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 آثار الحكم التمهيدي املتعلق بالخربة القضائية

 
يؤدي إىل ظهور مجموعة من اآلثار  Aجرد صدور الحكم التمهيدي القايض بإجراء خربة فإن ذلك

  :وهي عىل الشكل التايل

 

   :كانية تجريح الخبTإم-1

Tالذي عينته املحكمة وذلك لوجود مجموعة من األسباب التي   يقصد بالتجريح طلب رد الخب

 .شأنها أن تؤثر يف تقرير الخربة  من

ينص يف الفقرة األوىل عىل إمكانية تجريم  نجده من قانون املسطرة املدنية 62الفصل وبالرجوع إىل 

الخبT الذي تم تعيينه  املحكمة تلقائيا، وعن طريق املفهوم املخالف نستنتج أن الخبT الذي عينته

 باقرتاح الخصوم واتفاقهم ال qكن تجريحه

أسباب التجريح التي كانت قبل اختيارهم  ، ألن املرشع يف هذه الحالة افرتض أن الخصوم تنازلوا عن

 هل يجوز تجريح الشخص املعنوي؟: الصدد يثور إشكال هو للخبT ويف هذا

م الفرنيس إىل .م.من ق 233املادة  الفرنيس يف يف هذا الصدد هبت بعض الترشيعات كالترشيع

الذاتي� الذين  للشخص املعنوي بذاته، أو توجيهه للشخص أو لألشخاص  إمكانية توجيه التجريح

 62الشخص املعنوي بتنفيذ الخربة وانطالقا من الفصل  وافقت عليهم املحكمة والذين يقومون داخل

 :التالية T إال ألحد األسبابم فيالحظ أنه ال qكن تجريح الخب.م.ق من
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Tعن النزاهة واألمانة والثقة التي وضعها فيه القضاء،  األسباب غايتها هو تفادي أن يحيد الخب 

 األخTة يف نفس الفصل   ولهذا نجد املرشع نص يف الفقرة ما قبل

   .تلقاء نفسه أعاله عىل إمكانية أن يثT الخبT أسباب التجريح من 

بصورة مقتضبة ويستفاد من مضمون  علق Aسطرة تجريح الخبT،فاملالحظ أن املرشع نظمهاوفي� يت

عليه أن أسباب تجريح، م عىل أن الطرف الذي يدعي وجود.م.من ق 62الفصل  الفقرة األخTة من

ك� يجب أن يكون هذا الطلب  من تبليغ تعي� الخبT،  أيام 5طلبا بذلك داخل أجل  يقدم

وAا أن املرشع اشرتط .التجريح طرفه أو من طرف وكيله،ويجب أن يشار فيه إىل أسبابمن   موقعا

دعا   الخبT،فنستنتج أنه ال qكن تجريح الخبT شفويا،ويف هذا الصدد رضورة تقديم طلب تجريح

  .للخصوم بتقديم طلب التجريح شفويا بعض الفقه إىل رضورة تدخل املرشع من أجل الس�ح

 



  2/3 

 

  خبT ملهامهمبارشة ال  -2

كتابة الضبط بتعيينه من طرف املحكمة إلنجاز خربة  بعد أن يتم إخطار الخبT من طرف :

ويف حالة الرفض يجب أن يكون .إما قبول إجراء الخربة أو رفض إجرائها:معينة،نكون أمام فرضيت�

بالجزاء  املتعلق 00.45: التأديبية املنصوص عليها يف القانون رقم   معلال،وإال تعرض الخبT للجزاءات

املصاريف والتعويضات الناتجة عن تأخT إنجاز  القضا�،فضال أنه qكن أن يحكم عىل الخبT بأداء

 .من قانون املسطرة املدنية 61الفصل  الخربة حسب

الوثائق أو يطلع عىل ملف القضية بكتابة  ويف حالة قبول إجراء الخربة،فإن من حق الخبT أن يتسلم

القضا� عىل أن للقايض أن  تخرج صورا من الوثائق املضمنة بامللف، وجرى العمليس الضبط،وأن

يف  املودعة الخربة بالس�ح باستخراج أصول الوثائق واملستندات  يأذن يف الحكم القايض بإجراء

تلك الوثائق،ك� لو تعلق األمر بتحقيق   امللف،خصوصا إذا كانت مهمة الخبT تتطلب فحص

من  63الفصل  ودا�ا يف إطار مبارشة الخبT ملهامه يجب عليه حسب. زاع جبا� مثالبن  الخطوط ،أو

باليوم والساعة واملكان،وذلك قبل خمسة  م استدعاء األطراف ووكالئهم للحضور وإشعارهم.م.ق

سائدة يف أغلب  قبل املوعد املحدد،ومسألة حضور الخربة هي قاعدة إجرائية  أيام عىل األقل

الدفاع التي يرتتب عن اإلخالل بها بطالن إجراءات  املقارنة ،وهي من صميم حقوقالترشيعات 

  . كلها  الخربة

بنقض األحكام التي � تحرتم حضورية  ويف هذا الصدد صدرت عدة قرارات عن املجلس األعىل تقيض

استثناء،وذلك خرقه  ، غT أن مبدأ حضورية األطراف qكن  م.قانون م  من 63الخربة طبقا للفصل 

من  63حالة استعجال حسب الفقرة الثانية من الفصل   بأمر من املحكمة،إذا تب� لها أن هناك

إىل أقوال األطراف ومالحظاتهم التي    يستمع م،ودا�ا يف إطار مبارشة الخبT ملهامه عليه أن.م.ق

بتضم� هذه األقوال يف  مويجب عىل الخبT أن يقو شفاهيا أو يدلون إليه بها كتابة، يقدمونها إليه

 ويجب أن يوقعوا إىل جانب الخبT عىل هذا املحرض،ويف حالة محرض مرفق بالتقرير املتعلق بالخربة،

م .م.من ق 65املحرض، وحسب الفصل  رفض أحد األطراف التوقيع،فعىل الخبT أن يشT إىل ذلك يف

إىل مصدرها يف  الرضورية مع اإلشارةعىل شكل ترصيح عادي كل املعلومات  فيحق للخبT أن يتلقى

 للخبT أن يستمع إىل شهادة الشهود؟  هل:الفصل يطرح إشكاال،وهو   تقريره،وهذا

وكلها تفيد أن  84إىل  71الفصول من  لقد نظم املرشع املغر¢ اإلجراءات املتعلقة بالشهادة يف

 . أمام القضاء الشهادة تؤدى

ليس كشهود،وإ¥ا كمساعدين للخبT يف إنجاز  لألطراف،ولكن ف� qكن تأكيده هو أن الخبT يستمع

،حيث جاء يف املادة  املرصي كان واضحا يف هذا الصدد باملقارنة مع املرشع املغر¢ مهمته، واملرشع

أقوال من يحرضهم الخصوم أو من  -بغ�q T -يسمع الخبT  ك�:"...من قانون اإلثبات املرصي 148

  . "م إذا كان الحكم قد أذن له يف ذلكهو س�ع أقواله  يرى
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  :إيداع تقرير الخربة  -3

قام به  أع�ل الخربة املنوطة به أن يعد بشأنها تقريرا يب� فيه ما يجب عىل الخبT بعد انتهائه من 

حسب ماجاء : التقرير qكن أن يأخذ أحد األشكال التالية من أع�ل وما توصل إليه من نتائج، وهذا

باملسطرة الكتابية،وإما تقرير شفوي،وهذا األخT  تقرير كتا¢،ألن أغلب املحاكم تأخذيف الحكم،إما 

أن يودع الخرباء تقريرا   يأخذ شكال كتابيا،ألن أقوال الخبT تضمن يف محرض الجلسة،ويجب بدوره

ويوقع  حالة االختالف يتم تبيان رأي كل واحد منهم ومستنداته واحدا رغم تعددهم غT أنه يف

األطراف عىل تقرير الخربة قبل عرضه عىل  تقرير من طرف الجميع، والخبT ال يجب أن يطلعال

  .مراقبة القضاء أن جل عمليات الخربة منذ بدايتها إىل نهايتها تتم تحت املحكمة، ونشT إىل

  

 


