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مقبص

تعترب اخلربة القضائية وسيلة من وسائل اإلثبات القانونية ،حيث مسح ادلشرع اجلزائري
للقاضي دبوجب قانون اإلجراءات ادلدنية واإلدارية اللجوء للخربة يف ادلسائل الفنية اليت زبرج عن
اجملال القانوين.
واخلربة القضائية يقوم بإصلازىا اخلبَت القضائي ،إذ ليس من حق القاضي التدخل بأن
يفرض على اخلبَت كيفية البحث عن النقط الفنية أو إمالء عليو طريقة ما ،فيتمتع اخلبَت خالل
قيامو دبهمتو حبرية التصرف واختيار الوسائل الفنية اليت يراىا مناسبة.
لكن ىذا ال يعٍت أنو ال يد للقاضي يف اخلربة القضائية ،بل لو دور رئيسي ،وفعال،
وإغلايب من بداية اخلربة إىل هنايتها ،على أنو القلب احملرك ،والعمود الفقري فيها ،فيؤدي اخلبَت
القضائي مهمتو ربت سلطة ،وإشراف القاضي الذي عينو وربت رقابتو.

1

 تنفيذ اخلربة، أعمال اخلربة القضائية، اخلبَت القضائي، اخلربة القضائية:الكلمات الدالة
. سلطات القاضي يف اخلربة القضائية،القضائية
Le rôle positif du juge dans l’expertise judicaire
(Conformément au code de la procédure civile et administrative)
Résumé
L'expertise judiciaire est considérée l’une des moyens de preuves
juridique, le législateur algérien a permet au juge en vertu du code des
procédures civiles et administratives de recourir a l’expertise dans les
questions techniques qui sont en dehors du domaine juridique.
Ainsi que l’expertise judiciaire est établie par un expert judiciaire, car
le juge n’a pas la droit d’intervenir en imposant à l’expert comment
chercher les points techniques ou de lui dicter une méthode, l’expert joui
durent l accomplissement de sa mission de la liberté d’agir et de choisir les
moyens artistiques qu’il juge appropriés.
Cela ne veut toutefois pas dire que le juge n’a aucun pouvoir dans
l’expertise judiciaire, mais qu’ il a au rôle clé, positif et efficace du début à
la fin de l’expertise, dont il est le cœur battent et la colonne vertébrale
l’expert donc accomplit sa mission sous l autorité et la supervision du juge
l’ayant commis et sous son contrôle.
Mots clés : expertise judiciaire, expert judiciaire, travaux de l
expertise judiciaire, exécution judiciaire, les pouvoirs du juge dans l
expertise judiciaire.

مادمة
 فمنها ما تكون وقائعها قانونية،زبتلف القضايا اليت تطرح أمام القاضي من حيث الوقائع
 فهو، إذ ال غلوز أن يعهدىا إىل غَته، تكون من اختصاةو،حبتة ال ربتاج إىل معلومات خاةة
 ومنها ما تكون وقائعها مرتبطة دبعلومات فنية ربتاج إىل معرفة علمية،اخلبَت األعلى فيها
 ال تكون من قدرة، وغَتىا، وفلك، وىندسة، من طب، ال تتوفر لدى القاضي،خاةة
. وال من اختصاةو،القاضي
 اللجوء إىل اخلربة،وعلى ىذا األساس مسح ادلشرع للقاضي دبوجب عدة نصوص
،)1(145  إىل125  من ادلواد، ومن بينها نصوص قانون اإلجراءات ادلدنية واإلدارية،القضائية
 لكي،واليت تعهد إىل خرباء فنيُت فيما يعرض عليو من مسائل فنية ربتاج إىل شرح وتوضيح
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يسًتشد برأيهم يف فهم ما ػلتاج إىل فهم من تلك ادلسائل ،والنقاط ادلستعصية ،للفصل فيها
بكل ارتياح وطمأنينة فصال ػلقق العدالة بُت اخلصوم ،وترتاح لو الضمائر.
واخلربة القضائية يقوم بإصلازىا اخلبَت القضائي ،فليس للقاضي التدخل يف ادلسائل الفنية
اليت ىي من اختصاص اخلبَت ،فاألمر الصادر بندب خبَت يفًتض أن القاضي تنقصو ادلعرفة
الالزمة من مث ليس لتدخلو يف تلك النواحي أي مربر ،وبالتايل ال ػلق لو أن يقيد اخلبَت بإتباع
وسيلة فنية معينة ،ما يبدر إىل الذىن ىذا التساؤل ،ىل ارتباط موضوع القضية باجملال الفٍت
الذي ىو من اختصاص اخلبَت القضائي لوحده يعٍت أن القاضي ليس لو أي دور يف اخلربة
القضائية ،فيكون بذلك لو دور سليب ،أم أن للقاضي دور فعال وإغلايب يف كل مراحل اخلربة
القضائية؟.
ىذا اإلشكال ستكون اإلجابة عليو يف معرض عرض إجراءات اخلربة ونتائجها ،ما يدفع
بنا إىل تقسيم حبثنا إىل فصلُت ،فنتعرض إىل :الدور اإلغلايب للقاضي يف إجراءات اخلربة
القضائية(الفصل األول) ،والدور اإلغلايب للقاضي يف نتائج اخلربة القضائية(الفصل الثاين)
الفصل األول :الدور اإلجيابي لقابي ي إجةاءات البرةة الاضبئية

تقًتن اخلربة القضائية دبجموعة من اإلجراءات التمهيدية ،والتنفيذية ،وللقاضي دور
وبصمة فيهما ،وىذا ما سنحاول إلقاء الضوء عليو يف ىذا الفصل ،فنتعرض يف ادلبحث األول:
للدور اإلغلايب للقاضي يف اإلجراءات التمهيدية للخربة القضائية ،وطلصص ادلبحث الثاين:
للدور اإلغلايب للقاضي يف تنفيذ اخلربة القضائية.
المرحث األول :الدور اإلجيابي لقابي ي اإلجةاءات التمهيدجية لقبرةة الاضبئية

تتميز اخلربة القضائية كغَتىا من إجراءات التحقيق ،بإجراءات أولية سبهيدية تسبق تنفيذ
عملية اخلربة ،من طلب اخلربة ،وإقرارىا ،وتعيُت اخلبَت ،وربليفو اليمُت القانونية ،وغَتىا من
اإلجراءات ،وللقاضي دور يف كل ما سبق اإلشارة إليو ،وىذا ما سنعرضو يف ىذا ادلبحث.
المطقب األول :الدور اإلجيابي لقابي ي طقب إجةاء البرةة الاضبئية وإقةارىب
طلب إجراء اخلربة القضائية حق مكرس لطرفُت :القاضي ،وأطراف الدعوى ،وىو ما

نصت عليو ادلادة  126من ق.إ.م.إ ".جياوز لقابي من تقابئ نفسو أو يطقب من أحد
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البصوم ،تعيين خرية أو عدة خرةاء من نفس التبصص أو من تبصصبت مبتقفة"(،)2
وىذا ما اقر بو أىل الفقو القانوين اجلزائري ،وغَته ،سواء بصدد تعريف اخلربة القضائية ،أو
بصدد شرح ادلواد القانونية ادلتعلقة باخلربة القضائية ،أمثال":زلمد مصطفى الزحيلي" اخلربة
ىي ":اإلخبار عن حقيقة الشيء ادلتنازع فيو بطلب من القاضي"( ،)3وأمثال"عبد الناةر زلمد
شنيور"":اخلربة وسيلة إثبات علمية يقوم هبا أىل العلم واالختصاص ،بناء على طلب
القاضي"( ،)4وأمثال "وىبة الزحيلي"":اخلربة ىي االعتماد على رأي ادلختصُت يف حقيقة النزاع
بطلب القاضي"( ،)5وأمثال "نبيل ةقر" ":تعيُت اخلبَت قد يكون بطلب أةلي أو عارض من
اخلصوم ،وقد يكون بطلب من احملكمة نفسها"( ،)6وأمثال"سليمان بارش"" :يأمر باخلربة
القاضي من تلقاء نفسو أو بناء على طلب اخلصوم"( ،)7وأمثال "علي عوض حسن"":األةل
أن احملكمة ىي اخلبَت األعلى وقد رأينا أن أحكام زلكمة النقض مستقرة على أن ندب اخلبَت
رخصة للمحاكم ذلا أن تستجيب لطلب ندب اخلبَت أو ترفضو بدون معقب عليها"( ،)8وطلب
إجراء اخلربة سواء من طرف القاضي أو اخلبَت يكون يف أية مرحلة كانت عليو الدعوى(.)9
أما بالنسبة إلقرار إجراء اخلربة فيعود يف النهاية إىل قاضي ادلوضوع ،وىو ما أقر بو أىل
الفقو القانوين :أمثال األستاذ "طاىري حسُت" بقولو :إن اللجوء أو استبعاد أو رفض التحقيق
يعود يف النهاية لتقدير احملكمة( ،)10وأمثال "بوضياف عادل" ":كما ؽلكن للقاضي أن يستغٍت
عن تعيُت خبَت بناءا على طلب اخلصوم"( ،)11علما أن اخلصوم ؽلكنهم طلب تعيُت خبَت يف
أي مرحلة كانت عليها الدعوى سواء كان اخلصم مدعى أو مدعى عليو أو مدخال أو متدخال

يف اخلصام( ،)12وأمثال "نبيل ةقر"" :وتقدير طلب االستعانة باخلربة أمر مًتوك لتقدير احملكمة
ذلا أن تلتفت عنها"( ،)13وللمحكمة رفض طلب إجراء اخلربة ادلقدم من طرف اخلصوم(،)14

ومن األسباب اليت ؽلكن للقاضي من خالذلا رفض طلب اخلصوم ،واليت تدخل ضمن سلطتة
التقديرية ،حالة ما إذا رأى القاضي أن الوقائع ادلطلوب فيها اخلربة واضحة لديو من مستندات
ادللف( ،)15أن تكون يف وقائع الدعوى عناةر تكفي لتكوين عقيدهتا ،أن تقدر احملكمة أن
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اخلربة غَت مفيدة وغَت رلدية ولن تضيف جديدا يف الدعوى ،إذا قدرت زلكمة ادلوضوع أن
طلب اخلربة وموضوعها ليس وثيق الصلة بادلسألة أو ليس على الدرجة من األعلية بالنسبة

للنزاع(.)16

المطقب الثبن  :الدور اإلجيابي لقابي ي تعيين البرية الاضبئ وتحقيفو اليمين
الابنونية ومضمون الحكم الابي يتعيينو
دور القاضي ال ينتهي عند إقرار إجراء اخلربة ،بل ؽلتد لتعيُت اخلبَت القضائي ،ىذا ما أقر

بو ادلشرع دبوجب ادلادة 126من ق.إ.م.إ ،السابقة الذكر اليت نصها ":جياوز لقابي من
تقابئ نفسو أو يطقب من أحد البصوم ،تعيين خرية أو عدة خرةاء من نفس التبصص
أو من تبصصبت مبتقفة" ،فيعُت من يراه مناسبا الستجالء الغموض(.)17

وسلطة القاضي ال تقتصر يف تعيُت اخلبَت ،بل تشمل عدد اخلرباء ،فلو تعُت خبَت واحد
أو أكثر حسب نوع اخلربة ،أو حسب أنواع اخلربة وغَتىا ،وادلشرع مل يبُت احلاالت اليت يلجأ
القاضي بصددىا إىل تعيُت خبَت واحد ،أو أكثر من واحد ،وىذا يعود إىل السلطة التقديرية
لقاضي ادلوضوع.
كما يكون لو الدور يف تعيُت اخلبَت ،إما من قائمة اخلرباء القضائيُت ادلسجلة أمساءىم
لدى اجمللس القضائي التابع إليو القاضي الذي عينو ،وىو األةل ،واستثناء وللضرورة ؼلتار

اخلبَت القضائي خارج القائمة ادلسجلة يف جدول اخلرباء(.)18

أما بالنسبة حللف اليمُت القانونية ،فبعد إخطار اخلبَت بادلأمورية ادلعهود هبا إليو ،وقبولو

أدائها ػللف اليمُت( ،)18اليت تعترب شرطا من شروط ةحة اخلربة ،هبدف محل اخلبَت على

الصدق واألمانة"( ،)20وللقاضي دور يف حلف اخلبَت ادلعُت خارج جدول اخلرباء ،حيث ػللف
اليمُت أمامو ،أما اخلبَت ادلقيد امسو ػللف اليمُت مرة واحدة ،وال غلدد القسم ،ويكون ذلك

أمام اجمللس الذي قيد امسو يف جدول اخلرباء(.)21

وتعيُت اخلبَت يكون دبوجب حكم قضائي مكتوب ،يصدره قاضي ادلوضوع ،مع العلم

أن ادلشرع أجاز للقاضي أن يأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق ،إما شفاىة ،أو كتابة(،)22
وىذا يعود إىل السلطة التقديرية لقاضي ادلوضوع ،وإىل نوع اإلجراء ،حيث تنص ادلادة128
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من ق.إ.م.إ ،.واخلاةة باحلكم القاضي باخلربة على " :جياب أن جيتضمن الحكم الابي
يإجةاء البرةة مبجيق :
-1

عةض األسربب الت يةرت القاوء إلى البرةة ،وعند االقتضبء ،ترةجية تعيين

-2

ييبن اسم ولاب وعنوان البرية أو البرةاء المعيين مع تحدجيد التبصص،

-3
-4

عدة خرةاء،

تحدجيد مهمة البرية تحدجيدا دقياب،
تحدجيد أجل إجيداع البرةة يأمبنة الضرط،

من خالل ادلادة تظهر لنا ةور سلطة القاضي يف اخلربة ،فيعود لو الدور يف عرض
األسباب اليت من اجلها قام بتعيُت خبَت ،وكذا ربديد مهمة اخلبَت ،فمهمة ىذا األخَت ال
ػلددىا اخلبَت ،بل ػلددىا القاضي اآلمر باخلربة ادلعُت لو ،فاخلبَت ملزم باإلجابة على ادلهمة
اليت أوكلو لو القاضي ،حيث ليس من حقو أن يضيف نقاط أخرى خارج النقاط الفنية اليت
ةرح هبا القاضي يف مضمون احلكم ،ولو أيضا ربديد األجل الذي يودع فيو اخلبَت مهمتو،
وادلالحظ أن ادلشرع مل ػلدد ادلهلة الزمنية اليت ستنجز من خالذلا اخلربة ،ما يستنتج أن السلطة
التقديرية يف ربديد ادلهلة تكون للقاضي ،واليت يقيمها على أسس زبتلف من قضية إىل أخرى.
كما أنو يعود لو الدور يف النظر يف الطلب الذي يقدمو لو اخلبَت فيما ؼلص سبديد
األجل(.)23

المطقب الثبلث :تحدجيد التسريق

يتقاضى اخلبَت القضائي مكافأة عن خدماتو( ،)24فمنح ادلشرع للقاضي دور يف ربديد

أتعاب اخلبَت ،وذلك يف عدة نقاط ،أوذلا يف ربديد التسبيق ادلايل ،فقبل بداية اخلبَت مهمتو
يتعُت على القاضي اآلمر باخلربة أن ػلدد مبلغ التسبيق الذي يكون مقاربا للمبلغ النهائي
احملتمل ألتعاب ومصاريف اخلربة( ،)25وثانيها يف ربديد الطرف ،أو األطراف الواجب عليهم

إيداع مبلغ التسبيق ،واألجل الذي يتعُت من خاللو إيداعو ،حيث مبلغ التسبيق يدفعو
األطراف ،وليس احملكمة ،والقاضي ىو الذي ػلدد الطرف ،أو اخلصم الذي سيقوم بدفع مبلغ
التسبيق ،وإيداعو لدى أمانة الضبط ،كما ػلدد األجل الذي يتعُت عليو إيداعو( ،)26وثالثها
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النظر يف ما إذا كان ادلبلغ ادلودع لدى أمانة الضبط وذبديده إن كان غَت كاف لتغطية أتعاب

اخلبَت(.)27

المرحث الثبن  :الدور اإلجيابي لقابي ي تنفيذ البرةة الاضبئية
تلي مرحلة اإلجراءات التمهيدية للخربة ،مرحلة تنفيذىا ،واليت تعترب من ةميم عمل
اخلبَت القضائي ادلعُت من طرف القاضي ،لكن ىذا ال يعٍت أنو ال دور للقاضي يذكر يف ىذه
ادلرحلة ،بل يكون لو دور ادلراقب ،وادلشرف ،و يقوم حبل اإلشكاالت اليت تعرقل تنفيذ اخلربة.
المطقب األول :الةقبية الاضبئية لقبرية من طةف الابي

يبقى اخلبَت تابعا للسلطة القضائية اليت انتدبتو رغم سبتعو باالستقالل الفٍت والعلمي

()28

حيث ينجز مهمتو ربت سلطة القاضي الذي عينو ،ذلك ما جاءت بو ادلادة  10من ادلرسوم

التشريعي 310-95واليت تنص"جيؤدي البرية الاضبئ مهمتو تحت سقطة الابي الذي
عينو وتحت مةاقرة النبئب العبم".
فمنح ادلشرع للقاضي دور الرقابة على تنفيذ إجراء التحقيق ،ومنو إجراء اخلربة ،وذلك

دبوجب ادلادة 84من ق.إ.م.إ" .جيمكن لقابي أن جينتال خبرج دائةة اختصبصو ،لقايبم
يإجةاء التحايق أو لمةاقرة تنفيذه" ،كما منح لو دور اإلشراف على تنفيذ ،وإصلاز إجراءات
التحقيق ،اليت تدخل ضمنها اخلربة القضائية دبوجب ادلادة 90من نفس القانون " جياوز
لقابي أن جياوم شبصيب يتنفيذ إجةاء من إجةاءات التحايق أو جيشةف عقى تنفيذه ،وجيتم

يحضور أمين الضرط الذي جيحةر محضةا يذلك ،جيودع يأمبنة الضرط"( ،)29فتظل دائما

ىناك عالقة اتصال بُت اخلبَت ،والقاضي الذي انتدبو ،مع االعًتاف باالستقالل التام للخبَت يف

كيفية تنفيذ مهمتو(.)30

والرقابة القضائية ليست رخصة للقاضي يستعملها إن رغب يف ذلك أم ال ،بل ىي إلزام
عليو ،إال أهنا رقابة من طبيعة إجرائية زلضة ،فال ػلوز لو ،بل ػلرم عليو التدخل يف ادلسائل
الفنية اليت ىي من ةميم اختصاص اخلبَت ،فال ػلق لو أن يقيد اخلبَت بإتباع وسيلة فنية معينة،
على أساس أن األمر الصادر بندب خبَت يفًتض أن القاضي تنقصو ادلعرفة الالزمة ،ومن مث
فليس لتدخلو يف تلك النواحي أي مربر"(.)31
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واذلدف من رقابة القاضي لعمليات اخلربة ىو ربقيق حسن سَتىا وتطورىا ،وبالتايل
ربقيق سالمة احلكم الذي من خاللو سيتم إهناء النزاع ،كما أنو باعتبار اخلربة تدبَت ربقيقي
يستهدف القاضي من خالذلا إىل فض النزاع القائم ،واألمر ال ينتهي يف ىذا احلد ،وإظلا يهدف
أيضا إىل مساعدة اخلبَت ماديا ،ومعنويا ،وقانونا ،حيث سبكنو ىذه ادلساعدة من ذباوز بعض
العوائق اليت غالبا ما يصطدم هبا اخلبَت(. (32

المطقب الثبن  :حل اإلشكبالت الت تعتةض البرةة
كثَتا ما تعًتض عملية اخلربة عراقيل ،فَتفع اخلبَت تقريرا ػلوي ادلشاكل اليت يتعرض ذلا،
ودبوجب ذلك للقاضي سلطة تقديرية بازباذ أي تدبَت يراه مناسبا( ،)33فالقاضي الذي قام
بتعيُت اخلبَت ىو الذي يتوىل تسوية اإلشكاالت اليت تعًتض التحقيق بصفة عامة ،وإجراء
اخلربة بصفة خاةة ،ويكون ذلك إما من تلقائي نفسو ،أو بناء على طلب اخلصوم ،أو بطلب
من اخلبَت(.)34
حيث تعرض ادلشرع لذكر بعض اإلشكاالت اليت تعًتض عمل اخلبَت ،وكل ىذه
اإلشكاالت يتوىل النظر فيها القاضي ،الذي يفصل يف اإلشكال بأمر غَت قابل ألي
طعن"( ،)35ومن ىذه اإلشكاالت صلد حاجة اخلبَت إيل مًتجم ،فإذا مل ؼلتار اخلبَت مًتمجا من
بُت ادلًتمجُت ادلعتمدين ،يكون لو رفع أمره للقاضي الذي أمره بإجراء اخلربة( ،)36وينعقد أيضا
االختصاص للقاضي يف حل إشكال تصنت األطراف عن تقدمي ادلستندات للخبَت ،إذ ػلق
للخبَت أن يطالب األطراف بتقدمي ادلستندات الضرورية ألداء مهمة اخلربة ،ففي حالة تعرضو
ألي إشكال ،كأن ؽلتنع األطراف باالنصياع لطلب اخلبَت ،فلهذا األخَت رفع أمره للقاضي من
أجل حل اإلشكال ،وغلوز للقاضي أن يأمر األطراف بتقدمي ادلستندات ربت غرامة هتديدية،
وأن يستخلص اآلثار القانونية ادلًتتبة على امتناع اخلصوم عن تقدمي ادلستندات( ،)37كما ينظر
القاضي يف اإلشكال ادلتعلق دببلغ التسبيق ،إذا ما رأى اخلبَت أنو غَت كاف ،فيقدر ىل فعال أن
ادلبلغ غَت ٍ
كاف أم ال ،ويف حالة استخالص القاضي أن ادلبلغ غَت كاف ،غلدد مبلغا إضافيا،
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وػلدد أجل إيداعو ،ويف حالة عدم إيداع ادلبلغ يف األجل ادلقرر ،فإن اخلبَت يودع التقرير على
احلالة اليت يوجد عليها ،ويستغٍت عن اإلجراءات الالحقة( ،)38ينظر أيضا القاضي يف مسألة رد
اخلبَت ،وتنحيتو ،واستبدالو ،فطلب الرد الذي يرفعو أطراف اخلصومة يوجو إىل القاضي الذي
قام بتعيُت اخلبَت ،وذلك يف مهلة  8أيام من تاريخ تبليغهم بالتعيُت( ،)39فللخصوم احلق يف رد
اخلبَت ،إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك ،وغلب أن يكون طلب الرد ،إما أمام احملقق ،أو
أمام قاضي ادلوضوع ،وغلب أن يبُت طالب الرد أسبابو يف طلب الرد( ،)40وللقاضي سلطة
تقديرية يف دراسة أسباب الرد ،على أساس أن ادلشرع دلا ذكر أسباب الرد مل يذكرىا على سبيل
احلصر ،فضمن ثالثة أسباب لرد اخلصوم ،تتمثل :يف سبب القرابة ادلباشرة والغَت ادلباشرة لغاية
الدرجة الرابعة ،أو وجود مصلحة شخصية ،وأي سبب جدي آخر( ،)41ويتمتع القاضي الذي
عُت اخلبَت بسلطة تقديرية كاملة عند حبث سبب الرد"( ،)42فللقاضي االستجابة لطلب الرد،
أو عدم االستجابة لو( ،)43ومن حاالت استبدال اخلبَت ،رفض ىذا األخَت إصلاز ادلهمة
ادلسندة إليو ،أو تعذر عليو ذلك( ،)44إذا قبل اخلبَت ادلهمة ومل يقم هبا ،أو مل ينجز تقريره ،أو
مل يودعو يف األجل احملدد( ،)45وكذلك حالة رده من طرف اخلصوم( ،)46ومن السلطات
ادلمنوحة للمحكمة يف ىذه احلالة احلكم عليو بالتعويضات وادلصاريف(.)47
الفصل الثبن  :الدور اإلجيابي لقابي ي نتبئج البرةة الاضبئية
تنتهي أعمال اخلربة بنتيجة يكون للقاضي دور إغلايب فيها ،زبتلف إذا ما كان تقرير
اخلبَت ةحيح ،أم غامض ،أم باطل ،فسندرس يف ىذا الفصل يف ادلبحث األول :الدور اإلغلايب
للقاضي عند ةحة تقرير اخلربة وادلبحث الثاين :الدور اإلغلايب للقاضي اخلبَت غموض اخلربة
وعدم ةحتها.
المرحث األول :الدور اإلجيابي لقابي عند صحة تاةجية البرةة
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يف غالب األحيان ما يأيت تقرير اخلربة يف ةورة ةحيحة غَت أن ىذا ال يعٍت احتكام
القاضي للنتيجة اليت توةل إليها اخلبَت ،بل ذلك شلا يدخل ضمن سلطتو التقديرية ،فلو قبولو،
أو رفضها ،وىذا ما سنراه يف ىذا ادلبحث.
المطقب األول :قرول البرةة الاضبئية

قبول نتيجة اخلربة القضائية من السلطات ادلخولة للقاضي األمر باخلربة ،وىو ما نصت

عليو ادلادة  1/144من ق.إ.م.إ ".جيمكن لقابي أن جيؤسس حكمو عقى نتبئج البرةة"،

فهذه الفقرة تسمح للقاضي بإمكانية تأسيس حكمو على نتيجة اخلربة( ،)48ومن استعمال
ادلشرع لكلمة ؽلكن يتبُت أن القاضي غَت ملزم باألخذ بنتيجة اخلربة ،وإظلا ؽلكن قبوذلا ،وادلادة
مل توسع من حيث كيفية األخذ بالتقرير ىل يف جزء منو أم كلو ،وكذا يف ادلعيار الذي سيتبعو
القاضي يف قبول اخلربة من عدمها ،وكل ذلك ؼلضع لسلطة القاضي وفقا لقناعتو الشخصية.
لكن شراح القانون الوضعي ،والقضاء ،قاموا بدراسة ذلك وبينوىا ،كما أهنم أقروا
بالسلطة الواسعة للقاضي يف تقييم نتيجة اخلربة ،ومن مجلة ما قيل عن ذلك ،ما قال بو":
حامد بن مساعد السحيمي" ":تستطيع احملكمة أن تأخذ ادلواقف التالية ذباه رأي اخلبَت
باالستناد إىل سلطتها التقديرية :أن تأخذ برأي اخلبَت وبأسبابو مجلة وتفصيال ،وتتبٌت كل ما
جاء فيو ،أن تأخذ بالنتيجة اليت انتهى إليها رأي اخلبَت ،مع بناء حكمها على أسباب أخرى،
أن تأخذ ببعض ما تضمنو تقرير اخلبَت من آراء وتطرح الباقي شريطة أن تبُت أسباب

ذلك ،)49("...وما قال بو":أمحد أبو الوفاء"":وللمحكمة مطلق احلق يف تقدير ما أدىل بو
اخلبَت من آراء ،فلها أن تأخذ دبا أدىل بو وذلا أال تأخذ بو ،وزلل كل ىذا عندما يكون تقريره
ةحيحا ،أما إذا كان تقرير اخلبَت باطال فال سبلك احملكمة بناء احلكم عليو وإال أةبح مبنيا
على إجراء باطل ،وال غلدي يف جواز االعتماد على التقرير الباطل القول بأن األمر مرده إىل
احملكمة اليت ذلا الرأي األعلى يف تقدير نتيجة حبوث اخلرباء يف ادلسائل ادلتنازع عليها ،إال أن
سلطة احملكمة يف تقدير آراء اخلرباء زللها أن تكون ىذه اآلراء قدمت ذلا يف تقرير

ةحيح"( ،)50وكذا "عباس العبودي"" :إذا استوىف تقرير اخلبَت اإلجراءات القانونية ،وكانت
احملكمة اليت اعتمدت على ىذا التقرير ىي اليت قررت انتدابو ،فإن تقرير اخلبَت ىذا يصح أن
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يكون سببا يف مواجهة سائر اخلصوم يف الدعوى بوةفو دليال من أدلة اإلثبات وتكون لو قوة

السند الرمسي ،فال غلوز إنكاره إال عن طريق الطعن بالتزوير"( ،)51ومن بُت السلطات ادلخولة
للقاضي الًتجيح بُت اخلربات ،إذ أنو من ادلقرر قانونا أن القضاء بتفضيل خربة عن أخرى

ؼلضع للسلطة التقديرية لقضاة ادلوضوع اليت خوذلا ذلم القانون( ،)52فإذا وجد أكثر من خبَت
فللمحكمة أن تأخذ بالرأي الذي تقتنع بو وتطرح باقي اآلراء جنبا(.)53
المطقب الثبن  :ريض البرةة الاضبئية"
من السلطات اليت يتمتع هبا القاضي اآلمر باخلربة رفضو واستبعاده نتيجة اخلربة ،حىت
وإن كانت اخلربة ةحيحة ،وىو ما نصت عليو ادلادة  2/144من ق.إ.م.إ" .الابي غية
مقزم يةأي البرية ،غية أنو جينرغ عقيو تسريب استرعبد نتبئج البرةة" ،من خالل ادلادة
يتبُت أن للقاضي رفض نتيجة اخلربة ،فهو غَت ملزم هبا ،ومن مجلة ما قيل يف ىذا الصدد ،ما
قال بو بطاىر توايت ":قد أكد القضاء يف عديد من القرارات ويف معاين سلتلفة سبتع قاضي
ادلوضوع حبق تقدير نتائج اخلربة"( ،)54وما قالت بو ":فرػلة حسُت" " :القاضي غَت ملزم برأي
اخلبَت ،فاخلربة عملية فنية فللقاضي أن يأخذ بنتائج اخلربة ولو أن يطرحها جانبا ،)55("...فقط
وجب أن يسبب القاضي عدم أخذه دبا احتواه تقرير اخلربة ،حيث قال يف ىذا الصدد" :مجال
الكيالين"" :ويعترب تقرير اخلبَت الفٍت رأيا استشاريا غَت ملزم للمحكمة ويعد من مجلة األدلة
ادلطروحة يف الدعوى ،فلها أن تأخذ بو أو أن تطرحو إذا مل تطمئن إليو ،ويف ىذه احلالة يلزمها
أن تبُت األسباب الداعية إىل إعلال رأي اخلبَت  ،وللمحكمة أن ذبزئ رأي اخلبَت فتأخذ منو
بالقدر الذي تقتنع بو وبصحتو على أن تعلل ذلك أيضا"( ،)56وما قالت بو":أوان عبد اهلل
الفيضي"":واحملكمة بال شك حرة يف أن تأخذ دبا تطمئن اليو من تقارير اخلرباء ،وأن هتمل
ماالتطمئن إليو بعد بيان األسباب ،)57("...إال أن ادلشرع مل يبُت األسباب اليت سَتفض من
خالذلا القاضي تقرير اخلربة ،فجعلها من ضمن السلطة التقديرية لو ،إال أن بعض فقهاء
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القانون تعرضوا من خالل كالمهم عن حجية اخلربة لذكر بعض األسباب اليت يؤسس عليها
القاضي حكمو ،واليت استخلصوىا من اجتهادات احملاكم سواء اجلزائرية ،أو ادلقارنة ،فقال:
"فيصل بن زلمد العودة"" :فقد يستبعد القاضي تقرير اخلربة إذا رأى أنو مل يوضح كل جوانب
الغموض اليت طلب من اخلبَت توضيحها ،أو أنو تضمن معلومات قضائية ال ػلق للخبَت
التدخل فيها ،أو مل يبحث يف ادلوضوع ادلراد االستفسار عنو أو أن اخلبَت غَت مسجل يف
جدول اخلرباء أو مل تنطبق عليو الشروط القانونية لعمل اخلربة"( ،)58أو مال قال بو" :منصور
عمر ادلعايطة" :رأي اخلبَت غَت ملزم للمحقق أو القاضي إذا تعارضت اخلربة مع قناعة احملقق أو
القاضي أو تعارضت مع ما توةل إليو التحقيق(.)59
وال ادلعايَت اليت يؤسس عليو القاضي رأيو لكن تعرض الفقهاء القانوين لبعض تلك
ادلعايَت" ومنها :ما قال بو "غازي مبارك الذنيبات"" :وعالوة على ذلك فإن القاضي ويف
معرض تقديره لألدلة ادلستمدة من اخلربة الفنية ،حىت يف ادلسائل الفنية فإنو ؽلارس سلطتو
التقديرية ابتداءً يف تقدير الظروف وادلالبسات اليت أحاطت هبذه األدلة ،فال يكفي مثال أن
يقول اخلبَت أن البصمة اليت رفعت من الغرفة اليت وجد هبا القتيل تعود لشخص معُت حىت يقال
بأنو ىو القاتل فقد يكون ىذا الشخص شلن وجدوا يف ىذا ادلكان لعمل ما أو لسبب مشروع
أو غَت مشروع ،ولكن ال عالقة لو باجلرؽلة( ،)60أن تكون احلرية ادلمنوحة للقاضي يف تقييم
نتيجة اخلربة مؤسسة على اقتناع عقلي قائمة على اليقُت غَت خاضعة ألي عاطفة أو ىوى
خصوةا أهنا حالة ذىنية ترتبط بضمَت القاضي عند تقدير األدلة ،فادلسألة مسألة قناعة
شخصية قائمة على أسباب منطقية( ،)61ومل يبُت ادلشرع طريقة رفض اخلربة ىل يف رلمل اخلربة
أم يف جزء منها؟ ،لكن ذلك من مجلة ما اعتٌت بو القضاء ،والفقو فقال يف ىذا الصدد:
"فيصل زلمد بن العودة"":وعلى ىذا األساس سبلك احملكمة أن تأخذ بتقرير اخلبَت الفٍت إذا
اقتنعت بو ويف ىذه احلالة يكتسب التقرير الفٍت حجيتو وذلا أن تطرحو وال تعتد بو سواء يف
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رلملو أو يف جزء منو حبسب تقديرىا ويف ىذه احلالة يفتقد التقرير حجيتو ،كما أن للمحكمة،
باعتبارىا اخلبَت األعلى يف الدعوى ،أن تقدر رأي اخلبَت ولو يف مسألة فنية دون االستعانة برأي
خبَت آخر ،والتقدير ىنا يعٍت قناعة احملكمة دبا جاء يف التقرير الفٍت واعتباره دليل إثبات أو
نفي يف الواقعة حيث ؽلكن أن تصدر حكمها بناء على ذلك ومن مث يكتسب التقرير حجية
يف اإلثبات حيث اطمأنت إليو احملكمة وأةدرت حكمها يناء على نتائجو"(.)62
المرحث الثبن  :الدور اإلجيابي لقابي عند غموض نتبئج البرةة الاضبئية وعدم
صحتهب
تأيت يف بعض األحيان اخلربة يف شكل غامض ،أو يف ةورة باطلة سواء من الناحية
الشكلية ،أو من الناحية ادلوضوعية وغَتىا ،ما يًتك للقاضي رلاال يف استعمال سلطتو ،وإدراكو
لألمور ،وتصويبها ،فيلعب القاضي دورا فعاال وإغلابيا فيها ،وىذا ما سنراه.
المطقب األول :الدور اإلجيابي لقابي عند غموض نتبئج البرةة الاضبئية
يتمثل الدور اإلغلايب للقاضي عند غموض نتائج اخلربة القضائية ،يف دعوة اخلبَت
للمناقشة ،حيث يقدم اخلبَت مىت انتهى من أعمالو تقريرا"( ،)63لغرض سبكُت اخلصوم ،واحملكمة
من مناقشة ما انتهى إليو اخلبَت"( ،)64وقد مسح ادلشرع اجلزائري للقاضي اآلمر باخلربة بدعوة
اخلبَت للمناقشة ،وىو ما يستنتج من خالل ادلادة  141من ق.إ.م.إ ".إذا ترين لقابي أن
العنبصة الت ينى عقيهب البرية تاةجيةه غية وايية ،لو أن جيتبذ جميع اإلجةاءات الالزمة،
كمب جياوز لو عقى البصوص أن جيأمة يبستكمبل التحايق ،أو يحضور البرية أمبمو،
ليتقاى منو اإلجيضبحبت والمعقومبت الضةورجية" ،وذلك باستعمال القاضي لعبارة " أو
يحضور البرية أمبمو ليتقاى منو اإلجيضبحبت والمعقومبت الضةورجية" ،وسلطة القاضي ىنا
تكمن يف تقرير استدعاءه للحضور من عدمو ،ودعوة اخلبَت حلضور اجللسة يكون من طرف
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القاضي أو بطلب من اخلصوم ،إذا كان تقريره غَت واف أو مل يستوضح منو أمورا معينة الزمة
للفصل يف الدعوى وللقاضي أن يوجو إىل اخلبَت من األسئلة ما يراه مفيدا للفصل يف
الدعوى"( ،)65إال أن ىناك من الفقهاء ،من يظهر من خالل كالمو وجوب مناقشة اخلربة
أمثال" :زلمد امحد زلمود" ":وغلب طرح ىذا التقرير للمناقشة إذ ال غلوز للمحكمة أن تعول
على تقرير خبَت مامل يبد اخلصوم مالحظاهتم،)66("...وأمثال" :عبد احلكيم فوده" و"سامل
حسُت الدمَتي"":وعلى الرغم من أن اخلبَت ،يعتمد يف تقريره على اخللفية العلمية واخلربة
ادلكتسبة من طول ادلمارسة ،إن النتائج اليت يتقدم هبا اخلبَت يف هناية مهمتو أظلا ىي يف الواقع
بيان لوجهة نظره ،وعلى القاضي مناقشة وجهة نظر اخلبَت اخلبَت لكي يقتنع هبا أو اليقتنع
هبا"( " ،)67لكن القاضي غَت ملزم بإجابة طلب اخلصوم بدعوة اخلبَت للمناقشة(.)68
كما يتمثل أيضا الدور اإلغلايب للقاضي يف حالة غموض نتائج اخلربة ،أن يأمر خبربة
تكميلية ،فللقاضي من تلقائي نفسو أو بطلب من اخلصوم األمر هبا( ،)69واخلربة التكميلية ىي
اخلربة اليت تأمر هبا احملكمة إذا ما رأت نقصا واضحا يف اخلربة ادلعرضة إليها ،أو أن اخلبَت مل
غلب عن مجيع األسئلة والنقط الفنية اليت مت تعينو بسببها ،أو أنو مل يبحث عنها دبا يكفي(.)70
المطقب الثبن  :الدور اإلجيابي لقابي عند عدم صحة البرةة الاضبئية
قد يأيت تقرير اخلربة يف ةورة غَت ةحيحة ،أين يتمتع القاضي اآلمر باخلربة بسلطة
ودور إغلايب يف تقرير اجلزاء ادلًتتب على ذلك ،فمن بُت تلك اجلزاءات اليت قد تقع على نتيجة
اخلربة احلكم ببطالهنا ،لكن ال يتم احلكم ببطالن العمل اإلجرائي أي كان نوع البطالن حىت
يقرر القاضي ببطالنو( ،)71ومن السلطات ادلمنوحة للقاضي إمكانية ترك لو رلال يف ربديد
حاالت البطالن فهو يستطيع أن يالئم بُت أعلية ادلخالفة واجلزاء ادلًتتب( ،)72فقط نشَت أن
ادلشرع اجلزائري مل يذكر أسباب بطالن اخلربة القضائية إذ انو تعرض لذكر سبب واحد ،ومل
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يكن على سبيل احلصر ،وىي احلالة اليت يستلم اخلبَت تسبيقات عن أتعاب ومصاريف اخلربة
مباشرة من طرف اخلصوم ،لكن باعتبار اخلربة القضائية إجراء من إجراءات التحقيق ،فإهنا
زبضع ألحكام البطالن اخلاةة بإجراءات التحقيق ،وىو ما أحالتنا إليو ادلادة  95من
ق.إ.م.إ ".جيبضع يطالن إجةاءات التنفيذ المتعقاة يتدايية التحايق لقاواعد الماةرة
لرطالن األعمبل اإلجةائية" ،وادلنصوص عليها يف ادلواد  60إىل 66من ق.إ.م.إ ،.وأىم
العيوب ادلبطلة ألعمال اخلبَت ىي :إما عيوب سبس بالنظام العام ،أو عيوب لعدم احًتام
إجراءات جوىرية أساسية ،وإما عيوب أقرىا الفقو والقضاء

()73

يف حُت ىناك من ؽليز بُت

البطالن الذي يلحق عمل اخلبَت لعيب يف ادلوضوع ،أو لعيب يف الشكل ،فإذا شاب اخلربة
عيب يف ادلوضوع يًتتب البطالن بغَت أن يثبت من يتمسك بو ضررا حلقو ،أما إن شاب اخلربة
عيب يف الشكل ،فال يًتتب عليو البطالن إال إذا كانت الشكلية اليت أغفلت جوىرية"(.)74
كما أن للقضاة احلق ادلطلق أن يأمروا خبربة جديدة ،وؽلكن األمر خبربة جديدة يف
الصور التالية :إذا كان التقرير معيبا يف شكلو ،أو مشوبا باضليازه إىل خصم من اخلصوم ،إذا
كان التقرير ناقصا أو غَت كاف يف نظر احملكمة أو اجمللس ،حالة عدم التأكد من األمور
ادلطلوب يف خصوةها ذلك ،إن جد جديد يف القضية منذ أن أودع التقرير ادلتعلق حبل
النزاع"( ،)75ومن السلطات ادلمنوحة للقاضي األمر خبربة مضادة ،وىي خربة يطلبها القاضي أو
اخلصوم هبدف مراقبة ةحة وسالمة وةدق نتيجة اخلربة األوىل( ،)76كما لو أن يطلب خبربة
ثانية ،وىي اليت تشمل نفس القضية إال أن موضوعها الفٍت ؼلتلف عن ادلوضوع الفٍت الذي
تناولتو اخلربة األوىل(.)77
خبتمة الرحث
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للقاضي دور فعال ورئيسي يف اخلربة من بدايتها إىل هنايتها ،غذ يلعب دور ادلراقب
وادلشرف ،حيث يقدر ضرورة اللجوء إىل اخلربة القضائية ،ويعُت اخلبَت القضائي ،والتسبيق
الواجب دفعو ،مع تعيُت الطرف الذي يتعُت عليو دفعو ،و ادلدة اليت غلب من خالذلا دفعو،
وتقدير نتائج اخلربة ،فيكون لو قبوذلا أو رفضها ،أو األمر بإجراءات أخرى ،إما لكوهنا ناقصة،
أو لظهور عالمات أخرى ،أو لبطالهنا ،فدور اخلبَت يقتصر يف البحث واإلجابة على ادلسائل
الفنية اليت استعصيت على علم القاضي خلروجها عن زبصصو ،أما ادلسائل القانونية فليست
من اختصاةو بل من اختصاص القاضي إال أننا توةلنا إىل النتائج التالية:
 .1إشراف القاضي على اخلربة ومراقبة إجراءاهتا ال يعٍت فرض القاضي على اخلبَت إتباع
طريقة معينة أو وسائل معينة فيما ؼلص اجملال الفٍت ،فيؤدي اخلبَت عملو الفٍت دون أي
ضغط أو توجيو ألنو ىو العامل بكيفية البحث ،فقط وجب أن يكون ذلك وفقا
لإلجراءات القانونية وأن يكون على اتصال مع القاضي الذي عينو ،بغرض احلرص
على ةحة اإلجراء من الناحية الشكلية واإلجرائية ،وحىت يضمن سالمة تقرير اخلربة
وحسن سَت اخلربة من الناحية القانونية باعتباره إجراء من إجراءات التحقيق ،وحىت
يقوم بتسوية العراقيل اليت ربيل دون سَت اخلربة.
 .2رغم أن القاضي غَت ملزم باإلدلام باجلانب الفٍت ،ورغم مساح ادلشرع لو حذو طريق
تعيُت خبَت ،ورغم حقو يف استدعاء اخلبَت للمناقشة يف حالة وجود غموض يف تقرير
اخلربة ،إال أنو من الضروري أن يكون القاضي ملما ولو ببعض احلقائق العلمية العامة،
ما يدفع للقول بضرورة تكوين القضاة من الناحية العلمية.
 .3على القاضي أن ال يتعسف يف استعمال سلطتو يف إقرار اخلربة من عدمها ،بأن يقرر
اللجوء إىل اخلربة مع العلم أنو ال جدوى منها ،أو يعهد للخبَت ادلهام القانونية ،أو
يرفض تقرير اخلربة اليت طلبها منو األطراف خصوةا إذا كانت اخلربة منتجة يف
الدعوى ،فوجب أن تتوفر لدى القاضي نسبة من احلذق اليت ذبعلو يصيب يف طلب
اخلربة من عدمها.
16

 .4على القاضي أن ال يتعسف يف استعمال سلطتو التقديرية يف تقييم نتيجة اخلربة،
فوجب أن يستند سواء يف قبوذلا أو رفضها إىل معايَت وأسس سليمة ،فعليو أن يتأكد
من نزاىة اخلبَت و وةحة ما جاء يف التقرير ،كما يتعُت عليو أن يًتك رلاال لألطراف
دلناقشة تقرير اخلربة و الطعن فيو ،فال يستعُت دبا جاء يف تقرير اخلربة بصورة عمياء ،بل
وجب استخدام سلطتو التقديرية استخداما ػلقق العدالة الشرعية ،لكن ىذا ال يعٍت
أيضا استبعاده اخلربة وفقا ألىوائو أو شكوكو ،بل وجب استبعادىا وفقا لسبب مقنع.
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أمر األداء ،أمر على عريضة ،عوارض اخلصومة ،األح كام ،طرق الطعن العادية والغَت العادية ،ادلصاريف القضائية ،د.ط ،.دار ىومو ،اجلزائر،
 ،2008ص73..
 .36أنظر ادلادة  134من قانون اإلجراءات ادلدنية واإلدارية ،ادلرجع السابق.
 .37أنظر ادلادة  ،137ادلرجع نفسو.
 .38أنظر ادلادة  ،2،3/139ادلرجع نفسو.
 .39أنظر ادلادة ،1/133ادلرجع نفسو.
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 .40مالك نادي سامل ةبارنة ،دور الطب الشرعي واخلربة الفنية يف إثبات ادلسؤولية اجلزائية ،رسالة استكماال دلتطلبات احلصول على درجة
ادلاجيستَت يف القانون العام ،كلية احلقوق ،جامعة الشرق األوسط ،2011 ،ص.59.
 .41أنظر ادلادة  2/133من قانون اإلجراءات ادلدنية واإلدارية ،ادلرجع السابق.
 .42أسامة أمحد شوقي ادلليجي ،القواعد اإلجرائية لإلثبات ادلدين وفقا لنصوص القانون وأحكام القضاء وآراء الفقهاء ،د.ط ،.دار النهضة
العربية ،القاىرة ،2000 ،ص240..
 .43موالي ملياين بغدادي ،اخلربة القضائية يف ادلواد ادلدنية ،د.ط ،.د.ب.ن ،1992 ،ص98..
 .44أنظر ادلادة  1/132من قانون اإلجراءات ادلدنية واإلدارية ،ادلرجع السابق
 .45أنظر ادلادة  ،2/132ادلرجع نفسو.
 .46يوسف دالندة ،الوجيز يف شرح األحكام ادلشًتكة جلميع اجلهات القضائية وفق قانون اإلجراءات ادلدنية واإلدارية اجلديد ،ادلرجع السابق،
ص89..
 .47أنظر ادلادة  ،2/132من قانون اإلجراءات ادلدنية واإلدارية ،ادلرجع السابق.
 .48سائح سنقوقة ،شرح قانون اإلجراءات ادلدنية واإلدارية ،نصا -شرحا -تعليقا -تطبيقا ،القانون رقم  09-08ادلؤرخ يف  18ةفر سنة
 1429ه ادلوافق ل  25فرباير سنة2008م ادلتضمن قانون اإلجراءات ادلدنية واإلدارية ،ج ،1.ادلواد من 1إىل ،583د.ط ،.دار اذلدى،
عُت مليلة ،اجلزائر ،2011،ص.228.
 .49حامد بن مساعد السحيمي ،دور اخلبَت يف الدعوى اجلزائية طبقا لنظام اإلجراءات اجلزائية السعودي ،دراسة تأةيلية ربليلية ،رسالة
تكميلية دلتطلب احل صول على درجة ادلاجستَت يف العدالة اجلنائية ،زبصص التشريع اجلنائي اإلسالمي ،كلية الدراسات العليا ،جامعة نايف
العربية للعلوم األمنية ،2007 ،ص.171.
 .50أمحد أبو الوفاء ،التعليق على نصوص قانون اإلثبات ،عبء اإلثبات -احملررات الرمسية والعرفية -اإلقرار واليمُت -القرائن واحلجية-،
اخلربة واإلثبات بشهادة الشهود ،ط ،3.منشأة ادلعارف ،اإلسكندرية ،القاىرة ،1986 ،ص380..
 .51عباس العبودي ،شرح أحكام قانون البينات ،دراسة مقارنة ،معززة بآخر التعديالت وادلبادئ القانونية ،ط ،1.دار الثقافة ،عمان،
 ،2006ص.237.
 .52عمر بن سعيد ،االجتهاد القضائي وفقا ألحكام قانون اإلجراءات ادلدنية ،د.ط ،.دار اذلدى ،عُت مليلة ،اجلزائر ،2004 ،ص.60.
 .75نادي سامل ةبارنة ،دور الطب الشرعي واخلربة الفنية يف إثبات ادلسؤولية اجلزائية ،ادلرجع السابق ،ص .63.مل ...
 .54بطاىر توايت ،اخلربة القضائية يف األحوال ادلدنية والتجارية يف التشريع اجلزائري وادلقارن ،ادلرجع السابق ،ص102.
 .55فرػلة حسُت ،ادلبادئ األساسية يف قانون اإلجراءات ادلدنية واإلدارية ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،ص71..
 .56مجال الكيالين ،اإلثبات بادلعاينة واخلربة يف الفقو والقانون ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطُت ،رللة جامعة النجاح لألحباث،
العلوم اإلنسانية ،اجمللد ،2002 ،)1( ،16ص.279.
 .57أوان عبد اهلل الفيضي ،اخلربة الطبية يف الدعوى ادلدنية ،دراسة ربليلية مقارنة يف ضوء آراء الفقو وأحكام القضاء معززة بالتطبيقات
القضائية للمحاكم العربية والعادلية ،ط ،1.دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية ،2015 ،ص134..
 .58فيصل بن زلمد العودة ،حجية التقارير الفنية يف إثبات جرائم التزوير يف النظام السعودي ،دراسة مقارنة تطبيقية ،رسالة مقدمة استكماال
دلتطلبات احلصول على درجة ادلاجستَت يف العدالة اجلنائية،كلية الدراسات العليا ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض،2013 ،
ص.117.
 .59منصور عمر ادلعايطة ،الطب الشرعي يف خدمة األمن والقضاء ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،مركز الدراسات والبحوث ،الرياض،
. ،2007ص.40.
 .60غازي مبارك الذنيبات ،اخلربة الفنية يف إثبات التزوير يف ادلستندات اخلطية فنا وقانونا ،دراسة مقارنة ،ط ،2.دار الثقافة ،عمان ،األردن،
 ،2010ص314..
 .81فيصل بن زلمد العودة ،حجية التقارير الفنية يف إثبات جرؽلة التزوير يف النظام السعودي ،ادلرجع السابق ،ص102. ،96.
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 .62فيصل زلمد بن العودة ،ادلرجع نفسو ،ص.112 ،111.
 .63طاىري حسُت ،دليل أعوان القضاء وادلهن احلرة ،عالقة ادلتقاضى وادلواطن بأعوان القضاء وطريقة االستعانة هبم ملحق بالقوانُت ادلنظمة
للمهن احلرة ،د.ط ،.دار ىومة ،اجلزائر ،2004 ،ص91..
 .64زلمد حسن قاسم ،أةول اإلثبات يف ادلواد ادلدنية والتجارية ،د.ط ،.منشورات احلليب احلقوقية ،د.ب.ن ،د.س.ن ،.ص318..
 .65عباس العبودي ،شرح أحكام قانون اإلثبات ادلدين ،ط ،1.دار الثقافة ،عمان ،2005 ،ص334..
 .66زلمد أمحد زلمود ،الوجيز يف اخلربة ،ط ،1.دار الفكر اجلامعي ،األزاريطة ،اإلسكندرية ،2003 ،ص.36.
 .67الدمَتي سامل حسُت ،فوده عبد احلكيم ،موسوعة الطب الشرعي يف جرائم االعتداء على األشخاص واألموال ،ج ،2.ط ،3.ادلكتب
الدويل لإلةدارات القانونية ،د.ب.ن ،2008 ،.ص642..
 .68إمارة أبو ظيب ،دائرة القضاء ،اخلربة يف ضوء أحكام زلكمة النقض ،ج ،2.ط ،1,دائرة القضاء ،أبو طيب ،2011 ،ص.278.
 .69نبيل ةقر ،الوسيط يف شرح قانون اإلجراءات ادلدنية واإلدارية ،ادلرجع السابق ،ص.206.
 .70موالي ملياين بغدادي ،اخلربة القضائية يف ادلواد ادلدنية ،ادلرجع السابق ،ص.15.
 .71أسامة عبد اهلل زلمد زيد الكيالين ،البطالن يف قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيٍت ،دراسة مقارنة ،أطروحة استكماال دلتطلبات احلصول
على درجة ادلاجستَت يف القانون ،كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح الوطنية يف نابلس ،فلسطُت ،2008 ،ص.72.
 .72بغاشي كرؽلة ،اخلربة القضائية يف ادلواد ادلدنية ،د.ط ،.ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،الساحة ادلركزية -بن عكنون -اجلزائر،2009،
ص167..
 .73تراعي نعيمة ،ىنوين نصر الدين ،اخلربة يف ادلنازعات اإلدارية ،ط ،2.دار ىومة ،اجلزائر ،2009 ،ص157..
 .74زلمادي دلعكشاوي ،الوجيز يف الدعوى وإجراءاهتا القضائية يف ضوء قانون ادلسطرة ادلدنية ،ط ،2010 ،1.د.ب.ن ،.د.س.ن،.
ص.169،170.
 .75زلمود توفيق اسكندر ،اخلربة القضائية ،د.ط ،.دار ىومة ،اجلزائر ،2007،ص85..
 .76عجة اجلياليل ،ادلدخل للعلوم القانونية ،ج ،2.نظرية احلق ،د.ط ،.برييت للنشر ،اجلزائر ،2009 ،ص623..
 .77موالي ملياين بغدادي ،اخلربة القضائية يف ادلواد ادلدنية ،ادلرجع السابق ،ص.14.
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