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 تمهيد

 المبادئ العامة في االثبات
 االثبات وأهميته

 
 توطئة:
 أي .آثارها ترتبت قانونية واقعة وجود على قانونال حددها التي بالطرق القضاء أمام الدليل هو اقامة: اإلثبات

 عليها تختلف قانونية واقعة وجود على قانونا   المعتبرة وبالطرق القضاء امام الخصوم قبل من يقدم الدليل أن  
 هو ليس اإلثبات فمحل آثارها ترتبت قانونية واقعة وجود على ينصب القانوني بمعناه بينهم، فاإلثبات فيما
 .الحق هذا انشأ الذي القانوني المصدر بل به عىالمد الحق
 فاإلثبات ،يدعونها التي الوقائع بصحة القاضي ألقناع الخصوم اليها يلجأ التي الوسائل هي :اإلثبات طرق
 .مبهم أمر على يرد ال واالقناع اقناع
 العراقي: التشريع في اإلثبات طرق

. 7 .األحكام . حجية6 .. القرائن5 .. الشهادة4 .تجواب. اإلس3 ..اإلقرار2 .الكتابي .الدليل1) :تسعة هي
 قواعد وفق القانون حددها اإلثبات في حجيته اإلثبات طرق من طريقة . الخبرة(، ولكل8 .. المعاينة7 .اليمين
 .معينة

 دليل إلى عنه وعدل دليال   الخصم اختار فإذا. القانون يجيزه اإلثبات أدلة من دليل اختيار ويحق للخصوم -
 لكون اليمين عدا ما به المضي بعد الدليل هذا عن عدل أو بالدليل اإلثبات عن عجز سواء ذلك فله آخر

 .اإلثبات أدلة من عداه عما نزوال   يعتبر اليمين إلى اللجوء
 ....(اإلثبات طرق من عداها عما النزول يتضمن اليمين توجيه طلب) إثبات 111/ م

 :اإلثبات أدلة تقدير في القاضي سلطة الواردة على القيود
 .توافره من يتأكد ان عليه بل الدليل تقدير القاضي يستطيع ال اذ: اإلقرار: األول القيد
 التقديرية القاضي وسلطة بل للدليل التقديرية سلطته في يتعسف ال ان القاضي على :المنطق: الثاني القيد

 .التميز محكمة لرقابة تخضع
 :اإلثبات مذاهب
 :هما إلعتبارين الواقعية الحقيقة دون القضائية بالحقيقة تمسكه في نالقانو  يوازن
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 مع تتفق حتى الوجوه جميع ومن السبل بكل الواقعية الحقيقة تلمس إلى يدفعه وهذا ذاتها، العدالة اعتبار. أ
 .القضائية الحقيقة

 .ا، ويبني قناعاته على أساسهابه يأخذ التي باألدلة القاضي المتمثل في تقييد التعامل، استقرار اعتبار. ب
 

 (:المطلق) الحر اإلثبات مذهب: األول المذهب
 ألجله تقبل بل قانونية، بقواعد يقبل ال واالقناع القاضي، لعقل اقناع هو القضائي اإلثبات ان المذهب هذا يرى

 اإلثبات، أدلة من يلدل كل قيمة تقدير في تامة حرية تقديمها، وللقاضي الخصوم يستطيع التي والوسائل األدلة
 .قانونيا   منه اكثر منطقيا   أو نفسيا  ( اإلثبات) األمر يصبح وبذلك
 :أساسين على المبدأ هذا ويقوم
 في يشترط هنا والمهم. اإلثبات أدلة بتقديم احرار الخصوم المذهب لهذا وفقا  : اإلثبات أدلة تحديد عدم: األول
 ان الدليل في يشترط لذا. التصرف أو الواقعة بصحة اقناعه إلى يتؤد ان القاضي اليها يلجأ التي األدلة هذه

 .للقانون مخالف وغير معقوال   يكون
 ترجيح يوجد وال مقبولة األدلة فجميع الدليل، ترجيح في حر القاضي المذهب هذا بموجب: الثاني األساس

 إلى السعي في الحرية له بدوره الذي القاضي يقنع الذي الدليل اختيار في الحرية فللخصوم آخر، على لدليل
 والحقيقة القضائية الحقيقة بين التطابق إلى يؤدي بدوره وهذا الوسائل، بكافة الخصوم واستدراج األدلة جمع

 .الواقعية
 منها اكثر ظاهرية عدالة هي اليها يؤدي التي بكون العدالة وقد وجهت لهذا المذهب عدة انتقادات، تمثلت

يؤدي هذا المذهب إلى زعزعة المعامالت، كما  في االستقرار مع تتنافى للقاضي الممنوحة حقيقية، وأن  الحرية
 .رقيب دون يهوى بما فحكم نزيه، غير القاضي يكون التقدير، وقد في القضاة ختالفال ،الثقة في المعامالت

 (:المقيد)القانوني  اإلثبات مذهب: الثاني المذهب
 :أسس رئيسة هي على المذهب هذا يقوم
 فدور التعسف ومنعه المتشابهة، القضايا في القضائية االحكام توحيد بهدف القاضي: حرية من الحد -

 في قانونية أدلة من الخصوم يقدمه وما القانون يرتبه ما على يقتصر سلبي دور المذهب لهذا وفقا   القاضي
 .حكمه

 النطاق وفي بها يتقيد ان عليه بل اإلثبات أدلة من يشاء ما اعتماد من القاضي يمنع: اإلثبات أدلة تحديد -
 .منها لكل القانون حدده الذي
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 دليل لكل تسلسال   ويضع اإلثبات أدلة من دليل لكل اإلثباتية القيمة المشرع حدد: اإلثبات أدلة حجية تحديد -
 التي لحاالتا يحدد فالقانون اإلثبات، في الحجية قوة حيث من االضعف إلى االقوى من يبدأ ،األدلة هذه من
 . والقرائن الشهادة فيها تقبل

 :عاملين إلى اإلثبات أدلة حجية تقييد ويستند
 .صدقها من التحقق لصعوبة كالشهادة اإلثبات أدلة ببعض الثقة عدم :األول
 .اإلثبات في القاضي حرية من الحد :الثاني
 :القاضي دور سلبية على المترتبة اآلثار

 حجية حدود مراعاة مع تقديرها يتولى ثم اإلثبات أدلة تلقي على القاضي دور تصريق: الحياد القاضي التزام.7
 .األدلة لهذه المشرع قررها التي اإلثبات

 اال بها يعتد ال نسبية حقيقة هي القضائية فالحقيقة: الواقعية الحقيقة من القضائية الحقيقة ابتعاد امكانية.8
 القاضي يستطيع ال اإلثبات طرق غير اخر طريق بأي الواقعية ةالحقيق اظهرت فإذا. الدعوى لطرفي بالنسبة
 .بها الحكم

 :المختلط اإلثبات مذهب الثالث: المذهب
 واستكمال الدعوى، اطراف بتوجيه للقاضي يسمح فهو السابقين، المذهبين بين الجمع على المذهب هذا يقوم

 مع تعارضها عدم بشرط أمامه المعروضة دعوىال وقائع في الغامضة النقاط عن واالستيضاح الناقصة، األدلة
 .قانونا   المحددة باألدلة القاضي تقيد

 في يختلفان فهما القانونية والواقعة القانوني التصرف يتناول بل فقط، االلتزام مصادر على ينصب ال فاإلثبات
ثبات نيالقانو  التصرف إثبات بين االختالف هذا اساس على المذهب هذا ويقوم. اإلثبات وسائل  الواقعة وا 

 .القانونية
 تهيئة اركان فهو تغييره أو حق إنشاء إلى متجهة ارادة وجود هو القانوني التصرف :القانوني التصرف إثبات.7

 التصرف إثبات في فاألصل ،منازعة حصلت إذا إثباتها يمكن وسيلة بعد من يكون لكي كتابي دليل واعداد
 .المادي أو االدبي المانع وجود منها االستثناءات بعض عليها ترد ةالقاعد وهذه بالكتابة يكون القانوني

 منه ليولد القانون به أعتد محض، مادي حادث أو االنسان بنشاط وقع حادث هي :القانونية الواقعة إثبات.8
 .ثباتاإل طرق بكافة إثباتها يجوز القانونية والواقعة محدودة، قانوني اثر أو دائما   عاما   قانونيا   مركزا  

 ودور كافية، غير يراها عندما الخصوم أدلة من نقص ما اكماله في يظهر ايجابيا   دورا   للقاضي يكون وهنا. 3
 .الطلب موضوع تغيير امكانه عدم في يظهر سلبي
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 :اإلثبات مذاهب من العراقي المشرع موقف
 االيجابي الدور لنا يتبين راقيالع اإلثبات قانون نصوص دراسة فمن، المختلط بالمذهب العراقي المشرع يأخذ

 حالة من قانون اإلثبات(، وفي (17)و( 1))المادتين  الدعوى توجيه في سلطته توسيع خالل من للقاضي
 (.إثبات 121) المادة اليمين توجيه حالة إثبات(، وفي 71 )المادة االستجواب

 للقاضي( 66) المادة وأجازت الدعوى، موضوع اقتضى إذا اكثر أو بخبير االستعانة للقاضي القانون يجيز كما
 على بناء الحكم من منعه خالل من للقاضي السلبي الدور ويظهر منه، لالستيضاح شخص أي   يدعو أن  

 .القضاء خارج من عليه المتحصل الشخصي علمه
 تزيد قيمته كانت إذا انقضاءه أو ،(القانوني التصرف) وجود إثبات في بشهادة األخذ العراقي القانون يجيز ال -

 .دينار 5111 على
 في ايجابيا   دورا   القاضي فأعطى المختلط اإلثبات منهج نهج قد العراقي القانون ان لنا يتبين تقدم ما خالل من

 .اإلثبات أدلة ببعض وتقييده الشخصي بعلمه الحكم من منعه في سلبيا   ودورا   الدعوى، توجيه
 

 األولالقسم 
 اإلثبات في العامة المبادئ

 .القاضي حياد مبدأ. 1
 .اإلثبات في الخصوم دور مبدأ. 2

 :القاضي حياد مبدأ-األول المبدأ
 :خالل من القاضي عمل يبدأ واألدلة االسانيد الدعوى طرفا يقدم فعندما القانون تطبيق في يتركز القاضي عمل

 .النزاع وقائع في التدقيقو  التمحيص .1
 .النزاع في فأصل حكم صداروا الوقائع من لديه ثبت بما القانون حكم بيان .2

 يوجهها التي األدلة تقدير على عمله مقتصرا   سلبيا   موقفا   يقف بحيث الخصوم بين الحكم بدور يقوم فالقاضي
 معلوماته على أو الشخصي بعلمه القاضي يحكم ان يجوز القانون، فال حددها التي بالوسائل الخصوم له

 دليل تقديم في مصلحته أن إلى الخصم يوجه ان للقاضي وزيج ال كما شاهدا ، وليس قاض   ألنه الشخصية
 .اخرى قضية في قام دليل على حكمه في يستند ان للقاضي يجوز معين، وال
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 :التقاضي أثناء القاضي حياد مظاهر أهم
 .والحكم الخصم صفتي بين الجمع جواز عدم قاعدة. أ

 .بعلمه الشخصي القاضي قضاء جواز عدم قاعدة. ب
 .القضاء أمام الخصوم بين المساواة وجوب. ج

 .الدعوى ادارة في للقاضي االيجابي والسلوك المبدأ هذا بين تعارض فال سلبيته يعني ال القاضي حياد ومبدأ
 
 

 :اإلثبات في الخصوم دور
ال   يدعيه ما على الدليل يقدم فالمدعي ،لهم وحق الخصوم على واجب اإلثبات  المدعي وعلى الدعوى، خسر وا 

 .وينقضه الدليل يفند أن   يهعل
 يطلب ان للخصم كما األدلة، قيمة تقدير في الحرية وللقاضي ،القانون حددها التي بالطرق يكون واإلثبات
 مبدأ) المبدأ هذا ويسمى الرد عليها وتفنيدها، على قادرا   ليكون عليها لالطالع خصمه أدلة جميع على االطالع
 للمحكمة يجوز ال كما لمناقشته، الخصم على يعرض لم بدليل تأخذ ان حكمةللم يجوز فال ،(بالدليل المجابهة

 .اخرى قضية في مناقشته تم بدليل األخذ
 :اإلثبات في الخصم حق مظاهر وأهم
 .االجرائية المراكز في الخصوم بين المساواة مبدأ يجسد وهذا الخصم، أدلة نفي في الحق. 1
 قواعد اإلثبات التي قررها القانون. مع مراعاة ،الدليل تقديم على الحق في االعتراض. 2
 األدلة تقديم بإجراءات ومن ذلك االلتزام المحكمة للقواعد االجرائية، مراعاة على عدم الحق في االعتراض. 3

 اإلثبات. قانون وفق
 الحق. استعمال في التعسف جواز بعدم -طبعا  - وذلك مقيد للخصم، الحاسمة اليمين توجيه في الحق. 4
جراء بالشهود، االستشهاد في الخصم حق. 5  الغير أو الخصم والزام الخبراء، بانتخاب والمطالبة المعاينة، وا 

 .حوزته التي في والسندات الدفاتر بتقديم
 حق الخصم في اإلثبات:القيود على أهم أما 

 خصمه من ادرا  ص الخصم به يحتج الذي الدليل يكون ان يجب :لنفسه الدليل اصطناع من الخصم منع .7
 لم إذا بيمينه وال بقوله المدعي يصدق فال ،(امضائه عليها أو بخطه مكتوبة مثل ورقة) عليه، دليال   يكون لكي
 .منه صادرة بورقة وال اليمين له توجه
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 أنه يرى دليل تقديم على الخصم إجبار جواز عدم األصل :نفسه ضد دليل تقديم على الخصم إجبار عدم.8
 إلى الحق وايصال النزاع حقيقة إلى الوصول بهدف المبدأ هذا على استثناءات وترد تقديمه، همصلحت من ليس

 .أصحابه
 

 اإلثبات قواعد طبيعة
 اجرائية قواعد تكون وقد وطرقه، ومحله اإلثبات بعبء تتعلق موضوعية قواعد تكون قد اإلثبات قواعد -

 .اإلثبات واجراءات بقواعد تتعلق
 .بها االلتزام الكافة وعلى العام النظام من تكون رائيةاالج فالقواعد -

 الموضوع: حيث من اإلثبات قواعد نطاق سريان
 :على اإلثبات قانون نطاق سريان 1676 لسنة( 117) رقم اإلثبات قانون من( 11) حدد ت  المادة

 .والتجارية المدنية القضايا.1
 .الشخصية باألحوال المتعلقة المالية االمور.2
 قانون نّص في أو خاص، شرعي دليل يوجد لم ما الشخصية، باألحوال المتعلقة المالية غير المسائل.3

 .القانون هذا في ورد ما بخالف يقضي الشخصية األحوال
 الزمان: حيث من اإلثبات قواعد سريان
 فالقانون لمعامالت،ا استقرار على والحفاظ العدل تحقيق من هذا المبدأ هو والهدف القانون، رجعية عدم األصل
 القديم للقانون خاضعا   يظل اإلثبات فأن اإلثبات، لقانون بالنسبة الماضي، أما دون للمستقبل يسري الجديد
 .ظله في التصرف تم الذي

 :المكان حيث من اإلثبات قواعد سريان
 فيها تم التي الدولة قانون اإلثبات أدلة شأن في يسري: )أوال ( من قانون اإلثبات على أن   /13) تنص المادة

 الدليل من أيسر فيه اإلثبات دليل كان إذا العراقي القانون تطبيق للمحكمة يجوز ذلك ومع القانوني التصرف
 .(االجنبي القانون يشترطه الذي

 
 
 
 



 36من  11الصفحة 
 

 اإلثبات: محل
 :الحق مصدر إثبات. 7

 يريد عندما فالمدعي ية،ماد واقعة أو قانونيا   تصرفا   كان سواء به، المدعى الحق مصدر هو اإلثبات محل
 تصرفا   يكون قد الذي الحق هذا مصدر يثبت عينيا ، فهو أو شخصيا   حقا   كان سواء له، حق وجود إثبات
 .سبب دون كالكسب مادية واقعة يكون أو كالعقد، قانونيا  

 .القانون عنصر. ب .الوقائع عنصر. أ :عنصرين إلى ينقسم بالحق واالدعاء
 إثباته عبء ويقع الحق، هذا انشأت التي القانونية الواقعة أو القانوني التصرف منه قصودالم :الوقائع إثبات
 وهو القانونية، الواقعة أو القانوني التصرف تكييف خالل من القاضي، مهمة القانون وتطبيق المدعي، على

ال   القضية يحكم انونيق نص وجود عدم بحجة االمتناع يستطيع وال القانون، يطبق فالقاضي ،(القانون إثبات)  وا 
 .العدالة انكار لجريمة مرتكبا   يعد

 :اإلثبات محل الواقعة شروط
 ومنتجة بالدعوى متعلقة إثباتها المراد الواقعة تكون ان يجب) من قانون اإلثبات على أنه: (11) تنص المادة

 .(قبولها وجائزا   فيها
 :اإلثبات محل للواقعة الطبيعية الشروط. 7
 محددة؛ غير واقعة إثبات يجوز وال محدد، واقعة أو تصرف على يكون فاإلثبات :محددة كون واقعةأْن ت. أ

 .إثباته المحل غير المحدد لتعذر
 والعبث عبث، ذلك ألن   إثباتها؛ يقبل   لم مستحيلة كانت فإذا مستحيلة، غير أي :ممكنة أْن تكون الواقعة. ب
 المطلوب أن   أي ذاتية، استحالة أو القانون، بحكم مستحيلة أي قانونية، تكون قد القضاء، واالستحالة يقبله ال

 التي االخرى الوقائع بعض ال يجوز إثبات كما إثباتها، يجوز ال المستحيلة فالواقعة ذاته، في يكون مستحيال  
 اإلثبات منعي   وكذلك ،(قضائي حكم في ثابت هو لما مخالفة واقعة إثبات يجوز فال) القضاء، بسير عالقة لها
 القمار دين إثبات المشروعة، غير الجنسية العالقة )مثل العامة واآلداب العام بالنظام المتعلقة الوقائع في

 .المهنة سر افشاء مع يتعارض وما ،(الخ...والربا
 .الخصوم بين فيه متنازعا   يكون ان إثباته المراد المحل في يشترط :فيها متنازعا   أْن تكون الواقعة. ج
 :اإلثبات محل للواقعة القانونية الشروط. 8
 .به المدعى بالحق متعلقة اإلثبات محل الواقعة أن  تكون أي :بالدعوى متعلقة أْن تكون الواقعة. أ
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 الحق بصحة القاضي اقناع إلى إثباتها يؤدي كان ، إذاالواقعة منتجةوتكون  :منتجة أْن تكون الواقعة. ب
 .به المدعى

 العامة المصلحة مع الدعوى في الخصوم مصلحة تعارضت إذا: قانونا   اإلثبات جائزة لواقعةأْن تكون ا. ج
 .تقدم التي هي العامة المصلحة فأن

 :)واجب( اإلثبات عبء
 من أضعف مركز في -عادة  - النزاع يكون محل أو واجب اإلثبات للواقعة اإلثبات عبء عليه يقع م ن   إن  

 اإلثبات  عبء يتحمل الذي الطرف لمعرفة القانون هاحدد خصمه، وهناك قواعد مركز
 :قواعد هي ثالثة اإلثبات قانون وضعالقواعد التي حددها القانون لتحديد الطرف الذي يتحمل عبء اإلثبات: 

 ألخر مهما بحق مشغولة أن ه بريء الذمة، أو أن  ذمته غير شخص كل في األصل :الذمة براءة األصل .7
 القرآلن في ورد الذمة براءة على اإلثبات، والدليل عبء عليه ذلك خالف يدعي والذي لحق،ا هذا طبيعة كانت
 .السليم ومم ا يقتضيه العقل الفقهية، والقواعد النبوية والسنة الكريم

: قانون من( 7/2) المادة تنص :عليه والمدعى المدعي تحديد .8  تمسك من هو المدعي) اإلثبات على أن 
 عبء يتحمل من لنا يبين عليه المدعى تحديد فعند ،(األصل بأبقاء يتمسك من هو والمنكر الظاهر بخالف
 .(األصل هذا خالف يدعي من عاتق على اإلثبات يقع وانما بإثباته يكلف ال بالثابت يتمسك فمن) اإلثبات،

 يحتاج بل الدعوى، ردبمج يدعيه فيما انسان قول يقبل فال :انكر م نْ  على واليمين ادعى م نْ  على البينة .3
 على اإلثبات عبء يقع بل باإلثبات، ي طال ب ال بالظاهر يتمسك عليه، فالذي المدعي تصديق أو البينة إلى
 .فرضا   أو عرضا   أو أصال   يكون قد والظاهر بالصورية، يتمسك من

 :اإلثبات إجراءات
 أو القانونية التصرفات على كانت ءسوا القانون، حددها التي اإلثبات طرق إجراءات اإلثبات، جميع تشمل
 فضال   وتلك التي تتمُّ خارجه، العراق داخل تتم التي االجراءات بين اإلثبات قانون وقد مي ز القانونية، الوقائع
 .عنها والعدول اإلثبات اجراءات اتخاذ سلطة القاضي منح عن أنه

 :العراق داخل اإلثبات إجراءات -أوال  
  اإلثبات: راءاتاج حضور: األولى الحالة

:  من قانون اإلثبات على( 14) تنص المادة  اتخاذ ويجوز اإلثبات اجراءات لحضور الخصم ي دعى)وجوب أن 
 أمام الخصوم حضور العامة، والقاعدة فاألصل، ،(الحضور عن وتخلف تبل غ قد كان إذا بغيابه االجراءات هذه
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 الخصم يبل غ لم إذا أما االجراءات، هذه ألتخاذ موعدا   المحكمة تحدد أن بعد اإلثبات اجراءات لغرض المحكمة
 .قانونية غير تعدُّ  اإلثبات لغرض المحكمة تتخذها التي االجراءات فأن بالموعد
 :اإلثبات اجراءات حضور تعذ ر: الثانية الحالة

 كالمرض حضورهدون  يحول قانونا ، مقبوال   عذرا   وكان هناك تبليغه، رغم المحكمة أمام الخصم يحضر لم إذا
محل  إلى االنتقال للمحكمة المحكمة، فيجوز به تقتنع آخر مانع اي أو العمر في التقدم أو العوق أو الشديد
ذا االستجواب، أو اليمين أو الشهادة لغرض الخصم أو الشاهد تواجد )ثالثة  هيئة من مؤلفة المحكمة كانت وا 

 بإجراءات للقيام الشاهد أو الخصم موقع إلى النتقالل القضاة من أعضائها أحد تنتدب أن لها قضاة( جاز
ذا اإلثبات،  فيها يقيم التي المحكمة إنابة لها جاز الخصم، أو الشاهد موقع عن بعيدا   المحكمة موقع كان وا 
 .الشاهد أو الخصم

 من قبل بها القيام فيجوز للمحكمة، االختصاص المكاني خارج تقع التي األموال على الكشف حالة وفي
اإلجراءات  جميع فيه تثبت محضرا   الغرض، على أن  ي نظم لهذا تنتدبه خبير بواسطة أو ذاتها، المحكمة
 .المتقدمة

 :العراق خارج اإلثبات إجراءات -ثانيا  
 من أو القنصل يقوم أن   الخارجية وزارة من تطلب ان للمحكمة يجوز: العراق خارج اإلثبات كيفية إجراء .7

 .الشهود شهادة إلى االستماع أو اليمين، تحليفه أو تبليغه، أو الخصم، ابباستجو  مقامه يقوم
 :(القضائية االنابة) والقانوني القضائي التعاون وفق االجراءات .8

اإلنابة القضائية ليست مقتصرة على اإلجراءات خارج ابلد، بل تشمل جميع اإلجراءات اتي تقع خارج 
 ضوع، ونرى طريقة إجراء اإلنابة القضائية خارج القطر:اختصاص المحكمة المختصة أصال  بالمو 

 القضائية: االنابة إجراء طريقة
 .طالب اإلنابة البلد لقانون وفقا   القضائية اإلنابة طلب يحرر .أ

 .بختم الجهة الرسمية طالبة اإلنابة ومختومة ، وموقعة   ، مؤرخة  األوراق المرفقة بهو  الطلب يكون .ب
 .التنفيذ منها المطلوب والجهة منها الصادرة والجهة القضية نوع بيانيحتوي الطلب على  .ج
 .توجيهها المطلوب واالسئلة اقامتهم ومحل الشهود أسماء مثل القضية، بوقائع المتعلقة التفاصيل كما يحتوي .د
 .همن المطلوب المتعاقد الطرف قوانين في بها المعمول القانونية جراءاتلإل وفقا   االنابة تتم .هـ
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 :بالمثل المعاملة مبدأ وفق . االجراءات3
 التخاذ الخارجية وزارة مفاتحة فيتم معاهدة بين العراق وبين الدولة التي يراد إجراء اإلنابة فيها، توجد لم إذا

 .بالمثل المعاملة مبدأ على أساس اإلثبات اجراءات إذ تتم الدبلوماسية، وبالطرق الالزم بشأن اإلنابة،
 يهدف مبدأ المعاملة بالمثل إلى ما يأتي:المعاملة بالمثل:  أمبد من الهدف

 .الخارج في والوطنيين الداخل في الموجودين االجانب بين المساواة تحقيق .أ
 .االجنبي دولة في رعاياها يتلقاها التي المعاملة لتلك مماثلة معاملة لألجنبي الدولة تكفل .ب
 .االجنبي دولة في الدولة ايارع يعطى مما أكثر االجنبي يعطى ال أن .ج

 المعاملة بالمثل: مبدأ تقرير
 حقوق على قانوني صريح بنص دولتين، أو بين ثنائية بمعاهدة أما المعاملة بواحد من أمرين: مبدأ يتقرر
 .االخرى الدولة في دولة كل رعايا بها يتمتع معينة

 
 :والمصاريف . البيانات4
 اليمين صيغة أو عنها، االستجواب تطلب التي البيانات تثبِّت أن   الدعوى رتنظ التي المحكمة على: البيانات .أ

 .اليه المرسل البلد بلغة شريطة أن يكون ذلك الشاهد، إلى توجهها التي االسئلة أو تحليفها، تريد التي
 تمت الذي الخصم على بها وتعود الموضوع، محكمة بها تلتزم اإلثبات إجراء مصاريف :المصاريف .ب
 .لصالحه جراءاتاإل
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 الثانيالقسم 
 اإلثبات في التشريع العراقي طرق

القضائية الحائزة  االحكام، القرائن، االستجواب، اإلقرار، الدليل الكتابي: ات في التشريع العراقيبثطرق اال 
 .الخبرة، المعاينة، اليميندرجة البتات، 

 الكتابي أوال : الدليل
 سمية، والسندات العادية )غير الرسمية أو العرفية(.الر  تقسم األدلة الكتابية قسمين، هما: السندات

 السندات الرسمية:
ي عر ف السند الرسمي، بأنه ذلك الذي يثبِّت فيه موظف عام أو مكلف بخدمة عامة، ما تم  على يديه، أو تلق اه 

ا ، توافر شروط ويشترط لعدِّ السند رسمي .من ذوي الشأن، طبقا  للقواعد المرعية، وفي حدود سلطته واختصاصه
 عدة، أهمها:

 : أن  يكون تحرير السند قد تم  بمعرفة موظف عام أو جهة رسمية.1 
ي ن 2 بتحرير مثل هذا  -بموجب أحكام القانون-: أن يكون ذلك الموظف العام أو تلك الجهة الرسمية، مختص 

 السند، وفي حدود سلطتهما أو واليتهما.
 حسب القواعد القانونية الموضوعة له.: أن يكون تحرير السند قد تم  ب3
 أو عام موظف فيها يثبت )التي بأنها: الرسمية السندات العراقي اإلثبات قانون من( أوال  / 21) المادة عرفتوقد

 ذوو به أدلى ما أو يديه على ما تم   اختصاصه حدود وفي القانونية لألوضاع طبقا   عامة بخدمة مكلف شخص
 .حضوره( في الشأن

 الرسمي: السند إنشاء شروط
 :عامة بخدمة مكلف أو عام موظف من الرسمي السند صدور -1
 تزول بالموظفين، وال الخاص المالك في داخلة دائمة وظيفة اليه عهدت شخص كل :العام بالموظف ويقصد 

 شروط من لشرط فاقدا   يكون كأن القانون، أحكام يخالف بشكل ع ين قد كان إذا الموظف عن الرسمية الصفة
ن   حتى الرسمية بصفته محتفظا   السند بل يبقى ،السند رسمية على يؤثر ال النقص هذا فمثل التعيين،  تكن لم وا 
 .مستكملة تعيين الموظف شروط

ذا   بعد سند بكتابة وقام ،أخر سبب ألي أو التقاعد أو االستقالة أو العزل أو بالفصل الموظف خدمة انتهت وا 
 .الرسمية وظيفته بواجبات القيام في واليته فقد ألنه له، قيمة ال باطال   السند فيعد ته،خدم انتهاء بقرار تبليغه
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 االختصاص: حدود في الرسمي السند صدور -8
 حدود في عامة بخدمة المكلف أو العام الموظف من يصدر أن السند على الرسمية صفة ضفاءإل يشترط

 .والزمان كانوالم من ناحية الموضوع يكون واالختصاص اختصاصه،
 : الرسمي السند إنشاء في القانونية األوضاع مراعاة -3
 العدل الكاتب فعلى الخاصة، القوانين عليها تنص قانونية وأوضاع شكليات له الرسمية السندات من سند كل

 موقعينوال العالقة ذوي من كل اقامة ومحل و جد، إن   الشهرة أو واللقب الثالثي االسم بوضوح يذكر أن   مثال ،
الرسمي  بالختم ويختمه ويوقعه معا ، واالرقام بالحروف التوثيق أو التنظيم تاريخ صفته، ويذكر حسب كل

 لدائرته.
 :الرسمي السند إنشاء بشروط االخالل جزاء

 السند حجية سوى له تكون وال رسميا ، ال يعدُّ  إذا تخل ف شرط من شروط إنشاء السند الرسمي، فإن  السند
 وأسماء الوظيفي، وعنوانه المختص العام الموظف اسم ذكر السند، لرسمية الجوهرية البيانات ومن العادي،
 .السند على ذوي العالقة لمحتويات العدل الكاتب وتالوة السند وتاريخ االطراف
 

 :اإلثبات في الرسمي السند حجية
 : الرسمية حيث من الرسمي السند حجية -7
 في تتوافر ذاك فعند اضافة أو محو أو كشط كوجود فيه الشك على يبعث ال ندللس الخارجي المظهر كان إذا

 يحمل ممن صدوره صحة إثبات من به يتمسك من واعفي صحيحا   رسميا سندا اعتباره على قانونية قرينة السند
 .ثانيا   هانشائ على الالحقة التغييرات من خلوه إثبات ومن أوال العالقة واصحاب العام الموظف وهم تواقيعهم

 :لألشخاص بالنسبة الرسمي السند حجية -8
 .كافة الناس وعلى الغير، وعلى عليه، الموقعين على: حجة يعد الرسمي السند 

 البيانات التي تتمتع بالحجية في السند الرسمي، هي: :الرسمي السند في المدونة البيانات حجية -3
 قام التي الوقائع أو الرسمية لواجباته تنفيذا   العام الموظف من تصدر التي المادية المتعلقة باألمور البيانات -آ

 بها.
 سمعه تحت وتوقع المختص العام الموظف بحضور وتجري العالقة، ذوي من التي تصدر البيانات -ب

 .وبصره
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نما بحضوره، تقع لم أمور عن العام الموظف إلى الشأن ذوو بها التي يدلى واإلقرارات البيانات -ج  يقوم وا 
 .إلقراراتهم تبعا   الشأن أصحاب مسؤولية على بتدوينها

 ،النسخة األصليةأي وجود أصل السند الرسمي  تيحالنفرق بين  :الرسمي السند صور )نسخ( حجية -4
 :عدم وجود أصل السند الرسمي حالةو 
   )النسخة األصلية(:الرسمي  السند أصل في حالة وجود – آ

 األصلي، السند حجية مصورة أو كانت خطية الرسمية، لصورته فتكون ا ،موجود الرسمي السند أصل كان إذا
 اإلثبات قانون وقد ساوى الرسمي، السند ألصل مطابقتها من حجيتها إنما تستمد الرسمي للسند وهذه الصورة

 .والمصورة الخطية الصورة بين العراقي
 ن:بين حالتي -أيضا  -نفرق  :الرسمي السند أصل وجود عدم في حالة -ب

 : األصلية الرسمية الصورة األولى:
 حالة ففي الرسمي، السند أصل عن مباشرة والتي أخذت المختص، العام الموظف من الصادرة الصورة هي

 مظهرها كان إذا األصل، حجية األصلية الرسمية للصورة تكون الرسمي، السند أصل احتراق أو تلف أو فقدان
 سند إلى استنادا   بموجب السجل السند إصدار يجوز ال السجل، فقدان لةحا وفي الشك، اليه يتطرق ال الخارجي

 .للسجل مطابقته تأييد لتعذر سجله؛ المفقود السند بصورة العالقة ذوي تزويد يجوز وال آخر،
 :األصلية الرسمية الصورة من المأخوذة الرسمية الثانية: الصورة

 األصلية، الرسمية الصورة عن مباشرة والمنقولة تص،المخ العام الموظف عن الصادرة الرسمية الصورة هي
 األصلية الرسمية الصورة بهذه عليه يحتج لمن يجوز انه إال   منها، المأخوذة للصورة التي ذاتها الحجية ولها
 هذه فأن واال األصل، حجية لها كان مطابقة وجدت فإذا منها، طلب التحقق من مطابقتها األصل، أخذت التي

 .بعدتست الصورة
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 :العادية السندات
 رسمية دائرة عن تصدر لم التي والمستندات األوراق: بأنها العادية أو العرفية أو غير الرسمية نداتتعر ف الس
 وتتميز فيها. دون بما حجة بها اإلقرار قبل تكون وال مختص، حكومي عام موظف قبل من أو مختصة
 حفاظا   لإلثبات كوسيلة الناس اليها يلجأ لذلك التكاليف، في وقلة واإلعداد الكتابة في بالسرعة العادية السندات

 .(1)عادية سندات على التجارية األوراق أكثرية كتابة على التجار بين العادة وجرت حقوقهم، على
 

 العادي: السند إنشاء شروط
 الكتابة:: أوال  

 قانوني، لتصرف مثبتة الكتابة تكون وأن   سند، يوجد ال كتابة فبدون الكتابة، وجود العادي، السند إلنشاء يشترط
 يكون أن ويكفي جدية، الكتابة تكون أن كل ما ي شترط الكتابة، في معينة صيغة أو خاص شكل هناك وليس
 أن  تكون ويصحُّ  من قبلهم، المقصود المعنى على تدلُّ  واضحة بعبارات مدرجا   موقعيه بين الحاصل االتفاق
 فيها الفارغة االماكن تدوين ويتم سلفا   معدة نموذجية استمارة شكل على أو الكاتبة باآللة أو اليد بخط الكتابة

 .الشخص الذي يوقع عليها بخط الكتابة تكون أن يشترط وال مثال ، االيجار عقد في كما المطلوبة بالمعلومات
 

                                                           

 1442/شخصية أوىل / 1041 ((1
 م 11/11/1442تاريخ القرار: 

 جهة االصدار: حمكمة التمييز االحتادية
 إثبات

 28املادة  بأحكامإذا امتنع املوصي له بتقدمي ورقة الوصية األصلية عند حصول النزاع عليها فانه يعترب متنازاًل عنها يف اإلثبات عماًل 
 ( إثبات.112املادة ) بأحكامحق حتليف ورثة املتويف اليمني احلامسة عمالً  مرافعات ومينح

 القرار:
 لدى التدقيق واملداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن املدة القانونية فقرر قبوله شكاًل ولدى عطف النظر على احلكم املميز وجد انه

كمة  م تتتكم  حتقيقااها االصولية يف الدعوى وصواًل إىل احلكم العادل الشرع والقانون وذلك الن احمل ألحكامغري صحيح وخمالف 
والصحيح فيها وذلك الن املميز / املدعي يف عريضة دعواه ادعى بان قتمًا من املميز عليهم / املدعى عليهم يعارضونه يف تنفيذ الوصية 

ارضة املميز عليهم / املدعي عليهم له بتنفيذها فكان املقتضي موضوع الدعوى لذلك فان من حقه املطالبة باحلكم بصحة الوصية ومنع مع
يف  على احملكمة تكليف وكي  املميز / املدعي بإثبات ادعاء موكله ويف حالة امتناعه عن تقدمي ورقة الوصية األصلية يعترب انه متنازل عنها

عن اإلثبات منحه حق توجيه اليمني احلامسة إىل املميز عليهم /  من قانون املرافعات املدنية ويف حالة عجزه 28اإلثبات عماًل حبكم املادة 
من قانون اإلثبات مع مراعاة ان املميز عليه / املدعى عليه األول قد اقر بعريضة املميز / املدعى لذا  112املدعي عليهم عماًل حبكم املادة 

/ 1ان يبقى رسم التمييز تابعًا للنتيجة وصدر القرار باالتفاق يف  قرر نقض احلكم املميز واعادة الدعوى إىل حمكمتها التباع ما تقدم على
 م. 11/11/1442هـ املوافق  1014حمرم /
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 :التوقيع :ثانيا  
 وأن بخطه، مكتوبا   يكن لم ولو يه،عل الموقع من صادر العادي السند بأن الجزم معنى على التوقيع ينطوي
 من اإلثبات في حجيته العادي يستمد السند االلتزام بمضمون السند الذي وقع عليه، و إلى اتجهت قد إرادته
باإلمضاء أما التوقيع قبله، ويكون  حجية أية له تكون فال العاقدين أحد توقيع من السند خال فإذا وحده، التوقيع

 .أو ببصمة اإلبهام
 
 :اإلبهام ببصمة أو باإلمضاء توقيعال

  :االمضاء -أوال  
 بمحض لنفسه الشخص يختاره خطي اصطالح أو كتابة أو رموز أو حروف أو إشارة أية باإلمضاء يقصد
 .ومحتوياته السند هذا في ورد ما على وموافقته منه السند صدور عن للتعبير إرادته

 وبخطه، وبأسمه ينفسه أي شخصيا   العادي السند بمضمون زمالملت من صادرا   يكون أن التوقيع في ويشترط 
 .كوكيل صفته ذكر مع الشخصي سمهاب فيوقع الوكيل أما

 :البياض على التوقيع
 الموقع، إياه أوالها التي الثقة السند مستلم خان إال  إذا السند الذي يوق ع على بياض، حول مشكلة ال تثور 

 وال عليه بينهما، المتفق الرقم من رقما  أعلى أو عليها، االتفاق تم التي لتلك مغايرة معلومات السند في وثب ت
 العادي السند حجية نفس هي اإلثبات في حجية للسند تجعل بياض، على التوقيع بعد السند كتابة أن   شك

 أو التوقيع قبل فيه دةالوار  البيانات كتبت سواء تتأثر ال الثبوتية السند قوة وأن   مسبقا ، عليه والموقع المكتوب
 .الموقع من التوقيع صدور فالمهم بعده،
 :اإلبهام بصمة -ثانيا  

 تم إذا اال اإلبهام ببصمة السند بتوقيع يعتد ال) أنه: على العراقي اإلثبات قانون من( أوال   /42) المادة نصت 
 .(السند على وقعا شاهدين بحضور أو مختص عام موظف بحضور

 
 :في اإلثبات العادي السند حجية

 :لطرفيه بالنسبة العادي السند حجية -7
 بصمة أو امضاء أو خط من اليه منسوب هو ما صراحة ينكر لم ما وقعه مم ن صادرا   العادي السند يعد 

 أما السند، اليه ينسب ذلك أن  م ن   االنكار، طريق عن تهدر ان يمكن بسيطة قرينة العادي السند فصحة ابهام،
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 الطعن يجوز ال وبالتالي الرسمي، السند بمثابة ويصبح حجة العادي السند فيكون بتوقيعه صريحا   رارا  إق ي قر أن  
ذا بالتزوير، اال فيه  أن   طالما اإلثبات، في حجته يفقد ال السند هذا فأن الدين سند في الدائن اسم يذكر لم وا 

 إذا أما الدائن، هو الحامل أن   تثبت الدعوى وقائع وأن عليه، بتوقيعه أقر   المدين وأن   للسند، الحامل هو الدائن
 بشكل ومحددا   صريحا   االنكار يكون أن   شرط اإلبهام، بصمة أو االمضاء صحة السند، اليه ن سب من أنكر

 اقامة عبء عليه يقع الذي المدعي إلى اإلثبات عبء وينتقل الثبوتية، القوة من مجردا   السند فيصبح واضح،
 .الموقع إلى السند نسبة صحة على الدليل

 : للغير بالنسبة العادي السند حجية -8
 ،(التاريخ ما عدا) فيه ورد ما جميع أعتبر االنكار، بعد إليه نسبته تثبت أو العادي السند اليه ن سب من أقر   إذا

 طريق عن يهف الطعن يجوز أنه إال   الرسمي، السند إلى بالنسبة الحال هو كما والغير، طرفيه على حجة
 .بالتزوير االدعاء

 الصورية إثبات ذاك عند فيجوز بصوريتها، احتج   إذا إال   للغير بالنسبة صحيحة السند في الواردة الوقائع وتعد
 االنكار، إلى اضافة فله، للوارث بالنسبة مادية، أما واقعة للغير بالنسبة السند كتابة ألن اإلثبات، طرق بجميع
 .مورثه وقيعبت بالجهل االدعاء

 
 يكون السند ثابت التاريخ في إحدى الحاالت اآلتية: :تاريخال الكتابي ثابت السند فيها يكون التي الحاالت

 .العدل الكاتب عليه يصدق أن   يوم من. 1
 .التاريخ ثابتة خرىأ ورقة في مضمونه يثبت أن   يوم من. 2
 .مختص عام موظف أو قاض عليه يؤشر أن   يوم من. 3
 .جسمه في لعل ة البصمة أو الكتابة استحالة أو السند على توقيع أو خط له شخص وفاة ومي من. 4
 .وقوعه قبل صدر قد السند أن   في قاطعا   يكون آخر حادث أي   وقوع يوم من. 5

تثبيت التاريخ  القاعدة هي أن   تاريخه: ثبوت عدم رغم الغير على حجة العادي التي يكون فيها السند الحاالت
تاريخه في  ثبوت عدم رغم الغير على حجة العادي السند ، ويكونمن النظام العام دُّ في السندات العادية ال يع
 :واحدة من الحاالت اآلتية

 .القانوني التصرف إلثبات أصال   معدا   العادي السند يكن لم إذا. 1
 .لإلثبات الكتابة يتطلب ال القانون كان إذا. 2
 .الجهات المحاسبية المعتمدة الوصوالت الصادرة من. 3
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 :العادي السند صورة حجية -3
 ولم العادي، للسند صورة الورقة هذه اعتبرت خرى،أ ورقة إلى حرفيا   العادي السند في الوارد االتفاق نقل إذا 

 ال ألنها اإلثبات؛ في قيمة أية لها ليست وبذلك العادي، السند صورة حجية على العراقي اإلثبات قانون ينص
 .رسمية جهة من مصدقة تكن لم ما السند مقام تقوم ال العادي السند فصورة السند، عنه صدر من توقيع تحمل

 :والبرقيات الرسائل حجية -4
 حيث من العادية السندات حجية عليها الموقع تكون للرسائل قانون اإلثبات، من (27) وفقا  للمادة :الرسائل
 وزنا   يقيم وأن   -لإلثبات أصال   تعد لم وهي التي– الرسالة عبارات تفسيره القاضي على يتعين وفيها اإلثبات،
 إثباته، المراد التصرف على كامال   دليال   الرسالة عبارات يرى أن له   فيجوز الرسالة، فيها كتبت التي للظروف

 يجوز وال بالكتابة، ثبوت مبدأ اعتبارها فيمكن المرِسل، بخط مكتوبة لكنها موقعة غير الرسالة كانت إذا أما
 .بذلك إليه المرسل إذن إذا إال الرسالة، على يستند أن   للغير

 في أصلها كان إذا العادية، السندات حجية للبرقيات ، تكون( من قانون اإلثبات27وفقا  للمادة )و  :البرقيات
 .ذلك خالف ىعل الدليل يقوم لألصل حتى مطابقة وتعدُّ  مرسلها، قبل من عليه موقعا   اإلصدار مكتب

 :(المنزليةالموقعة ) غير واألوراق حجية الدفاتر -5
 الشخص تنظيم بدافع أو قانوني، بإلزام أما إعدادها ويكون عليها، الموقع غير والدفاتر األوراق وي قصد بها 

 وضعهم لبيان بمسكها األشخاص بعض القانون ي لزم سجالت عن عبارة وهي حياته، وشؤون لمعامالته
 .الخاصة والدفاتر واألوراق التجارية كالدفاتر ي،القانون

 أم طبيعيا   شخصا   كان سواء التاجر، ،1684 لسنة 31 رقم التجارة العراقي  يلزم قانون  :التجارية الدفاتر -7
 ختيارية.الدفاتر اإللزامية، والدفاتر اال الدفاتر التجارية: من نوعين يمسك أن   معنويا ،

 التجارية نشاطاته مجمل التاجر فيها ويدون ،األستاذ دفتر ،اليومية دفتروهي  :لزاميةاإل  الدفاتر التجارية أ:
 الدفاتر من الطائفة هذهِ  تعد الدفاتر، وال تلك مسك عدم على يترتب جزاء وهناك التجارية، وعالقاته ومعامالته

 للغير يجوز -على العكس–لكن  الغير؛ على دفاتره في الواردة بالقيود يحتج   أن له   يجوز فال لصاحبها، حجة
 .فيها الوارد اإلقرار تجزئة عدم بشرط الدفاتر هذهِ  في ورد بما االحتجاج

-أيضا  – تعد ال فهذهِ  ،الصندوق دفتر ،المخزن دفتر ،المسودة دفتروهي  التجارية االختيارية: الدفاتر ب:
 على حجة -عامة كقاعدة- تعد ال المذكور بالنسبة للدفاتر اإللزامية، كما السبب لذات لصاحبها، حجة

 :حالتين في إال صاحبها،
 .دينا   أستوفى أنه   صراحة ذكر الحالة األولى: إذا
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 هاتين في لمصلحته حقا   أثبت الذي السند مقام تقوم أن فيها دون بما قصد أنه صراحة ذكر الحالة الثانية: إذا
 .ةالمتمم اليمين خالل من اعتهقن يستكمل في كلتا الحالتين أن   للقاضي ويجوز الحالتين،

 ومعامالته، المالية بأموره تتعلق شخصية أمورا   المرء فيها يدون التي الدفاتر وهي :المنزلية واألوراق الدفاتر-8
 سندا   ألصبحت وقِّعت   ولو يوقعها، أن   ودون قانوني، بموجب إلزام وليس شخصي، بدافع المعلومات هذهِ  ويدون
 .للغير فقط هي حجة بل لصاحبها، حجة تمثل ال هذهو  تحويه، بما عاديا  

 
 :للّدين المثبتة السندات على التأشير
 نسخة على التأشير يكون وقد حيازته، في الذي الّدين سند على لدينه المّدين وفاء الدائن يؤشر أن   العادة جرت
 الّدين، باقي وفاء لحين نتظارا  ا الّدين من قسط أو جزء قبض التأشير هذا ويفيد المّدين، يد في الذي الّدين

حالة  السندات: على للتأشير حالتين بين تميز أنها اإلثبات، قانون من (33) المادة نص من والذي ي فهم
 :المّدين يد في سند على وحالة التأشير الدائن، يد التأشير على سند في

  :الدائن لدى سند على التأشير -7
 يكن لم ولو العكس، يثبت أن   إلى الدائن على حجة يعتبر للّدين، الذمة براءة منه   يستفاد سند على التأشير أن

 عليها المادة التي نصت عند توافر الشروط وذلك ،هحيازت من قط يخرج لم السند دام ما منه   موقعا التأشير
 الدائن على حجة نالمدي ذمة براءة منه يستفاد بما سند على التأشير) أوال ( من قانون اإلثبات بقولها:/ 33)

فهذه المادة تشترط  ،(حيازته من قط يخرج لم السند دام ما منه موقعا   التأشير يكن لم ولو العكس يثبت أن   إلى
 :ليكون التأشير على سند لدى الدائن حجة عليه، ما يأتي

 على يرد الذي بالتأشير عبرة فال ذاته، الّدين سند على مكتوبا   المّدين ذمة ببراءة السند على التأشير يتم أن -آ
 .مستقلة ورقة أو السند صورة

 وال الوفاء، قرينة قيام من مانعا   يعدُّ  الدائن، حيازة من السند خروج إذ أن   ،الدائن في حيازة السند يبقى أن   -ب
 للجع أساسي شرط السند بقاء فأن   لذلك أعمال؛ مدير أو وكيل إلى انتقل إذا حيازته من قد خرج السند يعد

 قد السند على المكتوب التأشير أن   أو منه   فقد أو سرق قد أنه   الدائن أدعى إذا أما الدائن، على حجة التأشير
 .اإلثبات عبء -هو-فعليه  رضاه، أو علمه دون كتب
 أن   إلى قائمة، الوفاء قرينة وتظل اإلثبات، في التأشير قوة يزيل ال الشطب فأن والش طب، الحكِّ  حالة في أما

 .اإلثبات طرق بكافة التأشير شطب إثبات وعليه يبرره، ما له   الشطب أن   الدائن ي ثبت
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 أن   اآلخر، البعض له ، في حين يرى قيمة السند كل ويفقد التأشير فيرى البعض أنه يزيل أما بالنسبة للشطب
 .عليه يعرض ما ضوء وعلى لتقديره، للقاضي األمر ي ترك

 :لمدينا لدى سند على التأشير -8
 توقيع، دون بخطه الدائن أش ر إذا الحكم يكون وكذلك: )اإلثبات على أنه قانون ثانيا ( من/  33)  المادة تنص

 :الوفاء قرينة لقيام يشترط وبذلك( المدين يد في للسند خرىأ أصلية نسخة في المدين ذمة براءة منه يستفاد ما
 .المّدين على اإلثبات عبء يكون اإلنكار وعند المّدين، براءة فيدي بما الدائن بخط مكتوبا   التأشير يكون أن   -آ

 .للسند األصلية النسخة على التأشير يكون أن   -ب
 الذي األصلي فالسند لحسابه، بها يحتفظ من أو المّدين حيازة في المؤشرة للسند األصلية النسخة توجد أن   – ج

 .المّدين بحيازة كان ذاإ إال عليه حجة تكون ال بخطه، الدائن عليه أش ر
 :السندات صحة إثبات
وأن  يطعن بالسند  ،التزويربطريق  فيه يطعن أن   عاديا ، كان أم رسميا   بسند، عليه ي حتج لمن   القانون أجاز

 اإلنكار:العادي بطريق 
 : التزوير -7

 فإذا الكتابي، السند في المثبتة التواقيع أو األختام أو البيانات أو الوقائع في للحقيقة مفتعل تغير هو التزوير:
صدر فيها و  الدعوى نتهتا فإذا ذلك، من التحقق وجب الدعوى، في أية مرحلة من مراحل بتزوير السند ط عن
 .المحاكمة أعادة أسباب من سببا   ذلك ع د   البتات، درجة الحكم وأكتسب ،أن السند الكتابي مزورا  ب قرار

 :اإلنكار -8
:ق من (34) المادة تنص  على اال يرد ال اإلبهام بصمة أو االمضاء أو الخط إنكار) انون اإلثبات على أن 

 أوردت المادة وقد ،(والعادية الرسمية السندات على فيرد التزوير ادعاء أما الرسمية، غير واألوراق السندات
لفا من فيكتفى اإلثبات، عن بالسند المحتج الحكم في حالة عجز اإلثبات، قانون من (36)  يمينا   ي حلف أن   لخ 

ن السند حجية سقطت حلف فإذا لسلفه، يعود اإلمضاء أو الخط أن يعلم ال بأنه  .الكاملة حجيته عادت نكل وا 
 المضاهاة:

المضاهاة هي مقارنة الخط أو اإلمضاء أو التوقيع المنسوب للمنكر في سند محل شك، مع خطه أو إمضائه 
 في التحقق واسعة سلطة مقطوع بصحتها وليست محل  خالف. فللمحكمة أو توقيعه الثابت بموجب أوراق أخرى

 صحته، من التأكدإلجراء المضاهاة عليه، بقصد  التحقيق إلى بإحالته وذلك فيه، الطعن عند السند صحة من
 :بطريقتين المضاهاة وتجري
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 .المحكمة قبل من المضاهاة إجراء -آ
 ومن بالبصمات، المختصة الجنائية األدلة مديرية بواسطة ذلك ن، ويكو الخبراء بواسطة المضاهاة إجراء -ب
واحد  خبير أن  تجري المضاهاة بواسطة ويجوز المديرية، تلك رئيس أو القاضي إشراف تحت خبراء ثالثة قبل
 .المضاهاة تجري تبليغه بعد أحدهم تخلف حالة وفي بحضورهم، المضاهاة وتجري عليه الطرفان، يتفق

 :نفسها تلقاء من السندات صحة مدى تقدير في المحكمة سلطة
 التزوير شبهة من سالما   كان إذا اال بالسند ي عمل ال: )أوال ( من قانون اإلثبات على أن  / 35) المادة تنص

 :للقاضي يجوز فأنه( إضافة أو كشط أو شطب)  وجود حالة وفي ،(والتصنيع
 (.به يأخذ ال أي) اإلثبات في السند هذا أسقاط -آ

 .اإلثبات في السند هذا من األنتقاص -ب
 شك أي عن واالستفسار صحته من للتثبت السند عنه   صدر الذي المختص الموظف استدعاء للقاضي وكذلك
 .السند حول القاضي ذهن في يدور

 
 :السند بصحة الطعن عند القاضي سلطة

  :السند بالتزوير بصحة الطعن عند القاضي سلطة -آ
 ذلك في التحقيق وطلب السند تزوير الخصم ادعى إذا: )أنه اإلثبات على قانون من ال (أو /  36) المادة تنص

 تقدرها نقدية أو شخصية كفالة يقدم أن   والزمته طلبه إلى أجابته ادعائه صحة على قوية قرائن المحكمة ووجدت
 التحقيق ضيقا على الخصوم احالة الحالة هذه في المحكمة وعلى. اآلخر الطرف حق لضمان المحكمة
 بات قرار أو حكم صدور لحين خرةأمست الدعوى جعل المحكمة تقرر وعندها االدعاء، صحة من للتثبت

 .(التزوير واقعة بخصوص
 أن   على عليه، تدل قوية قرائن وجود حالة في رسمي، سند تزوير حول يثار طعن بكل باألخذ ملزم فالقاضي

 التحقيق قاضي إلى المتهم حالةا  و  القاضي، يقدرها نقدية وأ شخصية كفالة بالتزوير الطاعن الطرف يقدم
إلجراءات الجزائية عن ا ضال  ف ،تثبت للطرف الطاعن التزوير ثبوت حالة وفي دعاء،اال صحة من للتثبت

وعلى المحكمة التي طعن أمامها بتزوير سند،  بالتعويض، للمطالبة مدنية دعوى ،المترتبة على جريمة التزوير
 .قضائيا   التزوير ادعاء في البتِّ  لحين المنظورة مستأخرة الدعوى جعل
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  :باإلنكارسلطة القاضي عند الطعن بصحة السند  -ب
 بصمة أو إمضاءه أو خطه السند، إليه ن سب من انكر إذا: )أنه ( من قانون اإلثبات على41)  تنص المادة

 قررت الدعوى، في منتجا   السند وكان به، الجهل الوارث ادعى أو مقامه، يقوم من ذلك أنكر أو إبهامه
 من عليه والتوقيع وأوصافه حالته تثبيت بعد المحكمة صندوق في السند ايداع مع المضاهاة إجراء المحكمة
 هو ما الدعوى في المتخاصمين أحد بإنكار عادي لسند االحتجاج بالنسبة أن   أي ،(الهيئة رئيس أو القاضي
 المضاهاة يجري أن   للقاضي يجيز جهله، أدعى الوارث أن   أو إبهام، بصمة أو إمضاء أو خط إليه من منسوب

 أو خط تتضمن التي واألوراق السندات على( المضاهاة) وتكون الجنائية، األدلة خبراء خالل من تتمُّ  التي
 ويقصد به إرغام الخصم على الكتابة (ستكتاباال) طريق عن وذلك المنكر، الطرف إبهام بصمة أو إمضاء

 ذلك ع د   تبليغه، بعد مشروع عذر دون االستكتاب المنكر عن الخصم تخلف حالة وفي أمام الخبير أو الخبراء،
الورقة إلثبات عائدية أو عدم  أو السند بكتابة علم لهم الذين بالشهود ستعانةاالقد أجاز القانون و  ضده، قرينة

أما  الرسمية، والمستندات األوراق على يقع التزوير أن   عائدية الخط أو اإلمضاء أو البصمة للمنكر، ونكرر
 .(1)العادية واألوراق السندات إال  على فال يقع اإلنكار

 
 
 
 

                                                           

 بإدخاليصلح أن يكون خصما  في الدعوى فليس للمحكمة حق اكمال الخصومة  الإقامة المدعي الدعوى على شخص  ((1
  2118 8 4، تاريخ الحكم 1617الخصم الحقيقي(. رقم الحكم 

 قرار محكمة التمييز االتحادية
نظر على نص الحكم لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكال  ولدى عطف ال

الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون من حيث النتيجة حيث ان المدعية اقامت الدعوى على المدعى عليه ) ص ( الذي 
وبذلك  1661وان المدعية تدعي البناء في سنة  2115ال تصح خصومة كونه كان قد اشترى سهام بعض الشركاء في سنة 

وحيث ان الخصومة من النظام العام فكان على المحكمة رد الدعوى دون الدخول في يكون المدعى عليه غير خصم في الدعوى 
اساسها وحيث ان الدعوى اقيمت أصال  على خصم غير قانوني فليس للمحكمة اكمال الخصومة في هذه الحالة وحيث ان 

مميز رسم التمييز وصدر القرار الدعوى ردت لسبب آخر قرر تصديق الحكم من حيث النتيجة ورد الطعون التمييزية وتحميل ال
 م. 4/8/2118هــ الموافق  1426/ شعبان /2باالتفاق في 
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 :السندات صحة في الطعن على المترتبة اآلثار
 :حاالت نفرق في اآلثار بين ثالث التزوير، حالة في

 المدعي على تترتب ال الحالة تلك في: التحقيق قبل ادعائه عن التزوير مدعي تنازل إذا الحالة األولى/
 كان إذا أما بخصمة، الكيد أو الدعوى حسم تأخير يقصد ولم النية، حسن كان إذا قانونية آثار أي بالتزوير
 .العدالة بسير أخل   قد عتبارهاب الدولة لمصلحة عليه مالية غرامة فرض المحكمة فعلى النية سيء

 
 ويحال األثر، عديم عاديا ، أم كان رسميا   الورقة، أو السند عد   :التزويرب االدعاء صحة ثبت الحالة الثانية/ إذا

 .الرتكابه جرم التزوير الجزاء محكمة إلى مقدمه
 

 حتى أخرى، مرة بالتزوير فيه الطعن يجوز وال صحيحا ، السند عد   :السند صحة عدم الحالة الثالثة/ إذا ثبت
 المدعي على المالية الغرامة المحكمة وتفرض السند، من رىأخ مواقع على منصبة التزوير واقعة كانت لو

 .تنفيذا   منه   وتستحصل
 

 :في اآلثار بين ثالث حاالت -أيضا  - ، نفرقاإلنكار في حالة
إذا ثبتت  أما بالغرامة، عليه يحكم ال قصده، للمحكمة حسن وثبت :إنكاره عن المنكر إذا رجعالحالة األولى: 

 .التزوير الذي ورد عليه بالقدر وتكون مالية، غرامة حكمة بدفعالم عليه فتحكم نيته، سوء
 القاضي وعلى اإلنكار، لصحة الدعوى من السند استبعاد فيتم :االدعاء صحة إذا ثبتالحالة الثانية: 

السند )ويكون ذلك بالكتابة إلى محكمة التحقيق التخاذ االجراءات  مقدم ضد الدعوى الجزائية تحريك المختص
 .ية بحقه، مع استمرار الدعوى المنظورة بشكل طبيعي(القانون

 
 ونهائية، ثابتة حجية ذا السند في هذه الحالة، فيكون: اإلنكار صحة وعدم السند صحة إذا ثبتالحالة الثالثة: 

 صحة بعدم الخاص القرار منه   فصل لو بالتزوير فيه الطعن يجوز لكن، بالتوقيع يتعلق فيما يخص ما خاصة
 الحكم ألن   بشيء، عليه يحكم فال أدعاه ما بعض ثبت إذا أما أنكره، من   على مالية غرامة تترتبو  اإلنكار،
 .المتضرر يطلبه في حين أن  التعويض تقديري، ال وجوبي بالغرامة
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 :والسندات الدفاتر تقديم
 أو يكلف فال خراآل الخصم أما اإلثبات المعتبرة، أدلة طريق عن المدعي على اإلثبات عبء األصل أن  يقع

 :منها لعدة اعتبارات عن هذا األصل استثناء ، العراقي المشّرع خرج لكن ضده، دليل على تقديم يجبر
 بإطالقه خصمه لمصلحة نفسه ضد دليل بتقديم الخصم إلزام جواز عدم مبدأ إذ أن  : أخالقية عتباراتا -7

 أثناء والصدق الحقيقة لقول يسعى و أن  وه خصم عاتق كل على يقع أخالقي لتزاما يناهضه   وعموميته،
 .غير مقبول فأنه   لتزاماال هذا عكس قيل ومهما المرافعة،

 بتقديم الخصوم من أي ا   يأمر أن   للقاضي: )أن   اإلثبات على قانون من (6) المادة تنص :قانونية عتباراتا -8
 (53) وتنص المادة ،(عليه حجة امتناعه اعتبار جاز تقديمه عن امتنع فإن بحوزته، يكون الذي اإلثبات دليل
: من  الطرف تكليف الدعوى طرفي أحد طلب على بناء أو نفسها تلقاء من للمحكمة) القانون المذكور على أن 

 ذلك كان متى الدعوى بموضوع يتعلق والذي تصرفه تحت أو حيازته في الموجود السند أو الدفتر بتقديم اآلخر
 والسندات إلزاميا ، الدفاتر تقديم عدت أعاله المادتين نص أن   أي ،(فيها فصلال سير حسن لضمان ضروريا  

 وقي دت ذلك بالشروط التي أوردتها.
 

 :يده تحت الدعوى في منتج محرر أي تقديم فيها للخصم التي يجوز الحاالت
 .بتقديمها المطالبة يجيز القانون كان إذا -آ

 أو الخصمين لمصلحة محررا   يكون السند أو الدفتر أن   أي الخصوم، بين مشتركا   الدفتر أو السند كان إذا -ب
 .المشتركة حقوقهم أو التزاماتهم مثبتا
 الدعوى. مراحل من مرحلة أية في السند أو الدفتر هذا إلى خصم استند إذا -ج
 السند أو فترالد أوصاف )أ/ :الطلب في يبين أن   ثانيا ( وجوب/ 53المادة ) اإلثبات في قانون أشترط وقد 

 د/ .عليه بها يستدلُّ  التي الواقعة ج/ .التفصيل من يمكن ما بقدر السند أو الدفتر فحوى ب/ .به يتمسك الذي
 الخصم لزامإ وجه هـ/ .تصرفه تحت أو الخصم حوزة في السند أو الدفتر بان تؤيد التي والظروف الدالئل
 (.بتقديمه
 تقضي الحالة تلك ففي مقنعا ، إثباتا   الطالب يقدم ولم لديه، سندال أو الدفتر وجود الخصم إنكار حالة وفي

 التشريعات لكن   طلبه، رد المحكمة فعلى دعواه، إثبات عن عاجزا   عتبارهاب اإلثبات قانون في العامة القواعد
 وجود عدم على يمينا   الخصم تحليف على المحكمة توجب إذ الطلب، رد من عدال   أكثر حال   تقرر األخرى
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 الخصم رفض إذا اما اإلثبات، عن عاجزا   ويعتبر طلبه يرد هنا اليمين، الخصم حلف   فإذا لديه، السند أو الدفتر
 .لديه الدفتر أو السند بوجود را  قراا يعتبر أن شأنه من ذلك فأن اليمين
 :اإللزام هذا في القاضي سلطة حدود
 الشروط يستوف لم إذا الطلب رد لى المحكمةع: )على أن  قانون اإلثبات  من ثالثا (/ 53) المادة تنص

 بالنظر تقوم أن إليها، الطلب تقديم عند على المحكمة، إذ أن   ،(المادة هذه من ثانيا   الفقرة في عليها المنصوص
 كشف مثل)من عدمه  بالغير إضرار فيه كان لو وفيما المطلوبة، القانونية للشروط الطلب استيفاء مدى في

 في البتُّ  فعليها القانونية، للشروط مستوفيا   الطلب ثبت لها أن   فإذا ،(ة أو ما شابه ذلكالعائلي األسرار
 وأثبت الطلب، في الشروط توافرت فإن   رفضه، أو الطلب إجابة حيث من تقديرية سلطة وللقاضي الموضوع،

 الدفتر بتقديم المحكمة رتأم سكت، أو حيازته في السند أو الدفاتر بأن   الثاني، الخصم أقر أو طلبه، الخصم
 ، التي تنص على أّنه:قانون اإلثبات من (54) في المادة ورد كما تحدده، موعد في أي أو الحال، في السند أو
 بتقديم المحكمة أمرت سكت، أو حيازته في السند أو الدفتر بأن   الثاني الخصم اقر أو طلبه، الخصم اثبت إذا)

 (.تحدده موعد يف أو الحال في السند أو الدفتر
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 ثانيا : اإلقرار
 وأنواعه: وصوره اإلقرار تعريف
عفاء ذمته، في ثابتا   األمر هذا اعتبار قصد آلخر به، عليه مدعى بأمر شخص اعتراف: هو اإلقرار  اآلخر وا 

 .إثباته من
 أمر على مباشرة التعبير ينصب عندما ويكون اإلقرار صريحا ، صريحا  وقد يكون ضمنيا ، يكون قد واإلقرار
 أما كتابة، أم الصريح شفهيا   التعبير سواء أكان اليه، المنسوبة الوقائع بصحة صراحة المقر فيعترف معين،
 الدعوى خالل ظروف من وأقواله وتصرفاته الخصم موقف من عليه يستدل الذي فهو الضمني اإلقرار

 على الحجز إيقاع على المدين الزوج تكسكو  السكوت، صورة في الضمني اإلقرارومالبساتها، وغالبا  ما يكون 
 .البيت في الموجودة االثاث

 :قيلت في تكييف اإلقرار، وهي آراء عدة هناك لإلقرار: القانوني التكييف
 .قانوني تصرف اإلقرار. 1
 .اإلثبات من إعفاء اإلقرار. 2
 .قانونية قرينة اإلقرار. 3
 .إثبات كامل دليل اإلقرار. 4
 

 الجزائي: واالعتراف المدني قراراإل بين أوجه التمييز
 المدني اإلقرار

 
 الجزائي االعتراف

 
 آلخر عليه به مدعى بثبوت أمر المقر اخبار. 1

 .ضده قانونية آثارا   ينتج أن شأنه من 
 للجريمة المكونة الوقائع رتكاباب نفسه على المتهم إقرار. 1

 .بعضها أو كلها 
 

 بإقراره يدرك قرالم ان أي قصد، عن اإلقرار يصدر. 2
 .نفسه على حجة يقيم 

 

 هو القانون ألن الجزائي، االعتراف في له اهمية ال القصد. 2
 .القانونية اآلثار يرتب الذي 

 
  انصب إذا اال تجزئته جواز عدم اإلقرار في األصل. 3

 .متعددة وقائع على
 

 .تجزئته يجوز. 3
 

 .المقر على قاطعة حجة. 4
 

 .عةقاط حجة يعتبر ال. 4
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 .ضمنيا   أو صريحا   يكون. 5
 

 .فيه لبس ال صريحا   يكون أن يجب. 5
 

 التصرف اهلية له شخص عن يصدر أن يجب. 6
 .(بالغا  و  عاقال   يكون) 

 

 .مميز عاقل عن صادرا   يكون أن يكفي. 6
 

 
 تجزئة اإلقرار: جواز ومدى لإلقرار القانوني التكييف
 .متعددة وقائع على انصب إذا إال   تجزئته جواز عدم اإلقرار في األصل

 والشهادة اإلقرار بين واالختالف التشابه أوجه
 :أوجه الشبه

 .واحدة، ألن هما يؤديان إلى نتيجة واحدة حقيقة من يعتبران. 1
 .بالشهادة االدالء أو اإلقرار صدور قبل قامت سابقة واقعة أو سابق بحق إخبار هما. 2

 :أوجه االختالف
 ادةالشه اإلقرار

 الشاهد وهو شخص غير خصم في الدعوى.. تصدر الشهادة من 1 الدعوى، في خصم وهو المقر مناإلقرار  يصدر. 1
 

 . يخضع تقدير الشهادة إلى سلطة القاضي التقديرية2 للقاضي. ملزمة حجة اإلقرار. 2
 .من الناحيتين الشخصية والموضوعة

 
  صدور قبل عن اإلقرار الرجوع يصح ال. 3

 وبعده. كمالح
 . يمكن للشاهد أن  يرجع عن الشهادة أو يضيف إليها إن  تبين3

 .له ما يستوجب ذلك
 

 احتياطي ألنه قد يصدر  اإلقرار دليل. 4
 عن الخصم وقد ال يصدر.

 .. الشهادة دليل أصيل وأساسي4

 .يرية. الشهادة يخضع تقديرها لسلطة المحكمة التقد5 اإلثبات في مطلقة قوة اإلقرار ذا. 5
  وورثته المقر على قاصرة اإلقرار حجة. 6

 بعده من
/ أو ما صدرت الشهادة عليه6  .. حجية الشهادة تكون على م ن 

 المقر رادةإل اإلقرار يخضع. 7
 عليه. اجباره يمكن وال 

 . الشهادة التي ي فرض أداءها على الشاهد،7
 .ويجبر عليها في بعض األحيان
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 خصائص شهادة الشهود
 شهود ال من أطراف الدعوى. من تصدر -1
 .للقاضي ملزمة غير. 2
 .الحكم صدور قبل عنها الرجوع يصح. 3
 .أصليا   تعدُّ دليال  . 4
 .يةتقدير محدودة ألن  قيمتها تخضع لسلطة المحكمة ال إثبات قوة لها. 5
 .الغير إلى متعدية تعدُّ الشهادة حجة. 6
 .ادةالشه لصحة مهم شرط اليمين وحلف واجب. 7

 :الكتابي والدليل الكتابي اإلقرار بين ختالفأوجه اال
المادية، يتضمن  الواقعة حصول أو القانوني، التصرف لنشوء الحق الكتابي يكون بمثابة اعتراف اإلقرار
 المهيأ الدليل ويسمى القانوني، التصرف نشوء وقت فيكون الكتابي، الدليل أما نشوئه، بعد الحق بوجود اإلقرار
 .التصرف وجود إثبات منه القصد ويكون

 
 اإلقرار كدليل في اإلثبات: خصائص

ألنه يقصد به قطع النزاع  ؛وحاسما  للنزاع ،زما  للمقرلدليال  كامال  وم عد  اإلقرار،  ةإذا توافر شروط صح
 ، وخصائص اإلقرار هي:وانهائه

 .إخباري عمل اإلقرار. 1
 .نفراديا عمل اإلقرار. 2
 .قصد نع يصدر اإلقرار. 3
 .الواقع مسائل في اإلقرار. 4
 .قاصرة على الم قِّر حجة اإلقرار. 5
 . اإلقرار عن الرجوع يصح وال بإقراره المقر فيلتزم قاطعة، حجة اإلقرار. 6
 

 شروط اإلقرار كدليل في اإلثبات:
 والمقر المقر في ةمعين شروط توافر من البد   اإلثبات، أدلة من ودليال   وقاصرة قاطعة حجة اإلقرار يصبح لكي
 كما يأتي: له، والمقر به
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 :المقر أوال : شروط
 المقر الحق في الكاملة القانوني التصرف بأهلية يتمتع بأن بالمقر، يتعلق فيما العراقي اإلثبات قانون اشترط

 على مالقي أو الوصي أو الولي إقرار يصح وال الصغير إقرار يصح وال المعتوهو  المجنون إقرار يصح فال به،
 .بحقهم يسري وال باطال   يعد هؤالء من يصدر إقرار واي القيمومة، أو وصايتهم أو واليتهم تحت من
 ذي إقرار أما قانونا ، له المقرر االذن حدود في ولكن إقراره يعدُّ صحيحا ، فأن المأذون بالقاصر يتعلق فيما أما 

 .والزواج( الطالق ذلك على )ومثال. رعا  ش عليه محجورا   يعتبر ال ما كل في صحيحا   يعتبر الغفلة
 

 الوكيل: إلقرار القانوني التكييف
 سند في يدرج أن ويشترط وكالته، حدود في االذن تحت الداخلة التصرفات من يملك فيما الوكيل إقرار يصح

 أي يمحام قول ذلك على )مثال. عنها التنازل أو بالحقوق باإلقرار الوكيل تفويض خاصة أم عامة الوكالة،
 المدعى بالحق التسليم وتضمن خاص بتوكيل كان إذا اال قضائيا   إقرارا   يعد ال القضاء مجلس في الخصوم من
 .عليه( الدليل اقامة من االعفاء بقصد به
 

 :له المقر ثانيا : شروط
 المقر يكون أن   يشترط وال ،اإلقرار صدور وقت ومعلوما   حكما ، أو حقيقة موجودا   يكون أن   له المقر في يشترط

 الرضيع، للطفل اإلقرار كما يجوز حي، وهو أمه بطن في الذي للجنين اإلقرار يجوز وعليه عاقال ، له
 المقر يصحُّ أن  يكون كما جميعا ، لهم بالنسبة صحيحا   اإلقرار يعد ثم ومن والمجنون والمعتوه المميز وللصغير

 .التملك حق له المعنوي الشخص السيما وأن   معنويا ، شخصا   له
 

 :به ثالثا : شروط المقر
 فاحشة، جهالة مجهوال   به المقر يكون أن يصح وال للتعيين قابال   أو ومعينا   معلوما   به المقر يكون أن يجب -أ

 .يسيرة جهالة مجهوال   به المقر كان إذا يصح اإلقرار ولكن
 يجوز ومم ا باطل، وغير ومباحا   كنا  مم حقا   يكون وأن مشروعا ، عمال   يكون أن به المقر في ويشترط -ب

 قانونية الذي يمنعه المشرع، اإلقرار بفوائد )ومن أمثلة اإلقرار به، اإلقرار المشرع يمنع ال ومم ا عنه، النزول
 .القانون( به يسمح ما على تزيد
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 مكذبا   يكون ال وأن بالمعدوم اإلقرار يجوز ال ألنه الوجود محتمل أو محققا   به المقر يكون أن يجب -ت
 تستخلصه بما كذبه أو اإلقرار صحة على المحكمة وتستدل ذلك على ومثال جديا   يكون وأن. الحال بظاهر

 .بالدعوى المحيطة والمالبسات الظروف ومن الخصوم من المقدمة المستندات من
 

ما غير قضائي: :اإلقرار أنواع  اإلقرار إما قضائي وا 
شرطان هما  اإلقرار هذا ويتضمن آلخر، عليه بحق القضاء أمام لخصما إخبار هو: القضائي اإلقرار. 7

 .الدعوى سير اثناء اإلقرار القضاء، وصدور أمام اإلقرار صدور
 :الشرط األول: صدور اإلقرار أمام القضاء

 صدر من سواء   ،أمام محكمة ذات اختصاص نوعي و قيمي أمام يصدر أن يجب قضائيا ، اإلقرار يعدُّ  لكي
 .ذلك في مفوضا   يكون أن على من وكيله، أو ذاته الخصم

 خالل من كتابة اإلقرار يحصل أو االستجواب، أثناء أو الحكم جلسة في شفاها   يكون أن إما اإلقرار وصدور 
 خارج الخصم من صدر إذا قضائيا ، اإلقرار يعتبر فال ثم ومن المحكمة، إلى وموجهة الخصم من موقعة مذكرة

 على االتفاق حدود في قضائيا   فيعتبر المحكمة أمام اإلقرار أما إدارية، جهة أمام إلقرارا ورد أو الدعوى،
 .التحكيم

أما  .القضاء أمام كان تم   لو كما يعدُّ  الخبير أمام اإلقرار األول: الرأي :رأيان فيه الخبير أمام الصادر واإلقرار 
 . وتنويره القاضي بمساعد يقوم الخبير ألن ائي؛قض غير فأنه يعدُّ إقرارا   ،الراجح وهو الثاني: الرأي

 
 :صدور اإلقرار اثناء سير الدعوى الشرط الثاني:

 على حجة يكون لكي يصدر أن أي بموضوعه، المتعلقة الدعوى في السير أن  يصدر أثناء اإلقرار في يشترط
ذا له، وملزما   صاحبه  وله صحيحا   يبقى إلبطالا فأن اإلبطال أسباب من سبب يأل الدعوى عريضة ابطلت وا 
اإلقرار  يتأثر هل ،الدعوى عريضة ابطلت فيما لو القانوني القانونية، لكن يثور السؤال هنا عن الحكم حجيته

القانونية، على الرغم  حجيته وله صحيحا   ويبقى يتأثر، الذي كان قد صدر فيها أم ال؟ والجواب أن  اإلقرار ال
 .ويمكن اإلفادة منه كدليل في دعوى جديدة يقيمها المستفيد من اإلقرار من إبطال الدعوى التي صدر فيها،
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 القضائي: غير . اإلقرار8
 القانونية الطبيعة في متفقان القضائي، وغير القضائي المحكمة، واإلقراران: خارج يقع اإلقرار الذي هو 

 قاصرة وحجة التصرف الأعم من عمال   ويعد منفردة إرادة عن يصدر إخباري عمل منها فكل ،والخصائص
 .المقر على

ثبات  هذا وعلى به، يتمسك من على اإلثبات عبء ويقع العامة، للقواعد وفقا   يتم القضائي غير اإلقرار وا 
 إثباته ويجب للقاضي تقديرها يعود واقعة القضائي غير اإلقرار) بقولها: اإلثبات قانون من( 71) المادة نصت
 وجب لذلك القانوني، التصرف بمنزلة يعد القضائي غير اإلقرار كان ولما ،(باتاإلث في العامة للقواعد وفقا  
 كان إذا أو ،(عراقي دينار االف خمسة)البالغ  الشهادة نصاب تتجاوز به المقر قيمة كانت إذا بالكتابة إثباته
 كانت أم ،صدوره منذ اإلقرار فيها أ فرغ التي هي الكتابة هذه أكانت سواء القيمة، محدد غير شيئا   به المقر
 .عليه دليال   لتكون صدوره بعد حررت كتابة
 تسوغ التي المسوغات أحد وجد إذا إال   والقرائن، الشهادة طريق من القضائي غير اإلقرار إثبات يجوز وال

 مل أنه على الخصم إلى اليمين توجيه طريق عن إثباته يجوز وال بالكتابة، إثباته يجب فيما بالشهادة اإلثبات
ذا القضاء، مجلس خارج يقر  بطرق إثباته فيجوز عليها، متنازع مادية واقعة على القضائي غير اإلقرار ورد وا 

 الذي الموضوع قاضي لتقدير يخضع قضائي غير إقرار هو الحجز بمحضر يتم الذي واإلقرار كافة، اإلثبات
 .أصال   به يأخذ أال   أو قرينة مجرد أو بالكتابة ثبوت مبدأ أو كامال   دليال   يعتبره أن له يجوز

 
 اإلقرارالقانونية المترتبة على  ثاراآل

 يترتب على اإلقرار أثرين هامين:
 إذا كاملة حجة يعدُّ  أي المقر، على وقاصرة قاطعة حجة اإلقرار يعد إذ :المقر على كاملة حجة أوال : اإلقرار

 .به اقر ما عكس إلثبات دليال   يقدم أن للمقر وليس( بإقراره المقر يلزم) القانونية، لشروطه مستوفيا   صدر
 واقعة بحقيقة إخبار اإلقرار ألن اإلقرار؛ عن الرجوع جواز عدم واألصل :اإلقرار عن الرجوع جواز ثانيا : عدم

 قبل ذلك أكان سواء واضحة، ظهرت أن بعد الحقيقة هذه يحجب أن   للمقر يجوز ال لذلك صدوره، قبل تمت
 .رهصدو  بعد أم اإلقرار على المبني الحكم صدور

 أمام المدعي اقر فإذا اإلقرار عن الرجوع يصح ال) أنه: على اإلثبات قانون من( ثانيا   /68) المادة نصت وقد
 هذا صدور المحكمة أمام وأيد سواه آخر لشخص يعود به المدعى بأن والرسمية المختصة االدارية الجهات
 .(اإلقرار هذا يخالف بما االدعاء منه يسمع فال منه اإلقرار
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 صوريا : باإلقرار بالطعن المقر قيام حالة في القانوني الموقف
 أنه أو اكراه، أو تدليس أو غلط نتيجة وقع أنه أو صوريا ، إقرارا عتبارهاب إقراره في المقر طعن من مانع ال

 عتبارا على ال اإلقرار، تبطل المحكمة فأن قانونا   المقرة بالطرق ذلك ثبت فإذا االهلية، ناقص وهو منه صدر
 بحكم اإلقرار بتاريخ المقر كان إذا باطال ، اإلقرار فيعد كذبه، ثبت إقرار ألنه بل عنه، العدول يصح اإلقرار أن

 .محضا   ضررا   به مضرا   اإلقرار وكان المميز، غير الصغير
 

 اإلقرار: في الغلط حالة في القانوني الموقف
 له فيجوز الوقائع في غلط في وقع قد المقر كان ما إذا نفرق بين غلط، عن اإلقرار األمر بصدور يتعلق عندما
 كانت وبين ما إذا المدعاة، الوقائع حقيقة عن به فيكشف المقر يسوقه إخبار اإلقرار أن ذلك إقراره، عن الرجوع

 .إقراره عن يرجع أن له جاز حقيقتها غير على المقر ذهن في تمثلت قد الوقائع هذه
 :راراإلق جواز تجزئة قاعدة عدم

 اإلقرار: تجزئة عدم قاعدة على االستثناءات
 على أنصب إذا صاحبه، إال   على اإلقرار يتجزأ ال) أنه: على العراقي اإلثبات قانون من( 66) المادة نصت
 هي: واالستثناءات، (األخرى الوقائع وجود حتما يستلزم ال منها واقعة وجود وكان متعددة وقائع

 البسيط: اإلقرار -7
 بأنه الخصم يدعي كأن اضافة، أو وصف أو تعديل دون به بالمقر مجرد اعتراف على البسيط قراراإل ينصب
 .ذلك عليه المدعى فيقر النقود، من مبلغا   خصمه أقرض

 الموصوف: اإلقرار -8
 تقتصر فالمسألة فيه، يعدل وصف اضافة مع المدعي ادعاه بما المقر اعتراف الموصوف اإلقرار يتضمن

 طبيعة في تعديل عليه يترتب بحيث دعواه، في المدعي أوردها التي األصلية الواقعة إلى وصف إضافة على
 الدين بأن يضيف ولكنه بالدين، المدين فيقر المدين بذمة دينا   له بأن الدائن يدعي )كأن. الواقعة تلك جوهر أو

 .اجل( إلى مضاف أو شرط على معلق
 المركب: اإلقرار -3

 أن شأنها من يكون أخرى واقعة إليها ويضيف معدلة، غير بها المدعى الواقعة على المقر اعتراف ينصب
 األصلية بالواقعة االعتراف تضمن إذا مركبا   اإلقرار فيكون خصمه، يدعيه ما ضد المقر لصالح دفعا   تنشئ



 36من  63الصفحة 
 

 الواقعة )مثال .انقضائه أو عليه المتنازع الحق نشوء منع ثبوتها على يترتب جديدة، أخرى بواقعة و المدعاة
 .الوفاء( هي األخرى والواقعة الدين وجود هي المدعاة

 
 )أو استجواب الخصم( ثالثا : االستجواب

 وأنواعه: االستجواب تعريف
 بعض عن خصمه سؤال إلى بواسطته الخصوم أحد يعمد في الدعاوى التحقيق طرق من طريق :االستجواب

 تلمس من المحكمة تمكين أو دفاعه أو مزاعمه إثبات إلى بها قراراإل أو عليها االجابة وراء من ليصل الوقائع،
 .اإلثبات بهذا الموصلة الحقيقة

 واالستجواب نوعان: مقيد وحر  
 يكون االستجواب وقد الخصم، من قضائي إقرار إلى الوصول يستهدف وهو الذي مقيدا ، يكون االستجواب فقد 

 المحكمة ينير مما المعروضة القضية وقائع بشأن تايضاحا على الحصول إلى وهو الذي يرمي حرا ،
 .االحتمال قريب به المدعى األمر فيصبح وكشفها، النزاع حقيقة تحري على ويساعدها

ذا والقرائن،  بالشهادة داللته تستكمل بالكتابة، ثبوت مبدأ القضائي، أصبح اإلقرار درجة االستجواب يبلغ لم وا 
ذا  بشأنها الخصم يراد استجواب التي الوقائع أن   أو استجواب، إلى حاجة في ستلي الدعوى أن   المحكمة رأت وا 
 أو لقبول التقديرية السلطة المحكمة لها ألن   االستجواب؛ طلب رفضت اإلثبات، جائزة غير أو منتجة غير
 .اإلثبات رفض

 
 االستجواب: محل القانونية الواجب توافرها في الواقعة الشروط

 :الدعوى بموضوع عةالواق أْن تتعلق. 7
 هي اإلثبات محل الواقعة كانت فإذا الدعوى، بموضوع قوية صلة ذات إثباتها المراد الواقعة تكون أي أن   

 من أقوى عالقة توجد ال اذ بيان، إلى حاجة في يكون ال الحق بهذا تعلقها فأن به المدعى الحق مصدر
 الدعوى، بموضوع متعلقة غير عنها الخصم استجواب رادالم الواقعة كانت إذا أما ومصدره، الحق بين العالقة

ن   بشأنها، االستجواب توجيه يجوز فال ثم   ومن إثباتها، يجوز فال  بموضوع االستجواب تعلق مسألة تقدير وا 
 .رفضته أو كامال   به أخذت شاءت إن   للمحكمة، التقديرية إلى السلطة يخضع عدمه من الدعوى
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 :اإلثبات في جةمنت أْن تكون الواقعة. 8
 أن   لشخص يجوز فال الدعوى، في الفصل على إثباتها يساعد أي اإلثبات، في منتجة الواقعة تكون أن يشترط 

المقر له،  يجدي ال اإلقرار هذا ألن   باإلقرار، مخول غير وكيل من صادر إقرار طريق عن بدين وفاءه يثبت
 .اإلثبات في منتجا   يكون فال ثم ومن

 :اإلثبات جائزة الواقعة أْن تكون. 3
 وهذا إثباتها، من قانوني مانع يوجد ال أي قانونا ، اإلثبات جائزة االستجواب محل الواقعة تكون أن   يشترط 

 عن به ويطالب دين في حقه يثبت أن   لشخص يصح واآلداب، وال العام بالنظام تتعلق ألسباب يعود المنع
 .القمار من نشأ الدين هذا أن إثبات طريق

 المستجوب: للخصم بالنسبة شخصية االستجواب محل الواقعة تكون أنْ . 4
 بين عقد حرر فلو ،بشأنها الخصم استجواب يجوز فال شخصية غير الواقعة كانت فإذا بشخصه، متعلق أي

 .العقد هذا بشأن الخصم استجواب يجوز فال الخصوم غير من شخصين
 باالستجواب: لواقعةا إثبات تجيز الفي مسائل اإلثبات  اعتبارات

 .الحاسمة اليمين طريق عن إثباته تم ما خالف إثبات يستهدف االستجواب كان إذا -أ
 .رسمي سند في عام موظف اثبتها التي االمور من أمر نقض االستجواب من الغرض كان إذا -ب
 .فيه المحكوم الشيء حجية حاز حكم تضمنه ما نفي االستجواب من الغرض كان إذا -ت
 التأميني الرهن كعقد ،معينة شكلية استيفاءه القانون يشترط عقد إثبات يستهدف االستجواب كان إذا -ث

 .للعقار
 

 االستجوابالقانونية المترتبة على  حكاماأل
 : االستجواب . توجيه7

 دور من لها لما االستجواب توجيه بحق المحكمة فتتمتع للخصوم، يعود كما للمحكمة يعود االستجواب توجيه
 ،بداءة) األولى الدرجة محاكم أمام االستجواب ويجوز الحقيقة، كشف في واسعة لطةوس اإلثبات، في ايجابي
 أم عليه مدعى أم مدعيا   كان سواء للخصم وكذلك ،(استئناف محاكم) الثانية الدرجة ومحاكم ،(شخصية أحوال
 حقوق على للمحافظة ذلك حول منها لألستيضاح الدعوى في ثالثا   شخصا   إدخالها فللمحكمة فيها، متدخال
 .عليه المدعى
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 هو االستجواب من الهدف ألن   عليه، المتنازع الحق في للتصرف اهال   يكون أن   المستجوب الخصم في يشترط
 .به المدعى بالحق الخصم إقرار إلى الوصول

 المأذون له بممارسة التجارة: القاصر . استجواب8
 اهلية له فتكون فيها، المأذون األمور في لمميزا الصغير استجواب للمحكمةقانون اإلثبات العراقي  أجاز

 المميز، غير الصغير استجواب يصح ال وبذلك كامل، إقرار بمثابة اجابته وتعد التصرفات، بهذه اإلقرار
 ال هؤالء ألن   غفلة؛ أو لسفه عليه والمحجور والمعتوه، والمجنون، بالتجارة، له المأذون غير المميز والصغير
 .باطلة بهم الضارة تصرفاتهم جميع تقع ثم ومن ،للتصرف القانونية االهلية يملكون

 القيم: أو الوصي أو الولي . استجواب3
جوز لو  وكان األفضل ،على القاصرين القوام أو األوصياء أو األولياء إقرار العراقي اإلثبات ال يجيز قانون
ون ذلك في حدود سلطاتهم التي حددها قانون يك بشرط أن  عن القاصرين، نيابة  هؤالء استجوابقانون اإلثبات 

قائع التي حدثت منهم شخصيا  أو عن مجرد علمهم و وعن االمور وال ،1681( لسنة 78رعاية القاصرين رقم )
ونية، لناحية القانناقصها من ا أو االهلية عديم يمثلون والقيم والوصي الولي ؛ وذلك ألن  بوقائع حدثت من سواهم

  ت استجوابهم بالشروط المذكورة.جاز أفيكون األفضل 
 الشخص ممثل إقرار يكون لكي ويشترط قانونا ، يمثلها من طريق عن المعنوية االشخاص المحكمة وتستجوب
 .أبرمه هو باسم الشخص المعنوي عقد أو بنفسه الممثل به قام عمل على واردا   يكون أن ملزما   المعنوي

 
 االستجواب: إجراءات

 وعلى تاما ، توضيحا   عنها خصمه استجواب المراد الوقائع طلبه في يوضح أن اباالستجو  طالب على. 1
 الجلسة. محضر في ذلك وتثبيت الخصوم، أحد استجواب طلب في اليها تستند التي االسباب بيان المحكمة
 الدعوى أن   المحكمة رأت فإذا رفضه، أو االستجواب طلب قبول في واسعة تقديرية سلطة المحكمة وتملك
 جائزة غير أو منتجة غير عنها الخصم استجواب يراد التي الوقائع أن   أو استجواب، إلى حاجة في ليست

 .االستجواب طلب رفضت اإلثبات
 عنه بدال   آخر يوكل أن له وليس المحكمة، أمام بنفسه الحضور استجوابه المراد الخصم على يتعين. 2
 أن   للخصم يجوز ال ولكن المستجوب، الخصم مع محام   حضور جواز البعض ويرى االسئلة، على جابةلإل

 .المحكمة اليه توجهها التي االسئلة عن لإلجابة بمحاميه يستعين
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 للتهيؤ الفرصة لديه تكون اللكي اليه ستوجه التي باألسئلة استجوابه المراد الخصم إحاطة يجوز ال. 3
 .منها التقليل أو االستجواب من المرجوة فرصةال تفويت إلى يؤدي عنها سلفا ، بما جابةلإل واالستعداد

 أو كمرض المحكمة أمام شخصيا   الحضور من يمنعه مشروع عذر استجوابه المراد للخصم كان إذا. 4
 المحكمة تنيب أو مكانه، إلى لالنتقال قضاتها أحد تندب أو اليه تنتقل أن للمحكمة فيجوز ،عوق أو شيخوخة

 .بذلك لقيامل دائرتها في الخصم يقيم التي
 وللخصم وحده، القاضي من االسئلة وتوجه االقتضاء، عند سرية جلسة أو علنية جلسة في االستجواب يتم. 5

 .المجال هذا في واسعة تقديرية سلطة وللقاضي معينة، اسئلة توجيه القاضي من يطلب أن   محاميه أو اآلخر
مكتوبة )إال  في  بمذكرات االستعانة له يجوز وال شفاها ، االسئلة على المستجوب الخصم يجيب أن   يشترط. 6

 .حاالت استثنائية(
 .حضوره على االستجواب يتوقف ال ولكن خصمه، مواجهة في الخصم استجواب يتم أن   يجب. 7
 حاضرا   كان أن   اآلخر والخصم المستجوب والخصم القضائي والمعاون القاضي من يوقع محضر تنظيم يتم. 8

 .االستجواب جلسة
 
 :النسيان أو الجهل الخصم دعاءا

 الوقائع عتبارال مسوغا   ذلك من تتخذ أن   للمحكمة جاز أو النسيان، الجهل استجوابه، المراد الخصم ادعى إذا
 .ذلك فيها يجوز كان ما التي األحوال في الشهود بشهادة اإلثبات تقبل أن   أو ثابتة، عنها استجوابه تقرر التي
 فيما بالشهادة، اإلثبات يتيح مم ا بالكتابة، الثبوت مبدأ بمثابة الجلسة محضر في الةهذه الح تدوين يعد   كما
 النصاب عن قيمته تزيد االستجواب موضوع الواقعة به تتعلق الذي الحق كان ولو حتى إثباته يجب كان

 .يجاوزها أو الكتابة يخالف ما إثبات يراد كان أو القيمة، محدد غير كان أو القانوني،
 
 
 
 
 
 

 



 36من  41الصفحة 
 

 رابعا : الشهادة
 وأنواعها: الشهادة تعريف

 عن ال وعيان مشاهدة عن إخبار وهي ،لغيره غيره على بحق القضاء مجلس في االنسان : إخبارالشهادة
 .بالذات سمعها أو الشاهد عاينها بواقعة اإلخبار على الشهادة وتقوم ،وحسبان تخمين

 :أنواع الشهادة
 ،ال ينعقد الزواج تها ما أورده قانون األحوال الشخصية العراقي النافذ من أن  عقدلومن أمث :التعريف شهادة. 7
 القانونية األهليةب متمتعين شاهدين شهادة -)د: يلي ما الصحة، ومنها أو االنعقاد شروط من شرطا   فقد إذا

 .الزواج( عقد على
 يرويها الواقعة سمع أنه الشاهد يشهد دةالشها هذه وفي الشهادة، على الشهادة وتسمى :السماعية الشهادة. 8
 .بأذنه سمعها أو بعينه رآها الذي هو شاهد له
 المراد الواقعة هنا على الشهادة تنصب وال الناس، تسامعه بما شهادة وهي (:بالتواتر) بالتسامع الشهادة. 3

 بخبرهم العلم يقع الناس من جماعة خبر فهي الواقعة، هذه عن الناس بين الشائع الرأي على بل ،بالذات إثباتها
 .الكذب على اتفاقهم يتصور ال

 :الشهادة إجراءات
 بالدعوى، ومتعلقة ومتنازعا  فيها، معينة، الواقعة تكون أن   ويجب بالشهادة، إثباتها المراد الوقائع تحديد. 1

 .بالشهادة اإلثبات جواز مع إثباتها، وممكنا   ومنتجة،
 .ذلك غير الدعوى طبيعة اقتضت إذا إال   اداتهم،شه سماع المطلوب الشهود حصر. 2
 الخصم الذي يطلب االستماع للشهود، على ويقع هذا االلتزام تبليغهم، تؤمن التي كافة المعلومات تقديم. 3

 به تقتنع مبررا   قدم إذا اال ابتداء ، حصرهم تم الذين الشهود غير تقديم عن االمتناع -أيضا  -ويجب عليه 
 .المحكمة

 :الشهود رإحضا
 التبليغ يتم أن   على المحكمة، تصدرها تبليغ )وتسمى أيضا  ورقة تكليف بالحضور(، بورقة الشاهد تبليغ يتم 

 الشاهد ظروف حسب المحكمة تقدرها المدة أن   شك وال مناسبة، بمدة الشهادة لسماع المحدد التاريخ قبل
 .الدعوى وطبيعة
 بالشهادة: االدالء
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 ومدى اقامته ومحل ومهنته وعمره اسمه عن الشاهد تسأل أن   على المحكمة العراقي اإلثبات أوجب قانون
 سابقا ، استنادا  ألحكام حصرهم تم الذين الشهود بين من الشاهد كان إذا ما لمعرفة وذلك بالخصوم، صلته
ها صلة بأداء بالخصوم، وهناك أمور ل صلته معرفته بعد شهادته، قيمة وتقدير( عراقي إثبات 2ف 61) المادة

 الشهادة، كما يأتي:
( عاما ، ويجوز للمحكمة سماع أقوال م ن  هو دون 15يجب أن  ال يقل  عمر الشاهد عن ): الشاهد سن .7
 ( على سبيل االستئناس، ال على سبيل دليل اإلثبات.15الـ)
يمينا  بأن  -أداء شهادته قبل-: يحلف الشاهد الذي أتم  الخامسة عشرة من عمره الشهادة قبل اليمين أداء -8

 لشهادته، االستماع قبل الحق( يقول )بأن اليمين: الشاهد يحلف بأن بالشهادة اإلدالء ، فيبدأيشهد بالحق
)أو الكتاب المقدس لدى الشهود من  ن كان مسلما  إ الكريم القرآن على يده تعالى بوضع باهلل الشاهد ويحلف

شهادته، )وال توجد صيغة مخصوصة لليمين، بل  إلى االستماع قبل قالح يقول بأن معتنقي الديانات األخرى(
 الصيغة تدور مع مفهوم القسم بمقدسات الشاهد بأن  يقول الحقيقة(.

 تسمع الذين الشهود باقي حضور بغير انفراد، على شهادته شاهد كل يؤدي :نفرادا على الشهادة أداء -3
 .بعض من الشهادة بعضهم يتلقن لئال مجتمعين دالشهو  إلى تستمع ان للمحكمة وليس شهاداتهم،

 أجاز العراقي اإلثبات قانون ان يالحظ ولكن   الشهود عدد القانون يحدد لم :المدعي يمين مع الشاهد -4
 أو شاهد شهادة رد لها أن   كما بصحتها، اقتنعت إذا المدعي يمين مع واحد شخص بشهادة تأخذ أن   للمحكمة

واحد فقط من دون إكمالها باليمين  شاهد بشهادة االدعاء إثبات يصح الشهادة، وال ةبصح تقتنع لم إذا اكثر
ثنان فأكثر، )وشهادة المرأة الواحدة تساوي شهادة اخر، فالقاعدة أن  نصاب الشهادة الم تمِّمة، أو دليل إثبات آ

 .تين شهادة رجل واحد(مرأاألسرية التي تعدل فيها شهادة االالرجل الواحد، إال  في مسائل العالقات 
يرجع عنها، ويشهد بخالفها، أو يذكر أنه ال شهادة  قد شهادته، الشاهد يؤدي أن   بعد :الشهادة عن الرجوع -5

 عن الشهادة، نفرِّق بين حالتين: له في الموضوع المحدد، وفي جواز الرجوع
 هذه إلى استنادا   الحكم يجوز فال ،حكمه القاضي يصدر أنْ  قبل الشهادة عن الرجوع كان : إذاالحالة األولى

 . الشهادة
 بل ينقض ال فالحكم به، المحكوم الحق استيفاء وقبل الحكم صدور بعد الشاهد رجع إذا الحالة الثانية:

 .يمضي
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 :الشهادة تدوين
يجوز للمحكمة االنتقال إلى محل وجود الشاهد لتدوين شهادته، عند توافر سبب مشروع يحول دون حضوره  -أ

 .لس القضاءمج
 .ويجوز للمحكمة أن  تنتدب أحد قضاتها لتدوين الشهادة -ب
تنيب محكمة أخرى لتدوين الشهادة إذا كان محل تواجد الشاهد يقع ضمن دائرة االختصاص  وللمحكمة أن -ج

 .المكاني لتلك المحكمة
 خارجالمكاني  هااختصاص يقع محل تواجد الشاهد ضمن دائرة ويمكن إنابة إحدى المحاكم األجنبية التي -د

 .العراق
المستعجل بشأن واقعة معينة، إذا كان ي خشى من سفره أو موته  القضاء أمام ويجوز سماع شهادة الشاهد -هـ

 .أو عدم تواجده عند إقامة الدعوى
 :منها واالعفاء الشهادة من المنع

 يمنع من الشهادة في الدعوى كٌل من: 
 .المدعي لصالح نفسه -1
 .اآلخر الزوج ضد الزوجين أحد ةشهاد -2
 .الوظيفية لألسرار الشهادة ضد دائرته لما في ذلك من إفشاء من عامة بخدمة والمكلف الموظف يمنع -3
 .المهنية لألسرار إفشاء من الشهادة فيما فيه المهن أصحاب كما ي منع -4
 .الشاهد هادةش صحة في كما يحق للمحكمة منع الشاهد من اإلدالء بشهادته عن الشك -5

 :بالشهادة اإلثبات حدود
 :أصال   بالشهادة التي يجوز إثباتها الحاالت

 إثباتها يكون أن   المادية الوقائع في واألصل ،مادية واقعة بأنها القانونية الواقعة تعرف :المادية الوقائع -7
 الطبيعية، )كالوقائع. بشأنها تابيك دليل إعداد يمكن وال الناس، ويراها تقع ألنها القضائية، والقرائن بالشهادة

 .وزالزل( براكين فيضانات،
 تمام بهذه القيمة يكون وقت االعتداد ويالحظ أن   :دينار اآلف( 5) عن قيمته تقل الذي القانوني التصرف -8

 .التصرف القانوني
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 :استثناء  الحاالت التي يجوز إثباتها بالشهادة 

دينار،  اآلف( 5) عن قيمتها تقل التي القانونية المادية والتصرفات قائعيجوز اإلثبات بالشهادة في غير الو  -1
 .بالكتابة )أو ما يسمى بدء بينة خطية( الثبوت عند وجود مبدأ

( اآلف 5يجوز اإلثبات بالشهادة في غير الوقائع المادية والتصرفات القانونية التي تقل قيمتها عن )كما  -2
 .الذي ي ثبت الحق المدعى به الكتابي السند فقدان عند دينار،

( اآلف 5يجوز اإلثبات بالشهادة في غير الوقائع المادية والتصرفات القانونية التي تقل قيمتها عن )كذلك  -3
 .الكتابي الدليل على الحصول من عند وجود مانعدينار، 

( اآلف 5تقل قيمتها عن ) يجوز اإلثبات بالشهادة في غير الوقائع المادية والتصرفات القانونية التي ماك -4
 .بالشهادة اإلثبات يجيز قانوني تصرف أو اتفاق وجوددينار، عند 

( اآلف 5كذلك يجوز اإلثبات بالشهادة في غير الوقائع المادية والتصرفات القانونية التي تقل قيمتها عن ) -5
 .العامة اآلداب أو العام النظام أو للقانون العقد مخالفةدينار، عند 

 وشروطه القانونية: بالكتابة الثبوت مبدأ
 به المدعى الحق وجود تجعل أن   شأنها من يكون الخصم من تصدر كتابة كل هي :بالكتابة الثبوت مبدأ
 .)مثل الرسائل والمخاطبات التي تجري بين غير المعنيين وتكون فيها إشارة للحق المدعى به( االحتمال، قريب

 :شروطه
 .قانونا   مقامه يقوم من أو الخصم من ادرةص أي ،مكتوبة ورقة وجود. 1
 .قانونا   يمثله من أو الخصم من الكتابة تصدر أن. 2
 .االحتمال قريب به المدعى الحق وجود الورقة تجعل أن. 3

 الكتابي السند فقدان أجاز قانون اإلثبات لصاحب المصلحة، إثبات بالشهادة: الكتابي السند إثبات فقدان
 :بشرطين بشهادة الشهود، لكن  

 .شروطه لجميع مستوفيا   كامال   السند هذا يكون أن ويشترط كتابي، سند وجود -أوال  
 .ذلك( شابه وما السرقة أو الفيضان أو )كالحريق. اجنبي بسبب السند فقدان -ثانيا  
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 :الكتابي الدليل على الحصول موانع
 اي ما، أمر إلثبات القانون عليه نص بأجراء القيام دون يحول الذي المادي السبب هو :المادي المانع -أوال  

وقت  بالتصرف القانوني تحيط التي والمالبسات الظروف لطبيعة نظرا   كتابي دليل على الحصول استحالة
 .هاجراء
وهو  ما، أمر إلثبات القانون عليه نص بأجراء القيام دون يحول شخصي وهو كل سبب :االدبي المانع -ثانيا  

القانوني  بالتصرف كتابي دليل استحصال من تمنعه االنسان والتي حياة في المعنوية اتاالعتبار  يشمل كافة
 .)مثل عالقة الزوجية، وعالقات القربى والمصاهرة(

 يمنع قانون اإلثبات العراقي، سماع الشهادة في الحاالت اآلتية: :بالشهادة اإلثبات منع حاالت
 .دينار اآلف خمسة عوى تزيد عنالقانوني موضوع الد التصرف إذا كانت قيمة. 1
 .الكتابي الدليل عليه )أي لما ورد( في اشتمل لما مجاوزة أو إذا كان في سماع الشهادة مخالفة. 2
 .بالشهادة إثباته يجوز ال حق من جزء   الذي يكون القانوني التصرف إثبات. 3
منه، ألن  ذلك يتنافى  أقل إلى القانوني للشهادة النصاب على سماع شهادة تزيد طلبه عن الخصم عدول. 4

 .مع مبدأ الحصر المسبق للشهود
 

 :اإلثبات في الشهادة حجية
 تمتاز الشهادة كدليل في اإلثبات بجملة خصائص أهمها:

 .ملزمة غير حجة الشهادة. 1
 .قاطعة غير حجة الشهادة. 2
 .متعدية حجة الشهادة. 3
 .مقيدة حجة الشهادة. 4
 
 
 
 
 
 



 36من  45الصفحة 
 

 بالشهادة: ثباتاإل  تقدير في المحكمة دور
 أن فيمكنها تقدير قيمتها من الناحيتين الشخصية والموضوعية للمحكمة، يعود تقديرية مضمون الشهادة مسألة

وترفضه كال  أو جزءا ، وأن  تركن في الحكم إلى أي دليل آخر في  تتركه أن   ويمكنها بمضمون الشهادة، تأخذ
 اإلثبات تراه هي.

 
 خامسا : القرائن

 استنباط فهي مجهولة، واقعة لمعرفة معلومة واقعة من القاضي أو القانون يستخلصها التي هي النتائج لقرينة:ا
  .معلومة ثابتة واقعة من مجهول أمر

 من حدوثه يغلب مما المشرع يستنبطها القانونية فالقرائن وقرائن قضائية، قرائن قانونية والقرائن نوعان:
 الدعوى ظروف من القاضي يستنبطها التي فهي القضائية القرائن أما ،القانون في بنص عليها وينص الوقائع،

 .ومالبساتها
 القانونية: . القرائن7

 في مألوف هو لما وفقا   صحيحا ، الممكن أو المحتمل الشيء يجعل قانوني فتراضا القانونية، بالقرينة يقصد
 عن القانون يحاول التي القانونية الصياغة وسائل من وسيلة ةالقانوني والقرينة العقل، يرجحه لما وفقا   أو الحياة،
 .والتحديد اليقين من بشيء بالواقع االمساك طريقها
 فيستدل ثبتت فإذا عليها، هو نص واقعة من مباشر، دليل عليها يقم لم لواقعة المشرع استنباط القانونية فالقرينة

 .إثباتها المطلوب الواقعة تلك ثبوت على بها
 :منها القانونية القرينة على عديدة امثلة كوهنا
 .ذلك بغير االتفاق قضى إذا اال عنه العدول يجوز ال باتا   صبحأ العقد أن على دليال   العربون دفع يعتبر. 1
 (عراقي مدني 62 م)
 ةالكافي الحيطة يتخذ لم أنه ثبت إذا إال   ضررها، يضمن ال بأذنه غيره ملك في الدابة شخص، أدخل إذا. 2

 (عراقي مدني 223/3 م) الضرر وقوع لمنع
 م) ذلك غير الظروف من تبين إذاإال   حصته، بقدر كل الباقين، على الرجوع حق الدين وفى الذي للمدين. 3

 (عراقي مدني 337/2
 على الدليل يقوم حتى- فيفترض بأوصافه، بيان وضع دون تم قد للمستأجر المأجور تسليم كان إذا. 4

 (عراقي مدني 772/2ادة ملا) حسنة حالة في تسلمه قد المستأجر أن   -العكس
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 :هاصور و  القانونية القرائن أنواع
 :البسيطة القانونية أ. القرائن

 الخصم عاتق إلى اإلثبات عبء وتنقل اإلثبات، من لمصلحته، القرينة تقررت م ن هي القرائن التي تعفي
. العراقي المشرع افترضه ما عكس إثبات للخصوم يحقف العكسي، بالدليل نقضها يجوز القرائن وهذه اآلخر،

 (.ذلك غير على القانون ينص لم ما العكسي بالدليل القانونية القرينة نقض يجوز إذ)
 :أولي افتراض اساسها قانونية قرائن -أوال  
 عملها، سهلفي قانونية، قاعدة إلى منه ليصل أولي، يقرره، افتراض أساسها المشرع، يقررها قانونية قرائن وهي

 في ويفترض) أنه: على نصت إذ العراقي، المدني القانون من( 132/2) المادة في عليها المنصوص كالقرينة
 .(ذلك غير على الدليل يقم لم ما العقد في السبب هذا يذكر لم ولو مشروعا   سببا   له أن التزام كل

 على قرينة األجرة من بقسط الوفاء) أن: ىعل نصت التي العراقي المدني القانون من( 766) المادة -ثانيا  
 .(ذلك عكس على الدليل يقوم حتى ،القسط هذا على السابقة باألقساط الوفاء

 :القاطعة القانونية ب. القرائن
 :العام بالنظام المتعلقة القاطعة القانونية القرينة النوع األول:

 حتى اإلثبات، أدلة من دليل بأي مطلقا   عكسها إثبات يجوز وال العامة، المصلحة لحماية وضعت القرائن وهذه
 .واليمين باإلقرار

 :العام بالنظام المتعلقة غير القاطعة القانونية القرينة النوع الثاني:
 القرينة نقض في واليمين اإلقرار قبول يجوز) أنه: العراقي اإلثبات قانون من( 111) المادة نص من يفهم

 ومن أمثلة ذلك أنه يجب ،(العام بالنظام تتعلق ال التي االمور في العكس إثبات تقبل ال التي القاطعة القانونية
 على نفسها، تلقاء من المحكمة، توجهها يمينا   يحلف أن واحدة سنة بمرور الدعوى سماع بعدم يتمسك من على
 يعلمون ال بأنهم نمحجوري كانوا أن أوليائهم أو المدينين ورثة إلى اليمين وتوجه بالدين مشغولة غير ذمته أن

 .الدين بوجود
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 :في االثبات القانونية القرائن حجية
 فهي الحجة، هذه صحة على عام بوجه الدليل يقم لم فإذا المشرع، يقيمها حجة إال   القانونية القرينة ليست. 1
 .االحوال بعض في الخطأ فيه يصح احتماال   تكون أن تعدو ال
 بوصفها المشرع قررها التي القرينة عكس إثبات ذلك معنى يسول القانونية، القرينة خالف إثبات باإلمكان. 2

 .تشريعية قاعدة
 مطابقتها عدم أي بصددها، الخصم يكون التي الحالة خالف إثبات القانونية، القرينة خالف بإثبات يقصد. 3

 .الخصمين أحد يتمسك بها والتي النزاع، في المطروحة القضية في للواقع
 لقيامها، القانون يتطلبها التي الشروط توافر في ينازع أن القانونية، بالقرينة عليه تجيح الذي للخصم أن كما. 4

 .الشأن هذا في خصمه أدلة يدحض وأن
 عجز أو يفعل لم فأن ،خالفها إثبات للخصم تسمح أن بعد إال   القانونية، القرينة تأخذ أن للمحكمة يجوز ال. 5

 .بها األخذ من محيد ةللمحكم يكون ال الحالة هذه ففي ذلك، عن
 اليمين، عن بنكوله أو لمصلحته القرينة تقررت من بإقرار خالفها إثبات يمكن البسيطة القانونية والقرينة. 6

 .القضائية القرائن أو بالشهادة معزز بالكتابة الثبوت بمبدأ أو بالكتابة وكذلك
ذا. 7  اآلف خمسة على قيمته تزيد ال قانوني فتصر  أو مادية واقعة إثبات في البسيطة القرينة استخدمت وا 

 البسيطة القانونية القرينة خالف إثبات يجوز القضائية، وال بالقرائن أو بالشهادة عكسها إثبات فيمكن دينار،
 .اإلثبات طرق من الطريقتين بهذين اإلثبات فيها يجوز التي الحاالت في اال القضائية، القرائن أو بالشهادة

 وهذه العامة، المصلحة حماية تستهدف العام بالنظام تتعلق قرائن أما فهي القاطعة قانونيةال القرينة اما. 8
 ال اإلثبات طرق من الطريقين هذين ألن يمينا ، أو إقرارا   كان سواء عكسي، دليل بأي دحضها يجوز ال القرائن
 .العام النظام من يعد هو فيما قبولهما يجوز

 
 القضائية: مميزات القرينة

 من ثابت، غير أمرا   القاضي استنباط بأنها القضائية القرينة العراقي، اإلثبات قانون من( 112) المادة عرفت
 .المنظورة الدعوى في لديه ثابت أمر
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 :اإلثبات د عبءيفي تحد القضائية القرائن أهمية
 قاعدة من خفيفوللت الخصوم بين اإلثبات عبء بنقل للقيام القاضي بها يستعين التي الوسائل من تعد. 1
 دون الخصمين أحد كاهل على اإلثبات عبء يقع ال حتى ،(أنكر من على واليمين ادعى من على البينة)

 .اآلخر
 على يساعد ومما قصدهما، واستظهار المتعاقدين إرادة عن الكشف في القضائية بالقرائن القاضي يستهدي. 2

 الدعوى، في المتوافرة المعلومات أو الثابتة الوقائع من استنباطها، في واسعة تقديرية سلطة للمحكمة أن ذلك،
 .الدعوى ظروف من أو
 

 للقرينة القضائية عنصران: مادي ومعنوي: :القضائية القرينة عناصر
 :المادي العنصر -أوال  

 يثق من طريق عن أو المعاينة طريق عن سواء ثبوتها، من القاضي يتحقق وقائع من العنصر هذا يتكون
 الخاصة للقواعد وفقا   والشهادة كالكتابة اإلثبات، طرق من آخر طريق عن أو ،يعينهم الذين الخبرة كأهل فيهم،
 .إثباتها المراد الوقائع على داللتها منها ويستنبط القاضي يفسرها التي هي الوقائع وهذه منها، بكل
 :المعنوي العنصر -ثانيا  
 وقواعد عقله مستخدما   الدالئل، أو الثابتة الوقائع تلك اضيالق بواسطته يفسر استنباط المعنوي، بالعنصر يقصد

 .إثباتها المراد الواقعة إلى الثابتة الواقعة هذه من ليصل المنطق،
 القضائية: بالقرائن اإلثبات في القاضي دور

 ولها منها، القضائية القرائن ستنباطال اساسا   واتخاذها عليها واالعتماد الوقائع تقدير في واسعة سلطة للمحكمة
 دامت ما النزاع، نطاق عن خارجة بوقائع وحتى بل بأحدهما، بالخصمين أو متصلة وقائع على تستند أن

 وتستطيع إثباتها، المطلوب بالوقائع عالقة لها وكانت الدعوى، اضبارة إلى ضمت قد بها المتعلقة األوراق
 القضائية القرينة ستنباطاف إثباتها، المطلوب الواقعة على بها تستدل أن العقلي االستنباط طريق عن المحكمة
 .الدعوى وظروف الوقائع ختالفال نظرا   حصرها؛ لعدم وتقديره القاضي حكمة إلى متروك
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 :القضائية بالقرائن اإلثبات نطاق
 القضائية: بالقرائن اإلثبات فيها يمنع الحاالت التي

 إثبات فيمنع القيمة، محدد غير كان أو دينار، اآلف خمسة على تزيد القانوني التصرف قيمة كانت إذا. 1
 .القضائية بالقرينة انقضائه أو التصرف وجود

 القانوني التصرف كان ولو حتى يجاوزها ما أو الكتابة يخالف ما إلثبات القضائية القرائن قبول يمنع. 2
 .دينار االف خمسة على قيمته تزيد ال إثباته المطلوب

 إثباته يجوز ال حق من جزءا   إثباته المطلوب القانوني التصرف كان إذا ائية،القض القرائن قبول يمنع. 3
 .الحق من الباقي هو الجزء هذا كان لو حتى بالشهادة

 ثم دينارا اآلف خمسة على قيمته تزيد بما الدعوى في الخصوم احد طلب إذا القضائية، القرائن قبول يمنع. 4
 .مةالقي هذه عن يقل ال ما إلى طلبه عن عدل

 القضائية: بالقرائن األصلية لإلثبات الحاالت
 .والحريق كالفيضان بالقرائن القضائية، المادية الوقائع إثبات يتم: المادية الوقائع إثبات. 1
 .دينار اآلف خمسة على قيمته تزيد ال الذي القانوني التصرف. 2
 .القانوني التصرف في االحتيال أو الغش إثبات. 3

 وز فيها اإلثبات بالقرائن القضائية على سبيل االستثناء:الحاالت التي يج

 . وجود مبدأ ثبوت بالكتابة.1
إذا وجد مانع مادي أو ادبي حال دون الحصول على دليل أي  :. قيام مانع من الحصول على دليل كتابي2

 كتابي.
صاحبه فيه، فيجوز اإلثبات  رادةفقد السند الكتابي بسبب ال دخل إلجنبي: إذا أ. فقدان السند الكتابي بسبب 3

 بالقرائن القضائية.
 . إذا وجد قانون أو اتفاق يجيز اإلثبات بالقرائن القضائية.4

 القانونية: والقرائن القضائية القرائن بين ختالفأوجه اال
 نةمعي قوة يمنحها الذي وحده هو للدالئل يعطيه الذي فالتقدير القاضي، عمل من القضائية القرائن تعد -أوال  
 .للقرينة الثبوتية والقوة القرينة بها ترتبط التي الدالئل يحدد الذي هو فالقانون القانونية القرائن أما اإلثبات، في
 اعفاء هي بل لإلثبات، طريقا   ليست القانونية القرينة أن حين في لإلثبات، طريقا   القضائية القرينة تعد -ثانيا  
 .منه
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 فتقبل قطعية غير القضائية القرائن داللة أن حين في عكسها، إثبات يجوز ال ةقطعي القانونية القرينة -ثالثا  
 .العكس إثبات
 أن   حين في اإلثبات، في الشهادة لقوة مساوية فجعلها اإلثبات، في القضائية القرينة قبول المشرع قيد -رابعا  

 .دينار اآلف خمسة على قيمته تزيد قانوني تصرف في ولو اإلثبات من تعفي القانونية القرينة
 
 

 االحكام القضائية سادسا :
 ما ومعتبرا   مرعيا   ويبقى الحقيقة، عنوان يعد ما، خصومة المختصة في المحكمة تصدره القضائي الذي الحكم

 التي الرسمية السندات من المحاكم أحكام القانونية، وتعد الطرق وفق منها أعلى محكمة من ينقض أو يبطل لم
قانونا ، وتكون األحكام القضائية  المقررة بالطرق تزويرها يتبين لم ما فيها، دون كافة بما اسالن على حجة هي

دليال  كامال  في اإلثبات عندما تكون صادرة وفق قواعد االختصاص الصحيحة، وتحوز حجية الشيء المقضي 
 .فيه
 به يضار أو منه يفيد ال الحكم وأن   ،نسبية القضائية أنها االحكام حجية في أطرافها، فاألصل لغير بالنسبة أما
 .بينهم إال   الحجية يحوز وال فيها، صدر التي الدعوى في خصما   كان من إال  
 

 العام، ويترتب على ذلك: النظام من القضائية االحكام تعدُّ حجيةالعام:  النظام القضائية من االحكام حجية
 .الخصوم أحد بها يتمسك لم ولو نفسها تلقاء من بها، تقضي أن للمحكمة. 1
 .الدعوى مراحل جميع في بها التمسك يجوز. 2
 .باطال   يقع بها التمسك عن التنازل على/ أو االتفاق أن. 3
 

كدليل في على الحجية القضائي لكي يحوز الحكم  القضائي كدليل إثبات: الحكم في توافرها الواجب الشروط
 فيه ما يأتي: يشترطاإلثبات 

 أم جنح أم شخصية، أحوال أم بداءة محاكم أكانت سواء قضائية )محكمة(، جهة من ا  صادر  يكون أن. 1
 .االدارية أو الوالئية سلطتها ال األصلية، المحكمة سلطة بموجب صادرا   الحكم يكون وأن جنايات،

 .أصدرته الذي الحكم موضوع في الفصل والية لها محكمة من صادرا   يكون أن. 2
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 المحاكم من صادرا   يكون أن المقضي، األمر حجية على يحوز لكي القضائي كمالح في يشترط كذلك. 3
 .العراقية

 :البات القضائي الحكم
 أجزائه بكامل المحكمة على المطروح النزاع موضوع في فصل الذي القضائي هو الحكم البات: القضائي الحكم

بمرور المدة القانونية عليه دون الطعن  أما بتصديقه من محكمة الطعن، أو بعضها، واكتسب درجة البتات، أو
 فيه.

 البداءة محكمة من يصدر الذي فالحكم النهائية، الدرجة الحكم يبلغ لم ولو حتى القضائي للحكم الحجية وتثبت
 من( 161/3) المادة ذلك على نصت وقد الحجية إن اكتسب الدرجة القطعية بمرور المدة القانونية، له تثبت
 إبطال إلى الطعن انتهى فإذا مؤقتة، تكون الحجية هذه وأن   ،1666 لسنة( 83) رقم لمدنيةا المرافعات قانون
 مواعيد بفوات حجيته للحكم تثبت وكذلك األخير، للحكم وتثبت الحجية، هذه زالت نقضه أو فسخه أو الحكم
 .الطعن بعد الحكم على بالمصادفة أو الحكم في الطعن

 
 القضائي: الحكم بمنطوق التمسك
 :هي: أربعة اقسام القضائي من الحكم يتألف

 تشكيل المحكمة، وتفاصيل بيانات األطراف. .1
األصل أن وقائع الدعوى التي وردت في الحكم ال حجية لها في دعوى أخرى، ولكن قد  الحكم: وقائع. 2 

عندئذ حجية فتكون للوقائع  ،تكمل بعض وقائع الدعوى منطوق الحكم، بحيث يكون المنطوق ناقصا  بدونها
 األمر المقضي فيها تكمل به المنطوق.

سباب الحكم ال تحوز حجية األمر المقضي، اال أن أاألصل أن  الحكم )حيثيات القرار القضائي(: أسباب. 3
هناك اسبابا  مرتبطة ارتباطا  وثيقا  بمنطوق الحكم، بحيث تكون معه وحدة ال تتجزأ، فيرد عليها ما يرد عليه، 

 حجية األمر المقضي مع منطوق الحكم.وبذلك تكتسب 
منطوق الحكم: األصل أن الحجية ال تثبت اال لمنطوق الحكم الصريح،  الحكم )الفقرة الحكمية(: منطوق. 4

ألن هذا الجزء هو الذي تتمثل فيه الحقيقة القضائية، اي الفصل في موضوع النزاع وهو الذي يتضمن قرار 
 القاضي بمنح الحماية القضائية.
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 االحكام: بحجية الدفع وطشر 
 إذا الحقوق، من فيه فصلت بما حجة تكون البتات، درجة حازت التي العراقية المحاكم من الصادرة االحكام

 وسببا . محال   الحق بذات النزاع وتعلق صفاتهم، تتغير ولم الدعوى، أطراف اتحد
 :الخصوم اتحاد -أوال  
 ال العقود كحجية االحكام فحجية الدعوى، في والممثلين خصومال اال معينة قضية في الصادر الحكم يلزم ال

 طرفا   يكن لم شخص على حجيته ما، لحكم نعطي أن العدل من ليس ألنه فيها؛ طرفا   كان من على اال   تسري
 .الدعوى في

 (:المحل) الموضوع اتحاد -ثانيا  
 ما بأنه الدعوى موضوع ويعرف مها،معال وتوضح نطاقها تحدد التي المهمة العناصر من الدعوى موضوع يعد

 لحمايته، المدعي يسعى الذي القانوني المركز أو الحق فهو دعواه عريضة في المحكمة من المدعي يطلبه
 الزام أو قانوني، مركز وجود عدم أو وجود تقرير عن عبارة فهو معنوي، أو مادي بشيء ذلك تعلق سواء

 .عمل عن ناعاالمت أو بعمل القيام أو شيء بأداء الخصم
 :السبب اتحاد -ثالثا  

 .واحدا   والجديدة السابقة الدعوى سبب يكون أن به يقصد
 

 والجزائية المدنية االحكام حجية
 توافرت، قد للحكم الحجية ثبوت شروط دامت ما امامها، به المقضي األمر حجية المدنية المحاكم أحكام تحوز
 خصمه، على جديدة دعوى اقامة للدعوى الخاسر الخصم ىعل ويمنع والسبب، والموضوع الخصوم اتحاد وهي

 .فيها الفصل لسبق الدعوى هذه نظر جواز بعدم الدفع حق اآلخر وللخصم
 الجزائية: المحاكم أمام المدنية االحكام حجية

 حجية له تكون ال المدني الحكم فان الجزائية، الدعوى إقامة قبل المدنية الدعوى المدنية المحكمة حسمت إذا
( 23) رقم الجزائية المحاكمات اصول قانون من( 226 المادة) في المرسومة الحدود في الجزائية المحكمة أمام
 .1671 لسنة

 المدنية: المحاكم أمام الجزائية االحكام حجية
 الوقائع في اال الجزائي بالحكم المدني القاضي يرتبط ال) بأن العراقي اإلثبات قانون من( 117) المادة قضت

 غير فعل عن المدنية المسؤولية نشوء تعالج المادة فهذه( ضروريا   فيها فصله وكان الحكم هذا فيها فصل لتيا
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 الجريمة هذه عن فتنشأ آخر شخص قتل جريمة شخص يرتكب كان ،الجزائية المسؤولية جانب إلى مشروع
 لحق الذي الضرر عن ورثته أو عليه المجنى لتعويض مدنية ودعوى المتهم على العقوبة لتوقيع جزائية دعوى
 .بهم
 

 المدني: القضاء أمام الجزائي لالعتداد بالحكم توافرها الواجب الشروط
 .ضرورية الجزائية الواقعة فوحدة :الواقعة وحدة. 7
 .والية ذات جزائية محكمة من جزائي حكم يصدر أن فالمهم :بات جزائي حكم صدور. 8
 في بات حكم صدور قبل البات الجزائي الحكم يصدر أن يشترط :لمدنيا الحكم قبل الجزائي الحكم صدور -أ

 .به المدني القاضي ليتقيد المدنية الدعوى
. فيها شريكا   أو فاعال بوصفه فيها مساهمته المتهم إلى الجريمة بنسبة يقصد :المتهم إلى الجريمة نسبة -ب
 رفض المدني للقاضي فليس الجزائية المسؤولية صرعنا فيها توافرت جريمة عن المتهم الجزائي الحكم أدان فإذا

 .الجريمة يرتكب لم انه اساس على التعويض
 على ويطلقه الجزائي الحكم اليه يذهب الذي القانوني بالوصف المحكمة تلتزم :للجريمة القانوني الوصف. 3

 الواقعة يصف أن المدني للقاضي فليس سرقة بأنها جريمته بوصف المتهم الجزائي الحكم ادان فإذا الواقعة،
 .مثال   اختالس أو أمانة خيانة بأنها
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 سابعا : اليمين
 :الحاسمة اليمين األول: اليمين

 الحاسمة: اليمين تعريف
 عدم أو يزعمه، ما صحة على الخصمين، أحد من تبارك وتعالى، يصدر باهلل قسم ،الحاسمة باليمين يقصد
 .الدعوى بها تنتهي الحاسمة بأنها اليمين التي ف اليميناآلخر، وتعر   الخصم يدعيه ما صحة
 ومن اليمين يوجه من في شروط توافر. 2 .المحكمة بأذن ذلك يكون أن. 1 :الحاسمة اليمين توجيه شروط
 .اليمين اليه توجه

 .اليمين محل في وشروط. 3
 :المحكمة بأذن الحاسمة اليمين توجيه -أوال  
من  ظهر له أن  القصد إذا توجيهها يرفض وله أن   اليمين للخصم، توجيه ئمةر مدى مالفللقضاء تقدي -أ

 .هو الكيد توجيهها
 قريبة غير بشأنها توجه التي الوقائع كانت إذا توجيهها: يرفض وأن اليمين توجيه ضرورة يقدر أن   للقضاء -ب

 على بناء اال اليمين توجيه يصح وال اإلثبات، طرق من أخرى بطرق عليها الدليل قدم أن سبق أو ،االحتمال
 خصمه تحليف حقه من بأن اإلثبات عن العاجز الخصم على يعرض أن أو القاضي، من وبأذن الخصم طلب
 .الخصم موافقة دون القاضي من توجيهها يجوز وال ذلك، اراد أن اليمين

 :االهلية -ثانيا  
 :الحاسمة اليمين موجه الخصم في يشترط. 7
 سفه، وال أو غفلة أو عته أو لجنون عليه محجورا   يكون أن دون الرشد، سن بلغ أي ،ليةااله كامل يكون أن

 بعد المختصة القاصرين رعاية مديرية بموافقة اال القانونية، التصرفات مباشرة القيم أو الوصي أو للولي يجوز
 (1).ذلك في القاصر مصلحة من التحقق

                                                           

اذا كان الخصم شخص معنوي فال يصح تحليفه اليمين : )82/8/8074في  788القرار محكمة التمييز العراقية  -(7(
لدى التدقيق والمداولة من )القرار:  .( من العقد المذكور(74وبذا يكون اعتبار العقد مفسوخا بحكم صراحة المادة البند )

قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز االتحادية، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ومشتمال على اسبابه 
اء اتباعا القانون وج ألحكامفقرر قبوله شكال ولدى عطف النظر على الحكم المطعون به وجد انه صحيح لموافقته 

 8077/الهياة االستئنافية العقار/3342من هذه المحكمة واخرها القرار ) الصادرةالتي رسمتها قرارات النقض  لإلجراءات
عجزت عن اثبات دفعها بشان حصول موافقة تحريرية من خصمها  المستأنفة -ذلك الن المدعية ( 74/77/8077في 

( من عقد 1الغير فتكون بذلك قد خالفت ما اشترطه الطرفان في البند )المؤجر على ايجار الماجور او جزء منه الى 
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 :اليمين إليه توجه من أهلية. 8
 وتوجه به، المدعى الحق في التصرف أهلية الحاسمة، اليمين اليه توجه الذي الخصم في توافري أن ينبغي
 .الشخص ذمة إلى احتكام الحلف ألن ممثله؛ إلى توجيهها يجوز وال شخصيا ، الخصم إلى اليمين

 :اليمين محل. 3
 إليه الموجهة بالخصم لوقائعا هذه تتعلق وأن   عليها، المتنازع بالوقائع متعلقة تكون أن اليمين في يشترط
 :اليمين

 يترتب و عليه، المدعى وينكرها المدعي يدعيها واقعة كل اليمين، بموضوع ويقصد بالوقائع: اليمين تعلق -أ
 .معين حق ثبوتها على
 اليه وجهت الذي متعلقة بالخصم الواقعة تكون أن إذ ينبغي اليمين: اليه الموجهة بالخصم الوقائع تعلق -ب
 .الحاسمة مينالي

 :الحاسمة حلف اليمين آثار
 ويؤدي( اقسم) الحالف يقول بان اليمين تأدية تكون -أوال  ) أنه: على اإلثبات قانون من( 118) المادة نصت

 ديانته في المقررة لألوضاع وفقا يؤديها أن اليمين اليه وجهت لمن يجوز -ثانيا   المحكمة، اقرتها التي الصيغة
 .(ذلك طلب إذا
 بالدعوى، لها عالقة ال امورا   والمتضمنة طلبها، التي بالصيغة الحاسمة اليمين توجيه على الخصم أصر إذا أما

ذا اليمين، صيغة تضع التي هي الخصوم، ال المحكمة ألن اليمين، توجيه عن النظر صارفا   فيعتبر  اجتمعت وا 
 . واحدة بيمين االكتفاء للمحكمة جاز ،واحدة دعوى في مختلفة طلبات
 أن   الدعوى، خسر لمن ذلك بعد يجوز وال النزاع، حسم اليه، قبل م ن وجهت اليمين من حلف على ويترتب
 أن   اليمين عليه ردت لمن يجوز ال وكذلك ذاته، الموضوع في أخرى مرة اليمين حلف من مخاصمة إلى يعود
 .ثانية يردها

 ،هؤالء غير على له أثر يكون وال والخاص، العام وخلفهم فقط للخصوم بالنسبة أثره اليمين حلف على ويترتب
 .الشائع بالمال يتعلق بشأنه الحلف تم الذي النزاع كان إذا ،مثال   الخصوم ألحد الشيوع على كشريك

                                                                                                                                                                      

ولتعلق اليمين بشخص من  75/4/7112وتاريخ  8247االيجار المبرم بينهما والمصدق لدى دائرة الكاتب العدل بعدد 
صراحة نص  توجه اليه وبما ان خصمها شخص معنوي لذا فال يصح تحليفه اليمين ويكون اعتبار العقد مفسوخا بحكم

( من العقد المذكور صوابا ولما كان الحكم االستئنافي المميز قد قضى بذلك لذا قرر تصديقه ورد الطعون 74البند )
 .م(82/8/8074هـ الموافق  7435/ربيع الثاني/ 82في  باألكثريةالتمييزية وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار 
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 وسائل إلى يستند وان الخصم، يحلف أن قبل ذلك عن يرجع أن اليمين اليه وجهت لمن يجوز انه ويذكر
 اليمين، توجيه عن الرجوع العراقي اإلثبات قانون إذ يجوز في ظل الدفع، أو االدعاء إلثبات األخرى اإلثبات
 .فعال   اليمين يحلف حتى قائما   الرجوع حق ويبقى للخصم، واعالنه اليمين بتحليف الحكم صدور بعد حتى
ذا  فلم هدعوا إلثبات أخرى إثبات طرق إلى لجأ ثم ،جائزا   فيها الرجوع كان وقت في اليمين وجه من رجع وا 

 هذا خصمه منه وقبل توجيهها، عن نهائيا   نزل قد يكن لم ما اليمين، توجيه إلى ثانية يعود أن له جاز يفلح،
 .التنازل

 
 ألدائها: المحدد الموعد في يحضر ولم اليمين اليه وجهت من حكم

 لم إذا قد يحضر من  وجهت إليه اليمين جلسة المرافعة، ويرفض بقول صريح فصيح حلف اليمين، ولكن  
 توافرت قد تكون ان   بشرط اليمين، رفضا  ضمنيا  منه لحلف عد  ذلك جلسة الحلف منه، المطلوب يحضر
 .القضاء مجلس في توجيهها على القاضي ووافق أصال ، اليمين شروط

 اليه وجهت من سكوت في ويتحقق الحكمي، النكول ويسمى ضمنيا ، يكون والنكول كما يكون صريحا ، قد
 .الحضور عن فيمتنع اليمين لحلف القضاء مجلس إلى يدعى أن أو ،باالمتناع يصرح أن   دون ناليمي

 :اليمين رد
 تكون أن يشترط ولكن اليه، وجهها من على يردها وانما يحلفها ال  أ اليمين، اليه توجه الذي للخصم يجوز
 .الطرفين بين مشتركة اليمين موضوع الواقعة
 كتوجيهها اليمين، رد ألن ايضا ؛ اليمين رد في اليمين، لتوجيه القانون يتطلبها التي الشروط تتوافر ان ويشترط
 .االرادة عيوب من والخلو التصرف، أهلية كمال هذه والحالة فيشترط منفردة، ارادة عن صادر قانوني تصرف

 ناكال   عد يحلفها، أن ورفض اليمين عليه ردت أو يردها، ولم فورا   يحلفها أن   ورفض اليمين اليه وجهت ومن
 أن القاضي على ويجب رادِّها، أو اليمين موجه اآلخر للطرف نهائيا ، النزاع موضوع الحق عليه بذلك وثبت
 على ثانية اليمين رد له يجوز وال بالحلف، ملزما   هذا صبحأ وجهها من إلى اليمين ردت ومتى له، يقضي

ال   خصمه، ذا الدعوى، كسب فهاحل فإذا مفرغة، حلقة في النزاع دار وا   دعواه. وخسر ناكال   عد يحلف لم وا 
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 :الُمتمِّمة اليمين الثانية: اليمين
هي اليمين التي  :الُمتمِّمة واليمينناقص،  دليل فيها كان إذا الدعوى في القاضي من الم تمِّمة اليمين توجه

 أن يجوز ال اليمين عتها، وهذهقنا الستكمال الدعوى في الخصمين أحد إلى نفسها تلقاء من المحكمة توجهها
 اليمين المدعية تحليف يجوز ال اآلخر كما هو الحال في اليمين الحاسمة، كما إلى الخصمين أحد يوجهها
 .والنسب والحرمة بالحل الدعوى لتعلق والبنوة الزواج إثبات حالة في الم تمِّمة
ح الخصمين من أيا   يختار أن وله ابيا ،ايج دورا   فيها القاضي ويلعب للقاضي، ملك الم تمِّمة فاليمين  بينته، ليرجِّ
 تتخذه إجراء مجرد هي بل ،النزاع تحسم ال الم تمِّمة الكافية، واليمين أدلته بها ليكمل الم تمِّمة اليمين إليه فيوجه

 .ناقص لدليل واستكماال الحقيقة تحري في منها ورغبة نفسها تلقاء من المحكمة
 

  :الحاسمة واليمين لُمتمِّمةا اليمين بين االختالف
 الم تمِّمة اليمين

 
 الحاسمة اليمين

 .المحكمة بأشراف الخصم يوجهها. 1 .القاضي يوجهها. 1
 

 .اآلخر الخصم إلى ردها يمكن. 2 .ردها يمكن ال. 2
 

 .نهائيا   النزاع تقيد القاضي وتحسم. 3 .عنها. النكول أو حلفها بنتيجة القاضي تقيد ال. 3
 

 
 الُمتمِّمة: اليمين في توافرها الواجب وطالشر 

 .الدعوى في كامل يوجد دليل أن  ال -1
 .دليل أي من خالية أن  ال تكون الدعوى -2
 .الدعوى في منتجة الم تمِّمة اليمين موضوع أن  تكون الواقعة -3
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 الُمتمِّمة ليمينالقانونية ل ثاراآل
 ها:ن حلفالنكول ع ، وبينحلف اليمين الم تمِّمةنفرق في اآلثار بين 

 :الُمتمِّمة اليمين حلف -أوال  
ذا الحلف، في غيره يوكل ان له يجوز وال بنفسه، الم تمِّمة المين اليه توجه الذي الخصم يؤدي  الخصم حلف وا 
 األدلة من المحكمة تجد فقد لها، ملزم ذلك غير كان وان االغلب، في لصالحه المحكمة قضت الم تمِّمة اليمين
 .صحيح غير الم تمِّمة اليمين حلف الذي الخصم ادعاء بأن المقنعة

 :حلف اليمين الُمتمِّمة عن النكول -ثانيا  
 دون حالها على تبقى قدمها التي األدلة عن حلفها، فأن الم تمِّمة اليمين اليه وجهت الذي الخصم نكل إذا

 صحة في الشكوك هذه تزداد النكول وعند الناقصة، األدلة ستكمالال اليمين هذه وجهت المحكمة ألن   تغيير؛
 .األغلب على ضده المحكمة تحكم ذاك وعند ادعائه،

 :الُمتمِّمة اليمين من خاصة صور
 :التقييم يمين -أوال  

 المدعى قيمة لتحديد الم تمِّمة اليمين للمدعي توجه أن   المحكمة العراقي اإلثبات قانون من( 122) المادة منعت
 التي للقيمة اقصى حدا   الحالة هذه في المحكمة وتحدد ،أخرى بطريقة القيمة ههذ تحديد استحال إذا إال   به،

 المسروقة األشياء عن وتوجه التقييم(، يمين أو التقدير )يمين اليمين هذه وتسمى بيمينه، المدعي فيها يصدق
 .نية بسوء أو نية بحسن المفقودة أو

 :االستظهار يمين -ثانيا  
فتحلف المحكمة الخصم يمينا   مة، تكون في حاالت نص عليها القانون حصرا ،الم تمِّ  اليمين صور من صورة

متممِّة، فإن  حلف ربح الدعوى، وغالبا  ما تكون عند وجود بداية دليل )أي دليل ناقص(، وسميت يمين 
 في كامل غير دليال   تعزز ألنها )استظهار( ألن  المحكمة تستظهر بها الحقيقة، وهي من أنواع اليمين المتممة؛

ن   توجيهها المحكمة على ويجب الدعوى  (1).الورثة يطلبها لم وا 
                                                           

، ونورد أدناه قرارا  ن الخصومة والنزاع قائمين والمدعي اثبت دعواه بطرق االثباتيمين االستظهار تحلف عندما تكو  -((1
 قضائيا  لالستئناس:

برئاسة القاضي السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم  28/11/2113تشكلت محكمة البداءة في الكرادة بتاريخ 
  :الشعب وأصدرت قرارها اآلتي

  المدعية / ن، ح، ط

  عى عليهم / ر، وجماعتهاالمد
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  القرار

 161/2733لدعوى المدعية وللمرافعة الحضورية العلنية حيث ادعت بان مورث المدعى عليهم شريكها في العقار المرقم 
بتاويين والمتخذ كراج يحتوي على عدد من المحالت وان مورثهم استأثر بمنفعة العقار اعاله ولم يدفع لها مستحقاتها لذلك 

ولغاية تاريخ  11/7/1665حكم بإلزامهم اضافة لتركة مورثهم )ن، م، ط( بحصتها من بدالت منفعة العقار للفترة من تطلب ال
ستون مليون دينار وتحميلهم الرسوم والمصاريف وأتعاب  (60,000,000) وتقدره بمبلغ مقداره 11/7/2118وفاته في 

العقار ولوحظ انه مسجل باسم عدد من الشركاء ومنهم المدعية  المحاماة، وبعد المرافعة اطلعت المحكمة على صورة قيد
ومورث المدعى عليهم واطلعت على القسام الشرعي الذي اثبت وفاة )ن، م، ط( ثم استمعت الى وكالء الطرفين وطلبوا 

( ثالثة 33،826،616تصديق الصلح الواقع بينهم على وفق الشروط االتية )يدفع المدعى عليهم للمدعي مبلغ مقداره )
وثالثون مليون وثمانمائة وتسعة وعشرون الف وستمائة وتسعة عشر دينار بدال  عن المبلغ المدعى به ويحكم لوكالء الطرفين 
االتعاب المستحقة لهم قانونا ويصرف الطرفان النظر عن الطعن بالقرار الذي ستصدره المحكمة( وأضاف الطرفان عبارة 

وتجد  28/111/2113يه الى بنود العقد على وفق ما مسطر في محضر جلسة يوم اضافة الى تركة مورث المدعى عل
المحكمة ان عقد الصلح بين الطرفين تضمن ثالثة بنود، البند االول صحيح وموافق لحكم القانون الن الطرفين لهم ان 

ي، اما عن البند الثاني فأن ( مدن666يتصالحوا عن حقوقهم تجاه بعضهم الن يملكون اهلية التصرف على وفق حكم المادة )
المحكمة تجد استحالة في التنفيذ الن االتعاب لوكالء المتخاصمين تكون بموجب قرار حكم يفصل في نزاع قائم بين الطرفين 

مرافعات التي جاء فيها االتي )يجب على المحكمة عند اصدار الحكم الذي  (166)( من المادة 1وعلى وفق حكم الفقرة )
صومة امامها ان تحكم من تلقاء نفسها بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه( التي اشارت الى تنظيم تنتهي به الخ

( مدني وبذلك 668األحكام، بينما الصلح الواقع بين الطرفين يرفع النزاع ويقطع الخصومة بالتراضي على وفق حكم المادة )
نما للطرفين ان يتصالحوا على مبلغ معين يتفق ال يمكن للمحكمة ان تحكم باألتعاب لعدم وجود نزاع يص در بموجبه حكم، وا 

عليه بينهم يدرج ضمن عقد الصلح ويصدق بقرار من هذه المحكمة وليس بحكم تصدره، كما وجدت المحكمة ان المدعى 
كة وحيث ان المادة عليهم قد وجهت اليهم الدعوى اضافة الى تركة مورثهم )ن، م، ط( وان الدعوى تتعلق بالتزامات تجاه التر 

( اثبات قد اشارت الى قيام المحكمة ومن تلقاء نفسها بتحليف من ادعى حقا تجاه التركة واثبت ذلك بان تحلفه يمين 124)
االستظهار وتجد المحكمة ان تلك اليمين تحلف عندما تكون الخصومة والنزاع قائمين والمدعي اثبت ذلك بطرق االثبات 

االدلة، اما في موضوع بحث هذه الدعوى فان النزاع قد رفع وانتهت الخصومة منذ لحظة ابرام  ويصدر له حكم بموجب هذه
والقبول والذي تم خارج جلسة المرافعة لذلك ليس للمحكمة ان تحلف المدعية يمين االستظهار  عقد الصلح بمطابقة االيجاب

ثبات التي اشار اليها قانون االثبات وحيث ان شراح القانون بعد انتهاء الخصومة، الن يمين االستظهار هي من وسائل اال
يعرفون االثبات بأنه تأكيد حق متنازع فيه له اثر قانوني بالدليل الذي اباحه القانون إلثبات ذلك الحق على وفق ما ذكره 

ذا يستوجب وجود نزاع ( وه26ـ ص  1ـ ج  2118المستشار احمد نشأت في كتابه الموسوم )رسالة في االثبات ـ طبعة عام 
فضال عن االثبات الذي له اركان البد من توفرها حتى يتم العمل بموجب الوسائل التي اقرها القانون ومن بينها يمين 
االستظهار وهذه االركان ثالث )واقعة متنازع عليها، نص في القانون يجعل لهذه الواقعة اثرا  قانونيا ، وان يكون بالدليل الذي 

نون( وهذا ما كتبه معظم شراح قانون االثبات والمالحظ ان الركن االول قد انتفى بعد رفع النزاع وقطع الخصومة اباحه القا
بموجب عقد الصلح على وفق ما تقدم، كما اشار بعض الشراح الى ان يمين االستظهار التي تكون بقرار المحكمة وتوجهها 

ي موضوع الدعوى عند الحكم او في قيمة ما يحكم به في الحكم الذي من تلقاء نفسها انما تكون لبناء عقيدة المحكمة ف
يفصل في النزاع وعلى وفق ما ذكره الدكتور همام محمد محمود والدكتور عصام انور سليم في كتابهم الموسوم )النظرية 

( 325ـ ص  2111ة االولى عام العامة لإلثبات في المواد المدنية والتجارية ـ منشورات مكتبة الحلبي الحقوقية بيروت ـ الطبع
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 :(العلم أو يمين عدم) ستيثاقاال يمين -ثالثا  
 بأنهم ليحلفوا المدين ورثة أو بالدين، مشغولة غير ذمته أن على المدين إلى المحكمة توجهها التي اليمين وهي
 .الدين بوجود لهم علم ال

 :ناليمي من أخرى صور
 انه على ادعاءه، واثبت المال أحدٌ  استحق إذا اليمين توجه أن   نفسها تلقاء من للمحكمة :االستحقاق يمين. 7
 .الوجوه من وجه بأي ملكه من يخرجه ولم ألحد يهبه ولم المال هذا يبع لم
 بأي شفعته يسقط مل بأنه اثبت إذا الشفعة لطالب اليمين هذه توجيه نفسها تلقاء من للمحكمة :الشفعة يمين. 8

 .الم تمِّمة صور اليمين من الصورة وهذه الوجوه من وجه
 

 ثامنا : المعاينة
 ذاتها للوقائع بمالمسته اعتقاده طريقها عن القاضي ويكّون المادية، الوقائع في المهمة األدلة من المعاينة تعد
 في ضرورية وهي والبيانات، والمستندات األقوال من الخصوم له   يقدمه   مما ال مشاهداته من الدليل ستخالصاو 

 الصحيح عتقادهاا تكوين من المحكمة تتمكن كي حالته، وفحص النزاع محل معاينة يتعين إذ القضايا بعض
 .فيها الحكم إلى الوصول وكيفية المنازعة حقيقة عن
 

 :إجراء المعاينة في القاضي سلطة
 تتم كما األصلية الدعوى نظر أثناء المعاينة تتمُّ  وقد ،والمنقول والعقار الشخص على المعاينة يصح أن  تجري

 مع األشخاص على المعاينة ترد أن اإلثبات، قانون من (126) المادة أجازت وقد المستعجل، القضاء لدى
 :يتأي ما عتباراال بنظر األخذ

 .همعاينت المطلوب الشخص احترام لضمان الواجب حتياطاال كل مع الشخص معاينة تتم أن يجب -1
 .وفنية عالية معرفة يتطلب ذلك كان إذا الشخص لمعاينة بخبير االستعانة المحكمة على -2

                                                                                                                                                                      

لذلك تجد المحكمة عدم الحاجة الى تحليف المدعية يمين االستظهار ومما تقدم وحيث ان البند االول من عقد الصلح المبرم 
بين الطرفين ينسجم وحكم القانون وبالطلب قرر تصديق عقد الصلح الواقع بين طرفي الدعوى وعلى وفق االتي ) يدفع 

( ثالثة وثالثون مليون وثمانمائة 33،826،616ط( الى المدعية مبلغ مقداره ) م، ن، )ضافة لتركة مورثهم المدعى عليهم ا
وتسعة وعشرون الف وستمائة وتسعة عشر دينار بدال من المبالغ المدعى بها( قرارا  قابال لالستئناف والتمييز استنادا ألحكام 

 .28/11/2113مدني وافهم علنا في  668المادة 
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ثباته، الضرر مقدار لمعرفة المعاينة وتكون تقرر  أن فلها المختصة المحكمة لتقدير تعود المعاينة أن كما وا 
 أن المحكمة وجدت إذا أما حسم الدعوى، مصلحة وفق تجري أنها رأت ما ومتى نفسها، تلقاء من اءهار إج

 .للمعاينة نتقالاال عدم تقرر فأنها أمامها كاملة واألدلة الدعوى أوراق
 

 :المعاينة عن الناتج الدليل حجية
 القاضي على يتوجب إذ المطلوبة، القانونية اإلجراءات فيها يراعى أن  كي تنتج المعاينة أثرها القانوني ل يلزم

 الذي إلى الكشف وال سابقة، دعوى في معاينة إلى االستناد ال يجوز ألنه بنفسه؛ المحل موضوع النزاع معاينة
 إثباتها، طرق أهم من وتعدُّ  المباشرة المادية األدلة من المعاينة العقاري، وتعد كالتسجيل أخرى دائرة به قامت

 .لحكمها سببا   المعاينة تقرير من تتخذ أن وللمحكمة
 

 المعاينة: عن الناتج الدليل تقدير في القاضي سلطة
 أعتبرها المصري فالفقه اإلثبات، طرق من طريقا   تعد المعاينة كانت إذا ما حول الفقهاء بين ثار الخالف أن

 .اإلثبات أدلة من كدليل بالمعاينة وأخذ نزاع كل حسم العراقي المشرع أما اإلثبات، أدلة من دليل
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 :تاسعا : الخبرة
 بالواقعة تتعلق وفنية علمية معرفة إلى للوصول بها القاضي عينيست فنية ستشارةاو  حقيقي تدبير الخبرة

 .سليم أساس على حكمه ليبني عليها ويستند عليه المعروضة
  :لخبير الحاجة تقدير في القاضي سلطة
 بطلبه يبين أن بشرط الخصوم، أحد من طلب على بناء   أو المحكمة، تقدير إلى بالخبير االستعانة تخضع
 على الخصوم يتفق أن أو الخبير، ختيارا عاتقها على يقع التي هي والمحكمة لذلك، دعوهت التي األسباب
 نتخاباب الخصوم من تلقاء نفسها قبل تكليف خبيرا   تختار أن للمحكمة يجوز وال مناسبا ، يروه الذي الخبير
تراضهم على خبرته عند من اع الشأن أوال ، وألن  في اتفاقهم على خبير منعا   أصحاب هم الخصوم ألن خبير؛

 .تقديمها للمحكمة
 قرار تعيين الخبير: ال عليهمتيش الواجب أنْ  البيانات

 .شخصيته على الدالة البيانات من ذلك وغير ومهنته الخبير أسم -1
 .االقتضاء عند العامة التدابير من تخاذها يجب وما فيها بخبرته االستعانة يراد التي األمور تحديد -2
 .إليه الموكلة المهمة من نتهاءاال موعد -3
 .إيداعه وموعد والمصاريف الخبير أجور لحساب المحكمة في إيداعه الواجب المبلغ تحديد -4

 :الخبراء ختيارا أساليب
الخبراء، وهو جدول تنظمه رئاسة  جدول في قيدهم ترتيب حسب نتخاباب المحكمة تلتزم: الخبراء جدول -1

 تسبيب المحكمة بالجدول وتنتخب خبيرا  من خارج الجدول، بعد تلتزم ال أن جوزي ذلك المحكمة المعنية، ومع
 .ذلك
 الخبراء في تتوافر ال الخبرة من أنواع إلى أحتاجت إذا ذلك إلى المحكمة تلجأ: الخبراء جدول خارج خبراء -2

 .ثر في تحقيق العدالةلديها، وحتى لو وجدت لكنها رأت أن  انتخاب خبير من خارج الجدول يفيد أك المسجلين
 :الخبير شروط

 جنائية بعقوبة محكوما   يكون ال والسلوك، وأن وحسن السيرة السمعة، وحسن األهلية، وكامل عراقيا ، يكون أن
 .جدول الخبراء من ستبعادها سبق قد يكون ال وأن بالشرف، مخلة عقوبة أو
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 :الخبير رد
 يطلب أن له   جاز لذلك، نفسه تطمئن فال له   تحيزه   أو خصمه، لصالح الخبير ميل الخصوم أحد أستشعر إذا
 يوضِّح أن   الخصم وعلى لخبرته، إداءه بعد الخبير نتخابا على عتراضاال يجوز وال تعيينه، بعد الخبير ردّ 

 .لطلبه المؤيدة األسباب
  :الخبير التزامات

 على الخبير االلتزام بالواجبات اآلتية:
 الخصوم. أقوال سماع -1
 .آخرين إن  كانت لها عالقة بالدعوى أشخاص أقوال اعسم -2
 .بمهمته بالقيام المتعلقة والوثائق والمعلومات والدفاتر والسندات السجالت على االطالع -3
 .الخصوم تجاه التام بالحياد التمسك -4
 .عمله بسبب عليها أطلع والتي للخصوم والمهنية الشخصية األسرار إفشاء عدم -5
بخبرته، وتقديم تقرير مفصل بالخبرة يضمنه االجراءات التي قام بها، والخبرة التي توصل  ضرمح أعداد -6

 .إليها
 :الخبير عزل

 إخالله حالة في وتقصيرية وجزائية تأديبية مسؤولية عزله على يجوز عزل الخبير عن أداء خبرته، ويترتب
 .عليه عتداءاال أو تهديده أو بعمله لالتدخ تتمثل بعدم حقوقا   بالتزاماته، وبالمقابل فإن  للخبير

 
 :الخبرة كدليل في اإلثبات حجية

 : الخبير مناقشة. 7
 عتراضات،او  ومالحظات آراء من لديهم عم ا وتسألهم الخصوم، بحضور الخبير تقرير بتالوة المحكمة تقوم

 الضرورة، حسب الجلسة لحضور الخبير دعوة تقرر أن   الخصوم، طلب على بناء   أو نفسها تلقاء من وللمحكمة
 .فتراضواال الشك على مبنيا   أو غامضا   كان إذا الخبير تقرير على تعتمد أن للمحكمة يجوز ال كما

 :الخبير تقرير تقويم. 8
 تقرير تقدير أن ،عامة بخدمة مكلف شخص قبل من محرره ألنها الرسمية األوراق بحكم الخبير تقرير ويعد 

، الخبير تقرير من جزء تأخذ أو تترك أن للمحكمة فيحق، إثبات قوة له   ليس وهو مةالمحك لتقدير متروك الخبير
 .الخبير يقدره الذي التعويض مبلغ من تغير أن تستطيع ال أنها كما


