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الجمهـورية الجزائـرية الديمقراطـية الشعـبية

وزارة العــدل 

مجلس قضاء قسنطينة

الخبرة القضائية في المجال البنكي

بين المقتضيات القانونية و التقنيات البنكية



المقدمة

 اٌرٟ ٚ ٌٍمؼاء اٌّلاػغج اإلدؾاءاخ أُ٘ ِٓ اٌمؼائ١ح اٌظثؾج ذؼرثؾ       

 ذشم١ك إدؾاء لظغ ِؼ١ٕح شؾٚؽ ٚ طاطح ظؾٚف فٟ اٌماػٟ تٙا ٠أِؾ

 عْٚ ػ١ٍٙا اٌّؼؾٚع إٌـاع فٟ ثثد أْ ٌٍّشىّح ٠ّىٓ ال ف١ٕح، ِلائً فٟ

 اٌظاطح اٌّؼاؽف ػٚٞ األشظاص ِٓ اٌثشجح اٌف١ٕح اٌّلائً تؼغ ذٛػ١ز

.ػ١ٍٙا اٌّطؾٚسح إٌـاػاخ سً ذلرط١غ وٟ

 ٠أِؾ اٌرٟ اٌرشم١ك إدؾاءاخ ِٓ إدؾاء أكاك١ح تظفح ٚ أ٠ؼا ٟ٘ ٚ        

 ػٌه فٟ شأٔٗ اٌمؼائ١ح تاٌظثؾج اٌذـائؾٞ اٌّشؾع ا٘رُ لغ ٚ ، اٌماػٟ تٙا

 125 اٌّاعج ِٓ طاطح ٔظٛص ٌٙا أفؾع ٚ اٌّماؽٔح، اٌرشؾ٠ؼاخ تالٟ شأْ

 إٌٝ 143 اٌّاعج ٚ اإلعاؽ٠ح ٚ اٌّغ١ٔح اإلدؾاءاخ لأْٛ ِٓ 145 اٌّاعج إٌٝ

أطؾٜ لٛاػغ ذٛدغ وّا اٌذـائ١ح، اإلدؾاءاخ لأْٛ ِٓ 157 اٌّاعج



المقدمة

 ِٕٙح ذٕظ١ُ ذُ ٚ اٌمأْٛ، فؾٚع ِٓ وج١ؾ فٟ ذٕظّٙا أكاك١ح 

  فٟ اٌّؤؽص 95/310 اٌرٕف١ؼٞ اٌّؾكَٛ تّمرؼٝ اٌمؼائٟ اٌظث١ؾ

10/10/1995.

 اٌمؼاء ػٍٝ اٌّؼؾٚػح إٌـاػاخ ذشؼة أْ إٌٝ اإلشاؽج ذذغؽ ٚ

 ٚ اٌظثؾاء ِٓ ِرٕٛػح ٚ ِرؼغعج اطرظاطاخ طٍك إٌٝ أعٜ

 اٌثٕٛن ِٕاؿػاخ إٌـاػاخ ٘ؼٖ ت١ٓ ِٓ ٚ اٌمؼائ١ح، اٌظثؾاخ

 كٕلؼٝ اٌّغاطٍح ٘ؼٖ طالي ِٓ ٚ إػ اٌذـائ١ح، ٚ اٌّغ١ٔح تشم١ٙا

 ِٓ اٌمؼائ١حاٌثٕى١ح إٌّاؿػاخ فٟ اٌظثؾج ِا١٘ح ذشغ٠غ إٌٝ

اٌذأة ، طٛؽ٘ا اٌمؼائ١ح، اٌظثؾج ذؼؾ٠ف إٌٝ اٌرطؾق طالي



المقدمة

 تشرٝ اٌثٕى١ح إٌّاؿػاخ فٟ اٌفظً فٟ أ١ّ٘رٙا وؼا ٚ  أُثاؽ٘ا، تٙا، اٌّرؼٍك اإلدؾائٟ

 ِظرٍف ذشغ٠غ طالي ِٓ ػٌه ٚ اٌثٕى١ح اٌّؼاِالخ ترٕٛع ذظرٍف اٌرٟ ٚ طٛؽ٘ا

. اٌذـائ١ح ٚ اٌّغ١ٔح اٌمؼائ١ح اٌظثؾج ٔطاق وؼا ٚ اٌثٕى١ح، اٌّؼاِالخ



ماهية الخبرة القضائية : المحور األول 

  
: ماهية الخبرة القضائية: المحور األول 

تعتبر الخبرة القضائية  ناط قارإل ااتبائم النبئنارة إلتارا اتبائلائ بئل ا عا  

النااراإ بتبئتااائ ةااتو اللياا إ بلةااائ بألا ا تضاال ا ناار دنااأ إلةاا     تعااإة   إلاا  

 ئيناا و   يلةااق مااإلق و نااط خااح   ااألا النلاا ر بتعرةااأ الخباارة القضاائية  ناا  

.تبةئط نختلأ ب ر ئ   دألا اليئإلب اايرايي الخئص بائ    تئر ئ

:تعريف الخبرة القضائية: أوال 

تعرأ الخبرة بأإلائ امتةضئح ر ي     الخبارة ياي اماتتائر بعاا ي اإلاب  

ال  ئي  النئإة  التي ةمتعبي يلل  ئضي الن ض ع بإرادائ بإلفمق نط نيرإ 

نقئلعااا  ا  راإل   التاااي   ةيااا أ للقئضاااي  ط ةقضاااي ياااي ناااأإلائ اماااتإلئإا 

لنعل نئتق النخبة    لةس يي   راإل الإي ى    إلتائ ننئ ةعةط القئضي



ماهية الخبرة القضائية: المحور األول 

  

 فٟ لٕاػرٗ ذى٠ٛٓ فٟ دٛ٘ؾ٠ا اكرؼاسٙا ٠ىْٛ اٌرٟ ٚ فّٙٙا ػٍٝ

.إٌـاع ِٛػٛع شأْ

 لأْٛ ِٓ 125 اٌّاعج فٟ اٌذـائؾٞ اٌّشؾع ػؾفٙا لغ ٚ

  أٔٗ ػٍٝ ٔض أ٠ٓ  ٘غفٙا طالي ِٓ اإلعاؽ٠ح ٚ اٌّغ١ٔح اإلدؾاءاخ

 ِشؼح ػ١ٍّح أٚ ذم١ٕح ِاع٠ح ٚالؼح ذٛػ١ز إٌٝ اٌظثؾج ذٙغف "

"ٌٍماػٟ



ماهية الخبرة القضائية: المحور األول 

 :صور انخثرج انقضائيح :  ثاَيا 

ٚ ٘ــٟ اٌظثــؾج اٌرــٟ ٠ــأِؾ تٙــا اٌماػــٟ ٌٍّــؾج : انخثرررج انعاديررحــــ  1 

ــح أٚ  ــح  ذم١ٕ ــائغ ِاع٠ ـــاع ٠رؼــّٓ ٚل ــٗ ٔ ــغٜ ػــؾع ػ١ٍ ــٝ ٌ االٌٚ

.ػ١ٍّح 

ٚ ٘ـٟ اٌظثـؾج اٌرـٟ ٠ـأِؾ تٙـا اٌماػـٟ ػٕـغِا : انخثرج انتكًيهيحــ  2

ــُ  ــؾ ٌ ــا أٚ أْ اٌظث١ ــح إ١ٌٙ ــؾج اٌّمغِ ــٟ اٌظث ــؾٜ ٔمظــا ٚاػــشا ف ذ

٠ذ١ة ػٓ د١ّغ األكـلٍح ٚ إٌمـاؽ اٌف١ٕـح اٌّؼـ١ٓ ِـٓ أدٍٙـا ٚ أٔٙـا 

.ٞ أٔذـ٘اؼذلٕغ ٌٕفق اٌظث١ؾ اٌ



ماهية الخبرة القضائية: المحور األول 

تٙا ٠أِؾ اٌرٟ ٚ اٌّؼاعج اٌظثؾج ٟ٘ ٚ :انجذيذج انخثرج ــ 3

 ػاإ طاطح ٔفلٗ ذٍماء ِٓ أٚ اٌظظَٛ أسغ ؽٍة ػٍٝ تٕاء اٌماػٟ

 اٌّؼٍِٛاخ إٌٝ اإلفرماؽ ٚ اٌؼٕا٠ح تمٍح ِشٛتح األٌٚٝ اٌظثؾج وأد

.إٌـاع فٟ ٌٍفظً اٌالؿِح

 ذٍماء ِٓ كٛاء اٌماػٟ تٙا ٠أِؾ اٌرٟ اٌظثؾج ٟ٘ ٚ :انترجيحيح انخثرج ــ 4

 لؼائ١ر١ٓ طثؾذ١ٓ ٚدٛع ساٌح فٟ اٌظظَٛ اسغ ِٓ تطٍة أٚ ٔفلٗ

 ػٍٝ إسغاّ٘ا ٌرؾد١ز إ١ٌٙا تاٌٍذٛء األِؾ ف١رُ ٚاسغج ِلأٌح سٛي ِرٕالؼر١ٓ

.األطؾٜ



ماهية الخبرة القضائية: المحور األول 

:انجاَة اإلجرائي نهخثرج انقضائيح:ثانثا

٠ذــٛؿ ٌٍماػــٟ ِــٓ ذٍمــاء ٔفلــٗ أٚ تطٍــة ِــٓ أســغ اٌظظــَٛ ذؼ١ــ١ٓ 

ــق اٌرظظــض أٚ ِــٓ ــؾاء ِــٓ ٔف ــؾ أٚ ػــغج طث ذظظظــاخ طث١

ِظرٍفــح ٚ ٠ىــْٛ ػٌــه تشىــُ طــاعؽ لثــً اٌفظــً فــٟ اٌّٛػــٛع ٚ 

: اٌؼٞ ٠ذة أْ ٠رؼّٓ
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ــ ػؾع األكثاب اٌرٟ تؾؽخ اٌٍذٛء إٌٝ اٌظثؾج ، ٚ ػٕغ  1

.اإللرؼاء ذثؾ٠ؾ ذؼ١١ٓ ػغج طثؾاء 

ــ ت١اْ اكُ ٚ ٌمة ٚ ػٕٛاْ اٌظث١ؾ أٚ اٌظثؾاء اٌّؼ١ٕ١ٓ ِغ ذشغ٠غ  2

.اٌرظظض

.ــ ذشغ٠غ ِّٙح اٌظث١ؾ ذشغ٠غا عل١ما 3

.ــ ذشغ٠غ أدً إ٠غاع ذمؾ٠ؾ اٌظثؾج تأِأح اٌؼثؾ 4



ماهية الخبرة القضائية: المحور األول 

ذشغ٠ــغ ِثٍــت اٌرلــث١ك ػٍــٝ أْ ٠ىــْٛ ِماؽتــا لــغؽ اإلِىــاْ ٌٍّثٍــت ــــ 

إٌٙائٟ اٌّشرًّ ألذؼاب ٚ ِظاؽ٠ف اٌظث١ؾ ، ػٍـٝ أْ ٠ـرُ ذؼ١ـ١ٓ 

اٌظظُ أٚ اٌظظـَٛ اٌـؼ٠ٓ ٠رؼـ١ٓ ػٍـ١ُٙ إ٠ـغاع ِثٍـت اٌرلـث١ك ٌـغٜ 

أِأح اٌؼـثؾ فـٟ األدـً اٌـؼٞ ٠شـغعٖ، ن١ـؾ أْ اٌظثـؾج اٌرـٟ ٠ـأِؾ 

.تٙا اٌماػٟ اٌذـائٟ ال ٠رُ ذشغ٠غ اٌرلث١ك اٌّاٌٟ تظظٛطٙا

ــ وّا أٔٗ ٠ذـٛؿ ٌٍظظـُ اٌـؼٞ ٌـُ ٠ـٛعع ِثٍـت اٌرلـث١ك ، ذمـغ٠ُ ؽٍـة 

ذّغ٠غ األدً أٚ ؽفغ إٌغاء اٌرؼ١١ٓ تّٛدة أِؾ ػٍٝ ػؾ٠ؼـح ، إػا 

.اثثد أٔٗ سلٓ ا١ٌٕح



ماهية الخبرة القضائية: المحور األول 

ــ ٠ؤعٞ اٌظث١ؾ اٌّم١غ فٟ لائّح اٌظثؾاء ا١ّ١ٌٓ أِـاَ اٌماػـٟ اٌّؼـ١ٓ 

فــٟ اٌشىــُ األِــؾ تــاٌظثؾج ػٍــٝ أْ ذــٛعع ٔلــظح ِــٓ ِشؼــؾ أعاء 

.ا١ّ١ٌٓ فٟ ٍِف اٌمؼ١ح

٠ذٛؿ ٌٍظث١ؾ أْ ٠طٍة ِٓ اٌظظـَٛ ذمـغ٠ُ اٌّلـرٕغاخ اٌرـٟ ٠ؾا٘ـا  -

. ػؾٚؽ٠ح إلٔذاؿ ِّٙرٗ عْٚ ذأط١ؾ

: أثار انخثرج انقضائيح: راتعا

اٌظثؾج اٌمؼائ١ح ن١ؾ ٍِـِح ٌٍماػـٟ ن١ـؾ أٔـٗ إػا ؽأٜ اكـرثؼاع٘ا  -

.فئْ ػ١ٍٗ ذلث١ة إكرثؼاع ٔرائخ اٌظثؾج



ماهية الخبرة القضائية: المحور األول 

سذ١ح اٌظثؾج اٌمؼائ١ح ٘ـٟ سذ١ـح ِشـغٚعج ذرؼٍـك تّٛػـٛع إٌــاع 

تٕفق أؽؾافٗ إػ أٔٗ ال ٠ّىـٓ اإلػرّـاع ػٍـٝ ٔرائذٙـا فـٟ أٞ ٔــاع 

.آطؾ ال ٠شًّ ِٛػٛع ٚ أؽؾاف ٔفق اٌمؼ١ح 

ــ ػغَ دٛاؿ اكرلٕاف اٌشىُ ا٢ِؾ تاٌظثؾج أٚ اٌطؼٓ ف١ـٗ تـإٌمغ ٚ 

.ال ِغ اٌشىُ اٌفاطً فٟ ِٛػٛع إٌـاع 

ــــ ال ٠ّىــٓ أْ ذشــىً إٌّالشــاخ اٌّرؼٍمــح تؼٕاطــؾ اٌظثــؾج أكــثاتا 

الكــرلٕاف اٌشىــُ أٚ اٌطؼــٓ ف١ــٗ تــإٌمغ ، إػا ٌــُ ذىــٓ لــغ أث١ــؾخ 

.ِلثما أِاَ اٌذٙح اٌمؼائ١ح اٌرٟ فظٍد فٟ ٔرائخ اٌظثؾج



أهمية الخبرة القضائية : المحور الثاني

في المنازعات البنكية

:أهًيح انخثرج انقضائيح في انًُازعاخ انثُكيح : انًحور انثاَي

ــٟ ِؼظــُ إٌّاؿػــاخ  ــٟ اٌفظــً ف ــح تاٌغــح ف ــؾج اٌمؼــائ١ح أ١ّ٘ ٌٍظث

اٌّرؼٍمــح تاٌّؼــاِالخ اٌثٕى١ــح، ٚ ػ١ٍــٗ ٚ لثــً اٌرطــؾق إٌــٝ ٔطــاق 

اٌظثؾج اٌمؼـائ١ح اٌّغ١ٔـح ٚ اٌذـائـح فـٟ إٌّاؿػـاخ اٌثٕى١ـح ٠رؼـ١ٓ 

 .ذشغ٠غ ِظرٍف اٌّؼاِالخ اٌثٕى١ح
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في المنازعات البنكية 

:انًعايالخ انثُكيح: أوال

ٌمغ سغع لأْٛ إٌمغ ٚ اٌمؾع اٌّؼغي ٚ اٌّرُّ ِظرٍف اٌّؼاِالخ 

:  اٌثٕى١ح ٌٍثٕٛن ٚ اٌرٟ ٠ّىٓ سظؾ٘ا إدّاال فٟ

:عًهياخ انصُذوقــ  1

ــح اٌرــٟ ٠ٛعػٙــا  ٠ظــرض ٘ــؼا اٌملــُ فــٟ  اٌثٕــه ترٍمــٟ األِــٛاي إٌمغ٠

اٌؼّــالء ، ٚ عفــغ األِــٛاي إٌمغ٠ــح اٌرــٟ ٠لــشثٙا اٌؼّــالء تّٛدــة 

ش١ىاخ أٚ أٚاِؾ اٌغفغ ِٓ سلاتاذُٙ أٚ سلاتاخ أشـظاص آطـؾ٠ٓ 

، أٚ وؼٌه ذش٠ًٛ ِثـاٌت ِا١ٌـح كـٛاء عاطـً اٌثٕـه ِـٓ سلـاب إٌـٝ 

.آطؾ ، أٚ ِٓ ٔفق اٌٛواٌح إٌٝ ٚواٌح تٕى١ح أطؾٜ 
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في المنازعات البنكية 

: تحصيم انشيكاخ و خصى األوراق انتجاريحــ  2

ذؼرثؾ ػ١ٍّح ذشظ١ً األٚؽاق اٌرذاؽ٠ح ِٓ اٌظـغِاخ األكاكـ١ح اٌرـٟ 

ذمـغِٙا اٌثٕـٛن اٌرذاؽ٠ــح ٌؼّالئٙـا ٚ إػـافح ل١ّرٙــا إٌـٝ اٌشلــاتاخ 

ـــه ِماتـــً ػٌّٛـــح  ـــغا ، ٚ ػٌ ـــا ٔم ـــغ ل١ّرٙ اٌذاؽ٠ـــح ٌٍؼّـــالء أٚ عف

ــح شــؾاء األٚؽاق  ــه أ٠ؼــا تؼ١ٍّ ــَٛ اٌثٕ ــا ٠م ــه ، وّ ٠رماػــا٘ا اٌثٕ

ــح  اٌرذاؽ٠ــح س١ــت ٠ّرٍــه اٌثٕــه ٘ــؼج األٚؽاق ِماتــً فائــغج ٚ ػٌّٛ

٠رشظــً ػ١ٍٙــا ، وــؼٌه ٠مــَٛ تاإلسرفــاظ تــاألٚؽاق اٌرذاؽ٠ــح ػٍــٝ 

.كث١ً اٌّجاي ِماتً ِٕز اٌؼ١ًّ ذل١ٙالخ ائرّا١ٔح
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 :قروض اإلضتغاللــ  3

ذٙــغف ٘ــؼٖ اٌمــؾٚع إٌــٝ ذغط١ــح اإلسر١ادــاخ إٌادّــح ِــٓ ػ١ٍّــاخ 

اإلكرغالي أٚ ٌرغط١ح اٌـٕمض اٌظؾفـٟ أٚ اٌّؤلـد فـٟ ؽأف اٌّـاي 

اٌؼاًِ ، ٚ ٘ـؼا إٌـٛع ِـٓ اٌمـؾٚع ال ذرؼـغٜ ِـغذٙا كـٕر١ٓ ػٍـٝ 

االوجـــؾ ، ٚ ٠ىـــْٛ ػٍـــٝ ِلـــرٜٛ سؾوـــح األطـــٛي اٌّرغاٌٚـــح ، ٚ 

لـؾع اٌظـٕغٚق ، اٌلـشة " ذٕملُ إٌٝ لؾٚع ػاِـح ِّجٍـح فـٟ 

ػٍٝ اٌّىشٛف ، لؾع اٌّٛكـُ ، لـؾع اٌـؾتؾ ، ٚ وـؼا لـؾٚع 

ـــٟ  ـــح ف ـــٝ " طاطـــح ِّجٍ ـــث١ماخ ػٍ ـــٝ اٌلـــٍغ ، ذل ـــث١ماخ ػٍ اٌرل

.اٌظفماخ اٌؼ١ِّٛح ، اٌظظُ اٌرذاؽٞ
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 :انتًويم انًتوضظ و طويم األجم نهًؤضطاخــ  4

ــح         ِــٓ أ٘ــُ أػّــاي اٌثٕــٛن ٘ــٛ ِــٕز لــؾٚع ِرٛكــطح ٚ ؽ٠ٍٛ

األدً ٌٍّؤكلـاخ تغـؾع ذ٠ّٛـً عؽٚج اإلكـرجّاؽ اٌظاطـح تٙـا ، 

إػ ذٛدٗ اٌمؾٚع اٌّرٛكطح األدً إٌٝ ذ٠ّٛـً اإلكـرجّاؽاخ اٌرـٟ 

كـــٕٛاخ ور٠ّٛـــً شـــؾاء ا٢الخ ٚ  7ال ٠رذـــاٚؿ ػّـــؾ اكـــرؼّاٌٙا 

إٌــض ، ٚ ذٛدــٗ اٌمــؾٚع ؽ٠ٍٛــح األدــً إٌــٝ ذ٠ّٛــً ...اٌّؼــغاخ 

كٕٛاخ ور٠ًّٛ شـؾاء األؽاػـٟ  7اإلكرجّاؽاخ اٌرٟ ذفٛق ِغذٙا 

.إٌض....ٚ اٌّثأٟ 



 :انتًويم انثُكي نهتجارج انخارجيحــ  5

ذــغطً ػــّٓ أػّــاي اٌثٕــٛن ذ٠ّٛــً اٌرذــاؽج اٌظاؽد١ــح سلــة ِظرٍــف      

ػ١ٍّح ذ٠ّٛـً لظـ١ؾج األدـً ، ػ١ٍّـاخ ذ٠ّٛـً ِرٛكـطح )ذظ١ٕف اٌر٠ًّٛ 

ٚ اٌرــٟ ذــؾذثؾ ػٍــٝ  األكــاف ( األدــً ، ػ١ٍّــاخ ذ٠ّٛــً ؽ٠ٍٛــح األدــً 

تطث١ؼــح إٌشــاؽاخ اٌّــؾاع ذ٠ٍّٛٙــا ، ٚ ٕ٘ــان ٔــٛػ١ٓ ِــٓ ذم١ٕــاخ اٌر٠ّٛــً 

تظظٛص اٌر٠ًّٛ لظـ١ؾ األدـً ٚ ٘ـٟ إدـؾاءاخ اٌر٠ّٛـً اٌثشـت ٚ اٌرـٟ 

ذؼثلــح اٌــغ٠ْٛ إٌاذذــح ػــٓ اٌرظــغ٠ؾ ، اٌرلــث١ماخ تاٌؼٍّــح " ِــٓ ػــّٕٙا 

ٚ وـؼا إدـؾاءاخ اٌـغفغ ٚ اٌمـؾع ِـٓ " اٌظؼثح ، ػ١ٍّاخ ذش٠ًٛ اٌفاذٛؽج 

اإلػرّــــاع اٌّلــــرٕغٞ ، اٌرشظــــ١ً اٌّلــــرٕغٞ ، طظــــُ اٌىّث١اٌــــح " ت١ٕٙــــا 

ٚ تظظٛص اٌر٠ّٛـً اٌّرٛكـؾ ٚ اٌط٠ٛـً األدـً ٔذـغ لـؾع ". اٌّلرٕغ٠ح 

.اٌّشرؾٞ ، لؾع اٌّٛؽع ، اٌر٠ًّٛ اٌذـافٟ ، اٌمؾع اإل٠ذاؽٞ اٌغٌٟٚ

أهمية الخبرة القضائية: المحور الثاني

في المنازعات البنكية 
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في المنازعات البنكية 

:َطاق انخثرج انقضائيح انًذَيح في انًُازعاخ انثُكيح: ثاَيا

تطيير انحطاب انجرار  )انُساعاخ انًتعهقح تعًهياخ انصُذوق -01

(:نهعًيم

 ػٕٙا ٔرخ ٚ تٕىٟ ططأ ػٓ ٔاذذح اٌشلاب ػٍٝ ػ١ٍّاخ -

.اٌـتْٛ ؽؾف ِٓ تٙا ِؼرؾف ن١ؾ تٕى١ح ِظاؽ٠ف

 تٙا ِؼرؾف ن١ؾ اٌشلاب ِٓ اٌّمرطؼح اٌثٕى١ح اٌّظاؽ٠ف ِثاٌت -

.اٌـتْٛ ؽؾف ِٓ

 اٌٛادة اٌثٕى١ح اٌّظاؽ٠ف ِثاٌت ذشغ٠غ ذظض اٌمؼائ١ح اٌظثؾج

فٟ ػ١ٍٙا اٌّرفك اٌثٕى١ح اٌشؾٚؽ سلة اٌؼ١ًّ ؽؾف ِٓ ذشٍّٙا
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.اؽاؽ اذفال١ح اٌشلاب اٌذاؽٞ

:انًُازعاخ انًتعهقح تتحصيم انطُذاخ انثُكيح -02

٠مَٛ اٌثٕه فٟ تؼغ اٌشاالخ تظظـُ ِثـاٌت اٌلـٕغاخ اٌثٕى١ـح االع١ٔـح 

.لثً أداي اكرشمالٙا ٌظاٌز اٌؼ١ًّ

٠ٕشأ إٌـاع فٟ ساٌح ػغَ لغؽج اٌثٕه ػٍٝ ذشظ١ً اٌلٕغ اٌثٕىٟ ػٕـغ 

ادً اكرشمالٗ ٚ اٌغٞ ٠لرٛدة سلاب فٛائغ ذأط١ؾ٠ح ػٍٝ اٌرـأطؾ 

.فٟ اٌرلغ٠غ ؿ٠اعج ػٍٝ اٌفٛائغ اٌرؼالغ٠ح

اٌظثؾج اٌمؼائ١ح ذظض ذشغ٠غ ِثٍت اٌلٕغ اٌثٕىٟ االعٔـٟ اٌغ١ـؾ ِلـغع 

.ٚ ذشغ٠غ اٌفٛائغ ٚ اٌفٛائغ اٌرأط١ؾ٠ح اٌّرؾذثح ػ١ٍٗ
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(:قصيرج انًذى)انًُازعاخ انًتعهقح تقروض االضتغالل  -03

تإٌلثح ٌمؾع االكـرغالي فـئْ اٌـتـْٛ ٠لـرف١غ ِـٓ ذلـغ٠غ ٔفماذـٗ فـٟ 

إؽاؽ اٌرؾط١ض تاٌمؾع ػٕغِا ٠ىـْٛ ؽطـ١غٖ اٌثٕىـٟ ن١ـؾ وـافٟ 

.ٌرلغ٠غ ذٍه إٌفماخ

اٌّـغ٠ٓ إٌـاذخ  ٟٚ تاٌراٌٟ فاْ اٌثٕه ٠شرلة فٛائغ ػٍٝ اٌؾط١غ اٌثٕى

.ػٓ ذلغ٠غ إٌفماخ ِٓ سلاب اٌـتْٛ فٟ إؽاؽ لؾع االكرغالي

اٌظثــؾج اٌمؼــائ١ح ذظــض ذشغ٠ــغ أطــً لــؾع االكــرغالي اٌّرشظــً 

ػ١ٍٗ ٚ اٌفٛائغ اٌّرؾذثـح ػٍـٝ اٌؾطـ١غ اٌلـاٌة إٌـاذخ ػـٓ إٌفمـاخ 

اٌّلغعج فٟ إؽاؽ لؾع االكرغالي ٚ ذشغ٠غ اٌغ٠ٓ اإلدّاٌٟ
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. اٌؼاٌك فٟ ػِح اٌؼ١ًّ تؼغ طظُ اٌّثاٌت اٌّلغعج

يتوضررررطح و )زاعرررراخ انًتعهقررررح تررررانقروض االضررررتثًار اانًُ -04 

(:طويهح انًذى

:لؾع االكرجّاؽ ٠ىْٛ ػِّٛا واٌراٌٟ

٠شرلـة اٌثٕــه فٛائــغ ػٍـٝ ِثٍــت أطــً اٌمـؾع سلــة دــغٚي ذلــغ٠غ 

.األللاؽ 

ؼِـح اٌّـغ٠ٓ تاٌظثؾج اٌمؼـائ١ح ذظـض سلـاب ل١ّـح اٌمـؾع اٌّرثمـٟ 

أطاللا ِٓ ذمغ٠ؾ ِثٍت اٌمؾع ٚ اٌفٛائغ اٌّرؼٍمح تٗ ٚ نؾاِاخ
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 اٌّلغعج اٌّثاٌت د١ّغ طظُ ٚ االذفال١ح ٌثٕٛع ٚفما اٌؾكَٛ ٚ اٌرأط١ؾ

 ذاؽ٠ض ٚ اٌّغفٛػح ن١ؾ األللاؽ ػغع ذشغ٠غ ٚوؼا ٚدغخ إْ

.ٚدغ ِرٝ للؾ وً اكرشماق

:انخارجيح انتجارج تعًهياخ انًتعهقح انًُازعاخ05-

 اٌشاالخ فٟ ذٕشأ  اٌظاؽد١ح اٌثٕى١ح اٌؼ١ٍّاخ إؽاؽ فٟ إٌـاػاخ

:اٌرا١ٌح

 ِثٍت ذلغ٠غ ألدً اٌثٕىٟ سلاتٗ ذ٠ًّٛ ػٍٝ اٌؼ١ًّ لغؽج لغَ ػٕغ-

 ٌٍطؾف  ٌالكر١ؾاع اٌثٕىٟ اٌٍّف تئؽداع اٌثٕه ل١اَ ٚ اٌٛاؽعاخ

.اٌؼ١ًّ لغؽج تؼغَ ٠ؤعٞ ِّا ٠َٛ 60 ِٓ ألً أدً فٟ األدٕثٟ
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.ػٍٝ دّؾوح اٌلٍغ اٌّلرٛؽعج

اٌظثـؾج اٌمؼــائ١ح ذظـض ذشغ٠ــغ ِثٍـت اٌؼــؾؽ إٌـاذخ ػــٓ ػـغَ لــغؽج 

ــاذخ تلــثة اؽدــاع  ــح اٌلــٍغ اٌّلــرٛؽعج ٚ إٌ ــٝ دّؾو ــً ػٍ اٌؼ١ّ

 60اٌٍّـف اٌثٕىـٟ ٌالكــر١ؾاع  ٌٍطـؾف االدٕثــٟ فـٟ أدــً ألـً ِــٓ 

َٛ٠.

ذشظــ١ً اٌثٕــه ٌّثــاٌت اٌظــاعؽاخ فــٟ اٌشلــاتاخ اٌثٕى١ــح ٌٍّظــغؽ  -

.تاٌغ٠ٕاؽ ٚ تاٌؼٍّح اٌظؼثح تٕلة ذظرٍف ػٓ إٌلة اٌما١ٔٛٔح

اٌظثؾج اٌمؼائ١ح ذظـض ذشغ٠ـغ ِثـاٌت اٌظـاعؽاخ اٌّشظـٍح اٌٛادـة 

ذلغ٠غ٘ا فٟ سلاب اٌّظغؽ تاٌؼٍّح اٌظؼثح ٚ تاٌغ٠ٕاؽ اٌذـائؾٞ
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:َطاق انخثرج انقضائيح انجسائيح في انًُازعاخ انثُكيح: ثانثا

ٌمــغ أٚؽع اٌّشــؾع اٌذـائــؾٞ اٌذــؾائُ اٌثٕى١ــح فــٟ ػــغج لــٛا١ٔٓ ػٍــٝ 

ــح ِــٓ  ــأْٛ اٌٛلا٠ ــاخ، اٌمــأْٛ اٌرذــاؽٞ ، ل ــأْٛ اٌؼمٛت نــؾاؽ ل

اٌفلــاع ٚ ِىافشرــٗ، لــأْٛ اٌٛلا٠ــح ِــٓ ذث١ــ١غ األِــٛاي ، إػ ٔذــغ 

ِٕٙا دؾائُ تٕى١ح ِؾذىثح ِٓ ؽـؾف ِـٛظفٟ اٌثٕـه، ٚ وـؼا دـؾائُ 

.تٕى١ح ِاكح تااللرظاع اٌٛؽٕٟ 

: جرائــــــى انتفهيــــــص -01

ٔظُ اٌّشؾع اٌذـائؾٞ اٌرف١ٍق فٟ اٌثاب اٌجاٌـت ِـٓ اٌىرـاب اٌجاٌـت 

.ِٕٗ 388إٌٝ  369ِٓ اٌمأْٛ اٌرذاؽٞ اٌّٛاع 
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تّا أْ اٌثٕه ٌٗ طفح اٌرادؾ فئٔـٗ ٠شـٙؾ إفالكـٗ فـٟ سـاي ذٛلفـٗ ػـٓ 

عفغ ع٠ٛٔٗ اٌرذاؽ٠ح تلثة ِؾوــٖ اٌّـاٌٟ اٌّؼـطؾب إِـا ٌظـؾف 

طاؽح ػٓ إؽاعج ِغ٠ؾ اٌثٕـه ٚ أػؼـاء ِذٍـق إعاؽذـٗ ، ٚ ٘ـؼا ال 

٠ؼالــة اٌّشــؾع ػ١ٍٙــا ، فــٟ ســ١ٓ ٠رــغطً ٌرٛل١ــغ اٌؼمــاب إػا وــاْ 

ــغ١ٌق ِــٓ ؽــؾف األشــظاص  اإلفــالف ٔر١ذــح ٌظطــأ أٚ نــي أٚ ذ

.اٌمائ١ّٓ تئعاؽج اٌثٕه

إػ ٠ٛدـــغ ٔـــٛػ١ٓ ِـــٓ دـــؾائُ اٌرفٍـــ١ق ٚ ّ٘ـــا اٌرفٍـــ١ق تاٌرمظـــ١ؾ ٚ 

. اٌرف١ٍق تاٌرغ١ٌق

اٌظثؾج اٌمؼائ١ح ذىْٛ سلة ٔٛع دؾ٠ّح اٌرف١ٍق، ففٟ دؾ٠ّح
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اٌرف١ٍق تاٌرمظ١ؾ ٠ثشت اٌظث١ؾ ِشاكث١ا ػـٓ ِـغٜ ٚدـٛع ذمظـ١ؾ ٚ 

إّ٘ـاي فـٟ نـغاؽج اٌّظـؾف أٚ اٌثٕـه أٚ ػٍـٝ ذظـؾفاخ ذـرُ ػــٓ 

ؽ١ي ٚ ؽػٛٔح ٚ كٛء ذمغ٠ؾ تغْٚ س١طح ٚ اسرـؾاؿ ٌّـا لـغ كـثة 

ٔرائخ طط١ؾج ػٍٝ اٌثٕـه ٚاٌـؼٞ ٠ـؤعٞ إٌـٝ إ٘ـغاؽ سمـٛق اٌـغائ١ٕٓ  

ٚ اٌؼٞ واْ ٔاذخ ػـٓ اٌرظـؾفاخ اٌرـٟ لـاَ تٙـا ٚ ػٌـه ِـٓ ؽـؾف 

(.اٌّؤكلح اٌّا١ٌح أٚ اٌثٕٛن ) اٌّل١ؾْٚ فٟ إعاؽج اٌشؾوح 

أِا فٟ دؾ٠ّح اٌرف١ٍق تاٌرغ١ٌق ف١رّجـً عٚؽ اٌظث١ـؾ فـٟ اٌثشـت ػـٓ 

ِٕاٚؽاخ " ِا إػا واْ ٕ٘اٌه ني أٚ اسر١اي ِمرؾف تلٛء ١ٔح 



ٚ ػٌه "  ٚ ػ١ّالخ ٠ىْٛ اٌغؾع ِٕٙا االسر١اي ٚاٌغي تلٛء ١ٔح 

اٌّؤكلح اٌّا١ٌح أٚ ) ِٓ ؽؾف اٌّل١ؾْٚ فٟ إعاؽج اٌشؾوح 

(.اٌثٕٛن 

:جريًح االختالش -02

ِــٓ لــأْٛ إٌمــغ ٚ اٌمــؾع ٚ   132ٔــض ػ١ٍٙــا اٌّشــؾع فــٟ اٌّــاعج 

اٌّرؼٍـــك تاٌٛلا٠ـــح ِـــٓ اٌفلـــاع ٚ  01-06ِـــٓ اٌمـــأْٛ  29اٌّـــاعج 

.ِىافشرٗ

فٟ اإلطرالف اٌظثؾج اٌمؼائ١ح اٌٙغف ِٕٙـا اٌثشـت ػـٓ ِـغٜ ٚدـٛع 

.  ثغؾج ِا١ٌح، ٚ فٟ ساٌح اإل٠ذاب ذشغ٠غ ِمغاؽ ٘ؼٖ اٌجغؾج
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ذشغ٠غا عل١ما، أِـا ف١ّـا ٠ظـض اٌرثغ٠ـغ ذىـْٛ اٌظثـؾج اٌمؼـائ١ح ِرؼٍمـح 

ترشغ٠غ ل١ّح اٌّاي ِشً اٌرثغ٠غ

ٔظد :  جريًح االيتُاع عٍ اإلخطار عٍ انعًهياخ انًشثوهح -03

اٌّرؼٍـك تاٌٛلا٠ـح ِـٓ ذث١ـ١غ  01-05ِٓ اٌمأْٛ  19ػ١ٍٙا اٌّاعج 

ــٛن ٚ اٌّؤكلــاخ  ــٟ أٌـِــد اٌثٕ األِــٛاي ٚ ِىافشــح اإلؽ٘ــاب اٌر

اٌّا١ٌــح تئططــاؽ ػــٓ اٌؼ١ٍّــاخ اٌّشــثٛ٘ح أٚ تّــا ٠ؼــؾف تئططــاؽ 

تاٌشــثٙح اٌــؼٞ ٠شــىً ِفرــار اٌىشــف ػــٓ دؾ٠ّــح ذث١ــ١غ األِــٛاي 

ــاٌٟ  ــح ِؼاٌذــح االكــرؼالَ اٌّ ــح ٚ ذظــٛي ط١ٍ ــٛاخ  اٌثٕى١ ــؾ اٌمٕ ػث

ــــاخ ٚ اإلططــــاؽاخ  ــــً ٚ ِؼاٌذــــح اٌّؼٍِٛ ــــح ترش١ٍ ــــح اٌّؼ١ٕ ا١ٌٙل

.تاٌشثٙح



ماهية الخبرة القضائية: المحور األول 

اٌظثــؾج اٌمؼــائ١ح اٌٙــغف ِٕٙــا اٌمــٛي ِــا إػا وــاْ اٌثٕىــٟ اِرٕــغ ػــٓ 

اٌم١ــاَ تٙــؼا اٌٛادــة تظــٛؽج شظظــ١ح عْٚ ذــغطً أٞ ػمثــح ِاع٠ــح 

.فٟ ػٍّٗ

 34ٔظــد ػ١ٍٙــا اٌّــاعج : جريًررح رجررراا تعايررم يرراني يشررثوِ  -04

ـــأْٛ  ـــٛاي ٚ  01-05ِـــٓ اٌم ـــ١غ األِ ـــح ِـــٓ ذث١ ـــك تاٌٛلا٠ اٌّرؼٍ

: ِىافشــح اإلؽ٘ــاب ذمــَٛ ٘ــؼٖ اٌذؾ٠ّــح ػٍــٝ ػٕظــؾ٠ٓ أكاكــ١١ٓ

أْ ٠ــرُ إدــؾاء اٌرؼاِــً تاكــُ ِذٙــٛي أٚ ّٚ٘ــٟ ِــغ ػــغَ :  األول

. االكرؼالَ ػٓ ٠ٛ٘ح ا٢ِؾ اٌشم١مٟ 

ػغَ االكرؼالَ ػٓ األِٛاي أٚ ٚدٙرٙا أٚ ِشٍٙا ٚ ٠ٛ٘ح:  انثاَي  
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.اٌّرؼا١ٍِٓ االلرظاع١٠ٓ 

اٌظثـــؾج اٌمؼـــائ١ح اٌٙـــغف ِٕٙـــا اٌرأوـــغ ِـــٓ ٠ٛ٘ـــح ٚ ػٕـــٛاْ ا٢ِـــؾ 

اٌشم١مٟ ٌٍؼ١ٍّح أٚ ِٓ ٠رُ اٌرظؾف ٌشلاتٗ ٚ وـؼا االكـرؼالَ ػـٓ 

. ِظغؽ األِٛاي ٚ ٚدٙرٙا ٚ ِشٍٙا ٚ سؾورٙا



الخاتمة

ـــك فـــٟ  ـــاخ ٚ ذشـــؾٞ ٚ ذشم١ اٌظثـــؾج اٌمؼـــائ١ح ٘ـــٟ إدـــؾاء إثث

ِظرٍــف إٌّاؿاػــاخ اٌثٕى١ــح كــٛاء ذؼٍــك األِــؾ تاٌّغ١ٔــح ِٕٙــا أٚ 

اٌذـائ١ح اٌّؼؾٚػح أِاَ اٌمؼاء ، س١ـت أْ اٌظث١ـؾ ٚ تّٙاؽذـٗ ٚ 

ـــح  ـــٗ ذلـــ١ًٙ ِّٙ ـــث١ح ٠ّىٕ ـــح ٚ اٌّشاك ـــٗ اٌّا١ٌ ـــٗ ٚ ِؼاؽف ِؤ٘الذ

اٌماػٟ إٌاظؾ فٟ اٌظظِٛح اٌمؼائ١ح ، ن١ؾ أْ ػٌه ال ٠ؼٕـٟ أْ 

٠رٕـاؿي اٌماػـٟ ػـٓ ِٙاِـٗ األطـ١ٍح اٌـٟ ٠لـجأذؾ تٙـا إٌـٝ اٌظث١ـؾ 

وــأْ ٠ىٍفــٗ فــٟ اٌثشــت ػــٓ ِلــائً لا٠ٕٛٔــح، ألْ ػٌــه ِــٓ طــ١ُّ 

ػًّ اٌماػٟ ، ٚ إّٔا ٠ىٍفٗ تّلـائً ترلـ١ٍؾ اٌؼـٛء ػٍـٝ ِلـائً 

.ػاخ ؽاتغ فٕٟ تشت تئػرثاؽٖ طث١ؾ فٟ ػٌه ا١ٌّغاْ


