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 كلية العلوم اإلنسانية والعلوم اإلسالمية
                                                          أحمد بن بلة – 1-جامعة وهران 
  2021- 2020السنة الجامعية:

    طلبة ماستر السنة األولى فقه ح/ش: السداسي الثاني.
  المادة: طــرق اإلثبـــات.

  حبار أمال.أستاذة المادة / أ د : 

  ��� هللا ال�ح�� ال�ح�      :ال
رس ال�ام�
  الف�ع ال�ال�

  ال&% في اإلث�ات أو دور ال�! م في اإلث�ات

رغ$ أن القاضي یلع� دورا في ت�ج�ه ال�ع�� إال أنه في األصل ی�قى م�ای�ا في     
ال=>اع. ل9ل1، فإن ال�ور اإل56ابي ال2ئ�,ي في ت�2(1 ال�ع�� ی�قى لل0/�م أنف,ه$، و()'& 

   ره$ وحق�قه$ في الق�اع� اآلت�ة:ح/2 دو 

یJق2ر لIل خ/$ ال�G في تق�6$ ما له م& األدلة إلث�ات ما ی��Dه، : القاع
ة األولى    
وه9ا ل�Q واج�ا عل�ه فقP ح,� ما تقOي Nه القاع�ة العامة م& أن الKL=ة على ال)�عي، بل 

ه9ا ال�U Gان ح')ها ه� م& ج)لة حق�قه األساس�ة، فإذا امJ=عR ال)�')ة م& ت)'K=ه م& 
  NاZال م0الفا للقان�ن، و(JعK& إلغاؤه أو نقOه.

  و(Jق�K حG ال0/�م في اإلث�ات Nق�Kد ثالثة، وهي:  
أنه ال �56ز له أن ی^RL ما ی��Dه إال Nال[2ق الJي ح�دها القان�ن، فال �56ز له  )1  

Z 1أن 6'�ن ذل �ة، و(5NاJIالN ة ما ال �56ز إث�اته إال=KLالN RL^قا لألوضاع أن ی�
  وال`'ل�ات الJي رس)ها القان�ن.

ال �56ز لل0/$ أن ی^RL واقعة ل$ ت�Jاف2 فKها ال`2وb ال�اج�ة، 5�a� أن ت�Iن ) 2  
  ال�اقعة مJعلقة Nال�ع��، م=5Jة فKها، وجائ> اإلث�ات ب�اس[Jها.

للقاضي ح2(ة واسعة في تق�ی�c 2)ة األدلة الJي ی�لي بها ال0/$، ألن القاضي ) 3  
2K�5اب شه�د تق�م به$ أح� ال0/�م. غJاسN 2 مل>مKا أنه غ(U ،2KL0ال fمل>م ب2أ  
إن Uل دلKل یJق�م Nه ال0/$ إلث�ات دع�اه 6'�ن لل0/$ اآلخ2 ال�G في  :القاع
ة ال�انة   

م& قان�ن اإلج2اءات ال)�ن�ة  21/1ال)ادة ، حiK ت=h وgث�ات ع'Q ما ی��Dهتق�6$ ما ی=قOه 
8=> إی
اع األوراق وال��67
ات وال ثائ% ال7ي 67�8
 إل4ها ال�! م دع�ا الدعاءاته� ":على أنه واإلدار(ة

  وتLلغ لل�!� ". �أمانة ض�G ال=هة القFائة، �أص لها أو ن�خ رس�ة م6ها أو ن�خ مBا�قة لألصل،
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      .مال. ح�ار أدال,=ة األولى، ال)ادة: 2Zق اإلث�ات، أسJاذة ال)ادة: أ  ماس2J فقه األح�ال ال`0/�ة،

    
والغ2ض م& تLل�غ أدلة ال0/$ إلى خ/)ه، ه� ت)'K=ه م& م=اق`Jها وم�اولة إث�ات     

ما 06الفها، فإذا Uان ال�لKل ورقة رس)�ة Uان لل0/$ اآلخ2 أن 6[ع& فKها NالJ>و(2، وgذا 
  كان ق2(=ة جاز لل0/$ دحOها Nق2(=ة م^لها أو NأG)2Z f آخ2.

  

  : القاع
ة ال�ال�ـة    

أنه ال �56ز لل0/$ أن 6/[=ع دلKال ل=ف,ه إال في حاالت اسJ^=ائ�ة، وذل1 ألن 
األصل في ال�لKل الf9 ُیN 1,(Jه ض� أح� ال0/�م 56� أن 6'�ن صادرا م=ه، فال�رقة 
ال)'t�Jة لIي ت�Iن ح5ة على ال0/$ 56� أن ت�Iن 0N[ه أو NإمOائه، إال أن القاضي ق� 

 2L(أ ل�L(عل�ه ال)ادة 206ج أح�انا ع& ه9ا ال R/م&  330/1رات 6ق�رها، وم^ال ذل1 ما ن
دفات� ال7=ار ال تT ن ح=ة على غ�4 ال7=ار. غ�4 أن هPه ال
فات� ع6
ما القان�ن ال)�ني:" 


ات قام بها ال7=ار، 8= ز للقاضي ت جه ال��4 ال���7ة إلى Zانات ت7عل% ب7 رت��F7 ب
   أح
 ال�Bف�4 [�ا 8\ ن إث�اته �ال64Lة ".

ومع=ى ه9ه ال)ادة، أنه Nإم'ان الJاج2 أن J,6ف�K م& دلKله في اإلث�ات إذا ق�ر   
  القاضي ت�ج�ه ال�)K& ال)J))ة إل�ه وت�ف2ت ال`2وb ال)Jق�مة.

  :القاع
ة ال�ا�عـة   
     &Iل ض� نف,ه، ولKأنه ال �56ز إج�ار ال0/$ على تق�6$ دلN ي ه9ه القاع�ةOتق

ق� یwدf في 2K^U م& األح�ان إلى إه�ار ال�ق�ق لع�م األخ9 به9ه القاع�ة على إZالقها 
اسJ[اعة أص�ابها تق�6$ األدلة إلث�ات ما ی�ع�نه خاصة إذا Uان ال�لKل في ح�زة ال0/$ 
 f9ل الKائ�ة إل>ام ال0/$ على تق�6$ ال�ل=^Jفة اس/N 2(عات`Jاآلخ2، ول9ل1 فق� أجازت ال

م& القان�ن  16ل5>ائf2 في ال)ادة ، وم^ال ذل1 ما نh عل�ه ال)`2ع ا61[ال� Nه خ/)ه
 :f5ارJام ال" 8= ز للقFاء أن 8أم� ول  م� تلقاء نف�ه ب7ق
8� ال
فات� ال7=ارZة أث6اء ^

  ن_اع، وذلd �غ�ض اس�7الص ما ی7عل% م6ها �ال6_اع ". 

                                         
  .353 -349ص. -د. جالل علي العدوي/ أصول أحكام االلتزام واإلثبات، المرجع السابق، ص 1
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  .ح�ار أمالد.ال,=ة األولى، ال)ادة: 2Zق اإلث�ات، أسJاذة ال)ادة: أ  ماس2J فقه األح�ال ال`0/�ة،

ك)ا أجازت Nعy الJ`2(عات، وم=ها الJ`2(ع ال5>ائf2 ال[ع& في األح'ام القOائ�ة 
2]N(G الJ)اس إعادة ال=2z فKها إذا اكJ`فN Rع� ص�ور ال�'$، أو الق2ار أو األم2 ال�ائ> 
لق�ة ال`يء ال)قOي Nه أوراق حاس)ة في ال�ع�� UانR م�5J>ة ع)�ا ل�� أح� ال0/�م 

  .م& قان�ن اإلج2اءات ال)�ن�ة واإلدار(ة 392/2وفG ما ورد Nال)ادة 

  الف�ع ال�ا�ع

   اع
 اإلث�ات والg6ام العام أو االتفاق ح ل ق اع
 اإلث�اتق

ق� یJفG ال0/�م N|�ارات ص2(�ة على تع�یل Nعy ق�اع� اإلث�ات، U)ا أنه$ ق�   
J'6ف�ن N)25د ال,'�ت على ما 6قع أمامه$ م& إج2اءات اإلث�ات، وه9ا 6ع2LJ م=ه$ ت=ازال ع& 
 hي نJالق�اع� ال yعN GKL]فق�ن على تJا أنه$ ق� ی(U ،اإلث�اتN GعلJقاع�ة تN 1,(Jال

  القان�ن على م=عها. 
  ا هي �LZعة ه9ه االتفاقات؟ وما ه� م�� ص�ة ه9ه االتفاقات؟ف)  

  iK�N ال �56ز االتفاق على م0الفJها؟ �LZعة آم2ة ذات اإلث�اتوt|�ارة أخ�2، هل أن ق�اع� 

  لق
 انق�� الفقهاء ��! ص هPه ال��ألة إلى ق���4:  

ذل1 6)=ع Uل اتفاق �6/ل بK& ال)0Jاص)K& ح�ل ق�اع� اإلث�ات، : الق�� األول    
ألنه$ 6ع2LJونها مJعلقة Nال=zام العام، و(2ونهـا ذات ارت�اb وثGK ب�~�فة ال�ولة في إقامة 

   الع�الة. وtالJالي، Uل اتفاق على م0الفJها 6ع� NاZال N[النا م[لقا.

6ف2ق بK& ق�اع� اإلث�ات ال)�ض��Dة وKt& اإلج2اءات ال0اصة : الق�� ال�اني  
األولى على اعJ�ار أنها حق�ق ت2جع إلى ال0/�م، وأنه م& Nاإلث�ات، K5�a>ون االتفاق ح�ل 

حقه$ أن یJ=ازل�ا ع=ها وخاصة Nال=,�ة لع�ء اإلث�ات، وtال=,�ة إلث�ات ال�قائع. وم& جهة 
أخ�2، 6)=ع�ن االتفاق ح�ل ال^ان�ة و(/=ف�نها في ج)لة ق�اع� ال=zام العام، ول9ل1 فإنه$ 

  ث�ات، وعلى ش2وb ق�Lل ق�اع� اإلث�ات، وال`'ل�ات 6)=ع�ن االتفاق على م0الفة إج2اءات اإل
  ال)ق2رة في ذل1، و�c)ة تل1 الق�اع� وال�5ج الJي ی=�غي أن تع[ى لها. 
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  .ح�ار أمالد.ال,=ة األولى، ال)ادة: 2Zق اإلث�ات، أسJاذة ال)ادة: أ  ماس2J فقه األح�ال ال`0/�ة،

رات الع)ل�ة، ألنه إذا Uان الf9 تw(�ه االعJ�اإن هPا ال�أi في ن�gنا ه  ال�اجح   
 �,�N يOه م& أن 6قJق2(2 ق�اع� ت�� م& سل[ة القاضي وت�')ه، ف)=عJال)`2ع ق� ت�خل ب
ق=اعJه ال�ج�ان�ة، وَش2َع له 2Zقا م,�Jحاة م& ح,& س2K القOاء وهي ت2جع إلى اعJ�ارات 

ت�قى الق�اع�  ت,)� على م/الح األف2اد، فإنه م& ال)=[G أن تع2LJ ه9ه الق�اع� آم2ة، بK=)ا
ال)�ض��Dة الJي ت)N Qال�ق�ق ال0اصة خاضعة إلرادة ال0/�م یJ/2ف�ن فKها Z�قا 
ُ'�ن في �c)ة ه9ه االتفاقات  ُ̀ ل�2�اته$. غ2K أن ه9ا ال5Jاوز ال)فb2 جعل Nعy الفقهاء 6

    و(,2I=Jونها، و()Kل�ن إلى اعJ�ارها ت)N Qال=zام العام. 

رأسه م�')ة ال=قy الف2ن,�ة فه� م,Jق2 على  أما االجJهاد القOائي الق�6$ وعلى  
اعJ�ار االتفاقات ح�ل قاع�ة اإلث�ات م& ن�ع ال�ق�ق ال0اصة الJي �56ز االتفاق ح�لها، 
وأنه ال عالقة لها Nال=zام العام، فق� قOى N/�ة االتفاق على اإلدالء Nال`هادات أو 

   ا اإلث�ات NالJIاNة.االس�Jالل Nالق2ائ& حJى في ال�االت الJي 6ف2ض القان�ن فKه

وق� ذهRL م�')ة ال=قy الف2ن,�ة إلى أNع� م& ذل1، حiK اع2JفN R/�ة الJ/2ف    
  حK=)ا �6'$ القاضي بK& ال0/�م N)�ج� اقJ=اعه ال`0/ي Nع�Kا ع& Uل أدلة اإلث�ات.

  لق� ت�صلR ال)�اك$ إلى اس0Jالص ثالثة نJائج م& م�قفها ال)Jق�م:

  مأخ�ذا م& ع�م اح2Jام ق�اع� اإلث�ات. ت^2K م& تلقاء نف,ها وجهاأنه ل�Q لل)�اك$ أن  )1    
إنه Nإم'ان ال0/�م أن یJ=ازل�ا ع& الN 1,(Jق�اع� اإلث�ات وذلN 1/فة ص2(�ة أو ) 2    

ض)=�ة. وق� ح'$ Nأنه إذا ح2O ال0/$ ب�ا6ة ال�JقN GK,)اعه إلى إفادة أح� ال`ه�د و 
 G�6 له ال�a 1,(J)ا Nع� ب�ج�ب اإلث�ات NالJIاNة، إل�احه على س)اع ال`اه� اآلخ2، فإنه ال

  وذل1 ألن م�قفه ال)Jق�م 6ع2LJ ق�Lال ض)=�ا ل)�Lأ اإلث�ات NالKL=ة.
   2أنه ال 6)'& إثارة ال�جه ال)Jعل20N Gق ق�اع� اإلث�ات ألول م2ة أمام ال)�')ة العل�ا.) 3   

  

                                         
  .25 -24ص. -د.الغوتي بن ملحة/ قواعد وطرق اإلثبات ومباشرتها في النظام القانوني الجزائري، المرجع السابـق، ص 2
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  .ح�ار أمالد.اإلث�ات، أسJاذة ال)ادة: أ ال,=ة األولى، ال)ادة: 2Zق  ماس2J فقه األح�ال ال`0/�ة،

  :ال
رس ال�ادس
  ال�Bل> ال�ادس
  ع>ء اإلث�ات

ل)ع2فة ال0/$ الf9 6قع عل�ه ع�ء اإلث�ات له أه)�ة خاصة م& ال=اح�ة الع)ل�ة،   
  وt|�ارة أخ�2 م& ه� ال[2ف الf9 یل>م ِقـLَل اآلخ2 بJق�6$ ال�لKل على ص�ة م>اع)ه؟

اع 6')& في مع2فة م& ال[2ف الf9 56� عل�ه اإلدالء وtالJالي، ن�2 أن حل ال=>   
  NالKL=ة ؟ 

  .أن ال64Lة على ال�
عيلإلجاNة على ذل1 ن�5 القاع�ة العامة ال)ق2رة ه=ا هي 

  الف�ع األول
  ال64Lـة علـى ال�
عي

  
إن إل>ام ال)�عي بJق�6$ الKL=ة ال)^JLة ل�ع�اه قاع�ة ت2Lرها االعJ�ارات ال�Lیه�ة   

ول9ل1 ن�5ها مق2رة في ج)�ع ال`2ائع ال)2O�Jة، وتف,2K ه9ه القاع�ة م2دها إلى وال)=[��ة، 
أن ال)�عى عل�ه یN 1,(Jالzاه2 الf9 یw(�ه، وه9ا الzاه2(ال�الة الzاه2ة) 6`'ل س=�ا ل�ِقه 
وذل1 إلى أن ی^RLُ خالفها، ول�ال ذل1 لJع2ضR ال�ض|�ات ال)'J,�ة إلى خ[2KLU 2 وته�ی� 

ل[)أنK=ة، ول�الها أO6ا ألص��R ال�ق�ق الJي تw(�ها ال�zاه2 في خ[2 یwدf إلى انع�ام ا
ل)25د أن ال)�عى عل�ه �56 نف,ه في وضع K�J,6ل معه أن ی2Lر مقاومJه ت5اه Zل�ات 

  ال)�عي.

وق� اخJلف الفقهاء ال),ل)�ن في تع2(� Uل م& ال)�عي وال)�عى عل�ه، إال أن   
  األصل ب�اءة الPمة ".ة األص�ل�ة ال)ع2وفة:" أق�اله$ ت2جع إلى تع2(فK& م2ده)ا القاع�

ولI& في ال�اقع إن األم2 ل�Q به9ه ال,ه�لة U)ا ی�Lو ألول وهلة، إذ یJعK& على     
القاضي في Uل ن>اع أن یJع2ف على ال)�عي، و(��د م�قفه، ث$ 6,أل ع& ال)�عى عل�ه، 

   حل ال=>اع.و(�2�J ع& وضعJKه، فإذا تKL& له ذل1 وتفه)ه فق� وج� ال[G)2 إلى 
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  .ح�ار أمالد.ال,=ة األولى، ال)ادة: 2Zق اإلث�ات، أسJاذة ال)ادة: أ  ماس2J فقه األح�ال ال`0/�ة،

" على ال
ائ� م& القان�ن ال)�ني ال5>ائf2 على ما یلي:  323حiK ت=h ال)ادة 
  إث�ات االل7_ام وعلى ال�
ی� إث�ات ال�7لj م6ه ".

ع�ة عامة صال�ة ل5)�ع ال)�اد وهي ت�حي لق� وردت ه9ه ال)ادة شاملة وضعR قا  
 f9ه� ال Qإقامة ال�ع��، وأن ال)�عى عل�ه ل�N ی�ادر f92ورة ه� الOالN Qأن ال)�عي ل�N

أقام 6/ل دائ)ا مJأخ2ا أمام ال)�')ة، ألن ال)�عى عل�ه ق� 6/�ح م��Dا في حالة ما إذا 
Kل على ص�ة دفعه، م)ا ، وه9ه ال�الة ال�5ی�ة تل>مه Nأن ��6$ ال�لدفعا في وجه خ!�ه

   یN �Uwأن ع�ء اإلث�ات ی=Jقل بK& ال0/�م.

، فإن ع�ء اإلث�ات 6قع على Uل م& یJ),1 ب�اقعة قان�ن�ة (ت/2ف قان�ني وlال7الي  
أو واقعة ماد6ة) قاص�ا إح�اث آثار قان�ن�ة م0الفة لل�الة الzاه2ة أو م=اقOة ل�ضعKـة 

  3ثابJة.
م 6`)ل وقائع وت/2فات إ56اب�ة U)ا 6`)ل أO6ا ك)ا تق�م، z6هN 2أن ال)�Lأ العا  

إث�ات حاالت ال=في أO6ا، وم^ال ه9ه األخ2Kة Uأن ُیلِ>م القان�ن ص2احة أو ض)=ا إقامة دلKل 
كل م� م& القان�ن ال)�ني:"  143/1نفي ح,� ما نh عل�ه ال)`2ع ال5>ائf2 في ال)ادة 

N)ا دفعه أن  ". فلBال> ال�د ت�ل� على س4Lل ال فاء ما ل� م�7&قا له وج> عله رده
  ی^RL أن ال)ال ال)�ف�ع ل�Q م,�Jقا ل0/)ه، وأنه ل�Q م�ی=ا له Nأf شيء.

ح\�ا قFى على األب الiP ی�T6 أب ته ��L> ع
م وق� ص�ر ع& القOاء الف2ن,ي     
   4الع�qة �إث�ات م_اع�ه.

وtالJالي، فإن ع�ء اإلث�ات ق� 6قع على ال)�عي أو على ال)�عى عل�ه، وه� ما   
م& قان�ن اإلج2اءات  04ح,� ال)ادة  �!اح> الBل�ات ال�قابلة6,)ى في إZار القان�ن 

على ال
ائ� إث�ات م& القان�ن ال)�ني Uاآلتي:"  323ال)�ن�ة واإلدار(ة ال5>ائf2، وال)ادة 
  ات ال�7لj م6ه ".االل7_ام وعلى ال�
ی� إث�

                                         
 .19 -17ص. -، ص1977القاهرة -محمد شتا أبو سعد/ اإلثبات في المواد المدنية والتجارية، دار الفكر 3
 .390، ص.1-1913-نشرة سيري-04/07/1912الغرفة المدنية، بتاريخ: –قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية 4
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  .ح�ار أمالد.ال,=ة األولى، ال)ادة: 2Zق اإلث�ات، أسJاذة ال)ادة: أ  ماس2J فقه األح�ال ال`0/�ة،

  

  الف�ع ال�اني

  ت زZع ع>ء اإلث�ات ب�4 ال�
عي وال�
عى عله

  
إن ال)`'لة الع)ل�ة ال2ئ�,�ة في ه9ا ال)5ال هي ت��ی� ال)�� الf9 ت=Jهي إل�ه   

ال)�عي في تق�6$ الKL=ة على دع�اه، iK�N یJعK& على ال)�ی& Nع� ذل1 أن م,wول�ة ال�ائ& 
6ق�م بJق�6$ دفعه وgث�ات ص�ة م�قفه. والعلة في ذل1 هي أن ال���قة الJي ی2(� القاضي أن 
6/ل إلKها هي في الغال� تN <K(JالJعق�K والJ`ا1N في ع=اص2ها إلى درجة ال ت,)ح له Nأن 

ن O6عها في قال� لفzي م��د، خ/�صا وأن ق=اعJه ال ت/ل �J,6عLها دفعة واح�ة أو أ
في الغال� إّال م& ع�د غ2K م�/�ر م& األدلة الJي 6ق�مها له ال0/�م، ول�ضع ح�ود 
فاصلة في ال)�ض�ع صع� للغا6ة، ولI=ه الب� م& ب�ان Nعy الb�]0 ال�JجKه�ة ال غ=ى 

  ع=ها في ه9ه ال),ألة.

یJعK& على ال)�عي أن 6ق�م ال�لKل على ص�ة Uل ع=/2 األصل U)ا تق�م ب�انه، أنه : أوال
م�ني)، وعلى الع'Q م&  323م& الع=اص2 الJي J,6=� إلKها ال�G الf9 6[ال� Nه (ال)ادة 
م�ني)، غ2K أنه الب� م&  323ذل1 فJKعK& على ال)�ی& إث�ات ال0Jلh م=ه (دائ)ا ال)ادة 

في 2K^U م& األح�ان إذا ت0لف أح� اإلشارة إلى أن االجJهاد القOائي ق� 6,اع� ال)�عي 
  الع=اص2 الJي J,6=� إلKها حقه Nاف2Jاض وج�ده. 

ال یل>م ال)�عي أن ��6$ ال�لKل على أن ال,=� الJ,6 f9)� م=ه حقه خاٍل م& الع�Kب : ثانا
ال)�[لة له، وgن)ا یJعK& على ال[2ف الf9 یJ),1 ت5اهه N)�2ر أن ��6$ ال�لKل على وج�د 

.�Kذل1 الع  
z6ل ع�ء اإلث�ات ی=Jقل بK& ال0/�م حJى J,6قN 2ه ال)[اف ع=� أح�ه)ا، فإذا : ل�اثا

   ع5> ع& اإلث�ات ت�)ل ت�عة ع5>ه ف�'$ عل�ه ال له.
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  .ح�ار أمالد.ال,=ة األولى، ال)ادة: 2Zق اإلث�ات، أسJاذة ال)ادة: أ  ماس2J فقه األح�ال ال`0/�ة، 
  

Uل م& ال)�عي وال)�عى عل�ه هي م,ألة  إن م,ألة ت�ز(ع ع�ء اإلث�ات بK&: را�عا  
قان�ن یJعK& على القاضي اح2Jامها ول�,R م& ال�قائع، ول9ل1 فإن ال)�')ة العل�ا ت)ارس 

   رقابJها (ك)�')ة قان�ن) على أح'ام القOاة في ه9ه ال),ألة.

إن الق�اع� ال)Jعلقة ب�Jز(ع ع�ء اإلث�ات بU &Kل م& ال)�عي وال)�عى عل�ه : خام�ا  
 R,ام العام، وله9ا �56ز االتفاق مق�ما على ل�z=الN علقةJان 6قع إعفاء مU f9ال0/$ ال

  لل0/$ اآلخ2. وت&�4لهعل�ه ع�ء اإلث�ات Z�قا للقان�ن م& ه9ا الع�ء 

ال 6ُقLل ال[ع& Nال=قy أمام ال)�')ة العل�ا ألول م2ة L,N� م0الفة م�Lأ : سادسا  
  ت�ز(ع ع�ء اإلث�ات بK& ال0/�م.

، نالح� Nأنه Nإم'ان ال0/�م أن ی�J)ل�ا ع�ء إث�ات ما �ا سL% ت&ل4لهون7=ة ل    
6`اءون م& ال�قائع، وt)ا أن تل1 ال�قائع وضعR ل�)ا6ة ال)JقاضKK&، فل�Q ه=اك م& مانع 

   65)=عه$ م& الJ=ازل ع& ه9ه ال�)ا6ة القان�ن�ة.

  الف�ع ال�ال�

s ع>ء اإلثLـاتtت�  

�� ع�ء اإلث�ات وه9ا L,N� وج�د ق2ائ& في ال2K^I م& ال�االت ت�0 ق� �6/ل  
" الق�6Zة القان نة تغ6ي م& القان�ن ال)�ني 337قان�ن�ة U)ا بK=ه ال)`2ع ال5>ائf2 في ال)ادة 

وعلى سKLل ال)^ال، فإن م� تق�رت ل�!ل&7ه ع� أ8ة Z�uقة أخ�v م� �uق اإلث�ات..."، 
)',� ه� غ2K م[ال� Nإث�ات ال�ائ> لعقار والf9 ی�عي  U,� ملJKIه ع& G)2Z الJقادم ال
م�ني أتR ب=h ی�Uw ذل1  823أن ح�ازته للعقار هي خال�ة م& الع�Kب، iK�N أن ال)ادة 

  " ال&ائ_ ل&% 8ف�ض أنه صاح> لهPا ال&% ح7ى ی�4L7 خالف ذلd ".وه� U)ا یلي: 

  
                                         

 .301 -296ص. -د. جالل علي العدوي/ أصول أحكام االلتزام واإلثبات، المرجع السابق، ص 5
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  .ح�ار أمالد.ال,=ة األولى، ال)ادة: 2Zق اإلث�ات، أسJاذة ال)ادة: أ  ماس2J فقه األح�ال ال`0/�ة،

  :ال
رس ال�ا�ع
  ال�Bل> ال�ا�ع

  ت4LB% الق ان�4 ال�6�F7ة ألح\ام اإلث�ات
  

إن م,ألة ت[GKL الق�انK& ال)Jعلقة Nاإلث�ات ت[2ح إش'الK&، ف)& جهة یJعK& اح2Jام   
األوضاع القان�ن�ة القائ)ة م& أجل اسJق2ار ال)عامالت، وم& جهة أخ�2 فإن القOاء ه� 

  ت�قGK الع�الة.مO[2 لل�Jخل ألجل 

وgن Uان األ2Zاف یJ(Jع�ن Nال�2(ة في ت��ی� وسائل اإلث�ات م& أجل ح)ا6ة حق�قه$     
الف2د6ة وه9ا مع م2اعاة القان�ن ال)[GL في ف2Jة زم=�ة معK=ة، فالقاضي مل>م بGKL]J القان�ن 

   في ال�قR الf9 6ف/ل �aه في ال=>اع في ال)'ان الf9 6[2ح عل�ه ال=>اع.

  لالف�ع األو
  ت4LB% القان ن م� ح�4 ال_مان

 &Kة ألح'ام اإلث�ات ح=(OJ(ال &Kللق�ان fالف�ر GKL]JالN ي القاع�ة العامةOتق
  إص�ارها، ولI&  ه=اك اسJ^=اءات ت2د على ه9ه القاع�ة.

  :ال4LB7% الف رi ح�> القاع
ة العامة: أوال

[2ح على القاضي GL]6 القان�ن ال�5ی� ال/ادر ف�را على ال�قائع القان�ن�ة الJي ت  
  س�اء وقعR قLل ص�وره أو Nع� ص�وره ما دامR ل$ 6ُف/ل فKها م,�قا.

   GL]6 f9ی� القان�ن ال��Jه القاضي في ال=>اع ل�a 6ف/ل f9ار(خ الJالN 2ةLول9ل1، فالع
  فعال، على أن اقJ=اع القاضي یJ$ في نفQ الJار(خ، وه=اك حالJان وه)ا:

ها 6/�ر قان�ن ج�ی� 6ُِع�ل اسJع)ال وسائل اإلث�ات فق� ت2فع ال�ع�� وأث=اء س2(ان) 1  
  أمام القOاء Uإج2اء ال2L0ة أو الKL=ة م^ال، ففي ه9ه ال�الة تO0ع ال�ع�� لألح'ام ال�5ی�ة، 
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  .ح�ار أمالد.ال,=ة األولى، ال)ادة: 2Zق اإلث�ات، أسJاذة ال)ادة: أ  ماس2J فقه األح�ال ال`0/�ة،

القان�ن الق�6$ والقاضي ل$ 6ف/ل Nع� في ال=>اع ف�Jقف لI=ه إذا ت)R اإلج2اءات في ~ل 
  اإلج2اءات ال,اNقة وتعاد م& ج�ی�.

أما 0N/�ص وسائل اإلث�ات 5�a� على القاضي ت[GKL القان�ن الf2,6 f9 في ) 2  
  ال�Kم الf9 6ف/ل �aه في ال=>اع. 

ل5>ائf2، وفي ه9ا ال/�د وtال=,�ة لل�الKJ& وردت أح'ام ص2(�ة في القان�ن ال)�ني ا  
" تLB% ال6! ص ال=
ی
ة ال�7علقة �اإلج�اءات ) م=ه ما یلي:iK�N7 ق2رت ال)ادة ال,اNعة (

" ت�Fع األدلة ال�ع
ة مق
ما لل6! ص ) م=ه ما یلي:8ك)ا ت�Uw ال)ادة ال^ام=ة (حاال... "، 
ه ال
ل4ل، أو في ال قy الx iPان ی�6غي [ه إع
اده "] 
  .ال�ع� ل بها في ال قy ال7ي أع

  :االس6�7اء ال ارد على القاع
ة العامة: ثانا
56� األخN 9عK& االعJ�ار وج�د القان�ن الق�6$ والf9 ت$ في حالة س2(انه ومفع�له   

GLَ]6ُ f9ع=� ت��ی� القان�ن ال &KعJال ق ف إع�اد وسائل اإلث�ات، وعل�ه ی  f9م ال�Kع=� ال
انعق� �aه العق� أو ت$ �aه االتفاق، ألنه ل�Q م& ال)عق�ل أن O06ع ال)Jعاق�ان إلى القان�ن 

وا وسائل اإلث�ات اللJ>اماته$.    ال�5ی� ل$ 6'& في عل)ه$ ع=�ما أع�ُّ
  

  الف�ع ال�اني
  ت4LB% القان ن م� ح�4 ال�\ان

  
  ه=اك ص�رتان تJعلG به9ا ال)�ض�ع، وه)ا:

  تJعلN Gالق�انK& الJي تKL& اإلج2اءات الJي تJ�ع في اسJع)ال أدلة اإلث�ات. : ىاألول   

   تJ/ل Nالق�انK& الJي تJعلN Gق�ة وسائل اإلث�ات Nال=,�ة ل)�ض�ع ال=>اع. :وال�انة  
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  .ح�ار أمالد. ال,=ة األولى، ال)ادة: 2Zق اإلث�ات، أسJاذة ال)ادة: أ  ماس2J فقه األح�ال ال`0/�ة،
  

  :الق ان�4 ال�7علقة �اإلج�اءات ال7ي ت�ارس ِوْفَقَهـا وسائل اإلث�ات: أوال

ه� الN GL]6 f9ال=,�ة ل)ع2فة ال`'ل قان ن القاضي لق� ح/ل االتفاق على أن   
  الf9 ی=�غي أن ی�a $Jه ال�JقGK، واإلق2ار، وال�)K&، أو صفة ال`ه�د ال9ی& ُتقLل شهاداته$.

اعJ�ار أن القاضي 6ف/ل في ال=>اع Nاس$ سل[ة ت�Lو ه9ه ال=2z(ة م=[��ة على 
GKL]الفقهاء إلى ت yعN �ها، وق� ذهKي إل(J=ي یJا  قان ن م&ل اإلب�ام وس�ادة ال�ولة ال(�a

  یJعلO(N Gاهاة الb�]0، على أساس أن األم2 یJعلN Gق�ة اإلث�ات للP0 والJIاNة.

  :% اإلث�اتالق ان�4 ال�7علقة �الق اع
 ال� ض {ة ال7ي تg6� ح: ثانا

إذا تعلG األمN 2),ائل تJعلN G)�ض�ع ال�G نف,ه، م^ل ع�ء اإلث�ات، أو ق�Lل، أو   
ق�ة وسائل اإلث�ات فإنه J'6,ي أه)�ة Nالغة، إال أن ه=اك ص2اعا قائ)ا بK& م/الح األ2Zاف 

  السJق2ار ال)عامالت ومJ[ل�ات ح,& س2K الع�الة.

  :م�ألة ع>ء اإلث�ات) 1

القان�ن الf9 ی=z$ م�ض�ع ال�G نف,ه ه� الGLَ]َ6ُ f9، ألن ذل1 یه�ف إلى تع�یل   
الJي م& �LZعJها أن ت0فف  للق�ائ� القان نةال�G نف,ه، و()'& الJ),1 ب=فQ ال�ل Nال=,�ة 

  م& ع�ء اإلث�ات.

  :ش�و~ وسائل اإلث�ات) 2  

   GL]6عل�ه ا قان ن ال�&ل R/ه العق�، وه9ا ما ن�a ُأب2م f9م& القان�ن  19ل)ادة ال
 GL]�a ق�ة اإلث�اتN GعلJا ی(�aو .f26.قان ن القاضيال)�ني ال5>ائ  

  

 
                                         

 .30 -28ص. -النظام القانوني الجزائري، المرجع السابق،  صد. الغوتي بن ملحة/ قواعد وطرق اإلثبات ومباشرتها في 6
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  .ح�ار أمالد. ال,=ة األولى، ال)ادة: 2Zق اإلث�ات، أسJاذة ال)ادة: أ  ماس2J فقه األح�ال ال`0/�ة،

          :ال
رس ال�ام�
  ال��&� ال�اني
  �uق اإلث�ات

  
القان�ن�ة الJي ت)'& ال)Jقاضي م& تق�6$ ال�لKل على تJ)^ل 2Zق اإلث�ات في ال�سائل 

إث�ات ال�اقعة القان�ن�ة م/�ر ال�G الf9 6[ال� Nه أمام القOاء. وق� ح�د القان�ن أدلة 
اإلث�ات وال�االت الJي �56ز فKها االل5Jاء إلKها وم�� حJK5ها في اإلث�ات، وذل1 ت5=�ا 

$ القOاء وت�قGK ل�,& س2K الع�الة، وتأ ُّ'�Jق2ار ال)عامالت.لJا الس=Kم  

  وت=ق,$ أدلة اإلث�ات م& ع�ة ن�احي إلى ما یلي:  

ع7ها *   Lu �4وه)ا:ف�� ح ،&Kت=ق,$ إلى ن�ع  
  ** أدلة أصل�ة  تJ)^ل في الJIاNة، وشهادة ال`ه�د (الKL=ة)، والق2ائ&، وال)عای=ة.  
    .&K(ل في اإلق2ار، وال�^(Jة ت�Zا�Jوأدلة اح **  

  ت=ق,$ إلى ن�عK&، وه)ا: ح=74هاح�4 * وم&   
  .&K(ة، واإلق2ار، وال�NاJIأدلة مل>مة للقاضي، وهي:ال **  
  ** وأدلة غ2K مل>مة له وهي: الKL=ة، والق2ائ& القOائ�ة، وال)عای=ة، وال2L0ة.    

  ت=ق,$ إلى ن�عK&، وه)ا:  ما 8= ز إث�اته، ح�4 * وم&  
  : الJIاNة واإلق2ار وال�)K&.** أدلة م[لقة ت/لح إلث�ات ج)�ع ال�قائع،وهي

**وأدلة مق�Kة �56ز ق�Lلها في إث�ات Nعy ال�قائع دون ال�عy اآلخ2، وهي: 
  الKL=ة، والق2ائ&، وال)عای=ة.

ومه)ا 6'&، فإن 2Zق اإلث�ات U'ل ق� وضعR م& أجل إث�ات االلJ>ام N/فة عامة، 
J>ام، وح,� ت2تK� م=[قي ول9ا وردت أح'امها في الJق=K& ال)�ني خاصة في Nاب إث�ات االل

  یJ/ل ب�رجة ق�ة Uل وسKلة م& أدلة اإلث�ات.
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  .ح�ار أمالد. ال,=ة األولى، ال)ادة: 2Zق اإلث�ات، أسJاذة ال)ادة: أ  ماس2J فقه األح�ال ال`0/�ة،

لق� نz$ ال)`2ع ال5>ائf2 في القان�ن ال)�ني خ),ة 2Zق لإلث�ات أتى بها في ال�اب 
 ، وهي Uاآلتي:350إلى غا6ة ال)ادة  323م& ال)ادة االل7_ام "، " إث�ات ال,ادس Nع=�ان 

  - .&K(ة (شهادة ال`ه�د)، والق2ائ&، واإلق2ار، وال�=KLة، والNاJIال  
أما ال[2ق ال)��دة Nال)عای=ة وال2L0ة فق� نz$ أح'امها Nقان�ن اإلج2اءات ال)�ن�ة   

  واإلدار(ة.
   ،&K(,2ها إلى قUذ G2ق اإلث�ات ال,ابZ $,وه)ا:ت=ق  
  ، وت��Jد ب: الJIاNة، واإلق2ار، وال�)�u.&Kق مل_مة للقاضي*   
  ، وت��Jد ب: الKL=ة، والق2ائ&، وال)عای=ة، وال2L0ة.�uق مق6عة للقاضي*   

  ال�Bل> األول
  �uق اإلث�ات ال�ل_مة للقاضي

  ال 6)ل1 القاضي حG االع2Jاض علKها وال ع�م ق�Lلها، وهي Uاآلتي:
  Z $2 أهLJة تعNاJIل أن فالL2ف ق/Jن`�ء ال R2(قة في اإلث�ات ألنها 6)'& أن ُتَعـ� وق

  ی=`أ ن>اع N`أنه،وهي صال�ة إلث�ات ج)�ع ال�قائع س�اء UانR ت/2فا قان�ن�ا أو ع)ال ماد6ا. 
واإلق2ار ه� اع2Jاف م& ال0/$ ب�اقعة ت2ت� علKها حقا J,6ف�K م=ه خ/)ه 6ُعفي ه9ا 

  األخ2K م& ع�ء اإلث�ات. 
 K(ا 6ع5> م�عي ال�اقعة القان�ن�ة ع& إث�اتها.أما ال�(=Kها حKل5أ إلKُف &  

  الف�ع األول
  اإلثLـات �ال7Tابـة

  
تع2LJ الJIاNة أه$ 2Z(G م& 2Zق اإلث�ات وذل1 ل)ا ت�ف2ه م& ض)انات لل0/�م، 
وهي دلKل مه�أ 6ُعُ� مق�ما قLل ح�وث ال=>اع، أf ح�c &Kام الJ/2ف القان�ني، ولق� تق2رت لها 
ال��5ة والق�ة ال)[لقة على خالف األدلة األخ�2 في ع/2نا ال�الي، رغ$ أنها Uان�a R)ا 

2U9اد ال ُتIى تOم  .&K(ة واإلق2ار وال�=KLمع أدلة اإلث�ات األخ�2 م& ال  
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  .ح�ار أمالد. ال,=ة األولى، ال)ادة: 2Zق اإلث�ات، أسJاذة ال)ادة: أ  ماس2J فقه األح�ال ال`0/�ة،
 

  :تع�sZ ال7Tا�ة لغة واصBالحا: أوال
   67ق/� بها الP0، وهي ص=اعة الIات�.:  تع�Zفها لغة) 1

ل$ 6ع2ف الفقهاء الJIاNة NاعJ�ارها دلKال إلث�ات ال�ق�ق، وgن)ا : تع�Zفها اصBالحا) 2    
  ع2Lوا ع=ها Nألفا� مJ0لفة Uال/1، وال)�2O، وال�5ة، وال,5ل، وال�ث�قة. 

  أما Nعy الفقهاء ال)عاص2(& فق� ع2ف�ها N)ا یلي:    
ات الP0 الf9 6عJ)� عل�ه في ت�ثGK ال�ق�ق وما یJعلG بها لل2ج�ع إل�ه ع=� اإلث�أ)       

  8ك)ا ذه� إل�ه الف��ه ال>حKلي م�)�.
الP0 الf9 6عJ)� عل�ه في ت�ثGK ال�ق�ق إلث�اتها ع=� ال�اجة إلKها U)ا ذه� ب)       

.f2ت�رJم[اوع ال &K,9إل�ه الف��ه ح  

  :تع�Zفها قان نا) 3
تع2LJ الJIاNة ال�سKلة الJي J,6ع)لها ال)Jقاضي ب�اس[ة دلKل JUابي إلث�ات ح��قة   
  قان�ني ه� م/�ر ال�G ال)�عى Nه.ت/2ف 

وtالJالي، تع2LJ الJIاNة دلKال م& أدلة اإلث�ات م)ا تOJ)=ه ال)�2رات م& تقار(2     
كJاب�ة، إذ أن ال�لKل الJIابي 2Z(قة ی^RL بها أح� ال0/�م وج�د حG له ب�اس[Jها، حiK قّل 

�قه$ ب�اس[ة الJIاNة ی�ما Nع� ی�م ع�د األش0اص ال9ی& ال J�6ا�Zن ألنف,ه$ NاالحJفا� �Nق
   NفOل تق�م الJعل�$، وانJ`ار ال�عي بK& أف2اد ال)J5)ع.

ی76ج اإلث�ات  "م'2ر م�ني N)ا یلي: 323وق� ع2فها ال)`2ع ال5>ائf2 في ال)ادة 

�ال7Tا�ة م� ت�ل�ل ال&�وف أو أوصاف أو أرقام أو أ8ة عالمات أو رم ز ذات مع6ى مفه م، مه�ا 

  ا، وPxا �uق إرسالها ".كانy ال س4لة ال7ي ت6�F7ه

                                         
 .810   -2/809. مصطفى إبراهيم وزمالؤه، المعجم الوسيط، مادة كتب، 1/698ابن منظور/ لسان العرب،مادة كتب،  7
تاريخ الطبعة الزحيلي محمد/وسائل اإلثبات في الشريعة اإلسالمية في المعامالت المدنية واألحوال الشخصية، دون رقم و 8
 ،2/442. 
 .25، ص.2005القاهرة، مصر،  -. حسين مطاوع الترتوري/ التوثيق بالكتابة والعقود، طبع بدار ابن الجوزي 9
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  .ح�ار أمالد. ال,=ة األولى، ال)ادة: 2Zق اإلث�ات، أسJاذة ال)ادة: أ  ماس2J فقه األح�ال ال`0/�ة،

  :م�qوع74ها: ثانا

  ورد في الق2آن ال2I($ وال,=ة ال=�L(ة ما ی�ل على ج�از األخN 9الJIاNة.
   1 (�Z�Tف�� الق�آن ال:  
"8َا أُیها الPی� آم6 ا إذا ت
ای76� ب
ی� إلى أجل م��ى فاكL7ـ ه...إّال أن تTـ ن 6ق�ل هللا تعالى:  

      ).282( س�رة ال�ق2ة، األ6ة ت=ارة حاض�ة ُتِ
یُ�ونها بT64� فل� عل\� ج6اح أالَّ تL7T ها "، 
دلR اآل6ة ال2I()ة ص2احة على اعJ�ار ت�ثGK ال�ق�ق NالJIاNة، وUان : وجه ال
اللة

األم2 في أك^2 م& م2ة. وللعل)اء آراء في األم2 بها، وفي اآل6ة دلKل على أن  ذلN 1/�غة
  .  الJIاNة م`2وعة

  :أما م� ال�6ة) 2   
فق� دلR األحادیi ال/���ة على أن ال2س�ل (ص) اسJع)ل الJIاNة وحiّ علKها في   

ح%ُّ ام�ٍئ  " ماأك^2 م& حالة، وه=اك أحادی2K^U iة وردت في ه9ا ال)�ض�ع، وم^الها ما یلي:


 أن ی صي [ه، یy4L ل4ل�47 إّال ووص7ُ4ُه م\l 7ُة ع6
ُه "، Z10(رواه م,ل$).م�لٍ� له شيء ی�  
  دل ال��یi على ج�از اعJ)اد الJIاNة في اإلث�ات. : وجه ال
اللة  

  :أه�ة ال7Tا�ة:ثال�ا
م& ت5Jلى الفائ�ة الع)ل�ة لل�لKل الJIابي N/فة أساس�ة م& جان� ما ت�ف2ه لل0/�م 

ض)انات ذات أه)�ة Nالغة، وذل1 ألن ال)���J الJ`6 f9)ل عل�ه ال�لKل الJIابي 6`'ل 
انع'اسا ص���ا Nال�رجة األولى لل�ق�ق القائ)ة فعال بK& األ2Zاف ال)0Jاص)ة أث=اء إب2ام 

  العق�. U)ا أن ال�لKل الJIابي ی�Lو أقل تع2ضا لJأث2K عامل ال>م& ولOعف ذاك2ة اإلن,ان.

NالJIاNة أه)�ة م>دوجة، ف)& ناح�ة تف�ق ال^قة في الJIاNة ال^قة في ال`هادة، ولإلث�ات   
وفي ه9ه ال�الة ی2جع األم2 ل�Q فقP إلى أن ال`هادة تعJ)� على ال9اك2ة الJي ق� ت�0ن 
  ال`اه�، وgن)ا ی2جع أO6ا إلى أن ال�JقG م& صـــ�ق ال�لKـــل الJIابـــي أ6,ــــ2 مـــ& ال�JقـــG م& 
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2Jاذة ال)ادة: أ  فقه األح�ال ال`0/�ة، ماسJ2ق اإلث�ات، أسZ :ح�ار أمالد. ال,=ة األولى، ال)ادة.  

 ،Gل لإلث�ات ع=� ال)=ازعة في ال�Kة وج�د دلNاJIال &(Oص�ق ال`اه�. وم& ناح�ة أخ�2 ت
   وه9ا ما ی2جع إلى أن األصل في الJIاNة أن ُتَع� م,�قا ع'Q ال`هادة.

   :أن اع ال�&�راتا: را�ع
  یل5أ ال=اس في ت^RKL حق�قه$ إما إلى الJIاNة ال2س)�ة وgما إلى الJIاNة الع�a2ة. 

  :ال�&�رات ال�س�ة) 1
م& القان�ن ال)�ني ال5>ائf2 الJي  324لJع2(� ال)�2ر ال2س)ي ن,J=� على ال)ادة   

ه م �ف أو ضا�G ع� مي أو ش�j م\لف ت=h على ما یلي:] yLی� 
" العق
 ال�س�ي ه  عق

مة عامة ما ت� ل
8ه أو ما تلقاه م� ذوi الqأن وذل�u dقا لألش\ال القان نة وفي ح
ود سل7Bه ��

  واخ7!اصه ".
وه9ا الJع2(� 6/�ق على أن�اع مJع�دة م& ال)�2رات ال2س)�ة، فه=اك ال,�اس�ة   

و9Uل1 كال)�2رات ال)^JLة لل)عاه�ات ال�ول�ة، واإلدار(ة Uال)�2رات ال)^JLة للق2ارات اإلدار(ة، 
ال,5الت اإلدار(ة ال)^JLة ل�عy ال�قائع القان�ن�ة Uال)Kالد وال�فاة. وه=اك م�2رات رس)�ة 

  م�ثقة ت^RL الJ/2فات القان�ن�ة ال)�ن�ة وال5Jار(ة والعائل�ة الJي تع2LJ م��ر دراسJ=ا.

  :ال�qو~ ال اج> ت اف�ها في ال�&�ر ال�س�يأ)    
  ثة ش2وb، وهي: ل�'�ن ال)�2ر رس)�ا الب� م& ت�اف2 ثال  

  : أن یg6� ال�&�ر م� م �ف: 1- أ    
6ق/� Nال)�~ف 0N/�ص ال)�2رات ال2س)�ة Uل شh0 تعK=ه ال�ولة لل��ام Nع)ل   

 .P�Oال �اتU ائي، أوO2 القO�(أو ال Gال)�ثU ،م& أع)الها  

   2LJ2(2ها، فالقاضي 6ع�Jن ب�/J06 يJ0/�ص ال)�2رات الN لف ال)�~ف�نJ06
ة لألح'ام الJي 6ق�م ب2�J(2ها، وUات� ال5ل,ة 6ع2LJ م�~فا عاما Nال=,�ة م�~فا عاما Nال=,�

ل)�اض2 ال5ل,ات الJي 6ق�م J'NابJها، وال)�2O القOائي 6ع2LJ م�~فا عاما Nال=,�ة 
لل)�اض2 الJي 2�6رها U)�اض2 الLJل�غ وال)عای=ة م^ال، وال)�ثG 6ع2LJ م�~فا عاما Nال=,�ة 

  اج وعق� ال�Lع م^ال.للعق�د الJي ی2Lمها Uعق� ال>و 
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  .ح�ار أمالد. ال,=ة األولى، ال)ادة: 2Zق اإلث�ات، أسJاذة ال)ادة: أ  ماس2J فقه األح�ال ال`0/�ة،

  :ص
ور ال�&�ر م� ال� �ف في ح
ود سل7Bه واخ7!اصه: 2- أ    
ال 6'في ص�ور ال)�2ر م& م�~ف عام بل b2J`6 أن 6/�ره في ح�ود سل[Jه   

واالخJ/اص به9ا ال0/�ص أن 6'�ن لل)�~ف وال6ة ت�2(2 واخJ/اصه، و(ق/� Nال,ل[ة 
  ال�رقة ال2س)�ة م& حiK ال)�ض�ع، وم& حiK ال)'ان، وم& حiK ال>مان.

ف)& حiK االخJ/اص ال)�ض�عي U hJ06ل م�~ف عام ب2�J(2 ن�ع معK& م&   
األوراق ال2س)�ة، فالقاضي م^ال hJ06 ب2�J(2 األح'ام دون أن 6'�ن م& اخJ/اصه ت�2(2 

اض2 ال5ل,ات ألنه ی�قى م& اخJ/اص Uات� الP�O، وال)�ثG وضاPN ال�الة ال)�ن�ة م�
  مJ0/ان ب2�J(2 عق�د ال>واج.

أما م& حiK االخJ/اص ال>م=ي فJ=قOي وال6ة ال)�~ف Nال=قل أو ال��c�J أو الع>ل   
  ع& الع)ل، فإذا قام ب�JثGK ال)�2ر Nع� أن انقRO والیJه Uان ال)�2ر NاZال.

الخJ/اص ال)'اني، فق� ح�د القان�ن اخJ/اص Uل م�~ف اخJ/اصا وم& حiK ا  
  إقل�)�ا وال �56ز له أن ی�اش2 ع)له خارج دائ2ة اخJ/اصه.  

  :م�اعاة األوضاع القان نة في ت
و�Z ال�&�ر ال�س�ي: 3-أ     
ق2ر ال)`2ع أوضاعا معK=ة 56� على ال)�~ف ال)hJ0 ب2�J(2 ال,=� أن یلJ>م بها،   

  وهي Uاآلتي:

أن 6'�ن ال)�2ر م't�Jا Nاللغة الع�t2ة، وP0t واضح دون إضافة أو ته)�¢، وأن  -    
J`6)ل على ال�Lانات ال0اصة N)�ض�ع ال)�2ر، مع ذ2U ال,=ة وال`ه2 وال�Kم وال,اعة الJي 
ت$ فKها ال�JثGK، و(5� أO6ا أن J`6)ل على لق� واس$ ال)�~ف، وو~�فJه، وأس)اء ال`ه�د، 

أن وآNائه$، وأج�اده$، ومه=ه$، وم�ل إقامJه$، وعلى ال`ه�د أن ی�قع�ا وأس)اء أص�اب ال`
ال)�2ر مع ذوf ال`أن وال)�~ف. و(5� على ه9ا األخ2K أن یJل� على ذوf ال`أن قLل 
ت��cعه$ ال/�غة الIاملة لل)�2ر وم2فقاته، وأن یKL& له$ األث2 القان�ني ال)2Jت� عل�ه دون 

  ل ال)�2رات Nال)'J�، وت,ل$ ص�ر م=ها ألص�اب ال`أن.أن یwث2 في إرادته$، وُت�ف� أص� 
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  .ح�ار أمالد. ال,=ة األولى، ال)ادة: 2Zق اإلث�ات، أسJاذة ال)ادة: أ  ماس2J فقه األح�ال ال`0/�ة،

  :ج_اء اإلخالل ��q~ م� ال�qو~ ال�الثة*      
إذا ت0لف شb2 م& ال`2وb ال^الثة ال�اج� ت�ف2ها في ال)�2ر ال2س)ي ُی�[ل �Uرقة   

الJي تwدf إلى N[النها �Uرقة رس)�ة وتع2LJ م25د  الع6اص� ال= ه�Zةرس)�ة، ف)=ها انع�ام 
ورقة ع�a2ة b2`N أن ت�Iن م�قعة م& 2Zف ذوf ال`أن ب�اس[ة ت��cعه$، أو ب�/)ات 

U امه$، أوJأخN عه$، أوNأصا hJ0أو م& م�~ف م ،hJ02 مKورها م& م�~ف غ�/
ولI=ه ل$ ی2اع األوضاع القان�ن�ة ال)ق2رة، Uانع�ام تار(خ ال�JثGK، أو اس$ ال)�~ف، أو أس)اء 

ك�فع ال2س$ أو ت�c2$ الغ�4 ج ه�Zة ذوf ال`أن أو ال`ه�د. أما في حالة ما انع�مR الع=اص2 
  11ال2س)�ة.صف�ات ال)�2ر، ف0JLلفها ال 6فق� ال)�2ر صفJه 

  :ح=ة ال�&�ر ال�س�ي في اإلث�اتب)    
إذا ت�ف2ت في ال)�2ر ال2س)ي ال`2وb ال^الثة ال,ابG ذ2Uها قامR الق2(=ة على   

سالمJه ال)اد6ة، وعلى ص�وره م)& وقع�ا عل�ه. وال �56ز نقy حJK5ه الJي هي ح5ة على 
   ال=اس Uافة إال ع& G)2Z ال[ع& NالJ>و(2.

 179>ائf2 اإلدعاء NالJ>و(2 في العق�د ال2س)�ة في ال)�اد م& وق� عالج ال)`2ع ال5
م& قان�ن اإلج2اءات ال)�ن�ة واإلدار(ة على اعJ�ار االدعاء NالJ>و(2 في ال�ع��  188إلى 

الJي ت2مي إلـى إثLـات ت>(�� أو تغ2KK عق� سGL ت�2(2ه أو إضافة معل�مات م>ورة له، 
  . �� أصل�ةو('�ن اإلدعاء N[ل� ف2عي أو N)قOJى دع

  :ص ر ال�&�رات ال�س�ةجـ)   
  56� أن نف2ق بK& حالKJ&، وه)ا:  

  :ح=ة ص رة ال�&�ر ال�س�ي إذا xان األصل م ج دا: 1-جـ          
إذا xان أصل ال رقة ال�س�ة م ج دا فإن " على أنه:  325نh ال)`2ع في ال)ادة   

ة xانy أو ف ت غ�ا[ة تT ن ح=ة Bة خ�الق
ر الiP تT ن [ه مBا�قة لألصل. وتع�L7 ص رتها ال�س�
ال! رة مBا�قة لألصل ما ل� ی6ازع في ذلd أح
 ال�Bف�4، فإن وقع ت6ازع ففي هPه ال&الة ُت�اجع ال! رة 

  على األصل ".
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