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 تسييج
 السبادئ العامة في االثبات

 االثبات وأىسيتو
 

 أي .آثارىا تختبت قانػنية واقعة وجػد عمى القانػف  حجدىا التي بالصخؽ  القزاء أماـ الجليل ىػ اقامة: اإلثبات
 عمييا تختمف قانػنية واقعة وجػد عمى قانػنا   السعتبخة وبالصخؽ  القزاء اماـ الخرػـ قبل مغ يقجـ الجليل أف  

 ىػ ليذ اإلثبات فسحل آثارىا تختبت قانػنية واقعة وجػد عمى يشرب القانػني بسعشاه بيشيع، فاإلثبات ؼيسا
 .الحق ىحا أنذأ الحي القانػني السرجر بل بو السجعى الحق
 فاإلثبات ،يجعػنيا التي الػقائع برحة القاضي ألقشاع الخرػـ الييا يمجأ التي الػسائل ىي :اإلثبات شخؽ 
 .مبيع أمخ عمى يخد ال واالقشاع اقشاع
 العخاقي: التذخيع في اإلثبات طخق 

. 7 .األحكاـ . حجية6 .. القخائغ5 .. الذيادة4 .ستجػاب. اال3 ..اإلقخار2 .الكتابي .الجليل1) :تدعة ىي
 قػاعج وفق القانػف  حجدىا اإلثبات في حجيتو اإلثبات شخؽ  مغ شخيقة . الخبخة(، ولكل8 .. السعايشة7 .اليسيغ
 .معيشة

 دليل إلى عشو وعجؿ دليل   الخرع اختار فإذا ،القانػف  يجيده اإلثبات أدلة مغ دليل اختيار ويحق لمخرػـ -
 لكػف  اليسيغ عجا ما بو السزي بعج الجليل ىحا عغ عجؿ أو بالجليل اإلثبات عغ عجد سػاء ذلظ فمو آخخ

 .اإلثبات أدلة مغ عجاه  عسا ندوال   يعتبخ اليسيغ إلى المجػء
 ....(اإلثبات شخؽ  مغ عجاىا عسا الشدوؿ يتزسغ اليسيغ تػجيو شمب) إثبات 111/ ـ

 :اإلثبات أدلة تقجيخ في القاضي سمطة الؽاردة عمى القيؽد
 .تػافخه مغ يتأكج اف عميو بل الجليل تقجيخ القاضي يدتصيع ال اذ: اإلقخار: األول القيج
 التقجيخية القاضي وسمصة بل لمجليل التقجيخية سمصتو في يتعدف ال اف القاضي عمى :السشطق: الثاني القيج

 .التسيد محكسة لخقابة تخزع
 :اإلثبات محاىب

 :ىسا عتباريغال الػاقعية الحؿيقة دوف  القزائية بالحؿيقة تسدكو في القانػف  يػازف 
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 مع تتفق حتى الػجػه جسيع ومغ الدبل بكل الػاقعية الحؿيقة تمسذ إلى يجفعو وىحا ذاتيا، العجالة اعتبار.  أ
 .القزائية الحؿيقة

 .بيا، ويبشي قشاعاتو عمى أساسيا يأخح التي باألدلة القاضي في تقييجالستسثل  التعامل، استقخار اعتبار.  ب
 (:السطمق) الحخ اإلثبات محىب: األول السحىب

 ألجمو تقبل بل قانػنية، بقػاعج يقبل ال واالقشاع القاضي، لعقل اقشاع ىػ القزائي اإلثبات اف السحىب ىحا يخى 
 اإلثبات، أدلة مغ دليل كل ؾيسة تقجيخ في تامة حخية ولمقاضيتقجيسيا،  الخرػـ يدتصيع التي والػسائل األدلة
 .قانػنيا   مشوأكثخ  مشصؿيا   أو نفديا  ( اإلثبات) األمخ يربح وبحلظ
 :أساسيؼ عمى السبجأ ىحا ويقؽم
 في يذتخط ىشا والسيع. اإلثبات أدلة بتقجيع احخار الخرػـ السحىب ليحا وفقا  : اإلثبات أدلة تحجيج عجم: األول

 اف الجليل في يذتخط لحا. الترخؼ أو الػاقعة برحة اقشاعو إلى تؤدي اف القاضي الييا يمجأ التي األدلة ىحه
 .لمقانػف  مخالف وغيخ معقػال   يكػف 

 تخجيح يػجج وال مقبػلة األدلة فجسيع الجليل، تخجيح في حخ القاضي السحىب ىحا بسؽجب: الثاني األساس
 إلى الدعي في الحخية لو بجوره الحي القاضي يقشع الحي الجليل اختيار في الحخية فممخرػـ آخخ، عمى لجليل
 والحؿيقة القزائية الحؿيقة بيغ التصابق إلى يؤدي بجوره وىحا الػسائل، بكافة الخرـػ واستجراج األدلة جسع

 .الػاقعية
 مشياأكثخ  ضاىخية عجالة ىي الييا يؤدي التي بكػف العجالة وقج وجيت ليحا السحىب عجة انتقادات، تسثمت

يؤدي ىحا السحىب إلى زعدعة السعاملت، كسا  في االستقخار مع تتشافى لمقاضي السسشػحة حؿيؿية، وأف  الحخية
 .رقيب دوف  ييػى  بسا فحكع نديو، غيخ القاضي يكػف  التقجيخ، وقج في القزاة ختلؼال ،الثقة في السعاملت

 (:السقيج)القانؽني  اإلثبات محىب: الثاني السحىب
 أسذ رئيدة ىي: عمى السحىب ىحا يقػـ

 فجور التعدف ومشعو الستذابية، القزايا في القزائية االحكاـ تػحيج بيجؼ القاضي: حخية مؼ الحج -
 في قانػنية أدلة مغ الخرػـ يقجمو وما القانػف  يختبو ما عمى يقترخ سمبي دور السحىب ليحا وفقا   القاضي

 .حكسو
 الشصاؽ وفي بيا يتقيج اف عميو بل اإلثبات أدلة مغ يذاء ما اعتساد مغ القاضي يسشع: اإلثبات أدلة تحجيج -

 .مشيا لكل القانػف  حجده الحي
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 دليل لكل تدمدل   ويزع اإلثبات أدلة مغ دليل لكل اإلثباتية الؿيسة السذخع حجد: اإلثبات أدلة حجية تحجيج -
 التي الحاالت يحجد فالقانػف  اإلثبات، في الحجية قػة حيث مغ االضعف إلى االقػى  مغ يبجأ ،األدلة ىحه مغ

 . والقخائغ الذيادة فييا تقبل
 :عامميغ إلى اإلثبات أدلة حجية تقييج ويدتشج
 .صجقيا مغ التحقق لرعػبة كالذيادة اإلثبات أدلة ببعس الثقة عجـ :األول
 .اإلثبات في القاضي حخية مغ الحج :الثاني
 :القاضي دور سمبية عمى الستختبة اآلثار

 حجية حجود مخاعاة مع تقجيخىا يتػلى ثع اإلثبات أدلة تمقي عمى القاضي دور يقترخ: الحياد القاضي التدام.7
 .األدلة ليحه السذخع قخرىا التي اإلثبات

 اال بيا يعتج ال ندبية حؿيقة ىي القزائية فالحؿيقة: الؽاقعية الحكيقة مؼ القزائية الحكيقة ابتعاد امكانية.2
 القاضي يدتصيع ال اإلثبات شخؽ  غيخ اخخ شخيق بأي الػاقعية الحؿيقة اضيخت فإذا. الجعػى  لصخفي بالشدبة
 .بيا الحكع

 :السختمط اإلثبات محىب الثالث: السحىب
 واستكساؿ الجعػى، شخاؼأ بتػجيو لمقاضي يدسح فيػ الدابقيغ، السحىبيغ بيغ الجسع عمى السحىب ىحا يقػـ

 مع تعارضيا عجـ بذخط أمامو السعخوضة الجعػى  وقائع في الغامزة الشقاط عغ واالستيزاح الشاقرة، األدلة
 .قانػنا   السحجدة باألدلة القاضي تقيج

 في يختمفاف فيسا القانػنية والػاقعة القانػني الترخؼ يتشاوؿ بل فقط، االلتداـ مرادر عمى يشرب ال فاإلثبات
 الػاقعة وإثبات القانػني الترخؼ إثبات بيغ االختلؼ ىحا اساس عمى السحىب ىحا ويقػـ ،اإلثبات وسائل

 .القانػنية
 تييئة اركاف فيػ تغييخه أو حق إنذاء إلى متجية ارادة وجػد ىػ القانػني الترخؼ :القانؽني الترخف إثبات.7

 الترخؼ إثبات في فاألصل ،مشازعة حرمت إذا إثباتيا يسكغ وسيمة بعج مغ يكػف  لكي كتابي دليل واعجاد
 .السادي أو االدبي السانع وجػد مشيا االستثشاءات بعس عمييا تخد القاعجة وىحه بالكتابة يكػف  القانػني

 مشو ليػلج القانػف  بو أعتج محس، مادي حادث أو االنداف بشذاط وقع حادث ىي :القانؽنية الؽاقعة إثبات.2
 .اإلثبات شخؽ  بكافة إثباتيا يجػز القانػنية والػاقعة محجودة، قانػني ثخأ أو دائسا   عاما   قانػنيا   مخكدا  
 ودور كاؼية، غيخ يخاىا عشجما الخرػـ أدلة مغ نقز ما اكسالو في يطيخ ايجابيا   دورا   لمقاضي يكػف  وىشا. 3

 .الصمب مػضػع تغييخ امكانو عجـ في يطيخ سمبي
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 :اإلثبات محاىب مؼ العخاقي السذخع مؽقف
 االيجابي الجور لشا يتبيغ العخاقي اإلثبات قانػف  نرػص دراسة فسغ، السختمط بالسحىب العخاقي السذخع يأخح

 حالة مغ قانػف اإلثبات(، وفي (17)و( 1))السادتيغ  الجعػى  تػجيو في سمصتو تػسيع خلؿ مغ لمقاضي
 (.إثبات 121) السادة اليسيغ تػجيو حالة إثبات(، وفي 71 )السادة االستجػاب

 لمقاضي( 69) السادة وأجازت الجعػى، مػضػع اقتزى إذاأكثخ  أو بخبيخ االستعانة لمقاضي القانػف  يجيد كسا
 عمى بشاء الحكع مغ مشعو خلؿ مغ لمقاضي الدمبي الجور ويطيخ مشو، للستيزاح شخز أي   يجعػ أف  

 .القزاء خارج مغ عميو الستحرل الذخري عمسو
 تديج ؾيستو كانت إذا انقزاءه أو ،(القانػني الترخؼ) وجػد إثبات في بذيادة األخح العخاقي القانػف  يجيد ال -

 .ديشار 5111 عمى
 في ايجابيا   دورا   القاضي فأعصى السختمط اإلثبات مشيج نيج قج العخاقي القانػف  اف لشا يتبيغ تقجـ ما خلؿ مغ

 .اإلثبات أدلة ببعس وتقييجه الذخري بعمسو الحكع مغ مشعو في سمبيا   ودورا   الجعػى، تػجيو
 اإلثبات في العامة السبادئ

 .القاضي حياد مبجأ. 1
 .اإلثبات في الخرػـ دور مبجأ. 2

 :القاضي حياد مبجأ-األول السبجأ
 :خلؿ مغ القاضي عسل يبجأ واألدلة االسانيج الجعػى  شخفا يقجـ فعشجما القانػف  تصبيق في يتخكد القاضي عسل
 .الشداع وقائع في والتجقيق التسحيز .1
 .الشداع في فأصل حكع واصجار الػقائع مغ لجيو ثبت بسا القانػف  حكع بياف .2

 يػجييا التي األدلة تقجيخ عمى عسمو مقترخا   سمبيا   مػقفا   يقف بحيث الخرػـ بيغ الحكع بجور يقـػ فالقاضي
 معمػماتو عمى أو الذخري بعمسو القاضي يحكع اف يجػز القانػف، فل حجدىا التي بالػسائل الخرػـ لو

 دليل تقجيع في مرمحتو أف إلى الخرع يػجو اف لمقاضي يجػز ال كسا شاىجا ، وليذ قاض   ألنو الذخرية
 .أخخى  قزية في قاـ دليل عمى حكسو في يدتشج اف لمقاضي يجػز معيغ، وال

 :التقاضي أثشاء القاضي حياد معاىخ أىػ
 .والحكع الخرع صفتي بيغ الجسع جػاز عجـ قاعجة.  أ

 .بعمسو الذخري القاضي قزاء جػاز عجـ قاعجة.  ب
 .القزاء أماـ الخرػـ بيغ السداواة  وجػب. ج
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 .الجعػى  ادارة في لمقاضي االيجابي والدمػؾ السبجأ ىحا بيغ تعارض فل سمبيتو يعشي ال القاضي حياد ومبجأ
 :اإلثبات في الخرؽم دور

 السجعي وعمى الجعػى، خدخ وإال   يجعيو ما عمى الجليل يقجـ فالسجعي ،ليع وحق الخرـػ عمى واجب اإلثبات
 .ويشقزو الجليل يفشج أف   عميو

 يصمب اف لمخرع كسا األدلة، ؾيسة تقجيخ في الحخية ولمقاضي ،القانػف  حجدىا التي بالصخؽ  يكػف  واإلثبات
 مبجأ) السبجأ ىحا ويدسى الخد عمييا وتفشيجىا، عمى قادرا   ليكػف  عمييا للشلع خرسو أدلة جسيع عمى االشلع
 لمسحكسة يجػز ال كسا لسشاقذتو، الخرع عمى يعخض لع بجليل تأخح اف لمسحكسة يجػز فل ،(بالجليل السجابية

 .أخخى  قزية في مشاقذتو تع بجليل األخح
 :اإلثبات في الخرػ حق معاىخ وأىػ
 .االجخائية السخاكد في الخرػـ بيغ السداواة  مبجأ يجدج وىحا الخرع، أدلة نفي في الحق. 1
 قػاعج اإلثبات التي قخرىا القانػف. مع مخاعاة الجليل، تقجيع عمى الحق في االعتخاض. 2
 األدلة تقجيع بإجخاءات ومغ ذلظ االلتداـ السحكسة لمقػاعج االجخائية، مخاعاة عمى عجـ الحق في االعتخاض. 3

 اإلثبات. قانػف  وفق
 الحق. استعساؿ في التعدف جػاز بعجـ-شبعا  - وذلظ مقيج لمخرع، الحاسسة اليسيغ تػجيو في الحق. 4
 الغيخ أو الخرع وإلداـ الخبخاء، بانتخاب والسصالبة السعايشة، وإجخاء بالذيػد، االستذياد في الخرع حق. 5

 .حػزتو التي في والدشجات الجفاتخ بتقجيع
 في اإلثبات: حق الخرػالقيؽد عمى أىػ أما 

 خرسو مغ صادرا   الخرع بو يحتج الحي الجليل يكػف  اف يجب :لشفدو الجليل اصطشاع مؼ الخرػ مشع .7
 لع إذا بيسيشو وال بقػلو السجعي يرجؽ فل ،(امزائو عمييا أو بخصو مكتػبة مثل ورقة) عميو، دليل   يكػف  لكي

 .مشو صادرة بػرقة وال اليسيغ لو تػجو
 أنو يخى  دليل تقجيع عمى الخرع إجبار جػاز عجـ األصل :نفدو ضج دليل تقجيػ عمى الخرػ إجبار عجم.2

 إلى الحق وايراؿ الشداع حؿيقة إلى الػصػؿ بيجؼ السبجأ ىحا عمى استثشاءات وتخد تقجيسو، مرمحتو مغ ليذ
 .أصحابو

 اإلثبات قؽاعج طبيعة
 اجخائية قؽاعج تكػف  وقج وشخقو، ومحمو اإلثبات بعبء تتعمق مؽضؽعية قؽاعج تكػف  قج اإلثبات قػاعج -

 .اإلثبات واجخاءات بقػاعج تتعمق
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 .بيا االلتداـ الكافة وعمى العاـ الشطاـ مغ تكػف  االجخائية فالقؽاعج -
 السؽضؽع: حيث مؼ اإلثبات قؽاعج نطاق سخيان
 :عمى اإلثبات قانػف  نصاؽ سخياف 1979 لدشة( 117) رقع اإلثبات قانػف  مغ( 11) حجد ت  السادة

 .والتجارية السجنية القزايا.1
 .الذخرية باألحػاؿ الستعمقة السالية االمػر.2
 قانػف  نّز في أو خاص، شخعي دليل يػجج لع ما الذخرية، باألحػاؿ الستعمقة السالية غيخ السدائل.3

 .القانػف  ىحا في ورد ما بخلؼ يقزي الذخرية األحػاؿ
 الدمان: حيث مؼ اإلثبات قؽاعج سخيان
 فالقانػف  السعاملت، استقخار عمى والحفاظ العجؿ تحقيق مغ ىحا السبجأ ىػ واليجؼ القانػف، رجعية عجـ األصل
 القجيع لمقانػف  خاضعا   يطل اإلثبات فأف اإلثبات، لقانػف  بالشدبة الساضي، أما دوف  لمسدتقبل يدخي  الججيج

 .ضمو في الترخؼ تع الحي
 :السكان حيث مؼ اإلثبات قؽاعج سخيان

 فييا تع التي الجولة قانػف  اإلثبات أدلة شأف في يدخي : )أوال ( مغ قانػف اإلثبات عمى أف   /13)تشز السادة 
 الجليل مغ أيدخ ؼيو اإلثبات دليل كاف إذا العخاقي القانػف  تصبيق لمسحكسة يجػز ذلظ ومع القانػني الترخؼ

 .(االجشبي القانػف  يذتخشو الحي
 اإلثبات: محل
 :الحق مرجر إثبات. 7

 يخيج عشجما فالسجعي مادية، واقعة أو قانػنيا   ترخفا   كاف سػاء بو، السجعى الحق مرجر ىػ اإلثبات محل
 ترخفا   يكػف  قج الحي الحق ىحا مرجر يثبت عيشيا ، فيػ أو شخريا   حقا   كاف سػاء لو، حق وجػد إثبات
 .سبب دوف  كالكدب مادية واقعة يكػف  أو كالعقج، قانػنيا  

 .القانػف  عشرخ.  ب .الػقائع عشرخ.  أ :عشرخيؼ إلى يشقدػ بالحق واالدعاء
 إثباتو عبء ويقع الحق، ىحا انذأت التي القانػنية الػاقعة أو القانػني الترخؼ مشو السقرػد :الؽقائع إثبات
 وىػ القانػنية، الػاقعة أو القانػني الترخؼ تكييف خلؿ مغ القاضي، ميسة القانػف  وتصبيق السجعي، عمى

 وإال   القزية يحكع قانػني نز وجػد عجـ بحجة االمتشاع يدتصيع وال القانػف، يصبق فالقاضي ،(القانػف  إثبات)
 .العجالة انكار لجخيسة مختكبا   يعج
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 :اإلثبات محل الؽاقعة شخوط
 ومشتجة بالجعػى  متعمقة إثباتيا السخاد الػاقعة تكػف  اف يجب) مغ قانػف اإلثبات عمى أنو: (11) تشز السادة

 .(قبػليا وجائدا   فييا
 :اإلثبات محل لمؽاقعة الطبيعية الذخوط. 7
 محجدة؛ غيخ واقعة إثبات يجػز وال محجد، واقعة أو ترخؼ عمى يكػف  فاإلثبات :محجدة أْن تكؽن واقعة.  أ

 .إثباتو السحل غيخ السحجد لتعحر
 والعبث عبث، ذلظ ألف   إثباتيا؛ يقبل   لع مدتحيمة كانت فإذا مدتحيمة، غيخ أي :مسكشة أْن تكؽن الؽاقعة.  ب
 السصمػب أف   أي ذاتية، استحالة أو القانػف، بحكع مدتحيمة أي قانػنية، تكػف  قج القزاء، واالستحالة يقبمو ال

 التي خخى األ الػقائع بعس ال يجػز إثبات كسا إثباتيا، يجػز ال السدتحيمة فالػاقعة ذاتو، في يكػف مدتحيل  
 اإلثبات ُيسشع وكحلظ ،(قزائي حكع في ثابت ىػ لسا مخالفة واقعة إثبات يجػز فل) القزاء، بديخ علقة ليا
 القسار ديغ إثبات السذخوعة، غيخ الجشدية العلقة )مثل العامة واآلداب العاـ بالشطاـ الستعمقة الػقائع في

 .السيشة سخ افذاء مع يتعارض وما ،(الخ...والخبا
 .الخرػـ بيغ ؼيو متشازعا   يكػف  اف إثباتو السخاد السحل في يذتخط :فييا متشازعا   أْن تكؽن الؽاقعة.  ج
 :اإلثبات محل لمؽاقعة القانؽنية الذخوط. 2
 .بو السجعى بالحق متعمقة اإلثبات محل الػاقعة أف  تكػف  أي :بالجعؽى  متعمقة أْن تكؽن الؽاقعة.  أ

 الحق برحة القاضي اقشاع إلى إثباتيا يؤدي كاف ، إذاالػاقعة مشتجةوتكػف  :مشتجة الؽاقعةأْن تكؽن .  ب
 .بو السجعى

 العامة السرمحة مع الجعػى  في الخرػـ مرمحة تعارضت إذا: قانؽنا   اإلثبات جائدة أْن تكؽن الؽاقعة. ج
 .تقجـ التي ىي العامة السرمحة فأف

 :)واجب( اإلثبات عبء
 مخكد مغ أضعف مخكد في-عادة  - الشداع يكػف  محل أو واجب اإلثبات لمػاقعة اإلثبات عبء عميو يقع م غ   إف  

 اإلثبات  عبء يتحسل الحي الصخؼ لسعخفة القانػف  حجدىا خرسو، وىشاؾ قػاعج
 :قػاعج ىي ثلثة اإلثبات قانػف  وضعالقؽاعج التي حجدىا القانؽن لتحجيج الطخف الحي يتحسل عبء اإلثبات: 

 ألخخ ميسا بحق مذغػلة أن و بخيء الحمة، أو أف  ذمتو غيخ شخز كل في األصل :الحمة بخاءة األصل .7
 القخآف في ورد الحمة بخاءة عمى اإلثبات، والجليل عبء عميو ذلظ خلؼ يجعي والحي الحق، ىحا شبيعة كانت
 .الدميع ومس ا يقتزيو العقل الفقيية، والقػاعج الشبػية والدشة الكخيع



 51من  9الصفحة 
 

: قانػف  مغ( 7/2) السادة تشز :عميو والسجعى السجعي تحجيج .2  تسدظ مغ ىػ السجعي) اإلثبات عمى أف 
 عبء يتحسل مغ لشا يبيغ عميو السجعى تحجيج فعشج ،(األصل ببقاء يتسدظ مغ ىػ والسشكخ الطاىخ بخلؼ

 .(األصل ىحا خلؼ يجعي مغ عاتق عمى اإلثبات يقع وانسا بإثباتو يكمف ال بالثابت يتسدظ فسغ) اإلثبات،
 يحتاج بل الجعػى، بسجخد يجعيو ؼيسا انداف قػؿ يقبل فل :أنكخ م ؼْ  عمى واليسيؼ ادعى م ؼْ  عمى البيشة .3

 عمى اإلثبات عبء يقع بل باإلثبات، ُيصال ب ال بالطاىخ يتسدظ عميو، فالحي السجعي ترجيق أو البيشة إلى
 .فخضا   أو عخضا   أو أصل   يكػف  قج والطاىخ بالرػرية، يتسدظ مغ

 :اإلثبات إجخاءات
 أو القانػنية الترخفات عمى كانت سػاء القانػف، حجدىا التي اإلثبات شخؽ  إجخاءات اإلثبات، جسيع تذسل

 فزل   وتمظ التي تتعُّ خارجو، العخاؽ داخل تتع التي االجخاءات بيغ اإلثبات قانػف  وقج مي د القانػنية، الػقائع
 .عشيا والعجوؿ اإلثبات اجخاءات اتخاذ سمصة القاضي مشح عغ أنو

 :العخاق داخل اإلثبات إجخاءات-أوال  
  اإلثبات: اجخاءات حزؽر: األولى الحالة

:  مغ قانػف اإلثبات عمى( 14) تشز السادة  اتخاذ ويجػز اإلثبات اجخاءات لحزػر الخرع ُيجعى)وجػب أف 
 أماـ الخرػـ حزػر العامة، والقاعجة فاألصل، ،(الحزػر عغ وتخمف تبم غ قج كاف إذا بػيابو االجخاءات ىحه

 الخرع يبم غ لع إذا أما االجخاءات، ىحه تخاذال مػعجا   السحكسة تحجد أف بعج اإلثبات اجخاءات لغخض السحكسة
 .قانػنية غيخ تعجُّ  اإلثبات لغخض السحكسة تتخحىا التي االجخاءات فأف بالسػعج
 :اإلثبات اجخاءات حزؽر تعح ر: الثانية الحالة

 كالسخض دوف حزػره يحػؿ قانػنا ، مقبػال   عحرا   وكاف ىشاؾ تبميغو، رغع السحكسة أماـ الخرع يحزخ لع إذا
محل  إلى االنتقاؿ لمسحكسة السحكسة، ؼيجػز بو تقتشع آخخ مانع اي أو العسخ في التقجـ أو العػؽ  أو الذجيج
)ثلثة  ىيئة مغ مؤلفة السحكسة كانت وإذا االستجػاب، أو اليسيغ أو الذيادة لغخض الخرع أو الذاىج تػاجج

 بإجخاءات لمؿياـ الذاىج أو الخرع مػقع إلى للنتقاؿ القزاة مغ أعزائيا أحج تشتجب أف ليا قزاة( جاز
 فييا يؿيع التي السحكسة إنابة ليا جاز الخرع، أو الذاىج مػقع عغ بعيجا   السحكسة مػقع كاف وإذا اإلثبات،
 .الذاىج أو الخرع

مغ قبل  بيا الؿياـ ؼيجػز لمسحكسة، االختراص السكاني خارج تقع التي األمػاؿ عمى الكذف حالة وفي
اإلجخاءات  جسيع ؼيو تثبت محزخا   الغخض، عمى أف  ُيشطع ليحا تشتجبو خبيخ بػاسصة أو ذاتيا، السحكسة
 .الستقجمة
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 :العخاق خارج اإلثبات إجخاءات-ثانيا  
 مغ أو القشرل يقػـ أف   الخارجية وزارة مغ تصمب اف لمسحكسة يجػز: العخاق خارج اإلثبات كيفية إجخاء .7

 .الذيػد شيادة إلى االستساع أو اليسيغ، تحميفو أو تبميغو، أو الخرع، باستجػاب مقامو يقػـ
 :(القزائية االنابة) والقانؽني القزائي التعاون  وفق االجخاءات .2

القزائية ليدت مقترخة عمى اإلجخاءات خارج ابمج، بل تذسل جسيع اإلجخاءات اتي تقع خارج اإلنابة 
 اختراص السحكسة السخترة أصل  بالسػضػع، ونخى شخيقة إجخاء اإلنابة القزائية خارج القصخ:

 القزائية: االنابة إجخاء طخيقة
 .ةشالب اإلناب البمج لقانػف  وفقا   القزائية اإلنابة شمب يحخر .أ

 .بختع الجية الخسسية شالبة اإلنابة ومختػمة ، ومػقعة   ، مؤرخة  األوراؽ السخفقة بوو  الصمب يكػف  .ب
 .التشفيح مشيا السصمػب والجية مشيا الرادرة والجية القزية نػع يحتػي الصمب عمى بياف .ج
 .تػجيييا السصمػب واالسئمة اقامتيع ومحل الذيػد أسساء مثل القزية، بػقائع الستعمقة التفاصيل كسا يحتػي  .د
 .مشو السصمػب الستعاقج الصخؼ قػانيغ في بيا السعسػؿ القانػنية جخاءاتلإل وفقا   االنابة تتع .ىػ
 :بالسثل السعاممة مبجأ وفق . االجخاءات3

 التخاذ الخارجية وزارة مفاتحة فيتع معاىجة بيغ العخاؽ وبيغ الجولة التي يخاد إجخاء اإلنابة فييا، تػجج لع إذا
 .بالسثل السعاممة مبجأ عمى أساس اإلثبات اجخاءات إذ تتع الجبمػماسية، وبالصخؽ  اللـز بذأف اإلنابة،

 ييجؼ مبجأ السعاممة بالسثل إلى ما يأتي:السعاممة بالسثل:  مبجأ مؼ اليجف
 .الخارج في والػششييغ الجاخل في السػجػديغ االجانب بيغ السداواة  تحقيق .أ

 .االجشبي دولة في رعاياىا يتمقاىا التي السعاممة لتمظ مساثمة معاممة لألجشبي الجولة تكفل .ب
 .االجشبي دولة في الجولة رعايا يعصى مساأكثخ  االجشبي يعصى أال .ج

 السعاممة بالسثل: مبجأ تقخيخ
 حقػؽ  عمى صخيحقانػني  بشز دولتيغ، أو بيغ ثشائية بسعاىجة أما السعاممة بػاحج مغ أمخيغ: مبجأ يتقخر
 .خخى األ الجولة في دولة كل رعايا بيا يتستع معيشة

 :والسراريف . البيانات4
 اليسيغ صيغة أو عشيا، االستجػاب تصمب التي البيانات تثبِّّت أف   الجعػى  تشطخ التي السحكسة عمى: البيانات .أ

 .اليو السخسل البمج بمغة ذلظشخيصة أف يكػف  الذاىج، إلى تػجييا التي االسئمة أو تحميفيا، تخيج التي
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 تست الحي الخرع عمى بيا وتعػد السػضػع، محكسة بيا تمتـد اإلثبات إجخاء مراريف :السراريف .ب
 .لرالحو اإلجخاءات

 اإلثبات في التذخيع العخاقي طخق 
القزائية الحائدة  االحكاـ، القخائغ، االستجػاب، اإلقخار، الجليل الكتابي: في التذخيع العخاقي اإلثباتطخق 

 .الخبخة، السعايشة، اليسيغدرجة البتات، 
 الكتابي أوال : الجليل

 الخسسية، والدشجات العادية )غيخ الخسسية أو العخؼية(. تقدع األدلة الكتابية قدسيغ، ىسا: الدشجات
 الدشجات الخسسية:

بخجمة عامة، ما تع  عمى يجيو، أو تمق اه ُيعخ ؼ الدشج الخسسي، بأنو ذلظ الحي يثبِّّت ؼيو مػضف عاـ أو مكمف 
ويذتخط لعجِّّ الدشج رسسيا ، تػافخ شخوط  .مغ ذوي الذأف، شبقا  لمقػاعج السخعية، وفي حجود سمصتو واختراصو

 عجة، أىسيا:
 : أف  يكػف تحخيخ الدشج قج تع  بسعخفة مػضف عاـ أو جية رسسية.1 
ي غ : أف يكػف ذلظ السػضف العاـ أو تمظ الجية الخسسية، 2 بتحخيخ مثل ىحا -بسػجب أحكاـ القانػف -مختر 

 الدشج، وفي حجود سمصتيسا أو واليتيسا.
 : أف يكػف تحخيخ الدشج قج تع  بحدب القػاعج القانػنية السػضػعة لو.3

 أو عاـ مػضف فييا يثبت )التي بأنيا: الخسسية جاتالدش العخاقي اإلثبات قانػف  مغ( أوال  / 21) السادة عخفتوقج
 ذوو بو أدلى ما أو يجيو عمى ما تع   اختراصو حجود وفي القانػنية لألوضاع شبقا   عامة بخجمة مكمف شخز

 .حزػره( في الذأف
 الخسسي: الدشج إنذاء شخوط

 :عامة بخجمة مكمف أو عام مؽظف مؼ الخسسي الدشج صجور-1
 تدوؿ بالسػضفيغ، وال الخاص السلؾ في داخمة دائسة وضيفة اليو عيجت شخز كل :العام بالسؽظف ويقرج 

 شخوط مغ لذخط فاقجا   يكػف  كأف القانػف، أحكاـ يخالف بذكل ُعيغ قج كاف إذا السػضف عغ الخسسية الرفة
 تكغ لع وإف   حتى الخسسية برفتو محتفطا   الدشج بل يبقى ،الدشج رسسية عمى يؤثخ ال الشقز ىحا فسثل التعييغ،

 .مدتكسمة تعييغ السػضف شخوط
 بعج سشج بكتابة وقاـ ،أخخ سبب ألي أو التقاعج أو االستقالة أو العدؿ أو بالفرل السػضف خجمة انتيت وإذا 

 .الخسسية وضيفتو بػاجبات الؿياـ في واليتو فقج ألنو لو، ؾيسة ال باشل   الدشج ؼيعج خجمتو، انتياء بقخار تبميغو
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 االختراص: حجود في الخسسي الدشج صجور-2
 حجود في عامة بخجمة السكمف أو العاـ السػضف مغ يرجر أف الدشج عمى الخسسية صفة ضفاءإل يذتخط

 .والدماف والسكاف مغ ناحية السػضػع يكػف  واالختراص اختراصو،
 : الخسسي الدشج إنذاء في القانؽنية األوضاع مخاعاة-3

 العجؿ الكاتب فعمى الخاصة، القػانيغ عمييا تشز قانػنية وأوضاع شكميات لو الخسسية الدشجات مغ سشج كل
 والسػقعيغ العلقة ذوي  مغ كل اقامة ومحل ُوجج، إف   الذيخة أو والمقب الثلثي االسع بػضػح يحكخ أف   مثل ،

الخسسي  بالختع ويختسو ويػقعو معا ، واالرقاـ بالحخوؼ التػثيق أو التشطيع تاريخ صفتو، ويحكخ حدب كل
 لجائختو.

 :الخسسي الدشج إنذاء بذخوط االخالل جداء
 الدشج حجية سػى  لو تكػف  وال رسسيا ، ال يعجُّ  إذا تخم ف شخط مغ شخوط إنذاء الدشج الخسسي، فإف  الدشج

 وأسساء الػضيفي، وعشػانو السختز العاـ السػضف اسع ذكخ الدشج، لخسسية الجػىخية البيانات ومغ العادي،
 .الدشج عمى ذوي العلقة لسحتػيات العجؿ الكاتب وتلوة الدشج وتاريخ االشخاؼ

 :اإلثبات في الخسسي الدشج حجية
 : الخسسية حيث مؼ الخسسي الدشج حجية-7

 في تتػافخ ذاؾ فعشج اضافة أو محػ أو كذط كػجػد ؼيو الذظ عمى يبعث ال لمدشج الخارجي السطيخ كاف إذا
 يحسل مسغ صجوره صحة إثبات مغ بو يتسدظ مغ واعفي صحيحا   رسسيا سشجا اعتباره عمى قانػنية قخيشة الدشج

 .ثانيا   انذائو عمى اللحقة التغييخات مغ خمػه إثبات ومغ أوال العلقة واصحاب العاـ السػضف وىع تػاؾيعيع
 :لألشخاص بالشدبة الخسسي الدشج حجية-2
 .كافة الشاس وعمى الغيخ، وعمى عميو، السػقعيغ عمى: حجة يعج الخسسي الدشج 
 البيانات التي تتستع بالحجية في الدشج الخسسي، ىي: :الخسسي الدشج في السجونة البيانات حجية-3
 قاـ التي الػقائع أو الخسسية لػاجباتو تشفيحا   العاـ السػضف مغ ترجر التي السادية الستعمقة باألمػر البيانات-آ

 بيا.
 سسعو تحت وتػقع السختز العاـ السػضف بحزػر وتجخي  العلقة، ذوي  مغ التي ترجر البيانات-ب

 .وبرخه
 يقـػ وإنسا بحزػره، تقع لع أمػر عغ العاـ السػضف إلى الذأف ذوو بيا التي يجلى واإلقخارات البيانات-ج

 .إلقخاراتيع تبعا   الذأف أصحاب مدؤولية عمى بتجويشيا
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 ،الشدخة األصميةأي وجػد أصل الدشج الخسسي  تيحالنفخؽ بيغ  :الخسسي الدشج صؽر )ندخ( حجية-4
 :عجـ وجػد أصل الدشج الخسسي حالةو 
   )الشدخة األصمية(:الخسسي  الدشج أصل في حالة وجؽد – آ

 األصمي، الدشج حجية مرػرة أو كانت خصية الخسسية، لرػرتو فتكػف  مػجػدا ، الخسسي الدشج أصل كاف إذا
 اإلثبات قانػف  وقج ساوى  الخسسي، الدشج ألصل مصابقتيا مغ حجيتيا إنسا تدتسج الخسسي لمدشج وىحه الرػرة

 .والسرػرة الخصية الرػرة بيغ العخاقي
 بيغ حالتيغ:-أيزا  -نفخؽ  :الخسسي الدشج أصل وجؽد عجم في حالة-ب

 : األصمية الخسسية الرؽرة األولى:
 حالة ففي الخسسي، الدشج أصل عغ مباشخة والتي أخحت السختز، العاـ السػضف مغ الرادرة الرػرة ىي

 مطيخىا كاف إذا األصل، حجية األصمية الخسسية لمرػرة تكػف  الخسسي، الدشج أصل احتخاؽ أو تمف أو فقجاف
 سشج إلى استشادا   بسػجب الدجل الدشج إصجار يجػز ال الدجل، فقجاف حالة وفي الذظ، اليو يتصخؽ  ال الخارجي

 .لمدجل مصابقتو تأييج لتعحر سجمو؛ السفقػد الدشج برػرة العلقة ذوي  تدويج يجػز وال آخخ،
 :األصمية الخسسية الرؽرة مؼ السأخؽذة الخسسية الثانية: الرؽرة

 األصمية، الخسسية الرػرة عغ مباشخة والسشقػلة السختز، العاـ السػضف عغ الرادرة الخسسية الرػرة ىي
 األصمية الخسسية الرػرة بيحه عميو يحتج لسغ يجػز انو إال   مشيا، السأخػذة لمرػرة التي ذاتيا الحجية وليا
 ىحه فأف واال األصل، حجية ليا كاف مصابقة وججت فإذا مشيا، شمب التحقق مغ مصابقتيا األصل، أخحت التي

 .تدتبعج الرػرة
 :العادية الدشجات

 رسسية دائخة عغ ترجر لع التي والسدتشجات األوراؽ: بأنيا العادية أو العخؼية أو غيخ الخسسية تعخ ؼ الدشجات
 وتتسيد فييا. دوف  بسا حجة بيا اإلقخار قبل تكػف  وال مختز، حكػمي عاـ مػضف قبل مغ أو مخترة
 حفاضا   لإلثبات كػسيمة الشاس الييا يمجأ لحلظ التكاليف، في وقمة واإلعجاد الكتابة في بالدخعة العادية الدشجات

 .عادية سشجات عمى التجارية األوراؽ أكثخية كتابة عمى التجار بيغ العادة وجخت حقػقيع، عمى
 العادي: الدشج إنذاء شخوط

 الكتابة:: أوال  
 قانػني، لترخؼ مثبتة الكتابة تكػف  وأف   سشج، يػجج ال كتابة فبجوف  الكتابة، وجػد العادي، الدشج إلنذاء يذتخط
 يكػف  أف ويكفي ججية، الكتابة تكػف  أف كل ما ُيذتخط الكتابة، في معيشة صيغة أو خاص شكل ىشاؾ وليذ
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 أف  تكػف  ويرحُّ  مغ قبميع، السقرػد السعشى عمى تجؿُّ  واضحة بعبارات مجرجا   مػقعيو بيغ الحاصل االتفاؽ
 فييا الفارغة االماكغ تجويغ ويتع سمفا   معجة نسػذجية استسارة شكل عمى أو الكاتبة باآللة أو اليج بخط الكتابة

 .الذخز الحي يػقع عمييا بخط الكتابة تكػف  أف يذتخط وال مثل ، االيجار عقج في كسا السصمػبة بالسعمػمات
 :التؽقيع :ثانيا  

 وأف بخصو، مكتػبا   يكغ لع ولػ عميو، السػقع مغ صادر العادي الدشج بأف الجـد معشى عمى التػؾيع يشصػي 
 مغ اإلثبات في حجيتو العادي بسزسػف الدشج الحي وقع عميو، ويدتسج الدشجااللتداـ  إلى اتجيت قج إرادتو

باإلمزاء أما التػؾيع قبمو، ويكػف  حجية أية لو تكػف  فل العاقجيغ أحج تػؾيع مغ الدشج خل فإذا وحجه، التػؾيع
 .أو ببرسة اإلبياـ

 :اإلبيام ببرسة أو باإلمزاء التؽقيع
  :االمزاء-أوال  

 بسحس لشفدو الذخز يختاره خصي اصصلح أو كتابة أو رمػز أو حخوؼ أو إشارة أية باإلمزاء يقرج
 .ومحتػياتو الدشج ىحا في ورد ما عمى ومػافقتو مشو الدشج صجور عغ لمتعبيخ إرادتو

 وبخصو، وبأسسو يشفدو أي شخريا   العادي الدشج بسزسػف  السمتـد مغ صادرا   يكػف  أف التػؾيع في ويذتخط 
 .كػكيل صفتو ذكخ مع الذخري سسوبا فيػقع الػكيل أما

 :البياض عمى التؽقيع
 السػقع، إياه أوالىا التي الثقة الدشج مدتمع خاف إال  إذا الدشج الحي يػق ع عمى بياض، حػؿ مذكمة ال تثػر 

 وال بيشيسا،عميو  الستفق الخقع مغ رقسا  أعمى أو عمييا، االتفاؽ تع التي لتمظ مغايخة معمػمات الدشج في وثب ت
 العادي الدشج حجية نفذ ىي اإلثبات في حجية لمدشج تجعل بياض، عمى التػؾيع بعج الدشج كتابة أف   شظ

 أو التػؾيع قبل ؼيو الػاردة البيانات كتبت سػاء تتأثخ ال الثبػتية الدشج قػة وأف   مدبقا ، عميو والسػقع السكتػب
 .السػقع مغ التػؾيع صجور فالسيع بعجه،
 :اإلبيام برسة-ثانيا  

 تع إذا اال اإلبياـ ببرسة الدشج بتػؾيع يعتج ال) أنو: عمى العخاقي اإلثبات قانػف  مغ( أوال   /42) السادة نرت 
 .(الدشج عمى وقعا شاىجيغ بحزػر أو مختز عاـ مػضف بحزػر

 :في اإلثبات العادي الدشج حجية
 :لطخفيو بالشدبة العادي الدشج حجية-7
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 برسة أو امزاء أو خط مغ اليو مشدػب ىػ ما صخاحة يشكخ لع ما وقعو مس غ صادرا   العادي الدشج يعج 
 أما الدشج، اليو يشدب ذلظ أف  م غ   االنكار، شخيق عغ تيجر اف يسكغ بديصة قخيشة العادي الدشج فرحة ابياـ،

 الصعغ يجػز ال وبالتالي الخسسي، الدشج بسثابة ويربح حجة العادي الدشج ؼيكػف  بتػؾيعو صخيحا   إقخارا   ُيقخ أف  
 أف   شالسا اإلثبات، في حجتو يفقج ال الدشج ىحا فأف الجيغ سشج في الجائغ اسع يحكخ لع وإذا بالتدويخ، اال ؼيو

 إذا أما الجائغ، ىػ الحامل أف   تثبت الجعػى  وقائع وأف عميو، بتػؾيعو أقخ   السجيغ وأف   لمدشج، الحامل ىػ الجائغ
 بذكل ومحجدا   صخيحا   االنكار يكػف  أف   شخط اإلبياـ، برسة أو االمزاء صحة الدشج، اليو ُندب مغ أنكخ

 اقامة عبء عميو يقع الحي السجعي إلى اإلثبات عبء ويشتقل الثبػتية، القػة مغ مجخدا   الدشج ؼيربح واضح،
 .السػقع إلى الدشج ندبة صحة عمى الجليل

 : لمغيخ بالشدبة العادي الدشج حجية-2
 ،(التاريخ ما عجا) ؼيو ورد ما جسيع أعتبخ االنكار، بعج إليو ندبتو تثبت أو العادي الدشج اليو ُندب مغ أقخ   إذا

 شخيق عغ ؼيو الصعغ يجػز أنو إال   الخسسي، الدشج إلى بالشدبة الحاؿ ىػ كسا والغيخ، شخؼيو عمى حجة
 .بالتدويخ االدعاء

 الرػرية إثبات ذاؾ عشج ؼيجػز برػريتيا، احتج   إذا إال   لمغيخ بالشدبة صحيحة الدشج في الػاردة الػقائع وتعج
 االنكار، إلى اضافة فمو، لمػارث بالشدبة مادية، أما واقعة لمغيخ بالشدبة الدشج كتابة ألف اإلثبات، شخؽ  بجسيع

 .مػرثو بتػؾيع بالجيل االدعاء
 يكػف الدشج ثابت التاريخ في إحجى الحاالت اآلتية: :تاريخال الكتابي ثابت الدشج فييا يكؽن  التي الحاالت

 .العجؿ الكاتب عميو يرجؽ أف   يػـ مغ. 1
 .التاريخ ثابتة أخخى  ورقة في مزسػنو يثبت أف   يػـ مغ. 2
 .مختز عاـ مػضف أو قاض عميو يؤشخ أف   يػـ مغ. 3
 .جدسو في لعم ة البرسة أو الكتابة استحالة أو الدشج عمى تػؾيع أو خط لو شخز وفاة يػـ مغ. 4
 .وقػعو قبل صجر قج الدشج أف   في قاشعا   يكػف  آخخ حادث أي   وقػع يػـ مغ. 5

تثبيت التاريخ  القاعجة ىي أف   تاريخو: ثبؽت عجم رغػ الغيخ عمى حجة العادي التي يكؽن فييا الدشج الحاالت
تاريخو في  ثبػت عجـ رغع الغيخ عمى حجة العادي الدشج ويكػف ، مغ الشطاـ العاـ جُّ في الدشجات العادية ال يع
 :واحجة مغ الحاالت اآلتية

 .القانػني الترخؼ إلثبات أصل   معجا   العادي الدشج يكغ لع إذا. 1
 .لإلثبات الكتابة يتصمب ال القانػف  كاف إذا. 2
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 .الػصػالت الرادرة مغ الجيات السحاسبية السعتسجة. 3
 :العادي الدشج صؽرة حجية-3
 ولع العادي، لمدشج صػرة الػرقة ىحه اعتبخت ،أخخى  ورقة إلى حخؼيا   العادي الدشج في الػارد االتفاؽ نقل إذا 

 ال ألنيا اإلثبات؛ في ؾيسة أية ليا ليدت وبحلظ العادي، الدشج صػرة حجية عمى العخاقي اإلثبات قانػف  يشز
 .رسسية جية مغ مرجقة تكغ لع ما الدشج مقاـ تقػـ ال العادي الدشج فرػرة الدشج، عشو صجر مغ تػؾيع تحسل

 :والبخقيات الخسائل حجية-4
 حيث مغ العادية الدشجات حجية عمييا السػقع تكػف لمخسائل قانػف اإلثبات، مغ (27) وفقا  لمسادة :الخسائل
 وزنا   يؿيع وأف  -لإلثبات أصل   تعج لع وىي التي– الخسالة عبارات تفديخه القاضي عمى يتعيغ وفييا اإلثبات،
 إثباتو، السخاد الترخؼ عمى كامل   دليل   الخسالة عبارات يخى  أف لوُ  ؼيجػز الخسالة، فييا كتبت التي لمطخوؼ

ل، بخط مكتػبة لكشيا مػقعة غيخ الخسالة كانت إذا أما  يجػز وال بالكتابة، ثبػت مبجأ اعتبارىا ؼيسكغ السخسِّ
 .بحلظ إليو السخسل إذف إذا إال الخسالة، عمى يدتشج أف   لمغيخ

 في أصميا كاف إذا العادية، الدشجات حجية لمبخؾيات ، تكػف ( مغ قانػف اإلثبات27وفقا  لمسادة )و  :البخقيات
 .ذلظ خلؼ عمى الجليل يقػـ لألصل حتى مصابقة وتعجُّ  مخسميا، قبل مغ عميو مػقعا   اإلصجار مكتب

 :(السشدليةالسؽقعة ) غيخ واألوراق حجية الجفاتخ-5
 الذخز تشطيع بجافع أو قانػني، بإلداـ أما إعجادىا ويكػف  عمييا، السػقع غيخ والجفاتخ األوراؽ وُيقرج بيا 

 وضعيع لبياف بسدكيا األشخاص بعس القانػف  ُيمـد سجلت عغ عبارة وىي حياتو، وشؤوف  لسعاملتو
 .الخاصة والجفاتخ واألوراؽ التجارية كالجفاتخ القانػني،

 أـ شبيعيا   شخرا   كاف سػاء التاجخ، ،1984 لدشة 31 التجارة العخاقي رقع يمـد قانػف  :التجارية الجفاتخ-7
 .االختياريةالجفاتخ التجارية: الجفاتخ اإللدامية، والجفاتخ  مغ نػعيغ يسدظ أف   معشػيا ،

 التجارية نذاشاتو مجسل التاجخ فييا ويجوف  ،األستاذ دفتخ ،اليؽمية دفتخوىي  :اإللدامية الجفاتخ التجارية أ:
 الجفاتخ مغ الصائفة ىحهِّ  تعج الجفاتخ، وال تمظ مدظ عجـ عمى يتختب جداء وىشاؾ التجارية، وعلقاتو ومعاملتو

 لمغيخ يجػز-عمى العكذ–لكغ  الغيخ؛ عمى دفاتخه في الػاردة بالقيػد يحتج   أف لوُ  يجػز فل لراحبيا، حجة
 .فييا الػارد اإلقخار تجدئة عجـ بذخط الجفاتخ ىحهِّ  في ورد بسا االحتجاج

-أيزا  – تعج ال فيحهِّ  ،الرشجوق  دفتخ ،السخدن  دفتخ ،السدؽدة دفتخوىي  التجارية االختيارية: الجفاتخ ب:
 عمى حجة-عامة كقاعجة- تعج ال السحكػر بالشدبة لمجفاتخ اإللدامية، كسا الدبب لحات لراحبيا، حجة

 :حالتيغ في إال صاحبيا،
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 .ديشا   أستػفى أنوُ  صخاحة ذكخ الحالة األولى: إذا
 ىاتيغ في لسرمحتو حقا   أثبت الحي الدشج مقاـ تقػـ أف فييا دوف  بسا قرج أنو صخاحة ذكخ الحالة الثانية: إذا

 .ةالستسس اليسيغ خلؿ مغ قشاعتو يدتكسل في كمتا الحالتيغ أف   لمقاضي ويجػز الحالتيغ،
 ومعاملتو، السالية بأمػره تتعمق شخرية أمػرا   السخء فييا يجوف  التي الجفاتخ وىي :السشدلية واألوراق الجفاتخ-2

 سشجا   ألصبحت وقِّعت   ولػ يػقعيا، أف   ودوف  قانػني، بسػجب إلداـ وليذ شخري، بجافع السعمػمات ىحهِّ  ويجوف 
 .فقط لمغيخ ىي حجة بل لراحبيا، حجة تسثل ال وىحه تحػيو، بسا عاديا  

 :لمّجيؼ السثبتة الدشجات عمى التأشيخ
 ندخة عمى التأشيخ يكػف  وقج حيازتو، في الحي الّجيغ سشج عمى لجيشو السّجيغ وفاء الجائغ يؤشخ أف   العادة جخت
 الّجيغ، باقي وفاء لحيغ انتطارا   الّجيغ مغ قدط أو جدء ؾبس التأشيخ ىحا ويفيج السّجيغ، يج في الحي الّجيغ

حالة  الدشجات: عمى لمتأشيخ حالتيغ بيغ تسيد أنيا اإلثبات، قانػف  مغ (33) السادة نز مغ ُيفيعوالحي 
 :السّجيغ يج في سشج عمى وحالة التأشيخ الجائغ، يج التأشيخ عمى سشج في

  :الجائؼ لجى سشج عمى التأشيخ-7
 يكغ لع ولػ العكذ، يثبت أف   إلى الجائغ عمى حجة يعتبخ لمّجيغ، الحمة بخاءة مشوُ  يدتفاد سشج عمى التأشيخ أف

 عمييا السادة التي نرت عشج تػافخ الذخوط وذلظ ،حيازتو مغ قط يخخج لع الدشج داـ ما مشوُ  مػقعا التأشيخ
 إلى الجائغ عمى حجة السجيغ ذمة بخاءة مشو يدتفاد بسا سشج عمى شيخالتأ) أوال ( مغ قانػف اإلثبات بقػليا:/ 33)

فيحه السادة تذتخط  ،(حيازتو مغ قط يخخج لع الدشج داـ ما مشو مػقعا   شيخالتأ يكغ لع ولػ العكذ يثبت أف  
 :ليكػف التأشيخ عمى سشج لجى الجائغ حجة عميو، ما يأتي

 عمى يخد الحي بالتأشيخ عبخة فل ذاتو، الّجيغ سشج عمى مكتػبا   السّجيغ ذمة ببخاءة الدشج عمى التأشيخ يتع أف-آ
 .مدتقمة ورقة أو الدشج صػرة

 وال الػفاء، قخيشة ؾياـ مغ مانعا   يعجُّ  الجائغ، حيازة مغ الدشج خخوج إذ أف   ،الجائغ في حيازة الدشج يبقى أف  -ب
 لجعل أساسي شخط الدشج بقاء فأف   لحلظ أعساؿ؛ مجيخ أو وكيل إلى انتقل إذا حيازتو مغ قج خخج الدشج يعج

 قج الدشج عمى السكتػب التأشيخ أف   أو مشوُ  فقج أو سخؽ  قج أنوُ  الجائغ أدعى إذا أما الجائغ، عمى حجة التأشيخ
 .اإلثبات عبء-ىػ-فعميو  رضاه، أو عمسو دوف  كتب

صب، الحظِّّ  حالة في أما  أف   إلى قائسة، الػفاء قخيشة وتطل اإلثبات، في التأشيخ قػة يديل ال الذصب فأف والذ 
 .اإلثبات شخؽ  بكافة التأشيخ شصب إثبات وعميو يبخره، ما لوُ  الذصب أف   الجائغ ُيثبت
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 أف   اآلخخ، البعس لُو، في حيغ يخى  ؾيسة الدشج كل ويفقج التأشيخ فيخى البعس أنو يديل أما بالشدبة لمذصب
 .عميو يعخض ما ضػء وعمى لتقجيخه، لمقاضي األمخ ُيتخؾ
 :السجيؼ لجى سشج عمى التأشيخ-2

خ إذا الحكع يكػف  وكحلظ: )اإلثبات عمى أنو قانػف  ثانيا ( مغ/  33) السادة تشز  تػؾيع، دوف  بخصو الجائغ أش 
 :الػفاء قخيشة لؿياـ يذتخط وبحلظ( السجيغ يج في لمدشج أخخى  أصمية ندخة في السجيغ ذمة بخاءة مشو يدتفاد ما
 .السّجيغ عمى اإلثبات عبء يكػف  اإلنكار وعشج السّجيغ، بخاءة يفيج بسا الجائغ بخط مكتػبا   التأشيخ يكػف  أف  -آ

 .لمدشج األصمية الشدخة عمى التأشيخ يكػف  أف  -ب
 الحي األصمي فالدشج لحدابو، بيا يحتفع مغ أو السّجيغ حيازة في السؤشخة لمدشج األصمية الشدخة تػجج أف   – ج

خ  .السّجيغ بحيازة كاف إذا إال عميو حجة تكػف  ال بخصو، الجائغ عميو أش 
 :الدشجات صحة إثبات
وأف  يصعغ بالدشج  ،التدويخبصخيق  ؼيو يصعغ أف   عاديا ، كاف أـ رسسيا   بدشج، عميو ُيحتج لسغ   القانػف  أجاز

 اإلنكار:العادي بصخيق 
 : التدويخ-7

 فإذا الكتابي، الدشج في السثبتة التػاؾيع أو األختاـ أو البيانات أو الػقائع في لمحؿيقة مفتعل تغيخ ىػ التدويخ:
صجر فييا و  الجعػى  نتيتا فإذا ذلظ، مغ التحقق وجب الجعػى، في أية مخحمة مغ مخاحل الدشجبتدويخ  ُشعغ
 .السحاكسة أعادة أسباب مغ سببا   ذلظ ُعج   البتات، درجة الحكع وأكتدب ،أف الدشج الكتابي مدورا  ب قخار
 :اإلنكار-2

: مغ (34) السادة تشز  عمى اال يخد ال اإلبياـ برسة أو االمزاء أو الخط إنكار) قانػف اإلثبات عمى أف 
 أوردت السادة وقج ،(والعادية الخسسية الدشجات عمى فيخد التدويخ ادعاء أما الخسسية، غيخ واألوراؽ الدشجات

مف مغ ؼيكتفى اإلثبات، عغ بالدشج السحتج الحكع في حالة عجد اإلثبات، قانػف  مغ (39)  يسيشا   ي حمف أف   الخ 
 .الكاممة حجيتو عادت نكل وإف الدشج حجية سقصت حمف فإذا لدمفو، يعػد اإلمزاء أو الخط أف يعمع ال بأنو

 السزاىاة:
السزاىاة ىي مقارنة الخط أو اإلمزاء أو التػؾيع السشدػب لمسشكخ في سشج محل شظ، مع خصو أو إمزائو 

 في التحقق واسعة سمصة مقصػع برحتيا وليدت محل  خلؼ. فممسحكسة أخخى أو تػؾيعو الثابت بسػجب أوراؽ 
 صحتو، مغ إلجخاء السزاىاة عميو، بقرج التأكج التحقيق إلى بإحالتو وذلظ ؼيو، الصعغ عشج الدشج صحة مغ

 :بصخيقتيغ السزاىاة وتجخي 
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 .السحكسة قبل مؼ السزاىاة إجخاء-آ
 ومغ بالبرسات، السخترة الجشائية األدلة مجيخية بػاسصة ذلظ ، ويكػف الخبخاء بؽاسطة السزاىاة إجخاء-ب

واحج  خبيخ أف  تجخي السزاىاة بػاسصة ويجػز السجيخية، تمظ رئيذ أو القاضي إشخاؼ تحت خبخاء ثلثة قبل
 .السزاىاة تجخي  تبميغو بعج أحجىع تخمف حالة وفي بحزػرىع، السزاىاة وتجخي  عميو الصخفاف، يتفق

 :نفديا تمقاء مؼ الدشجات صحة مجى تقجيخ في السحكسة سمطة
 التدويخ شبية مغ سالسا   كاف إذا اال بالدشج ُيعسل ال: )أوال ( مغ قانػف اإلثبات عمى أف  / 35) السادة تشز

 :لمقاضي يجػز فأنو( إضافة أو كذط أو شصب) وجػد حالة وفي ،(والترشيع
 (.بو يأخح ال أي) اإلثبات في الدشج ىحا أسقاط-آ

 .اإلثبات في الدشج ىحا مغ نتقاصاال-ب
 شظ أي عغ واالستفدار صحتو مغ لمتثبت الدشج عشوُ  صجر الحي السختز السػضف استجعاء لمقاضي وكحلظ

 .الدشج حػؿ القاضي ذىغ في يجور
 :الدشج برحة الطعؼ عشج القاضي سمطة

  :الدشج بالتدويخ برحة الطعؼ عشج القاضي سمطة-آ
 ذلظ في التحقيق وشمب الدشج تدويخ الخرع ادعى إذا: )أنو اإلثبات عمى قانػف  مغ أوال (/  36) السادة تشز

 تقجرىا نقجية أو شخرية كفالة يقجـ أف   والدمتو شمبو إلى أجابتو ادعائو صحة عمى قػية قخائغ السحكسة ووججت
 التحقيق قاضي عمى الخرػـ احالة الحالة ىحه في السحكسة وعمى. اآلخخ الصخؼ حق لزساف السحكسة

 بات قخار أو حكع صجور لحيغ مدتأخخة الجعػى  جعل السحكسة تقخر وعشجىا االدعاء، صحة مغ لمتثبت
 .(التدويخ واقعة بخرػص

 أف   عمى عميو، تجؿ قػية قخائغ وجػد حالة في رسسي، سشج تدويخ حػؿ يثار شعغ بكل باألخح ممـد فالقاضي
 التحقيق قاضي إلى الستيع حالةإو  القاضي، يقجرىا نقجية أو شخرية كفالة بالتدويخ الصاعغ الصخؼ يقجـ

إلجخاءات الجدائية عغ ا زل  ف ،تثبت لمصخؼ الصاعغ التدويخ ثبػت حالة وفي دعاء،اال صحة مغ لمتثبت
وعمى السحكسة التي شعغ أماميا بتدويخ سشج،  بالتعػيس، لمسصالبة مجنية دعػى  ،الستختبة عمى جخيسة التدويخ

 .قزائيا   التدويخ ادعاء في البتِّّ  لحيغ السشطػرة مدتأخخة الجعػى  جعل
  :باإلنكارسمطة القاضي عشج الطعؼ برحة الدشج -ب

 برسة أو إمزاءه أو خصو الدشج، إليو ُندب مغ انكخ إذا: )أنو ( مغ قانػف اإلثبات عمى41)  تشز السادة
 قخرت الجعػى، في مشتجا   الدشج وكاف بو، الجيل الػارث ادعى أو مقامو، يقػـ مغ ذلظ أنكخ أو إبيامو
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 مغ عميو والتػؾيع وأوصافو حالتو تثبيت بعج السحكسة صشجوؽ  في الدشج ايجاع مع السزاىاة إجخاء السحكسة
 ىػ ما الجعػى  في الستخاصسيغ أحج بإنكار عادي لدشج االحتجاج بالشدبة أف   أي ،(الييئة رئيذ أو القاضي
 السزاىاة يجخي  أف   لمقاضي يجيد جيمو، أدعى الػارث أف   أو إبياـ، برسة أو إمزاء أو خط إليو مغ مشدػب

 أو خط تتزسغ التي واألوراؽ الدشجات عمى( السزاىاة) وتكػف  الجشائية، األدلة خبخاء خلؿ مغ تتعُّ  التي
ويقرج بو إرغاـ الخرع عمى الكتابة  (ستكتاباال) شخيق عغ وذلظ السشكخ، الصخؼ إبياـ برسة أو إمزاء

 ذلظ ُعج   تبميغو، بعج مذخوع عحر دوف  االستكتاب السشكخ عغ الخرع تخمف حالة وفي أماـ الخبيخ أو الخبخاء،
الػرقة إلثبات عائجية أو عجـ  أو الدشج بكتابة عمع ليع الحيغ بالذيػد ستعانةاالقج أجاز القانػف و  ضجه، قخيشة

أما  الخسسية، والسدتشجات األوراؽ عمى يقع التدويخ أف   مزاء أو البرسة لمسشكخ، ونكخرعائجية الخط أو اإل
 .العادية واألوراؽ الدشجات إال  عمى فل يقع اإلنكار

 :الدشجات صحة في الطعؼ عمى الستختبة اآلثار
 :حاالت نفخق في اآلثار بيؼ ثالث التدويخ، حالة في

 السجعي عمى تتختب ال الحالة تمظ في: التحقيق قبل دعاءه  ا عؼ التدويخ مجعي تشازل إذا الحالة األولى/
 كاف إذا أما بخرسة، الكيج أو الجعػى  حدع تأخيخ يقرج ولع الشية، حدغ كاف إذا قانػنية آثار أي بالتدويخ

 .العجالة بديخ أخل   قج باعتباره الجولة لسرمحة عميو مالية غخامة فخض السحكسة فعمى الشية سيء
 ويحاؿ األثخ، عجيع عاديا ، أـ كاف رسسيا   الػرقة، أو الدشج عج   :دعاء بالتدويخاال صحة ثبت الحالة الثانية/ إذا

 .الرتكابو جـخ التدويخ الجداء محكسة إلى مقجمو
 حتى ،أخخى  مخة بالتدويخ ؼيو الصعغ يجػز وال صحيحا ، الدشج عج   :الدشج صحة عجم الحالة الثالثة/ إذا ثبت

 السجعي عمى السالية الغخامة السحكسة وتفخض الدشج، مغ أخخى  مػاقع عمى مشربة التدويخ واقعة كانت لػ
 .تشفيحا   مشوُ  وتدتحرل

 :في اآلثار بيؼ ثالث حاالت-أيزا  - ، نفخق اإلنكار في حالة
إذا ثبتت  أما بالغخامة، عميو يحكع ال قرجه، لمسحكسة حدغ وثبت :إنكاره عؼ السشكخ إذا رجعالحالة األولى: 

 .التدويخ الحي ورد عميو بالقجر وتكػف  مالية، غخامة السحكسة بجفع عميو فتحكع نيتو، سػء
 القاضي وعمى اإلنكار، لرحة الجعػى  مغ الدشج ستبعادا فيتع :دعاءاال صحة إذا ثبتالحالة الثانية: 

محكسة التحقيق التخاذ االجخاءات الدشج )ويكػف ذلظ بالكتابة إلى  مقجـ ضج الجعػى الجدائية تحخيظ السختز
 .القانػنية بحقو، مع استسخار الجعػى السشطػرة بذكل شبيعي(
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 ونيائية، ثابتة حجية ذا الدشج في ىحه الحالة، ؼيكػف : اإلنكار صحة وعجم الدشج صحة إذا ثبتالحالة الثالثة: 
 صحة بعجـ الخاص القخار مشوُ  فرل لػ بالتدويخ ؼيو الصعغ يجػز لكغ، بالتػؾيع يتعمق ؼيسا يخز ما خاصة

 الحكع ألف   بذيء، عميو يحكع فل أدعاه ما بعس ثبت إذا أما أنكخه، مغ   عمى مالية غخامة وتتختب اإلنكار،
 .الستزخر يصمبو في حيغ أف  التعػيس تقجيخي، ال وجػبي بالغخامة

 :والدشجات الجفاتخ تقجيػ
 أو يكمف فل اآلخخ الخرع أما اإلثبات السعتبخة، أدلة شخيق عغ السجعي عمى اإلثبات عبء األصل أف  يقع

 :مشيا لعجة اعتبارات عغ ىحا األصل استثشاء ، العخاقي السذّخع خخج لكغ ضجه، دليل عمى تقجيع يجبخ
 بإشلقو خرسو لسرمحة نفدو ضج دليل بتقجيع الخرع إلداـ جػاز عجـ مبجأ إذ أف  : أخالقية أعتبارات-7

 أثشاء والرجؽ الحؿيقة لقػؿ يدعى وىػ أف   خرع عاتق كل عمى يقع أخلقي لتداـا يشاىزوُ  وعسػميتو،
 .غيخ مقبػؿ فأنوُ  لتداـاال ىحا عكذ قيل وميسا السخافعة،

 بتقجيع الخرػـ مغ أي ا   يأمخ أف   لمقاضي: )أف   اإلثبات عمى قانػف  مغ (9) السادة تشز :قانؽنية عتباراتا -2
 (53) وتشز السادة ،(عميو حجة امتشاعو اعتبار جاز تقجيسو عغ امتشع فإف بحػزتو، يكػف  الحي اإلثبات دليل
: مغ  الصخؼ تكميف الجعػى  شخفي أحج شمب عمى بشاء أو نفديا تمقاء مغ لمسحكسة) القانػف السحكػر عمى أف 

 ذلظ كاف متى الجعػى  بسػضػع يتعمق والحي ترخفو تحت أو حيازتو في السػجػد الدشج أو الجفتخ بتقجيع اآلخخ
 والدشجات إلداميا ، الجفاتخ تقجيع عجت أعله السادتيغ نز أف   أي ،(فييا الفرل سيخ حدغ لزساف ضخوريا  

 وقي جت ذلظ بالذخوط التي أوردتيا.
 :يجه تحت الجعؽى  في مشتج محخر أي تقجيػ فييا لمخرػ التي يجؽز الحاالت

 .بتقجيسيا السصالبة يجيد القانػف  كاف إذا -آ
 أو الخرسيغ لسرمحة محخرا   يكػف  الدشج أو الجفتخ أف   أي الخرػـ، بيغ مذتخكا   الجفتخ أو الدشج كاف إذا -ب

 .السذتخكة حقػقيع أو التداماتيع مثبتا
 الجعػى. مخاحل مغ مخحمة أية في الدشج أو الجفتخ ىحا إلى خرع استشج إذا -ج
 الدشج أو الجفتخ أوصاؼ )أ/ :الصمب في يبيغ أف   ثانيا ( وجػب/ 53السادة ) اإلثبات في قانػف  أشتخط وقج 

 د/ .عميو بيا يدتجؿُّ  التي الػاقعة ج/ .التفريل مغ يسكغ ما بقجر الدشج أو الجفتخ فحػى  ب/ .بو يتسدظ الحي
 الخرع لداـإ وجو ىػ/ .ترخفو تحت أو الخرع حػزة في الدشج أو الجفتخ باف تؤيج التي والطخوؼ الجالئل
 (.بتقجيسو
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 تقزي الحالة تمظ ففي مقشعا ، إثباتا   الصالب يقجـ ولع لجيو، الدشج أو الجفتخ وجػد الخرع إنكار حالة وفي
 التذخيعات لكغ   شمبو، رد السحكسة فعمى دعػاه، إثبات عغ عاجدا   باعتباره اإلثبات قانػف  في العامة القػاعج

 وجػد عجـ عمى يسيشا   الخرع تحميف عمى السحكسة تػجب إذ الصمب، رد مغ عجال  أكثخ  حل   تقخر خخى األ
 الخرع رفس إذا اما اإلثبات، عغ عاجدا   ويعتبخ شمبو يخد ىشا اليسيغ، الخرع حمف   فإذا لجيو، الدشج أو الجفتخ
 .لجيو الجفتخ أو الدشج بػجػد إقخارا   يعتبخ أف شأنو مغ ذلظ فأف اليسيغ
 :اإللدام ىحا في القاضي سمطة حجود
 الذخوط يدتػؼ لع إذا الصمب رد عمى السحكسة: )عمى أف  قانػف اإلثبات  مغ ثالثا (/ 53) السادة تشز

 بالشطخ تقػـ أف إلييا، الصمب تقجيع عشج عمى السحكسة، إذ أف   ،(السادة ىحه مغ ثانيا   الفقخة في عمييا السشرػص
 كذف مثل)مغ عجمو  بالغيخ إضخار ؼيو كاف لػ وؼيسا السصمػبة، القانػنية لمذخوط الصمب استيفاء مجى في

 في البتُّ  فعمييا القانػنية، لمذخوط مدتػؼيا   الصمب ثبت ليا أف   فإذا ،(العائمية أو ما شابو ذلظ األسخار
 وأثبت الصمب، في الذخوط تػافخت فإف   رفزو، أو الصمب إجابة حيث مغ تقجيخية سمصة ولمقاضي السػضػع،

 الجفتخ بتقجيع السحكسة أمخت سكت، أو حيازتو في الدشج أو الجفاتخ بأف   الثاني، الخرع أقخ أو شمبو، الخرع
 ، التي تشز عمى أّنو:قانػف اإلثبات مغ (54) في السادة ورد كسا تحجده، مػعج في أي أو الحاؿ، في الدشج أو
 بتقجيع السحكسة أمخت سكت، أو حيازتو في الدشج أو الجفتخ بأف   الثاني الخرع اقخ أو شمبو، الخرع اثبت إذا)

 (.تحجده مػعج في أو الحاؿ في الدشج أو الجفتخ
 ثانيا : اإلقخار

 وأنؽاعو: وصؽره اإلقخار تعخيف
 اآلخخ وإعفاء ذمتو، في ثابتا   األمخ ىحا اعتبار قرج آلخخ بو، عميو مجعى بأمخ شخز اعتخاؼ: ىػ اإلقخار

 .إثباتو مغ
 أمخ عمى مباشخة التعبيخ يشرب عشجما ويكػف اإلقخار صخيحا ، يكؽن ضسشيا ،صخيحا  وقج  يكؽن  قج واإلقخار
 أما كتابة، أـ الرخيح شفييا   التعبيخ سػاء أكاف اليو، السشدػبة الػقائع برحة صخاحة السقخ ؼيعتخؼ معيغ،
 الجعػى  خلؿ ضخوؼ مغ وأقػالو وترخفاتو الخرع مػقف مغ عميو يدتجؿ الحي فيػ الزسشي اإلقخار

 عمى الحجد إيقاع عمى السجيغ الدوج كدكػت الدكػت، صػرة في الزسشي اإلقخاروملبداتيا، وغالبا  ما يكػف 
 .البيت في السػجػدة االثاث

 :قيمت في تكييف اإلقخار، وىي آراء عجة ىشاؾ لإلقخار: القانؽني التكييف
 .قانػني ترخؼ اإلقخار. 1
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 .اإلثبات مغ إعفاء اإلقخار. 2
 .قانػنية قخيشة اإلقخار. 3
 .إثبات كامل دليل اإلقخار. 4

 الجدائي: واالعتخاف السجني اإلقخار بيؼ أوجو التسييد
 السجني اإلقخار

 
 الجدائي االعتخاف

 
 آلخخ عميو بو مجعى بثبػت أمخ السقخ اخبار. 1

 .ضجه قانػنية آثارا   يشتج أف شأنو مغ 
 لمجخيسة السكػنة الػقائع رتكاببا نفدو عمى الستيع إقخار. 1

 .بعزيا أو كميا 
 

 بإقخاره يجرؾ السقخ اف أي قرج، عغ اإلقخار يرجر. 2
 .نفدو عمى حجة يؿيع 

 

 ىػ القانػف  ألف الجدائي، االعتخاؼ في لو اىسية ال القرج. 2
 .القانػنية اآلثار يختب الحي 

 
  انرب إذا اال تجدئتو جػاز عجـ اإلقخار في األصل. 3

 .متعجدة وقائع عمى
 

 .تجدئتو يجػز. 3
 

 .السقخ عمى قاشعة حجة. 4
 

 .قاشعة حجة يعتبخ ال. 4
 

 .ضسشيا   أو صخيحا   يكػف . 5
 

 .ؼيو لبذ ال صخيحا   يكػف  أف يجب. 5
 

 الترخؼ اىمية لو شخز عغ يرجر أف يجب. 6
 .(وبالغا   عاقل   يكػف ) 

 

 .مسيد عاقل عغ صادرا   يكػف  أف يكفي. 6
 

 
 تجدئة اإلقخار: جؽاز ومجى لإلقخار القانؽني التكييف
 .متعجدة وقائع عمى انرب إذا إال   تجدئتو جػاز عجـ اإلقخار في األصل

 والذيادة اإلقخار بيؼ واالختالف التذابو أوجو
 :أوجو الذبو

 .واحجة، ألن يسا يؤدياف إلى نتيجة واحجة حؿيقة مغ يعتبخاف. 1
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 .بالذيادة االدالء أو اإلقخار صجور قبل قامت سابقة واقعة أو سابق بحق إخبار ىسا. 2
 :أوجو االختالف

 الذيادة اإلقخار
 الذاىج وىػ شخز غيخ خرع في الجعػى.. ترجر الذيادة مغ 1 الجعػى، في خرع وىػ السقخ مغاإلقخار  يرجر. 1

 
 . يخزع تقجيخ الذيادة إلى سمصة القاضي التقجيخية2 لمقاضي. ممدمة حجة اإلقخار. 2

 .مغ الشاحيتيغ الذخرية والسػضػعة
 

  صجور قبل عغ اإلقخار الخجػع يرح ال. 3
 وبعجه. الحكع

 . يسكغ لمذاىج أف  يخجع عغ الذيادة أو يزيف إلييا إف  تبيغ3
 .لو ما يدتػجب ذلظ

 
 احتياشي ألنو قج يرجر  اإلقخار دليل. 4

 عغ الخرع وقج ال يرجر.
 .. الذيادة دليل أصيل وأساسي4

 .. الذيادة يخزع تقجيخىا لدمصة السحكسة التقجيخية5 اإلثبات في مصمقة قػة اإلقخار ذا .5
  وورثتو السقخ عمى قاصخة اإلقخار حجة. 6

 بعجه مغ
/ أو ما صجرت الذيادة عميو6  .. حجية الذيادة تكػف عمى م غ 

 السقخ رادةإل اإلقخار يخزع. 7
 عميو. اجباره يسكغ وال 

 ُيفخض أداءىا عمى الذاىج،. الذيادة التي 7
 .ويجبخ عمييا في بعس األحياف

 
 خرائص شيادة الذيؽد

 شيػد ال مغ أشخاؼ الجعػى. مغ ترجر -1
 .لمقاضي ممدمة غيخ. 2
 .الحكع صجور قبل عشيا الخجػع يرح. 3
 .أصميا   تعجُّ دليل  . 4
 .يةتقجيخ محجودة ألف  ؾيستيا تخزع لدمصة السحكسة ال إثبات قػة ليا. 5
 .الغيخ إلى متعجية تعجُّ الذيادة حجة. 6
 .الذيادة لرحة ميع شخط اليسيغ وحمف واجب. 7

 :الكتابي والجليل الكتابي اإلقخار بيؼ ختالفأوجو اال
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 السادية، يتزسغ اإلقخار الػاقعة حرػؿ أو القانػني، الترخؼ لشذػء الحق الكتابي يكػف بسثابة اعتخاؼ اإلقخار
 ويكػف  السييأ الجليل ويدسى القانػني، الترخؼ نذػء وقت ؼيكػف  الكتابي، الجليل أما نذػئو، بعج الحق بػجػد
 .الترخؼ وجػد إثبات مشو القرج

 اإلقخار كجليل في اإلثبات: خرائص
، ألنو يقرج بو قصع الشداع وانيائو ؛وحاسسا  لمشداع ،دما  لمسقخمدليل  كامل  وم عج  اإلقخار،  ةإذا تػافخ شخوط صح

 وخرائز اإلقخار ىي:
 .إخباري  عسل اإلقخار. 1
 .نفخاديا عسل اإلقخار. 2
 .قرج عغ يرجر اإلقخار. 3
 .الػاقع مدائل في اإلقخار. 4
 .قاصخة عمى الُسقِّخ حجة اإلقخار. 5
 . اإلقخار عغ الخجػع يرح وال بإقخاره السقخ فيمتـد قاشعة، حجة اإلقخار. 6

 شخوط اإلقخار كجليل في اإلثبات:
 والسقخ السقخ في معيشة شخوط تػافخ مغ البج   اإلثبات، أدلة مغ ودليل   وقاصخة قاشعة حجة اإلقخار يربح لكي

 لو، والسقخ بو
 كسا يأتي:

 :السقخ أوال : شخوط
 السقخ الحق في الكاممة القانػني الترخؼ بأىمية يتستع بأف بالسقخ، يتعمق ؼيسا العخاقي اإلثبات قانػف  اشتخط

 عمى الؿيع أو الػصي أو الػلي إقخار يرح وال الرغيخ إقخار يرح وال والسعتػه السجشػف  إقخار يرح فل بو،
 .بحقيع يدخي  وال باشل   يعج ىؤالء مغ يرجر إقخار واي الؿيسػمة، أو وصايتيع أو واليتيع تحت مغ

 ذي إقخار أما قانػنا ، لو السقخر االذف حجود في ولكغ إقخاره يعجُّ صحيحا ، فأف السأذوف  بالقاصخ يتعمق ؼيسا أما 
 .والدواج( الصلؽ ذلظ عمى )ومثاؿ. شخعا   عميو محجػرا   يعتبخ ال ما كل في صحيحا   يعتبخ الغفمة

 الؽكيل: إلقخار القانؽني التكييف
 سشج في يجرج أف ويذتخط وكالتو، حجود في االذف تحت الجاخمة الترخفات مغ يسمظ ؼيسا الػكيل إقخار يرح

 أي محامي قػؿ ذلظ عمى )مثاؿ. عشيا التشازؿ أو بالحقػؽ  باإلقخار الػكيل تفػيس خاصة أـ عامة الػكالة،
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 السجعى بالحق التدميع وتزسغ خاص بتػكيل كاف إذا اال قزائيا   إقخارا   يعج ال القزاء مجمذ في الخرػـ مغ
 .عميو( الجليل اقامة مغ االعفاء بقرج بو

 :لو السقخ ثانيا : شخوط
 السقخ يكػف  أف   يذتخط وال ،اإلقخار صجور وقت ومعمػما   حكسا ، أو حؿيقة مػجػدا   يكػف  أف   لو السقخ في يذتخط

 الخضيع، لمصفل اإلقخار كسا يجػز حي، وىػ أمو بصغ في الحي لمجشيغ اإلقخار يجػز وعميو عاقل ، لو
 السقخ يرحُّ أف  يكػف  كسا جسيعا ، ليع بالشدبة صحيحا   اإلقخار يعج ثع ومغ والسجشػف  والسعتػه السسيد ولمرغيخ

 .التسمظ حق لو السعشػي  الذخز السيسا وأف   معشػيا ، شخرا   لو
 :بو ثالثا : شخوط السقخ

 فاحذة، جيالة مجيػال   بو السقخ يكػف  أف يرح وال لمتعييغ قابل   أو ومعيشا   معمػما   بو السقخ يكػف  أف يجب - أ
 .يديخة جيالة مجيػال   بو السقخ كاف إذا يرح اإلقخار ولكغ

 يجػز ومس ا باشل، وغيخ ومباحا   مسكشا   حقا   يكػف  وأف مذخوعا ، عسل   يكػف  أف بو السقخ في ويذتخط - ب
 قانػنية الحي يسشعو السذخع، اإلقخار بفػائج )ومغ أمثمة اإلقخار بو، اإلقخار السذخع يسشع ال ومس ا عشو، الشدوؿ

 .القانػف( بو يدسح ما عمى تديج
 مكحبا   يكػف  ال وأف بالسعجوـ اإلقخار يجػز ال ألنو الػجػد محتسل أو محققا   بو السقخ يكػف  أف يجب - ت

 تدتخمرو بسا كحبو أو اإلقخار صحة عمى السحكسة وتدتجؿ ذلظ عمى ومثاؿ ججيا   يكػف  وأف. الحاؿ بطاىخ
 .بالجعػى  السحيصة والسلبدات الطخوؼ ومغ الخرػـ مغ السقجمة السدتشجات مغ

 اإلقخار إما قزائي وإما غيخ قزائي: :اإلقخار أنؽاع
شخشاف ىسا  اإلقخار ىحا ويتزسغ آلخخ، عميو بحق القزاء أماـ الخرع إخبار ىػ: القزائي اإلقخار. 7

 .الجعػى  سيخ اثشاء اإلقخار القزاء، وصجور أماـ اإلقخار صجور
 :الذخط األول: صجور اإلقخار أمام القزاء

 الخرع صجر مغ سػاء   ،محكسة ذات اختراص نػعي وؾيسي أماـ يرجر أف يجب قزائيا ، اإلقخار يعجُّ  لكي
 .ذلظ في مفػضا   يكػف  أف عمى مغ وكيمو، أو ذاتو

 خلؿ مغ كتابة اإلقخار يحرل أو االستجػاب، أثشاء أو الحكع جمدة في شفاىا   يكػف  أف إما اإلقخار وصجور 
 خارج الخرع مغ صجر إذا قزائيا ، اإلقخار يعتبخ فل ثع ومغ السحكسة، إلى ومػجية الخرع مغ مػقعة محكخة

 عمى االتفاؽ حجود في قزائيا   ؼيعتبخ السحكسة أماـ اإلقخار أما إدارية، جية أماـ اإلقخار ورد أو الجعػى،
 .التحكيع
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أما  .القزاء أماـ كاف تع   لػ كسا يعجُّ  الخبيخ أماـ اإلقخار األوؿ: الخأي :رأياف ؼيو الخبيخ أماـ الرادر واإلقخار 
 . وتشػيخه القاضي بسداعج يقػـ الخبيخ ألف قزائي؛ غيخ فأنو يعجُّ إقخارا   ،الخاجح وىػ الثاني: الخأي

 :صجور اإلقخار اثشاء سيخ الجعؽى  الذخط الثاني:

 عمى حجة يكػف  لكي يرجر أف أي بسػضػعو، الستعمقة الجعػى  في الديخ أف  يرجر أثشاء اإلقخار في يذتخط
 ولو صحيحا   يبقى اإلبصاؿ فأف اإلبصاؿ أسباب مغ سبب يأل الجعػى  عخيزة ابصمت وإذا لو، وممدما   صاحبو
اإلقخار  يتأثخ ىل ،الجعػى  عخيزة ابصمت ؼيسا لػ القانػني القانػنية، لكغ يثػر الدؤاؿ ىشا عغ الحكع حجيتو

القانػنية، عمى الخغع  حجيتو ولو صحيحا   ويبقى يتأثخ، أف  اإلقخار الالحي كاف قج صجر فييا أـ ال؟ والجػاب 
 .مغ إبصاؿ الجعػى التي صجر فييا، ويسكغ اإلفادة مشو كجليل في دعػى ججيجة يؿيسيا السدتفيج مغ اإلقخار

 القزائي: غيخ . اإلقخار2
 القانػنية الصبيعة في متفقاف القزائي، وغيخ القزائي السحكسة، واإلقخاراف: خارج يقع اإلقخار الحي ىػ 

 قاصخة وحجة الترخؼ أعساؿ مغ عسل   ويعج مشفخدة إرادة عغ يرجر إخباري  عسل مشيا فكل ،والخرائز
 .السقخ عمى

 نرت ىحا وعمى بو، يتسدظ مغ عمى اإلثبات عبء ويقع العامة، لمقػاعج وفقا   يتع القزائي غيخ اإلقخار وإثبات
 وفقا   إثباتو ويجب لمقاضي تقجيخىا يعػد واقعة القزائي غيخ اإلقخار) بقػليا: اإلثبات قانػف  مغ( 71) السادة

 إثباتو وجب لحلظ القانػني، الترخؼ بسشدلة يعج القزائي غيخ اإلقخار كاف ولسا ،(اإلثبات في العامة لمقػاعج
 السقخ كاف إذا أو ،(عخاقي ديشار االؼ خسدة)البالغ  الذيادة نراب تتجاوز بو السقخ ؾيسة كانت إذا بالكتابة

 كتابة كانت أـ ،صجوره مشح اإلقخار فييا ُأفخغ التي ىي الكتابة ىحه أكانت سػاء الؿيسة، محجد غيخ شيئا   بو
 .عميو دليل   لتكػف  صجوره بعج حخرت

 تدػغ التي السدػغات أحج وجج إذا إال   والقخائغ، الذيادة شخيق مغ القزائي غيخ اإلقخار إثبات يجػز وال
 لع أنو عمى الخرع إلى اليسيغ تػجيو شخيق عغ إثباتو يجػز وال بالكتابة، إثباتو يجب ؼيسا بالذيادة اإلثبات

 بصخؽ  إثباتو ؼيجػز عمييا، متشازع مادية واقعة عمى القزائي غيخ اإلقخار ورد وإذا القزاء، مجمذ خارج يقخ
 الحي السػضػع قاضي لتقجيخ يخزع قزائي غيخ إقخار ىػ الحجد بسحزخ يتع الحي واإلقخار كافة، اإلثبات

 .أصل   بو يأخح أال   أو قخيشة مجخد أو بالكتابة ثبػت مبجأ أو كامل   دليل   يعتبخه أف لو يجػز
 يتختب عمى اإلقخار أثخيغ ىاميغ: :اإلقخار آثار

 إذا كاممة حجة يعجُّ  أي السقخ، عمى وقاصخة قاشعة حجة اإلقخار يعج إذ :السقخ عمى كاممة حجة أوال : اإلقخار
 .بو اقخ ما عكذ إلثبات دليل   يقجـ أف لمسقخ وليذ( بإقخاره السقخ يمـد) القانػنية، لذخوشو مدتػؼيا   صجر
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 واقعة بحؿيقة إخبار اإلقخار ألف اإلقخار؛ عغ الخجػع جػاز عجـ واألصل :اإلقخار عؼ الخجؽع جؽاز ثانيا : عجم
 قبل ذلظ أكاف سػاء واضحة، ضيخت أف بعج الحؿيقة ىحه يحجب أف   لمسقخ يجػز ال لحلظ صجوره، قبل تست

 .صجوره بعج أـ اإلقخار عمى السبشي الحكع صجور
 أماـ السجعي اقخ فإذا اإلقخار عغ الخجػع يرح ال) أنو: عمى اإلثبات قانػف  مغ( / ثانيا  68) السادة نرت وقج

 ىحا صجور السحكسة أماـ وأيج سػاه  آخخ لذخز يعػد بو السجعى بأف والخسسية السخترة االدارية الجيات
 .(اإلقخار ىحا يخالف بسا االدعاء مشو يدسع فل مشو اإلقخار

 صؽريا : باإلقخار بالطعؼ السقخ قيام حالة في القانؽني السؽقف
 أنو أو اكخاه، أو تجليذ أو غمط نتيجة وقع أنو أو صػريا ، إقخارا باعتباره إقخاره في السقخ شعغ مغ مانع ال

 اعتبار عمى ال اإلقخار، تبصل السحكسة فأف قانػنا   السقخة بالصخؽ  ذلظ ثبت فإذا االىمية، ناقز وىػ مشو صجر
 بحكع اإلقخار بتاريخ السقخ كاف إذا باشل ، اإلقخار ؼيعج كحبو، ثبت إقخار ألنو بل عشو، العجوؿ يرح اإلقخار أف

 .محزا   ضخرا   بو مزخا   اإلقخار وكاف السسيد، غيخ الرغيخ
 اإلقخار: في الغمط حالة في القانؽني السؽقف

 ؼيجػز الػقائع في غمط في وقع قج السقخ كاف نفخؽ بيغ ما إذا غمط، عغ اإلقخار األمخ برجور يتعمق عشجما
 ما إذاوبيغ  السجعاة، الػقائع حؿيقة عغ بو ؼيكذف السقخ يدػقو إخبار اإلقخار أف ذلظ إقخاره، عغ الخجػع لو

 .إقخاره عغ يخجع أف لو جاز حؿيقتيا غيخ عمى السقخ ذىغ في تسثمت قج الػقائع ىحه كانت
 :اإلقخار جؽاز تجدئة قاعجة عجم

 اإلقخار: تجدئة عجم قاعجة عمى االستثشاءات
 عمى أنرب إذا صاحبو، إال   عمى اإلقخار يتجدأ ال) أنو: عمى العخاقي اإلثبات قانػف  مغ( 69) السادة نرت
 ىي: واالستثشاءات، (خخى األ الػقائع وجػد حتسا يدتمـد ال مشيا واقعة وجػد وكاف متعجدة وقائع
 البديط: اإلقخار-7

 بأنو الخرع يجعي كأف اضافة، أو وصف أو تعجيل دوف  بو بالسقخ مجخد اعتخاؼ عمى البديط اإلقخار يشرب
 .ذلظ عميو السجعى ؼيقخ الشقػد، مغ مبمغا   خرسو أقخض

 السؽصؽف: اإلقخار-2
 عمى تقترخ فالسدألة ؼيو، يعجؿ وصف اضافة مع السجعي ادعاه بسا السقخ اعتخاؼ السػصػؼ اإلقخار يتزسغ
 أو شبيعة في تعجيل عميو يتختب بحيث دعػاه، في السجعي أوردىا التي األصمية الػاقعة إلى وصف إضافة
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 الجيغ بأف يزيف ولكشو بالجيغ، السجيغ ؼيقخ السجيغ بحمة ديشا   لو بأف الجائغ يجعي )كأف. الػاقعة تمظ جػىخ
 .اجل( إلى مزاؼ أو شخط عمى معمق

 السخكب: اإلقخار-3
 أف شأنيا مغ يكػف  أخخى  واقعة إلييا ويزيف معجلة، غيخ بيا السجعى الػاقعة عمى السقخ اعتخاؼ يشرب

 األصمية بالػاقعة االعتخاؼ تزسغ إذا مخكبا   اإلقخار ؼيكػف  خرسو، يجعيو ما ضج السقخ لرالح دفعا   تشذئ
 الػاقعة )مثاؿ .انقزائو أو عميو الستشازع الحق نذػء مشع ثبػتيا عمى يتختب ججيجة، أخخى  وبػاقعة السجعاة
 .الػفاء( ىي خخى األ والػاقعة الجيغ وجػد ىي السجعاة

 )أو استجؽاب الخرػ( ثالثا : االستجؽاب
 وأنؽاعو: االستجؽاب تعخيف

 بعس عغ خرسو سؤاؿ إلى بػاسصتو الخرػـ أحج يعسج في الجعاوى  التحقيق شخؽ  مغ شخيق :االستجؽاب
 تمسذ مغ السحكسة تسكيغ أو دفاعو أو مداعسو إثبات إلى بيا اإلقخار أو عمييا االجابة وراء مغ ليرل الػقائع،
 .اإلثبات بيحا السػصمة الحؿيقة

 واالستجؽاب نؽعان: مقيج وحخ  
يكػف  وقج الخرع، مغ قزائي إقخار إلى الػصػؿ وىػ الحي يدتيجؼ مقيجا ، يكػف االستجػاب فقج 

 يشيخ مسا السعخوضة القزية وقائع بذأف ايزاحات عمى الحرػؿ إلى وىػ الحي يخمي حخا ، االستجػاب
 .االحتساؿ قخيب بو السجعى األمخ ؼيربح وكذفيا، الشداع حؿيقة تحخي  عمى ويداعجىا السحكسة

والقخائغ،  بالذيادة داللتو تدتكسل بالكتابة، ثبػت مبجأ القزائي، أصبح اإلقخار درجة االستجػاب يبمغ لع وإذا
 بذأنيا الخرع يخاد استجػاب التي الػقائع أف   أو استجػاب، إلى حاجة في ليدت الجعػى  أف   السحكسة رأت وإذا

 أو لقبػؿ التقجيخية الدمصة السحكسة ليا ألف   االستجػاب؛ شمب رفزت اإلثبات، جائدة غيخ أو مشتجة غيخ
 .اإلثبات رفس

 االستجؽاب: محل القانؽنية الؽاجب تؽافخىا في الؽاقعة الذخوط
 :الجعؽى  بسؽضؽع الؽاقعة أْن تتعمق. 7
 ىي اإلثبات محل الػاقعة كانت فإذا الجعػى، بسػضػع قػية صمة ذات إثباتيا السخاد الػاقعة تكػف  أي أف   

 مغ أقػى  علقة تػجج ال اذ بياف، إلى حاجة في يكػف  ال الحق بيحا تعمقيا فأف بو السجعى الحق مرجر
 الجعػى، بسػضػع متعمقة غيخ عشيا الخرع استجػاب السخاد الػاقعة كانت إذا أما ومرجره، الحق بيغ العلقة
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 بسػضػع االستجػاب تعمق مدألة تقجيخ وإف   بذأنيا، االستجػاب تػجيو يجػز فل ثع   ومغ إثباتيا، يجػز فل
 .رفزتو أو كامل   بو أخحت شاءت إف   لمسحكسة، التقجيخية إلى الدمصة يخزع عجمو مغ الجعػى 

 :اإلثبات في مشتجة أْن تكؽن الؽاقعة. 2
 أف   لذخز يجػز فل الجعػى، في الفرل عمى إثباتيا يداعج أي اإلثبات، في مشتجة الػاقعة تكػف  أف يذتخط 

السقخ لو،  يججي ال اإلقخار ىحا ألف   باإلقخار، مخػؿ غيخ وكيل مغ صادر إقخار شخيق عغ بجيغ وفاءه يثبت
 .اإلثبات في مشتجا   يكػف  فل ثع ومغ
 :اإلثبات جائدة أْن تكؽن الؽاقعة. 3
 وىحا إثباتيا، مغ قانػني مانع يػجج ال أي قانػنا ، اإلثبات جائدة االستجػاب محل الػاقعة تكػف  أف   يذتخط 

 عغ بو ويصالب ديغ في حقو يثبت أف   لذخز يرح واآلداب، وال العاـ بالشطاـ تتعمق ألسباب يعػد السشع
 .القسار مغ نذأ الجيغ ىحا أف إثبات شخيق

 السدتجؽب: لمخرػ بالشدبة شخرية االستجؽاب محل الؽاقعة تكؽن  أنْ . 4
 بيغ عقج حخر فمػ ،بذأنيا الخرع استجػاب يجػز فل شخرية غيخ الػاقعة كانت فإذا بذخرو، متعمق أي

 .العقج ىحا بذأف الخرع استجػاب يجػز فل الخرػـ غيخ مغ شخريغ
 باالستجؽاب: الؽاقعة إثبات تجيد الفي مدائل اإلثبات  اعتبارات

 .الحاسسة اليسيغ شخيق عغ إثباتو تع ما خلؼ إثبات يدتيجؼ االستجػاب كاف إذا- أ
 .رسسي سشج في عاـ مػضف ثبتياأ التي االمػر مغ أمخ نقس االستجػاب مغ الغخض كاف إذا- ب
 .ؼيو السحكػـ الذيء حجية حاز حكع تزسشو ما نفي االستجػاب مغ الغخض كاف إذا- ت
 .لمعقار التأميشي الخىغ كعقج ،معيشة شكمية استيفاءه القانػف  يذتخط عقج إثبات يدتيجؼ االستجػاب كاف إذا- ث

 االستجؽاب أحكام
 : االستجؽاب . تؽجيو7

، يعػد كسا لمسحكسة يعػد االستجػاب تػجيو  دور مغ ليا لسا االستجػاب تػجيو بحق السحكسة فتتستع لمخرـػ
 ،بجاءة) األولى الجرجة محاكع أماـ االستجػاب ويجػز الحؿيقة، كذف في واسعة وسمصة اإلثبات، في ايجابي
 أـ عميو مجعى أـ مجعيا   كاف سػاء لمخرع وكحلظ ،(استئشاؼ محاكع) الثانية الجرجة ومحاكع ،(شخرية أحػاؿ

 حقػؽ  عمى لمسحافطة ذلظ حػؿ مشيا ستيزاحلل الجعػى  في ثالثا   شخرا   إدخاليا فممسحكسة فييا، متجخل
 .عميو السجعى
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 ىػ االستجػاب مغ اليجؼ ألف   عميو، الستشازع الحق في لمترخؼ اىل   يكػف  أف   السدتجػب الخرع في يذتخط
 .بو السجعى بالحق الخرع إقخار إلى الػصػؿ

 السأذون لو بسسارسة التجارة: القاصخ . استجؽاب2
 اىمية لو فتكػف  فييا، السأذوف  األمػر في السسيد الرغيخ استجػاب لمسحكسةقانػف اإلثبات العخاقي  أجاز

 السسيد، غيخ الرغيخ استجػاب يرح ال وبحلظ كامل، إقخار بسثابة اجابتو وتعج الترخفات، بيحه اإلقخار
 ال ىؤالء ألف   غفمة؛ أو لدفو عميو والسحجػر والسعتػه، والسجشػف، بالتجارة، لو السأذوف  غيخ السسيد والرغيخ

 .باشمة بيع الزارة ترخفاتيع جسيع تقع ثع ومغ ،لمترخؼ القانػنية االىمية يسمكػف 
 الكيػ: أو الؽصي أو الؽلي . استجؽاب3

جػز لػ  وكاف األفزل ،عمى القاصخيغ القػاـ أو األوصياء أو األولياء إقخار العخاقي اإلثبات ال يجيد قانػف 
يكػف ذلظ في حجود سمصاتيع التي حجدىا قانػف  بذخط أف  عغ القاصخيغ، نيابة  ىؤالء استجػابقانػف اإلثبات 

التي حجثت مشيع شخريا  أو عغ مجخد عمسيع قائع ػ وعغ االمػر وال ،1981( لدشة 78رعاية القاصخيغ رقع )
ناقريا مغ الشاحية القانػنية،  أو االىمية عجيع يسثمػف  والؿيع والػصي الػلي ؛ وذلظ ألف  بػقائع حجثت مغ سػاىع

  استجػابيع بالذخوط السحكػرة. جازةؼيكػف األفزل إ
 الذخز مسثل إقخار يكػف  لكي ويذتخط قانػنا ، يسثميا مغ شخيق عغ السعشػية االشخاص السحكسة وتدتجػب

 .أبخمو ىػ باسع الذخز السعشػي  عقج أو بشفدو السسثل بو قاـ عسل عمى واردا   يكػف  أف ممدما   السعشػي 
 االستجؽاب: إجخاءات

 وعمى تاما ، تػضيحا   عشيا خرسو استجػاب السخاد الػقائع شمبو في يػضح أف االستجػاب شالب عمى. 1
، أحج استجػاب شمب في الييا تدتشج التي االسباب بياف السحكسة  الجمدة. محزخ في ذلظ وتثبيت الخرـػ

 الجعػى  أف   السحكسة رأت فإذا رفزو، أو االستجػاب شمب قبػؿ في واسعة تقجيخية سمصة السحكسة وتسمظ
 جائدة غيخ أو مشتجة غيخ عشيا الخرع استجػاب يخاد التي الػقائع أف   أو استجػاب، إلى حاجة في ليدت

 .االستجػاب شمب رفزت اإلثبات
 عشو بجال   آخخ يػكل أف لو وليذ السحكسة، أماـ بشفدو الحزػر استجػابو السخاد الخرع عمى يتعيغ. 2

ـ   حزػر جػاز البعس ويخى  االسئمة، عمى جابةلإل  أف   لمخرع يجػز ال ولكغ السدتجػب، الخرع مع محا
 .السحكسة اليو تػجييا التي االسئمة عغ جابةلإل بسحاميو يدتعيغ

 لمتييؤ الفخصة لجيو تكػف  ال لكي اليو ستػجو التي باالسئمة استجػابو السخاد الخرع إحاشة يجػز ال. 3
 .مشيا التقميل أو االستجػاب مغ السخجػة الفخصة تفػيت إلى يؤدي عشيا سمفا ، بسا جابةلإل واالستعجاد
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 أو كسخض السحكسة أماـ شخريا   الحزػر مغ يسشعو مذخوع عحر استجػابو السخاد لمخرع كاف إذا. 4
 السحكسة تشيب أو مكانو، إلى للنتقاؿ قزاتيا أحج تشجب أو اليو تشتقل أف لمسحكسة ؼيجػز ،عػؽ  أو شيخػخة

 .بحلظ لمؿياـ دائختيا في الخرع يؿيع التي
 ولمخرع وحجه، القاضي مغ االسئمة وتػجو االقتزاء، عشج سخية جمدة أو عمشية جمدة في االستجػاب يتع. 5

 .السجاؿ ىحا في واسعة تقجيخية سمصة ولمقاضي معيشة، اسئمة تػجيو القاضي مغ يصمب أف   محاميو أو اآلخخ
مكتػبة )إال  في  بسحكخات االستعانة لو يجػز وال شفاىا ، االسئمة عمى السدتجػب الخرع يجيب أف   يذتخط. 6

 .حاالت استثشائية(
 .حزػره عمى االستجػاب يتػقف ال ولكغ خرسو، مػاجية في الخرع استجػاب يتع أف   يجب. 7
 حاضخا   كاف أف   اآلخخ والخرع السدتجػب والخرع القزائي والسعاوف  القاضي مغ يػقع محزخ تشطيع يتع. 8

 .االستجػاب جمدة
 :الشديان أو الجيل الخرػ ادعاء

 الػقائع ألعتبار مدػغا   ذلظ مغ تتخح أف   لمسحكسة جاز الشدياف،أو  الجيل استجػابو، السخاد الخرع ادعى إذا
 .ذلظ فييا يجػز كاف ما التي األحػاؿ في الذيػد بذيادة اإلثبات تقبل أف   أو ثابتة، عشيا استجػابو تقخر التي
 ؼيسا بالذيادة، اإلثبات يتيح مس ا بالكتابة، الثبػت مبجأ بسثابة الجمدة محزخ في ىحه الحالة تجويغ يعج   كسا
 الشراب عغ ؾيستو تديج االستجػاب مػضػع الػاقعة بو تتعمق الحي الحق كاف ولػ حتى إثباتو يجب كاف

 .يجاوزىا أو الكتابة يخالف ما إثبات يخاد كاف أو الؿيسة، محجد غيخ كاف أو القانػني،
 رابعا : الذيادة

 وأنؽاعيا: الذيادة تعخيف
 عغ ال وعياف مذاىجة عغ إخبار وىي ،لغيخه غيخه عمى بحق القزاء مجمذ في االنداف : إخبارالذيادة

 .بالحات سسعيا أو الذاىج عايشيا بػاقعة اإلخبار عمى الذيادة وتقػـ ،وحدباف تخسيغ
 :أنؽاع الذيادة

 ،ال يشعقج الدواج تيا ما أورده قانػف األحػاؿ الذخرية العخاقي الشافح مغ أف  عقجمومغ أمث :التعخيف شيادة. 7
 عمى القانػنية باألىمية متستعيغ شاىجيغ شيادة-)د: يمي ما الرحة، ومشيا أو االنعقاد شخوط مغ شخشا   فقج إذا

 .الدواج( عقج
 يخوييا الػاقعة سسع أنو الذاىج يذيج الذيادة ىحه وفي الذيادة، عمى الذيادة وتدسى :الدساعية الذيادة. 2
 .بأذنو سسعيا أو بعيشو رآىا الحي ىػ شاىج لو
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 السخاد الػاقعة ىشا عمى الذيادة تشرب وال الشاس، تدامعو بسا شيادة وىي (:بالتؽاتخ) بالتدامع الذيادة. 3
 بخبخىع العمع يقع الشاس مغ جساعة خبخ فيي الػاقعة، ىحه عغ الشاس بيغ الذائع الخأي عمى بل ،بالحات إثباتيا

 .الكحب عمى اتفاقيع يترػر ال
 :الذيادة إجخاءات

 بالجعػى، ومتعمقة ومتشازعا  فييا، معيشة، الػاقعة تكػف  أف   ويجب بالذيادة، إثباتيا السخاد الػقائع تحجيج. 1
 .بالذيادة اإلثبات جػاز مع إثباتيا، ومسكشا   ومشتجة،

 .ذلظ غيخ الجعػى  شبيعة اقتزت إذا إال   شياداتيع، سساع السصمػب الذيػد حرخ. 2
 الخرع الحي يصمب االستساع لمذيػد، عمى ويقع ىحا االلتداـ تبميغيع، تؤمغ التي كافة السعمػمات تقجيع. 3

 بو تقتشع مبخرا   قجـ إذا اال ابتجاء ، حرخىع تع الحيغ الذيػد غيخ تقجيع عغ االمتشاع-أيزا  -ويجب عميو 
 .السحكسة
 :الذيؽد إحزار

 التبميغ يتع أف   عمى السحكسة، ترجرىا ورقة تكميف بالحزػر(،تبميغ )وتدسى أيزا   بػرقة الذاىج تبميغ يتع 
 الذاىج ضخوؼ حدب السحكسة تقجرىا السجة أف   شظ وال مشاسبة، بسجة الذيادة لدساع السحجد التاريخ قبل

 .الجعػى  وشبيعة
 بالذيادة: االدالء

 ومجى اقامتو ومحل وميشتو وعسخه اسسو عغ الذاىج تدأؿ أف   عمى السحكسة العخاقي اإلثبات أوجب قانػف 
، صمتو  سابقا ، استشادا  ألحكاـ حرخىع تع الحيغ الذيػد بيغ مغ الذاىج كاف إذا ما لسعخفة وذلظ بالخرـػ
، وىشاؾ أمػر ليا صمة بأداء  صمتو معخفتو بعج شيادتو، ؾيسة وتقجيخ( عخاقي إثبات 2ؼ 91) السادة بالخرـػ

 الذيادة، كسا يأتي:
( عاما ، ويجػز لمسحكسة سساع أقػاؿ م غ  ىػ دوف 15أف  ال يقل  عسخ الذاىج عغ )يجب : الذاىج سؼ .7

 ( عمى سبيل االستئشاس، ال عمى سبيل دليل اإلثبات.15الػ)
بأف  يسيشا  -شيادتوقبل أداء -: يحمف الذاىج الحي أتع  الخامدة عذخة مغ عسخه الذيادة قبل اليسيؼ أداء-2

 لذيادتو، االستساع قبل الحق( يقػؿ )بأف اليسيغ: الذاىج يحمف بأف الذيادةب اإلدالء ، فيبجأيذيج بالحق
)أو الكتاب السقجس لجى الذيػد مغ  ف كاف مدمسا  إ الكخيع القخآف عمى يجه تعالى بػضع باهلل الذاىج ويحمف

لميسيغ، بل شيادتو، )وال تػجج صيغة مخرػصة  إلى االستساع قبل الحق يقػؿ بأف (خخى معتشقي الجيانات األ
 الريغة تجور مع مفيػـ القدع بسقجسات الذاىج بأف  يقػؿ الحؿيقة(.
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 تدسع الحيغ الذيػد باقي حزػر بغيخ انفخاد، عمى شيادتو شاىج كل يؤدي :نفخادا عمى الذيادة أداء-3
 .بعس مغ الذيادة بعزيع يتمقغ لئل مجتسعيغ الذيػد إلى تدتسع اف لمسحكسة وليذ شياداتيع،

 أجاز العخاقي اإلثبات قانػف  اف يلحع ولكغ   الذيػد عجد القانػف  يحجد لع :السجعي يسيؼ مع الذاىج-4
 أو شاىج شيادة رد ليا أف   كسا برحتيا، اقتشعت إذا السجعي يسيغ مع واحج شخز بذيادة تأخح أف   لمسحكسة

واحج فقط مغ دوف إكساليا باليسيغ  شاىج بذيادة االدعاء إثبات يرح الذيادة، وال برحة تقتشع لع إذاأكثخ 
سة، أو دليل إثبات آ ثشاف فأكثخ، )وشيادة السخأة الػاحجة تداوي شيادة خخ، فالقاعجة أف  نراب الذيادة االُستسِّّ

 .مخأتيغ شيادة رجل واحج(األسخية التي تعجؿ فييا شيادة االالخجل الػاحج، إال  في مدائل العلقات 
يخجع عشيا، ويذيج بخلفيا، أو يحكخ أنو ال شيادة  قج شيادتو، الذاىج يؤدي أف   بعج :الذيادة عؼ الخجؽع-5

 عغ الذيادة، نفخِّؽ بيغ حالتيغ: لو في السػضػع السحجد، وفي جػاز الخجػع
 ىحه إلى استشادا   الحكع يجػز فل ،حكسو القاضي يرجر أنْ  قبل الذيادة عغ الخجػع كاف : إذاالحالة األولى

 . الذيادة
 بل يشقس ال فالحكع بو، السحكػـ الحق استيفاء وقبل الحكػ صجور بعج الذاىج رجع إذا الحالة الثانية:

 .يسزي
 :الذيادة تجويؼ

يجػز لمسحكسة االنتقاؿ إلى محل وجػد الذاىج لتجويغ شيادتو، عشج تػافخ سبب مذخوع يحػؿ دوف حزػره - أ
 .مجمذ القزاء

 .قزاتيا لتجويغ الذيادةويجػز لمسحكسة أف  تشتجب أحج - ب
لتجويغ الذيادة إذا كاف محل تػاجج الذاىج يقع ضسغ دائخة االختراص  أخخى تشيب محكسة  ولمسحكسة أف  - ج

 .السكاني لتمظ السحكسة
 خارجالسكاني  يايقع محل تػاجج الذاىج ضسغ دائخة اختراص ويسكغ إنابة إحجى السحاكع األجشبية التي-د

 .العخاؽ
السدتعجل بذأف واقعة معيشة، إذا كاف ُيخذى مغ سفخه أو مػتو أو  القزاء أماـ شيادة الذاىج ويجػز سساع- ىػ

 .عجـ تػاججه عشج إقامة الجعػى 
 يسشع مغ الذيادة في الجعػى كٌل مغ: :مشيا واالعفاء الذيادة مؼ السشع

 .السجعي لرالح نفدو-1
 .اآلخخ الدوج ضج الدوجيغ أحج شيادة-2
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 .الػضيؽية لألسخار الذيادة ضج دائختو لسا في ذلظ مغ إفذاء مغ عامة بخجمة والسكمف السػضف يسشع-3
 .السيشية لألسخار إفذاء مغ الذيادة ؼيسا ؼيو السيغ أصحاب كسا ُيسشع-4
 .الذاىج شيادة صحة في كسا يحق لمسحكسة مشع الذاىج مغ اإلدالء بذيادتو عغ الذظ-5

 :بالذيادة اإلثبات حجود
 :أصال   بالذيادة التي يجؽز إثباتيا الحاالت

 إثباتيا يكػف  أف   السادية الػقائع في واألصل ،مادية واقعة بأنيا القانػنية الػاقعة تعخؼ :السادية الؽقائع-7
 الصبيعية، )كالػقائع. بذأنيا كتابي دليل إعجاد يسكغ وال الشاس، ويخاىا تقع ألنيا القزائية، والقخائغ بالذيادة

 .وزالزؿ( بخاكيغ ؼيزانات،
 تساـ بيحه الؿيسة يكػف وقت االعتجاد ويلحع أف   :ديشار اآلف( 5) عؼ قيستو تقل الحي القانؽني الترخف-2

 .الترخؼ القانػني
 :استثشاء  الحاالت التي يجؽز إثباتيا بالذيادة 

ديشار،  اآلؼ( 5) عغ ؾيستيا تقل التي القانػنية السادية والترخفات يجػز اإلثبات بالذيادة في غيخ الػقائع-1
 .بالكتابة )أو ما يدسى بجء بيشة خصية( الثبػت عشج وجػد مبجأ

( اآلؼ 5يجػز اإلثبات بالذيادة في غيخ الػقائع السادية والترخفات القانػنية التي تقل ؾيستيا عغ )كسا -2
 .الكتابي الحي ُيثبت الحق السجعى بو الدشج فقجاف عشج ديشار،

( اآلؼ 5يجػز اإلثبات بالذيادة في غيخ الػقائع السادية والترخفات القانػنية التي تقل ؾيستيا عغ )كحلظ -3
 .الكتابي الجليل عمى الحرػؿ مغ عشج وجػد مانعديشار، 

( اآلؼ 5يجػز اإلثبات بالذيادة في غيخ الػقائع السادية والترخفات القانػنية التي تقل ؾيستيا عغ ) ساك-4
 .بالذيادة اإلثبات يجيد قانػني ترخؼ أو اتفاؽ ػدوجديشار، عشج 

( اآلؼ 5كحلظ يجػز اإلثبات بالذيادة في غيخ الػقائع السادية والترخفات القانػنية التي تقل ؾيستيا عغ )-5
 .العامة اآلداب أو العاـ الشطاـ أو لمقانػف  العقج مخالفةديشار، عشج 

 وشخوطو القانؽنية: بالكتابة الثبؽت مبجأ
 بو السجعى الحق وجػد تجعل أف   شأنيا مغ يكػف  الخرع مغ ترجر كتابة كل ىي :بالكتابة الثبؽت مبجأ

 .)مثل الخسائل والسخاشبات التي تجخي بيغ غيخ السعشييغ وتكػف فييا إشارة لمحق السجعى بو(االحتساؿ  قخيب
 :شخوطو

 .قانػنا   مقامو يقػـ مغ أو الخرع مغ صادرة أي ،مكتػبة ورقة وجػد. 1
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 .قانػنا   يسثمو مغ أو الخرع مغ الكتابة ترجر أف. 2
 .االحتساؿ قخيب بو السجعى الحق وجػد الػرقة تجعل أف. 3

 الكتابي الدشج فقجاف أجاز قانػف اإلثبات لراحب السرمحة، إثبات بالذيادة: الكتابي الدشج إثبات فقجان
 :بذيادة الذيػد، لكغ  بذخشيغ

 .شخوشو لجسيع مدتػؼيا   كامل   الدشج ىحا يكػف  أف ويذتخط كتابي، سشج وجػد-أوال  
 .ذلظ( شابو وما الدخقة أو الؽيزاف أو )كالحخيق جشبيأ بدبب الدشج فقجاف-ثانيا  

 :الكتابي الجليل عمى الحرؽل مؽانع
 اي ما، أمخ إلثبات القانػف  عميو نز بأجخاء الؿياـ دوف  يحػؿ الحي السادي الدبب ىػ :السادي السانع-أوال  

وقت  بالترخؼ القانػني تحيط التي والسلبدات الطخوؼ لصبيعة نطخا   كتابي دليل عمى الحرػؿ استحالة
 .هاجخاء
وىػ  ما، أمخ إلثبات القانػف  عميو نز بأجخاء الؿياـ دوف  يحػؿ شخري وىػ كل سبب :االدبي السانع-ثانيا  

القانػني  بالترخؼ كتابي دليل استحراؿ مغ تسشعو االنداف والتي حياة في السعشػية االعتبارات يذسل كافة
 .)مثل علقة الدوجية، وعلقات القخبى والسراىخة(

 يسشع قانػف اإلثبات العخاقي، سساع الذيادة في الحاالت اآلتية: :بالذيادة اإلثبات مشع حاالت
 .ديشار اآلؼ خسدة القانػني مػضػع الجعػى تديج عغ الترخؼ إذا كانت ؾيسة. 1
 .الكتابي الجليل عميو )أي لسا ورد( في اشتسل لسا مجاوزة أو سساع الذيادة مخالفة إذا كاف في. 2
 .بالذيادة إثباتو يجػز ال حق مغ جدء   الحي يكػف  القانػني الترخؼ إثبات. 3
مشو، ألف  ذلظ يتشافى  أقل القانػني لمذيادة إلى الشراب عمى سساع شيادة تديج شمبو عغ الخرع عجوؿ. 4

 .الحرخ السدبق لمذيػدمع مبجأ 
 :اإلثبات في الذيادة حجية

 تستاز الذيادة كجليل في اإلثبات بجسمة خرائز أىسيا:
 .ممدمة غيخ حجة الذيادة. 1
 .قاشعة غيخ حجة الذيادة. 2
 .متعجية حجة الذيادة. 3
 .مقيجة حجة الذيادة. 4

 بالذيادة: اإلثبات تقجيخ في السحكسة دور
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 أف ؼيسكشيا تقجيخ ؾيستيا مغ الشاحيتيغ الذخرية والسػضػعية لمسحكسة، يعػد تقجيخية مزسػف الذيادة مدألة
وتخفزو كل  أو جدءا ، وأف  تخكغ في الحكع إلى أي دليل آخخ في  تتخكو أف   ويسكشيا بسزسػف الذيادة، تأخح

 اإلثبات تخاه ىي.
 خامدا : القخائؼ

 استشباط فيي مجيػلة، واقعة لسعخفة معمػمة واقعة مغ القاضي أو القانػف  يدتخمريا التي ىي الشتائج القخيشة:
  .معمػمة ثابتة واقعة مغ مجيػؿ أمخ

 مغ حجوثو يغمب مسا السذخع يدتشبصيا القانؽنية فالقخائؼ وقخائغ قزائية، قخائغ قانػنية والقخائغ نػعاف:
 الجعػى  ضخوؼ مغ القاضي يدتشبصيا التي فيي القزائية القخائؼ أما ،القانػف  في بشز عمييا ويشز الػقائع،

 .وملبداتيا
 القانؽنية: . القخائؼ7

 في مألػؼ ىػ لسا وفقا   صحيحا ، السسكغ أو السحتسل الذيء يجعل قانػني فتخاضا القانػنية، بالقخيشة يقرج
 عغ القانػف  يحاوؿ التي القانػنية الرياغة وسائل مغ وسيمة القانػنية والقخيشة العقل، يخجحو لسا وفقا   أو الحياة،
 .والتحجيج اليقيغ مغ بذيء بالػاقع االمداؾ شخيقيا
 ؼيدتجؿ ثبتت فإذا عمييا، ىػ نز واقعة مغ مباشخ، دليل عمييا يقع لع لػاقعة السذخع استشباط القانػنية فالقخيشة

 .إثباتيا السصمػب الػاقعة تمظ ثبػت عمى بيا
 :مشيا القانػنية القخيشة عمى عجيجة امثمة وىشاؾ

 ذلظ بغيخ االتفاؽ قزى إذا اال عشو العجوؿ يجػز ال باتا   أصبح العقج أف عمى دليل   العخبػف  دفع يعتبخ. 1
 (عخاقي مجني 92 ادةسال)
 الكاؼية الحيصة يتخح لع أنو ثبت إذا إال   ضخرىا، يزسغ ال بأذنو غيخه ممظ في الجابة شخز، أدخل إذا. 2

 (عخاقي مجني 223/3 السادة) الزخر وقػع لسشع
 ذلظ غيخ الطخوؼ مغ تبيغ إذاإال   حرتو، بقجر كل الباقيغ، عمى الخجػع حق الجيغ وفى الحي لمسجيغ. 3
 (عخاقي مجني 337/2 السادة)
 عمى الجليل يقـػ حتى- ؼيفتخض بأوصافو، بياف وضع دوف  تع قج لمسدتأجخ السأجػر تدميع كاف إذا. 4

 (عخاقي مجني 772/2 )السادة حدشة حالة في تدمسو قج السدتأجخ أف  -العكذ
 القانؽنية: القخائؼ صؽر أو أنؽاع

 :البديطة القانؽنية أ. القخائؼ
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 الخرع عاتق إلى اإلثبات عبء وتشقل اإلثبات، مغ لسرمحتو، القخيشة تقخرت م غ ىي القخائغ التي تعفي
. العخاقي السذخع افتخضو ما عكذ إثبات لمخرػـ ؼيحق العكدي، بالجليل نقزيا يجػز القخائغ وىحه اآلخخ،

 (.ذلظ غيخ عمى القانػف  يشز لع ما العكدي بالجليل القانػنية القخيشة نقس يجػز إذ)
 :أولي افتخاض اساسيا قانؽنية قخائؼ-أوال  

 عسميا، ؼيديل قانػنية، قاعجة إلى مشو ليرل أولي، يقخره، افتخاض أساسيا السذخع، يقخرىا قانػنية قخائغ وىي
 في ويفتخض) أنو: عمى نرت إذ العخاقي، السجني القانػف  مغ( 132/2) السادة في عمييا السشرػص كالقخيشة

 .(ذلظ غيخ عمى الجليل يقع لع ما العقج في الدبب ىحا يحكخ لع ولػ مذخوعا   سببا   لو أف التداـ كل
 عمى قخيشة األجخة مغ بقدط الػفاء) أف: عمى نرت التي العخاقي السجني القانػف  مغ( 769) السادة-ثانيا  

 .(ذلظ عكذ عمى الجليل يقػـ حتى ،القدط ىحا عمى الدابقة باألقداط الػفاء
 :القاطعة القانؽنية ب. القخائؼ

 :العام بالشعام الستعمقة القاطعة القانؽنية القخيشة الشؽع األول:
 حتى اإلثبات، أدلة مغ دليل بأي مصمقا   عكديا إثبات يجػز وال العامة، السرمحة لحساية وضعت القخائغ وىحه

 .واليسيغ باإلقخار
 :العام بالشعام الستعمقة غيخ القاطعة القانؽنية القخيشة الشؽع الثاني:

 القخيشة نقس في واليسيغ اإلقخار قبػؿ يجػز) أنو: العخاقي اإلثبات قانػف  مغ( 111) السادة نز مغ يفيع
 ومغ أمثمة ذلظ أنو يجب ،(العاـ بالشطاـ تتعمق ال التي االمػر في العكذ إثبات تقبل ال التي القاشعة القانػنية

 عمى نفديا، تمقاء مغ السحكسة، تػجييا يسيشا   يحمف أف واحجة سشة بسخور الجعػى  سساع بعجـ يتسدظ مغ عمى
 يعمسػف  ال بأنيع محجػريغ كانػا أف أوليائيع أو السجيشيغ ورثة إلى اليسيغ وتػجو بالجيغ مذغػلة غيخ ذمتو أف

 .الجيغ بػجػد
 :القانؽنية القخائؼ حجية

 فيي الحجة، ىحه صحة عمى عاـ بػجو الجليل يقع لع فإذا السذخع، يؿيسيا حجة إال   القانػنية القخيشة ليدت. 1
 .االحػاؿ بعس في الخصأ ؼيو يرح احتساال   تكػف  أف تعجو ال
 بػصفيا السذخع قخرىا التي القخيشة عكذ إثبات ذلظ معشى وليذ القانػنية، القخيشة خلؼ إثبات باإلمكاف. 2

 .تذخيعية قاعجة
 مصابقتيا عجـ أي برجدىا، الخرع يكػف  التي الحالة خلؼ إثبات القانػنية، القخيشة خلؼ بإثبات يقرج. 3

 .الخرسيغ أحج يتسدظ بيا والتي الشداع، في السصخوحة القزية في لمػاقع
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 لؿياميا، القانػف  يتصمبيا التي الذخوط تػافخ في يشازع أف القانػنية، بالقخيشة عميو يحتج الحي لمخرع أف كسا. 4
 .الذأف ىحا في خرسو أدلة يجحس وأف
 عجد أو يفعل لع فأف ،خلفيا إثبات لمخرع تدسح أف بعج إال   القانػنية، القخيشة تأخح أف لمسحكسة يجػز ال. 5

 .بيا األخح مغ محيج لمسحكسة يكػف  ال الحالة ىحه ففي ذلظ، عغ
 اليسيغ، عغ بشكػلو أو لسرمحتو القخيشة تقخرت مغ بإقخار خلفيا إثبات يسكغ البديصة القانػنية والقخيشة. 6

 .القزائية القخائغ أو بالذيادة معدز بالكتابة الثبػت بسبجأ أو بالكتابة وكحلظ
 اآلؼ خسدة عمى ؾيستو تديج ال قانػني ترخؼ أو مادية واقعة إثبات في البديصة القخيشة استخجمت وإذا. 7

 البديصة القانػنية القخيشة خلؼ إثبات يجػز القزائية، وال بالقخائغ أو بالذيادة عكديا إثبات ؼيسكغ ديشار،
 .اإلثبات شخؽ  مغ الصخيقتيغبياتيغ  اإلثبات فييا يجػز التي الحاالت في اال القزائية، القخائغ أو بالذيادة

 وىحه العامة، السرمحة حساية تدتيجؼ العاـ بالشطاـ تتعمق قخائغ أما فيي القاشعة القانػنية القخيشة اما. 8
 ال اإلثبات شخؽ  مغ الصخيقيغ ىحيغ ألف يسيشا ، أو إقخارا   كاف سػاء عكدي، دليل بأي دحزيا يجػز ال القخائغ
 .العاـ الشطاـ مغ يعج ىػ ؼيسا قبػليسا يجػز

 القزائية: مسيدات القخيشة
 مغ ثابت، غيخ أمخا   القاضي استشباط بأنيا القزائية القخيشة العخاقي، اإلثبات قانػف  مغ( 112) السادة عخفت

 .السشطػرة الجعػى  في لجيو ثابت أمخ
 :اإلثبات ج عبءيفي تحج القزائية القخائؼ أىسية

 قاعجة مغ ولمتخؽيف الخرػـ بيغ اإلثبات عبء بشقل لمؿياـ القاضي بيا يدتعيغ التي الػسائل مغ تعج. 1
 دوف  الخرسيغ أحج كاىل عمى اإلثبات عبء يقع ال حتى ،(أنكخ مغ عمى واليسيغ ادعى مغ عمى البيشة)

 .اآلخخ
 عمى يداعج ومسا قرجىسا، واستطيار الستعاقجيغ إرادة عغ الكذف في القزائية بالقخائغ القاضي يدتيجي. 2

 الجعػى، في الستػافخة السعمػمات أو الثابتة الػقائع مغ استشباشيا، في واسعة تقجيخية سمصة لمسحكسة أف ذلظ،
 .الجعػى  ضخوؼ مغ أو

 لمقخيشة القزائية عشرخاف: مادي ومعشػي: :القزائية القخيشة عشاصخ
 :السادي العشرخ-أوال  



 51من  41الصفحة 
 

 يثق مغ شخيق عغ أو السعايشة شخيق عغ سػاء ثبػتيا، مغ القاضي يتحقق وقائع مغ العشرخ ىحا يتكػف 
 الخاصة لمقػاعج وفقا   والذيادة كالكتابة اإلثبات، شخؽ  مغ آخخ شخيق عغ أو ،يعيشيع الحيغ الخبخة كأىل فييع،
 .إثباتيا السخاد الػقائع عمى داللتيا مشيا ويدتشبط القاضي يفدخىا التي ىي الػقائع وىحه مشيا، بكل
 :السعشؽي  العشرخ-ثانيا  

 وقػاعج عقمو مدتخجما   الجالئل، أو الثابتة الػقائع تمظ القاضي بػاسصتو يفدخ استشباط السعشػي، بالعشرخ يقرج
 .إثباتيا السخاد الػاقعة إلى الثابتة الػاقعة ىحه مغ ليرل السشصق،

 القزائية: بالقخائؼ اإلثبات في القاضي دور
 وليا مشيا، القزائية القخائغ الستشباط اساسا   واتخاذىا عمييا واالعتساد الػقائع تقجيخ في واسعة سمصة لمسحكسة

 دامت ما الشداع، نصاؽ عغ خارجة بػقائع وحتى بل بأحجىسا، بالخرسيغ أو مترمة وقائع عمى تدتشج أف
 وتدتصيع إثباتيا، السصمػب بالػقائع علقة ليا وكانت الجعػى، اضبارة إلى ضست قج بيا الستعمقة األوراؽ

 القزائية القخيشة فاستشباط إثباتيا، السصمػب الػاقعة عمى بيا تدتجؿ أف العقمي االستشباط شخيق عغ السحكسة
 .الجعػى  وضخوؼ الػقائع الختلؼ نطخا   حرخىا؛ لعجـ وتقجيخه القاضي حكسة إلى متخوؾ
 :القزائية بالقخائؼ اإلثبات نطاق

 القزائية: بالقخائؼ اإلثبات فييا يسشع الحاالت التي
 إثبات ؼيسشع الؿيسة، محجد غيخ كاف أو ديشار، اآلؼ خسدة عمى تديج القانػني الترخؼ ؾيسة كانت إذا. 1

 .القزائية بالقخيشة انقزائو أو الترخؼ وجػد
 القانػني الترخؼ كاف ولػ حتى يجاوزىا ما أو الكتابة يخالف ما إلثبات القزائية القخائغ قبػؿ يسشع. 2

 .ديشار االؼ خسدة عمى ؾيستو تديج ال إثباتو السصمػب
 إثباتو يجػز ال حق مغ جدءا   إثباتو السصمػب القانػني الترخؼ كاف إذا القزائية، القخائغ قبػؿ يسشع. 3

 .الحق مغ الباقي ىػ الجدء ىحا كاف لػ حتى بالذيادة
 ثع ديشارا اآلؼ خسدة عمى ؾيستو تديج بسا الجعػى  في الخرػـ أحج شمب إذا القزائية، القخائغ قبػؿ يسشع. 4

 .الؿيسة ىحه عغ ال يقل ما إلى شمبو عغ عجؿ
 القزائية: بالقخائؼ األصمية لإلثبات الحاالت

 .والحخيق كالؽيزاف بالقخائغ القزائية، السادية الػقائع إثبات يتع: السادية الػقائع إثبات. 1
 .ديشار اآلؼ خسدة عمى ؾيستو تديج ال الحي القانػني الترخؼ. 2
 .القانػني الترخؼ في االحتياؿ أو الغر إثبات. 3
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 الحاالت التي يجؽز فييا اإلثبات بالقخائؼ القزائية عمى سبيل االستثشاء:

 . وجػد مبجأ ثبػت بالكتابة.1
إذا وجج مانع مادي أو ادبي حاؿ دوف الحرػؿ عمى دليل أي  :. ؾياـ مانع مغ الحرػؿ عمى دليل كتابي2

 كتابي.
رادة صاحبو ؼيو، ؼيجػز اإلثبات الدشج الكتابي بدبب ال دخل إل فقج: إذا أجشبي. فقجاف الدشج الكتابي بدبب 3

 بالقخائغ القزائية.
 . إذا وجج قانػف أو اتفاؽ يجيد اإلثبات بالقخائغ القزائية.4

 القانؽنية: والقخائؼ القزائية القخائؼ بيؼ االختالفأوجو 
 في معيشة قػة يسشحيا الحي وحجه ىػ لمجالئل يعصيو الحي فالتقجيخ القاضي، عسل مغ القزائية القخائغ تعج-أوال  

 .لمقخيشة الثبػتية والقػة القخيشة بيا تختبط التي الجالئل يحجد الحي ىػ فالقانػف  القانػنية القخائغ أما اإلثبات،
 اعفاء ىي بل لإلثبات، شخيقا   ليدت القانػنية القخيشة أف حيغ في لإلثبات، شخيقا   القزائية القخيشة تعج-ثانيا  
 .مشو
 فتقبل قصعية غيخ القزائية القخائغ داللة أف حيغ في عكديا، إثبات يجػز ال قصعية القانػنية القخيشة-ثالثا  

 إثبات
 .العكذ 

 أف   حيغ في اإلثبات، في الذيادة لقػة مداوية فجعميا اإلثبات، في القزائية القخيشة قبػؿ السذخع قيج-رابعا  
 .ديشار اآلؼ خسدة عمى ؾيستو تديج قانػني ترخؼ في ولػ اإلثبات مغ تعفي القانػنية القخيشة

 االحكام القزائية سادسا :
 ما ومعتبخا   مخعيا   ويبقى الحؿيقة، عشػاف يعج ما، خرػمة السخترة في السحكسة ترجره القزائي الحي الحكع

 التي الخسسية الدشجات مغ السحاكع أحكاـ القانػنية، وتعج الصخؽ  وفق مشيا أعمى محكسة مغ يشقس أو يبصل لع
قانػنا ، وتكػف األحكاـ القزائية  السقخرة بالصخؽ  تدويخىا يتبيغ لع ما فييا، دوف  كافة بسا الشاس عمى حجة ىي

دليل  كامل  في اإلثبات عشجما تكػف صادرة وفق قػاعج االختراص الرحيحة، وتحػز حجية الذيء السقزي 
 .ؼيو
 بو يزار أو مشو يفيج ال الحكع وأف   ندبية، القزائية أنيا االحكاـ حجية في أشخافيا، فاألصل لغيخ بالشدبة أما
 .بيشيع إال   الحجية يحػز وال فييا، صجر التي الجعػى  في خرسا   كاف مغ إال  

 العاـ، ويتختب عمى ذلظ: الشطاـ مغ القزائية االحكاـ تعجُّ حجيةالعام:  الشعام القزائية مؼ االحكام حجية
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 .الخرػـ أحج بيا يتسدظ لع ولػ نفديا تمقاء مغ بيا، تقزي أف لمسحكسة. 1
 .الجعػى  مخاحل جسيع في بيا التسدظ يجػز. 2
 .باشل   يقع بيا التسدظ عغ التشازؿ عمى/ أو االتفاؽ أف. 3

كجليل في عمى الحجية القزائي لكي يحػز الحكع  القزائي كجليل إثبات: الحكػ في تؽافخىا الؽاجب الذخوط
 ؼيو ما يأتي: يذتخطاإلثبات 

 أـ جشح أـ شخرية، أحػاؿ أـ بجاءة محاكع أكانت سػاء قزائية )محكسة(، جية مغ صادرا   يكػف  أف. 1
 .االدارية أو الػالئية سمصتيا ال األصمية، السحكسة سمصة بسػجب صادرا   الحكع يكػف  وأف جشايات،

 .أصجرتو الحي الحكع مػضػع في الفرل والية ليا محكسة مغ صادرا   يكػف  أف. 2
 السحاكع مغ صادرا   يكػف  أف السقزي، األمخ حجية عمى يحػز لكي القزائي الحكع في يذتخط كحلظ. 3

 .العخاؾية
 :البات القزائي الحكػ
 أجدائو بكامل السحكسة عمى السصخوح الشداع مػضػع في فرل الحي القزائي ىػ الحكع البات: القزائي الحكع

أما بترجيقو مغ محكسة الصعغ، أو بسخور السجة القانػنية عميو دوف الصعغ  ،اتتالببعزيا، واكتدب درجة  أو
 ؼيو.

 البجاءة محكسة مغ يرجر الحي فالحكع الشيائية، الجرجة الحكع يبمغ لع ولػ حتى القزائي لمحكع الحجية وتثبت
 مغ( 161/3) السادة ذلظ عمى نرت وقج القانػنية،الحجية إف اكتدب الجرجة القصعية بسخور السجة  لو تثبت
 إبصاؿ إلى الصعغ انتيى فإذا مؤقتة، تكػف  الحجية ىحه وأف   ،1969 لدشة( 83) رقع السجنية السخافعات قانػف 
 مػاعيج بفػات حجيتو لمحكع تثبت وكحلظ األخيخ، لمحكع وتثبت الحجية، ىحه زالت نقزو أو فدخو أو الحكع

 .الصعغ بعج الحكع عمى بالسرادفة أو الحكع في الصعغ
 القزائي: الحكػ بسشطؽق  التسدغ

 :ىي: أربعة اقداـ القزائي مغ الحكع يتألف
 تذكيل السحكسة، وتفاصيل بيانات األشخاؼ. .1
، ولكغ قج أخخى األصل أف وقائع الجعػى التي وردت في الحكع ال حجية ليا في دعػى  الحكػ: وقائع. 2 

فتكػف لمػقائع عشجئح حجية  ،الجعػى مشصػؽ الحكع، بحيث يكػف السشصػؽ ناقرا  بجونياتكسل بعس وقائع 
 األمخ السقزي فييا تكسل بو السشصػؽ.



 51من  43الصفحة 
 

سباب الحكع ال تحػز حجية األمخ السقزي، اال أف أاألصل أف  الحكع )حيثيات القخار القزائي(: أسباب. 3
الحكع، بحيث تكػف معو وحجة ال تتجدأ، فيخد عمييا ما يخد عميو، ىشاؾ اسبابا  مختبصة ارتباشا  وثيقا  بسشصػؽ 

 وبحلظ تكتدب حجية األمخ السقزي مع مشصػؽ الحكع.
مشصػؽ الحكع: األصل أف الحجية ال تثبت اال لسشصػؽ الحكع الرخيح،  الحكع )الفقخة الحكسية(: مشصػؽ . 4

فرل في مػضػع الشداع وىػ الحي يتزسغ قخار ألف ىحا الجدء ىػ الحي تتسثل ؼيو الحؿيقة القزائية، اي ال
 القاضي بسشح الحساية القزائية.

 االحكام: بحجية الجفع شخوط
 إذا الحقػؽ، مغ ؼيو فرمت بسا حجة تكػف  البتات، درجة حازت التي العخاؾية السحاكع مغ الرادرة االحكاـ

 وسببا . محل   الحق بحات الشداع وتعمق صفاتيع، تتغيخ ولع الجعػى، أشخاؼ اتحج
 :الخرؽم اتحاد-أوال  

 ال العقػد كحجية االحكاـ فحجية الجعػى، في والسسثميغ الخرػـ اال معيشة قزية في الرادر الحكع يمـد ال
 شخفا   يكغ لع شخز عمى حجيتو ما، لحكع نعصي أف العجؿ مغ ليذ ألنو فييا؛ شخفا   كاف مغ عمى اال   تدخي 

 .الجعػى  في
 (:السحل) السؽضؽع اتحاد-ثانيا  
 ما بأنو الجعػى  مػضػع ويعخؼ معالسيا، وتػضح نصاقيا تحجد التي السيسة العشاصخ مغ الجعػى  مػضػع يعج

 لحسايتو، السجعي يدعى الحي القانػني السخكد أو الحق فيػ دعػاه  عخيزة في السحكسة مغ السجعي يصمبو
 الداـ أو قانػني، مخكد وجػد عجـ أو وجػد تقخيخ عغ عبارة فيػ معشػي، أو مادي بذيء ذلظ تعمق سػاء

 .عسل عغ االمتشاع أو بعسل الؿياـ أو شيء بأداء الخرع
 :الدبب اتحاد-ثالثا  

 .واحجا   والججيجة الدابقة الجعػى  سبب يكػف  أف بو يقرج
 والجدائية السجنية االحكام حجية
 تػافخت، قج لمحكع الحجية ثبػت شخوط دامت ما اماميا، بو السقزي األمخ حجية السجنية السحاكع أحكاـ تحػز
 خرسو، عمى ججيجة دعػى  اقامة لمجعػى  الخاسخ الخرع عمى ويسشع والدبب، والسػضػع الخرـػ اتحاد وىي

 .فييا الفرل لدبق الجعػى  ىحه نطخ جػاز بعجـ الجفع حق اآلخخ ولمخرع
 الجدائية: السحاكػ أمام السجنية االحكام حجية
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 حجية لو تكػف  ال السجني الحكع فاف الجدائية، الجعػى  إقامة قبل السجنية الجعػى  السجنية السحكسة حدست إذا
( 23) رقع الجدائية السحاكسات اصػؿ قانػف  مغ( 229 السادة) في السخسػمة الحجود في الجدائية السحكسة أماـ
 .1971 لدشة

 السجنية: السحاكػ أمام الجدائية االحكام حجية
 الػقائع في اال الجدائي بالحكع السجني القاضي يختبط ال) بأف العخاقي اإلثبات قانػف  مغ( 117) السادة قزت

 غيخ فعل عغ السجنية السدؤولية نذػء تعالج السادة فيحه( ضخوريا   فييا فرمو وكاف الحكع ىحا فييا فرل التي
 الجخيسة ىحه عغ فتشذأ آخخ شخز قتل جخيسة شخز يختكب كاف ،الجدائية السدؤولية جانب إلى مذخوع
 لحق الحي الزخر عغ ورثتو أو عميو السجشى لتعػيس مجنية ودعػى  الستيع عمى العقػبة لتػؾيع جدائية دعػى 

 .بيع
 

 السجني: القزاء أمام الجدائي لالعتجاد بالحكػ تؽافخىا الؽاجب الذخوط
 .ضخورية الجدائية الػاقعة فػحجة :الؽاقعة وحجة. 7
 .والية ذات جدائية محكسة مغ جدائي حكع يرجر أف فالسيع :بات جدائي حكػ صجور. 2
 في بات حكع صجور قبل البات الجدائي الحكع يرجر أف يذتخط :السجني الحكػ قبل الجدائي الحكػ صجور- أ

 .بو السجني القاضي ليتقيج السجنية الجعػى 
. فييا شخيكا   أو فاعل بػصفو فييا مداىستو الستيع إلى الجخيسة بشدبة يقرج :الستيػ إلى الجخيسة ندبة- ب

 رفس السجني لمقاضي فميذ الجدائية السدؤولية عشاصخ فييا تػافخت جخيسة عغ الستيع الجدائي الحكع أداف فإذا
 .الجخيسة يختكب لع انو اساس عمى التعػيس

 عمى ويصمقو الجدائي الحكع اليو يحىب الحي القانػني بالػصف السحكسة تمتـد :لمجخيسة القانؽني الؽصف. 3
 الػاقعة يرف أف السجني لمقاضي فميذ سخقة بأنيا جخيستو بػصف الستيع الجدائي الحكع اداف فإذا الػاقعة،

 .مثل   اختلس أو أمانة خيانة بأنيا
 سابعا : اليسيؼ

 :الحاسسة اليسيؼ األول: اليسيؼ
 الحاسسة: اليسيؼ تعخيف
 عجـ أو يدعسو، ما صحة عمى الخرسيغ، أحج مغ يرجرتبارؾ وتعالى،  باهلل قدع ،الحاسسة باليسيغ يقرج
 .الجعػى  بيا تشتيي الحاسسة بأنيا اليسيغ التي اآلخخ، وتعخ ؼ اليسيغ الخرع يجعيو ما صحة



 51من  45الصفحة 
 

 ومغ اليسيغ يػجو مغ في شخوط تػافخ. 2 .السحكسة بأذف ذلظ يكػف  أف. 1 :الحاسسة اليسيؼ تؽجيو شخوط
 .اليسيغ اليو تػجو
 .اليسيغ محل في وشخوط. 3

 :السحكسة بأذن الحاسسة اليسيؼ تؽجيو-أوال  
مغ  ضيخ لو أف  القرج إذا تػجيييا يخفس ولو أف   اليسيغ لمخرع، تػجيو فممقزاء تقجيخ مجى ملئسة- أ

 .ىػ الكيج تػجيييا
 قخيبة غيخ بذأنيا تػجو التي الػقائع كانت إذا تػجيييا: يخفس وأف اليسيغ تػجيو ضخورة يقجر أف   لمقزاء- ب

 عمى بشاء اال اليسيغ تػجيو يرح وال اإلثبات، شخؽ  مغ أخخى  بصخؽ  عمييا الجليل قجـ أف سبق أو ،االحتساؿ
 خرسو تحميف حقو مغ بأف اإلثبات عغ العاجد الخرع عمى يعخض أف أو القاضي، مغ وبأذف الخرع شمب

 .الخرع مػافقة دوف  القاضي مغ تػجيييا يجػز وال ذلظ، اراد أف اليسيغ
 :االىمية-ثانيا  
 :الحاسسة اليسيؼ مؽجو الخرػ في يذتخط. 7

 سفو، وال أو غفمة أو عتو أو لجشػف  عميو محجػرا   يكػف  أف دوف  الخشج، سغ بمغ أي ،االىمية كامل يكػف  أف
 بعج السخترة القاصخيغ رعاية مجيخية بسػافقة اال القانػنية، الترخفات مباشخة الؿيع أو الػصي أو لمػلي يجػز

 .ذلظ في القاصخ مرمحة مغ التحقق
 :اليسيؼ إليو تؽجو مؼ أىمية. 2

 وتػجو بو، السجعى الحق في الترخؼ أىمية الحاسسة، اليسيغ اليو تػجو الحي الخرع في يتػافخ أف يشبغي
 .الذخز ذمة إلى احتكاـ الحمف ألف مسثمو؛ إلى تػجيييا يجػز وال شخريا ، الخرع إلى اليسيغ

 :اليسيؼ محل. 3
 إليو السػجية بالخرع الػقائع ىحه تتعمق وأف   عمييا، الستشازع بالػقائع متعمقة تكػف  أف اليسيغ في يذتخط
 :اليسيغ

 ويتختب عميو، السجعى ويشكخىا السجعي يجعييا واقعة كل اليسيغ، بسػضػع ويقرج بالػقائع: اليسيغ تعمق- أ
 .معيغ حق ثبػتيا عمى

 اليو وجيت الحي متعمقة بالخرع الػاقعة تكػف  أف إذ يشبغي اليسيغ: اليو السػجية بالخرع الػقائع تعمق- ب
 .الحاسسة اليسيغ

 :الحاسسة حمف اليسيؼ آثار
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 ويؤدي( اقدع) الحالف يقػؿ باف اليسيغ تأدية تكػف -أوال  ) أنو: عمى اإلثبات قانػف  مغ( 118) السادة نرت
 ديانتو في السقخرة لألوضاع وفقا يؤدييا أف اليسيغ اليو وجيت لسغ يجػز-ثانيا   السحكسة، اقختيا التي الريغة

 .(ذلظ شمب إذا
 بالجعػى، ليا علقة ال امػرا   والستزسشة شمبيا، التي بالريغة الحاسسة اليسيغ تػجيو عمى الخرع أصخ إذا أما

، ال السحكسة ألف اليسيغ، تػجيو عغ الشطخ صارفا   ؼيعتبخ  اجتسعت وإذا اليسيغ، صيغة تزع التي ىي الخرـػ
 . واحجة بيسيغ االكتفاء لمسحكسة جاز ،واحجة دعػى  في مختمفة شمبات
 يعػد أف   الجعػى، خدخ لسغ ذلظ بعج يجػز وال الشداع، حدع اليو، قبل م غ وجيت اليسيغ مغ حمف عمى ويتختب

 يخدىا أف   اليسيغ عميو ردت لسغ يجػز ال وكحلظ ذاتو، السػضػع في أخخى  مخة اليسيغ حمف مغ مخاصسة إلى
 .ثانية

 ،ىؤالء غيخ عمى لو أثخ يكػف  وال والخاص، العاـ وخمفيع فقط لمخرػـ بالشدبة أثخه اليسيغ حمف عمى ويتختب
 .الذائع بالساؿ يتعمق بذأنو الحمف تع الحي الشداع كاف إذا ،مثل   الخرػـ ألحج الذيػع عمى كذخيظ
 وسائل إلى يدتشج واف الخرع، يحمف أف قبل ذلظ عغ يخجع أف اليسيغ اليو وجيت لسغ يجػز انو ويحكخ

 اليسيغ، تػجيو عغ الخجػع العخاقي اإلثبات قانػف  إذ يجػز في ضل الجفع، أو االدعاء إلثبات خخى األ اإلثبات
 .فعل   اليسيغ يحمف حتى قائسا   الخجػع حق ويبقى لمخرع، واعلنو اليسيغ بتحميف الحكع صجور بعج حتى
 فمع دعػاه  إلثبات أخخى  إثبات شخؽ  إلى لجأ ثع ،جائدا   فييا الخجػع كاف وقت في اليسيغ وجو مغ رجع وإذا

 ىحا خرسو مشو وقبل تػجيييا، عغ نيائيا   ندؿ قج يكغ لع ما اليسيغ، تػجيو إلى ثانية يعػد أف لو جاز يفمح،
 .التشازؿ

 
 ألدائيا: السحجد السؽعج في يحزخ ولػ اليسيؼ اليو وجيت مؼ حكػ

 لع قج يحزخ مغ  وجيت إليو اليسيغ جمدة السخافعة، ويخفس بقػؿ صخيح فريح حمف اليسيغ، ولكغ  إذا
 تػافخت قج تكػف  اف   بذخط اليسيغ، رفزا  ضسشيا  مشو لحمف عج  ذلظ جمدة الحمف مشو، السصمػب يحزخ
 .القزاء مجمذ في تػجيييا عمى القاضي ووافق أصل ، اليسيغ شخوط

 اليو وجيت مغ سكػت في ويتحقق الحكسي، الشكػؿ ويدسى ضسشيا ، يكػف  يكػف صخيحا ، قجوالشكػؿ كسا 
 .الحزػر عغ ؼيستشع اليسيغ لحمف القزاء مجمذ إلى يجعى أف أو ،باالمتشاع يرخح أف   دوف  اليسيغ

 :اليسيؼ رد
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 تكػف  أف يذتخط ولكغ اليو، وجييا مغ عمى يخدىا وانسا يحمفيا أال اليسيغ، اليو تػجو الحي لمخرع يجػز
 .الصخفيغ بيغ مذتخكة اليسيغ مػضػع الػاقعة

 كتػجيييا اليسيغ، رد ألف ايزا ؛ اليسيغ رد في اليسيغ، لتػجيو القانػف  يتصمبيا التي الذخوط تتػافخ اف ويذتخط
 .االرادة عيػب مغ والخمػ الترخؼ، أىمية كساؿ ىحه والحالة ؼيذتخط مشفخدة، ارادة عغ صادر قانػني ترخؼ

 ناكل   عج يحمفيا، أف ورفس اليسيغ عميو ردت أو يخدىا، ولع فػرا   يحمفيا أف   ورفس اليسيغ اليو وجيت ومغ
ىا، أو اليسيغ مػجو اآلخخ لمصخؼ نيائيا ، الشداع مػضػع الحق عميو بحلظ وثبت  أف القاضي عمى ويجب رادِّّ

 عمى ثانية اليسيغ رد لو يجػز وال بالحمف، ممدما   ىحا صبحأ وجييا مغ إلى اليسيغ ردت ومتى لو، يقزي
 دعػاه. وخدخ ناكل   عج يحمف لع وإذا الجعػى، كدب حمفيا فإذا مفخغة، حمقة في الشداع دار وإال   خرسو،

 :الُستسّ سة اليسيؼ الثانية: اليسيؼ
ىي اليسيغ التي  :الُستسّ سة واليسيؼناقز،  دليل فييا كاف إذا الجعػى  في القاضي مغ الُستسِّّسة اليسيغ تػجو

 أف يجػز ال اليسيغ قشاعتيا، وىحه الستكساؿ الجعػى  في الخرسيغ أحج إلى نفديا تمقاء مغ السحكسة تػجييا
 اليسيغ السجعية تحميف يجػز ال اآلخخ كسا ىػ الحاؿ في اليسيغ الحاسسة، كسا إلى الخرسيغ أحج يػجييا
سة  .والشدب والحخمة بالحل الجعػى  لتعمق والبشػة الدواج إثبات حالة في الُستسِّّ
سة فاليسيغ ح الخرسيغ مغ أيا   يختار أف ولو ايجابيا ، دورا   فييا القاضي ويمعب لمقاضي، ممظ الُستسِّّ  بيشتو، ليخجِّّ
سة اليسيغ إليو فيػجو سة الكاؼية، واليسيغ أدلتو بيا ليكسل الُستسِّّ  تتخحه إجخاء مجخد ىي بل ،الشداع تحدع ال الُستسِّّ

 .ناقز لجليل واستكساال الحؿيقة تحخي  في مشيا ورغبة نفديا تمقاء مغ السحكسة
  :الحاسسة واليسيؼ الُستسّ سة اليسيؼ بيؼ االختالف

سة اليسيغ  الُستسِّّ
 

 الحاسسة اليسيغ

 .السحكسة بأشخاؼ الخرع يػجييا. 1 .القاضي يػجييا. 1
 

 .اآلخخ الخرع إلى ردىا يسكغ. 2 .ردىا يسكغ ال. 2
 

 .نيائيا   الشداع تقيج القاضي وتحدع. 3 .عشيا. الشكػؿ أو حمفيا بشتيجة القاضي تقيج ال. 3
 

 
 الُستسّ سة: اليسيؼ في تؽافخىا الؽاجب الذخوط
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 .الجعػى  في كامل يػجج دليل أف  ال-1
 .دليل أي مغ خالية أف  ال تكػف الجعػى -2
سة اليسيغ مػضػع أف  تكػف الػاقعة-3  .الجعػى  في مشتجة الُستسِّّ

سةنفخؽ في اآلثار بيغ  :الُستسّ سة اليسيؼ آثار  يا:الشكػؿ عغ حمف ، وبيغحمف اليسيغ الُستسِّّ
 :الُستسّ سة اليسيؼ حمف-أوال  

سة السيغ اليو تػجو الحي الخرع يؤدي  الخرع حمف وإذا الحمف، في غيخه يػكل اف لو يجػز وال بشفدو، الُستسِّّ
 األدلة مغ السحكسة تجج فقج ليا، ممـد ذلظ غيخ كاف واف االغمب، في لرالحو السحكسة قزت الُستسِّّسة اليسيغ

سة اليسيغ حمف الحي الخرع ادعاء بأف السقشعة  .صحيح غيخ الُستسِّّ
 :حمف اليسيؼ الُستسّ سة عؼ الشكؽل-ثانيا  

 دوف  حاليا عمى تبقى قجميا التي األدلة عغ حمفيا، فأف الُستسِّّسة اليسيغ اليو وجيت الحي الخرع نكل إذا
 صحة في الذكػؾ ىحه تدداد الشكػؿ وعشج الشاقرة، األدلة ستكساؿال اليسيغ ىحه وجيت السحكسة ألف   تغييخ؛

 .األغمب عمى ضجه السحكسة تحكع ذاؾ وعشج ادعائو،
 :الُستسّ سة اليسيؼ مؼ خاصة صؽر

 :التقييػ يسيؼ-أوال  
سة اليسيغ لمسجعي تػجو أف   السحكسة العخاقي اإلثبات قانػف  مغ( 122) السادة مشعت  السجعى ؾيسة لتحجيج الُستسِّّ

 التي لمؿيسة اقرى حجا   الحالة ىحه في السحكسة وتحجد ،أخخى  بصخيقة الؿيسة ىحه تحجيج استحاؿ إذا إال   بو،
 السدخوقة األشياء عغ وتػجو التقييع(، يسيغ أو التقجيخ )يسيغ اليسيغ ىحه وتدسى بيسيشو، السجعي فييا يرجؽ

 .نية بدػء أو نية بحدغ السفقػدة أو
 :االستعيار يسيؼ-ثانيا  

سة، تكػف في حاالت نز عمييا القانػف حرخا ، اليسيغ صػر مغ صػرة فتحمف السحكسة الخرع يسيشا   الُستسِّّ
ة، فإف  حمف ربح الجعػى، وغالبا  ما تكػف عشج وجػد بجاية دليل  )أي دليل ناقز(، وسسيت يسيغ متسسِّّ

 في كامل غيخ دليل   تعدز ألنيا )استطيار( ألف  السحكسة تدتطيخ بيا الحؿيقة، وىي مغ أنػاع اليسيغ الستسسة؛
 .الػرثة يصمبيا لع وإف   تػجيييا السحكسة عمى ويجب الجعػى 

 :(العمػ أو يسيؼ عجم) ستيثاقاال يسيؼ-ثالثا  
 بأنيع ليحمفػا السجيغ ورثة أو بالجيغ، مذغػلة غيخ ذمتو أف عمى السجيغ إلى السحكسة تػجييا التي اليسيغ وىي

 .الجيغ بػجػد ليع عمع ال
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 :اليسيؼ مؼ أخخى  صؽر
 انو عمى ادعاءه، واثبت الساؿ أحجٌ  استحق إذا اليسيغ تػجو أف   نفديا تمقاء مغ لمسحكسة :االستحقاق يسيؼ. 7
 .الػجػه مغ وجو بأي ممكو مغ يخخجو ولع ألحج ييبو ولع الساؿ ىحا يبع لع
 بأي شفعتو يدقط لع بأنو اثبت إذا الذفعة لصالب اليسيغ ىحه تػجيو نفديا تمقاء مغ لمسحكسة :الذفعة يسيؼ. 2

 .الُستسِّّسة صػر اليسيغ مغ الرػرة وىحه الػجػه مغ وجو
 

 ثامشا : السعايشة
 ذاتيا لمػقائع بسلمدتو اعتقاده شخيقيا عغ القاضي ويكّػف  السادية، الػقائع في السيسة األدلة مغ السعايشة تعج

 في ضخورية وىي والبيانات، والسدتشجات األقػاؿ مغ الخرػـ لوُ  يقجموُ  مسا ال مذاىجاتو مغ الجليل ستخلصاو 
 الرحيح عتقادىاا  تكػيغ مغ السحكسة تتسكغ كي حالتو، وفحز الشداع محل معايشة يتعيغ إذ القزايا بعس

 .فييا الحكع إلى الػصػؿ وكيؽية السشازعة حؿيقة عغ
 :إجخاء السعايشة في القاضي سمطة

 تتع كسا األصمية الجعػى  نطخ أثشاء السعايشة تتعُّ  وقج والسشقػؿ، والعقار الذخز عمى السعايشة يرح أف  تجخي 
 مع األشخاص عمى السعايشة تخد أف اإلثبات، قانػف  مغ (126) السادة أجازت وقج السدتعجل، القزاء لجى

 :يمي ما عتباراال بشطخ األخح
 .معايشتو السصمػب الذخز احتخاـ لزساف الػاجب حتياطاال كل مع الذخز معايشة تتع أف يجب-1
 .وفشية عالية معخفة يتصمب ذلظ كاف إذا الذخز لسعايشة بخبيخ االستعانة السحكسة عمى-2

تقخر  أف فميا السخترة السحكسة لتقجيخ تعػد السعايشة أف كسا وإثباتو، الزخر مقجار لسعخفة السعايشة وتكػف 
 أف السحكسة وججت إذا أما حدع الجعػى، مرمحة وفق تجخي  أنيا رأت ما ومتى نفديا، تمقاء مغ جاءىار إ

 .لمسعايشة االنتقاؿ عجـ تقخر فأنيا أماميا كاممة واألدلة الجعػى  أوراؽ
 :السعايشة عؼ الشاتج الجليل حجية

 القاضي عمى يتػجب إذ السصمػبة، القانػنية اإلجخاءات فييا يخاعى أف  كي تشتج السعايشة أثخىا القانػني ل يمـد
 الحي إلى الكذف وال سابقة، دعػى  في معايشة إلى االستشاد ال يجػز ألنو بشفدو؛ السحل مػضػع الشداع معايشة
 إثباتيا، شخؽ  أىع مغ وتعجُّ  السباشخة السادية األدلة مغ السعايشة العقاري، وتعج كالتدجيل أخخى  دائخة بو قامت

 .لحكسيا سببا   السعايشة تقخيخ مغ تتخح أف ولمسحكسة
 السعايشة: عؼ الشاتج الجليل تقجيخ في القاضي سمطة
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 أعتبخىا السرخي  فالفقو اإلثبات، شخؽ  مغ شخيقا   تعج السعايشة كانت إذا ما حػؿ الفقياء بيغ ثار الخلؼ أف
 .اإلثبات أدلة مغ كجليل بالسعايشة وأخح نداع كل حدع العخاقي السذخع أما اإلثبات، أدلة مغ دليل

 :تاسعا : الخبخة
 بالػاقعة تتعمق وفشية عمسية معخفة إلى لمػصػؿ بيا القاضي يدتعيغ فشية ستذارةوا حؿيقي تجبيخ الخبخة

 .سميع أساس عمى حكسو ليبشي عمييا ويدتشج عميو السعخوضة
  :لخبيخ الحاجة تقجيخ في القاضي سمطة

، أحج مغ شمب عمى بشاء   أو السحكسة، تقجيخ إلى بالخبيخ االستعانة تخزع  بصمبو يبيغ أف بذخط الخرـػ
 عمى الخرػـ يتفق أف أو الخبيخ، ختيارا عاتقيا عمى يقع التي ىي والسحكسة لحلظ، تجعػه التي األسباب

 بانتخاب الخرػـ مغ تمقاء نفديا قبل تكميف خبيخا   تختار أف لمسحكسة يجػز وال مشاسبا ، يخوه الحي الخبيخ
مغ اعتخاضيع عمى خبختو عشج  الذأف أوال ، وألف  في اتفاقيع عمى خبيخ مشعا   أصحاب ىع الخرػـ ألف خبيخ؛

 .تقجيسيا لمسحكسة
 قخار تعييؼ الخبيخ: ايذسل عميي الؽاجب أنْ  البيانات

 .شخريتو عمى الجالة البيانات مغ ذلظ وغيخ وميشتو الخبيخ أسع-1
 .االقتزاء عشج العامة التجابيخ مغ تخاذها يجب وما فييا بخبختو االستعانة يخاد التي األمػر تحجيج-2
 .إليو السػكمة السيسة مغ االنتياء مػعج-3
 .إيجاعو ومػعج والسراريف الخبيخ أجػر لحداب السحكسة في إيجاعو الػاجب السبمغ تحجيج-4

 :الخبخاء اختيار أساليب
الخبخاء، وىػ ججوؿ تشطسو رئاسة  ججوؿ في قيجىع تختيب حدب نتخاببا السحكسة تمتـد: الخبخاء ججوؿ-1

 تدبيب السحكسة بالججوؿ وتشتخب خبيخا  مغ خارج الججوؿ، بعج تمتـد أال يجػز ذلظ السحكسة السعشية، ومع
 .ذلظ
 الخبخاء في تتػافخ ال الخبخة مغ أنػاع إلى احتاجت إذا ذلظ إلى السحكسة تمجأ: الخبخاء ججوؿ خارج خبخاء-2

 .في تحقيق العجالةأكثخ لجييا، وحتى لػ وججت لكشيا رأت أف  انتخاب خبيخ مغ خارج الججوؿ يفيج  السدجميغ
 :الخبيخ شخوط

 أو جشائية بعقػبة محكػما   يكػف  وأالوالدمػؾ،  وحدغ الديخة الدسعة، وحدغ األىمية، وكامل عخاؾيا ، يكػف  أف
 .ججوؿ الخبخاء مغ ستبعادها سبق قج يكػف  وأال بالذخؼ، مخمة عقػبة

 :الخبيخ رد
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 يصمب أف لوُ  جاز لحلظ، نفدو تصسئغ فل لوُ  تحيدهُ  أو خرسو، لرالح الخبيخ ميل الخرػـ أحج أستذعخ إذا
ح أف   الخرع وعمى لخبختو، إداءه بعج الخبيخ انتخاب عمى عتخاضاال يجػز وال تعييشو، بعج الخبيخ ردّ   يػضِّّ

 .لصمبو السؤيجة األسباب
 عمى الخبيخ االلتداـ بالػاجبات اآلتية: :الخبيخ التدامات

 الخرػـ. أقػاؿ سساع-1
 .آخخيغ إف  كانت ليا علقة بالجعػى  أشخاص أقػاؿ سساع-2
 .بسيستو بالؿياـ الستعمقة والػثائق والسعمػمات والجفاتخ والدشجات الدجلت عمى االشلع-3
 .الخرػـ تجاه التاـ بالحياد التسدظ-4
 .عسمو بدبب عمييا أشمع والتي لمخرػـ والسيشية الذخرية األسخار إفذاء عجـ-5
بخبختو، وتقجيع تقخيخ مفرل بالخبخة يزسشو االجخاءات التي قاـ بيا، والخبخة التي تػصل  محزخ أعجاد-6

 .إلييا
 :الخبيخ عدل

 إخللو حالة في وتقريخية وجدائية تأديبية مدؤولية عدلو عمى أداء خبختو، ويتختب يجػز عدؿ الخبيخ عغ
 .عميو االعتجاء أو تيجيجه أو بعسمو التجخل تتسثل بعجـ حقػقا   بالتداماتو، وبالسقابل فإف  لمخبيخ

 :الخبخة كجليل في اإلثبات حجية
 : الخبيخ مشاقذة. 7

، بحزػر الخبيخ تقخيخ بتلوة السحكسة تقػـ  ،واعتخاضات وملحطات آراء مغ لجييع عس ا وتدأليع الخرـػ
، شمب عمى بشاء   أو نفديا تمقاء مغ ولمسحكسة  الزخورة، حدب الجمدة لحزػر الخبيخ دعػة تقخر أف   الخرـػ

 .واالفتخاض الذظ عمى مبشيا   أو غامزا   كاف إذا الخبيخ تقخيخ عمى تعتسج أف لمسحكسة يجػز ال كسا
 :الخبيخ تقخيخ تقؽيػ. 2
 تقخيخ تقجيخ أف ،عامة بخجمة مكمف شخز قبل مغ محخره ألنيا الخسسية األوراؽ بحكع الخبيخ تقخيخ ويعج 

، الخبيخ تقخيخ مغ جدء تأخح أو تتخؾ أف لمسحكسة ؼيحق، إثبات قػة لوُ  ليذ وىػ السحكسة لتقجيخ متخوؾ الخبيخ
 .الخبيخ يقجره الحي التعػيس مبمغ مغ تغيخ أف تدتصيع ال أنيا كسا


