اخلب ـ ـ ـ ـرة القضائي ـ ـ ـ ـة
اإلطار القانوني املنظم للخربة القضائية باملغرب:
◘
◘
◘
◘

◘
◘
◘

القانون رقم  00.44املتعلق باخلرباء القضائيني.
املرسوم الصادر تطبيقا له رقـم  2220-1-2بتاريخ  11يوليـوز .2442
قرار وزير العدل رقم  40-1421بتاريخ  0يونيه .2440
قانون املسطرة املدنية :
 الفصول  05 :إىل  66و 102و  241و  240و  245و  200و206و 000و 006و.021
قانون املسطرة اجلنائية :
 املواد  04-05-10-10-25-150 :إىل .245الظهـــــر الرـــ ـري رقـــــم  111-20-1بتـــــاريخ  2أكتـــــوبر  1520املتعلــــق حبـــــواد
السر وال سيما الفصل  0منه.
املرســـــوم رقـــــم  100-20-2بتـــــاريخ  10ينـــ ـاير  1520املتعلـــــق ـــــداول تقـــ ـدير
نسب العجز.

عدد اخلرباء 9103 :خبرا منهم :

◘
◘

 2120 ذكور بنسبة %50
 202 إنا بنسبة % 1
عدد املسجلني باجلدول الوطين ال يتعدى  160خبرا.
مالحظة متركز اخلرباء بدوائر استئنافية معينة:
 الدائرة االستئنافية للدار البيضاء  1401 :خبرا بنسبة %00
 ودائرة استئنافية الرباط  000 :خبرا
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 دائرة استئنافية فــــــاس  214 :خبرا
 دائرة استئنافية مراكش  245 :خبرا
يف حني ال يتعدى عدد اخلرباء بدوائر حماكم االستئناف بكل من :
 تطـــــــوان  04 :خبرا
 الراشيدية  11 :خبرا
 العيـــــــون  10 :خبرا
 احلسيمــة  11 :خبرا
 ورزازات  46 :خرباء

مسطرة مراقبة وتأديب اخلرباء:

مسطرة مراقبة اخلرباء خيتص هبا حاليا كل من الرئيس األول حملكمة االستئناف والوكيل العام
للملك لديها بالنسبة للخرباء املسجلني دول هذه احملكمة .يف حني خيتص الرئيس األول حملكمة
النقض والوكيل العام للملك لديها مبراقبة اخلرباء املسجلني يف اجلدول الوطين.
وختتص اللجنة املنصوص عليها يف املادة  5من القانون  00.44مبسطرة التأديب.
وتتكون هذه اللجنة من :
 ممثل لوزير العـدل بصفتـه رئيسا.
 ثالثة رؤساء أولني حملاكم االستئناف.
 ثالثة وكالء عامني للملك لدى حماكم االستئناف.
 خـــبرين قضـ ـائيني مـــن بينـــهما رئـــيس اأيئـــة أو اجلمعيـــة أو مــــن ينتدبــــه أـــذه الغايــــة إذا
كان اخلبر املتابع ينتمي لفرع أيئة منظمة أو مهنـة متثلـها مجعيـة.
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وتنعقــ ـد هــــذه اللجنــــة بصــــفتها لســــا تأديبيــــا مــ ـع مــــا بــــني سلطـــــة اال ــــام
واملتابعـ ـة وســـلطة البـــذ واختـــاذ القـــرار التـــأدي املناســـب بعـــد االســـتماع إلــــ اخلـــبر
ودفاعه ،وإجراء األحبا الضروريـة وتتخذ قرارا ا باألغلبية إما :
 .1بعدم مؤاخذة اخلبر مبا نسب إليه.
 .2وإما مبؤاخذته عند ثبوت املنسوب إليه ومعاقبته ب :
 اإلنذار التوبيخ املنع املؤقذ من مزاولة املهنة ملدة ال تقل عن سنة الترطيب من اجلدول.قرارات اللجنة يصدر هبا قرار لوزير العدل يبلغ للمعين باألمر:
 هذا القرار قابل للطعن أمام احملكمة اإلدارية.القرارات والعقوبات الصادرة عن اللجنة التأديبية
يف آخر دورة أا خالل شهر يوليوز2012

العقوبة أو القرار املتخذ

الترطيب من اجلدول
املنع املؤقذ من مزاولة املهنة
التوبيخ

عدد اخلرباء الذين صدرت يف حقهم العقوبة أو اإلنذار
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اإلنذار
عدم املؤاخذة
التأخر الستكمال البحث
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أهم معوقات إجناز اخلربة القضائية
عـدم إملام اخلرباء بالقوانني املؤطرة للخربة القضائية.
 قلة أو انعْدام اخلرباء املختصني يف دوائر عدة حماكم.
 تعثر إجراءات التبليغ  :سواء لألطراف أو اخلرباء.
 جلـــوء بعــــض احملـــاكم للخــــربة يف غيـــاب مــــربرات ذلــــك ،وإىل اخلــــربة املضـــادة أو اخلــــربة
الثالثيــة ،أو تكلي ـ اخلــبر بأثبــات أو التأكــد مــن وق ـائع ماديــة ممــا يعــد مــن صــميم عمــل
القاضي.
 خلــــو بعــــض األحكــــام مــــن بعــــض البيانــــات األساســــية  :اأويـــــة الكاملــــة والعنــــاوين
املضبوطة لألطراف ،أو كوهنا مكتوبـة خبطوط غر مقروءة.
 رفــض بعــض اخلــرباء التوصــل باألحكــام القاضــية بتعيينــهم بــدعوى عــدم كفايــة األجــرة،
أو االستنـــــاد إىل أسبـــــاب شخصــــية أو كثــــرة املهــــام الــ ـ يقــــوم هبــــا اخلــــبر يف ـــــاالت
أخرى خارج اخلربة القضائية.
 بعــــض اخلــــرباء القضــ ـائيني  :اــــاولون االســــتفادة مــــن هــــذه الصفـــــة واستغالأــــــا يف
كسب ثقة زبنائـه الذيـن يلجـأون خلدما م مباشرة.
 عــــــدم احتــــ ــرام اخلبـــــــراء لاجـــــــراءات املســــــطرية عنـــــــد إجنــــــاز مهــــــامهم  :توجيــــــه
االستدعاءات.
 عدم إجناز اخلربات يف اآلجـال احملددة لذلك ،وعـدم طلـب متديد هذه اآلجال.
 عـــدم تواصـــل اخلـــبر مـــع احملكمـــة أو القاضـــي الـــذي عينـــه حلــــل مجيـــع اإلشـــكاليات الــ
تواجهه.
 إجنـــاز تقـــارير ناقصـــة بأغفـــال بعـــض الـــنقم احملـــددة للخـــبر ،وعـــدم اســـتجابته للمحكمـــة
عنــــدما تقــــوم بأرجــــاع املهمــــة إليــــه إلكماأــــا ،أو عنــــدما تســــتدعيه لتقــ ـديم البيانــــات
والتوضيحات الضرورية.
 عـــدم تفعيـــل الفصـــل  60مـــن .م.م يف شـــقه القاضـــي بـــأن اخلـــبر ينجـــز مهمتـــه ـــذ
إشراف القاضي الذي انتدبه.
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 اســــتبدال اخلــــبر ومــــا يإتــــب عليــــه مــــن إعــــادة التبليغــــات للخــــبر القــ ـديم واجلديــــد
واألطراف ،وقد ال ينجز بدوره اخلربة وتتكرر نفس اإلجراءات.
 صعوبات إجناز اخلربة الثالثية ،واخلربة املضادة.
 قيام بعض اخلرباء بتكلي مساعديهم بأجناز اخلربة ،واالكتفاء بتوقيع التقرير.
 اتسـام بعـض التقاريـر بعـدم الدقة وافتقارها للموضوعية
 تبــاين ملحـــوي يف طريقـــة ريـــر تقـــارير اخلـــرباء والــ ختتلــ مـــن خـــبر آلخـــر ،ولــذلك
يقـــإف تفعيـــل مقتضـــيات املـــواد  24 :إىل  22مـــن القـ ـانون رقـــم  00.44وذلـــك هبـــدف
تكوين اخلرباء يف هذا اجملال ،مع إعداد دليل للخربة القضائية.
 متلـــص بعـــض اخلـــرباء مـــن إجنـــاز اخلـــربة القضـــائية لعـــدم كفايـــة األجـــرة احملـــددة ويقـــإف
ديــد أجــور معقولــة ومناســبة ،وتعــديل قــانون املصــاري القضــائية يف امليــدان اجلنــائي،
مع وضع معاير موضوعية يعتمدها القضاة يف ديد أجور اخلرباء.
 عــدم إجنــاز اخلــرباء ملهــامهم يف اآلجــال احملــددة ب ـالرغم مــن إمهــاأم ومتديــد هــذه اآلجــال
عدة مرات.
 قيام اخلرباء مبهام خارج إطار اخلربة القضائية ويتعلق األمر أساسا مبهام كل من :
 السنديك
 واملسر القضائي
تواضع أجور وأتعاب اخلرباء.

مقإحات برأن تطوير اخلربة القضائية
 .1إعــــادة النظــــر يف املعـــاير احملــــددة الختيــــار اخلــــرباء ويف طريقــــة دراســــة طلبــــات
الإشيــــح ،واحلــــرص علـــ الرفــــع مــــن احلضــــور النســــوي يف صــــفوف اخلــــرباء والــــذي ال
يركل حاليا سوى .% 1
 .2إحــدا فــروع جديــدة ،بعــدما اتضــح بــأن هنــا حاجـــة ماســة أــا بعــد هــور
نزاعـــات معروضـــة علـ ـ القضـــاء فــــي اال ـــا ويتعلـــق األمـــر أساســـا بـ ـالفروع اآلتيـــة :
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احلـــــامض النـــــووي– الوقايـــــة مـــــن األشـــــعة النوويـــــة – امللكيـــــة الفكريـــــة – املواصـــــالت
الســــــلكية والالســــــلكية – التأميــــــن – اأندســــــة املعماريــــــة الداخليــــــة – املطالــــــة –
األرصاد اجلوية– النرر واإلعالم – اجملال الرياضي.
 .0إحــــدا هيئــــة وطنيــــة للخــــرباء القضــ ـائيني مــــع شــــتات مجيــــع اخلــــرباء ومــــن
خمتلــــ التخصصــــات والفـــــروع ،تكــــون هــــــي املخاطــــب الوحيـــــد يف شــــؤون املهنـــــة،
والرريك األساسـي يف تكوين وتأطر اخلرباء القضائيني.
 .0إخضــــاع اخلـــرباء بعـ ــد تســـجيلهم باجلـــدول لتدريـ ــب وتكـ ـوين يف القـ ـانون املتعلـــق
بــــاخلرباء القضــ ـائيني ويف كافــــة املقتضــــيات القانونيــــة املــــؤطرة واحملــــددة لكيفيــــة إجــــراء
اخلـــربة القضـ ـائية واإلجـــراءات اجلوهــــرية واألساســـية الـ ـ يـــتعني علـ ـ اخلـــبر احإامهـــا
وخاصــــة املــ ــواد والفصـــــول ذات الصــــلة يف قــ ـانون املســــطرة املدنيــــة وقــ ـانون املســــطرة
اجلنائية ،ويف القوانني اخلاصة.
 .0إقــــرار وإعمــــال مبــــدإ اجلهويــــة يف الرــــؤون التنظيميــــة للخــــرباء ،وذلــــك بأحــــدا
جلن جهوية عل صعيد حماكم االستئناف تكل هبذا اجملال.
 .6إعــــادة النظــــر يف اجلهــــة املكلفــــة مبراقبــــة اخلــــرباء ،وحــــذف االزدواجيــــة القائمــــة
اآلن.
والــ ـ ترــــمل الــ ـرئيس األول حملكمــــة االســــتئناف والوكيــــل العــــام للملــــك لــ ـديها بالنســــبة
للخـــرباء القضـ ـائيني علـ ـ صـــعيد دائـــرة حمكمـــة االســـتئناف ،كمـــا ترـــمل الرئيــــس األول
حملكمـــة الـــنقض والوكيـــل العـ ـام للملـــك لـ ـديها بالنســـبة للخـــرباء القضـ ـائيني علـ ـ الصـــعيد
الوطين.
وإســـناد هـــذه املراقبـــة بالنســـبة جلميـــع اخلـــرباء للوكيـــل العـــام للملـــك الـــذي يوجـــد مكتـــب
اخلبر بدائرته .االستئنافية.
 .1ديــــد أجــــور كافيــــة ومعقولــــة للخــــرباء ،والــــتفكر يف وضـــــع معــ ـاير موضــــوعية
لــذلك ،والتأكيـــد يف القـــرارات واألحكـــام القضــائية علــ أن املبلـــغ احملـــدد فيهـــا هـــو مبلـــغ
مســــبق فقــــم ،علــ ـ أن يــــتم ديــــد األجــــرة املســــتحقة بعــــد إجنــــاز اخلــــربة وبيــــان
املصاري ال تكبدها اخلبر واجملهود الذي قام به مـن أجل القيام مبهمته.
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 .2تفعيـــل الرقابـــة القضـ ـائية علـ ـ إجـــراءات ومراحــــل إجنــــاز اخلـــربة ،وإلـــزام اخلـــرباء
بالتواصل الدائم مع احملكمـة أو القاضي املعين كما هو منصوص عليه يف القانون.
 .5اعتمـــاد الوســائل احلديثـــة واملعلوميـــات يف تبليـــغ إجــــراءات اخلـــربة ســـواء لألطـــراف
ودفــــاعهم ألداء األجــــور احملــــددة ،أو للخــــرباء إلجنــــاز املهــــام ،لتفـــــادي تعثــــر إجــــراءات
التبليـغ املعتمدة اآلن.
 .14إسنــــــاد االختصــــــاص للبــــــذ فــــــي تأديـــــب اخلـــــرباء القضـــــائيني للمحاكــــــم،
لالستفــــادة مـــن درجــــات التقاضــــي أوال ،ولضمــــان حقـــو الـــدفاع ثانيـ ــا ،وملســـاواة
اخلرباء القضائيني مع باقي املهن القضائية.
 .11تفعيـــل التــــزام اخلــــبر بتقـــديم تقريــــر ســـنوي عـــــن املهــــام املســــندة إليــــه ،وكــــذا
إشـــعار الوكيــــل العــــام للملـــك بكـــل تغـــير يطـــرأ علـــ وضـــعيته واملنصــــوص عليهـــا يف
املــــــادتني  26و  21مـــــــن القــــ ـانون  00.44املتعلـــــــق بــــــاخلرباء القضــــ ـائيني ،و ــــــا
التزامـــان نـــص القــانون علــــ وجـــوب القيـــام هبمـــا ـــذ طائلـــة عــــدم ديـــد تســـجيل
اخلبر دول اخلرباء ،ولكن ذلك ال يفعل حاليا.
 .12تنظيـــم نــدوات حـــول اخلــربة القضائيـــة علــ املستـــوى الــوطين واجلهــوي مبســا ة
ومراركة اخلرباء أنفسهـم ،ومن خمتل التخصصات.
 .10إبـراز تقارير اخلبـرة املتميـزة ،واملتسمـة باملوضوعيــة والدقــة ،والتــي بـذل فيــها هـود
استثنائـي ،والتنويـه باخلرباء الذين أجنزوها ،وسـن تقليـد اختيار اخلبيــر أو اخلـرباء املثـاليني
وتكرميهم.
 .10وضع قانون ألخالقيات مهنة اخلربة القضائية أو ميثا شرف اخلرباء القضائيني.
 .10انفتـاف اخلرباء من خمتلـ التخصصـات علـ بعضـهم ،وعلــ حمـيطهم وعلـ باقــي
املهـن القضائية األخـرى ،واالستفادة من التجارب الدولية يف هذا اجملال.
 .16ســن قـانون يــنظم مهنــة الســنديك  ،علـ أن اــدد هــذا القـانون الرــروط املطلوبــة يف
السنديك ،وكيفية ديد أتعابه ،ومراقبته يف أداء عمله.
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