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 ىــنهدي هذا العمل المتواضع إل

 أوليائي الكرام أطال اهلل في أعمارهم

 أخوتي األعزاء من سهروا معي عمى إتمامه

 أصدقائي األعزاء

 إلى كل من ساعدنا من قريب من بعيد و

إلى كل من سمك طريقا يبتغي فيها عمما و  



 

ب  
 

 كلمة شكر وتقدير 

شكر اهلل عز وجل عمى أن وفقنا في إنجاز هذا العمل أ

 المتواضع ،

عمى "   حميدة فتح الدين محمد "شكر أستاذي المشرف ا 

خالل إنجازي هذا البحث  مجموعة النصائح التي أمطرني بها

ودون أن أنسى شكر السادة األفاضل أعضاء المجنة المناقشة 

 الموقرين عمى قراءتهم وتصويبهم لهذه المذكرة 

 .وكذلك أشكر كل المذين ساعدوني من قريب أو من بعيد 

وفي األخير نحمد اهلل ونشكره عمى أن سدد خطانا ويّسر 

    .سبيمنا في إتمام هذه المذكرة
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اإلثبات القضائي في تاريخ اإلنسانية ب راحل يضيق ال قام عن الخوض فييا فقد   رَر 
كانت اإلنسانية في طفولتيا تمجأ في اإلثبات القضائي إلى ضروب  ن السحر والشعوذة ثم 

القتال بل االنتحار  ن األدلة القضائية عند بعض األ م في فجر و كان  .إلى الدين تلجأ
. التاريخ

تطورت أساليب اإلثبات القضائي فأصبح ىناك تعاونا وثيقا في اإلثبات بين القانون  ولقد
فالقانون يبين طرق اإلثبات و يحدد قي ة كل  نيا، والقاضي يطبق . و القاضي و الخصوم

و الخصوم . القواعد التي يقررىا القانون في ذلك و يت تع في تطبيقيا بشيء  ن حرية التقدير
. عمى الوجو الذي رس و القانون أن يقد وا األدلة عمى صحة دعواىم و ذلكىم الذين عمييم 

. ا خص و و في تفنيدىا و في إثبات عكسيا ولكل خصم الحق في  ناقشة األدلة التي يقدو
و ل ا كان اإلثبات القضائي  حدود في وسائمو فالحقيقة القضائية يكون حظيا  ن 

سمطة في البحث و التحري، فال يجوز لمقاضي أن   طابقة الوقائع بقدر  ا يكون لمقاضي  ن
عم و بيبني حك و إال عمى وسائل اإلثبات التي أجازىا القانون وال يقبل  نو القضاء 

فاألصل أن دور .ألن ال شرع عدد طرق و حصرىا في ذلك فال تقبل وسيمة أخرى.الشخصي
إثبات الديون كتابة ولم يتوفر القاضي سمبي في إثبات ال واد ال دنية، فإذا كان القانون يفرض 

. صحتيارفض دعواه حتى ولو كان  قتنعا ب ىالدليل الكتابي لدي الدائن فال ي مك القاضي سو
لذلك فأن الطرق التي يحددىا القانون لإلثبات . كأن يكون شيد بنفسو الواقعة التي أنشأت الدين

والقاضي  ن جية ، ىذه الطرق قفحيث أن دليميم ال يستقيم إال إذا وا.تمزم ال تقاضين  ن جية
والحكم طبقا ل ا يقتضيو القانون في تمك .أخرى حيث أنو  قيد بقبول الوسيمة الواجبة دون غيرىا

 .الحالة
حقيقة  ىووسائل اإلثبات في القانون عمى خالف الشريعة اإلسال ية ال تؤدي غالبا إال إل

ي تثبت أ ام القضاء تختمف عن الحقيقة ويحت ل أن تكون الحقيقة القضائية الت. ظنية ال قطعية
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ي فيض ولذالك كانت الحقيقة القضائية نسبية ولكن ال شرع يضحي بالحقيقة الواقعية و. الواقعية
. عمى الحقيقة القضائية حجية األ ر ال قضي

ال أن ال شرع أعطى بعض الوسائل حجية إوج يع وسائل اإلثبات في القانون تفيد الظن 
. تبر الثابت بيا ثابتا في الواقع مز ة لمقاضي وأع

الكتابة والقرائن القانونية القاطعة والي ين  يوأوجب عمى القاضي الحكم ب وجبيا وه
ىي القاضي و تقديره و الحاس ة واإلقرار بين ا ترك بقية الوسائل في تصويرىا الحقيقة إلى قناعة

والقانون في ت سكو بالحقيقة القضائية دون  .الشيادة و القرائن القضائية و الخبرة و ال عاينة
اعتبار العدالة في ذاتيا ويدفعو إلى تم س الحقيقة . الحقيقة الواقعية إن ا يوازن بين اعتبارين

واعتبار استقرار  .ىا الحقيقة القضائية عتفق تالوجوه حتى   يعالواقعية بكل السبل و ن ج
التي يأخذ بيا في تقدير كل دليل فيحدد لو طرق التعا ل ويدفعو إلى تقييد القاضي في األدلة 

الجور أو حتى عمى األقل حتى  حتى يأ ن جوره إذا  ال إلى. اإلثبات وقي ة كل طريق  نيا
وفي تقدير قيم األدلة في القضايا يحد  ن تحك و فال يختمف القضاة في ا يقبمون  ن دليل 

. ال  اثمة 
بار استقرار التعا ل قا ت ثالث  ذاىب في ونظرا لم وازنة بين اعتبار العدالة واعت

استقرار التعا ل وىذا ىو ال ذىب ب ذىب ي يل إلى اعتبار العدالة ولو بالتضحية  :اإلثبات
و ذىب يست سك باستقرار التعا ل ولو عمى حساب    (  système libre)الحر أو ال طمق

ىو ال ذىب القانوني أو ال ذىب  وىذا. يد اإلثبات أشر التقييد حتى يستقر التعا لقالعدالة في
( . système légal) ال قيد

و ال يضحي بأحدى ا لحساب . و ذىب ثالث يزن  ا بين االعتبارين فيعتد بكل  ني ا
و ىذا ال ذىب الثالث ىو خير (.  systeme mixte) آخر و ىذا ىو ال ذىب ال ختمط

 ن قيود و بين اقتراب الحقيقة فيو يج ع بين ثبات تعا ل ب ا احتوى عميو . ال ذاىب ج يعا
و قد أخذ ال شرع . الواقعية  ن الحقيقة القضائية ب ا أفسح فيو لمقاضي  ن حرية التقدير
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قانون الفرنسي و القانون اإليطالي اليا في ذلك أثر الشرائع الالتينية كفالجزائري بيذا ال ذىب  قت
. و القانون البمجيكي و  عظم التشريعات العربية

نسبة إلى نفسو و ينازع في ي ام القاضي خص ان كل  ني ا يدعي الحق و و يقف أ
 ةخر و يظير أثر ذلك خاصاآلو القاضي يفتقر إلى  ا يرجع بو جانبا عمى . ادعاء اآلخر فيو

أو كان الحق غير . تنازع فيو غير  ستقر و إن ا في وضع  ؤرجح بيني امحق الالإذا كان 
و تيديد هصعب ال نال فإن تكميف أحد طرفين بإثبات حقو  ثابت ألحدى ا أو كان  حل إثبات

لو فيو بحيث إذا عجز عن إقا ة البينة أو قصر في تييئة الدليل ال قنع أو فشل في اإلثبات 
الضرورة توزيع عبء اإلثبات  قتضتو ليذا ا حكم عميو القاضي و سمب الحق  نو، الكافي،
. بيني ا

 .1ي البينة عمى ال دعي و الي ين عمى  ن أنكرالقاعدة العا ة في عبء اإلثبات هو 
يقع عبء اإلثبات عمى  وفقا ليذه القاعدة التي تعت د عمى الت ييز بين ال دعي وال دعى عميو،و

الطرفين و يتوزع عمى ال دعي و ال دعى عميو بطريقة عادلة فتوجب الحجة القوية عمى 
صاحب الجانب الضعيف و ىو ال دعي و تفرض الحجة الضعيفة عمى صاحب الجانب 

وىنا يتفق القانون  ع  ا جاء في الشريعة اإلسال ية في أني ا ال يكتفيان بإلقاء عبء  القوي،
 متز ا فا سمبيا  تذرعا ب جرد اإلنكار وبات عمى ال دعي فقط، بحيث يقف ال دعى عميو  وقاإلث

بالص ت و السكوت، و إن ا وجب عميو عبء  ن اإلثبات يتناسب  ع قوة جانبو فيعزز إنكاره 
. بالي ين

 فاإلثبات يقع عمى عاتق الطرفين، فإذا أثار ال دعي النزاع وجب عميو أن يثبت دعواه،
فشل في اإلثبات و عجز عن تقديم الدليل و لجأ إلى ذ ة الطرف اآلخر وجب عمى إذا و

ال دعى   عال دعى عميو الي ين، و ذلك حتى يصدر الحكم القضائي برد الدعوى و بقاء الحق 

                                                 

لو  : "قال ( ص)ىذه القاعدة  ست دة  ن الحديث ال شيور عن  سمم و أصحاب السنن عن ابن عباس أن رسول اهلل   1
".   يعطى الناس بدعواىم الدعى أناس د اء رجال و أ واليم و لكن البينة عمى ال دعي و الي ين عمى ال دعى عميو
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ستقرار الحق العميو  بنيا عمى حجة و دليل لقطع الشبيات و إلزالة القمق الذي نشأ بالدعوى و 
. لصاحبو

عميو ال يكمف بالي ين إال في حالة إخفاق ال دعي في القيام ب ا ىو  كمف بو  و ال دعى
 ن إقا ة الدليل عمى  ا ادعاه، أ ا إذا استطاع ال دعي إقا ة الحجة و تقديم الدليل عمى صحة   

 ا ادعاه فإن األ ر يختمف ألن ال دعى عميو حينئذ يصبح في  ركز ضعيف يحتاج  نو إلى 
ي يحرج  ن ىذا ال وقف الذي وضعو فيو ال دعي، فإ ا أن يقر بصحة بذل جيد  ضاعف لك

 ا أثبتو ال دعي و إ ا أن يقيم الدليل عمى براءة ذ تو   ا قام ال دعي بإثباتو، و  ن ث ة فإن 
وصف ال دعى عميو ينقمب في الدفع ليصبح  دعيا يقع عميو عبء إثبات  ا ادعاه في دفعو، 

. قيام بعبء اإلثبات إلى أن يخفق أحدى ا فيخسر دعواهوىكذا يتناوب طرفي الدعوى ال
فم ا كانت  ي ة ال دعي بعبء اإلثبات  ي ة عسيرة و شاقة اقتضى األ ر الع ل عمى 

إيجاد الوسائل التي تخفف  ن وطأة ىذا العبء بحيث ال يترك تح مو لم دعي وحده، فكان 
يل الواقعة  حل اإلثبات إلى االتجاه إلى توزيع عبء اإلثبات بين الخصوم عن طريق تحل

. عناصر يتكفل كل  ن الخص ين بإثبات  ا يخصو  نيا
و التوزيع  عناه التخفيف  ن  طالبة ال دعي بإثبات كافة عناصر الحق ال دعى بو، 

 1 ا يرجح وجود الحق في جانبو ليمقي عمى خص و عبء دفع  ا قام بإثباتو فيكتفي  نو بإثبات
ال أنو يقوم بدور ىام في توزيع السمبي في ال سائل ال دنية إو لعل القاضي رغم دوره  

تخفيف عبء اإلثبات بين الخصوم و يبرز ذلك بقوة في  جال القرائن القضائية و الي ين و
. ال ت ة

ال دنية ف ا  ن شك أنيم كذلك يمعبون دورىم في توزيع  ىو  ادام الخصوم ي مكون الدعو
الخصوم دور القاضي و:" حثنا لموجود و ىو نطمق يبرز بو تخفيف عبء اإلثبات، و  ن ىذا ال

". في توزيع عبء اإلثبات في ال سائل ال دنية
                                                 

عمى الدائن إثبات االلتزام و عمى الندين :"  ن القانون ال دني عمى  ا يمي 323و في ذلك نص ال شرع الجزائري في ال ادة   1
 ". إثبات التخمص  نو 
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 دى دور القاضي في تحقيق  عادلة توزيع    ا: الية التي وضعناىا ىيو أساس اإلشك
 ؟اإلثبات عمى الخصوم في القضاء ال دني 

  
 : الخطة المقترحة 

 األحكام المتعمقة بعبء اإلثبات  :الفصل األول 
 ماهية عبء اإلثبات: المبحث األول 

 عبء اإلثبات و أهميته  مفهوم: األول  المطمب
 القواعد العامة المسيرة لعبء اإلثبات : المطمب الثاني 
 محل عبء اإلثبات: المبحث الثاني 

 توزيع عبء اإلثبات دور القاضي والخصوم في: الثاني  الفصل
 توزيع عبء اإلثبات دور القاضي في: األول المبحث 

 بموجب قرائن اإلثبات:المطمب األول 
 بموجب اليمين  اإلثبات:المطمب الثاني 
 توزيع عبء اإلثبات دور الخصوم في :المبحث الثاني 
 بموجب اإلقرار واليمين الحاسمة : المطمب األول 
 بموجب اإلتفاق : المطمب الثاني 
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 األحكام المتعمقة بعبء اإلثبات:  ولاألالفصل 
تستفتح  دراستنا  ليذا الموضوع  بيذا الفصل الذي نتعرض فيو لتعريف عبء إثبات ثم 
نتناول بالدراسة والتحميل أىمية  تحديد  المكمف بعبء اإلثبات مع بيان محمو  عمى أن تكون 

. القانوني ىالجانب  ىذه الدراسة  شاممة
: ماىية عبء اإلثبات والمكمف بو : األول المبحث 

في نطاق االدعاء يوجد من يدعي ومن يدعى عميو وقد ال يكون الحق  ثابتا بطريقة 
نما قد يكون الحق متراوحا بينيما ولذلك فإنو  واضحة ظاىرة محددة ألي من ىذين الطرفين، وا 

أن  عبء  اإلثبات  يتوقف  يتعين تحديد من يكمف بعبء اإلثبات  إذ يذىب  أغمب  الفقو إلى 
عميو مصير الدعوى  ولذلك  كانت  قواعد عبء   اإلثبات ىي  أولى قواعد اإلثبات وأىميا، 

إذ تنص . حيث أن إلقاء عبء اإلثبات عمى أحد الخصمين معناه أن يحكم لو أو لخصمو 
ثبات التخمص عمى الدائن  إثبات االلتزام وعمى  المدين إ"من القانون المدني   323المادة  

من   132وىو نفس نص  المادة األولى من قانون اإلثبات المصري وتقضى المادة ". منو
" يقع عبء اإلثبات   عمى من  يدعى الواقعة أو العمل" قانون  أصول  المحاكمات  المبنانية 

 1ونظرا ألىمية عبء اإلثبات استوجب بيانو وتحديد   مفيومو  لغة  واصطالحا
   واىميتو مفيوم عبء اإلثبات :األول  المطمب

سنتحدث عن مفيوم عبء اإلثبات في فرعين الفرع األول نخصصو لمفيوم عبء 
. اإلثبات والفرع الثاني إلى اىميتو 

مفيوم عبء اإلثبات  : الفرع األول 
اإلثبات  بأنو  إقامة  الدليل  أمام  القضاء  عمى  واقعة   "لقد  درج  الفقو  عمى  اعتبار 

والواقع أن إقامة  الدليل     " أو  عمل  قانوني  يستند  إلى أي منيما  طمب  أو دفع  أو دفاع
أمام  مرفق  القضاء  ليس  باألمر اليين  وىو  عبء عمى صاحبو  لذلك   اصطمح   عمى  

                                                 
. أصول اإلثبات في المواد المدنية و التجارية –رمضان أبو السعود    1
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ا   الدليل    بعبء   اإلثبات    إذ أن  القاضي   يجمع  تسمية    التكميف    بإقامة   ىذ
خالل   مراحل  الدعوى   جممة   من المعطيات   قصد   الوصول   إلى   الحقيقة   

القضائية   وفصل   النزاع   المطروح   أمامو   والتي   يقدميا   األطراف   قصد   تأكيد   
.  دعواىم

   لغة تعريف  عبء اإلثبات : اوال
"   إثبات"و " عبء"مصطمح  عبء  اإلثبات   مركب  إضافي   مكون   من  كممتين  

ولموقوف  عمى   معنى  ىذا  المصطمح  يمزم  أن  نعرف  مكوناتو  ،  ألن  معرفة   المركب  
تتوقف   عمى   معرفة   أجزائو   التي   تركب  منيا  ،  إذ  يطمق  العبء   في  المغة   

العبء   بالكسر  الحمل   "قل،  وجمعو   أعباء  جاء   في  لسان العرب عمى  الحمل  والث
 1".والثقل،  من   أي  شيء   كان  والجمع  األعباء  وىي  األحمال   واألثقال

الحمل   والجمع   أعباء   ويتضح   مما  تقدم أن   : العبء   "الصحاح    وجاء  في
العبء  عبارة  عن  شيء  ثقيل  عمى  النفس   تتحممو   بصعوبة   وىذا   ما أجمعت   عميو   

". معاجم المغة
:    تعريف عبء  اإلثبات  في  االصطالح  :ثانيا

القانوني  واإلسالمي  انتيينا إلى  عدم  من خالل  تطمعنا عمى  عدة مراجع  في  الفقو  
تعرضيم  لمسألة  تعريف  عبء  اإلثبات  في االصطالح  إذ أنيم  يمجؤون  إلى معالجة  

فالخصومة  . أحكامو مباشرة  وربما  كان  ىذا الوضوح  معنى عبء اإلثبات من جانبو  المغوي
ب  الحق  في  الشيء  المتنازع  القضائية  قواميا  طرفان  يدعى  كل  منيما  أنو  ىو  صاح

إال أنو  إزاء  ىذا  . عميو  عمى  أن يقرر   القاضي  في األخير  من ىو  صاحب  الحق
الموقف  يفتقر  إلى  ما  يرجح  أحد االدعاءين  إذ أن القاضي ال يستطيع الترجيح إال إذا قدم  

ن  تنظيم فقد  حدد  المشرع  أن  إليو  الدليل والحجة  وتقديم  الدليل  لم  يتركو  المشرع  دو
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 انقضاؤهالدليل  يقع  عمى  الدائن في  إثبات قيام االلتزام  ويقع  عمى  المدين  دليل وبيان 
ومنو  فإن  عبء  اإلثبات  اصطالحا  ىو إلزام  المشرع  أحد الخصمين  بإقامة  الحجة  

ال قضي  لخصمو  مع  يمينو . عمى  ما يدعيو  وا 
 1" تمك أمانييم قل ىاتوا برىانكم: " سبحانو و تعالى و جاء في قولو 

: أىمية  تحديد  المكمف  بعبء  اإلثبات  :  الفرع الثاني
تظير أىمية  تحديد المكمف  من  الخصوم بعبء  اإلثبات  في الصعوبة  العممية  التي  

يل  لمتنفيذ  تكتنف  اإلثبات  سواء  في  تعذر الحصول عمى الدليل  أو في  خضوع  ىذا  الدل
والتشكيك  من  الطرف اآلخر في الخصومة أو في السمطة التقديرية المقررة لمحكمة الموضوع 
في تقدير داللة الدليل المقدم عمى الواقعة محل اإلثبات كما ىو الحال بالنسبة لشيادة الشيود و 

عجز عن إقامة القرائن القضائية، بحيث يتيدد المكمف بعبء اإلثبات بخسارة الدعوة إذا ما 
الدليل عمى دعواه رغم كونو صاحب حق من الناحية الفعمية خاصة أن عبء اإلثبات ال ينتقل 
إلى المدعى عميو لتقديم دليل انكاره دعوى المدعي متى كان ىذا األخير لم يفمح في تقديم دليل 

م يجعل دعواه محتممة التصديق بحيث أن مجرد تحصن الخصم بانكار دعوى خصمو الذي ل
يفمح في اثبات دعواه المخالفة لمثابت أصال أو مخالفة لمظاىر، ليس من شأنو أن ينقل إليو 
عبء االثبات، ذلك أن عبء االثبات ينتقل بين الخصوم لدى نجاح الخصم في إقامة الدليل 

عمى ما يدعيو أو عمى رجحان دعواه أو حيث ال يكتفي الخصم بانكار دعوى خصمو بل 
بداء طمب أو دفع عمى خالف الثابت أصال أو الظاىر بحيث يكون الخاسر يتجاوز ذلك إلى ا

في الدعوى ىو من عجز عن اثبات دعواه سواء كان ىو البادئ باالثبات أو كان ىو من انتقل 
. إليو عبء االنكار

إذن الخصم الذي يكمف بعبء االثبات يكون في موقف صعب و حرج ألنو نتيجة لمعجز 
عن تقديم الدليل يعرض حقو لمضياع و خسارة الدعوى بخالف الطرف اآلخر الذي يعفى من 
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عبء االثبات فيكون في مركز أقوى من خصمو ألنو يقف موقف المرتقب ينتظر ما يقوم بو 
. ع الخصم إقامة الدليل حكم لخصمو مع يمينوخصمو مما كمف بو فإن لم يستط

إن القاضي عندما يكمف أحد األطراف باالثبات يعد إقرارا ضمنيا منو بتصديق الطرف 
اآلخر غير المكمف باالثبات و أن جانبو مرجح عمة جانب الذي كمف بو و ىنا تكمن أىمية 

د ىذه األىمية في تحديد من يقع عميو عبء االثبات لتوقف مصير الدعوى عميو و تزدا
التشريعات التي تقر بحياد القاضي و منيا التشريع الجزائري، إذن القاضي يقف موقفا سمبيا من 

. األطراف فيمتنع عميو التدخل في الدعوى لتوجيو الخصوم أو أحدىم في تقديم األدلة
يقع و من القواعد المتفق عمييا في القانون و في الشريعة اإلسالمية أن عبء االثبات 

عمى المدعي، ففي الفقو االسالمي اتفق فقياء الشريعة االسالمية عمى أن البينة عمى المدعي 
الذي أخرجو الترميذي عن عمرو بن شعيب صمى اهلل عميو و سمم و دليمو في ذلك قول الرسول 

لو يعطى :" ، و قال كذلك "البينة عمى المدعي و اليمين عمى المدعى عميو: " عن أبيو قال 
ناس بدعواىم إلدعى رجال أموال قوم و دماءىم و لكن البينة عمى المدعي و اليمين عمى من ال

. 1" أنكر
من التقنين المدني  323و في الفقو القانوني نجد أن المشرع كرس بموجب أحكام المادة 

و ىذه القاعدة نصت عمييا  "عمى الدائن اثبات التزام و عمى المدين التخمص منو : " أنو 
و مما سبق يخمص لنا مدى أىمية تحديد من يقع عميو عبء االثبات، . معظم القوانين العربية

و عمى الرغم من أن االجماع قائم عمى أن الذي يقوم باإلثبات و يتحمل عبأه ىو المدعي إال 
دعي من المدعى عميو أن األمر بالصعوبة بما كان إذ يصعب في الكثير من األحوال تمييز الم

و بالتالي تعيين من يكمف بإقامة الحجة و من ثمة كان لزاما عمينا أن نتعرض لتعريف كل 
. منيما و التمييز بينيما و ىذا ما سنحاول عرضو فيما سيأتي بيانو
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: عبء االثبات يقع عمى المدعي:أوال 
دعى و اليمين عمى من يقوم تكميف المدعي باثبات دعواه عمى قاعدة أن البينة عمى من ا

أنكر عمى أن يفيم بالمدعي كل من يدعي بواقعة عمى خالف الوضع الثابت أصال و ىو ما 
كان مرد ثبوتو ىو ظيور موافقتو لمغالب بحسب طبيعة األشياء، أو عرضا بإثبات خصمو لو 

لمفيوم أو فرضا و ىو ما افترض المشرع تحققو بقرينة قانونية بصرف النظر عما إذا كان وفقا 
بحيث أن المدعي في اإلثبات قد يكون ىو المدعي الذي رفع الدعوى أو المدعى عميو . قانون

فييا أو طرف مدخل في الخصام أو متدخل، و سواء كان ما يدعيو ىو طمب أصمي أو مقابل 
و تحديد من يتحمل عبء . أو كان صاحب دفع موضوعي أو شكمي أو دفع بعدم القبول

. ونية تخضع لرقابة المحكمة العميااإلثبات مسألة قان
و يبدو لموىمة األولى أن المدعي ىو ذلك الذي يرفع الدعوى ضد غيره يطالبو بحق معين 

فيو مدع في دعواه يمزمو إثبات ما يدعيو، فمن يرفع دعوى عمى غيره يطالبو بسداد ما عميو 
من يرفع دعوى عمى ف ذمة المطموب، و ( مصدره)من دين يمزمو أن يثبت وجود ىذا الدين 

. يل عمى ممكيتو ىو ليذا العقارغيره يطالبو بممكية عقار في حيازة المطموب يمزمو إقامة الدل
فالمدعي في مجال اإلثبات , لكن ليس بصفة مطمقة أن يكون المدعي ىو من يرفع الدعوىو

demandeur à la preuve  قد يختمف عن المدعي في الدعوىdemandeur à 
l’instance   فقد يحدث و أن يدفع المدعى عميو الدعوى بدفع معين فيصبح مدعيا في ىذا

الدفع و عميو اقامة الدليل عمى صحة ادعائو و مثاليا المدعى عميو الذي يدفع بأنو وفى ما 
عميو من دين أو أن ىذا الحق قد انقضى بالتقادم أو المقاصة أو غير ذلك فقد ينكر المدعى 

بو فيقع عبء االثبات أي اثبات الحق المدعى بو و اثبات وجوده  عميو وجود الحق المدعى
عمى المدعي و عميو كانت القاعدة في الفقو المدني ىو أن الذي يحمل عبء االثبات ىو 

 1.المدعي في الدعوى و المدعى عميو في الدفع، فكالىما مدع في دعواه
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فقد قيل في المدعي أنو إذا  أما في الفقو االسالمي فعبارات أصحابو أكثر انصافا و دقة،
أن عميو إذا ترك الدعوى لم يترك، و ترك الدعوى يترك، يعني تنقطع الخصومة بتركو و المدعى

. المدعي ىو من إذا ترك الخصومة ال يجبر عمييا و أن المدعى عميو إذا تركيا يجبر عمييا
لفصل في مسألة من يتحمل كما أنو ال يكفي تحديد المدعي من الناحية الشكمية كما سبق بيانو ل

عبء االثبات فقد يحدث أن ال يكمف المدعي باإلثبات في بعض الدعاوى و إنما يمقى ىذا 
 –جاره يطمبو بسد مطال ال يكمف إذا رفع أحدىم دعوى عمى : العبء عمى خصمو و مثاليا 

الجار  بإثبات أن جاره فتح المطل دون أن يكون لو حق ارتفاق، بل -ىو المدعي في الدعوىو
ففي ىذا . ىو الذي عميو أن يثبت أن لو حق ارتفاق يجيز فتح المطل –و ىو المدعى عميو  -

ألن طبيعة الوضع تقضي بخمو , المثال يقع عبء االثبات عمى المدعى عميو ال عمى المدعي
.  1العقار من حقوق االرتفاق حتى يثبت ذو المصمحة عكس ذلك

وألجل تحديد من ىو المدعي الذي يقع عميو عبء اإلثبات اتخذ الفقو الفرنسي من بعض 
أقوال الفقياء الرومان نقطة لمبداية، فقد ورد عنيم أن من يدعي خالف الظاىر المشروع أو 
خالف المركز المكتسب يقع عميو عبء إثبات ما يدعيو، و مرد ىذه الفكرة ىو حفظ  النظام 

. عمل عمى استقرار المعامالتو كذا ال, العام
فقيل أن من يتمسك بالثابت أصال ال : و قد كرس الفقو الفرنسي قاعدة تتكون من شقين 

أي أن البينة , أما من يدعي خالف الألصل فعميو يقع عبء اثبات ما يدعيو, يكمف باثباتو
, الظاىرو يرى فريق آخر أن البينة تقع عمى من يدعي خالف . عمى من ادعى خالف األصل

و يذىب رأي إلى أن مسألة تعين الخصم الذي يقع عميو عبء اإلثبات يعد أمرا حتميا أيا كان 
و الغاية من ذلك ىي معرفة أي إدعاء من , نوع الدعوى و أيا كانت الواقعة المراد أثباتيا

م فالقاضي عميو إلتزام  بإصدار الحك, ادعاءات الخصوم يجب أن يعتمد عميو لحكم في الدعوى
فال يجوز لو تأجيل حكمو و االستمرار في , حتى ولو لم يقدم إليو الخصوم أدلة ادعاءاتيم
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بل عميو البت في الدعوى و في مدة معقولة و لذتن يجب أن يكون , البحث بصورة مستمرة
 .االدعاء أو الدفع المعتمد عميو مفترض صحيحا في األصل إلى أن يقوم الدليل عمى عكسو

  :بالمدعي في مجال اإلثبات المقصود: ثانيا
إذا كان فقياء القانون المدني عمموا جاىدين عمى إزالة الغموض الذي يكتنف تبيان من 

ىو المدعي فإن فقياء قانون اإلجراءات المدنية انتيوا إلى أن من يذىب أوال إلى ساحة القضاء 
ر و يبدأ إجراءات الحضوليرفع دعوة قضائية ضد أحدىم يعد مدعيا و ىو الذي يكمف خصمو ب

 .و الطرف اآلخر ىو المدعى عميو, ىرفع الدعو
الواقع أن ما انتيى إليو فقياء قانون اإلجراءات المدنية فيو نظر ألنو ليس من الضروري 

ألن المدعى عميو من حقو أن يدفع إدعاء , أن ينحصر وصف المدعي في من يرفع دعوة فقط
عيا في ىذا الدفع و يصبح خصمو المدعي في و ىنا يصبح مد, المدعي فيثبت عكس دعواه

و نظرا لصعوبة التميز بين طرفي الدعوى في نطاق قانون اإلجراءات . الدعوى مدعى عميو
المدنية اجتيد فقياء القانون المدني في وضع المعايير التي يستطيع القاضي أن يميز بيا 

, ينة عمى من ادعى خالف الظاىرو كان ثمرة اجتيادىم تقرير مبدأ عام مقتضاه أن الب, بينيما
إذ يرى األستاذ , ظاىرا أصال و ظاىرا عرضا و ظاىر فرضا: ثم فسروا الظاىر بثالث أنواع 

, السنيوري أن عبء االثبات يقع عمى من يدعي خالف الثابت أصال أو ظاىرا فعال أو فرضا
دعي خالف الثابت و منو فأن عبء اإلثبات يقع عمى من ي, الثابت حكما: و يطمق عمييم أسم

.  حكما أو فعال
, عدة  في كتب المذاىب المختمفةأما فقياء الشريعة اإلسالمية فقد أوردوا  تعريفات 

يصعب الحال في معرفة اتجاىات كل مذىب عمى حدة نظرا لكثرة تعريفات داخل المذىب و
    :       و يمكن رد ىذه التعريفات في مجموعيا إلى عدة اتجاىات , الواحد
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وىو ما ذىب إليو معظم فقياء األحناف ورأي بعض المالكية حيث عرفوا : االتجاه األول
المدعي من ال يجبر عمى الخصومة إذا تركيا والمدعى عميو من يجبر عمى : "المدعي

".  الخصومة
 

وىو ما ذىب إليو معظم فقياء الشافعية والزيدية وىو قول عند الحنفية : االتجاه الثاني
ىو الذي يخالف قول الظاىر والمدعى عميو ىو من يوافقو :" و مؤداه أن المدعيوالمالكية 

فالذي يتمسك بغير الظاىر يكون ىو المدعي والذي يتمسك بو يكون ىو المدعى عميو والظاىر 
ويقصد بو ىنا ما ىو واضح وبين لمناس إما بمقتضى "  1في أصل المغة ىو الواضح البين
ي االستعمال والمتعارف عميو في الحياة أو المألوف في مجرى األصل أو ألنو ىو الغالب ف

. األمور
الظاىر بنفسو، وىو ما يكون : فالظاىر عند أصحاب ىذا االتجاه ينصرف إلى نوعين

مستفاد من األصول وذلك كالظاىر المستفاد من البراءة األصمية، والثاني وىو الظاىر بغير، 
مستفادا مما اعتاد الناس وتعامموا بو وأصبح : األولوىو ما يكون مستفاد من عدة أمور وىي 

مألوفا لدييم ومقبوال عندىم ومتعارف عميو بينيم وىو العرف والعادة كالعربون وثمن البيع 
.  2ومعيار العيوب التي يرد بيا المبيع

أما األمر الثاني الذي يستفاد منو الظاىر بغيره ثبوت الحق عرضا وذلك كما لو ثبت 
بينة أو الحجة، واألمر الثالث أن يكون الظاىر معيودا بنص شرعي كما في حالة الدين بال

العمل بالقرائن ودالئل األحوال فإذا اختمف الزوجان في نسب الولد ألبيو مثال وكان الزواج ثابتا 
والعقد صحيح والفراش قائما فال شك أن ذلك يكون قرينة قوية تشيد لمزوجة بصحة نسب الولد 

". الولد لمفراش ولمعاىر الحجر: " قول رسول اهلل إلى أبيو ل
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. 96ص  –المرجع السابق  –محمد فتح اهلل النشار    2
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وىو ما ذىب إليو معظم فقياء المالكية واإلباضية حيث عرفوا المدعي : االتجاه الثالث
: أو أن المدعي ىو" من تجرد قولو حال الدعوى عن مصدق من أصل أو معيود عرفا : "بأنو

فإن المدعي ىو من كان قولو عمى خالف أصل أو عرف وذلك  ومنو. أبعد المتداعيين سببا
كالوصي الذي يطالبو اليتيم حين البموغ بمالو تحت يده فيقول الوصي أوصمتك مالك، فإنو مدع 

.  وعميو البينة
 

:  القواعد المتعمقة بعبء اإلثبات:  المطمب الثاني
في ظل مبدأ حياد القاضي وعدم  ال شك أن الذي يقوم باإلثبات ىو الخصوم ال سيما

قضاءه بعممو الشخصي، ومنو فإن تكميف أحد الخصوم بإقامة الحجة والبينة عمى الشيء 
المتنازع عميو أمر في غاية الخطورة ألنو يؤثر في سير الدعوى وفي نتيجتيا ويمقي عمى 

بي تتوقف الخصم عبأ ثقيال يجعمو في مركز دون مركز خصمو، إذ يكمف بالقيام بعمل إيجا
عميو نتيجة الدعوى بينما يكتفي من خصمو بأن يقف من الدعوى موقف سمبيا وال شك أن ذلك 

يجعمو في موقف أفضل من موقف خصمو، وقد بينا في المبحث األول أن المكمف بعبء 
اإلثبات ىو المدعي وفي ىذا المبحث نتعرض ألىم القواعد المتعمقة بعبء اإلثبات وىي ال 

ىوم القانوني عن قاعدتين وىما البينة عمى من ادعى واليمين عمى من أنكر تخرج في المف
وقاعدة عبء اإلثبات يقع عمى من يدعي خالف الظاىر بتناوليما بشيء من التفصيل في 

. فرعين 
 :البينة عمى من ادعى واليمين عمى من أنكر:   الفرع األول

العامة ألنيا تبين الطرف الذي تعد ىذه القاعدة ىي األساس في اإلثبات فيي القاعدة 
يتكبد مشقة القيام بتحمل عبء اإلثبات وتبين كذلك الطرف الذي يتحمل عبء حمف اليمين 
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عند عجز الطرف اآلخر عن القيام بما كمف بو، وىذه القاعدة متفق عمييا بين فقياء القانون 
.   1والشريعة اإلسالمية

:  البينة عمى من ادعى: أوال
قاعدة أن الذي يمقى عميو عبء اإلثبات ىو المدعي ألنو ىو المكمف إن معنى ىذه ال

بإقامة الدليل، ذلك أنو ومن المعموم أن كل خبر يحتمل الصدق والكذب واالدعاء المجرد ال 
يخرج عن مجرد كونو خبر فال بد من دعمو بحجة، والحكمة في جعل البينة في جانب المدعي 

الظاىر فكانت البينة عميو إلظيار ما خفي وكشف ما ىي أن جانبو ضعيف ألنو يدعي خالف 
استتر واثبات أن ىذا األمر الظاىر الذي يبدو معيودا لمكافة ليس عمى حقيقتو و إنما ىناك 
أمر خفي عمييم، أما المدعى عميو فال يكمف بإقامة بينة ألن قولو مؤيد بالظاىر، و إذا أقام 

.  بيا مادامت كافية إلثبات الحق المدعي البينة وجب عمى القاضي أن يحكم لو
كما يتفق الفقو القانوني شأنو شأن الفقو اإلسالمي عمى تقرير ىذه القاعدة فيذىب إلى أن 
المكمف بالبينة ىو المدعي أما المدعى عميو فإنو يكمف بحمف اليمين إذا تعذر إقامة البينة من 

لنصوص التشريعية في القانون المدعي وجرد ىذا االتفاق الفقيي ىو االتفاق التشريعي فا
المدعي، و مرد ىذا االتفاق الفقيي ىو االتفاق التشريعي، فالنصوص التشريعية في القانون 

والقوانين العربية األخرى تؤكد مضمون ىذه القاعدة، ( من القانون المدني 323المادة )المدني 
بإقامة الدليل عمى ما ئا يدعي شيوتتفق مع سائر التشريعات العربية في تكميف الخصم الذي 
ال اعتبر ادعاءه مجردا ال أساس لو فترفض دعواه وتطبيقا ليذا المبدأ يكون عمى من . يدعيو وا 

ادعى دينا عمى غيره أن يثبت وجود السبب الذي أنشأ ىذا الدين وذلك بإظيار سند الدين الذي 
دين الذي يؤكد ذلك أو إقامة يؤكده، أو إقامة الدليل الذي انشأ ىذا الدين وذلك بإظيار سند ال

الدليل عمى أية واقعة يترتب عمييا إثبات االلتزام في ذمة الخصم، وىذه القاعدة ليا أىمية كبرى 
بل يمكن اعتبارىا من المبادئ األساسية التي يظير أثرىا في المجال العممي لممحاكم، إذ يعد 
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أن القاضي يفصل عادة في عجز المدعي عن إثبات ما يدعيو سببا في خسارة دعواه، إذ 
ما لعجز المدعي عن إثبات إدعاءه ويرى . الدعاوى إما إلقتناعو بما قدمو المدعي من أدلة وا 

ليست كما يذىب إليو االعتقاد من البداىة بحيث كانت  1الدكتور السنيوري أن ىذه القاعدة
نما كان عبء اإلثبات عمى المدعى عميو ال عمى ال مدعي في القانون مقررة في كل العصور، وا 

الروماني قبل األوامر البريطورية، ولم تظير ىذه القاعدة إال من أجل البريطور ليحمي مجرد 
أما . الحيازة فيحمي الوضع الظاىر، وعندئذ ألقى عبء االثبات عمى من يدعي خالف الظاىر

. ثباتفي القانون الفرنسي القديم فقد كانت العادات القديمة تحمل المدعى عميو عبء اإل
ونخمص مما سبق إلى أن االجماع قائم عمى أن الذي يتكبد مشقة القيام بعبء اإلثبات 

حتى لو تكفل المدعى عميو بإثبات حقو عمى الشيء المدعى وأخفق في ذلك  إنما ىو المدعي،
فال يحكم لممدعي لمجرد عدم استطاعة المدعى عميو التدليل عمى عدم صحة الدعوى ألن ذلك 
يخالف قاعدة البينة عمى من ادعى، أما إذا أقام المدعي البينة و ثبت لممحكمة فوق ذلك عدم 

ليل عمى عدم صحة الدعوة فحكمت لممدعي، فإن حكميا ال يكون استطاعة المدعي عميو التد
قائما عمى عدم استطاعة المدعى عميو نفي صحة الدعوى و إنما يكون الحكم مؤسسا عمى بينة 

. المدعي
 :اليمين عمى من أنكر: ثانيا

و مقتضى ىذا الشق من القاعدة أنو إذا لم يتمكن المدعي من إقامة البينة عمى ما ادعاه 
نقطعت بو السبل ألجل الوصول إلى إقناع القاضي بصحة ما يدعيو فان األمر ال يقف عند و ا

ىذا الحد ولكن ما زال عند المدعي بادرة أمل في المجوء إلى ضمير المدعي عميو و االحتكام 
إلى ذمتو و عقيدتو عساه أن ينطق بالحق فيعترف بو، و من ىنا جاءت أىمية توجيو ىذا 

عمى صحة  -جل وعال  -دعي والمنكر قد قبال االحتكام إلى إشياد اهلل اليمين فكأن الم
. دعواىما
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و ىذه اليمين مقتضاىا أن المدعي الحق لو فيما يدعيو و أن المدعى عميو ىو صاحب 
الحق فيو فإذا كان الحالف صادقا فقد دفع افتراء المدعي و خيب مطامعو و حافظ عمى حقو 

المدعي عميو حمف اليمين أن ىذا الظاىر الذي يشيد لو  من الضياع، و السبب في تكميف
حجة ضعيفة الحتمال أن يكون الحق عمى خالفو فيذا الظاىر ال يفيد إال ضنا قويا، فكانت 
الحاجة ماسة إلى ىذا اليمين ليقطع ىذا الشك و إنما كانت البينة حجة قوية و اليمين حجة 

ى و ال يستجمب بيا صاحبيا نفعا لنفسو فكانت ضعيفة ألن البينة صادرة من غير أطراف الدعو
فالشاىد مثال ال ينتظر نفعا لنفسو من شيادتو أما اليمين فيي و إن . قوية في إظيار الحق

كانت مؤكدة بذكر لفظ الجاللة إال أنزع كالم الخصم فال تكفي دليال إلظيار الحق و إنما تكفي 
  1كمرجع مساند لما ىو ظاىر
شريعة اإلسالمية عمى أن المفظ الذي ينعقد بو يمين المدعي عميو ىو و قد اتفق فقياء ال

، و ىذا المفظ الذي ينعقد بو اليمين واجب عمى الجميع المسمم و "و اهلل "القسم بمفظ الجاللة 
الذمي و الكافر و الذكر و األنثى ألن الحمف المقصود بو التعظيم و ال يجوز تعظيم غير اهلل 

من حمف : "  رواه عبد اهلل بن عمر عن الرسول  صمى اهلل عميو و سمم  سبحانو في القسم لما
". بغير اهلل فقد كفر أو أشرك 

فقد أقر فقياء القانون و استقر عميو القضاء أنو إذا لم يتمكن المدعي من إقامة الحجة 
 عمى ما ادعاه فانو يكون معرضا لخسارة دعواه إذا ما التجأ إلى ضمير المدعى عميو ليطمب

. منو اليمين عمى الحقيقة في الشيء المدعى
 

كما أن المدعى عميو يقف موقفا سمبيا أثناء مدة تكميف المدعي إلقامة البينة، و لكن ىذه 
السمبية تنتيي عند حد معين ذلك أنو إذا نجح المدعي في إثبات ما ادعاه ىنا يفتح المجال 

صمو و بما أقامو من حجج عدا ىذا لخصمو ليرد عمى ما أثبتو المدعي فإذا سمم بادعاء خ

                                                 
. 114ص  –المرجع السابق  –محمد فتح اهلل النشار    1



 انفصم األول                                             األحكاو انمتعهقة بعبء اإلثبات

 

18 

 

إقرارا منو لصالح خصمو و تنتيي الدعوى عند ىذا الحد، أما في حالة عدم نجاح المدعي في 
إقامة األدلة عمى ما ادعاه فان المدعي عميو إما أن يسمم لو بما ادعاه و إما أن ينكر و عندئذ 

أنو صاحب الحق في الشيء يمتجئ المدعي اضطراريا إلى الوازع الديني فيطمب منو عمى 
. المدعى و المدعي ال حق لو فيو مطمقا

 عبء اإلثبات عمى من يدعي خالف الظاىر: الفرع الثاني
من استعراض القواعد التي تعد أصوال يتبين أن األصل يستخمص بالعقل و المنطق أو 

ر الكافة، بالنص، فاألصل عبارة عن قواعد أما الظاىر فعبارة عن وضع أو موقف ثابت في نظ
فينظر أنو الوضع أو الموقف الحقيقي إال إذا ثبت كذب ىذا الوضع أو الموقف لذلك من كان 

قولو عمى وفق الظاىر ال يكمف باإلثبات و إنما يمقي عبء االثبات عمى من يدعي خالف ىذا 
ند من حاز بس: "من القانون المدني 836ومن قبيل ما يعد ظاىرا ما تنص عميو المادة . الظاىر

صحيح منقوال أو حقا عينيا عمى منقول أو سندا لحاممو فانو يصبح مالكا لو إذا كان حسن النية 
". و قت حيازتو

فقد يتنازع شخصان عمى حق من الحقوق و يكون أحدىما حائزا لو، ىنا يجعل القانون 
في ىذا الحائز في مركز المدعى عميو في الدعوى، فأخذ القانون بالوضع الظاىر يجعل الحائز 

المركز ويجعل عبء االثبات يقع عمى من يدعي خالف ىذا الظاىر، فالظاىر أن من يحوز 
. 1حقا فيو غالبا ما يكون صاحبو فإذا جاء آخر وادعى العكس لزمو إقامة الدليل

كما أن الظاىر أن حق الممكية خال مما يثقمو من أعباء و تكاليف عينية فالمالك الذي 
يطالب بإثباتو و إنما يقع عبء اثباتو عمى من يدعي خالف ىذا  يتمسك بيذا الظاىر ال

الظاىر، مثال ذلك من يدعي أن لو عمى العين حق ارتفاق أو انتفاع أو مرور، فيجب عميو 
. إثبات ما يدعيو
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و الظاىر أيضا ىو اجتماع سمطات حق الممكية جميعيا لصاحبيا فمتى كان الشخص 
من استعمال و استغالل و تصرف، و عمى من : الثالثمالكا فيو متمتع بسمطات الممكية 

كية األرض لما فوقيا يدعي خالف ىذا الظاىر أن يقدم الدليل و الظاىر أيضا ىو شمولية مل
ما تحتيا، و الظاىر ىو شمول ممكية األرض لألراضي التي تمتصق بيا نتيجة طمي النير و

التي تتكون من طمي يجمبو النير األراضي : " من القانون المدني 778حيث تقضي المادة 
و الظاىر أن األرض التي " بطريقة تدريجية غير محسوسة تكون ممكا لممالكين المجاورين

من القانون المدني، كما أنو  773يكشف عنيا البحر تكون أصال ممكا لمدولة حسب المادة 
ي عمى العيوب التي يحكم بالظاىر فيما يتعذر اإلطالع عميو، و من أمثمة ذلك لو اطمع المشتر

توجد في المبيع واتخذ مسمكا من قبل الشراء ليذه العيوب فإنو ال يستطيع أن يرجع عمى البائع 
أو إمكانية العمم بيذه العيوب  بيذا الضمان، و يقع عمى البائع عبء إثبات عمم المشتري

. سوف نفصل القول في ىذا المطمب من خالل اآلتي بيانوو
 

                                                        .                                                                                                                            عبء اإلثبات عمى من يدعي خالف األصل :أوال
المتداعيين عمى األخر و بالتالي فإن الذي يعتبر األصل من األمور المرجحة لجانب أحد 

يتمسك بو يكون جانبو قويا و يكون الظاىر أن الحق في جانبو و منو فإنو يعفى من تحمل 
عبء اإلثبات، أما الطرف اآلخر الذي يكون قولو مخالفا ليذا األصل فعميو يقع عبء اإلثبات، 

: و من قبيل القواعد التي تعد أصال
ففي نطاق الحقوق الشخصية أو االلتزامات األصل ىو براءة ذمة  :األصل براءة الذمة

الشخص من أي التزام و لذلك من يتمسك بيذا األصل ال إثبات عميو و إنما يقع عبء اإلثبات 
عمى من يدعي خالف ىذا األصل، و مثاليا من يدعي أنو أقرض غيره ماال فعميو أن يثبت 

. 1فعميو إثبات عقد البيععقد القرض، و من طالب أخر بثمن المبيع 
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غير  –بحسب األصل  –و في الشريعة اإلسالمية تعني ىذه القاعدة أن ذمة اإلنسان 
مشغولة بأي حق من الحقوق التي تترتب لمغير عمييا و ذلك ألن الشخص يولد و ذمتو خالية 

و منو . من أي التزام عمييا و انشغاليا إنما يجعل عن طريق التعامالت التي يقوم بيا الشخص
فإن أي من يدعي خالف ىذا األصل يكمف بإثبات ما يدعيو، أما المدعى عميو فنظرا ألن 

. األصل يشيد لو فإنو يعفى من التكميف بإثبات عدم شغل ذمتو
ومنيا أن كل شخص ىو أىل لمتعاقد ما لم تسمب  :األصل في الصفات العارضة العدم

أىميتو أو يحد منيا بحكم القانون أو القضاء و عمى ذلك من يدعي أن العاقد ناقص األىمية أو 
وكذلك األصل أن العقود سميمة خالية من كل عيب و من . عديميا، عميو يقع عبء اإلثبات

إلسالمي يقصد بالصفات العارضة التي و في الفقو ا. يدعي خالف ىذا يقع عميو عبء اإلثبات
لم توجد مع الموصوف و لم تتصف بيا ذاتو ابتدءا كالمرض و العيب أو ىي ما كان عدميا 

ىو الحالة األصمية أو الغالبة فيكون العدم ىو المتيقن ألنو الحالة الطبيعية، أما الصفات 
لب كالصحة و السالمة األصمية فيي التي توجد مع الموصوف ابتدءا بحسب األصل أو الغا

من العيوب و يقتضي العمل بيذه القاعدة القول بأنو في حالة التنازع حول وصف من الصفات 
التي تمحق الشيء المتنازع حولو فإنو ينظر في ىذا الوصف، فإن كان من الصفات األصمية 

و العدم  فإنو يكون شاىد لمدعيو و يكون القول قولو ألن األصل في الصفات األصمية الوجود
طارىء، أما إذا كان الوصف من الصفات العارضة فإن مدعيو يكمف باإلثبات ألن األصل 

. فييا ىو العدم و الوجود طارىء
           :األصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاتو

يقرر الفقو القانوني أنو في حالة وقوع نزاع في زمن حدوث تصرف من التصرفات أو 
فإن ىذا التصرف ينسب إلى أقرب أوقاتو، و مثاليا ما نصت عميو المادة  أمر من األمور،

من القانون المدني إذا باع المريض مرض الموت فإن البيع ال يكون ناجزا إال إذا أقره  408
ذا تم لمغير في نفس الظروف اعتبر غير مصادق عميو و يكون قابل لإلبطال باقي الورثة،  وا 
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التصرف صدر خالل مرض الموت فتطبق عميو أحكام الوصية إال ومنو إذا ادعى الورثة أن 
. 1إذا استطاع المتصرف إليو إثبات صدوره في زمن الصحة

 عبء اإلثبات عمى من يدعي خالف العرف و العادة: ثانيا
إذا كان غني عن البيان أن المدعي ىو الذي يدعي خالف الظاىر سواء أكان ىذا 

رف أم بحسب قرائن األحوال و ىنا سنتكمم عن أن العرف الظيور بحسب األصل أم بحسب الع
يرجح قول أحد الخصوم عمى اآلخر الذي يقع عبء إثبات ما يخالف العرف، و إن كان العرف 
احتل محل الصدارة في المجتمعات األولى، و لعل أول مصدر عرفتو اإلنسانية من المصادر 

 نية تظير في العمل مستكممة قوتيادة القانوالرسمية لمقاعدة القانونية ىو العرف فكانت القاع
لزاميا، و في القانون الجزائري اإللزامية نتيجة تواتر األفراد عمى العمل بيا مع اعتقادىم بإ

الشريعة ف المرتبة الثالثة بعد التشريع وحسب نص المادة األولى من القانون المدني فيحتل العرو
نجد عدة نصوص تحيل إلى العرف و العادة و منيا  اإلسالمية و بالرجوع إلى القانون المدني

يدفع ثمن البيع من مكان تسميم المبيع ما لم يوجد اتفاق أو : " من القانون المدني 387المادة 
يكون ثمن المبيع مستحقا في الوقت الذي يقع : "338و كذا المادة ".عرف يقضي بخالف ذلك

". ضي بخالف ذلك فيو تسميم المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يق
عبء اإلثبات عمى من يدعي خالف القرائن : ثالثا

تعد القرائن من األمور التي ترجع جانب أحد المتداعيين ابتداءا و يطمب من الخصم 
و  إقامة الحجة عمى خالف ما تدل عميو القرينة و إال حكم لمن شيدت لو القرينة مع يمينو،
القرائن تختمف من حيث القوة و الضعف فقد تكون قوية تفيد القطع و قد تنزل إلى درجة 

من القانون المدني عمى أن  331االحتمال البعيد فيي في حيز التردد، و قد نصت المادة 
القرائن القانونية تغني من تقررت لمصمحتو عن أية طريق أخرى من طرق اإلثبات دون أن 

. قرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلكيجوز نقض ىذه ال
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من القانون المدني عمى أن  يترك لمقاضي استنباط كل قرينة لم  340و قد نصت المادة 
يقررىا القانون وال يجوز اإلثبات بيذه القرائن إال في األحوال التي يجيز فييا القانون اإلثبات 

قاطعة، و القرينة القانونية ىي التي لم يترك أمر تقديرىا و القرائن نوعان قاطعة و غير . بالبينة
لمقاضي و ىي طريق معفي من اإلثبات فإذا وجدت القرينة القانونية بنص ما فإن من يقع عميو 

.  1عبء اإلثبات ىو الطرف الذي ال يستفيد منيا
نا وقد أقر فقياء الشريعة اإلسالمية جممة من القواعد تحكم عبء اإلثبات و جب عمي

: اإلشارة إلييا في ىذا المقام و ىي فضال عما سبق بيانو
:  اليقين ال يزول بالشك

اليقين طمأنينة القمب عمى حقيقة الشيء و الشك استواء طرفي الشيء وىو الوقوف بين 
الشيئين بحيث ال يميل القمب إلى أحدىما، و بعبارة أخرى اليقين جزم بين القمب مع االستناد 

طعي، ومعنى ىذه القاعدة أن ما كان ثابتا بيقين ال يزول بالشك ألن ما ثبت إلى الدليل الق
عمى الوفاء " ب"دينار و برىن  1000"  ب " لو لدى " أ " بيقين ال يزول إال بيقين، مثاليا أن 

دينار ىنا ال يقبل حتى يبرىن أن ىذا المبمغ  1000عمى أنو لو عميو " أ " أو اإلبراء ثم برىن 
. براء أو الوفاء األولوقع بعد اإل

: دليل الشيء في األمور الباطنة يقوم مقامو
ومثاليا أن يشتري أحدىم من السوق بقرة و يجدىا بعد ذلك مريضة فيشرع في دواءىا، 

. فالمداواة دليل عمى الرضاء بالعيب
محل عبء اإلثبات : الثاني  المبحث

اء يكون عمى حق أو واقعة معينة انتيينا إلى أن إقامة الدليل أمام القض لقد سبق و أن
يعني ىذا أن محل اإلثبات ىو الحق أو الواقعة التي يرتب عمييا المشرع آثار معينة و و

. المدعي مطالب بإقامة الحجة عمى ىذه الواقعة أو ذلك الحق
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تحديد محل عبء اإلثبات  معايير:األول المطمب
صر القانون، فالعنصر تتكون كل خصومة قضائية من عنصرين، عنصر الواقع و عن

األول ىو الذي يكمف الخصوم بإثباتو و أما الحكم الذي يصدره القاضي فيو تطبيق القانون 
عمى الواقع بناء عمى ما ثبت لو من أدلة عمى ىذا الواقع و منو فإن محل اإلثبات الذي يتحمل 

بيق القانون عمى المدعي عن القيام بو إنما ىو الواقع، أما القاضي فإن ميمتو تنحصر في تط
. 1الواقع

 إثبات الواقعة القانونية:  الفرع األول
الحق الذي يدعيو المدعي ال يصدق عميو ىذا الوصف إال ألنو يستند إلى قاعدة في 
القانون تقرر وجوده ىذه القاعدة ىي التي تجعل كسب الحق نتيجة لواقعة قانونية أي لوضع 

توافر ىذا الوضع لممدعي صح لو أن يطالب بيذا معين يوجد في الشخص صاحب الحق فإذا 
. الحق و عندئذ يقع عميو عبء إثباتو

و الواقعة القانونية ىي أمر يحدث فيترتب عميو كسب حق أو نقمو أو تعديمو أو انقضائو 
و ىي بمعناىا الواسع تشمل التصرف القانوني كالعقود و الوصايا و العمل المادي الذي يرتب 

را كوضع اليد أو الفعل الضار فإذا ادعى شخص أنو تممك أرضا بعقد من عميو القانون أث
العقود الناقمة لمممكية وجب عميو إثبات وجود ىذا العقد أو أدعى ممكيتيا بطريق التقادم فيو 

ممزم بإثبات وضع يده عمييا المدة التي يتطمبيا القانون لكسب الممكية أو من يدعي دينا عمى 
ت مصدر ىذا الدين أىو عقد أم إرادة منفردة أم فعل ضار غير مشروع آخر يجب عميو أن يثب

أم إثراء بال سبب، و الشيء المدعى ال يقتصر عمى أن يكون قيام حق و إنما يمكن أن 
ينصرف اإلدعاء إلى انقضاء ىذا الحق و ذلك كما لو ادعى شخص عمى أخر دين و قام 

. ينقمب المدعى عميو مدعيابإثبات مصدره فدفع المدعى عميو بالوفاء فينا 
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و قد ال يكون المدعى بو وجود حق أو زوالو و إنما يكون وصفا قانونيا يمحق التصرف 
القانوني أو العمل المادي و ذلك كما لو كان التصرف القانوني عقدا و قام المدعي بإثباتو فدفع 

العمل المادي فكما لو  المدعى عميو ببطالن العقد أو قابميتو لإلبطال أو بفسخو، أما ما يمحق
دفع المدعى عميو في الفعل غير المشروع بأنو كان في حالة دفاع شرعي عن النفس فيذا 

و من ثم فإن  1الوصف يعد واقعة قانونية يجب إثباتو عمى النحو الذي تثبت بو الواقعة األصمية
كان ىذا األثر  حمل اإلثبات بيذا المعنى ىو السبب المنشئ لألثر القانوني المدعى بو سواء

. ىو وجود الحق أو زوالو
و نظرا لنقل محل اإلثبات من الحق إلى مصدره فإن اإلثبات ال يمكن أن يؤدي إلى يقين 
نما يؤدي فقط إلى درجة معينة من االحتمال و من ثم فإنما يقوم بو المدعي من إثبات  كامل وا 

قع إثباتو فإن معظم الحقائق يقف عند الظن القوي بصحة ما قام بو دون الجزم بيقين ما و
. الواقعية ليست حقائق خالدة ال تتغير

              إثبات القاعدة القانونية: نياالفرع الث
إذا كان المدعي ىو المنوط بو إقامة الدليل عمى الواقعة القانونية التي نشأ عنيا الحق 

. ذا ىو دور القاضيالذي يطالب بو، أما تطبيق النص القانوني فال شأن لمخصوم بو و ه
و القاضي ممزم بمعرفتو لمقانون إذ أن ىذا ىو صميم ميامو و واجبو المفروض عميو 

ىناك الممقاة عمييا تطبيق القانون، و باعتباره أحد أفراد السمطة القضائية التي من بين أىم الميام
و أيضا شاعت العبارة التي كان  "أعطيني الواقع أعطيك القانون : " عبارة التينية تتمثل في 

انتقل يا "...يستخدميا القضاة الفرنسيون لتنبيو المحامين إلى ضرورة اقتصارىم عمى الوقائع 
". سيدي إلى الوقائع فالمحكمة تعرف القانون 

و منو فإن القاضي ىو المكمف بالبحث من تمقاء نفسو عن القاعدة القانونية الواجبة 
و منو كل . يو من وقائع و ىو يخضع في تطبيقيا لرقابة المحكمة العمياالتطبيق عمى ما ثبت لد

                                                 
. 48ص  –المرجع السابق  –عبد الرزاق أحمد السنيوري    1



 انفصم األول                                             األحكاو انمتعهقة بعبء اإلثبات

 

25 

 

خالف حول تفسير قاعدة من القواعد القانونية فإن عبء التفسير يقع عمى القاضي و ىذا ىو 
األصل و المبدأ لكن ىذا األصل استثناء يقول بو جانب من الفقياء بحيث تنقمب القاعدة 

يطالب الخصوم بإثباتيا و ذلك في حالة ما إذا كانت القاعدة  القانونية إلى مسألة موضوعية و
المراد تطبيقيا قانون أجنبي بحيث أنو إذا كان األصل أن إثبات القاعدة و تطبيقيا يعد من 
عمل القاضي و ال مجال لمخصوم في ىذا الشأن، إال أن القاضي قد يجد نفسو أمام بعض 

عون ألحكام قانون بمدانيم، و عمال بمبدأ شخصية النزاعات التي يكون أطرافيا أجانب و يخض
القوانين فالقاضي ممزم بتطبيق قانون البمد الذي ينتمي إليو الشخص األجنبي عمال بقواعد 

اإلسناد، و تتعقد األمور إذا كان األطراف من عدة بمدان و من جنسيات مختمفة، ىنا و حسب 
انون األجنبي ال يعدوا إال أن يكون مسألة من الرأي الراجع في الفقو و القضاء المقارن أن الق

مسائل الواقع يجب عمى الخصوم إثباتيا ألنو من غير الممكن أن يمم القاضي بكافة قوانين 
العالم و القول بو مبالغ فيو إلى حد الجيل و ميما وجد من أجيزة اتصال و تكنولوجية متطورة 

. فإن اختالف المغات كاف بيان وجو الصعوبة
          شروط محل عبء اإلثبات :الثاني بالمطل

يضع الفقياء عدة شروط في محل عبء اإلثبات و ال يمكن أن يتم اإلثبات بدون تحققيا 
و ذلك من أجل تحقيق اليدف المنشود منو و ىو الوصول إلى مطابقة الواقع لمحقيقة قدر 

 .فائدة من إجرائواإلمكان ورد الحقوق إلى أصحابيا و إال كان اإلثبات عبثا ال 
 :أن تكون الواقعة محددة و ممكنة : الفرع األول

يقصد بو أن تكون الواقعة محل عبء اإلثبات واضحة المعالم و ممكنة التحقق بأن تكون 
معينة تعينا كافيا نافيا لمجيالة و الغرر ألجل تقدير قبول األدلة بشأنيا و التحقق من أن الدليل 

ال بغيرىا حتى يسير اإلثبات في حدود مرسومة سمفا بحيث يفوت عمى  الذي سيقدم يتعمق بيا
الخصم ما يكون لديو من قصد إطالة النزاع دون داع، فإن كان محل عبء اإلثبات مثال عقد 
فإنو يجب بيان نوعو و تعيين محمو، مثال بيع سيارة من نوع ما بأوصاف ما كما يجب تعيين 
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ضح حتى ال يكون ىناك مجال لمشك في ماىيتيا و مداىا الوقائع محل عبء اإلثبات بشكل وا
و تعتبر مسألة تقدير الواقعة ما إذا كانت معينة تعيين كافيا و كانت ممكنة، و يسمح بإثباتيا 

مسألة ال يخضع القاضي فييا إلى رقابة المحكمة العميا، و مسألة تحديد الواقعة ال يقتصر عمى 
و إمكانية القيام بو، بل يصح أن يرد اإلثبات عمى الوقائع كون الواقعة إجابية كوجود الشيء أ

السمبية متى كانت محددة تحديدا كافيا، و الواقعة السمبية ىي التي تتضمن في الغالب نفيا ألمر 
وجودي كنفي التقصير في االلتزام بعمل معين و إثباتيا يكون بطريق إثبات أمر وجودي منافي 

. ليا
                                                                               لواقعة محل نزاع و متعمقة بالدعوىأن تكون ا: الفرع الثاني

وىذا الشرط يعد من الشروط البدييية التي تقتضييا طبيعة األشياء، ذلك ألنو يتطمب 
زاع بين حتى يكون الخصم منكرا لما ادعاه المدعي، فيكون محل عبء اإلثبات موضوع ن

الخصمين، أما إذا كان الخصم مقر بما ادعاه المدعي و معترفا بو فال حاجة إلضاعة وقت 
القضاء في شيء معترف بو ألن ذلك يعفي المدعي من عبء اإلثبات و يجعل الواقعة ثابتة 
في حق المقر بيا، و كونيا ثابتة ال يعني أنيا غير قابمة لإلثبات ألنيا تصح أن تكون محل 

، إذ أن المستقر عميو فقيا و قانونا أن اإلقرار 1ثبات من الغير إذا قام بشأنيا نزاع أخرعبء إ
قاصر وال يتعد صاحبو و ىذا ىو ما يميز الواقعة بكونيا ثابتة أو أنيا غير قابمة لإلثبات، فإذا 
سمم الخصم بجزء من طمبات المدعي، فإن ما سمم بو يستبعد من مجال اإلثبات و تنحصر في 

ك الخصومة في الجزء المتنازع عميو، و مثاليا ادعاء شخص معين أنو أصيب في الحادث ذل
ويطالب بالتعويض فدفع المدعى عميو بأن طمبو مبالغ فيو دون أن يدلي بشيء عن الحادث 
فإن ىذا يعد إقرار منو بصحة وقوع الحادث كما أنو ال يكفي أن تكون الواقعة ىي محل نزاع 

عمقة بالدعوى، و مقتضى ىذا الشرط أن تكون الواقعة المراد إثباتيا وثيقة بل يجب أن تكون مت
االتصال بالحق المدعى بو  و ال تكون الواقعة متعمقة بالحق المدعى بو إال إذا كانت ىي 
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مصدر ىذا الحق، و ىذا في االثبات  المباشر كتمسك البائع بعقد البيع لممطالبة بثمن المبيع 
و يقدم سند الدين، إال أن اإلثبات ال يقع دائما بطريقة  آخر دينأو أن يدعي شخص عمى 

مباشرة فقد يتعرض الكثير من األحوال إثبات واقعة مباشرة فميجأ المكمف بعبء اإلثبات إلى 
إقامة الدليل عمى واقعة أخرى بديمة ليست ىي مصدر الحق المدعي بو و لكنيا وثيقة اإلتصال 

عميو أن تكون الواقعة األصمية ثابتة أو قريبة اإلحتمال، و ىذا ما بالواقعة األصمية مما يترتب 
يطمق عميو باالثبات غير المباشر، و مثاليا أن يطمب المؤجر من المستأجر سداد األجرة لشير 

معين فيقدم المستأجر مخالصات شيور تمت الشير المطالب بسداده، فإن ىذه المخالصات 
مؤجر عكسيا، و لكن يشرط في الواقعة البديمة أن يكون ىناك تعتمد عمى الوفاء إلى أن يثبت ال

 1.تالزم ألن اإلثبات يصبح عندىا مجرد عبث إذا لم يوجد ىذا التالزم
. أن تكون الواقعة منتجة في الدعوى :الفرع الثالت

فضال عما سبق بيانو أن تكون الواقعة منتجة في الدعوى بأن تكون من شأنيا  و يشترط
. أن تسيم في تكوين عقيدة القاضي في االقتناع بحقيقة النزاع المعروض

ومنو فإنو ال يكفي أن تكون الواقعة متعمقة بموضوع الدعوى بل يجب أن يكون إثباتيا 
ي الدعوى بمعنى أن يكون ليا أثر في متعمقا بموضوعيا، و يجب أيضا أن تكون منتجة ف

تغيير و التأثير عمى الفصل فييا بأن تكون حاسمة في إسناد الحق إلى المدعي أو عدم إسناده 
أما إذا كان يستوي في نظر القانون ثبوتيا أو عدم ثبوتيا فيي ال تكون منتجة في اإلثبات . لو

ر استنادا إلى وضع يده عميو مدة حتى ولو كانت متصمة بالدعوى وذلك كمن يدعي ممكية عقا
ثالثة عشر سنة فيذه واقعة متصمة بالدعوى ولكنيا غير منتجة في اإلثبات، نظرا ألن القانون 

.   يشترط مرور خمسة عشر سنة العتباره سببا من أسباب كسب الممكية
أو كمن يطالب آخر بسداد دين حل موعده فيدفع الخصم المدين بعدم التزامو بالسداد 

ذا بالمقاصة عمى اعتبار أنو لو في ذمة الدائن سابقا مبمغ من المال ولكن األجل لم يحل بعد أخ

                                                 
 2004-2003الموسم الدراسي  -13اضرات في االثبات ألقاىا األستاذ ممزي عبد الرحمن عمى الطمبة القضاة دفعة مح    1
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بيدم واقعة متصمة بالدعوى و لكنيا غير منتجة فييا ألنو يشترط فييا أن يكون الدينين حاليين 
ا األداء ومن ثم فإنو يستوي في نظر القانون إثبات مثل ىذه الوقائع أو عدم إثباتيا ألن ىذ

. اإلثبات ال يؤثر في وجو الحكم في الدعوى
ومنو يتضح مدى التالزم والترابط بين شرطي التعمق واإلنتاج ذلك أن كل واقعة متعمقة 

بالدعوى البد أن تكون متصمة بيا و العكس غير صحيح بمعنى أن كل واقعة متعمقة بالدعوى 
. ال يعني أنيا منتجة فييا

  أن تكون الواقعة جائزة اإلثبات :الفرع الرابع
يقصد بيذا الشرط أنو ال يوجد في القانون ما يمنع من إثبات الواقعة فاألصل في الواقعة 
القانونية جواز اإلثبات، ما دام قد توافر ليا الشروط السابقة، إال أن المشرع قد يخرج عن ىذا 

ع و ىذا المنع قد يكون العتبارات األصل العتبارات معينة فيمنع الخصم من إثبات ىذه الوقائ
تتعمق بالنظام العام، واآلداب العامة أو ألن اإلثبات يتعارض مع سبب من األسباب التي 

. تقتضييا الصياغة الفنية لإلثبات
عدم السماح لمدائن أن يثبت أن المدين اقترض منو مبمغا معينا بفائدة، : و من األمثمة

ىذا يخالف النظام العام أوعند عدم السماح لمن يطالب  لكن ىذا غير مسموح بو قانونا ألن
الخطأ : بفوائد ناجمة عن قمار، و كذلك ال يجوز إثبات عكس القرائن القانونية القاطعة مثل

المفترض في جانب حارس الشيء أو الحيوان، فال يقبل من الحارس إقامة الدليل عمى عدم 
ه عمى خطأ مفترض فرضا ال يقبل إثبات ارتكابو خطأ و ذلك ألن القانون يقيم مسؤوليت

والتحقق من كون الواقعة جائزة اإلثبات أم ال يعد من مسائل القانون التي يخضع . 1العكس
القاضي فييا لرقابة المحكمة العميا، ألن القانون ىو الذي يحدد الوقائع التي ال يجوز إثباتيا، 

 .  السابقةودور القاضي في ذلك محدود و ىذا بخالف سائر الشروط 

                                                 
 64ص–المرجع السابق –عبد الرزاق أحمد السنيوري     1
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دور القاضي في توزيع عبء اإلثبات :  الفصل الثاني
االتجاه الحديث في أغمب التشريعات يسير نحك تكسيع سمطة ك دكر القاضي في تسيير الدعكة 

يعد القاضي بمثابة مشاىد صامت لممنازعة القضائية ليس لو إال  فمـ. ك الكشؼ عف الحقيقة
فممقاضي مركزا ايجابيا في تسيير الدعكة كفي تصحيح شكميا كبشطب الدعكة عند . الحكـ فييا

كلو مف تمقاء نفسو أف يأمر بإدخاؿ مف يرل إدخالو لمصمحة . تخمؼ الخصـك عف الحضكر
أما مف ناحية إثبات الدعكة فدكره يقتصر . ة اإلجراءاتالعدالة أك إلظيار الحقيقة ىذا مف ناحي

ثـ يتكؿ تقديرىا مراعيا في ذلؾ ما قد يحدده المشرع مف . عمى تمقي األدلة كما يقدميا الخصـك
قيـ ك يصدر حكمو بناءا عمى ذلؾ، مع إسناده بعض المياـ لكي ال يقؼ مكتكؼ اليديف ينظر 

ءكف، كليذا كاف االتجاه إلى إعطاء القاضي دكرا إلى الخصـك ك ىـ يسيركف الدعكل كما يشا
إيجابيا في اإلثبات، بحيث يقـك القاضي بدكر ىاـ في تخفيؼ عبء اإلثبات الذم يثقؿ كاىؿ 

كقبؿ تكضيح ىذيف . أحد الخصميف دكف اآلخر ك يبرز ىذا الدكر خاصة في القرائف كاليميف
ع عبء اإلثبات كمناقشة حدكد الدكر العنصريف نتطرؽ إلى تحديد طبيعة دكر القاضي في تكزم

 1.المنكط بو
 
 
 
 

                                           
إنجمترا ك ) كالشرائع األنجمكسكسكنية (. ألمانيا كسكيسرا)ىناؾ مف التشريعات مف أخذت بنظاـ اإلثبات الحر كىي الشرائع الجرمانية   1

ك يقـك ىذا االتجاه عمى عدـ تحديد طرؽ معينة لئلثبات تقيد عمؿ القاضي باإلضافة إلى منحو الحرية الكاممة في  (القانكف األمريكي
ك القانكف اإليطالي ( فرنسا)كفي المقابؿ ىناؾ مف التشريعات مف أخذت بنظاـ اإلثبات المختمط كىي القكانيف البلتينية . تككيف عقيدتو

كفييا يقـك المشرع بفرض بعض القيكد عمى القاضي في إثبات بعض المسائؿ ( ك منيا الجزائر)عربية كالبمجيكي كمعظـ التشريعات اؿ
أنظر أحكاـ ك قكاعد عبء اإلثبات ص )أما في نظاـ اإلثبات المقيد فدكر القاضي سمبي . بينما يترؾ لو الحرية في إثبات بعضيا اآلخر

75،77 )
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دور القاضي في توزيع عبئ اإلثبات بموجب القرائن : المطمب األول 
القرينة ىي ما يستخمصو المشرع أك القاضي مف أمر معمـك لمداللة عمى أمر مجيكؿ _ 

فيي دليؿ غير مباشر ال ينصب اإلثبات فييا مباشرة عمى الكاقعة محؿ التداعي ك إنما أخرل 
بديمة يككف مف شأف ثبكتيا أف يجعؿ قياـ الكاقعة األصمية أك نفييا أمرا محتمبل بحكـ المزـك 

 1القرائف نكعاف قانكنية ك قضائيةالعقمي، ك 
األمارة التي نص عمييا الشارع أك استنبطيا :" تعرؼ الشريعة اإلسبلمية القرائف بأنيا_ 

. 2أئمة الشريعة باجتيادىـ أك استنتجيا القاضي مف الحادثة ك ظركفيا ك ما يكتنفيا مف أحكاؿ
يجب تكافرىا لكجكد  األصؿ أف يقـك المدعي بإثبات كافة العناصر ك الشركط التي_ 

الحؽ المدعى بو، كلكف ألف ذلؾ يعد تكميفا بما ال يستطاع فإنو يكتفي منو بإثبات ما يجعؿ 
لك ادعى شخص أنو أقرض آخر مبمغ مف الماؿ فإنو : كجكد ىذا الحؽ مرجحا في جانبو، فمثبل

أف  بإثبات -بحسب األصؿ أيضا -مكمؼ بإثبات عقد القرض الذم ادعى كجكده، كىك مكمؼ
ىذا العقد خاؿ مف جميع أسباب البطبلف باف يثبت باف العقد تكفرت فيو كافة الشركط المتعمقة 

لك اإلرادة مف العيكب كالغمط بالتراضي ك المحؿ ك السبب كذلؾ بتكفر أىمية المتعاقديف، كخ
ثبات مشركعية المحؿ ك السبب، ثـ بعد ذلؾ يثبت أف الديف لـ ينقض ك بأم اإلكراه ك التدليس كا 

سبب مف األسباب الكفاء كالمقاصة ك اإلبراء ك الكفاء ك يقـك بعد ذلؾ بإثبات أف العقد لـ 
كلكف ال شؾ أنو لك كّمؼ المدعي بإثبات حقو عمى ىذا . الخ...يمحقو أم تعديؿ بعد انعقاده

النحك لعد ذلؾ ضربا مف ضركب المستحيؿ، ك مف ثـ اقتضت الضركرة أف يكتفي منو بأف 
رجح كجكد الحؽ في جانبو، ففي ىذا المثاؿ يكتفي منو بإثبات كجكد عقد القرض، يثبت ما م

فإذا استطاع إثباتو أفترض انو خاؿ مف أسباب البطبلف، فإذا دفع المديف بأف العقد قد لحقو 

                                           
 341ص  -أصكؿ اإلثبات في المكاد التجارية ك المدنية  -ىرافنبيؿ ابراىيـ سعد كىماـ محمد محمكد ز  1
 175ص  -المرجع السابؽ  –محمد فتح اهلل النشار   2
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ىذا التكزيع ال بد منو حتى يتسنى لممدعي إثبات ما . سبب منيا فعميو ىك يقع عبئ إثبات ذلؾ
. ث عمى إقرار ىذا التكزيع ىك التخفيؼ مف تحمؿ تبعة ىذا العبءادعاه، ك الباع

لمقاضي دكر أساسي في تحقيؽ ىذا التكزيع مستعينا في ذلؾ بأساليب بعضيا مف _ 
القانكف أك الشرع ك تسمى القرائف القانكنية أك الشرعية ك البعض اآلخر أساليب يستنبطيا بحكـ 

. القضائية الكاقع أم مف ظركؼ الدعكل ك ىي القرائف
 :دور القاضي في توزيع عبء اإلثبات بموجب القرائن القانونية:  األول الفرع
في الفقو القانكني ىي بمثابة القرائف التي نص عمييا القانكف كلـ يترؾ لمقاضي أمر _ 

تقديرىا فيي تعفي الخصـ الذم يمجأ إلييا مف اإلثبات ك ىي قابمة في أصميا إلثبات عكسيا ما 
(. مف القانكف المدني 337المادة ) نص يقضي بخبلؼ ذلؾ لـ يكجد 
تقسـ القرائف القانكنية إلى قرائف قاطعة ك قرائف قابمة إلثبات العكس ك نتعرض ليا فيما _ 

:  يمي
:  بالنسبة لمقرائن القانونية القاطعة:  أوال
لقد عرؼ الفقو القانكني القرائف القانكنية بأنيا التي نص القانكف عمى عدـ جكاز إثبات _ 

عكسيا إاّل في حاالت خاصة كاإلقرار القضائي ك اليميف أك إثبات السبب األجنبي، كمف ىذا 
مف القانكف المدني، في مسؤكلية حارس الحيكاف عف الضرر 139القبيؿ ما نصت عميو المادة 

بو لمغير، فيي مسؤكلية تقـك عمى خطأ الحارس، كىك خطأ مفترض ال يقبؿ إثبات الذم يسب
مف القانكف المدني في مسؤكلية حارس األشياء ك ما تنص  138العكس، كما تنص عميو المادة 

 1مف نفس التقنيف مف مسؤكلية المستأجر عف حريؽ العيف المؤجرة 496عميو المادة
 
 

                                           
 .27ص . 1987لسنة . ؽ. المجمة/  02/03/1983بتاريخ  30064ممؼ رقـ : قرار صادر عف المحكمة العميا 1
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 :نية القاطعة و القواعد الموضوعيةالتفرقة بين القرائن القانو -
التفرقة تدؽ بينيما في كثير مف األحياف ألف ىناؾ قاسـ مشترؾ أعظـ بينيما ك ىك أف 
كبل منيما مبني عمى الغالب المألكؼ، لكف الفارؽ بينيما يكمف في الصياغة القانكنية، ففي 

جكز إثبات عكسيا بأم القاعدة المكضكعية يجعؿ المشرع الغالب المألكؼ حقيقة ثابتة ال م
نما أصبحت قاعدة مكضكعية فبمكغ  طريقة مف الطرؽ إذ أنيا ال تعد طريقا مف طرؽ اإلثبات كا 
سف الرشد تتفاكت فيو الناس لكف الغالب المألكؼ أف الشخص يبمغ درجة النضج العقمي اعتبارا 

ؿ بمكغ الرشد تسع عشرة سنة ك ما فكؽ فيقـك الشارع باختبار سف معينة ك يجع( 19)مف سف 
لجميع الناس عند ىذه السف،ىذا مثؿ عف القاعدة المكضكعية،ك لذلؾ ال يجكز إثبات عكسيا 

بأم طريؽ مف الطرؽ، إذ ال تعد طريقا مف طرؽ اإلثبات، فمف يبمغ ىذه السف فبل يعتبر رشيدا 
عية، لذلؾ ك لك كاف عبقريا،أما القرينة القانكنية القاطعة تعتبر قاعدة إثبات ال قاعدة مكضك

يجكز إثبات عكسيا أخذا بفكرة نقض الدليؿ بالدليؿ ك ألنيا حجة أقاميا الشارع بناء عمى 
الغالب الراجح،فيي ليست إال احتماال قد يخطئ كما يتفؽ مع الحقيقية ، ك مف أمثمة القكاعد 

التقادـ ك الحيازة في المنقكؿ  حجية األمر المقضي ك:المكضكعية التي تقـك عمى قرائف
. مسؤكلية المتبكع عف أعماؿ التابع ك غير ذلؾك

: القرينة القانونية القاطعة يجوز دحضها باإلقرار و اليمين-
إذا قمنا أف القرينة القانكنية القاطعة ال تقبؿ إثبات العكس فميس معنى ذلؾ أنيا ال 

ذلؾ أف عدـ القابمية لمدحض ال يككف إال لمقكاعد المكضكعية أما القرائف القانكنية  تدحض أبدا،
القاطعة فيي قكاعد إثبات ك أم كانت المرتبة التي أرادىا المشرع ليا في القطع ك الحسـ فيي 
ال تستعص أف تدحض باإلقرار ك اليميف، ذلؾ أف القرينة القانكنية القاطعة ال تزاؿ دليبل مف 

اإلثبات، بؿ ىي تعدك أف تككف دليبل سمبيا إذ تقتصر عمى اإلعفاء مف اإلثبات فإذا أدلة 
عف مسؤكلية حارس  مثاالنضرب  نقضيا مف تقررت لمصمحتو بإقراره أك يمينو فقد دحضيا 

مف القانكف المدني ك التي تقيـ مسؤكليتو عمى خطأ  138الشيء المنصكص عمييا في المادة 
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ت العكس إال بإثبات السبب األجنبي فإذا قاـ المدعي بإثبات مسؤكلية مفترض غير قابؿ إلثبا
المدعى عميو بإثبات الضرر ك العبلقة السببية بيف الشيء محؿ الحراسة ك الضرر،كقع عبء 
نفي ىذه المسؤكلية عمى المدعى عميو بإثباتو لمسبب األجنبي، فإذا عجز عف إثبات ذلؾ قامت 

ق اتجاه المدعي ،ك لـ يمكنو دحض ىذه القرينة القانكنية ضده قرينة قاطعة عمى مسؤكليت
(. المدعي)القاطعة إال بإقرار قضائي يصدر عف خصمو

ك بالتالي يمكف استنتاج أنو كؿ ما ال يجكز دحضو باليميف أك اإلقرار ىك مف قبيؿ 
. القكاعد المكضكعية ك ليس القرائف القانكنية القاطعة

ك ىذه اليميف تكجو تمقائيا مف :" مف القانكف المدني 312ك قد جاء في آخر نص المادة
القاضي إلى كرثة المديف أك إال أكصياؤىـ إف كاف الكرثة قاصريف عمى أنيـ ال يعممكف بكجكد 

" ديف أك يعممكف بحصكؿ الكفاء
ك مف خبلؿ ىذا النص يتبيف لنا أنو رغـ ضيؽ مجاؿ تكزيع عبء اإلثبات بمكجب 

ة إال أنو قد يتجمى دكر القاضي في عممية التكزيع بمكجب بعض ىذه القرائف القانكنية القاطع
القرائف خاصة منيا التي يمكف دحضيا باليميف ك اإلقرار القضائي ك إثبات السبب األجنبي، 

  1حيث يتبيف مف المثاؿ السابؽ 
أف القاضي يقـك بتكجيو اليميف إلى المديف أك إلى كرثتو  أك أكصيائيـ إذا كاف الكرثة 

اصريف رغـ أف ىؤالء يممككف دليبل معفيا مف اإلثبات ك ىك القرينة القانكنية القاطعة المتعمقة ؽ
بالتقادـ القصير المدل ك ىك دليؿ كامؿ ال يحتاج تكممتو باليميف المتممة في األصؿ لكف في 

جية  ىذه الحالة أراد المشرع تكزيع عبء اإلثبات بيف الدائف الذم يقـك بإثبات كجكد الديف مف
ك ىذا بيدؼ التخفيؼ مف عبء .ك المديف الذم يدفع بانقضائو بمضي مدة التقادـ القصير

.  اإلثبات الممقى عمى عاتؽ الخصميف

                                           
. مف القانكف المدني  312المادة   1
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بمكجب القرائف الشرعية القاطعة ك فيما يخص دكر القاضي في تكزيع عبء اإلثبات  
ـ اهلل عز ك جؿ ك رسكلو التي سبؽ شرحيا ك تعريفيا بأنيا القرائف التي جاء بيا الشارع الحكيك

ك رأم الفقياء،ك ىك دليؿ قاطع معفي مف اإلثبات غير قابؿ  -صمى اهلل عميو ك سمـ-الكريـ
إلثبات العكس، لكف المستقر عميو أنو يمكف دحض ىذا الدليؿ في بعض أحكاؿ باليميف أك 

كيـ ك بالنسبة اإلقرار خاصة بالنسبة لبعض القرائف الشرعية القاطعة التي أكردىا الشارع الح
قكلو : ألغمبيا التي جاء بيا فقياء الشريعة اإلسبلمية ك التي نذكر بعض األمثمة منيا فيما يمي

ىذه قرينة شرعية قاطعة عمى ثبكت " الكلد لمفراش ك لمعاىر الحجر:"صمى اهلل عميو ك سمـ 
تثبت ذلؾ،فبل  بيف الزكجيف، فما عمى الزكجة إال أف( الدخكؿ)نسب الكلد بمجرد ثبكت البناء 

يمكف لمزكج إثبات عكس ىذه القرينة ،لكف في إمكانو دحضيا بكسيمة المعاف المنصكص عمييا 
      1شرعا ك ىي حمفو لميميف أف لعنة اهلل عميو إف كاف مف الكاذبيف أف الكلد ليس مف صمبو 

اقعة نسب ك بالتالي تستنتج دكر القاضي في ىذه المسألة ك المتمثؿ في تكزيع عبء إثبات ك
الكلد بيف الزكجيف الخصميف بمكجب القرينة الشرعية القاطعة السابؽ ذكرىا ك ذلؾ بتكجيو 

اليميف إلى الزكج،فإذا حمؼ ىذا األخير تنقؿ اليميف إلى الزكجة 
(:   البسيطة)بالنسبة لمقرائن القانونية غير القاطعة : ثانيا
بأنيا تمؾ التي تجعؿ جانب ( البسيطة)عةعرؼ الفقو القانكني القرائف القانكنية غير القاط-

أحد المتداعييف أقكل مف اآلخر، فيي تعفي الشخص الذم شيدت لو مف اإلثبات، ك تغنيو عف 
. أم طريؽ آخر لئلثبات ك لكف يحؽ لمخصـ إثبات عكسيا

في الفقو اإلسبلمي، سكاء كانت قرائف شرعية بنص شرعي أك ثابتة بنص فقيي، تعتبر -
تـز القاضي بتطبيقو، فيطبؽ النصكص الشرعية أكال، ثـ يقضي بنصكص مذىبو حكما شرعيا يؿ

ثانيا ما لـ يكف مجتيدا، ك القرائف الشرعية غير القاطعة ىي تمؾ التي استنبطيا الفقياء 
. باجتيادىـ ك اعتبرىا الشارع، ك لكنو جعؿ الباب مفتكحا أماـ مف شيدت عميو إلثبات عكسيا

                                           
    517ص  -كسائؿ اإلثبات في الشريعة اإلسبلمية في المعامبلت المدنية ك األحكاؿ الشخصية   -محمد الزحيمي / د 1
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: القانكنية غير القاطعةمف أمثمة القرائف -
ينتج التعبير عف اإلرادة أثره في الكقت الذم يتصؿ فيو :"مف القانكف المدني 61المادة 

بعمـ مف كجو إليو ك يعتبر كصكؿ التعبير قرينة عمى العمـ بو ما لـ يقـ الدليؿ عمى 
 فقد راعى المشرع أف الذم يحدث عادة ىك أف يعمـ الشخص بما يصؿ إليو"العكس ذلؾ 

كقت كصكلو، فأقاـ ىذه القرينة حتى يخفؼ عف مكجو التعبير عبء إثبات العمـ ك ىك 
ك يجكز لمف كجو إليو التعبير أف ينقض ىذه القرينة بدليؿ عكسي، . أمر يتعذر إثباتو

 .إلخ...أك مرض( مثبل)فيثبت أنو رغـ كصكؿ التعبير لـ يحط بو عمما لغيابو
التزاـ مفترض أف لو سببا مشركعا ما لـ يقـ الدليؿ كؿ :" مف القانكف المدني 98المادة 

عمى ما يخالؼ ذلؾ، ك يعتبر السبب المذككر في العقد ىك السبب الحقيقي ما لـ يقـ 
الدليؿ عمى ما يخالؼ ذلؾ، فإذا قاـ الدليؿ عمى صكرية السبب فعمى مف يدعي أف 

قرينة قانكنية لصالح  أم أف المشرع قرر" لبللتزاـ سببا آخر مشركعا أف يثبت ما يدعيو
الدائف حيث لـ يمزمو بإثبات أف االلتزاـ الذم يطالب بو المديف سببا مشركعا، ك ىذه 

القرينة بسيطة تقبؿ النقض بالدليؿ العكسي، كذلؾ لـ يمـز المشرع الدائف إثبات أف السبب 
الحقيقي  المذككر في العقد ىك السبب الحقيقي، ك إنما أقاـ قرينة قانكنية عمى أف السبب

ك لما كانت ىذه القرينة غير قاطعة فيجكز لمخصـ أف ينقض الدليؿ . المذككر في العقد
 .المستفاد منيا، بأف يثبت مثبل أف السبب المذككر في العقد صكرم

. ك األمثمة كثيرة كمتنكعة عف القرائف القانكنية غير القاطعة في القانكف الجزائرم
يتـ نقض القرائف القانكنية غير القاطعة : ير القاطعةطرق إثبات العكس في القرائن غ -

كفقا لمقكاعد العامة في اإلثبات فيجكز نقضيا بإقرار مف قامت القرينة القانكنية لمصمحتو أك 
بنككلو عف اليميف الحاسمة التي كجيت إليو أك عف طريؽ الدليؿ الكتابي أك بمبدأ الثبكت 

ضائية، كما يجكز اإلثبات بالبينة ك بالقرائف القضائية إذا بالكتابة معززا بالبينة أك القرائف الؽ
استحاؿ الحصكؿ عمى دليؿ كتابي أك عند فقده بعد الحصكؿ عميو، كيبلحظ أف القرينة القانكنية 
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البسيطة قد يتـ استخداميا في إثبات كاقعة مادية أك تصرؼ قانكني ال تزيد قيمتو عف النصاب 
الحالة ال يثكر أم شؾ في جكاز إثبات عكس ىذه القرينة بكؿ  المحدد لشيادة الشيكد، كفي ىذه

كلكف قد تستخدـ القرينة القانكنية البسيطة في إثبات . طرؽ اإلثبات كذلؾ طبقا لمقكاعد العامة
كفي ىذه الحالة كبما أف  تصرؼ قانكني تزيد قيمتو عف النصاب المحدد لئلثبات بشيادة الشيكد

 تعفي في حقيقتيا مف اإلثبات ك إنما تنقؿ محؿ اإلثبات مف الكاقعة القرينة القانكنية البسيطة ال
األصمية المتنازع عمييا إلى كاقعة أخرل متصمة بيا ك ىذه الكاقعة األخيرة ىي التي يجب إثباتيا 
طبقا لمقكاعد العامة في اإلثبات ك بالتالي تقـك القرينة القانكنية ك تثبت بقتضاىا الكاقعة األخرل 

ذا أراد الخصـ اآلخر أف يدحض ىذه القرينة فعميو التزاـ حكـ القكاعد العامة  المتنازع عمييا، كا 
. 1في ىذا الصدد

لكف المشرع عيف في بعض الحاالت طرؽ خاصة إلثبات عكس القرينة القانكنية غير 
: القاطعة ك مف أمثمتيا

يث أنو إذا ح: مف القانكف المدني 193في المثاؿ الذم سبؽ ذكره حكؿ نص المادة  -1
أثبت الدائف أم مقدار مف الديكف في ذمة مدينو قامت قرينة قانكنية عمى إعساره كىذه القرينة 

. تنقض عف طريؽ إثبات المديف أف لديو أمكاال تساكم قيمة ىذه الديكف أك تزيد عمييا
مف القانكف المدني تنص عمى أف العبلقة السببية بيف الخطأ ك الضرر  127المادة  -2

ـ عمى قرينة قانكنية غير قاطعة، يجكز نقضيا بإثبات السبب األجنبي كالقكة القاىرة أك خطأ تقك
. الخ...المضركر أك عيب في األشياء المنقكلة

مف القانكف المدني، تنص في معناىا أف المستأجر يعد مسؤكلة عف  496المادة  -3 
مفركض، كيجكز نفي ىذا الخطأ الحريؽ في العيف المؤجرة مسؤكلية قائمة عمى خطأ عقدم 

. المفترض بأف يثبت المستأجر أف النار قد بدأ نشكبيا في الجزء الذم يشغمو مستأجر آخر

                                           
. 227ص  –المرجع السابؽ  –رمضاف أبك السعكد    1
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إف كؿ قرينة قانكنية قابمة إلثبات العكس ليست في الكاقع إال تكزيعا لعبء اإلثبات  -
سبؽ أف مف بيف الخصميف، ينص عميو القانكف ك يتكفؿ بتطبيقو القاضي، كنرل كذلؾ مما 

يحمؿ عبء اإلثبات ليس مطالبا في الكاقع مف األمر بإثبات كامؿ قاطع، كال ىك يكمؼ بإثبات 
كؿ عنصر مف العناصر التي تتككف منيا الكاقعة مصدر الحؽ المدعى بو، كليست الحقيقة 

يحمؿ  القضائية التي يتكلى إثباتيا بالحقيقة المطمقة التي ال يداخميا الشؾ، فالقانكف يطمب ممف
كينفي القاضي ما عبء اإلثبات أف يقنع القاضي بأف األمر الذم يدعيو أمر مرجح الكقكع، 
ليثبت أنو بالرغـ مف  .بقي مف شؾ يحـك حكؿ األمر بأف بنقؿ عبء اإلثبات إلى الخصـ اآلخر

الظكاىر التي ترجح كقكع األمر، تكجد قرائف أخرل تجعؿ الراجح مرجكحا،ثـ يرد عبء اإلثبات 
ل الخصـ األكؿ لييدـ ىذه القرائف بقرائف أخرل، كىكذا يتبادؿ الخصـك عبء اإلثبات، إلى عؿ

. 1أف يعجز أحدىما عف دحض الدليؿ الذم تقدـ بو الخصـ اآلخر، فيخسر بذلؾ الدعكل
مف األمثمة عف دكر القاضي في تكزيع عبء اإلثبات بمكجب القرائف القانكنية البسيطة 

:  ما يمي
مف القانكف المدني، جاء في معناىا انو عندما يريد الحائز أف يثبت أنو  830المادة  -1

كسب الممكية بالتقادـ، أم يثبت أف حيازتو استمرت المدة التي حددىا القانكف لتماـ التقادـ، ىنا 
، فالحائز يحمؿ عبء إثبات أف حيازتو  يضع القانكف قاعدة لتكزيع عبء اإلثبات بيف الخصـك

يف ك أنيا قائمة حاال، ك ىنا يقيـ القانكف قرينة عمى أف الحياز استمرت قائمة بدأت في كقت مع
في المدة ما بيف الزمنيف، فيتكلى القاضي ميمة تكميؼ الخصـ اآلخر باإلثبات، فيمقي عميو 

. عبء إثبات أف مدة التقادـ قد انقطعت، فانقطع التقادـ لسبب مف األسباب
اء التزاـ مترتب عمى عقد معيف، ىنا مف المفركض أف عندما يطالب الدائف مدينو بكؼ -2

يقع عبء إثبات الكاقعة القانكنية، ك ىي العقد عمى عاتؽ الدائف، فيثبت أف ىناؾ عقدا تكافرت 
فيو كافة عناصره القانكنية مف التراضي ك تنزه الرضاء عف العيكب ك كجكد السبب المشركع ك 

                                           
. 83ص  –المرجع السابؽ  –عبد الرزاؽ السنيزرم / د   1
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ء إثبات كافة ىذه العناصر إذا ألقي ىذا العبء عدـ استحالة مضمكنو، ك ال شؾ في ثقؿ عب
عمى الدائف كحده، ك ليذا ك تحت دافع التخفيؼ مف ىذا العبء، يتكلى المشرع تجزئة عبء 

اإلثبات بيف الدائف ك المديف، فحسب الدائف ىنا أف يثبت كجكد االلتزاـ الذم لـ ينفذه المديف، ك 
ذا التخفيؼ بإلقاء عبء إثبات بعض عناصر يقيـ المشرع بعد ذلؾ عدة قرائف تساعد عمى ق

مثاؿ ذلؾ أنو ال يجب عمى الدائف أف يثبت أف لبللتزاـ . الكاقعة القانكنية عمى عاتؽ المديف
مف القانكف المدني ىذه الميمة بافتراضيا أنو إذا لـ  98سبب مشركع، فمقد تكلت قرينة المادة 

ثـ يقع عمى المديف عبء إثبات . سببا مشركعايذكر في العقد سبب االلتزاـ، فإنو يفترض أف لو 
كما ال يجب عمى الدائف أف يثبت تكافر التمييز ك اإلدراؾ أك أف . تخمؼ السبب المشركع

الرضاء كاف سميما، فكؿ ىذه العناصر يفترض كجكدىا، ك لممديف أف يثبت عكس ذلؾ، كما ال 
عميو أف يثبت عدـ ىبلؾ المبيع  فمثبل ال يجب. يجب عمى الدائف أف يثبت كجكد محؿ االلتزاـ

. كقت التعاقد ك إنما يقع عمى المديف إثبات أف المحؿ كاف غير مكجكد ليبلكو قبؿ التعاقد
إذا باع شخص شيئا يممكو، ك بعد مكتو تنازع كرثتو المشترم في أف الثمف المذككر  -3

ف ثـ ال ينفذ في عقد البيع صكرم، ك أف البيع قد صدر في مرض المكت فيككف كصية، ك ـ
يكزع القانكف عبء اإلثبات ىنا أيضا بيف الكرثة ك المشترم، فقد نصت . إال مف ثمث التركة

كعمى كرثة المتصرؼ أف يثبتكا أف :" عمى ما يأتي 776الفقرتاف الثانية ك الثالثة مف المادة
رؽ، التصرؼ القانكني قد صدر عف مكرثيـ كىك في مرض المكت ك ليـ إثبات ذلؾ بجميع الط

إذا أثبت الكرثة أف التصرؼ . كال يحتج عمى الكرثة بتاريخ العقد إذا لـ يكف ىذا التاريخ ثابتا
صدر عف مكرثيـ في مرض المكت أعتبر التصرؼ صادرا عمى سبيؿ التبرع ما لـ يثبت مف 

". كؿ ىذا ما لـ تكجد أحكاـ خاصة تخالفو. صدر لو التصرؼ خبلؼ ذلؾ
. بات أف البيع قد صدر في مرض المكتفالكرثة إذف يحممكف عبء إث

كمتى أثبتكا ذلؾ قامت قرينة قانكنية عمى أف العقد مقصكد بو التبرع ك أف ثمنا ما لـ 
كعميو أف يثبت انو دفع لمبائع ثمنا ال يقؿ . يدفع ك عند ذلؾ ينتقؿ عبء اإلثبات إلى المشترم
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فيما تجاكز فيو زيادة قيمة المبيع عف قيمة المبيع بمقدار يجاكز ثمث التركة ك إال فإف البيع 
. عمى الثمف ثمث التركة، ال يسرم في حؽ الكرثة

فمف خبلؿ األمثمة السابؽ ذكرىا يظير جميا دكر القاضي في تكزيع عبء اإلثبات بيف 
. الخصـك بمكجب القرائف القانكنية غير القاطعة

: دور القاضي في توزيع عبء اإلثبات بموجب القرائن القضائية  :الثاني الفرع
يترؾ لتقدير القاضي استنباط كؿ قرينة لـ :" مف القانكف المدني 340تنص المادة   -

يقررىا القانكف، ك ال يجكز اإلثبات بيذه القرائف إال في األحكاؿ التي يجيز فبيا القانكف اإلثبات 
ىي نتيجة يستخمصيا القاضي مف كاقعة معمكمة لكاقعة غير معمكمة فالقرينة القضائية ". بالبينة

ك لذلؾ تعد القرائف القضائية مف أدلة اإلثبات غير المباشرة، حيث تثبت الكاقعة أك يثبت 
فمثبل إذا . التصرؼ بطريؽ غير مباشر عف طريؽ ثبكت كاقعة أخرل قريبة منيا أك متصمة بيا

ة عف شير معيف، أمكف لمقاضي أف يستخمص مف ذلؾ دفع أثبت المستأجر أنو قاـ بدفع األجر
األجرة عف الشير السابؽ، كقد تككف الكاقعة المتنازع عمييا ىي سرعة السيارة أثناء كقكع 

الحادث، فيقـك قاضي المكضكع بتحديد سرعة السيارة كذلؾ استنباطا مف كاقعة أك كقائع أخرل 
فإذا . طكيمة كحالة السيارة ك حالة الطريؽ كىكذا( الفرامؿ) مثؿ أف تككف آثار جياز التكقيؼ 

ثبت لمقاضي الكقائع األخيرة أمكنو أف يستنبط سرعة السيارة أثناء الحادث فنككف بصدد قرينة 
قضائية أقاميا القاضي كبذلؾ تختمؼ القرينة القضائية عف القرينة القانكنية، ففي القرينة األخيرة 

اط ثـ يفرض الكاقعة التي استخمصيا عمى القاضي ك يتكلى المشرع بنفسو عممية االستنب
. الخصـك فرضا

 :السمطة التقديرية لمقاضي في استنباط القرائن القضائية: أوال
: يقتضي استنباط القرينة القضائية تكافر عنصريف أك ركنيف -
كجكد كاقعة أك كقائع ثابتة ذات صمة بالكاقعة المتنازع عمييا ك يطمؽ :العنصر األكؿ (1
، فبل بد إذف في ىذه الكاقعة أف (Indices)ىذه الكاقعة اصطبلح الدالئؿ أك األماراتعمى 
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تككف ثابتة فالقرنية ىي استنباط أمر مجيكؿ مف كاقعة ثابتة، بحيث إذا كانت ىذه الكاقعة 
محتممة ك غير ثابتة فإنيا ال تصمح مصدرا لبلستنباط ك نعرض فيما يمي إلى بعض صكر 

 :التي يمكف أف يستخمص منيا األمر المجيكؿ ك المتنازع عميوالكقائع الثابتة ك 
يجكز االعتماد عمى عقكد اإليجار ك إيصاالت األجرة عف مدة ال يدخؿ فييا شير * 

. األساس أك ألماكف أخرل مماثمة في ذات العقار قرينة قضائية إلثبات األجرة القانكنية
في شككل إدارية، أك ما مرد في لمحكمة المكضكع أف تقكؿ في حكميا عمى ما كرد * 

محضر جمع االستدالالت أك محضر الشرطة أك في أم تحقيقات إدارية أك قضائية، أك مف 
. أقكاؿ شيكد سمعكا في غير مجمس القضاء

يجكز المحكمة المكضكع التعكيؿ في حكميا عمى حكـ صادر في قضية أخرل لـ يكف *
. الخصـ طرفا منيا كذلؾ كقرينة قضائية

أف يعتمد القاضي في استنباط القرينة عمى أقكاؿ شيكد سمعكا في قضية أخرل  يجكز*
. حتى كلك أطرحت المحكمة الذم سمع أماميا الشيكد التحقيؽ منيا

يجكز استنباط القرائف مف أقكاؿ شيكد سمعيـ الخبير بدكف حمؼ اليميف ك مف المعاينة *
. التي أجراىا ك مف المستندات المقدمة إليو

ف تستخمص القرنية القضائية مف يميف لكؿ الخصـ عف حمفيا أك مف إقرار يجكز أ*
. صادر عف الخصـ

كيبلحظ في تمؾ الكاقعة الثابتة أنو يجب أف يككف ليا أصؿ في األكراؽ، فبل تستنبط 
. القرينة مف أكراؽ خارج ممؼ الدعكل

ال يجب أف تككف الكاقعة الثابتة سككتا عف التمسؾ بأمر مخالؼ لمنظاـ العاـ، فمثؿ  كما
. ىذا السككت ال يصمح أف يككف قرينة عمى الكاقعة األخرل المتنازع عمييا

يتمثؿ ىذا العنصر في عممية االستنباط التي يقـك بيا قاضي   :العنصر الثاني( 2
تة لديو كاقعة أخرل يراد إثباتيا، حيث يقتنع القاضي المكضكع، حيث يستخمص مف الكاقعة الثاب
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باف الصمة بيف الكاقعة أك الكقائع الثابتة ك بيف الكقائع المتنازع عمييا تجعؿ احتماؿ حصكؿ 
الكاقعة األخيرة غالبا، كذلؾ عمى أساس أف الغالب ك المألكؼ في العمؿ أنو كمما كجدت الكقائع 

اقعة المتنازع عمييا، كىذه ىي عممية االستنباط ك األكلى ترتبت عمييا بالضركرة الك
كحصكؿ ىذا االقتناع مسألة شخصية ك نفسية أساس تتكقؼ عمى القاضي . االستخبلص

ك ىنا مكمف الخطر في ىذه الكسيمة مف كسائؿ . كإنساف، كتختمؼ باختبلؼ عقميات القضاة
ير كىي حرية قد ال يحسف اإلثبات، إذ مف الكاضح أنيا تترؾ لمقاضي حرية كاسعة في التقد

. استخداميا لعدـ تكافر مقكمات اإلدراؾ السميـ ك الفطنة الصحيحة لديو
مف القانكف المدني بأنو ال  340تقضي المادة  : مجاؿ اإلثبات بالقرائف القضائية -

قد ، ؼ(شيادة الشيكد) يجكز اإلثبات بيذه القرائف، إال في األحكاؿ التي يجكز فييا اإلثبات بالبينة
رأينا أف لمقاضي سمطة استخبلص كاقعة ثابتة متصمة بيا، ك ىذا يتضمف في حقيقة األمر 

تكسع لدكر القاضي في عممية اإلثبات بما يشممو مف التخفيؼ مف نظاـ اإلثبات المقيد،ك ليذا 
يكثر اإلثبات بالقرائف القضائية في الميداف العممي، نظرا لتعذر أك صعكبة اإلثبات المباشر 

م ينصب عمى ذات كاقعة النزاع في كثير مف األحكاؿ، لذلؾ اعتبر المشرع القرائف القضائية الذ
مف األدلة المقيدة ال المطمقة، ك ليذا نص عمى أنو ال يجكز اإلثبات بالقرينة إال في بعض 
الحاالت، ك ىي الحاالت التي يجكز فييا اإلثبات بشيادة الشيكد، أم الكقائع المادية بصفة 

ك التصرفات التجارية، ك التصرفات المدنية التي ال تتجاكز قيمتيا ألؼ دينار جزائرم، عامة 
فالمبلحظ أنو لك أجيز اإلثبات بالقرائف القضائية لما ال يجكز إثباتو بالبينة ألمكف تصكر 

 اإلحتياؿ عمى النصكص التي ال تجيز اإلثبات بالبينة
 :انونيةالفروق بين القرائن القضائية و القرائن الق-
إف مجاؿ إعماؿ القرائف القضائية كما رأينا محدكد بمجاؿ جكاز اإلثبات بشيادة * 

الشيكد، فحيث ال يجكز اإلثبات بالبينة ال يجكز اإللتجاء إلى القرائف القضائية، أما القرائف 
فمثبل صدكر التصرؼ في مرض المكت يعد قرينة . القانكنية فميس ليا مجاؿ معيف ألعماليا
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ية عمى أنو تصرؼ صادر عمى سبيؿ التبرع أيا ما كانت قيمتو، أيضا فإف الكفاء بقسط قانكف
. مف األجرة يعد قرينة قانكنية عمى الكفاء باألقساط السابقة عميو أياما كانت قيمة كؿ منيا

رأينا أف القرائف القانكنية ال تنشأ إال بنص القانكف ك حيث يقـك القانكف باختيار كاقعة * 
ك ثابتة ليستنبط منيا كاقعة غير معركفة ك غير ثابتة، ك ىي التي تككف محبل لمدعكل معركفة 
أما القرائف القضائية فبل تنشأ بنص القانكف ك إنما الذم يقـك باستخبلصيا ك . أك الدفع

 -عمى خبلؼ القرينة القضائية-ك لذلؾ فالقرينة القانكنية . استنباطيا ىك قاضي المكضكع
ك لذلؾ أيضا فإف القرائف القانكنية . رضا عمى الخصـك ك عمى القضاة أيضايفرضيا المشرع ؼ

. مذككرة في القانكف عمى سبيؿ الحصر بخبلؼ القرائف القضائية التي تستعصي عمى الحصر
ك يترتب عمى ما تقدـ أف القاضي ال تككف لو سمطة تقديرية بشأف القرينة القانكنية * 

ينة القانكنية لصالحو أف يتمسؾ بيا، أما في القرائف حيث يككف لمخصـ الذم تقررت القر
القضائية فقد رأينا أف لمقاضي السمطة الكاممة في استخبلص ىذه القرائف ك في تقدير حجيتيا ك 

. 1لذلؾ ليس لمخصـك ىنا سكل أف يطمبكا مف القضاء تقرير قرينة قضائية يستقؿ ىك بتقديرىا
قد يحدث ك يتكرر استنباط القضاة : ف قانكنيةتحكؿ بعض القرائف القضائية إلى قرائ -

لمقرائف عمى نحك معيف، فتستقر عمييا المحاكـ ك يتكحد تطبيقيا في مختمؼ الدعاكل، فيصبح 
األمر ككأنو ممـز بالمحاكـ، عندئذ قد يرل المشرع أنو مف المناسب اعتبار ىذه القرائف جديرة 

انكنية، فالقرينة القانكنية ليست في الكاقع مف األمر بتكحيد داللتيا فيرفعيا إلى مرتبة القرينة الؽ
إال قرينة قضائية قاـ القانكف بتعميميا ك تنظيميا فإذا اضطرت أحكاـ القضاء عمى تقرير قرينة 
قضائية معينة كطاؿ الزمف عمى ىذا المسمؾ ك ساد االعتقاد بمزكميا، فإنو يمكف القكؿ بنشكء 

ية، كمثاؿ ذلؾ اعتبار مجرد تيدـ البناء قرينة عمى خطأ عرؼ قضائي يعد مصدرا لقرينة قانكف
حارس البناء، فتمؾ قرينة قضائية إضطردت عمييا أحكاـ القضاء قبؿ أف ينص عمييا القانكف 

كأيضا قد جرت األحكاـ عمى اعتبار الكفاء بقسط مف األجرة قرينة . باعتبارىا قرينة قانكنية
                                           

. 248ص  –المرجع السابؽ  –رمضاف أبك السعكد / د   1
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ـ أتى القانكف المدني فنص عمييا باعتبارىا قرينة قضائية عمى الكفاء باألقساط السابقة، ث
.   1قانكنية

 :سمطة القاضي في تقدير اإلثبات بالقرائن القضائية: ثانيا
المكضكع تتمتع بسمطة  رأينا أف محكمة: سمطة محكمة الموضوع في تقدير القرائن -

األكراؽ، ك لنشير كاسعة في استخبلص القرائف مما ىك مطركح عمييا مف كقائع ليا أصؿ في 
ىنا إلى أف لممحكمة كذلؾ السمطة الكاممة في تقدير القرائف، فتقدير األدلة ك القرائف مما يستقؿ 
بو قاضي المكضكع متى كانت مستمدة مف أكراؽ الدعكل ك مستخمصة منيا استخبلصا سائغا 

ر بغية فيككف النعي في ىذا الشأف مجادلة في سمطة القاضي في ترجيح استخبلص عمى آخ
ذا كانت لممحكمة ىذه السمطة فإنو يشترط أال  الكصكؿ إلى نتيجة أخرل كىك ما ال يجكز، كا 
يككف استخبلصيا لمقرائف مخالفا لمثابت في األكراؽ، فإذا تقيدت بيذا القيد كاف ليا أف تأخذ 

 بالقرينة، أك تطرح األخذ بيا إذا تطرؽ إلييا الشؾ، ك إلف كاف لمحكمة المكضكع السمطة
الكاممة في تقدير القرائف القضائية ك إطراح ما ترل األخذ بو منيا، إال أف ذلؾ مشركط بأف 
تككف قد اطمعت عمييا ك أخضعتيا لتقديرىا بحيث إذا باف أنيا لـ تطمع عمييا ك بالتالي لـ 

ك لكف ال تمتـز محكمة المكضكع بتنفيذ كؿ قرينة . تبحثيا فإف حكميا يككف قاصرا قصكرا يبطمو
ك إذا كاف تقدير القرائف ىك ما يستقؿ بو قاضي المكضكع، . مناىضة يدلي بيا الخصـ أماميا

فبل شاف لممحكمة العميا فيما يستنبطو منيا متى كاف استنباطو سائغا، كلذلؾ ال يجكز التمسؾ 
. بالقرائف ألكؿ مرة أماـ المحكمة العميا

تعد القرينة القضائية حجة متعدية :  جواز نقض القرينة القضائية بكافة طرق اإلثبات -
غير ممزمة، كقد رأينا أف مجاؿ اإلثبات بالقرائف القضائية ىك ذات المجاؿ لئلثبات بشيادة 

إذف فالقرائف القضائية تأخذ حكـ البينة فيي غير قاطعة كلذلؾ تقبؿ دائما إثبات . الشيكد
غير ذلؾ مف أدلة اإلثبات، فالقرينة العكس، إما بالكتابة أك بشيادة الشيكد أك بقرينة مثميا أك ب

                                           
. كف المدنيمف القاف 499المادة    1
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، فالقرائف القضائية (غير القاطعة)القضائية في ىذا الصدد مثميا مثؿ القرينة القانكنية البسيطة 
ىي مف األدلة التي لـ يحدد القانكف حجيتيا ك التي أطمؽ لمقاضي في األخذ بنتيجتيا كعدـ 

مف حيث األىمية ك التقدير المنزلة التي األخذ بيا، كما أطمؽ لو في أف ينزؿ كؿ قرينة منيا 
.  يراىا

 1: قوة اإلثبات المحدودة لمقرائن القضائية-
رأينا فيما سبؽ أنو ينحصر مجاؿ اإلثبات بالقرائف القضائية في المسائؿ التي تقبؿ 

اإلثبات بشيادة الشيكد، إذف فميا نفس قكة اإلثبات المحدكدة التي تتميز بيا ىذه األخيرة، أم 
ليا قكة مطمقة في إثبات الكقائع المادية ك التصرفات القانكنية التجارية، كتبقى بعد ذلؾ أف 

التصرفات القانكنية المدنية كىذه ليس ليا فييا إال قكة إثبات محدكدة، ك قد كضع القانكف في 
:  ذلؾ قاعدة عامة ثـ أكرد عمييا استثناءات معينة

 : فيها شقين: القاعدة العامة .1
إثبات التصرفات القانونية المدنية إذا زادت قيمتها عمى ألف دينار جزائري  ال يجوز -أ

معنى ذلؾ أف التصرؼ القانكني ال يجكز إثباتو بالقرائف القضائية إال إذا كانت : إال بالكتابة
قيمة االلتزاـ الناشئ عف ىذا التصرؼ التزيد عف ألؼ دينار، إال إذا ككجد اتفاؽ أك نص في 

اإلثبات بالقرائف القضائية، فنستنتج أف ىذه القاعدة ليست مف النظاـ العاـ ما داـ القانكف يجيز 
االتفاؽ عمى مخالفتيا ممكنا، ىذا مف جية أما مف جية أخرل فكجب تحديد التصرفات القانكنية 

المدنية التي تسرم عمييا القاعدة بالدرجة األكلى ثـ تحديد قيمة االلتزامات الناشئة عف ىذه 
.  اتالتصرؼ
قد يككف اتفاقا أك عقدا ك قد يككف تصرفا قانكنيا صادرا عف  :تحديد التصرف القانوني* 

إرادة فاصمة منفردة، فتدخؿ في نطاؽ االتفاقات أك العقكد تمؾ التي تنشأ االلتزاـ أك تنقؿ الحؽ 
تصرؼ كتدخؿ في نطاؽ اؿ. العيني أك تمؾ التي تقضي االلتزاـ أك تنقمو أك آثار قانكنية أخرل

                                           
. مف القانكف المدني 333المادة    1
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، كالقبكؿ، ك الكعد بجائزة ك اإلجازة ك اإلقرار  القانكني الصادر عف إرادة منفردة اإليجاب الممـز
ك االعتراؼ بديف طبيعي، كؿ ذلؾ سكاء اشترط القانكف كتابة رسمية أك عرفية سكاء لئلثبات أك 

.  لبلنعقاد
جزائرم حتى يجكز  يجب أال تزيد قيمة االلتزاـ عف ألؼ دينار: تحديد قيمة االلتزام* 

إثباتو بالقرائف القضائية، فإذا كاف محؿ االلتزاـ مبمغا مف النقكد يسيؿ تحديد قيمتو أما إذا كاف 
شيئا غير النقكد، قدر القاضي قيمتو كقت صدكر التصرؼ ال كقت المطالبة، ك ال عبرة بما 

القيمة فبل يجكز إثباتو  يطرأ عمييا بعد ذلؾ مف نقص أك زيادة، أما إذا كاف االلتزاـ غير محدد
بالقرائف القضائية، لكف يجكز اإلثبات بيا إذا كانت زيادة االلتزاـ عمى ألؼ دينار جزائرم لـ 
تأت إال مف ضـ الممحقات إلى األصؿ ك إذا شممت الدعكل عمى طمبات متعددة ناشئة عف 

عمى ألؼ دينار مصادر متعددة جاز اإلثبات بالقرائف القضائية في كؿ طمب ال تزيد قيمتو 
جزائرم كلك كانت ىذه الطمبات جميعيا تزيد عمى ىذه القيمة، كلك كاف منشؤىا عبلقات بيف 

الخصـك أنفسيـ أك تصرفات قانكنية مف طبيعة كاحدة، ككذلؾ الحكـ في كؿ كفاء ال تزيد قيمتو 
. عف تمؾ القيمة

: ال تقبؿ القرائف القضائية فيما يخالؼ الكتابة أك يجاكزىا -ب
 :ىذه تخضع في تطبيقيا إلى شركط ىيك
كىي الكتابة التي كقع عمييا المديف رسمية أك عرفية، أما : وجود كتابة أعدت لإلثبات*

األكراؽ غير المعدة لئلثبات فيجكز إثبات ما يخالفيا أك يجاكزىا بالقرائف القضائية فيذا الشرط 
ر التزاـ تجارم أيا كانت قيمة يقتضي كجكد كتابة معدة لئلثبات كتككف دليبل كامبل في غي

. االلتزاـ الثابت بيذا الدليؿ الكتابي الكامؿ
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ال يجكز إثبات ما يخالؼ الكتابة أك ما يجاكزىا : إثبات ما يخالف الكتابة أو يجاوزها*
أما إذا أريد إثبات شيء متعمؽ بما ىك ثابت بالكتابة لكنو ما يخالفيا كال يجاكزىا  إال بالكتابة،

. إثبات انقضاء االلتزاـ الثابت بالكتابة: فإف إثبات ذلؾ يككف كفقا لمقكاعد العامة مثاؿ
أما  ككالمتعاقديف الخمؼ العاـ،: اإلثبات مقصكر عمى العبلقة فيما بيف المتعاقديف*

الغير فيجكز لو إثبات كجكد التصرؼ نفسو بالقرائف القضائية ك لك زادت قيمتو عف ألؼ دينار 
. بجميع الطرؽ( 1000)جزائرم 
 :االستثناءات .1

: هناك نوعان من االستثناءات 
ك كبل النكعيف يسمح لمخصـ باإلثبات بالقرائف القضائية التصرفات المدنية حتى لك زادت 

دينار جزائرم كحتى كلك كاف المراد إثبات ما يخالؼ الكتابة أك (1000)ألؼ  قيمة االلتزاـ عمى
:  يجاكزىا

 
 –أف تككف ىناؾ كرقة مكتكبة : كليذا المبدأ ثبلثة أركاف ىي 1:مبدأ الثبكت بالكتابة -أ

كأف يككف مف  -أف تككف ىذه الكرقة صادرة مف الخصـ الذم يحتج بيا عميو أك ممف يمثمو
 .شأف ىذه الكرقة أف تجعؿ كجكد التصرؼ القانكني قريب االحتماؿ

  2:قياـ المانع مف الحصكؿ عمى الكتابة أك مف تقديميا -ب
 .سكاء كاف المانع ماديا أك أدبيا: قياـ المانع مف الحصكؿ عمى الكتابة* 
صـ أنو حصؿ فعبل إذا أثبت الخ: قياـ المانع مف تقديـ الكرقة لفقدىا بسبب أجنبي* 

 .عمى سند مكتكب ك أف ىذا السند قد فقد كأف ىذا الفقد كاف بسبب أجنبي ال يد لو فيو

                                           
. مف القانكف المدني 335المادة    1
. مف القانكف المدني 336المادة    2
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كفي األخير نعطي بعض األمثمة عف دكر القاضي في تكزيع عبء اإلثبات بمكجب  -
 :القرائف القضائية في مايمي

كقعو ىذا المدير  يريد دائف الشريؾ المدير في شركة التضامف أف يثبت أف العقد الذم* 
كاف لحسابو الخاص ال لحساب الشركة، فحسبو أف يثبت أف ىذا الشريؾ قد كقع باسمو ك دكف 
ذكر لعنكاف الشركة ك عندئذ يستنبط القاضي مف ىذه الكاقعة الثابتة قرينة قضائية عمى أف ىذا 

يف الخصميف، العقد تـ إبرامو لحساب الشريؾ دكف الشركة كىذه القرينة تكزع عبء اإلثبات ب
 .فيمقى عمى عاتؽ الشريؾ عبء إثبات عكس ىذه القرينة

شخص يريد أف يثبت لو حيازة المنزؿ محؿ النزاع، فيقدـ مستندات تثبت أنو ىك الذم * 
يؤجر المنزؿ ك يقبض أجرتو كيدفع ضريبتو، فيستنبط القاضي قرينة قضائية عمى أنو ىك 

إلثبات بيف الخصميف فيمقي عمى عاتؽ الخصـ الحائز لممنزؿ ك عند ذلؾ يتـ تكزيع عبء ا
اآلخر عبء دحض ىذه القرينة، بأف يثبت مثبل أف الخصـ األكؿ يؤجر المنزؿ كيدفع الضريبة 

 حساب المالؾ الذم يدير ىك أعمالوال لحسابو الشخصي بؿ ؿ
دور القاضي في توزيع عبء اإلثبات بموجب اليمين : المطمب الثاني 

ك لما كاف ميمة قياـ المدعى بعبء اإلثبات ميمة عسيرة ك شاقة كاف اإلتجاه إلى تكزيع 
القانكنية ك القضائية كما رأينا في المبحث  رائفك ذلؾ عف طريؽ الؽ عبء اإلثبات بيف الخصـك

ك ىذا التكزيع ال يعد خركجا عف القاعدة العامة ك لكنو في الكاقع . الثاني مف ىذا الفصؿ
كجكد الحؽ في جانبو ليمقي عمى خصمو عبء دفع  حىا فيكتفي المدعي بإثبات ما يرجتطبيؽ ؿ

ك يككف الخصـ مدعيا في ىذا الدفع كبالتالي فإنو مطالب باإلثبات بكصفو . ما قاـ بإثباتو
دكر القاضي في تخفيؼ ك تكزيع عبء  أما. عميو لك ليس بكصفو مدع ،مدعيا في ىذا الدفع

اإلثبات بمقتضى اليميف فإنو يقصد بو الخركج عف القاعدة العامة في اإلثبات بأف يكمؼ 
ك سنكضح في ذلؾ دكر القاضي . ك يكمؼ المدعي بحمؼ اليميف. عميو بالبينة لالقاضي المدع

 رما داـ أف طالبيا غيفي اليميف الحاسمة ك الذم ال يممؾ فييا إال أف يجيب طمب تكجيييا 
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أما اليميف المتممة فيظير فييا  ،متعسؼ في طمبو ك منو نتطرؽ لسمطتو في منع تكجيييا
بكضكح دكر القاضي في تخفيؼ عبء اإلثبات حيث أجاز لو القانكف أف يقـك بتكجيو اليميف 

. مف تمقاء نفسو إلى أحد الخصـك
موجب اليمين الحاسمة دور القاضي في توزيع عبء اإلثبات ب: األولالفرع 

الخصـ الذم يعجز  سعاؼاليميف الحاسمة ىي نضاـ قانكني خاص كضعو المشرع إل
قسـ باهلل يصدر مف أحد  عف إثبات ما يدعيو يحتكـ بيا إلى ضميره لحسـ النزاع ك ىي

شرع ـك ليذا ال يكتفي اؿ. الخصميف ك في حمفيا يشيد عمى صحة كاقعة قانكنية لمصمحتو ىك
ك  ،نما يتخذ مف اهلل عز كجؿ شاىدا عمى ما يقكؿ ضمانا كتأكيدا عمى صدؽ قكؿبقكلو ك إ

ألف اإلقرار ىك شيادة مف الخصـ عمى نفسو لمصمحة  ،في ىذا يختمؼ اإلقرار عف اليميف
خصمو بصحة كاقعة قانكنية بشرط أف يتـ ذلؾ أثناء نظر الدعكل ك أماـ المحكمة التي ينظر 

حك إلى ثبكت الكاقعة محؿ اإلقرار ثبكتا قاطعا يمـز المقر ك يمـز ك يؤدم عمى ىذا الف  1فييا
.  المحكمة ك يعفي الخصـ اآلخر مف اإلثبات

إلى إعفاء الخصـ مف اإلثبات  فك تتفؽ اليميف الحاسمة مع اإلقرار في أنيما ينتييا
 2.منفردةعمى قكؿ الخصـ ك في أف كبل منيما يعتبر تصرفا قانكنيا بإرادة  ففي أنيما يعتمداك

أما الحمؼ ذاتو فيك كاقعة قانكنية ألنو عمؿ مادم يترتب عميو أثر قانكني ك مف تكجو 
فيممؾ الحمؼ ك يممؾ نقؿ ىذا العبء إلى . إليو اليميف يصبح عميو ىك العبء اإلثبات

فيعكد مف جديد ىك الذم عميو عبء اإلثبات أما النككؿ فيك يعتبر بمثابة إقرار مف . خصمو
.  كؿ يعفي خصمو مف اإلثباتجانب النا

                                           
. مف القانكف المدني 341المادة   1
. 222ص  –المرجع السابؽ  –أحمد أبك الكفا / د   2
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ك ليذا سكؼ نتطرؽ إلى ما ييمنا في ىذا الجانب ك ىك سمطة القاضي في منع تكجيو 
برز دكره في تكزيع مف النتائج المترتبة عف تكجيو اليميف الحاسمة ك فييما م اليميف ك مكقفو
.. عبء اإلثبات

 :سمطة القاضي في منع توجيه اليمين الحاسمة: أوال
ف مقبكلة مف القاضي كاليميف الحاسمة بأنيا تؤدم إلى قطع النزاع ك ليذا ال تؾتتميز 

مف  343/01ك لقد نص المشرع الجزائرم في المادة . إذا كانت كسيمة لمتيرب مف نتائجيا
:  القانكف ا لمدني عمى أنو

يجكز لكؿ مف الخصميف أف يكجو اليميف الحاسمة إلى الخصـ اآلخر عمى أنو يجكز " 
ك يرل الفقو الفرنسي استنادا  "ضي منع تكجيو  ىذه اليميف إذا كاف الخصـ متعسفا في ذلؾلمقا

المدني الفرنسي أف تكجيو اليميف حؽ لمخصـ عمى أف ال يككف  مف القانكف 1358إلى المادة 
ك يعزز  ،طريؽ القاضي ك أف القاضي ممـز بتكجيييا ق إياىا إلى خصمو مباشرة بؿ عفقتكجي

لذلؾ خالؼ  .1أف يعترض عمى ىذا الصمح اضيك ليس لمؽ بأف اليميف صمحالفقو رأيو 
القضاء الفرنسي ك القضاء البمجيكي الفقو في ىذا الشأف ك اعترفا لمقاضي بسمطة تقديرية في 

 أكلى فقرة 343قبكؿ تكجيو اليميف ك ىذا ما ذىب إليو المشرع الجزائرم كما رأينا في المادة 
ليو فإف تكجيو اليميف منكط بإذف القاضي بحيث يجكز لو أ ف يأذف ك ع ،مف القانكف المدني

 113النص المادة  ىذاك يقابؿ  ،ال يأذف حسبما يراه مف ظركؼ الدعكل ك مركز الخصـك أك
مف  113ك المادة  مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية المبناني 229بينات سكرم ك المادة 

 .2قانكف اإلثبات المصرم 
 

                                           
. 355ص  –المرجع السابؽ  –آدـ كىيب النداكم    1
ك ذلؾ بأف يستبقكا لممتقاضيف الحرية في . أف الحكـ نفسو في جميع القكانيف العربية ك ىك لمنع التعسؼ في تكجيو اليميف يبلحظ   2

عبد الرزاؽ أحمد . )عمى أف يككف لمقاضي حؽ منع تكجيييا إذا رأل أنيا كيدية كأف الخصـ متعسؼ في تكجيييا. تكجيو اليميف الحاسمة
  .(520صفحة  – المرجع السابؽ –السنيكرم 
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: لتعسفمفهوم ا -1
أم مجرد إساءة الحؽ في ممارسة  ،الحي فقططك ال يقصد بالتعسؼ ىنا معناه اإلص

ك إنما المقصكد منو رقابة القاضي عمى الخصـ في صدد تكجيو ، طمب تحميؼ الخصـ
ك بالتالي  ،بحيث ال يجكز لو طمبيا كمما تخمؼ شرط مف شركط الكاجب تكفرىا فيو ،اليميف

لمقاضي أف يمنع تكجيو اليميف الحاسمة إذا كانت الكاقعة المراد التحميؼ عمييا ال تتعمؽ 
أك كانت ىذه  ،أك غير منتجة فييا أك غير جائز قبكؿ إثباتيا باليميف الحاسمة ،بالدعكل

ما  أك كانت ثابتة عمى كجو ،الكاقعة غير محتممة الصدؽ ك تكذبيا كقائع الدعكل ك مستنداتيا
في استخبلص كيدية اليميف  ك لمحكمة المكضكع كامؿ السمطة التقديرية ،بإقرار الخصـ اآلخر

. متى استندت إلى اعتبارات سائغة عميامحكمة اؿاؿدكف رقابة مف 
ك عميو يجب فيمف يكجو اليميف الحاسمة أف يككف أىبل لمتصرؼ في الحؽ الذم تكجو 

الخصـ اليميف التي كجييا إليو خصمو فيخسر مف ك ذلؾ الحتماؿ أف يحمؼ ، اليميف بشأنو
ك عمى ذلؾ ال يستطيع القاصر تكجيو اليميف الحاسمة إال بشأف التصرفات . كجييا دعكاه

ال يممؾ تكجيو اليميف الحاسمة إال  ،مباشرتيا ك المأذكف لو باإلدارةلو القانكنية التي يجكز 
 يجكز لمكصي أك ككيؿ الغائب أك القيـ ال ماؾ. بالنسبة لؤلعماؿ التي تدخؿ في نطاؽ اإلذف

تكجيو اليميف فييا يتعمؽ بأعماؿ التصرؼ التي ال تدخؿ في سمطة أم منيـ إال بإذف المحكمة 
أما أعماؿ التصرؼ التي يستطيع مباشرتيا دكف إذف مف المحكمة فإف لو أف يكجو اليميف 

ميف الحاسمة باسـ مككمو إال إذا ك ال يجكز لمككيؿ ك كالة عامة أف يكجو الي ،الحاسمة بشأنيا
كما يشترط فيمف تكجو إليو اليميف أف يككف أىبل لمتصرؼ . ككمو في تكجيييا ككالة خاصة

ألنو إذا نكؿ عف اليميف خسر دعكاه ك إذا ردىا كاف ىذا . في الحؽ الذم تكجو اليميف بشأنو
 ،ىبل كقت تكجيو اليميف إليوكال   يكفي في مف تكجو إليو اليميف أف يككف أ. بمثابة تكجيو ليا

كاف مف كجيت إليو  ذافإ ،بؿ يمـز أف تظؿ لو ىذه األىمية إال أف يتـ الحمؼ أك الرد أك النككؿ
 راليميف أىبل عند تكجيييا ثـ حجر عميو قبؿ أف يحمفيا فبل يجكز أف يحمفيا بعد أف حج
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ك يجب أف تككف " .... :مف القانكف المدني الجزائرم عمى أنو 344ك قد نصت المادة . عميو
كجيت إليو اليميف فإف كانت غير شخصية  مف الكاقعة التي تقـك عمييا اليميف متعمقة بشخص

 ." لو قامت اليميف عمى مجرد عممو بيا
:       محل اليمين  -2

الكاقعة مكضكع اليميف بحيث يجب أف يتكقؼ عمى  كما يشمؿ دكر القاضي في الرقابة
إذ بغير ذلؾ لف تككف ، ال مجرد  أف تككف منتجة في الدعكل ،النزاع عمييا الفصؿ نيائيا في

 ،ك مقتضى ذلؾ أف تككف الكاقعة مكضكع اليميف متنازعا فييا بيف الخصـك ،اليميف حاسمة
يؿ آخر مف أدلة اإلثبات الجائزة قانكنا فبل يجكز في شأنيا تكجيو اليميف ؿأما إذا ثبتت بد

. الحاسمة
ك تكاد التشريعات  ،ميف الحاسمة في كاقعة مخالفة لمنظاـ العاـك ال يجكز تكجيو الي

ك في . 1العربية تجمع عمى عدـ جكاز تكجيو اليميف الحاسمة في كاقعة مخالفة لمنظاـ العاـ
ال يجكز تكجيو " :فقرة أكلى مف القانكف المدني  344ذلؾ نص المشرع  الجزائرم في المادة 

ك ، أكأف تكجو مثبل إلثبات ديف قمار..." . اليميف الحاسمة في كاقعة مخالفة لمنظاـ العاـ
ك ال يجكز تكجيو اليميف بالنسبة لتصرؼ يكجب في القانكف شكبل خاصا ، لنقض حجية حكـ

. ذلؾ ألف الشكؿ في ىذه الحالة يعتبر شرطا لصحة التصرؼ
مف األمكر  ،خصـ مف تكجيو اليميف الحاسمة بحجة الكيدك إف مسألة منع القاضي لؿ -

فإف نية الخصـ الذم يكجو اليميف  ،ية ك حسف الفيـؤالدقيقة التي تحتاج إلى الكثير مف الر
ك مف العسير أف  ،الحاسمة مف األمكر النفسية الخفية التي ال يمكف االىتداء إلييا بسيكلة

 ،تحميفو مف راضيا بيمينو لمظف بأنو يقصد الكيديحـر اإلنساف حؽ االلتجاء إلى ذمة خصمو 
ك إذا كاف مف حؽ القاضي أف يرفض تكجيو اليميف الكيدية فبلبد في ممارسة ىذا الحؽ بأف 

                                           
قانكف مدني ليبي ك المادة  400/01المادة   115/01قانكف اإلثبات المصرم المادة . ك مف التشريعات العربية - 1

المرجع  –آدـ كىيب النداكم )مرافقا ككيتي  67التزامات ك عقكد تكنسي ك المادة  500أصكؿ لبناني ك المادة . 229/01
(. 357ص -السابؽ 
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تككف نية الكيد ظاىرة مف كقائع الدعكل ظيكرا قاطعا ال أثر فيو لمشؾ ك الظف ك إال انقمب 
ق السمطة بمنتيى الحيطة ك الحذر ك أف لذا فإف عميو أف يمارس ىذ ،األمر إال تعسؼ ك ظمـ

ىذا ك إذا كاف حؽ االلتجاء إلى . يذكر في حكمو األسباب التي دعتو إلى منع تكجيو اليميف
القضاء مف الحقكؽ العامة التي تثبت لمكافة إال أنو ال يجكز لمف يستعمؿ ىذا الحؽ االنحراؼ 

. الضرر لمغير ءبو عما كضع لو ك استعمالو كيديا ابتغا
: ة عمى توجيه اليمين الحاسمةتبموقف القاضي من اآلثار المتر: ثانيا 

 ،ك إما أف يردىا ك إما أف ينكؿ عنياا إذا كجيت اليميف الحاسمة لمخصـ فإما أف يحمفو
نتطرؽ إلييا عمى النحك ك تقتضي دراسة مكقؼ القاضي مف اآلثار ك النتائج المترتبة عنيا أف 

    :اآلتي
:  آثار حمف اليمين  -1

إذا حمؼ اليميف مف كجيت إليو، طبقا لمصيغة التي أقرتيا المحكمة حسـ النزاع بيا 
نيائيا، ك تعيف عمى القاضي إصدار حكمو عمى مف كجو اليميف، ك مؤدل ذلؾ أنو مف ناحية 
يمتـز القاضي بمضمكف ىذا الحمؼ، كمف ناحية أخرل ال يجكز بعد ذلؾ لمف خسر الدعكل أف 

ثبت كذب اليميف بعد أف يؤدييا الخصـ الذم كجيت إليو، سكاء كاف ذلؾ عف طريؽ دعكل م
ابتدائية أك عف طريؽ الطعف في الحكـ الذم صدر بناء عمى حمؼ اليميف، ك قد نصت المادة 

ال يجكز لمخصـ إثبات كذب اليميف بعد :"مف القانكف المدني عمى ىذا الحكـ بقكليا  346
لذم كجيت إليو أك ردت عميو عمى أنو إذا أثبت كذب اليميف بحكـ جنائي تأديتيا مف الخصـ ا

فإف لمخصـ الذم أصابو ضرر منيا أف يطالب بالتعكيض دكف إخبلؿ بما قد يككف لو مف حؽ 
". في الطعف عمى الحكـ الذم صدر ضده

ك لكف ىذا ال يمنع مف الطعف في الحكـ الذم صدر بالتحميؼ بكجكه تتعمؽ بصحة 
ليميف ك بصحة الحمؼ ك بغير ذلكمما يتعمؽ باليميف ذاتياك ما يسرم عمييا مف أحكاـ تكجيو ا
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ك مثؿ ذلؾ أف يتمسؾ بنقص أىميتو كقت حمؼ اليميف أك بعيب مف عيكب اإلرادة، ك في ىذه 
... األحكاؿ يمغي الحكـ بتكجيو اليميف ك يترتب عمى ذلؾ بطبلف الحمؼ

: آثار رد اليمين  -2
ليو اليميف بدال مف حمفيا أف يردىا عمى مف كجييا ك في ىذه الحالة يجكز لمف كجيت إ

يتعيف عمى مف ردت عميو اليميف أف يحمفيا فبل يمكنو أف يردىا ثانية عمى مف ردىا عميو فإذا 
لـ يحمفيا ك نكؿ عنيا خسر دعكاه ك تعيف عمى القاضي الحكـ عميو، ك يمـز أف يككف رد 

جيت عنيا أصبل، ك إال كنا بصدد يميف جديدة كجيت ألكؿ مرة اليميف عف نفس الكاقعة التي ك
ك بالتالي يجكز ردىا، كذلؾ مثؿ اف يكجو الخصـ اليميف الحاسمة إلى خصمو ليحمؼ عمى أنو 

غير مديف لو فقاـ ىذا بردىا طالبا ممف كجو إليو اليميف اف يحمؼ ىك عمى انو لـ تحصؿ 
. يميف جديدة يجكز ردىامقاصة بينيما، ففي ىذه الحالة نككف بصدد 

ك إذا كاف مف الجائز لكؿ مف تكجو إليو اليميف أف يردىا إلى خصمو إال أنو يشترط لرد 
اليميف أف تككف الكاقعة محؿ اليميف مشتركة بيف الطرفيف بالنسبة لمف كجييا ك مف كجيت إليو 

شترم اليميف إلى ككاقعة قبض الثمف التي يشترؾ فييا كؿ مف البائع ك المشترم فإذا كجو الـ
البائع عف ىذه الكاقعة جاز لمبائع أف يرد اليميف عمى المشترم، أما إذا كانت الكاقعة محؿ 

اليميف يستقؿ بيا مف كجيت إليو اليميف فبل يجكز لمف كجيت إليو أف يردىا عمى مف كجييا ك 
لممشترم أف يرد مثاؿ ذلؾ إذا كجو الشفيع اليميف إلى المشترم في شأف مقدار الثمف فبل يجكز 

. اليميف عمى الشفيع ألف ىذا األخير أجنبي عف االتفاؽ الخاص بالثمف
كلمف :" مف القانكف المدني الجزائرم عمى ذلؾ بقكليا  343/02ك لقد نصت المادة 

كجيت إليو اليميف اف يردىا عمى خصمو غير أنو ال يجكز ردىا إذا قامت اليميف عمى كاقعة ال 
 ".بؿ يستقؿ بيا شخص مف كجيت إليو اليميف يشترؾ فييا الخصماف
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:  آثار النكول عن اليمين  -3
إذا امتنع مف كجيت إليو اليميف أك ردت عميو عف حمفيا، فإف ىذا اإلمتناع يعد نككال 

ك ىذا ما نصت عميو المادة  عف اليميف يترتب عميو أف يخسر الدعكل ك يحكـ لخصمو فييا،
كؿ مف كجيت إليو اليميف فنكؿ عنيا دكف ردىا : " مف القانكف المدني الجزائرم بقكليا  347

ك النككؿ قد يككف صريحا ". عمى خصمو ك كؿ مف ردت عميو اليميف فنكؿ عنيا خسر دعكاه
كر مف كجيت ك قد يككف ضمنيا يستفاد مف سمكؾ الخصـ، فيعتبر نككال عف أداء اليميف حض

. 1إليو اليميف ك امتناعو عف أدائيا دكف أف ينازع فييا أك تخمفو عف الحضكر دكف عذر مقبكؿ
. فالنككؿ يككف بمثابة إقرار، كتكييفو ىك تكييؼ اإلقرار

ك قد ينكؿ الخصـ عف الحمؼ، كلكنو يضيؼ إلى ىذا النككؿ كاقعة مف شأنيا أف تعطؿ 
جو الخصـ إلى خصمو اليميف أنو ما اقترض منو المبمغ مف أثر ىذا النككؿ، مثؿ ذلؾ أف يك

المدعى بو، فينكؿ مف كجيت إليو اليميف، ك لكنو يضيؼ أف ديف القرض ىذا قد انقض 
بالتجديد، فينا يعتبر النككؿ إقرارا بكاقعة القرض، ك لكنو إقرار مركب، إذ أضيفت إليو كاقعة 

كؿ في ىذه الحالة حكـ اإلقرار المركب ك ىك أخرل الحقة ىي كاقعة التجديد، ك يككف حكـ النؾ
ىنا إقرار غير قابؿ لمتجزئة، ك يترتب عمى ذلؾ أف الخصـ الذم كجو اليميف إما أف يطرح 

النككؿ بشقيو ك يقـك بإثبات القرض بطريؽ آخر غير اليميف، فعمى خصمو عندئذ يقع عبء 
ك ىك اإلقرار بالقرض عمى أف  إثبات كقكع التجديد ك إما أف يستبقي الشؽ األكؿ مف النككؿ

 .2يثبت ىك عدـ كقكع التجديد
 
 
 

                                           
. 290ص  –اإلثبات في المكاد المدنية ك التجارية  –محمد حسف قاسـ  /أنظر د   1
. 570ص  –المرجع السابؽ  –أنظر السنيكرم    2
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  :تطبيقات قضائية لميمين الحاسمة
لربط الجانب النظرم بالتطبيقي اخترنا في مجاؿ اليميف الحاسمة قرار لممحكمة العميا، 

 :ك التي جاء فييا  1 134.417ممؼ رقـ  09/07/1996الصادر بتاريخ 
حالة النزاع عمى األمتعة بيف الزكجيف تكجو اليميف الخاصة  مف المقرر قانكنا أنو في" 

. باألمتعة لمزكجة ك مف ثمة فإف القضاء بخبلؼ ىذا المبدأ يعد خرقا لمقانكف
أف النزاع قائـ بيف الطرفيف حكؿ األمتعة ك أف الزكج  –ك لما كاف ثابتا في قضية الحاؿ 

م البيت الزكجي فإف قضاة المكضكع لما طالب بتكجيو اليميف لمزكجة عمى عدـ ترؾ أمتعتيا ؼ
لمزكجة المطمقة التي ال تكجو مف قبؿ القضاة، بؿ بطمب مف  بتكجيو اليميف الحاسمةقضكا 

مف قانكف األسرة، فإنيـ  73األطراؼ بدؿ اليميف الخاصة باألمتعة المنصكص عمييا في المادة 
... في تطبيقو ك متى كاف كذلؾ استكجب نقض القرار المطعكف فيو خرقكا القانكف ك أخطأكا

دور القاضي في توزيع عبء اإلثبات بموجب اليمين المتممة : الثاني الفرع 
اليميف المتممة ىي اليميف التي يكجييا القاضي مف تمقاء نفسو إلى أم مف الخصميف 

عندما يقدر عدـ كفاية األدلة التي يقدميا الخصـ كجاء في نص المادة  .ليكمؿ بيا إقتناعو 
لمقاضي أف يكجو اليميف تمقائيا إلى أم مف الخصميف  ": مف القانكف المدني الجزائرم  348

كقد جعؿ القانكف لمقاضي عمى  2"ليبني عمى حكمو في مكضكع الدعكل أك في ما يحكـ بو
ثبات فأباح لو إذا لـ يقدـ أم مف الخصميف دليبل كافيا عمى ما خبلؼ العادة دكرا إيجابيا في اإل

فيكجو إليو يمينا يتمـ بيا أدلتو غير   ،عنده صدؽ قكلو حأف يختار منيما مف يرج يدعيو
.  كمف ثـ سميت اليميف باليميف المتممة   ،الكافية

                                           
- أنظر الممحؽ . –73ص   –1998سنة   –2العدد  –المجمة القضائية  –أنظر قرار المحكمة العميا    1
/ اإلثبات في المكاد المدنية ك التجارية د) اثبات مصرم  119أنظر المادة  –نجد نفس معنى المادة في التشريعات العربية    2

في تقنيف أصكؿ 482التقنيف المدني العراقي المادة  121قانكف البينات السكرم المادة .291ص ( محمد حسف قاسـ
 238-237المحاكمات المدنية المبناني المادتيف 

الكسيط  -عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم .1367ك  1366سي المادتيف التقنيف المدني الفرف404في التقنيف المدني الميبي المادة 
. 576ك  575ص  –في شرح القانكف المدني الجديد 
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ىيا جاألكلى يككتختمؼ اليميف المتممة إختبلفا جكىريا عف اليميف الحاسمة في أف اليميف 
كال يتحتـ عميو أف  ،إذا كانت الدعكل خالية مف أم دليؿ إال كال يكجييا ،لخصـؿالقاضي 

ثـ  ،يأخذىا بما تؤدم إليو مف حمؼ أك نككؿ فقد يرفض طمب مف حمؼ كيجيب طمب مف نكؿ
دلة فاليميف المتممة إنما تكجو إلستكماؿ أ ،إف ميمة اليميف المتممة غير ميمة اليميف الحاسمة

. كحدىا دليبل يستبعد أم دليؿ آخر فكؾاما اليميف الحاسمة فت ،ناقصة
ذا كاف تكجيو اليميف الحاسمة مف الخصـ إلى خصمو ىك تصرؼ قانكني بإرادة منفردة  كا 

 ،فتكجيو اليميف المتممة مف القاضي ليس إال كاقعة مادية يمجأ إلييا القاضي إلستكماؿ األدلة.
فيي طريؽ مف طرؽ اإلثبات ذات القكة المحدكدة كذات األثر التكميمي كال تنطكم عمى أم 

ثـ  ،كسنعالج في ىذا المطمب سمطة القاضي الكاسعة في تكجيو اليميف المتممة .تصرؼ قانكني
.     مكقؼ القاضي مف النتائج المترتبة عمى تكجيو

:  سمطة القاضي في توجيه اليمين المتممة : أوال 
يشترط القانكف لكي يتمكف القاضي مف تكجيو اليميف أال يككف في الدعكل دليؿ كامبل 

كتكجو اليميف المتممة ألم مف الخصميف بحسب تقدير   1كأال تككف الدعكل خالية مف أم دليؿ
فإف رأل القاضي أف أحد الخصميف قدـ أدلة عمى إدعائو في الدعكل أك في الدفع  ،القاضي

كرأل إلى جانب ذلؾ أف ىذا  ، اتيا غير كافيةذخصـ األخر كأف كانت في أرجح مف أدلة اؿ
ك دكف الخصـ األخر اليميف قكجو إليو  ،الخصـ ذا الدليؿ الراجح أكلى بالثقة كاإلطمئناف إليو

ف رأل الخصميف متكافئيف في كؿ ما تقدـ فالظاىر أنو يكجو  ،المتممة ليستكمؿ أدلتو بيا كا 
. ألف األصؿ براءة الذمة، مطمكب مف الخصميف ال الطالباليميف المتممة إلى اؿ

عمى أف القاضي في كؿ ىذا إنما يسير بحسب اقتناعو كبمقدار ما يطمئف إلى أم مف 
الخصميف دكف أف يتقيد بقاعدة معينة كال يشترط أىمية خاصة في الخصـ الذم تكجو إليو 

                                           
.  مف القانكف المدني الجزائرم 348أنظر المادة    1
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ليست تصرفا قانكنيا بؿ ىي كسيمة مف اليميف بؿ تكفي فيو أىمية التقاضي ألف اليميف المتممة 
كال يجكز تكجيييا إلى غير خصـ أصمي في الدعكل فبل تكجو إلى . كسائؿ التحقيؽ كاإلثبات

. ؿ تكجو إلى ىذا المديف بعد إدخالو في الدعكلب الدائف الذم يرفع الدعكل باسـ مدينو
:  أم دليؿ كمعنى أال يككف في الدعكل دليؿ كامؿ كأال تككف الدعكل خالية مف-

أم يجب أف يككف في الدعكل مبدأ الثبكت بالكتابة أك بغير الكتابة عمى حسب األحكاؿ 
ذلؾ أنو إذا كاف في الدعكل دليؿ كامؿ لـ تصبح ىناؾ حاجة لميميف المتممة كقضى لمصمحة 

ذا كانت الدعكل خالية مف أم دليؿ لـ يصح تكجيو اليميف ألم مف  صاحب ىذا الدليؿ كا 
ف ىذه اليميف ال تكجو إال الستكماؿ أدلة ناقصة فبل تحؿ مكاف أدلة غير مكجكدة الخصميف أل

نما يقضي في ىذه الحالة عمى الخصـ الذم خمت دعكاه مف  كما ىك شأف اليميف الحاسمة كا 
.  أم دليؿ
كالدليؿ الناقص الذم تكممو اليميف المتممة يختمؼ باختبلؼ ما إذا كاف االدعاء يجكز  

نة كالقرائف أك ال بد مف الكتابة في إثباتو فإذا كاف اإلثبات جائزا بالبينة كالقرائف إثباتو بالبي
فالدليؿ الناقص يصح أف يككف بينة أك قرائف ليست كافية إلقناع القاضي فيستكمميا باليميف 

كيككف ذلؾ في ادعاء ال يتجاكز قيمتو عشرة جنييات ككذلؾ في جميع المكاد  ،المتممة
 .التجارية

ف مبدأ ثبكت بالكتابة ال مجرد كفالدليؿ الناقص يجب أف يؾ ،إذا كانت اإلثبات كاجبا أما
مسكغ قانكني كما ؿبينة أك قرائف إال في الحاالت التي تجكز فييا البينة كالقرائف بدال مف الكتابة 

إذا كاف ىناؾ مانع مف الحصكؿ عمى الكتابة أك فقدت الكتابة  بسبب أجنبي بعد الحصكؿ 
. عمييا
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ذا كانت الكاقعة  التي  يحمؼ  عمييا الخصـ ىي تمؾ التي  تكمؿ دليمو  ليثبت ادعاؤه  كا 
دعكل كانت أك دفعا فيي إذف ال بد أف تككف كاقعة غير مخالفة لمقانكف كال لمنظاـ العاـ كال 

.  1لآلداب كيجب أف يككف مف شأنيا أف تكمؿ الدليؿ الناقص في تقدير القاضي
 الكاقعة التي يحمؼ عمييا الخصـ اليميف المتممة ىي كاقعة االدعاءكيغمب أف تككف 

كلكف ال شيء يمنع  أجمعيا كأف يحمؼ الدائف أف لو في ذمة المديف مبمغ كذا بسبب القرضب
مف أف تككف الكاقعة مجرد قرينة مف شأنيا إذا ثبتت أف تضاؼ إلى أدلة أخرل مكجكدة فيثبت 

ؿ ذلؾ أف يحمؼ المديف يمينا متممة عمى أنو أقرض امث ك ،المدعى بو بمجمكع ىذه األدلة
بو مبمغا مف الماؿ ليستخمص مف كاقعة القرض قرينة تضاؼ  لالدائف بعد حمكؿ الديف المدع

.  بو لإلى مبدأ ثبكت بالكتابة إلثبات براءة ذمة مف الديف المدع
  :إمكانية رجوع القاضي عن توجيه اليمين -1

ليميف المتممة إلى أحد الخصميف ثـ بدا لو بعد ذلؾ أف يرجع إذا قاـ القاضي بتكجيو ا
تيا فبل يسكغ تكجيو اليميف المتممة ضبأف كشؼ عف أداة جديدة أكممت األدلة الناقصة أك نؽ

جاز لو الرجكع بؿ يجكز لو الرجكع لمجرد أف يككف قد غير رأيو دكف حاجة إلى الكشؼ عف 
ضتيا فمـ يعد ىناؾ مسكغ لتكجيو اليميف جاز لو الرجكع أدلة جديدة أكممت األدلة الناقصة أك نؽ

بؿ يجكز لو  
الرجكع لمجرد أف يككف قد غير رأيو دكف حاجة إلى الكشؼ عف أدلة جديدة فقد يعيد 

قبؿ تكجيو اليميف ناقصة أكال يرل  ىافظالنظر في تقدير األدلة المكجكدة فيراىا كاممة ككاف م
ة ناقصة فيرجع غندئذ عف تكجيو اليميف المتممة بعد أف يككف نيا أدؿظفييا دليبل بعد أف كاف م

. قد كجييا

                                           
رغـ أف المشرع الجزائرم لـ يفرد مادة خاصة كما فعؿ في اليميف الحاسمة إذا نص عمى أف تككف الكاقعة مخالفة لمنظاـ   1 

مف القانكف المدني تنطبؽ عمى اليميف المتممة لعدـ تصكر أف تككف الكاقعة مخالفة لمنظاـ العاـ  344العاـ إال أف حكـ المادة 
. 
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عمى إمكانية رجكع القاضي في اليميف  ةكلـ ينص القانكف المدني الجزائرم صراح
لمقاضي أف يكجو  ": عمى ألف  348المتممة إال أف المنطؽ يستدعي ذلؾ إذ نصت المادة 

لى ذلؾ حكمو في مكضكع الدعكل أك في ما يحكـ اليميف تمقائيا إلى أم مف الخصميف ليبني ع
رض منيا ىك لبناء  غجكء إلييا كماداـ اؿؿمنيا أف لمقاضي سمطة تقديرية كاسعة في اؿيفيـ ؼ  ،"بو

. حكمو في الدعكل كعميو إذا رأل أف المجكء إلييا ال يفيد في ذلؾ شيئا يستطيع الرجكع فييا
:  إلثباتلالتنظيم القانوني  اليمين المتممة وسيمة لمتخفيف من حدة -2

إلى أنو كاف األكلى بكاضعي التقنييف المدني الفرنسي عدـ  "رو" و "برىأ " يذىب الفقيياف
قد يككف مف الخطأ أف كاضعي  " :اإلحتفاظ  باليميف المتممة كيقكالف في ىذا الصدد ما يأتي 

ذا ىي تجعؿ لمقاضي سمطة في ستبقكا اليميف المتممة فإف فييا عيبا خطيرا إاالتقنييف المدني 
أف ينقؿ مف تمقاء نفسو كبإرادتو كحده البت في الدعكل مف منطقة  القانكف إلى منطقة 

 ."الضمير
لكف جاء في صدد الدفاع عف إستبقاء اليميف المتممة في المذكرة اإليضاحية لممشركع 

عمى اليميف  1366نص التقنييف الفرنسي المادة  ": التمييدم لمتقنييف المصرم ما يأتي 
 1977كالتقنييف اليكلندم المادة  1374تبعت في ذلؾ التقنييف اإليطالي المادة االمتممة ك

ثـ أبقى كاضعكا  2533كالتقنييف البرتغالي المادة  288ك 223كالتقنييف المصرم المادة 
". عمى ىذه اليميف رغـ ما كجو إلييا مف نقد( 319المادة )المشركع الفرنسي اإليطالي 

كقد أشار بعض الفقياء بكجكب حذؼ اليميف المتممة ألف المركءة متى تكافرت فبل  
حاجة لميميف لصد الخصـ عف المطالبة بغير كىي إذا انتفت لـ يستشعر الخصـ حرجا مف 

.   الحنث فييا
ثـ إف القاضي ال يحتاج إلى اليميف لتمكيف االطمئناف مف نفسو، ألف مف يخفؽ في 

ك ال يستشعر القاضي حرجا في القضاء لخصمو عميو، ألنو ينزؿ . بالخسارة إثبات دعكاه يبكء
في ذلؾ عمى حكـ القانكف، بيد أف ىذا النظر يغفؿ خصائص اليميف بكصفيا طريقا لئلثبات ك 
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طبيعة ىذا اليميف ك الغاية منيا، ألف اليميف طريقة اضطرارية، فيمكف لمقاضي مف االلتجاء 
تي يقررىا القانكف، أم حيث ال يككف الطمب أك الدفع مجردا مف كؿ إلييا في ظؿ الضمانات اؿ

 .دليؿ ك حيث يككف ىذا الدليؿ غير كاؼ في ذاتو
ك يراعى أف اليميف نظاـ تقتضيو العدالة فيي ك الحاؿ ىذه عامؿ يعيف عمى سير 
ف مف العدالة، فضبل عمى أف القانكف يترؾ لمقاضي حرية التقدير بشأف ضركرة تكجيييا ك تعيي

. تكجو إليو مف الخصـك
ك غني عف البياف أف ىذا التقدير ينبغي أف يناط بكجو خاص بما يتكافر في الخصـ مف  

بكاعث الثقة، كليذا لـ ير كجو لمتنكيو بعدـ جكاز تكجيو اليميف المتممة إذا كاف مف تكجو إليو 
تقنيف البرتغالي، ك مف اؿ 03فقرة  2533غير أىؿ ألم ثقة كما يفيـ ذلؾ مف عبارة المادة 

يبلحظ أف اليميف شرعت لعبلج مساكلء نظاـ تقييد الدليؿ ك نظاـ حيدة القاضي إزاء دعاكل 
، فيجب ك الحاؿ ىذه أف تؤدل كظيفتيا كاممة، ىذا ك يبلحظ مف الناحية العممية أف  الخصـك

قدير جدكل ىذا القاضي ال يمجأ إلى اليميف المتممة إال في كثير مف الحيطة ك االعتداؿ، بعد ت
اليميف تقديرا يعتد فيو بشخصية الخصـ، إزاء كؿ أكلئؾ رؤل اإلبقاء عمى اليميف المتممة في 

لعؿ خير دفاع :" ، ك يستتبع األستاذ عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم بالقكؿ أنو 1نصكص المشركع
التنظيـ القانكني لئلثبات فيي تكسع أماـ  عف اليميف المتممة ىي أنيا كسيمة لمتخفيؼ مف حدة
". القاضي بمركنتيا ما ضاؽ بسبب جمكد ىذا التنظيـ

: موقف القاضي من النتائج المترتبة عمى توجيه اليمين المتممة: ثانيا
يستطيع أف  ك ال. إف مف كجيت إليو اليميف المتممة ال خيار لو فإما أف يحمؼ أك ينكؿ

. ذلؾ ألف اليميف مكجية إليو مف القاضي ال مف الخصـ اآلخر. يرد اليميف عمى الخصـ اآلخر
ك ألنيا تكميمية القناع القاضي ك ليست احتكاما إلى ضمير الخصـ حتى يجكز ليذا ردىا 

. ليحتكـ ىك إلى ضمير خصمو
                                           

. 573،574ص  –المرجع السابؽ  –عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم   1
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ال يجكز لمخصـ الذم :" مف القانكف المدني الجزائرم عمى ما يمي 349ك تنفي المادة 
ك ىذا النص الذم تقابمو المادة .". كجو إليو القاضي اليميف المتممة أف يردىا عمى خصمو

اليميف التي يكجييا القاضي مف تمقاء :"مف التقنيف المدني الفرنسي ك التي تنص عمى 1368
 1."نفسو إلى أحد الخصميف ال يجكز ردىا مف ىذا الخصـ عمى الخصـ اآلخر

« Le serment déféré d’office par le juge à l’une des parties ne 
peut être par elle référé à l’autre. » 

الحمؼ :فالخصـ الذم كجو إليو القاضي اليميف المتممة ال مناص لو إذف مف أحد مكقفيف
ك إذا مات مف كجو إليو القاضي اليميف المتممة قبؿ أف يحمفيا، اعتبر الحكـ . أك النككؿ

أك أف يكجو ىذا . ك لمقاضي أف يفصؿ في النزاع دكف يميف متممة. بتكجيييا كأف لـ يكف
ك . أك أف يكجو يمينا متممة بعدـ العمـ إلى كرثة الخصـ الذم مات. اليميف إلى الخصـ اآلخر

يتفؽ الحكـ في أف اليميف ال تعتبر مردكدة إلى الخصـ اآلخر في كؿ مف اليميف الحاسمة ك 
فإذا مات مف كجيت إليو اليميف الحاسمة قبؿ أف يحمفيا، لـ تعتبر اليميف . تممةاليميف الـ

فيتفقاف لكف . مردكدة عمى الخصـ اآلخر ألف رد اليميف ليست إلتزاما تخييرم بؿ ىك إلتزاـ بدلي
في اليميف الحاسمة، االلتزاـ برد اليميف ليس إال التزاما بدليا ك في اليميف : السبب مختمؼ

. االلتزاـ برد اليميف ال كجكد لو أصبلالمتممة 
: حمف اليمين المتممة -

كالغالب أف الخصـ إذا حمؼ اليميف المتممة قضى القاضي لصالحو إذ يككف بيذا الحمؼ 
كلكف إذا ثبت بحكـ جنائي . كأقنع القاضي بصحة ادعائو. قد استكمؿ األدلة التي كانت ناقصة

كىذا دكف إخبلؿ بالطعف في . بتعكيض مدني جاز لمخصـ اآلخر أف يطالب. كذب اليميف
                                           

مف قانكف البيانات  124مف التقنيف المدني المصرم ك المادة  416ك يقابؿ ىذه المادة في التقنينات المدنية العربية المادة    1
 405مف تقنيف أصكؿ المحاكمات المدنية المبناني ك المادة  239مف التقنيف المدني العراقي ك المادة  485السكرم ك المادة 

مف  1980مف التقنيف اإليطالي ك المادة  1376مف التقنيف المدني لمممكة الميبية المتحدة ك في التقنينات األكركبية نجد المادة 
. مف التقنيف البرتغالي 2534التقنيف اليكلندم ك المادة 
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الحكـ الذم صدر تأسيسا عمى اليميف المتممة بطريؽ االستئناؼ أك بطريؽ التماس إعادة 
.  النظر

أف يقضي . عمى انو ليس حتما عمى القاضي، بعد أف يحمؼ الخصـ اليميف المتممة
، يقؼ عمى أدلة جديدة فقد يقع أف القاضي بعد حمؼ اليميف ك قبؿ النطؽ بالحكـ. لصالحو

فيحكـ ضده بؿ ليس مف . تقنعو بأف ادعاء الخصـ الذم حمؼ اليميف يقـك عمى غير أساس
. فقد يعيد النظر في القضية بعد الحمؼ كقبؿ الحكـ. الضركرم أف يكشؼ القاضي أدلة جديدة

. فيقتنع بغير ما كاف مقتنعا بو عند تكجيو اليميف المتممة فيقضي ضد مف حمؼ
:  كول عمى اليمين المتممةالن-2
إذا نكؿ الخصـ الذم كجيت إليو اليميف المتممة، فإف األدلة الناقصة التي كاف قد  -

. قدميا إلثبات ادعائو تبقى ناقصة كما كانت بؿ اف الريبة لتزداد في صحة ادعائو بعد أف نكؿ
بعد أف نكؿ مف أجؿ ذلؾ يغمب أف يقضي ضده، كيرل األستاذ السنيكرم أنو يجكز لمقاضي 

ال سيما بعد أف . الخصـ الذم كجو إليو اليميف المتممة أف يكجو ىذه اليميف إلى الخصـ اآلخر
كلكف ليس مف المحتـ ىنا أيضا أف يقضي . 1تعززت أدلة ىذا الخصـ اآلخر بنككؿ خصمو

فقد تظير بعد نككلو أدلة جديدة تكمؿ أدلتو الناقصة . ضده
عمى اليميف المتممة إذ كيؼ يتأتى أف يكجو القاضي  ك في ىذا اإلطار تزداد المطاعف

مف تمقاء نفسو اليميف المتممة إلى الخصـ فيحمفيا، ك يتخذ مف اهلل عز كجؿ شاىدا عمى ما 
. قاؿ ثـ ال يأخذ بيا القاضي بعدئذ أك يطرحيا جانبا

ذا كانت أدلة الدعكل ناقصة غير كافية، ككجو القاضي اليميف المتممة، أفبل يككف مف األكفؽ  كا 
ال فما كاف في حاجة إلى . أف يصدر حكمو عمى نحك ما انتيت إليو نتيجة تكجيو اليميف كا 

                                           
. 586ص  –المرجع السابؽ  –عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم   1
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تكجيييا خاصة ك أنو ىك الذم يختار الخصـ الذم تكجو إليو كيقدر مقدما مدل مبلئمة 
. 1تكجيييا إليو مف كافة النكاحي

دور الخصوم في توزيع عبء اإلثبات : المبحث الثاني 
ة ممؾ لمخصـك ك ليذا فما مف شؾ أف ليـ دكر إيجابي كاسع في تغيير مالدعكل المدف إف

شرع لكؿ ـكالدكر اإليجابي لمخصـك مستمد مف الحقكؽ التي كفميا اؿ. قكاعد عبء اإلثبات
ثبات عكسو كليذا مناقشة خصـ في الدعكل ك أىميا حقيـ في اإلثبات كحقيـ في  الدليؿ كا 

ثـ نتطرؽ ، المبحث األكؿ تحت عنكاف مبدأ الدكر اإليجابي لمخصـك سنتناكؿ ىذه الحقكؽ في
ثـ  ،ب اإلقرار ك اليميف الحاسمةجكـفي المبحث الثاني إلى دكرىـ في تكزيع عبء اإلثبات ب

في المبحث الثالث نتطرؽ إلى مدل إمكانية الخصـك االتفاؽ عمى تعديؿ قكاعد عبء اإلثبات 
 ك مدل تعمؽ ذلؾ بالنظاـ العاـ

الحاسمة  دور الخصوم في توزيع عبء اإلثبات بموجب اإلقرار و اليمين: لمطمب األول ا
الفرع األكؿ حكؿ تكزيع اإلثبات بمكجب اإلقرار ك الفرع . سنتطرؽ ليذا العنصر في فرعيف 
 الثاني بمكجب اليميف الحاسمة 

دور الخصوم في توزيع عبءاإلثبات بموجب اإلقرار : الفرع األول 
خر، كيككف قضائيا إذا ما تـ ىذا اإلقرار آل عميو ؼ شخص بحؽاعتراىك  اإلقرار -

أماـ القضاء، ك اإلقرار قد يككف صريحا أك ضمنيا كقد يككف اإلقرار الصريح مكتكبا أك شفكيا 
(.  مف القانكف المدني 341المادة) كال يشترط شكؿ خاص في ىذه الكتابة 

: يمي إلى فيما طرؽتكسف
قكاعد اإلقرار :  العنصر األكؿ  
 التجزئة في اإلقرار: العنصر الثاني  
 

                                           
 240ص  –السابؽ  المرجع –أحمد أبك الكفا    1
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قواعد اإلقرار  :أوال
: القانكف المدني أف لئلقرار أركانا أربعة مف 341ف مف نص المادة ميتب -

أم أف االعتراؼ ىك تقرير الخصـ بكاقعة معينة عمى أنيا  :اعتراف الخصم*      
كاقعة مادية ك تصرؼ :  حصمت ك ىذا التقرير خبلفا لباقي طرؽ اإلثبات يحمؿ كصفيف

قانكني، بؿ يمكننا القكؿ أنو كاقعة مادية تنطكم عمى تصرؼ قانكني أم كاقعة مختمطة، كىذا 
أنو كاقعة مادية ال حاجة في تمامو إلى قبكؿ مف حيث  ،فاإلقرار. الكصؼ لو نتائجو القانكنية

الخصـ اآلخر كال يجكز لممقر بعد ذلؾ الرجكع فيو، أما مف حيث أنو ينطكم عمى تصرؼ 
التزاـ المقر بالكاقعة التي أقربيا، أم  ةما يشترط لصح توقانكني مف جانب كاحد فيشترط لصح

ة بعيب مف عيكب اإلرادة ك التككيؿ فيو أف يككف المقر أىبل لبللتزاـ كأف تككف إرادتو غير مشكب
(.  مف القانكف المدني 574المادة ) يككف بككالة خاصة ألف اإلقرار مف أعماؿ التصرؼ 

يجب أف ينصب اإلقرار عمى كاقعة قانكنية مدعى : واقعة قانونية مدعى بها*      
معينا ككف محؿ اإلقرارقانكنيا،لذلؾ يجب أف م ابيا عمى المقر سكاء كانت كاقعة مادية أك تصرؼ

صكريا إذا كاف محمو يكذبو ظاىر الحاؿ، كذلؾ يجب تعينا كافيا مانعا لمجيالة، ك يككف اإلقرار 
أف يككف محؿ اإلقرار مما يجكز التعامؿ فيو، فاإلقرار بشيء مخالؼ لمقانكف أك لمنظاـ العاـ أك 

اىنة أك قمار، كال اإلقرار لآلداب غير صحيح، كيترتب عمى ذلؾ أنو ال يصح اإلقرار بديف مر
بالتعامؿ في المخدرات، كغيرىا مع أنو ال يمنع مف قبكؿ  ىذه اإلقرارات في المسؤكلية الجنائية، 

قرار حجية فمئلكيصح اإلقرار في التصرؼ أيا كانت قيمتو كلك زادت عف نصاب الشيادة 
. مطمقة

ئي ك اإلقرار غير بيف اإلقرار القضا يميزىذا الركف الذم : أمام القضاء*     
ظميا القانكف مف جيات فصادر أماـ كؿ جية كؿ إقرار  القضائي، حيث يعتبر إقرارا قضائيا

كما يجكز أف يصدر , القضاء كيشترط أف تككف الجية القضائية مختصة اختصاصا مكضكعيا 
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ال يعتبر كلكف اإل قرار الصادر أماـ النيابة العامة أك قاضي التحقيؽ  ،اإلقرار أماـ المحكميف
. إقرارا قضائيا 
يجب أف يصدر اإلقرار خبلؿ إجراءات الدعكل التي : أثناء سير الدعوى*       

تداءا مف ابيككف اإلقرار فييا دليؿ اإلثبات، كذلؾ يككف في أم مرحمة مف إجراءات الدعكل 
اكل ك العريضة االفتتاحية إلى غاية النطؽ بالحكـ، كلكف اإلقرار الذم يصدر في إحدل الدع

يككف فييا إقرارا قضائيا، ال يككف في دعكل أخرل كلك بيف الخصميف كفي نفس الكاقعة إقرار 
قضائيا، ألف قكتو مقصكرة عمى الدعكل التي صدر فييا، كذلؾ فإف اإلقرار أماـ محكمة 

مف ناحية الكالية أك مف ناحية االختصاص المكضكعي ال يعد إقرارا قضائيا،  مختصةغير
. رار أماـ محكمة غير مختصة مف حيث المكافبخبلؼ اإلؽ

اإلقرار حجة " مف القانكف المدني  01مف ؼ  342تنص المادة : حجية اإلقرار -
 .1"قاطعة عمى المقر

اإلقرار ـ تصبح في غير حاجة إلى إثبات، كمعنى ذلؾ أف الكاقعة التي أقر بيا الخص 
ك ال يككف إال حجة عميو، كما يمكف ال يككف حجة لمقر ألف الشخص ال يصطنع الدليؿ لنفسو 

عيكب اإلرادة أك فقداف األىمية، أما في  بكجكد عيب مففيو بالصكرية أك  عفليذا األخير الط
غير ىذه الحاالت فإنو ال يجكز الرجكع في اإلقرار القضائي ك ال يجكز إثبات عكسو كمف ثـ 

لو مف عبء ريعفي الخصـ المؽ يصبح اإلقرار طريؽ معفي مف اإلثبات ال طريؽ إثبات ذلؾ أنو
يطعف فيو بأحد  بأف اإلثبات كينقمو إلى المقر الذم يقع عميو عبء اإلثبات عدـ صحة إقراره

األسباب التي تقدـ ذكرىا،ك اإلقرار القضائي يصمح أيضا أف يككف مبدأ الثبكت بالكتابة لكاقعة 
اإلشارة إلى أف اإلقرار حجة قاصرة عمى المقر  ركتجد. متصمة بالكاقعة التي تضمنيا بالذات

دائنيف، أك شركاء أك الخمؼ : فبل يتعدل أثره إلى غيرىـ، سكاء كانكا( كرثتو) كخمفو العاـ

                                           
(. أنظر الممحؽ) 2000سنة 02عدد .ؽ.ـ. 09/05/2000بتاريخ  215174:ممؼ: قرار عف المحكمة العميا 1
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الخمؼ العاـ فمك مات المدعى عميو بعد اإلقرار ك قبؿ الحكـ في  صك فيما يخ. الخاص
ا عدـ صحتو بجميع الطرؽ، كلكف إذا الدعكل، فإف اإلقرار ال يككف حجة عمييـ كليـ أف يثبتك

كقت صدكر  أنيـصدر الحكـ قبؿ مكت المكرث كفي مكاجيتو، فإنو يسرل عمى الكرثة، ذلؾ 
(. خمفا عاما) الحكـ ضد مكرثيـ كاف يسرم في حقيـ باعتبارىـ كرثة 

شياد باإل في الفقو اإلسبلمي اإلقرار يككف إما شفييا أك مكتكبا فالعبرة في اإلقرار المكتكب -
شيكد فالكتاب ال يصمح إقرارا، كذلؾ يبطؿ اإلقرار بعد ب قعميو، فإف لـ يستشيد المقر عمى كتاب

كجكده بتكذيب المقر لو المقر في حقكؽ العباد، كبرجكع المقر عف اإلقرار في حقكؽ اهلل 
   1.يرجع في إقراره لئلكراه ال لمغمط مقرأفتعالى،ك لؿ

  التجزئة في اإلقرار: ثانيا
ك ال يتجزأ اإلقرار عمى صاحبو إال إذا :" مف القانكف المدني 02ؼ  342تنص المادة 

". تما كجكد الكقائع األخرلحقاـ عمى كقائع متعددة ك كاف كجكد كاقعة منيا ال يستمـز 
: يمكف تقسيـ اإلقرار القضائي إلى أنكاع ىي  
مدعى عميو في جميع ما إذا اقتصر اإلقرار عمى تصديؽ المدعي  لؿ: اإلقرار البسيط* 

قاؿ في دعكاه انو أقرض  مالمدع أفادعاه، ك ال محؿ في النظر إذا كاف يتجزأ أك ال يتجزأ، فمك
المدعى عميو مائة دينار فأقر المدعى عميو بأنو أقترض منو المائة دينار ك لـ يزد عمى ذلؾ 

. عميو لك كاف حجة قاطعة عمى المدع ،كاف ىذا إقرار بسيطا  ،شيئا
يككف اإلقرار مكصكفا إذا تضمف االعتراؼ بالكاقعة المدعى بيا : اإلقرار الموصوف* 

مع إضافة كاقعة أخرل مرتبطة بيا نشأت كقت نشكء الكاقعة األصمية ك مف شأنيا أف تؤثر في 
فيقر المدعي عميو بالديف ك لكنو  ،نتيجتيا ك مثاؿ ذلؾ أف يدعي الداعي أف لو دينا منجزا

ق ديف معمؽ عمى شرط أك مضاؼ إلى أجؿ،ك اإلقرار المكصكؼ أيضا ال يضيؼ إلى ذلؾ أف
فبل يجكز لمداعي . خذ بو كمو بالكصؼ الذم ألحؽ بو ك إما أف يترؾ كموأأف مإمايقبؿ التجزئة ؼ

                                           
  486.1الصفحة  -المرجع السابؽ  -.السنيكرم أحمد  عبد الرزاؽ 
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ك ىك ىنا كجكد الديف، كيترؾ ما ىك ليس في  ،أف يجزئ اإلقرارفيأخذ منو ما في صالحو
عمى أنو يجكز لممقر لو أف .شرط أك مضاؼ إلى أجؿك ىك أف الديف معمؽ عمى  ،صالحو

. يتخذ مف اإلقرار كسيمة إلثبات ما يدعيو ثـ يقيـ الدليؿ عمى عدـ صحة ما لحؽ بو مف كصؼ
كىي الكاقعة األصمية المدعى  ،إلقرار بالديفمف ا فيككف في المثاؿ السابؽ لممقر لو أف يستفيد
لقا عمى شرط ك ىذا ىك الكصؼ الذم ألحؽ بالكاقعة بيا،ثـ يمجأ إلى إثبات أف الديف لـ يكف مع

 .1األصمية
ك ىك الذم يتضمف إلى جانب الكاقعة األصمية كاقعة أخرل مرتبطة : اإلقرار المركب* 

بيا،نشأت بعد نشكء الكاقعة األصمية،مثاؿ ذلؾ أف يقكؿ المدعي في  دعكاه أنو أقرض المدعي 
منيا،ك الفرؽ  اجزء فى قترض المائة ك لكنو كفاىا أكعميو مائة دينار،ك أقر المدعي عميو أنو أ

بيف اإلقرار المركب ك اإلقرار المكصكؼ أف ىذا األخير فيو تقترف الكاقعة المرتبطة بالكاقعة 
األصمية مف كقت نشكء الكاقعة األصمية،فاألجؿ أك الشرط قد اقترف بالديف مف كقت نشكئو، أما 

جد كة ال تقترف بالكاقعة األصمية مف كقت نشكئيا بؿ تفي اإلقرار المركب فالكاقعة المرتبط
بعدىا، فاإلقرار بالديف مع الكفاء بو إقرار مركب يتككف مف كاقعة المديكنية ك ىي الكاقعة 

ك . كقت نشكئيا بيا مفاألصمية ككاقعة الكفاء ك ىي الكاقعة المرتبطة بيا،ك لكنيا لـ تقترف 
فإذا أقر المديف أنو اقترض ،ال يتجزأ عمى صاحبو األصؿ في اإلقرار المركب أنو ىك أيضا
إال أف يأخذ باإلقرار كمو أك يطرحو كمو،فإذا أخذ  ئفالمائة دينار ك لكنو كفاىا فبل يجكز لمدا
ك إذا طرح الدائف اإلقرار كمو، أعتبر اإلقرار كأف لـ  ،باإلقرار كمو برئت ذمة المديف مف الديف

فبل يجكز تجزئة اإلقرار  ،كعمى المديف أف يثبت الكفاء  ،ديفككاف عمى الدائف أف يثبت اؿ ،يكف
في ىذه الحالة بأف يستبقي اإلقرار بالقرض كيمقي عبء إثبات الكفاء عمى المديف ،فإف ىذا 

كنفس الشيء إذا أقر المديف بكجكد الديف ثـ . يعتبر تجزئة لئلقرار حيث ال تصح التجزئة 
 فتامتبلـز، بب في ذلؾ أف الكاقعتاف األصمية كالمرتبطة بياديد،ك السجانقضائو باإلبراء أك بالت

                                           
  2761ص . اإلثبات في المكاد المدنية ك التجارية . محمد حسف القاسـ /د 
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 تصح فييما التجزئة ،أما إذا كانت الكاقعة المرتبطة ال تستمـز حتما كجكد الكاقعة األصمية كال
كمف ثـ كانت التجزئة  ،فبل تبلـز ما بيف الكاقعتيف كيمكف تصكر كقكع إحداىما دكف األخرل

ديف بكالمثؿ المألكؼ ليذه الحالة ىك اإلقرار بالقرض مع كقكع المقاصة فيو  .فييما جائزة 
آخر،فالمديف ىنا قد اقر بالكاقعة األصمية كىي كاقعة القرض كأضاؼ إلييا كاقعة مرتبطة بيا 
كىي كجكد ديف لو عمى الدائف أكقع المقاصة بيف الدينيف ، فمديكنية المديف لمدائف ال تستمـز 

كما أف مديكنية الدائف لممديف ال تفترض حتما مديكنية المديف ،الدائف لممديف حتما مديكنية 
ك مف ثـ , إذ أف الديف الذم يدعيو الدائف منفصؿ عف الديف الذم يدعيو المديف , لمدائف 

فيعتبر اإلقرار قائما فيما ىك في صالح الدائف فيككف القرض , صحت التجزئة قي ىذا اإلقرار 
خذ بو ك ال ينتقؿ عبء ؤأما بقية اإلقرار فبل م, ال يكمؼ الدائف عبء إثباتو  ثابتا باإلقرار ك

ثـ  ، فإذا أصر عميو بؿ المديف ىك الذم يكمؼ بإثباتو إذا أصر عميو, اإلثبات فيو إلى الدائف 
يككف اإلقرار تجزأ عمى  ىذا النحك، كقرار قائما في إثبات القرض ،  اإلعجز عف  إثباتو بقي 

عبء إثبات ما ليس في صالحو عمى المديف كالمعيار   لما ىك في صالحو كألؽ ئفلداأخذ منو ا
يتجزأ عمى صاحبو أك يتجزأ ىك معيار الالذم أتخذ ىنا لمعرفة ما إذا كاف اإلقرار المركب 

في فقرتيا الثانية، ك مسألة عدـ  تجزئة اإلقرار    342تشريعي ذكره التقنيف المدني في المادة
تو مف  مسائؿ القانكف تخضع لرقابة  المحكمة العميا، لكف يجب أف تثار مسألة أك عدـ تجزئ

. التجزئة أماـ محكمة المكضكع، فبل يصح أف تثار ألكؿ مرة أماـ المحكمة العميا 
دور الخصوم في توزيع عبء اإلثبات بموجب اليمين الحاسمة : الفرع الثاني 

القانكف إلثبات دعكاه، كال يقر لو خصمو  عندما يعكز الخصـ الدليؿ الذم يسمح بو
بصحة ما يدعيو، ال يبقى أمامو إال طريؽ كاحد يمجأ إليو، ىك أف يتحكـ إلى ضمير ىذا 

الخصـ، فيكجو إليو اليميف الحاسمة يطمب منو حمفيا لحسـ النزاع ك ال يممكـ مف كجيت إليو 
تقدـ بو القانكف إلى الخصـ الذم اليميف إال أف يقبؿ ىذا االحتكاـ كىذا ىك اإلسعاؼ الذم م

يعكزه الدليؿ القانكني فالقانكف إذ يتشدد في اقتضاء أدلة معينة، ال يصؿ إال الحقيقة القضائية 
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كىي بعد حقيقة نسبية، كذلؾ سعيا كراء االستقرار، لكنو بعد أف يقضي كاجب االستقرار، يرضى 
حتكـ إلى ضمير خصمو الذم أنكر جانب العدؿ، بتمكيف مف يعكزه الدليؿ القضائي مف أف م

عميو ما يدعيو، فيكجو إليو اليميف الحاسمة، فإف حمفيا الخصـ، فقد أثبت بذلؾ أف ضميره راض 
ف  بإنكار صحة االدعاء، كلما كاف ىذا االدعاء ال دليؿ عميو، لـ يبؽ بد مف الحكـ برفضو، كا 

ـ عيو بو اقتضى ىذا نكؿ كاف في ىذا النككؿ إقرار ضمني بصحة االدعاء، فكجب الحؾ
. اإلقرار

كيتبيف مف ذلؾ أف تكجيو اليميف الحاسمة ىك تصرؼ قانكني إف ىك إرادة الخصـ الذم 
يكجو اليميف في أف يحتكـ إلى ضمير خصمو بما يترتب عمى ذلؾ مف نتائج قانكنية ك االحتكاـ 

. د تكجيو اليميفعمى ىذا النحك يعتبر تصرفا قانكنيا يتـ بإرادة منفردة إذ ىك ينتج بو جر
ك الفقو يتردد في تكييؼ اليميف الحاسمة بيف أنيا تحكيـ أك صمح، كالذم يقطع في أنيا ليست 

بصمح، أف الصمح يقتضي نزكؿ كؿ مف المتصالحيف عف جانب مف ادعائو، ك مف يكجو 
اليميف ال ينزؿ عف شيء دكف شيء، فيك إما أف يخسر كؿ دعكاه أك يقضي لو بيا كميا، فإذا 

ا خسر دعكاه أك كسبيا فميس ذلؾ مترتبا عمى إرادتو، بؿ ىي النتيجة المحتمة الحتكامو إلى ـ
إما بخسارة الدعكل إذا حمؼ الخصـ، أك : ضمير خصمو، كضمير الخصـ ىك الذم حكـ

 . بكسبيا إذا نكؿ
كحقيقة اليميف الحاسمة أنيا تعفي الخصـ مف إقامة الدليؿ إلثبات مزاعمو كلذلؾ فيي 

ك تتميز اليميف الحاسمة في أنيا حؽ مف . التي تصمح لتككف مكضكع دراسة ىذا الفصؿ كحدىا
. حقكؽ الخصـ ك ال يستحمؼ الخصـ إال بناءا عمى طمب الخصـ اآلخر

كتفترؽ اليميف عف البينة، في أف اليميف شرعت إلثبات خبلؼ الظاىر، كمعنى ذلؾ أف 
صمية كىي براءة ذمتو، فيجب قبكؿ قكلو إلى أف المدعى عميو بإنكاره يعتبر متمسكا بالحالة األ

يثبت شغؿ ذمتو بسبب طارئ، لكف نظرا الحتماؿ كذب المدعى عميو بإنكاره فإنو يكثؽ قكلو 
. إذا طمب المدعي تحميفو عندما يعجز عف اإلثبات. باليميف التي يؤدييا
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. كتقضي القاعدة العامة، أف مف كاف القكؿ قكلو يصدؽ بيمينو 
دور الخصوم في توزيع عبء اإلثبات بموجب االتفاق : لثاني المطمب ا
في تكزيع عبء  اإلثبات بمكجب اإلقرار  دكر الخصـك إلىالسابؽ  طمبنا في الـضبعدما تعر

سنتعرض في ىذا المبحث إلى اتفاؽ الخصـك أنفسيـ قبؿ كقكع النزاع أك  ،كاليميف الحاسمة
أف الذم يكمؼ  لفيتـ االتفاؽ بينيـ عؿ ،تعديؿ القاعدة العامة في عبء اإلثبات عمىأثنائو 
فيؿ مثؿ ىذا االتفاؽ جائز كيقره ،ك الذم يكمؼ باليميف ىك المدعي، عميو  لىك المدع بالبينة

الؼ ذلؾ ؟ ىذا ما سنتعرض لو في ىذا البحث كالذم قسمناه إلى خالمشرع ؟ أـ أف األمر ب
في المطمب األكؿ التعديؿ االتفاؽ لقكاعد عبء اإلثبات ك في المطمب الثاني  فتناكلنا. مطمبيف

تعرضنا إلى مدل جكاز االتفاؽ عمي مخالفة قكاعد عبء اإلثبات 
تفاقي لقواعد عبء اإلثبات إلالتعديل ا: الفرع األول 

ـ قتضى البحث في ىذه المسألة أف نتعرض ليحث المسألة تعمؽ قكاعد عبء اإلثبات بالنظام
تباعيا أماـ االتي يتعيف  اإلجرائيةإذا كاف مف المتفؽ عميو أف قكاعد اإلثبات قكالحقيقة أف, العاـ

كبالتالي فانو ال يجكز  ،المحاكـ في إثبات الدعكل كالمكاجية باألدلة تتعمؽ بالنظاـ العاـ
في أم  كما يجكز ألم طرؼ أف يتمسؾ بيا ،لؤلطراؼ أف يتفقكا عمى خبلؼ ما تقضي بو

كذلؾ ألنيا تتعمؽ بسير أعماؿ  ،مرحمة كانت عمييا الدعكل ك لك ألكؿ مرة أماـ المحكمة العميا
إذا كاف األمر  .كبالتالي فإنو ال يممؾ األطراؼ تغيرىا عف طريؽ االتفاؽ ،السمطة القضائية

تتعمؽ بمحؿ  التي كذلؾ بالنسبة لمقكاعد اإلجرائية فإف األمر مختمؼ بالنسبة لمقكاعد المكضكعية
ىؿ تتعمؽ بالنظاـ العاـ أـ ال  .فقد اختمؼ بشأنيا الفقو القانكني ،اإلثبات ك عبءه كتنظيـ طرقو

  ؟ عمى مذىبيف
ك ىذا . اـ العاـنظكمنيا عبء اإلثبات تتعمؽ باؿ ،يرل أنصاره أف قكاعد اإلثبات المكضكعية

اه أف التصكير التنظيمي لمعدالة ك يرل أنصار ىذا االتج.المذىب يعتنقو جميكر الفقو الفرنسي 
شرع قد نظـ سمفا قكاعد اإلثبات ـفإذا كاف اؿ ،يجب أف يغمب عمى التصكير االتفاقي أك الفردم
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المكضكعية، فإف ىدفو مف ذلؾ تكفير الضمانات الجكىرية لتحقيؽ العدالة، فالخصـك ليـ كامؿ 
لجكء إليو طمبا لحماية حقكقيـ فإذا ىـ ارتضكا اؿ ،الحرية في المجكء إلى القضاء مف عدمو 

ك ال يسعيـ إال االنصياع لما كضعو القانكف  ،فإنيـ يككنكف قد كضعكا باختيارىـ حدا لحريتيـ 
ك بالتالي ال يجكز لؤلطراؼ االتفاؽ سمفا  .فيمتزمكف باتباعيا  ،مف قكاعد إجرائية أك مكضكعية

المصمحة العامة تقتضي أف يقـك  ألف 1ؼ ما تقضي بو ىذه القكاعد أك التنازؿ عنياالعمى خ
ك  .دكف أف يعرقؿ سيره اتفاؽ األطراؼ  ،الجياز القضائي بما ىك مكمؼ بو عمى أكمؿ كجو

ذلؾ أف الخصكمة ال  ،الكاقع أف ما ذىب إليو أصحاب ىذا االتجاه ال يخمك مف شطط كاضح
الغاية  ك ليس ليا شأف بالمصمحة العامة  بؿ إف ،تمس سكل مصالح األطراؼ الخاصة 

. يـ الجياز القضائي إنما ىي حماية مصالح األفراد الخاصة تنظالعظمى مف 
: المذىب الثاني 

 ،ك ال سيما عبء اإلثبات ،ك يرل أنصاره أف قكاعد اإلثبات المكضكعية ال تتعمؽ بالنظاـ العاـ 
ك  ،ىـ عف الخصكمة ممؾ ألطرافياتك حج .ذىب يؤيده الفقو المصرم ك القضاءالـك ىذا

ك ماداـ عف القانكف كفؿ الفرد حرية التصرؼ في حقكقو بما في  ،القانكف كفؿ ليـ حرية تقاضي
ك مف  ،محققا لمصمحتو اهفيككف ليـ مف باب أكلى الحؽ في حمايتيا بما ير ،ذلؾ التنازؿ عنيا 

ك إف كاف ىناؾ  ،ثـ فأنو يجكز أف يتفؽ الطرفاف مقدما عمى خبلؼ ما تقضي بو ىذه القكاعد
ك ،خبلؼ في الفقو المصرم في اعتبار بعض القكاعد المتعمقة بطرؽ اإلثبات مف النظاـ العاـ 

ك الذم ييمنا ىك أف االتفاؽ قائـ بيف الفقو المصرم  بحثنابحث ىذا الخبلؼ خارج عف نطاؽ 
ـ العاـ ك مف ثـ يجكز لؤلطراؼ اعمى اعتبار القكاعد المتعمقة بعبء اإلثبات ليست متعمقة بالنظ

أك يكمؼ بو  ،المدعي مف عبء اإلثبات  لكأف يتفقكا عمى أف يعؼ ،ف يتفقكا عمى خبلفياأ
مف القانكف  138المادة  تنص.11ك ىذه بعض األمثمة التي تكضح ذلؾ ،عميو  لالمدع
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بأف حارس الحيكاف مسؤكؿ عما يحدثو الحيكاف مف ضرر، ما لـ يثبت أف كقكع " :المدني
ك مع ذلؾ فإنو يجكز االتفاؽ مقدما عمى تعديؿ ىذه " لو فيو الحادث كاف سبب أجنبي ال يد

القاعدة، كأف يتفؽ شريكاف في مرعى كاحد عمى أف كؿ ضرر يقع مف مكاشي أحدىما عمى 
أثبت شريكو التقصير أك اإلىماؿ في  ذايككف األكؿ مسؤكؿ عنو إال إ  المكاشي اآلخر 

المستأجر مسؤكؿ عف حريؽ العيف بأف  مف القانكف المدني 1ؼ 496لمادة ا تنص.جانبو
لو فيو ك مع ذلؾ فإنو يجكز االتفاؽ مقدما  المؤجرة ما لـ يثبت أف الحريؽ نشأ عف سبب ال يد

حريؽ كأف يتفقا عمى أف المستأجر غير مسؤكؿ عف أم  ،عمى نقؿ عبء اإلثبات إلى المؤجر 
 .ستأجرما لـ يثبت المؤجر كجكد الخطأ في جانب الـ ،في العيف المؤجرة 

كما أف األصؿ أ ف أميف النقؿ مسؤكؿ عف الضرر الذم يحدث أثناء النقؿ لمشخص أك لمشيء 
ك مف ثـ فإف عبء نفي الخطأ يقع  ،بناء عمى ما تقضي بو قكاعد المسؤكلية العقمية  ،المنقكؿ 

عمى نقؿ  عافك لكف يجكز االتفاؽ سمفا ما لـ يكف ىناؾ شرط إذ ،عمى عاتؽ مسؤكؿ النقؿ
عمى أف المكمؼ بإثبات الخطأ في جانب  اكأف يتفؽ ،اإلثبات إلى الشخص المتعاقد معوعبء 

. مسؤكؿ النقؿ ىك الشخص المتعاقد معو
كما يجكز أف يتـ االتفاؽ عمى تعديؿ قكاعد عبء اإلثبات قبؿ حصكؿ النزاع فإنو يجكز أ ف  -

ثبات كاقعة معينة أ ف يتطكع فمثبل يجكز لمخصـ الذم لـ يكف أصبل مكمفا بإ ،يتـ أثناء كقكعو 
مع مبلحظة أف ذلؾ لك تـ ك أجابو القاضي إلى طمبو فميس لو الرجكع عما ألـز  ،لمقياـ بإثباتيا

.  نفسو بو بحجة أنو لـ يكف مكمفا أصبل بإثبات 
ك قد فرؽ الدكتكر سميماف مرقص بيف الشخص الذم يتطكع بإثبات ما لـ يكف مكمفا بو ك ىك 

ك أنو قصد التنازؿ عف قياـ خصمو  ،األصؿ في ىذا العبء ليس كاقعا عميو عمى بينة مف أ ف
ال يجكز لو الرجكع عما ألـز نفسو بو بحجة أنو غير مكمؼ ، فمثؿ ىذا الشخص بعبء اإلثبات 

  -خطأ -ك بيف الشخص الذم يقـك بتحمؿ مشاؽ عبء إثبات معتقدا ،أصبل بعبء اإلثبات
فمثؿ ىذا الشخص ال يعد تطكعو ىذا نزكال عف حقو في تكميؼ خصمو بعبء  ،عميو قكقكع
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فبل ينبغي التعكيؿ عميو ك يتعيف إعماؿ  ،ألنو يقـك عمى أساس خطأ في القانكف ،اإلثبات 
شقة عبء اإلثبات مع سككت خصمو يعد بمثابة االتفاؽ ـطكعو بالقياـ بت ذلؾ ألف،  1 .القاعدة

 ات، فبل يحؽ لو الرجكع عف القياـ بما ألـز نفسو بينيما عمى نقؿ عبء اإلثب
دور الخصوم في توزيع عبء اإلثبات بموجب االتفاق :  الفرع الثاني
 ،في تكزيع عبء  اإلثبات بمكجب اإلقرار كاليميف الحاسمة دكر الخصـك إلى ناضبعدما تعر
جكاز االتفاؽ عمي إلى مدل كثانيا التعديؿ االتفاؽ لقكاعد عبء اإلثبات أكال الى  سنتعرض

مخالفة قكاعد عبء اإلثبات 
قتضى البحث في ىذه المسألة أف نتعرض ليحث م تفاقي لقكاعد عبء اإلثباتإلالتعديؿ ا: أكال  

إذا كاف مف المتفؽ عميو أف قكاعد  قكالحقيقة أف, المسألة تعمؽ قكاعد عبء اإلثبات بالنظاـ العاـ
اـ المحاكـ في إثبات الدعكل كالمكاجية باألدلة تتعمؽ تباعيا أـاالتي يتعيف  اإلجرائيةاإلثبات

كما يجكز  ،كبالتالي فانو ال يجكز لؤلطراؼ أف يتفقكا عمى خبلؼ ما تقضي بو ،بالنظاـ العاـ
ألم طرؼ أف يتمسؾ بيا في أم مرحمة كانت عمييا الدعكل ك لك ألكؿ مرة أماـ المحكمة 

كبالتالي فإنو ال يممؾ األطراؼ تغيرىا  ،القضائية كذلؾ ألنيا تتعمؽ بسير أعماؿ السمطة ،العميا
إذا كاف األمر كذلؾ بالنسبة لمقكاعد اإلجرائية فإف األمر مختمؼ بالنسبة  .عف طريؽ االتفاؽ
فقد اختمؼ بشأنيا الفقو  ،التي تتعمؽ بمحؿ اإلثبات ك عبءه كتنظيـ طرقو لمقكاعد المكضكعية

  : ؟ عمى مذىبيف ىؿ تتعمؽ بالنظاـ العاـ أـ ال .القانكني
اـ نظكمنيا عبء اإلثبات تتعمؽ باؿ ،يرل أنصاره أف قكاعد اإلثبات المكضكعية :المػذىػب األكؿ

ك يرل أنصار ىذا االتجاه أف التصكير .ك ىذا المذىب يعتنقو جميكر الفقو الفرنسي . العاـ
شرع قد نظـ ـفإذا كاف اؿ ،التنظيمي لمعدالة يجب أف يغمب عمى التصكير االتفاقي أك الفردم

سمفا قكاعد اإلثبات المكضكعية، فإف ىدفو مف ذلؾ تكفير الضمانات الجكىرية لتحقيؽ العدالة، 
فإذا ىـ ارتضكا المجكء إليو طمبا  ،فالخصـك ليـ كامؿ الحرية في المجكء إلى القضاء مف عدمو 

                                           
.  305ص  –المرجع السابؽ  –محمد فتح اهلل النشار    1



في توزيع عبء اإلثبات الفصل الثاني                                     دور القاضي  

 

74 
 

ك ال يسعيـ إال االنصياع لما  ،لحماية حقكقيـ فإنيـ يككنكف قد كضعكا باختيارىـ حدا لحريتيـ 
ك بالتالي ال يجكز  .فيمتزمكف باتباعيا  ،كضعو القانكف مف قكاعد إجرائية أك مكضكعية

ألف المصمحة  1ؼ ما تقضي بو ىذه القكاعد أك التنازؿ عنيااللؤلطراؼ االتفاؽ سمفا عمى خ
دكف أف يعرقؿ سيره  ،العامة تقتضي أف يقـك الجياز القضائي بما ىك مكمؼ بو عمى أكمؿ كجو

ذلؾ  ،ك الكاقع أف ما ذىب إليو أصحاب ىذا االتجاه ال يخمك مف شطط كاضح. اتفاؽ األطراؼ 
العامة  بؿ  ك ليس ليا شأف بالمصمحة ،أف الخصكمة ال تمس سكل مصالح األطراؼ الخاصة 

 .يـ الجياز القضائي إنما ىي حماية مصالح األفراد الخاصة تنظإف الغاية العظمى مف 
ك ال  ،ك يرل أنصاره أف قكاعد اإلثبات المكضكعية ال تتعمؽ بالنظاـ العاـ :المذىب الثاني 

. ذىب يؤيده الفقو المصرم ك القضاءالـك ىذا ،سيما عبء اإلثبات
ك ماداـ عف القانكف  ،ك القانكف كفؿ ليـ حرية تقاضي ،ىـ عف الخصكمة ممؾ ألطرافياتك حج

فيككف ليـ مف باب أكلى الحؽ  ،كفؿ الفرد حرية التصرؼ في حقكقو بما في ذلؾ التنازؿ عنيا 
ك مف ثـ فأنو يجكز أف يتفؽ الطرفاف مقدما عمى خبلؼ  ،محققا لمصمحتو اهفي حمايتيا بما ير

بعض القكاعد  ك إف كاف ىناؾ خبلؼ في الفقو المصرم في اعتبار ،ما تقضي بو ىذه القكاعد
ك الذم  بحثنانطاؽ  ك بحث ىذا الخبلؼ خارج عف،المتعمقة بطرؽ اإلثبات مف النظاـ العاـ 

ييمنا ىك أف االتفاؽ قائـ بيف الفقو المصرم عمى اعتبار القكاعد المتعمقة بعبء اإلثبات ليست 
 لا عمى أف يعؼكأف يتفقك ،ـ العاـ ك مف ثـ يجكز لؤلطراؼ أف يتفقكا عمى خبلفياامتعمقة بالنظ

ك ىذه بعض األمثمة التي تكضح  ،عميو  لأك يكمؼ بو المدع ،المدعي مف عبء اإلثبات 
. 11ذلؾ
بأف حارس الحيكاف مسؤكؿ عما يحدثو الحيكاف مف " :مف القانكف المدني 138المادة  تنص

ك مع ذلؾ فإنو يجكز " لو فيو ضرر، ما لـ يثبت أف كقكع الحادث كاف سبب أجنبي ال يد
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التفاؽ مقدما عمى تعديؿ ىذه القاعدة، كأف يتفؽ شريكاف في مرعى كاحد عمى أف كؿ ضرر ا
أثبت شريكو  ذايككف األكؿ مسؤكؿ عنو إال إ  اليقع مف مكاشي أحدىما عمى مكاشي اآلخر 

 .التقصير أك اإلىماؿ في جانبو
 بأف المستأجر مسؤكؿ عف حريؽ العيف مف القانكف المدني 1ؼ 496لمادة ا تنص

لو فيو ك مع ذلؾ فإنو يجكز االتفاؽ مقدما  المؤجرة ما لـ يثبت أف الحريؽ نشأ عف سبب ال يد
حريؽ كأف يتفقا عمى أف المستأجر غير مسؤكؿ عف أم  ،عمى نقؿ عبء اإلثبات إلى المؤجر 

. ستأجرما لـ يثبت المؤجر كجكد الخطأ في جانب الـ ،في العيف المؤجرة 

لنقؿ مسؤكؿ عف الضرر الذم يحدث أثناء النقؿ لمشخص أك لمشيء كما أف األصؿ أ ف أميف ا
ك مف ثـ فإف عبء نفي الخطأ يقع  ،بناء عمى ما تقضي بو قكاعد المسؤكلية العقمية  ،المنقكؿ 

عمى نقؿ  عافك لكف يجكز االتفاؽ سمفا ما لـ يكف ىناؾ شرط إذ ،عمى عاتؽ مسؤكؿ النقؿ
عمى أف المكمؼ بإثبات الخطأ في جانب  اكأف يتفؽ ،عبء اإلثبات إلى الشخص المتعاقد معو
. مسؤكؿ النقؿ ىك الشخص المتعاقد معو

كما يجكز أف يتـ االتفاؽ عمى تعديؿ قكاعد عبء اإلثبات قبؿ حصكؿ النزاع فإنو يجكز أ ف  -
فمثبل يجكز لمخصـ الذم لـ يكف أصبل مكمفا بإثبات كاقعة معينة أ ف يتطكع  ،يتـ أثناء كقكعو 

مع مبلحظة أف ذلؾ لك تـ ك أجابو القاضي إلى طمبو فميس لو الرجكع عما ألـز  ،ياـ بإثباتيالمؽ
.  نفسو بو بحجة أنو لـ يكف مكمفا أصبل بإثبات 
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في األخير نختم بحثنا ىذا ببعض المالحظات واالستنتاجات حول أىم النقاط التي 
تعرضنا إلييا، من خالل دراسة عبء اإلثبات و كيفية توزيعو و دور القاضي و الخصوم في 

حيث عرفنا ماىية عبء اإلثبات بأنو ذلك الثقل الممقى عمى عاتق أحد األطراف . ىذه العممية
و المعبر عنو بواجب أحدىما في تقديم الدليل أمام القضاء عن صحة  في خصومة قضائية،

ادعائو، و ىذا الخصم قد يكون مدعيا في الدعوى أو مدعا عميو، فالعبرة برافع االدعاء سواء 
كان طمبا أو دفعا، ال برافع الدعوى أمام ساحة القضاء، فيكون بذلك رافع االدعاء و ىو 

يف يفرض عميو بذل جيد في إثبات ادعائو وفق القواعد و المدعي في اإلثبات في مركز ضع
في مقابل ذلك، يجمس الخصم اآلخر مجمس المترقب . باستعمال الوسائل التي حددىا القانون

المالحظ، ينتظر فوزه بمجرد إخفاق خصمو في إثبات ادعائو، أو انتقال العبء إليو بمجرد 
في اإلثبات ىو الطرف الضعيف، و المدعى نجاح الخصم في ميمتو، و بالتالي يكون المدعي 

. عميو ىو الطرف القوي
لكن بالنظر إلى محل اإلثبات و محل عبء اإلثبات خاصة، و ما يكتنفو من تعقيد و 
تركيب، حيث ال يتحقق المحل و ال يكون موجودا إال باتحاد جميع عناصره، إضافة إلى كونو 

يكون لو وجود في عالم القانون إال إذا اتحد  فالعقد ال. جائزا لإلثبات و منتجا في الدعوى
تراضي طرفيو و محمو وسببو، وكانت أىمية طرفيو سميمة و رضاىما سميما من كل العيوب، 

كذلك بالنسبة لممحل عبء . وكان المحل موجودا و مشروعا و السبب حقيقيا و مشروعا
عالقة السببية، وغيرىا من اإلثبات الناشىء عن الفعل الضار، من توافر الخطأ و الضرر و ال

وغيرىا من وقائع مادية و تصرفات ... مصادر الحقوق من إثراء بال سبب و إرادة منفردة
كل ىذا يجعمنا نتصور بأن إثبات الحق ال يتم إال بإثبات جميع عناصره، و ىو من . قانونية

. قبيل المستحيل بالنسبة لممكمف بيذا العبء
قانون تخفيف العبء عمى المكمف بو، فألزم المدعي في أخذا بيذه االعتبارات، قرر ال

اإلثبات باالكتفاء بإثبات عناصر الحق التي تجعمو مرجحا لموجود، و لم يمزمو بإثبات كافة 
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عناصر الحق، ألن ذلك يثقل كاىمو، و الوسيمة المستعممة في ىذا التخفيف ىي توزيع عبء 
. منواإلثبات بين الخصوم، بحيث يتحمل كل طرف جزءا 

إن استعمال ىذه الوسيمة قد يكون إما من طرف القاضي الفاصل في النزاع، أو من 
طرف الخصوم أنفسيم، و يتجمى ىذا الدور أثناء خصومة معينة،  من خالل االستعانة بطريقة 

قد يتدخل القاضي في توزيع عبء اإلثبات، وىو مظير . من طرق اإلثبات التي حددىا القانون
اإليجابي، يظير ذلك جميا عند استعمال القرائن و اليمين القضائية كدليل في من مظاىر دوره 

الدعوى، و القرائن المقصودة في ىذا المجال ىي القرائن القابمة إلثبات العكس، سواء كانت 
قرائن قانونية قاطعة أو غير قاطعة أو قرائن قضائية، ففيما يتعمق بالقران القانونية بنوعييا 

القاطع، تعتبر طريقا معفيا من اإلثبات، يقرر القاضي بمجرد توفرىا تدعيما لكفة القاطع و غير 
خصم، إعفاء ىذا األخير من إثبات ادعائو، و يمقي العبء عمى الخصم األخر ليثبت عكس 

قرينة قانونية قاطعة و : القرينة المستعممة، و في ىذا المجال يجب تجنب الخمط بين المفيومين
كإثبات التزوير في الحكم القضائي ) ن األولى قابمة لمتكذيب و اإلبطال قاعدة موضوعية، أل

، أما الثانية فيي قاعدة قانونية تتميز بالعمومية ( -مثال  -الحائز لقوة الشيء المقضي بو 
أما فيما يتعمق بالقرائن القضائية، فيي . والشمولية و التجريد واإللزام، فال يمكن إثبات عكسيا

ا القاضي من واقعة معمومة في الدعوى كدليل عمى وجود واقعة أخرى مجيولة في التي يستنبطو
الدعوى، وليا نفس حجية اإلثبات بشيادة الشيود،  عندما يستنبطيا القاضي فيو يرجح صدق 

. أحد الخصوم وبالتالي فيو يمقي عمى الخصم اآلخر عبء إثبات عكس القرينة القضائية
القاضي يظير جميا في كل من نوعي اليمين، المتممة و  فيما يتعمق باليمين، فإن دور

حتى و لو اعتبرنا ىذا الدور محدودا فيما يخص اليمين الحاسمة، حيث  يقتصر دوره ’ الحاسمة
في منع الخصم من توجيييا نحو خصمو تعسفا، أما فيما يخص اليمين المتممة، فالقاضي 

ليل ليستكممو بتوجيو اليمين إلى الخصم الذي يتحكم فييا كميا، فيو الذي يقدر توفر بداية الد
تقوى حجتو، أي أن القاضي قد يوجو اليمين إلى المدعي الذي لم يستطع إثبات ادعائو، فيحمفيا 
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ىو عوض المدعي عميو وفق لمقاعدة العامة في اإلثبات التي تنص عمى أن اليمين يحمفيا 
ن ىذه اليمين و األنواع الخاصة من المدعي، و تجدر  اإلشارة إلى أنو يجب تجنب الخمط بي

اليمين ، ألن المشرع نص عمى اقتصار استعمال ىذه األخيرة  في نزاعات معينة، كما وضع 
مثال  -كاليمين في النزاع حول متاع البيت) قواعد خاصة بيا تختمف عن قواعد اليمين العامة 

-  .)
يكون بارزا من خالل لجوئيم إلى أما فيما يتعمق بدور الخصوم في توزيع عبء اإلثبات، فيو 

اإلقرار وتوجيو اليمين الحاسمة، كما أنيم قد يتفقون عمى التوزيع، 
وىذا الدور ناتج عن مبدأ عام مفاده أن الدعوى المدنية ممك لمخصوم، يتحكمون فييا، 

 ففيما يتعمق باليمين الحاسمة، يختار. فميس لمقاضي فييا إال دور توجيو و مراقبة اإلجراءات
الخصم توجيييا إلى خصمو إذا عجز عن إثبات ادعائو، احتكاما إلى ضميره، و في مقابل 

و فيما يتعمق باإلقرار، تظير عممية توزيع عبء .  ذلك ينشأ لمخصم اآلخر حق رد ىذه اليمين
اإلثبات من خالل اإلقرار المركب من واقعتين غير مرتبطتين ارتباطا وثيقا، حيث يكمف الخصم 

كذلك قد يتفق الخصوم عمى . إقرار خصمو بإثبات الواقعة المرتبطة بالواقعة المقر بيا الذي قبل
توزيع عبء اإلثبات سواء قبل نشوء النزاع أو بعد نشوئو، و يشترط في ىذا االتفاق عدم 

مخالفتو لمنظام العام، لكن تبقى مظاىره نادرة الوجود في القانون الجزائري و   قميمة االستعمال 
. ناحية العمميةمن ال

و كآخر مالحظة، نرى أن النصوص القانونية التي تنظم اإلثبات في القانون الجزائري 
زيادة عمى أن ىذه  .قاصرة و غير كافية من الناحية الفعالية، فاألجدر تدعيميا و تطويرىا

د القواعد حاليا مبعثرة بين نصوص مختمفة، في حين أنو سيكون أنجع وأقرب إلى الصواب توحي
 .قواعد اإلثبات وجمعيا في تقنين واحد، كما فعل المشرع المصري
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 المذكرة مــلخص

 

اإلثبات  بأنى  إقامٌ  الدليل  أمام   "لقد  درج  الفقى  علٍ  اعتبار 

القضاء  علٍ  واقعٌ  أو  عمل  قانونً  يستند  إلٍ أي منوما  طلب  أو 

والواقع أن إقامٌ  الدليل  أمام  مرفق  القضاء  ليس     " دفع  أو دفاع

باألمر الوين  وهو  عبء علٍ صاحبى  لذلك   اصطلح   علٍ  تسميٌ    

التكليف    بإقامٌ   هذا   الدليل    بعبء   اإلثبات    إذ أن  القاضً   

يجمع  خالل   مراحل  الدعوى   جملٌ   من المعطيات   قصد   

الحقيقٌ   القضاُيٌ   وفصل   النزاع   المطروح     الوصول   إلٍ 

نطرح  أمامى   والتً   يقدموا   األطراف   قصد   تأكيد   دعواهم وعليى

 ما هو دور القاضً والخصوم فً توزيع عبء اإلثبات  السؤال التالً َ

 

 الدليل/2     عبء اإلثبات /1:الكلمات المفتاحيٌ

 المدعً/4            الدعوى  /3                     

  الخصوم /6              اليمين/ 5                     

 

 

 

 
 

 

 


