجالًالقضاءًاإلداري

اًفًًالمادة وًالتًًتنصًعلىًأنًًةمنًقانونًالضرائبًالمباشر846/8ًًالخبرةًوًتحدٌد 

فةًاإلدارٌةًوًللخصومًالواقعًإخطارهمً"تقارٌرًالخبراءًٌتمًإٌداعهاًبقلمًكاتبًضبطًالؽر

ا".58ًبذلكًالحقًفًًاإلطالعًبفحواهاًخاللًمهلةًأقصاهاً ًٌوم 

منًقانونًاإلجراءاتًالمدنٌةًالفرنسًًالتًًتنصً"670ًًإذاًقارناًهذهًالمادةًوًالمادةً

وًالتقارٌرًالصادرةًأثناءًإنجازًالخبرةًترسلًإماًعلىًالوجهًالذيًًاآلراءالمحاضرًوً

فٌهًأوًفًًشكلًنسخًلكلًمنًاألطراؾًحسبًالحاالتًبمعرفةًكاتبًالجهةًًوردت

ٌبٌنًذلكًًوًأوًمنًالمتخصصًالفنًًالذيًتولىًإنجازهًئهالقضائٌةًالتًًأمرتًبإجرا

ًضمنًاألصل".

التًًتحثًالخبراءًعلىًإٌداعًتقرٌرهمًبقلمًكتابةًضبطًالجهة585ًًالمادةً

القضائٌة
1

ائريًوًالفرنسًًفًًمسؤلةًإٌداعًالتقرٌرًبؤمانةً،ًنالحظًتشابهًبٌنًالنصٌنًالجز

طرٌقةًالتبلٌػ،ًففًًالقانونًالضبطًمنًطرؾًالخبٌر،ًأماًوجهًاإلختالؾًفٌتمثلًفًً

منًق.إ.م.إ.ًأماًف94ًًًحسبًنصًالمادة:ًالجزائريًأمٌنًالضبطًهوًالمكلؾًبالتبلٌػً

ًوًالخبراء.أًالقانونًالفرنسًًفنجدًأنًمهمةًتبلٌػًالتقرٌرًموكلةًلكاتبًالضبط

نشٌرًإلىًأنهًفًًحالةًماًأرادًالخبٌرًإضافةًمعلوماتًأوًبٌاناتًأوًملحقاتًبعدً

منًق.إ.م.إ.646ًًالمادةًًعداإٌداعًتقرٌرهًفإنًمنًق.إ.م.إ.ًلمًٌوضحًهذاًالموضوعًماً

علٌهاًالخبٌرًتقرٌرهًًالتًًجاءتًبالنصًالثانً:ً"ًإذاًرأىًالقاضًًأنًالعناصرًالتًًبنى

                                                           
1
ً.98بطاهرًتواتً،ًالمرجعًالسابق،ًصًً
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زمةًكماًٌجوزًلهًعلىًالخصوصًأنًٌؤمرًالهًأنًٌتخذًجمٌعًاإلجراءاتًاللًؼٌرًوافٌة

وًالمعلوماتًًاإلٌضاحاتبإستكمالًالتحقٌقًأوًبحضورًالخبٌرًأمامهًلٌتلقىًمنهً

ًالضرورٌة".

ا ٌا  : أجال إٌداع التقرٌر:ثان

ٌخضعًهذاًاألمرًلتقدٌرًالقاضًًفلهًوحدهًتقدٌرًأجلًإٌداعًالخبرةًالمنجزةًلدىً

اًفًًذلكًالظروؾًالمحٌطةًبإنجازًالخبرة.أمانةً  ٌ ًالضبطًمراع

 إٌداع تقرٌر الخبرة فً األجال المحددة:

إذاًقامًالخبٌرًبإٌداعًتقرٌرًالخبٌرًالذيًأنجزهًلدىًكتابةًالضبطًوًفًًالوقتًالمحددً

ًتكونًمهمةًالخبٌرًقدًانتهت. ًبموجبًالحكمًاآلمرًبإجراءًالخبرة،ًعندئذ 

اإلجراءًفإنًالخبٌرًالًٌستطٌعًإضافةًأيًمعلوماتًأوًإجراءًأيًًعلٌهًفبعدًإتمامًهذاف

تعدٌلًأوًتصحٌح،ًوًلكًًٌباشرًالخصومًإجراءاتًإعادةًالسٌرًفًًالدعوىًفإنهًٌتعٌنً

الخبرةًإخبارًالخصومًبهذاًاإلٌداعًحتىًٌتمكنواًمنًًاستلمعلىًكاتبًالضبطًالذيً

المشرعًالمهلةًالتًًٌتعٌنًفٌهاًعلىًًاإلطالعًعلىًالتقرٌرًالمودعًوًمناقشته،ًوًلمًٌحدد

اإلٌداعبكاتبًالضبطًإخطارًالخصومً
1

ً.ً

تجدرًاإلشارةًإلىًأنهًفًًالواقعًالعملًًلٌسًهناكًإستدعاءًلألطراؾًمنًكاتبً

الضبط،ًوًإنماًٌقومًبتسلٌمًنسخةًمتىًطلبًمنهًذلكًمنًقبلًمنًكانًطرف اًفًًالدعوى،ً

وجدت،ًفتمنحًلهًنسخةًمإشرًعلٌهاًوًتحملًالطابعًبشرطًتكملةًالمصارٌؾًالمتبقٌةًإنً

ًالضرٌبًًكلًصفحةًمنًصفحاتًالتقرٌر.

 إٌداع التقرٌر خارج األجال القانونٌة: 

منًًانتهىإذاًحلًاألجلًالمحددًللخبٌرًفًًالحكمًالصادرًبتعٌنهًدونًأنًٌكونًقدً

عهًأمانةًضبطًإنجازًالمهمةًالمسندةًإلٌه،ًأوًلمًٌكنًقدًأعدًتقرٌرًالخبرةًوًلمًٌود

تنصًعلىًأنه68/68/95ًًالمإرخًف95/068ًًًمنًالمرسوم58ًًالمحكمة،ًفإنًالمادةً

                                                           
1
ً.650،ًص5887ًةًالقضائٌةًفًًمادةًالمنازعاتًاإلدارٌة،ًدارًهومة،ًالجزائر،ًالطبعةًرشٌدًخلوفً،ًالخبرً
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اًالمبرراتًًانقضاءٌجبًعلىًالخبٌرًوًقبلً األجلًإخطارًالجهةًالقضائٌةًالمختصةًمقدم 

التًًجعلتهًٌتؤخرًعنًإنجازًالمهمةًالمسندةًإلٌهًأوًٌتؤخرًعنًإعدادًتقرٌرًالخبرةًوً

ا.إٌداعهاًلدىًأ ًمانةًضبطًالمحكمة،ًحتىًتقررًهذهًاألخٌرةًماًتراهًمناسب 

منًق.إ.م.إ.ًعلىًأنهً"ًإذاًقبلًالخبٌرًالمهمة85ًًفقرة650ًًلقدًوردًفًًنصًالمادةً

وًلمًٌقمًبهاًأوًلمًٌنجزًتقرٌرهًأوًلمًٌودعهًفًًاألجلًالمحددًجازًالحكمًعلٌهًبكلًماً

ٌهًبالتعوٌضاتًالمدنٌة،ًوًٌمكنًعالوةًالحكمًعلًاالقتضاءتسببًفٌهًمنًمصارٌؾًوًعندً

ً".ًاستبدالهعلىًذلكً

منًخاللًنصًهذهًالمادةًٌتبٌنًلناًأنًهناكًإجراءاتًٌتخذهاًالقاضًًفًًحقًالخبٌرً

بتعٌٌنهًدونًعذرًًاآلمرالمتخلؾًعنًإٌداعًتقرٌرهًفًًالمدةًالمحددةًفًًمنطوقًالحكمً

مبرر،ًوهً:
1
ً

ًهٌرؽلمسندةًإلٌه،ًففًًهذهًالحالةًجازًإستبدالهًبفًًحالةًرفضًالخبٌرًالقٌامًبالمهمةًا

 منًالخبراءًبموجبًأمرًعلىًعرٌضة.

فًًحالةًقبولهًأداءًالمهمةًإالًأنهًلمًٌنجزهاًوًلمًٌقدمًتقرٌرهًفًًالمٌعادًالمحدد،ً

الحكمًعلٌهًًاالقتضاءفٌجوزًالحكمًعلٌهًبكلًماًًتسببًفٌهًمنًمصارٌؾًوًعندً

 بؽٌرهًمنًالخبراء.ًاستبدالهبهاًالخصوم،ًكماًٌمكنًبالتعوٌضاتًالمدنٌةًالتًًٌطل

بعدًإٌداعًتقرٌرًالخبرةًلدىًأمانةًضبطًالمحكمةًمنًطرؾًالخبٌرًٌقومًرئٌسًالجهةً

اًبعٌنً ًاحترامفًًذلكًالمساعًًالمبذولةًوًًاالعتبارالقضائٌةًبتحدٌدًأتعابًالخبٌرًأخذ 

ًوًجودةًالعملًالمقدمًإضافةًإلىًنوعًالقضٌة.ًاآلجال

ثمًبعدًذلكًٌرخصًرئٌسًالجهةًالقضائٌةًألمانةًالضبطًبتسلٌمًالمبالػًالمودعةًلدٌهاً

للخبٌر،ًوًذلكًفًًحدودًالمبلػًالمستحق،ًوًإذاًتبٌنًأنًالمبالػًالمودعةًتقلًعنًالقٌمةً

                                                           
1
ً.650رشٌدًخلوفً،ًالمرجعًالسابق،ًصً
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الػًالمستحقةًللخبٌرًبالمًباستكمالالتًًحددهاًرئٌسًالجهةًالقضائٌةًفإنًهذاًاألخٌرًٌؤمرً

هًأوًإعادةًالمبالػًالزائدةًإلىًمنًأودعهاكمقابلًأتعاب
1

ً.ً

فًًجمٌعًهذهًالحاالتًٌفصلًرئٌسًالجهةًالقضائٌةًبؤمرًتسلمًنسخةًمنهًللخبٌرًمنً

ًمنًق.إ.م.إ..640ًطرؾًكتابةًالضبطًللتنفٌذًوًهذاًماًنصتًعلٌهًالمادةً

كماًٌمنعًعلىًالخبٌرًتلقًًتسبٌقاتًعنًاألتعابًمنًطرؾًالخصومًمباشرةًوًعندً

لمخالفةًٌتمًشطبًإسمهًمنًقائمةًالخبراءًوًتبطلًالخبرةا
2
648ًوًهذاًماًأكدتهًالمادةًً

ًمنًق.إ.م.إ.

 : مرحلة مناقشة تقرٌر الخبرةالفرع الثانً

لقدًأوجبًالقانونًعلىًالخبٌرًأنًٌقدمًتقرٌرهًإلىًالمحكمةًوًٌضمنهًبنتٌجةًأعمالهً

ً:وًرأٌهًوًاألوجهًالتًًأسندًإلٌها،ًوًالهدؾًمنًذلك

التًًإستندًًٌدناسنتٌجةًالتًًتوصلًإلٌهاًالخبٌرًوًاألمنًمناقشةًالًتمكٌنًالخصوم

إلٌها،ًإذًتعٌنًعلىًالمحكمةًأنًتفسحًالمجالًللخصومًبتقدٌمًمالحظاتهمًوًكذاًإستعمالً

ًحقهمًفًًمناقشةًالتقرٌر.

أمامًإخاللًبحقًمنًحقوقًالدفاعًوًبالتالًًإمكانٌةًالطعنًفًًالحكمًًاكنإالًوً

الصادرًفًًالدعوىًبالبطالن
3

ًلمناقشةًأطراؾًالنزاعً اًمحال  .ًفتقرٌرًالخبرةًٌكونًدائم 

اًوًذلكًمنًخاللًمذكراتًاألطراؾًالتًًٌتمًتبادلهاًأثناءًسٌرًالدعوى. اًأوًإٌجاب  ًسلب 

عادةًالقضٌةًللجدولًللفصلًفًًالموضوعًبمبادرةًمنًبعدًإًهفإنأماًبالنسبةًللمحكمةً

الخصمًصاحبًالمصلحةًفًًذلك،ًقدًتبٌنًللمحكمةًأنًالعناصرًالتًًأسسًعلٌهاًالخبٌرً

تقرٌرهًؼٌرًوافٌة،ًففًًهذهًالحالةًٌجوزًلهاًمنًتلقاءًنفسهاًأوًبطلبًمنًالخصومً

اإستدعاءًالخبٌرًلمناقشتهًفًًنتٌجةًأعمالهًوًإستخالصًماًكانًؼ فًًتقرٌرهًامض 
4
.ً

                                                           
1
ً.656،ًص5889ًالطبعةًاألولىًً-عبدًالسالمًدٌب،ًقانونًاإلجراءاتًالمدنٌةًوًاإلدارٌةًترجمةًللمحكمةًالعادلة،ًموفمًللنشر،ًالجزائرً
2
ً.655،ًص5866لمرجعًالسابق،ًالطبعةًالثانٌةعبدًالسالمًدٌب،ًاً
3
ً.079سلٌمانًمرقس،ًالمرجعًالسابق،ًصًً
4
ً.088سلٌمانًمرقس،ًالمرجعًالسابق،ًصًً
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بمثابةًًوًفًًحالةًرفضهًٌعتبرإلستدعائهًأمامًالمحكمةًًٌتعٌنًعلىًالخبٌرًاإلستجابة

95/0681منًالمرسومًرقم58ًًالخطؤًالمهنًًحسبًالفقرةًاألخٌرةًمنًالمادةً
.ً

قدًٌنطويًتقرٌرًالخبٌرًعلىًوسائلًدفاعًشكلٌةًكالدفعًببطالنًأعمالًالخبٌرًلعدمً

الشكلٌةًالتًًٌوجبهاًالقانونًأوًوسائلًدفاعًموضوعٌةًكماًلوًأثبتًمراعاتهًاألوضاعً

ًالخبٌرًفًًتقرٌرهًواقعةًؼٌرًصحٌحة.

علٌهًفإنهًٌحقًللخصومًالتمسكًبوسائلًالدفاعًهذهًشكلٌةًكانتًأوًموضوعٌة،ًوًف

فًًالمقابلًتلتزمًالمحكمةًبالردًعلىًكلًدفاعًٌعرضًعلٌهاًإذاًتمًالتمسكًبه
2
.ً

الخصومًتقدٌمًالطلباتًالمتعلقةًبؤوجهًالدفاعًوفقًالشروطًًعلىإالًأنهًٌتعٌنً

تكونًالطلباتًواضحةًجازمةًلهاًعالقةًمباشرةًبموضوعًالدعوىًأنالقانونٌة،ًو
3
.ً

علٌهًفإذاًإقتنعًالقاضًًبالوسٌلةًالمدفوعًبهاًفإنهًإماًٌؤمرًبإجراءًخبرةًثانٌةًأوًف

ًقرٌرًوًالتًًتعتبرًثانوٌةًأوًؼٌرًأساسٌة.جدٌدةًأوًٌكتفًًبإزالةًالعملٌاتًالمعٌبةًمنًالت

نًكلًالسلطاتًالممنوحةًللقاضًًفًًإطارًمناقشةًتقرٌرًالخبرةًتعتبرًجوازٌة،ًإ

فالمحكمةًهًًمنًتقررًجدوىًوًأهمٌةًهذهًالمناقشةًوًبالتالًًفلهاًكاملًالسلطةًالتقدٌرٌةً

فًًذلك
4

ً.ً

اًٌكونًهناكًحكمًصادرًٌقض خبٌرًوًهذاًًًًبتعٌٌنتجدرًاإلشارةًإلىًأنهًأحٌان 

األخٌرًٌنجزًتقرٌره،ًإالًأنهًالًٌعادًالسٌرًفًًالدعوىًمنًقبلًأحدًالخصومًففًًهذهً

ًفإنًالخبرةًتسقط.(85ًتٌن)الحالةًإذاًمرتًمدةًسن

ًمنًق.إ.م.إ.ًعلىًماًٌلً:555ًقدًنصتًالمادةً

ً.زمةالتسقطًالخصومةًنتٌجةًتخلؾًالخصومًعنًالقٌامًبالمساعًًال

                                                           
1
ًالسالؾًالذكر.95/068ًمرسومًتنفٌذيًرقمًً
2
ً.048الطبعةًاألولى،ًص6980ًًعزمًًعبدًالفتاح،ًتسبٌبًاألحكامًوًأعمالًالقضاء،ًدارًالفكرًالعربً،ًمصر،ً
3
ً.655بؽاشًًكرٌمة،ًالمرجعًالسابق،ًصًً
4
ً.085سلٌمانًمرقس،ًالمرجعًالسابق،ًصًً
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مًتقدٌمًطلبًوًٌسقطًإماًعنًطرٌقًدعوىًأوًعنًطرٌقًدفعًٌثٌرهًٌجوزًللخصوً

ًأحدهمًقبلًأٌةًمناقشةًفًًالموضوع.

منًجهةًوًمنًجهةًأخرىًمنًهذاًٌحتسبًأجلًسنتٌنًمنًتارٌخًصدورًالحكمً

تارٌخًإٌداعًالخبرةًأيًإذاًنفذًالحكمًفًًاألجلًوًتمًإٌداعًالخبرةًفًًاألجلًٌبدأًمنً

ىًصحٌحًهوًأخرًإجراءًصحٌحًعلةًعدمًإٌداعًالخبرةًفؤخرًمستارٌخًاإلٌداع،ًوًفًًحا

تمًالقٌامًبه
1
. 
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ً

ً

ً

                                                           
1
57ًٌوسؾًدالندة،ًالمرجعًالسابق،ًصًً
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 بها للطعن فٌه اآلمر: حجٌة الخبرة و قابلٌة السند القضائً المبحث الثانً

متىًقدمًالخبٌرًتقرٌرهًإلىًالمحكمةًوًضمنهًالمالحظاتًالعلمٌةًأوًالفنٌةًوًكذاً

اإلجابةًعنًاألسئلةًالفنٌةًالمحددةًمنًطرؾًالقاضً،ًوًالنتٌجةًالمتوصلًإلٌها.ًوًلمً

اًبؤيًعٌبًٌستوجبًالبطالنًفإنًالقاضًًبعدً ًبرأيًاقتناعهٌكنًتقرٌرًالخبٌرًهذاًمشوب 

ًبموجبًحكم.ًةلىًتقرٌرًالخبرالخبٌرًٌتبناهًوًٌوافقًع

اًعلىً  ٌ هذاًالحكمًالذيًٌتجسدًفٌهًقبولًأوًرفضًلتقرٌرًالخبرةًوًذلكًبالمصادقةًكل

اًأوًعدمًاألخذًبهًوًبالتالًًٌجوزًللخصومًالطعنًفًًالسندًالقاضًً  ٌ التقرٌرًأوًجزئ

ًبتعٌٌنًالخبٌرًمعًالحكمًالقطعًًالمتعلقًبالخبرة.

إلىًمدىًقوةًثبوتٌةًنتائجًالخبرةًالقضائٌةًفًًالمطلبًلذاًسنتطرقًفًًهذاًالمبحثً

ًاألولًوًإلىًطرقًالطعنًفًًالسندًالقاضًًبتعٌٌنًالخبٌرًفًًالمطلبًالثانً.

 : مدى قوة ثبوتٌة نتائج الخبرةالمطلب األول

،ًوًٌخضعًٌعتبرًتقرٌرًالخبرةًدلٌلًمنًأدلةًاإلثباتًإالًأنهًلٌسًبالدلٌلًالحاسم

إلٌهًًاطمؤنتالحرٌةًفًًأنًتؤخذًبتقرٌرًالخبٌرًكلهًإذاًًالتًًلهاًلمحكمةللسلطةًالتقدٌرٌةًل

ًوًإحترمتًفٌهًاإلجراءات.

ا،ًفتؤخذًالمحكمةً الجزءًالسلٌمًأوًتؤمرًبتحقٌقًبأماًإذاًكانًتقرٌرًالخبرةًناقص 

اً اًإذاًتخللهًعٌبًجوهريًفٌحكمًًاستبعادتكمٌلً،ًوًللمحكمةًأٌض   ٌ تقرٌرًالخبرةًنهائ

ًالتالًًٌتمًتعٌٌنًخبٌرًأخرًللقٌامًبنفسًالمهام.بتقرٌرًوًببطالنًال

بالرؼمًمنًأنًهذهًالحاالتًتجسدًالسلطةًالتقدٌرٌةًللقاضًًفًًالتعاملًمعًتقرٌرً

ًالخبرةًإالًأنًهناكًحاالتًتكونًالمحكمةًملزمةًفٌهاًبرأيًالخبٌر.

قاضًًفًًعلٌهًنقسمًهذاًالمطلبًإلىًفرعٌن:ًنتطرقًفًًالفرعًاألولًإلىًسلطةًالف

 تقدٌرًرأيًالخبٌرًوًفًًالفرعًالثانًًإلىًالقٌودًالواردةًعلىًالسلطةًالتقدٌرٌةًللقاضً.
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 : سلطة القاضً فً تقدٌر رأي الخبٌر:الفرع األول

ً،الًٌلزمًالمحكمةًوًالًٌقٌدًقضائهاًاستشاريالمبدأًالعام،ًإنًرأيًالخبٌرًرأيً

فالقاضًًهوًصاحبًالقولًالفاصلًفًًالدعوى
1

فالمحكمةًالًتتقٌدًبالرأيًالذيًتوصلً،ً

اًإلٌهًالخبٌرًفًًتقرٌرهًفلهاًأنًتؤخذًبه  ٌ اًأوًبجزءًمنه،ًكماًلهاًأنًتستبعدهًنهائ  ٌ كل
2
.ً

منًق.إ.م.إ.ًإلٌهًمنًخاللًنصهاًعلىًالموقؾًالذيًٌجب644ًًتطرقتًالمادةًلقدً

ًعلىًالقاضًًإتخاذهًمنًتقرٌرًالخبرة.

 جاء فً تقرٌر الخبرة إذا إقتنعت به : أن تأخذ المحكمة بكل ماأوالا 

المحكمةًًاقتنعتفًًهذهًالحالةًتؤخذًالمحكمةًبرأيًالخبٌرًبرمتهًوًأسبابهًفمتىً

برأيًالخبٌرًوًالنتائجًالتًًتوصلًإلٌها،ًوًأنهًأجابًعلىًجمٌعًاألسئلةًالمطروحةً

علٌه،ًفإنهاًتستطٌعًأنًتؤخذًبماًجاءًفٌهًدونًقٌدًأوًشرط،ًعلىًأنًسلطةًالقاضًًفًً

ا،ًبؤنًتكونًالواقعةًالمرادًإثباتهاً األخذًبنتائجًالخبرةًمقٌدةًبقواعدًاإلثباتًالمحددةًقانون 

ةًمادٌةًٌجوزًإثباتهاًبالخبرةًعلىًعكسًالواقعةًالقانونٌةًالتًًتثبتًبطرقًأخرىًوًواقع

ًلٌسًبالخبرة.

تقرٌرًالخبرةًأنًًاعتمادبناءًعلىًهذاًفإنهًٌجبًعلىًالقاضًًوًقبلًاإلقدامًعلىً

اًعلىًأسبابًصحٌح  ٌ وًكافٌةًبذاتهاًوًإالًفالًٌجوزًًةٌتؤكدًمنًأنًهذاًالتقرٌرًمبن

التقرٌرًوًبناءًحكمهاًعلٌهًوًبالتالًًٌكونًهذاًالحكمًعرضةًللنقصًوًًاعتمادللمحكمةً

الطباإل
3
.ً

ا ٌا  : للمحكمة أن تأخذ ببعض ما تضمنه تقرٌر الخبٌر و ترك الباقًثان

إنًالقاعدةًفًًشؤنًالخبرةًأنًالمحكمةًؼٌرًمقٌدةًبرأيًالخبٌرًفلهاًالسلطةًالتقدٌرٌةً

وًبالتالًًتجزئةًتقرٌرًالخبٌرًوًاألخذًببعضًماًةًالمقدمةًأمامهاًفًًالموازنةًبٌنًاألدل

                                                           
1
وتًمصطفىًأبوًأحمدًأبوًعمروًوًنبٌلًإبراهٌمًسعد،ًاإلثباتًفًًالموادًالمدنٌةًوًالتجارٌة،ًالطبعةًاألولى،ًمنشوراتًالحلبًًالحقوقٌة،ًبٌرً

ً.565،ًص5866ً
2
ً.505محمودًمرادًالشنٌكات،ًالمرجعًالسابق،ًصًً
3
ً.586و588ًًعزمًًعبدًالفتاح،ًالمرجعًالسابق،ًصًً
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جاءًفٌهًمنًأدلةًوًأراءًوًنتائجًدونًالبعضًاألخر،ًفالًتقضًًالمحكمةًإالًبماًتطمئنً

ًإلٌه.

إالًأنهًعلىًالمحكمةًتوضٌحًاألسبابًالتًًجعلتهاًتؤخذًبجزءًمنًالخبرةًفقطًوً

تستؽنًًعنًالجزءًاألخر
1
.ً

ةًوًتذكرًأسبابًوًدوافعًذلكًففًًهذهًالحالةًقدًتستبعدًالمحكمةًجزءًمنًالخبر

هوًالمطلوبًبالضبطًٌمكنًلهاًاألمرًبتحقٌقًإضافًًوًتوضحًمنًجدٌدًما
2

ً.ً

فًًهذهًالحالةًفإنًللقاضًًأنًٌؤمرًبخبرةًثانٌةًفًًنفسًالقضٌةًوًلكنًفًًنقاطًفنٌةً

ؼٌرًمثارةًفًًالخبرةًاألولى
3

ًالستكمال.ًأوًأنًٌؤمرًبإعادةًالتقرٌرًإلىًنفسًالخبٌرً

النقصًالموجودًفٌه،ًوًلهًكذلكًأنًٌؤمرًبخبرةًتكمٌلٌةًبسببًعدمًاإلجابةًعنًاألسئلةً

ًالتقنٌةًالمطروحةًعلىًالخبٌر.

الخبٌرًمنًتلقاءًنفسهًأوًبناءًعلىًطلبًالخصومًًباستدعاءكماًٌمكنًللقاضًًاألمرً

ًللمعاٌنةًوًذلكًللضرورة.ًباالنتقالللجلسةًلمناقشةًالتقرٌر،ًوًكذاًاألمرً

ا  : للمحكمة أن ترفض كل ما جاء فً تقرٌر الخبٌرثالثا

تؤخذًبرأٌهًالًالقاعدةًفًًشؤنًالخبرةًأنًالمحكمةًؼٌرًمقٌدةًبرأيًالخبٌرًفلهاًأنًًإن

أيًالذيًٌتعارضًمعًماًأثبتهًبناءًعلىًاألدلةًالمقدمةًفًًالدعوىًمتىًوًتحكمًبالر

وجدتًفٌهاًماًٌكفًًلتكوٌنًعقٌدتها
4
.ً

فالمحكمةًالًتتقٌدًبرأيًالخبٌرًالمنتدبًفًًالدعوىًبلًلهاًأنًتطرحهًوًالًتؤخذًبهً

منهًقناعتها،ًوًهذاًماًعبرًعلٌهًالمشرعًًاستقتولكنًبشرطًأنًتبٌنًالدلٌلًالذيً

منًق.إ.م.إ.ًفًًفقرتهاًالثانٌةًالتًًجاءًفٌهاًماٌلً:ً"ًالقاض644ًًًالجزائريًفًًالمادةً

ًؼٌرًملزمًبرأيًالخبٌرًؼٌرًأنهًٌنبؽًًعلٌهًتسبٌبًإستبعادًنتائجًالخبرة."

                                                           
1
ً.048محمودًمرادًالشنٌكات،ًالمرجعًالسابق،صًً
2
ً.665رشٌدًخلوفً،ًالمرجعًالسابق،ًصً
3
ً.668مواليًملٌانًًبؽدادي،ًالمرجعًالسابق،ًصًً
4
هاًفًًالنظامًالقانونًًالجزائري،ًالدٌوانًالقانونًًلألشؽالًالتربوٌة،ًالجزائر،ًالطبعةًاألولىًرمضانًأبوًالسعود،ًأصولًاإلثباتًوًمباشرتً

ً.468،ًص5886
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الحكمًعلىًفلقدًقررًالقضاءًالمقارنًأن:ً"ًإطراحًتقرٌرًالخبٌرًجائزًبشرطًإقامةً

أدلةًصحٌحةًوًسائؽةًوًؼٌرًمخالفةًللثابتًفًًاألوراق
1
.ً

قدًٌكونًتقرٌرًالخبرةًمخالف اًللقانونًوًبالتالًًالًتحترمًفٌهًالقواعدًالجوهرٌةً

ً، إلجراءًعملٌةًالخبرة،ًوًبالتالًًفإنًتقرٌرًالخبرةًالمنجزًفًًهذهًاألوضاعًٌكونًباطال 

اًعلىًإجراءًباطلًفالًتملكًالمحكمةًتؤسٌسًحكمهاًعلٌه، وًإالًأصبحًمإسس 
2
.ً

إنًبطالنًتقرٌرًالخبرةًقدًٌكونًبسببًعٌبًٌلحقًالخبرةًمنًحٌثًالشكل،ًوًذلكً

ًالذيًٌصٌبهاًمنًحٌثًالموضوع.

 العٌوب الموضوعٌة المؤدٌة إلى بطالن تقرٌر الخبرة:

ًٌترتبًعلىًحالةًقٌامًالعٌبًالموضوعًًفًًتقرٌرًالخبرةًإلىًبطالنًهذاًاألخٌر،

ألحقًضررًبالخصومًأوًال،ًوًمنًأمثلةًالعٌبًالموضوعً،ًإبداءًالخبٌرًرأٌهًفًًًسواء

وًتطبٌقهاًأنقاطًقانونٌةًًاستخالصسواءًتعلقًاألمرًبتفسٌرًنصًقانونًًأوًًمسؤلةًقانونٌة

منًق.إ.م.إ.ًمنًأنًمجال655ًًعلىًوقائعًالدعوىًمخالؾًبذلكًماًنصتًعلٌهًالمادةً

ًتقنٌةًوًالعلمٌةًالمحضةًدونًالمسائلًالقانونٌة.الخبرةًٌشملًالوقائعًال

ٌعتبرًالبطالنًالمقررًكجزاءًإلجراءًخبرةًفًًمسائلًالقانونًمنًالنظامًالعام،ًً

ٌثٌرهاًالقاضًًمنًتلقاءًنفسهًكماًٌمكنًللخصومًالتمسكًبهاًبؤيًمرحلةًكانتًعلٌهاً

ًالدعوى.

 العٌوب الشكلٌة المؤدٌة إلى بطالن الخبرة:

ٌكونًالعٌبًًأوقدًٌكونًالعٌبًالشكلًًمتعلقًبالنظامًالعامًأوًمتعلقًبإجراءًجوهريً

الشكلًًؼٌرًجوهري
3

.ًففًًحالةًالعٌبًالشكلًًالمتعلقًبالنظامًالعامًفإنهًٌإديًإلىً

ًبطالنًالخبرةًبطلبًمنًالخصوم،ًأوًتقضًًبهًالمحكمةًمنًتلقاءًنفسها.

                                                           
1
ً.85الهامش667ً،ًأشارًإلٌهًأحمدًأبوًالوفاء،ًالمرافعاتًالمدنٌةًوًالتجارٌة،ًص69/66/6984ًًنقضًمصريًً
2
ً.5887ادًالمدنٌةًوًالتجارٌة،ًدارًالكتبًالقانونٌةًمصرًطبعةًسٌدًأحمدًمحمود،ًالنظامًاإلجرائًًللخبرةًالقضائٌةًفًًالموً
3
ً.554محمودًمرادًالشنٌكات،ًالمرجعًالسابق،ًصً
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لوهًمنًعرضًماًتمًالقٌامًبهًوًمعاٌنتهًفًًمثالًذلكًخلوًالتقرٌرًمنًأيًتعلٌل،ًأوًخ

ًحدودًالمهمةًالمسندةًللخبٌر.

أماًفًًحالةًالعٌبًالشكلًًالمتعلقًبإجراءًجوهريًفالبطالنًهناًٌجبًأنًٌتمسكًبهً

اًلصالحهم،ًوًالًتحكمًبهًالمحكمةًمنًتلقاءًنفسهاًوًإنماًٌجبًًباعتبارهالخصومً مقرر 

ًيًدفاعًفًًالموضوع.علىًالخصمًالمتضررًأنًٌدفعًبهًقبلًأ

مثالًالعٌبًالشكلًًالمتعلقًبإجراءًجوهري،ًعدمًإخطارًالخبٌرًالخصومًبٌومًوً

الذيًٌقعًعلٌهًبموجبًالمادةًًبااللتزامساعةًوًمكانًإجراءًالخبرة،ًوًبالتالًًإخاللهً

ًمنًق.إ.م.إ..605ً

سكًبهًإنهًمنًشؤنًاإلخاللًبهذاًاإلجراءًأنًٌإديًإلىًبطالنًتقرٌرًالخبرةًإذاًتم

الطرؾًالمتضررًمنهًأمامًقاضًًالموضوعًقبلًإبداءًأيًدفاعًفًًالموضوع،ًوًلٌسً

ًالتمسكًبهًألولًمرةًأمامًالمحكمةًالعلٌا.

80/86/69901هذاًماًذهبتًإلٌهًالمحكمةًالعلٌاًفًًقرارهاًبتارٌخً
وًالذيًأكدتًً

منعًاألطراؾًفٌهًأنًبطالنًإجراءاتًالخبرةًٌنشؤًعندًعدمًإتمامًإجراءاتًاإلخطارًوً

ًمنًتقدٌمًمالحظاتهمًوًطلباتهم.

وًالذيًالًٌترتبًعلٌهًالبطالنًوًالًتؤثٌرًعلىًهناكًالعٌبًالشكلًًالؽٌرًجوهريً

صحةًالخبرة،ًوًمثالًذلك:ًوضعًالخبٌرًلتقرٌرًمستقلًعنًزمالئهًالخبراءًوًذلكًفًً

حالًتعددهم
2
.ً

فًًمجالًالتعاملًمعًتقرٌرًًعلٌهًبناءًعلىًماًتقدمًنجدًبؤنًسلطةًالقاضًًالتقدٌرٌةف

الخبرةًواسعة،ًإالًأنهاًمنًالناحٌةًالعملٌةًلٌستًمطلقة،ًفالقاضًًسٌؤخذًبرأيًالخبٌرًالً

محالة،ًإذًالًٌهمًأنًٌؤخذًبرأيًالخبٌرًاألولًأوًالثانًًأوًحتىًالثالثًإنًدعتً

ًالضرورة.

                                                           
1
ً.684،ًص6994ًلسنة80ًً،ًمنشورًبالمجلةًالقضائٌةًعدد95868ًتحتًرقم80/86/6990ًًقرارًصادرًبتارٌخًً
2
ً.554محمودًمرادًالشنٌكات،ًالمرجعًالسابق،ًصًً
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 : القٌود التً تحد من سلطة القاضً التقدٌرٌةالفرع الثانً

اًفإنًلهاًأنًتؤخذًبتقرٌرهًمتىً لقدًذكرناًفٌماًسبقًأنهًمتىًندبتًالمحكمةًخبٌر 

إلٌه،ًوًإلىًاألسسًوًاألسبابًالتًًقامًعلٌهاًأوًأنًتطرحه،ًإالًأنًهذهًالسلطةًًاطمؤنت

ًلٌستًبالمطلقةًالخاضعةًألهواءًالقاضًًبلًهًًمقٌدةًبالقٌودًالتالٌة:

 : الصلح بٌن األطرافأوالا 

إذاًكانًتقرٌرًالخبرةًعبارةًعنًصلحًوقعًبٌنًاألطراؾًبطرٌقةًقانونٌةًوًصحٌحة،ً

علٌهًالخبٌرًوًقدمًرأٌه،ًوًتمتًموافقةًالمحكمةًوًمصادقتهاًعلٌهًوفق اًللقانون،ًًاطلعوً

ًففًًهذهًالحالةًتعتبرًالمحكمةًملتزمةًبنتائجًالخبرةًالتًًتوصلًإلٌهاًالخبٌرًفًًتقرٌره.

مجالًلسلطةًالقاضًًالتقدٌرٌةًإلعطاءًرأٌهًفًًتقرٌرًالخبٌر،ًفلهًفقطًبالتالًًالًفالً

ًمراقبةًمدىًصحةًوًقانونٌةًهذاًاإلتفاقًأوًالصلح.

فًًهذاًاإلطارًصدرًقرارًعنًالمحكمةًالعلٌاًفًًؼرفتهاًالعقارٌةًبتارٌخً

فًًقضٌةًورثةً"ًلٌسًللصلحًالحاصلًأمامًالخبٌرًأيًأثرًقانونًًف68/86/5868ًًً

اًوًإنكارهًمنًأحدًالطرفٌن."ًًاعتمادهعدمًحالةً قضاء 
1 

ا ٌا  : عدم تفسٌر نتائج الخبرةثان

وًتشوٌهًنتائجًتقرٌرًالخبرةًالتًًتوصلًإلٌهاًٌجبًعلىًالمحكمةًأنًالًتقومًبتؽٌٌرً

اًإلىً المحكمةًعلىًأفكارًوهمٌةًلمًٌتوصلًإلٌهاًًاعتمادالخبٌرًألنًهذاًسٌإديًحتم 

ًتقرٌره.ًالخبٌرًوًلمًٌضمنهاًنتائج

علٌهًفإذاًتعلقًاألمرًبمسؤلةًفنٌةًأوًعلمٌةًفتكونًالخبرةًفنٌةًبحتةًمثلًالخبرةًف

....ًإلخ.ًالًٌجوزًللقاضًًتؽٌٌرًنتائجهاًإالًبواسطةًخبٌرًًالكٌماوٌةالطبٌةًأوًالتحالٌلً

ًأخر.

                                                           
1
المحكمةًالعلٌاًالعددًاألول66ًًمجلة68/86/5868ًً،ًالمإرخًف586884ًًلمحكمةًالعلٌا،ًالؽرفةًالعقارٌة،ًملؾًرقمًقرارًصادرًعنًاً

5866.ً
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علٌهًقضاءًالمحكمةًالعلٌاًمنًخاللًقرارهاًالصادرًفًًًاستقرهذاًماً

"إنًقضاةًالموضوعًملزمٌنًبتسبٌبًحكمهمًتسبٌبًالًٌتناقضًمع66/85/6980ًً

الوثائقًالفنٌةًالبحتةًذلكًأنًتقرٌرًنسبةًالعجزًالمقدرةًمنًطرؾًاألطباءًهًًعملٌةًفنٌةً

منًنسبةًالعجزًالمقدرةًعملًالقضاةًوًالًٌمكنًتنفٌذهاًأوًاإلقاللًًاختصاصتخرجًعنً

إالًبواسطةًطبٌبًأخر،ًوًبماًأنًقضاةًالمجلسًسببواًقرارهمًبحٌثٌةًتناقضًالخبرةً

وًدونًً%58بناءًعلىًحكمًتمهٌديًوًالتًًقدرتًنسبةًالعجزًبنسبةًًالمقدرةالفنٌةً

واًفًًإعطاءًقرارهمًالتبرٌراتًالكافٌةًوًراللجوءًإلىًطبٌبًأخرًفإنهمًٌكونونًقدًقص

اًوًٌترتبًعنهًنقضًالقرارًالمطعونًفٌهٌكونًال "ًوجهًالمثارًمإسس 
1
.ً

ا  : توافق الخبرة مع األدلة األخرىثالثا

إذاًاستبعدًالقاضًًالخبرةًدونًسببًمقنعًوًهذاًرؼمًتوافقهاًمعًجمٌعًاألدلةًالتًً

الخبرةًمنًملؾًًاستبعادٌحتوٌهاًملؾًالدعوى،ًفإنًهذاًٌإديًإلىًالتشكٌكًفًًقرارً

ٌجبًعلىًالمحكمةًوًقبلًإصدارًالحكمًالفاصلًفًًمبررًقانونً،ًعلىًأنهًًنوالدعوىًد

موضوعًالنزاعًأنًتقومًبدراسةًوافٌةًوًمعمقةًلتقرٌرًالخبرةًوًأنًالًتتسرعًفًًتقٌٌمً

اًإذاًكانًهناكًتوافقًبٌنًتقرٌرً النتائجًالمتوصلًإلٌهاًدونًمبررًقانونً،ًخصوص 

ًوى.الخبرةًوًاألدلةًالموجودةًفًًملؾًالدع

ًانتهتبالتالًًفعلىًالمحكمةًبناءًحكمهاًعلىًأدلةًصحٌحةًمإدٌةًإلىًالنتٌجةًالتًً

ًإلٌها.

نتائجًالخبرةًتسبٌبًمقنع،ًوًهذاًماًأكدتهًًاستبعادهعلٌهًٌجبًعلىًالقاضًًتسبٌبً

ٌمكنًللقاضًًأنًٌإسسً"منًقانونًاإلجراءاتًالمدنٌةًوًاإلدارٌةًبقولها:644ًًالمادةً

ًالخبرة.حكمهًعلىًنتائجً

ً."نتائجًالخبرةًاستبعادهالقاضًًؼٌرًملزمًبرأيًالخبٌر،ًؼٌرًأنهًٌنبؽًًعلٌهًتسبٌبً

ً

                                                           
1
ً.50،ًص6986ً،ًالمجلةًالقضائٌةًلسنة58065ًً،ًملؾًرقم66/85/6980قرارًمإرخًفًًً
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 : طرق الطعن فً السند القاضً بتعٌٌن خبٌرالمطلب الثانً

بالخبرةًفًًظلًقانونًاإلجراءاتًالمدنٌةًٌطرحًإشكالًفًًًاألمرلقدًكانًالحكمً

ًإمكانٌةًإستئنافهًمنًعدمه.

.إ.م.إ.ًكانتًتنصًعلىًإمكانٌةًإستئناؾًالحكمًالتمهٌديًدونًمنًق686ًإنًالمادةً

صدورًالحكمًالقطعًًعلىًعكسًالحكمًالتحضٌريًالذيًالًٌمكنًإستئنافهًإالًمعًًانتظار

وًأنًًاتخاذهالحكمًالقطعً،ًألنًالحكمًالتمهٌديًهوًحكمًتؤمرًفٌهًالمحكمةًبإجراءًٌتعٌنً

لًفٌهًوًمثالًذلكًالحكمًبتعٌٌنًخبٌرًالمحكمةًقدًأبدتًرأٌهاًفًًالموضوعًقبلًالفص

لتعٌٌنًمدىًاألضرارًالتًًأصابتًالمدعًًقبلًالتعرضًلمسؤلةًالتعوٌض،ًأماًالحكمً

التحضٌريًهوًالحكمًالذيًٌقضًًبإجراءًالتحقٌقًفًًالدعوىًدونًالتعرضً

لموضوعها
1
.ً

برةًبالخًاألمرمنًق.إ.م.إ.ًتنصًعلىًأنهً"ًالًٌجوزًإستئناؾًالحكم645ًًإنًالمادةً

ًالفاصلًفًًموضوعًالنزاع.ًالطعنًفٌهًبالنقضًإالًمعًالحكمًأو

اً الحكمًأوًًالستئناؾالًٌمكنًأنًتشكلًالمناقشاتًالمتعلقةًبعناصرًالخبرةًأسباب 

الطعنًفٌهًبالنقضًإذاًلمًتكنًقدًأثٌرتًمسبق اًأمامًالجهةًالقضائٌةًالتًًفصلتًفًًنتائجً

ً."الخبرة

ًلالستئناؾمنًخاللًنصًهذهًالمادةًٌتبٌنًلناًأنًالحكمًالقاضًًبتعٌٌنًقاضًًقابلً

ًأمامًالمجلسًالقضائًًوًالنقضًأمامًالمحكمةًالعلٌاًلكنًبعدًالفصلًفًًالموضوع.

إعادةًالنظرًوًكذاًًاللتماسأنًهذهًالمادةًلمًتتطرقًللمعارضةًوًالًًاالنتباهماًٌلفتً

ة،ًفهلًٌعنًًهذاًعدمًقابلٌةًالحكمًالقاضًًبتعٌٌنًالؽٌرًخارجًعنًالخصومًاعتراض

ًخبٌرًللطعنًفٌهًبهذهًالطرقًالثالث؟.

هذاًماًسنتطرقًإلٌهًمنًخاللًعرضناًلطرقًالطعنًالعادٌةًفًًالفرعًاألولًوً

 الطرقًالؽٌرًعادٌةًفًًالفرعًالثانً.

                                                           
1

ً.640الجامعٌة،ًالجزائر،ًصًًالؽوتًًبنًملحة،ًالقانونًالقضائًًالجزائري،ًالجزءًالثانًًدٌوانًالمطبوعات
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 : طرق الطعن العادٌةالفرع األول

 : المعارضةأوالا 

األحكامًالؽٌابٌةًالهدؾًمنهًسحبًالحكمًالذيًصدرًفًًإنهًطرٌقًطعنًعاديًفًً

ؼٌبةًالمحكومًعلٌهًوًإعادةًنظرًالدعوىًمنًجدٌدًوًأمامًنفسًالجهةًالتًًأصدرتً

ًالحكمًأوًالقرارًالؽٌابً،ًسواءًمحكمةًأوًمجلسًقضائً.

اًمنًتارٌخًالتبلٌػًالرسمًًللحكمً ترفعًالمعارضةًفًًأجلًشهرًواحدًتسريًإبتداء 

الدعوىًالواردةًفًًًافتتاحالؽٌابً،ًوًذلكًحسبًاألشكالًالمقررةًلعرٌضةًًالقرارًأو

منًق.إ.م.إ.ًوًماًٌلٌها،ًعلىًأنًتبلػًالعرٌضةًإلىًأطراؾًالخصومة،64ًًنصًالمادة:ً

ً.منًق.إ.م.إ.008ًو069ًًوًإرفاقهاًبنسخةًمنًالحكمًالمطعونًفٌهًوًهذاًبنصًالمواد:ً

القرارًالمعارضًفٌهًكؤنًلمًٌكن،ًوًإنًالحكمًرضةًٌجعلًالحكمًأوًاإنًالطعنًبالمع

اًفًًمواجهةًجمٌعًالخصوم،ً  ٌ الصادرًفًًهذهًالحالةًبخصوصًالمعارضةًٌعتبرًحضور

منًق.إ.م.إ.،ًوًكذاًطبق اًللمبدأ006ًًوًهوًؼٌرًقابلًللمعارضةًمنًجدٌدًطبق اًللمادة:ً

ًالقائلً"ًالًتقبلًمعارضةًعلىًمعارضة".

إجراءًمنًإجراءاتًالتحقٌقًطبق اًللمادة:ًًباعتبارهخبٌرًوًإنًالسندًالقاضًًبتعٌٌنً

منًق.إ.م.إ.86ً
1
ًللطعنًفٌهًبالمعارضةًوًلكنًمعًالحكمًالفاصلًفًًً ٌعتبرًقابال 

الموضوع،ًإالًأنهًفًًالواقعًالعملًًهذاًمستحٌل،ًألنهًمنًؼٌرًالمعقولًتقٌٌدًإجراءً

رةًٌفصلًفٌهًبحكمًمستقلًوًالمعارضةًبصدورًحكمًفًًالموضوعًألنًالرجوعًبعدًالخب

ًجدٌد.

فالًٌعقلًقبولًمعارضةًالخصمًفًًالحكمًالؽٌابًًالسابق،ًبلًٌحقًلهًإستئناؾًحكمً

ًالرجوعًبرمته.

ً

                                                           
1
بإجراءًمنًإجراءاتًالتحقٌق،ًوًًتؤمرالسالؾًالذكر"ًالًتقبلًالمعارضةًفًًاألوامرًوًاألحكامًوًالقراراتًالت89ًًً-88منًقانون86ًًالمادةًً

ًالًٌقبلًإستئنافهاًأوًالطعنًفٌهاًبالنقض،ًإالًمعًالحكمًالذيًفصلًفًًموضوعًالدعوى
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ا ٌا  : اإلستئناف ثان

ًباالستئناؾمنًق.إ.م.إ.ًعلىًأنًاألحكامًالقضائٌةًالقابلةًللطعن000ًًتنصًالمادةً

ماًتفصلًفًًموضوعًالنزاعًأوًفًًدفعًالصادرةًفًًجمٌعًالموادًعندًاألحكامًهًًتلك

شكلًًأوًفًًدفعًبعدمًالقبولًأوًأيًدفعًعارضًأخرًٌنهًًالخصومة،ًماًلمًٌنصً

ًالقانونًعلىًخالؾًذلك.

إنًالهدؾًمنًاإلستئناؾًهوًمراجعةًالحكمًالصادرًعنًالمحكمةًأوًإلؽائهًوًهذاً

ًمنًق.إ.م.إ.005ًطبق اًللمادةً

مٌعًالخصومًالذٌنًكانواًعلىًمستوىًالدرجةًٌعتبرًحقًاإلستئناؾًحقًمقررًلج

،ًأوًمتدخلٌنًأصلٌٌنًأوًمدخلٌنًفًًالخصام،ًوًلكنًاألولىًسواءًمدعٌنًأوًمدعىًعلٌهم

ًبشرطًتوفرًعنصرًالمصلحةًفًًالمستؤنؾ.

ًفًًأولًدرجةًبممارسةً كماًٌسمحًلمنًكانًناقصًاألهلٌةًوًالذيًكانًممثال 

ًمنًالقانونًالمدنًً.48ًطبق اًللمادة:ًاإلستئناؾًبنفسهًإذاًزالًسببًالمنعً

ٌحددًبشهرًواحدًًباالستئناؾطعنًالمنًق.إ.م.إ.ًعلىًأنًأجل006ًًلقدًنصتًالمادةً

منًتارٌخًالتبلٌػًالرسمًًللحكمًإلىًالشخصًذاته،ًوًٌتمًتمدٌدًهذاًاألجلًإلىًًابتداء

إذاًتمًالتبلٌػًالرسمًًفًًموطنهًالرسمًًأوًالمختار(85ً)ًشهرٌن
1
.ً

فًًخارجًاإلقلٌمًالوطنًًللمقٌمٌنتمددًأجالًاإلستئناؾًإلىًشهرٌنًكماً
2
.ً

قدًٌكونًاإلستئناؾًأصلًًوًهوًالمقدمًمنًطرؾًالطاعنًاألول،ًأماًاإلستئناؾً

المٌعادًٌسمىًًانقضاءالمقدمًمنًطرؾًالمطعونًضدهًبعدًرفعًاإلستئناؾًاألصلًًوًقبلً

ًالمقابل.ًباالستئناؾ

                                                           
1
ً.السالؾًالذكر89ً-88رقممنًقانون006ًًًالمادةً
2
ًمنًنفسًالقانونًالمذكورًأعاله.484ًًالمادةً
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هوًالذيًٌرفعهًالمستؤنؾًعلٌهًفًًاإلستئناؾًاألصلً،ًهناكًاإلستئناؾًالفرعً،ًوً

موادًًانقضاءوًالذيًٌرفعًفًًأيًمرحلةًكانتًعلٌهاًالدعوىًوًٌجوزًتقدٌمهًحتىًبعدً

ً.باالستئناؾالطعنً

نشٌرًإالًأنًعدمًقبولًاإلستئناؾًاألصلًًٌإديًإلىًعدمًقبولًاإلستئناؾًالفرعً،ًً

صلًًٌإديًإلىًعدمًقبولًاإلستئناؾًالفرعًًكماًأنًتنازلًالمستؤنؾًعنًاإلستئناؾًاأل

ًمنًق.إ.م.إ..007ًإذاًوقعًبعدًالتنازلًوًهذاًماًنصتًعلٌهًالمادةً

ٌنقلًإلىًًفاالستئناؾإنًجهةًاإلستئناؾًتفصلًمنًجدٌدًمنًحٌثًالوقائعًوًالقانون،ً

ا،ًوً  ٌ المجلسًالقضائًًمقتضٌاتًالحكمًالتًًٌشٌرًإلٌهاًهذاًاإلستئناؾًصراحةًأوًضمن

ذلكًتتمًمراجعةًالقضٌةًمنًجدٌدًبؽٌةًتداركًاألخطاءًالمحتملةب
1
. 

فٌماًٌخصًتقدٌمًالطلباتًأمامًجهةًاإلستئناؾًفإنهًكؤصلًعامًالًتطرحًأمامًجهةً

الدفاعًوًأدلةًاإلثباتًالمتعلقةًبالطلباتًالتًًفصلًفٌهاًًاإلستئناؾًإالًالدفوعًوًأوجه

علىًًاستثناءدةًأمامًجهةًاإلستئناؾ،ًإالًأنهًوًعلٌهًفالًمجالًلطلباتًجدًٌالحكمًالمستؤنؾ

ًهذاًالمبدأًتمًفتحًالمجالًبالنسبةًللقضاٌاًالمتعلقةًبـ:

 الدفعًبالمقاصة. 

 ًاإلدعاءاتًالمقابلةًاستبعادالطلباتًالمتضمنة. 

 الفصلًفًًالمسائلًالناتجةًعنًتدخلًالؽٌر. 

 ًواقعةًًاكتشاؾحدوثًأو. 

 طلبًالفوائدًالقانونٌة. 

 ًمنًالدٌونطلبًماًتؤخر. 

 طلبًالملحقاتًاألخرىًالمستحقةًبعدًصدورًالحكمًالمستؤنؾ. 

 ًمنذًصدورًالحكمًالالحقةطلبًالتعوٌضاتًالناتجةًعنًاألضرار. 

                                                           
1
ً.556بربارةًعبدًالرحمان،المرجعًالسابق،ًصًًً
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نًالطلباتًالمرتبطةًمباشرةًبالطلبًاألصلًًوًالرامٌةًإلىًنفسًالؽرضًالًتعتبرًإ

ًمسؤلةًالمصوغًوًاألثاثًعبارةًعنًتصفٌةًنات جةًعنًالطالقًٌجوزًطلباتًجدٌدة،ًفمثال 

ًالمطالبةًبهاًسواءًعلىًمستوىًالمحكمةًأوًفًًمرحلةًاإلستئناؾ.

منًق.إ.م.إ.ًفإنًالحكمًالقاضًًبتعٌٌنًخبٌرًالًٌجوز645ًًًبرجوعناًإلىًالمادة

إستئنافهًإالًمعًالحكمًالفاصلًفًًموضوعًالنزاع،ًوًذلكًبموجبًنفسًعرٌضةً

ًاإلستئناؾ.

الفاصلًفًًالموضوعًٌترتبًعلٌهًعدمًقبولًإستئناؾًنًعدمًقبولًإستئناؾًالحكمًإ

منًقانونًاإلجراءات004ًًالحكمًالصادرًقبلًالفصلًفًًالموضوعًوًهذاًبنصًالمادة:ً

ًالمدنٌةًوًاإلدارٌة.

منًق.إ.م.إ.ًالسالفةًالذكرًإلىًعدمًجوازًإستئناؾًالحكم645ًًًكماًتطرقتًالمادة

اقشةًجدٌدةًلعناصرًالخبرةًتطرحًألولًالفاصلًفًًنتائجًالخبرة،ًإذاًتضمنًالطعنًمن

ًمرةًأمامًجهةًاإلستئناؾ.

 : طرق الطعن الغٌر عادٌةالفرع الثانً

الطعنًالؽٌرًعادٌة،ًأنهًلٌسًلهاًأثرًموقؾًماًلمًٌنصًالقانونًإنًأهمًماًٌمٌزًطرقً

ًمنًق.إ.م.إ.048ًعلىًخالؾًذلكًوًهذاًبنصًالمادة:ً

ببًالطعنًبإحدىًالطرقًالؽٌرًعادٌةًوًالتًًفالًٌتوقؾًتنفٌذًاألحكامًوًالقراراتًبس

ًتتمثلًفً:

ًالؽٌرًخارجًعنًالخصومة.ًاعتراضالطعنًبالنقض،ًإلتماسًإعادةًالنظرًوً

 : الطعن بالنقضأوالا 

،ًوًللخصومةًاألولىًامتدادالًٌعتبرًالطعنًبالنقضًدرجةًمنًدرجاتًالتقاضًًوًالً

نًإمنًق.إ.م.إ.،ًو079ًًإلى049ًًلقدًنظمًالمشرعًأحكامًالطعنًبالنقضًفًًالموادًمنً

ًوًالمتمثلةًفً:ًًمنًق.إ.م.إ.ًحددتًالقراراتًالقابلةًللطعنًبالنقض058ًو049ًًالمادتٌنً
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األحكامًوًالقراراتًالفاصلةًفًًموضوعًالنزاعًوًالصادرةًفًًأخرًدرجةًعنً

كلًاألحكامًالتًًلمًتكتسًًالصفةًالنهائٌةًًاستبعادة،ًوًبالتالًًالمحاكمًوًالمجالسًالقضائٌ

 وًكذاًاألحكامًوًالقراراتًالصادرةًقبلًالفصلًفًًالموضوع.

األحكامًوًالقراراتًالصادرةًفًًأخرًدرجةًوًالتًًتنهًًالخصومةًبالفصلًفًًأحدً

أيًدفعًعارضًًالدفوعًالشكلٌةًكالدفعًبعدمًاإلختصاصًأوًبعدمًالقبولًنتٌجةًالتقادمًأو

أخر
1
. 

ًمنًق.إ.م.إ.ًإال:050ًبالنقضًبنصًالمادةًًالًٌملكًحقًالطعن

 .ًًعنًالخصمًالمتوف  منًكانًطرف اًفًًالخصومةًأوًمنًذويًالحقوقًبدال 

 ًالنائبًالعامًلدىًالمحكمةًالعلٌاًإذاًعلمًبصدورًحكمًأوًقرارًفًًأخرًدرجة

اًالحكمًأوًالقرارًمخالؾًسواءًمنًالمحكمةًأوًمنًالمجلسًالقضائً،ًوًكانًهذ

للقانونًوًلمًٌطعنًفٌهًأحدًالخصومًبالنقضًفًًاألجل،ًففًًهذهًالحالةًٌعرضً

 األمرًبعرٌضةًبسٌطةًعلىًالمحكمةًالعلٌاًللفصلًفٌهًوفق اًللقانون.

منًق.إ.م.إ.ًوًالتًًمٌزتًبٌنًحالت054ًًًًنًأجلًالطعنًبالنقضًنصتًعلٌهًالمادةإ

اًأوً  ٌ بالنقضًٌرفعًًفًًالموطنًالحقٌقًًأوًالمختار،ًفؤجلًالطعنالتبلٌػًالرسمًًشخص

ا،ًً(85ٌنً)فًًأجلًشهر  ٌ ٌبدأًمنًتارٌخًالتبلٌػًالرسمًًللحكمًالمطعونًفٌهًإذاًتمًشخص

ًأشهر.80ًأماًإذاًكانًالتبلٌػًفًًالموطنًالحقٌقًًأوًالمختارًفٌكونًاألجلً

ًفلقدًتطرقتًإلٌهاًالمادةًفٌماًٌتعلقًباألوجهًالتًًٌتمًتؤسٌسًالطعنًبالنقضًعلٌهاف

ًوجه،ًوًهً:68ًًمنًق.إ.م.إ.ًوًحصرتهاًف058ًًً

 مخالفةًقاعدةًجوهرٌةًفًًاإلجراءات. 

 إؼفالًاألشكالًالجوهرٌةًلإلجراءات. 

 عدمًاإلختصاص. 

 تجاوزًالسلطة. 
                                                           

1
ً.566بربارةًعبدًالرحمان،المرجعًالسابق،ًصًً
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 ًمخالفةًالقانونًالداخل. 

 مخالفةًالقانونًاألجنبًًالمتعلقًبقانونًاألسرة. 

 ًالدولٌةمخالفةًاإلتفاقٌات. 

 ًإنعدامًاألساسًالقانون. 

 إنعدامًالتسبٌب. 

 قصورًالتسبٌب. 

 تناقضًالتسبٌبًمعًالمنطوق. 

 تحرٌؾًالمضمونًالواضحًوًالدقٌقًلوثٌقةًمعتمدةًفًًالحكمًأوًالقرار. 

 ًتناقضًأحكامًأوًقراراتًصادرةًفًًأخرًدرجة،ًعندماًتكونًحجٌةًالشًء

الةًٌوجهًالطعنًبالنقضًضدًأخرًالمقضًًفٌهًأثٌرتًبدونًجدوى،ًوًفًًهذهًالح

حكمًأوًقرارًمنًحٌثًالتارٌخ،ًوًإذاًتؤكدًهذاًالتناقض،ًٌفصلًبتؤكٌدًالحكمًأوً

 .القرارًاألول

 ًتناقضًأحكامًؼٌرًقابلةًللطعنًالعادي،ًفًًهذهًالحالةًٌكونًالطعنًبالنقض

،ًوًلوًكانًأحدًاألحكامًموضوعًطعنًبالنقضًسابقًانتهىًبالرفض.ًوً مقبوال 

الحالةًٌرفعًالطعنًبالنقضًحتىًبعدًفواتًاألجلًالمنصوصًعلٌهًفًًالمادةًفًً

أعاله،ًوًٌجبًتوجٌههًضدًالحكمٌن،ًوًإذاًتؤكدًالتناقض،ًتقضًًالمحكمة054ًً

ا  .العلٌاًبإلؽاءًأحدًالحكمٌنًأوًالحكمٌنًمع 

 وجودًمقتضٌاتًمتناقضةًضمنًمنطوقًالحكمًأوًالقرار. 

 اًطلبالحكمًبماًلمًٌطلبًأوًبؤكثرًمم. 

 السهوًعنًالفصلًفًًأحدًالطلباتًاألصلٌة. 

 إذاًلمًٌدافعًعنًناقضًًاألهلٌة.ً
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للنقضًمنًتلقاءًنفسهاًًنشٌرًإلىًأنهًٌجوزًللمحكمةًالعلٌاًإثارةًوجهًأوًعدةًأوجه

منًق.إ.م.إ.ًكماًأنهًلٌسًللطعنًبالنقضًأثرًموقؾًوًالًأثرًناقل068ًًًطبق اًللمادة

ًلٌتهمًوًكذاًفًًحالةًوجودًدعوىًالتزوٌر.بإستثناءًحالةًاألشخاصًوًأه

680888ًكماًٌجوزًلهاًالحكمًعلىًالطاعنًبؽرامةًمدنٌةًمنًعشرةًأالؾًدٌنارً)

دج(ًدونًاإلخاللًبالتعوٌضاتًالممكنًالحكمًبها580888ًًدج(ًإلىًعشرٌنًألؾًدٌنارً)

ًللمطعونًضده،ًإذاًرأتًأنًالطعنًتعسفًًأوًالؽرضًمنهًاإلضرارًبالمطعونًضده.

من645ًًفٌماًٌتعلقًبالطعنًبالنقضًفًًالسندًالقاضًًبتعٌٌنًخبٌرًفإنًالمادةً

ق.إ.م.إ.ًنصتًعلىًأنه:ً"ًالًٌجوزًالطعنًبالنقضًفًًالسندًالقاضًًبتعٌٌنًخبٌرًإالًمعً

الحكمًالفاصلًفًًموضوعًالنزاع،وًمثالًذلكًالقرارًالصادرًعنًالمحكمةًالعلٌاًبتارٌخً

اًوًقضاءً حٌثًقضتًفٌهًما87/87/6990ًً القاضًًًبؤمرأنًًاٌلً:ً"منًالمقررًقانون 

اًبحتاًمعًمراعاةً  ٌ اًفن بإجراءًالخبرةًوًتعٌٌنًخبٌرًمعًتوضٌحًمهمتهًالتًًتكتسًًطابع 

ًعدمًالتخلًًعنًصالحٌاتًالقاضًًللخبٌر.

لماًثبتًمنًقضٌةًالحالًأنًالقرارًالمنتقدًأمرًالخبٌرًبإجراءًتحقٌقًمعًسماعً

علىًنتائجًتقرٌرهًللفصلًفًًموضوعًالدعوىًفإنًذلكًمخالؾًًاداالعتمالشهودًوًتمً

اًللنقضًوًاإلبطال. ًللقانونًوًمستوجب 

ا ٌا  الغٌر خارج عن الخصومة اعتراض: ثان

الؽٌرًخارجًعنًالخصومةًعنًالمعارضةًوًاإلستئناؾًهوًًاعتراضإنًماًٌمٌزً

اًفًًالدعوىًوًتكونًلهًمصلحةًفًً عادةًالنظرًفًًإمباشرتهًمنًمنًلمًٌكنًخصم 

ًالقضٌة.

األمرًًأونًالهدؾًمنًطرٌقةًالطعنًهوًمراجعةًأوًإلؽاءًالحكمًأوًالقرارًإ

اإلستعجالًًالذيًفصلًفًًأصلًالنزاع
1
.ً

                                                           
1
ً.580بربارةًعبدًالرحمان،المرجعًالسابق،ًصًً
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ًاالعتراضمنًق.إ.م.إ.ًإلىًالشروطًالواجبًتوافرهاًلرفع086ًًلقدًتطرقتًالمادةً

وًهً
1
:ً

 ٌقرارًأوًاألمرًاًقضىًبهًالحكمًأوًالمأنًتكونًهناكًمصلحةًللمعترضًف

 المطعونًفٌه.

 . اًأوًمدعىًعلٌهًأوًمتدخال   ٌ  أنًالًٌكونًطرف اًفًًالدعوىًسواءًمدع

 .ًفًًالحكمًأوًالقرارًالمطعونًفٌهًأوًاألمر  أنًالًٌكونًممثال 

منًق.إ.م.إ.084ًًفإنًالمادة:ًًباالعتراضممارسةًحقًالطعنًًبآجالأماًفٌماًٌتعلقً

ًمٌزتًبٌنًحالتٌن:ً

 األولى:الحالة 

اًلمدةًًاالعتراضهًًأنًالقاعدةًالعامةًأنًً سنةًتسريًمنًتارٌخ65ًًٌبقىًقائم 

ًصدورًالحكمًأوًالقرارًأوًاألمرًاإلستعجالً،ًماًلمًٌنصًالقانونًعلىًخالؾًذلك.

 الحالة الثانٌة:

أنهًفًًحالةًتبلٌػًالحكمًأوًالقرارًأوًاألمرًاإلستعجالًًإلىًالؽٌرًفإنًأجلًرفعًً

ٌكونًفًًحدودًالشهرٌنًٌبدأًسرٌانهاًمنًتارٌخًالتبلٌػًالرسمًًللحكمًأوًًاالعتراض

ً.القرارًأوًاألمر

اًؼٌرًعاديًكماًترفعًأيًًاعتراضٌرفعًً الؽٌرًخارجًعنًالخصومةًبوصفهًطعن 

منًًاالعتراضبٌنًالطعنًوًالدعوىًوًٌجوزًالفصلًفًًًاختالؾدعوىًقضائٌةًفالً

ًق.إ.م.إ.ًالفقرةًاألولى.من085ًًًللمادةًطبقاطرؾًنفسًالقضاةً

كماًنصتًالفقرةًالثانٌةًعلىًضرورةًإرفاقًالعرٌضةًبوصلًٌثبتًإٌداعًمبلػًلدىً

من088ًًًأمانةًالضبطًٌساويًالحدًاألقصىًمنًالؽرامةًالمنصوصًعلٌهاًفًًالمادة

الؽٌرًخارجًعنًالخصومةًفًًالسندًًباعتراضق.إ.م.إ.ًوًفٌهاًٌتعلقًبإمكانٌةًالطعنً

                                                           
1
ًفًًالحكمًأوًالقرارًأوًاألمرًالسالؾًالذكرً"ًٌجوزًلكلًشخصًله89ًً-88منًقانون086ًًالمادة:ًً مصلحةًوًلمًٌكنًطرف اًوًالًممثال 

ًالؽٌرًخارجًعنًالخصومة".ًاالعتراضالمطعونًفٌه،ًتقدٌمً
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ً،منًق.إ.م.إ.ًلمًتتطرقًلهذاًالموضوع645ًًنًخبٌرًمنًعدمه،ًفإنًالمادةالقاضًًبتعٌٌ

فًًهذاًًباالعتراضبماًأنهًالًٌوجدًنصًٌمنعًذلك،ًفإنناًنقولًبإمكانٌةًوًبجوازًالطعنًف

ً.الفاصلًفًًالموضوعًالسندًوًلكنًبشرطًإرفاقهًبالحكمًالقطعً

ا  : إلتماس إعادة النظرثالثا

النظرًهوًمراجعةًالحكمًأوًالقرارًأوًاألمرًاإلستعجالًًلتماسًإعادةًإمنًإنًالهدؾً

الفاصلًفًًالموضوعًوًالحائزًلقوةًالشًءًالمقضًًبه،ًوًذلكًللفصلًفٌهًمنًجدٌدًمنً

ًحٌثًالوقائعًوًالقانون.

بالتالًًفإنًطرٌقًالطعنًهذاًمقصورًعلىًالحكمًأوًالقرارًأوًاألمرًاإلستعجالًً

المهمًفًًتحدٌدًموضوعًالطعنًبالتماسًإعادةًًالنهائً،ًفصفةًالنهائٌةًهًًالعامل

النظر
1
.ً

هًًنفسًالجهةًالتًًأصدرتًالسندًًااللتماسإنًالجهةًالقضائٌةًالمختصةًفًًنظرً

ًالمطعونًفٌه.

منًق.إ.م.إ.ًعلىًإلتماسًإعادةًالنظرًالًٌقدمًإالًمنًمنًكان096ًًًلقدًنصتًالمادة

ا.طرف اًفًًالحكمًأوًالقرارًأوًاألمرًأوًتمًاستدع  ائهًقانون 

ًمبنًًعلىًأحدًاألسبابًالتالٌة:ًااللتماسكماًٌجبًأنًٌكونً

 ًًاعتراؾإذاًبنًًالحكمًأوًالقرارًأوًاألمرًعلىًشهادةًالشهودًأوًعلىًوثائق

اًتزوٌرهًبعدًصدورًذلكًالحكمًأوًالقرارًأوًاألمرًوً  ٌ بتزوٌرهاًأوًثبتًقضائ

 حٌازتهًقوةًالشًءًالمقضًًبه.

 ًبعدًصدورًالحكمًأوًالقرارًأوًاألمرًالحائزًقوةًالشًءًالمقضًًبهًًاكتشفتإذا

 أوراقًحاسمةًفًًالدعوىًكانتًمحتجزةًلدىًأحدًالخصوم.

                                                           
1
ً.486بوضٌاؾًعادل،ًالمرجعًالسابق،ًصًً
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85ًمنًق.إ.م.إ.ًبــ090ًًًإنًمٌعادًرفعًإلتماسًإعادةًالنظرًحددهًالمشرعًفًًالمادة

تارٌخًًشهرًٌبدأًسرٌانهًمنًتارٌخًثبوتًتزوٌرًشهادةًالشاهدًأوًثبوتًالتزوٌرًأو

ًالوثٌقةًالمحتجزة.ًاكتشاؾ

ٌجبًإرفاقًالعرٌضةًبوصلًٌثبتًإٌداعًكفالةًبؤمانةًضبطًالجهةًالقضائٌة،ًالًٌقلً

ًمنًق.إ.م.إ..097ًًعنًالحدًاألقصىًللؽرامةًالمنصوصًعلٌهاًفًًالمادة

إعادةًالنظرًٌخصًاألوامرًوًاألحكامًوًًبالتماسسبقًوًأنًذكرناًأعالهًبؤنًالطعنً

فًًالموضوعًوًلكنًماذاًعنًالسندًالقاضًًبتعٌٌنًخبٌر،ًهلًهوًقابلًفاصلةًالقراراتًال

ًإعادةًالنظر؟.ًبالتماسللطعنًفٌهً

منًق.إ.م.إ.ًالمذكورةًسابق اًلمًتنصًعلىًالطعنًبااللتماسًوًف645ًًًًإنًالمادة

المقابلًالًٌوجدًنصًٌمنعًذلك،ًوًعلٌهًٌمكنًالقولًبجوازًالطعنًبالتماسًإعادةًالنظرً

ًالسندًالقاضًًبتعٌٌنًخبٌرًوًلكنًبشرطًأنًالًٌكونًذلكًمعًالحكمًالقطعً.فًً

ً
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 الخاتمة

اًماًٌواجهًا لقاضًًفًًحٌاتهًالمهنٌةًعقباتًفٌماًٌتعلقًبإثباتًالعدٌدًمنًؼالب 

التطورًالذيًعرفتهًشتىًالعلوم،ًوًبالتالًًأصبحًاإلثباتًالمسائل،ًوًهذاًراجعًإلىً

ٌتطلبًمعرفةًفنٌةًأوًعملٌةًخاصة،ًالشًءًالذيًالًٌتوفرًلدىًالقاضًًوًهذاًماًأدىً

إلىًضرورةًالتعاونًبٌنًالقاضًًوًالخبٌرًللوصولًإلىًإثباتًالمسائلًالتًًتتعلقً

ٌتحققًهذا،ًٌجبًمساٌرةًًبعدلًوًإنصاؾ،ًوًلكًًببعضًالدعاوىًوًبالتالًًالفصلًفٌها

الخبرةًالقضائٌةًكوسٌلةًإثباتًوًكإجراءًتحقٌقًلمختلؾًالتطوراتًوًشتىًالعلومًبصفةً

 عامة.

مواكبةًلهذاًالتطورًجاءًق.إ.م.إ.ًبتعدٌلًحضٌتًالخبرةًالقضائٌةًبالجانبًاألهمًمنهًف

ًٌةًالجانبًاألهم.وًالذيًتمثلًفٌهًالتدابٌرًوًاإلجراءاتًالتحقٌقٌةًالتًًتمثلًالخبرةًالقضائ

لقدًإحتفظًالمشرعًببعضًالنصوصًالقدٌمة،ًكماًإستحدثًنصوصًجدٌدةًوً

ًفإنناًنستخلصًمنهًماٌلً:55/85/5888ًالمإرخًف89ًًً-88برجوعناًإلىًقانونً

 ًجراءًمشتركًٌعتمدًعلٌهًالقاضًًالعاديًوًاإلداريًوًهوًإالخبرةًالقضائٌة

 إجراءًإختٌاري.

 ً،ًاًلضٌاعًتوسٌعًمجالًسلطاتًالقاض  ٌ وًإمتدادًحاالتًاللجوءًإلىًالخبرةًتفاد

 الوقتًوًالمصارٌؾ.

 ًإقتباسًالمشرعًكعادتهًنصوصًالخبرةًالقضائٌةًمنًأخرًتعدٌلًلقانون

اإلجراءاتًالمدنٌةًالفرنسًًوًخاصةًبالنسبةًللمنازعاتًاإلدارٌةًوًالتًًتصعبً

 فٌهاًالوساطةًوًالتحكٌمًوًكذاًالمعاٌنةًوًالصلح.

 بفضلهاًًرعًلوسائلًتقنٌةًمتمثلةًفًًالمعاٌنةًوًاإلستشارةًوًالخبرةإدراجًالمش

 ٌتحصلًالقاضًًعلىًالمعلوماتًالتقنٌةًالالزمة.
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 ًإستحداثًالمشرعًالجزائريًلتدابٌرًخاصةًبإٌداعًالتسبٌقًالموجهًلتؽطٌةًأتعاب

الخبٌرًوًإقرارهًلعدمًجوازًالطعنًفًًالخبرةًإالًمعًالحكمًالفاصلًفًً

 الموضوع.

اًعلٌهًو لكًًتحققًالخبرةًالقضائٌةًالؽاٌةًالمرجوةًمنها،ًعلىًالمشرعًإعادةًفبناء 

النظرًفًًبعضًالقواعدًاإلجرائٌةًالتًًتحكمًالخبرةًالقضائٌةًوًالتًًٌصعبًتطبٌقهاً

ًعلىًأرضًالواقعًلعدمًتبٌانًكٌفٌةًهذاًالتطبٌقًوًإجراءاته.

أنًٌكونواًعلىًً،مًالتكنولوجًكذلكًعلىًالخبراءًالقضائٌونًوًمساٌرةًمنهمًللتقد

بماًفٌهاًالقواعدًاإلجرائٌةًللخبرةًالقضائٌةًوًً،دراٌةًبالقواعدًالمنظمةًلمٌدانًتخصصهم

ًهذاًكلهًلؽاٌةًواحدةًوًهًًالسٌرًالحسنًللعدالة.

كماًأنهًٌجبًعلىًالقضاةًاإلطالعًعلىًمختلؾًالتخصصاتًبهدؾًفهمًمختلؾً

اًالمصطلحاتًوًالمفاهٌمًالتقنٌةًالتًً  ٌ قدًٌستعملهاًالخبراءًفًًتقارٌرهم،ًكلًهذاًتفاد

ًللؽموضًوًالتؤوٌل.

وًًمباشرةً)ًالخبراءًالمعنٌٌنإضافةًإلىًذلكًفإنهًٌتعٌنًبرمجةًلقاءاتًدورٌةًبٌنً

المجالسًوًالنوابًًالحاكمًكذاًوكالءًالجمهورٌةًوًرإساءًالقضاة(ًوًبحضورًرإساء

ًادًالحلول.ًالعامون،ًوًذلكًلطرحًالمشاكلًوًمحاولةًإٌج
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 قائمة المراجع

 : المراجع باللغة العربٌةأوال

 المراجع العامة:

أحمدًمحمودًسعد،ًمفهومًالسلطةًالتقدٌرٌةًللقاضًًالمدنًًماهٌتهاًوًضوابطها،ًً (6

ً،ًالطبعةًاألولى.6988دارًالنهضةًالعربٌة،ًمصرً

بربارةًعبدًالرحمان،ًشرحًقانونًاإلجراءاتًالمدنٌةًوًاإلدارٌة،ًمنشوراتًً (5

ً.5889بؽدادي،الجزائرً،ًطبعةًأولىً

6ًبوضٌاؾًعادل،ًالوجٌزًفًًشرحًقانونًاإلجراءاتًالمدنٌةًوًاإلدارٌة،ًالجزءًً (0

 .5866ًكلٌكًللنشر،ًالجزائر،ًطبعةً

ةًوًاإلدارٌة،الجزءًخلٌلًبوصنبور،الوسٌطًفًًشرحًقانونًاإلجراإاتًالمدنٌ (4

 .5868ًاألول،ًنومٌدٌاًللنشرًوًالتوزٌع،ًًالجزائر،ً

رشٌدًخلوفً،ًالخبرةًالقضائٌةًفًًمادةًالمنازعاتًاإلدارٌة،ًدارًهومةًالجزائر،ًً (5

5887. 

رمضانًأبوًالسعود،ًأصولًاإلثباتًوًمباشرتهاًفًًالنظامًالقانونًًً(6

 .5886الجزائري،الدٌوانًالقانونًًلألشؽالًالتربوٌة،ًالجزائر،

سلٌمانًمرقس،ًأصولًاإلثباتًوًإجراءاتهًفًًالموادًالمدنٌةًمقارناًبتقنٌاتًسائرً(7ً

 ،6986ًالبالدًالعربٌة،ًالجزءًاألول،ًالطبعةًالرابعة،ًدارًالجٌلًللطباعةًمصر،ًطبعةً

 .5886طاهريًحسٌن،ًدلٌلًأعوانًالقضاءًوًالمهنًالحرة،ًدارًهومة،ًالجزائرً(8ً

ثباتًالمدنً،ًالطبعةًالثالثةً،ًدارًالثقافةًللنشرًوًعباسًالعبودي،ًشرحًأحكامًاإل(9ً

 .5866التوزٌعًعمان،ً

عبدًالسالمًدٌب،ًقانونًاإلجراءاتًالمدنٌةًوًاإلدارٌةًترجمةًللمحكمةًالعادلة،ً(68ً

 .5889موفمًللنشر،ًالجزائر،ً
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نظامًل.م.د.،ًً-،ًالسلسلةًالجامعٌة5عجةًالجٌاللً،ًمدخلًللعلومًالقانونٌة.ًالجزء(66ً

ً.5889ًبرتًًللنشر،ًالجزائرً

عزمًًعبدًالفتاح،ًتسبٌبًأحكامًأعمالًالقضاءًفًًالموادًالمدنٌةًوًالتجارٌة،ً(65ً

 .5888المكتبًالمصريًالحدٌثًللطباعةًوًالنشر،ًمصر،

الؽوتًًبنًملحة،ًقواعدًوًطرقًاإلثباتًوًمباشرتهاًفًًنظامًالقانونًالجزائري،ً(60ً

 ،5886ًوٌة،ًالطبعةًاألولى،ًالجزائر،ًالدٌوانًالوطنًًلألشؽالًالترب

فرجًتوفٌقًحسن،ًقواعدًاإلثباتًفًًالموادًالمدنٌةًوًالتجارٌة،ًالطبعةًاألولى،ً(64ً

 .5880منشوراتًالحلبً،ًبٌروت،

محمدًحزٌط،ًالخبرةًالقضائٌةًفًًالموادًالمدنٌةًوًاإلدارٌةًفًًالقانونً(65ً

 .5864ً،ًالجزائري،ًدارًهومةًللنشرًوًالتوزٌع،ًالجزائر

محمدًحسٌنًمنصور،ًاإلثباتًالتقلٌديًوًاإللكترونً،ًدارًالفكرًالجامعًًً(66ً

ً.5886ًاإلسكندرٌة،ًمصرً

مصطفىًأبوًأحمدًأبوًعمروًوًنبٌلًإبراهٌمًسعد،ًاإلثباتًفًًالموادًالمدنٌةًوً(67ً

 ً.5866التجارٌة،ًالطبعةًاألولى،ًمنشوراتًالحلبًًالحقوقٌة،ًبٌروتً

محمودًزهران،ًالوجٌزًفًًإثباتًالموادًالمدنٌةًوًالتجارٌة،ًدارًهمامًمحمدً(68ً

ً.5880الجامعةًالجدٌدةًللنشر،ًمصر،ً

ٌوسؾًدالندة،ًالوجٌزًفًًشرحًاألحكامًالمشتركةًلجمٌعًالجهاتًالقضائٌةًوفقًً(69

ً.5889قانونًاإلجراءاتًالمدنٌةًوًاإلدارٌةًالجدٌد.ًدارًهومة،ًالجزائر،ً

ً

ً

ً
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 المراجع الخاصة:

بطاهرًتواتً،ًالخبرةًالقضائٌةًفًًاألحوالًالمدنٌةًوًالتجارٌةًوًاإلدارٌةًفًًً (6

التشرٌعًالجزائري،الطبعةًاألولى،ًالدٌوانًالوطنًًلألشؽالًالتربوٌة،ًالجزائر،ً

5880ً،ً

بؽاشًًكرٌمة،ًالخبرةًالقضائٌةًفًًالموادًالمدنٌة،ًدٌوانًالمطبوعاتًالجامعٌة،ًً (5

 .5889الجزائر،ً

سٌدًأحمدًمحمود،ًالنظامًاإلجرائًًللخبرةًالقضائٌةًفًًالموادًالمدنٌةًوًالتجارٌةً (0

ً.5887ًوفق اًللقانونٌنً)المصريًوًالكوٌتً(،ًدارًالكتبًالقانونٌة،ًمصر،ً

عثمانًأمالًعبدًالرحٌم،ًالخبرةًفًًالمسائلًالجبائٌة،طبعةًأولى،ًدارًالنهضةًً (4

ً.6964ًالعربٌة،ًالقاهرة،ًمصر،ً

محمودًجمالًالدٌنًزكً،ًالخبرةًفًًالموادًالمدنٌةًوًالتجارٌة،ًمطبعةًجامعةًً (5

 .6998القاهرة،ًمصر،ً

دراسةًً–محمودًمرادًالشنٌكاتً،اإلثباتًبالمعاٌنةًوًالخبرةًفًًالقانونًالمدنًً (6

ً.5866،ًالطبعةًالثانٌةًدارًالثقافةًللنشرًوًالتوزٌعً،عمانً-مقارنة

ةًالقضائٌةًفًًالموادًالمدنٌة،ًمطبعةًالجزائر،ًمواليًملٌانًًبؽدادي،ًالخبر (7

ً.6995الجزائرً

 النصوص القانونٌة:

 القوانٌن: 

6998ًأفرٌل56ًالمتعلقًبعالقاتًالعمل،ًمإرخًف98/66ًًًقانونًالعملًرقمً (6

 .6996دٌسمبر56ًًالمإرخًف56/59ًًًالمعدلًوًالمتممًبالقانونًرقمً

التؤمٌنًًوًالمتعلقًبإلزامٌة65ً-74ًالمعدلًوًالمتممًلألمرًرقم06ً-88قانونًرقمًً (5

المإرخة65ًًج.ر.ًرقمًًعلىًالسٌارات،ًوًبنظامًالتعوٌضًعنًحوادثًالمرور.

 .6974فٌفري69ًًًفًً



 انفيرس

 

85 
 

المتضمنةًقانونًالمالٌةًلسنة5886ًًدٌسمبر50ًًالمإرخًف86/56ًًًقانونًرقمً (0

79ًبقانونًالمالٌة،ًج.ر.ًرقم:ًوًالمتضمنةًقانونًالجبائٌةًالمعدلًوًالمتمم5885ً

 .5880بتارٌخً

،ًالمعدلًوًالمتممًلقانونًالعقوبات68/66/5884ً،ًالصادرًف84/65ًًقانونًرقم:ً (4

،ًج.ر.ًوًالذيًٌنظمًجرٌمةًتبٌضًاألموالًوًالجرائمًالماسةًبؤنظمةًالمعالجةًاأللٌة

 .54/65/5886بتارٌخ84ًًرقم:ً

وًالمتضمنًقانونًاألسرةًالمعدل6984ًًٌونٌو89ًًمإرخًف66ًًً-84قانونًرقمً (5

،ًجرٌدةًرسمٌةًًرقم:84/85/5885ًالمإرخًف89ًًً-85وًالمتمم:ًبقانونًرقمً

 .5885ٌونٌو55ًًمإرخةًبـ:40ًً

،ًالمتضمنًقانون5888ًفبراٌرًسنة55ًًالمإرخًف89ًًً-88قانونًرقمً (6

الصادرة56ًًاإلجراءاتًالمدنٌةًوًاإلدارٌةًالصادرًفًًالجرٌدةًالرسمٌةًرقم:ً

 .5888أفرٌل55ًًبتارٌخً

 األوامر: 

6966ًٌونٌو88ًًهـًالموافق6086ًصفر68ًًالمإرخًف654ًًً-66األمرًرقمًً (6

ٌتضمنًقانونًاإلجراءاتًالمدنٌةًالمعدلًوًالمتمم،ًالدٌوانًالوطنًًلألشؽالً

 التربوٌة.

سبتمبر58ًًهـًوًالموافق6095ًًرمضان58ًًالمإرخًف58ًًً-75األمرًرقمً (5

 المدنًًالمعدلًوًالمتمم،ًالدٌوانًالوطنًًلألشؽالًالتربوٌة.ًٌتضمنًالقانون6975ً

6975ًسبتمبر58ًًوًالموافق6095ًًرمضان58ًًالمإرخًف59ًًً-75األمرًرقمً (0

 ٌتضمنًالقانونًالتجاريًالمعدلًوًالمتمم،ًالدٌوانًالوطنًًلألشؽالًالتربوٌة.

العقاري،ًًالمتعلقًبمهنةًالمهندسًالخبٌر66/85/6995ًالمإرخًف88ًًً-95األمرً (4

 .58الرسمٌةًرقمًًالجرٌدة
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،ًٌتضمنًتنظٌمًمهنةًالمترجم،66/80/6995ًالمإرخًف60ًًً-95األمرًرقمً (5

 .6995لسنة67ًًالترجمانًالرسمً،ًج.ر.ًعددً

 ًالمراسٌم: 

الذيًٌحددًشروط68/68/6995ًًالمإرخًفً:068ًً-95مرسومًتنفٌذيًرقمً (6

 التسجٌلًفًًقوائمًالخبراء.

  :المجالت القضائٌة 

الطبٌةًفًًضوءًالقانونًوًًمجلةًالمحكمةًالعلٌا،ًعددًخاص،ًالمسإولٌةًالجزائٌة (6

 اإلجتهادًالقضائً.

 ،ًعددًخاص.6986مجلةًقضائٌةًسنةً (5

 .4،ًعدد6996مجلةًقضائٌةًسنةً (0

 .0،ًعدد6995مجلةًقضائٌةًسنةً (4

 .4،ًعدد6995مجلةًقضائٌةًسنةً (5

 .0،ًعدد6990مجلةًقضائٌةًسنةً (6

 .5عدد،6994ًمجلةًقضائٌةًسنةً (7

 .5886مجلةًقضائٌةًسنةً (8

 .5،ًعدد5880مجلةًقضائٌةًسنة (9

 .5866جلةًالمحكمةًالعلٌا،ًالعددًاألول،ًم (68

 

 المراجع باللغة الفرنسٌة: 

ً

Tony Moussa, expertise en matière civil et pénal, Dalloz,France, 

2éme éditionً
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 الفهرس

6ً..........................................................................................المقدمة

5ً.......................:ًماهٌةًالخبرةًالقضائٌةًوًاألحكامًالمنظمةًلمهنةًالخبٌرالفصل األول

6ً.................................................تعرٌؾًالخبرةًالقضائٌةًالمبحث األول:

 6....................تعرٌؾًالخبرةًالقضائٌةًوًمراحلهاًالتارٌخٌةًالمطلب األول:

6ً............................تعرٌؾًالخبرةًالقضائٌةً........ًالفرع األول:

66ً.....................ً:ًالمراحلًالتارٌخٌةًللخبرةًالقضائٌةالفرع الثانً

60ً..................:ًأنواعًالخبرةًوًخصائصهاً.............المطلبالثانً

64ً.......:ًتعددًالخبراتًالقضائٌةًوًأحكامًمهنةًالخبٌرً....الفرع األول

 58.........:ًممٌزاتًالخبرةًالقضائٌةً........................الفرع الثانً

57ً.............إجراءاتًالخبرةًالقضائٌةً...............................ًالمبحث الثانً:

57ًإجراءًندبًالخبراءًفًًالموادًالمدنٌةًوًاإلدارٌةً.............ًالمطلب األول:

59ً.......:ًسلطةًالمحكمةًفًًندبًالخبراءً...................الفرع األول

 05......رًوًبٌاناتهً..............:ًالحكمًالقاضًًبندبًالخبٌالفرع الثانً

08ً.........................ًالقواعدًالتنظٌمٌةًألداءًالخبٌرًلمهامهًالمطلب الثانً:

09ً......................................ًردًالخبٌرًوًإستبدالهًالفرع األول:

40ً.....................تنحًًالخبٌرًوًشطبهً................ًالفرع الثانً:

46ً............مباشرةًالخبٌرًلمهامهًوًمدىًحجٌةًتقرٌرهً....................ًالفصل الثانً:

47ً.................................تنفٌذًالخبٌرًللسندًالقاضًًبتعٌٌنهً...ًالمبحث األول:
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47ً.....................أعمالًالخبٌرًالمتعلقةًبالخبرةً.............ًالمطلب األول:

47ًاإلجراءاتًالسابقةًلمباشرةًأعمالًالخبرةً...............ًالفرع األول:

56ً...........إعدادًتقرٌرًالخبرةًوًطبٌعتهًالقانونٌةً.......ًالفرع الثانً:

55ً...........مراحلًتقرٌرًالخبرةًبعدًتحرٌرهً..................ًالمطلب الثانً:

55ً............مرحلةًإٌداعًتقرٌرًالخبرةً...................ًالفرع األول:

 59............مرحلةًمناقشةًتقرٌرًالخبرةً.................ًالفرع الثانً:

حجٌةًالخبرةًالقضائٌةًوًقابلٌةًالسندًالقضائًًاألمرًبهاًللطعنًًالمبحث الثانً:

65ً.............................................................................................فٌه

65ً......................مدىًقوةًثبوتٌةًنتائجًالخبرةً............ًالمطلب األول:

60ً.......سلطةًالقاضًًفًًتقدٌرًرأيًالخبٌرً............ًالفرع األول:

 67القٌودًالتًًتحدًمنًسلطةًالقاضًًالتقدٌرٌةً...........ًالفرع الثانً:

69ً.................ًطرقًالطعنًفًًالسندًالقاضًًبتعٌٌنًخبٌرًالمطلب الثانً:

78ً......................................ً:ًطرقًالطعنًالعادٌةالفرع األول

70ً...............................ًطرقًالطعنًالؽٌرًالعادٌةًالفرع الثانً:

88ً........................................................................................ًالخاتمة

85ً................................................................................ًقائمة المراجع

88ً.......................................................................................ًالفهرس

89ً.......................................................................................المالحق 



 قائمة المختصرات

 

 

: صفحةص  

: الجريدة الرسميةج.ر.  

: قانون اإلجراءات المدنية و اإلداريةق.إ.م.إ.   

القانون التجاريق.ت.:   

.: القانون المدنيق.م  

.: قانون األسرةق.أ  

دكتوراه ليسانس، ماستر،ل.م.د.:   




