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تعريف الخبرة، وبيان أىميتها، ومجاالتها: مقدمة 
ىي امتالك مؤىالت ومهارات عالية    : ))  الخبرة بصفة عامة
((.في أي علم أو فن أو مجال معين      
والباحثين الفقهاء من كثير  عرفها : القضائيـة الخبرة.
استعانة القاضي بذوي االختصاص من : )) ويمكن القول بأنها      

أجل فهم نقطة علمية أو تقنية أو فنية تكون محل نزاع قضائي،     
وال يستطيع الفصل فيها دون اللجوء إلى المختصين في مجالها      
.))

أىمية الخبرة تتجلى في : 
  تزايد عدد القضايا التي يلجأ فيها القضاة إلى الخبراء سواء مـن
حيـث السكن أو مـن حيث النوع  لتشمل القضايا المدنيـة         
.  والعقارية والتجارية، والجنائية   
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 القاضـي، طرف من تلقائيا إمـا يكون الخبرة إلى اللجـوء  
  .القانون بموجب أو األطراف، جميع من أو واحد من وبطلب    
االستئنافيـــة القرارات جميع بنقض تقضي النقض محكمة 
  األطراف لطلبات تستجب ال والتي بالنقـض فيها المطعـون    
        اعتمدىـا التي الخبرة كانت  أو مضادة خبرة أو خبرة بإجراء    
.الدفاع لحقوق خرقا ذلك وتعتبر معيبة، القرار    
وقراراتهم أحكامهم عليها ويبنون الخبراء تقارير على يصادقون القضاة   

  ولكن للقاضي ملزمة غير الخبرة كون  في صريح القانون أن من بالرغم     
  طرف من الخبرة استبعاد أن على استقر النقض محكمة قضاء     

  القاضي
  عملـو اتسم وإال مقبولة فنية أو علمية بأسباب معلال يكون أن يجب     
 قرار )  الخبراء خبير ليس القاضي ألن للنقض قراره وتعرض بالتحكم     
 عــدد المدني الملف في 2007/5/23 بتاريــخ1842 عــدد     
     2005/2/1/1494
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اإلطار القانوني المنظم للخبرة القضائية 
 القضائيين بالخبراء المتعلق 45.00 رقم القانون.
 يوليـوز 17 بتاريخ 2824-1-2 رقـم لو تطبيقا الصادر المرسوم 

     2002.
 2003 يونيو 3 بتاريخ 03-1081 رقم العدل وزير قرار.
 المدنية المسطرة قانون
  256و 253 و 209 و 205 و 201 و 148و 66 إلى 59 الفصول -    

.527و 336و 334و       
الجنائية المسطرة قانون
.209 إلى 40-49-73-74-89-194 : المواد -    
 المتعلق 1984 أكتوبر 2 بتاريخ 177-84-1 رقم الشريف الظهير  

.منو 5 الفصل سيما وال السير بحوادث     
 المتعلق  1985 يناير 14 بتاريخ 744-84-2 رقم المرسوم  

 بجداول
.العجز نسب تقدير     
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خبيـرا 3019 : ىو حاليا القضائيين الخبراء عدد  
خبيرا 165 : ىو الوطني بالجدول المسجلين وعدد
غيـر توزيعا االستئناف محاكم دوائر على موزعين 
  : أن نجد بحيث متساو وغير متكافئ    

%36 بنسبة خبيرا 1041 : البيضـاء الـدار  باستئنافية الخبراء عدد -
 خبيرا 454 : الربـــاط   باستئنافية  الخبـراء عدد -
  خبيرا 210 : فـــاس باستئنافيــة الخبـراء عدد -
  خبيرا 209 :  مراكــش باستئنافيـة الخبـراء عدد -
خبيرا 148 : طنجـــة باستئنافيـة  الخبـراء عدد -
خبيرا136 : أكاديــر باستئنافيــة الخبـراء عدد-
خبيرا 135 : والقنيطرة مكناس باستئنافية الخبراء عدد -
خبيرا 113 :  وجـدة  باستئنـافيـة الخبـراء عدد -
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خبيرا 83 : الجديـدة   باستئنافية  الخبراء عدد -
خبيرا 74 : مـالل بني  باستئنافية  الخبراء عدد -
خبيرا 56 : آسفــي  باستئنافية  الخبراء عدد -
خبيرا 42 : خريبكـة   باستئنافية  الخبراء عدد -
خبيرا 40 : سطـات   باستئنافية  الخبراء عدد -
خبيرا 34 :  تــازة   باستئنافية  الخبراء عدد -
خبيرا 32 : الناظـور   باستئنافية  الخبراء عدد -
خبيرا 30 : تطــوان  باستئنافية  الخبراء عدد -
خبيرا 17 : الراشيديـة  باستئنافية  الخبراء عدد -
خبيرا 13 : العيــون  باستئنافية  الخبراء عدد -
خبيرا  11 : الحسيمـة  باستئنافية  الخبراء عدد -
 خبراء 06 :  بورزازات  باستئنافية  الخبراء عدد -
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كيف يتم التسجيل في جداول الخبراء القضائيين 
 3  المادة  في الواردة القانونية الشروط على المتوفر المترشح يتقدم 
 من
 االستئناف  محكمة  لدى للملك العام الوكيل إلى 45.00 القانون    
 التي
 سنـة، كل   مـن  ماي فاتح قبل وذلك بجدولها، التسجيل في يرغب    
.ترشيحو بطلب    
 مـن 9 المـادة في  عليها المنصوص اللجنة علـى الطلبات تعـرض  
  قبولـو بعدم أو الطلب بقبول إما بشأنها المناسب القرار وتتخذ القانون    
.رفضو أو    
 المادة في عليها المنصوص اليمين طلبو قبول تم الذي المترشح يؤدي  
18 
 مهامو  ويمـارس القضائيين الخبراء ضمـن اسمو ويدرج القانون، من    
.مباشرة    
 سنوات خمـس مضي بعد ممكنا يكون الوطني الجدول في التسجيـل  
  للرئيــس مشترك تقرير إعداد وبعد الخبراء، بجدول التسجيل على    
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مراقبـة الخبـراء 
: يقوم بهذه المراقبة كل من 

لـدى للملك العـام والـوكيل األول الرئيـس   
 بجـدول الخبير سجـل إلـى االستئناف محكمـة    
.مشتـرك تقريـر  فـي دائرتها،    
العـام والوكيل  النقض لمحكمة األول والرئيـس 
 في المسجلين  للخبراء بالنسبة لديها للملك    

 الجدول
.الوطنــي     9



تأديب الخبراء القضائيين
  رقم القانون من 9 المادة في عليها المنصوص اللجنة تختص

  من وتتكون القضائيين، للخبراء التأديبية السلطة بممارسة 45.00
:  
 رئيسا بصفتـو العـدل لوزير ممثل.
 االستئناف لمحاكم أولين رؤساء ثالثة.
 االستئناف محاكم لدى للملك عامين وكالء ثالثة.
 لهذه ينتدبـو مـن أو الجمعية أو الهيئة رئيس بينهما من قضائيين خبيرين 
  تمثلـها مهنـة أو منظمة لهيئة لفرع ينتمي المتابع الخبير كان  إذا الغايـة    
.جمعيـة    

  سلطـة  بين ما تجمع تأديبيا مجلسا بصفتها اللجنة ىذه  وتنعقد
 المناسب التأديبي  القرار واتخاذ البت وسلطة والمتابعة االتهام

 بعد
 الضروريــة األبحاث وإجراء ودفاعو، الخبير إلـى االستماع
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.بعدم مؤاخذة الخبير بما نسب إليو -1
: وإما  بمؤاخذتو عند ثبوت المنسوب إليو ومعاقبتو ب  -2

اإلنــذار  -
أو التوبيخ  -
المنع المؤقت من مزاولة المهنة لمدة ال تقل عن سنة -
.التشطيب من الجدول -

:  قرارات اللجنة يصدرىا قرار لوزير العدل يبلغ للمعني باألمر
.ىذا القرار قابل للطعن أمام المحكمة اإلدارية -
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إشكاليات ومعوقات إنجاز الخبرة
 والتي القضائية  للخبرة المؤطرة بالقوانين الخبراء إلمام عـدم  

.المدنيـة المسطرة قانون وخاصة إليها اإلشارة سبقت    
 محاكم عدة دوائر في المختصين الخبراء انْعدام أو قلة.
الخبراء أو لألطراف سواء : التبليغ إجراءات تعثر.
ذلـك،  مبررات غياب في للخبرة المحاكم بعض لجوء 

  وإلى
 الخبير تكليف أو الثالثية، الخبرة أو المضادة الخبرة    

  أو بإثبات
.القاضي عمل صميم من يعد مما مادية وقائع من التأكد    
الهويـة : األساسية  البيانات بعض من األحكام بعض خلو  
 مكتوبـة  كونها  أو لألطراف، المضبوطة والعناوين الكاملة    
.مقروءة غير بخطوط    
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 بتعيينهم القاضية باألحكام التوصل الخبراء بعض رفض  
 أسبـاب إلى االستنـاد أو األجرة، كفاية  عدم بدعوى    
 في الخبير بها يقوم التي المهام كثرة  أو شخصية    

  مجـاالت
.القضائية الخبرة خارج  أخرى    
 ىذه  من  االستفادة يحاولون : القضائيين الخبراء بعض  
 الذيـن زبنائـو ثقة كسب  في واستغاللهــا الصفـة    
.مباشرة لخدماتهم يلجـأون    
 عنـد المسطرية لإلجـراءات الخبـراء احتـرام عدم  
  االستدعاءات توجيو :مهامهم إنجاز    
 وعـدم لذلك، المحددة اآلجـال في الخبرات إنجاز عدم  
.اآلجال ىذه تمديد طلـب    
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عينو الذي القاضي أو المحكمة مع الخبير تواصل عدم 
.تواجهو التي اإلشكاليات جميع لحـل
للخبير، المحددة النقط بعض بإغفال ناقصة تقارير إنجاز 

 إليو المهمة بإرجاع تقوم عندما للمحكمة استجابتو وعدم
 والتوضيحات البيانات لتقديم تستدعيو عندما أو إلكمالها،
.الضرورية

بأن القاضي شقو في م.م.ق من 63 الفصل تفعيل عدم 
 .انتدبو الذي القاضي إشراف تحت مهمتو ينجز الخبير

للخبير التبليغات إعادة من عليو يترتب وما الخبير استبدال 
.الخبرة بدوره ينجز ال وقد واألطراف، والجديد القديم

المضادة والخبرة الثالثية، الخبرة إنجاز صعوبات.
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 بإنجاز قيام بعض الخبراء بتكليف مساعديهم  
.الخبرة، واالكتفاء بتوقيع التقرير

للموضوعية وافتقارىا الدقة بعدم التقارير بعض اتسام 
 صحيحة غير بيانات تضمينها إلى األمر يصل لم إن

 وتحريك الخبراء من كثير  متابعة إلى أدى ما وىو
 المسطرة وبالتبعية حقهم، في العمومية الدعوى
 إليهم المنسوب أجل من ومؤاخذتهم التأديبية

.الخبراء جدول من عليهم بالتشطيب ومعاقبتهم
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اقتراحـــات
 وفي الخبراء الختيار المحددة المعايير في النظر إعادة (1

 نـم الرفع على والحرص ح،ـالترشي طلبات ةـدراس طريقة
.الخبراء صفوف في النسوي الحضور

 ةـحاج  ىناك بأن اتضح بعدما جديدة، فروع إحداث (2
 يـف القضاء على معروضة نزاعات ظهور بعد لها ماسة

 : اآلتية بالفروع أساسا األمر ويتعلق مجاالتها
 –النووية األشعة من الوقاية –النووي الحامض
 –والالسلكية السلكية المواصالت –الفكرية الملكية

 –ةـالمطال –الداخلية المعمارية الهندسة –نـالتأمي
.الرياضي المجال –واإلعالم النشر –الجوية ادـاألرص
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 شتات تجمع القضائيين للخبراء وطنية ىيئة إحداث (3
 والفروع، التخصصات مختلف ومن الخبراء جميع
 المهنة، شؤون في الوحيد المخاطب يـى تكون

 الخبراء وتأطير تكوين في يـاألساس والشريك
.القضائيين

 بـلتدري  بالجدول تسجيلهم دـبع الخبراء اعـإخض (4
  وفي  القضائيين بالخبراء المتعلق القانون في وتكوين

 لكيفية والمحددة المؤطرة القانونية المقتضيات كافة
 واألساسية ريةـالجوى واإلجراءات القضائية الخبرة إجراء
 وادـالم وخاصة احترامها الخبير على يتعين التي

 المدنية المسطرة قانون في الصلة ذات ولـوالفص
.الخاصة القوانين وفي الجنائية، المسطرة وقانون 17



 التنظيمية الشؤون في الجهوية مبدإ وإعمال إقرار (5
 صعيد على جهوية لجن بإحداث وذلك للخبراء،
.المجال بهذا تكلف االستئناف محاكم

 الخبراء،  بمراقبة المكلفة الجهة في النظر إعادة (6
 .اآلن القائمة االزدواجية وحذف

  والوكيل االستئناف لمحكمة األول الرئيس تشمل والتي
 على القضائيين للخبراء بالنسبة لديها للملك العام

 سـالرئي تشمل كما  االستئناف، محكمة دائرة صعيد
 لديها للملك العام والوكيل النقض لمحكمة األول

.الوطني الصعيد على القضائيين للخبراء بالنسبة
 العام للوكيل الخبراء لجميع بالنسبة المراقبة ىذه وإسناد
18  .بدائرتو الخبير مكتب يوجد الذي للملك



 عـوض في والتفكير للخبراء، ومعقولة كافية  أجور تحديد (7
 األحكامو  القرارات في والتأكيد لذلك، موضوعية معايير

  مسبق  مبلغ ىو فيها المحدد المبلغ أن على القضائية
 إنجاز بعد المستحقة األجرة تحديد يتم أن على فقط،
 والمجهود الخبير تكبدىا التي المصاريف وبيان الخبرة
.بمهمتو القيام أجل نـم بو قام الذي

 ازـإنج لـومراح إجراءات على القضائية الرقابة تفعيل (8
 أو ةـالمحكم مع  الدائم بالتواصل الخبراء وإلزام الخبرة،
.القانون في عليو منصوص ىو كما  المعني القاضي

 راءاتـإج تبليغ في والمعلوميات الحديثة الوسائل اعتماد (9
 المحددة، األجور ألداء ودفاعهم لألطراف سواء الخبرة

 غـالتبلي إجراءات تعثر اديـلتف المهام، إلنجاز للخبراء أو
.اآلن المعتمدة 19



       لخبراءا  تأديب  يـف ـتللب اصـاالختص ادـإسن (10
  اتـدرج  من  ادةـلالستف م،ـللمحاك القضائيين       
  ا،ـثاني  الدفاع حقوق  انـولضم أوال، يـالتقاض       
 المهن باقي مع القضائيين الخبراء ولمساواة       

.القضائية
  المهام  نـع سنوي تقرير  بتقديم الخبير التزام تفعيل  (11

  للملك  امـالع لـالوكي إشعار  وكذا إليو، المسندة       
   في  عليها وصـوالمنص وضعيتو على يطرأ تغيير بكل       
  قـالمتعل 45.00  القانون نـم 27 و 26 المادتين       
   ىـعل القانون نص التزامان وىما القضائيين، بالخبراء       
  تسجيل  تجديد دمـع طائلة تحت بهما القيام وجوب       
.حاليا يفعل ال ذلك ولكن الخبراء، بجدول الخبير       
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   وىـالمست على  ةـالقضائي الخبرة ولـح ندوات مـتنظي (12
 ومن م،ـأنفسه الخبراء ومشاركة بمساىمة والجهوي الوطني       
.التخصصات مختلف        

  ةـبالموضوعي ةـوالمتسم زة،ـالمتمي رةـالخب تقارير رازـإب (13
  وـوالتنوي ي،ـاستثنائ مجهود هاـفي بذل يـوالت ة،ـوالدق        
  أو رـالخبي  اختيار دـتقلي نـوس أنجزوىا،  الذين بالخبراء       
.وتكريمهم المثاليين الخبراء       

  شرف ميثاق أو القضائية الخبرة مهنة ألخالقيات قانون وضع (14
.القضائيين الخبراء       

 بعضهم،  على اتـالتخصص فـمختل من الخبراء احـانفت (15
 رى،ـاألخ القضائية نـالمه يـباق وعلى  محيطهم ىـوعل        
21   .المجال ىذا في الدولية التجارب من واالستفادة        



 اتـواالقتراح اتـاليـاإلشك ضـبع تـكان مـتلك 
 وأحسن لطرحها، مكان أنسب أن ارتأيت التي

 الحـإص ولـح الوطني وارـالح ىو كـلذل ةـمناسب
 بشأنها يتداول من نـأحس وأن ة،ـالعدال منظومة

 .وارـالح ذاـله العليا الهيئة أعضاء السادة مـى
والســـالم           

 2012يونيو  21:وحرر بسطات بتاريخ 
 محمــد ســـالم           
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