
1 

 

  املغر� القانون ضوء عىل املدنية املادة يف القضائية الخربة بطالن  حاالت
  “ملهن القانونية والقضائية ماسرت ا ”/  . علول سكينةاألستاذة  “ من إعداد

  

 .حاالت بطالن الخربة القضائية لعدم إحرتام الخب4 إلتزاماته: املحور األول 

 .القضائية لعدم إحرتام كتابة الضبط إلتزاماتهاحاالت بطالن الخربة : املحور الثا9 

 

 

من اإلجراءات املساعدة للعدالة، فهي من أهم إجراءات التحقيق، أقرها املرشع ض نا لحسن  الخربة تعد

س< عمل مرفق القضاء، وتحقيق الغاية املنشودة منه، التي هي ح ية الحقوق، نظمها املرشع املغر3 يف 

، باإلضافة إىل أحكام متفرقة من 66إىل  55الفصول من  ضمن سطرة املدنية،امل إطار أحكام قانون

، إىل جانب هذه 527و  334، 281، 280، 209، 205، 201، 148 كالفصل السالف الذكر القانونذات

مدونة  ضمن قوانQ أخرى، من أهمها للخربة القضائية الفصول خص املرشع املقتضيات القانونية املنظمة

  .158و  153، 134، 111، 23، 20، 16 املواد خالل األرسة

مهنة حرة منظمة قانونيا، تساهم يف تنوير القضاء، وبالتايل فهي تنضوي ضمن  الخربة القضائية وتعترب

املتعلق بالخرباء  45.00 القانون رقم من الفصل األول املهن املساعدة للقضاء، ك  أشار إىل ذلك

Sالقضائي. 

، وإ_ا الخربة القضائية ^ يعرف املرشع املغر� املنظمة للخربة القضائية، نالحظ بأن وباستقراء النصوص

إجراء للتحقيق، يعهد “ عىل أنها ”محمود جYل الدين زV“ ترك أمر تعريفها للفقه، وحيث عرفها األستاذ

تقديرها، أو  به القايض إىل شخص مختص ^همة محددة، تتعلق بواقعة أو وقائع مادية يستلزم بحثها أو

عىل العموم إبداء رأي يتعلق بها علميا أو فنيا، بحيث ال يتوفر يف الشخص العادي ليقدم له بيانا أو رأيا، 

 .“و ال يستطيع القايض الوصول إليه لوحده

إجراء من إجراءات التحقيق، يلتجئ إليها قضاة املوضوع  ” بأنها ”محمد الكشبور“ يف حQ عرفها األستاذ

الحصول عىل املعلومات الرضورية بواسطة أهل اإلختصاص، وذلك من أجل البت يف مسائل  عادة، قصد

علمية أو فنية، تكون عادة محل نزاع بS الخصوم يف الدعوى، وال يستطيع أولئك القضاة اإلملام بها 

 .“والتقرير بشأنها دون اإلستعانة بالغ4

ريف فقهية يف هذا الصدد، يتبQ عىل أن الخربة وعليه، من وجهة نظر متواضعة وما ٱستقرأناه من تعا

 كيف ذلك؟ القضائية، هي إجراء علمي وفني،

، ألن الخربة القضائية هي علم يتطور مع التطور العلمي والتكنولوجي عىل جميع املستويات، م  أوال –
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انة بآرائهم وعىل دراية كافية به، iكن للقضاء اإلستع يستوجب وجود مختصQ يواكبون هذا التطور، 

 .وخرباتهم، إلستجالء اللبس والغموض املحيط باملسائل التقنية والفنية موضوع الخربة

 .، هي فن قوامه املزج بQ ما هو تقني وعلمي، وما هو قانوo ومسطريثانيا –

 .التي يأمر بها القايض إجراءات التحقيق ، أيضا ألنها إجراء منثالثا–

ربة محصورة يف تنوير الواقع، وليس يف تقرير الحكم الواجب التطبيق، أو بالتايل، فإن نطاق وأهداف الخ

 .تقدير املسائل القانونية

فإن القايض إذا أمر بإجراء الخربة عQ الخب< الذي  من قانون املسطرة املدنية 59 ووفقا ألحكام الفصل

النقط املوكولة للخب< إجراء الخربة يقوم بهذه املهمة تلقائيا، أو باقرتاح األطراف وإتفاقهم، ويحدد القايض 

فيها، عىل شكل أسئلة تقنية أو فنية، وحيث يكون عىل هذا األخ< أن يقدم جوابا محددا وواضحا عىل كل 

 .سؤال طلب منه

وعند إنتهاء الخب< من تنفيذ املهمة املوكولة له، يقع عىل عاتقه اإللتزام بتقديم تقرير إما شفويا أو كتابيا، 

يه الفني أو التقني ويودعه وفقا الشكل املنصوص عليه من لدن القانون أو اإلتفاق، يف حQ يتضمن رأ 

يعترب تقرير الخب< خاضعا للسلطة التقديرية للمحكمة، فالقايض إذا ^ يجد يف تقرير الخربة، ما أقنعه من 

wام مهمته هذا من جهة، أجوبة عىل النقط التي طرحها عىل الخب<، أن يأمر بإرجاع التقرير إليه قصد إ

ومن أخرى ألن رأي الخب< ال يقيد سلطة املحكمة من حيث املبدأ يف األحد برأي الخب< من عدمه، وذلك 

 .من قانون املسطرة املدنية 66 الفقرة الثالثة من الفصل برصيح مقتضيات

اته األخ<ة التي من إال أن هذه السلطة ليست مطلقة ك  يظن البعض، بل ترد عليها قيود تحد منها، ه

شأنها أن تجعل الخربة إلزامية إما بقوة القانون، أو ألن طبيعة الدعوى تقتيض األخذ بالخربة بشكل ملزم، 

 .إثبات أو نفي النسب ، وكذلك دعايدعوى القسمة نذكر عىل سبيل املثال

ا يربر النتيجة املضمنة يف وعليه، يتيعن عىل الخب< عند وضعه للخربة املنجزة أن يورد رأيه مستندا عىل م

 .تقريره، والغاية من هذا هو wكQ أطراف الخصومة من مناقشة هذه األسباب والنتيجة املستخلصة منها

ول� يرتتب عن الخربة القضائية املنجزة يف إطار الدعوى املدنية اآلثار القانونية املتوخاة منها، يجب أن 

املحددة، ك  سبقت اإلشارة إليه، أما يف حالة تخلفها، فإن تكون موافقة للرشوط الشكلية والجوهرية 

 .القانون يخول لألطراف حق الدفع ببطالن الخربة، متى ترتب عليها رضر ألحدهم

 :اليشء الذي يفرض علينا طرح السؤال التايل

 نص عليها املرشع رصاحة ضمن أحكام القانون املغر�؟ ماهي حاالت بطالن الخربة القضائية؟ وهل

 :لإلجابة عن هذا التساؤل سنعتمد عىل التقسيم التايل
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 .حاالت بطالن الخربة القضائية لعدم إحرتام الخب4 إلتزاماته: املحور األول 

  .حاالت بطالن الخربة القضائية لعدم إحرتام كتابة الضبط إلتزاماتها: املحور الثا9 

 

 .ام الخب4 إلتزاماتهحاالت بطالن الخربة القضائية لعدم احرت : املحور األول 

ملا كانت الخربة القضائية إجراءا للتحقيق، فينطبق عىل أع ل الخب< وتقريره املنجز، األحكام واملبادئ 

^  املرشع املغر� والجدير بالذكر أن قانون املسطرة املدنية، العامة املقررة للبطالن املنصوص عليها ضمن

قانون املسطرة املدنية، وال يف النصوص الخاصة األخرى املنظمة ينظم حاالت بطالن هاته الخربة، ال يف 

رضورة  من قانون املسطرة املدنية 49الفقرة الثانية من الفصل  للخربة القضائية، وإ_ا أشار �قتىض

حصول رضر لصالح الطرف الذي wسك بحاالت البطالن واإلخالالت الشكلية لقبولها من طرف املحكمة، 

 .لقضاء املغر3 يف كل مناسبة تم التمسك بهذا الدفعوهو ما يعتمده ا

كإجراء من إجراءات تحقيق الدعوى، تتطلب إلنجازها رشوط شكلية و أخرى  فالخربة القضائية وعليه

 .جوهرية تتطلب من الخب< إحرتامها، سواء قبل أووأثناء القيام باملهمة املوكولة إليه

ة الناتجة عن إخالل الخب< باإلجراءات املتطلبة لصحتها، نذكر ولعل من أهم حاالت بطالن الخربة القضائي

 :ما ييل

 .بطالن الخربة القضائية لعدم أداء الخب4 اليمS القانونية -1

فاملرشع  إن عدم تأدية اليمQ من طرف الخب< يعرض تقرير الخربة املنجز من لدنه إىل البطالن،

�بأن يؤدي الخب< اليمQ  املتعلق بالخرباء القضائيS 45.00من قانون  18املادة  حرص �قتىض املغر

القانونية أمام محكمة اإلستئناف، التي سجل بدائرتها، وال تجدد اليمQ ما دام الخب< مسجال يف الجدول، 

، أما يف حالة ما إذا كان الخب< شخصا معنويا، فإن اليمQ الفقرة الثانية من نفس املادة حسب ما تؤكده

مثله القانوo، والغاية من اليمQ القانونية هو تقوية الضم< املهني، إذ يجعله حافزا أمام كل يؤديها م

 .محاولة إلغراء الخب< القضا�، أو كسب رده عىل حساب مبدأ الحياد والتجرد والنزاهة

الخب< من إال أن البطالن يف هذا الصدد ال يعد من النظام العام، بحيث iكن إتفاق األطراف عىل إعفاء 

من قانون املسطرة  59الفصل  أداء اليمQ القانونية، وذلك حسب ما نصت عليه الفقرة الثانية من

 .املدنية

ك  أن الخب< إذا أدى اليمQ القانونية بعد اإلنتهاء من مهمته، يعرض الخربة املنجزة للبطالن وiتد هذا 

محكمة  لعمل القضا� يف عدة قرارات، ك  قضتالبطالن إىل الحكم الذي إعتمد عليه، و هو ما أكده ا

يف أحد قراراتها، برد الدفع املتعلق بعدم أداء اليمQ من طرف الخب< لكونه غ<  االستئناف بالحسيمة
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مسجل بالجدول، بعلة أنه بعد اإلطالع عىل تقرير الخربة ومرفقاته إتضح أن الخب< ^ ينجز الخربة إال بعد 

 .ايض املكلف بالقضيةأداء اليمQ أمام الق

 .بطالن الخربة القضائية لخرق ضYنات حقوق الدفاع -2

وقبل مبارشته لعمليات  من قانون املسطرة املدنية 63الفصل  عىل الخب< �قتىض املرشع املغر� أوجب

الخربة أن يستدعي أطراف الدعوى ووكالئهم، وذلك أيضا تحت طائلة البطالن، ويف حالة مخافة هذا 

 .”حضورية الخربة“ املقتىض يعد خرقا لض نات حقوق الدفاع، وهو ما يسمى يف الفقه القانوo �بدأ

و عليه يجب عىل الخب< أن ال يقوم �همته إال بحضور أطراف النزاع أو وكالئهم، أو إىل حQ التأكد من 

مة بخالف ذلك، متى تبQ عدم حضورهم بالرغم من توصلهم باإلستدعاء بصفة قانونية، ما ^ تأمر املحك

 .لها أن هناك حالة إستعجال

ويرى بعض الفقه، أن بطالن الخربة القضائية بسبب خرق هذا املقتىض، ال يعد من قواعد النظام العام، 

بحيث ال iكن للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها، وإ_ا عىل من إدعى أنه مترضر نتيجة خرق هذا املبدأ، 

علق بالبطالن، نظرا لهذا السبب، ويجب أن يكون هذا الدفع الشكيل قبل أي دفاع أن يتمسك بالدفع املت

 .يف الجوهر

تقوم بٱستبعاد الخربات املنجزة التي أخلت برشوطه،  املبدأ وعليه، فإن بعض محاكم موضوع وتأكيدا لهذا

د السلطة وتأمر بإنجاز خربة أخرى حضورية لتجاوز العيب الشكيل، وهذا من طبيعة الحال يف حدو 

 .التقديرية للقايض يف قبول الخربة من عدمه

يكون مساسا بحق  ” ويف هذا اإلطار، فقد جاء يف قرار ملجلس األعىل سابقا محكمة النقض حاليا بأنخ

الدفاع، موجبا لنقض الحكم، قيام الخب4 بإجراءات الخربة، دون إستدعاء األطراف للحضور، عند القيام 

 ”.ت تقنيةبالخربة رضوري ولو كان

ك  ذهبت محكمة النقض يف قرار آخر، إىل إعتبار حضور األطراف شخصيا إجراءات الخربة، دون 

وحيث يعيب الطاعنون عىل قرار “ استدعاءهم من طرف الخب< ال مربر بالدفع ببطالن الخربة بعلة

والطاعنون Aسكوا ? يستدعي جميع أطراف النزاع، … ، ذلك أن الخب2م.م.من ق 63الفصل  خرق

حرض و حضوره يكفي و ال . …، يف حH ردت محكمة االستئناف عىل أن م.م.من ق 63للفصل  بخرق

. …لكن حيث إن الثابت من تقرير خربة . داعي الستدعاء باقي األطراف نظرا ألن مصلحتهم مشرتكة

يح كتاb موقع من جميع املعتمد من محكمة االستئناف أن الطاعن حرض لدى الخب2 _كتبه وأدىل بترص

الورثة _ا فيهم الطاعنون، كf أن الخب2 عند انتقاله لعH املكان وجد الطاعنH، وبذلك فإن حضور 

الطاعنH إجراءات الخربة يجعل الغاية من استدعائهم قد تحقق بهذا الحضور، مf يبقى معه ما Aسكوا 

 .“لك عىل غ2 أساسال مربر له، والوسيلة بذ  م.م.ق 63للفصل  به من خرف
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 .بطالن الخربة القضائية لتجاوز الخب4 مأمورية املوكولة له -3

القايض يف  من قانون املسطرة املدنية 59الفقرتS الثالثة والرابعة من الفصل  ألزم املرشع من خالل

 القانون تحديد الجوانب الفنية التي يتعQ عىل الخب< تبيانها، نفس التوجه أكده املرشع يف

الخب2 القضاp هو “ التي جاء فيها الفقرة األوىل من املادة الثانيةاملتعلق بالخرباء القضائيQ خالل 45.00

املختص الذي يتوىل بتكليف من املحكمة التحقيق يف نقط تقنية وفنية، وqنع عليه أن يبدي أي رأي يف 

 .”الجوانب القانونية

 للخب< ببحث مسألة قانونية، وهذا ما أكده مجلس األعىل سابقا بأنوبالتايل، فالقايض ال يستطيع أن يعهد 

الخربة إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى يف املسائل املادية والتقنية يف النزاع، وال يسوغ االستناد   تعترب“

 .“عىل رأي الخب2 يف أي مسألة تدخل يف نطاق القانون

اوزت املأمورية املحددة من طرف القايض، وهذا ما يحيلنا وعليه، يرتتب البطالن للخربة القضائية متى تج

إىل إشكالية يف غاية من األهمية، وهي حالة قيام الخب< بإنجاز املأمورية وفقا للنقاط املحددة من طرف 

 .القضاء، إال أنه تعرض ملسألة قانونية

ذ بالجانب الفني دون الجانب فهل يرتتب البطالن للخربة القضائية بكاملها يف هاته الحالة؟ أم يتم األخ

 املتجاوز فيه؟ بعبارة أخرى أدق هل =كن للمحكمة املوافقة الجزئية عىل تقرير الخربة؟ أم ال؟

ان املوافقة عىل تقرير الخربة يكون بصفة كلية أو جزئية، بحيث يجوز للمحكمة املصادقة عىل الخربة 

ية، مع تبيان األسباب التي جعلت املحكمة تقتنع بصفة جزئية، رشيطة تعليل هذا الحكم باملوافقة الجزئ

بالجزء من الخربة، وترك الباقي مع توضيح النتائج التي تم إعت دها، ك  iكن تبني املحكمة نتيجة تقرير 

 .الخربة مع بناء رأيها عىل أسباب أخرى، أو إعت د الخربة املنجزة لكن مع إدخال تعديالت عليها

 .ية لعدم إنجاز الخب4 املهمة شخصيابطالن الخربة القضائ -4

. عىل الخب< تفويض مهام مسندة إليه إىل خب< آخر 45.00من قانون  22الفقرة الثانية من املادة  أوجبت

وبالتايل، من املفروض أن يقوم الخب< باملهمة املوكولة إليه شخصيا، ألن إختياره تم إستنادا إىل مؤهالته 

لقدرة عىل مساعدة القضاء عن طريق إبداء الرأي يف املسائل الفنية، التي الفنية وكفاءته وتجربته وا

 Qيتوقف عليها البت يف النزاع، وال يعني هذا عدم إستعانته باملساعدة من طرف الغ< كالع ل أو الفني

 .مع إشرتاط أن يكون ذلك تحت إرشافه و مسؤوليته

ة، فإن احرتام هذا املبدأ يكون عىل عاتق كل واحد منهم ويف حالة تعدد الخرباء املعنيQ إلنجاز مهمة واحد

 .عن طريق مشاركتهم يف عمليات الخربة وتوقيعهم التقرير

 .و عليه يرتتب بطالن الخربة املنجزة من طرف االشخاص غ< املعينQ متى دفع األطراف ببطالنها

 .بطالن الخربة القضائية لعدم تضمS أقوال االطراف من طرف الخب4 -5



6 

 

يقع عىل عاتق الخب< إلتزام تدوين جميع مالحظات أطراف الدعوى، هذا اإللتزام يجد سنده يف الفقرة 

، وذلك أن ترصيحات األطراف لها دور فعال يف تغي< نتيجة الخربة،  م.م.من ق 63الفصل  الثالثة من

دفع ببطالن الخربة، و�ا وتجاهل الخب< ألقوال األطراف ومالحظاتهم وعدم تدوينها يفتح لهم إمكانية ال

 .أنها من الوقائع املادية iكن إثباتها بجميع وسائل اإلثبات ومنها شهادة الشهود

يحتم عىل أطراف توقيع يف املحرض ويف حالة رفض التوقيع من أطراف أو  م.م.من ق 63الفصل  ك  أن

 .أحدهم يشار إىل ذلك املحرض

 .ير الخربةبطالن الخربة القضائية لعدم توقيع تقر -6

يعترب توقيع الخب< أو الخرباء يف حالة تعددهم من الشكليات الرئيسية لالعتداد بالخب< و االخذ به 

 . واعطائه الصفة الرسمية، وعليه يعد التوقيع من مشتمالت التقرير

ا جاء فالتوقيع يكون هو الدليل عىل أن الخب< املكلف بالخربة هو الذي أنجزها فعال ويتحمل مسؤولية م

 .فيها

ويرى الفقه أن هذا اإلجراء ليس من النظام العام، اليشء الذي يتيح للقايض إمكانية منح أجل لتصحيحه، 

وتدارك النقص الناتج عنه، خاصة أن ترتيب الطالن عن عدم توقيع تقرير الخربة سيؤدي حت  إىل ضياع 

ل املسطرة، ك  قد يؤدي ال محالة من املجهودات املبذولة من طرف الخب< واألطراف وسيؤدي إىل تطوي

 .املساس باألمن القضا� لألطراف

 :حاالت بطالن الخربة القضائية لعدم احرتام كتابة الضبط إلتزاماتها: املحور الثا9 

ال يقع احرتام اجراءات الخربة عىل الخب< القضا� املنجز للخربة، بل يشمل كذلك كتابة الضبط للمحكمة 

التمهيدي، وذلك بإحرتامها لإلجراءات سواء قبل إنجاز الخربة أو بعدها، ومتى تخلفت هذه املصدرة لآلمر 

 .اإلجراءات ترتب عن ذلك البطالن،

 فY هي حاالت بطالن املقررة لعدم احرتام كتابة الضبط إلتزاماتها ؟

 :بطالن الخربة القضائية لعدم تبليغ الحكم التمهيدي -1

طراف الدعوى وكذا وكالئهم ض نة من ض نات حقوق الدفاع، وعليه يلقى يعد تبليغ الحكم إىل جميع أ 

عىل عاتق كتابة الضبط عند صدور الحكم التمهيدي باسناد مأمورية إلنجاز الخربة أو الستبدال الخب< 

 .بتبليغ أطراف الدعوى

اإلجراءات الالحقة وبالتايل عدم تبليغ أحد األطراف بالحكم الصادر يخول له الحق بالدفع ببطالن جميع 

  .املتعلقة بالخربة، ذلك أنه يفوت عىل األطراف إمكانية التجريح
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 بطالن الخربة القضائية لعدم اإلشعار بإيداع التقرير -2

�جرد أن يقوم الخب< بإيداع الخربة والنسخ املساوية لعدد األطراف لكتابة الضبط للمحكمة املصدرة لالمر 

املأمورية، تسلم هذه األخ<ة إشهادا بهذا اإليداع للخب< والذي يتمثل يف وضع طابع التمهيدي بإجراء 

 .كتابة الضبط املتسلمة لتقرير الخربة

بعدها تقوم كتابة الضبط بتسجيل البيانات املتعلقة بالخربة يف سجل خاص يسمى سجل الخربة القضائية، 

بجميع وثائقه إىل القايض الذي يطلع عىل تقرير  بعد ذلك يضم التقرير إىل امللف األصيل، يحال امللف

 .الخربة

من  60الفصل  وعليه فكتابة الضبط تلتزم بتبليغ األطراف ملجرد وضع تقرير الخربة حسب مقتضيات

، وذلك قصد تقديم مالحظاتهم ومستنتجاتهم و إثارة دفوعاتهم تحت طائلة بطالن الحكم الذي م.م.ق

 .اعتمد عىل هذه الخربة

كرسه العمل القضا� يف جل قرارته، حيث قىض املجلس األعىل سابقا محكمة النقض حاليا يف أحد  وهو ما

حيث إنه سبق ملحكمة االستئناف أن أمرت بإجراء خربة يف الحسابات �قتىض فرار wهيدي، و “ قراراته 

قريره بكتابة الضبط، أنها تبنت النتيجة التي توصل إليها الخب< املعQ، ودون أن تشعر الطاعنة بوضع ت

وحيث أن طالبة النقض التي  .يوما 15 ودون أن تدعوها لإلطالع عليه وتقديم مالحظاتهم عليه يف ظرف

حكم عليها األداء باالستناد إىل الخربة املذكورة ^ تتح لها فرصة تقديم مالحظاتها حول تلك الخربة خالفا ملا 

 .”املجلس األعىل بنقض وإبطال القرار املطعون فيه، لهذه األسباب قىض م.م.ق 60 نص عليه الفصل

  

 : خا�ة

تلعب الخربة القضائية دورا بالغ األهمية يف توجيه مسار النزاع املعروض عىل القضاء، حيث تعمل عىل 

إظهار األمور بوسائل تقنية وفنية، ملا فيها من صعوبة عىل القضاء الوصول إليها حيث ال يكفي العلم 

 .ونية االطالع عىل االجتهادات القضائية لحلهابالنصوص القان

وإلنتاج اآلثار القانونية للخربة القضائية استلزم توفر رشوط شكلية وجوهرية حتى تأخذ الصفة الرسمية، 

وال يعرض الحكم املعتمد عليها إىل البطالن، وهي حاالت نابعة من إخالل كل من الخب< وكتابة الضبط 

 .تحقق ملا لها من آثار عىل حقوق الدفاع و حسن س< العدالةإلجراءات تعترب واجبة ال

وبناء عىل ما أسلفنا يتبQ لنا أن حاالت البطالن ^ يحددها املرشع بصفة رصيحة وإ_ا هي مجموعة من 

اإلجراءات الواجب احرتامها من طرف كافة املتدخلQ للوصول للهدف املنشود وهو ح ية حقوق الدفاع 

إىل الحقيقة من جهة أخرى، ك  ان املرشع ربط هذا البطالن برضر األطراف جراء  من جهة، والوصول

 .فمتى ترضر أحد األطراف جاز له الدفع ببطالن الخربة. اإلخالل بإجراء من اإلجراءات 
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