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 مقدمة: 
 

,  أحدثت تطوراً تشريعياً هاماً خطوة عصرية  بمثابة    1947عام   السوري    بيّنات الصدر قانون  

لإل الناظمة  األحكام  فصل  في  أصول    ثبات برز  قانون  وأحكام  المدني  القانون  أحكام  عن 

ببقية  المحاكمات, فكان مبادرة سبّ  لم  المّشرع اقة للمشرع السوري مقارنة  الذين  العرب  ين 

حقاً وبعد ردح من  واألحكام القانونية األخرى, إال ال  بيّنات يلحظوا هذا الفصل بين أحكام ال

 الزمن. 

اإل بأدلة  المتعلقة  القانونية  المواد  بشرح  باالجتهاد    ثبات وسنقوم  مستعينين  عليها  ونعلق 

أعزاءنا طالب   لتمكين  والفقهي  في جامعة  القضائي  الحقوق  كلية  في  الرابعة  الشام  السنة 

من الناحية النظرية والعملية. فيساعدهم في حياتهم الدراسية    ثبات الخاصة, من فهم قواعد اإل 

أهم   استعمال  من  تمكينهم  من حيث  التخرج,  بعد  لما  معهم  هذا  يستمر  كما  قانون,  كطلبة 

ويصل بهم إلى مبتغى كل رجل قانون في  .  الوسائل القانونية المستخدمة في الحياة الحقوقية 

 تملك منطق ولغة قانونية سليمة. 

قامة الحجة عليه، إالحق هو  إثبات , فثبات كان البد من توضيح فحوى المقصود بال من هنا 
  -كان للرومان السبق في التعبير عنها-ساسيةأعلى حقيقة  ثبات سست نظريات ال أوقد ت
 . عند حصول المنازعة عدما   صبحن الحق المجرد عن الدليل ال وجود له ويأوهي 

شرائع الوضعية فقط, بل تجلى أكثر وضوحا  في السالم لم يشغل سائر ال  ثبات واالهتمام بال
الحق, مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى: "  يا أيها   إثبات الذي حرص على تنظيم إعداد وسيلة 

 (.1") ..الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه
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(, 1عادل) كما حرص الســـــــالم على تماين أحـــــــحات الحقوا من التمتع بها بتقرير ق ـــــــا 
(. وعلى حض الخصــــــم على 2فيقول هللا تعالى:" وإذا حامتم بين الناس أن تحاموا بالعدل ")

أال يأخذ غير حقه ولو ق ــــــي له به, فيقول رســــــول هللا محمد حــــــلى هللا عليه وســــــلم:" إن م 
تختصــــــمون إلي, ولعل بع ــــــام أن ياون ألحن بحجته من بعض فأق ــــــي له على نحو ما 

 (.3فمن قطعت له من حق أخيه شيئا  فإنما أقطع له قطعة من النار ")أسمع منه, 
ــعية  و  ــرائع الوضـــــــــــ في  دلة القانونية منزلة متقدمة وتحديدا  احتلت ال تابة من بين األفي الشـــــــــــ

 المسائل المدنية والتصرفات العقدية. 
  ثبات لالق ـــــــــــائي, وهو يختل  عن ا  ثبات الذي نقصـــــــــــده في اللغة القانونية هو ال  ثبات وال

ــا , وذلك كال ٌيعد بالمعنى العام الذي    العلمي أو  ثبات خاليا  من كل قيد وال ياون أمام الق ــــــ
غير الق ـــــــــائي هو البحي عن الحقيقة المجردة من   ثبات التاريخي, فالغرض من ال  ثبات ال

 أي سبيل.
ــائي ينصـــــــن على واقعة قانونية, إذ   ثبات فال دعى ليس هو الحق الم  ثبات ن محل الإالق ـــــ

ــد ـبذـلك    إثبـات ـبه, وإن كـان اـلداري في الحـياة العملـية القول "   الواقعـة    إثبـات الحق ", ويقصــــــــــــ
ــن   ــ  الحق, أي ينصـــ ــدر القانوني الذي ينشـــ ــدر الحق, أي المصـــ على الواقعة القانونية    مصـــ

المنشــــئة للحق. والواقعة القانونية التي نقصــــدها هنا هي الواقعة بالمعنى العام التي تنصــــر  
واقعـة غير إرادـية أو إلى كـل تصــــــــــــــر  ـقانوني يرـتن الـقانون علـيه أثرا  معيـنا , وذـلك   إلى كـل

كالعمل غير المشــــــــروا, وهو واقعة قانونية تنشــــــــ  التزاما  بالتعويض, وكالعقد وهو تصــــــــر  
 قانوني.

 
برئ من ذمة هللا وذمة   قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :" من أعان ظالمًا بباطل ليدحض به حقًافقد  -1

إعداد   –تفسير وبيان مع أسباب النزول للسيوطي  -قرآن كريم-رواه الطبراني في الصغير و األوسط رسوله"  
 . 91ص:  -بال تاريخ -دمشق -مؤسسة اإليمان   -محمد حسن الحمصي

 من سورة النساء. 58اآلية -2
الدار   -التجاريةفي المواد المدنية و  –ثباتأصول اإل  –عليه _ انظر  . د. رمضان أبو السعود  فقحديث مت -3

 . 15ص:  - 1986 -الجامعية 



 

  

ــة ال ــمنا  دراســ ــوا هذا ال تات مت ــ ــياون موضــ ــبق ســ في المواد المدنية  ثبات وبنا  على ماســ
 السوري, من خالل: بي نات ى ضو  أحاام قانون الوالتجارية, عل

 
 ثبات إلل طبيعة القانونيةال : الفصل التمهيدي

 األدلة  الكتابية      : الثانيالباب 
 األدلة غير الكتابية    :  لث الباب الثا

  



 

  

 لفصل التمهيدي ا
 

 ثباتلإل الطبيعة القانونية 
ــوا ال  ثبات يقوم ال وقيمة كل   ثبات وأهميته ووســــــــــائل ال  ثبات على قواعد عامة تحدد موضــــــــ

ــافة إلى الجرا ات الواجبة التباا أمام إثباتوعلى من يقع عن    ثبات دليل في ال ه, بالضـــــــ
 التقسيم اآلتي: إتباايتطلن  ثبات ودراسة القواعد العامة لإل الق ا  في تقديم الدليل وقبوله.

 ثباتوم اإل األول: مفه مبحثال
 ثباتالقواعد العامة في اإل الثاني:  مبحثال
 ثباتاإل محل الثالث:   مبحثال
 

 األول  المبحث
 ثباتمفهوم اإل 

إن الحق المجرد من الدليل يصبح عند المنازعة فيه من الناحية القانونية و العدم  
كل هذه األهمية فإن مختل  التشريعات قد عملت    ثبات سوا ، و لما كان لدليل ال

على تنظيم قواعده، و بيان الوسائل التي تمان القاضي من الوحول إلى الحقيقة. و  
في كثير من الق ايا فإن طرفي الخصومة كالهما أو بع هما يأتي إلى المحامة 

عن في ححة  ، أو أن أحد األطرا  يطبطلبات دون أن يعززها باألدلة المطلوبة قانونا  
الدليل الذي قدمه الطر  اآلخر و بما أنه على القاضي أن يفصل في الدعوى، و  
توخيا في أن ياون هذا الفصل بما يحقق العدالة و يحافظ على استقرار المعامالت 

راو الحقوا الماتسبة، فإن   لقاضي  اما يخول    بي نات قانون الأفرد ضمن    السوري   المش 
نا  على طلن أطرا  الدعوى على اتخاذ مجموعة من سوا  من تلقا  نفسه، أو ب 

على أسس قانونية و واقعية بما يجعل    الجرا ات تجعل من حامه في الدعوى مبنيا  
من الحقيقة الق ائية التي توحل إليها قريبة من الحقيقة الواقعية إن لم ت ن مطابقة  

 لها.



 

  

 األول  طلبالم
 القضائي   ثباتة اإل أهمي

 

 : تاريخيةنظرة    -أوال  
 أفراد في مجال الق ا  في الخصومات وبالتالي في تحقيق العدالة بين  ثبات الإن دور 

جتمع وأشخاحه، دور ال ت تمل أدوات العدالة إال به، وال تتحقق لقواعد القانون  مال
الق ائي كوسيلة لفض  ثبات الالموضوعية والشالية فعاليتها إال عن طريقه. وقد كان لف رة 

 .الخصومات وتحقيق العدل دور كبير في النظم القانونية على مر التاريخ

راحل عديدة من التطور قبل أن يصل إلى ما هو عليه  بم ثبات وقد مر النظام القانوني لإل
ويماننا تقسيم هذه المراحل إلى ثالث: هي المرحلة البدائية،   .اليوم في التشريعات المعاحرة

 .مرحلة االقتناا الحر وأخيرا  المرحلة التحديدية، 
ن عمـاده  تخ ــــــــــــــع للنظـام التجريبي الـبدائي اـلذي ـكا  ثـبات ال  أدـلةففي المرحـلة الـبدائـية ـكاـنت 

  ثبات والتأثيرات الشـــخصـــية البحتة، التي لم ت ن تمت بصـــلة لفلســـفة ال  االنطباعات   األســـاس
لم ت ن قــد تبلورت بعــد في تلــك المرحلــة. وفي تطور الحق لهــذه   ثبــات ذاتهــا، الن ف رة ال

ــاس االبتهــال واالحت ــام إلى اآللهــة، وفقــا لمعتقــدات   قــائمــا    ثبــات المرحلــة كــان ال على أســـــــــــــ
 .ع وديانته التي يدين بهاالمجتم

في هـذه المرحلـة تقوم على طرا خرافيـة، ف ــــــــــــــال عن أنهـا كـاـنت   ثبـات وكـانـت إجرا ات ال
. فمثال كان حــــدا المتهم في ثبات إجرا ات معقدة بشــــاليات ال تتصــــل البتة بالحق محل ال

اللهيـــة فيهـــا، هـــذه المرحلـــة يمتحن بواحـــدة من التجـــارت التي كـــانوا يعتقـــدون بتـــدخـــل القوة  
كتجربة النار التي يال  المتهم فيها بأن يقبض بيده على ق ــــــــــــــين من الحديد المحم ى في 
النار، وكتجربة الما  المغلي، حيي كان المتهم يغمس ذراعه فيه، فإذا لم يصـــــــــن بأذى كان 

في هذه المرحلة يعتمد على وســــــائل   ثبات ذلك دليال  على برا ته . وعلى وجه العموم كان ال
 .عديدة ترت ز على القوة اللهية للوحول إلى الحقيقة، وبنا  الحام الق ائي عليها



 

  

راأمـا في المرحـلة التحـدـيدـية، فـقد كـان   على وجـه  ثـبات يحـدد األدـلة التي تقـبل في ال  المشــــــــــــــ 
ة أن حرية القاضي . ولذلك نجد في هذه المرحلثبات الحصر، كما يحدد قيمة كل دليل في ال

ــه  فهو ملزم  المطروح أمامه النزاا في الحام تتقيد إلى أقصـــى حد بأحاام التشـــريع ونصـــوحـ
بالحام بمجرد توفر األدلة المنصــــــوص عنها في القانون، ولو لم يان مقتنعا  بصــــــحة الواقعة 

 .المطروحة أمامه
، وـلذا كـان ثـبات ن أدـلة المـا يميز هـذه المرحـلة اـنه كـان لالعترا  الماـان األول بي  أهمولعـل  

للحصــــــــــــــول على اعترا  المتهم، على   ـكاـفة  يـباح في هـذه المرحـلة اللجو  إلى طرا التـعذـين 
أساس انه بدون التعذين لن ياون من الممان الحصول على اعترا  المتهم أو التوحل إلى 

المقيـد أو   ثبـات تـأكيـد وقوا الخطـأ منـه . وتتميز هـذه المرحلـة بـااللتزام الصـــــــــــــــارم بمـذهـن ال
 .القانوني

راومن ثم ظهرت مرحلة  االقتناا الحر للقاضــــــي, حيي أعطاه   مانة تقصــــــي الحقيقة   المشــــــ 
 ها بال الطرا دون تقييد بوسائل محددة.إثباتو 

 :إنها  الخصومة الق ائيةفي  ثبات دور ال-ثانيا  
ــدره يتجرد الحق من كل قيمة ,      إذا لم يتمان حـــــــاحن الحق من إقامة الدليل على مصـــــ

مصـــــــــــدر   إثبات عدم القدرة على   فوجود الحق دون توافر الدليل عليه يجعله غير موجود. إذا  
الحق, يؤدي إلى عدم إماان االعترا  به أمام الق ــا  ولو كان موجودا  في الحقيقة والواقع, 

 أهمية كبيرة. ثبات الوهذا ما يعطي 
 نظرا  العتمادها بشــال جوهري أهمية بين النظريات القانونية,    ثبات يعطي نظرية الكما     

وقد ُتعد في مرتبة الدســــــتور نتيجة أثرها البالل في حل النزاعات  .في الحياة الق ــــــائية العملية
 الق ائية.

ــائل  ثبات موضــــوا ال ٌيعد و        التي تواجه القاضــــي وهو يؤدي وظيفة   هاوأدق من أهم المســ
تهد  عموما  إلى كشــــــــــ    ثبات ن قواعد الإالفصــــــــــل في الخصــــــــــومات وتحقيق العدالة  إذ  

الحقيقة التي تتجســــــــــــد في مظهرها النهائي في الحام الذي يصــــــــــــدره القاضــــــــــــي في الدعوى 
ذلك قيل بأن الحام هو عنوان  المعروضــــــــــــة عليه، أو ما يعبر عنه )بالحقيقة الق ــــــــــــائية(. ل



 

  

ــائـية ال ـيأتي دائـما مطـابـقا  لحقيـقة الواقع  الحقيـقة و مظهرهـا، إال أن الحام أو الحقيـقة الق ــــــــــــ
األمر الذي يشـــــــــال خطرا  على اســـــــــتقرار   ,)الحقيقة الواقعية(، فقد يحصـــــــــل التعارض بينهما

 ُتعد والتي   ثبات ســــــــــــــألة الللعدالة في المجتمع . ومن هنا لزمت العناية بم  المعامالت وإهدارا  
بين الحقيقتين الواقعيــة   -على األقــل التقــارت    أو  –هي الســــــــــــــبيــل األوحــد لتحقيق التطــابق  

 .والق ائية، األمر الذي يصن في النهاية في حالح حماية الحق ذاته من ال ياا 

التمتع بحق مـا ه  إذ ال يمان  إثبـاتـفـالحق أيـا كـان، يرتبط من النـاحيـة الواقعيـة بـالقـدرة على  
دون إـقامـة اـلدلـيل علـيه عـند النزاا. ـفان ثـبت عجز مـدعي الحق عن تـقديم اـلدلـيل المرســــــــــــــوم  
تعذر التمســـك بالحق أو المركز القانوني الذي يدعيه الشـــخن. ول ن بالرغم من هذا التالزم 

حق مختل  عن ال ي واالرتباط الوثيق بين الحق والدليل عليه، فإن الدليل في الحقيقة هو شـ
وجود الحق بشـــــــروطه وأوحـــــــافه فلو كان   ثبات ذاته  فهو ال يعدو أن ياون مجرد وســـــــيلة ل

 .الحق بدليل آخر إثبات مثال فان ذلك ال يحول دون  الدليل باطال  

إنما يرد علي مصدر الحق، ال علي الحق ذاته، ومصدر الحق   ثبات ولتوضيح ذلك، فإن ال
ية، أما الحق ذاته فال ياون محال  ماد أو واقعة  قانونيا   كما هو معلوم قد ياون تصرفا  

 .ثبات بل هو الهد  الذي يرمي إليه حاحن الحق من ال  ثبات لإل

إنما يقصد به إقامة الدليل على الواقعة القانونية المنتجة في الدعوى   ثبات والقاعدة أن ال 
تصر  القانوني    الن هذا ال بالمعنى الشامل للواقعة والذي يت من التصر  القانوني أي ا  

ترتن آثارا  قانونية، و ينبني على هذه القاعدة أن  ةإرادي ةفي حقيقته ال يعدو أن ياون واقع
بمعرفة القانون   أساسيا  ال يرد على القاعدة القانونية   ألن على القاضي واجبا   ثبات ال

مصدر  إثبات ذلك أن العجز عن  ى تى يتسنى له تطبيقها . ويترتن علوالحاطة بأحاامه ح 
نه أن يؤدي إلى عدم وجود الحق أمام الق ا  كحقيقة ق ائية ولو كان له أالحق من ش

 .وجود في الحقيقة والواقع
وفي الواقع فإن كثيرا  من الق ـايا يخسـرها أحـحابها، في ـيع الحق على أحدهم ال ألنه مدا  

جســــــــــد ال روح فيه وال نفع منه، ولهذا فقد هو    ,كاذت  بل ألن حقه الذي يطالن به بال دليل
بمثابة شريان الحياة للحق، وأن الحق الذي يعجز حاحبه   ٌيعد   ثبات استقر عند الفقها  أن ال



 

  

هو قوة الحق ، و أن ـما ال  أن اـلدلـيلعلى هو والعـدم ســــــــــــــوا ، وتواترت أقوالهم    ثـبات عن ال
جرد من كل قيمة، ما لم يقم  دليل عليه هو والعدم ســـــــــــــوا . وخالحـــــــــــــة ذلك كله أن الحق يت

راالدليل علي مصـدره أمام الق ـا  وفقا لما قرره  ، سـوا  أكان مصـدر ثبات من قواعد ال المشـ 
 . أم ماديا   ذلك الحق قانونيا  

 الثاني ب طلالم
 ثبات تعريف اإل 

( إلى إثبــات ومفهومــه في مجــال القــانون ال يتــأتى إال برد ال لمــة )  ثبــات إن تحــديــد معنى ال
ــلها في اللغة العربية في اللغة هو:  تأكيد الحق بالدليل، يقال اثبت حجته أي   ثبات وال .أحــــــ

إقامة الدليل   :نة( هوأو )البي    ثبات أقامها وأوضـحها  . أما في احـطالح فقها  القانون فإن ال
ي حددها الـقانون علي وجود واقـعة قانونـية متـنازا عليـها بـما ينبني  أمام الق ــــــــــــــا  بالطرا الت

 . عليه من آثار
وفـقا لـهذا التعريه هو الوســــــــــــــيـلة الوحـيدة التي يعـتد بـها الـقانون لـتأكـيد وجود الواقـعة    ثـبات ـفال

محل النزاا أو عدم وجودها، ومن ثم إم ــــا  اآلثار القانونية الموضــــوعية المترتبة على تلك 
، كـأن  إثبـات وبـالتـالي فـإن تـأكيـد وجود الواقعـة محـل النزاا او نفيهـا ال يقبـل من غير   الواقعـة.

 .قوة عبارته، ونحو ذلكو يعتمد القاضي في حامه على فصاحة الخصم 
القامة مع الي اح، في مصدر الفعل أثبت  ثبات ال:ثباتالتعريف اللغوي لل -أولً 

ال أحام باذا إال بثبت أي حجة  :أوضحها، ويقالأثبت حجته، أقامها أو  :يقال.والحجة
موضوعنا التأكيد، والقامة والي اح، والحجة، وهذا ما يسعي إليه إلى معانيها بالنسبة 

ا ، فهو  إثباتأثبت  ُيثبت ، :أثبت  به. حاحن الدليل من تأكيد وإقامته وإي احه واالحتجاي  
  -:ُمثِبت ، والمفعول ُمثب ت 

ي    • أثبته شرع ا:   -أثبت معرفته: عرفه حق  المعرفة،  -أبقاه، أقر ه وثب ته ونف ذه :أثبت الش 
ته شْرع ا   .حق قه وأك د حح 

: حق قه  • ه- :وحح حهأثبت األمر   .أثبت وجود 



 

  

ي   جعله راسخ   ثبَّت • -:ُمثبَّت، والمفعول  ُمثبِّت، فهو  تثبيًتا،  يثبِّت ثبَّت   :ثبَّت   ا الش 
نه،     .النُّصوص القانوني ة تثبيت -مستقرًّا، دع مه وقو اه، ما 

نه من : فالن   ثبَّت • ة، قو اه وشج عه، نصره وأعانه الثباتما    - عند الشد 

، نظر فيه  تثبَّتمن األمر تيق ن وتحق ق منه،  استثبت /في األمر استثبت /األمر   استثبت •
 .في األمر: شاور فيه وفحن عنه وتثبَّت   استثبت-: بتأن   وروي ة

 .فيها األدلة ُيْثب تُ الصحيفة   الثَّب تُ و - .الحج ة :الثَّب تُ 

ة يوثق به. والجمع :ثب ت  ورجل   .1إثبات   :حج 
 .2األمر : عرفه حق المعرفة. أثبت- 2 الحق أثبت-1  :والشواهد  بي نات أكد بال  :أثبت- 

تعبير يكتب غالًبا في نهاية برهان للدللة  :هإثبات وهو المطلوب : مصدر أثبت   - 1 -:إثبات
ل إلى الستنتاج المطلوب   ازم سواء أكان موجًبا أم سالًبا حكم ج - 2- .على أّنه تّم الّتوصُّ

 .مبدأ/ دين/ ذنب/ حجة/ دليل إثبات -

حيفة: ما يثبت فيها من أدلة وغيرها- ة، بره- .ث ب ُت الصَّ  3ة ان، بيِّنُحجَّ

:  إثبات- بالقرار: )القانون(  إثبات=تحريري    إثباتبشهادة شهود، يقابله  إثباتشخصي 
 . اعترا  الخصم بواقعة أو بعمل قانوني  مد عى بأي   منهما عليه

حيغة بالغي ة ُيعب ر فيها عن    (بالغة ) :بالن في ثبات ال - ثبوتيةأوراا  :ثباتاإل مواد   -
القوي  بنفي عاسه، وذلك كأن تص  عمال  من أعمال شخن  ما بأن ه ليس بالهيِ ن  المعنى 

 .وأنت تريد أن ه عمٌل عظيم
عا   ما، وإال  خِسر الق ي ة: قانونية: ثبات الِعْن   ليل على حح ة ادِ   .إلزام أحد الفريقين بإقامة الد 
القانونية التي تنظ م طرا ووسائل إقامة الدليل على  مجموعة القواعد  (قانونية :ثبات ال قانون 

 .حدوث أو عدم حدوث أمر ما

 
 . 2020- أيار  –النترنت  - المعجم الوسيط-1
 . 2020-أيار  –النترنت  -الرائد  معجم -2
 . 17أيار  2020 -النترنت -اموس اللغة العربية المعاصرة. قاموس عربي عربيق-3



 

  

الوسائل التي تقبل كأدلة أمام الق ا  كالشهادة والقرائن القوية   (مصطلحات فقهية :ثبات الطرا 
 .وغير ذلك

ا ِبالت ْصِديِق و  اُحه  مْ  ثبات ال ِاْخِتص  و اِت ِبن ع  ال ِة اْلج   . ِفي ح 
 ثبت الذي  :الث ابت القول  في ثب ت   /على  ثب ت   /ثب ت  اسم فاعل من - ثوابت  : الجمع اسم ت ثابِ 

ة والبرهان في قلن حاحبه   ُتُه -بالحج  ة   ثاِبت ةٌ ِفْ ر  ْنها أ ْكث ر  ِمْن م ر ة  : ِفْ ر ٌة راِسخ  ب ر  ع   ع 
جعله   :ثبته -2 .ثابتاجعله  :ثبته -1:تثبيتا  -ثبت - 1أ ْثب ت  اسم المفعول من  :ُمثب ت  (اسم) :ُمثب ت 
 . 2ن ا الحق أو نحوه : أكده وحققه بالدليل والبره ثبت - 3عند الشدة.   ثابتا

 : التعريف اإلصطالحي القانوني -ثانياً 
الحام بثبوت شي  آلخر،وهذا التعريه :  ثبات ُيقصد بال الق ائي: ثبات التعريه  -1 

هو:   دراسةالق ائي المرتبط بمحل ال ثبات غير مختن بموضوعنا، أما ال  ثبات عام في ال
إقامة الدليل أمام الق ا , بالطرا التي حددها القانون, على وجود الواقعة التي يرتن 

 ه. إثباتالقانون عليها وجود الحق المراد 
 هو:-محل الدراسة - ثبات يتبين مما تقدم أن ال

 الذي يتم أمام الق ا . ثبات الق ائي: أي ال ثبات ال -أ
 ينصن على واقعة قانونية, هي المصدر القانوني المنش  للحق المتنازا عليه. -ت 

: كل واقعة غير الرادية وكل تصـــــــر  قانوني يرتن ثبات ويقصـــــــد بالواقعة القانونية محل ال
ير المشــــــــــــــروا, حيــي يرتــن القــانون عليــه أثرا  معينــا . ومثــال الواقعــة غير الراديــة: العمــل غ

ـبالتعويض. ومـثال التصــــــــــــــر  الـقانوني العـقد, حـيي يرـتن الـقانون علـيه   التزاـما  الـقانون عليـها 
 أطرافه.إلى  التزامات معينة بالنسبة 
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 .1مقيد  إثبات ينبغي أن يتم بالوسائل التي حددها القانون, فهو   -ت 

يجن عليه أن يق ـــــي بما الق ـــــائي متى تم طبقا  للقانون يلزم القاضـــــي, حيي   ثبات ال -ث 
 من نتائج قانونية. ثبات يؤدي إليه هذا ال

 ثبات تركيز على الطار القانوني الذي يمثل قيدا  على عملية الالويبدو من هذا التعريه 
في عمومها أوال ، ومن حيي التقيد بالشروط وال وابط التي  ثبات من حيي تحديد طرا ال

راسنها   .من الناحية الثانية  ثبات كل طريق من طرا ال   إلىبالنسبة   المش 

الق ائي(  أي  ثبات السابق فإن المقصود هو )ال ثبات وكما هو واضح من تعريه ال
وهو في   -مين أو الموفقين  الذي يتم عن طريق تقديم الدليل أمام الق ا  أو المحا ثبات ال

المجرد من كل قيد، وال ياون أمام   ثبات بالمعني العام، أي ذلك ال ثبات هذا يختل  عن ال
  ثبات التاريخي ف ل من هذين النوعين األخيرين من ال  ثبات العلمي، وال ثبات الق ا  كال 

 . عن الحقيقة المجردة يتم بأي وسيله كانت بحثا  
الق ــائي بمعناه القانوني، يتعين أن ينصــن علي وجود واقعة قانونية أو نفيها، ذلك   ثبات وال

ــئة لهذا الحق   ثبات أن محل ال ليس هو الحق المتنازا عليه  بل محله الواقعة القانونية المنشـ
كالبيع أو الوكالة، أم كانت واقعة   قانونيا    ، أي تصــــــرفا  قانونيا    ســــــوا  أكانت هذه الواقعة عمال  

 . دية كالعمل غير المشرواما
رابالطرا التي حددها القانون  ذلك أن   ثبات أخيرا يتعين أن يتم ال   ثبات يحدد طرا ال  المشـ 

المختلفة وطريقة تقديمها، وهو تحديد ملزم للخصـــــــوم كما هو ملزم للقاضـــــــي، بحيي ال يحق 
يخالفوا ضـــوابط  وأنأ،  ا  المقبولة قانون  ثبات للخصـــوم االســـتناد في دعاواهم على غير طرا ال

يقبل ما قدموه من  أنأمام الق ـــــــــا ، فإن فعلوا لم يجز للقاضـــــــــي    ثبات القانون في عملية ال
 ثبــات والالعلمي    ثبــات الخال  الجوهري بين )ال     جــانــن يبــدو واضــــــــــــــحــاالأدلــة. وفي هــذا  

 .الحقائق العلمية والتاريخية  إثبات التاريخي( والذي يتميز بالتحرر من كل قيد في 

 
الجتهادات مســـــتقرة على أن محضـــــر التعريف ل يجوز اعتماده مطلقًا كوثيقة إثبات أية عالقة وان المعلومات  -1

 التي ترد في محضر التعرف هي معلومات أمنية. 
 سجالت محكمة النقض.   2000/ 9/ 25تاريخ -/  1880أساس / -/ 1330قرار / -غرفة ثانية



 

  

 :الق ائي ثبات وسائل ال -2
  -1إلى:   بي نات : " تقســـم التيوفق اآل  ثبات وســـائل ال  بي نات عددت المادة األولى من قانون ال

 المعاينة والخبرة ". -6اليمين   -5القرار -4القرائن -3-الشهادة  -2األدلة ال تابية  
 إلى طرا مباشرة وطرا غير مباشرة: ثبات وتقسم طرا ال

ها: كاألدلة ال تابية  إثباتفالطرا المباشــــــــــرة هي التي تنصــــــــــن مباشــــــــــرة على الواقعة المراد 
والشــهادة والمعاينة والخبرة, في حين أن األدلة غير المباشــرة: ال تنصــن مباشــرة على الواقعة 

 .ط: كالقرائناالستنتاي واالستنبا ها ول نها تستخلن عن طريقإثباتالمراد 
 ثالث المطلب ال

 ي القانونالنظام في   ثباتاإل  انون موقع ق
وهذا إلى نوعين: قواعد موضوعية وأخرى إجرائية أو شالية,  ثبات تتنوا القواعد  الناظمة لإل 

رعالتنوا دفع  , ثبات ين إلى إتباا مناهج مختلفة في تبني القواعد األحاام الناظمة لإلالمش 
 ماسنوضحه وفق اآلتي:وهذا 

النظر إلى فحوى  ب  ثبات لإل بي نات قانون اليشتمل : الشكلية والموضوعية ثباتقواعد اإل -ولً أ
طائفتين من القواعد هما القواعد  ,على ة وطبيعة الموضوا الذي تنظمهالقاعدة القانوني

 .الموضوعية والقواعد الشالية
: وهي مجموعـة من القواعـد التي تحـدد الجرا ات الشــــــــــــــاليـة أو الجرائيـة  ثبـات قواعـد ال  -أ

التي حددها القانون, حيي أن هذه   ثبات أمام الق ـــــــــــا  في تقديم وســـــــــــائل ال  التبااالواجبة 
. كذلك هذه القوا عد تحدد األوضـــــــاا التي يلتزم  ثبات الجرا ات تختل  باختال  وســـــــيلة ال

ومثالها القاعدة التي المقدمة من الخصـــوم.  ثبات البحي في وســـائل الالقاضـــي مراعاتها عند  
تلزم الشــاهد بأدا  الشــهادة شــفاها  وال يجوز االســتعانة بمف رة ماتوبة إال بإذن القاضــي وحيي 

 تسوغ ذلك طبيعة الدعوى. 
ويمين   من إقرار وشــــهادة)ثبات هذه القواعد تحدد وســــائل ال  الموضــــوعية:  ثبات قواعد ال -ت 

ــك باـل دلـيل, و قيمـته في ال  ـند..(وســــــــــــــ , أي قوـته ثبـات و الحـاالت التي يجوز فـيه التمســــــــــــ
ومثال   من أطرا  النزاا.  ثبات وعلى من يقع عن  ال  ثبات الثبوتية. وشروط قبوله ومحل ال



 

  

لتصــــر  القانوني الذي إلى ابالشــــهادة بالنســــبة    ثبات ذلك القاعدة التي تق ــــي بعدم جواز ال
ت المدعي عليه أو تخل  عن  إذا ســـــاوالقاعدة التي تق ـــــي بأنه  ل معين.تزيد قيمته عن مبل

ــور ــاو الح ـ ــوغا  بدعوى المدعي, فللمحامة أن تتخذ من سـ ها  إثباتلقبول   , أوته أو تخلفه مسـ
بغير ال تابة )    ثبات الشـــــــخصـــــــية أو القرائن في األحوال التي ال يجوز فيها القانون ال  بي نةبال
غ يجعل من حق المحامة   أحــــــول المحاكمات ( . فالييات غير المســــــو من قانون  133ادةمال

بالشــهادة. وإن تخل  المدعى عليه عن الح ــور يعد قرينة   ثبات األخذ بأقوال الخصــم أو ال
 . 1على إقراره

ال يقـل أهميـة وحيويـة عن القواعـد    ثبـات الن دور القواعـد الشــــــــــــــاليـة في مجـال  إالواقع فـوفي  
أـمام   ثـبات الموضــــــــــــــوعـية، حـيي تلـعن هـذه القواعـد دورا  هـاـما في الجـاـنن التنظيمي لعملـية ال

جـاـنن التنظيمي هو العمود الفقري لعملـية تحقيق العـداـلة في الوكمـا هو معلوم فـإن   ,المحـاكم
ــتى مجاالتها، وبغيره تغدو الجرا ات  ــرحا    مامأشــــــ للفوضــــــــى ومعتركا  ل هوا ،  المحاكم مســــــ

على العدالة وهدمها من أســـــــــاســـــــــها. وتهتم   جرؤالذي يفتح البات على مصـــــــــراعيه للت األمر
في تقديم البنية التي   إتباعهاجرا ات الواجن  بمعالجة ال  ثبات الالقواعد الشـــــــــــالية في قانون  

حددتها القواعد الموضـــــوعية أمام الق ـــــا . مثل الجرا ات الخاحـــــة بتقديم المســـــتندات أمام 
المحامة واالعتراض عليها والطعن فيها، والجرا ات المنظمة ل يفية أدا  الشـــــهادة ومراحلها 

ومن قبيل القواعد الشــالية وحــ  ات,جو ت رئيســي، ومناقشــة، وإعادة اســتالمختلفة من اســتجوا
ــائية وكيفية   الخبير وكيفية تحريرها    بي نة، وإجرا ات  مح ـــــــرها  إعداد إجرا ات المعاينة الق ـــــ

 . وما ذلك
 

الغياب غير المبرر يجعل من حق المحكمة األخذ بأقوال الخصــــــــم أو اإلجازة في اإلثبات بالشــــــــهادة ..." وفق أحكام  "  -1
تتخذ    إنتخلف عن الحضــور فللمحكمة    أوســكت المدعى عليه    إذا/ب/  133المادة /  قانون أصــول المحاكمات المدنية تقضــي

التي ل يجيز فيها القانون اإلثبات بغير   األحوالالقرائن في    أوصــية  من ســكوته أو تخلفه مســوغا لقبول اإلثبات بالبينة الشــخ
عبد القادر جار هللا  مشــار إليه في: عبد القادر جار هللا  - 1998/  3/ 22تاريخ   382أســاس 169قرار محكمة النقض  . ( الكتابة

الطبعة   -7المجموعة القضـــــــائية المدنية    -2009-  1988مجموعة أحكام النقض في قانون البينات من عام    -  األلوســـــــي
 . 341ص:   -المكتبة القانونية -2001  -دمشق  -األولى



 

  

 ثبات للطبيعة المزدوجة لقواعد ال نظرا  : م القانونيافي النظ ثباتاإل  قواعدموقع -ثانياً 
لماان التي  ا  إلىوارتباطها بالشال والموضوا في آن واحد، فقد انقسمت التشريعات بالنسبة 

 : إلى اتجاهات ثالثة ثبات ترد فيه قواعد ال

ــوعية لإل :األول  االتجاه -أ ــع القواعد الموضـ ــوعي كالقانون  في ال  ثبات يرى وضـ قانون الموضـ
ــالية في قانون المدني ــع القواعد الشــــ ــول ا، بينما توضــــ . والهد  الذي  المدنية لمحاكمات أحــــ

.  ثبــات يرمي إليــه هــذا االتجــاه هو المحــافظــة على الطبيعــة المميزة ل ــل من نوعي قواعــد ال
 .وهذا هو االتجاه السائد في القوانين الالتينية كالقانون الفرنسي والقانون المصري 

قانون  الموضـــــوعية والشـــــالية معا  وت ـــــمينها في   ثبات مع قواعد اليرى ج:االتجاه الثاني-ت 
في عمومهـا على أنهـا  ثبـات ال، أي أن هـذا االتجـاه يتعـامـل مع قواعـد  أحــــــــــــــول المحـاكمـات 

ــم به كثير من قواعد قانون   ــوعي الذي تتســـــــ قواعد إجرائية، دون أن يلقي باال  للطابع الموضـــــــ
القانون األلماني والقانون الســــــــويســــــــري وبعض القوانين العربية . وهذا االتجاه أخذ به  ثبات ال

 .كالقانون اللبناني
، فيرى إفراد قانون  ثبات فيتســم بالوســطية في موقفه من تصــنيه قواعد ال :الثالي   االتجاه-ي

كفرا مسـتقل   ثبات الموضـوعية والشـالية معا ، وبالتالي معاملة قانون ال  ثبات خاص لقواعد ال
ا القانون، ال شــــــــأن له بالقوانين الموضــــــــوعية وال القوانين الجرائية. وهذا هو  ومميز من فرو 

وهذا االتجاه يلبي األهمية  .االنجليزي   الســــــــــــوري و التشــــــــــــريع  الذي أخذ به التشــــــــــــريع  االتجاه
في مجال تحقيق العدالة في العصـــــــر الحديي، حيي يمان للمشـــــــرا   ثبات المتزايدة لقواعد ال

حقة التطور الهائل في مجال الت نولوجيا والمســــتجدات التي أســــفر عنها  مال  االتجاهوفقا  لهذا  
هذا التطور خاحـــــــة في مجال المعامالت االل ترونية. وخير دليل على ذلك الجدل الواســـــــع 

 تروني  لوالتوقيع اال  الســـــــــــــند بالوســـــــــــــائل الل ترونية الحديثة ، ك  ثبات الذي تثيره مســـــــــــــألة ال
ومانة  أرحن بقانون مســــــــتقل بال شــــــــك يتيح للمشــــــــرا حرية   ثبات الإفراد  حيي أن    .وغيرهما

 .أف ل في التصدي لهذه المستجدات ومالحقة تطورها



 

  

( عن القانون المدني وعن قانون أحــــول 1مســــتقل )  ثبات تشــــريع لإل ةع في ســــوريضــــِ حيي وُ 
 االل تروني  ثبات كما خصـــــــــــن لإل (.2المواد المدنية والتجارية )  إثبات المحاكمات, يشـــــــــــمل 

وقـانون المعـامالت االل ترونيـة لعـام   2009بقـانون التوقيع االل تروني لعـام    تشــــــــــــــريع خـاص 
2014. 

 المطلب الرابع 
 ثبات ل التشريعي لتنظيـم ال

يحامه اعتباران: األول هو اعتبار العدالة التي تنشد البحي عن الحقيقة   ثبات تنظيم ال 
(, والثاني اعتبار استقرار 3الحقيقة الق ائية ) الواقعية بال سبيل حتى تتطابق تماما  مع 

التعامل الذي قد يقيد القاضي بأدلة معينة يجن عليه األخذ بها, كما يقيد في تقدير قيمة  

 
  بّينات, هو قانون الثباتكانت الجمهورية العربية السورية أسبق البالد العربية في صياغة قانون خاص باإل - 1

 حكامه القواعد الموضوعية واإلجرائية و ينبسط سلطانه على جميع العالقات القانونية .الذي يجمع بين أ
السوري للدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الشرعية:عماًل بالمرسوم التشريعي الصادر   بّيناتكما يشمل قانون ال -2

 الذي نص في المادة األولى منه على مايلي:   1949عام  88رقم 
بالشهادة في جميع القضايا الشرعية إل في الدعاوى المالية التي تخالف أوتجاوز ما اشتمل   ثباتيجوز اإل  -أ

 عليه دليل كتابي.
يشترط النصاب الشرعي للحكم بالشهادة , فليس لقاضي الشرع أن يحكم بشهادة الفرد إل في األحوال المقررة   -ب

 شرعًا.
 الحالة . ل تعتبر القرينة القضائية سببًا للحكم في هذه  -ج
العكس ول يجوز إثارتها مرة أخرى   إثبات القضائي سيسفر عن حقيقة قضائية ل تقبل  ثباتالواقع إذا كان اإل  -3

 أمام القضاء , فإن هذه الحقيقة القضائية قد ل تكون مطابقة تمامًا للحقيقة الواقعية.
قانونية حقيقة نسبية , كما تفرض أن ل يكون  فطبيعة الوقائع القانونية وطبيعة األدلة تفرض أن تكون الحقيقة ال

  إثباتيقينيًا . فالكتابة على ما لها من حجية قد ل تكون مطابقة للحقيقة , وليس أدل على ذلك من جواز  ثباتاإل 
 عكس ما هو ثابت بالكتابة , و من جواز الطعن بالتزوير في األوراق الرسمية . و الشهادة قد تكون زورًا .

ه يقينيًا ,  إثباتأن من عناصر الوقائع القانونية ما هو نفسي يترك تقديره للقاضي , بحيث يتعذر  أضف إلى ذلك
 كما هو الشأن في حسن النية و التواطؤ.  

القانوني إلى حد اليقين , فإنه ل يمكن أن يقف عند مجرد الحتمال   ثباتعلى أنه إذا لم يكن بالوسع أن يصل اإل 
مستوى الرجحان الكافي الذي ل تكاد تذكر معه احتمالت مخالفة للحقيقة حتى لتعد    , وانما يجب أن يرقى إلى

 هذه المخالفة خروجًا عن المألوف .



 

  

م الق ا .وفي سبيل الموازنة بين  ا التقييد إلى الحد من تحا  ويهد  هذ  هذا الدليل,
 هي:  ثبات أنظمة قانونية لإل االعتبارين السابقين وجدت ثالثة مذاهن أو

  الحر أو المطلق: ثباتنظام اإل  -ولً أ

بل يترك الحرية ال املة للخصــــوم   ثبات اليحدد القانون بمقت ــــى النظام الحر طريقا  معينا  لإل
ونها كافية لقناا القاضــــي, كما يترك لهذا القاضــــي الحرية في في أن يقدموا األدلة التي يعد  

 ت وين قناعته من أي دليل يقدم إليه.
 المقيد أو القانوني: ثباتنظام اإل -ثانياً 

والقوة  ثبات قا  وســائل الهذا النظام بخال  النظام الســابق, يحدد القانون بمقت ــاه تحديدا  دقي
 الثبوتية لها, ويقيد بهذا التحديد الخصوم كما يقيد المحامة.

 المختلط: ثباتنظام اإل  -ثالثاً 

حرا  في المســـــــــــــــائـل   ثبـات (: الحر والمقيـد: فياون ال1)  ثبـات يجمع هـذا النظـام بين نوعي ال
الجزائية, إذ يبني القاضــــــــي الجزائي قناعته على ما يقدم له من األدلة دون اســــــــتثنا , وياون 

ــائل التجارية مع بقائه حرا  في األحــــل    ثبات ال مبدئيا  االلتزامات التجارية  ,  –مقيدا  في المســ
ـكاـنت قيـمة النزاا   بـما في ذـلك الشـــــــــــــــهادة والقرائن حتى لو ثـبات ـها بجميع طرا الإثـباتيمان  

ــهادة في األمور المدنية    ثبات ُتجاوز الحد القانوني الذي يجوز فيه ال . وبعد ذلك يقيد  -بالشـــ
  ثبــات في المســـــــــــــــائــل المــدنيــة إذ منع القــانون في العالقــات التعــاقــديــة ال  ثبــات هــذا النظــام ال

 بالشهادة عندما ت ون قيمة النزاا تجاوز حدا  معينا .
راوقد أخذ  ــ  الســــوري بالنظام الثاني في بعض األمور, وبالنظام الثالي في أمور أخرى:   المشــ

ــناد العادية ولإلقرار واليمين, كما أنه  ــمية ول سـ ــناد الرسـ حيي حدد القانون القوة الثبوتية ل سـ
 , كالشهادة والقرائن.ثبات أوجد بعض القيود على قبول وسائل ال

 
" النظام المختلط يزن بين اعتبار العدالة واعتبار استقرار التعامل, فيعتد بكل منهما, ول يضحى بأحدهما   -1

 لحساب اآلخر".
آثار   ثباتاإل  - نظرية اللتزام بوجه عام - وسيط في شرح القانون المدني الجديدال -د.عبد الرزاق أحمد السنهوري 

 .29ص:  -24فقرة:  -دار إحياء التراث العربي -لبنان  -اللتزام



 

  

لة المقدمة من أطرا  الدعوى وبحي الطلبات  إذ يتوجن على المحامة تحري األد   
"إن األقوال المجردة -والدفوا بجميع الوسائل للوحول إلى الحقيقة دون معقن عليها,  

إذ يتوجن بنا  األحاام على اليقين بأدلة   -1" ثبات حالحة لإل بي نةال تصلح أن ت ون  
وال افي ألسبات  كافية للوحول إلى النتيجة المق ي بها وأن تعلل التعليل السليم

اعتمادها ل دلة التي اقتنعت بها. حيي تق ي القواعد القانونية في األحاام الق ائية 
أن ت ون حاسمة لموضوا النزاا بشال واضح ال غموض فيه وال جهالة وال تخمين 

حتى تتمان محامة النقض من بسط رقابتها على سالمة تقدير المحامة الناظرة في  
 الدعوى. 

بنا  على حام يصدر   ثبات تتخذ إجرا ات الفي بعض األحوال أن  كما يتوجن  
,  بإجرائها سوا  أكان ذلك من تلقا  المحامة ذاتيا  أم بنا  على طلن أحد الخصوم

ال يلزم تسبيبها , وإن مجرد  ثبات الصادرة بإجرا ات الاألحاام و   .كالمعاينة والخبرة
, فيما إذا حصلت ق ا  قطعيا   حدارها , مالم تت منالنطق بها يفصح عن سبن إ

 . 2منازعة بطريقة معينة 

 الثاني  المبحث
 ثباتل ل العامة قواعـدال

يافل القانون حق , حيي ثبات الالمبادئ العامة في بحــــــــيانة الق ــــــــا  من العبي يجن     
ما  فإذاالق ـــا ، وذلك ل هدا  االجتماعية واالقتصـــادية المبتغاة منه، ومن ثم  إلىااللتجا   

الق ـا  بطريقة تنأى به عن هذا الهد ، سـوا  كان ذلك بسـو  نية   إلىاسـتخدم حق االلتجا   
ــفا    إهمال أو ــاحبه متعسـ ــيم عد حـ ــ    جسـ في اســـتعماله وتحمل كل ما يترتن على هذا التعسـ

 
مشار إليه في: مجموعة أحكام النقض  -1992/ 2/   25تاريخ    242أساس     199قرار محكمة النقض    -1

المجموعة   -المرجع السابق  -إعداد المحامي عبد القادر جار هللا  -2009- 1988من عام   بّيناتفي قانون ال
 .9ص:  -المكتبة القانونية -2001 -دمشق  -الطبعة األولى -7القضائية المدنية 

  -مركز التعليم المفتوح  -جامعة دمشق  منشورات  -أصول المحاكمات -د. أيمن أبو العيال – د. محمد واصل  -2
 . 355ص:  -2008/ 2007 -الثانيالجزء   -الكتاب األول



 

  

ــاحة للعدل أ. و من آثار قانونية ــا  ســ ــيانته من العبي   ولحقاان الق ــ ــي حــ الحق مما يقت ــ
ــا ة ــن   والســـ ــمين ومن ينوت عنهم االلتزام بأحاام القانون وبمبدأ حســـ ويوجن على المتخاحـــ

فمن واجن الخصـــم االلتزام بحســـن   ض المخال  نفســـه للعقوبة،عر   وإالالنية في تقديم األدلة 
االمتناا عن اتخاذ   أو إجرا التقاضـي سـوا  كانت ذلك في اتخاذ  إجرا ات النية في مباشـرته  

دفع يتعلق    أو، الن مبدأ حسـن النية أكد ماونات المركز القانوني للخصـم . ف ل طلن إجرا 
اآلتي أهم القواعد  وســــــــــــــنبين وفقعن ال ـيد والتعســــــــــــــ .   ياون بعـيدا   أنيجـن    ثـبات البأدلة 

 .ثبات العامة في ال
 ب األول طلالم

 النظام العام ليست من  ثباتإل أغلب قواعد ا

بال فروا القانون الخاص، فهي تطبق على مصــــادر الحق كافة، ســــوا     ثبات التربط قواعد  
وســوا  أكانت هذه الحقوا  (الحقوا الف رية  أوالحقوا العينية    أوفي ذلك الحقوا الشــخصــية  

أحــــــــول ، ول نها ترتبط بعالقة متميزة مع القانون المدني من ناحية وبقانون  (تجارية أممدنية  
ــابقا     ، وأخرى من ناحية   المحاكمات  ــم قواعد كما بي نا ســــ ــوعية  إلى  ثبات التنقســــ قواعد موضــــ

 بــــإجرا ات تتعلق    إجرائيــــة، وقواعــــد  ثبــــات الوطرا    ثبــــات الومحــــل    ثبــــات التتعلق بعــــن   
تعد من النظام العام، فهي وضــــــعت لخدمة   الجرائية  ثبات القواعد    أن، والشــــــك في ثبات ال

العدالة وتحقيقها وتتصــــل بنظام التقاضــــي ومن ثم يجن على الق ــــاة والخصــــوم االلتزام بها 
ــوا  وال يجوز مخالفتها   ــوعية في  أوعلى حد ســــــ ــاس بها . أما القواعد الموضــــــ   ثبات الالمســــــ

 : إلى طائفتينفاختلفت اآلرا  بصددها وذلك 
الموضــوعية بالنظام العام، الن الخصــومة تمس مصــالح    ثبات الال تتعلق قواعد ول:ي األالرأ

 .الخاحة الذين لهم الحق في التنازل عنها األفراد 
قواعد آمرة ال يجوز االتـفاا على   ألنـهاكلـها من النظـام الـعام،   ثـبات التـعد قواعد  :الرأي الـثاني

يقوم الجهاز الق ـــــــائي بوظيفته    أنمخالفتها أو التنازل عنها، الن المصـــــــلحة العامة تتطلن 
 .بدون اتفاقات للخصوم تعرقل مسيرة هذا الجهاز



 

  

ــوري أن أكثر قواعد ال   ــريع الســــ ليســــــت من النظام العام , على اعتبار    ثبات ونجد في التشــــ
ــراحة أو  ــوم فمن الجائز إذا  االتفاا على ما يخالفها حــ ــالح الخصــ ــعت لحماية مصــ أنها وضــ

راضــــمنا . مثال ذلك إجازة   لطرفي العقد االتفاا على   بي نات من قانون ال  54في المادة    المشــــ 
ــهادة  إثبات  ــمائة ليرة ســــــــورية بالشــــــ , في حين أن هذا الحد ال التزاماتهما التي تزيد عن خمســــــ

 (.1بغير ال تابة في األحل) ثبات يجوز فيه ال
ليسـت من النظام العام في شـي  ألنها وضـعت لحماية الخصـوم فقط   ثبات القواعد إذا         

ــاد  ــاة ويمان تعديلها وجعل عن   لرشـــــــــ على عاتق أحد الطرفين بدل اآلخر   ثبات الالق ـــــــــ
. كما 3يمانه التنازل عنها في أثنا  ســــــير الدعوى أي ــــــا    وحــــــاحن تلك الحماية  ,2باتفاقهما

من النظام العام وإذا كان هناك   ُتعد ال   ثبات القواعد    أنقيل بأنه يمان القول بصـــــــــــفة عامة  
من القواعـد مـا توحي طبيعـته ـبأـنه من النظـام العـام ت ون الورـقة الرســــــــــــــمـية حجـة على ال ـاـفة 

 4حتى يطعن بالتزوير
ــية   ــتمدة من قوة الق ــ ــتثنى مما ســــبق ذكره القرينة القانونية المســ يةيســ ــ  ــألة المق ــ , فهذه مســ

 تتعلق بالمصلحة العامة, بالتالي ال يجوز االتفاا على ما يخالفها.
 

أنشأت لتنظيم    ثباتم : "إن وسائل اإل 2000/ 5/ 21تاريخ  849اجتهاد محكم النقض السورية قرار رقم  -1
عالقة محددة وبطرق معينة فإذا أراد المتعاقدون تجاوز هذه الطريقة إلى وسيلة أخرى فال شيء يمنع قانونًا من  

 العام".  ذلك طالما أنها غير متعلقة بالنظام
 -م2004 –دمشق   -الجزء األول -موسوعة القضاء المدني الجديد  -مشار إليه في : محمد أديب الحسيني

 .16ص:  -13قاعدة: 
ــت من نظام العام ويجوز لاطراف التفاق على خالفها حتى في األمور التي يجوز فيها  -2 ــائل اإلثبات ليسـ أن وسـ

 بالتنازل عن هذا الطريق بشكل صريح أو ضمني. سلوك طريق معين في اإلثبات  
 سجالت محكمة النقض 1998/ 6/ 25/ تاريخ  405أساس / -/ 308قرار /   –غرفة أولى  

 إن قواعد اإلثبات ليست من النظام العام. -3
 سجالت محكمة النقض  2000/ 6/ 7/ تاريخ  2084أساس / -/ 1687قرار /  –غرفة ثالثة  

متعلقات النظام العام فإذا لم يتمســــك بها من شــــرعت مصــــلحته منذ بداية  إن وســــائل اإلثبات قواعدها ليســــت من  
 الدفوع سقط حقه فيها. 

 سجالت محكمة النقض 1998/ 1/ 25/ تاريخ  658أساس / -/ 88قرار /  –غرفة ثانية  
 19ص 1994في المواد المدنية والتجارية للمستشار مصطفى مجدي هرجه  ثبات قانون  اإل -4

 



 

  

 
 ب الثاني طلالم

 حياد القاضي 
ال يتحيز ألحد   من الطبيعي أن يق  القاضي موقفا  محايدا  في الدعوى المقامة أمامه, فهو

التي  ةالخصوم, بل يفصل في الطلبات التي يقدمها أطرا  الدعوى على ضو  األدل
وال يجوز له أن يحام بنا  على علمه الشخصي,  طلباتهم أو دفوعهم. ثبات يتقدمون بها ل

 بل يحام بالنزاا في ضو  األدلة المقدمة له.
ه  , ويقصد بثبات يعد هذا المبدأ من أهم المبادئ في ال  :المقصود بمبدأ حياد القاضي -أولً 

, ويترك ل ل خصم إحدى كفتيه لي ع فيها حصيلة أدلة أن القاضي يمسك بميزان العدالة
يعتقنه   ي. وتتفاوت درجة هذا المبدأ تبعا  للمذهن الذ يق ي لمن ترجح كفته األخرى ه, و إثبات

را , ثبات ول القاضي أي دور في الفياون حارما  في ظل المذهن المقيد الذي اليخ   المش 
, أما ثبات وعلى نقي ه في ظل المذهن المطلق الذي يعطي القاضي حرية واسعة في ال 

. بمعنى أن  تقدير األدلة التي يقدمها الخصومالقاضي دور في المذهن المختلط فإنه يخول  
في المعامالت المالية مدنية أو تجارية هو دور   ثبات دور القاضي فيما يتعلق بال 

للوقائع أو التصرفات التي  إثبات حيادي,وسلطته واسعة في تقييم ما يقدمه الخصوم من أدلة 
يستندون إليها لت وين قناعته في الدعوى. بيد أنه يجن مالحظة أنه ال يقصد بحياد القاضي  
عدم تحيزه ألحد الخصوم ضد الخصم األخر, فهذا أمر بديهي تقت يه وظيفة الق ا  في 

. عدالةوظيفة ويحدث شرخ في جدار الذاتها, ألن الجنوح لمثل ذلك يخل بواجبات هذه ال
يقتصر على تلقي ما يقدمه الخصوم من أدلة ول ن المقصود بالحياد هنا هو دور القاضي  

في الدعوى ،وتقديرها وفقا للقيمة التي قررها لها القانون فليس من وظيفة القاضي أن يساهم  
، أدلة استنبطها بنفسه خاري الجلسةفي جمع أدلة جديدة وال يستطيع القاضي أن يستند إلى 

 . أن يأخذ بأدلة قامت في ق ية أخرى يجوز له وال 
 القول في مبدأ حياد القاضي أنه تترتن عليه ما يأتي : ومجمل 



 

  

عدم الحام في الدعوى إال بنا  على األدلة التي قدمها الخصوم بالطرا التي رسمها - 1
 القانون . 

 عدم جواز أن يحام القاضي بعلمه الشخصي . - 2
, ببيان األسس القانونية التي استند موضوا الدعوى   ن الحام الصادر فيي  وجوت تسب-3

 عليها الحام.
تقييم ما يقدمه الخصوم من أدلة,على نحو يعطي لدوره الحياد في سلطة    وللقاضي أي ا  

الواقعة المتنازا فيها . ول ن المبالغة في هذا المبدأ يؤدي إلى عجز القاضي   إثبات مسألة  
في العدل  إقامة  في  بدوره  القيام  بعض   عن  المبدأ  هذا  على  أورد  ,ولذلك  المجتمع 

ومن األمثلة على هذا  االستثنا ات قصد بها تماين القاضي من الوحول إلى الحقيقة.  
أن للقاضي أن    ,في ظل أحول المحاكمات المدنية  ثبات الدور اليجابي للقاضي في ال

يرى  ل  يستدعي من  )  سماا شهادتهلزوما   التي   بي نات القانون  ( من  70المادة  السوري 
على أن المحامة من تلقا  نفسها أن تقرر استماا الشهود في األحوال التي يجيز   تنن 

أن توجه   –أي ا     –. لها    هود متى رأت في ذلك فائدة حقيقيةبشهادة الش  ثبات القانون ال 
 بي نات ال قانون ( من 121ة )اليمين المتممة من تلقا  نفسها إلى أي من الخصمين  الماد 

السوري التي تنن على أن اليمين المتممة التي توجهها المحامة , من تلقا  نفسها ,ألي 
وأن من الخصمين لتبني على ذلك حامها في موضوا الدعوى أو في قيمة ما تحام به.  

,    بح ور الخصم الستجوابه, وأن يأمر من تلقا  نفسه  يجوز له  أن يستجوت الخصم
لمحامة أن تستجوت السوري تنن على أن ل  بي نات ال   قانون ( من 103المادة )أن    حيي 

(  104و المادة )  ,, ول ل منهم أن يطلن استجوات خصمه الحاضرمن ياون حاضرا  
للمحامة أن تقرر ح ور الخصم الستجوابه    :"السوري تنن على أن  بي نات ال  قانون   من



 

  

. وعلى من تقرر استجوابه أن يح ر سوا  من تلقا  نفسها أو بنا  على طلن خصمه
 . 1ر" بنفسه الجلسة التي حددها القرا

أن تنحصر مهمة القاضي  هو  ثبات المقصود بمبدأ حياد القاضي في نظرية الإذا       
في القيام بدور الحام بين الخصوم بحيي ياون موقفه من الدعوى سلبيا  , يقتصر عمله 
على ما يقدمونه من أدلة بالطرا التي عينها القانون وفقا  لإلجرا ات التي وضعها من  

  ثابتة أو غير ثابتة, وال يجوز أن يبحي عن   طروحةالوقائع الم  ٌيعد أدلة في الدعوى ل
الحقيقة من غير طرا األدلة التي قدمت إليه من الدعوى .وال يجوز للقاضي أن يساهم  

. كما يل تحراه بنفسه بعيدا  عن الخصومفي جمع األدلة كما أنه ليس أن يستند إلى أي دل
ال يجوز أن يستند في حامه إلى دليل قام في ق ية أخرى خاحة إذا لم ت ن أوراا هذه 

إلى الدعوى التي أمامه حيي يمانه في هذه الحالة األخيرة   الق ية األخرى قد ضمت 
وتقيد   ,أن يستأنس بما قام في تلك الق ية األخرى من أدلة متى قام ارتباط بين الدعويين

 القاضي بما يقدمه الخصوم من أدلة دون أن ياون له دور إيجابي في البحي عن األدلة.
لقاضي موقفا  سلبيا  من كال الخصمين على  أن يق  ايجن  الدور السلبي للقاضي: -ثانياً 

السوا  بمعنى أن دوره يقتصر على تلقي األدلة التي يتقدم بها الخصوم, ثم يتولى تقديرها  
رافي حدود القيمة التي يعطيها  ل ل دليل.فليس للقاضي أن يساهم في جمع األدلة,  المش 

بنفسه بعيدا  عن الخصوم , بل أنه إذا   قق منهكما أنه  ليس له أن يستند إلى أي دليل تح
كان يعلم واقعة حاسمة في الدعوى , فليس له أن يستند إليها إذا لم ت ن هذه الواقعة 

حامه إلى  الحاسمة قد قدمت وفقا  لإلجرا ات المقررة في القانون. كما ال يجوز أن يستند في
األخرى قد ضمت إلى  , خاحة إذا لم ت ن أوراا هذه الق يةدليل قام في ق ية أخرى 

 
لرزاق الرويلي بإشراف : القاضي األستاذ عبد السالم سليمان و األستاذ المدرب أحمد  بحث علمي , فادي عبد ا-1

في القانون السوري,   ثباتفي القانون السوري , بعنوان القواعد العامة في اإل  ثبات الحشيش القواعد العامة في اإل 
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الدعوى التي أمامه,حيي يمانه في هذه الحالة األخيرة أن يستأنس بما قام في تلك الق ية  
 . 1األخرى من أدلة متى قام ارتباط بين الدعويين 

ل القاضي في تحقيق الوقائع التي يدعيها الخصوم ثم البحي عن  مينحصر عإذا        
الخصوم  فحام القانون فيها ثم تطبيقه عليها وتقرير حقوا كل من طرفي الخصومة .  

في القانون و وال ياون على   بي نةالم  ثبات أو نفيها بطرا ال   حقوقهم   إثبات   يتولون   أنفسهم
المقب األدلة  قدموه من  ما  تقدير  إال  االقاضي  قانونا  ومراقبة ححة الجرا ات  لتي  ولة 

الوقائع التي يدعيها أو عجز   إثبات , فإذا عجز الخصم عن  اتبعوها في إقامة هذه األدلة
وال يالم القاضي على أنه لم يبحي   ,يخسر الدعوى   هعن نفي ما أثبته عليه خصمه فإن

 عن الحقيقة بنفسه .  
القاضي بموجن القانون السوري إلى " مبدأ حياد يخ ع  :سلطة قاضي الموضوع -اً ثالث

 : اآلتية(, وينتج عن هذا المبدأ القواعد 2القاضي " ) 
ال يجوز للقاضـــــي أن يحام اســـــتنادا  على وقائع وأدلة غير التي قدمها الخصـــــوم )عمال   -1

 (.بي نات من قانون ال 2بالمادة 
ــوم على ع -2 ــي أن يطلن إبراز أوراا اتفق الخصــــــــ ــتطيع القاضــــــــ دم إبرازها كما ال ال يســــــــ

 (.3يستطيع أن يقرر استماا إفادة شاهد اتفق الخصوم على عدم سماا إفادته)

إذا عرض دليل على قاضــي الموضــوا حســن الطريقة التي حددها القانون, فإن تقدير   -3
من المســـــــائل الواقعية التي ال تدخل  ٌيعد قناعة القاضـــــــي بمقت ـــــــى الدليل المعروض عليه,  

 
 . 25ص: - لتجاريةفي المواد المدنية وا ثباتقواعد اإل  -د. توفيق حسن الفرج -1
هو من    -في المسائل المدنية –إن مبدأ حياد القاضي نتيجة طبيعية للقاعدة القائلة بأن تعيين محل النزاع   -2

التي تدعم مزاعم كل خصم هو من حقهم كذلك ,   ثبات حق الخصوم في النزاع دون غيرهم , كذلك تعيين وسائل اإل 
 فإذا خرج القاضي عن حياده يؤدي ذلك إلى اإلخالل بحق الدفاع الممنوح لهؤلء الخصوم .

أن يخرج عن هذا الحياد في بعض الحالت : فله أن يرفض   –بموجب التشريع السوري –إل أن القاضي من حقه 
ها غير منتجة في النزاع, كما يجوز للقاضي أن يقرر توجيه اليمين  إثباتإذا كانت الواقعة المطلوب  ثباتاإل 

 (.بّيناتقانون ال134( أو معاينة محل النزاع   المادة بّينات قانون ال 121المتممة ألحد أطراف النزاع  المادة 
 -م0022-دمشق  - الطبعة التاسعة -أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية –د. رزق هللا انطاكي  -3

 . 460ص:  -351فقرة: 



 

  

النقض. إذ ال تعقين على حام قاضـــــــــي الموضـــــــــوا مادام قد بين فيه ضـــــــــمن رقابة محامة  
ــتخلن من  ــند, ولم يسـ االعتبارات المعقولة التي أســـس عليها الحام, ولم يعتمد واقعة بغير سـ
ــتخلن نتيجة   ــند لها, أو اسـ الوقائع نتيجة غير مقبولة عقال . فإن بنى حامه على واقعة ال سـ

 (.1وتعي ن نق ه)غير مقبولة عقال , كان حامه معيبا  

على أنه إذا رفض قاضــــي الموضــــوا دليال  معروضــــا  عليه, فيجن عليه عندئذ, تحت طائلة 
 النقض, أن يعلل رف ه.

ــائل المتعلقة بتعيين طرا ال        , وبيان  ثبات وتخ ــــع لرقابة محامة النقض  جميع المســ
ــائل ــتعمال كل منها وتحديد قوة كل طريق, ألن هذه المســــــ ــائل  ُتعد  متى يجوز اســــــ من المســــــ

القانونية ال الواقعية, وبالتالي تدخل ضـــمن تمحين محامة النقض إال إذا حصـــل اتفاا بين  
 أطرا  الدعوى على خالفها وكانت ال تتعلق بالنظام العام.

راالسوري أن    بي نات يبدو من خالل األسبات الموجبة لقانون الو  السوري وفي المبادئ   المش 
إن االختيار الواقعي دل على   "األساسية للمشروا قد أخذ بمبدأ الثقة بالقاضي حين قال :

أو حرمانه من ذلك لم يقرت أححات   بي نةأن تقييد سلطة القاضي تقييدا  شديدا  في تقدير ال
لتبصر الحق من حقوقهم بل أبعدهم عن هذا الحق .. فال مناص أن تترك القاضي حرية ا

ول ن مع    لى العدالة وأقرت إلى معرفة الحق"  فيما ينظر فيه من ق ايا فذلك أهد  إ
لم ي ع في متنه نصا  حول هذه المسألة ولم يبت فيها مطلقا .   بي نات ذلك فإن قانون ال

فال هو قيد القاضي في تقدير األدلة وتوجيه الدعوى وال هو فعله في هذا وذاك األمر 
عمال القواعد العامة في هذا الخصوص والتي تقول أن العدالة تقت ي  الذي يتوجن معه أ 
يتبصر في   الخرو   ,الخصومة األحق ال األقوى أن  ذلك  ينبغي عليه  وليس في  ي عما 
هذا الحياد ياون حيادا  إيجابيا  رائده البحي عن    . وكل ما هنالك أنالق ا  من حياد 

حدهما دون اآلخر وطالما أن عن  األدلة التي تثبت ما يدعيه أي من الخصمين ال أ
فيها من    ثبات ال المطروحة  الدعوى والمسائل  بين الخصوم حسن سير  يمان توزيعه 

 الخصمين . 
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ول ن محامة النقض السورية بعد أخذت بهذا المبدأ وقالت أن يتوجن على القاضي قبل 
له عرض   التي قدمها حتى يتسنى  بي نةحامه إفهام المدعي عن عدم اكتفائه بال  إحدار

وإذا لم يفعل   ثبات ال من الدال  بدفوعه األخرى حول باقي طرا    القانون ما يسمح به  
وفي قرارات عديدة لها إلى األخذ بمبدأ    ت عاد   .القانون   يعرض حامه للنقض لمخالفته

التي يتذرا    ثبات معاكس تماما  حيي قالت أن المحامة غير مالفة بالتحري عن وسائل ال 
كما أنها ليست مالفة بسؤالهم واالستي اح منهم عن األدلة التي يعتمدونها   ,بها الخصوم

ي الدعوى ليعملوا  وال أن تفصح عن موقفها مما قدمه الخصم من أدلة ف  ,ثبات في ال
 على تقديم مزيد منها. 

  إثبات بنا  على ماســبق, ال يجوز أن تتوافر قناعة القاضــي إال باالســتناد إلى وســائل     
منصوص عليها في القانون دون غيرها, كما يجن أن ت ون هذه الوسائل قدمت بالشال  

بها خاري قاعة  الذي نن عليها. وأما المعلومات التي يستقيها القاضي من تحريات قام  
المحامة فال يجوز له أن يســــــــــــتند إليها. إذ ال يحق للقاضــــــــــــي أن يبني قناعته على ما 
ياون ـقد اطلع علـيه من وـقائع خـاري المحامـة وفي غـيات أطرا  النزاا. وهـذا مـا أكـدـته  

التي نصـــــــــــــت على أنه:" ليس للقاضـــــــــــــي أن يحام بعلمه    بي نات ( من قانون ال2المادة )
  على هذا النن ال يجوز للقاضـــي أن يفصـــل الدعوى بنا ا  على بنا(.  1الشـــخصـــي ")

,  بصدد وقائع الدعوى ومدى ححتها   معلوماته الشخصية, أي تلك التي تصل إلى علمه
كما لو شــــــــاهد واقعة رفعت بشــــــــأنها دعوى أمامه, فإذا ق ــــــــى بعلمه فإن ذلك يؤثرعلى  

 تقديره للوقائع, ألنه ياون بمثابة شاهد وليس قاض.
 
 

 
.:" انتقال المحكمة إلى محل العقار لمعاينته  1950/ 4/ 1تاريخ  64اجتهاد محكمة النقض السوريةقرار   -1

 ليجعل حكمها بعد ذلك مستندًا إلى علمها الشخصي".
مؤسسة  -القسم األول -في الفقه والجتهاد –بّيناتقانون  ال -أسعد الكوراني -مشار إليه في: ممدوح عطري  

 .71ص:    -3.قاعدة: 1995 -النوري 



 

  

 الثالث طلبالم
 الدور اإليجابي للخصوم 

واجن عليهم وفي ذات  ثبات ال ور إيجابي على نقيض دور القاضي, فللخصوم د 
يتبعهم من حقهم في  وما  ثبات الدور اليجابي للخصوم في ال وينظم . الوقت حق لهم

 الصورة اآلتية:مناقشة األدلة,مبادئ أساسية سنشرحها على 
 : ثباتعبء اإل  -أولً 
, 1ور إيجابي على نقيض دور القاضي  للخصوم د  :ثبات الت ليه بعن  ال  -أ
واجن عليهم وفي ذات الوقت حق لهم فعلى الخصم أن يقيم الدليل على ما   ثبات الف

"تق ي المحامة وفق األدلة والمستندات المبرزة أمامها   -يدعيه وإال خسر دعواه 
ا  تقديم مستنداتهم وأدلتهم, فعلى  والمعروضة عليها وهي غير ملزمة بت ليه األطر 

وله أن يقدم إلى القاضي    -.2األطرا  من تلقا  نفسهم تقديمها وعلى دفعة واحدة" 
الدليل الذي يراه مسندا  لما يدعيه وياون للخصم اآلخر تطبيقا  لذات المبدأ أن ينقض 

المجابهة  "كل دليل يقدمه خصمه ويثبت عاس ما يدعيه , وهذا ما يطلق عليه مبدأ 
"المساواة بين  , ف ل دليل البد أن يعرض على الخصوم لمناقشته وتنفيذه.  "بالدليل

  إثبات عياتهم وحرمان أحدهم من مد   ثبات الخصوم تستدعي إتاحة الفرحة أمامهم ل
 . 3- ما يدعيه يشال خطأ  مهنيا  جسيما  " 

 
ًا بتهيـفة أدلتهـا وتنفـيذ القرارات اإلعـدادـية الت  -1 ــعى إلى دعواه وهو المكلف ـقانوـن تكلـفه    يالمـدعي هو اـلذي يســـــــ

ــيره واهماله ول يمكن تحميل هذا الواجب إلى الطرف  المحكمة بها فإن عجز أو تقا عس عن ذلك ردت دعواه تقصـــــ
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لـمدعى علـيه فإذا  على عاتق الـمدعي وأما ا  ثـبات يقع عن  ال:ثـبات تـبادل عن  ال -ت 
. ول ن إذا تقــدم المــدعى عليـه  إثبــات اكتفى بــإن ــار ادعــا  المــدعي فال يترتــن عليــه أي  

الوقـــائع التي تؤيـــد هـــذا الـــدفع: مثـــال ذلـــك إذا أقـــام    إثبـــات بـــدفع دعوى المـــدعي, فعليـــه  
المــدعي دعوى يطــالــن فيهــا المــدعى عليــه بــدين مترتــن بــذمتــه للمــدعي, فــإذا اكتفى  

, وأمـا إذا ادعى البرا ة أو الوفـا  إثبــات  ـار الـدين ال يترتـن عليــه أي  المــدعى عليــه بـإن
 ذلك. إثبات فعليه 
يبين    ثبات ك تعاونا  وثيقا  في الالنإذا  ه      القانون والقاضي والخصوم.فالقانون  بين 

, واعد التي يقررها القانون في ذلكويحدد قيمة كل منها. والقاضي يطبق الق  ثبات طرا ال
ويتمتع في تطبيقها بشي  غير قليل من حرية التقدير. والخصوم هم الذين عليهم أن 

 يقدموا األدلة على ححة دعواهم . 
فال جدال قي أن أي دليل  ثبات غلى أنه مهما يان دور الحرية التي تطلق للقاضي في ال

رأيه   يقدمه الخصم في الدعوى يجن أن يعرض على الخصوم جميعا  لمناقشته.و يدلي كلٌ 
و الدليل الذي ال يعرض على الخصوم لمناقشته ال يجوز األخذ به فال يجوز   ,فيه أو يؤيده

  د , بل البد من أن ت ون قلم يقدمها الخصوم بي نات في حامه على للقاضي أن يستند 
. كما ال يجوز  ُعرضت أثنا  جلسات المحاكمة لمناقشتها من قبل مختل  أطرا  الدعوى 

ناقش في الق ية القائمة.وهذا مبدأ للقاضي أن يأخذ بدليل نوقش في ق ية أخرى مالم يُ 
جوهري من مبادئ القاضي حتى ال تبقى الخصومة مجهولة وحتى تت افأ فرص الخصوم  

ة االستناد بحامها إلى أدلة ومستندات تمت في ق ية أخرى  ال يجوز للمحام".1في الدعوى 
قدم بمواجهة طرفي الخصومة ويجري النقاش حولها ألنه ل ل دعوى أدلتها الخاحة والتي تُ 

 2".أمام ذات المحامة التي تفصل في موضوا الدعوى 
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ال يجوز للقاضي    هويترتن على حق الخصوم في مناقشة األدلة التي تقدم في الدعوى أن
 .  بي نات من قانون ال 3أن يق ي بعلمه وهذا ما نصت عليه المادة 

 : ثباتالحق في اإل -اً ثاني
طبقا    –, وإن كان واجبا  على المدعي ثبات يتبين أن ال  : ثبات حق الخصم في ال -أ

إال أنه يعد حقا  له إذ  يؤكد دعواه ويمانه من توفير الحماية   –لقاعدة على المدعي 
القانونية لحقه الذي ينازعه فيه خصمه.ويقابل هذا الحق واجن على القاضي بأن  

,فإذا بخسه هذا  لما يدعيهنه من تقديم ما يستطيع من أدلة يسمح بها القانون تأييدا  يما  
. وال النقض ه من قبل محامة نق  لىيؤدي إبالقصور الذي  وكان حامه مشوبا   الحق

ال يق  عند هذا الحد, بل أنه ينبسط ليشمل تخويل  ثبات جرم أن مبدأ الحق في ال 
بمعنى أن ل ل خصم أن  ,المتقاضيين الحق في مناقشة األدلة  التي تقدم في الدعوى 

نسبة  عي فهو كذلك بالكما هو حق للمد  ثبات . ألن ال م به اآلخرقش الدليل الذي تقد  ينا
وإذا كان من حق األول إقامة الدليل على دعواه , فإن ل خير   لمدعي عليه.إلى  ا

. ولذلك يجن على عي من أدلةد ي يدحض به ما قدمه المالحق في إقامة الدليل الذ 
نهما من ذلك احتراما  لحقهما في الدفاا عن طريق عرض أو مجابهة القاضي أن يما  

ً   كل خصم بالدليل الذي يقدمه خصمه لمناقشته و تفنيده إن استطاا إلى ذلك سبيال 
على   السوري التي تنن  بي نات من ال – 58 –المادة  (وفقا  لمبدأ " المجابهة بالدليل "

واقعة بشهادة الشهود تقت ي دائما  أن ياون للخصم   إثبات : الجازة ألحد الخصوم بأن
 . اآلخر الحق في نفيها بهذا الطريق(

جبر  يُ  أناليجوز أنه القاعدة العامة إجباره أن يقدم دليل ضد نفسه:ال يجوز -ت 
م دليال  يرى أنه ليس في مصلحته إذ من حق كل خصم أن  قد  الخصم على أن يُ 

يحتفظ بأوراقه الخاحة به وليس لخصمه أن يلزمه بتقديم مستند يمل ه وال يريد 
 لصالحه من مستند على أن المبدأ ال يحول دون أن يستمد الخصم دليال  ,تقديمه

الخصمين من تلقا  نفسه ورقة في الدعوى كي يتخذ منها  د قدمه خصمه فإذا قدم أح



 

  

دليال  يؤيد به ما يدعيه فإن المحامة يجوز لها أن تستخلن من هذه الورقة دليال  
إجبار الشخن على   على أنه إذا كانت القاعدة هي أن ال يجوز ,ضد من قدمها

يصل أحيانا  إلى إجبار الشخن   ثبات ن حق الخصم في ال تقديم دليل ضد نفسه فإ 
 ., في الحاالت التي يجيز فيها القانون ذلك.أو الغير على تقديم دليل في حوزته

يجن بداهة أن ياون الدليل الذي يحتج    ال يجوز ألي خصم أن يصطنع دليال  لنفسه:-ي
منه الخصم حادرا   بما يصدر عنه  ,به  إال  يلتزم  الشخن ال  ثم    ,ألن  وال يجوز من 

للخصم أن يحتج على خصمه بدليل يصنعه لنفسه كورقة أو قول أو فعل حدر عنه  
فال يجوز   ,وعلى ذلك فإن القاعدة العامة أنه ال يجوز أن يخلق الشخن دليال  لنفسه.

أن ياون الدليل الذي يقدمه المدعى على دعواه مجرد أقواله أو ادعا اته إذ ال ينبغي أن  
ا المدعى بقوله وال بيمينه إذا لم توجه إليه اليمين وال بورقة حادرة منه يقدمه في صد  يُ 

إذ ال يستطيع النسان أن يتخذ من عمل نفسه دليال    ,الدعوى أو مذكرات دونها بنفسه
راول ن    . ه على الغيرلنفسه يحتج ب يخري عن بعض الحاالت على هذا األحل   المش 

 ويجيز الشخن أن يتمسك بدليل حادر منه هو, كالدفاتر التجارية .  

 الثالث  بحثمال
 ثبات اإل  محل

أنـه عبـارة عن إقـامـة الـدليـل على حقيقـة أمر مـدعى بـه على نحو    ثبـات لإلرأينـا عنـد تعريفنـا 
ــأ ــورة نشـ ــا  حق قائم    ةيحدث أثرا  قانونيا . واألمر القانوني قد ياون في حـ حق جديد أو انق ـ

 أو انتقاله من شخن إلى آخر , فهذا األمر يتطلن وجود أمرين :
 األول : الواقعة .

 ن على الواقعة أثرها .ُترتي الت القانونية الثاني : القاعدة

وفي ضو  ذلك يتبين أن الذي يرغن في إقامة الدليل على أحقيته بأمر معين يجن عليه أن 
 يثبت أوال  الواقعة المنشئة له وثانيا  القاعدة القانونية التي ترتن أثرا  على هذه الواقعة . 



 

  

مصدر الحق المدعى به.   عنصر الواقع وهوجانبان ينبغي النظر إليهما:    ثبات لإلبمعنى أن  
 القاعدة القانونية التي تقرر هذا الحق . عنصر القانون وهوو 

, والواقـعة ـقد ت ون واقـعة التي تـعد مصــــــــــــــدرا  للحق الـمدعى ـبه  إذن هو الواقـعة  ثـبات الفمحـل 
مادية أو تصـرفا  قانونيا  . فمثال  الشـخن الذي يدعي أن له دينا  في ذمة آخر يجن عليه أن 

ــدر ــدر  يثبت مصـ ــوا  أكان هذا المصـ ــ  للدين, سـ ــدر منشـ الدين, أي عليه أن يثبت أن المصـ
تصــــــــــــــرفـا  قـانونيـا  كـالعقـد, أم كـان واقعـة مـاديـة ترتـن عليهـا قيـام هـذا الـدين في ذمتـه كـالفعـل 

 ال ار أو الفعل النافع .
ــدر الحق, وال يمتد إلى الحق ذاته, ألن ثبوت الحق ال يتحقق إال إذ   ثبات فال ا  يرد على مصـــــ

 السبن المنش  . توافر
ــي أن يطبق    إثبات بفمتى قام المدعى  ــدر الحق المدعى به كان على القاضـــــــــــ الواقعة مصـــــــــــ

, ثبات لإلالقانون على ما ثبت لديه من وقائع, فالقاعدة القانونية الواجبة التطبيق ليسـت محال  
ــيين   ــي وحده  هاإثباتبفال يال  المتقاضــــ ــي أنه ألنها من عمل القاضــــ , والمفروض في القاضــــ

عن الـقاعـدة الـقانونـية واجـبة التطبيق على مـا ثـبت يعلم ـبالـقانون,ويجـن علـيه وحـده أن يبحـي  
 لديه من الوقائع . 

 األول  طلبالم
 ثبات ل لمحل الواقعة القانونية كالتعريف ب

ياون تصرفا  قانونيا  أو واقعة قانونية فإلى هذين مرد نشو  الحق   أنال يعدو  ثبات المحل 
ما إ من أن يثبت أحد أمرين ال بد  ثبات بالوزواله وتعديله وأوحافه القانونية, ومن يقوم 

ومتى أثبت ذلك كان على القاضي أن يستخلن مما ثبت ما  ,ية ماد تصرفا  قانونيا  أو واقعة 
 .اآلثار يرتن عله القانون من 

قاحر على تناول األعمال القانونية والحوادث المادية   ثبات ومن المبادئ المقررة أن ال  
. ثبات دون نصوص القوانين فهذه األخيرة ت ون محال  للتفسير وال يجوز أن ت ون محال  لإل

من النن المراد ج الخصوم وطرا التفسير ليق  على جألن القاضي يعمل مستعينا  بح



 

  

ول ن ال يال  الخصوم أن يقيموا الدليل  ,الوقائع أو األعمال الثابتة لديهالمراد تطبيقه على 
بل عليه أن يلتمس هذا النن وإذا لم يجد نصا  قانونيا   ,على وجود هذا النن القانوني

رايمانه تطبيقه فلقد أباح له  حام في النزاا   لحداراالستعانة بقواعد العدالة للوحول  المش 
ال ياون إال واقعة قانونية و أفعال  ثبات المعروض عليه . وخالحة القول بأن محل ال

مادية . والعمل القانوني أو التصر  هو مجرد اتجاه الرادة نحو إحداث أثر قانوني معين  
 وهو أما أن يصدر من جانبين مختلفين كالبيع واليجار وغيرهما من العقود وأما أن يصدر
من جانن واحد كالقرار والوق  والوحية أما الفعل المادي فهو أمر منصوص يرتن عليه  

القانون أثرا  سوا  حدوث ذلك األمر إراديا  أو غير إرادي كالفعل ال ار والفعل النافع والقرابة  
 والجوار . 

 ,ثبات وتقسيم الوقائع القانونية إلى وقائع مادية وتصرفات قانونية له أهمية في ال 
ألن طبيعة هذه الوقائع تأبى أن   ,كافة   ثبات ها بطرا الإثباتفالوقائع المادية يجوز 

رايتطلن  وعلى عاس ذلك التصرفات القانونية التي تتحام  .بشأنها دليال  معينا    المش 
راولذلك نجد أن  ,الرادة في وجودها وفي تحديد آثارها ل تابة  ايتطلن أساسا   المش 

 إال إذا لم يجاوز قيمة التصر  القانوني حدا  معينا  .  بي نة يسمح بالوال ,هاثباتل
م القانون  أن ت ون جائزة القبول وليست مما يحر   ثبات ويشترط في الواقعة محل ال

  أوأسرار المهنة  ىأن كان منطويا  عل ثبات وحظر ال .ها تحقيقا  ألغراض مختلفةإثبات
ال يجوز قبوله في حورة  ها وإنما يتعلق بدليل  إثباترم الوظيفة ال يتعلق بواقعة تح  

بمعنى أن عدم جواز القبول ال ينصن على الواقعة بحد ذاتها و إنما على    ,معينة
 دليلها.

ها وتطبيقها يدخل إثباتمن قبل المتقاضيين بل أن  ثبات إن القاعدة القانونية ليست محال  لإل
تي تعد مصدرا  الواقعة القانونية ال إثبات اضي. فمهمة المدعي مقصورة على في عمل الق

وني وقد ت ون في شال واقعة  , وهذه الواقعة ت ون في حورة تصر  قانلحقه الذي يدعي به
 .مادية



 

  

, أمان نسبة الحق دليل عليهيمان تعريه هذه الواقعة بأنها هي مصدر الحق, إذا أقيم الو 
 لمدعيه.  

بالمعنى    -, هي الواقعة ثبات نقصدها باعتبارها محال  لإل الواقعة التيبنا  على ما سبق, 
 سوا  أكانت في حورة واقعة مادية أم كانت في شال تصر  قانوني : -العام 
ها أو كان  الواقعة ت ون عندما ال ياون لرادة النسان دورا  في تحقق الواقعة المادية :-أوال  

 إثبات ل ن القانون ال يعتد به . وهذه الواقعة قد ت ون  طبيعية كالميالد ) في  لها دورٌ 
( و الفي ان والسيول والزالزل )  الخل  العامحق  إثبات النسن و النفقة ( والوفاة ) في 

القوة قاهرة ( , وقد ت ون من عمل النسان كارت ات فعل غير مشروا ) المسؤولية   ثبات ل
 التقصيرية( والقيام بالفعل النافع )الثرا  بال سبن(. 

, ألن طبيعة هذه الوقائع ال تقبل استلزام  ثبات الواقعة المادية بجميع طرا ال إثبات ويجوز 
ها  في أغلن الحاالت . فمن غير المقبول , مثال  , إثباتنوا معين من األدلة , وإال استحال 

ال رر الذي  عن الفعل ال ار لقبول دعواه للتعويض  ثبات مطالبة الم رور بدليل كتابي ل
 أحابه من جرائه .  

واقعة من الوقائع المادية بال تابة ,  إثبات , في بعض األحيان , يستلزم القانون على أنه
غير المدرجة  ثبات هاتين الواقعتين باافة طرا ال إثبات , ومع ذلك يجوز الوفاة كالميالد أو

 في السجالت المعدة لذلك أو كان المدري منها غير ححيح . 
رادة إلى إحداث  حيي تتجه ال هنا الواقعة تترتن بإرادة النسان,:  التصر  القانوني-ثانيا  

تزامات والحقوا الناشئة عن االل إثبات , كالعقد و الرادة المنفردة, في أثر قانوني معين
 .أيهما
يل المثبت لها ياون  , فإن إعداد الدل تتم فجأة بل يسبقها العداد لهالقانونية الالتصرفات  إذا  

 هاإثبات ها . ولذلك حدد القانون طريق ئ, وال سيما أن الرادة هي مصدر إنشاأمرا  ميسورا  
و القرائن إال استثنا  كالتصرفات التي التتجاوز خمسمائة   بي نةبال  هاإثباتبال تابة , وال يجوز 

 ليرة . 
 



 

  

 الثاني  طلبالم
 ثبات محل اإل  القانونيةشروط الواقعة 

,ل ن ليست كل واقعة قانونية  صن على الواقعة القانونيةني ثبات لقد سبق ورأينا أن محل ال 
راأن , ويرجع ذلك ثبات محال  لإل  محال  التي ت ون  في الواقعة القانونية  ا  شروطوضع  المش 

 :  ثبات لإل
 يجن أن ت ون الواقعة محل نزاا :  -الشرط األول 

  كما لو -, ألنها لو كانت ثابتة بطبيعتها ت ون متنازا فيها أنثباتيشترط في الواقعة محل ال
, ألن هذا االعترا  هو  ثبات فإنها ال ت ون محال  لإل -معترفا  بها من الخصمالواقعة كانت 

. ثبات لقرار بالواقعة يزيل النزاا حولها ومتى زالت المنازعة فال حاجة لإل, واإقرار بالواقعة
يجن أن ت ون هناك واقعة متنازا عليها فإذا لم يان هناك نزاا فال معنى بالبداهة للتقاضي  

 .  ثبات أو ال
ما  إثبات ت ليه المدعى ب ليه بدعوى المدعى أو ببع ها فال محل لو إذا اعتر  المدعى ع

ثم  موضوا النزاا .وقد رتبت محامة النقض على ذلك أنه إذا اعتر  شخن باعتر  به
قد خالفت القانون باقت ائها دليال  في مستندات كأدلة أخرى, ت ون بحثت المحامة مع ذلك 

 . 1على أمر معتر  به  
ألنه   عدناندعوى على   سامرين طرفي الدعوى فال يصح أن يرفع ويجن أن ياون النزاا ب 

 .خليلل مماطل في دفع دين عليه 
أي تعاقدا  حصل بإرادة الطرفين  ,والواقعة المتنازا عليها إما أن ت ون ارتباطا  قانونيا  

 .والحريقيد البيع والشرا  و الرهن وغيره, وإما أن ت ون حادثة مادية كوضع الكالمتعاقدين 
, فوا  ثبات أن ت ون الواقعة محال  لإل : الدعوى متعلقة ب أن ت ون الواقعة  -الشرط الثاني 

كونها متنازا فيها أن ت وم متعلقة بالدعوى, أي أن ت ون هذه الواقعة متصلة باألمر المدعى 
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رابه اتصاال  وثيقا .و مرجعية اشتراط  لذلك هو عدم إهدار وقت الق ا  فيما ال جدوى   المش 
نه إه   و بنا  على ذلك ال يقبل من الخصم  أن يثبت واقعة التتعلق بالدعوى, إذ إثباتمن 

, كإقامة المدعي الدليل على وضع يده على الشي  فترة زمنية  ثبات ال فائدة من مثل هذا ال 
 ال جدوى منه .   ثبات أقل من مدة مرور الزمن الماسن للحق, فهذا ال

الواقعة المتعلقة بالدعوى قد ياون مباشرا  إذا أقيم الدليل على هذه الواقعة  إثبات و 
, إنما يقع   يرد على الواقعة المتنازا فيهاال ثبات مباشرة,وقد ياون غير مباشر إذا كان ال

 .الواقعة محل النزاا إثبات هذه الواقعة يؤدي إلى  إثبات , متى كان على واقعة قريبة منها

 :ها منتجة في الدعوى إثباتأن ت ون الواقعة المراد  -الشرط الثالي 
يجن أن ياون هناك نن قانوني يجعل للواقعة في حال ثبوتها أساسا  لحق من الحقوا, أو 

, كما إذا أراد ثبات . وإال فال فائدة من ال ها منتجا  قانونا  إثباتاون  يأن  بعبارة أخرى يجن 
يها أربع عشرة سنة , فال يقبل منه ذلك شخن أن يثبت مل يته لقطعة أرض بوضع يده عل 

راألنه على فرض ثبوته ال يصح في القانون أن ياون أساسا  لحق المل ية ألن  نن   المش 
على وجوت وضع اليد خمس عشرة سنة . وإنما ليس من ال روري  يفي القانون المدن 

 ن ألنه مفروض في القاضي علمه به . إرشاد القاضي إلى الن
وقد ال يختل  وقد ياون النن غام ا  غير واضح , أو ال ياون هناك نن ظاهر , 

واقعة  يجن أن ياون  ثبات فمحل ال, وإنما يختلفون على أثرها القانوني,الخصوم على الواقعة
قانونية أو إجرا  يدلي به أحد الخصوم في الدعوى, وأما فيما يتعلق بالقواعد القانونية التي 
قد يعتمد عليها هؤال  الخصوم فقد ت ون غام ة ول ن توضيحها ال ياون بتطبيق قواعد 

في هذه األحوال يجن على القاضي أن يبحي  بل عن طريق تفسير القانون.  ثبات ال
را"إن -.  1اسه القانون والقواعد القانونية المسلم بها ليجاد حل أس حينما يقر ويجيز   المش 

فأن المحامة ال تملك رفض قبولها بحجة عدم االقتناا أو عدم الحاجة.  ثبات وسيلة لإل
الشخصية فيما إذا كان القانون   بي نةوإنما يتعين عليها إعمال نن القانون بإجازة سماا ال
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إدعائه بأن   ثبات على المحامة إجازة الخصم ل — قعة المدعى بها.الوا ثبات يجيز ذلك ل 
  بي نةقار كان يخفي تأمينا  لوفا  الديون التي سددها عن ذمة خصمه,بال عالتنازل عن ال

 1..." الشخصية, لمخالفة ذلك النظام العام

متنازا فيها و متعلقة   –ثبات محل ال –يلزم , فوا كون الواقعة بنا  على ما سبق, 
الواقعة المساهمة في توفير قناعة  إثبات بالدعوى. بمعنى أنه ينبغي أن ياون من شأن 

النزاا أو تغيير مسار  إنها القاضي بأحقية األمر المدعى به , على نحو يترتن عليه 
 إلى الخصم اآلخر .  ثبات الدعوى أو نقل عن  ال 

ها يؤدي إلى ثبوت  إثباتمنتجة في الدعوى متى كان وفي ضو  ذلك يتبين ان الواقعة ت ون 
األمر المدعى به أو المساهمة في ذلك .أما إذا كانت الواقعة غير منتجة في الدعوى فال 

, على اعتبار   ثبات لة  و إذا كانت المحامة قد قبلتها , في مرحلة إجرا ات الو ت ون مقب
لها أنها غير منتجة فيها .فمثال  إذا  أنها متعلقة بالدعوى فلها أن تعدل عنها  متى ثبت 

طالن المؤجر المستأجر بأجرة مدة معينة وقدم هذا األخير مخالصات األجرة عن جميع  
أن يدفع األجر  إثبات بأجرتها ليحاول بذلك   المدة السابقة على المدة التي يطالبه المؤجر

الوفا  بانتظام عن المدد السابقة ,وإن كان يتصل   إثبات ه , ألن إثباتبانتظام, ال جدوى من 
ياون غير منتج في الدعوى فدفع  ثبات بواقعة الوفا  باألجرة المطالن بها , إال أن هذا ال

األجرة عن مدة سابقة ال يفيد دفعها عن مدة الحقة.غير أن تقديم المستأجر مخالصة  
ها  ٌيعد , إذ  ثبات ذه واقعة منتجة في ال , فإن همدة الحقة المدة المطالن بأجرتهاباألجرة عن 

مدني التي  555القانون قرينة على الوفا  باألجرة المطالن بها, مالم يثبت العاس المادة 
الوفا  بقسط من األجرة قرينة على الوفا  باألقساط السابقة على هذا القسط  "تنن على أن 

تعلقة بالدعوى وإن لم ت ن هي  , ف ال  عن كونها واقعة م"حتى يقوم الدليل على عاس ذلك 
 ذاتها واقعة الوفا  باألجرة المطالن بها . 
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ــحيح   بيد أنه يجن مالحظة أن ليس كل واقعة متعلقة بالدعوى ت ون منتجة فيها والعاس حـــ
القاضــــــــــــــي قد ال يســــــــــــــتطيع منذ  ل ن.  ة منتجة بالدعوى ت ون متعلقة بهابمعنى أن كل واقع

تجـة في الـدعوى أو غير منتجـة في الـدعوى فيهـا , وبنـا   البـدايـة التحقق من كون الواقعـة من
على ذلك فإن من الناحية العملية تقت ـــــــــــي قبول كل واقعة ت ون متعلقة بالدعوى, ثم النظر 

مثال و فيها فإذا تبين أنها منتجة أبقى عليها و إذا ثبت أنها غير منتجة فيها عدلت المحامة.
تجـة: إثبـات اكتســـــــــــــــات حق المل يـة على عقـار في تلـك الواقعـة المتعلقـة بـالـدعوى وغير المن

المناطق غير المحددة والمحررة يتطلن وضــــــع اليد لمدة خمس ســــــنوات بحســــــن نية وســــــبن 
ــنة متعلق بالدعوى ل نه غير منتج في النزاا إذ ال ت في مدة  ــع اليد لمدة ســـــ ــحيح, ووضـــــ حـــــ

 السنة الكتسات حق المل ية في القانون.
قانونا  مسألة  ثبات وكون الواقعة جائزة ال جائزة القبول :أن ت ون الواقعة  -الشرط الرابع 

 قانون ال مسألة واقع تخ ع لرقابة محامة النقض . 
بالدعوى ومنتجة فيها أن ت ون جائزة    ة ون الواقعة متنازا فيها ومتعلقإضافة  ليشترط إذا  

 . مقبولة بطبيعتها أو بحام القانون القبول,بمعنى أال ت ون غير  
, واالستحالة قد ت ون استحالة ستحيلةهي التي ت ون م الواقعة غير الجائزة بطبيعتها :-1

, وكمن  بنسبه كابن لمن هو أحغر منه سنا  مادية لمنافاتها الواقع, كالشخن الذي يطالن 
. وقد ت ون االستحالة في حين أن المدعي مبتور الساقين يدعي أن شخن ضربه بقدمه
ها وعدم تحديدها , كالشخن  الذي يدعي أنه مالك إثباتناشئة من طالقة الواقعة المراد 

يحدد سبن مل ية هذا الشي  هل هو العقد؟ أم الميراث؟ أم الوحية ؟   أنلشي  معين دون 
,هل عقد دون أن يحدد ماهية هذا العقد ل ية هذا الشي  بموجن  أو أنه يدعى أنه اكتسن م

 هو عقد بيع ؟ أم مقاي ة ؟ أم هبه ؟ . 

وهذه الواقعة هي التي يقت ي القانون بعدم جواز   الواقعة غير الجائزة بحام القانون :-2
ألسبات تتعلق بالنظام العام أو اآلدات العامة , فمثال  ال يقبل من   ثبات قبولها في ال

عقد البيع للمطالبة بتسليم المبيع الذي هو عبارة عن مواد مخدرة, ألنها  إثبات الشخن 
خارجة عن دائرة التعامل بحام القانون وليس بطبيعتها, إال إذا كان لديه تصريح بالتعامل 



 

  

فيها الستخدامها في حناعة الدوا ,وال يقبل من الشخن إقامة الدليل على أحقيته في دين  
 .ر أو ميسر لمخالفته للنظام العاماون قد نشأ عن قمافي ذمة آخر ي

بالضافة إلى ذلك فقد اعتبر القانون بعض الوقائع غير جائزة القبول ألسبات أخرى      
ها إفشا  أسرار مهنية أو زوجية,  إثباتغير تعلقها بالنظام العام ,كالحاالت التي يترتن على 

يفة او المهنة أو عالقة الزوجية ال يجوز  فالواقعة التي يحصل عليها الشخن بسبن الوظ
ها بشهادة الشخن الذي أوتمن على هذا السر, كالموظ  والطبين و المحامي أو أحد إثبات

 الزوجين .
فالمستحيل ال ها , إثباتال معنى لقبول  ثبات قابلة بطبيعتها لإلال فالواقعة المستحيلة أو غير 

كذلك الواقعة . 1ال يابره سنا  أنه ابن لشخن جهول النسن يدعي  كمه. إثباتيصح طلن 
ها كالربا الفاحش بمعنى أنه ليس تالمحرمة قانونا  أو المخالفة لآلدات ال يصح قبول اثبا 

للدائن أن يثبت أن مدينه اقترض منه مبلغا  بفائدة تزيد على الحد األقصى المسموح به 
كذلك ما يجن ان يثبت بعقد و القمار, ذلك دين سببه قانونا  ليحام له بهذه الزيادة .وك

 ها بعقد عرفي أو بأي دليل آخر .إثباترسمي كالهبة فإنه ال يقبل 
أية واقعة غير منتجة في الدعوى  إثبات ومن ذلك يتعين على القاضي استبعاد طلن 

 .2ها إال ضياا الوقت والمصاريه  إثباتوالخصومة ,أو تلك التي ال يرجى من 
ها محددة فهذا  إثباتت ون الواقعة المراد  أنمحددة : إما أن ت ون الواقعة  - خامسالشرط ال

أو مل ية   شخصا  طالن بدين أنها . ولو إثباتبديهي. فالواقعة غير المحددة ال يستطاا 
وأسس دعواه على عقد لم يحدد ماهيته, أهو بيع أو حلح أو قسمة أو غير ذلك من  

ها ال  إثبات العقود التي يصح أن ت ون مصدرا  للدين أو سببا  للمل ية , فإن الواقعة التي يريد 

 
 .46ص:  -المرجع السابق-د.عبد الرزاق السنهوري -1
 -1985-حلب  -مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية –نيةدأصول المحاكمات الم   -د. صالح الدين سلحدار-2

 . 300ص: 



 

  

 ها إال بعد أن تحدد. وكون الواقعة محددة تحديدا  إثباتت ون محددة تحديدا  كافيا , فال يصح 
 . 1كافيا  مسألة موضوعية تخ ع لرقابة النقض 

الوقائع التي ت ون متصلة بمحل النزاا ومنتجة في إقناا القاضي في ححة ما يثبته  إذا   
المدعي أو المدعى عليه. فإذا كانت الوقائع غير منتجة في النزاا وال تتعلق بمحله  يحق 

المقدم بشأنها. مثال على الواقعة المتعلقة  للقاضي الناظر في الدعوى رفض طلن الثبات 
بالدعوى: عقد البيع هو مصدر التزام المشتري بالثمن, والواقعة المحددة: إذا كان محل  

 النزاا الوفا  بدين وجن بيان زمانه وماانه وأحل الدين ومقداره.
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 الباب الثاني 
 األدلة الكتابية 

 
 

 تمهيد:

لما تمتاز من قوة ثبوتية مطلقة, تصـــــــــلح لثبات   وأقواها  بات ُتعد ال تابة أهم وســـــــــائل الث    
جميع الوقائع سوا  كانت تصرفات قانونية أو وقائع مادية, فبموجبها يستطيع الخصوم إثبات 
حقوقهم مما يعود عليهم بفائدة عملية ل ونها توفر لهم ضــــمانات ذات أهمية بالغة, حيي تُعد 

تعرض لتأثير عامل الزمن, ول ــــــــــــع  الوســــــــــــيلة األنجح لحماية حقوا األطرا  كونها أقل  
ذاكرة النســان عاس وســائل الثبات األخرى كشــهادة الشــهود واليمين, وبالتالي ت ون ال تابة  

 ن طريق الن ار أو التزوير. كامال  ال يمان الطعن فيه إال عدليال  
كانت وكانت ال تابة في العصـــــــــــور القديمة والوســـــــــــطى تحتل درجة أدنى في الثبات, حيي 

وفي العصــر الحديي   الشــخصــية أعلى مرتبة رغم تأثرها بعوامل أخرى كالغش وال ذت.  بي نةال
 ومع التطور الت نولوجي وانتشار التعليم, أحبحت ال تابة أحلح وسيلة لإلثبات.

راجعل و  ــ  , ال يلحقه ما ثبات , الدليل ال تابي, أقوى طرا البي نات في قانون ال الســـــــوري   المشـــــ
 من الشبهات بسبن ضع  ذاكرة الشهود أو اختالفهم. يلحق الشهادة

عمل قانوني أو واقعة غير إرادية تنشـــــأ عنها   إثبات والدليل ال تابي: هو كل كتابة تؤدي إلى 
 حقوا والتزامات. 

وجرى العمـل على تســــــــــــــمـية الورـقة المثبـتة لعمـل ـقانوني عـقدا , فيـقال العـقد الرســــــــــــــمي والعـقد 
عقد عن معناها األحـــــــــلي الذي يقصـــــــــد به توافق إرادتين على العادي, فخرجت بذلك كلمة ال

ه, فوجن أن نميز بين العمل القانوني  إثباتإحداث أثر قانوني معين بغض النظر عن وســـيلة 
ــيلة   ــأن ما تم  إثباتذاته وبين وسـ ــحات الشـ ن فيه أحـ ــند الماتوت الذي يدو  ه, أي الورقة أو السـ

أو الورقة ال يؤثر في حـــــحة  العمل القانوني,    ثبات ن بطالن أداة الإاالتفاا عليه بينهم, إذ  
 وكذلك التمنع ححة الورقة من بطالن العمل القانوني الثابت بها.



 

  

ل القانون األدلة ال تابية وجعلها على ثالثة أنواا هي: األســــــناد الرســــــمية واألســــــناد  وقد فصــــــ 
الناظمة لها على الوجه   العادية واألوراا غير الموقعة. ســــندرســــها من خالل القواعد القانونية

 :اآلتي
 الفصل األول: القواعد الموضوعية ل دلة ال تابية
 الفصل الثاني: القواعد الجرائية ل دلة ال تابية

 



 

  

 الفصل األول 
 القواعد الموضوعية لادلة الكتابية

إن بعض التصرفات القانونية, تستلزم ال تابة كشرط أساسي النعقادها أي تُعد      
ال تابة ركنا  شاليا  من أركانها, كعقد هبة العقار والشركة. أما ال تابة المقصودة في 

 نات فهي ال تابة كوسيلة إثبات. منهاي قانون البي  
ــم األدلة ال تابيةو   ــم  تنقســـ ــناد رســـ ــناد عادية وأوراا غير موقع بموجن القانون إلى أســـ ية وأســـ

 عليها.
واألولى هي التي يقوم بتحريرها موظ  عام مختن بذلك وت ون دائما  موقعة ممن حــــدرت 

. وأهم األوراا الرســمية بالنســبة إلى دراســة القانون المدني ثبات عنهم وتعد دليال  كامال  في ال
ن فيها أعمال قانونية كعقود الزواي واله  بة والرهن والحوالة والبرا  الخ...هي التي تدو 

ــم إلى نوعين: أوراا موقعة ومعدة لإل ــادرة من األفراد, وتنقســـ ــناد الصـــ , ثبات والثانية هي األســـ
ــناد لم ينظمها أحـــــــحابها في األحـــــــل لت ون من أدلة ال أدلة كاملة. و ُتعد  , ولذلك ثبات أســـــ

تتـفاوت قوة وضــــــــــــــعـفا ,   ثـبات يغـلن فيـها أن ال ت ون موقـعة, ول نـها تحتوي عـناحــــــــــــــر من ال
 كالتأشير على سند الدين بما يفيد برا ة ذمة المدين, والدفاتر المنزلية.

 وسندرس فيما يلي القواعد الموضوعية التي قررها القانون لهذه األسناد, وفق اآلتي:
 المبحي األول: األسناد الرسمية

 المبحي الثاني: األسناد غير الرسمية 
 
 
 



 

  

 المبحث األول 
 ألسناد الرسميةا

راعر    ــ  ــمية في الفقرة األولى من المادة ) المشــــ ــناد الرســــ بأنها )    بي نات ( من قانون ال5األســــ
شــخن مال  بخدمة عامة, طبقا  ل وضــاا القانونية   ال تابة التي يثبت فيها موظ  عام أو

 وفي حدود سلطته واختصاحه ما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن(.
لســـند الرســـمي المرتبة األولى مقارنة مع الســـند غير الرســـمي, والســـبن في ذلك  وبذلك يحتل ا

يعود إلى أن الموظ  العـام يفرض فـيه عـند تنظيمـه الســـــــــــــــند الرســــــــــــــمي أـنه محـاـيد ليس ـله  
ــمي ت ون لهما  ــند غير الرســ ــأن في الســ ــحات الشــ ــية فيها, في حين أن أحــ ــخصــ ــلحة شــ مصــ

 ما تجاه اآلخر أوللتمسك بها اتجاه الغير.مصلحة عند تنظيمها, سوا  للتمسك بها من أحده
 المطلب األول 

 شروط صحة األسناد الرسمية 

ــفة الرســــمية إال إذا توافرت فيه  ــن الصــ ــند ال ياتســ ــابق الذكر, أن الســ يتبين من التعريه,الســ
 تية:الشروط اآل

 الشرط األول:أن ت ون األسناد محررة بواسطة موظ  عام أو شخن مال  بخدمة عامة.
لثاني:أن ياون تنظيم الســـــــند داخال  في حدود ســـــــلطة الموظ  العام أو الشـــــــخن الشـــــــرط ا

 المال  بخدمة عامة واختصاحه.
 الشرط الثالي: أن ياون تحرير السند باألوضاا المقررة قانونا .

 الفرع األول 
 شخص مكلف بخدمة عامة  أن تكون األسناد محررة بواسطة موظف عام أو

المقصــود بالموظ  العام: كل شــخن عي نته الدولة ليقوم بأدا  عمل من أعمالها, بصــورة     
دائمة, فإذا لم يان عمله مســــــتمرا , كالخبير المنتدت من قبل المحامة لعطا  رأيه الفني في 
مســـــألة من المســـــائل, فال يعد موظفا  عاما  وإنما هو شـــــخن مال  بخدمة عامة, ومح ـــــر 



 

  

أعمـاـله والتقرير اـلذي يـقدمـه عن المهمـة التي انـتدت إليهـا يعـدان من ال ــــــــــــــبط اـلذي ينظمـه ـب
 األسناد الرسمية.

ــند بخط يده,  ــترط أن يقوم الموظ  العام أو الشـــخن المال  بخدمة عامة باتابة السـ وال يشـ
 بل يافي أن ياون تحريره حادرا  عنه وباسمه ويحمل توقيعه.

ــوري, ــمية,كثيرون   والموظفون العامون في القطر العربي الســــ ــناد الرســــ المالفون بتحرير األســــ
ومتنوعون, ومنهم ال تات بالعدل الذين يقومون بتحرير األســـناد والعقود وتنظيمها وتصـــديقها,  
ــادرة  ومنهم كتات المحاكم الذين يدخل في وظائفهم تثبيت المدافعات والبيانات واللوائح الصـــــــــ

ــات المحاكمة) ــوم في محاضــــــــــر جلســــــــ مح ــــــــــرون المالفون بتبليل  (, ومنهم ال1عن الخصــــــــ
ــا  المااتن المعاونة الذين  ــجل العقاري ورؤســ ــوم ومنهم أمنا  الســ ــائية للخصــ المذكرات الق ــ

ــبة   (, ومنهم القناحـــــــــــل, ومنهم 2لعقارات)إلى  اعي ن قانون الســـــــــــجل العقاري أعمالهم بالنســـــــــ
هم معينة في (, ووظائف3الموظفون الذين يتولون تنظيم الســـــجالت الخاحـــــة باألحوال المدنية)

 أنظمتهم الخاحة.
 

.:" ضبوط الجلسات أسناد رسمية تستمد قوتها من  1993تاريخ  309اجتهاد محكمة النقض السورية قرار  -1
 وانسحب بطالنها إلى الحكم الذي استند إليها" توقيع رئيس الهيفة, فإذا لم توقع فقدت قوتها واعتبرت باطلة  

- القسم األول-في الفقه والجتهاد –بّيناتقانون  ال -أسعد الكوراني -مشار إليه في: ممدوح عطري  
 .91ص:  -28.قاعدة: 

.:" إن قيد السجل العقاري هو من األسناد الرسمية  1956تاريخ  49اجتهاد محكمة النقض السورية قرار  -2
 ّون فيه" وحجة بما د

- القسم األول-في الفقه والجتهاد –بّيناتقانون  ال -أسعد الكوراني -مشار إليه في: ممدوح عطري  
 .96ص:  -22.قاعدة: 

.:" صكوك الولدة المنظمة أصوًل ل يجوز الطعن  1964تاريخ  44اجتهاد محكمة النقض السورية قرار  -3
 بصحتها إل بالدعاء بالتزوير"

 -38قاعدة: - القسم األول-في الفقه والجتهاد –بّيناتقانون  ال -أسعد الكوراني -ممدوح عطري مشار إليه في:  
 . 99ص: 

هذا مع اإلشارة إلى أن الولدة إذا كانت مسجلة بعد الميعاد القانوني أو قبله جاز الدعاء بالتصحيح دون حاجة  
م :" إن القيود  1957/ 4/ 2تاريخ  376نية رقم من قانون األحوال المد 18إلى الدعاء بالتزوير. عماًل بالمادة 

 المدونة في السجالت المدنية المسجلة على وجه قانوني معتبرة إلى أن يثبت عكسها أو بطالنها أو تزويرها".

 



 

  

 الفرع الثاني 
أن يكون تنظيم السند داخاًل في حدود سلطة الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة  

 عامة واختصاصه 
أن يقوم بتحريره موظ  عام أو شـخن مال  بخدمة   –العتبار السـند رسـميا    –إذ ال يافي  

ــا  من أن ياون هذا الموظ  قد ق ــد عامة, بل ال بد أي ـــ ــلطته, ويقصـــ ام بالعمل في حدود ســـ
 االختصاص. –انتفا  المانع القانوني , ثالثا  –الوالية, ثانيا   -بسلطة الموظ : أوال  

 الولية: -أولً 

ــمي قائما  فعال  على العمل ) ــند الرســـــــ (. فإذا 1يجن أن ياون الموظ  الذي قام بتحرير الســـــــ
ــرته  كان قد ُعِزل من وظيفته, أو لم يحل    اليمين التي أوجن القانون عليه حلفها عند مباشــــــــ

الوظيفة, أو نقل إلى وظيفة أخرى, أو حـدر قرار با  يده, فتعد واليته قد زالت وال يجوز له 
 (.2مباشرة عمله وال ت ون بالتالي ل سناد التي ينظمها الصفة الرسمية )

 انتفاء المانع القانوني: -ثانياً 

على النحو المتـقدم, وجن أن   -في تحرير األســـــــــــــــناد الرســــــــــــــمـية- متى ثـبت للموظ  الوالية
ــمية يوثقها, أهال  لتحريرها.  فقد ينن القانون على منع   ــبة إلى كل ورقة رســـــــــــ ياون, بالنســـــــــــ
الموظ  العام من تحرير األسـناد التي ياون باألحـل مختصـا  بتحريرها, إذا قام به مانع كأن 

مثال ذلك أن ياون مشــتريا  في عقد بيع  -م بهت ون له مصــلحة شــخصــية في العمل الذي يقو 

 
" يجب أن يكون الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة الذي يتولى تحرير المحرر مختصًا بكتابته   -1

ن حيث المكان, ومن حيث الزمان, أي يجب أن تكون له ولية فيما توله, وأن تكون له  من حيث الموضوع, وم
 هذه الولية في المكان الذي تمت فيه وأن تكون له هذه الولية أيضًا في الزمان الذي تمت فيه".

 .76: ص  -1983 -الدار الجامعية –بيروت  -في المواد المدنية والتجارية ثباتاإل  –د.أحمد أبو الوفا 
" على أنه إذا كان الموظف العام قد عزل أو نقل أو كفت يده ولم يكن على علم بذلك عند تحريره السند  -2

 عندئذ السند صحيحًا رعاية للوضع الظاهر"   يع دالرسمي, وكان أصحاب الشأن غير عالمين أيضًا, ف
 . 473ص: –أصول المحاكمات في المواد المدنية و التجارية  –د.رزق هللا انطاكي 



 

  

أو تربطه وأحــــــحات العالقة حــــــلة معينة من قرابة أو مصــــــاهرة.    -أو وكيال  في عقد وكالة
 (.1وذلك دفعا  لمظنة المحاباة )

 الختصاص: -ثالثاً 

ــند, أي أن ياون قد قام بالعمل ضــــــمن  ــا  بتحرير الســــ وأخيرا  يجن أن ياون الموظ  مختصــــ
ــميا )الحدود الت ــادر عنه رســــــ ــند الصــــــ ــمها القانون, فإذا لم يان كذلك ال ياون الســــــ (. 2ي رســــــ

 واالختصاص نوعان: اختصاص موضوعي واختصاص مااني.
ــة,  -أ ــاص الموظ  إلى القوانين الخاحـ ــوعي: ويرجع في تعيين اختصـ ــاص الموضـ االختصـ

ي عليها قانونهم  فاألحاام التي يصــدرها الق ــاة, والمحاضــر التي ينظمها ال تات بالعدل يســر 
الخاص. فإذا قام كاتن المحامة بتنظيم أسناد هي من اختصاص ال اتن بالعدل ال تعد هذه 

ــمية ) ــفة رسـ ــناد ذات حـ (, ألن الشـــخن الذي قام بتنظيمها وإن يان موظفا  عاما  فهو 3األسـ
ــيه طبيعة   ــند بيانا  ال تقت ـ ــوا بتنظيمها. كذلك إذا أثبت في سـ غير مختن من حيي الموضـ

لعقد المثبت في الســــــــــند, فإن هذا البيان ال ت ون له حجية البيانات األخرى التي تقت ــــــــــيها  ا
(. كأن يثبت ال اتن بالعدل أن أحــــــحات العالقة تربطهم ببعض حــــــلة قرابة, 4طبيعة العقد)

 .ثبات فهذه البيانات التي ال تدخل في مهمة ال اتن بالعدل الت ون لها أية قوة في ال
ــح إيراده على  -ت  ــوعي يصـــــــ ــاص الموضـــــــ ــاص المااني: وما يقال عن االختصـــــــ االختصـــــــ

(, ألن ل ـل موظ  منطقـة تنحصــــــــــــــر فيهـا أعمـالهـا وال يجوز لـه 5االختصــــــــــــــاص الماـاني )

 
 . 123ص:    -77فقرة:  -المرجع السابق -د. عبد الرزاق السنهوري  -1

:" األسناد المنظمة بواقعة خارجة عن حدود سلطة  1974تاريخ  21اجتهاد محكمة النقض السورية قرار  -2
 عكسها" إثباتادية يمكن الموظف المختص ليست لها قوة ثبوتية وتصبح أسنادًا ع 

 -20قاعدة: - القسم األول-في الفقه والجتهاد –بّيناتقانون  ال -أسعد الكوراني -مشار إليه في: ممدوح عطري  
 . 83ص: 

  - دارالمطبوعات الجامعية–في المواد المدنية والتجارية  -ثباتقانون اإل   -مصطفى مجدي هرجه -3
 . 186ص:   -1994 -السكندرية

الطبعة   –األدلة المطلقة  –-واجراءاته  ثباتأصول اإل   -الوافي في شرح القانون المدني –مرقس  د. سليمان -4
 .179ص:  -51فقرة:  -1991-القاهرة   -الخامسة
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مختصــــــــا  لتوثيق األســــــــناد داخل دائرته أي منطقة   ٌيعد تجاوزها. فال اتن بالعدل في دمشــــــــق 
ه أن يقوم ـبالتوثيق في حـماة. وليس معنى عمـله وهي محـافظـة دمشــــــــــــــق. وـبالـتالي ال يجوز ـل

ــند مثبت  ــنداتهم إلى كاتن بالعدل معين. فال مانع من تقديم ســ ذلك أن على األفراد التقدم بســ
ــد من هذا التحديد أن يمنع ال اتن من  ــق لتوثيقه في حماة. وإنما القصــ ــر  تم في دمشــ لتصــ

ين اليجوز له أن يوثق  مباشــــــــرة عمله خاري دائرة اختصــــــــاحــــــــه, فالموظ  التابع لماتن مع
 سوى األسناد المقدمة لهذا الماتن فقط.

ــل أن يقوم ال ـاـتن ـبالعـدل بتوثيق الســـــــــــــــند في ماتـبه إال أن قـانون ال ـتات  وإذا كـان األحــــــــــــ
أجـاز للـ اـتن ـبالـعدل أن ينظم ويوثق الوـثائق خـاري ماتبه   - م1959لســـــــــــــــنة   54رقم  -ـبالـعدل

 ضمن دائرة اختصاحه المااني. بنا  على طلن ذوي العالقة شريطة أن يتم ذلك
 

 الفرع الثالث 
 أن يكون تحرير السند باألوضاع المقررة قانوناً 

ــت عليها القوانين من النواحي  ــرط يوجن على الموظ  أن يتقيد بالقواعد التي نصــــ وهذا الشــــ
المتعلقة بالتثبت من هوية المتعاقدين وشــــهود التعريه وتحاشــــي المحو والشــــطن والتحشــــية,  

وذلك بعد أن يتلو عليهم حــيغة الســند كاملة   –ووجوت توقيع المتعاقدين والشــهود والموظ   
 ألسناد والعقود بعد ذلك في سجالتها الخاحة. , وتسجيل هذه ا-

ــمانات التي ت فل الثقة به, وقد عي نت   ــمي بال ــ ــند الرســ ــرط إحاطة الســ والغرض من هذا الشــ
القوانين الخاحــــــة األوضــــــاا المقررة ل ل ســــــند من األســــــناد الرســــــمية, ويرجع إلى كل منها 

ها عند إثباترا ات التي ألزمهم بلمعرفة توف ر هذا الشـرط, فقد فصـل قانون ال تات بالعدل الج
قيامهم بتنظيم األســــــــــــناد والعقود. وهاذا يجن على كل موظ  مراعاة هذه األوضــــــــــــاا التي 

 قررها قانونه الخاص.
ــاا الـقانونـية أو الجرا ات الجوهرـية, وهـذه هي التي يترـتن على تخلفهـا   ويفرا بين األوضــــــــــــ

ريــة التي ال يترتــن على تخلفهـا  بطالن الســــــــــــــنــد, وبين األوضـــــــــــــــاا أوالجرا ات غير الجوه



 

  

ــما  ذوي   البطالن, ومثال الجرا ات الجوهرية: البيانات العامة الواجن ذكرها كالتاريخ وأســـــــــــ
 (.1من الجرا ات غير الجوهرية ترقيم الصفحات حفحة حفحة ) ٌيعد الشأن... و 

 المطلب الثاني 
 جزاء اإلخالل بشروط صحة األسناد الرسمية

 
على أن األســـناد الرســـمية التي لم   بي نات ( من قانون ال  5نية من المادة )  نصـــت الفقرة الثا   

آنفا  ال ياون لها إال قيمة األسـناد العادية بشـرط أن ياون ذوو الشـأن   بي نةتسـتو  الشـروط الم
 قد وقعوا عليها بإم ائهم أو بأختامهم أو ببصمات أحابعهم.

بإحدى الشـــروط التي ســـبق ذكرها هو بطالن الســـند  يســـتفاد من هذا النن أن جزا  الخالل 
 كسند رسمي.

وهذا الجزا , هو نتيجة طبيعية, عندما ال يسـتوفي السـند الرسـمي شـروطه القانونية, إذ بدونها 
 ال ياون محاطا  بال مانات التي ت فل الثقة به.

ند عادي, إذا على أنه إذا اعتبر الســـند باطال  كســـند رســـمي بقي نافذا  في حق المتعاقدين كســـ
ــروط العقد كما هو الحال في  ــيا  من شــ ــاســ ــرطا  أســ ــمية شــ كان يحمل توقيعهم ما لم ت ن الرســ

 هبة العقار.
 المطلب الثالث

 ثبات قوة األسناد الرسمية في اإل 
 

بموضوع الورقة , أي البيانات الخاصة بالبيع  " البيانات التي تتضمنها الورقة.. نوعان: أوًل: البيانات الخاصة  -1
ها في الورقة . ثانيًا: البيانات العامة التي يجب  إثباتأو الرهن أو الوكالة أو غير ذلك من التصرفات التي قصد 
ذكر السنة والشهر واليوم والساعة التي تم فيها    -1ذكرها في كل ورقة رسمية أيًا كان موضوعها, وهذه هي: 

بيان ما إذا كان التوثيق قد تم في المكتب أوفي   -3اسم الموثق ولقبه ووظيفته.  -2ون ذلك باألحرف. التوثيق ويك
أسماء أصحاب الشأن وأسماء آبائهم وصناعاتهم ومحال ولدتهم   -5أسماء الشهود.  -4أي مكان آخر. 

 واقامتهم".
 .132ص:  -83فقرة:  -المرجع السابق  -د.عبد الرزاق السنهوري 



 

  

 
ه من حماية قانونية لحقوا يعد األســــــــــــناد الرســــــــــــمية أقوى وســــــــــــائل الثبات لما تحتو تُ       

ال ــافــة, أي حجــة على طرفي العقــد من جهــة وحجــة على   األطرا  ممــا يجعلهــا حجــة على
 هذا السند. الغير من جهة أخرى بالضافة إلى حجية حور

وُتعد البيانات في السند الرسمي حجة قاطعة, ويبقى األحل ححيح إلى أن يقيم        
حاحن الشأن الدليل على وجود عين كإثبات عارض من عوارض األهلية ما يؤدي 

 إلى إبطال ما تم إثباته بالسند. 
 

 الفرع األول 
 أصل السند الرسمي  حجية

 ىإلحجيته بالنســــــــبة  -2المدونة فيه.  حجية البيانات -1للســــــــند الرســــــــمي حجية في ناحيتين:  
 ألشخاص.ا

 حجية البيانات المدونة في السند الرسمي: -أولً 

متى توافر للســــــند الرســــــمي الشــــــروط المطلوبة وكان مظهره الخارجي ناطقا  برســــــميته قامت  
ــدوره من األشـــخاص الذين وقعوا  ــالمته من الناحية المادية ومن حيي حـ هناك قرينة على سـ
عليه. ويعد السند الرسمي حجة بذاته, دون حاجة إلى القرار به خالفا  لما هو الحال بالنسبة  

حجة بما فيه إال إذا لم ين ره من نســن إليه توقيعه, فإن أن ره  ٌيعد ادي الذي ال  لســند العإلى ا
 كان على من تمسك به إقامة الدليل على ححته.

أمـا إذا كـان المظهر الخـارجي يـدل على أن بـه تزويرا  كوجود محو, أوعلى أنـه بـاطـل لتخل  
 ه مزورا  وباطال .أن تق ي باعتبار  -من تلقا  نفسها-شرط من شروطه, جاز للمحامة

, والتي نصــــــــــــــت: على أن بي ـنات ( من ـقانون ال6وهـذا مـا كرســـــــــــــــته الفقرة األولى من المـادة )
ن فيها من أفعال مادية قام بها الموظ   األسـناد الرسـمية ت ون حجة على الناس كافة بما دو 
ــأن في ح ـــــــــــوره, وذلك ما لم يتبين تزويره  ا  العام في حدود مهمته, أو وقعت من ذوي الشـــــــــ

 بالطرا المقررة قانونا .



 

  

ححيحا  حتى    ٌيعد كمانصت الفقرة الثانية: على أن ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات  
 .1يقوم الدليل على ما يخالفه

ونصت الفقرة الثالثة: على أن األوراا السرية التي يراد بها تعديل األسناد الرسمية أو األسناد 
 موقعيها.العادية ال مفعول لها إال بين 

رانالحظ أن    في أحاام الفقرتين األولى والثانية فر ا بين األفعال المادية التي قام بها  المشـــ 
 (.2الموظ  أو تحقق من وقوعها بنفسه وبين البيانات الصادرة عن ذوي الشأن )

 البيانات التي يطعن فيها بالتزوير: -أ
ــمية حجية في ال  ــندات الرســـــــ ــبة    ثبات ت ون للســـــــ ن فيها من أمور قام بها إلى  بالنســـــــ ما دو 

الموظ  في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشـأن في ح ـوره. وإذا أراد شـخن أن يطعن  
في حــــــــــــــحـة هذا النوا من البـيانات ليس أمامه ســــــــــــــوى االدعا  بالتزوير. فـيدخل تحـت هذه 

ا تأكد الطائفة من البيانات نوعان:  نوا يقوم به الموظ  في حدود مهمته, ومن األمثلة عليه

 
اســتقر الفقه والجتهاد على أن محتويات العقد الرســمي نوعان: األول ما يثبته الموظف العام بناء على معرفته  -1

أو مشــاهدته أو ســماعه شــخصــيًا، وهذا النوع ل يجوز إثبات عكســه بشــتى الوســائل وحتى باليمين الحاســمة وانما  
 بطريق الطعن بالتزوير. 

يسـتطيع الموظف العام وليس مطلوبًا منه أن يتحقق منها شـخصـيًا وقت تحرير العقد،  والثاني هي اإلسـناد التي ل  
 وهذا النوع من اإلسناد يمكن إثبات عكسه باألدلة المقبولة قانونًا دون حاجة للطعن بالتزوير. 

 سجالت محكمة النقض 1999/ 5/ 16/ تاريخ  956أساس / -/ 753قرار /  –غرفة ثانية  
.:" البيانات التي يثبتها الُمحضر بناء على تصريحات  1962تاريخ  106سورية قرار اجتهاد محكمة النقض ال  -2

 ذوي الشأن تبقى صحيحة حتى يقوم الدليل على ما يخالفها".
- القسم األول -في الفقه والجتهاد –بّيناتقانون  ال -أسعد الكوراني -مشار إليه في: ممدوح عطري  

 . 109ص:    -50.قاعدة: 



 

  

ال اتن بالعدل من شـخصـية المتعاقدين بوثيقة رسـمية كالبطاقة الشـخصـية أو شـهادة شـاهدين  
 (.2(, وتاريخ العقد )1وأخذ توقيعهم)

أما البيانات عن األمور التي وقعت من ذوي الشــــــــــــأن في ح ــــــــــــور الموظ  فأكثرها يتعلق  
إلى اآلخر بح ـــــــوره مبلغا  بموضـــــــوا الســـــــند: كبيان ال اتن بالعدل بأن أحد المتعاقدين دفع 

معينا  من النقود, أو بيانه بأن البائع قام بتسـليم المبيع إلى المشـتري, وأن المشـتري قام بتسـليم  
الثمن للبائع بح ــــــــــوره. ف ل البيانات التي تقع من ذوي الشــــــــــأن ويدركها الموظ  بســــــــــمعه  

 (.3وبصره ت ون حجة إلى أن يطعن فيها بالتزوير )
 عاسها: إثبات يمان  البيانات التي -ت 

ــأن, أي تـلك التي ال ياون من واجـن الموظ  العـام  ــادرة عن ذوي الشــــــــــــ أـما البـياـنات الصــــــــــــ
(, ومثالها: إقرار البائع والمشـــــــــــتري أمام ال اتن 4التحقق من حـــــــــــحة مطابقتها على الواقع )

 
.:" الستدعاء المقدم إلى دائرة رسمية دون  1963/ 3/ 3تاريخ  142النقض السورية قرار اجتهاد محكمة  -1

 تثبت الموظف من التوقيع ليس بحكم األسناد الرسمية"  
  14. قاعدة: -القسم األول-في الفقه والجتهاد –بّيناتقانون  ال  -أسعد الكوراني - مشار إليه في: ممدوح عطري 

 .77ص:   -

:" إن إقرار الموظف منظم ضبط  1971/ 10/ 22تاريخ  910محكمة النقض السورية قرار رقمجاء في اجتهاد ل -2
المحاكمة بما يخالف ما اشتمل عليه هذا المحضر ل يعتد به ول يبطل آثاره القانونية الناتجة عن اإلجراء الوارد  

ها إل عن طريق الدعاء  إثباتفي محضر المحاكمة. ألن األفعال المادية التي قام بها الموظف المختص ل يجوز 
 بالتزوير"
 .1971/ 10/ 22تاريخ  910قرار رقم 

  - الجزء األول -في المواد المدنية والتجارية  –بّيناتتقنين ال –أديب استنبولي  -مشار إليه في : شفيق طعمة 
 .  124ص:  -1994 -دمشق - الطبعة الثانية  

عام   -لبنان - منشورات الحلبي الحقوقية  - المدنية والتجاريةفي المواد  ثبات قواعد اإل  - د. توفيق حسن فرج -3
 . 93ص:  -م2003

عكسها   إثبات جاء في اجتهاد لمحكمة النقض السورية: "الحجية المعترف بها لمذكرات التبليغ والتي ل يجوز  -4
حدود مهمته. أما   إل عن طريق الدعاء بالتزوير إنما يكون عما دّونت فيه من أعمال مادية قام بها الموظف في 

(  -المتبّلغ-ما يدّون فيها عن طريق تصريحات أصحاب الشأن   كأن يصرح بأنه مستخدم وهو غير مستخدم 
 1970/ 2/ 10تاريخ  64على ما يخالفها"قرار رقم  ثبات فتعتبر صحيحة حتى يقوم الدليل بجميع طرق اإل 

  - الجزء األول -في المواد المدنية والتجارية  –بّيناتتقنين ال –أديب استنبولي  -مشار إليه في : شفيق طعمة 
 .  125ص: 



 

  

العدل : بقبض البائع الثمن وباســـــتالم المشـــــتري للمبيع, وقيام ال اتن ب-في عقد بيع–بالعدل 
بتســــــــــــــجـيل هـذا القرار أحــــــــــــــوال , في هـذه الحـاـلة ياون القرار غير ـقاـبل لإلن ـار إال بطريق 

(, أما الواقعة التي ت ــــــمنها الســــــند: كقبض الثمن واســــــتالم 1الطعن بالســــــند بطريق التزوير)
ــأنها فيجوز   ــند   إثبات المبيع, إذا حدثت منازعة بشــــــ ــها دون حاجة إلى الطعن في الســــــ عاســــــ

العاس  إثبات . ويتم  -وتصـــــــــبح هذه البيانات في منزلة األســـــــــناد العادية -(2وير)بطريق التز 
مـا يخـال  أو يجـاوز   إثبـات . ومن هـذه القواعـد أـنه اليجوز ثبـات ـبالطرا المقررة في قواعـد ال

بالقرائن. فال يجوز إذن  أو  بي نةالســند ال تابي إال بال تابة أو بمبدأ ثبوت بال تابة مســت مال  بال
عاس ما ورد في السـند الرسـمي على لسـان ذوي الشـأن إال إذا كانت هناك كتابة تثبت    إثبات 

 أو القرائن. بي نةهذا العاس, أو إذا كان هناك مبدأ ثبوت بال تابة تعززه ال
ــمي, حتى ادعا  التزوير ــند الرســـــــــ ــر قوة الســـــــــ وثبوته, على المواد المدنية والتجارية  وتقتصـــــــــ

 ائل الجزائية فاألمر متروك لتقدير المحامة.( فقط وأما في المس3والشرعية)

 
.:" إن الكاتب بالعدل ل ينظم سند اإلقرار إل  1980/ 2/ 16تاريخ  969اجتهاد محكمة النقض السوريةقرار   -1

ي عليه  مشتمالته وان الدعاء أن الكاتب بالعدل قد دّون فيه خالف ما تل  بعد تالوته على المقر وبيان مضمونه و
 ه من اتباع التزوير"ثباتالمقر إنما ينطوي على الدعاء بالتزويرول بد إل 

 -29قاعدة: - القسم األول-في الفقه والجتهاد –بّيناتقانون  ال -أسعد الكوراني -مشار إليه في: ممدوح عطري  
 . 91ص: 

ن وقائع مادية شاهدها أو  : "الضبط الجمركي المتضم1955تاريخ  898اجتهاد محكمة النقض السورية قرار  -2
سمعها الموظفون ل يطعن به إل بالتزوير, أما الضبط المتضمن إقرار المدعى عليهم فيمكن إقامة الدليل على  

عكسه.. حيث أن الضبط المنظم ل يتضمن سوى إقرار بعض المتهمين بمساهمة المميز عليه في التهريب..  
الحال باعتبار هذا اإلقرار دلياًل كافيًا لثبوت مساهمة المميز عليه   حيث أن قضاة الموضوع ل يلزمون في مثل هذه

 في المخالفة إذا أظهر لهم التحقيق وجود قرائن تأذن بوجود شك في هذه المساهمة" 
  46قاعدة: - القسم األول-في الفقه والجتهاد –بّيناتقانون  ال -أسعد الكوراني -مشار إليه في: ممدوح عطري  

 . 105ص:  -

.:" صك الزواج من األسناد الرسمية ول يطعن فيه  1993تاريخ  1138هاد محكمة النقض السورية قرار اجت -3
 إل بالتزوير"

  - القسم األول-في الفقه والجتهاد –بّيناتقانون  ال -أسعد الكوراني -مشار إليه في: ممدوح عطري  
 .93ص:  -33قاعدة: 

 



 

  

 تعديل البيانات الموجودة في السند الرسمي بأوراا سرية: -أ
قد جا  بصـــــــــــورة مطلقة ســـــــــــوا  كانت –بي نات   6في الفقرة الثالثة من المادة -لما كان النن 

الســند الورقة الســرية مبنية على ســند عادي أورســمي, فإن الغير الذي اســتند في تعامله على 
تجاهه, وبالتالي ال   ثبات الرســـــــمي يســـــــتطيع التمســـــــك به, والياون للورقة الســـــــرية قوة في ال

 تستطيع تعديل ما ي منه السند الرسمي.
يحتج بها تجاه    في حين أن هذه الورقة يقتصــر أثرها على ذوي الشــأن الذين وقعوا عليها, وال

 الغير حسن النية.
 ألشخاص:ا  إلىبة حجية السند الرسمي بالنس -ثانيًا 
ــمية حجة على الناس كافة بما د ون فيها من أمور قام بها الموظ  في  ُتعد  ــناد الرســـــــــ األســـــــــ

ــوره, ما لم يتبين تزويرها بالطرا المقررة  ــأن في ح ــــــــ حدود وظيفته أو وقعت من ذوي الشــــــــ
ــبة   ٌيعد قانونا . وعلى ذلك  ــمي حجة بالنســــ ــند الرســــ ــبة  إلى الســــ ــأن وكذلك بالنســــ إلى  ذوي الشــــ

دعي دائنه أن هذا البيع لم لغير: مثال ذلك: أن يقوم مدين ببيع منزله بســــــــــــــند رســــــــــــــمي, وي  ا
يصــدر من مدينه ليتمان بذلك من التنفيذ بحقه على الدار المبيعة. هنا ياون للســند الرســمي 

ذات الحجية التي له فيما بين المتعاقدين, فيســــــتطيع المشــــــتري   -الغير-لدائنإلى  ابالنســــــبة  
أن يحتج ـبالبيع على دائن البـائع, وال يجوز لـلدائن, أن ين ر مـا ورد في الســـــــــــــــند   من المـدين

ــأن في  الرســـــــــمي من أمور قام بها الموظ  في حدود مهمته أو بيانات وقعت من ذوي الشـــــــ
 ح وره.

 الفرع الثاني 
 سند الرسميصور ال  حجية

راأدخل        أحااما  تتعلق بصـــــــــور األســـــــــناد الرســـــــــمية وذلك في   بي نات في قانون ال  المشـــــــــ 
(. وتعرض هذه النصـــــوص لحجية حـــــور الســـــند الرســـــمي. ذلك أن كل ما 1)  8-7المادتين  

 
كان األصل موجودًا فإن الصورة الخطية أو الفوتوغرافية التي  إذا  -1" بّيناتمن قانون ال  7تقضي المادة  -1

نقلت منه وصدرت عن موظف عام في حدود اختصاصه, تكون لها قوة السند الرسمي األصلي بالقدر الذي  



 

  

قدمناه في قوة الســــــند الرســــــمي إنما يرد في قوة أحــــــل الســــــند ال في قوة حــــــوره. والفرا بين  
ن وقع وا السـند الرسـمي ن جميع مإاألحـل والصـورة, أن األحـل هو الذي يحمل التوقيعات إذ 

إنما وقعوا على األحـــل, هذا إلى أن األحـــل هو الســـند بعينه الذي حـــدر من الموظ . أما 
حــــور الســــند الرســــمي فهي ال تحمل التوقيعات وليســــت هي التي حــــدرت من الموظ , بل 

ــطة موظ  عام مختن  ــل بواسـ ــورة بخط اليد   -هي منقولة عن األحـ ــابقا  كانت تنقل الصـ سـ
, فهو من هذه الناحية ســــند رســــمي ول ن رســــميته في أنه حــــورة ال -تتم فوتوغرافيا  أما اليوم  

في أنه األحـل, والمفروض أنه مطابق ل حـل مطابقة تامة, بما ورد في األحـل من بيانات  
 وما يحمله من توقيعات.

إذا  -1:  اآلتيوتقل حجية الصــــــور الرســــــمية عن حجية األحــــــل تبعا  لحالتين نميزهما وفق 
 إذا كان األحل غير موجود. -2األحل موجودا . كان 

راوجد   حجية الصـــورة إذا كان األصـــل موجودًا:  -أولً  ( 7ضــــرورة إيراد نن المادة )  المشــــ 
الذي يحدد قوة الصـــــــــورة إذا كان األحـــــــــل موجودا , إذ جعل الصـــــــــورة تتمتع بذات القوة التي 
يتمتع بها األحـل. ألن أحـل السـند الرسـمي غالبا  ما يبقى محفوظا  لدى الموظ  العام الذي 

وبالتالي يمان  يقوم بتنظيمه أو بتوثيقه وال يعطى للطرفين إال نســـــخة مصـــــدقة عن األحـــــل, 
 التأكد من مطابقة الصورة ل حل. 

وتظهر أهمية هذه الصـــــــور, بصـــــــورة خاحـــــــة, في العقود التي يجري تنظيمها أو التصـــــــديق 
القـناحــــــــــــــل أو المحـاكم الشــــــــــــــرعـية, إذ تحتفظ هـذه الجـهات  عليـها من قـبل الـ اـتن ـبالـعدل أو

 بأحل األسناد, وال تعطي ذوي الشأن إال حورا  عنها.
 

وتعتبر الصورة مطابقة لاصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين, وفي   -2  -يعترف فيه بمطابقة الصورة لاصل
 راجع الصورة على األصل" هذه الحالة ت

:" إذا لم يوجد أصل السند الرسمي كانت الصورة الخطية أو الفوتوغرافية  بّيناتمن قانون ال 8وجاء في المادة 
يكون للصورة األولى قوة األصل إذا صدرت عن موظف عام مختص وكان مظهرها   -: أاآلتيحجة على الوجه 

ويكون للصورة الخطية أو الفوتوغرافية المأخوذة من    -ب–صل الخارجي ل يتطرق معه الشك في مطابقتها لا
الصورة األولى نفس القوة إذا صدرت عن موظف عام مختص يصادق على مطابقتها لاصل الذي أخذت منه  

أما   -ج-ويجوز لكل من الطرفين أن يطلب مراجعة هذه الصورة األولى على أن تتم المراجعة في مواجهة الخصوم
 ة عن الصورة الثانية, فيمكن الستفناس بها تبعًا للظروف" الصورة المأخوذ



 

  

ط العتبار هذه الصور كاألحل, سوا  كانت خطية أو فوتوغرافية, من حيي الحجية إذا  يشتر 
 :ثبات في ال

حدورها عن موظ  عام في حدود سلطته واختصاحه, فت ون لها قوة األسناد الرسمية  -1
 (.1األحلية, طالما أنها تحمل تأشيرة من الموظ  العام المذكور بأنها مطابقة ل حل)

لرســـمي موجودا  حتى يمان الرجوا إليه عند حصـــول النزاا بين  أن ياون أحـــل الســـند ا -2
 الطرفين على مطابقة الصورة ل حل.

 حجية الصورة إذا كان األصل غير موجود: -ثانياً 
 8نصـت عليها المادة   -عدم وجود األحـل حالة نادرة ل نها تسـتدعي التمييز بين ثالثة أمور

 وهي:  -بي نات من قانون ال
ألحــــــلية الرســــــمية: وهي الصــــــورة التي تأخذ من األحــــــل مباشــــــرة عقن حجية الصــــــورة ا -أ

التوثيق, وياون لها قوة األحـل إذا كانت حـادرة عن موظ  عام وكان مظهرها الخارجي ال 
يتطرا معه الشــك في مطابقتها ل حــل, وحجية الصــورة في هذه الحالة مســتمد من ذاتها ال 

ولى من نســـخ الوكالة المصـــدقة لدى ال اتن من األحـــل غير الموجود. ومثالها: الصـــورة األ
 بالعدل, وهي الصورة التي تعطى عادة لذوي الشأن. 

حجية الصــــورة الرســــمية المأخوذة من الصــــورة الرســــمية األحــــلية: وهي الصــــورة الثانية   -ت 
(. هذه لها نفس القوة إذا حـــدرت أي ـــا  عن موظ  عام  2التي لم تأخذ من األحـــل مباشـــرة)

مطابقتها ل حـــــل الذي أخذت عنه, ول ن هذا ال يمنع, أحد الطرفين   مختن وحـــــادا على
 من طلن مراجعة الصورة الثانية على الصورة األولى. 

 
:" إن اعتماد المحكمة على الصور الفوتوكوبي عن  1991تاريخ  296اجتهاد محكمة النقض السورية قرار  -1

 ". بّينات األوراق األصلية مخالف لقانون ال
- القسم األول -والجتهاد  في الفقه  –بّيناتقانون  ال -أسعد الكوراني -مشار إليه في: ممدوح عطري  

 .130ص:   -77قاعدة: 
هي الصورة الرسمية أي الصورة المصدق   ثباتحيث أكد الجتهاد السابق على أن الصورة التي تعد دلياًل في اإل 

عليها من موظف مختص. في حين أن الصورة الفوتوغرافية غير المصدق عليها ل تعد صورة رسمية وبالتالي  
 .باتثليس لها قوة في اإل 

 . 169ص:  -101فقرة:  -المرجع السابق -د. عبد الرزاق السنهوري  -2



 

  

فحجية هذه الصـورة ليسـت مسـتمدة من ذاتها بل مسـتمدة من الصـورة األحـلية. وإذا ما فقدت 
إال على ســــــــــــبيل الصــــــــــــورة األحــــــــــــلية, فقدت الصــــــــــــورة المأخوذة عنها حجيتها وال يعتد بها  

 االستئناس.
حجية الصور للصور الرسمية المأخوذة من الصورة األحلية: أما الصورة المأخوذة عن   -ت 

ال امل, وإنما يجوز االسـتئناس    ثبات الثالثة وما بعدها, فال ياون لها قوة ال الصـورة الثانية أو
(, ويترك تقدير ذلك للمحامة على أن تبين األسـبات والعلل التي اسـتندت 1بها تبعا  للظرو )

 إليها في قبولها أو ردها. 

 
 
 
 

  

 
وتقتصر مهمته على مجرد الستفناس وبعبارة أخرى يكون للقاضي   -تبعًا للظروف–" للقاضي سلطة تقديرية  -1

 أن يعتد بهذه الصورة ولكن باعتبارها مجرد قرائن فحسب ".
 .213ص:  -المرجع السابق -دي هرجهجمصطفى م   



 

  

 المبحث الثاني 

 األسناد غير الرسمية

 تعريفها:
األســـــناد غير الرســـــمية هي األســـــناد الصـــــادرة عن األفراد. وهذه األســـــناد نوعان أســـــناد معدة 

, ثبات ممن هي حجة عليه, وسـندات غير معدة مسـبقا  لإل, ولذلك ت ون موق عة ثبات مسـبقا  لإل
 فهي أدلة عارضة, يغلن أال ت ون موقعة ممن هي حجة عليه. 

وعليه سنتناول أوال  األسناد العادية في مطلن أول ثم ننتقل لدراسة األسناد غير الموقع عليها  
.  في مطلن ثان 

 المطلب األول 
 األسناد العادية 

راوقد عر فها  ــ  ــند العادي هو الذي   بي نات ( من قانون ال9في المادة )   المشــــــــــ بقوله:" إن الســــــــــ
يشــتمل على توقيع من حــدر عنه أو على خاتمه أو بصــمة أحــبعه وليســت له حــفة الســند 

 (.1الرسمي")
أن القانون لم يفرض  أن الســند العادي هو كل ســند غير رســمي, كما ويســتفاد من هذا النن 

لســـــــند العادي شـــــــاال  معينا  يحرر بموجبه, فيحق للمتعاقدين أن يحرروا إلى امبدئيا  بالنســـــــبة  
عقودهم على الشال الذي يريدون حتى أن استعمال اللغة العربية غير إلزامي لصحة األسناد 

ن ياتبوا الســــــــــــــنــد بخط أيــديهم, ويحق لهم اللجو  إلى الغير العــاديــة. كمــا يحق للمتعــاقــدين أ
 ل تابته, كما يجوز استعمال اآللة ال اتبة أو الحاسوت من أجل ذلك.

 

 
نص القانون على قوة صور السند الرسمي, ولكنه لم ينص على قوة صور السند العادي, وبما أن العبرة في    -1

األسناد العادية بتوقيعها من األشخاص الذين صدرت منهم, والمفروض في الصور أنها ل تحمل هذا التوقيع فال  
ا ليست محررة بخط يد الشخص المنسوب إليه توقيع  يعول عليها, ول يكون لها قيمة مبدأ ثبوت بالكتابة ألنه 

 السند العادي األصلي.



 

  

 الفرع األول 
 شروط صحة األسناد العادية 

ال يشترط لصحة السندات العادية أن ت ون محررة وفق شال معين أو محررة من     
رر حسن العر  لذا يسميها الفقها  بالسند  موظ  عام كالسند الرسمي, وهي تح

هناك بعض قواعد العرفي. والتوقيع هو الذي يعطي السند حجيته في الثبات.  ل ن 
شالية يقت ي مراعاتها في تنظيم األسناد العادية وهذه القواعد تتعلق بال تابة والتوقيع 

 والتاريخ ومحل التحرير وبعض الجرا ات المالية:
 ة:الكتاب -أولً  

يشـترط في السـند العادي الذي يصـلح أن ياون دليال  كتابيا  إال أن ياون به كتابة مثبتة   ال   
 لواقعة قانونية. فوجود ال تابة بالسند شرط بديهي.

ــترط   راولم يشــ ــ  ــبة  المشــ ــال خاص ل تابة متن  إلى  ا, كما هو الحال بالنســ ــمي, شــ ــند الرســ لســ
ــند العادي, ولذلك يمان تحريره بخط   على   يد المدين أو الدائن أو أي شـــــــــخن آخر أوالســـــــ

ــاص أو الحبر أو ــوت, أو بالقلم الرحــــ ــتعمال نماذي  اآللة ال اتبة أو الحاســــ غيره. ويمان اســــ
مطبوعة وإمال  فراغاتها بال تابة, ويمان تحرير الســــند العادي بأية لغة ول ن البد حين إبرازه  

 باللغة العربية.من إرفاقه بترجمة مصدقة له  ةلجهة رسمية في سوري

 :ومحله تاريخ التحرير -ثانياً 
رالم يشــــترط   ــ  ــرط يبدو   المشــ ــند العادي, ذكر تاريخ ومحل تحرير, ول ن هذا الشــ ــحة الســ لصــ

ــناد التي  ــيك, واألســـ ــندات الســـــحن واألمر والشـــ ــناد ومنها ســـ ضـــــروريا  في تحرير بعض األســـ
يين االختصــاص الدولي أو تســتحق عند مرور مدة معينة من تاريخ تحريرها, كما يفيد في تع

 المحلي أحيانا .
بنا  على ما سـبق تتبين أهمية التاريخ في السـند العادي فهو الذي يحدد ميعاد اسـتحقاقه كما 

 يحدد أهلية المتعاقدين عند إنشائه. 



 

  

ال يؤثر على حــــــــــحة الســــــــــند العادي عدم وضــــــــــع الطوابع المالية المتوجبة   الطوابع:-ثالثًا 
ا  بقوة ثبوتـية كامـلة أمام الق ــــــــــــــا . ل ن يجـن وضــــــــــــــع طابع عـندما يراد علـيه,إذ يبقى متمتـع

 (.1استعمال السند العادي أمام جهة رسمية)
 التوقيع:-رابعًا 

أهمية التوقيع: هذا الشــرط مهم جدا  لصــحة الســند العادي, وهو الشــرط الوحيد الذي عده  -أ 
را ــ  ــناد العادية, عمال  بنن المادة  المشـ ــحة األسـ ــروريا  لصـ . فإذا كان بي نات من قانون ال 9ضـ

السـند العادي من شـأنه أن ينشـ  التزاما  وحيد الطر  كأسـناد الدين مثال , يافي توقيع الملتزم 
عليـه, وإذا كـان من األســــــــــــــنـاد الثنـائيـة الطر  كعقود البيع وجـن توقيع جميع أطرا  العقـد 
لياون ملزمـا  لهم جميعـا . ويعـد الســـــــــــــــند دليال  على كـل من وقعـه, وال يحتج ـبه طـالمـا لم يوقع 

. ـفإذا  -أي عمـل ـقانوني ال يتم إال بتوافق إرادتين–علـيه الطر  اآلخر إذا كـان ـثابـتا  ـبه عـقد 
عقد البيع البائع دون المشــتري كان الســند حجة بصــدوره من موق عه ول نه اليفيد ارتباطه   وق ع

 (.2توافق إرادتين ) إثبات بشي  لقصوره عن 
ــند الواحد, اليعني إلزامهم بأن ياون توقيعهم جميعا  إياه في  على أن تعدد األطرا  في الســــــــــ

في زمــان وماــان مختلفين عن    وقــت واحــد أو في ماــان واحــد, بــل يجوز أن يوقع كــل منهم
 زمان توقيع اآلخر وماانه.

ألن حجيةالســـــند   ثبات أية قوة في ال  –مبدئيا  -وإذا فقد التوقيع في الســـــند العادي فال ت ون له
العادي إنما تســــتمد من التوقيع فقط. ول ن إذا كان الســــند محررا  بخط يد المدين فقد يصــــلح 

 .-حقا  وهو ماسنشرحه ال–مبدأ ثبوت بال تابة 

 
ألة  تطهير سند من دوائر  م : "إن مس 1995/ 11/ 19تاريخ 1358اجتهاد محكم النقض السورية قرار رقم  -1

عند    مالية هي من المسائل التنظيمية, إن القصد منها استيفاء الرسوم والضرائب المترتبة للدولة على األفراد
 تنظيم عقودهم, إل أنها لتؤثر على القوة الثبوتية للوثائق أمام القضاء".

 . 1493ص:  -3334قاعدة: -الجزء الثاني -المرجع السابق -مشار إليه في : محمد أديب الحسيني
األدلة   -واجراءاته في المواد المدنية ثباتأصول اإل  -الوافي في شرح القانون المدني –د. سليمان مرقس -2

 .234ص: -65فقرة:   -المطلقة



 

  

ومن ال ـــروري أن ياون التوقيع حـــادرا  عن الشـــخن الذي يلتزم أو عن وكيل عنه مفوض 
بالتوقيع, ويشـــترط في هذه الحالة أن يســـبق الوكيل توقيعه بما يفيد حـــفته, وإال انصـــر  أثر 
العقد على الوكيل بشـــــــخصـــــــه إذا كان الطر  اآلخر في العقد حســـــــن النية أي ال يعلم بعدم 

 ححة التوقيع.
ويجن أن يوضــــع التوقيع على الســــند في محل يســــتدل منه أن الموقع أراد االلتزام بجميع ما 
ورد فيه من بيانات, ولذلك ياون التوقيع عادة في آخر الســـــــــــــند ول ن ليس من ال ـــــــــــــروري 
توقيع الضــافات الموجودة على الســند كما هو الحال في الســند الرســمي. ويترك غير الموقع 

 .ثبات من ناحية قوة ال منها لتقدير القاضي
التوقيع على بياض: قد ي ــــــــع حــــــــاحن الشــــــــأن توقيعه ســــــــلفا  على الســــــــند قبل كتابة   -ت 

م ـــــــمونه فيقال عندئذ أنه وقع على بياض. ومن الوجهة القانونية إذا لم يراا الطر  اآلخر 
ــلم الســـ ــند بحســـن ما اُتفق عليه بين الطرفين, فيقع على عاتق من سـ ند األمانة في إمال  السـ

, وتراعى  1تســليم ورقة موقعة على بياض وخيانة من تســلمها  إثبات حامال  توقيعه على بياض  
ــة المقررة في ال ــامـ ــد العـ عاس الماتوت إال   إثبـــات , أي أنـــه ال يجوز  ثبـــات في ذلـــك القواعـ

له قوة في -الموجود عليه التوقيع  -(. إال أن هذا التوقيع حــــــحيح, والســــــند العادي2بال تابة)

 
ما   إثبات ل يمكن   -خالف ما أملي في البياض على مدعيه  إثبات" التوقيع على بياض جائز, ويقع عبء  -1

توافر مبدأ الثبوت بالكتابة فيجوز استكماله بالشهود والقرائن" قرار محكمة   إذايخالف ماكتب بالسند إل بالكتابة إل 
  -المرجع السابق -مشار إليه في: عبد القادر جار هللا األلوسي- 1995/  4/ 30تاريخ  269أساس 379النقض

 .276ص: 

م : "إذا صح توقيع المدعى عليه للسند  1999/ 3/ 14تاريخ 651اجتهاد محكم النقض السورية قرار رقم -2
إمالء   ما يخالفه بغير الطريق الكتابي ألنه ل شيء يمنع الطاعن من  إثباتالمطالب به على بياض فال يجوز 

السند قبل تسليمه إلى المدعي إل إذا كان هنالك مبدأ ثبوت بالكتابة أو كان هناك سبب قانوني آخر يجيز سماع  
البينة الشخصية, أو كان الحصول على التوقيع قد تم باستعمال أساليب الغش والحتيال, ذلك أن التوقيع على  

 بياض ليس مخالف للنظام العام ".
 .718ص:  -2022قاعدة: - الجزء األول -المرجع السابق -مد أديب الحسينيمشار إليه في : مح

م : "إن من أعطى توقيعه على بياض فهو الذي  1997/ 4/ 26تاريخ 205اجتهاد محكم النقض السورية قرار رقم 
ه الواقع  تزويرًا طالما أن المدعي أقر بتوقيع يع ديتحمل نتيجة هذا التوقيع على بياض, وان اإلمالء فوق التوقيع ل

 في ذيل السند ولم يثبت عكس ما جاء في الوثيقة". 



 

  

, تبعـا  للتوقيع الموجود في الســـــــــــــــند. ذـلك من الـناحـية المـدنـية أـما من الـناحـية الجزائـية  ثـبات ال
 (. 1فيالحق من خان األمانة ويعاقن على جرم التزوير)

 :2يةع على السند العادي بإحدى الصور اآلتيتم التوقيو أنواا التوقيع:  -ي
 اإلمضاء: -1

قد يقتصـــر على االســـم أو على اللقن فقط, ول ن وهو يشـــتمل عادة على اســـم الموقع ولقبه و 
الم ــــــــــا  يجن أن يرد على الســــــــــند العادي بخط يد الشــــــــــخن نفســــــــــه, ألن التوقيع عمل 
شــــخصــــي ال تصــــح الوكالة فيه, فال يجوز للوكيل أن يوقع بإم ــــا  موكله, ول ن يصــــح أن 

 يفيد حفته.يوقع بصفته نائبا  عن األحيل, وفي هذه الحالة عليه أن يسبق توقيعه بما 
ــحة, طالما أن الشــــخن معتاد على  ــا  مقرو ا  أو بحرو  واضــ ــترط أن ياون الم ــ وال يشــ

 (.3الم ا  بشال معين)
كـما لم يشــــــــــــــترط الـقانون أن ياون التوقيع في مـاان معين في الســـــــــــــــند. إال أنه نظرا  إلى أن 

ــتدالل على أن الموقع أراد االلتزام بجميع ما ــا  هو االســــ ــند   الغرض من الم ــــ ورد في الســــ
العادي من بيانات, فإن المحل المناســن لوضــع الم ــا  هو في ذيل ال تابة التي حرر بها 
الســـــــــــــــند لمـا في ذـلك من اـلدالـلة على أن الموقع لم يـقدم على التوقيع إال بعـد أن اطلع على 
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فيافي الم ــــــا  في ذيل كتابة   عدة, متن الســــــند, وإذا كان تحرير الســــــند قد اســــــتغرا أوراا
الورقـة األخيرة, طـالمـا أـنه توجـد بين األوراا رابطـة مـادـية وف رـية تجعـل منهـا ســـــــــــــــندا  واحـدا . 

 .1ويعود لقاضي الموضوا تقدير وجود هذه الرابطة
و فيما يخن حور السند العادي فال حجية لها في الثبات, وذلك بسبن أن السند    

العادي يستمد قوته من التوقيع , ولذا فال قيمة لهذه الصورة كدليل كتابي, بالضافة  
راإلى أن  السوري لم يتطرا إلى حور السند العادي في الثبات, مما يعني   المش 

 استبعادها.
ــيلة لإلوبصــمة اإلصــبع:الخاتم    -2 ــتعمال ال تابة كوسـ كان الملمون بها قلة,   ثبات لما بدأ اسـ

 (.2ببصمة الحبع) فجرى العر  على االستعاضة عنها بالتوقيع بالخاتم, أو
غير أن اعتماد التوقيع بالخاتم له م ـــــار كثيرة, إذ يســـــهل الغش, ويعر ض األشـــــخاص غير  

(. مما 3إلى نتائج ســـــــــــيئة)  -ادوا التوقيع بخاتمهم الخاص الذين اعت-الملمين بالقرا ة وال تابة  
ــالها عن   ــبن انفصــــ ــهولة تزويرها وتقليدها وبســــ دفع الق ــــــا  إلى التردد في قبول األختام لســــ

 حاحبها. وقد اندثرت هذه الطريقة بالتوقيع في الوقت الحالي.

 

" إذا لم ينكر المدعى عليه العقد وانما ادعى أن توقيعه كان على الحاشية وليس على العقد فإن هذه الحاشية قد  -1
لى العقد سواء كانت الحاشية أو المتن فإن النتيجة  وردت في متن العقد وفي نهاية شرح البيع وان التوقيع ورد ع

- مشار إليه في: عبد القادر جار هللا األلوسي- 2004/  3/ 28تاريخ  644أساس  323واحدة" قرار محكمة النقض
 .   317ص:   -لمرجع السابق ا

أن األسناد العادية تستمد   يع د :"إن التشريع السوري 1984تاريخ  985قرار  اجتهاد محكمة النقض السورية  -2
قوتها من توقيع صاحب الشأن عليها بإمضائه أو خاتمه أو بصمته, وان عدم وضوح البصمة المذيلة على السند  

 وفق القواعد العامة". ثبات يجعل الدعوى خالية من الدليل الكتابي  وتخضع الدعوى لل 
قاعدة:  -القسم األول -في الفقه والجتهاد –بّيناتقانون  ال -أسعد الكوراني -في: ممدوح عطري مشار إليه  
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ن إاا التوقيع, إذ  أمـا التوقيع ببصــــــــــــــمـة الحــــــــــــــبع فـقد ثـبت فنـيا  وعلمـيا  أـنه أكثر دـقة بين أنو 
بصمات األحابع ال تتشابه, وبالتالي ال يمان تقليدها, كما أنه من السهل م اهاتها ببصمة  

 (.1الشخن في حال إن اره)
 التوقيع اللكتروني : -3
 أهميته وتعريفه:-أ

فــالماــان والزمــان غــالبــا  مــا الياون لهمــا أي أثر في   ,النترنــت ال تعتر  بــالحــدود الجغرافيــة
ــ ــمات وخصـــائن ذات أنشـ ــئة في بيئة النترنت, ولإلنترنت سـ طة المعلومات والعالقات الناشـ

أثر على البنا  القانوني والعالقات القانونية, فهي واســطة اتصــال تنتقل فيها المعلومات على 
شـــــــــال حزم, توجه إلى عنوان افتراضـــــــــي ال حـــــــــلة له بالماان بوجه عام, وليس ثمة طريق 

ــال محدد من نقطة إل ــرها  اتصـــــــ ــل الطرا وأقصـــــــ ــوائي بذكا  أف ـــــــ ى نقطة, إنما انتقال عشـــــــ
للوحــــول إلى مقره النهائي, هذه الحزمة تحمل معلومات أو رســــالة بريد ال تروني أو برنامجا   

 أو طلبا , وليست ثمة سيطرة مركزية ألحد على النترنت.
خصــــوحــــية وأمن والتجارة الل ترونية أظهرت األهمية: للتدخل التشــــريعي  لتنظيم مســــائل ال

المعلومات والحجية القانونية ل ســــناد المســــتخرجة ذات الطبيعة الل ترونية ومســــائل المل ية 
الف رية وأســما  النطاقات وعالقاتها بالعالمات التجارية ومســائل التوثيق والتعريه الشــخصــي 

نون لســــــــــوا والتواقيع الرقمية والتشــــــــــفير ومعايير الخدمات التقنية ومواحــــــــــفاتها والتنظيم القا
ــائل حق الوحـــــــــول إلى المعلومات التي أثارت بشـــــــــال رئيســـــــــي ف رة  الخدمات التقنية ومســـــــ

 (.2الحاومة الل ترونية وبقية فروا قانون ال مبيوتر ذات العالقة)
ــالة منازعات التجارة الل ترونية ت من في أن الغالن في عالقاتها القانونية أنها تتم بين   ومشـ
ــياتهم وأماكن إقامتهم وتتعلق بموقع ال يعلم  ماانه وال ماان الجهة التي  أطرا  تختل  جنســـ
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ــوح   تديره وال موقع الخادم الخاص به, كما أن القانون الواجن التطبيق ال ياون محددا  بوضــــــــ
(1.) 

ويقصــــد بالتوقيع االل تروني : تحويل الرســــالة باســــتعمال نظام خفي ال متناســــق , له وظيفة, 
حتى إن الشـــــخن الذي لديه الرســـــالة المبدئية والمفتاح العام الذي يوقعها يســـــتطيع أن يقرر 

ــتعمال المفتاح الشــــــخصــــــي الذي يقابل المفتاح  -1بالتحديد:   فيما إذا كان التحويل قد تم باســــ
 (. 2فيما إذا كانت الرسالة المبدئية قد تغيرت مادام التحويل قد حصل)-2لموقع الرسالة.  العام

 اإلجراء المتبع في التوقيع اللكتروني:-ب
التوقيع الرقمي حاليا  هو الوسيلة األكثر أمانا  للتعامل التجاري على الشباة العالمية, فهو من 

ــدر عنه ــحة هوية المتعامل الذي يصــــ ــمن حــــ تعبير عن الرادة . ونظرا  ألن هذا    ناحية ي ــــ
الموضـوا يتعلق بأمور قانونية وفنية لذلك سـنبين طريقة إنشـا  توقيع رقمي خاص وكيه يتم  

 استعمال هذا التوقيع من الناحية العملية:
الخطوة األولى للحصــــــول على توقيع رقمي ت ون بأن يقدم الشــــــخن المعني طلبا  بذلك إلى 

ــميا  ل عداد مثل هذه التواقيع يت ـــــمن كافة المعلومات المتعلقة بهويته.  هيئة مرخن لها رســـ
وبعد أن تســــتوثق هذه الهيئة من هوية الشــــخن مقدم الطلن وحــــحة المعلومات الواردة فيه 
يتم تزويـده بـأداة لتوليـد المفتـاح الخـاص) عـادة ت ون هـذه األداة رقـاقـة ال ترونيـة أو قرحـــــــــــــــا   

ــة   privatekeyخاص مرنا (. ثم يجري توليد المفتاح ال ــرية خاحـ الذي ياون محميا  بالمة سـ
الموجود على الشباة بحيي يمان    publickeyبالمستخدم ي عها هو بنفسه, والمفتاح العام  

(. وتصـدر الهيئة شـهادة رقمية تثبت عائدية التوقيع للشـخن الذي تم 3للعامة الطالا عليه)
إنشـــــا  توقيع رقمي خاص لهذا الشـــــخن,   منحه المفتاحين الخاص والعام فياون بذلك قد تم

ــأت قريـنة غير ـقابـلة ل العاس على أن الوثيـقة الموقعـة ـبالتوقيع الرقمي    ثـبات وت ون ـقد نشــــــــــــ
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العائد لصــاحبه حــادرة عن هذا األخير. والمفتاح الخاص والعام متوافقان دائما  أي أنه يمان  
ــطة   ــتند تم إنشـــاؤه بموجن أحد المفتاحين بواسـ ــفير أي مسـ المفتاح اآلخر وهذا التوافق فك تشـ

ياون اســتنادا  إلى معادلة رياضــية خوارزمية ال يمان ألي شــخن احتســابها أو ف ها بالتقنية  
 الموجودة.

ــغط  ــتند ي ـــــ ــافة التوقيع الرقمي إلى أي مســـــ ــول على المفتاح الخاص وعند إضـــــ بعد الحصـــــ
جري تشـــفير هذا  م ـــمون المســـتند وي  -المســـتعمل على الحاســـوت من قبل الموق ع-البرنامج  

الم ـــمون بالمفتاح الخاص ويتم احتســـات رقم فريد وفقا  للخوارزميات المســـماة بحســـات قيمة 
ــا  التوقيع  ــند, يت ـــــــمن هذا الرقم المعلومات الواردة في الوثيقة وي ـــــ التجزئة األحادية للســـــ

 بهذا الشال إلى المستند.
يتمان من قرا تها ســـــــــــــوى   وعملية تغيير في البيانات بحيي ال  encryption والتشـــــــــــــفير  

الشخن المستقبل وحده باستخدام مفتاح التشفير, الذي يوجد لدى كل من المرسل والمستقبل 
 (.1ويستخدم في عمليتي التشفير وفك التشفير)

وقيـمة التجزـئة األحـادـية للمســــــــــــــتـند التي يجري تولـيدهـا هي قيـمة فرـيدة أي أنـها تتغير في ـكل 
التوقيع رقميا  بحيي اليمان ألي شــــــخن معرفة أو حفظ أو حســــــات العالقة مرة يجري فيها  

التي تربط المفـتاح الخـاص بالمفـتاح الـعام. وبالـتالي فإنه من المســــــــــــــتحـيل بالتقنـيات الموجودة  
ــا   ــتقبل أن يتمان شـــــــخن ما من اكتشـــــ ــل إليها في المســـــ حاليا  أو تلك التي يمان التوحـــــ

ح العام, مما يســـــــــمح باعتبار أن أي مســـــــــتند جرى توقيعه  المفتاح الخاص انطالقا  من المفتا
 رقميا  بالمفتاح الخاص هو حادر عن الشخن الذي تم منحه الشهادة الرقمية بالتوقيع.

عندما يصل المستند الموقع رقميا  والذي تم إرساله عن طريق الشباة العالمية إلى المخاطن, 
ســـطة المفتاح العام الموجود على الشـــباة في يقوم هذا األخير بفك تشـــفير التوقيع الرقمي بوا

ملفات, ويقوم البرنامج المســـــــتعمل لهذا الغرض على الحاســـــــوت بمقارنة م ـــــــمون المســـــــتند 
مع م ـــــمون المســـــتند الم ـــــغوط والمشـــــفر الموجود في التوقيع. فإذا   -غير المشـــــفر-الوارد 
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م فياون ثبت وبدون تمان المخاطن من فك شــــــيفرة التوقيع االل تروني بواســــــطة المفتاح العا
أدنى شـــــك أن المســـــتند حـــــادر عن الشـــــخن الذي يملك المفتاح الخاص والذي تم تســـــجيل  
المفتاح العام اســــــــمه, كما يثبت أن محتوى هذا الســــــــند لم يتم تغييره أو العبي به بعد توقيعه  
ــتند الموقع رقميا  وغي ر م ــــــــمونه   ــتطاا شــــــــخن ما اعترض المســــــ ألنه على فرض أنه اســــــ

ــيؤدي ذل ــابها من جديد بدون فســــــ ــتند التي ال يمان حســــــ ك إلى تغيير التجزئة األحادية للمســــــ
ــفير التوقيع االل تروني بواســـــــــــطة  ــيتبين فيما بعد عند فك تشـــــــــ المفتاح الخاص, وبالتالي ســـــــــ
ــتند األحـــلي وبالتالي فإن  ــتند ال تتوافق مع المسـ المفتاح العام أن قيمة التجزئة األحادية للمسـ

 (.1نسبته إلى مرسله) هذا المستند ال يمان
 :حجية السند اللكتروني-ج
( لعام 4الشـــــــــباة الســـــــــوري رقم )فت المادة األولى من قانون التوقيع االل تروني وخدمات  عر  

 تتخذ   و بها،  ترتبط و  إل ترونية  وثيقة  على  إل ترونية بوسـيلة  تدري  بيانات   جملةبأنه:"  2009
د   طابع لها  ياون   و  مشـابه، آخر شـال أي أو  إشـارات  و رموز    أو أرقام أو حرو  شـال  متفرِ 
 ".بعينها إل ترونية وثيقة إليه ينسن  و غيره عن ويميزه الموقِ ع شخن  بتحديد  يسمح
( 4تق ـــي المادة الثانية من قانون التوقيع االل تروني وخدمات الشـــباة الســـوري رقم )كما    

ــد ا، المدري على وثيقة إل ترونية، في نطاا    -أ  أنه:"    2009لعام   للتوقيع الل تروني المصـــ
 المعامالت المدنية والتجارية

رة ل دلة ال تابية في أحاام قانون الب يِ نات، إذا روعي في إنشـائه  والدارية، ذات الحجي ة المقر 
المنصـوص عليها في هذا القانون، والنواظم وال ـوابط التي يصـدرها الوزير،   وإتمامه األحاام

ــل الثالي من هذا  بنا  على قرار من مجلس إدارة الهيئة، المنصـــوص على إحداثها في الفصـ
 القانون.

رة للصـــورة المنســـوخة على الورا من الوثيقة الل ترونية ذات   -ت  الحجي ة في الثبات المقر 
لـهذه الوثيـقة،بالـقدر الذي ت ون فيـها مطـابـقة ل حــــــــــــــل، ما دامت الوثيـقة الل ترونـية والتوقيع 

 
يف التصرفات  بحث بعنوان: التجارة اللكترونية وتكي -2000لعام   -العددان التاسع والعاشر -مجلة المحامون  -1

 . 1031القانونية التي تجري بواسطة الشبكة العالمية اإلنترنت. ص: 



 

  

عليها موجودة على الحامل الل تروني الذي ُأخذت عنه الصـورة   الل تروني المصـد ا المدري
 المنسوخة.

رسـمية والعادية والتواقيع الل ترونية،  تطبق في شـأن إثبات حـحة الوثائق الل ترونية ال  -ي 
ــدرها الوزير، بنا     فيما لم يرد بشــــأنه ــوابط التي يصــ نن في هذا القانون، وفي النواظم وال ــ

 ."على قرار من مجلس إدارة الهيئة،األحاام المنصوص عليها في قانون البي نات 
 المدري  المصد ا،  الل تروني  التوقيع  يعد  بأنه:" ت المادة الثالثة من هذا القانون  حين ق   في

ا إل ترونية، وثيقة على  :وهي  الثبات، في للحجي ة المطلوبة للشروط مستجمع 

قع  التوقيع ارتباط .١  .الموقِ ع بشخن  للتعريه كفايته و غيره، دون  وحده بالمو 

قع سيطرة .٢  .المستخدمة الل تروني التوقيع إنشا  منظومة على غيره دون  وحده المو 

  أو  تعديل  أي  إحداث   بعده  يمان  ال  ارتباط ا  الل ترونية   بالوثيقة   الل تروني   التوقيع  ارتباط .٣
 ".ال ش  و للتدقيق قابل أثر ظهور دون  الوثيقة على  تبديل

رابنا  على ما ســـبق, يتبين أن   الســـوري قد اعتر  بتماثل الســـند االل تروني مع الســـند  المشـــ 
الورقي التقليــدي, حيــي ت ون ال تــابــة مطلوبــة في الثبــات, وترتــن على ذلــك قبول الــدليــل 
االل تروني, والقرار بحجيته في الثبات متى اســــــــــــتوفى الشــــــــــــروط المنصــــــــــــوص عليها في 

 القانون.
رااالل ترونـية تتمتع بقوة ثبوتـية ـلدى   ال تـاـبةو  ( إذا كـاـنت مرفقـة بتوقيع  1)الســــــــــــــوري    المشــــــــــــــ 

 :اآلتيةال تروني محمي, ويتم ذلك بتحقق الشروط  
 

أثارت الشكلية اللكترونية حفيظة التشريعات المختلفة فوضعت حلول لهذه األزمة عن طريق استبعاد بعض   -1
الهبة   -3طالقالمعامالت المتعلقة باألحوال الشخصية كالزواج وال  -2-رهن السفينة-1التصرفات الخطيرة مثل: 

أي مستند يطلب فبه القانون   -6سندات ملكية األموال غير المنقولة-5السندات القابلة للتداول-4-والوصية
المعامالت التي تتعلق ببيع وشراء األموال المنقولة والتصرف بها وتأجيرها لمدة   -7تصديقه أمام الكاتب بالعدل

 خمس سنوات وتسجيل أية حقوق متعلقة بها.
( وقانون كندا الموحد  1/ب/ 3في  المادة    2000ون األمريكي الفدرالي الموحد للتجارة اإللكترونية لعام كالقان

/ أ(والتوجه  1/ 10في المادة    2000و قانون إيرلندا للتجارة اإللكترونية عام  3للتجارة اإللكترونية في المادة 
لسنة    2دبي للمعامالت والتجارة اإللكترونية رقم   والمادة الخامسة من قانون إمارة 2000األوروبي الصادر عام 

والقانون التونسي لتنظيم    2001لسنة  85من القانون األردني للمعامالت اإللكترونية رقم   6والمادة  2002



 

  

إذا كان من الممان إجرا  تحقيق وفق تطبيق إجرا ات توثيق ممانة أو خوارزمية خاحـة  -1
 بذلك ومتفق عليها بين الطرفين.

 بالموق ع .أن ياون التوقيع خاحا  -2
 أن ينشأ بوسائل يستطيع معها الموقع أن يحافظ عليه تحت رقابته المطلقة.-3
بالســــند الذي يرتبط فيه بحيي يمان كشــــ  أي تعديل ال للموق ع أن ي ــــمن وجود حــــلة -4

 (.1حق بهذا السند)
 شروط خاصة ببعض األسناد العادية: -خامساً 

, وجدت شــروط خاحــة قي دت تنظيم  بي نات ن قانون الم  9خالفا  للمبدأ العام الذي أقرته المادة 
 السند العادي كما يلي:

من قانون التجارة, التي   60تعدد نسـخ السـند العادي بتعدد الموقعين  عمال  بنن المادة  -1
اشــترطت في حال كانت وثيقة تأســيس شــركة الت ــامن ســندا  عاديا  أن ياتن من الســند نسـخ  

 (.2بقدر عدد الشركا )

يشترط أن يشهد شاهدان على أن من قام بتوقيع السفتجة كان عالما  بما وق ع عليه  كما  -2
 (.3من قانون التجارة) 507جا  في نن المادة 

 الفرع الثاني 
 

ومن وجهة نظر شرعية يطالعنا قرار مجمع الفقه اإلسالمي  2000لعام   83المبادلت والتجارة اإللكترونية رقم 
 .  26/ 3/ 54ة المؤتمر اإلسالمي رقم التابع لمنظم

 www.tashreaat.comراجع المواقع: الشكلية في عقود  اإلنترنت والتجارة اإللكتروني  

در  . والقانون الصا 2000لعام  230راجع :القانون الفرنسي المتعلق بالقوة الثبوتية للرسائل اللكترونية , رقم   -1
 م المتعلق بقانون المعامالت والتجارة اللكترونية. 2002/ 2/ 12تاريخ  2في دبي رقم 

وحجية   ثبات بحث بعنوان: قواعد اإل  -م2004لعام   –العددان الخامس والسادس  –مذكور في مجلة المحامون 
 . 207ص:   -المحررات القانونية اللكترونية 

يجوز أن تكون وثيقة التأسيس رسمية كما يجوز أن تكون سندًا   -1التجارة :"من قانون  60تقضي المادة  -2
 على أنه يجب في الحالة األخيرة أن يكتب من السند نسخ بقدر عدد الشركاء". 2-عاديًا 

ويجب أن يشهد شاهدان على صاحب الختم أو البصمة   -2من قانون التجارة:" ..  507جاء في نص المادة  -3
ع أما  ّّ ع عليه"بأنه وّق ّّ  مهما عالمًا بما وّق

http://www.tashreaat.com/


 

  

 ثباتاألسناد العادية في اإل   حجية
, ويتبدى ذلك من الوجوه ثبات قوة الســــــــند العادي هي دون قوة الســــــــند الرســــــــمي من حيي ال

 اآلتية:
 بين المتعاقدين: ثباتالسند العادي في اإل  حجية-أولً 

ن به, مالم يطعن به بالتزوير أو يتم إن اره.  السند العادي ياون حجة على المتعاقدين بما دو 
بخال  الســند   –ثبات ال يتمتع بحد ذاته بأية ضــمانة في ال  ثبات فالســند العادي في مجال ال

ــمي   ــند  –الرســــ ــائه أو ممهورا  فقد ياون هذا الســــ ماتوبا  بخط يد الشــــــخن وموقعا  منه بإم ــــ
ــدر عنه,   ــبعه. هنا ال بد من الرجوا إلى الشـــخن الذي يفترض أنه حـ ــمة إحـ بخاتمه أوبصـ
لذلك كان ال بد لهذا الشـــــــخن إذا لم يرد االعترا  بالســـــــند العادي الذي احتج عليه به, أن 

الن ار لتجريد الســــــند العادي,ولو  ين ر حــــــراحة ما هو منســــــوت إليه من توقيع. ويافي هذا
. فعلى من يريد عندئذ االحتجاي بالســــــــــــند, أن يثبت حــــــــــــحته  ثبات مؤقتا , من كل قوة في ال

بالطرا التي عينها القانون )والتي ســـــــــيأتي بحثها الحقا (. ويحق للمحامة أن ال تأخذ بإن ار  
ــتجين لطلن الشــــــــــــخن الذي أن ر توقيعه بإجرا  التطب  التوقيع وال يق, متى وجدت في تســــــــــ

ــند دون حاجة إلى إجرا  التطبيق)عمال    ــحة الســ ظرو  الدعوى ما يافي لت وين قناعتها بصــ
 .1(بي نات من قانون ال 28بالمادة 

راوقد نن   على أنه: بي نات في الفقرة األولى من المادة العاشرة من قانون ال المش 
وجن عليه أن ين ر حـــــــراحة ما " من احتج عليه بســـــــند عادي وكان ال يريد أن يعتر  به,  

 ."هو منسوت إليه من خط أو توقيع أو خاتم أو بصمة إحبع وإال فهو حجة عليه بما فيه
وهذا األمر يتفق مع قانون أحـــــــــــــول المحاكمات, ألن الخصـــــــــــــوم في الدعوى ملزمون ببيان  

, لوقوعه الوقائع كاملة, فإذا سـات الخصـم, ولم ين ر ما هو منسـوت إليه, اعتبر سـاوته إقرارا  

 
"ليس للمحكمة أن ترفض من تلقاء نفسها قبول صورة السند العادي إذا لم ينازع الخصم في صحة هذه الصورة  -1

مسلمًا بمطابقة هذه الصورة ل حجية لصورة السند العادي,.. إل أن هذه القاعدة ليست    يع دويطلب تقديم أصلها ألنه 
مشار إليه في: عبد القادر جار هللا - 1999/   1/ 31تاريخ  378أساس 42قرار محكمة النقضمن النظام العام ..( " 

 . 284ص:  - المرجع السابق -األلوسي



 

  

في معرض الحاجة إلى بيان, ولقطع دابر المماطلة والتســــويه, والمذكرة الي ــــاحية دعمت 
هذا الرأي إذ قالت:" إذا سـات خصـم ولم ين ر حـراحة ما هو منسـوت إليه من خط أو توقيع  

 أو خاتم أو بصمة إحبع اعتبر ساوته إقرارا  لوقوعه في معرض الحاجة ".
ة ما نسن إليه من خط أو توقيع أو خاتم أو بصمة أحبع, يعود ل ن إذا أن ر الخصم حراح

هـذه األمور عن طريق التطبيق بواســــــــــــــطـة خبير فني  إثـبات على عـاتق من يحتج ـبالســـــــــــــــند 
, أما إذا سـات الخصـم, أي لم ين ر ما ثبات اختصـاحـي, فإذا فشـل سـقط السـند من سـاحة ال

كما ذكرنا إقرارا  بصـحة ما نسـن إليه   نسـن إليه في السـند العادي ولم يعتر  به, فيعد سـاوته
في الســــــــند, ويعد من قبيل الســــــــاوت قول الخصــــــــم مثال :" إنني ال أعر  ما إذا كان التوقيع 
ــراحة وإال  ــأ االعترا  أن ُين ر حـ ــند توقيعي أم ال ", ألنه يجن عليه إذا لم يشـ الوارد في السـ

ــم ب ــده, ويعد كذلك, من قبيل إقرار الخصـ ــند ثابتا  ضـ صـــحة الخط أو التوقيع بحثه في ُعد السـ
م ــــمون الســــند كأن يطلن رد الدعوى لعدم اســــتحقاا الدين المذكور في الســــند . ول ن إذا 
بحي  الخصـــــــم في م ـــــــمون الســـــــند اســـــــتطرادا , أو مع التحفظ, كما لو دفع الدعوى بمرور 

ياون ( أو بعدم االختصــــــاص مع التحفظ بحقه في إن ار الســــــند أحــــــال , فال 1الزمن العادي)
إن إن ار التوقيع يجن أن يقع في أول جلسـة "(.2هذا الدفع بمثابة إقرار بصـدور السـند عنه )

وقبـل البحـي بـالســــــــــــــنـد وال يجوز إبـدا  هـذا الـدفع بـإن ـار التوقيع أمـام محامـة النقض بمـذكرة 
 .3"الطعن للمرة الثانية ولم يدفع به بالمرة األولى كون محامة النقض محامة قانون 

 
دخول في   يع د :" إن الدفع بالتقادم الطويل ل 1969/ 6/ 22قرار صادر عن محكمة النقض السورية في  -1

السند بعد رد هذا الدفع, وذلك ألن هذا الدفع من   موضوع الدعوى, وبالتالي ل يحول دون إنكار التوقيع على
 شأنه في حال صحته أن يحول دون سماع الدعوى والبحث في موضوعها".

 .215ص:  -96فقرة:   -المرجع السابق –مشار إليه في : أنس كيال ني
و مع  .:" إن البحث بالسند من باب الستطراد أ1985تاريخ  495اجتهاد محكمة النقض السورية قرار  -2

 التحفظ... ليكون الدفع إقرارًا".
- القسم األول -في الفقه والجتهاد –بّيناتقانون  ال -أسعد الكوراني -مشار إليه في: ممدوح عطري  

 .168ص:   -36قاعدة: 
- مشار إليه في: عبد القادر جار هللا األلوسي- 2004/   6/ 6تاريخ  695أساس 809قرار محكمة النقض -3
 319ص:   -لمرجع السابق ا



 

  

 لخلف:ا  إلىبالنسبة  ثباتالسند العادي في اإل  حجية -ثانياً 
اللذين يعدان ممثلين في جميع    –إذا احتج بسـند عادي على الخل  العام أو الخل  الخاص 

- العقود التي يجريها السل , إال في بعض الحاالت التي يعدان فيها من الغير سنبينها الحقا  
ــريح للخط أو ل لتوقيع, بل ياتفي منه االدعا  بأنه ال يعلم أن الخط , ال يطلن منه إن ار حـــ

أو التوقيع هو لمن تلقى عنــه الحق. وفي هــذه الحــالــة ال بــد من إجرا  التطبيق للتــأكــد من 
 ححة التوقيع أو الخط.

وهذه هي الحالة التي ال يسـتطيع معها من احتج عليه بسـند عادي, أن يقطع بصـحة أو عدم 
ــحة الخط أو التوقيع الوار  ــوت خطه أو حــــ ــند عادي منســــ ــند, ومثالها أن يحتج بســــ د في الســــ

, االدعا  بأن مورثهم مدين بدين ماتت ــــمن  -توقيعه للمورث, في دعوى مرفوعة ضــــد الورثة
رافي هذه الحالة ال يوجن  على الورثة االعترا  بالســند أو إن اره وإنما ياتفي منهم أن   المشــ 

  10يقرروا بأنهم ال يعلمون بأن الخط أو التوقيع حــادر عن مورثهم) الفقرة الثانية من المادة  
حـــحة التوقيع   إثبات (, فإذا وقع مثل هذا التقرير, وجن على من يحتج بالســـند العادي  بي نات 

ــا  يمينا  متممة    ت ثباأو الخط, وإذا تمان من ال ــنبحثها  الحقا   –فعليه أن يحل  أي ـــــــــ  –ســـــــــ
وهي تت ـــمن أن التزام المورث بما جا  في الســـند مازال قائما  وأنه لم يســـتوفه منه ال بالذات 

 .ثبات فإن السند يسقط من ساحة ال ثبات وال بالواسطة. أما إذا فشل الخصم في ال
 لغير:ا  إلىلنسبة با ثباتة األسناد العادية في اإل حجي-ثالثاً 

تنتج أثرها بغض   -متى توافرت فيها شـــــــــروط حـــــــــحتها-األحـــــــــل في األعمال القانونية أنها
النظر عن تاريخ حصــــــــــــولها, فيتقيد بها المتعاقدان ولو لم يان لها تاريخ, وكذلك ينصــــــــــــر  
أثرها إلى الخل  العام. غير أن هناك أشـخاحـا  يتوق  انصـرا  أثر التصـر  القانوني إليهم 

ى هذا التاريخ. لذا كان ال بد من إحاطة هذا التاريخ الموجود على الســـــــــند ب ـــــــــمانة ت فل إل
 عدم التالعن به من قبل الموقعين إضرارا  به.

 قل لبحي حجية السند العادي تجاه هذا الغير.توسنبدأ ببيان من هو الغير ومن ثم نن
 تعريه الغير: -أ



 

  

ممثال  في التصر  الذي يشهد به السند العادي, يقصد بالغير هنا هو الشخن الذي لم يان  
ويترتن على ثبوت حــــــحة تاريخ الســــــند العادي في مواجهته الضــــــرار بحقه الذي تلقاه من 

 (. إذا  يقصد بالغير:1أحد طرفي السند, أو بموجن نن في القانون )
 كل من لم يان طرفا  في السند.  -1
 كما قد يشمل في مفهومه: -2
 العام:الخلف   ❖

ــائعة في التركة, و  ــة شــ ممثال  في جميع العقود التي أبرمها ٌيعد هو من يتلقى من الســــل  حصــ
الســـــــل  فتســـــــري في حقه هذه التصـــــــرفات أيا  كان تاريخها إلى يوم موت المورث. مادام أنه 

 كان ممثال  في التصر  فال يعد غيرا  بالنسبة إلى تاريخه.
ــبة إلى ســـــريان تصـــــرفات المورث في مرض الموت مثال ,   إال أن الوارث يعد من الغير بالنســـ

 والتي أجراها بطريقة تحد من حقوا الوارث.
 الخلف الخاص: ❖

وهو من يتلقى عن الســـــــل  مل ية مال معين: كالمشـــــــتري فهو خل  خاص للبائع, ويعد من 
لتصــــرفات التي يجريها البائع وياون من شــــأنها الحد من حق المشــــتري, إلى االغير بالنســــبة  

ن ينقل البائع مل ية العين المباعة إلى مشـــتر  ثان  الحق  للمشـــتري األول بســـند ي ـــع عليه  كأ
ــتري األول. إذا  هو ــند الذي أجراه مع المشـــــ ــبق من تاريخ الســـــ ــتري األول  -تاريخ أســـــ  -المشـــــ

 ي ار من الغش الذي يقع من طريق تقديم التاريخ. 
ت الســــــــل  ت ون نافذة في حقه ن تصــــــــرفاإهنا يتال م وضــــــــع الخل  الخاص مع الغير: إذ 

على المال الذي انتقل إليه قبل تاريخ معين, فال ياون تاريخ هذه التصــــــــرفات حجة عليه إال 
 إذا كان ثابتا  وسابقا  على هذا التاريخ.

 
يقصد بالغير هنا شخص أجنبي بعيد عن التصرف موضوع المحرر العرفي, وانما يقصد به كل من   " بداهة ل  -1

....  يضار من العتداد بالتاريخ الثابت في المحرر العرفي, سواء لحق تلقاه من أحد طرفيه, أو لسبب آخر ... 
سواء أكانت نيابة قانونية أو اتفاقية أو   -من الغير المتعاقد نفسه, ولو قام نائب بالتعاقد نيابة عنه  يع دوبداهة ل 

 ... "   - ممثاًل في كل عقود السلف  -الخلف العام يع دكذلك   -قضائية
 .94ص:   -1983 –بيروت   -الدار الجامعية   -في المواد المدنية والتجارية  ثبات اإل   - د. أحمد أبو الوفا 



 

  

 من حيي ححة الوقائع التي وردت فيه:  حجية السند بالنسبة إلى الغير -ت 
هذه الوقائع حـــــحيحة بالنســـــبة للغير إال إذا    ُتعد لوقائع التي يت ـــــمنها الســـــند,  إلى ابالنســـــبة  

ــوريتها فيحق له عندئذ   ــورية بجميع طرا ال  إثبات احتج بصـــ ــهود  ثبات الصـــ بما في ذلك الشـــ
 والقرائن.

 من حيي ححة التاريخ الذي يحمله السند: حجية السند العادي بالنسبة إلى الغير–ي 
, قوة األســــــــــــــنـاد بي نـات ( من قـانون ال11المـادة )أهميـة التـاريخ: أظهرت الفقرة األولى من   -1

لغير عندما نصـــت على أن :" الســـند العادي ال ياون حجة على الغير إلى االعادية بالنســـبة  
 إال إذا كان له تاريخ ثابت". 

ــحيحا  بين الطرفين حتى ثبوت  ــند العادي, إذا كان يعد حــــــــــ ــوا على الســــــــــ فالتاريخ الموضــــــــــ
ــ1العاس) رابة للغير إذ افترض ( فهو ليس كذلك بالنســـــــــ ــ  أنه قد يتواطأ المتعاقدان في   المشـــــــــ

ــاريخ  ــا  أن ال ياون للتـ ــان منطقيـ ــك كـ ــذلـ ــد من حق الغير, لـ ــأخيره للحـ ــاريخ أوفي تـ ــديم التـ تقـ
 لغير. إلى ابالنسبة  ثبات الموضوا على السند أية قوة في ال

التاريخ الحقيقي  والغرض من هذه األحاام, حماية الغير من تواطؤ طرفين بوضع تاريخ غير  
 على السند.

 الحاالت القانونية التي ياون معها للسند العادي تاريخ ثابت: -2

ــند العادي ياون له تاريخ ثابت  بي نات ( من قانون ال11بين ت الفقرة الثانية من المادة) , بأن السـ
 :اآلتيةبإحدى الطرا 

تســــجيل الســــند بالســــجل الرســــمي المختن بعد المصــــادقة عليه أو على الم ــــا , من  (1
ــه   ــادقة, أي من يوم عرضـ موظ  عام  كال اتن بالعدل, ولو كان غير مختن بإجرا  المصـ

هذا التاريخ فقط. فياتســــن الســــند العادي من تاريخ تســــجيله لدى ال اتن  إثبات عليه لغرض 

 
حجة فيما   يع د :" إن تاريخ السند الخطي 1982/ 6/ 10تاريخ  1281اجتهاد لمحكمة النقض السورية قرار رقم  -1

بين المتعاقدين حتى يثبت عكسه شأنه في هذا الوجه شأن سائر ما يدّون في هذا السند من بيانات. والدليل  
  -  يجوز نقض الثابت بالكتابة إل بالكتابة"مشار إليه في : شفيق طعمة العكسي ل يكون إل بدليل كتابي ألنه ل

 .20ص:   -الجزء األول  - في المواد المدنية والتجارية  –بّيناتتقنين ال –أديب استنبولي 



 

  

عاس هذا التاريخ إال بطريق   إثبات تعلق بالتاريخ فال يجوز  بالعدل, قوة الســند الرســمي فيما ي
 االدعا  بالتزوير.

 م مون السند في سند آخر ثابت التاريخ: إثبات  (2

ــمي.  ــند رســ ــمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ, كما لو ورد ذكره في ســ إذا  من يوم ثبوت م ــ
ــند الثاني الثابت التاريخ إل ــارة في الســـ ــند األول بل ال بد من فال يافي إذن مجرد الشـــ ى الســـ

 ذكر م مونه بصورة محددة تحديدا  معينا  له  منعا  للبس.

 التأشير على السند من موظ  مختن: (3

ر القاضــــــــي على تاريخ إبرازه. وأما لو أبرز ســــــــند عادي إلى كما لو ُأبرز أمام محامة فأشــــــــ  
ــر الخبير على هذا  ــية مرفوعة أمام المحامة فأشــ ــن هذا خبير معين في ق ــ ــند فال ُيِ ســ الســ

التأشـــــير الســـــند العادي تاريخا  ثابتا  ألن الخبير ال يعد في عداد الموظفين المختصـــــين الذين 
 ذكرهم القانون.

 وجود توقيع شخن توفي: (4

من يوم وفاة أحد الموقعين على الســـــــند أو وفاة أحد الشـــــــهود الموقعين عليه  يصـــــــبح تاريخ  
 أن ياون تاريخ  الوفاة ثابتا  بشهادة رسمية.السند ثابتا . على أنه يشترط لذلك 

 وجود توقيع شخن أحابه عجز جسماني: (5

من يوم ثبوت اســتحالة قيام أحد الموقعين بالتوقيع على الســند بســبن حدوث علة في جســمه 
تمنعه من ال تابة أو التوقيع, كما لو بترت الحبع التي بصم بها السند, أو قطعت اليد التي 

 ثابت التاريخ يوم حدوث العلة. ٌيعد العادي في هذه الحالة  كتن بها. فالسند 

 أي حادث ياون قاطعا  في أن السند قد حدر قبل وقوعه: (6

من يوم وقوا أي حادث آخر ياون قاطعا  في أن الســـــند حـــــدر قبل وقوا هذا الحادث, وهذه 
كل  الطريقة توحي بأن الطرا المتقدمة, ليســــت منصــــوحــــا  عليها على ســــبيل الحصــــر, ألن  

حادث آخر ياون قاطعا  بأن الســــــــــند حــــــــــدر قبل وقوعه يمان االســــــــــتناد إليه. ومثال ذلك: 
الجنون العارض, فقد يوق ع شــخن ســليم العقل ســندا  عاديا  ثم يصــات بالجنون بعد ذلك, فإذا 



 

  

ــند ف  إثبات تم   ــفى ل مراض   ٌيعد توقيعه على الســــــ ــتشــــــ ــند ثابتا  من يوم عزله في مســــــ هذا الســــــ
 العقلية.

 ثنا ات من قاعدة ثبوت التاريخ: است -3
, وهي ثبـات حجـة في ال  ُتعـد هنـاك حـاالت ال يلزم فيهـا ثبوت تـاريخ األســــــــــــــنـاد العـاديـة, كي  

 :بي نات ( من قانون ال 11من المادة) 4-3حاالت نصت عليها الفقرتين 
 الوحوالت: -1ً

رافـقد أجاز   تاريخ تســــــــــــــهيال  ها حجـة على الغير ولو لم ت ن ثابـتة الُتـعد للمحاـمة أن  المشــــــــــــــ 
للمعـامالت اليوميـة. حيـي لوحظ في الواقع أن عمليـات وفـا  الـديون, تفوا في عـددهـا جميع  
األعمال القانونية, وأن المدين يعتقد أن االحتياط الوحيد الذي يجن أن يتخذه في شـــــــــأنه هو  
  الحصـول من الدائن على إيصـال مثبت للوفا , وأن ت ليه المدين فوا ذلك إعطا  اليصـال

 تاريخا  ثابتا  يرهقه ويوقعه في حري شديد.
األســناد واألوراا التجارية:ولو كانت موقعة من غير تاجر بســبن مدني, ألن القانون ال   -2ً 

ال تـابي في المواد المـدنيـة, كمـا هو    ثبـات يتطلـن ال تـابـة, ولـذلـك فهي ال تخ ــــــــــــــع لقيود ال
را(. وغرض 1الحال في جميع األعمال التجارية) ــ  ــا    المشــ ــناد حرحــ من ذلك حماية هذه األســ

 (.2على زيادة الثقة بها)
 أسناد االستقراض: -3ً 

وهي األســــناد الموقعة لمصــــلحة تاجر برهن أو بدون رهن, مهما كانت حــــفة المقترض على 
 أن ت ون مقيدة في دفاتره التجارية.

 
 الفرع الثالث 
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رابي ن   , األوراا األخرى التي لها قوة بي نات ( من قانون ال1)13و  12تين  في أحاام الماد   المشـ 
 وذكرها كما يلي: ثبات األسناد العادية من حيي ال

وهي مخطوطات يرسـلها شـخن إلى آخر بواسـطة دائرة البريد أو بأية واسـطة  الرسـائل:  -أولً 
و بشــــــــــــأن أية أخرى, بشــــــــــــأن المعامالت أو التعهدات أو غير ذلك من أمور جارية بينهما, أ

 مسألة تهم الطرفين.
 .ثبات والرسائل إما أن ت ون عادية أو م مونة, وال فرا بين النوعين لجهة قوة ال

 الرسائل العادية: -أ

من حق المرســـــل إليه أن يقدم الرســـــالة إلى الق ـــــا  ليســـــتخلن منها دليال  لصـــــالحه ضـــــد  
المرســـل متى كانت له مصـــلحة مشـــروعة في ذلك. فإذا ت ـــمنت الرســـالة اتفاقا  تم بينه وبين  
المرســل, أو إقرارا  أوإبرا , كان للمرســل إليه مصــلحة مشــروعة في تقديمها إلى الق ــا . على 

ــرية ) أن ال ياون في كل ــتبعادها, 2هذا انتهاك لحرمة الســ ــل أن يطلن اســ (, وإال جاز للمرســ
(. وال تعد الرســــــــــــالة ســــــــــــرية لمجرد أنها موجهة 3وله الرجوا على المرســــــــــــل إليه بالتعويض)

لشخن غير الذي يحتج بها, بل السرية ترجع إلى موضوا الرسالة نفسه, وقاضي الموضوا 
 هو الذي يقدر ذلك.

 
ما لم يثبت   ثبات تكون للرسائل قوة األسناد العادية من حيث اإل  -1:" بّينات من قانون ال 12تقضي المادة  -1

وتكون للبرقيات هذه القوة أيضا إذا كان أصلها المودع في   -2موقعها أنه لم يرسلها ولم يكلف أحدًا بإرسالها. 
يقبل   -3ا عليه من مرسلها. وتعتبر البرقية مطابقة ألصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك. دائرة البريد موقع

من الذي أرسل كتابا مضمونًا وأثبت وصوله للمرسل إليه بوصل دائرة البريد أو بوصل من المرسل إليه إبراز  
 ما لم يثبت العكس".  النسخة المحفوظة لديه إذا رفض المرسل إليه إبراز األصل. وتعد هذه النسخة صحيحة

:"السند المؤيد لسند سابق يكون حجة على المدين, ولكن يجوز له أن يثبت  بّيناتمن قانون ال  13وتقضي المادة 
 خطأ هذا السند بتقديم السند األصل".

  عن طريق آخر ثبات"من المستقر في الفقه والجتهاد : أن للمرسل إليه أن يخّير المرسل بين أن ييسر له اإل  -2
 بغير الرسالة". ثباتغير الرسالة أو أن يقدمها إلى القضاء في حالة  امتناعه عن تيسير سبيل اإل 
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راوخاحــة في نطاا المعامالت التجارية. وقد ســوى    ثبات أهميتها في الوللرســائل  بين   المشــ 
, ولذلك يجن أن ت ون موقعة حتى تأخذ حام الســــــند ثبات الرســــــائل واألســــــناد العادية في ال

العادي. ما لم يثبت موقعها أنه لم يرســلها ولم يال  أحدا  بإرســالها, ألن محرر الرســالة ربما 
تحرير الســــــند, لذلك فقد حرص  إلى في تحرير الرســــــالة, كما يفعل بالنســــــبة  ال يلتزم الحيطة 

را أن يؤخذ بعين االعتبار, حين تفســـير م ـــمون الرســـالة قيام محرر الرســـالة وموقعها    المشـــ 
 نفسه بإرسالها, وترك للقاضي حق تقدير ما يعرض من األدلة في هذه الحالة.

(.وينتقل 1ســــل فإنها تصــــلح مبدأ ثبوت بال تابة )وإذا لم ت ن الرســــالة موقعة ول نها بخط المر 
إلى ورثته من بعده, إذ يعدون خلفا    ثبات حق المرســل إليه في اســتعمال الرســالة كدليل في ال

 .ثبات لمورثهم وذلك ضمن الحدود نفسها التي يجوز فيها للمرسل إليه ال
 الرسائل الم مونة:  -ت 

راوأدخل    هاما , تناول الرســائل الم ــمونة, فنن على في موضــوا الرســائل, موضــوعا   المشــ 
أنه يقبل من الذي أرســـل كتابا  م ـــمونا  وأثبت وحـــوله للمرســـل إليه, بوحـــل من دائرة البريد 
أو بوحــــل من المرســــل إليه إبراز األحــــل, وتعد هذه النســــخة حــــحيحة ما لم يثبت العاس.  

راوغرض  نواياهم, من إن ار من ذلك قطع الطريق على المتقاضـــــــــين الذين ســـــــــا ت  المشـــــــــ 
وثائق هي ملك الطرفين, وللحيلولة دون اســـــــتفادتهم من هذا الن ار, إذ ليس من المقبول أن 
يرفض المرسـل إليه إبراز الرسـالة, إذا طلن المرسـل إبرازها. ولذلك فإذا أثبت المرسـل وحـول 

راز األحـل, الرسـالة إلى المرسـل إليه, بإيصـال بريدي أو بإيصـال من المذكور, وجن عليه إب
فإذا رفض اعتبرت الصــورة التي يبرزها الخصــم حــحيحة ومطابقة ل حــل, ما لم يثبت عدم 

 مطابقتها.
ــله أحد المتعاقدين إلى المتعاقد  ــمن أعذارا  يرسـ ــمونة التي قد تت ـ ــائل الم ـ وتبرز أهمية الرسـ

البريدية  اآلخر في الحـاالت التي أجاز فيـها الـقانون األعذار عن طريق الرســــــــــــــائل, كالبطـاقة
 التي يرسلها المؤجر إلى المستأجر يطالبه فيها بأجرة العين المؤجرة.

 البرقيات: -ثانياً 
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وهي الرســـــــــائل التي يوجهها شـــــــــخن آلخر بواســـــــــطة إدارة البرا, وتحتفظ هذه الدارة عادة 
 بأحلها, وتعطي من وجهت إليه حورة عنها.

راوقد جعل  , إذا كان أحـلها المودا في ثبات ية في الللبرقيات أي ـا  قوة األسـناد العاد   المشـ 
إدارة البرا, موقعا  عليه من مرســــــــــــلها, وعد البرقية مطابقة ألحــــــــــــلها حتى يقوم الدليل على 

 عاس ذلك.
ويترتن على هذه األحاام, أن األحــــــــــــل إذا لم يان يحمل توقيع المرســــــــــــل, فإن البرقية تفقد 

ــل غير الموقعثبات قوتها في ال ــل, ففي هذه  , إال إذا كان األحـــــــــــ عليه محررا  بخط المرســـــــــــ
الحالة يمان عد البرقية مبدأ ثبوت بال تابة, إذا كان من شـــــــــــــأنها أن تجعل العقد المدعى به 

. أما ثبات قرين االحتمال, ويسـمح هذا المبدأ للمرسـل بأن يثبت العقد بعد ذلك باافة طرا ال
  ثـبات , ألن قوتهـا في الثـبات قوتهـا في الإذا فـقد األحــــــــــــــل من إدارة البرا, ـفإن البرقـية تفـقد  

 (.1مستمدة من األحل)
ه  إثبات ( 2وهو الســــند العادي الذي يت ــــمن إقرارا  من موقعه بحق ســــبق)الســـند المؤيد: -ثالثاً 

(. وياون الســـــند المؤيد حجة على من وقعه وبما جا  فيه. ألن التأييد 3بســـــند آخر أحـــــلي )
لمقر. غير أـنه يجوز للمقر أن يثـبت الخطـأ الواقع في إقراره هو القرار, والقرار حجـة على ا

هنا ال يقع على حامل الســند المؤيد, وإنما يقع    ثبات بتقديمه الســند األحــلي, أي أن عن  ال
ــلي وتبين عدم حــــحة إقراره, يؤخذ  ــند األحــ ــند, فإذا فعل وأبرز الســ على عاتق موقع هذا الســ

 في السند المؤيد.بالسند األحلي, وإال فالعبرة لما ورد 
 الفاكس: -رابعاً 
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رســـــــــالة الفاكس التي يتســـــــــلماه المرســـــــــل إليه من األدلة ال تابية طالما جرى التحقق من  ُتعد 
منشــور   3/3/1997ســالمتها ونســبتها إلى مرســلها أو لم ت ن محال  لمنازعة) فرنســي تجاري  

ــادران عن محامة ال193  1998في مجلة داللوز  تمييز بدبي بالرقم ( كما أكد القراران الصـــــــــــ
أن لرســـــــــــــــــالـــة الفـــاكس حجيـــة الورقـــة العرفيـــة إلى أن يثبـــت   1995/  137و  1996/  13

 (.1العاس)
 المطلب الثاني 

 األوراق غير الموقع عليها

رابحـي   ــد بهـا: دفـاتر التجـار واـلدفـاتر  إثبـات قوة    المشــــــــــــــ  األوراا غير الموقع عليهـا, وقصــــــــــــ
 واألوراا المنزلية و التأشير على سند بما يفيد برا ة الذمة.

 الفرع األول 
 الدفاتر التجارية 

يوجن  الـقانون على التجـار أن يمســــــــــــــاوا دفاتر معيـنة, يقـيد فيـها كل منهم ما يرتبط بتجـارته  
 جه الدقة, وذلك بما يتفق وطبيعة هذه التجارة.حتى تبين الوضع المالي على و 

القانون على التجار مراعاة إجرا ات معينة في اســـــتعمال الدفاتر بما يبعي على  وحـــــىوقد أ
الثقة فيها إلى حد ما. كما أنه ال يجعل منها حجة أمام الق ا  إال إذا اتبع في تنظيمها وفي  

ما يتوافر لهذه الدفاتر من ضــــمانات فإن  اســــتعمالها األوضــــاا التي يقررها القانون. وبســــبن 
 لي:وذلك على النحو اآل ثبات القانون يجعل لها في بعض األحيان حجية في ال

اختـيارـية, ـفاـلدـفاتر الجـبارية   ( أو2تختل  فيـما إذا ـكاـنت إجـبارـية)  ثـبات قوة هـذه اـلدـفاتر في ال
بين التجــار, وأمــا الــدفــاتر إذا كــانــت منتظمــة ت ون حجــة قويــة للمحــاكم في الــدعــاوى القــائمــة  
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االختيارية فليس لها هذه القوة, بل يجوز للمحاكم أن تأخذ بها أو ال تأخذ, فهي بمثابة القرائن  
الق ـــــائية التي يترك أمر تقديرها لق ـــــاة الموضـــــوا. ويرجع الســـــبن في هذا التفريق إلى أن 

الشــــــــــــــروط الـقانونـية في   الـقانون لم يلزم الـتاجر على مســــــــــــــك الدفاتر االختـيارية وعلى مراعاة
, كمـا أنهـا ـقد ال ت ون  ثبـات تنظيمهـا. فهي من أجـل ذـلك ال تعطي ال ــــــــــــــمـان ال ـافي في ال

ــبة   ــبح عندئذ في مركز أضــــع  بالنســ إلى موجودة لدى أحد الخصــــمين ولو كان تاجرا , فيصــ
 خصمه.

ون  من يرـيد االحتجـاي بهـا, أي حســــــــــــــبمـا يا  إلى ـبالنســـــــــــــــبة ثـبات وتختل  قوة اـلدـفاتر في ال
 موجها  ضد حاحبها أو لمصلحته. ثبات ال

من قانون    15يقرر القانون في المادة ضــد صــاحبها:  ثباتقوة الدفاتر التجارية في اإل   -أولً 
(, أن اـلدفـاتر التجـاريـة الجـبارـية ســــــــــــــوا  كـاـنت منتظمـة أوغير منتظمـة حجـة على 1)بي ـنات ال

ن فيها, ألنها من عمله و  اليســــــــتطيع التنصــــــــل منها ســــــــوا  كانت البيانات  حــــــــاحبها بما دو 
الواردة فيها تتعلق بمســـائل مدنية أو تجارية, وســـوا  كان خصـــمه الذي احتج بها ضـــده تاجرا   

 أو غير تاجر, وكما ت ون هذه الدفاتر حجة على حاحبها ت ون أي ا  حجة على خلفائه.
ضــــــــــــد حــــــــــــاحبها يعود   ثبات في الأما إذا كانت الدفاتر التجارية اختيارية, فإن تقدير قوتها 

 التي تق ي بـ: بي نات من قانون ال 17للقاضي. عمال  بالمادة 

 

دفتر صور الرسائل ويجب أن تنسخ فيه   -يقيد بالجملة شهرًا فشهرًا النفقات التي أنفقها على نفسه وأسرته. ب
 قل في كل سنة...."دفتر الجرد والميزانية اللذين يجب تنظيمهما مرة على األ  -الرسائل والبرقيات التي يرسلها.ج

من قانون التجارة:" يجب أن تنظم الدفاتر التجارية اإلجبارية بحسب التاريخ وبال بياض ول    17وتقضي المادة 
 فراغ ول نقل إلى الهامش ول محو ول تحشية بين السطور" 

عها من رئيس المحكمة  من قانون التجارة:"يجب ترقيم الدفاتر المذكورة والتأشير عليها وتوقي  18وجاء في المادة 
 البدائية المدنية أو من قاضي الصلح في المدن التي ل يوجد فيها محكمة بدائية". 

على صاحبها سواء أكانت منتظمة أم لم تكن.   -1:" دفاتر التجار اإلجبارية تكون حجة:  15تقضي المادة -1
  -2يها ويستبعد ما كان مناقضًا لدعواه. ولكن ليجوز لمن يريد أن يستخلص منها دلياًل لنفسه أن يجزئ ماورد ف

 لصاحبها في المعامالت المختصة بتجارته إذا كانت منتظمة وكان الخالف بينه وبين تاجر""



 

  

التي تســـــــــــتخلن من   بي نة"يجوز للقاضـــــــــــي في الدعوى القائمة بين التجار أن يقبل أو يرد ال
اـلدفـاتر التجـارـية غير الجـبارـية أو من اـلدفـاتر التجـارـية الجـبارـية غير المنتظمـة وذـلك على 

 له من ظرو  الق ية". ما يظهر
ن فيه, وهذا   والدافع لعطا  حجة للدفاتر على التجار هو أن الدفتر إقرار من حاحبه بما دو 

راماجعل  ــ  ــمن    المشـ يطبق حام القرار في هذه الحالة من حيي عدم جواز تجزئته. فقد تت ـ
ــر به, وتتعلق   ــاحبها, وأخرى ت ــ ــها الواقعةبالدفاتر بيانات تفيد حــ ها بها, أو إثباتالمراد   نفســ

تتصــل بها اتصــاال  وثيقا  ومثال ذلك: أن يرد في دفتر التاجر أنه اســتدان من خصــمه بتاريخ  
م,  2006/  1/7ن ليرة سورية, ويرد أي ا  أنه سدد هذا المبلل بتاريخ  م مبلل مليو 2006/  1/1

 فهل يجوز للخصم أن يأخذ بالقسم األول ويهمل القسم الثاني؟!!..
رالقد حل  هذا الموضـــــــوا بالنن على أنه ال يجوز لمن يســـــــتند إلى دفاتر التاجر أن   المشـــــــ 

ــا   يجزئ مـا ورد فيهـا, بمعنى أنـه ال يحق لـه أن يـأخـذ منهـا مـا   يفيـده ويترك مـا كـان منـاق ــــــــــــ
لـدعواه. ولـذلـك فعليـه إمـا أن يـأخـذ بمـا ورد في الـدفـاتر باـاملـه أو يتركـه باـاملـه, والنن على 

 هذا المبدأ ضروري والزم النطباقه على القاعدة التي تق ي بعدم تجزئة القرار المركن.
دلـيل المســــــــــــــتمـد من عاس اـل إثبـات على أن عـدم تجزـئة القرار ال يعني قطعيـته وإنمـا يمان 

ــاحن الدفتر الذي يحتج به عليه أن يثبت عاس  الدفتر, حتى ولو كان الدفتر منتظما . فلصــــــ
 .ثبات ما جا  فيه بال طرا ال

 لمصلحة صاحبها: ثباتقوة الدفاتر التجارية في اإل  -ثانياً 

راتق ـي القاعدة العامة, بأنه ال يجوز للمر  أن يخلق بنفسـه دليال  ضـد خصـمه. ول ن   المشـ 
ــبة  بي نات من قانون ال  15في المادة  لدفاتر التجارية, إلى ا  خري عن هذه القاعدة العامة بالنســـــ

دعواه ضــد خصــمه في حاالت معينة تختل     ثبات فأجاز لصــاحبها أن يحتج بما ورد فيها, ل
ها بهذه الدفاتر من المسائل المدنية أو التجارية, إثباتما إذا كانت واقعة النزاا المراد  باختال   

ضــــده تاجرا  أو غير تاجر, وما إذا كانت الدفاتر إجبارية    ثبات وما إذا كان الخصــــم المراد ال
 ) منتظمة أو غير منتظمة ( أو اختيارية.

 المدنية:في المسائل  ثباتقوة الدفاتر التجارية في اإل  -أ 



 

  

ــيلة لإل ــائل لمصــــــلحة حــــــاحبها ضــــــد   ثبات إن الدفاتر التجارية ال تصــــــلح وســــ في هذه المســــ
 خصمه, سوا  كان تاجرا  أو غير تاجر.

مثال ذلك: إذا اشـترى تاجر منسـوجات, عقارا  للسـان من شـخن آخر )تاجر أو غير تاجر( 
ــتطيع اال حتجاي بما ورد في هذه وســـــــجل شـــــــرا ه لهذا العقار في دفاتره التجارية, فإنه ال يســـــ

 (.1العقد ضد البائع, ألنه عقد مدني) ثبات الدفاتر ل
 في المسائل التجارية: ثباتقوة الدفاتر التجارية في اإل  -ب

 ضده تاجرا  أو غير تاجر: ثبات يختل  الوضع بين أن ياون الخصم المراد ال
, إال إذا 2ضــده إثبات فإذا كان الخصــم غير تاجر فإن الدفاتر التجارية ال تصــلح وســيلة   -1

ورده التاجر لخصـــــــــمه غير التاجر من ســـــــــلع وخدمات, وفي هذه أعلى ما   ثبات انصـــــــــن ال
ــائية, وعلى المحامة عندما تأخذ  الحالة ياون ما ورد في الدفاتر التجارية بمثابة القرينة الق ـ

أن توجه اليمين المتممة لصـــــــاحن الدفتر, فتطلن منه أن يحل  على أن ما ورد بهذا الدليل 
بالدفتر هو ححيح وأن ذمة خصمه مازالت مشغولة بالحق المدعى به, كما يجوز لها عندما  

 (.3ال تأخذ بهذه القرينة أن توجه اليمين نفسها إلى خصمه )

 
"دفاتر التاجر ل تعتبر حجة على خصمه وان كان تاجرًا إذا كان النزاع بينهما متعلقًا بعمل مدني بالنسبة   -1

 .  315ص:  -المرجع السابق -وحده". د. صالح الدين سلحدار لالثنين أو بعمل مدني بالنسبة للخصم 
"إذا ثبت للمحكمة من شهادات الشهود المستمع إليهم أن المدعى عليه كان بتاريخ العالقة التجارية في سن   --2

بأحكام المادة  صغيرة فإنه بذلك يكون المدعى عليه بتاريخ العالقة المدعاة ليس أهالً لممارسة العمل التجاري عمال 

مر الذي ال مجال معه لألخذ بالدفاتر التجارية للجهة  من القانون المدني. ال  46من قانون التجارة بداللة المادة  15

-  2007/ 30/4تاريخ  330أساس 170إلجراء الخبرة عليها لعدم جدوى ذلك  " قرار محكمة النقض المدعية أو

 . 266ص: -المرجع السابق -سيشار إليه في: عبد القادر جار هللا اللو م
 تصلح حجة للتاجر إل بشرطين: ل   -3

أن يكون محل اللتزام سلعة وردها التاجر لعميله غير التاجر, كالبقال الذي يورد الخضار والفواكه إلى   -1" 
توريد السلع.  منزل, فال يجوز أن يكون دفتر التاجر حجة له على غير التاجر في سداد قرض أو تنفيذ التزام غير 

 أن يكمل الدليل باليمين المتممة يوجهها القاضي ألي من طرفي الدعوى."  -الشرط الثاني
 .317ص:  -120فقرة:  -المرجع السابق –أنس كيالني  



 

  

ــم تاجرا , فإن الدفاتر التجارية    -2 ــالحة لإلوأما إذا كان الخصـ ــده إذا تحقق    ثبات ت ون حـ ضـ
 (:1شرطان )

 (.2الشرط األول: أن ت ون الدفاتر التجارية إجبارية ومنتظمة)
ــة بتجارة حــــاحن الدفاتر)عمال  بالمادة   ثبات الشــــرط الثاني: أن يتعلق ال بالمعامالت الخاحــ

 (.بي نات من قانون ال 15
ضده, دفاتر تجارية إجبارية    ثبات د الول ن يحدث أن ياون لدى الخصم اآلخر التاجر, المرا

دفوعه ضـــد خصـــمه الذي  إثبات ومنتظمة, فما هو الحل إذا احتج المذكور بدفاتره أي ـــا  في 
أثبـت دعواه بـدفـاتره التجـاريـة؟!..مثـال ذلـك: أن يرد في دفتر التـاجر بيـان باميـة الب ــــــــــــــاعـة  

ــم أن ال مية أكبر  مما ذكر في دفتر التاجر الموردة له من تاجر آخر, ويرد في دفتر الخصــــــ
 األول.........

رالقد حل  من قانون    16أي ـا  هذا الموضـوا, عندما أعطى للمحامة, في أحاام المادة  المشـ 
, الحق في أن تقرر إما تهاتر البي نتين, أي إســــــــــــــقاطهما معا  وإخراجهما من ســــــــــــــاحة بي نات ال
ــبما  ثبات ال ــية وواقع , وإما أن تأخذ بإحداها دون األخرى حســـــــــ يظهر لها من ظرو  الق ـــــــــ

 (.3الدفاتر )

 
:" إن اعتبار الدفاتر التجارية المنتظمة  1969/ 7/ 26تاريخ  304اجتهاد لمحكمة النقض السورية قرار رقم -1

  إثبات معامالت المختصة بتجارته وبين تجار يخوله الستدلل بها بصورة مطلقة وحتى في حجة لصاحبها في ال 
 ورد مطلقًا"  -بّينات15-ما يخالف األسناد العادية الصادرة عنه طالما أن هذا النص

  - لالجزء األو -في المواد المدنية والتجارية  –بّيناتتقنين ال –أديب استنبولي  -مشار إليه في : شفيق طعمة 
 .274ص: 

.:" الخبرة المستخلصة من دفاتر التاجر اإلجبارية  1976تاريخ  608اجتهاد محكمة النقض السورية قرار  -2
الكتابية وترجح على البينة الشخصية التي تحتمل الصدق والكذب كما تحتمل   بّيناتوالمنتظمة تعتبر من قبيل ال

 الخطأ والنسيان".
مؤسسة  -القسم األول -في الفقه والجتهاد –بّيناتقانون  ال -الكورانيأسعد  -مشار إليه في: ممدوح عطري  

 . 196ص:   -170.قاعدة: 1995 -النوري 
 .279ص:   -141فقر:  -المرجع السابق  -د. عبد الرزاق أحمد السنهوري  -3



 

  

وإذا رأى القاضـــــــي أن يأخذ بالدليل المســـــــتخلن من الدفتر, فإن لصـــــــاحن الدفتر, ولو كان 
الشـــــــــخصـــــــــية أو   بي نةدفتره منتظما , أن يثبت عاس ما ورد فيه, وذلك بجميع الطرا حتى بال

مــا يخــال  ال تــابــة إال بــال تــابــة,    إثبــات بــالقرائن. وال يعترض على هــذا الحام بــأنــه ال يجوز  
 . 1بجميع الطرا  ثبات فالنزاا تجاري ويجوز ال

راوأمـا إذا كـانـت الـدفـاتر التجـاريـة غير إجبـاريـة أو غير منتظمـة, فقـد ترك   للمحامـة   المشــــــــــــــ 
التي تســتخلن    بي نةالحق بتقدير قبول أو رد ال  بي نات المن قانون    13أي ــا  في أحاام المادة 

من هذه الدفاتر, وذلك على ما يظهر لها من ظرو  الق ــــــية, ومن ذلك ال يجوز للقاضــــــي 
ــد 2ثـبات أن يعـد مـثل هـذه اـلدـفاتر حجـة كـامـلة في ال , ول ن يجوز ـله االســــــــــــــتئـناس بهـا ضــــــــــــ

ــبات التي ــلحته على أن يبين في الحام األســــ ــاحبها أو لمصــــ ــحة القيود   حــــ جعلته يقتنع بصــــ
 الواردة فيها.

ــأن   ــح لذوي الشـ ــت من النظام العام,  فيصـ ــارة إليه, أن األحاام المتقدمة ليسـ ومما تجدر الشـ
ــي  ــمنا , فإذا رضــ ــراحة أو ضــ ــل هذا التنازل إما حــ أن يتنازلوا عن حقهم المقرر فيها, ويحصــ

 حح االستناد إليها. غير التاجر بدفاتر التاجر, وأظهر موافقته حراحة أو داللة
 
 
 

 
لخصم  للمحكمة أن تتخذ من تمنع التاجر عن تقديم دفاتره اإلجبارية بطلب من خصمه قرينة على صحة مطالب ا-1

تاريخ لعام   15أساس   134" " قرار محكمة النقض  -على أن يثبت هذا الخصم وجود الدفاتر وصحة الطلب

 .263ص: -المرجع السابق -مشار إليه في: عبد القادر جار هللا اللوسي-2001

إقراراً   يعٌد"الدفاتر التجارية حجة على صاحبها وتعتبر من قبيل البيّنات الكتابية وكل ما يدونه التاجر في دفاتره  -

-  2003/ 14/4تاريخ  142أساس 237من قانون البيّنات " قرار محكمة النقض 15ملزماً له وفق أحكام المادة 

 . 265ص: -السابق المرجع -شار إليه في: عبد القادر جار هللا اللوسيم

جر القمشة على دفعات من محل المدعي ويقوم بتصنيعها فإن  تّ "إذا كان المدعى عليه يعمل خياطاً بحيث كان يس  -

ذلك يفيد أنه يتاجر بهذه القمشة وبذلك تكون العالقة بين تاجرين وبالتالي فإن الدفاتر التجارية النظامية لها قوتها  

مشار إليه في: عبد القادر جار هللا  -  2003/  21/7تاريخ  449أساس 618ة النقضالثبوتية بينهما " قرار محكم

 . 266ص: -المرجع السابق -اللوسي

 
"إن القيود المدونة في الدفاتر التجارية اإلجبارية والمنتظمة إذا توافرت شروط الخذ بها ال تحتاج إلى وثائق رسمية -2

و كانت هنالك وثائق رسمية لما احتاج المر للرجوع إلى الدفاتر التجارية بل تعتبر هي بذاتها حجة ينبغي الخذ بها ول 

المرجع -مشار إليه في: عبد القادر جار هللا اللوسي- 2007/ 23/10تاريخ  822أساس 628" قرار محكمة النقض

 . 267ص: -السابق 



 

  

 الفرع الثاني 
 الدفاتر واألوراق المنزلية 

ــد   راقصــ ــ  ــة  المشــ بالدفاتر واألوراا المنزلية: ما اعتاد الناس على تدوينه في مذكراتهم الخاحــ
المنزل حســـــابا  لما يصـــــرفه في  عن شـــــؤونهم المالية والمنزلية. فقد يمســـــك رت العائلة أو ربة
غير ذلك, أو ما قب ــــه و ما  بيته على معيشــــته أو لما ينفقه على نفســــه من أجل لباســــه أو

لمشــــــاريع التي قام بها. ولما كان الناس غير ملزمين بإمســــــاكها أو دفعه من مال في بعض ا
إجرا ات معينــة في تـدوين البيــانـات التي ت تــن فيهــا, فـإنـه ال يعطى لهــا نفس القيمـة   بـإتبــاا

ــدفــاتر التجــاريــة. ومع ذلــك فــإن القــانون يجعــل لهــا حجيــة في بعض  الثبوتيــة التي تعطى لل
 األحيان.

بأن الدفاتر واألوراا المنزلية ال   بي نات من قانون ال  18لمادة  حيي نصـــــــــت الفقرة األولى من ا
ــاحبها فت ون حجة عليه ألنها   ــلحة حـ ــد مصـ ــدرت عنه, أما إذا كانت ضـ ت ون حجة لمن حـ

 حادرة منه.
 حجية الدفاتر واألوراق المنزلية لمصلحة صاحبها:-أولً 

ــلح الدفاتر واألوراا المنزلية ألن ت ون حجة في ال ن حــــــــدرت عنه. وتطبق  لم  ثبات ال تصــــــ
 حق له أو إبرا  لذمته. إثبات هذه القاعدة سوا  أراد حاحن الدفتر 

راوقد أيد  , وتســــتمد هذه بي نات من قانون ال  18هذه القاعدة في الفقرة األولى من المادة  المشــــ 
 يجوز للشخن أن ينش  دليال  لنفسه. القاعدة من المبدأ القائل بأنه ال

 تيتين:( من القاعدة السابقة الحالتين اآل1واستثنى بعض الفقها  )
  يمان االعتمـاد عليهـا في بي ـنات إذا قـبل الخصــــــــــــــم مـا تحوـيه هـذه األوراا واـلدـفاتر من   -1
 . ويدعم وجهة النظر هذه: أن القاعدة السابقة ليست من النظام العام.ثبات ال

 
 .526ص:  -380فقرة  -المرجع السابق  – د . رزق هللا انطاكي  -1



 

  

األوراا المنزليـة إذا كـانـت الـدفـاتر و   18ق القـاعـدة التي نصـــــــــــــــت عليهـا المـادة  تطب    ال -2
مشتركة بين الخصوم, كأن ت ون الدفاتر واألوراا المنزلية حادرة عن المورث فتصلح عندئذ 

 حق للمورث في ذمته. ثبات ألن ت ون حجة على أحد الورثة ل

ول ن قد يســـتخلن الق ـــا  من هذه الدفاتر في بعض األحيان قرينة ق ـــائية. ومن ذلك ما 
ن فيها زياراته لمرضــــــــاه,   جرى العمل عليه من االعتداد  بمذكرات الطبين الخاحــــــــة التي يدو 

 في تأييد دعوى الطبين على أحد المرضى عند المطالبة بأتعابه.

راأورد  حجية الدفاتر واألوراق المنزلية ضــــــد صــــــاحبها:-ثانياً  حالتين على ســــــــــبيل  المشــــــــــ 
 الحصر, ت ون فيها الدفاتر واألوراا المنزلية حجة على حاحبها:

, أو أنه قصـد أن -إذا كان دائنا  -األولى: إذا ذكر حـراحة أن حـاحبها اسـتوفى الدين الحالة 
 (.1)-إذا كان مدينا  -يعتر  بدين عليه ال يوجد به سند في يد الدائن

( أن الدليل على برا ة ذمة الخصـم قد يسـتخلن من دفاتر وأوراا 2وقد اعتبر بعض الفقها )
تر و األوراا أن المبالل المترتبة بذمته شـــطبت وأثبت من حـــدرت عنه إذا وجد في هذه الدفا

 التعامل على أن هذه الطريقة هي المتبعة بين الدائن والمدين إبرا  لذمة األخير.
 .(3)حق عليه آلخر ثبات الحالة الثانية: إذا ذكر فيها حراحة أنها تقوم مقام السند ل

الــدفــاتر واألوراا المنزليــة حجــة على من هــذا وال يشــــــــــــــترط ل ي ت ون البيــانــات الواردة في  
أن ت ون هــذه البيــانــات موقعــة منــه, وإال   -في الحــالتين المــذكورتين أعاله  -حـــــــــــــــدرت عنــه

 لتحولت إلى سند عادي, بل يافي أن ت ون ماتوبة بخط يده.
 

 
لة كثيرة الوقوع عماًل حيث تكون بين الدائن والمدين ثقة تجعل المدين يستحي أن يطلب من الدائن  " وهذه الحا  -1

 إيصاًل ويكتفي بما يقيده الدائن في أوراقه "
 . 564ص:  -171فقرة:  -المرجع السابق -د. سليمان مرقس

 . 526ص:  -380فقرة:  -المرجع السابق -د. رزق هللا انطاكي  -2
مشار إليه في: عبد القادر جار هللا  - 1995/  5/ 31تاريخ  1373351أساس 1021محكمة النقضقرار    - -3

 ص: - المرجع السابق -األلوسي

 



 

  

 الفرع الثالث 
 التأشير على السند بما يفيد براءة الذمة 

المدين بالوفا  بصــــــــــورة تدريجية وعلى أقســــــــــاط. أن يجري التعامل على الغالن, عندما يقوم  
ياتن الدائن على الســــند الذي في حيازته والذي يثبت انشــــغال ذمة مدينه تجاهه, عبارة تفيد  
أدا  مدينه قســــما  من الدين. وت ون على الغالن غير موقعة منه وإال ل ان لها قوة اليصــــال  

 .ثبات في ال
راوقد أخذ  جرى عليه التعامل, حيي نصــــت الفقرة األولى من المادة بعين االعتبار ما  المشــــ 

التأشـير على سـند بما يسـتفاد منه برا ة ذمة المدين, من -1على أن:"   بي نات من قانون ال  19
ــير  ــه, حجة على الدائن إلى أن يثبت العاس, حتى ولو لم يان التأشـــــــ جميع الدين أو بع ـــــــ

وكذلك ياون الحام إذا   -2ي قط من حيازته.مؤرخا  أو موقعا  من الدائن مادام الســــــــند لم يخر 
كتن الدائن بخطه دون توقيع مايســتفاد منه برا ة ذمة المدين في نســخة أحــلية أخرى للســند 

 أو في الوحل وكانت النسخة أو الوحل في يد المدين".
ــابق أن   ــتفاد من النن الســ راويســ أوجد حالتين لحجية ما ياتبه الدائن بخط يده وبدون  المشــــ 

 لمدين:ا بالنسبة إلى توقيع
 الحالة األولى: التأشير على سند في يد الدائن.

 الحالة الثانية: التأشير بالبرا ة في النسخة األحلية أو في إيصال في يد المدين.
 التأشير على سند في يد الدائن:-أولً 

ــتفاد منه برا ة ذمة  ــند الدين ذاته بما يســــ ــير على ســــ يتعين في هذه الحالة أن يحصــــــل التأشــــ
 المدين. 

  من األدلة ال تابية, إذا توافر شرطان:دليال  كامال   ٌيعد وهذا التأشير 
الشـــــرط األول: أن ت ون ال تابة حـــــادرة عن الدائن على ســـــند الدين نفســـــه أو عن من يمثله  

أن ت ون ال تـابـة قـد تمـت بمعرفتـه وبنـا  على طلبـه, ويفترض أن ال تـاـبة   قـانونـا  ال بـل ياتفي
 قد تمت بمعرفة الدائن إلى أن يثبت العاس. 

 الشرط الثاني:أن ياون السند المؤشر عليه في حيازة الدائن ولم يخري منها.



 

  

دأ ول ن قد يحدث أال يتوافر الشــــــــرطان الســــــــابقان, إال أنه مع ذلك يمان اعتبار التأشــــــــير مب
 ثبوت بال تابة إذا كان بخط يد الدائن.

 التأشير بالبراءة في النسخة األصلية أو في إيصال في يد المدين:-ثانياً 
راافترض  أن يذكر التأشــير بالبرا ة في نســخة أحــلية عن الســند أو في إيصــال موجود  المشــ 

بوت العاس, في يد المدين فاعتبر أن هذا التأشــــــير حجة على الدائن لصــــــالح المدين حتى ث
 ين:تيويشترط في ذلك توافر الشرطين اآل

 أن ياون التأشير بخط يد الدائن ولو كان غير موقع منه. -1
كما يشترط أن ت ون النسخة األحلية من السند أو اليصال المت من التأشير في حيازة   -2

 المدين. 



 

  

  



 

  

 الفصل الثاني 
 القواعد اإلجرائية لادلة الكتابية 

 
ســندرس في هذا الفصــل القواعد الجرائية الواجبة التباا عند إجبار الخصــم على تقديم ســند 

ــناد الرســــــــــــمية وغير   إثبات عند    التباابين يديه, والقواعد الجرائية الواجبة  حــــــــــــحة  األســــــــــ
 ي:تالرسمية, وفق اآل

 المبحي األول: تقديم األسناد الموجودة تحت يد الخصم والغير
 ححة األسناد  إثبات المبحي الثاني: 

 
 

 المبحث األول 
 تقديم األسناد الموجودة تحت يد الخصم والغير

 
ــتنداتهم إلى المحامة وليس لهم أن  ــائية, أن يتقدم الخصـــوم بمسـ األحـــل في الجرا ات الق ـ

 يجبروا خصومهم على إبراز ما لديهم من مستندات.
راول ن  دأ مخال  حين أجاز للخصـــم, ب, أخذ بمبي نات من قانون ال  20في أحاام الماد   المشـــ 

ــناد واألوراا الموجودة لديه والمنتجة في الدعوى, في  ــمه بتقديم األســـــــــــ أن يطلن إلزام خصـــــــــــ
 حاالت معينة ووفق أحول محددة:



 

  

 المطلب األول 
 حالت إلزام الخصم أوالغير بتقديم سند 

 
:" يجوز للخصم أن يطلن إلزام خصمه بتقديم األسناد بي نات ن ال( من قانو 20تق ي المادة ) 

 أو األوراا المنتجة التي ت ون تحت يده:
 إذا كان القانون المدني أو التجاري يجيز مطالبته بتقديمها أو بتسليمها. -1
األوراا أو األسناد مشتركة على األخن إذا  ُتعد إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه. و  -2

 صلحة خصمين أو إذا كانت مثبتة اللتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.كانت محررة لم

 إذا استند إليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى " -3
رامن النن الســابق يتبين أن   أجاز للخصــم تقديم طلن للزام خصــمه تقديم وثائق في   المشــ 

 :اآلتيةالحاالت 
 

 الفرع األول 
 الخصم بتقديم سندإذا كان القانون يجيز مطالبة 

يلزم الخصـــــم أو الغير بتقديم أي ســـــند منتج في الدعوى ياون تحت يده, إذا ألزمه أي قانون  
 بتقديمه.

-كمـا هو الحـال في االطالا ال ـامـل على الـدفـاتر التجـاريـة اللزاميـة في أحوال كـالفالس  
 . -( من قانون التجارة 20عمال  بنن المادة  )



 

  

 الفرع الثاني 
 كان  السند مشتركًا بين الخصومإذا 

ــناد   ــند منتج في الدعوى إذا كان من األسـ ــمه بتقديم أي سـ ــم أن يطلن إلزام خصـ يجوز للخصـ
ــمين, و  ــتركة بين الخصـــ ــمين أو  ُتعد أو األوراا المشـــ ــلحة الخصـــ كذلك إذا كانت محررة لمصـــ

 كانت مثبتة اللتزاماتهما المتبادلة: كعقود البيع والعارية واليجار.
عن مفهوم السـند المشـترك المذكرات والخطابات والدفاتر المنزلية والمف رات الخاحـة,   ويخري

 فال يملك الخصم إلزام الخصم بتقديمه.
ــند  ــاس أن الســـــ ــند الذي ياون تحت يده يقوم على أســـــ ــم بتقديم الســـــ والحامة من إلزام الخصـــــ

ــترك بينه وبين خصــــــــمه ال   ــا  به, وإنما هو يجمع ٌيعد المشــــــ ــيا  أو خاحــــــ التزاماتهما    شــــــــخصــــــ
ــند  ــرياه اآلخر بالســ ــيوا أن يطالن شــ ــريك على الشــ وحقوقهما المتبادلة. مثال ذلك:يجوز للشــ
الذي تحت يده والذي يثبت حقا  له, خاحـــــة في األحوال التي ياون فيها هذا الســـــند تحت يد 

 (.1شرياه بسبن توليه الدارة )
ــمه بتق  ويراعى أنه ال ــند المشـــــترك أن يثبت  يشـــــترط لجابة طلن الخصـــــم إلزام خصـــ ديم الســـ

ــبن ما, فمجرد تقديم   ــمه قد احتفظ به لسـ ــند الذي كان تحت يده أو يثبت أن خصـ ــياا السـ ضـ
 الطلن يستش  منه أن نسخة السند ليست في متناول يد الطالن.

وطالما كان إلزام الخصــــــم بتقديم أي ســــــند متروك لتقدير محامة الموضــــــوا, فإن البحي في 
 ألة موضوعية, وبالتالي ال يخ ع لرقابة محامة النقض.ذلك يعد بحثا  في مس

وأخيرا  فإنه يشــترط لجواز إلزام الخصــم بتقديم الســند الذي ياون تحت يده, أن يثبت للمحامة 
ــلطة التقديرية لتقدير األدلة  ــوا السـ ــمه. ولمحامة الموضـ ــند موجود فعال  تحت يد خصـ أن السـ

 التي يتقدم بها ألجل ذلك.
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 الثالث الفرع 
 استناد الخصم إلى السند في أية مرحلة من الدعوى 

بأنه إذا أبرز الخصــم وثيقة في دعوى, ترتن لخصــمه   بي نات ( من قانون ال24نصــت المادة )
حق عليها, فال يجوز لمن أبرز الوثيقة ســـــحبها إال برضـــــا  خصـــــمه وبإذن خطي من رئيس 

 ُتعد الدعوى. ألن الوثيقة المبرزة المحامة, وبعد أن تحفظ عنها حــــورة مصــــدقة في إضــــبارة  
مل ا  للمتداعين جميعهم. وعندما تقرر المحامة جواز ســـــــحن الوثيقة يجن أن تحفظ حـــــــورة 

 مصدقة عنها في المل .
يجوز للخصـــم أن يطلن إلزام خصـــمه بتقديم    بي نات وطبقا  ألحاام المادة الســـابقة من قانون ال
ثيقة في أية مرحلة من مراحل الدعوى, وبذلك ت ون أي وثيقة إذا استند إليها من لديه هذه الو 

مســـتندا  في الدعوى, ويجوز للخصـــم طلن إبرازها. فالخصـــم إذا اســـتند إلى وثيقة معينة فمفاد 
 في الدعوى وبالتالي ياون حجة له أو عليه. ثبات ذلك أنه قد جعله دليال  لإل

أو أن ت ون من الوثائق التي  وال يشــترط لجابة المحامة طلبه هذا أن ت ون الوثيقة مشــتركة
 يجيز القانون مطالبة الخصم بتقديمها.

 
 المطلب الثاني 

 أصول إلزام الخصم بتقديم سند تحت يده
ــمه  ــم أن يطلن من المحامة إلزام خصــــــــ إذا توافرت حالة من الحاالت المتقدمة جاز للخصــــــــ

 بتقديم أي سند ياون تحت يده.
يمان أن يـقدم كـدفع أثـنا  رؤـية دعوى معيـنة, ويمان أن يـقدم الطـلن ـبدعوى أحــــــــــــــلـية كمـا   

على أـنه ال ـبد لقبول الطـلن أن ت ون الورـقة أو الســـــــــــــــند المطلوت إبرازهـا منتجـا  في اـلدعوى 
 ويعود تقدير ذلك إلى المحامة الناظرة في النزاا.

الجرا ات الواجـن اتخـاذهـا في هـذا الســــــــــــــبيـل, ومؤيـدات تنفيـذهـا, على   بي نـات وبي ن قـانون ال
 :اآلتيحو الن



 

  

 الفرع األول 
 إجراءات تقديم الطلب 

لم ينن القانون على طريقة معينة لتقديم الطلن, فيصــــــح أن يقدم باســــــتدعا  أو بمذكرة إلى 
ه في مح ــر الجلســة. وال يمنع من أن يقدم  إثباتالمحامة التي تنظر في الدعوى كما يصــح  

 الطلن بدعوى أحلية.
ــح ويجوز تقديمه أمام محامة  ــوا في أية مرحلة ت ون عليها الدعوى, ول ن ال يصــــــــ الموضــــــــ

التي يســــــــــــــتقـل بتقـديرهـا    ثبـات ( ألنـه يتعلق بطرا ال1تقـديمـه ألول مرة أمـام محامـة النقض)
 قاضي الموضوا.

 الفرع الثاني 
 البيانات التي يجب أن يتضمنها الطلب 

البيـانـات الواجـن ذكرهـا في كـل طلـن تحـت طـائلـة   بي نـات (  من قـانون ال21حـددت المـادة ) 
 وهي : -كي ياون معلال   -الرد 
 أوحا  السند أو الورقة ❖
 فحوى السند أو الورقة بقدر ما يمان من التفصيل. ❖

 الواقعة التي يستشهد بالسند أو الورقة عليها. ❖

 الدالئل والظرو  التي تؤيد وجودها تحت يد الخصم.  ❖

 وجه إلزام الخصم بتقديمها. ❖

ح تصــميم مقدمها, والغالن أن  ويجن أن يقدم الطلن إلى المحامة في حــيغة حــريحة توضــ 
ــا  ــامهـ ــة المنظور أمـ ــدم الطلـــن إلى رئيس المحامـ ــا  نظر دعوى منظورة, فيقـ ياون ذلـــك أثنـ
الدعوى. كما يمان أن يقدم الطلن بصـــــــــفة أحـــــــــلية أي دون أن ت ون هناك دعوى منظورة,  

 فع الدعوى ابتدا .وياون ذلك بالطرا المعتادة لر 

 
عند الطعن   -1: اآلتيةما لم تكن قد انقلبت إلى محكمة موضوع أثناء نظرها الدعوى , وذلك في الحالت  -1

 إعادة المحاكمة أمامها .-3-إذا وجدت محكمة النقض أن الدعوى جاهزة لفصل فيها  -2-بالنقض للمرة الثانية 



 

  

 
 الفرع الثالث 

 الفصل في الطلب 
إذا قدم الطلن مســـــتوفيا  لشـــــروطه المنصـــــوص عنها في القانون التزمت المحامة بالرد عليه  

 إما قبوال  أو رف ا , وبالتالي يتعرض حامها للنقض إذا هي أغفلت الرد على الطلن. 
صم المطلوت إلزامه على تقديمه  ويجن أن تنظر المحامة في طلن تقديم السند بمواجهة الخ

 وذلك بعد تبليغه حورة عن الطلن المقدم من خصمه وإعطائه مهلة للجوات. 
( للمحامــة حق تقــدير البي نــة على وجود الســــــــــــــنــد أو 1)  بي نــات من قــانون ال22وتركــت المــادة  

فيهـا بمـا   ثبـات ـباعتـباره واقعـة مـادـية باـافـة طرا ال ثبـات الورقـة في حـيازة الخصــــــــــــــم, ويتم ال
ا  كافيا  لصـحة طلبه, يحل  الخصـم  إثباتالشـهادة والقرائن. فإذا أن ر الخصـم ولم يقدم الطالن 

المن ر يمينا  بأن الســــــــــــــند أو الورقة ال وجود له, وأنه ال يعلم بوجوده وال بماانه وأنه لم يخفه 
 ولم يهمل البحي عنه ليحرم خصمه من االستشهاد به.

 الفرع الرابع 
 صم عن تقديم سند تحت يدهأثر امتناع الخ

على الجزا  الذي يترتن, فيما إذا رفض الخصــم إبراز   بي نات ( من قانون ال23نصــت المادة )
, وهو 2الوـثائق المطلوـبة في الميعـاد اـلذي تحـدده المحامـة أو فيمـا إذا امتنع عن حل  اليمين

 
قر الخصم بأن السند أو الورقة في حوزته أو  :" إذا أثبت الطالب طلبه أو أبّينات من قانون ال 22تقضي المادة  -1

 سكت قررت المحكمة لزوم تقديم السند أو الورقة في الحال أو في أقرب موعد تحدده.
ًا كافيًا لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يمينًا   بأن الورقة أو السند ل  إثباتواذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب 

 مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الستشهاد به(". وجود له وأنه ل يعلم وجوده ول 

ــومهم على إبراز ما في  1"  -2 ــتنداتهم إلى المحاكم وليس لهم أن يجبروا خصــ ــوم بمســ ــل أن يتقدم الخصــ . األصــ
/  22واد / أيديهم، إل أن قانون سـوغ الخصـم أن يطلب من خصـمه تقديم األوراق المنتجة في الدعوى ونظم في الم

 وما بعدها منه إجراءات ذلك. 
. في حالة إنكار الخصم وجود دفاتر ووثائق منتجة في الدعوى لديه يكلف المدعي اإلثبات وفقًا ألحكام المادتين  2
ــوص عليها في المادة / 22و21/  ــم اليمين المنصـ ــار  22/ من قانون البينات وفي حالة عجزه يحلف الخصـ / المشـ

 . "إليها



 

  

ــم قد قدم حـــورة عن   ــلها, فإذا لم يان الخصـ اعتبار الصـــورة التي قدمها الخصـــم مطابقة ألحـ
بشــــــــــال الورقة أو بموضــــــــــوعها وفقا  للبيانات الواردة في الورقة, جاز األخذ بقوله فيما بتعلق  

 الطلن.
ول ن اليجوز القول بأن االمتناا عن تقديم ســـند يجن اعتباره تســـليما  بصـــحة قول من طلن 

 تقديمه, فالمحامة تتمتع بسلطة تقديرية في هذا الشأن.
 المطلب الثالث 

 إلزام الغير بتقديم سند تحت يده
: التي بي نات ( من قانون ال25ي أحاام الفقرة األولى من المادة )ي ـا  إلى ماسـبق ما جا  ف

أجـازت للمحامـة أثنـا  النظر في الـدعوى, أن تـأذن بـإدخـال الغير في الـدعوى للزامـه بتقـديم  
 آنفا . بي نةورقة موجودة لديه في حيازته, وفق القواعد والجرا ات الم

ن الخصـــــمين موجودة في يد شـــــخن آخر, وقد إذ قد ت ون الورقة المنتجة في النزاا القائم بي
يمتنع عن تسليمها ألحد الخصمين إما ألنه أؤتمن عليها من قبلهما معا  فال يستطيع تسليمها  
إلى أحدهما دون رضــا اآلخر, وإما ألنها مشــتركة بينه وبين أحد الخصــمين فال يقبل التخلي 

 عنها لهذا األخير.
مذكورة على مبدأ يجيز للمحامة من تلقا  نفسـها أو بنا   كما نصـت الفقرة الثانية من المادة ال

ــورية إذا تعذر ذلك  ــمية الســـ ــوم, أن تقرر جلن أوراا من الدوائر الرســـ على طلن أحد الخصـــ
 من الخصوم, المتناا الدائرة التي ت ون الورقة في حيازتها من تسليمها إليهم.

  

 

ــاس / -/ 1666قرار /   –غرفة ثالـثة    12و11و10األعداد    1991المـحامون لـعام    1991/ 6/ 17/ تاريخ  59أســـــــ
 794ص  



 

  

 لمبحث الثاني ا
 صحة األسناد  إثبات

 :تمهيد
رامن الثقة التي أوالها   ثبات األســناد الرســمية قوتها في التســتمد   للموظ  العام, الذي  المشــ 

 يحررها ويشهد على ححة ما ورد فيها.
وتسـتمد األسـناد العادية قوتها من توقيع حـاحن الشـأن عليها بإم ـائه أو بخاتمه أو ببصـمة  

م مونها بسبن كونها   إثبات إحبعه. وقد تستمد بعض األسناد غير الرسمية قوة ناقصة في  
ــأن أو من يمثلـه ولو لم يان موقعـا  عليهـا, كـالـدفـاتر التجـارـية   ــاحـن الشــــــــــــ ماتوبـة بخط حــــــــــــ

 واألوراا المنزلية والتأشير على ظهر األسناد بما يفيد الوفا .
راونظرا  ألن   قي م األدلة تبعا  لل ـــــــــمانات المعطاة ل ل منها وظروفها فقد قبل دحض  المشـــــــــ 

 ار ولم يقبل في األخرى إال االدعا  بالتزوير. فالثقة بالسـند غير الرسـمي بع ـها بمجرد الن
أكثر  -أو سـند خطي غير موق ع عليه –ضـعيفة لذلك لم يطلن من المحتج عليه بسـند عادي  

رامن الن ار. أما السـند الرسـمي فقد أواله  عناية خاحـة, وأحاطه ب ـمانات عدة, لذلك   المشـ 
ر, ألن في ذلــك فقــدانــا  للثقــة وتحميال  للطر  اآلخر عــن  لم يقبــل بــدح ـــــــــــــــه مجرد الن ــا

 (.1)ثبات ال
  

 
.:"اإلعالم بوصول البطاقة البريدية هو من  1953/ 3/ 12تاريخ  216اجتهاد محكمة النقض السورية قرار  -1

 يع عليه".الوثائق الرسمية التي صدرت عن مأمور البريد بحسب سلطته المدنية فال يسمح إنكار التوق
مؤسسة  -القسم األول-في الفقه والجتهاد –بّيناتقانون  ال  -أسعد الكوراني - مشار إليه في: ممدوح عطري 

 .  76ص:   -12. قاعدة: 1995 -النوري 



 

  

 المطلب األول 
 سلطة محكمة الموضوع في تقدير قيمة

 األسناد 
وبنا  على ماســـــــــــــبق ذكره ت ون األســـــــــــــناد الرســـــــــــــمية حجة على جميع الناس مالم يتبين     

المتعـاـقدين, ـما لم يثـبت إن ـار الخط أو التوقيع تزويرهـا, وت ون األســـــــــــــــناد العـادـية حجـة على 
إذ يملك المنســــــوت إليه الســــــند العادي أن يطعن فيه  -(1وما لم يحصــــــل االدعا  بتزويرها )

 . -ثبات بالتزوير بدال  من الن ار, وياون عليه هو عندئذ عن  ال
فيها محو أو وقد يحدث أن ياون في األســـــــناد عيوت مادية ت ـــــــع  الثقة بها, كما لو وجد 

حك أو تحشـــــية, وفي هذه الحال يعود للمحامة تقدير هذه العيوت في قيمة األســـــناد فتســـــقط  
 قيمتها أو تنقصها على ما تراه من وقائع الدعوى.

ــها أن تدعو   ــند محل شـــك في نظر المحامة, جاز لها من تلقا  نفسـ ــحة السـ أما إذا كانت حـ
به ليوضــــــح حقيقة األمر فيه, وهذه الموظ  الذي حــــــدر عنه الســــــند أو الشــــــخن الذي كت

القاعدة عامة وتســـــــــري على جميع األســـــــــناد الرســـــــــمية والعادية وعلى جميع األوراا والدفاتر 
ــلطة المحامة في تقدير ال ــها من ســ ــتمد أســــاســ . والغرض من ذلك بي نةتجارية أو منزلية, وتســ

ــند المق ــك في الســـ ــيح النقاط التي تراها مجال شـــ ــوا  هو تماين المحامة من توضـــ دم إليها ســـ

 
قبل بحث القوة    ثبات"ل بد لنا من تحديد المقصود بالتعبيرين المشار إليهما وبيان أثر كل منهما في اإل  -1

 ادية.الثبوتية لاسناد الع 
 أنكر الشيء في اللغة جهله, وأنكر التوقيع جهل حقيقته, وانكار الشيء نفي معرفته به. وزور الكالم أبطله.

فإنكار التوقيع هو نفي صدوره عن المنكر. وادعاء تزوير التوقيع نفي صحته عمن نسب إليه فالتعبيران متقاربان  
عمن نسب إليه التوقيع أما الثاني ممن الممكن صدوره  في المعنى ولكنهما مختلفان في الشمول, فاألول يصدر 

 عمن نسب إليه التوقيع كما يمكن صدوره عن الغير.
. ففي اإلنكار لم  ثباتلكن المشرع لم يكتف بهذا المدلول اللغوي للتعبيرين بل أعطى كل منهما حكمًا خاصًا في اإل 

ه, بينما في التزوير فقد فرض القانون  إثباتكس يطلب من المنكر أكثر من التصريح باإلنكار وعلى من يدعي الع
 على مدعي التزوير أن يثبته" 

 .207ص:  -92فقرة    -المرجع السابق –أنس كيالني 



 

  

ــند يبرزه أحد الخصـــوم ولو لم  ــتبعد أي سـ طعن فيها الخصـــوم أو لم يطعنوا. فللمحامة أن تسـ
 يطلن ذلك الخصم اآلخر.

الخط أو التوقيع في حالة الن ار عن طريق   إثبات وهذا الموضــــــــــوا يوجن علينا البحي في 
ر.  الخبرة والتطبيق, وفي االدعا  الذي يرد على أن السند مزو 

 طلب الثاني الم
 إجراءات دعوى التطبيق

راالتطبيق هو مجموعة الجرا ات التي وضــــــعها   حــــــحة الســــــند العادي الذي    ثبات ل المشــــــ 
 . 1ين ره أحد الخصوم, لت ون حجة للتمسك بها قبل ذلك المن ر

ويتم إجرا  التطبيق  بصـــــــــورة فرعية عندما يبرز الســـــــــند أمام المحامة في دعوى قائمة, كما 
 إلى المحامة.  -المطعون بصحته-ى أحلية قبل إبراز السند يجري بدعو 
راولم ينن   على تحقيق ححة السند بشهادة الشهود وال حتى مقارنة المحامة الخطوط   المش 

على أنه :" إذا أن ر من ينسـن إليه السـند   بي نات من قانون ال  28بنفسـها, حيي نصـت المادة 
إحبعه أو أن ر ذلك خلفه أو نائبه وكان السند أو الورقة خطه أو توقيعه أو ختمه أو بصمة  

أو الورقـة منتجـا  في النزاا ولم ت   وقـائع اـلدعوى ومســــــــــــــتـنداتهـا لت وين عقـيدة المحامـة في 
شــأن حــحة التوقيع أو الختم أو بصــمة الحــبع تأمر المحامة بإجرا  التطبيق تحت إشــرا  

ــاتها بواســـــــطة خبير واحد أو ثالثة خبرا  " نصـــــــت   بي نات من قانون ال  28المادة  "-أحد ق ـــــ
على أنه في حال إن ار من نســـن إليه التوقيع لتوقيعه تأمر المحامة بإجرا  الخبرة والتطبيق  

ــتفاد من هذا النن أن المحامة ملزمة بإجرا  التطبيق على التوقيع دون   -على التوقيع يســـــــــــ

 
 . إن الذي يحمل عبء اإلثبات هو المدعي في الدعوى والمدعى عليه بالدفع فكالهما مدعي في دعواه. 1-1
الـدعوى إنكـارًا مجردًا فال يجيـب عليهـا بغير اإلنكـار أم من أجـاب  . إن المنكر المعفى من اإلثبـات هو من ينكر  2

 على الدعوى بدفع فإنه يصير بذلك مدعيًا مطالبًا بأن يقيم على ما يدعيه. 
 سجالت محكمة النقض  2000/ 5/ 7/ تاريخ  2048أساس / -/ 1355قرار /  –غرفة ثالثة  



 

  

ــند عادي وبحي "-1"  طلن من المدعي وعلى نفقته فيه ال يقبل من إن ار  من احتج عليه بســــــ
 -2"بي نات من قانون ال 10الخط أو التوقيع أو الخاتم أو بصمة األحبع عمال بالمادة 

 الفرع األول 
 دعوى التطبيق الفرعية 

راأن    بي نــات ( من قــانون ال  28يتبين من المــادة ) ترك للمحامــة حريــة تقــدير أهميــة    المشــــــــــــــ 
الوثـائق المبرزة في الـدعوى وبيـان مـا إذا كـانـت منتجـة في النزاا أم ال, ومـا إذا كـانـت وقـائع 
الدعوى ومســــتنداتها كافية لت وين عقيدة المحامة في شــــأن حــــحة الخط أو التوقيع أو الختم 

خرى المقدمة في الدعوى أو بصــمة الحــبع الذي أن ره من ينســن إليه الســند, وأن األدلة األ
تبين أن الحق ثابت في جانن أحد الخصــــــوم. و بالتالي أجاز القانون للمحامة أن تســــــتغني  

ــتندت إليها في قرارها) ــبات التي اسـ (, وإال 3عن إجرا ات التطبيق بشـــرط أن تبين العلل واألسـ
قاضــــــي   أمرت بإجرا  التطبيق بإشــــــرا  أحد ق ــــــاة المحامة إذا كانت جماعية أو بإشــــــرا 

 المحامة إذا كانت مؤلفة من قاض فرد.
ــنتناولها-  اآلتيةوتطبق الجرا ات  على التطبيق الفرعي كما تطبق على التطبيق    -التي ســـــــــــ

 األحلي:
 تعريه التطبيق: -أوال  

ــند,  ــهد عليه بالســـــــــ ــد بالتطبيق: مقارنة الخط أو التوقيع بخط أو توقيع ثابت لمن يشـــــــــ يقصـــــــــ
ــ"  أوراا التطبيق " ألنها تسـتعمل وتسـمى األوراا المشـتملة على   الخط أو التوقيع الثابت بـــــــــــــ

 في عملية التطبيق. ويجري التطبيق بمعرفة أهل الخبرة في مسائل الخطوط.
 قرار التطبيق: -ثانيا  

 
-ار إليه في: عبد القادر جار هللا األلوسيمش -2003/  9/    28تاريخ     678أساس     798قرار محكمة النقض    -1
 .146ص:   -لمرجع السابق ا
المرجع  -مشـار إليه في: عبد القادر جار هللا األلوسـي- 2003/  2/  17تاريخ     135أسـاس     70قرار محكمة النقض   -2
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ــند عادي طعن فيه بالن ار, وكان منتجا  في ال ولم يان في الدعوى   ثبات إذا تبين وجود ســــــ
 وين عقيدة المحامة بصحتها, تقرر المحامة إجرا  التطبيق  من وقائع ومستندات ما يافي لت

 . بي نات  38 -29طبقا  ل وضاا المقررة في المواد 
 القرار الصادر بإجرا  التطبيق يجن أن يت من:

ــمية الخبير أو -1 راحيي ترك   -الخبرا  تســــــــ ــ  للمحامة حرية انتخات خبير واحد أو  المشــــــــ
 .-ثالثة خبرا  

جن على الخصـم حـاحن المصـلحة في إجرا ات التطبيق دفعها مقدار السـلفة التي يتو   -2
 لصندوا المحامة عن النفقات وتعوي ات الخبرا .

ــرا  على التطبيق إذا كانت   -3 ــاة لإلشـــــــــ ــتمل على انتدات أحد الق ـــــــــ كما يجن أن يشـــــــــ
 المحامة جماعية و إال فياون قاضي المحامة الفرد هو المشر  على ذلك.

 لماان والموعد لجرا  التطبيق.ويجن أن يت من كذلك تحديد ا  -4

 بيان حالة السند وأوحافه: -ثالثا  

يجن أن يحرر مح ـر لبيان حالة السـند وبيان أوحـافه, ويوقع عليه رئيس المحامة وكاتن 
ال ـبط والخصـوم, كما يجن على رئيس المحامة وكاتن ال ـبط أن يوق عا على السـند المراد 

 إجرا  عملية التطبيق بشأنه.

 قديم أوراا التطبيق:ت -رابعا  
, يعين القـاضــــــــــــــي موعـدا  لجرا  معـاملـة التطبيق, يبل غهـا إلى بي نـات  31عمال  ـبأحاـام المـادة  

 الخصوم والخبرا  على السوا .
وعلى الخصــــــوم أن يح ــــــروا في الموعد والماان المحدد في قرار المحامة لجرا  التطبيق,  

تفـاا على مـا يصــــــــــــــلح منهـا, ـفإن تخل  ليقـدموا للقـاضــــــــــــــي مـا ـلديهم من أوراا التطبيق واال
, وإذا تخل  ثبات بغير عذر مقبول جاز الحام بســــقوط حقه في ال  ثبات الخصــــم المال  بال

إذا حددت المحامة  "-(.1حــــــــالحة للتطبيق )  ثبات خصــــــــمه جاز اعتبار األوراا المقدمة لإل
 

م :"التخلف عن حضور إجراء  1961/ 4/ 15هذا الشأن ورد اجتهاد لمحكمة النقض السورية قرار تاريخ وفي -1
 التطبيق دلياًل على صحة التطبيق"  



 

  

دون جـدوى فال جـناح عليهـا إن هي  عـدة  موعـدا  لجرا  التطبيق وأمهـلت المـدعى علـيه مرات 
 . 1- "اتخذت من تخلفه عن الح ور لجرا  التطبيق مسوغا  للحام بصحة السند 

 أوراا التطبيق: -خامسا  
إذا ح ــــــــــر الخصــــــــــوم وأبرزوا ما لديهم من أوراا التطبيق واتفقوا عليها, ي ــــــــــع القاضــــــــــي 

ــروا بعمل ــوم والخبرا  توقيعهم على هذه األوراا قبل الشـــــــ ية التطبيق ويذكر ذلك في والخصـــــــ
 المح ر, أما إذا لم يتفقوا فال يقبل لجرا  عملية التطبيق إال ما يلي:

 الخط أو التوقيع أو البصمة الواردة على أسناد رسمية. .1
 الجز  الذي يعتر  الخصم بصحته من السند المقت ى تحقيقه. .2

 بعها أمامه.خط الخصم أو توقيعه الذي ياتبه أمام القاضي أو البصمة التي يط .3

 االست تات: -سادسا  

المقصــــــود باالســــــت تات: هو الخط أو التوقيع أو البصــــــمة أو طبعة الخاتم, الذي يجري أمام 
ــور الخبرا ) ــي وبح ـ ــند أو الورقة الخطية خطه أو "-.-(2القاضـ ــن إليه السـ إذا أن ر من نسـ

بصــــــمة إحــــــبعه وكان الســــــند منتجا  في النزاا ولم ت   وقائع الدعوى ومســــــتنداتها   ختمه أو
لت وين عقيدة المحامة في شـــــأن حـــــحة الســـــند تأمر المحامة بإجرا  التطبيق تحت إشـــــرا  

ــاتها بواســــــطة خبير واحد أو ثالثة خبرا  إن تقرير المحامة إجرا  الخبرة ياون في -أحد ق ــــ

 

 .394ص: - 143فقرة:  -المرجع السابق –مشار إليه في : أنس الكيالني 
:" ل يمكن اعتبار سكوت الخصم عن سند غير صادر عنه   1955/ 29/11تاريخ  4322والجتهاد بقرار رقم 

في المواد   –بّيناتتقنين ال –أديب استنبولي  - كافيًا لالحتجاج عليه بما فيه" مشار إليه في: شفيق طعمة 
 .205ص:   - الجزء األول -المدنية والتجارية 

مشار إليه في: عبد القادر جار هللا  - 2002/    1/ 30تاريخ    547ساسأ  43قرار محكمة النقض  -1
 . 142ص:  - المرجع السابق -األلوسي

 
:"األمور التي يمكن اعتمادها لعملية التطبيق  1984/ 12/ 18تاريخ  917اجتهاد محكمة النقض السورية قرار  -2

 ة التي يطبعها أمامه تصلح أساسًا للتطبيق".ومنها الخط أو التوقيع الذي يكتبه المستكتب أمام القاضي أو البصم 
مؤسسة  -القسم األول -في الفقه والجتهاد –بّيناتقانون  ال -أسعد الكوراني -مشار إليه في: ممدوح عطري  

 . 254ص:   -223.قاعدة: 1995 -النوري 



 

  

ــادر عمن  حال عدم كفاية وقائع الدعوى و  ــتنداتها لت وين قناعتها وعقيدتها بأن التوقيع حـ مسـ
نســــــــــــــن إلـيه وأما بـعد أن تقرر المحاـمة إجرا  الخبرة اســــــــــــــتـنادا  إلى عدم ت وين عقـيدتـها فـقد 

, وذلك في حال فقدان 1"أحـــــــبح الرأي في حـــــــحة أو عدم حـــــــحة التوقيع عائد إلى الخبرا  
 ها أو عدم كفايتها.األوراا الصالحة لجرا  التطبيق أو عدم حالح

إذا  يجن على الخصـــم الذي يدعي حـــحة الســـند أن يثبت حـــحتها, واليجوز له ذلك بشـــهادة 
(, بل البد من  إتباا طريقة المقارنة بين الســــــــــند الذي جرى إن اره وبين خط من 2الشــــــــــهود)
 .3نسن إليه

 عملية التطبيق: -سابعا  
بين الخط والتوقيع الموجود في الســــــــــــند إذا حصــــــــــــل االســــــــــــت تات يقوم الخبرا  بالمقارنة   -أ

ــور   ــم المن ر بح ــ ــحته وبين الخط الذي كتبه أو التوقيع الذي وق عه الخصــ المتنازا على حــ
 "-القاضــــــي, أو بمقارنة هذا الســــــند مع ســــــند آخر ياون ثابتا  حــــــدوره عن شــــــخن المن ر.

ســــــت تات على اســــــتقر االجتهاد الق ــــــائي على أنه ال يجوز إجرا  التطبيق والم ــــــاهاة واال
كما قرر االجتهاد الق ائي بوجوت االستناد إلى أقوال  4"حورة العقد وال بد من إبراز األحل

 
-ر هللا األلوسـيمشـار إليه في: عبد القادر جا- 1989/   6/  29تاريخ    1518أسـاس    1441قرار محكمة النقض    -1
 . 136ص:  -لمرجع السابق  ا
:" األصل التطبيق يتم بواسطة خبراء ول يمكن الستناد  1961/ 11/ 20اجتهاد لمحكمة النقض السورية في  -2

 .405ص:  -145فقرة:   -المرجع السابق -إلى شهادة الشهود".مشار إليه في: أنس كيالني
كمة وهي الخبرة، ول يجوز إثبات صــحة التوقيع بالشــهادة، ألن في  إن إلثبات صــحة التوقيع أصــوًل تتبعها المح-3

 ذلك إثباتًا للعقد وبالتالي هو مخالف لقواعد اإلثبات. 
ص    12و11العـددان    1996المحـامون لعـام    1995/ 4/ 2/ ـتاريخ  147أســــــــــاس / -/ 212قرار /   –غرـفة رابعـة  

1070 

التوقيع عند إنكاره ول يجوز الخروج عن هذا الســـــبيل في  رســـــم القانون الطريق الذي ينبغي إتباعه في اســـــتثبات  
ــحة التوقيع إنما هو من األمور الفنية وليس من   ــحة أو عدم صــــ ــبان أن تقرير صــــ ــهادة بحســــ اللتجاء إلى الشــــ

 صالحية الشهود أمر تقديرها أو استثباتها وانما يعود ذلك إلى الخبراء. 
 سجالت محكمة النقض 1998/ 113/ 29/ تاريخ  3272أساس / -/ 1898قرار /  –غرفة ثانية  

مشــــــــــار إليـه في: عبـد القـادر جـار هللا  -2005/     10/    23تـاريخ     1362أســــــــــاس     1501قرار محكمـة النقض    -4
 . 149ص:   -المرجع السابق  -األلوسي



 

  

" إذا كان ابن المدعى عليها وبموجن وكالة -من حــــــــدر عنه الســــــــند المدعى عدم حــــــــحته
عنها باا للمدعي حصــة الســهمية وكانت المدعى عليها األم هي من أن ر توقيع االبن على 
العقد فإن ذلك ال يصــــــــــح على اعتبار أن إن ار التوقيع يتم ممن نســــــــــن له هذا التوقيع وهو 

 1حاحن المصلحة في الن ار" 
اســــــها المقارنة بين الخطوط والتواقيع والبصــــــمات, وتتم على إذا  التطبيق هي عملية فنية أســــــ

الغالن بالعين المجردة. ول ن مع تطور فن التصـوير الفوتوغرافي والتصـوير بواسـطة األشـعة 
أحـبحت عملية التطبيق تعتمد عليها في كثير من الحاالت, ألن مقارنة الخطوط والبصـمات 

لتها الطبيعية. كما أن تطور العلم في اآلونة بعد ت بيرها تصـــــــــــــبح أكثر دقة من مقارنتها بحا
ــاعــد في قيــاس كثــافــة الحبر وعمره ودرجــات ميــل  األخيرة أخــذ يقــدم لنــا أجهزة متقــدمــة تســـــــــــــ

 الخطوط وزواياها.

يف هم الخبير مهمته, ويحل  اليمين القانونية بأن يقوم بمهمته بأمانة وحـدا, ويسـلم إليه  -ت 
 يعطى مهلة كافية لدراستها وتقديم تقريره على أساسها.السند, كما تسلم إليه أوراا التطبيق و 

ال يلزم التقرير اـلذي يـقدمـه الخبرا  بنتيجـة التطبيق المحامـة فلهـا أن ـتأخـذ ـبه كمـا لهـا    -ت 
 (.2أن تستبعده, ول ن عليها أن تعلل حامها في هذا الصدد)

 إذا تبين بنتيجة الخبرة والتطبيق ححة السند: يترتن على ذلك :   -ث 

عتبار الســـــند حجة على الناس كافة بصـــــدوره من الشـــــخن المنســـــوت إليه وبســـــالمته ا   -1 
 المادية, وال يجوز بعد ذلك نقض حجيته إال عن طريق الطعن بالتزوير. 

ــدوره عنه بغرامة من    -2 ــورية, وال يحول ذلك   100إلى   50يحام على من أن ر حــــ ليرة ســــ
 اك سو  نية.دون الحام للطر  اآلخر بالعطل وال رر إذا كان هن

 

- مشــار إليه في: عبد القادر جار هللا األلوســي-2007/ 5/   13تاريخ    1182أســاس    1012قرار محكمة النقض   -1
 . 149ص:  -ع السابق  لمرجا
م:" إذا كان الخبراء قد اعتمدوا في تقريرهم على  1999/ 9/ 29تاريخ 249اجتهاد لمحكمة النقض السورية قرار -2

محضر استكتاب تم أمام خبراء غيرهم ولم يجر استكتاب المدعى عليه أمامهم فإنه يتوجب على المحكمة عدم  
ريقته الخاصة في الستكتاب".مشار إليه في : محمد أديب  األخذ بخبرتهم واعادتها مجددًا ألن لكل خبير ط 

 . 1011ص:  - 2861قاعدة:  –الجزء األول  –موسوعة القضاء المدني الجديد  -الحسيني



 

  

أما إذا ثبت بنتيجة التطبيق عدم حـحة ما نسـن للخصـم  من خط أو توقيع أو خاتم أو  - ي
, ويتحمل طالن الخبرة والتطبيق الرســــوم والمصــــاريه ثبات بصــــمة, فيفقد الســــند قوته في ال
 التي أنفقت في عملية التطبيق.

ــناد الرســـــمية المطلوبة للتطبيق   - ح من الجهة التي يجوز للقاضـــــي أن يأمر بإح ـــــار األســـ
 الخبرا  إلى محل وجودها لإلطالا عليها بدون نقلها. ت ون لديها أو ينتقل مع الخبير أو

ويتم اللجو  إلى التطبيق عند حصــــــــــــول إن ار منصــــــــــــن على التوقيع أو الخط أو الخاتم أو 
ى من نســـــن إليه الســـــند بأن الواقعة التي ت ـــــمنها هي واقعة وأما إذا ادع    بصـــــمة الحـــــبع,

إدعائه إلى اللجو  إلى طريق التطبيق, بل يحق له   إثبات ة, فال يحتاي عندئذ من أجل حوري
ــورية بطرا ال  إثبات  ــند العادي   ثبات هذه الصـــــــــ التي أجازها القانون. مثال ذلك: لو أن الســـــــــ

يت ــمن وقوا عقد بيع ويعتر  فيه موقع الســند بأنه ســلم المبيع وقبض الثمن, فلو أن البائع  
ــحة الواق ــمن في الحقيق رهنا , فال يحتاي عندئذ من أجل أن ر حــــــــ عة وادعى أن العقد يت ــــــــ

  إثبات العاســــــــــــي. ف  ثبات هذا االدعا  إلى اللجو  إلى التطبيق بل يمانه ذلك بطرا ال  إثبات 
مـا يخـال  ال تـابـة إال   إثبـات العاس يتم طبقـا  لمـا تق ــــــــــــــي بـه القواعـد العـامـة: إذ ال يجوز  

ــا  أو مـا لم يان هـناك مـانع منع المال  ـبالثـباـتإـبال ـتاـبة, مـا لم يان المراد   من   ثـبات ه غشــــــــــــ
الحصـول في الوقت المناسـن على كتابة مثبتة لما يدعيه أو ما لم يوجد مبدأ ثبوت بال تات, 

  بي نـــةه بــــالإثبــــاتــــوالقرائن. أو إذا تعلق األمر بــــالتزام تجــــاري يجوز    بي نــــةبــــال  ثبــــات فيجوز ال
 الشخصية.

العاســــــــــــي من أن ر توقيعه وثبت حــــــــــــحة التوقيع, من   ثبات كذلك يســــــــــــتطيع اللجو  إلى ال
التي تثبت حقه كتوجيه اليمين الحاســــــــــــــمة. فصــــــــــــــحة    ثبات طرا ال  إتباااالدعا  بالوفا  و  

 فا  أو ببطالن االلتزام أو بانق ائه بأحد األسبات.التوقيع ال تمنع من االدعا  بالو 
 الفرع الثاني 

 دعوى التطبيق األصلية 
راأجـاز   لمن بـيده ورـقة أو ســـــــــــــــند عـادي أن   بي ـنات ( من ـقانون ال39بموجـن المـادة ) المشــــــــــــــ 

ــمة   يختصــــــم من ينســــــن إليه الســــــند أو الورقة ليقر أمام المحامة بخطه أو بتوقيعه أو ببصــــ



 

  

ــتحق األدا ) ــند غير مســ ــبعه أو بختمه, ولو كان االلتزام الوارد في الســ (, وياون الطلن 1إحــ
 بذلك بدعوى أحلية.

رابنا  على ما ســبق نرى أن   ولم   -أو ســند غير موق ع-ســند عادي  أجاز ل ل من بيده المشــ 
يحل بعد وقت االحتجاي به أن يال  الشـــخن المنســـوت إليه حـــدوره منه, بالح ـــور أمام 
المحامة بدعوى أحـلية يطلن منه فيها االعترا  بأنه كتن السـند بخطه أو وقع عليه, و إال 

تطبيق  . ويســـــــمى هذا الطلن بــــــــــــــــــــــ: "دعوى ال-بإجرا  التطبيق—أجرى تحقيق حـــــــدوره منه
 األحلية" لرفعها مستقلة عن أية خصومة متعلقة بأحل الحق الثابت بالسند.

راوغرض  , من هذا المبدأ, مساعدة حامل السند للحصول على دليل, يستطيع استعماله المش 
في المسـتقبل في نزاا يحتمل طرحه على الق ـا , ويخشـى إذ هو انتظر حصـول نزاا أو أراد 

حــــــــحته لســــــــبن ما مثل وفاة  إثبات الســــــــند, فيصــــــــعن عليه عندئذ    المطالبة بالحق أن ُين ر
 المدين نفسه فال يمان است تابه لم اهاة خطه أو توقيعه. 

ومن الـبديهي القول, أنه في حالة النـ ار ت ون جميع الجرا ات الخـاحــــــــــــــة بالتطبيق واجـبة 
 في هذه الدعوى. التباا

ــتعجلة إذا وجدت حالة تتطلن العجلة, أو  ــي األمور المســـ ــلية أمام قاضـــ وترفع الدعوى األحـــ
ة الحق أمام المحامة المختصـة بالموضـوا وهي محامة الصـلح أو البداية المدنية بحسـن قيم

 (.2الثابت في السند المطلوت الحام بصحة الخط أو التوقيع عليه)

 المطلب الثاني 
 الدعاء بالتزوير

 
"خرج المشرع بذلك على القاعدة العامة في اشتراط وجود مصلحة حالية إلمكان رفع دعوى حيث اكتفى في   -1

 نظرًا لما رآه من أن صاحب هذه المصلحة المحتملة جدير بالرعاية".هذه الحالة بوجود مصلحة محتملة 
 . 333ص:    -المرجع السابق -د. سليمان مرقس

" وتقتصر مهمة المحكمة على التحقق فقط من نسبة صدور الورقة إلى المدعى عليه أو عدم نسبتها  إليه   -2
 دون أن تتعرض ألصل الحق الوارد بها". 

 . 381ص:  -ع السابقالمرج -مصطفى مجدي هرجه



 

  

الرســـــمية والعادية كافة االدعا  بالتزوير, كما ســـــبق وذكرنا, يمان أن ينصـــــن على األســـــناد  
 واألوراا والرسائل والبرقيات وغيرها..

 الفرع األول 
 التعريف بالدعاء بالتزوير

 (:2( بطريقين: إما إلى الق ا  المدني أو إلى الق ا  الجزائي)1قدم االدعا  بالتزوير)ي
 الطريق الجزائي: -أولً 

إذا اختار الخصـــم الطريق الجزائي, فعليه أن يقدم دعواه إلى النيابة العامة باســـتدعا  يوضـــح  
الدعوى العامة تبعا   مواضــع التزوير في الســند ويتخذ حــفة االدعا  الشــخصــي, وبعد تحريك 

التحقيق أو   يلالدعا  الشـــخصـــي بجرم التزوير ضـــد خصـــمه, أمام المرجع المختن )قاضـــ
محامة بداية الجزا  مباشــــــرة حســــــبما ياون جرم التزوير جنائي أو جنحوي الوحــــــ ( يجري 

التزوير بجميع   إثبات النظر في الق ــية وفق قانون أحــول المحاكمات الجزائية, حيي يمان  
 . وسن ون أمام حالتين:ثبات طرا ال

ــند واكتســــــن  -أ ــمن ثبوت تزوير الســــ ــدر الحام الجزائي وت ــــ الحام بثبوت التزوير: إذا حــــ
الدرجة القطعية, فإن هذا الحام يقيد القاضـــــــــــي المدني الناظر في الدعوى المدنية التي أبرز 

ور عن سـاحة ال للنواحي التي ثبت  بالنسـبة إلى  ثبات السـند فيها, ويؤدي إلى إبعاد السـند المز 
 -تزويرها فيه.

أما إذا حــدر الحام الجزائي بالبرا ة أو عدم المســؤولية مســتندا  إلى حــحة ثبوت الســند  -ت 
وعدم تزويره فإن هذا الحام يقيد القاضــي المدني أي ــا , وياون الســند حــحيحا  وال يجوز بعد 

 
من قانون العقوبات:"التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد    443تقضي المادة   -1

 ها بصك أو مخطوط يحتج بهما,  يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي".إثبات
:" تقادم جرم التزوير الواقع بتسجيل الولدة والذي  1965تاريخ  360اجتهاد محكمة النقض السورية قرار  -2

يوجب مساءلة موقعيها جزائيًا, ل يحول دون سماع دعوى التزوير أمام المحكمة المدنية إللغاء هذا الصك أو  
 تصحيحه ".

سة  مؤس -القسم األول -في الفقه والجتهاد –بّيناتقانون  ال -أسعد الكوراني -مشار إليه في: ممدوح عطري  
 . 301ص:   -274.قاعدة: 1995 -النوري 



 

  

ي انصـبت الدعوى الجزائية  ذلك في الدعوى المدنية سـماا أي دليل يتعلق بتزوير النواحي الت
ال مجـال لجرا  الخبرة والتطبيق والم ــــــــــــــاهاة على عـقد البيع أمام   "-على أنـها غير مزو رة.

 -1"الق ا  المدني بعد ثبوت ححته أمام الق ا  الجزائي بحام مبرم
 الطريق المدني: -ثانياً 

بـالتزوير المــدني بطريقين:  أمـا إذا اختــار الخصــــــــــــــم الطريق المــدني, فمن حقــه تقــديم ادعـا   
 دعوى التزوير الفرعية ودعوى التزوير األحلية.

 الفرع الثاني 
 دعوى التزوير الفرعية 

 شروط قبول دعوى التزوير الفرعية: -أولً 
  "- يقدم باســـــــــــــتدعا  أو الئحة تحدد فيها مواضـــــــــــــع التزوير المدعى به وإال كان باطال . -1

يتوجـن أن يـقدم طـلن الدعـا  ـبالتزوير ـباســـــــــــــــتدعـا  أو الئحـة تـقدم إلى المحاـمة وتحـدد فيـها 
كل مواضـع التزوير وال يافي أن يقدم شـفويا  في الجلسـة أمام المحامة ولو أثبت في مح ـر 

 -2"الجلسة
أن ينصن االدعا  بالتزوير على سند محتج به في دعوى أحلية, والفرا بين أن ياون  -2

عادي, فاالدعا  بالتزوير جائز في األوراا الرســــمية حتى ولو كانت أحااما  قابلة  رســــمي أو
 للطعن, وال يحتج على مدعي التزوير بأنه كان باستطاعته الطعن فيها.

أن يـقدم االســـــــــــــــتدعـا  أو الالئحـة التي تت ــــــــــــــمن االدعـا  ـبالتزوير أثـنا  رؤـية اـلدعوى  -3
عا  بالتزوير بصــــفة فرعية أن ت ون هناك  األحــــلية في محاكم األســــاس. إذ يشــــترط في االد 

ــلية, و  ــفة فرعية دفعا  موضــــــــــوعيا  في الدعوى  ٌيعد دعوى أحــــــــ االدعا  بالتزوير إذا قدم بصــــــــ
األحــــــــــــــلـية, وـلذـلك يجوز تـقديمـه في أي وـقت وفي أي حـال كـاـنت عليهـا اـلدعوى في محـاكم  

 
مشار إليه في: عبد القادر جار هللا  - 2001/     5/ 7تاريخ   456أساس    544قرار محكمة النقض   -1

 . 139ص:  - المرجع السابق -األلوسي
مشار إليه في: عبد القادر جار هللا  - 1999/ 11/   9تاريخ   307أساس   750قرار محكمة النقض  -2

 . 163ص:  - ع السابق المرج-األلوسي



 

  

وير ألول مرة أمام (. ويجوز االدعا  بالتز 1األســــاس حتى ولو كانت أمام محاكم االســــتئنا )
  -محامــة النقض بشــــــــــــــرط أن ياون واردا  على أوراا قــدمــت ألول مرة أمــام محامــة النقض 

 .-عندما ت ون هذه المحامة محامة موضوا

 (.2أن ياون االدعا  بالتزوير منتجا  في الدعوى األحلية) -4

 أال ياون قد سبق االدعا  بالتزوير. -5
االدعــا  بــالتزوير: ياون االدعــا  بــالتزوير أمــام   الفرعيــة:إجراءات دعوى التزوير    -ثــانيــاً 

التي تم إبراز الســـــند لها في دعوى قائمة, ويقدم االدعا  باســـــتدعا  أو نفس  المحامة المدنية  
ــع التزوير المدعى به وإال كان باطال  ) (. إذ ال يافي في ذلك 3الئحة خطية تحدد فيه مواضــ

حامة ولو ُأثبت في مح ـــــــر الجلســـــــة. ويوجه االدعا  أن يقدم شـــــــفويا  في الجلســـــــة أمام الم
بالتزوير إلى المتمسـك بالسـند بغض النظر عما إذا كان هو مقدمه أم ال أو كان مزوره أم ال 

ــند المطعون فيه -وعما إذا كان يعلم بتزويرها أم ال ــتبعاد الســـــــــ مادام الهد  من الدعوى اســـــــــ
 .-بالتزوير من الدعوى األحلية وإسقاط حجيته

إعالم النيــابــة العــامــة بــاالدعــا : إذ يتوجــن على رئيس المحامــة المــدنيــة التي قــدم إليهــا  -أ
(, والغرض 4االدعا  بالتزوير المدني للســــند, إرســــال حــــورة عن هذا االدعا  للنيابة العامة )

من ذلك إخطارها بحالة جزائية, على أن ياون لها تقدير الظرو  لتحريك الدعوى العامة إذا 
 ستدعي المالحقة الجزائية أوحفظ الموضوا.وجد ما ي

 
:"الدعاء بالتزوير أمام محاكم األساس في   1995/ 3/ 19تاريخ  181اجتهاد لمحكمة النقض السورية قرار  -1

 أية مرحلة عليها الدعوى"
م.  2004 –دمشق   –الجزء الثاني  –موسوعة القضاء المدني الجديد  -مشار إليه في : محمد أديب الحسيني

 . 7557ص:  -1569قاعدة: 
:" إذا كان الدعاء بالتزوير غير منتج  1967/ 10/ 6تاريخ  749اجتهاد محكمة النقض السورية قرار  -2

 فللمحكمة أن ترفض التحقيق" 
مؤسسة   - القسم األول-في الفقه والجتهاد –بّيناتقانون  ال -أسعد الكوراني -مشار إليه في: ممدوح عطري  

 .73ص:    -8.قاعدة: 1995 -النوري 
 .322ص:   -المرجع السابق -لدين سلحدارد. صالح ا -3
 .543ص:  -394فقرة:  -المرجع السابق -د. رزق هللا انطاكي -4



 

  

راوممـا تجـدر مالحظـته هنـا, أن   فر ا بين دعوى التزوير الجزائـية   بي ـنات في ـقانون ال  المشــــــــــــــ 
( وبمقت ــــــــــــــى أحاـامهمـا: إذا أقيمـت اـلدعوى 51و  50ودعوى التزوير المـدنـية في المـادتين )

الــــدعوى  المــــدنيــــة وأن توق    الجزائيــــة وجــــن على المحامــــة المــــدنيــــة أن ترج  الحام في 
 الخصومة فيها إلى أن يتم الفصل في دعوى التزوير الجزائية, 

(, وياون األمر كــذلــك فيمــا لو رفعــت دعوى 1عمال  بــالمبــدأ القــائــل )الجزائي يعقــل المــدني( )
 (.2التزوير المدنية األحلية أمام المحامة المختصة)

راومن الجدير بالذكر أي ــــــــــا , أن   وعندما   -  بي نات من قانون ال  43مادة في أحاام ال المشــــــــــ 
اليفرض على المحامــة النــاظرة في الــدعوى الســــــــــــــير   -ياون االدعــا  بتزوير ســــــــــــــنــد مــدنيــا  

بإجرا اتها, ألنها إذا تبين لها من أدلة الخصــــوم أو من حالة الســــند نفســــه أنه مزور )كما لو 
إلغا  الســــند, ويجوز لها  وجدت فيه محوا  ظاهرا  ال يحتاي كشــــفه إلى أعمال فنية ( يجوز لها

أن ترد الدعوى المؤسـسـة عليه, إذا وجدت في وقائعها ومسـتنداتها األخرى ما يافي القتناعها  
 بعدم ححته, ول ن إذا وجدت المحامة أن الدعوى بحاجة إلى تحقيق فعليها أن تأمر به.

ــند المدعى تزويره غير مبرز يال  من  -ت  ــند وحفظه: إذا كان الســ ــير على الســ بيده   التأشــ
إبرازه. ويحفظ الســـــــــــــــند المـدعى تزويره في ديوان المحامـة بعـد أن يختم بخـاتمهـا ويوقع علـيه  

 
:" إذا أقيمت الدعوى الجزائية بسبب التزوير المدعى به وجب على   بّيناتمن قانون ال  50تقضي المادة   -1

 المحكمة المدنية أن ترجئ الحكم إلى ما بعد فصل الدعوى الجزائية"
:"ان الحكم الجزائي بالبراءة ل يمنع الخصوم في نزاع مدني من الدعاء  بّيناتمن قانون ال 51ي ا لمادة وتقض

بتزوير السند الذي كان موضوع الدعوى الجزائية إذا كان الحكم الجزائي القاضي ببراءة الظنين ل يقضي بصحة  
 ذلك السند" 

:" إقامة الدعوى الجزائية بتزوير البطاقة البريدية يوجب  1969تاريخ  95اجتهاد محكمة النقض السورية قرار  -2
 تأخير البت بدعوى اإلخالء األصلية حتى انتهاء الدعوى الجزائية".

مؤسسة  -القسم األول -في الفقه والجتهاد –بّيناتقانون  ال -أسعد الكوراني -مشار إليه في: ممدوح عطري  
 . 293ص:   -264.قاعدة: 1995 -النوري 

:"المدعى عليه في الدعوى المدنية له حق الدعاء  1965تاريخ  908اجتهاد محكمة النقض السورية قرار 
 بالتزوير في المحكمة الجزائية قبل البت بالدعوى المدنية ".

مؤسسة   - القسم األول -في الفقه والجتهاد –بّيناتقانون  ال  -رانيأسعد الكو  - مشار إليه في: ممدوح عطري 
 . 295ص:    -266قاعدة:  -1995 -النوري 



 

  

الرئيس. وينظم مح ــــــــــــــر ضــــــــــــــبط يوقع علـيه رئيس المحامـة والطرـفان في اـلدعوى ورئيس  
.  بي نات من قانون ال  42ال تات, يت ـــــــمن وحـــــــفا  للســـــــند المدعى تزويره عمال  بأحاام المادة 

 لتدبير هو حماية السند من ال ياا أو التل  أو البديل.والهد  من هذا ا

ــتمال  على   -ت  ــمن ادعا  التزوير مشـــ ــتدعا  أو الالئحة المت ـــ قرار التحقيق: إذا كان االســـ
مواضـــع التزوير وكان هذا االدعا  منتجا  في النزاا ولم ت ن وقائع الدعوى ومســـتنداتها كافية 

ت المحامة أن إجرا  التحقيق الذي طلبه مدعي لقناا المحامة بصـحة الســند أو تزويره, ورأ
 . -بي نات  43المادة  –التزوير منتج وجائز أحدرت عندئذ قرارا  بالتحقيق 

شــــــــــــــاال   التزوير  ادعــــــا   بقبول  المحامــــــة  من  ــادر  الصـــــــــــــــــ القرار  يت ــــــــــــــمن  أن  ويجــــــن 
 :اآلتية(البيانات 1وبالتحقيق)

 الوقائع التي قبلت المحامة تحقيقها. -1
 ها بها.إثباتالجرا ات التي رأت  -2
 انتدات أحد ق اة المحامة لإلشرا  على التحقيق. -3
 تعيين خبير أو ثالثة خبرا . -4

التطبيق بواسـطة   , بما في ذلك الشـهود أوثبات على التزوير بجميع طرا ال  بي نةوتقام ال -ث 
 حتى باليمين. ( أو بالقرائن أو2الخبرا  )
بالتحقيق, يوق  العمل بالســـــــــند المدعى تزويره حتى تظهر نتيجة التحقيق, وتفصـــــــــل والحام 

المحامة في موضـــــوا التزوير. إال أن ذلك ال يمنع من االســـــتناد إلى الســـــند المذكور التخاذ  
ــة الق ــــــائية, ألن   الجرا ات االحتياطية والتحفظية كإلقا  الحجز االحتياطي وفرض الحراســــ

 (.3أخيرها إضرار بجميع الخصوم )طبيعتها مستعجلة وفي ت

 
:" يشتمل القرار الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة  بّيناتمن قانون ال  44المادة    -1

 ". 30مذكورة في المادة ها بها وعلى سائر البيانات الإثباتتحقيقها واإلجراءات التي رأت 
انتداب أحد قضاة المحكمة   -1:" يشتمل القرار الصادر بالتطبيق على :  بّيناتمن قانون ال 30تقضي المادة 

 تعيين خبير أو ثالثة خبراء". -2-للشراف على التطبيق 
 . 544ص:  -394فقرة:  -المرجع السابق -د. رزق هللا انطاكي -2
 . 323ص:   -رجع السابقالم -د. صالح الدين سلحدار -3



 

  

راو   - ي لم يلزم المحامة بوق  الدعوى بمجرد االدعا  بالتزوير ألن هذا االدعا    المشـــــــ 
"اســــــــــــــتقر  -قـد ياون غير مقبول شــــــــــــــاال  أو قـد ترده المحامـة ألـنه غير منتج في النزاا.

طروحة االجتهاد على أن للمحامة أن تق ـي بصـحة السـند أو بتزويره من واقع األدلة الم
وليســت مجبرة أو ملزمة بإجرا  الخبرة فيما إذا تبين لها من واقع الســند واألدلة المطروحة 

 -1ححته أو تزويره " 

راويالحظ أن   - ح ه بل ؤ لم يلزم مدعي التزوير على بيان األدلة التي يثبت فيها ادعا المشـــــ 
االســـــــــــــــتدعـا  المـقدم من قبـله إلى اكتفى ـبإلزاـمه على ذكر مواضــــــــــــــع التزوير في الالئحـة أو  

 المحامة.

 النتيجة التي ينتهي إليها التحقيق :   -خ

رامحق : هنا وضـــــع    إذا كان االدعا  بالتزوير غير  -1 جزا  على من يثبت التحقيق   المشـــــ 
  100أنـه كـان غير محق في دعوى التزوير التي رفعهـا, وهو الحام عليـه بغرامـة نقـديـة من  

ــورية و  250إلى  ــرر إذا كان   ليرة ســـــ ال يحول ذلك دون الحام للطر  اآلخر بالعطل وال ـــــ
هناك ســــــــــــو  نية, ول ن ال يحام عليه بشــــــــــــي  إذا ثبت بعض ادعائه  بموجن أحاام المادة 

 ( من القانون المذكور.47)
بشال نهائي, وللمحامة أن تقرر شطن   ثبات إذا تقرر التزوير : يفقد السند قيمته في ال  -2

  ه أو إحالحه.السند كله أو بع
 التنازل عن التمسك بالسند: -ثالثاً 

راوبما أن  الســند المدعى تزويره,هو لمن أبرزه, واعتمادا  على هذا الحق, فقد أجاز   في  المشــ 
, لمن أبرز سندا  أن يتنازل عن التمسك به, وفي حالة التنازل ال بي نات من قانون ال  48المادة 

 االعتراض على هذا التنازل.يملك مدعي التزوير 
ــبط  ــند على هذه الصـــورة, أن تقرر ضـ ول ن للمحامة, عندما يجري التنازل عن التمســـك بالسـ
الســـــــــند وحفظه, إذا طلن ذلك مدعي التزوير لمصـــــــــلحة مشـــــــــروعة, ولها أن تقرر إتالفه أو 

 
- مشار إليه في: عبد القادر جار هللا األلوسي- 2006/   3/   6تاريخ   356أساس   399قرار محكمة النقض  -1
 .176ص:   -لمرجع السابق ا



 

  

أن . وذلك خشــــية  بي نات ( من قانون ال46شــــطبه كله أو بع ــــه أو إحــــالحه عمال  بالمادة ) 
را"إن   -يتم اســـــتعماله مرة ثانية في معرض نزاا آخر قد ال يثار فيه موضـــــوا تزويره.  المشـــــ 

لمن أبرز أيــة وثيقــة وُادعي  بتزويرهــا التنــازل عنهــا    بي نــات من قــانون ال  48أعطى في المــادة  
وإعالنــه عــدم التمســـــــــــــــك بهــا وفي هــذه الحــالــة ال يملــك مــدعي التزوير االعتراض على هــذا 
التـنازل طـالمـا أن الغرض من الدعـا  بتزوير الســـــــــــــــند أو الورـقة إبطـالهـا وإســـــــــــــــقاط حجيتهـا  

ــك بهـا كـا  لتحقيق    وإبعـادهـا عن الـدعوى لـذلـك فمن الطبيعي أن ياون التنـازل عن التمســــــــــــ
الـغاـية من دعوى التزوير الفرعـية ويترـتن على ذـلك اعتـبار الســـــــــــــــند أو الورـقة غير موجودين 

إن هذه الرخصــــــــــــــة ال يتوق  االســــــــــــــتفادة منها على موافقة   -وغير منتجين ألي أثر قانوني
ــلحة في متابعة الدعا  بالتز  ــيما أنه لم يعد له مصـ وير بعد أن مدعي التزوير أو المحامة سـ

 -1تم إسقاط حجية هذا اليصال" 
 

 الفرع الثالث 
 دعوى التزوير األصلية 

راوأخيرا , الـبد من التنوـيه, ـبأن   مـبدأ    بي ـنات ( من ـقانون ال49أدخـل في أحاـام المـادة ) المشــــــــــــــ 
جديدا , حيي أجاز رفع دعوى تزوير أحــلية بالجرا ات المعتادة لرفع الدعاوى, ممن يخشــى  

ليه بسـند لم يبرز ولم يقع االدعا  به, وذلك تالفيا  ل ـرر يخشـى حدوثه مسـتقبال   االحتجاي ع
(. ومما الشـــــــك فيه أن هذا المبدأ يعتمد على المنطق القانوني وقواعد العدالة, لما فيه من 2)

 تسهيل السبل لدفع ال رر الذي يحتمل وقوعه.
ــلية ترفع بالطرا المعتادة إلى المحام ــةوياون ذلك بدعوى أحـــ وهذا يتم تحديده   -ة المختصـــ

ــاص, حيي تقدر دعوى التزوير بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوت   وفقا  لقواعد االختصـــ

 
- مشار إليه في: عبد القادر جار هللا األلوسي-1996/ 5/  12تاريخ   526أساس  635قرار محكمة النقض -1
 .153ص:   -لمرجع السابق ا
 .108ص:  -المرجع السابق -د.أحمد أبو الوفا -2



 

  

وتراعي المحامـة في التحقيق في هـذه اـلدعوى القواعـد المنصــــــــــــــوص عليهـا   -الحام بتزويرهـا
 دعوى التزوير الفرعية. بالنسبة إلى

 
 
 



 

  

  



 

  

 الباب الثاني  
 الكتابية األدلة غير 

 
 تمهيد:

ــر الحديي. ويليها في المرتبة   ثبات تحتل األدلة ال تابية المرتبة األولى بين أدلة ال في العصــ
األدلة غير ال تابية وهي: الشــهادة و القرائن والقرار واليمين والمعاينة والخبرة. ســندرســها من 

 خالل:
 الفصل األول: الشهادة
 الفصل الثاني: القرائن
 الفصل الثالي: القرار
 الفصل الرابع: اليمين

 الفصل الخامس:المعاينة
 برةالفصل السادس:الخ

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

  



 

  

 الفصل األول 
 الشهادة

 
وكانت األدلة األخرى أقل   ثبات لقد كانت الشــهادة في الماضــي هي الدليل الغالن في ال    

إلى   بي نةذكر إلى جانن الشــــــــــهادة, فانصــــــــــر  لفظ التُ  منها في القوة الثبوتية إلى حد أنها ال
ــهادة دون غيرها. ل ن لل ــابق وهو المعنى الخاص,   بي نةالشـــ معنى عام إلى جانن المعنى الســـ

على من ادعى   بي نةوالمعنى العام هو: الدليل أيا  كان كتابة أو شـهادة أو قرائن, والقول بأن ال
 بالمعنى العام. بي نةو اليمين على من أن ر إنما يقصد به ال

راالحالي لم يعد لها نفس الماانة, ف إال أن الشـــــهادة في العصـــــر المعاحـــــر ينظر إلى  المشـــــ 
بال تابة يقبل به في   ثبات بال تابة, حيي جعل ال  ثبات الشــــــــــــهادة بحذر و يف ــــــــــــل عليها ال

الشــــــــــــــخصـــــــــــــــية إال في أحوال محـدودة, ووفـقا  لقواعـد   بي ـنةـبال  ثـبات جميع األحوال, ولم يجز ال
 محددة سنظهرها من خالل: 

 :القواعد الموضوعيةالمبحي األول
 المبحي الثاني: القواعد الجرائية 
 
 
 
 
 



 

  

 المبحث األول 
 القواعد الموضوعية

 
 :تمهيد

ــاهد المحامة بما عِلمه من    ــاهدة, أي المعاينة و هي إخبار الشـــ ــتقة من المشـــ ــهادة مشـــ الشـــ
 أمور سوا  عن طريق المشاهدة أوالسماا أو التسامع.

ــهادة واجن ديني ال     ــبحانه وتعالى:" و ال والشـــــــ يجوز التخل  عنها,  وشـــــــــر عت بقوله ســـــــ
 [.283لون عليم " ]سورة البقرة اآلية مت تموا الشهادة و من ياتمها فإنه آثم قلبه, وهللا بما تع

شهادة الشهود على الغالن شفهية, على أنه يجوز أن تتخذ الشهادة شاال  خطيا .و  
برام عقد أو حدوث واقعة, و الذي يمانه الشاهد هو الشخن الذي كان موجودا  عند إ

أن يؤكد للمحامة إقرار العقد أو حدوث الواقعة. فالشهادة تنصن على الوقائع التي  
والشاهد هو شخن ليس من أطرا  الخصومة   .1اطلع عليها الشاهد بصورة شخصية 

يقوم بإبدا  تصريح عن حدوث واقعة ال عالقة له بها أمام الق ا , ويترتن عليها حق 
 لغيره.  

ـبالشــــــــــــــهـادة يقوم على أمـاـنة  ثـبات من ال ـتاـبة, ـفال ثـبات الشــــــــــــــهـادة أدنى مرتـبة في ال  ُتعـد و 
, و قد تنقن الشـــــهادة الدقة في والخطأ  الشـــــهود, كما أن الشـــــاهد قد ياون عرضـــــة للنســـــيان

 (.2عرض الوقائع  )

 
"إن كانت شهادة شهود الطالق قد انصبت على إقرار الزوج بأن أوقع طالقًا سابقًا ولم تقع على إنشاء الطالق  -1

أمامهم كانت البينة المستمعة غير كافية للحكم بالبينونة الكبيرة بين الطرفين على ضوء قانون األحوال الشخصية "  
المرجع  -مشار إليه في: عبد القادر جار هللا األلوسي- 2002/   8/ 20تاريخ   882أساس 1045قرار محكمة النقض

 .427ص:   -السابق 

 شهادة التسامع  .  -3شهادة السماع  -2شهادة المعاينة أو المشاهدة   -1أنواع الشهادة :  -2
 وقع تحت سمعه وبصره مباشرة. القضاء ماشهادة المعاينة : تكون مباشرة فيقول الشاهد في مجلس  -1
شهادة السماع : يشهد الشخص ما سمع من الغير فيشهد أنه سمع شخصًا يروي واقعة معينة . فال   -2

 .  ثباتيشهد  بما رآه أو سمعه مباشرة . وهذه الشهادة أقل مرتبة من الشهادة المباشرة في اإل 



 

  

 المطلب األول 
 خصائص الشهادة

الشـــــهادة حجة مقنعة فحســـــن أي غير ملزمة وتختل  الشـــــهادة في ذلك اختالفا  جوهريا   -1
ل تابي, بســبن إعداده ســلفا , حجة بذاته, فيفرض ســلطانه على الدليل ا ٌيعد عن ال تابة, فبينما  

على نقيض ذلك   بي نةالعاس, وتترك ال  إثبات الق ـــــــــــــا  ما لم يطعن فيه بالتزوير أو ينقض ب
ــهود و أيا  كانت  ــلطة في تقدير قيمتها, أيا  كان عدد الشـ ــي, وياون له كامل السـ لتقدير القاضـ

 . 1قابة محامة النقض حفاتهم, دون أن يخ ع في تقديره هذا لر 
و هي حجـة غير ـقاطعـة, وهي بعاس اليمين و القرار, أي أن مـا يثـبت بهـا يقـبل النفي  -2

ما يثبت بالشـهادة حـحيحا  إلى أن  ٌيعد , فثبات بشـهادة أخرى أو بأي طريق آخر من طرا ال
 يثبت عاسه قبل الحام به.

كافة  ألنها حــــــــــادرة من اس  النثابتا  تجاه   ٌيعد و هي حجة متعدية أي أن ما يثبت بها  -3
شــــــــــــخن عدل خالي المصــــــــــــلحة في النزاا ال يهمه أن يحابي أحدا  من الخصــــــــــــوم. و ألن  

 

السماع تتعلق بأمر معين نقاًل عن   ف عنها بأن شهادةشهادة التسامع : هي كشهادة السماع لكن تختل -3
شخص معين شاهد هذا األمر بنفسه , في حين أن شهادة التسامع : ولو أنها تتعلق بأمر معين إل أنها  

ليست نقاًل عن شخص معين شاهد األمر بنفسه. إذ يقول الشاهد سمعت الناس يقولون كذا , دون أن  
 . ثباتعينين. و هذه الشهادة ضعيفة جدًا في اإل يستطيع إسناد ذلك إلى أشخاص م

في القضايا المدنية و التجارية و الشرعية و   –بالبينة الشخصية  ثباتاإل  –راجع: محمد فهر شقفة 
 .185. ص: 1989  –دمشق  –الطبعة األولى   - الجزائية

آلراء وأحكام النقض و  في المواد المدنية والتجارية في ضوء أحدث ا  ثباتقانون اإل   –مصطفى مجدي هرجه 
 . 478 -477. ص:  1994 –السكندرية  –دار المطبوعات الجامعية   –الصيغ القانونية 

للمحكمة الخيار في الستماع ألكثر من خمسة شهود على الواقعة الواحدة لتستكمل بذلك قناعتها وهي في  " -1
ها بهذه الطريقة من  إثباتهذه الحالة غير مقيدة بأي قيد مادامت الواقعة المطلوب الستشهاد عليها مما يجوز 

لمحكمة تسمية أكثر من خمسة شهود  إذا أجازت ا  -ألنها تهدف من وراء ذلك إظهار الحقيقة ثباتطرق اإل 
  68وقررت دعوتهم فال يجوز لها عدم الستماع لما يزيد عن الخمسة بحجة زيادة العدد المذكور في المادة 

الستماع إليهم   ثبات, ألن المحكمة بإجازتها الستماع ألكثر من خمسة شهود تكون قد أجازت لطالب اإل بّينات
أن المنع واإلجازة يكون حين تسمة الشهود وليكون الخصم على بينة من   ناتبيّ  68يتضح من المادة  -جميعًا. 

 1988/   3/ 2تاريخ  1021أساس 384أمره فيختار من شهوده العدد القانوني في حال المنع " قرار محكمة النقض
 . 357ص:  - المرجع السابق -مشار إليه في: عبد القادر جار هللا األلوسي-



 

  

للقـاضــــــــــــــي ســــــــــــــلطـة مطلقـة في تقـديرهـا و في ت وين اعتقـاده منهـا, و هي تختل  ـبذـلك عن  
 القرار.

رابه في جميع األحوال, ألن   ثبات هي دليل مقيد ال يجوز ال -4 ــ  قدر احتمال ال ذت  المشـــ
 د من خطرها بتف يل ال تابة عليها.فيها فح  

 
 المطلب الثاني 

 ه بالشهادة إثباتما يجوز  
ل  رالما ف ــــــــــــ  بها واجبا  في الحاالت الهامة, كان   ثبات , وجعل البي نةال تابة على ال المشــــــــــــ 

ه رأى في الباعي له على ذلك عدم ثقته في شـــــهادة الشـــــهود و إماان مغايرتها للواقع. و ل ن
الوقت ذاته أن التشــدد في اقت ــا  الدليل ال تابي والمبالغة في التشــاك بشــهادة الشــهود قد ال 
ياون لهما في بعض األحوال مايبررهما, و قد يلحق ببعض المتقاضــــين ظلما , أو قد يحوالن  
ــتثنى تلك األحوال  ــد المتعاقدان إخفاؤه من أعمال غير مشــــروعة. فاســ دون ال شــــ  عما قصــ

 :بي نةبال ثبات بال تابة و أجاز فيها ال  ثبات وجوت المن 
 الفرع األول 

 التعاقدية  اللتزامات غير

, ولقد 1و يقصـــــد بااللتزامات غير التعاقدية, تلك التي ت ون ناشـــــئة عن وقائع أو أفعال مادية
ـبالشــــــــــــــهـادة في  ثـبات التي نصــــــــــــــت: " يجوز ال 52هـذا المـبدأ في المـادة    بي ـنات أقر ـقانون ال

 االلتزامات غير التعاقدية  ".
ــان من أفعال مادية  و من األمثلة على االلتزامات غير التعاقدية ال ـــرر الذي يصـــين النسـ
ــأ  ــدد بين الجرائم التي تنشـــ كجرم جزائي ارت به خصـــــمه. على أنه يجن التفريق في هذا الصـــ

 
بالغير هي أمور مادية موضــوعية يمكن إثباتها بكل طرق اإلثبات بما فيها    اإلضــراروقصــد  إن التواطؤ وســوء النية  "-1

 . "البينة الشخصية
 سجالت محكمة النقض 1999/ 5/ 16/ تاريخ  257أساس / -/ 730قرار /  –غرفة ثانية  



 

  

جرائم التي تنشـأ عن مخالفة إلى الفة تصـر  قانوني و بين الجرائم األخرى. فبالنسـبة  عن مخ
التصــــــــــر  القانوني بالشــــــــــهادة فيما إذا كانت قيمة   إثبات تصــــــــــر  قانوني كالعقد, ال يجوز  

أي قيمة العقد تجاوز الخمسمائة    -بالشهادة    ثبات التصر  تزيد عن الحد الذي يجوز فيه ال
ــا ة أمانة ال يجوز قبول ال. فإ1-ليرة ســــــورية ــهادة إذا  ثبات ذا كان الجرم عبارة عن إســــ بالشــــ

ه بشـــــهادة الشـــــهود فيما إثباتكان العقد الذي نشـــــأت عن مخالفته الجرم الجزائي مما ال يجوز  
 لو رفعت الدعوى أمام المحاكم المدنية.

لفعـل ال ـــــــــــــــار : االلتزامـات النـاشــــــــــــــئـة عن ا2و من األمثلـة على االلتزامـات غير التعـاقـديـة
"واقعـة ترك المـأجور واقعـة مـاديـة  -من القـانون المـدني. 164المنصــــــــــــــوص عنهـا في المـادة  

"تغير وجه اســـــــــــتعمال المأجور خالفا  لعقد اليجار   -3الشـــــــــــخصـــــــــــية "   بي نةها بالإثباتيجوز  
 -4ها بشهادة الشهود" إثباتوالسا ة في استعمال المأجور هو من الوقائع المادية التي يمان 

ــبة    ثبات ال  كما يجوز ــهادة بالنســ لوقائع الطبيعية: كالموت و الوالدة والجنون والعته إلى ابالشــ
 .5والسيول والبراكين

 
القول بأن إثبات المسـاحة الحقيقية موضـوع البيع ينضـوي تحت لواء إثبات الوقائع المادية الجائز بالشـهادة  إن  -1

من الوقائع المادية وانما هي في الحقيقة وقائع قانونية تتصــــــل بإثبات مطرح    يع دهو قول ل يســــــعفه القانون ول  
 البيع. 

 سجالت محكمة النقض  1998/ 8/ 30/ تاريخ  1843أساس / -/ 1412قرار /  –غرفة ثانية  
ــمنها حالة الغياب غير -2 ــهادة من ضــــ ــرع في بعض الحالت اإلثبات بكل طرق اإلثبات بما فيها الشــــ أجاز المشــــ

 / أصول محاكمات. 132المبرر عن جلسات المحاكمة والغياب بدون مسوغ وفق أحكام المادة / 
 كمة النقضسجالت مح 1998/ 2/ 8/ تاريخ  376أساس / -/ 135قرار /  –غرفة ثانية  

/  92/ من الـمادة / 2إن واقـعة العلم هي من الوـقائع الـمادـية التي يجوز إثـباتـها ـبالبيـنة والقرائن وفـقًا ألحـكام الفقرة / 
 بينات. 

 سجالت محكمة النقض 2000/ 12/ 19/ تاريخ  616أساس / -/ 510قرار /   –غرفة أولى  
المرجع  -مشــــــار إليه في: عبد القادر جار هللا األلوســــــي- 2004/  5/ 4تاريخ    457أســــــاس 319قرار محكمة النقض -3

 . 444ص:  -السابق  
المرجع  -مشـار إليه في: عبد القادر جار هللا األلوسـي-  2004/  9/ 21تاريخ    1830أسـاس 1853قرار محكمة النقض -4

 . 451ص:  -السابق  
مادية موضــوعية يمكن إثباتها بكل  الجتهاد القضــائي مســتقر على أن التواطؤ وقصــد األضــرار بالغير هي أمور  -5

 طرق اإلثبات بما في ذلك البينة الشخصية والقرائن. 



 

  

ســــــــــبق فإن االلتزامات غير التعاقدية قد ت ون وقائع طبيعية, وقد ت ون أعماال    وبنا  على ما
 قانونية من فعل النسان كالفعل ال ار والفعل النافع.

 
 الفرع الثاني 

 اللتزامات التجارية 
وـقد لشــــــــــــــهـادة في االلتزامـات التجـارـية.  ـبا ثـبات : جواز البي ـنات من ـقانون ال 54قررت المـادة  

رانظر   في تقرير ذلك إلى ما تقوم عليه التجارة من ثقة متبادلة وســـــــــــــرعة في إنجاز  المشـــــــــــــ 
بــال تــابــة ال محــل لــه مع توافر الثقــة بين التجــار, بــل و إن فيــه   ثبــات التعــامــل, فقــدر أن ال

عن قيمة   الشــهادة بغض النظرب  ثبات تعطيال  للمعامالت ال مبرر له, ف ان البد من إجازة ال
بل ال بد   بي نةالتزامه بال  إثبات (. وال يافي أن ياون المدعى عليه تاجرا  حتى يجوز  1االلتزام )

راأن ياون االلتزام المتنازا فيه تجاريا . غير أن   رأى أن بعض المســـــــــائل التجارية ال   المشـــــــــ 
يسـتقيم إال مع ال تابة كاألوراا التجارية, و أن بع ـا  آخر يسـتغرا وقتا  طويال  وينطوي على 

ه بال تابة كعقود الشــــركات التجارية )باســــتثنا  شــــركة المحاحــــة( إثباتأهمية خاحــــة, فأوجن 
 وعقود بيع السفن و إيجارها والقروض البحرية وعقود التأمين.

و تحـديـد مـا إذا كـان االلتزام مـدنيـا  أو تجـاريـا  يعود إلى قواعـد قـانون التجـارة. فـالبيع قـد ياون  
مدنيا  و قد ياون تجاريا   فإذا باا مزارا محاحــــــيل أرضــــــه الزراعية اعتبر البيع مدنيا , و أما 

 إذا باا تاجر سلعته فالبيع هنا له حفة تجارية. 

 

 سجالت محكمة النقض 1991/ 10/ 28/ تاريخ  4443أساس / -/ 2974قرار /  –غرفة ثانية  
 إن إثبات العلم بالقراءة والكتابة جائز بالشهود. 

 حكمة النقضسجالت م 1997/ 1/ 26/ تاريخ  487أساس / -/ 127قرار /  –غرفة ثانية  
 

ما يخالف أو يجاوز الدليل الكتابي   إثبات وجودها ووفاءها والبراءة منها بالشهادة كما يجوز   إثبات" فيجوز  -1
 الموجود فيها بالشهادة , خالفًا للقواعد ... في اللتزامات المدنية".

  10المؤرخ في  395في المواد المدنية والتجارية رقم بّيناتوفقًا لما جاء في المذكرة اإليضاحية لمشروع قانون ال
 .1947حزيران 

 



 

  

زدوجة أي التي ت ون تجارية بالنســــبة إلى أحد المتعاقدين و وأما االلتزامات ذات الصــــفة الم 
فيها للقواعد الموضــوعة لصــفة االلتزام التي   ثبات مدنية بالنســبة إلى المتعاقد اآلخر, فيتبع ال

 ٌيعد من يجري االلتزام ضـــــــده: فالتاجر الذي يبيع ســـــــلعته من أجل الربح إلى تتعين بالنســـــــبة  
ه تجاريا , وأما المشــتري الذي اشــترى الســلعة الســتهالكها فالعقد بالنســبة  إليعقد البيع بالنســبة  

لتاجر ياون التزامه تجاريا  و بالتالي يجوز  إلى ايتمتع بالصـــــــــــــفة المدنية. هنا بالنســـــــــــــبة   إليه
طبق  لشــــــخن الذي ياون التزامه مدنيا  فنإلى  ا, و أما بالنســــــبة  ثبات ه باافة وســــــائل الإثبات

 القواعد العامة.
بالشــهادة في المســائل التجارية أمر جوازي لمحامة الموضــوا كما هو شــأن   ثبات على أن ال

ــتجابة إليه   ثبات ال ــائل التجارية أن ترفض االسـ ــألة أخرى, فلها في المسـ ــهادة في أية مسـ بالشـ
 متى رأت من ظرو  الدعوى واألدلة التي استندت إليها ما يافي لت وين عقيدتها.

 الفرع الثالث 
 اللتزامات العقدية التي ل تتجاوز قيمتها الخمسمائة ليرة سورية 

الوـفا  بهـا إال ـبال ـتاـبة.   إثـبات هـا وال إثـباتالـقاعـدة العـامـة في االلتزامـات المـدنـية   أـنه ال يجوز 
راو ل ن اســــــــتثنا  من هذا المبدأ أجاز  بالشــــــــهادة إذا لم تتجاوز قيمة االلتزام    ثبات ال المشــــــــ 

ــبن في ذلك يعود إلى ضـــــــجلة االلتزام, وفي الغالن ال يلجأ  ــورية, و الســـــ ــمائة ليرة ســـــ الخمســـــ
(.كما يت ـــــا ل احتمال شـــــرا  ذمة الشـــــهود كلما 1المتعاقدان إلى توثيقه بالنظر إلى ضـــــجلته)

 قلت قيمة النزاا.
الوـفا  ـبه, ـفإذا كـان  و يـقدر االلتزام ـباعتـبار قيمـته وـقت تمـام العـقد, أي وـقت انعـقاده ال وـقت  

أحـل االلتزام في ذلك الوقت ال يزيد على خمسـمائة ليرة سـورية فالشـهادة ال تمتنع حتى و لو 
 زاد مجموا االلتزام على هذا القدر بعد ضم الملحقات و الفوائد.

و إذا اشــــــــــــــتمـلت اـلدعوى على طلـبات متـعددة يتميز ـكل منـها عن اآلخر, وليس على أيهـما  
بالشـهادة في كل طلن التزيد قيمته على خمسـمائة ليرة سـورية,   ثبات جاز الأي دليل كتابي,  

 
للقضاء لرفع دعوى تكلفه أكثر مما سيجنه منها ونرى رفع هذا المبلغ في  رأيي عمليًا ل يمكن أن يلجأ دائن   -1

 مسيرة تطوير القوانين إلى مبلغ مفة ألف ليرة سورية أو أكثر.



 

  

حتى ولو كــانــت هــذه الطلبــات بمجموعهــا تزيــد على هــذه القيمــة, حتى ولو كــان منشــــــــــــــؤهــا 
ــوم ــها  عالقات أو عقودا  من طبيعة واحدة بين الخصـــــ .ألن كل التزام من هذه االلتزامات  نفســـــ

ــبن تميزه عنه. عل ــتقل عن اآلخر بســ ــترط في ذلك عدم وجود دليل خطي على مســ ى أنه يشــ
أي طـلن منهـا, ـفإذا وجـد دلـيل خطي على أحـدهـا امتنعـت تجزـئة تـلك الطلـبات, فوجود اـلدلـيل 

 ال تابي على أحدها يدل على تعامل الخصوم بال تابة.
ــها وتطبق القاعدة    ــورية )المادة  نفســــ ــمائة ليرة ســــ   54على الوفا  الذي تزيد قيمته عن خمســــ

 (.1()بي نات  3ة الفقر 
 الفرع الرابع 

 وجود مبدأ ثبوت بالكتابة 
را عد   ما يـعادل   ثـبات إذا عززها مـبدأ ثبوت بال ـتابة ياون له من قوة في ال  بي ـنةأن ال المشــــــــــــــ 

 قوة الدليل ال تابي ويصح أن يقوم مقامه.
بتعريه لمبدأ الثبوت بال تابة هو:" كل كتابة تصـــــــدر   بي نات من قانون ال  56و جا ت المادة  

 عن الخصم و ياون من شأنها أن تجعل العقد المدعى به قرين االحتمال ". 
ـبالشــــــــــــــهـادة في  ثبـات وبنـا  على مـا ســــــــــــــبق يترـتن على توافر مـبدأ ثبوت ـبال تـاـبة, إجـازة ال

ــمائة   ــورية. ول ي االلتزامات التعاقدية و لو كان االلتزام تزيد قيمته عن خمســــ هذا  ٌيعد ليرة ســــ
 :اآلتيةالمبدأ موجودا  ال بد من توافر الشروط 

 
إذا كان اللتزام التعاقدي في غير  المواد التجارية تزيد قيمته على   -1:"بّينات من قانون ال 54تقضي المادة  -1

وجود اللتزام أو البراءة منه, ما لم يوجد   إثبات د القيمة فال تجوز الشهادة في خمسمائة ليرة أو كان غير محد
اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. أما في اللتزامات التجارية إطالقا وفي اللتزامات المدنية التي ل تزيد قيمتها  

تمام العقد ل وقت الوفاء.   ويقدر اللتزام باعتبار قيمته وقت  -2بالشهادة.  ثبات على خمسمائة ليرة فيجوز اإل 
فإذا كان أصل اللتزام في ذلك الوقت ل يزيد على خمسمائة ليرة فالشهادة ل تمتنع حتى ولو زاد مجموع اللتزام  

واذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة يتميز كل منها عن    -3على هذا القدر بعد ضم الملحقات والفوائد. 
بالشهادة في كل طلب ل تزيد قيمته على خمسمائة ليرة سورية   ثباتبي, جاز اإل اآلخر وليس على أيها دليل كتا

حتى ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة, وحتى ولو كان منشؤها عالقات أو عقودًا من  
 طبيعة واحدة بين نفس الخصوم. وكذلك الحكم في وفاء ل تزيد قيمته على خمسمائة ليرة."



 

  

ــال مبدأ ثبوت  -أ ــهود والقرائن التشــــــــ وجود ورقة ماتوبة, فاألعمال المدنية و لو ثبتت بالشــــــــ
ــلح جميع األوراا الماتوبة  ــفوية. وتصـــــــــ ــتناد إلى أقوال شـــــــــ بال تابة. كما ال يافي فيها االســـــــــ

(, فالســــــند غير الموقع, ودفتر 1المتعاقدين ألن ت ون مبدأ ثبوت بال تابة )الصــــــادرة عن أحد 
 ل ن  مبدأ ثبوت بال تابة. ُتعد الحســات و اليصــاالت والمخالصــات, و المذكرات الشــخصــية, 

ــبة الدرجة القطعية ال  ــائية الماتســـــــــ ــال مبدأ ثبوت  ُتعد األحاام الق ـــــــــ من األوراا التي تشـــــــــ
 .2ية وال يجوز قبول دليل ينق ها وت ون حجة بما فصلت فيهبال تابة ألنها قرائن قانون

ــادرة عن الخصــــــــــــــم اـلذي يحتج بهـا علـيه أو عن من يمثـله ـقانوـنا   -ت  أن ت ون الورـقة حــــــــــــ
مبدأ ثبوت بال تابة بحق الوارث, ألنها   ُتعد كالوكيل والمورث فال تابة الصــــــــــــادرة عن المورث  

(... أما الورقة الصـــــادرة من شـــــخن ال يمثله و لو كان ابنه أو 3حـــــادرة من الخصـــــم ) ُتعد 
ــرياه فال   ــادرة من نائبه خاري حدود   ُتعد زوجه أو شــــــــ مبدأ ثبوت بال تابة وكذلك الورقة الصــــــــ

 نيابته.
ليس من ال ــــــــــــــروري أن ت ون تلــك الورقــة دليال   كتــابيــا  كــامال  كــأن تحمــل توقيع من   -ت 

. كما ال يشــــــترط أن بي نةة كاملة  وال محل لتعزيزها بالحــــــدرت عنه, ألن التوقيع يجعلها حج
 تت من الورقة بيانات معينة.

 
 الورقة الرسمية الباطلة يصح أن تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة إذا كان موقعًا عليها من ذوي الشأن "."إن -1

  -األدلة المقيدة —الجزء الثاني -واجراءاته  ثباتأصول اإل  –الوافي في شرح القانون المدني  - د.سليمانمرقس
 .534ص:  – 1986 -القاهرة 

- مشار إليه في: عبد القادر جار هللا األلوسي- 1991/  8/ 26تاريخ  6397أساس 2297قرار محكمة النقض -2
 491ص:   -لمرجع السابق ا
"و من الجائز أن تعد الكتابة صادرة عن الخصم ولو لم تكن بخطه , كما إذا كنت بإمالئه إذا كان أميًا, أو   -3

 كانت قد صدرت بناء على طلبه ".
الدار الجامعية   - المصري  ثباتبمقتضى قانون اإل  –في المواد المدنية و التجارية   ثباتاإل   –د. أحمد أبو الوفا 

 . 149ص:      -1983 –بيروت  –



 

  

أن ياون من شأن الورقة أن تجعل العقد المدعى به قرين االحتمال أي قرين التصديق   -ث 
مثال   عن   –(. مثــال ذلــك: اليصـــــــــــــــال المعطى من المؤجر بــأجرة بيــت عن مــدة الحقــة  1)

الشــــهر  –دأ ثبوت بال تابة لتأدية المســــتأجر األجرة عن مدة ســــابقة  مب ٌيعد   -الشــــهر الســــابع  
, ففي العادة ال يعطي المؤجر وحـــــوال  بأجرة عقاره عن مدة الحقة دون أن ياون   -الســـــادس

 قد استوفى أجرة المدة السابقة لها.
ة و تقدير توافر مبدأ ثبوت بال تابة عائد لتقدير محامة الموضـــــــوا وهو من المســـــــائل الواقعي

 التي تخري عن رقابة محامة النقض.
  هلب قتيســـــــــلئن كان تقدير ما إذا كان التصـــــــــر  المدعى به قرين االحتمال أم ال هو مما "  -

ــا ه  ــرط ذلك أن يقيم ق ـ ــوا وال رقابة لمحامة النقض عليه في ذلك إال أن شـ ــي الموضـ قاضـ
ــبات ســـائغة. ــوم مع أن الق ـــا  ال يجوز اجتزا  ال الم واأل  -على أسـ خذ بما يفيد أحد الخصـ

ــلطة محايدة لتأمين العدل للجميع وبدون تفريق. ال يجوز تحميل ال الم أكثر مما يعنيه    -ســــــــ
رات والمقابالت حتى حول البيع ال تجعل هذا التصـــر  قرين االحتمال  من حيي أن المشـــاو 

ألن جميع التصــــــرفات تســــــبقها آرا  متعددة وليس بال ــــــرورة أن تنتهي هذه المشــــــاورات إلى 
إجرا  العقود. ألن ال ثير من العقود تبو  ـبالفشــــــــــــــل رغم المـقابالت التي تســــــــــــــتمر ردحـا  من 

 2"تؤدي إلى القول على أن العقد أحبح قرين االحتمال الزمن. وبالتالي فإن هذه اللقا ات ال
 الفرع الخامس 

 وجود مانع من الحصول على دليل كتابي أو من تقديمه 
إذا ُمنع الدائن من الحصول على دليل كتابي في ما يجن إثباته بال تابة وجن أن     

ياون أدبيا .  ُيسمح له الثبات بالشهود وإال ضاا حقه, والمانع قد ياون ماديا  وقد 

 
يجعل األمر قريب التصديق , كما في القرائن, إذ ليس العبرة بما هو مدون في الكتابة , بل   :مبدأ ثبوت بالكتابة  -1

ارجية المحيطة به. فمثاًل يستنبط من ورقة شطب الرهن أن  بما يمكن استنباطه من ذلك مع مراعاة الظروف الخ 
.ومن    فالدائن المرتهن ل يشطب رهنه إل إذا تسلم دينه الذي ُجعلت العين المرهونة تأمينًا له.  الدائن استوفى حقه 

 المخالصة عن قسط من الفوائد أو اإليرادات احتمال وجود الدين المدعي .
المرجع  -مشار إليه في: عبد القادر جار هللا اللوسي- 2001/ 13/11تاريخ  427أساس 416النقضقرار محكمة -2

 . 615ص: -السابق 



 

  

وتقدير قيام المانع من الحصول على دليل كتابي أمر واقع يرجع لقاضي الموضوا و 
 ال يخ ع لرقابة محامة النقض.

ــبية : فاالســـــــــتحالة  و       ال بد هنا من التمييز بين االســـــــــتحالة المطلقة واالســـــــــتحالة النســـــــ
  ثبات حـــــــــل فيها جوازالمن األفعال المادية التي ياون األ ُتعد   -كحدوث ســـــــــيول   –المطلقة 

ــية, وإن المانع    بي نةبال ــتثنا    ٌيعد الذي    -من الحصـــول على كتابة    -الشـــخصـ عذرا  يبرر االسـ
بـال تـابـة هوالمـانع النســــــــــــــبي أو العـارض أي الـذي ال ياون    ثبـات من القواعـد التي توجـن ال

ها, بل طارئا  عليها بسـبن ظرو  التعاقد أو لوجود حـالت إثباتمالزما  لطبيعة الواقعة المراد 
خاحـــة بين المتعاقدين. أي االســـتحالة النســـبية هي اســـتحالة مقصـــورة على شـــخن معين و 

 عاقد.الراجعة إلى الظرو  الخاحة التي تم فيها الت
ــهادة جائز, خالفا  للقاعدة   ثبات (, أن ال1)بي نات من قانون ال  57ويتبين من نن المادة   بالشـــــ

ــند ماتوت و في حالة فقدان  العامة, في حالة وجود مانع مادي أو أدبي يحول دون تنظيم ســ
 السند من يد الدائن:

 وجود مانع مادي: -أ

راأعطى   ــ  ــتطيع   ٌيعد أمثلة على المانع المادي بقوله:"  المشــــــــ مانعا  ماديا  إذا لم يوجد من يســــــــ
ــا  ثالثا  لم يان طرفا  في العقد ", وبالتالي لم يذكر   ثبات ال تابة, أو أن ياون طالن ال ــخصــ شــ

را حاالت المانع المادي على ســـبيل الحصـــر بل على ســـبيل المثال. فأضـــا  االجتهاد   المشـــ 
 (.2حالة التدليس و الكراه والسبن غير المشروا )الفقهي والق ائي 

 
بالشهادة في اللتزامات التعاقدية حتى ولو كان   ثبات:" يجوز اإل بّيناتمن قانون ال  57تقضي  المادة  -1

أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.  إذا وجد مانع مادي  -المطلوب تزيد قيمته على خمسمائة ليرة: أ
شخصا ثالثا لم يكن طرفا في   ثباتمانعًا ماديًا أن ل يوجد من يستطيع كتابة السند أو أن يكون طالب اإل  يع د

مانعا أدبيا القرابة بين الزوجين أو ما بين األصول والفروع أو ما بين الحواشي إلى الدرجة الثالثة أو    يع دالعقد . 
إذا طعن في   -اذا فقدالدائن سنده المكتوب لسبب ل يد له فيه. ج  -ين احد الزوجين وأبوي الزوج اآلخر. بما ب

 العقد بأنه ممنوع بالقانون أو مخالف للنظام العام أو اآلداب" 
  -دمشق - الطبعة التاسعة –أصول المحاكمات في المواد المدنية و التجارية  –د. رزق هللا انطاكي -2

 .557ص:  –م. 2002



 

  

الودائع  ــة  المــــادي" حــــالــ "المــــانع  ــدة  قــــاعــ ــا االجتهــــاد  الحــــاالت التي طبق عليهــ و من أهم 
ــان عندما يفاجأ بخطر كحريق أو غرا, فيبادر إلى إيداا  ــطرارية, التي يجريها النســـــــ االضـــــــ

يم سند بما أودعه. فتنظيم سند خطي أمتعته وما يمل ه لدى الغير وال يجد الوقت ال افي لتنظ
غير مألو  ويتعارض مع ظرو  اليداا. و يلحق بالوديعة االضـــــطرارية كل تصـــــر  يعقد 
ــتها ظرو    ــرا  دوا  اقت ــــــ ــطرارية مفاجئة يتعذر فيها أخذ دليل كتابي كشــــــ في ظرو  اضــــــ

 إسعا  مصابين.
 وجود مانع أدبي: -ب

ــتحالة   ــ  -في الموانع األدبية ت ون االســ ــية ال اســــتحالة    -ا  دليل كتابي  باقت ــ ــتحالة نفســ اســ
مـاديـة أو خـارجيــة كمــا في الموانع المــاديـة. و هنــا يجــن التحري عن الظرو  المحيطــة في 
نفس المتعاقد لماان القول بأنه بلل حدا  كان يستحيل معه أدبيا  على المتعاقد أن يأخذ كتابة  

  -2اعتيــاد التعــامــل بــال تــابــة    -1:  ممن تعــاقــد معــه. إال أن المــانع يمان هــدره في حــالتين
 العداوة.

راولم يذكر  الموانع األدبية على ســـــبيل الحصـــــر بل ذكرها على ســـــبيل المثال, ويمان   المشـــــ 
 ذكر بعض الموانع األدبية:

 الزوجية والقرابة: (1

راذكر  مانعا  أدبيا   القرابة   ُتعد الزوجية و القرابة في عداد الموانع األدبية بقوله : " و   المشــــــــــــ 
بين الزوجين أو ما بين األحــــول و الفروا أو ما بين الحواشــــي إلى الدرجة الثالثة أو ما بين  
الزوجين و أبوي الزوي اآلخر ", كذلك أوجد االجتهاد الق ـــــــائي نوا آخر من الموانع األدبية  

 (.1مخطوبته ) القة بين الخاطن وكالع

 
. " إذا وجد مانع أدبي أو مادي أو اتفاق بين الطرفين   19952/ 4/ 10تاريخ   99قرار محكمة النقض رقم  -1

 عقد اإليجار بالبينة الشخصية" إثبات يجوز 
من    -القسم األول –في الفقه و الجتهاد  بّيناتقانون ال – أسعد كوراني  – مشار إليه في : ممدوح عطري 

 . 391قاعدة  -394. ص: 1995 –دمشق   – 56 -1المادة 
م " إن مجرد التعامل لمرة واحدة بالكتابة ل يهدر  1985/ 5/ 1تاريخ  242و قرار محكمة النقض السورية رقم 

 صورية السند ".    ثباتالمانع األدبي بين الصهر ووالد الزوجة , مما يجوز معه سماع البينة إل 



 

  

 عالقة الخدمة: (2

 ُتعد قد ال تســــمح العالقة بين الخادم و المخدوم من الحصــــول على دليل كتابي وهذه العالقة  
مانعا  أدبيا . فخدمة المنازل ال يســـتطيعون أن يقدموا الدليل على أجورهم المســـتحقة و شـــروط 

ــبة   امل برت العمل, ولعالقة والد الطالن بالمعلم  عالقة العإلى خدمتهم. و كذلك األمر بالنســـ
 ألقساط المدرسية.ا إلى بالنسبة

 العرف الجاري في بعض المهن: (3

قــد يجري العر  في بعض المهن على عــدم إعــداد دليــل كتــابي مثــال ذلــك عالقــة الطبيــن 
(, فالطبين ال يحصــل عادة من مري ــه على دليل كتابي باألجرة المتفق عليها و 1بمري ــه)

ال بعدد الزيارات التي أجراها. فإذا زادت أجرته على خمســــــــــمائة ليرة ســــــــــورية فال يطلن منه 
 حقه بدليل كتابي. إثبات 

 فقدان السند من يد الدائن:  -ت

بالشـــهادة ولو كان االلتزام تزيد   ثبات عه الفقدان الســـند من يد الدائن مانعا  ماديا  يجوز م ٌيعد 
ــترط لتوافر هذا المانع المادي  ــمائة ليرة ســــــــــورية. ل ن يشــــــــ األمور   إثبات قيمته على الخمســــــــ

 :اآلتي

 

 . 1986ليه في مجلة القانون لعام مشار إ 
:" إن اعتياد الطرفين على التعامل بالكتابة   –م  1969/ 3/ 31تاريخ   133و قرار محكمة النقض السورية رقم 

 بكتابة أكثر من سند واحد بينهما يهدر المانع األدبي" 
 -358ص:   -بال تاريخ -يةفي المواد المدنية والتجارية و الشرع  بّيناتقانون ال – مشار إليه في: جورج كرم 

 .   363بند 
:"ألن قناعة المحكمة و إن كانت من  1976 -2 -10تاريخ  89و قرار محكمة النقض السورية قرار رقم 

األمور التي تعود إلى مطلق تقدير المحكمة إل أن هناك احتماًل بأن تتبدل هذه القناعة بعد سماع أدلة  
 الخصم"

  -الجزء األول -في المواد المدنية والتجارية  –بّيناتتقنين ال –ب استنبولي أدي -مشار إليه في:شفيق طعمة 
 .534ص:  

 .561ص:  -المرجع السابق - د.رزق هللا النطاكي -1



 

  

ســـبق وجود الدليل ال تابي و   إثبات إن الدائن كان قد حصـــل على ســـند ماتوت, وياون  -1
ــال الذي يتطلبه القانون جائزا  باافة طرا  ــروط القانونية بما في ذلك الشــ ــتيفائه جميع الشــ اســ

عمال  مـادـيا  ال عمال    ٌيعـد و القرائن, وذـلك ألن: وجود الورقـة في ذاـته   بي ـنةبمـا فيهـا ال ثبـات ال
ــل فيه ال ــهادة, كما أن ا  ثبات قانونيا  فياون األحــــــ ــتراط البالشــــــ بال تابة يجعل حام   ثبات شــــــ

 معطال . 57المادة 

ــا بجميع طرا   إثبـات إن الســــــــــــــنـد قـد فقـد فعال من يـد الـدائن, و يتم  -2 هـذه الواقعـة أي ــــــــــــ
 .ثبات ال

 ال يد لصاحبه فيه, أي بقوة قاهرة: كالسرقة أو الحريق. ,إن ضياا السند كان لسبن  -3

 الفرع السادس 
 ب مخالفة العقد للنظام العام أو اآلدا

بالشــــهادة في االلتزامات    ثبات بأنه يجوز ال  –فقرة ي   –بي نات من قانون ال  57تق ــــي المادة 
التعاقدية و لو كان المطلوت تزيد قيمته على الخمســــــمائة ليرة ســــــورية:" إذا طعن بالعقد بأنه  
ممنوا ـبالـقانون أو مخـال  للنظـام العـام أو اآلدات ". مـثال ذـلك: أن ياون عـقد القرض حرر 

بما في ذلك   ثبات هذا السـبن بجميع طرا ال  إثبات ا  دين ناشـ  عن خسـارة قمار, فيحق  لوف
.حيي أنه يتعذر على المدين في هذا النوا من العقود أن يحصـل على دليل 1الشـهود والقرائن

"البيع الذي يخفي رهنا  أو -كتابي من الدائن يقر فيها بالســـــــــبن الخفي الذي يســـــــــقط االلتزام.
العقد الحقيقي وحـــــــورية العقد الظاهر بال  إثبات تأمينا  لدين هو بيع مخال  للقانون ويجوز  

راأجاز  "-2الشــــخصــــية "   بي نةبما فيها ال  ثبات طرا ال الســــبن الصــــحيح   إثبات للمدين   المشــــ 
ما يخال   إثبات له   وإذا ادعى المدين بأن الدائن أضـــا  إلى مقدار الدين فوائد فاحشـــة جاز

 
الجتهاد القضــــائي مســــتقر على أنه يجوز إثبات واقعة الربا الفاحش بالبينة الشــــخصــــية ولو ضــــد ســــند خطي  -1

 العام. باعتبارها واقعة مخالفة للنظام  
 سجالت محكمة النقض 1997/ 8/ 20/ تاريخ  564أساس / -/ 472قرار /   –غرفة أولى  

- مشار إليه في: عبد القادر جار هللا األلوسي- 2002/  5/   13تاريخ  2578أساس 621قرار محكمة النقض -2
 .424ص:   -لمرجع السابق ا



 

  

ــهادة  ــبن غير مشــــروا ومخال  للنظام العام.... "م ــــمون العقد بالشــ )التدليل على وجود ســ
 .1ويتعذر على المدين أن يحصل على وثيقة خطية من الدائن ُيقر بها بالسبن ال افي( 

 الفرع السابع 
 بالشهادة  ثباتاتفاق المتعاقدين على اإل 

راأجاز      التزاماتهما    إثبات لطرفي العقد االتفاا على    بي نات من قانون ال  54في المادة   المش 
 التي تزيد عن خمسمائة ليرة سورية بالشهادة.

االتفــاا على مخــالفتهــا حــــــــــــــراحــة أو   ليســـــــــــــــت من النظــام العــام ويجوز  ثبــات فقواعــد ال   
را(.كما أن  2ضـــــمنا ) لطرفين فللخصـــــم ذي بالشـــــهادة حقا  خاحـــــا  با  ثبات اعتبر منع ال المشـــــ 

بها حــــــــراحة أو ضــــــــمنا  قبل وقوا النزاا أو أثنا  ســــــــير   ثبات العالقة أن يأذن لخصــــــــمه بال
بينهما في المســــــــــــــائل التعاقدية   ثبات (, كما أن للطرفين أن يتفقا على أن ياون ال3الدعوى )

 الخطية. بي نةبال
راكما ســاوى     من قانون    58, فنصــت المادة ثبات طرا الإلى  بين الخصــوم بالنســبة   المشــ 
واقعة بشــــــهادة الشــــــهود تق ــــــي دائما أن   إثبات :" الجازة ألحد الخصــــــوم ب على أن  بي نات ال

 ياون للخصم اآلخر الحق في نفيها بهذا الطريق ".
والذن بـالنفي إنمـا ينصـــــــــــــــن فقط على الواقعـة التي عي نهـا    ثبـات على أن كال  من الذن بـال

أن يتطرا إلى   ثبات ها ونفيها, فال يجوز للخصم الذي رخن له في الباتإثالحام و أذن في  
ــم اآلخر أن يقتصــــر على نفي الواقعة ذاتها التي رخ ن  وقائع أخرى, كما يتعين على الخصــ

 
المرجع  -مشـــار إليه في: عبد القادر جار هللا األلوســـي- 1989/   8/  16تاريخ  376أســـاس 1649قرار محكمة النقض -1

 . 361ص:  -السابق  
 1976 – 6 -9تاريخ  89قرار  رقم   –نقض مصري  -2

 .93ص:  –الجزء األول  - المرجع السابق  -أديب استنبولي  -مشار إليه في :شفيق طعمة 
موافقة ضمنية على قبول هذه الوسيلة من    يع دبالشهود أثناء المحاكمة  ثبات "إن عدم العتراض على اإل  -3

 " ثباتاإل 
 1963 – 3 –  25تاريخ  175نقض سوري قرار رقم 

 . 138ص:    -الجزء األول -المرجع السابق   –أديب استنبولي -مشار إليه في: شفيق طعمة 



 

  

ها, ســـــوا  قدم هذا األخير شـــــهودا  عليها أم لم يقدم, وال يجوز له أن يتعدى  إثباتلخصـــــمه في 
هـا يمحو  إثـباتهـا ولو كـان  إثـباتخرى غير التي أبيح لخصــــــــــــــمـه أو نفي وـقائع أ إثـبات ذـلك إلى 

إن الدليل ال تابي وإن كان ال يجوز نق ــه "-(.1اآلثار القانونية المترتبة على الواقعة األولى)
الشخصية ولو   بي نةإال بمثله إال أن هذه القاعدة ليست من النظام العام وبالتالي يمان قبول ال

 .-2"كان هنالك دليل خطي طالما أن الطر  اآلخر لم يعارض في ذلك 
 

 المطلب الثالث
 ه بالشهادة إثباتما ل يجوز 

يقتصر نطاا تطبيقها على التصرفات القانونية)حادرة عن إرادتين أو إرادة منفردة(    
حدد قانون البينات قد . و 3دون الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بال وسائل الثبات 

 :  ها بالشهادة , وسنوضحها على الصورة اآلتيةإثباتالتي ال يجوز  الحاالت 
 
 
 

 الفرع األول 

 
لنفي ثم الترجيح بين البينتين : " على القاضي سماع بينة ا1967  – 7 – 30تاريخ  –نقض سوري  -1

واقعة بشهادة الشهود تقتضي دائما أن يكون للخصم اآلخر الحق في نفيها بهذا    إثبات اإلجازة ألحد الخصوم ب
 الطريق (" 

 . 439قاعدة  403ص:   -في المواد المدنية والتجارية و الشرعية   بّيناتقانون ال  –مشار إليه في  : جورج كرم 
المرجع  -مشار إليه في: عبد القادر جار هللا األلوسي- 2000تاريخ لعام  68أساس 280محكمة النقضقرار   -2

 .286ص:   -السابق 
ــية ألنها من قبيل الوقائع المادية إل أنه ل يجوز إثبات ما دار في   -3 من الجائز إثبات اللقاءات بالبينة الشـــــخصـــ

ما لم تتوفر أســباب قانونية اإلثبات بالشــهادة كالمانع األدبي    تلك اللقاءات من تصــرفات قانونية بالبينة الشــخصــية
 أو المادي مثاًل. 

 سجالت محكمة النقض 1991/ 3/ 25/ تاريخ  7573أساس / -/ 602قرار /  –غرفة ثانية  



 

  

اللتزامات العقدية المدنية التي تزيد قيمتها عن خمسمائة ليرة سورية أو كانت غير 
 محددة القيمة 

ــأ االلتزام المدني    وليس  –تدخل في نطاا االلتزامات العقدية المدنية جميع العقود التي تنشـــــ
: كعقــد البيع واليجــار. وتــدخــل في زمرة االلتزامــات المــدنيــة: العقود التي -االلتزام التجــاري 

 تنقل االلتزام أو تق يه كحوالة الحق و حوالة الدين والوفا .
ــانون ال قــ ــات ونن  ــل من    بي نــ كــ ــادتين )في  ــه)55( و )54المــ ــد 1( منــ القواعــ ( على بعض 

ــدد تطبيق القاعدة التي توجن ال ــر  القانوني بصــــــ ــية في تقدير قيمة التصــــــ   ثبات األســــــــاســــــ
 بال تابة فيما يجاوز الخمسمائة ليرة:

ال للمبلل الذي يطالن به المدعي أمام  –العبرة بقيمة االلتزام وقت حـــــــــدور التصـــــــــر    -1
 مته بعدئذ أو نقصت.ولو زادت قي -الق ا  

العبرة بقيمة االلتزام وحده, دون أن ت ـا  إليه الفوائد والملحقات.و يترتن على ذلك أنه   -2
إذا طالن المدعي بمبلل يفوا الخمســــــمائة ليرة ســــــورية وكانت قيمة أحــــــل االلتزام في وقت  

االلتزام على ليرة ســــورية فالشــــهادة ال تمنع حتى ولو زاد مجموا    500تمام العقد التزيد على  
من الملحـقات التعويض اـلذي يطـاـلن ـبه أحـد   ُتعـد هـذا الـقدر بعـد ضــــــــــــــم الملحـقات والفواـئد. و 

ــيه إلى قيمة االلتزام   المتعاقدين بنتيجة عدم تنفيذ االلتزام, فإذا كان مقدار التعويض, لو أضــ
  ثـبات يفوا الخمســــــــــــــمـاـئة ليرة ســــــــــــــورـية و كـاـنت قيمـة االلتزام ال تجـاوز هـذا المبلل, يجوز ال

 بالشهادة.
إذا كـان المطلوت جز ا  من حق فـالعبرة بقيمـة الحق بـأكملـه: فـإذا طـالـن الـدائن المـدين   -3

بجز  ال يتجاوز الخمســـــــــمائة ليرة من التزام يفوا مقداره األحـــــــــلي هذا المبلل فالعبرة للمقدار 

 
بالشهادة في اللتزامات التعاقدية حتى ولو كان   ثباتل يجوز اإل   " : بّيناتمن قانون ال  55تقضي المادة   -1

فيما   -ب-فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.  - أ- تزيد قيمته على خمسمائة ليرة: المطلوب ل 
إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى    -ج-ه بالشهادة. إثباتإذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق ل يجوز 

 ". يمة يزيد على هذه الق بما تزيد قيمته على خمسمائة ليرة ثم عدل طلبه إلى ما ل 
 



 

  

بالشـهادة إذا كان   ثبات على عدم جواز ال  بي نات من قانون ال  55األحـلي.حيي نصـت المادة 
 ه بالشهادة.إثباتهو الباقي أو جز  من الباقي من حق ال يجوز   المطلوت 

ــادرها القانونية, فال تجمع, ولو   -4 إذا تعددت الطلبات في الدعوى الواحدة و تعددت مصـــــــــ
تماثلت هذه المصـــادر وكانت الطلبات بين الخصـــوم أنفســـهم  حيي ينظر إلى قيمة كل منها 

 على حدة.
 م على سبن قانوني واحد وجن جمعها ولو تعدد الخصوم.وإذا تعددت الطلبات و كانت تقو 

, فإذا طلن  بي نةه بالإثباتال يعتد بعد إقامة الدعوى بإنقاص قيمة الطلن الق ائي لتيسير    -5
أحد الخصـوم في الدعوى بما يزيد قيمته على الخمسـمائة ليرة سـورية ثم عدل طلبه إلى ما ال 

ــهود بل ال بد من    ات إثب(.فال يجوز  1يزيد على هذه القيمة ) خطي) المادة  إثبات االلتزام بالشـ
 (.بي نات  55

و تســـــــري هذه القاعدة ليس فقط على االلتزامات الثنائية الطر , بل على جميع التصـــــــرفات 
 القانونية و إن كانت حادرة عن إرادة منفردة: كالقرار بدين أو البرا .

ــبة وإذا كان االلتزام بنقد أجنبي حدد قيمة النقد   -6 لنقد الســـــــــوري وقت حـــــــــدور إلى ا  بالنســـــــ
 التصر  القانوني ال وقت المطالبة.

وإذا كان االلتزام بغير النقد فيعود للقاضـــــــــي تقدير قيمته وقت تمام العقد ال وقت الوفا , فإن 
  ثبات كان أحــــــــــل االلتزام في وقت تمام العقد يزيد على الخمســــــــــمائة ليرة ســــــــــورية  يمتنع ال

 قيمة فيما بعد.بالشهادة وإن نقصت ال
ه بها إثباتكذلك الوفا  والبرا  يأخذان حام أحــل االلتزام, إذا كان أحــل االلتزام نفســه يجوز  

 البرا  منه بالشهادة. إثبات يجوز 
 
 

 
المصري الدار   ثباتبمقتضى قانون اإل  –في المواد المدنية و التجارية  ثبات اإل  –د. أحمد أبو الوفا  -1

 . 139. ص: 1983 –بيروت  –الجامعية 



 

  

 الفرع الثاني 
 فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه الدليل الكتابي 

ــهادة في االلتزامات التعاقدية   ثبات ال يجوز ال  بي نات ( من قانون ال  54عمال  بالمادة )  بالشـــــــــ
فيما يجاوز أو يخال  ما اشـــــــتمل عليه دليل كتابي. ويشـــــــترط لتطبيق هذه القاعدة الشـــــــروط 

 :اآلتية
, أي الســند ثبات أن يوجد دليل كتابي, و يقصــد بالدليل ال تابي: ال تابة التي أعدت لإل -1

(. و أما ال تابة التي لم تعد  1رســـــــميا  أم ســـــــندا  عاديا )الموق ع من المدين, ســـــــوا  أكان ســـــــندا   
و  ثـبات دليال  كـتابـيا  ذا قوة كـامـلة في ال  ُتعـد كـاـلدـفاتر التجـارـية واألوراا المنزلـية, فال    ثـبات لإل

 ما يخالفها أو يجاوزها بالشهادة. إثبات يجوز 

  ثبــات جوز مبــدئيــا  الأن ياون االلتزام في المواد المــدنيــة, و أمــا في المواد التجــاريــة في -2
بالشــــــهادة حتى فيما يخال  أو يجاوز ما اشــــــتمل عليه دليل كتابي. أما التصــــــرفات التجارية  

 ها بال تابة ال يجوز فيها نقض الثابت بال تابة إال بال تابة.إثباتالتي يوجن القانون أن ياون 
 ما يخال  أو يجاوز الدليل ال تابي: إثبات أن ياون الهد   -3

عدم حــحة بعض البيانات الواردة في الســند, كأن يبرز   إثبات يخال  ال تابة "   و يقصــد "بما
أن القيمة المذكورة في العقد هي أقل   إثبات أحد الخصــــــوم عقد بيع, فيحاول الخصــــــم اآلخر  

ذلــك بين المتعــاقــدين ال ياون إال بــال تــابــة, و إن كــانــت قيمــة   إثبــات من القيمــة الحقيقيــة, فــ
 ائة ليرة سورية. المبيع ال تجاوز الخمسم

وجود بيان اتفق عليه طرفا العقد ولم يت ــــــمنه الســــــند   إثبات و يقصــــــد " بما يجاوز ال تابة " 
 الماتوت:كأن يحاول المدين أن يثبت أن االلتزام مقترن بأجل.

 
ه بالبينة الشخصية وهذا ل  إثبات.:" الموطن.. يجوز 1970تاريخ  84اجتهاد محكمة النقض السورية قرار  -1

 يتعارض مع سجالت األحوال المدنية ألن الشخص معرض لتبديل محل إقامته من مكان إلى آخر".
مؤسسة  -لقسم األول ا-في الفقه والجتهاد –بّيناتقانون  ال -أسعد الكوراني -مشار إليه في: ممدوح عطري  

 . 109ص:    -52.قاعدة: 1995 -النوري 



 

  

ما يخال  أو يجاوز دليل كتابي ال تطبق إال فيما بين المتعاقدين,   إثبات و قاعدة عدم جواز   
ـبالشــــــــــــــهـادة وـبالقرائن فيمـا يخـال  أو يجـاوز اـلدلـيل ال ـتابي. ففي العـقد   ثـبات أمـا الغير فـله ال

حـورية العقد إال بال تابة, في حين أن  الغير يسـتطيع    إثبات الصـوري ال يسـتطيع المتعاقدان 
حتى ولو كانت قيمة االلتزام تزيد على خمســــــمائة   ثبات ع طرا الهذه الصــــــورية بجمي  إثبات 

 ليرة سورية.
عاس مـا ورد ـبدلـيل خطي  إثـبات كمـا التطبق هـذه الـقاعـدة على االلتزامـات التجـارـية إذ يمان  

 (بي نات فقرة أول من قانون ال 54)عمال  بالمادة ثبات باافة وسائل ال
 

 المطلب الرابع
 هادةاألشخاص الممنوعون من الش

 أهلية الشهادة: –أول 
ــترط   رااشـــ ــ  ــاهد أن ياون أهال ألدا    -  بي نات من قانون ال  59بموجن المادة   - المشـــ في الشـــ

 :اآلتيةالشهادة, و ياون الشاهد أهال  إذا توافرت فيه الشروط 
قد بلل من العمر خمســـة عشـــر عاما . على أنه يمان ســـماا من لم يبلل الخامســـة عشـــر   -1

 سبيل االستدالل.من العمر على 
: " ليس ألحد أن ياون شــــــــــاهدا  بي نات قانون ال  61أن ال ياون مدعيا  عمال  بنن  المادة  -2

 (.1و مدعيا  ")
 أن ياون سليم الدراك.  -3
 غير محاوم عليه بأحاام جزائية تسقط عنه أهلية الشهادة. -4
 أن ال ياون قريبا   ألحد الخصوم قرابة مانعة . -5

رامنع   الممنوعون من الشهادة: -ثانياً   بعض األشخاص من الشهادة وهم: المش 

 
   - في القضايا المدنية و التجارية و الشرعية و الجزائية – بالبينة الشخصية  ثبات اإل  –محمد فهر شقفة   -1

 .  137.ص : 1989 –دمشق   –الطبعة األولى 



 

  

ال تقبل شـهادة األحـل للفرا وال شـهادة الفرا ل حـل وال شـهادة أحد الزوجين لآلخر و   -1
ــبن في هذا المنع هو: اعتبار  بي نات من قانون ال  60لو بعد انحالل  الزوجية ) المادة  ( والســـــ

 (.1للبغ ا  بين األقارت, كما أنها ال تدعو إلى االطمئنان ) شهادة الفرا ل حل سببا

و يجن على المحامة عدم قبول هذه الشـــــــهادة عفوا  و بدون اعتراض من أحد الخصـــــــوم, و 
يمان للخصــــــــــوم إثارة الدفع المتعلق بعدم قبول الشــــــــــهادة في جميع أطوار المحاكمة و حتى  

 ألول مرة أمام محامة النقض.

ن شـــــاهدا  ومدعيا , فال تصـــــح شـــــهادة الوكيل لموكله و ال ال فيل فيما ليس ألحد أن ياو  -2
 (. بي نات  61يختن بااللتزامات المافولة )المادة 

ال يجوز ألحد أن يشـــــهد عن معلومات أو م ـــــمون أوراا تتعلق بشـــــؤون الدولة إال إذا  -3
  62دة  كانت قد نشــــــرت بالطرا القانونية أو كانت الســــــلطة المختصــــــة قد أذنت بنشــــــرها)الما

(. و الهد  من ذلك هو المحافظة على ســــرية األوراا والمخابرات الرســــمية, و يشــــمل بي نات 
 تعبير الدولة جميع المؤسسات العامة التي تقوم بإسدا  خدمة عامة.

ال يجوز للموظفين و المســــــــتخدمين و المالفين بخدمة عامة أن يشــــــــهدوا, ولو بعد ترك  -4
أثنا  قيامهم بالعمل, من معلومات ال تجوز إذاعتها,   العمل, عما ياون قد وحـل إلى علمهم,

إال إذا سـمحت لهم السـلطة المختصـة بذلك بنا  على طلن المحامة أو أحد الخصـوم )المادة 
 (.بي نات  64

األطبــا  أو غيرهم عن طريق مهنتــه أو   ال يجوز لمن علم من المحــامين أو الوكال  أو -5
ــيها ولو ب ــفته بواقعة أو بمعلومة أن يفشـ ــفته, ما لم يذكرها له حـ عد انتها  خدمته أو زوال حـ

 
 اإلباحة .تبقى شهادة القريب ضد قريبه جائزة ألن األصل في األشياء  -1

   - في القضايا المدنية و التجارية و الشرعية و الجزائية –بالبينة الشخصية  ثباتاإل  –محمد فهر شقفة 
 . 145.ص: 1989 –دمشق   –الطبعة األولى 

:" شهادة األصل للفرع ل تسمع و لكن شهادة األصل  1967 – 7 – 30تاريخ   –قرار محكم النقض السورية  
 العاطفة " على الفرع تسمع لنتفاء 

 .38ص:  - المرجع السابق  الجزء األول  –مشار إليه في : أديب استنبولي 
 



 

  

(. و مع ذلــك يجــن على هؤال  بي نــات   65مقصــــــــــــــودا  بــه ارت ــات جنــايــة أو جنحــة )المــادة  
األشــــخاص أن يؤدوا الشــــهادة عن تلك الواقعة أو المعلومة  متى طلن منهم ذلك من أســــرها  

(. فـالطبيـن الـذي  بي نـات   66لهم على أال يخـل ذلـك بـأحاـام القوانين الخـاحـــــــــــــــة بهم )المـادة  
ــهد بأن تلك المرأة كانت حامال  ألن   تطلن إليه إمرأة إجرا  عملية إجهاض لها, يمانه أن يشــــــ

 الف ا  إليه بسر حملها كان بقصد ارت ات جرم الجهاض.

في عداد األشـــخاص الممنوعين من الشـــهادة بســـبن المحافظة على ســـرية المعلومات  ٌيعد و  
التي تلقوها بســــبن مهنتهم: الصــــيادلة وال هنة و الق ــــاة والممرضــــات و القابالت و رؤســــا  

 المستشفيات ووكال  األعمال.
دير الشــــــــــــــهادة باطلة, بل يعود للمحامة أمر تق ُتعد و إذا تمت الشــــــــــــــهادة رغم هذا المنع, ال  

 ضرورة استبعادها.

ــا اآلخر, ما أبلغه إليه زوجه أثنا  الزوجية  -6 ــي بغير رضـــ ال يجوز ألحد الزوجين أن يفشـــ
ــالهمـا, إال في حـاـلة رفع دعوى من أحـدهمـا على اآلخر, أو رفع دعوى على  ولو بعـد انفصــــــــــــ

 (.بي نات  67جنحة وقعت منه على اآلخر) المادة  أحدهما بسبن جناية أو

ــاهد هذا النهي و في جميع   ــهادة التي تقدم بيانها, إذا خال  الشـ ــاهد عن الشـ حاالت نهي الشـ
ــهادته مخالفة للقانون وتقع   ــهادته عن األمور الوارد عليها ذلك النهي ت ون شـــــــــــ و أدلى بشـــــــــــ
باطلة, و ال يجوز للمحامة أن تبني عليها ق ـا ها إذا تمسـك بالبطالن من شـرا لمصـلحته, 

( فيتعين على المحامــة أن 1فيهــا البطالن متعلقــا  بــالنظــام العــام)  إال في الحــاالت التي ياون 
 تق ي به من تلقا  نفسها ويجوز ل ل من الخصوم أن يتمسك به.

ومن الواضــح أن البطالن في الحالة الثالثة والرابعة يتعلق بالنظام العام لتعلقه بحماية أســرار 
ــاد  ــة والســ ــاتها, أما في الحالتين الخامســ ــســ ــلحة الدولة و مؤســ ــة فإن المنع تقرر رعاية لمصــ ســ

 
: " إذا كان من بين الشهود الذين دعاهم طالب     بّيناتجاء في المذكرة اإليضاحية لمشروع قانون ال  -1

تنع عن  من ل تقبل شهادتهم وجب على القاضي أن يرفض دعوتهم , واذا دعوا وجب عليه أن يم ثباتاإل 
 سماعهم, واذا ظهر له أسباب المنع بعد أداء الشهادة , وجب عليه أن ل يأخذ بها ".

 



 

  

خاحـــــة هي مصـــــلحة عمال  أربات المهن و الصـــــنائع ومصـــــلحة األزواي, وإن كان يتصــــل  
أي ـــــا  في الحالة الخامســـــة بتوفير الثقة العامة في أربات المهن و الصـــــنائع كما يتصـــــل في 

ران  إالحالة األخيرة بايان األسـرة من حيي توفير الثقة المتبادلة بين الزوجين, إذ   غلن  المشـ 
في هاتين الحالتين مصـلحة العمال  ومصـلحة األزواي الشـخصـية, وذلك بدليل أنه أجاز رفع 

ــا العميل أو الزوي حــــــاحن الشــــــأن, ف البطالن جزا  مخالفة المنع في هاتين   ٌيعد المنع برضــــ
الحالتين غير متعلق بالنظام العام فال يجوز للمحامة أن تق ـــــــــــــي به من تلقا  نفســـــــــــــها وال 

 جوز لغير الخصم الذي شر ا المنع المذكور لمصلحته أن يتمسك به.ي
 المبحث الثاني 

 القواعد اإلجرائية 
راع لقد وســـــــ          بشـــــــهادة الشـــــــهود, حيي ال   ثبات ســـــــلطة المحامة فيما يتعلق بال  المشـــــــ 

يقتصـر األمر على تخويلها سـلطة إجابة طلن التحقيق أورف ـه, وسـلطة األمر بالتحقيق من 
تلقا  نفسـها, بل أجيز لها اختيار من ترى سـماعه من شـهود غير من اختارهم الخصـوم, كما 
ة أجيز لها توجيه أســـــــــئلة إلى الشـــــــــهود غير ما يوجهه إليهم الخصـــــــــوم. وبذلك تتمثل ســـــــــلط

تعيين    -3ها  ثباتتحديد الطريقة المالئمة ل  -2ها  إثباتتقدير  الواقعة المراد   -1القاضـي في: 
 .بي نةترجيح ال -4 ثبات الطر  المال  بال

ويجري االسـتماا للشـهادة إما بصـورة فرعية أثنا  نظر دعوى قائمة أو بصـورة أحـلية بدعوى  
 :اآلتيمستقلة على الوجه 

 المطلب األول 
 أثناء نظر دعوى قائمة الشهادة 

 تقديم طلب لستماع الشهود: -أولً 

ــم الذي يطلن ال (1 ــهود أن يقدم طلبا  بذلك إلى المحامة.   ثبات على الخصـــ ــهادة الشـــ بشـــ
ــة, و  ــبط الجلسـ ــر ضـ ــفهيا  يدون في مح ـ وقد أجاز القانون أن ياون هذا الطلن خطيا  أو شـ

ــمن هذا الطلن الوقائع التي يراد   ــهود على أال ها بإثباتيجن أن يت ـــ ــما  الشـــ ــهادة و أســـ الشـــ



 

  

يتجاوز عددهم الخمســـــــــــة في الواقعة الواحدة إال إذا أجازت المحامة تســـــــــــمية عدد أكثر من 
راخمسة على كل واقعة, ف  (.1لم يقيد القاضي بعدد معين من الشهود ) المش 

فيها القانون  ويحق للمحامة أن تقرر من تلقا  نفسـها اسـتماا الشـهود في األحوال التي يجيز  
 (.2بالشهود متى رأت في ذلك فائدة حقيقية) ثبات ال

بالشــــــــــــهادة, فيطلن رد هذا الطلن, إما ألن    ثبات يحق للخصــــــــــــم أن ينازا في طلن ال (2
هـا  إثبـات ـبالشــــــــــــــهـادة غير مقبول بمقت ــــــــــــــى أحاـام القـانون, أو ألن الواقعـة التي يراد   ثبـات ال

بالشـــــهادة غير منتجة في النزاا. كما يحق له االعتراض على ســـــماا الشـــــهود الذين ســـــماهم  
 الخصم ألنهم ممنوعون من الشهادة. 

 ـبالشــــــــــــــهـادة, حتى من تلـقا  نفســــــــــــــهـا, إذا وجـدت أن  ثـبات يحق للمحامـة أن ترفض ال  (3
 :اآلتيةها لم يتوافر فيها الشروط القانونية إثباتالواقعة المراد 

ممانـــة   -5معينـــة.  -4جـــائز قبولهـــا.      -3متعلقـــة بـــالـــدعوى.    -2منتجـــة في النزاا.    -1
 متنازا عليها. -6الحصول. 

 كما أن للمحامة أن تستبعد من أدا  الشهادة الشهود الممنوعين من ذلك.      (4

 المحكمة لالستماع للشهود: إصدار قرار من -ثانياً 

ــأن, تحت طائلة ثبات إذا قررت المحامة تلبية طلن ال , يجن أن يت ـــمن قرارها في هذا الشـ
( و ذلـــك ل ي ياون  بي نـــات 71هـــا )المـــادة  إثبـــاتالبطالن, كـــل واقعـــة من الوقـــائع المطلوت  

لتي رف ــــــت ها بالشــــــهادة و بالوقائع اإثباتالخصــــــوم على علم بالوقائع التي أجازت المحامة 
ها, وحتى يتعين للقاضـــي الحدود التي يجن عليه أن يحصـــر فيها إفادات الشـــهود, إثباتإجازة  

 
من إحضار شهود زور كلما أنس أن   ثبات إن الغرض من تحديد عدد الشهود هو عدم تمكين طالب اإل  -1

المحكمة  الشهود الذين أحضرهم لم تتفق شهاداتهم أو خالفت دعواه أو لم يشهدوا بشيء أو لم تقتنع 
 بشهادتهم.  

بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي   ثبات :" على الخصم الذي يطلب اإل بّينات من قانون ال 68تقضي المادة  -2
ها في طلباته الكتابية أو شفاها في الجلسة وأن يسمي شهوده على أن ل يتجاوز عددهم الخمسة في  إثباتيريد 

 المحكمة ذلك"الواقعة الواحدة إل إذا أجازت له 
:" للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقرر استماع الشهود في األحوال التي يجيز  بّيناتمن قانون ال  70وتقضي المادة 
 بشهادة الشهود متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة."  ثباتالقانون فيها اإل 



 

  

ــادر عن   ــا الحام الصـــ ــمن أي ـــ ــأنه. ويت ـــ ــهادة بشـــ ــهود على ما دعوا للشـــ و حتى يطلع الشـــ
 بالشهادة, تعيين الجلسة المحددة الستماا الشهود. ثبات المحامة بقبول ال

 تبليغ الشهود: -ثالثاً 

يبل ل الشــهود وجوت الح ــور أمام المحامة بواســطة المح ــرين, و يجن أن يتم هذا   (1
التبليل قبل التاريخ المعين بأربع وعشـرين سـاعة على األقل, وي ـا  إلى هذا الميعاد مواعيد 
المســافة المقررة في القانون. ويجن أن تت ــمن مذكرة تبليل الشــاهد بيانا  موجزا  للدعوى التي 

فيها والماان الذي يتعين عليه الح ـــــــور فيه و تاريخ الح ـــــــور وســـــــاعته  يطلن ســـــــماعها  
 (. بي نات  73)المادة  

و نرى أنه يجوز للخصــم أن يح ــر شــاهده معه في الجلســة المعينة الســتماا شــهادته بدون 
عفى الخصـــم من إيداا نفقات الشـــهود إذا تعهد على أن يُ   بي نات   69إذ جا  في المادة   -تبليل

الشـــهود بنفســـه, وبالتالي فال حاجة لتبليغهم ما دامت مســـؤولية ح ـــورهم تقع على بإح ـــار  
 .-عاتق هذا الخصم 

ل الشـــــاهد مذكرة الت ليه بالح ـــــور, و كانت هذه المذكرة مســـــتوفية شـــــروطها  إذا تبل    (2
عن الح ـور لسـبن مشـروا, يحق للمحامة أن تحام عليه بغرامة, وأن  القانونية, و لم يعتذر

ه جبرا  و ياون حامها في هذا الخصــــــــوص مبرما , على أنه يحق للمحامة إذا تقرر إح ــــــــار 
أثبــت الشـــــــــــــــاهــد أن تخلفــه كــان راجعــا  إلى عــذر مقبول, أن تعفيــه من أدا  الغرامــة كلهــا أو 

 (. بي نات  74بع ها)المادة 

 الستماع للشهادة في قاعة المحكمة: -رابعاً 

ــماا الشـــهود أمام المحامة في قاعة المحاكمة وفي جلســـة علنية إال إذا رأت   (1 ياون سـ
 المحامة ضرورة سماا إفادة أحد الشهود أو جميعهم في جلسة سرية.

وإذا اقت ـى سـماا شـهادة رئيس الجمهورية تنتقل المحامة إليه لسـماا شـهادته)المادة    (2
ــماا إبي نات   72 ــاهد إذا كان له عذر يمنعه من ( كما يجوز للمحامة االنتقال لســــــــــ فادة الشــــــــــ

(, وأما بي نات   1فقرة    75الح ــــــــــور ولها أي ــــــــــا أن تنتدت أحد ق ــــــــــاتها لهذه الغاية)المادة 
ــماعهم بإنابة المحامة التي  ــاص منطقة المحامة, فيجوز ســــ ــهود المقيمون خاري اختصــــ الشــــ



 

  

البيانات الخاحـــة يقيمون في منطقتها, وفي هذه الحالة يتم تنظيم حـــحيفة اســـتنابة تت ـــمن  
بشـــــخصـــــية الشـــــهود والوقائع التي يراد اســـــتشـــــهادهم عليها وترســـــل إلى هذه المحامة. و تعد 
المحامة المنابة مح ـــــرا  بما ســـــمعت من شـــــهادة الشـــــهود يوقعه الرئيس و الق ـــــاة و كاتن 

 (.بي نات  76ال بط و يرسل إلى المحامة المنيبة )المادة 
بعد تحليفه يمينا بأن يقول الحق ويســـــتثنى من   ُتســـــمع شـــــهادة كل شـــــاهد على انفراد,  (3

حل  اليمين من تسـمع شـهادته على سـبيل االسـتدالل ويجن أن يتم سـماا شـهادة الشـاهد بعد 
أن يســـأله رئيس المحامة عن اســـمه ولقبه وســـنه ومهنته ومحل إقامته و اتصـــاله بالخصـــوم  

 إلى   ألمور الجوهرية بالنســـــــبة"حل  اليمين للشـــــــاهد من ا-(.1بالقرابة أو االســـــــتخدام وغيرها)
قيمة الشـــــهادة وألن الشـــــهادة الحاحـــــلة بدون يمين ت ون باطلة وال يعتد بها وهذه مســـــألة من 

ــها " ــهادة أحدهم -2النظام العام يجوز لمحامة النقض إثارتها من تلقا  نفســـــــ "ال يقدح في شـــــــ
ألن القســــم هو الحل  بصــــيغة وهللا وليس باســـم    النجيلتحليفه وتحت يده بالقســــم القرآن أو 

 .-3ال تات " 

إذا ح ــــــر الشــــــاهد وامتنع عن أدا  اليمين أو عن الجابة بغير ســــــبن قانوني, يحام    (4
 (.بي نات 78عليه بغرامة ما لم يتنازل الخصم عن الشهادة )المادة 

يتم سـماا الشـهود بح ـور الخصـوم و ل ن يحق لرئيس المحامة أو للقاضـي المنتدت   (5
أن يأمر أحد الخصـــــوم بالخروي تأمينا  للشـــــاهد على حريته. وبعد أن يؤدي الشـــــاهد شـــــهادته 

 (.بي نات  77يدعو القاضي الخصم ويطلعه على الشهادة المؤداة في غيابه ) المادة 

 
الحجز ل تعتبر بحكم   :" اإلفادات الواردة في ضبط 1966تاريخ  307اجتهاد محكمة النقض السورية قرار  -1

 الشهادة المأخوذة في مجلس القضاء.. باعتبار أنها أخذت بدون تحليف خارج مجلس القضاء" 
مؤسسة  - القسم األول-في الفقه والجتهاد –بّيناتقانون  ال -أسعد الكوراني -مشار إليه في: ممدوح عطري  

 . 107ص:  -50.قاعدة: 1995 -النوري 
- مشار إليه في: عبد القادر جار هللا األلوسي- 2004/  2/ 17تاريخ  165أساس 120قرار محكمة النقض -2
 441ص:   -لمرجع السابق ا
ــاس 2309قرار محكمة النقض -3 ــار إليه في: عبد القا- 2006/  12/ 24تاريخ   4590أســــ ــيمشــــ - در جار هللا األلوســــ
 . 481ص:  -لمرجع السابق  ا



 

  

ــاه  (6 ــئلة إلى الشــــ ــي, وإذا كانت المحامة جماعية  وياون توجيه األســــ د عن طريق القاضــــ
 فيحق ل ل ع و أن يوجه األسئلة إلى الشاهد بواسطة الرئيس.

يســــتجوت الشــــاهد عن مالبســــات الوقائع التي تطلن الشــــهادة بشــــأنها, وعن تفاحــــيلها    (7
 وعن طريق اتصالها بعلمه.

ذن من المحامة و تؤدى الشـــــــهادة شـــــــفاها  وال يجوز االســـــــتعانة بمذكرات ماتوبة إال بإ  (8
( ومن ال قدرة له على ال الم فيؤدي الشهادة بي نات   82حيي تسوغ طبيعة الدعوى ذلك )المادة

 (.بي نات  83إذ أمان أن يبين مراده بال تابة أو الشارة إذا أمان أن يبين مراده منها)المادة 

ه تعيينا   وال يشـــــترط شـــــرط خاص في أدا  الشـــــهادة أو قبولها, ويافي تعيين المشـــــهود ب  (9
نافيا  للجهالة. و يقتصــــــر في ذلك على ماتراه المحامة كافيا  للوحــــــول إلى الحقيقة وال يزكى 

 (.بي نات  81الشاهد )المادة

ويحق للخصــم الذي تؤدى الشــهادة ضــده أن يبين للمحامة ما يخل بشــهادة الشــاهد, و   (10
ــي أن ــئلة, وعلى القاضـ ــي ما يرى من األسـ ــطة القاضـ يجيبه إلى ذلك إال   له أن يوجه له بواسـ

ــاهد آخر) المادة   ــاهدا  بشـ ــي أن يواجه شـ ــؤال غير منتج. كما يحق للقاضـ   79إذا وجد أن السـ
 (.بي نات من قانون ال

تث بت إجابات الشـــــهود في مح ـــــر الجلســـــة بصـــــيغة المت لم دون تغيير فيها, ثم تتلى   (11
ــدرت عنه و له أن يدخل عليها ما يرى من تعديل و يذكر التعديل   هذه األقوال على من حــــــ

 (.بي نات من قانون ال 84عقن نن الشهادة )الفقرة األولى من المادة 

ــاهد   (12 ــوم إلى الشـــــــــ ــئلة الموجهة من الخصـــــــــ ــر جميع األســـــــــ و يثبت كذلك في المح ـــــــــ
والمالحظات التي أبديت في شـهادته, وكذلك  األسـئلة التي وجهت مباشـرة إليه من القاضـي)  

 (.بي نات قانون المن  84من المادة  2الفقرة 

تؤدى الشــــــــــهادة باللغة العربية, و للمحامة أن تســــــــــمع أقوال الشــــــــــهود الذين يجهلونها   (13
 بواسطة مترجم بعد حل  اليمين.

 تقدير نفقات الشهود: -خامساً 



 

  

على أن تقدر المحامة نفقات الشـهود بنا  على طلبهم ويتقاضـون ما   بي نات   85تنن المادة  
يقــدر لهم من المبلل الــذي أودا لحســــــــــــــــات النفقــات. إذ يتوجــن على المحامــة عنــد إجــازة  

إيـداعـه في ديوان   ثبـات بـالشــــــــــــــهـادة أن تعين بقرارهـا المبلل الـذي يجـن على طـالـن الثبـاتال
اليداا إال الخصم الذي تعهد بإح ار شهوده  المحامة لحسات نفقات الشهود, وال يعفى من

 (.بي نات  69بنفسه ) المادة 
 

 المطلب الثاني 
 استماع الشهادة بدعوى أصلية 

راأجاز  طلن اســــتماا إفادة أحد الشــــهود بدعوى أحــــلية إذا كان يخشــــى فوات فرحــــة   المشــــ 
 . إليهاالستشهاد بالنسبة 

يخشـى فوات فرحـة االسـتشـهاد بشـاهد على تق ـي بما يلي:  " يجوز لمن   بي نات   86فالمادة 
موضـــــــــوا لم يعرض بعد أمام الق ـــــــــا  و يحتمل عرضـــــــــه عليه أن يطلن في مواجهة ذوي 
الشأن سماا ذلك الشاهد. و يقدم هذا الطلن إلى قاضي األمور المستعجلة, و ت ون النفقات 

 على من طلبه ".
راومنع   ــ  ــهادة و تقديمه إلى ا  المشـ ــر الشـ ــورة من مح ـ ــليم حـ لق ـــا  إال إذا رأت محامة تسـ

ــم    إثبات الموضــــــــــــوا, عند نظرها الدعوى جواز   الواقعة بشــــــــــــهادة الشــــــــــــهود. و يحق للخصـــــــــ
االعتراض أمــامهــا على قبول هــذا الــدليــل, كمــا ياون لــه أن يطلــن ســــــــــــــمــاا شــــــــــــــهود النفي 

 (.بي نات  87لمصلحته )المادة 
 المطلب الثالث 

 تقدير شهادة الشهود
 سلطة القاضي في تقدير الشهادة: -أولً 

رالقد منح   هادة أو رف ــها, وال يخ ــع قراره في للقاضــي الســلطة المطلقة في قبول الشــ المشــ 
 : "    بي نات من قانون ال 62هذا الشأن إلى رقابة محامة النقض, وهو ما نصت عليه المادة 



 

  

تقدر  المحامة قيمة شـهادة الشـهود من حيي الموضـوا, و لها أن تأخذ بشـهادة شـخن  -1
 تقتنع  بصحتها.واحد إذا اقتنعت بصحتها, كما لها أن تسقط شهادة شاهد أو أكثر إذا لم 

ــها مع بعض أخذت  -2 ــهود بع ـــــــ ــهادة الدعوى, أو لم تتوافق أقوال الشـــــــ إذا لم توافق الشـــــــ
 المحامة من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته.

 على أخرى  وفقا  لما تستخلصه من ظرو  الدعوى ". بي نةللمحامة أن ترجح  -3
ــي ــع لتقدير القاضـ ــهادة تخ ـ ــابقة أن الشـ ــلطة يتبين من نن المادة السـ , وياون له كامل السـ

 في تقدير قيمتها, أيا  كان عدد الشهود و أيا  كانت حفاتهم. 
وقائع معينة بالشهادة, وتقدير القاضي في هذا   إثبات كما أن للقاضي مطلق الحرية في قبول  

 الشأن ال يخ ع لتمحين من محامة  النقض ألنه من األمور الواقعية.
 تقدير الشهادة:  رقابة محكمة النقض على –ثانيًا  

ما لم تنقلن إلى محامة -إن تقدير شـــــــــــــهادة الشـــــــــــــهود غير خاضـــــــــــــع لرقابة محامة النقض 
, كما وأنه يدخل في ســـــــلطة قاضـــــــي الموضـــــــوا التقديرية: يقصـــــــد بذلك قاضـــــــي -موضـــــــوا

ــهود  ــهادة الشــــ ــلطة تقدير شــــ ــي ف ما أن لمحامة أول درجة ســــ ــوا في درجتي التقاضــــ الموضــــ
ــبة  واألخذ منها بما تطمئن إليه, ف ذلك األمر با محامة ثاني درجة, حيي ياون لها إلى لنســـــــــ

تـقدير شـــــــــــــــهادة الشــــــــــــــهود من جديد, واألخذ منـها بـما تطمئن هي إلـيه و إلـغا  تـقدير محاـمة 
الدرجة األولى لها, فيجوز أن يطعن أمام محامة االســـــــــــــتئنا  بخطأ محامة أول درجة فيما 

ــهود أو فيما اطمأنت إليه أو في ترجيح أق ــته من أقوال الشــــ ــتخلصــــ ــاهد على أقوال اســــ وال شــــ
شــاهد آخر. وياون لمحامة الدرجة الثانية في هذا الشــأن مثل ســلطة محامة الدرجة األولى, 
ــلطة مراقبة ســــالمة تقدير محامة الدرجة األولى في هذا الخصــــوص عندما يتم   بل إن لها ســ

ــتئنا  حامها ــتمعت إليهم  "-اســـ ــهود الذين اســـ ــماا الشـــ محامة إن المحامة ليســـــت مالفة بســـ
كما إن تقدير توافر الشــــروط العامة متروك لقاضــــي الموضــــوا دون رقابة   -1"الدرجة األولى

 
- مشار إليه في: عبد القادر جار هللا األلوسي  -1994/   4/  10تاريخ    1311أساس    1248قرار محكمة النقض   -1
 . -10ص:  -لمرجع السابق  ا



 

  

ــع    أو  بي نةبال  ثبات عليه من محامة النقض.أما جواز ال ــألة قانونية يخ ـــــــــ عدم جوازه, فمســـــــــ
 القاضي فيها لرقابة محامة النقض. 

العام فال تملك المحامة الق ـــــا    ال يتعلق بالنظام  بي نةبال  ثبات ومن المقرر أن عدم جواز ال
 به من تلقا  نفسها, بل يجن أن يتمسك به الخصم الذي قرر لمصلحته.



 

  

 الفصل الثاني 
 القرائن 

 
 تمهيد:

تعر   القرائن بأنها: النتائج التي يسـتخلصـها القانون أو القاضـي من واقعة معروفة إلى واقعة 
(. فالقرينة هي اســـــــتنباط أمر  2غير ثابت)(. أو اســـــــتنباط أمر ثابت من أمر 1غير معروفة )

 مجهول من أمر معلوم.
ــتنبطه   راوالقرائن نوعان: نوا يســــــ ــ  نفســــــــه مما يغلن وقوعه عمال  في طائفة معينة من  المشــــــ

فـإذا قرر القـانون   –(  3عليهـا في حــــــــــــــيغـة مجردة )  الحـاالت فيبنى عليـه قـاعـدة عـامـة ينن  
ونوا   -العاس إلى الخصــــــــــم    إثبات عن   قرينة لمصــــــــــلحة طر  من أطرا  الدعوى انتقل  

ــمى وقائع أو أمارات(  ــة عليه ) وتسـ ــوا من وقائع الدعوى المعروضـ ــي الموضـ ــتنبطه قاضـ يسـ
 استنتاجات فردية في حاالت خاحة. ٌيعد و 

 
 من القانون المدني الفرنسي. 1349كما عرفتها المادة  -1

.   2002 -دمشق  -الطبعة التاسعة –أصول المحاكمات في المواد المدنية و التجارية  –د.رزق هللا انطاكي 
 . 580ص: 

 .84ص: -واجراءاته  ثباتأصول اإل  –الوافي في شرح القانون المدني  -مرقس د.سليمان  -2
البعض أن القرينة القانونية هي قاعدة موضوعية لكن ذلك غير صحيح مثال ذلك : جعل كمال   يع د"   -3

األهلية منوطًا ببلوغ سن الثامنة عشرة , فهذه قاعدة موضوعية دفع المشرّع إلى تقريرها أن الغالب الراجح  
الوقوع أن الشخص ل يكتمل نضجه قبل هذه السن. ول يجوز القول بأنها تقرر قرينة قانونية , ولو وصفت تلك  

ية وتكون تصرفاته قابلة للبطال , ولن يجوز  القرينة بأنها قاطعة . فمن لم يبلغ هذه السن يكون ناقص األهل
أن شخص قد بلغ من النضوج العقلي وحصل على قدر كبير من الخبرة رغم أن   إثبات منع تطبيق هذه القاعدة ب

 سنه أقل من الثامنة عشرة , ولن يجدي في ذلك يمين أو إقرار".
 . 202. ص: 1986 –الدار الجامعية  –ة في المواد المدنية والتجاري ثباتأصول اإل  –د. رمضان أبو السعود 



 

  

والنوا األول هو القرائن القانونية وهي ليســـــــت أدلة بمعنى ال لمة و إنما هي تت ـــــــمن إعفا   
من األدلـة   ٌيعـد . و النوا الثـاني هو القرائن الق ــــــــــــــائيـة و  ثبـات لمؤقتـا  أو نهـائيـا  من عـن  ا

 :اآلتيبمعنى ال لمة. وسندرس هذين النوعين وفق 
 المبحي األول: القرائن القانونية

 المبحي الثاني:القرائن الق ائية 
 المبحث األول 

 القرائن القانونية 
ــتنتاي وقائع من و  ــتنتاي, اســــ فيها   ثبات قائع أخرى, فال يقع الالقرينة القانونية تقوم على االســــ

على الواقعة ذاتها مصــــــــدر الحق, بل على واقعة أخرى, إذا ثبتت أمان أن يســــــــتخلن منها 
راها. و هنا  إثباتالواقعة المراد  هو الذي يقوم بهذا االســــتنتاي, ومن هذا نرى أن القرينة   المشــــ 

 ليست أدلة مباشرة, بل هي أدلة غير مباشرة.
 

 المطلب األول 
 ماهية القرينة القانونية

 
 تعريف القرينة القانونية: -أولً 

القريـنة القـانونـية ـبأنهـا: القريـنة التي ينن عليهـا القـانون والتي تغني من  بي ـنات عر   ـقانون ال
 (.بي نات  89) المادة ثبات تقررت لمصلحته عن أي طريقة أخرى من طرا ال

من هذا التعريه نجد أن القرينة القانونية تختل  عن القرينة الق ائية, كما سنرى, في أن ال 
 ام القانون نفسه الذي يحدد آثارها القانونية.عمل للقاضي فيها, بل تستنبط من أحا

رافت ون القرائن  قانونية إذا قام   نفســـه بهذا االســـتنباط و نن على نتيجته في حـــيغة   المشـــ 
 عامة مجردة تبين الشروط الواجن توافرها في التمسك بهذه القرينة.



 

  

كمـا في القرينـة    ت ثبـا,و ليســـــــــــــــت دليال  لإلثبـات و مهمـة القرينـة القـانونيـة هي العفـا  من ال
, ألن القانون  ثبات الق ائية. فالخصم الذي يتذرا بوجود قرينة قانونية لمصلحته يعفى من ال

 ها ثابتة بوجود القرينة. إثباتاعتبر الواقعة المراد 
 ل قرينة بغير نص:  -ثانياً 

امة, كان الذي تق ــــي به القواعد الع  ثبات وألن القرينة القانونية إعفا  اســــتثنائي من عن  ال
اســــــــــتثنائيا , فال    ٌيعد ال بد في األخذ بها في كل حالة من وجود نن عليها, وكان هذا النن 

 يجوز إذن التوسع في تفسيره وال القياس عليه. 
 فركن القرينة القانونية هو القانون, و ال يمان أن تقوم قرينة قانونية بدون نن قانوني.

 قوة القرينة القانونية:  -ثالثاً 
د النن وتوافرت شـروطه في حالة معينة وتمسـك ذوي الشـأن بالقرينة القانونية وجن  متى وج

ــي أن  ــاها, أي أن للقرينة القانونية قوة ملزمة, فال يملك القاضـ على القاضـــي أن يحام بمقت ـ
رايطالن من يتمسك بالقرينة أن يثبت األمر الذي اعتبره   ثابتا  بمقت اها. المش 

 القانونية من حيي قوتها إلى نوعين:وتقسم القرائن 
 ما يخالفها. إثبات قرائن قانونية بسيطة أو غير قاطعة وهي التي يجوز  -1
 ما يخالفها. إثبات قرائن قانونية قاطعة وهي التي ال يجوز  -2

ــت علـيه المـادة    ــل في القريـنة القـانونـية أن ت ون غير قـاطعـة, وهو مـا نصــــــــــــ   89و األحــــــــــــ
قض هذه القرينة بالدليل العاســـي ما لم يوجد نن يق ـــي بغير  :".... على أنه يجوز نبي نات 
 ذلك".
 ما يخالف القرينة القانونية:  إثبات  -رابعاً 

راشــــــــــــــي  من األمور التي اعتبرهـا   إثـبات إن من يحتج علـيه بقريـنة ـقانونـية ال يلزم ـب  المشــــــــــــــ 
 شروطا  النطباا تلك القرينة. 



 

  

كما لو كان  ٌيعد , فإنه  ثبات لمصــــــلحته عن عن  الو ألن القرينة القانونية تغني من تقررت 
ــمه    ثبات قد نهض بعن  ال ــه عليه القواعد العامة, ويقع على خصــــ  إثبات الذي كانت تفرضــــ

 العاس وفقا  للقواعد العامة أي ا .
بـال تـابـة أو بـالقرار أو بـاليمين   ثبـات عاس القرينـة القـانونيـة غير القـاطعـة بـال  إثبـات فيجوز  

بها في جميع األحوال, كما يجوز ذلك بشــــهادة الشــــهود   ثبات ة مطلقة يجوز الألن هذه األدل
 و بالقرائن الق ائية.

 القانونية:  الهدف من القرينة  -خامساً 
رايهد    :اآلتيةعند النن على قرائن قانونية إلى تحقيق األهدا   المش 

ــد من النن عليها منع األفراد من التحايل على القانون, ومن ذلك ما نن عليه   -أ قد يقصـــ
را من أن التصــــــر  الذي يصــــــدر من شــــــخن في مرض الموت قرينة على أنه تبر ا   المشــــــ 

 حدر في مرض الموت.
راو ـقد يرى   -ت  يتـعذر في بعض الحـاالت إلى درجـة كبيرة, فيقيم قريـنة   ثـبات أن ال المشــــــــــــــ 

على الـمدعي. مـثال ذـلك: افتراض الخطـأ في جـاـنن متولي الرـقاـبة,    ثـبات ا عـن  اليخف  بـه
رافقد رأى   أن االلتزام بالرقابة قرينة على خطأ متولي الرقابة. المش 

راجعل  كما من قانون الســــــير خطأ   196من القانون المدني والمادة    166في المادة  المشــــــ 
نفي الخطأ ينتقل إلى الفاعل وال يعفى الفاعل من   إثبات ن عن  الفاعل مفترضــــــــــــــا  ولذلك فإ

ــبن قوة قاهرة أو خطأ شـــــــخن ثالي دون أن  ــرر كان بســـــ ــؤولية إال إذا أثبت أن ال ـــــ المســـــ
 يرت ن الفاعل أي خطأ.

راوقد ي ــــع   -ت    555القرينة القانونية أخذا  بالمتعار  بين الناس. مثال ذلك: المادة  المشــــ 
) الوفا  بقســـــط من األجرة قرينة على الوفا  باألقســـــاط الســـــابقة على هذا من القانون المدني 

القســــط حتى يقوم الدليل على عاس ذلك (. فإذا ادعى مؤجر على مســــتأجر بأجور متراكمة  
ــهر  ــل إلى عدة أشــ ــل إن عن  -عن فترة زمنية معينة تصــ األجور بااملها يقع    إثبات واألحــ

بوفا  أجرة الشـهر األخير كان هذا اليصـال قرينة   وقدم المسـتأجر إيصـاال    –على المسـتأجر 
عدم الوفا    إثبات مقررة في القانون على أن المســتأجر أوفى األقســاط الســابقة و ينتقل عن  



 

  

إلى المؤجر. ألن المألو  بين الناس هو أن المؤجر ال يعطي مخالصـة عن قسـط الحق إال 
 بعد أن ياون قد استوفى كل حقوقه السابقة.

رار  كما اعتب ــ  ــير على بي نات من قانون ال  19في الفقرة آ من المادة  المشــــــــــ : أن مجرد التأشــــــــــ
الســـــند بما يفيد برا ة ذمة المدين قرينة قانونية على برا ة الذمة ولو كان التأشـــــير دون توقيع  

عدم الوفا  إلى الدائن بدال   إثبات مادام الســــــند لم يخري من حيازة الدائن, وبذلك ينتقل عن  
 من المدين.

  إثبـات كمـا أن التقـادم الطويـل قرينـة قـانونيـة إلى جـانـن المســــــــــــــتفيـد منـه, وبـذلـك ينتقـل عـن   
 انقطاعه أو وقفه إلى الخصم.

 المطلب الثاني 
 أنواع القرائن القانونية 

أو مطلقة  إلى قرائن قانونية قاطعة ثبات تنقسم القرائن القانونية من حيي قوتها في ال 
و أحاام محامة الموضوا في القرائن القانونية تخ ع لرقابة  وقرائن قانونية بسيطة. 

محامة النقض, فإذا لم تأخذ المحامة بقرينة قانونية بسيطة لم يثبت عاسها أو أخذت 
 بها مع ثبوت ما يخالفها كان الحام معرضا  للنقض. 

 
 الفرع األول 

 القرينة القانونية القاطعة 
 طبيعة القرينة القانونية القاطعة: -أولً 

العادية, كالدليل   ثبات عاســــــــها بوســــــــائل ال  إثبات القرينة القاطعة أو المطلقة ال يجوز مبدئيا   
ــهود. و ل ن يجوز   ــتثنا ات بالقرار الق ـــائي    إثبات ال تابي أو الشـ ــها, عدا بعض االسـ عاسـ

قـامـت القرينـة القـاطعـة على اعتبـارات  بـالقرار أو اليمين إال إذا    ثبـات أو اليمين, وال ينتفي ال
ــية   ــلحة العامة: كقرينة قوة الق ـــــ يةتتعلق بالمصـــــ ــ  ــتمدة من المق ـــــ , وكالقرينة القانونية المســـــ

  372التقادم المســـقط غير المبني على قرينة الوفا  كالتقادم العادي الذي نصـــت عليه المادة 



 

  

ــائي أو   إثبات (, فال يجوز  1من القانون المدني) ــها بأي دليل, حتى وال بالقرار الق ــــــــ عاســــــــ
 اليمين. 

عاســـها بالقرار الق ـــائي أو   إثبات ومن األمثلة في القانون على القرائن القاطعة التي يجوز  
 اليمين: 

ســناد التجارية, إذ ألإلى  اادم القصــير: كالتقادم بالنســبة  القرينة القاطعة المســتمدة من التق  -1
 إثبـات بنى القـانون هـذا النوا من التقـادم على قرينـة قـانونيـة هي قرينـة الوفـا , و ل نـه أجـاز  

 من القانون التجاري(. 503عاسها باليمين )المادة 
و الحيـازة في المنقول قرينـة على مل يـة المنقوالت للحـائز حســــــــــــــن النيـة, وينتقـل عـن     -3

 من القانون المدني(. 927مادة العاس على الخصم )ال إثبات 
و األحاام التي حازت الدرجة القطعية قرينة قانونية إلى جانن المحاوم له عمال بأحاام    -4

إلى الخصــــــــــــــم ليثـبت أن حــــــــــــــفـته في   ثـبات , وينتـقل عـن  البي ـنات من الـقانون ال  90المـادة  
أنه تم االتفاا  الدعوى غير حفته في الحام أو أن سبن دعواه هو غير السبن في الحام أو  

 على عدم االعتداد بالحام. وسنبحي في هذه القرينة وفق اآلتي:
يةقوة القضـية    -ثانياً  غير    ا  ُيقصـد بقوة الشـي  المق ـى به كل حام أحـبح نهائي:المقضـّ

ــى به قابل للطعن فيه   ــبح ماق ـــــ ــوا  بالطرا العادية أو بالطرا غير العادية, بحيي أحـــــ ســـــ
له, ال يمان الخالل به عن طريق الخصـــــــوم أو الق ـــــــا , الحام حقا  ماتســـــــبا  لمن ق ـــــــى  

 وبالتالي تصبح قرينة قانونية قاطعة ال تقبل إثبات العاس.
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 قرينة الحقيقة القضائية : -أ
ــتمل الحام عادة على أمرين:   تقرير وجه الحقيقة الذي يراه القاضـــي في شـــأن الوقائع   -1يشـ

ــلوك  توجيه الخطات في   -2المتنازا فيها   ــم باتباا ســـــــ ــيغة أمر واجن التنفيذ إلى خصـــــــ حـــــــ
 معين.

راإشـارة إلى ما سـبق فقد اعتبر   أن ما يثبت في الحام عن حقيقة الوقائع المتنازا فيها   المشـ 
حجة بمطابقته للواقع,أي أنه أنشــــــأ قرينة قانونية على مطابقة الحقيقة الق ــــــائية للحقيقة    هو

الحقيقــة الواقعــة على   إثبــات تمــال توفيق الحام في  الواقعيــة. وهي قرينــة تقوم على تغلــن اح
 إثبــات احتمــال عــدم توفيقــه في ذلــك. ويترتــن عليهــا إعفــا  من يتمســـــــــــــــك بــالحام من عــن   

 مطابقة المدون فيه للواقع.
ــية  90) في المادة   بي نات وبحي قانون ال ية( في قوة الق ــــــ ــ  ــدد بحثه في القرائن    المق ــــــ بصــــــ

راالقانونية, حيي جعل  ية باكتســـابها درجة  األحاام التي حازت قوة الق ـــية المق ـــ  من   المشـــ 
ــتمد من  ــي وال حتى الدليل المســ القطعية قرينة قانونية من نوا خاص, ال تقبل أي دليل عاســ

راالقرار أو اليمين. وقد افترض  ــ  في ذلك أن الحام هو عنوان الحقيقة, و أن الحقيقة   المشــــــ
ــائـية هي قريـنة ـقاطعـة على الحقيقـية ا لواقعـة. فمتى فصــــــــــــــل في نزاا معين ال يجوز  الق ــــــــــــ

العتبارات تتعلق بالمصــــــــــــلحة العامة تجديد هذا النزاا, إذ لو ســــــــــــمح القانون بذلك لما أمان 
 الوقو  عند حد معين.

ــية   ــتمدة من قوة الق ـ يةعلى أن هذه القرينة القانونية القاطعة المسـ ــ  , و إن قامت على المق ـ
هي ليســــــــت من النظام العام, ولذلك أجاز االجتهاد عدم اعتبارات تتعلق بالمصــــــــلحة العامة ف

  بي ـنات   2/ 90االعـتداد بهـا, كمـا منع المحامـة من إـثارتهـا من تلقـا  نفســــــــــــــهـا وجـا ت المـادة  
 تقرر ذلك بقولها: " ال يجوز للمحامة أن تأخذ بهذه القرينة من تلقا  نفسها ".

 حجية األحكام فيما بين الخصوم: -ب
حاضـــــــــــــها إال بإحدى  األحاام فيما بين الخصـــــــــــــوم تثبت ل ل حام قطعي وال يجوز إد  حجية  

الطرا المقررة للطعن في األحاــام. وألن األحاــام تتفــاوت في قــابليتهــا للطعن فيهــا, تتفــاوت  
إن الحام القطعي "أي ــا  تبعا  لذلك قوة حجيتها أو قوة قرينة الحقيقة الق ــائية التي تثبت لها.



 

  

ــوا أو يحوز حجية األم ــال أو في الموضـ ــوبا  بعين في الشـ ــي به حتى ولو كان مشـ ر المق ـ
اشــــتمل على خطأ في تطبيق القانون ولو كان مخالفا  للنظام العام ويمتنع على الخصــــوم في 
ــل فيها ولو بأدلة  ــألة التي فصــ ــة في المســ ــدر فيها الحام العودة إلى المناقشــ الدعوى التي حــ

أو أثيرت ولم يبحثها الحام الصـادر فيها طالما أنه ال يصـل جديدة أو واقعة لم يسـبق إثارتها  
 -1"إلى درجة االنعدام 

 معنى حجية األحكام : -ت
 ٌيعد حجية بمعنى أنه   –أي ل ل حام فاحـــــــــل في واقعة من وقائع الدعوى –ل ل حام قطعي 

ــد بهـا مجرد  ــأن هـذه الواقعـة. و هـذه هي األحاـام بوجـه عـام ويقصــــــــــــ عنواـنا  للحقيقـية في شــــــــــــ
لتعبير عن قرينة الحقيقة الق ـــــــــــائية بغض النظر درجة هذه القرينة من قوة, ويتمســـــــــــك بها ا

المحاوم له عندما يطالن بترتين آثار قانونية على ما أثبته الحام الصـــــــــــادر لصـــــــــــالحه من 
وقائع أو مراكز قانونية, ســـوا  كانت مطالبته بذلك موجهة إلى خصـــمه الســـابق نفســـه أو إلى 

 شخن آخر.
 حجية الشيء المحكوم فيه : أهمية -ث

ــك بالحام من عن    ــي  المحاوم فيه: هو إعفا  من يتمســـ ــلي لحجية الشـــ  إثبات األثر األحـــ
مطـابـقة الـمدون به للواقع, و لوال تقرير ذلك لجـاز للمحاوم ضــــــــــــــده أن يترك الحام يحوز قوة 

حصـــــل  األمر المق ـــــي ثم يرفع دعوى جديدة يثبت فيها عاس ماثبت في الحام األول. فإذا
على حام بذلك جاز للخصـم اآلخر أن يرفع بدوره دعوى جديدة و أن يحصـل على حام ثان   
لصـــــالحه وهاذا إلى ما النهاية له, فتمتد المنازعات إلى غير حد ويقع الت ـــــارت بين أحاام 
حائزة كلها قوة األمر المق ــــي ويثير ذلك إشــــااالت في تنفيذها لتعذر الجمع بين النقي ـــين  

 األحاام وفائدتها. فت يع هيبة
ــي  المحاوم فيه يحفظ ل حاام هيبتها باعتبارها عنوان الحقيقة ويمنع   ــريع حجية الشـــــــــ فتشـــــــــ

و   ثبات عاسـها, بل إن إنشـا  هذه القرينة القانونية ال يق  أثره عند حد العفا  من ال  إثبات 
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ــتخدام هذه القرينة في تحقيق غرض آخر هو وضـــــــــع حد   ــمح باســـــــ للمنازعات بمنع  إنما يســـــــ
تجددها بعد الفصــــــــــــل فيها. و يتحقق ذلك باالســــــــــــتناد إلى هذه القرينة لدفع الدعوى المجددة 

 .(1)بسبق الفصل, وهو ما يعر  باألثر السلبي ل حاام
 :المقّضيةشروط الدفع بقوة القضية  -ج

يةعلى أن قوة الق ية   :اآلتيةذات حفة نسبية, فهي ال توجد إال إذا توافرت الشروط  المق  
 شروط الحكم: -1
يةالحام بمثابة القرينة القانونية القاطعة المســــــــــتمدة من قوة الق ــــــــــية   ٌيعد ال   إال إذا    المق ــــــــــ 

تت ـــمن الفصـــل في واقعة متنازا فيها بعد ســـماا الخصـــوم في شـــأنها و مناقشـــة أدلتهم وفقا  
فرحـــــة ذلك لهم على األقل. و بذلك يشـــــترط في األحاام التي تحوز حجية    للقانون أو إتاحة

 الشي  المحاوم فيه أن ت ون أحااما  ق ائية, وأن ت ون أحااما  قطعية.
ــدر من جهة   -(1 ــي  المحاوم فيه إال حام يصـ ــائي: ال يحوز حجية الشـ ال بد من حام ق ـ

 ق ائية. وبشرط أال يشوبه البطالن المطلق :
فإنه يحوز    -أي جهة ذات ســـلطة ق ـــائية    -و متى كان الحام حـــادرا  عن مرجع ق ـــائي  

حجية الشـي  المحاوم فيه. ويسـتوي في ذلك أن ياون ذلك المرجع مدنيا  أو جزائيا  أو إداريا ,  
و لو خرجت المحامة في ذلك عن حدود  -و ســـــــوا  كان مرجعا  عاديا  أو مرجعا  اســـــــتثنائيا   

متمتعا  بقوة   ٌيعد حــدر عن محامة غير مختصــة واكتســن الدرجة القطعية    اختصــاحــها, فإذا
ية الق ية  . - المق  

غير أنــه يجــن التفريق بين األحاــام و القرارات التي تصـــــــــــــــدر من المحامــة أو الجهــة ذات 
الســـلطة الق ـــائية بموجن ســـلطتها الق ـــائية و بين ما تصـــدره من أحاام أو قرارات بموجن 

فاألولى تحوز حجية الشـي  المحاوم فيه كالحام بإلزام بتعويض, أما الثانية  السـلطة الوالئية.  
 

" ل يجوز الطعن بحجية األحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية بدعوى مبتدأة بداعي أنها صورية وأنها  -1
وراءها عقد تأمين لمساس ذلك بقوة القضية المقضية"  هذا القرار صادر في معرض دعوى ادعى فيها  تخفي 

المدعي أن بيعه للعقار واقراره قضائيًا بالبيع واسقاطه لحق الطعن كان صوريًا وأن البيع هو بيع وفائي( قرار  
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ــديق   ــادرة بالتصـ ــائية ذلك كاألحاام الصـ ــوا على الجهات الق ـ فال تحول دون عرض الموضـ
يةعلى مح ـــــر الصـــــلح,وكذلك حصـــــر الرث الشـــــرعي ال يتمتع بقوة الق ـــــية   ألنه    المق ـــــ 

 (. 1والئية ال الق ائية)يصدر عن المحامة الشرعية بحسن سلطتها ال
ويشــترط أن ياون الحام حــحيحا  ال يشــوبه بطالن مطلق, كما لو حــدر الحام من قاض لم 
يســـمع المرافعة. أما البطالن الناشـــي  عن عدم مراعاة إجرا ات العالن, فهو بطالن نســـبي  

كل آثاره مالم ال يعدم الحام, بل يظل الحام قائما  موجودا  و إن كان مشــــــوبا  بالبطالن فينتج  
ــت مواعيد  يقض ببطالنه عن طريق الطعن فيه بإحدى طرا الطعن المقررة قانونا , فإن م ـــ

يةالطعن دون حدوثه أو كان غير قابل للطعن أحــــبح حائزا  لقوة الق ــــية   , داال  بذلك  المق ــــ 
 على ححة إجرا اته. 

الحام الصـــادر من ويشـــترط في جميع األحوال أن ياون الحام حـــادرا  من جهة ســـورية. أما 
ــدر من المحامة الوطنية  محامة أجنبية فال يحوز حجية الشــــــي  المحاوم فيه طالما لم يصــــ

وهي محامة البداية المدنية في المنطقة المراد تنفيذ   –المختصــة قرارا  بإكســائه حــيغة التنفيذ  
يصـح إقامة  ثبات مجرد أداة لإل ٌيعد , وكل ما يترتن عليه من أثر هو أن -الحام في دائرتها 

قرينة قانونية بســـــيطة ال قاطعة, فيجوز للمحامة التي ياون   ٌيعد الدليل على عاســـــها أي أنه  
ــبة   ــه. كذلك األمر بالنســ إلى  مطروحا  عليها أن تأخذ بما أثبته مالم يقم لديها دليل على عاســ

 أحاام المحامين, إذ ال بد من إكسائها حيغة التنفيذ.

ي أن ياون قد فصــــل في واقعة متنازا فيها. و الحام القطعي كون الحام قطعيا : أ  -(2    
هو الذي يفصــل في موضــوا المنازعة كله أو بع ــه, فصــال  حاســما  ال رجوا فيه من جانن 

ال - بي نــة بــال  ثبــات المحامــة التي أحـــــــــــــــدرتــه كــالحام بثبوت الــدين أو الوفــا  والحام بجواز ال
النهائية بل يافي انق ــــــا  مدة الطعن   ضــــــرورة ألن ياون الحام القطعي قد اكتســــــن الدرجة

 .-تصديقه من قبل المحامة التي تم رفع الطعن إليها فيه دون طعن أو

 
القرارات الولئية هي القرارات التي تصدر عن المحكمة بموجب سلطتها الولئية, والعبرة هي لطبيعة الموضوع   -1

 الذي يصدر فيه قرار القاضي, فإن كان األمر يتعلق بخصومة بين طرفين فصل فيها فهو قرار قضائي.



 

  

تحسـم مسـألة متفرعة عنه,    أما األحاام التي ال تفصـل في موضـوا النزاا كله أو بع ـه و ال
الدعوى . أحاام تتعلق بســير  2. أحاام وقتية  1فتوحــ  بأنها غير قطعية, وتشــمل نوعين:  

 وتحقيقها.
: هو الذي يصــدر في طلن وقتي أو في طلن باتخاذ إجرا  تحفظي لتنظيم  الحام الوقتي. 1

مراكز الخصــوم تنظيما  مؤقتا  إلى أن يفصــل في موضــوا النزاا القائم بينهم كالحام في طلن 
 تقرير نفقة للزوجة على زوجها.

م مرحلة عابرة من مراحل التقاضــــــي في هذه األحاام ال يثبت لها الحجية ألنها بطبيعتها تنظ
انتظار موضوا النزاا ياون مجلها أن ينتهي أثرها بصدور الحام بحسم النزاا, فت ون حجيتها  
مرتبطـة ـبالظرو  التي حــــــــــــــدرت فيـها, فتظـل طـالـما بقـيت تـلك الظرو  على حـالـها, وتزول  

 بتغير تلك الظرو  تغيرا  يمان حمل المحامة على تعديل ذلك الحام.
ير أن هذه الحجية للحام الوقتي ال تزول من تلقا  نفسها بمجرد تغير الظرو  التي حدر غ

 فيها, وإنما يتوق  زوالها على حدور حام جديد ناسخ لذلك الحام الوقتي.
أما إذا بنى القاضــــــي ما أحــــــدره من أمر في حامه الوقتي على ثبوت إحدى وقائع الدعوى, 

 حجية الشي   المحاوم فيه فيما يتعلق بهذه الواقعة. قطعيا  ويحوز ٌيعد فإن هذا الحام 
: كـالحام بـالحـالـة إلى التحقيق أو برفض أمـا الحام المتعلق بســــــــــــــير الـدعوى و تحقيقهـا.  2

طلن التحقيق والحام بندت خبير, فليسـت له أية حجية ما لم يت ـمن فصـال  قطعيا  في شـأن  
 بة إلى هذه الواقعة وحدها.واقعة معينة فيحوز حجية الشي  المحاوم فيه بالنس

ــية   ــتمدة من قوة الق ـــ يةوكذلك تتعلق القرينة القانونية المســـ ــ  في منطوا الحام ال في   المق ـــ
أســــــــبابه إال إذا كانت هذه األســــــــبات مرتبطة ارتباطا  وثيقا  بالمنطوا بحيي ال يقوم المنطوا 

ــبات المرتبطة بالمنطوا ار  ــبات. فالحجية ال تثبت إال ل ســــ  ُتعد تباطا  وثيقا  بحيي  بدون األســــ
ــه و الزمة للنتيجة التي انتهى إليها و ت ون معه وحدة ال تتجزأ و  ــيســـ داخلة في بنائه أو تأســـ
ال تقوم له قائمة بدونها. وبشــــــــرط أن ياون ما ورد في األســــــــبات أمرا  أســــــــاســــــــيا  في الدعوى 

 تناولته المرافعة وحققته المحامة وأال ياون متعارضا  مع المنطوا.



 

  

طوا الحام هو القســــــــــم من الحام الذي يت ــــــــــمن ق ــــــــــا  المحامة, مثال: إذا ق ــــــــــت ومن
المحامة باألجرة في دعوى إيجار دون أن تفصــل في المنازعة بشــأن مل ية العين, فال ياون  

 للحام الصادر باألجرة حجية في دعوى تثبيت المل ية بين الخصوم أنفسهم.
ع ويبين الحجج التي أدت إلى حـدور منطوا و أما األسـبات فهو القسـم الذي يوضـح الوقائ 

الحام, و في حــال وجود حامين متنــاق ــــــــــــــين, يؤخــذ بــالحام الالحق تــاريخــا  إذ يفترض أن 
 أطرا  النزاا قد تخلوا عن الحام األول.

كما تقتصــــــــــــر الحجية على وقائع الدعوى التي نظرت فيها المحامة بالفعل, أما الوقائع التي 
 لفعل فال يمان أن ت ون موضوعا  لحام حائز قوة األمر المق ي.لم تنظر فيه المحامة با

 شروط الحق المدعى به: - 2
يةال ياون للحام الق ـــــــائي قوة الق ـــــــية   وحدة  -1:ةإال إذا توافرت فيه شـــــــروط ثالث  المق ـــــــ 

 وحدة السبن.-3–وحدة المحل.  -2 –الخصوم. 
 وحدة الخصوم: (1

عاسـها    إثبات حجية األحاام نسـبية ال مطلقة أي قصـر الحجية على الخصـوم, فالغير يمانه  
برفع دعوى جديدة مبتدأة, ويعرض أدلته وأوجه دفاعه  ليدرأ عن نفسـه نتائج ما ياون قد وقع 
في الدعوى الســـابقة من قصـــور في المرافعة أو تقصـــير في  تقديم األدلة و لو أدى ذلك إلى 

 األول. مناق ة الحام
وليس الحام حجة على الخصـــــــــــــوم وحدهم بل تتعدى حجيته على خل  الخصـــــــــــــم ومن في 

 حامهم.
 الخصم: .1

يةالحام متمتعا  بقوة الق ـية   ٌيعد ال   لخصـوم الذين حـدر بمواجهتهم  إلى  اإال بالنسـبة    المق ـ 
الذي  لغير. و هذا الشــرط مســتمد من مبدأ نســبية األحاام, فالحامإلى  او ال أثر له بالنســبة  

يصـــدر في مواجهة شـــخن ال ياون له أي أثر على شـــخن آخر لم يان طرفا  و ال ممثال  
 في النزاا الذي انتهى إلى حدور الحام.

 الممثل القانوني: .2



 

  

طرفا  في النزاا الشــخن نفســه ســوا  مثل بالذات أمام المحامة أو مثل بواســطة ممثل  ٌيعد و  
 قانوني أو تعاقدي: كالوكيل أوالوحي.

ــادر في الدعوى حجة على الموكل ال فإذا   ــطة وكيل له ياون الحام الصـــ مُثل شـــــخن بواســـ
 ٌيعد على الوكيل, و إذا رفعت دعوى على وكيل التفليسـة فالحام الصـادر بحقه, بهذه الصـفة, 

 حجة على المفلس وعلى كتلة الدائنين.
 الخلف: .3

كان عاما  أوخاحــا .  حجية الحام ال تقتصــر على الخصــم نفســه, بل تتعداه إلى خلفه, ســوا  
 ون ممثلين من قبل المورث أو الوحي.ٌيعد فالورثة والموحى لهم بحصة شائعة من التركة 

ألنهم يخلفون   -ويشـــــــــــمل الخل  العام: الورثة والموحـــــــــــى لهم بحصـــــــــــة من مجموا التركة 
ــائعة من حقوقه   ــتفيدون من  -الشـــخن في حصـــة شـ ــده و يسـ ــادرة ضـ يتقيدون باألحاام الصـ

األحاام الصــــــادرة له. و ل ن يشــــــترط لذلك أن ياون الحق المنازا عليه والذي حــــــدر الحام 
 بشأنه قد تلقاه الورثة أو الموحى لهم  من المورث أو الموحي بهذه الصفة.

فإذا رف ــــــــت دعوى المورث من قبل شــــــــخن آخر في موضــــــــوا معين. ال يجوز لوارثه أن 
طرفا  في الدعوى الســــــــابقة ممثال  في  ٌيعد ألنه  يجدد المنازعة في شــــــــأن هذا الموضــــــــوا ذاته  

شــــــــخن مورثه فياون الحام الســــــــابق حجة عليه وتدفع بحجيته الدعوى الجديدة ما لم يثبت  
 غش من كان يمثله.

ممثال  في الدعوى الســـــــــابقة في  ٌيعد و أما الخل  الخاص كالمشـــــــــتري بالنســـــــــبة إلى البائع, ف
قد انتقل إليه بعد حـدور الحام في تلك الدعوى,   شـخن البائع إذا كان المال موضـوا النزاا

 و إال فال يتقيد بهذا الحام و يجوز له أن يتمسك بأحقيته بذلك المال.
و يســــري الحام أي ــــا  على دائني الخصــــم, ألن المدين يمثل مبدئيا  دائنه إال إذا ثبت تواطؤ 

رة الدعوى إضـرارا  المدين مع خصـمه في الدعوى التي حـدر فيها الحام ضـده, أو تعمد خسـا
 بالدائن.



 

  

و إذا كــان المــدين يمثــل دائنــه في الــدعوى, فــالــدائن على العاس ال يمثــل مــدينــه, فــإذا رفع 
من القانون المدني, فالحام الصــادر في   236الدائن الدعوى باســم مدينه, عمال  بأحاام المادة

 هذه الدعوى ال ياون نافذا  بحق المدين إال إذا أدخل في الدعوى.
 غير:ال .4

الحام نافذا  تجاه الغير)الذي لم يمثل في الدعوى البنفســــــــــــــه والمن قبل ممثل قانوني(   ٌيعد ال 
سائر الورثة, ول ن إذا مثل الوارث في   إلى  من الغير المالك في الشيوا والوارث بالنسبة ٌيعد و 

ممثال  لسائر الورثة, على أنه يحق لهؤال  أن يعترضوا   ٌيعد الدعوى باعتباره ممثال  للتركة فإنه  
اعتراض الغير على الحام الصــــــادر بحق التركة إذا أثبتوا أن الحام حــــــدر مشــــــوبا  بغش أو 

 أحول محاكمات(. 3فقرة  266حيلة )المادة 
ــبة  وكذلك الو   ــع بالنســــــــــ ــامنين والمدينين بالتزام ال يقبل  إلى  اضــــــــــ لدائنين والمدينين المت ــــــــــ

التجزئة, فلهم أن يعترضـــــوا اعتراض الغير على الحام الصـــــادر بحق دائن أو مدين آخر إذا 
أحـول محاكمات(.كما تق ي    3فقرة266كان مبنيا  على غش أو حيلة تمس حقوقهم) المادة  

إذا حدر حام على أحد المدينين, فال يحتج بهذا الحام   -1ي:"من القانون المدن  296المادة 
أما إذا حـدر الحام لصـالح أحدهم. فيسـتفيد منه الباقون إال إذا كان الحام   -2على الباقين.  

 مبنيا  على سبن خاص بالمدين الذي حدر الحام لصالحه".
 وحدة المحل: (2

الدعوى التي حـــــــــدر فيها نفس    الحام قرينة قانونية قاطعة, أن ياون موضـــــــــوا ٌيعد و يجن ل
موضــوا الدعوى الثانية. فإذا حــدر الحام بالتعويض نتيجة فعل ضــار قام به المدعى عليه,  
فال تجوز المطــالبــة بــالتعويض عن نفس ال ــــــــــــــرر إال إذا كــان التعويض المطــالــن بــه في 

 الدعوى الثانية قد استجد بعد حدور الحام األول و لو كان سببه الفعل ال ار نفسه.
والقاعدة فيما يتعلق بمعرفة وحدة المحل في الدعويين,هي أن يتحقق القاضـي من أن ق ـا ه 
ــا    ــابق, فال ت ون هناك فائدة منه, أو ياون مناق ــــــ في الدعوى الجديدة هو ت رار للحام الســــــ

 للحام السابق سوا  بإقرار حق أن ره أو بإن ار حق أقره, فياون هناك حامان متناق ان.

 وحدة السبب: (3



 

  

اليافي في قبول الدفع بحجية الشـــــــــي  المحاوم فيه اتحاد الدعويين في موضـــــــــوعهما, وإنما 
يشـــترط فوا ذلك أن تتحدا في ســـببهما أي ـــا , فيمتنع نظر الدعوى الجديدة كلما كان ســـببها  

 هو السبن ذاته الذي بنيت عليه الدعوى التي سبق الفصل فيها.
عى به و ياون هذا المصــــدر واقعة مادية أو و يقصــــد بالســــبن المصــــدر القانوني للحق المد 

تصـــــرفا  قانونيا . فالســـــبن في الدعوى بين البائع والمشـــــتري المتعلقة بالشـــــي  المباا أو بثمن  
المبيع هو عقد البيع, والســــــــبن في دعوى الحيازة هو وضــــــــع اليد, بينما الســــــــبن في دعاوى  

 أحل الحق هو المل ية.
فإذا كان الســــــــــــبن في الدعوى الثانية هو نفســــــــــــه في الدعوى األولى وكانت هذه الدعوى قد 

مانعا  من ســـــــــماا الدعوى   ٌيعد انتهت بحام بين الخصـــــــــوم أنفســـــــــهم أو خلفاؤهم, فهذا الحام 
ــادر في الدعوى األولى ال حجية   ــبن في الدعويين فالحام الصـــ الثانية. و أما إذا اختل  الســـ

 لدعوى الثانية.إلى  اله بالنسبة 

 تأثير الحكم الجزائي في الدعوى المدنية: -ح
را, أن بي نات من قانون    91يسـتفاد من نن المادة   لم يشـترط لحجية الحام الجزائي في  المشـ 

حجية األحاام المدنية في إلى  الدعاوى المدنية األســــــــبات نفســــــــها التي اشــــــــترطها بالنســــــــبة  
ــوم ووح ــروطا  الدعاوى المدنية وهي: وحدة الخصــ ــترط شــ ــبن. و إنما اشــ دة المحل ووحدة الســ

 أخرى:
 أن ياون الحام الجزائي قد فصل في الوقائع المعروضة على القاضي المدني. -1
 أن ياون فصله في تلك الوقائع ضروريا . -2

 ينتج عن ذلك:
أن القاضـــــــــــي المدني يتقيد بالوقائع التي فصـــــــــــل فيها القاضـــــــــــي الجزائي دون الت ييه   -1

الـقانوني اـلذي ت ــــــــــــــمـنه الحام الجزائي لهـذه الوـقائع من الـناحـية الجزائـية. مـثال ذـلك: لو أن 
ــده ال  ــيارة من تهمة القتل الخطأ ألن الوقائع الثابتة ضــ ــائق ســ ــي الجزائي قرر برا ة ســ القاضــ

ــي المدني غير ملزم بهذا الت ييه  ت في بحد ذاتها ل ــر الجرم الجزائي, فالقاضــــــــ ت ون عناحــــــــ



 

  

الـقانوني اـلذي ت ــــــــــــــمـنه الحام الجزائي, ـبل يجـن علـيه أن ـيأخـذ في حاـمه ـبالت ييه الـمدني  
 للمسؤولية الذي يختل  عن الت ييه الجزائي.

برا ته,  و قد يصـدر القاضـي المدني حامه بمسـؤولية السـائق المدنية بالرغم من حـدور حام ب
 استنادا  إلى وقائع لم يفصل فيها القاضي الجزائي.

ــل   -2 إذا فصــــــل القاضــــــي الجزائي في وقائع لم يان من ال ــــــروري الفصــــــل فيها للفصــــ
هذه الوقائع. إلى بالدعوى الجزائية, فال يلزم القاضـــــي المدني بالتق يد بالحام الجزائي بالنســـــبة  

ولم يان هذا العنصــر من عناحــر  -مثال ذلك إذا تعرض القاضــي الجزائي لعنصــر ال ــرر 
عنصــــــر ال ــــــرر  فال يرتبط القاضــــــي المدني بالحام الجزائي    فنفى وجود   -ارت ات الجريمة

 عندما يبحي في دعوى المسؤولية المدنية.

 
 الفرع الثاني 

 القرينة القانونية البسيطة
 مفهوم وطبيعة القرينة القانونية البسيطة: -أولً 

ي  لشــــــــخن الذ إلى  ابالنســــــــبة    ثبات تعفي القرينة القانونية غير القاطعة أو البســــــــيطة من ال
عاســــها,   إثبات إلى الخصــــم, ول ن يحق للخصــــم   ثبات وضــــعت لمصــــلحته, وتنقل عن  ال

 غير المباشرة, شأنها شأن القرينة القانونية القاطعة. ثبات من وسائل ال ُتعد و 
 (: 1و القرائن القانونية البسيطة تنقسم إلى قسمين )

راالقســــم أول ويشــــمل القرائن التي تقوم على افتراض أولي ي ــــعه    -1 ليصــــل منه إلى  مشــــ 
ــه   ــر من عمل هذه القاعدة, مثال ذلك ما يفترضـــــ راتطبيق قاعدة قانونية فييســـــ ــ  من أن  المشـــــ

األحــــــــــــل في الملك أال ياون مثقال  بأعبا  وحقوا الغير, وأن األحــــــــــــل في الذمة أال ت ون  
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مشــغولة بالدين, وأن األحــل في المتهم البرا ة,وأن األحــل هو أن الولد للفراش, وأن األحــل 
 في الحيازة أن ياون بحسن نية, وأن األحل في أعمال التاجر أن ت ون تجارية... 

الثاني من القرائن فيشــــمل القرائن التي تقوم على ف رة االحتمال الراجح الوقوا أما القســــم    -2
دون تعلق بـقاعـدة ـقانونـية, أي توجـد هـذه القرائن مســــــــــــــتقـلة عن تطبيق الـقاعـدة الـقانونـية, وـقد  

راأقرها   , فلقد ارتفع بها من مرتبة القرينة الق ـــائية إلى القرينة ثبات توفيرا  للجهد في ال المشـــ 
ــند الدين إلى المدين يعد قرينة على القان ــليم سـ ــوم بها ومثالها: تسـ ــي والخصـ ونية للزام القاضـ

 برا ة ذمته.
 أمثلة على القرينة القانونية البسيطة: -ثانياً 

 و من األمثلة على هذه القرينة الحاالت الواردة في: 
في حـاجة    من الـقانون الـمدني ـبأن المال  ـقانوـنا  برـقاـبة شــــــــــــــخن   174نن الـمادة    -1    

إلى رقابة ياون ملزما  بتعويض ال ــــــرر الذي يحدثه ذلك الشــــــخن للغير, إال إذا أثبت بأنه  
ــرر كان ال بد واقعا  و لو قام بهذا الواجن بما ينبغي من  قام بواجن الرقابة أو أثبت أن ال ـــ

 العناية.
ذكر له ســــــبن من القانون المدني: بأن كل التزام لم ي  138تق ــــــي الفقرة األولى المادة    -2

 في العقد يفترض أن له سببا  مشروعا , ما لم يقم الدليل على عاس ذلك.
السـبن المذكور في العقد هو السـبن الحقيقي حتى   ٌيعد وتق ـي الفقرة الثانية من هذه المادة:  

 يقوم الدليل على مايخال  ذلك....
 
 
 
 
 



 

  

 المبحث الثاني 
 القرائن القضائية 

يستنبطه قاضي الموضوا من وقائع    -كما ذكرنا سابقا   -القرائن هذا النوا من 
وهي أدلة غير مباشرة تقوم على استنتاجات القاضي, وكثيرا  الدعوى المعروضة عليه.

ما ُيخط  النسان في استنتاجاته لذلك ُتعد القرائن الق ائية أضع  األدلة. وال يمان 
 .1ثبات بالشهادةاألخذ بها إال في الحاالت التي يجوز فيها ال 

 
 المطلب األول 

 خصائص القرائن القضائية 
يترتن على كون القرائن الق ــــائية اســــتنباطا  يجريه القاضــــي على أســــاس ما يثبت لديه من  

 :اآلتيةوقائع  النتائج 
إن داللتها ت ون غير قاطعة أي أن ما يسـتنبط من طريقها يسـمح للخصـم دائما  بدح ـه   -أ

 .كافة ثبات بوسائل ال
ــه   ٌيعد حجة متعدية, أي أنه   ٌيعد إن ما يثبت بها    -ت   ــاســـ ــبة إلى ال افة, ألن أســـ ثابتا  بالنســـ

ــبهة  ــتنباطه, فتنتفي بذلك شـ ــيا  ويبنى عليها اسـ ــي شـــخصـ وقائع مادية ثابتة يتحقق منها القاضـ
 احطناا أحد الخصوم دليال  لنفسه أو تسليمه بحق عليه لخصمه إضرارا  بالغير.

بالشـــــــهادة   ثبات بالقرائن الق ـــــــائية إال في األحوال التي يجوز فيها ال  ثبات ال يجوز الو  -ت 
(2.) 

 
 إن ما يجوز إثباته بالبينة الشخصية يجوز إثباته بالقرائن. -1

 .سجالت محكمة النقض  1999/ 5/ 2/ تاريخ  2173أساس / -/ 1431قرار /  –غرفة ثالثة  
 م 1999/ 3/ 31تاريخ  446قرار محكمة النقض  -2

" إن تصرف األب ألولده تصرف مشوب بالصورية و التواطؤ لعامل القرابة و هذه قرينة قضائية غير قاطعة ,  
 (  ".ثباتوبالتالي على األولد أن يثبتوا واقعة التصرف الصحيح بكل وسائل اإل 



 

  

ال ترقى القرينة الق ــــائية إلى مرتبة الدليل  ال امل وإنما تبقى دليال  ضــــعيفا  يجعل حق  -ث 
را(. لذلك وإن كان  1من تقررت لمصـــــلحته قرين االحتمال ) أجاز للقاضـــــي األخذ بها  المشـــــ 

أنه يســــتحســــن أن يوجه القاضــــي معها إلى الخصــــم المســــتفيد منها اليمين المتممة عمال   إال
ــال دليال  كامال  في   بي نات من قانون ال  121بأحاام المادة   ــاس أن تلك القرينة ال تشـــ على أســـ

 الدعوى وال تجعل الدعوى خالية من دليل.
ــتنتج من موضـــــوا كل   -ي ــبيل الحصـــــر, ألنها تســـ ــائية ليســـــت مذكورة على ســـ القرائن الق ـــ

 (.2دعوى وظروفها )
 المطلب الثاني 

 سلطة القاضي في استنباط القرينة 
 القرينة تقوم على عنصرين أحدهما مادي والثاني معنوي:   

العنصـر المادي: يت ون من وقائع يتحقق القاضـي من ثبوتها, سـوا  كان ذلك بنفسـه عن    -1
طريق المعـــاينـــة, أو بغيره ممن يثق فيهم من أهــل الخبرة الــذين يعينهم لــذلــك, أم كــان بــأي 

وفقا  للقواعد الخاحـــــــــة بال منها أو بجملة هذه   بي نةكال تابة وال  ثبات طريق آخر من طرا ال
الطرا مجتمعة. وهذه الوقائع هي التي يفســــــرها القاضــــــي ويســــــتنبط منها داللته على الوقائع 

ها, فال بد أن يثبت هذا األســـــــاس بشـــــــال قاطع حتى ياون االســـــــتنباط الذي يبني  إثباتالمراد 
ة محتملة أو غير ثابتة بيقين, فإنها ال عليه ســـليما . أما إن كانت الواقعة المســـتنبط منها واقع

 تصلح مصدرا  لالستنباط. 
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والعنصـــر المعنوي: هو االســـتنباط الذي يقوم به القاضـــي على أســـاس العنصـــر المادي,   -2
 مرجعه فطنة القاضي وذكاؤه.

راأعطى    بي نات من قانون ال  92و بموجن المادة  القاضي سلطة تقديرية في استخالص  المش 
 (. 1ة من ظرو  الدعوى, وفي االقتناا بأن لها داللة معينة  )قرائن ق ائي

و أمر تقدير وجود قرائن ق ـــائية لت وين القناعة متروك لقاضـــي الموضـــوا, فهو من األمور 
الواقعـية التي ال ـتدخـل ضــــــــــــــمن تمحين محاـمة النقض  ـماداـمت القريـنة التي اعتبرهـا دليال   

ا, وإنما ينبغي أن ياون اســـــــــــــتخالحـــــــــــــه للقرائن في على ثبوت الواقعة تؤدي عقال  إلى ثبوته
 .2منتهى الحيطة والحذر

ــائية  فللقاضــــي أن  ــتنباط القرائن الق ــ ــلطة القاضــــي في اســ ــع الفقه في مصــــر في ســ و توســ
ــمعهم الخبير  ــهود ســـ ــوم أمام الخبير, ومن أقوال شـــ ــتخلن القرينة من أقوال أبداها الخصـــ يســـ

 (.3القانونية )بإذن من المحامة دون أن يؤدون اليمين 
هذا التوسع في استخالص القرائن الق ائية ال ينسجم مع اتجاهات الق ا  السوري في الحد 

من   2فقرة   92ونرى ذلك في المادة    -من سـلطة القاضـي. كما ال ينسـجم مع موق  القانون  
راإذ جعل   -  بي نات قانون ال القرائن في منزلة أقل من ال تابة والقرار واليمين, عندما   المشـــــــــــــ 

 بالشهادة. ثبات بالقرينة إال في األحوال التي يجوز فيها ال ثبات يجوز ال قرر أنه ال

 
استنباط القرائن , فله  م :" للقاضي سلطة واسعة في 1992/ 3/ 9تاريخ  410قرار محكمة النقض رقم  -1

اختيار واقعة ثابتة من الوقائع المتعددة التي يراها أمامه لستباط قرينة منها , ثم هو واسع السلطات في  
تقدير ماتحمله هذه الواقعة من دللة ما دامت القرينة التي اعتبرها دليال على ثبوت الواقعة تؤدي عقال إلى  

 ثبوتها ". 
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ــتنباط هذه  ــاح عن رأيه باســـ ــتنبطه القاضـــــي فعليه الفصـــ ــائية أمر يســـ و بما أن القرينة الق ـــ
من دح ها )و يتم ذلك عن طريق القرارات   ثبات القرينة حتى يتمان من انتقل إليه عن  ال

 العدادية (.
 المطلب الثالث 

 بالقرينة ثباتانتقال عبء اإل 
ــية و   بي نةو منها ال  ثبات و للخصـــم أن يدحض كل قرينة ق ـــائية بجميع وســـائل ال ــخصـ الشـ

راالقرائن أي ا ما لم يحدد   طريقة معينة لدحض القرينة. المش 
ــك با ــترطها  و ال يتطلن ممن يتمسـ رالقرينة القانونية إال أن يثبت توافر الواقعة التي يشـ ــ   المشـ

 لتطبيق حام القرينة.
إلى الخصم ف ذلك تنقل القرائن الق ائية هذا العن    ثبات كما تنقل القرينة القانونية عن  ال

إلى الخصــم أي ــا. والغالن أن القرائن القانونية كانت في األحــل قرائن ق ــائية نن عليها  
ــ   إلى الطر   ثبات فانقلبت إلى قرائن قانونية. و لذلك فإن كال  منهما ينقل عن  ال راالمشـــــــــــ

ــائية   ــا  على اعتبار الوفا  بقســــط من األجرة قرينة ق ــ ــابقا  جرى الق ــ اآلخر. مثال ذلك: ســ
ــاط الســـــابقة) ــتقر إلى أن تحول إلى قرينة 1على الوفا  باألقســـ ــطرد هذا الق ـــــا  واســـ (, واضـــ

 (.555ا القانون المدني السوري في المادة )قانونية نن عليه
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 الفصل الثالث 
 اإلقرار 

 
القرار هو اعترا  الشـخن بحق عليه آلخر سـوا  قصـد من هذا االعترا  ترتين الحق في 

 ذمته أو لم يقصد.
أو  -ويتبين مما سـبق أن القرار ياون من شـخن يقصـد أن يجعل حقا  ثابتا  في ذمته آلخر 

إزا  آخر, ســوا   -أو الواقعة ثابتة بالنســبة إليه–مما يترتن عليه أثر ملزم له   -واقعة قانونية
محـل مـنازعـة بينهمـا أو لم يان. فال يعـد إقرارا  شــــــــــــــهـادة  -أو تـلك الواقعـة-أكـان ذـلك الحق   

قد قبض مبلغا  أو أبرم عقدا , ألن محل هذه الشـهادة واقعة ال ترتن أثرا  في  آخر    بأن  شـخن  
 ذمة الشاهد نفسه بل في ذمة شخن آخر.

 على الوجه اآلتي: إثبات وسنتناول بحي القرار كوسيلة 
 المبحي األول: ماهية القرار
 المبحي الثاني: شروط القرار
 المبحي الثالي: أحاام القرار

 بحي الرابع: استجوات الخصومالم
 
 
 



 

  

 المبحث األول 
 ماهية اإلقرار 

إذ يجعــل الواقعــة أو العمــل القــانوني في غير حــاجــة إلى   ثبــات القرار طريق غير عــادي لإل
 (.1, ويحسم النزاا في شأنهما )ثبات ال
 

 المـطلـب األول 
 تعريف اإلقرار  

القرار هو: اعترا  شـــــــــــخن بأمر مدعى عليه به آلخر قصـــــــــــد اعتبار هذا األمر ثابتا  في 
 (.2ه )إثباتذمته و إعفا  اآلخر من 

ــاؤه أو تعديله أو انتقاله. كما يجعل المدعى به غير   ــو  حق أو انق ـــــــــــ إذا  يترتن عليه نشـــــــــــ
 متنازا.

ت المتعلقة بالقواعد القانونية المطبقة لوقائع, وأما البياناإلى  او ال ياون القرار إال بالنســــــــبة  
على النزاا, كتصــريح أحد الخصــوم بأن القانون الواجن التطبيق على الق ــية المرفوعة أمام 

إقرارا  بـالمعنى القـانوني بـل هو مجرد وجهـة نظر يبـديهـا   ٌيعـد المحامـة هو قـانون أجنبي, فال  
ــأ ــير القانون وتطبيقه على واقعة معينة هو شـــــــ ــم. فتفســـــــ ن المحامة وحدها ال شـــــــــأن الخصـــــــ

 الخصوم.
ــد من إقراره ترتين الحق في ذمته, بل يافي   ــترط لوجود القرار أن ياون المقر قد قصـ وال يشـ

 أن ياون عالما  بما يقر دون أن يعر  النتائج القانونية الني قد تترتن على إقراره.
و لم ينن القانون عل شـــــــــال خاص لإلقرار, فقد ياون حـــــــــريحا  أو ضـــــــــمنيا , و قد ياون   

 ماتوبا  أو شفويا .
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إقرارا  إال إذا نن القانون على ذلك أو قام دليل أكيد  ٌيعد و القرار ال ــــــــمني كالســــــــاوت ال  
 على وجوده أو مرماه.

تدخل ضــــــــــمن تمحين    ويعود تقدير ذلك إلى محامة الموضــــــــــوا, فهو من األمور التي ال 
 محامة النقض. 

, حيي أجازت بي نات من قانون ال111مثال على القرار ال ـــــــــــــمني ما نصـــــــــــــت عليه المادة 
 الساوت بغير عذر مقبول إقرارا , بصدد استجوات الخصوم. ُتعد للمحامة أن 

 
 المطلب الثاني 
 أنواع اإلقرار 

هذا االعترا  ترتين الحق القرار هو اعترا  الشــخن بحق عليه آلخر ســوا  قصــد من     
ــير في  ــائي الذي يصـــدر أثنا  السـ ــامل لإلقرار الق ـ في ذمته أو لم يقصـــد.و هذا التعريه شـ
الدعوى المتعلقة بالواقعة التي حصــل القرار بشــأنها, ولإلقرار غير الق ــائي الذي يقع خاري 

 قرار.مجلس الق ا  أو في دعوى أخرى غير الدعوى المنظورة المتمسك فيها بهذا ال
 الفرع األول 

 اإلقرار القضائي
ــم أو من ينوت   94في المادة   بي نات عر   قانون ال    القرار الق ــــائي بأنه:" اعترا  الخصــ

عنه نيابة خاحـة بواقعة قانونية مدعى بها عليه و ذلك أمام الق ـا  أثنا  السـير في الدعوى 
 المتعلقة بهذه الواقعة ".

 :اآلتيةر الق ائي يتطلن وجوده توافر الشروط ومن هذا التعريه نجد أن القرا
 ٌيعد أن ياون القرار حاحــال  أمام الق ــا , فالقرار الذي يصــدر خاري مجلس الحام ال   -1

القرار ق ـائيا  و لو حـدر أمام محامة غير مختصـة, بشـرط أن ياون   ٌيعد إقرارا  ق ـائيا . و  
القرار الصـادر أمامها ق ـائيا . وأما   عد يٌ اختصـاحـا  نسـبيا . وإذا كان االختصـاص مطلقا  فال  



 

  

ــادر أمام النيابة العامة أو المحقق أو الخبير, فال   ــائيا . ألنه لم  ٌيعد القرار الصــــــــــ إقرارا  ق ــــــــــ
 يصدر أثنا  سير دعوى, و لم يتم أمام المحامة الناظرة في الدعوى.

ئيا , بل يجن أي ـــــا  أن إقرارا  ق ـــــا ٌيعد وال يافي أن ياون القرار حـــــادرا  أمام الق ـــــا  ل  -2
اســــــــتقر   "-يصــــــــدر أثنا  الســــــــير في الدعوى المتعلقة بالواقعة التي حصــــــــل القرار بشــــــــأنها

 .-1"االجتهاد الق ائي على أن ما يرد باستدعا  الدعوى بمثابة القرار الق ائي
إقرارا  ق ائيا . ويحصل القرار إما في االستدعا ات   ٌيعد فالقرار الصادر في دعوى سابقة ال  

واللوائح التي يقدمها أحد الخصـــــــوم أو بصـــــــورة شـــــــفهية أمام المحامة و يد ون في مح ـــــــر 
 الجلسة, كما يمان أن يتم القرار الق ائي أمام القاضي المنتدت.

 الفرع الثاني 
 اإلقرار غير القضائي 

ــائي في المادة )الســــوري الق  بي نات عر   قانون ال     ( ومن ثم أورد حام   95رار غير الق ــ
 (.2منه ) 102القرار غير الق ائي في المادة 

وجا  تعريه القرار غير الق ائي بأنه:" الذي يقع في غير مجلس الحام أو يقع في مجلس 
 الحام في غير الدعوى التي أقيمت بالواقعة المقر بها".

القرار غير ق ائي إذا وقع خاري مجلس الق ا  أو في  وبنا  على ما سبق ياون 
"القرار مثال ذلك :-دعوى أخرى غير الدعوى المنظورة المتمسك فيها بهذا القرار.

رسميا  و اليجوز الطعن به إال   إقرارا   ٌيعد أمام لجنة تحديد األجور للعمل الزراعي 
 دعوى تم تعيينه من طر  المحامة. كالقرار الصادر أمام الخبير في و  -3بالتزوير"  

 
د القادر جار هللا  مشار إليه في: عب-2004/    3/   14تاريخ   613أساس   256قرار محكمة النقض -1

 105ص:  - المرجع السابق -األلوسي
م: "األقوال الواردة في ضبط الشرطة تعتبر   1968/ 5/ 12تاريخ  88رقم   - قرار لمحكمة النقض السورية -2

 إقرارًا غير قضائي ".
 .684قاعدة  – . 585ص:   -المرجع السابق  –مشار إليه في : جورج كرم 

مشار إليه في: عبد القادر جار هللا  - 2007/     5/  29تاريخ  1099  أساس   1280قرار محكمة النقض  -3
 . 120ص:  - المرجع السابق -األلوسي



 

  

ــفهيا , فإذا كان القرار خطيا    ــائي خطيا  كما يمان أن ياون شـــــــ وقد ياون القرار غير الق ـــــــ
 الدعوى, إال إذا ثبت عدم ححة هذا القرار بالطرا التي سنبينها الحقا . ثبات كان وسيلة ل

ه في المواد المدنية  إثباتن و لما كان القرار غير الق ائي عمال  قانونيا  تعين أن ياو  
بال تابة, وهذه ال تابة هي التي أفرغ فيها القرار) إذا تجاوزت قيمة المقر به النصات 

  إثبات وهو خمسمائة ليرة( أما في المواد التجارية فيجوز  بي نةبال  ثبات الذي يجيز ال
العامة في  ه للقواعد إثباتالقرار غير الق ائي باافة الطرا. أي يخ ع القرار في 

فحجية القرار غير الق ائي قاحرة على الُمقر حيي  (.بي نات  102) المادة  ثبات ال
. وأمر تقديره متروك لقاضي الموضوا  كافة  يملك إثبات عاسه بطرا الثبات األخرى 

 أن يأخذ به أو ال يأخذ به. 
التي يخ ـــــــع لها كما يخ ـــــــع القرار غير الق ـــــــائي في شـــــــروطه و أحاامه للقواعد ذاتها 

 القرار الق ائي.
 المطلب الثالث

 خصائص اإلقرار 
 اإلقرار عمل قانوني: -أولً 
ألنـه اتجـاه إرادة نحو إحـداث أثر قـانوني هو ثبوت حق في ذمـة المقر وإعفـا  المقر لـه من  

(. و يجــــن أن ت ون إرادة المقر ُمعبرا  عنهــــا. والتعبير إمــــا أن ياون 1هــــذا الحق )  إثبــــات 
( كالقرار بعدم مل ية شــي  2وهو ال يشــترط فيه لفظ معين. وإما أن ياون ضــمنيا  )  حــريحا  

ــك بالتقادم.   ــمنا  من التمســ ــتفاد ضــ ــتئجاره, والقرار بعدم وفا  الدين يســ ــمنا  من اســ ــتفاد ضــ يســ
 والقرار بصحة توقيع السند يستفاد من عدم إن اره بمناقشة موضوعه.

 
 سواء أكان هذا األثر إنشاء حق أو إنهاءه أو نقله أو ثبوته  . -1
- :  " اإلقرار األصل فيه أن يكون صريحًا , قبول اإلقرار الضمني 1989/ 6/ 22جلسة  26الطعن رقم  -2

 قيام دليل يقيني على وجوده ومرماه". -رطهش 
 .682ص:  – المرجع السابق  -مشار إليه في : مصطفى مجدي هرجه 



 

  

حريحا , فال يقبل القرار ال مني مالم يقم الدليل على و األحل أن القرار يجن أن ياون   
 (.1وجوده و الهد  منه )

 اإلقرار مقرر للحق ل منشئ له:-ثانياً 

القرار هو إخبار بحدوث واقعة معينة في وقت م ـــى أو بثبوت حق معين قبل تاريخه. و  
 (.2بالتالي فالقرار ال ينش  حقا . إنما هو مقرر للحق )

و يترتن على كون القرار عمال إخباريا : أنه ال يجوز تعليقه على شــــــــــرط أو إضــــــــــافته إلى 
 بة إلى المستقبل, والقرار إخبار عما سبق.أجل, ألن التعليق والضافة إنما ياونان بالنس

 اإلقرار عمل قانوني من جانب واحد:-ثالثاً 

فهو يتم بإرادة منفردة هي إرادة المقر, فال يحتاي إلى قبول المقر له. ومن مصــــــــــــلحة المقر  
ــوله. و متى حــــــدر القرار  ــتقبال في حصــــ له أن يطلن تدوين القرار منعا  من المنازعة مســــ

 .- بي نات  99عمال  بالمادة  -قر ولو كان ذلك قبل التمسك به من قبل المقر لهالتزم به الم
 

 اإلقرار عمل من أعمال التصرف: -رابعاً 

 لذلك يشترط في القرار ما يشترط في  التصر  في الحق 
ــوا القرار 3المقر به من أهلية التصــــــر  أو من له والية على مال غيره ) (. فإذا كان موضــــ

أعمـال الدارة فياتفى ـبأهلـية الدارة, أمـا إذا كـان تبرعـا  فيجـن توافر أهلـية التبرا و عمال  من 
إال كــان القرار بــاطال  بطالنــا  مطلقــا . و ألن القرار عمــل يتم بــإرادة المقر وحــده و ال يلزم 

 (.4المقر له في شي , فال يشترط في ححة القرار أي أهلية لدى المقر له )

 حجة قاصرة: اإلقرار -خامساً 

 
األدلة   –المجلد األول -و إجراءاته    ثباتأصول اإل  -الوافي في شرح القانون المدني -د. سليمان مرقس -1

 . 596ص: -1991 –القاهرة   –الطبعة الخامسة  – المطلقة 

 .14ص: –ثباترسالة اإل  -أحمد نشأت-2

"ل يصح إقرار الوكيل وكالة عامة , ألن الوكالة العامة ل تخول إل أعمال اإلدارة فقط , فال بد من وكالة   -3
 خاصة تخول الوكيل سلطة اإلقرار"

 .  284. ص: –في المواد المدنية والتجارية  ثبات قواعد اإل  –د. توفيق حسن فرج 

 .627ص:  –المرجع السابق   –د. سليمان مرقس -4



 

  

( فهو ال يقيد إال 1القرار يقتصـــــــــر أثره من حيي الواقعة المقر بها, ومن حيي األشـــــــــخاص)
 ٌيـعد المقر وورثـته و ال يتـعداهم إلى غيرهم من الدائنين و الخل  الخـاص إال في الحـدود التي  

 فيها خلفا  له.

ملزمة بذاتها بل بحام   ليســـــــــت   بي نةحجة متعدية , وذلك ألن ال  بي نةفالقرار حجة قاحـــــــــرة وال
القاضــــــــــــــي , فإذا طالن الدائن أحد ورثة مدينه بدين له على التركة , فإما أن يقر له الوارث  

على ـما ادعى , ففي القرار يلتزم الوارث المقر وحـده في   بي ـنةـبذـلك , وإـما أن يقيم المـدعي ال
 .يلزم كل الورثة  بي نةنصيبه فقط دون أنصبة سائر الورثة , و في ال

 
 المبحث الثاني 
 شروط اإلقرار 

 شروط القرار:هي شروط متعلقة بالمقر, وشروط متعلقة بالواقعة موضوا القرار.
 المطلب األول 

 الشروط المتعلقة بالمقر 
 عاقال  بالغا  مميزا  غير محجور يشـترط في القرار لياون ملزما  للمقر, أن ياون هذا المقر   

ــفيه والصــــــــــغير, وال يصــــــــــح إقرار أوليائهم   عليه, فال يصــــــــــح إقرار المجنون والمعتوه و الســــــــ
ــغير المميز يقبل إقراره في األمور المأذون فيها )  ــيائهم و القو ام عليهم, ول ن الصـــــــــــ وأوحـــــــــــ

إقرار الوكيل ضــــــــــمن حدود وكالته التي تخوله القرار ينصــــــــــر  إلى  "  -(.بي نات   96المادة 
إذا وقع القرار حال حياة المؤرث فإن  -م ُيعزل أو يعتزل الوكالةاألحــيل مادام هذا الوكيل ل

وفاة المؤرث بعد  -آثاره تنصــــــــــــــر  إلى األحــــــــــــــيل وإلى خلفه العام وخلفه الخاص من بعده
و يجن أن ياون تعبير المقر . 2"القرار ال يغير من واقع األمر شــــــيئا  و اليزيل آثار القرار

 
 .33ص:   -الجزء الثاني –ثباترسالة اإل  -أحمد نشأت -1

- مشــــــار إليه في: عبد القادر جار هللا األلوســــــي -  2003/   6/  1تاريخ     312أســــــاس    1612قرار محكمة النقض   -2
 -. 99ص:  -لمرجع السابق  ا



 

  

 يشوبها عين من عيوت الرضا وهي الغلط والتدليس والكراه تعبيرا  عن إرادة جدية حقيقية ال
 واالستغالل.

ــالغــا  أو غير محجور عليــه ألن القرار   و أمــا المقر لــه فال يشــــــــــــــترط أن ياون عــاقال أو ب
اليتوق  على قبول المقر لــه, و ل نــه يرتــد برده, و إذا رد المقر لــه مقــدارا  من المقر بــه فال 

(.  بي نات 98قدار المردود و يصح القرار في المقدار الباقي ) المادة يبقى حام القرار في الم
 -المقر لـه-مثـال ذلـك: إقرار المـدعى عليـه بـأنـه مـدين بمئـة أل  ليرة للمـدعي فيرد المـدعي  

 ليرة فيصح القرار بمبلل الـ تسعين أل  ليرة, وهو المقدار الباقي.10000
 المطلب الثاني 

 اإلقرار الشروط المتعلقة بمحل 
ــاص   -1 يجوز القرار بأي حق أيا  كان نوعه أو قيمته ولو كانت هذه القيمة تجاوز اختصـــــــ

المحامـة, غير أن المحامـة في هـذه الحـالـة ال تحام إال في حـدود طلبـات الخصــــــــــــــوم التي 
 القرار به غير ق ائي. ٌيعد تدخل في  اختصاحها, أما ما يجاوز ذلك ف

 ياون مشروعا , فالقرار بدين قمار مثال  ال يعول عليه.و يشترط في المقر به أن  -2
و ال يجوز أن ياون محـل القرار حامـا  قـانونيـا  في ذاتـه, وكـذلـك ال ياون محـل القرار   -3

ــي, إذ هو إنزال  ــفا  قانونيا  لفعل أو ت ييه لعقد, ألن الت ييه القانوني من عمل القاضــــــ وحــــــ
التداعي. كأن يقر المصات في حادث تصادم بأنه  حام القانون على الفعل أو العقد موضوا  

 المخط , فال يقيد إقراره المحامة إذا رأت أن فعله كان مطابقا  لقواعد المرور.
القرار ـبالمحـال العقلي, فـإذا أقر المقر ـبدـية ـيد المقر ـله ثم ظهر أن ـيدي    ٌيعـد وكـذـلك ال  -4

تق ــي المادة   -أكبر منه ســنا  المقر له ســالمتان بطل القرار. وكإقرار شــخن ببنوة شــخن 
 .-: " يشترط أال ياذت ظاهر الحال القرار"بي نات  97

كما أن القرار بالمحال الشــرعي باطل كإقرار الوارث بحصــة زائدة من الرث للوارث اآلخر. 
 و كذلك القرار بواقعة يمنع القانون االعترا  بها ال قيمة لها.



 

  

و أقر شــخن آلخر بمبلل أل  ليرة ســورية, أو ياون  وياون القرار بالحق مباشــرة كما ل  -5
إقرارا  بـالواقعـة القـانونيـة التي ترتـن عليهـا هـذا الحق, كمـا لو أقر شــــــــــــــخن بـأنـه أقترض من 

 فالن مبلل أل  ليرة.
 المبحث الثالث 
 أحكام اإلقرار 
ان  له, وبي لمقر وبالنســـــــــبة للمقرإلى  اتتلخن أحاام القرار بتحديد حجيته و أثره بالنســـــــــبة  

رافيما إذا أجاز   الرجوا عنه أو تجزئته. المش 
 

 المطلب األول 
 اإلقرار حجة على المقر 

ُيعد القرار الق ائي متى كان مستوفيا  شروطه حجة قاطعة على المُقر فال يجوز له             
موضوعه  الرجوا فيه أو تعديله, ويجن على القاضي األخذ به فال يمانه إجرا  أي تحقيق في  

 بعد حصوله فحجيته قاطعة ال يجوز إثبات عاسها. 
كما ترجع الحجية القاطعة إلى أن القرار إعفا  من الثبات حيي أن الُمقر ُيعفي خصمه        

من إثبات الواقعة المراد إثباتها فتصبح ثابتة.  وت ون حجية القرار في جميع األحوال مهما 
 . كانت قيمة التصر , أو نوا الواقعة

ــائي  وفي حال        توافرت في القرار شـــــــــروطه كان ملزما  للمقر إال إذا ُكذ ت بحام ق ـــــــ
"القرار حجـة على المقر, ألن المر  ملزم بـإقراره, وال يقبـل منـه بعـد ذـلك -(بي نـات  99)المـادة  
عدم حــــــــــــــحة إقراره, إال إذا كان ظاهر الحال ياذت القرار أو إذا كذ ت القرار بحام   إثبات 
ــ ــا"ق ــــ ــابه عين من عيوت الرضــــ ــي إذا كان القرار - 1ائي, أو إذا شــــ . فيجن على القاضــــ

الواقعة المقر بها حـــــحيحة. وأما إذا كان القرار غير ق ـــــائي   ٌيعد ق ـــــائيا  أن يأخذ به وأن 
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ــي. ــدر القرار  إذاالقرار ملزم للمر  إال "-فيعود أمر تقديره إلى القاضــــ كذت بحام ومتى حــــ
في الــدعوى إن وجــدت ت ون من قبيــل اللغو الــذي ال يعتــد فيــه إذا كــانــت    بي نــات فــإن بقيــة ال

 .1"خال  القرار
ــه   على أنـــه إذا كـــان القرار ملزمـــا  للمقر فهـــذا ال يمنع من أن يطعن المقر في إقراره بـــأنـ

إذا تراجعـت المـدعى عليهـا عن  "-إكراه حــــــــــــــوري, أو ـبأـنه وقع مـنه نتيجـة غلط أو ـتدليس أو  
ــتجوابها بقولها إن إقرارها أمام محامة البداية كان  ــتئنا  أثنا  اســــــــ إقرارها أمام محامة االســــــــ
خطأ سـببه ال ـغوط التي مارسـها زوجها عليها وأن رت علمها بالتصـريح فإنه للمقر أن يرجع 

  -بي ـنات   99ار عمال ـبالمـادة  عن إقراره إذا أثـبت أـنه ـكان واقعـا  في خطـأ عـند حصــــــــــــــول القر 
, ـفإذا -2"دفعـها ـبأنـها مارهـة على هـذا القرار  إثـبات وعلى المحاـمة إزا  هـذا اـلدفع أن ت لفـها ـب

 ثبت ذلك بالطرا القانونية بطل القرار وانتفت آثاره.
( وعلى الخل  بي نـات 100و إذا كـان القرار ملزمـا  للمقر فهو حجـة قـاحــــــــــــــرة عليـه )المـادة  

قرار المورث يســـــــري على الوارث, ل ن الوارث يســـــــتطيع أن يثبت عدم حـــــــحة إقرار العام, فإ
مورثه بجميع الطرا إذا كان في هذا القرار احتيال على القانون, كما لو قصــــــد المورث من 

 إقراره إعطا ه ألحد الورثة أكثر من النصات الشرعي.
ئنين وعلى الورثـة فيمـا بينهم, فلو و ال يتعـدى أثر القرار المقر وورثتـه, فال أثر لـه على الـدا

أقر أحد الورثة بدين على التركة ياون إقراره ملزما  له دون سائر الورثة. و كذلك إذا أقر أحد  
 المدينين المت امنين بالدين فال يسري هذا القرار في حق المدينين اآلخرين.

ف الهما له حجية    ,ثبات و يشــــــــــــــبه القرار الق ــــــــــــــائي الدليل ال تابي من حيي قيمته في ال
ملزمة للقاضـــي وحجية ملزمة لمن حـــدرت منه. إال أنه يجوز للقاضـــي أن يطرح القرار إذا 
ــلحة أن يثبت ما يخال  القرار كما  ــاحن مصـــــــــ كان ظاهر الحال ياذبه. و يجوز ل ل حـــــــــ
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فــإذا كــانــت قيمــة   ثبــات يجوز لــه أن يثبــت مــا يخــال  الــدليــل ال تــابي وفق القواعــد العــامــة لإل
 .- بي نات ( 102عمال  بالمادة )–به تجاوز الخمسمائة ليرة فال بد من دليل كتابي  المقر

ويجن تثبيت القرار في ورقة تودا مل  الدعوى, حتى تســـــــــــتند المحامة إليه, وحتى تتمان  
من التحقق من حــدور  -إذا ما طعن لديها في حام محامة درجة أولى-محامة االســتئنا   

ه وحــــــــــــــحـة تعويل محاـمة الدرجة األولى أو عدمه, وإال فإن الحام القرار ومن عـباراته ومدا 
ــفوي, ما دام ال يوجد عليه دليل في أوراا الدعوى  ــتناده إلى إقرار شــ   "- يســــتوجن النقض الســ

القرار الق ــــــائي ينتج كل آثاره ولو شــــــطبت الدعوى التي حــــــدر بها القرار أو أوقفت فيها 
ــومة ــدر القرار "-.-1"الخصــــ ــرائطه ثبتت الحجية متى حــــ ــتوفيا  شــــ ــائي عن المقر مســــ الق ــــ

ال املة ألن المر  ملزم بإقراره وهو شـــــــــهادة المر  على نفســـــــــه كما إن القرار الق ـــــــــائي هو  
 -2"بي نات الشخصية التي هي أضع  ال بي نةسلطان األدلة وال يمان ت ذيبه بال

 المطلب الثاني 
 ل يجوز الرجوع عن اإلقرار 

 اإلقرار:الرجوع عن  -أولً 
,  بي ـنات  99كنتيجـة للزام المقر ـبإقراره ال يجوز للمقر الرجوا عن إقراره وهو مـا أكـدـته المـادة  

التي اســــــــــــــتثنــت الخطــأ الواقع في القــانون فيجوز للمقر الرجوا عن إقراره إذا ثبــت الخطــأ.  
 ويشترط في الخطأ:

را"-القرار.  أن ياون ماديا , فالخطأ في القانون ال يصــــــلح ســــــببا  للرجوا عن  -1 قرر  المشــــــ 
عــدم جواز الرجوا عن القرار إال إذا أثبــت الُمقر أنــه أخطــأ في الوقــائع المــاديــة. فــالخطــأ 

ت( يدل على أن القرار مشوت بعين الرضا.  8ت وتعديله ل  7المادي)مثال رقم الدكان رقم  
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قوة القرار أو حجيته ناجمة  "  - 1"بل ال بد من دليل يســــــــاوي القرار كاليمين الحاســــــــمة   –
عن احتمـال حــــــــــــــدا الخـبار ـفإذا كـاـنت الوـقائع التي أخبر بهـا المقر ـقد تختل  في اعتـقاده 
على غير حقيقتهـا ففي هـذه الحـال من المقرر أن يرجع عن إقراره وإال أدى األمر إلى إثرا  

ال يصــــــــــــح الرجوا عن القرار إال لخطأ في الواقع, على أن يثبت  -لى حســــــــــــابه  المقر له ع
الخطــأ الــذي يبيح الرجوا في القرار ال يتحقق إال في حــالــة االعترا  بــأمر لم   -المقر ذلــك

 .2"يان موجودا  في الواقع 
 الخطأ على المقر. إثبات أن ياون ثابتا , و يعود  -2
عدم حــــحته. غير أنه لما كان القرار عمال    إثبات أي أنه ال يجوز للمقر أن يتخلن منه ب 

ــحة, و ما يتبع   ــروط االنعقاد و الصــ ــترط في العمل القانوني من شــ ــترط فيه ما يشــ قانونيا  يشــ
تخل  إحدى هذه الشــــروط من جزا  كالبطالن أو البطال, فللمقر أن يتمســــك ببطالن إقراره 

 ا  قانونيا  كأن يقع في غلط أو ياون مارها .إذا وجد مسوغ
أما الخل  الخاص فيحتج عليه بالقرار الصـــادر من ســـلفه قبل تلقيه حقه من ذلك الســـل . 
ــرار بالخل , و يجوز حينئذ   ــل  قد تعمد الضــــــ إال أن هذه الحجية غير قاطعة إذا كان الســــــ

 ل خير أن يثبت عدم ححته باافة الطرا.
 من اإلقرار:الستثناء  -ثانياً 

وهنا ال بد من التفريق بين الرجوا عن القرار واالســــــــــتثنا  من القرار, فإذا قال المقر: علي 
لفالن مليون ليرة إال مئــة أل  ياون إقراره بــالتســــــــــــــعمــائــة أل  فقط. على أنــه يشــــــــــــــترط في 

, كما االسـتثنا  أن ياون المسـتثنى متصـال  بالمسـتثنى منه و يبطل االسـتثنا  إذا كان منفصـال  
ــتثنا  ال ل باطل ألنه   ــتثنى منه ولذلك فاســــ ــتثنا  أن ياون بعض المســــ ــترط في االســــ  ٌيعد يشــــ

 رجوعا  عن القرار.
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 المطلب الثالث
 عدم تجزئة اإلقرار 

القاعدة العامة القرار الق ائي غير قابل للتجزئة, فإما أن يؤخذ به كله, و إما أن يترك كله, 
راو ل ن يرد على هذه القاعدة اســــــتثنا  في الحالة التي نن عليها   (  101في المادة ) المشــــــ 

ــن على وقائع بي نات من قانون ال : وتتمثل في أن القرار ال يتجزأ على حــــــاحبه إال إذا انصــــ
 ددة و كان وجود واقعة منها ال يقت ي حتما  وجود الوقائع األخرى.متع

م  فالمبدأ إذا  هو أن القرار ال يتجزأ إال في حاالت معينة, وبنا  على نن المادة الســابقة قســ 
 ( القرار إلى ثالثة أنواا: 1الفقها )

 اإلقرار البسيط: -أولً 

عى عليه للمدعي في جميع ما ادعاه, فلو القرار بســــيطا  إذا اقتصــــر على تصــــديق المد  ٌيعد 
ادعى شـــــــــخن على آخر لمطالبته بمبلل مئة أل  ليرة ســـــــــورية كان قد اقرضـــــــــه إياه, فأقر 
المدعى عليه بصــــحة ادعا  المدعي دون إضــــافة أي شــــي  على إقراره, هنا ال داعي لبحي 

 -ا  به لجهة الوفا ال يجوز األخذ بالقرار باألجرة وعدم األخذ بما ج"-مســــألة تجزئة القرار
 .- 2"جرة فال تجوز تجزئة هذا القرار.. إذا أقر المستأجر بوجود عقد اليجار وبأنه دفع األ

 اإلقرار الموصوف: -ثانياً 

ياون القرار موحــــــــــــوفا  عندما يقر المدعى عليه بواقعة معلقا  إقراره على أمور من شــــــــــــانها  
إذا ادعى شـــــــــخن على آخر بمبلل مع فائدة, إدخال تعديل في الحق المدعى به, مثال ذلك  

فــاعتر  المــدعى عليــه بــالمبلل دون الفــائــدة, أو أقر بــالمبلل والفــائــدة ل نــه علق وفــا ه على 
 شرط.

ــوفا  إذا انصــــن على وحــــ  اقترن بااللتزام من وقت نشــــوئه كاألجل أو  ٌيعد و   القرار موحــ
ســـتحدث بعد ذلك كتمديد الشـــرط أو إنتاي فوائد أوتخصـــين لغرض معين. ال على وحـــ  ا
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األجل أو االتفاا الالحق على تقســـيط الدين أو على ســـريان الفائدة, و في هذه الحالة تظهر 
ــلية   ــلحة المقر له في تجزئة القرار على المقر ليأخذ منه االعترا  بالواقعة األحـــــــــ  –مصـــــــــ

ر بقدر ما (. غير أن هذه التجزئة ت ــر المق1ويســتبعد منع االعترا  بالوحــ )  -المديونية  
تفيـد المقر لـه, فيمنع المقر لـه من تجزئـة القرار ويفرض عليـه إمـا أن يـأخـذ بـالقرار كلـه و 
إما أن يرده كله, و يجوز للمقر أن يتمســك بعدم التجزئة. مثال ذلك: إذا ادعى شــخن على 
آخر بمبلل ترتن في ذمته نتيجة قرض, و أقر المدعى عليه بأخذه المبلل و ل ن بصـــفة هبة  

 بصــــــــــــــفــة قرض, في هــذه الحــالــة ليس للمــدعي أن يــأخــذ بجز  من القرار و يطلــن إلزام ال
 المدعى عليه.

ياون القرار مركبا  إذا كان مصـــــحوبا  بواقعة تمت بعد نشـــــو  االلتزام.  اإلقرار المركب: -ثالثاً 
ل نه كأن يدعي شـخن على آخر بمبلل من الدين, فيقر المدعى عليه بالمبلل المدعى به و  

 (. 2يدعي انق اؤه بالوفا  أو البرا  )
و األحـل في القرار المركن أنه ال يقبل التجزئة: إذا كانت الواقعة الم ـافة بالقرار تسـتلزم 
حتما  ســبق حصــول الواقعة األحــلية )المدعى بها والتي شــملها القرار(, كما لو أقر المدعى 

أوفى الدين, هنا الواقعة الم ــافة تســتلزم حتما   عليه بالدين المدعىبه و أضــا  في إقراره أنه
 وجود الدين. 

أما إذا كانت الواقعة الم افة مستقلة تمام االستقالل عن الواقعة األحلية كما هو الحال في 
ــة   فإن القرار يتجزأ, أي أنه يجوز للمقر له  ــائه عن طريق المقاحـــــ القرار بالدين و انق ـــــ
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 إثبات الدين وأن يطرح إقراره بالمقاحــــــــــــة ويلقي عليه عن   أن يتمســــــــــــك على المقر بإقراره ب
 (.1نشو  الدين اآلخر الذي يدعي حصول المقاحة به في الدين المدعى به أحال )

دعواه و ل نه   إثبات وبذلك نجد أن كال  من القرار الموحـو  أو المركن يعفي المقر له من  
افة بالطرا ذاتها التي كان يجن يلقي عليه عن  نفي الوحــــــــ  المقر به أو الواقعة الم ــــــــ

القرار الق ـائي ال يتجزأ على حـاحبه إال إذا كان منصـبا   "-عليه أن يثبت الواقعة األحـلية.
إن  -على أكثر من واقعـة وكـان وجود واقعـة منهـا ال يقت ــــــــــــــي حتمـا  وجود الوقـائع األخرى 

من يدعي هذه العالقة أن القرار بواقعة الشـغال ال يعني أنه بسـبن العالقة اليجارية وعلى 
 -(2)"يثبتها بالطرا المقررة قانونا  

 المبحث الرابع 
 استجواب الخصوم 

راإن إقرار الخصـم ينتج غالبا  عن اسـتجوابه, هذا األمر دفع ب إلى بحي االسـتجوات في   المشـ 
 القرار.

 المطلب األول 
 القواعد الموضوعية 

يحق للمحامة أن تســــــــــــتجوت من ياون حاضــــــــــــرا  :  بي نات ( من قانون ال105عمال  بالمادة ) 
أمامها من الخصــــوم, كما يحق ل ل خصــــم أن يطلن  اســــتجوات خصــــمه الحاضــــر. وإن لم 

بنا  على طلن  يان الخصم حاضرا  ورأت المحامة ضرورة الستجوابه, إما عفوا  من قبلها أو
 ـر بنفسـه إلى الخصـم, فلها أن تقرر مثوله أمامها. و يجن على من تقرر اسـتجوابه أن يح

الجلســة التي حدد موعدها القاضــي باســتجوابه و يعود تقدير ما إذا كانت الدعوى بحاجة إلى 
اســتجوات أحد الخصــوم في المحامة, فهي غير ملزمة باســتجابة طلن الخصــم اآلخر ودعوة 
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خصـــــــمه لالســـــــتجوات, بل لها أن ترفض الطلن إذا  وجدت أن الوقائع التي يراد اســـــــتجوات  
االســتجوات هو من األدلة التي قررها "-.ثبات ا غير منتجة أو غير جائزة في الالخصــم عنه

وهو أمر من حق المحامة إال أن ذلك ال يعفي المحامة من حق مناقشــــة هذا   بي نات قانون ال
ــلبا  أو إيجابا  إذا كان منتجا  ويســــاعد المحامة في اســــتجال  الحق كما ,1"الطلن والرد عليه ســ

ــار على طر  دون آخر هو حق متروك تقديره    أن ــوية أو االقتصـــ ــوم ســـ ــتجوات الخصـــ "اســـ
 و -2لهذا الحق ال يعني أن هناك انحيازا لطر  دون آخر" قانونا  للمحامة. وإن ممارســــــتها  

"الغاية من االســــــــتجوات هو الحصــــــــول على إقرار الخصــــــــم وألن القرار من األدلة القانونية  
 -3بي نات"من قانون ال 94المنصوص عليها بالمادة 

ــبن عذر يمنعه من  ــتجوابه من المثول أمام المحامة بســــ ــم المقرر اســــ و إذا لم يتمان الخصــــ
 نتدت أحد ق اتها.ذلك كأن ياون مري ا  طريح الفراش, يجوز للمحامة أن ت

و إذا تخل  الخصـم عن الح ـور لالسـتجوات بدون عذر مقبول أو امتنع عن الجابة بدون 
قانوني, جاز للمحامة أن تتخذ من هذا الن ول أو التخل  مسوغا  العتبار الوقائع التي   مبرر

بالشـهادة و القرائن في األحوال التي ال يجوز    ثبات تقرر اسـتجوابه عنها ثابتة أو أنها تقبل ال
 (.بي نات  111فيها ذلك )المادة

ه إال إلى من  ــوم, و ال يوج  ه بنا  على طلن أحد الخصــ ــتجوات يوج  ــما  في   ٌيعد إذا  االســ خصــ
الدعوى, و بذلك فال يجوز ألحد الـمدعى عليهم أن يســــــــــــــتجوت مدعى علـيه آخر توحــــــــــــــال  

خصـــــــما  للمدعى عليه األول.   ٌيعد المدعى عليه اآلخر ال  دفاعه ضـــــــد المدعي, ألن    ثبات ل
 .كما ال يجوز سماا من ليس خصما  إال بصفته شاهدا  في الدعوى 
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و يشــترط فيمن يصــح توجيه االســتجوات إليه أن ياون أهال  للتصــر  في الحق المتنازا فيه 
 إقرار.في الدعوى المطلوت استجوابه فيها, ألن الغرض من االستجوات الحصول على 

ول ل محامة مرفوعة إليها دعوى أن تســـــــــتعمل ســـــــــلطتها في توجيه االســـــــــتجوات من تلقا   
نفســـها ألي من الخصـــوم عن واقعة متصـــلة بموضـــوا الدعوى و في أي وقت طالما لم يقفل  

 بعد بات المرافعة.
كمـا يجوز ل ـل من الخصــــــــــــــوم في اـلدعوى أن يطـلن إلى المحامـة المنظورة أمـامهـا اـلدعوى 

االستجوات إلى خصمه, في أية حالة كانت عليها الدعوى سوا  أكانت محامة الدرجة   توجيه
 األولى أو أمام محامة الدرجة الثانية, طالما كان ذلك قبل قفل بات المرافعة.

 المطلب الثاني 
 القواعد اإلجرائية 

ــا  ما يطلن ال ه إليه أي ــــ ــم ويوج  ــئلة التي يراها إلى الخصــــ ــم  يوج ه رئيس المحامة األســــ خصــــ
اآلخر توجيهـيه منـها. و ت ون األجوـبة في نفس الجلســــــــــــــة إال إذا رأت المحاـمة إعطـا  مهـلة 

ت ون الجـاـبة في مواجهـة من طـلن االســــــــــــــتجوات, ول ن ال (. و بي ـنات   107لإلجـاـبة )المـادة  
 (.بي نات  108يتوق  االستجوات على ح وره )المادة 

جلســــة, وبعد تالوتها يوقع عليها الرئيس وتدون األســــئلة واألجوبة بالتفصــــيل والدقة بمح ــــرال
ــببه )المادة  ــر امتناعه وســــــ ــتجوت عن الجابة ذكر المح ــــــ   109وال اتن. وإذا امتنع المســــــ

 (.1( )بي نات 

 
عديم األهلية يكون عن طريق استجواب  " نصت بعض التشريعات األجنبية على : أن استجواب القاصر أو  -1

من ينوب عنه قانونًا , ولكن  إقرار هذا النائب ل يؤثر على القاصر أو عديم األهلية إل إذا كان متعلقًا  
باألعمال التي يقوم بها في حدود سلطته . وأما األشخاص العتبارية فيجري استجواب الشخص الذي يمثلها  

 قانونًا  ".
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ويشـترط في الوقائع التي يوجه االسـتجوات بشـأنها أن ت ون متعلقة بالدعوى إذا كانت تدخل  
ي النزاا إذا كان يترتن على ثبوتها أو ضـــــــــمن وقائع النزاا المطروحة في الدعوى, ومنتجة ف

 عدمه تأثير في وجه الحام فيها. فإن لم ت ن كذلك فإنها ال تصلح لتوجيه االستجوات عنها.
ن اســـــتجوات المحامة للخصـــــم في موضـــــوا غير منتج في النزاا, واســـــتنادها إليه في إحيي 

 حامها يعرضه للطعن.
أن حل  اليمين الحاســمة , فلجو  الخصــم إلى كما ال يجوز اســتجوات المحامة للخصــم بعد  

 .ثبات اليمين الحاسمة يعد تنازال  منه عما عداها من وسائل ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 الفصل الرابع 
 اليمين 

 تمهيد
إن اليمين هو عمل ديني و مدني, يؤديه الحال  باستشهاده باهلل على ححة ما يقول. 

حيي تؤدى اليمين بأن يقول  اليمين الق ائية هي التي ُتحل  في مجلس الق ا . 
الحال  " وهللا " و يذكر الصيغة التي تقررها المحامة. و إذا وجدت أوضاا في دين  

 (. بي نات  129ديتها وفقا  لهذه األوضاا ) المادة من يحل  اليمين فيحق له أن يطلن تأ
ــيغة  و ليس من ال ـــروري أن ي ـــع الحال  يده على كتابه المقدس, بل يافي أن يســـبق حـ

 اليمين بعبارة "هللا ".
ه, بمقت ــــــــــــــى نن  و ت ون اليمين إمــا لتــأكيــد قول أو لتــأكيــد وعــد, وهــذا النوا األخير يوجــ 

أشــــــــــــــخـاص أوكـل إليهم أمر القيـام بعمـل من األعمـال  القـانون, إلى بعض الموظفين أو إلى  
 كاليمين التي توجه إلى المحامين و الق اة و الخبرا  والشهود.

ه لتأكيد قول, وهي محور بحثنا    ثبات من وســــــــــائل ال  ُتعد و اليمين التي  هي اليمين التي توج 
 :تيالذي سيتم وفق اآل

 المبحي األول: القواعد الموضوعية
 لقواعد الجرائيةالمبحي الثاني: ا

 



 

  

 المبحث األول 
 القواعد الموضوعية 

 
اليمين هي إخبار عن أمر مع االســتشــهاد باهلل تعالى على حــدا الخبر. ويال  بها الشــهود 
ــوم لتأييد ادعائه   ــعارا  لهم بوجوت قول الحق, و يال  بها أحد الخصــــ ــهادة إشــــ قبل تأدية الشــــ

.  ثبات تقوم مقام الدليل و التي تعنينا في دراســــــــــــــة العندما يعوزه الدليل عليه, و هذه اليمين  
 ويقسم هذا النوا من اليمين إلى قسمين: يمين حاسمة ويمين متممة.

 
 المطلب األول 

 اليميـن الحاسمة
اليمين الحاسمة هي الحل  الذي يصدر من أحد الخصمين على ححة مايد عيه, أو  

د حل  اليمين واقعة مادية يترتن وُيع عدم ححة ما يدعيه الخصم, ويحسم بها النزاا.
 عليها أثر قانوني. 

ا  قانونيا  يتم بإرادة منفردة يؤدي إلى إعفا  فوتتفق مع القرار في كونهما ُيعدان تصر 
الخصم من عن  الثبات. وبعد حل  اليمين ال يمان لموجه اليمين أن ُيبت كذبها  

كان حادقا  أم كاذبا . وإذا ثبت  أمام المحامة المدنية ألنه ُيعد متنازال  لخصمه سوا  
 كذت اليمين بحام جزائي جاز مطالبة الحال  بالتعويض.

 
 الفرع األول 

 تعريف اليمين الحاسمة 
يوجهها أحد  -فيها مجازفة, يلجأ إليها أحد المتداعين    ثبات اليمين الحاســــــــــمة هي طريقة لإل  

ــم بها النزاا ــمه ليحســ ــمة  -المتداعين لخصــ أو من  -من قبل المدعي    فقد توجه اليمين الحاســ



 

  

ليحســــــــــــــم بهـا النزاا   -(  1( ) بي ـنات من ـقانون ال  112قـبل المـدعى علـيه)عمال  ـبأحاـام المـادة  
ــمه وورعه من  ــحة دعواه, و هو تعليق لدعواه بذمة خصـــــــــ عندما يحتاي إلى دليل ليثبت حـــــــــ

 الوقت الحالي.عاقبة الحني في الدنيا واآلخرة. فهذا تحايم للذمة وال مير, مع ضعفهما في 
ــمة   موجهها متنازال  عن دعواه إذا حل  المدعى عليه.   ٌيعد وبمقت ــــــــــى توجيه اليمين الحاســــــــ

ــحة دعوى المدعي,  ٌيعد وفي مقابل ذلك   القانون المدعى عليه إذا ن ل عن اليمين مقرا  بصــــــــــ
و  ويخوـله الحق في أن ـيدرأ الحل  أو الن ول بـأن يرد اليمين على من وجههـا إليـه ليحلفهـا ه 

 ببطالنها على حلفه أو ن وله. وليترتن الحام بصحة دعواه أو
إذا  هذه اليمين هي احت ام أحد طرفي النزاا إلى ضـــــــمير الطر  اآلخر, وضـــــــمير الخصـــــــم 
يقرر إما خســــــــــــارة الدعوى أو ربح الدعوى. وهذه النتيجة ال تحددها إرادة من وجه اليمين بل 

ــمير من وجهت له اليمين ــلحا  وال تحايما   تعود النتيجة إلى ضــ ــت حــ ــمة ليســ . فاليمين الحاســ
األخرى يعني تمســــــــــك   بي نات إن طلن توجيه اليمين الحاســــــــــمة مع التحفظ بال"وبين الطرفين.

مما ال يجوز معه توجيه هذه اليمين بحســــــــــــــبان أن طلن توجيه اليمين    بي نات الطاعن بهذه ال
 .2"األخرى  بي نات الحاسمة يعني تنازل الطالن عن جميع ال
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"اليمين الحاسمة هي التي يوجهها الخصم إلى خصمه أمام المحكمة ليحسم بها النزاع, وهي وسيلة ل يلجأ  
عني التنازل عن غيرها  إن توجيه اليمين الحاسمة ي -2دعواه  ثبات إليها الخصم إل عندما يفتقر إلى الدليل إل 

دليل آخر لديه , و    ثباتألن القانون لم يجعل اليمين من وسائل الثبوت إل حينما يعوز طالب اإل  بّيناتمن ال
  -3بالبينة  الشخصية  ثباتهذا يعني أنه ل يجوز للخصم بعد توجيه اليمين إلى خصمه أن يعود إلى طلب اإل 

 إن طالب اليمين و بمجرد حلف اليمين من خصومه يصبح مرتبطا بما ترتبه من آثار".
  -2791ص   - الجزء الثالث –موسوعة القضاء المدني الجديد  –مشار إليه في : محمد أديب الحسيني  

 . 5590قاعدة 

 648ص:  -األلوسي- 1992/  3/ 4تاريخ  3088أساس 324قرار محكمة النقض-2



 

  

 توجيه اليمين الحاسمة 
 إن اليمين الحاسمة هي من حق الخصوم, فال يجوز للمحامة أن توجهها من تلقا  نفسها.

وتوج ه من أي خصـــــــــــم يدعي أمرا  دون أن يقيم عليه دليال . فاليمين ملك للخصـــــــــــم وال تملك 
المحامة أن توجهها من تلقا  نفسـها, إال أن الخصـم ال يملك أن يوجهها مباشـرة إلى خصـمه  
ــمه  بل يجن أن يفعل ذلك من طريق المحامة بأن يتقدم إليها بطلن توجيه اليمين إلى خصـــــ

ذي يعوزه الــدليــل عليــه, فتقوم المحامــة بتوجيــه اليمين بعــد التحقق من حقــه الــ  إثبــات بهــد   
 (.1توافر شروطها)

 من يحق له توجيه اليمين: -أولً 
ــم  يقع عليه عن  ال ــمه, فللمدعي   ثبات يجوز ل ل خصـــــ ــمة إلى خصـــــ توجيه اليمين الحاســـــ

ههـــا إلى دعواه وللمـــدعى عليـــه توجي  إثبـــات توجيـــه اليمين إلى المـــدعى عليـــه إذا عجز عن  
دفعه. مثال على ذلك: لو أن ر الخصـــــــــــــم اســـــــــــــتالم المبلل من   إثبات المدعي إذا عجز عن  

ــيغة اليمين الموجهة  ــمه و طلن تحليه المدعي على دعواه, ففي هذه الحالة ت ون حــــ خصــــ
 إلى المدعي بأن يحل  بأنه سلم المبلل إلى خصمه.

رافعندما أجاز  ــ  ــوم بأن يحت م إلى ذمة اآل  المشــــــــــ خر في إحدى الوقائع  أجاز ألحد الخصــــــــــ
ــمه أن يحت م إلى ذمته في الواقعة ذاتها, و بذلك لم تبق اليمين توج ه على ال بل   ثبات لخصـــ

 أحبحت توجه على النفي.

 
:" ل عبرة للتنازل عن طلب تحليف اليمين مسبقًا و   1964 -1 -17تاريخ   3076نقض سوري قرار رقم  -1

  –شفيق طعمة  –نبولي قبل وجود أية خصومة , ويظل للمدعي حق توجيهها"مشار إليه في : أديب است
 . 1886ص:  -1138قاعدة : –الجزء الثالث  -المرجع السابق

:" ليس ألحد طرفي الدعوى أن يعرض على المحكمة  1979 -3 -31تاريخ  509نقض سوري قرار رقم 
 تحليفه اليمين الحاسمة رغم عدم توجيهها إليه من الطرف اآلخر"

  -دمشق  -الطبعة األولى  -الجزء الثالث–المرجع السابق  –شفيق طعمة   –مشار إليه في : أديب استنبولي 
 . 1888ص: – 1140قاعدة :  -1988



 

  

ه اليمين الحاســــــــــمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أمام ق ــــــــــاة الموضــــــــــوا فيمان   و توج 
ــاة الدرجة األولى كما يمان توجيهه ــاة الدرجة األخيرة, و ل ن ال توجيهها أمام ق ــ ا أمام ق ــ

 يجوز توجيهها أمام محامة النقض.
ويجن أن تتوافر فيمن يود توجيه اليمين الحاســـمة أهلية التصـــر  في الحق موضـــوا الحل  

و يجـن أن تتوافر    -فـالنـائـن ال يجوز لـه توجيـه اليمين إال فيمـا يـدخـل في حـدود واليتـه   -
 اليمين ووقت الحل .األهلية و الوالية وقت توجيه 

ــغير والمحجور   ــمة, بل توجه اليمين من  إذا  الصـــــ عليه ال يمل ان حق توجيه اليمين الحاســـــ
ــي والقيم ال يمل ان توجيه اليمين   قبل نائن شــــــــــــرعي عنهما يملك حق التصــــــــــــر , فالوحــــــــــ

اليمين من أعمال التصـــر  فال بد لتوجيه  إلى الحاســـمة إال في أعمال الدارة, و أما بالنســـبة  
ــة ال يجوز له توجيه اليمين إال بمعرفة القاضــــــــــي  ــرعي, ووكيل التفليســــــــ إذن القاضــــــــــي الشــــــــ

 المنتدت.
اليمين الحاســـــــــمة ووفقا  للماد "ونعرض لبعض االجتهادات الق ـــــــــائية الناظمة لهذا الشـــــــــأن:  

هي التي يوجهها أحد أطرا  الدعوى لخصمه ليحسم بها النزاا ومن   بي نات من قانون ال  112
 .1"واقعة يدعيها  ثبات غير الجائز أن يطلن الخصم أن يحل  اليمين بنفسه ل

أخرى لم   بي نةم "ال يوجد مانع قانون يحجن حق الخصــــم في توجيه اليمين الحاســــمة, ولو قد  
 .2تسع  دعواه أو دفوعه "

 إثبات "اليمين ملك للخصــــوم ويمان توجيهها متى توافرت شــــرائطها ولو كانت الغاية منها    -
 .3وجود العقد الخطي ال يمنع من توجيه اليمين " -مايخال  عقدا  خطيا .

 
المرجع السابق  -مشار إليه في: عبد القادر جار هللا األلوسي-  2001/   11/ 27تاريخ  538أساس 429قرار محكمة النقض -1

 . 743ص:  -
- مشار إليه في: عبد القادر جار هللا األلوسي- 1996/  12/  22تاريخ 1479أساس 1215قرار محكمة النقض -2
 .684ص:   -لمرجع السابق ا

المرجع  -مشـــــار إليه في: عبد القادر جار هللا األلوســـــي- 1997/  12/ 21تاريخ   2338أســـــاس 1865قرار محكمة النقض -3
 . 693ص:  -السابق  

 



 

  

يتعين أن توجه اليمين الحاسمة إلى خصم في الدعوى ياون    إلى من توجه اليمين :  -ثانياً 
بل بالعاس ياون من حقه   ثبات لى خصم ال ياون عليه عن  المن را  موضوا اليمين, أي إ

 دعواه. إثبات مطالبة خصمه اآلخر ب
ــيا  ال إلى نائبه ألن حل  اليمين أمر   ــخصــــــ ــم شــــــ و يجن أن ياون توجيه اليمين إلى الخصــــــ
شــــخصــــي ال يجوز فيه التوكيل, وألن النيابة إذا كانت تجري في االســــتحال  فإنها ال تجري 

 في الحل .
ويشـترط فيمن  توجه إليه اليمين أن ياون أهال  للتصـر  في موضـوعها أو له والية في ذلك, 
و بنا  على ذلك ال يجوز توجيه اليمين إلى القاحـــــــــر إال فيما يملك من أعمال الدارة, و ال 
إلى الولي أو الوحــــــي أو القيم إال في حدود والية كل منهم.و ال يافي توافر األهلية الالزمة 

 توجيه اليمين, بل ال بد من استمرارها إلى أن يتم الحل .عند 
 موضوع اليمين وكيفية توجيهها:  -ثالثاً 

  إثـبات موضــــــــــــــوا اليمين واقـعة يدعيـها الـمدعي و ين رها الـمدعى علـيه, و يترتن على ثبوتـها  
المــــدعي يعجز كــــان  المــــدنيــــة إثبــــاتــــ  عن  حق  المواد  ه, و يجوز توجيــــه اليمين في جميع 

, ســــــــــــــوا  مـما كانت -ه في الدعاوى الجزائـية فيـما يتعلق بدعوى الحق الـعامالتوجـ    -والتجـارية
ــهادة أو مما يجن    ثبات تقبل ال ــوا  أكان إثباتبالشـــ ها بال تابة. ومهما بلغت قيمة الدعوى وســـ

التخالن منه, وســوا  وجد في الدعوى دليل ما, أم لم يوجد   إثبات الدين أو    إثبات موضــوعها  
دليل, بل يجوز أن ياون موضــــــــــــوا اليمين أمرا  يخال  ما هو ثابت بدليل كتابي, أو   بها أي

يجاوز ما ثبت بال تابة فيما عدا ما ال يجوز الطعن فيه إال بالتزوير: كالبيانات الموجودة في 
(. ويجوز كذلك أن ياون موضــوا اليمين أمرا  يخال  قرينة ق ــائية أو قرينة 1ورقة رســمية )

 ر قاطعة أو قرينة قاطعة غير متعلقة بالنظام العام. قانونية غي
 

: "اليمين الحاسمة يصح توجيهها في واقعة  1982 – 11 -28تاريخ   2342نقض سوري قرار رقم  -1
ها بالشهادة , كما يجوز أن يكون موضوع اليمين أمرًا يخالف  إثباتقانونية أيًا كانت قيمتها و لو كان ل يجوز 

 طعن فيه إل بالتزوير" ما هو ثابت بدليل كتابي أو يجاوز ما ثبت بالكتابة باستثناء ما ل يجوز ال
 -1159قاعدة:   -الجزء الثالث –المرجع السابق  –شفيق طعمة   –مشار إليه في : أديب استنبولي 

 . 1890ص: 



 

  

موضــــوا اليمين حاســــما  إذا كان توجيه اليمين فيه يؤدي إلى الفصــــل في النزاا أو في  ٌيعد و  
ــومة كلها أو فرعا  منها. ولذلك ال يجوز توجيه اليمين   ــوعي فيه بحيي ينهي الخصـ دفع موضـ

 (.1ر ا لنزاا )إذا كانت تنصن على دليل في الدعوى ال على جوه
إذا  يشـــترط في الواقعة التي تنصـــن عليها اليمين الحاســـمة ما يشـــترط في جميع الوقائع التي 

: أي أن ت ون منتجــة في النزاا ومتعلقــة بــالــدعوى وغير مخــالفــة للنظــام ثبــات يرد عليهــا ال
 العام.

و مخالفة للنظام  واقعة ممنوعة في القانون أ  ثبات بنا  على ما ســبق ال يجوز توجيه اليمين ل
(. فال يجوز توجيه اليمين في وحـــــــــــية تزيد على بي نات   2فقرة    114العام أو لآلدات )المادة  

ــجل ألن الواقعة تخال  القانون   ــمي ولم تســـــــ ــند رســـــــ الثلي أو في هبة عقار لم ت تن في ســـــــ
وكذلك ال يجوز توجيه اليمين في دعاوى الطالا والنســـن و الجنســـية, ألن هذه الق ـــايا من 

 (. 2لنظام العام. كما ال يجوز أن ياون موضوا اليمين ربا  فاحشا  )ا

ــا  يمنع النظام العام من توجيه اليمين إذا كان األمر يتعلق بدعوى يدفعها الخصـــــــــــم   و أي ـــــــــ
ــية   ــتمدة من قوة الق ـ يةبالقرينة المسـ ــ  ــم باليمين  المق ـ التزام طبيعي    إثبات , أو إذا أراد الخصـ

 (. 3مع حام بتنفيذه )
 

األدلة   – المجلد األول  –و إجراءاته   ثباتأصول اإل  -الوافي في شرح القانون المدني  –د. سليمان مرقس -1
 . 780.  ص: 1991 –القاهرة   –الطبعة الخامسة  – المطلقة 

مسألة قانونية يخضع   يع د تقدير قاضي الموضوع مخالفة موضوع اليمين للنظام العام أو عدم مخالفته   -2
 فيها قاضي الموضوع لرقابة محكمة النقض .

إن القانون لم يجز توجيه اليمين الحاسمة ضد قرارات   -1م: "2000/  3/ 26قرار محكمة النقض تاريخ  -3
إن اإلقرار غير القضائي ل يمنع صاحب المصلحة من   -2سبة الدرجة القطعية و ضد قرارات قضائية . مكت

 توجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه".
 . 5594قاعدة  - 2804ص: – موسوعة القضاء المدني الجديد  –مشار إليه في : محمد أديب الحسيني  

ل يجوز توجيه اليمين الحاسمة بشأن     -1"  م.  1996/ 3/  31تاريخ   422رقم  –قرار محكمة النقض 
اللتزام حتى يمكن تنفيذه جبرا و طالما أن   إثباتإن اليمين الحاسمة هي من وسائل   -2-اللتزام الطبيعي . 

 اللتزام الطبيعي ل يمكن تنفيذه جبرًا فإن اليمين بشأنه تعتبر غير منتجة و ل يجوز إجبار المدين بها ."
 – 5607قاعدة:  - الجزء الثالث–موسوعة القضاء المدني الجديد  –محمد أديب الحسيني   مشار إليه في :

 . 2810ص: 
 



 

  

مخـالفـة للنظـام العـام أن   واقعـة ممنوعـة ـبالقـانون أو  إثبـات ل ن يجوز للخصــــــــــــــم اـلذي يرـيد    و
أن   ثبات هذه الواقعة, كأن يوجه المدين اليمين إلى دائنه ل  ثبات يوجه اليمين إلى خصـــــــمه ل

 سبن الدين لم يان نتيجة لعن قمار.
 وحدة اليمين: -رابعاً 

(. فـإذا اشــــــــــــــتملـت بي نـات  115إذا اجتمعـت مطـالـن مختلفـة يافي فيهـا يمين واحـدة ) المـادة  
ســـــوا  كانت هذه الوقائع متصـــــلة ببع ـــــها أو منفصـــــلة, يافي فيها  ,عدة  الدعوى على وقائع

يمين واحدة تشــتمل حــيغتها على هذه الوقائع, فإذا ادعى أحد على آخر بمبلل مترتن بذمته 
ــم بل يافي فيها يمين  نتيجة قرض و قيمة ب ــاعة, فال حاجة لتوجيه يمينين إلى الخصـــــــــــ  ـــــــــــ

 واحدة.
 سلطة القاضي في توجيه اليمين: -خامساً 

ه اليمين الحاســـمة على خال  اليمين المتممة عفوا  من المحامة. ول ن   راال توج  جعل  المشـــ 
ة )المادة للمحامة رقابة على توجيهها إذ جعل توجيه اليمين الحاســــــــــــمة يتم بإذن من المحام

 :اآلتية(. و تتجلى رقابة المحامة في توجيه اليمين في األمور بي نات  112
ــمة إذا رأى أن الدعوى ياذبها ظاهر   -1 ــي أن يرفض توجيه اليمين الحاســـــــ يجوز للقاضـــــــ

ــفية, أو أن الواقعة التي وجهت  الحال, أو أنها ثابتة بغير يمين أو أن اليمين ذات حـــفة تعسـ
ها ممنوعة  إثباتا غير منتجة في الدعوى, أو أن الواقعة التي يراد  اليمين الحاســـــــــــــمة من أجله

 . 1بالقانون أو مخالفة للنظام العام أو اآلدات 

وإذا قدر قاضـي الموضـوا أن الوقائع التي يطلن التحليه من أجلها غير منتجة في الدعوى 
 فإن تقديره هذا ال يدخل ضمن تمحين محامة النقض.

 
... إذا أقر بالواقعة    -1"استقر الفقه على أربع حالت تملك فيها المحكمة رفض اليمين الحاسمة وهي: -1

موجهة إلثبات عكس البيانات التي أثبتها  موضوع اليمين أو كانت الواقعة ثابتة بمستندات رسمية أو كانت اليمين  
 692موظف رسمي في السند الرسمي :"ص: 



 

  

اليمين حقا  للخصـــــم في الدعوى إال أن للمحامة الحق في رفض توجيهها  "لئن كان توجيه    -
ــتفاد من الوثائق المقدمة بين أيديها ما يثبت   إذا كانت غير منتجة وال حاســــمة أو إذا كان يســ

 1."ححة دعوى طالن اليمين.
 "طالما كانت الدعوى واضحة وطالما كانت الدعوى ال تتعلق بالعجز أو الزيادة وطالما أن  -

ــاحة في العقد فإن إرادة المتعاقدين   ــاحة وطالما حددت المسـ العقدين واضـــحين من حيي المسـ
قد انصـــــــــبت على مســـــــــاحة معينة ال يجوز القول بعدها أن البيع بالجهات األربعة طالما أن 

 .2المساحة قد حددت وبالتالي فإن اليمين في هذه الحالة ت ون غير منتجة"
ة اليمين المعروضــة من طالن التحليه ليجعل هذه يجوز للقاضــي أن يعد ل في حــيغ -2

الصـيغة واضـحة وموافقة للواقعة المراد التحليه من أجلها. إذ يجن على الخصـم الذي يوجه 
اليمين أن يبين بدقة الواقعة التي يراد اســـتحالفه عليها و يذكر حـــيغة اليمين بعبارة واضـــحة 

تعـدـيل اليمين بمـا يتفق ووـقائع اـلدعوى وال "من حق المحامـة    إذا  (.بي ـنات  118جليـة )المـادة  
حاجة لســؤال طالن التحليه بيان موقفه وعما إذا كان موافقا  على التحليه بهذه الصــيغة أم 

 .3ال " 

و ياون هذا التعديل بنا  على اعتراض خصــمه أو تقوم به المحامة من تلقا  نفســها.   -3
غير أن ســلطة المحامة في تعديل الصــيغة يجن أن يقتصــر على إي ــاح عباراتها دون أن 

 تمس موضوعها. 
 تعّلق اليمين بشخص من وجهت إليه اليمين: -ادساً س

بشخن من وجهت إليه, فال يجوز توجيهها  ال يجوز توجيه اليمين إال من أجل واقعة متعلقة  
واقعـة متعلـقة    ثـبات إلى المخـدوم من أجـل واقعـة متعلـقة بشــــــــــــــخن خـادمـه, وال إلى الموكـل ل

 
المرجع  -مشار إليه في: عبد القادر جار هللا األلوسي 1995/   4/ 30تاريخ   598أساس 475قرار محكمة النقض-1

 667ص:    -السابق 
القادر جار هللا  مشار إليه في: عبد -. 1995/  11/ 19تاريخ  1535أساس 1381قرار محكمة النقض -2

 677ص:    - المرجع السابق -األلوسي

مشـــــــــار إليه في: عبد القادر جار هللا  -  1996/   4/ 2تاريخ   1087أســـــــــاس 520قرار محكمة النقض -3
 . 658ص:   -المرجع السابق  -األلوسي

 



 

  

بشــــــــــــــخن الوكـيل و إن كـاـنت هـذه الواقعـة مرتبطـة ـبالعالقـة الحقوقـية التي من أجلهـا رفعـت 
 الدعوى.

مـدين بـالحق المـدعى بـه, و  و كـذلـك ال يجوز توجيـه اليمين إلى الوارث على أن مورثـه غير
  1فقرة   114ل ن إذا كانت الواقعة غير شــــــــخصــــــــية, انصــــــــبت اليمين على العلم فقط )المادة  

حق في ذمـة مورثهم, ال يطلـن منهم حل    ثبـات (. فـإذا رفعـت الـدعوى على الورثـة لبي نـات 
مين  اليمين على أن مورثهم غير مــدين بــالحق, بــل يالفون بحل  اليمين على أنهم غير عــال

 بأن مورثهم مدين بالحق موضوا الدعوى.
 الفرع الثالث 

 آثار توجيه اليمين 
 أثر اليمين على موجهها:   -أولً 

 متى حار توجيه اليمين الزما  ترتن على من وجهها:
ــمه من اليمين التي وجهت  -أ ــلفا  بالنتيجة التي يرتبها القانون على موق  خصـــــــ ارتباطه ســـــــ

 إليه. 
( بالنســـــبة إلى الواقعة التي 1)  بي نات ويفيد توجيه اليمين الحاســـــمة التنازل عماعداها من   -ت 

 هذه الواقعة.إلى  انصبت عليها, فإذا حل  الخصم اليمين, ينتهي النزاا بالنسبة 
وال يجوز للخصــــــــم أن يثبت كذت اليمين بعد أن يؤديها الخصــــــــم  الذي وجهت إليه أو ردت 
 عليه. على أنه إذا ثبت كذت اليمين بحام جزائي, فإن للخصـــم الذي أحـــابه ضـــرر منها أن
ــده  يطالن بتعويض دون إخالل بما قد ياون له من حق في الطعن بالحام الذي حــــــدر ضــــ

 (.2( )بي نات  120بنا  على اليمين ال اذبة )المادة 
 

: " إن اللجوء إلى اليمين الحاسمة يعني التنازل عما  1976 – 4-1تاريخ  321نقض سوري قرار رقم  -1
 "بّيناتسواها من 

الجزء الثالث   -في المواد المدنية والتجارية  –بّيناتتقنين ال -أديب استنبولي -مشار إليه في :  شفيق طعمة
 .1904ص:  -1168قاعدة: –

 كذب اليمين بدعوى مدنية مبتدأة , ول أن يطعن في الحكم الصادر بناء على اليمين" . إثبات" ل يجوز  -2
 .211. ص: 1987 –المكتبة القانونية  –في المواد المدنية والتجارية  ثبات اإل  -يحيى مطر 



 

  

 أثر اليمين على من وجهت إليه:  -ثانياً 
ــيغة التي  ــار توجيه اليمين الزما  وجن على من وجهت إليه اليمين أن يحلفها بالصــــ متى حــــ

ه اليمين, فال يجوز ـله  وجهـت إليـه حتى يُ  ق ــــــــــــــى بترك المـدعي ـله و ترفض دعوى من وجـ 
ــها دون البعض اآلخر. غير أن هذا االلتزام   ــيغة الموجهة إليه والحل  على بع ـ تجزئة الصـ

راجعله  ــ  ــتبدل بالحل  رد اليمين على بدلي    المشــ ا  أي أنه أجاز لمن وجهت إليه اليمين أن يســ
ه من وجههــا إليــه وجعــل جزا  إخاللــه ب هــذا االلتزام اعتبــاره نــاكال  و الحام عليــه بــدعوى موجــ 

 اليمين.
يتبين مما سـبق أن من وجهت إليه اليمين إما أن يحلفها فيق ـى له ضـد من وجهها, وإما أن 
يردها فيرتبط بما يترتن على موق  خصـمه سـوا  كان ذلك الموق  حلفا  أو ن وال , و إما أن 

 :ين ل عنها فيحام عليه بدعوى خصمه
 حلف اليمين:    -أ

إذا حل  من وجهت إليه بالصــيغة ذاتها التي وجهت إليه, كان م ــمون الحل  حجة ملزمة 
للقاضـــــي, فإن ت ـــــمن إقرارا  بدعوى المدعي حام لهذا بموجن إقرار الحال . و إن ت ـــــمن  
ــقط بتوجيه اليمين حق موجهها  إن ارا  حام برفض الدعوى لعدم قيام دليل عليها, ما دام قد ســ

الحام برفض الـدعوى في هـذه الحـالـة نهـائيـا  و تثبـت لـه قوة األمر   ٌيعـد في أي دليـل آخر. و 
 المق ي.

ه  والعبرة في قبول اليمين بشــــــــال تام, فالقبول مع التعديل أو التحفظ ال يعتد به وال يمنع موج 
 اليمين من العدول عن توجيهها.

الطرفين: على موجهها ألنها حارت الزمة وإذا رد اليمين من وجهت إليه امتنع العدول على  
لــه بردهــا ممن وجهــت إليــه, وعلى هــذا األخير ألن ردهــا اليحتــاي إلى قبول ممن وجههــا إذ  
ــلفا  من وقت توجيهها بجثار ردها عليه, فال يجوز لمن ردها أن يرجع في  ياون هذا مرتبطا  سـ

 الرد ألن الرد يصير الزما  بمجرد حدوره.
م الذي وجهت له اليمين و لم يردها أن يحلفها بنفسـه و ال يجوز توكيل إذا  يجن على الخصـ

غيره بحلفها عنه ألن اليمين هي احت ام إلى ضـمير من وجهت إليه فال تجوز فيها الوكالة ) 



 

  

( ويشــــــــــــــترط في ترتـين اآلثـار القـانونـية على اليمين أن يتم حلفهـا   بي ـنات   132عمال  ـبالمـادة 
 بالن ول عن اليمين خارجها. أمام المحامة, وال اعتبار

 رد اليمين:  -ب
  116عمال  بالمادة  -يحق للخصـم الذي وجهت إليه اليمين الحاسـمة أن يردها على خصـمه  

ــاوى الخصـــــمان في الحقوا. على أن القانون أجاز لمن وجهت إليه اليمين    -بي نات  ل ي يتســـ
ــترك  فيها الخصـــــمان بل الحاســـــمة أن يردها على خصـــــمه إال إذ انصـــــبت على واقعة ال يشـــ

 يستقل بها شخن من وجهت إليه اليمين. 

إذا لم يان الخصــمان مشــتركين في الواقعة بل كان يســتقل بها من وجهت   ,بنا  على ماســبق
إليه, فال يجوز لهذا األخير أن يرد اليمين على من وجهها, ذلك أن اليمين ت ون غير مقبولة 

ــة ب ــتحالفه.مثال ذلك: في في هذه الحالة لتعلقها بواقعة ليســـــت خاحـــ شـــــخن من يطلن اســـ
ــدين  ــه الـ ــه ليس في ذمتـ ه المـــدعي اليمين إلى المـــدعى عليـــه على أنـ ــ  دعوى القراض, يوجـ
المـدعى بـه, فيرد المـدعى عليـه اليمين ويطلـن منـه الحل : على أن الـدين في ذمـة المـدعى 

 التي وجهت. نفسها عليه.كما يشترط في الرد أن ياون واقعا  على اليمين
متى ردت اليمين على الخصـــــــم الذي وجهها, ينقلن الموق  ويصـــــــبح من ردت عليه ملزما  و 

بحلفهـا و إال اعتبر ـناكال , وال يجوز لمن ردت علـيه أن يردهـا مرة ـثانـية على من ردهـا علـيه,  
ــيغة ــها  إذا كانت بالصــ ــيغة اليمين فيجوز ردها من   نفســ التي ردت فيها, و ل ن إذا عدلت حــ
 د توجيها  ليمين جديدة.جديد إذ ياون الر 

رد اليمين بمثابة توجيه لها فيما يتعلق بما يشــــــــــــترط فيمن يوجه اليمين من أهلية و من  ٌيعد و 
ســــالمة إرادة الرد من العيوت التي تشــــوبها, وبموضــــوا اليمين من كونه متعلقا  بشــــخن من 

 ول عنه. فيه توجيه اليمين الزما  وال يجوز العد  ٌيعد يطلن تحليفه. و بالوقت الذي 
وال يجوز لمن وجـه اليمين أو ردهـا أن يرجع في ذـلك متى قـبل خصـــــــــــــــمه أن يحل  ) الـمادة  

( ألن الخصــــــــــــــم بقبوله حل  اليمين ياون قد قـبل بالعرض الذي قدمه له بي ـنات   2فقرة   116



 

  

ــائي ال يجوز, عمال  بالقواعد العامة, ألحد أطرافه 1خصـــمه) ــأ من هذا القبول عقد ق ـ (, فينشـ
حلفـا  لليمين.    ٌيعـد بـالحل  ال  "  القبول  و  الرجوا عنـه إال بموافقـة الطر  اآلخر.  نق ـــــــــــــــه أو

وقول المحامة في ضــــــبط الجلســــــة أنها عرضــــــت اليمين المصــــــورة في مذكرة المحامي على 
 .2"الخصم فقبلها ال يافي مادام لم يرد في ال بط نصها وما يثبت الحل  

اآلخر,  هابع ـرضـي بالحل  على بعض الوقائع دون  الخصـم قابال  لليمين إذا   ٌيعد ول ن ال  
على أنه يحق للخصـــــــــم القابل أن يطلن تعديل حـــــــــيغة اليمين المعروضـــــــــة عليه و ال يفيد  

 اعتراضه هذا رف ا  لليمين أو امتناعه عن القبول.
ــم المطلوت "و ال تملك المحامة رد اليمين الحاســـــــــمة على طالن اليمين ما لم يطلن الخصـــــــ

 .3"تحليفه ردها على خصمه. فهي ملك الخصوم 
 ول عن اليمين:النك  -ت

إذا ن ل عن حل  اليمين من وجهت له يحام عليه بدعوى خصـــــــــمه, إال إذا كان عنده عذر 
منـعه من الح ــــــــــــــور للحل , فال يـعد ناكال  ويتعين على المحاـمة أال تتصــــــــــــــدى له إال بـعد 

 تمحين دليله.
ـبأن: " ـكل من وجـهت إلـيه اليمين فنـ ل عنها   بي ـنات من ـقانون ال  119حـيي تق ــــــــــــــي الـمادة  

 دون أن يردها على خصمه, و كل من ردت عليه اليمين فن ل عنها, خسر دعواه ".
ــمنيا , ف ــريحا  أو أن ياون ضــ ــريحا    ٌيعد و الن ول عن حل  اليمين إما أن ياون حــ الن ول حــ
عوى, فلم ينازا في إذا كان الشــخن المطلوت تحليفه اليمين الحاســمة حاضــرا  بنفســه في الد 

 
  أن من حق المحكمة  : "الجتهاد مستقر على  1996/ 3/ 10تاريخ 327اجتهاد محكم النقض السورية قرار رقم -1

ف الرجوع عن ذلك ما لم تتجاوز الصيغة  تعديل اليمين لكي تتفق مع وقائع الدعوى, ول يجوز لطالب التحليّ 
 ف عليها".المعدلة الواقعة المطلوب الحليف عليها أو تغفل واقعة منتجة طلب التحليّ 
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ــدر قرار من المحامـة بتوجـيه اليمين إلـيه فلم يردهـا  جوازهـا, و ال في تعلقهـا ـباـلدعوى, فصــــــــــــ
ورفض حلفها. و ياون الن ول ضمنيا  إذا حدر القرار بتوجيه اليمين بييات الخصم الموجهة 

 إليه اليمين ف ل  بالح ور لحلفها فلم يح ر ولم يبد معذرة مشروعة.
ول عن حل  اليمين إقرارا  من الناكل بصـــــــــــحة طلن خصـــــــــــمه فيحام عليه عقن الن  ٌيعد و  

حــــــــــــــحـة الواقعـة   إثبـات ن وـله وياون الحام على من ن ـل مـانعـا  للمحاوم علـيه بعـد ذـلك من  
ــم عن حل  اليمين الموجهة إليه لم يجز له بعد والتي ن ل فيها عن الحل . "إذا ن ل الخصــــــ

امتناا الخصـــــــــم   -يد بل يحام عليه عقن ن وله.ذلك أن يطلن الســـــــــماح له بالحل  من جد 
ــتئنافية   ــمة أمام محامة أول درجة ال يقبل منه أمام المحامة االســـــــــ عن حل  اليمين الحاســـــــــ

 .1العدول عن ذلك االمتناا " 
ــبة   إلى  و ال يتعدى أثر الن ول عن اليمين  الشــــخن الذي ن ل وورثته, كما هو الحال بالنســ

دينين المت ــــامنين أو وجه إلى الدائن يمينا  حلفها, فال ي ــــار ذلك لقرار, فإذا ن ل أحد الما
ــامنين   ــر الدائن على توجيه اليمين إلى أحد المدينين المت ـ باقي المدينين, في حين إذا اقتصـ
فحل , ـفإن المـدينين اآلخرين يســــــــــــــتفـيدون من ذـلك فيمـا ينفع ال فيمـا ي ــــــــــــــر) الفقرة الـثانـية  

انون المـدني( كـذـلك إذا وجهـت اليمين إلى المـدين األحــــــــــــــلي من الـق  295والـثالـثة من المـادة  
فحلفها يســــــــتفيد ال فيل من ذلك فتبرأ ذمته, وكذلك إذا وجهت اليمين إلى ال فيل, ال بالنســــــــبة  

 كفالته, بل لترتن الدين, وحلفها تبرأ أي ا  ذمة األحيل.إلى  
 حجية اليمين:  -ثالثاً 

حجية اليمين الحاســــمة حجية قاحــــرة على من وجهها وعلى من وجهت إليه وال يتعدى أثرها  
على غيرهما من الخصوم. وينبني على ذلك أنه ال يجوز لغير من وجهت إليه أن ينازا فيها 
أو يعترض على توجيههـا إذ كـل مـا ـله أال يحـاي ـبأثر هـذه اليمين, وكـذـلك ـفإن بطالن توجـيه  

أحد الخصــوم ال يمتد أثره إلى غيره ممن وجهت إليه اليمين الصــحيحة. لى  إاليمين بالنســبة  
ــم البائع بنا    ــي لخصــــــ مثال ذلك إذ تنازا اثنان مل ية مال, وباعه أحدهما إلى ثالي ثم ق ــــــ
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من الغير بالنســـــــبة إلى   ٌيعد على حلفه اليمين فال يحتج بهذه اليمين على المشـــــــتري ألن هذا 
 ائع  بعد البيع.التصرفات التي تصدر من الب

 
 المطلب الثاني 
 اليمين المتممة

شــر عت اليمين المتممة لتماين القاضــي من اســت مال قناعته في موضــوا النزاا. إذا وجد أن 
 .ثبات األدلة المقدمة إليه تحتاي إلى مزيد في ال

وليس الغرض منها أن ت ون طريقة يلجأ إليها الخصـــــــــم عندما يعوزه الدليل ل ي يحســـــــــم بها 
النزاا, بل يقصـــــــد بها إنارة القاضـــــــي وإراحة ضـــــــميره عندما ت ون األدلة المقدمة في الدعوى 

 غير كافية.
و هذه اليمين إما أن ت ون اختيارية يعود للمحامة الحق في توجيهها ألي من الخصــــــــــــمين   

رافي الدعوى أو إجبارية فرضها   بنن في القانون في حاالت معينة. المش 
 

 الفرع األول 
 ن المتممة الختياريةاليمي

الـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــن  -أولً  :تـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــف 
  

تعر   اليمين المتممـة بـأنهـا اليمين التي توجههـا المحامـة من تلقـا     بي نـات   121وفق المـادة  
نفسـها, ألي من الخصـمين لتبني على ذلك حامها في موضـوا الدعوى أو في قيمة ما تحام  

 به.
فاليمين المتممة على خال  اليمين الحاســـــمة ال يفترض في توجيهها طلن من الخصـــــم, بل 

 ها.يحق للمحامة أن توجهها من تلقا  نفس
 و يشترط لتوجيه اليمين المتممة:



 

  

من   2أال ياون في الــدعوى دليــل كــامــل, وأال ت ون الــدعوى خــاليــة من أي دليــل ) الفقرة  -1
(.فاليمين المتممة ال ت في وحدها للحام, ويجن على القاضـــــــــــــي أن يذكر بي نات   121المادة 

 فيه أو في المحاكمة ما يدعمها.
د قيمــة المــدعى بــه فال يجوز للمحامــة أن توجــه للمــدعي وإذا كــان النزاا يتعلق بتحــديــ   -2

اليمين المتممـة إال إذا اســــــــــــــتحـال تحـدـيد هـذه القيمـة بطريقـة أخرى. وتحـدد المحامـة في هـذه 
 (. بي نات  122الحالة حدا  أقصى للقيمة التي يصدا فيها المدعي بيمينه)

 من توّجه إليه اليمين: -ثانياً 
ه إلى الخصـم الذي يراه الق اضـي أجدر بالثقة و يصـح أن يوجهها إلى الخصـم نفسـه الذي توج 

 طلن توجيهها.
وكال الخصـــمين يســـتطيع أن يقترح على القاضـــي توجيهها أو أن يوجه نظره إلى ذلك, ويبقى  

 القاضي حرا  في توجيهها أوعدمه.
إذا  للقــاضــــــــــــــي مطلق الحريــة في توجيــه اليمين المتممــة إلى المــدعي أو إلى المــدعى عليــه,  

ــوا النزاا. إذا فا ــت مال قناعته في موضـــ ــي من اســـ ــرعت لتماين القاضـــ ليمين المتممة إنما شـــ
 .ثبات وجد أن األدلة المقدمة إليه تحتاي إلى مزيد في ال

ه إال إلى الخصـوم األحـليين في الدعوى, فال توجه إلى الدائن الذي  و اليمين المتممة ال توج 
 ين نفسه بعد إدخاله في الدعوى. يرفع الدعوى باسم مدينه بل توجه إلى المد 

ــبة   ــمة ت ون بالنســ ــية أو ت ون على عدم إلى  و اليمين المتممة كاليمين الحاســ ــخصــ واقعة شــ
العلم, كاليمين التي يوجهها القاضـــي إلى الورثة بأنهم ال يعلمون أن المورث قد تســـلم الوديعة 

 محل العقد.
ــاة الموضــــــــــوا, فيجوز  و توجه اليمين المتممة في أي مرحلة كانت عليه الد   عوى أمام ق ــــــــ

 توجيهها من قبل ق اة الدرجة األولى كما يجوز توجيهها من قبل ق اة الدرجة األخيرة.
ه اليمين المتممة أن يرجع عن قراره إذا ظهرت له أدلة جديدة في   و يجوز للقاضـي الذي وج 

مـة, ـفإذا ن ـل اـلدعوى اســــــــــــــت مـلت قـناعـته, كمـا أن الـقاضــــــــــــــي غير ملزم بنتيجـة اليمين المتم



 

  

الخصــم الذي وجهت له هذه اليمين عن حلفها أو حلفها, فإن ذلك ال يقيد القاضــي في حامه 
 متروك أمر تقديره إلى قناعة القاضي. إثبات ألن اليمين المتممة ليست سوى دليل 

وال يجوز لمن وجهت إليه اليمين المتممة أن يردها على خصـمه ألن تقدير من يتوجن عليه  
 (. بي نات  124حلفها يعود إلى القاضي )المادة 

 خصائص اليمين وآثارها : -ثالثاً 
 ال يجوز توجيهها في أمر غير حاسم في الدعوى. -1
ضي باعتبارها وسيلة ال يجوز ردها ألنها ليست موجهة لحسم موضوا النزاا بل من القا -2

 الست مال قناعته بمبدأ الثبوت الموجود في الدعوى.

 للقاضي أن يعدل عنها بعد توجيهها إذا وجد أدلة أخرى كافية. -3

ليست حجة ملزمة للقاضي, بل للقاضي أن يأخذ بها بعد أن يؤديها الخصم أو أال يأخذ  -4
كما أن له سـلطة تقدير نتيجتها   بها. إذ إن للقاضـي سـلطة تقديرية في توجيه اليمين المتممة,

 في ضو  األدلة األخرى المعروضة أمامه في الدعوى. 

إن اليمين المتممة متروك أمر تقدير توجيهها إلى قاضــــــــــــي الموضــــــــــــوا فهو غير ملزم  -5
 بتوجيهها و لو طلن منه الخصوم ذلك.

ــها باعتبارها مامل -6 ــم النزاا إال أن للقاضـــــي بعد حلفها أن يق ـــــي على أســـــاســـ ة ال تحســـ
 األخرى. ثبات لعناحر ال

 ال ينتج حتما  الن ول عن حل  اليمين المتممة الحام على الناكل. -7

ال ت ون محامة االســــــــــــتئنا  مرتبطة بنتيجة اليمين المتممة التي حلفها الخصــــــــــــم أمام  -8
محامة البداية, فلها أن تعد ل الحام المســــــــــتأن . ال بل قاضــــــــــي البداية الذي وجهها ال يلزم 

 لمن حلفها.بالحام 

 
 
 
 



 

  

 الفرع الثاني 
 اليمين المتممة اإلجبارية

هناك بعض أنواا  من اليمين المتممة, فرض القانون تحليفها وحدد الشــــخن الذي يجن أن 
(, وأهم هـذه األنواا هي: يمين  1توجـه إلـيه, كمـا مي ز كال  منهـا بصــــــــــــــيغـة اليمين المتعلـقة بهـا)

 االستيثاا ويمين االستظهار.
 :يمين الستيثاق -أولً 

ــتين ال يجوز القياس عليهما   ــتيثاا  شـــــرعت لتعزيز قرينة الوفا  في حالتين خاحـــ يمين االســـ
(2:) 

ــك بالتقادم أن يحل  اليمين   إذا كان الحق المطالن به يتقادم بســـــــــنة, فيجن على من يتمســـــــ
ــه و ت وجه إلى ورثة على أنه أدى الدين فعال . وهذه اليمين يوجهها القاضــــــــــي من تلقا  نفســــــــ

المدين أو أوحـــــــــــياؤهم إن كانوا قصـــــــــــرا , بأنهم ال يعلمون بوجود الدين أويعلمون بحصـــــــــــول 
 (.             2من القانون المدني فقرة  375الوفا )المادة  

 :يمين الستظهار  -ثانياً 
: تقوم المحامـة من تلقـا  نفســــــــــــــهـا, بتحليه أحـد بي نـات من قـانون ال  123بموجـن المـادة     

 :اآلتيةاألشخاص في الحاالت 
ــتظهار على أنه لم   -1 إذا ادعى أحد في التركة حقا  و أثبته, فتحلفه المحامة يمين االســـــــــ

يسـتو  هذا الحق بنفسـه و ال بغيره من الميت بوجه من الوجوه, وال أبرأه وال أحاله على غيره  
 ر و ليس للميت في مقابل هذا الحق رهن.وال استوفى دينه من الغي

 
 . 344ص:   -المرجع السابق -د. صالح الدين سلحدار -1
  -تتقادم بسنة واحدة الحقوق اآلتية : أ -1من القانون المدني الحالتين وفق اآلتي : "  375حددت المادة  -2

حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها ألشخاص ل يتجرون في هذه األشياء . وحقوق أصحاب الفنادق  
حقوق العمال والخدم واألجراء   -ب– والمطاعم  عن أجر اإلقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عمالئهم . 

 من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات".



 

  

يمين االستظهار يمين إجبارية يوجهها القاضي إلى خصم بالذات يعينه القانون  "إذا  
إن المحامة ملزمة بالتحليه من تلقا  نفسها, ألن   -ذا حلفها كسن دعواه حتما .إو 

لتركة ويقيم  هذه اليمين ال بد منها بسبن أنها حق الميت ....وإن من يدعي حقا  في ا
 .1"الدليل عليه ال يواجه خصمه الحقيقي وهو الميت حتى يبدي ما لديه من دفوا 

يمين االستظهار ال تتوجن إال في حالة إقامة الدعوى على ورثة الميت  " كما أن
)إذا الدعوى أقيمت على حي ثم توفي أثنا  الدعوى فإن يمين  "ابتدا   ال الحقا  

 .2االستظهار ال تتوجن(

 3" إن حل  اليمين الحاسمة ال يغني عن تحليه يمين االستظهار.. "و -
إذا اســــــــــــــتحق أحــد المــال المنقول المنــازا عليــه  وأثبــت دعواه, حل فتــه   -2

: "على أنــه لم يبع هــذا المــال ولم يهبــه ألحــد و لم اآلتيــةالمحامــة  اليمين  
 (.بي نــات من قــانون ال  2/  123يخرجــه من مل ــه بوجــه من الوجوه " )المــادة  

 .4"توجيه يمين االستحقاا ال ياون إال بعد أن يثبت المدعي دعواه "و

:" على أنـه لم يرض اآلتيـةإذا أراد المشــــــــــــــتري رد المبيع بعيـن, حل فتـه المحامـة اليمين  -3
 (.بي نات من قانون ال 123/3بالعين حراحة أو داللة " )المادة 
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 المبحث الثاني 
 القواعد اإلجرائية 

ــوم, و يجن أن يحتوي هذا الطلن على   ــمة بنا  على طلن أحد الخصـــــ تو جه اليمين الحاســـــ
الوقائع التي يراد تحليه اليمين بشـــــــأنها وعلى الصـــــــيغة التي يراد تحليفها, ويبلل هذا الطلن 

(, فـله أن يـنازا في جواز اليمين, وفي تعلقـها بالدعوى. فإذا لم 1إلى الخصــــــــــــــم المراد تحليـفه)
ينازا وجن عليه إن كان حاضــــرا  بنفســــه أن يحلفها فورا  أو يردها على خصــــمه و إال اعتبر  
نـاكال  و يجوز للمحامـة أن تعطيـه مهلـة للحل  إذا رأت لـذلـك مبررا . فـإن لم يان حـاضــــــــــــــرا  

رتها المحامة وفي اليوم الذي حددته. فإن ح ـــــــــر وجن أن يدعى لحلفها بالصـــــــــيغة التي أق
  126وامتنع دون أن يـنازا بغير عـذر, أولم يح ــــــــــــــر بغير عـذر, اعتبر ـناكال  ـكذـلك )المـادة 

 (. بي نات 
اليمين عنده عذر يمنعه من الح ور فتنتقل المحامة أو تنتدت أحد  إليهإذا كان من وجهت 

  128عه الحال  والقاضــي وال اتن )المادةق ــاتها لتحليفه, ويحرر مح ــر بحل  اليمين يوق  
 (. بي نات 

ــيغة التي أقرتها المحامة, وإذا  و ت ون تأدية اليمين بأن يقول الحال  " وهللا " و يذكر الصــــــــ
وجدت أوضاا في دين من يحل  اليمين فيحق أن يطلن تأديتها وفقا  لهذه األوضاا )المادة  

 (. بي نات  130
شــــــــــــــارـته المعهودة إذا ـكان ال يعر  ال ـتاـبة, ـفإن ـكان يعرفـها حل  األخرس و ن وـله إ ٌيـعد و 

 (.بي نات  131فحلفه و ن وله بها )المادة 
و إذا كـــان من وجهـــت إليـــه اليمين يقيم خـــاري منطقـــة المحامـــة فلهـــا أن تنيـــن في تحليفـــه  

 (. بي نات  133محامة محل إقامته ) المادة 
ــتتبع التنازل ــم النزاا    و لما كان توجيه اليمين الحاســـمة يسـ عماعداها من أدلة ويؤدي إلى حسـ

نهـائيـا , جرت المحـاكم على قبول توجيـه اليمين في أيـة حـالـة كـانـت عليهـا الـدعوى طـالمـا لم 
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يصــــــدر حام نهائي حائز لقوة األمر المق ــــــي, وســــــوا  قبل تقديم أدلة أخرى أو بعد تقديمها  
 وسوا  قبل الفصل في هذه األدلة أو بعد الفصل فيها.



 

  

  



 

  

 صل الخامس الف
 المعاينـة

 المعاينة : لغة: من عاين الشي  أي رآه بعينه وشاهده عيانا .     
واحطالحا  وفقها : هي أن يشاهد القاضي بنفسه محل النزاا بين المتخاحمين لمعرفة 

 1حقيقته 
قانونا : هي انتقال المحامة لمعاينة الشي  المتنازا عليه. ل ن ليس كل  نزاا يستحق  

 معاينة, فإذا رأى القاضي أن المعاينة أمر ضروري فيقرر ذلك. إجرا  
المباشـــرة, وذلك   ثبات من طرا ال ُتعد المعاينة هي مشـــاهدة المحامة محل النزاا, و إذا         

 (.2ها )إثباتنظرا  التصالها اتصاال  ماديا  بالواقعة المراد 
في الواقع نوا من المعاينة الفنية  المباشـــــــرة كالمعاينة. وهي    ثبات والخبرة أي ـــــــا  من طرا ال

 تتم بواسطة أشخاص تتوافر لديهم الخبرة في النواحي الفنية التي ال تتوافر لدى الق اة.
 أهمية المعاينة: -أولً 

ــتجال  المحامة حقيقة النزاا, إذ ليس أف ـــــــــل في ت وين   للمعاينة أهمية عملية كبيرة في اســـــــ
دة محله بنفســــه, حيي يعطيه ذلك ف رة مادية القاضــــي عقيدته عن موضــــوا النزاا من مشــــاه

محســـــــــوســـــــــة عن الواقع ال يمان أن تعطيها إياه أوراا الدعوى وال أقوال الشـــــــــهود وال تقارير  
 الخبرا  و يجعله بمنأى عن التأثر بأقوال الخصوم المغرضة والمتناق ة.

ندئذ و بســــــــبن ذلك قد ترى المحامة من ال ــــــــروري مشــــــــاهدة الشــــــــي  المنازا فيه فتقرر ع
 معاينته.

ــالها    ثبات المعاينة من طرا ال  ُتعد   طبيعة المعاينة:  -ثانياً  ــرة, ذلك نظرا  التصـــــــــ المباشـــــــــ
ــاال  ماديا  بالواقعة المراد  ها, إذ عن طريقها تتمان المحامة من معرفة حقيقة النزاا, إثباتاتصـــــ
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دليال  ـقائمـا  في اـلدعوى   ٌيعـد واســــــــــــــتخالص وجـه الحام فـيه, ولهـذا ـفإن مـا يثـبت لهـا ـبالمعـايـنة  
 يتحتم عليها أن تقول كلمتها فيه.

ــائل ال  ــيلة من وســـ ــها أو بنا  على   ثبات والمعاينة وســـ تعمد إليها المحامة إما من تلقا  نفســـ
 طلن أحد الخصوم.

ويمتد نطاا المعاينة ليشــمل األشــخاص واألشــيا  ســوا  العقارات أوالمنقوالت, فإذا كان محل 
و منقوال  فمن الممان معاينته في الجلســـة في قاعة المحامة. ل ن إذا كان المعاينة شـــخصـــا  أ

عقارا  أو شـــــــــخصـــــــــا  مري ـــــــــا  ال يمان أن تتم معاينته من قبل المحامة بالمشـــــــــاهدة في دار 
 (.1الق ا  فيمان للمحامة أن تنتقل إلى ماان وجوده لمعاينته )

 إجراءات المعاينة:  -ثالثاً 
اهدة وقائع ال تتطلن معرفة فنية يحق للمحامة أن تقرر من تلقا  إذا كان األمر يتعلق بمشـ 

نفســها أو بنا  على طلن أحد الخصــوم, معاينة المتنازا فيه: بجلبه إلى المحامة أو االنتقال  
إليه, و لها أن تنتدت أحد ق ـــــــــاتها لهذه الغاية, وال فرا أن ياون موضـــــــــوا النزاا منقوال  أو 

 (.بي نات انون المن ق 134غير منقول) المادة 
المعاينة التي  ُتعد و   ,و يجن أن تجري المعاينة في مواجهة الخصــــــوم أو بعد دعوتهم أحــــــوال  

ــاعة على األقل عدا   24تجري بدون دعوتهم باطلة. ويجن أن تتم دعوة الخصــــــــــوم قبل  ســــــــ
مهلة المســــــــافة, و تبل ل الدعوة بمذكرة ترســــــــل بواســــــــطة ديوان المحامة تت ــــــــمن بيان ماان 

 (.بي نات من قانون ال 135اا و اليوم والساعة اللذين سينعقد فيهما )المادة االجتم
ويحق للقاضـــــي الذي انتدت للمعاينة وللمحامة المنابة لهذه الغاية تعيين خبرا  يتولون القيام  
بمهمتهم على الفور أو ســـــــــماا من ياون ضـــــــــروريا  من الشـــــــــهود. و يعود الحق في اختيار  

 
" يمكن أن تتم المعاينة بالشم كما لو كان الشيء المطلوب معاينته من العطور , ويمكن أن تتم المعاينة   -1

اللمس أو عن  عن طريق الذوق إذا كان الشيء من المشروبات أو األطعمة , كما يمكن أن تتم عن طريق 
 طريق المقاس." 
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لى المحامة أو القاضــي المنتدت دون حاجة إلى أخذ رأي  الخصــوم الخبرا  في هذه الحالة إ
 (.بي نات من قانون ال 136فيهم)المادة

ــم األكثر عجلة وتعود في النهاية على  وتســـل  النفقات التي تحتاجها المعاينة من قبل الخصـ
 الفريق الخاسر للدعوى.

متعلقة بها ويودا وعند االنتها  من المعاينة تحرر المحامة مح ــــــــــــــر ضــــــــــــــبط باألعمال ال
 إضبارة الدعوى. 

و إذا عهــد بــالمعــاينــة إلى محامــة أخرى بطرا النــابــة وجــن على هــذه المحامــة أن تنظم  
مح ـــر ضـــبط بأعمالها و أن توافي المحامة التي قررت المعاينة بهذا المح ـــر ليودا في 

 (.بي نات من قانون ال 137المل )المادة  
المحامة فلها أن تأخذ بها, كما يحق لها أن تســــــتبعدها أثنا  الفصــــــل وال تقيد نتيجة المعاينة  

 في الدعوى.
ــبط المنظم  ــر ال ـــــــ ــوم مح ـــــــ ويرى بعض الفقها  أنه: يجن على المحامة أن تبل ل الخصـــــــ
بالمعاينة, كســـائر الوثائق التي تبرز في مل  الق ـــية و يحق للخصـــوم أن يبدوا مالحظاتهم  

(1.) 
اينة يترتن عليه بطالن المعاينة. وال يصـــح أن تعتمد المحامة وإن عدم تنظيم مح ـــر بالمع

في حامها على نتيجة هذه المعاينة الباطلة. و إن فعلت لحق البطالن حامها. و ياون ل ل 
 ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطالن.

ومتى تمت المعاينة وفقا  لإلجرا ات القانونية, فإن كل ما أثبتته المحامة أو القاضي المنتدت 
ــر المعاينة   دليال  قائما  في الدعوى يجن على المحامة التي تنظر الدعوى أن   ٌيعد في مح ــــ

 (.2تبت فيه و إال كان حامها مشوبا  بالقصور)
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 كلمتها فيه"
 45لسنة   25الطعن رقم  -نقض مدني مصري 
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فة فرعية, أي في دعوى قائمة, إال في وفي األحــــــــــــل تتم المعاينة من طريق المعاينة بصــــــــــــ
حاالت ال ـــــرورة واالســـــتعجال يمان أن تتم المعاينة بصـــــفة أحـــــلية أو دعوى وحـــــ  حالة 

راراهنة, إذ أجاز   ــ  ( من قانون أحـــــــــول المحاكمات المدنية والتجارية: 1)78في المادة  المشـــــــ
ــا  أن ــبح محل نزاا أمام الق ــــ ــياا معالم واقعة يحتمل أن تصــــ يطلن في  لمن  يخشــــــى ضــــ

(. 2مواجهة ذوي الشــأن وباألحــول المعتادة من قاضــي األمور المســتعجلة االنتقال للمعاينة )
مثال ذلك: دعوى وح  حالة األعمال التي أنجزها المقاول إلى حين توقفه عن العمل وقبل 

زه  أن يباشـــر المالك ت ملة األعمال المتفق عليها بنفســـه تمهيدا  لمحاســـبة المقاول على ما أنج
 وما لم ينجزه.

ــياا معالم الواقعة المراد  ها, فياون ذلك مانعا  من قبول إثباتأما إذا لم يان ثمة احتمال ل ـــــــــــ
إذ دعوى وحـــــ  الحالة, وتطبيقا  لذلك ال تقبل دعوى وحـــــ  الحالة لمعاينة قطع األشـــــجار 

ر حالتها  إزالتها ممان من طريق الشـــهادة وال يخشـــى تغي    إثبات وجود هذه األشـــيا  و   إثبات  إن
 (.3بعد زوالها)
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 الفصل السادس
 الخبرة 

 الخبرة: لغة: من الخبر, وهي العلم بالشي , والخبير الذي ُيخبر الشي  بعلمه. 
والخبير يبين حقيقة الشي  بعد التجارت واألبحاث العلمية التي استغرقت حياته, بحيي 

الخبرة ذاتها, وخاحة إذا كانت  يزول العامل الشخصي, وبذلك ياون رأي الخبير هو 
الخبرة معتمدة على طرا مادية وقوانين ثابتة , وُيقدم رأيه بنا  على النظر  

 .1واالستدالل 
والخبرة الق ائية لعم يتطور بتطور األمم على اختال  مشاربها, فالخبرة مزيج من  

بتعيين  العلم النظري المختل  و العلم القانوني المحض. واليجوز أن يت من الحام
خبير توكيل الخبير مهمة ت ون من حالحيات القاضي كسماا الشهود أو إجرا  حلح  

 بين األطرا .

 أهمية الخبرة:  -أولً 
ــائل فنية دقيقة من  ــها إلى مسـ ــل في بع ـ ــائل متنوعة يحتاي الفصـ تعرض على القاضـــي مسـ
طبية وهندســـية وخطية وحســـابية وحـــناعية وزراعية و تجارية  وال يتصـــور أن يلم بها جميعا  

ــائل الفنية التي تعرض عليه. ولذلك رأى   نه من تفهم جميع المســـ راإلماما  يما  ــ  ضـــــرورة   المشـــ
ــاـئل فنـية ل ي الترخين للـقاضــــــــــــــي في   أن يلجـأ إلى أهـل الخبرة فيمـا يعرض علـيه من مســــــــــــ

يسـترشـد برأيهم في فهم تلك المسـائل. بل إنه اسـتلزم في بعض المسـائل االسـتعانة برأي خبير  
 (.2فني)
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تعمد إليها المحامة  إما من تلقا  نفســـــها أو بنا  على   ثبات فالخبرة وســـــيلة من وســـــائل ال  
(.وال يجوز للمحامة أن تلجأ إلى 1()  بي نات من قانون ال  138 طلن أحد الخصـــــــــــوم  ) المادة

 .2الخبرة إال إذا حعن عليها إدراك المسألة الفنية بنفسها
ل ن الحياة العملية في المحاكم أثبتت أن لجو  الق ــــــــــاة إلى الخبرة يزداد انتشــــــــــارا  رغبة من 

في التخفيه من القيـام بمهمـة المعـاينـة وإلقـائهـا على   –في كثير من األحيـان –القـاضــــــــــــــي  
الخبرا . وهـذا األمر ال يي ســــــــــــــر تحقيق العـدالـة. فف ــــــــــــــال  عمـا يؤدي إليـه من زيـادة نفقـات  
ل هذا الخبير إلى  ــاة إلى األخذ برأي الخبير, فإنه يحو  ــبن ميل الق ــــ ــومة وبطئها بســــ الخصــــ

.  قاض 
 تعيين الخبير:  -ثانياً 
رايرى   بير أو الخبرا  الـذين يتم االتفـاا عليهم بين الخصــــــــــــــوم ياونون أولى  أن الخ  المشــــــــــــــ 

بتعيينهم من غيرهم ألنه يفرض فيهم أنهم حائزون على ثقة الخصــــــوم أحــــــحات الشــــــأن في 
ــية, فال يحق للمحامة مراجعتهم في هذا االختيار.   إذا كان طلن إجرا  ال شـــــــــــ   "-الق ـــــــــ

ــيلة والخبرة الذي تقدم به المدعي إلى هيئة المحا مدعياته فإن ثباته الوحيدة لإثباتمة هو وســـــ
التي أجازها القانون يشــــــــال    ثبات ما يدعيه بمثل هذه الطريق من طرا ال  إثبات حرمانه من 

 
هما بكافة  إثبات:" ومن حيث أن العرف والعادة يمكن  1964تاريخ 25اجتهاد محكمة النقض السورية قرار  -1

راها أن األثاث الموجود في  القانونية ومنها الخبرة.. ومن حيث أن القاضي استثبت بالخبرة التي أج  ثباتطرق اإل 
 المأجور ل يشكل مفهوم الدار المفروشة فرشًا للعقار بالمعنى المألوف وفق العرف والعادة".

- القسم الثالث -في الفقه والجتهاد –بّيناتقانون  ال -أسعد الكوراني -مشار إليه في: ممدوح عطري  
 . 2328ص:   -2386قاعدة: 

 
   497أساس 557تحقق أو عدم تحقق الغبن هو للخبرة " قرار محكمة النقض"إن الفصل في دعوى التخمين و -2

 . 251ص:  - المرجع السابق -مشار إليه في: عبد القادر جار هللا األلوسي- 2006/  4/  24تاريخ 

 2001لعام  6فقرة ب من القانون رقم  2"إن تسمية الخبراء في دعوى إنهاء العالقة اإليجارية وفق المادة  - -
نه في تسمية الخبراء في دعوى التخمين المنصوص عليها بذات القانون ألن المشرع قد حدد أسس  يختلف ع

تعيين الخبراء في دعوى التخمين بينما في دعوى إنهاء العالقة اإليجارية ترك ذلك للمحكمة وبذلك تخضع تسمية  
تاريخ   1993أساس  2085لنقض وليس ألحكام قانون اإليجار " قرار محكمة ا  بّيناتالخبراء ألحكام قانون ال

 . 258ص:  -المرجع السابق -مشار إليه في: عبد القادر جار هللا األلوسي- 2006/ 12/ 11



 

  

ــيم  ــيما  لخالله بحق من حقوا الدفاا مما يوقع الهيئة بالخطأ المهني الجســـــ خطأ  مهنيا  جســـــ
ــوم أن يتفقوا على ا"-1"الموجن لبطال الحام  ختيار الخبير أو الخبرا  الثالثة وإذا لم للخصــــ

إن ت ليه كل طر  لتســـــمية خبيره فيه مخالفة لنن -يتفقوا اختارتهم المحامة ممن تثق بهم
إذ ياون ذلــك في معرض النظر ببعض الــدعــاوى كمــا نن عليــه قــانون    بي نــات   139المــادة  

 -2"اليجار 
المحامة تعيين الخبير إن رأت لزوما  لذلك, وإذا  أما إذا لم يتفق الخصــوم على الخبير, تولت 

طلن منها تعيين خبير جاز عدم إجابة هذا الطلن متى كان رف ــــــها له قائما  على أســــــبات 
 مبررة لها.إذا  ليست المحامة ملزمة باللجو  إلى الخبرة, بل إن ذلك متروك إلى تقديرها.

ــومويحق للمحامة كما رأينا أن تقرر الخبرة إما من تلقا ــها أو بنا  على طلن الخصــ . 3  نفســ
ــدد دعوى مرفوعة, فال يجوز بالتالي أن  ــيلة للتحقيق تقرر بصــــــ وقد اعتبر القانون الخبرة وســــــ

 
- مشار إليه في: عبد القادر جار هللا األلوسي- 1992/ 5/  12تاريخ   209أساس   60قرار محكمة النقض  -1
 .182ص:   -لمرجع السابق ا
- مشار إليه في: عبد القادر جار هللا األلوسي- 2004/ 2/  15 تاريخ  338أساس 176قرار محكمة النقض -2
 .230ص:   -لمرجع السابق ا
طالما أن عدم   -فإنه ل يجوز اللتجاء إلى طريق آخر ثبات " إن القانون إذا كان قد رسم طريقًا محددة في اإل -3

ثبوت التوقيع أو البصمة ل يكون إل بالخبرة فإذا ما أثبتت هذه الخبرة ذلك فإنه ل يجوز نفي هذه الحقيقة  
  4/   21تاريخ   725أساس 1055بالشهادة وان رفض دعوة الشهود يتفق مع حكم القانون" قرار محكمة النقض 

 . 223ص:  -المرجع السابق -ليه في: عبد القادر جار هللا األلوسيمشار إ- 2003/ 

"إذا كان األمر يتعلق بالوعي واإلدراك فإن ذلك ل يثبت إل بالخبرة الطبية الفنية وليس بشهادة الشهود " قرار     -
لمرجع  ا -مشار إليه في: عبد القادر جار هللا األلوسي- 2003/ 8/   24تاريخ   1912أساس 1301محكمة النقض 

 .226ص:   -السابق 

"إذا كان األمر يتعلق بمعرفة فنبة فإن للمحكمة أن تستعين بالخبرة الفنية لتحديد فيما إذا كان هنالك ضرر   - -
- 2004/ 3/  14تاريخ   541أساس   245لجوار من تحويل العقار من سكني إلى تجاري " قرار محكمة النقض 

 230ص:  - المرجع السابق -وسيشار إليه في: عبد القادر جار هللا األل م

ها بالشهادة " قرار محكمة  إثبات"واقعة وضع اليد على المساحة المنتفع بها هي واقعة مادية يجوز  -
المرجع السابق  -مشار إليه في: عبد القادر جار هللا األلوسي- 2004/ 8/  16تاريخ   973أساس  1507النقض

 .235ص:  -

مدى اإلصابة وحقيقتها تقدرها الخبرة الطبية إل أن ذلك يجب أن   -ها بكل الطرق إثبات"واقعة الصدم هي واقعة مادية يجوز  -
يكون متفقًا مع واقع اإلصابة وبيان األجزاء من الجسم التي عجزت ونسبة العجز في كل منها وبالتالي من مجموع وظائف  



 

  

ــتلزم   ــلية إال إذا كان األمر يتطلن العجلة في تحقيق أمر يســــ يطلن تعيين خبرا  بدعوى أحــــ
حـــــــلية لجرا  خبرة)  معرفة فنية, فيمان عندئذ مراجعة قاضـــــــي األمور المســـــــتعجلة بدعوى أ

الخبرة الجارية تحت   "-من قانون أحــول المحاكمات المدنية(.  78من المادة    6عمال بالفقرة  
إشـرا  قاضـي األمور المسـتعجلة دليل متروك تقديره لمحامة الموضـوا إن شـا ت أخذت بها 

بق ـــاة  وإن شـــا ت طرحتها وأخذت بالخبرة الجارية أمامها طالما أن تقييم رأي الخبرا  منوط 
 -1"الموضوا

ــوم أن يتفقوا على اختيار خبير أو ثالثة   وعندما تقرر المحامة إجرا  خبرة, تطلن من الخصــ
راخبرا , )و  وضــــع عدد مفرد للخبرا  واحد أو ثالثة حتى ال تتشــــعن اآلرا  كثيرا  وحتى  المشــــ 

ا اتفقوا . فـإذ - بي ـنات من قـانون ال139من المـادة   1فقرة    –يتيســــــــــــــر ترجيح رأي على آخر (  
على عدد الخبرا  و على أســـــــمائهم ثبتت المحامة  اتفاقهم في مح ـــــــر ضـــــــبط الجلســـــــة و 

(. بي ـنات من ـقانون ال  139من المـادة   2قررت تعيين الخبرا  اـلذين وقع االختـيار عليهم) فقرة 
وإذا لم يتفق الخصــــــــــــــوم على اختيـــار الخبرا  أو ترك أحـــدهم األمر للمحامـــة يعود عنـــدئـــذ  

إذا جرت "-(.2( )بي نــات من قــانون ال  139من المــادة    3اختيــار الخبرا ) فقرة    للمحامــة أمر
 

ة فيه ل أن يكون التقدير جزايفًا, والخبرة ليست  الجسم بشكل عام وأن يكون ذلك متفقًا مع أحكام الطب الشرعي واألسس الوارد
  25تاريخ   3735أساس  3605مقدسة وانما يجب أن تكون واضحة ومتفقة مع أحكام الطب الشرعي " قرار محكمة النقض 

 . 237ص: -المرجع السابق -مشار إليه في: عبد القادر جار هللا األلوسي- 2004/ 11/
مشار إليه في: عبد القادر جار هللا  - 2002/ 3/  26تاريخ  056أساس     357قرار محكمة النقض  -1

 . 213ص:  - المرجع السابق -األلوسي
:" امتناع الخصم عن تسمية خبيره المعتذر  1952/ 9/ 29تاريخ   578اجتهاد محكمة النقض السورية قرار  -2

 يجيز للمحكمة اختيار غيره".
- القسم الثالث -في الفقه والجتهاد –بّيناتقانون  ال -أسعد الكوراني -مشار إليه في: ممدوح عطري  

 . 2461ص:   -2540قاعدة: 
:" تبديل خبير الطرفين بخبير المحكمة يكون بعد ثبوت   1964تاريخ  37اجتهاد محكمة النقض السورية قرار

 تبلغه واعذاره بصورة رسمية ".
- القسم الثالث -في الفقه والجتهاد –بّيناتقانون  ال -أسعد الكوراني -وح عطري مشار إليه في: ممد  

 . 2461ص:   -2539قاعدة: 

:" الخبرة المعتمدة هي التي تجري بإشراف المحكمة وليست  1994تاريخ  114اجتهاد محكمة النقض السوريةقرار
 ائها".الخبرة التي يجريها أحد األطراف بمعرفة خبير غير مكلف رسميًا بإجر 



 

  

الخبرة بمعرفة ثالثة خبرا  أحدهم خبير ســــــــــــــير وليس خبير خطوط كـما هو ثابت من جدول 
ــادر عن وزارة العدل فإن هذه الخبرة ت ون قد أجريت بمعرفة خبيرين مما يؤدي  الخبرا  الصــــــ

 -1"إلى بطالن تقرير الخبرة 
علمهم  إلى   ويجري اختـيار الخبرا  من األشــــــــــــــخـاص الحـائزين على ثـقة المحاـمة ـبالنســـــــــــــــبة  

(. و قد ترجع المحامة في انتقا  الخبرا  إلى الئحة ت عها وزارة العدل بأسمائهم  2ولتجردهم)
ول نهــا غير ملزمــة مبــدئيــا  بــالتقيــد بهــذه الالئحــة, ألن القــانون ترك لهــا الخيــار في اختيــار  

 الخبرا  ممن تثق بهم.
وال يشـــــــــــترط في الخبير أن ياون ذكرا  فيمان للمحامة انتخات نســـــــــــا  للقيام بالخبرة, كما ال 
ــا  في الخبير أن ياون عربيا  فيمان للمحامة أن تلجأ إلى أجنبي فتعي نه للتحقيق   ــترط أي ـ يشـ

 في أمور تستلزم معرفة فنية.
( البيــانــات  بي نــات من قــانون ال  140بــالمــادة  و يجــن أن يت ــــــــــــــمن قرار تعيين الخبرا )عمال   

 :اآلتية
 أسما  الخبرا  و ألقابهم و البيانات الدالة على شخصيتهم. -1
 اسم القاضي المنتدت لإلشرا  على أعمالهم. -2

بيان المسـائل التي يراد االسـتعانة بخبرتهم فيها و ما يرخن لهم في اتخاذه من التدابير  -3
 العاجلة عند االقت ا .

 لمحدد النتها  المهمة التي أوكلت إليهم وإيداا تقريرهم.التاريخ ا -4

 

- القسم الثالث -في الفقه والجتهاد –بّيناتقانون  ال  -أسعد الكوراني - مشار إليه في: ممدوح عطري 
 . 2463ص:   -2543قاعدة: 

- مشار إليه في: عبد القادر جار هللا األلوسي- 2003/ 6/ 1تاريخ   191أساس     1540قرار محكمة النقض -1
 .225ص:   -لمرجع السابق ا
:"إن الخبرة الجارية من قبل المحافظة وبغياب   1984تاريخ  908قض السورية قرار اجتهاد محكمة الن -2

المستأجر وعن غير طريق القضاء من حق المحكمة إهمالها واللجوء إلى خبرة جديدة تجريها بمعرفتها ووفقًا  
 ل". لاصول والقانون وللوقوف على ما إذا كان العقار غير صالح للسكن ويشكل خطرًا على شاغليه أم 

- القسم الثالث -في الفقه والجتهاد –بّيناتقانون  ال -أسعد الكوراني -مشار إليه في: ممدوح عطري  
 . 2419ص:   -2356قاعدة: 



 

  

ــات نفقات الخبرا  وأتعابهم و المهلة الممنوحة  -5 ــندوا المحامة لحسـ المبلل الذي يودا حـ
ــوم. ــندوا المحامة, و ما يلزم بإيداعه من الخصـــــــــ ال يجوز رد "و-ليداا هذا المبلل في حـــــــــ

ى يتوق  على إجرا  الخبرة فعلى الـدعوى لعـدم دفع الســــــــــــــلفـة وإذا كـان الفصـــــــــــــــل في الـدعو 
 .-1"المحامة اعتبار الدعوى مستأخرة لحين دفع السلفة ال أن تقرر ردها 

 السلفة التي تدفع للخبرا  من المبلل المودا قبل إتمام عملهم. -6

ــم اآلخر أن  ــم المبلل المال  بإيداعه خالل المهلة المعينة جاز للخصــــــــ وإذا لم يودا الخصــــــــ
من قـانون  143المبلل دون إخالل بحقـه في الرجوا على خصــــــــــــــمـه)المـادة  يقوم بـإيـداا هـذا  

(. ويحق للمحامـة أن تتخـذ من عـدم إـيداا المبلل من قـبل الخصــــــــــــــم المال  ـبالـيداا  بي ـنات ال
 (.2ها)إثباتالواقعة التي طلن إجرا  الخبرة من أجل  إثبات دليال  على تنازله عن 

 دعوة الخبراء واليمين:  -ثالثاً 
الثماني واألربعين ســـــــــــاعة التالية ليداا المبلل المقرر إيداعه في القرار الصـــــــــــادر  في خالل

بتعيين الخبرا , يدعو القاضي المنتدت الخبرا  للمثول أمامه ويقول لهم مهمتهم وفقا  لمنطوا 
 (. بي نات من قانون ال144هذا القرار ثم يسلمهم حورة عنه )الفقرة األولى من المادة 

أن يطلعوا على األوراا المودعة إضـبارة الدعوى دون أن ينقلوا شـيئا  عنها ما   و يحق للخبرا 
 (.بي نات من قانون ال 144من المادة  2لم يؤذن لهم بمقت ى قرار التعيين)الفقرة 

و يتعين على الخبرا  قبل  البد  في أدا  مهمتهم أن يحلفوا أمام القاضــــــــــــي يمينا  بأن يقوموا 
 (.3( )بي نات من قانون ال 144الفقرة الثالثة من المادة بالخبرة بأمانة وحدا ) 

 
- مشار إليه في: عبد القادر جار هللا األلوسي- 2006/ 6/   12تاريخ   697أساس  807قرار محكمة النقض  -1
 .256ص:   -لمرجع السابق ا
:" إذا كان  الحكم بموضوع الدعوى يتوقف على   1956تاريخ   561قض السورية قرار اجتهاد محكمة الن -2

 إكمال الخبرة واستنكف األطراف عن دفع تعويضات الخبراء, يجب وقف الخصومة , ل رد الدعوى شكاًل ".
- ثالقسم الثال-في الفقه والجتهاد –بّيناتقانون  ال -أسعد الكوراني -مشار إليه في: ممدوح عطري  

 . 2451ص:   -2525قاعدة: 
 م.  1963/ 6/ 30تاريخ  250قرار محكمة النقض رقم  -3



 

  

ــروري أن يدعى   ــبط بأدا  اليمين و ليس من ال ــــــ ــر ضــــــ ــي المنتدت مح ــــــ و ينظم القاضــــــ
 الخصوم لح ور هذا األدا  و لبالغهم هذا المح ر.

 طلب الخبير اإلعفاء من أداء المهمة:-رابعاً 
فقد ت ون له أعذار خاحــة به تمنعه من ذلك, و لذا  ال يلزم الخبير بأدا  المهمة الموكلة إليه 

أجـاز لـه القـانون أن يطلـن إلى المحامـة إعفـا ه من أدا  المهمـة الموكولـة إليـه خالل األيـام  
 (.بي نات من قانون ال 145الخمسة التالية لتسلمه حورة القرار الصادرة بتعيينه  )المادة 

مهلة و يحق أي ـــــــا  للمحامة, إذا رفض و للمحامة في األحوال المســـــــتعجلة تقصـــــــير هذه ال
 ه ناكال  عن أدا  مهمته وأن تقوم بتعيين غيره.ُتعد الخبير حل  اليمين, أن 

 رد الخبراء:  -خامساً 
ــاة   -1 ــبات التي تبرر رد الق ـ ــوم طلن رد الخبرا  الذين اختارتهم المحامة ل سـ يجوز للخصـ
(1  .) 

 

" اليمين التي حلفها الخبير عند إدراج اسمه في جدول الخبراء تعتبر كافية لعدم تحليفه مجددا قبال لبدء في  
فاليمن التي حلفها يعمل بها في جميع المهام التي يعهد بها إليه في    –مهمته التي تكلفه بها المحكمة 

 القضايا المدنية  "
 . 794ص:  -966قاعدة   -بال تاريخ  -المرجع السابق –مشار إليه في : جورج كرم 

 أسباب الرد:    -1

 إذا كان للخبير أو لزوجته مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الدعوى و لو بعد  انحالل الزواج.  -1
 إذا كان خطيبًا ألحد الخصوم.  -2

 إذا كان بين الخبير و بين أحد الخصوم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.  -3

 وكياًل ألحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصيًا أو قيمًا. إذا سبق أن كان   -4

 إذا سبق أن كان شاهدًا في القضية.  -5

 إذا كان أحد الخصوم قد اختاره حكمًا في قضية سابقة.  -6

 إذا وجد بينه و بين أحد المتداعين عداوة شديدة.  -7

ى اـلدرجـة الرابـعة دعوى  إذا ـكاـنت ـقد أقيـمت بيـنه و بين أحـد المـتداعين أو أحـد أـقارـبه أو مصـــــــــاهرـيه حت -8
 مدنية أو جزائية خالل  الخمسة سنوات السابقة.  



 

  

النظر في الدعوى, باســتدعا  يبلل للخبير في خالل يقدم طلن الرد إلى المحامة التي تتولى  
األيام الثالثة الصــادرة لقرار تعيينه أو لبالغ هذا القرار إن كان قد حــدر في غيات الخصــم 

 (.1طالن الرد)
و ال يســــــــقط الحق في طلن الرد إذا كانت أســــــــبابه قد وجدت بعد المدة المذكورة, أو إذا قدم  

 نه لم يعلم بتلك األسبات إال بعد انق ا  المدة.الخصم طالن الرد الدليل على أ
و ال يقبل طلن الرد في حق من يختاره الخصــــوم من الخبرا , إال إذا كان ســــبن الرد قد جد 

 (.بي نات من قانون ال 147بعد أن تم االختيار )المادة 
تنظر المحامة في طلن الرد في أول جلســــــــــة بعد تقديمه, ويحق للخبير أن يبدي مالحظاته  

ــبات الرد الواردة في حقه. و   ــادر في هذا الطلن قطعيا  غير خاضـــع  ٌيعد على أسـ الحام الصـ
 (.بي نات من قانون ال 148ألي طريق من طرا الطعن)المادة 

 إجراء الخبرة:  -سادساً 
إذا لم يطلن الخبير إعفا ه من المهمة الموكولة إليه و لم ُيرد, و جن على القاضي المنتدت 

تـاريخـا  قريبـا  لبـد  أعمـال الخبرة على أن ال يتجـاوز هـذا التـاريخ الثمـانيـة أيـام التـاليـة أن يعين 
  1النق ــــــا  المهلة التي يجوز فيها طلن رد الخبير أو لصــــــدور حام برفض طلن الرد) فقرة 

 (.بي نات من قانون ال 149من المادة 
بواســــــــــــطة ديوان  و يجن على القاضــــــــــــي المنتدت دعوة الخبير والخصــــــــــــوم بمذكرة تبلل لهم

المحامة قبل الموعد المعين بأربع وعشـــرين ســـاعة على األقل عدا مهلة المســـافة و يجن أن 
من   2تت ــــمن هذه المذكرة بيان ماان أول اجتماا واليوم والســــاعة اللذين ســــتعقد فيهما)فقرة  

 (.بي نات من قانون ال149المادة 

 
:"يجوز الطعن في خبرة الخبير بجميع مراحل الدعوى.  1963تاريخ  46اجتهاد محكمة النقض السورية قرار  -1

 أما طلب رد الخبير فهو محصور في ثالثة أيام من  تاريخ تعيينه ".
- القسم الثالث -في الفقه والجتهاد –بّيناتقانون  ال -الكورانيأسعد  -مشار إليه في: ممدوح عطري  

 . 2469ص:   -2550قاعدة: 

 



 

  

ــوم بطالن عمل الخبير وذلك ــا  منه على حقوا الدفاا   و يترتن على عدم دعوة الخصـ حرحـ
ــوم من متابعة أعمال الخبير وإبدا  مالحظاته وأوجه دفاعه.  و لتماين كل واحد من الخصـــــــــــ

 (.1بالبطالن أمام محامة الموضوا)-الذي لم يتم دعوته-ويجن أن يتمسك الخصم 
ويقرر القاضــي المنتدت اتخاذ كل إجرا  من شــأنه تيســير العمل وضــبطه. و يعود للقاضــي  

المنتــدت أمر اختيــار محــل االجتمــاا, فقــد ياون هــذا الماــان ديوان المحامــة كمــا يمان أن 
 ياون محل وجود الشي  المتنازا عليه.

و يباشـــر الخبير عمله ولو في غيبة الخصـــوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصـــحيح) فقرة 
مر التحقيق في دعوة (, ويعود إلى القاضـــــــــــي المنتدت أبي نات من قانون ال  149من المادة   3

الخصـــــوم بصـــــورة أحـــــولية على أنه يحق للخصـــــوم االعتراض على حـــــحة الدعوة الموجهة 
 إليهم, وذلك بعد تقديم تقرير الخبير وبقصد إبطال هذا التقرير.

و إذا لم يح ـر الخبير أمام القاضـي المنتدت في الوقت المعين, أو تعذر االتصـال به يحق 
نفسـها أو بنا  على طلن أحد الخصـوم, إبداله بخبير آخر يتفق   للمحامة أن تقرر, من تلقا 

 عليه الخصوم, وعند عدم االتفاا يتم تسميته من قبل المحامة.
بعد االنتها  من التحقيق يجن على الخبرا  أن ينظموا بمهمتهم مح ـر ضـبط يت ـمن بيان  

ل األشــخاص الذين ح ــور الخصــوم وأقوالهم ومالحظاتهم وبيان ما قاموا به من أعمال وأقوا
 (.بي نات من قانون ال 150اقت ت ال رورة سماعهم) المادة 

و يوق ع الخصــوم على أقوالهم و مالحظاتهم و يوق ع غيرهم من األشــخاص على ما يدلون به 
 (.2من أقوال, وإذا لم يوق عوا يذكر سبن عدم التوقيع في المح ر)

 
م :" إن األخذ بالخبرة مشروط بأن  2000/ 11/ 13تاريخ  3059اجتهاد محكم النقض السورية قرار رقم   -1

كتسمية الخبراء دون سؤال  تكون إجراءاتها صحيحة وغير مشوبة بعيب أو غموض, فإذا كانت اإلجراءات باطلة, 
 األطراف, وجب إهمال الخبرة".

 -2900قاعدة:  -م2004 –دمشق  - الجزء األول -المرجع السابق -مشار إليه في : محمد أديب الحسيني
 . 1022ص: 

:" إن عدم توقيع أحد الخصوم أو وكيله على محضر  1976تاريخ  244اجتهاد محكمة النقض السوريةقرار  -2
نقصًا موجبًا عدم األخذ بالخبرة, إل أنه يتوجب على المحكمة   يع د ن ل يؤثر على صحة اإلجراء ول المعاينة وان كا

 أن تثبت سبب المتناع عن التوقيع". 



 

  

الحدود التي رسمها له القانون, وأن  يجن على الخبير أن يباشر مهمته في إذا       
يتحقق ويجين على األسئلة ال لفة بالتحقيق فيها, وأن يسمع الخصوم والشهود إذا  
أذنت له المحامة وبدون تحليفهم اليمين, وأن يتمتع بحرية في إنجاز عمله تحت  

رقابة القاضي, وعليه أن ُيجري بنفسه التحقيق, وإذا كان مال  بإجرا  معاينة وجن  
يت من    شامال   ا  عليه بنفسه أن ينتقل محل الشي  المتنازا عليه, وأن يُقدم تقرير 

أقوال الخصوم ومستنداتهم, وعرض تفصيلي تحليلي عما قام به وعاينه في حدود 
 المهمة التي أوكل بها, ومن ثم يختم التقرير بنتائج الخبرة.

 تقديم الخبير تقريرًا:    -سابعاً 
أنجز مهمته تقريرا  موقعا  منه بنتيجة أعماله ورأيه واألوجه التي استند إليها ي ع الخبير متى  

ــتقال  برأيه ما  بإيجاز ودقة, فإذا كان الخبرا  ثالثة أو أكثر كان ل ل منهم أن يقدم تقريرا  مســــــــ
من   151لم يتفقوا على أن يقدموا تقريرا  واحدا  يذكر فيه رأي كل واحد منهم وأســـــــــــبابه)المادة 

 (.بي نات ن القانو 
ــوا وجهة نظرهم في الخبير على  ــوم تقرير الخبير ألن من حقهم أن يعرضــــــــــ ويناقش الخصــــــــــ

 المحامة مباشرة. ألن ذلك من ضمن حقهم في الدفاا.
و يجـن على الخبرا  أن يقوموا ـبالمهمـة الموكوـلة إليهم في قرار تعيينهم وأن اليخرجوا عنهـا,  

 ملوا الخبرة أمورا  غير واردة في قرار التعيين.على أنه يحق للخصوم إذا اتفقوا, أن يش
ــوم وأقوالهم و  ٌيعد و    ــور الخصــــــــ ــمن بيان ح ــــــــ ال ــــــــــبط المنظم من قبل الخبرا  والمت ــــــــ

مالحظاتهم و أقوال األشـــــــخاص الذين  اقت ـــــــت ال ـــــــرورة ســـــــماعهم, وثيقة رســـــــمية يعمل 
 بم مونها حتى ثبوت عاسها بطريق التزوير.

ــماا  و ال يحق للمحامة أن تعفي ا ــورة خطية و أن ت تفي بسـ لخبرا  من تقديمهم تقريرهم بصـ
رأيهم شـــــــــــــــفاها  أمامـها, على أنه يحق للمحاـمة, بـعد تـقديم التقرير الخطي, أن تأمر من تلـقا   

 

- القسم الثالث -في الفقه والجتهاد –بّيناتقانون  ال -أسعد الكوراني -مشار إليه في: ممدوح عطري  
 . 2449ص:   -2523قاعدة: 

 



 

  

نفســــها أو بنا  على طلن الخصــــوم, بدعوة الخبرا  لح ــــور الجلســــة إذا وجدت في تقريرهم  
من  1مســائل معينة للفصــل في الدعوى)فقرة   نقصــا  أو غموضــا  أو إذا رأت أن تســتجوبهم في

 (.بي نات من قانون ال 154المادة 
ــئلة  ــوم, من األسـ ــها أو بنا  على طلن أحد الخصـ ه للخبير, من تلقا  نفسـ و للمحامة أن توج 

 (.بي نات من قانون ال 154من المادة  2ما ياون مفيدا  في إي اح تلك المسائل)فقرة 
فاية الي ـــــــاحات, أن تأمر من تلقا  نفســـــــها أو بنا  على كما يحق للمحامة إذا رأت عدم ك

ــهم   ــوم, بالقيام بتحقيق فني جديد أو بعمل ت ميلي تعهد به إلى الخبرا  أنفســ طلن أحد الخصــ
 (.بي نات من قانون ال 154من المادة  3أو إلى خبرا  آخرين)فقرة 

خ المعين وجن عليهم قبل و إذا تبين للخبرا  أنهم ال يسـتطيعون أن يودعوا تقريرهم في التاري
انق ـــــــــــا  هذا التاريخ أن يقدموا إلى المحامة مذكرة يوضـــــــــــحون فيها ما قاموا به من أعمال 

 واألسبات التي حالت دون إتمام مهمتهم. 
وتنظر المحامة في هذه المذكرة في الجلســــــــــــة العلنية للدعوى, فإذا رأت أن ســــــــــــبن التأخير  

 استبدلتهم بخبرا  آخرين.مقبول منحت الخبرا  مهلة جديدة و إال 
وإذا كان ســــبن التأخير ناشــــئا  عن خطأ الخصــــم, يحق للمحامة أن تحام عليه بغرامة حاما  
مبرما , وأجيز الحام أي ــــــا  بســــــقوط حقه في التمســــــك بالقرار الصــــــادر بتعيين خبرا  )المادة 

 (. بي نات من قانون ال 153
ــرتها,  و إذا لم يقم الخبرا  بمهمتهم و لم ياونوا قد أ  ــتقالوا من مهمتهم بعد مباشـ عفوا منها أواسـ

حاـمت المحاـمة عليهم بالنفـقات التي حــــــــــــــرفوها بال فائدة وبرد ما ياونون قد قب ــــــــــــــوه من 
ــافة لذلك أن تحام عليهم   ــلفة وبالتعوي ـــــــــات إن كان لها محل. و يجوز للمحامة إضـــــــ الســـــــ

 ليرة سورية(. 300 -10بغرامة ) من: 
لى الخبير الذي تقرر المحامة االســـــتعاضـــــة عنه بغيره )المادة  وتطبق هذه األحاام أي ـــــا  ع

 (.بي نات من قانون ال 157
 تقدير رأي الخبير:  -ثامناً 



 

  

بالرغم من أن تقرير الخبرة ُيعد دليل من أدلة الثبات غير أنه ليس بالدليل الحاسم في 
 الدعوى, ويعود لسلطة محامة الموضوا تقديره. 

 
ــاحن  رأي الخبير ال يعدو أنو    ــي هو حـ ــاريا  ال يقيد المحامة ألن القاضـ ــتشـ ياون رأيا  اسـ

إن  "(.2(. إذ قد يشـــــوت عمل الخبير خطأ أو قصـــــور أوعدم دقة أو تحي ز أو محاباة)1الرأي)
الخبرة الثالثيـــة إمـــا أن تـــأتي بـــإجمـــاا آرا  الخبرا  أو بـــأكثريتهـــا ويجـــن أن تثبـــت المخـــالفـــة  
وأسبابها ومن ثم يعود أمر االستي اح للمحامة إذا رأت أن الخبرة ناقصة أو تعيدها إن كان 

لهـا ـفالرأي اـلذي يـبدـيه الخبير اليلزم المحامـة, و -3"لهـا مـا يبررهـا وبعـدهـا تعمـل أحاـام الـقانون 
كلـه أو   أن تحام بخالفـه ل ن ال بـد لهـا من بيـان األســــــــــــــبـات التي أوجبـت إهمـال هـذا الرأي

 (.وإال كان 4( )بي نات من قانون ال155بع ه )المادة 

 
قبل اعتمادها من قبل المحكمة كمستند   إثباتليست إل مشورة فنية ول تشكل بحد ذاتها وسيلة "إن الخبرة   -1

 للحكم ".
- القسم الثالث -في الفقه والجتهاد –بّيناتقانون  ال -أسعد الكوراني -مشار إليه في: ممدوح عطري  

 . 2360ص:   -2424.قاعدة: 
م:"إن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإعادة  1994/ 4/ 25تاريخ 800اجتهاد لمحكمة النقض السورية قرار -2

الخبرة لمجرد طلب أو رغبة من أحد الخصوم ما دامت الخبرة التي قنعت بها المحكمة غير مشوبة بنقص أو  
 غموض".

ص:   -2871قاعدة:  –الجزء األول  –موسوعة القضاء المدني الجديد  -مشار إليه في : محمد أديب الحسيني
1014 . 

المرجع  -مشــار إليه في: عبد القادر جار هللا األلوســي-  2003/ 4/   6تاريخ    418أســاس    785مة النقض  قرار محك -3
 . 222ص:  -السابق  

م:"إذا كان تقرير الخبرة الذي أخذت به  2000/ 7/ 23تاريخ  2015اجتهاد لمحكمة النقض السورية قرار  -4
 المحكمة يشوبه الغموض فإنه يتعين نقض الحكم".

ص:   -2899قاعدة:  –الجزء األول  –موسوعة القضاء المدني الجديد  -مشار إليه في : محمد أديب الحسيني
1022 . 



 

  

 (.1قرارها عرضة للفسخ أو النقض لعيبه في االستدالل)
ق بالحام  كما أن " تقرير الخبرة ال ياســــــــن أحدا  من الخصــــــــوم حقا  وإنما ياتســــــــبون هذا الح

الذي يصــدره الق ــا , ألن الخبرة ماهي إال مســاعدة للق ــا  في ال شــ  عن النواحي الفنية,  
ــتطيع المحامة أن  ــة, فتســـــ والتقرير الذي يصـــــــدر إذا لم يقترن بالحام يبقى رأيا  قابال  للمناقشـــــ

 (.2تأخذ به كما تستطيع أن ترده, كما تستطيع أن تأخذ قسما منه و ترد قسما  آخر" )
 نشير هنا لبعض االجتهادات الق ائية في هذا الشأن: و 
إذا كان خطأ المحامة في اعتمادها على تقرير خبرة خاط  فإن سبيل تصحيحه ياون  "

بالطرا المقررة قانونا  وإن الدعوى المبتدئة هي الطريق الصحيح لمثل ذلك)حيي أن دعوى  
  64ئهما للدكان على العقار المدعيين تقوم على أنهما حصال على حام ق ائي بتثبيت شرا

من المنطقة العقارية.. وإعطا  هذه الدكان رقما  مستقال  وفق الخبرة الجارية ل ن الخبرة كانت  
خاطئة مما حال دون تنفيذ الحام ألن الدكان تبعد عدة أمتار عن الطريق في حين جا ت 

أ المادي وال يمان  الخبرة على أن حدود الدكان بمحاذاة الطريق وهذا يخري عن نطاا الخط 
 3"تصحيحه إال بق ا  الخصومة( 

 
م : "إذا كانت المحكمة بعد أن عزفت عن  2001/ 11/ 21تاريخ 433اجتهاد محكم النقض السورية قرار رقم -1

خماسية عادت وأخذت بالخبرة الجارية أمام محكمة البداية,  األخذ بالخبرة الجارية أمام محكمة البداية وأجرت خبرة  
 فهذا يعود لقناعة المحكمة بشرط العليل ".

 . 1009ص:  -2855قاعدة: - الجزء األول -المرجع السابق -مشار إليه في : محمد أديب الحسيني
على أن اعتماد  م : " الجتهاد القضائي مستقر 1999/ 9/ 26تاريخ 603اجتهاد محكم النقض السورية قرار رقم 

مناطة بقاضي الموضوع من صالحيته, وأنه  الخبرة الجارية أو أحد الخبرات الجارية بالدعوى هو من األمور الُ 
لمحكمة الموضوع األخذ بالخبرة األحادية دون األخذ بالخبرة الثالثية أو الخماسية إذا اقتنعت بها وأنه ل معقب  

 لمحكمة النقض على ذلك ".
 . 1011ص:  -2861قاعدة: - الجزء األول -المرجع السابق -محمد أديب الحسيني مشار إليه في :

 . 1962/ 7/ 3تاريخ  – 970قرار لمحكمة النقض رقم  -2
 . 902قاعدة  – 752.ص:   -المرجع السابق–مشار إليه في: جورج كرم 

مشار إليه في: عبد القادر جار هللا  - 2003/  4/   21تاريخ   724أساس 1007قرار محكمة النقض  -3
 223ص:  - المرجع السابق -األلوسي



 

  

"ولئن كان يعود لمحامة الموضوا تقييم رأي الخبير واألخذ بخبرته إال أن ذلك ليس مطلقا   
وإنما محاوما  بأن ت ون الخبرة التي اعتمدتها المحامة قد تمت بإجرا ات ححيحة وغير 

إذا لم تسأل   -بي نات  139مشوبة بنقن أو غموض وأن ت ون قد جرت وفق أحاام المادة 
تفاا على تسمية الخبير فإن إجرا ات الخبرة ت ون باطلة األمر الذي  المحامة الطرفين لال

 -1يستدعي عدم االعتماد عليها ويستدعي نقض الحام " 
"إن الخبرة بعد إلغائها من المحامة ال يصح أن تعود فتعتمدها ألن إلغا ها من األحاام   -

 .2القطعية الصادرة قبل الفصل في الموضوا "

مة خبرة جديدة بإجرا ات ححيحة فال يجوز لها قانونا  أو اجتهادا   "إذا أجرت المحا  -
 .3الرجوا إلى الخبرة األولى " 

"ال يجوز االستي اح من خبرا  آخرين غير الذين أجروا الخبرة عن أمور وردت في تقرير  -
 .4خبرتهم"  

 

 
المرجع     -مشار إليه في: عبد القادر جار هللا األلوسي-2003/  6/  1تاريخ     1394أساس   1465قرار محكمة النقض    -1

 . 224ص:  -السابق
القادر جار هللا   مشار إليه في: عبد- 1988/ 11/  11تاريخ   1312أساس   1325قرار محكمة النقض   -2

 178ص:  - المرجع السابق -األلوسي

-مشار إليه في: عبد القادر جار هللا األلوسي-1997/ 3/ 16تاريخ   1526أساس   237قرار محكمة النقض  -3
 197ص:   -لمرجع السابق ا

المرجع  -مشار إليه في: عبد القادر جار هللا األلوسي-1998تاريخ لعام     499أساس     453قرار محكمة النقض    -4
 .197ص:   -السابق 

 



 

  

 المراجع: 
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  -إعداد محمد حسـن الحمصـي  –تفسـير وبيان مع أسـبات النزول للسـيوطي    -قرآن كريم -1
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 .2002 -دمشق -التاسعة
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المجلد  -وإجرا اته  ثبات أحـول ال  -الوافي في شـرح القانون المدني  -د. سـليمان مرقس -9
 .1991 –القاهرة  –الطبعة الخامسة  –األدلة المطلقة  –األول 

مديرية ال تن والمطبوعات   -أحـول المحاكمات المدنية -سـلحدارد. حـالح الدين  -10
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نظرية    -الوســـــــــيط في شـــــــــرح القانون المدني الجديد   -د.عبد الرزاا أحمد الســـــــــنهوري  -11
 بال تاريخ.  -دار إحيا  التراث العربي -لبنان -آثارااللتزام ثبات ال -االلتزام بوجه عام

- ماتبة  -الجز  الثاني  -وسائل الثبات في الشريعة السالمية –د. محمد الزحيلي -12
 .2007  -دمشق -ار البيان د 

ــقفة   -13 ــية    بي نةبال  ثبات ال  –محمد فهر شـــــ ــايا المدنية والتجارية و    –الشـــــــخصـــــ في الق ـــــ
 .1989 –دمشق  –األولى  الطبعة -الشرعية و الجزائية

جامعة    نشـــــــــــورات م  -المحاكمات   أحـــــــــــول  -د. أيمن أبو العيال–د. محمد واحـــــــــــل   -14
 .2008-2007 -الجز  الثاني -ال تات األول -مركز التعليم المفتوح-دمشق

في المواد الـمدنـية والتجـارية في ضــــــــــــــو    ثـبات قانون ال  –مصــــــــــــــطفى مجـدي هرجه  -15
 –االســــاندرية    –دار المطبوعات الجامعية    –أحدث اآلرا  وأحاام النقض والصــــيل القانونية  

1994. 

 .1987 –الماتبة القانونية  –في المواد المدنية والتجارية  ثبات ال -يحيى مطر -16

 

 الجتهادات القضائية:-ثالثاً 
 بال تاريخ. -المواد المدنية والتجارية والشرعية في  بي نات قانون ال –جوري كرم  -1
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الجز   –في المواد  المدنية والتجارية    –بي نات تقنين ال –أدين اســتنبولي   –شــفيق طعمة   -3
 .1988 –دمشق –الطبعة األولى  -الثالي 
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http//www.opendirectorysite.com. 



 

  

على موقع:   - بيان ماهيتهبحي بعنوان جواز التعاقد الل تروني و   -4
http//www.tashreaat.com 
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http//www.tashreaat.com 
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في القانون السوري , بعنوان  ثبات و األستاذ المدرت أحمد الحشيش القواعد العامة في ال 

 .   2011في القانون السوري , عام   ثبات القواعد العامة في ال
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 96 الفرا الثالي: استناد الخصم إلى السند في أية مرحلة من الدعوى 

 96 المطلن الثاني:أحول إلزام الخصم بتقديم سند تحت يده

 97 الفرا األول: إجرا ات تقديم الطلن 



 

  

 97 الفرا الثاني: البيانات التي يجن أن يت منها الطلن 

 98 الفرا الثالي: الفصل في الطلن 

 98 الفرا الرابع: أثر امتناا الخصم عن تقديم سند تحت يده

 99 المطلن الثالي: إلزام الغير بتقديم سند تحت يده

 100 األسناد  المبحي الثاني: إثبات ححة

 100 تمهيد

 101 المطلن األول: سلطة محامة الموضوا في تقدير قيمة األسناد 

 102 المطلن الثاني: إجرا ات دعوى  التطبيق

 103 الفرا األول: دعوى التطبيق الفرعية

 109 الفرا الثاني: دعوى التطبيق األحلية

 110 المطلن الثاني: االدعا  بالتزوير

 110 األول:التعريه باالدعا  بالتزويرالفرا 

 111 الفرا الثاني: دعوى التزوير الفرعية

 117 الفرا الثالي: دعوى التزوير األحلية

 119 الباب الثاني: األدلة غير الكتابية

 119 تمهيد  

 121 الفصل األول: الشهادة

 122 المبحي األول: القواعد الموضوعية

 122 تمهيد 

 123 األول: خصائن الشهادةالمطلن  

 124 المطلن الثاني: ما يجوز إثباته بالشهادة

 124 الفرا األول: االلتزامات غير التعاقدية

 126 الفرا الثاني: االلتزامات التجارية

 127 الفرا الثالي: االلتزامات العقدية التي ال تتجاوز قيمتها الخمسمائة ليرة سورية 



 

  

 128 مبدأ ثبوت بال تابةالفرا الرابع: وجود 

 130 الفرا الخامس: وجود مانع من الحصول على دليل كتابي أومن تقديمه 

 134 الفرا السادس: مخالفة العقد للنظام العام أو اآلدات 

 135 الفرا السابع: اتفاا المتعاقدين على الثبات بالشهادة

 136 المطلن الثالي: ماال يجوز إثباته بالشهادة

كانت غير   الفرا األول: االلتزامات العقدية المدنية التي تزيد قيمتها عن خمســمائة ليرة ســورية أو
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 139 الفرا الثاني: فيما يخال  أو يجاوز ما اشتمل عليه الدليل ال تابي

 140 المطلن الرابع: األشخاص الممنوعون من الشهادة

 140 أوال _ أهلية الشهادة

 140 الممنوعون من الشهادة -ثانيا  

 143 المبحي الثاني: القواعد الجرائية

 143 المطلن األول: الشهادة أثنا  نظر دعوى قائمة

 148 المطلن الثاني: استماا الشهادة بدعوى أحلية

 148 المطلن الثالي: تقدير شهادة الشهود 

 151 الفصل الثاني: القرائن

 151 تمهيد

 152 األول: القرائن القانونيةالمبحي 

 152 المطلن األول: ماهية القرينة القانونية

 155 المطلن الثاني: أنواا القرائن القانونية

 155 الفرا األول: القرينة القانونية القاطعة

 166 الفرا الثاني: القرينة القانونية البسيطة

 168 المبحي الثاني: القرائن الق ائية



 

  

 168 األول: خصائن القرائن الق ائيةالمطلن  

 169 المطلن الثاني: سلطة القاضي في استنباط القرينة

 171 المطلن الثالي: انتقال عن  الثبات بالقرينة

 174 الفصل الثالث: اإلقرار 

 174 المبحي األول: ماهية القرار

 174 المطلن األول: تعريه القرار

 175 القرارالمطلن الثاني: أنواا 

 175 الفرا األول: القرار الق ائي

 176 الفرا الثاني: القرار غير الق ائي 

 177 المطلن الثالي: خصائن القرار 

 179 المبحي الثاني: شروط القرار

 179 المطلن األول: الشروط المتعلقة بالمقر 

 180 المطلن الثاني: الشروط المتعلقة بمحل القرار

 181 الثالي:أحاام القرارالمبحي 

 181 المطلن األول: القرار حجة على المقر 

 183 المطلن الثاني: ال يجوز الرجوا عن القرار

 185 المطلن الثالي: عدم تجزئة القرار

 187 المبحي الرابع: استجوات الخصوم 

 187 المطلن األول: القواعد الموضوعية 

 189 الجرائيةالمطلن الثاني: القواعد 

 191 الفصل الرابع: اليمين

 191 تمهيد 

 192 المبحي األول: القواعد الموضوعية



 

  

 192 المطلن األول: اليمين الحاسمة

 192 الفرا األول: تعريه اليمين الحاسمة 

 194 الفرا الثاني: توجيه اليمين الحاسمة

 200 الفرا الثالي: آثار توجيه اليمين

 205 الثاني: اليمين المتممةالمطلن  

 205 الفرا األول: اليمين المتممة االختيارية

 208 الفرا الثاني: اليمين المتممة الجبارية

 210 المبحي الثاني: القواعد الجرائية

 213 الفصل الخامس: المعاينة

 213 أهمية المعاينة -أوال  

 213 طبيعة المعاينة -ثانيا  

 214 إجرا ات المعاينة -ثالثا  

 217 الفصل السادس: الخبرة

 217 أهمية الخبرة -أوال  

 218 تعيين الخبير -ثانيا  

 223 دعوة الخبرا  واليمين -ثالثا  

 224 المهمةطلن الخبير العفا  من أدا  -رابعا  

 224 رد الخبرا  -خامسا  

 225 إجرا  الخبرة -سادسا  

 227 تقريرا  تقديم الخبير  -سابعا  

 229 تقدير رأي الخبير -ثامنا  

 232 المراجع

 

 


