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ًَلَبٌٌُا ٌَٓ َّذْخًَُ اٌْجَنَّخَ إٌَِّب َِٓ وَبَْ ىٌُدًا أًَْ َٔصَبسٍَٰ ۗ رٍِْهَ
أََِبُِّْٔيُُْ ۗ لًُْ ىَبرٌُا ثُشْىَبَٔىُُْ إِْ وُنزُُْ صَبدِلِنيَ
عٌسح اٌجمشح آّخ 111
لبي سعٌي اهلل صً اهلل ػٍْو ًعٍُ
ػٓ اثٓ ػجبط سضِ اهلل ػنو أْ سعٌي اهلل صٍَ اهلل ػٍْو ًعٍُ لبي " ٌٌ ّؼطِ اٌنبط ثذػٌاىُ
الدػَ أٔبط دِبء سجبي ًأٌِاهلًٌُ ،ىٓ اٌجْنخ ػٍَ املذػَ ًاٌّْني ػٍَ ِٓ أٔىش"
سًاه اٌجخبسُ ًِغٍُ ًاٌجيْمِ ثئعنبد صذْخ

أ

إىذاء
إىل اٌزُ أفنَ ػّشه شبخمبً ٌىِ ّشّين اٌنٌس ،ملٓ ّجذث ػٓ أفضً اٌطشق إلدخبي اٌغؼبدح إىل لٍيب ،إىل
اٌزُ سغُ وً ِشاسح اٌضِٓ مل رشرغُ اٌذٌِع ػٍَ ػْنْو ،إىل رٌه اٌٌجو املىبثش ،إىل رٍه اهلّخ اٌؼبٌْخ
إىل أثِ احلجْت
إىل ثغّخ احلْبح ًٔجغ احلنبْ لذ وبْ دػبئه عش جنبدِ ًدنبٔه ثٍغُ جشادِ ،فىنذ ِؼنَ احلْبح
يلّ ،ب ٌٔس ػْين ًِيجخ فؤادُ ًمشظ دسثِ اٌيت ال رغْتً ،عجٍِْ إىل اجلنخ.
أِِ دفظه اهلل ًشبفبوِ
إىل ِٓ دطُ اٌصؼبة ثطشّمِ ٌْذفؼين ٌٍنجبح خطٌح رٌٍ أخشٍ ٌْىٌْ عنذُ ًسفْك دسثِ يف ِشٌاس
احلْبح اٌزُ وٍّب رأٍِذ فْو اعزذضشد ػظّخ ٔؼّخ سثِ ػٍِ دْنّب أوشِين ثو ًال أدسٍ وْف أخطٌ
عجًْ اٌشبوشّٓ أِبَ ٔؼّخ سثِ ػٍِ.
صًجِ اٌؼضّض محبن اهلل ًسػبن
إىل ِٓ خيفك لٍيب دجبً ًشٌلبً هلٓ إىل اٌشّؼبد املضْئخ يف ػبملِ سِض احلت ًاٌرباءح
ثنبرِ
إىل ِٓ أشذ هبُ أصسُ إىل ِٓ ثٌجٌدىُ أوزغت لٌح ًحمجخ ال دذًد هلب
إخٌأِ ًأخٌارِ

ب

شىش ًرمذّش
احلّددذ اهلل اٌددزُ ثنؼّزددو رددزُ اٌصددبحلبد ًاٌصددىح ًاٌغددىَ ػٍددَ ِددٓ سعد اٌؼددذي ِندديبجبً،
ًلضَ ثبحلك ًأٔصف اٌربّبد.
أمحذ اهلل محذ ًا ٍّْك جبدىي ًجيدو ًػظدُْ عدٍطبٔو أْ ًفمدين يف إذدبَ ىدزا اٌؼّدً املزٌاضدغ
ًأشىشه جً يف ػىه ػٍَ ِب أوشِين ثو ًأًاله.
ثددُ إِزالددبالً حلدذّث املصددطفَ اٌددزُ ًسد فْددو ا ِددٓ ال ّشددىش اٌنددبط ال ّشددىش اهلل  ،أرمددذَ
خببٌص اٌشىش ًاٌزمذّش إىل جبِؼخ األصىش ًإىل وٍْخ احلمٌق ػٍَ ِدب لدذِزبه ِدٓ جيدٌد ججدبسح ٌٍؼٍّْدخ
اٌزؼٍّْْخ يف ثٍذٔب احلجْت فٍغطني.
وّب أسٍ ِٓ اٌٌاجت ػٍَّ أْ أعجً شىشُ ًرمذّشُ
إىل أعزبرُ اجلًٍْ اٌذوزٌس /ػجذ اهلل خًٍْ اٌفشا ،اٌزُ أوَّٓ ٌو وً رمذّش ًرججًْ ملب أًالِٔ
ِٓ ًلزو ًجيذهً ،ملب رفضً ثو ػٍَِّ ِٓ ػٍُ ًٔصدخ ًإسشدبدً ،أعدأي اهلل اٌىدشُّ أْ أدضي أجدشه ًأْ
ّشفغ لذسه ًأال ّؤفً جنّو ،وّب أعجً خبٌص ثنبئِ ًإِزنبِٔ إىل أعزبرُ اٌىشميني اٌذوزٌسٔ /بّف ػجذ
اٌؼددبي اٌفددشا ًاٌددذوزٌس /ساِددِ ػٍددِ ًشددبح ٌزفضددٍيّب ثمجددٌي ِنبلشددخ ىددزه اٌشعدبٌخ ًإثشائيددبً ،اٌشددىش
ٌِصٌي إىل وً ِٓ عبىُ يف إجنبح ىزا اٌؼًّ ًإجنبصه.

ج

ممخص
عبت اإل بات هك ذرؾ ارتكليؼ ألحد األطراؼ في اردعكل بإقامه اردريؿ على صحه ما يدعيه.
فارقاعدة ارعامه بارجابه رعبت اإل بات أف ارحقيقه مع األصؿث كعلػى مػف يػدعى بػبلؼ ذرػؾ أف
ي بتػػه كاألصػػؿ أف كػػؿ إجاػػاف بػػرئ ارذمػػه حتػػى ت بػػت مديكجيتػػهث كارقاعػػدة ارعامػػه فػػي ارشػريعه اإلاػػبلميه أف
اربيجه على مف يدعى كاريميف على مف أجكر.
فإذا كاف اإل بات مف جاحيه حقان ربصكـث بحيث يككف ركؿ طارب حؽ أف يقدـ ما رديه مف أدرػه
إل بػات صػػحه مػا يدعيػػه كأف يكػػكف رلبصػـ اآلبػػر أف يقػػدـ مػا يجفػػي هػذ األدرػػه كتقػػديـ دفاعػه فػػي مكا اػػه
ارمػدعىث فاػػك مػف جاحيػػه أبػػرل كفػي جفػػس اركقػػت عػبت قيػػؿ يقػػع علػى عػػاتؽ مػػف يتك ػب عليػػه تحملػػه أك
بذرؾ تت لى أهميه عبت اإل بات كمدل بطكرته في اير اردعكل كفي جتي تاا.
كارقاعدة في هذا ارصدد أف مف يدعى بػأمر فعليػه إ باتػهث كمػف يطارػب بتجفيػذ ارتػزاـ فعليػه إ بػات
ك كد ث كمف يدعى بػارتبلص مجػه فعليػه أف ي بتػهث بحيػث أف ارمػدعى عليػه يصػب عجػد ارػدفع مػدعيانث ممػا
يتض مجه أف عبت اإل بات ال ي قؿ كاهؿ أحد اربصميف دكف اآلبر تطبيقان رقاعدة تكزيػع عػبت اإل بػات
بيف أطراؼ اربصكمه.
كرمػػا كػػاف إ بػػات ارحػػؽ باػػذ األهميػػهث فقػػد و ػػرت ارباح ػػه تجاكرػػهث كقػػد اتبعػػت ارباح ػه فػػي هػػذا
اربحثث ارمجاج ارتحليليث كقامته إرى فصليفث قدمت راما بمبحث تمايدم تحد ت فيه عف ماهيػه اإل بػات
كأهميته كجظـ اإل بات كارمبادئ ارعامه في اإل بات ـ تجاكرت ارباح ه في ارفصؿ األكؿ ارحديث عف ماهيػه
عبت اإل بات مػف بػبلؿ بيػاف ارمقصػكد بعػبت اإل بػات كطبيعتػه كمػدل تعلقػه بارجظػاـ ارعػاـ ككػذرؾ تحديػد
محؿ اإل بات كشركطه.
كأبي انر تجاكرت ارباح ه في ارفصؿ ار اجي ارحديث عف قكاعد عبت اإل بات مف ببلؿ بياف قكاعد
تحديد ارمحمؿ باإل بات كقكاعد عبت اإل بػات كتطبيقاتاػاث كمػا تجاكرػت ارباح ػه تكزيػع عػبت اإل بػات كجقلػه
كاإلتفاؽ على تعديله.

د

Abstract
The proof load is that onus for one of the sides of the claim to set the
proof on the authenticity of what he claims.
Actually, the general rule for the proof load that the truth is the origin,
and the person who claims the opposite of that, he has to prove, and basically
that every human is innocent unless to be approved of owing, and the main rule
in the Islamic shareeaa that the evidence is on whom he claims and the oath on
whom who denies.
So, if the proof is truely has for the opposites, since every part has the
right to present what they have, for example, proofs to show the truth to what he
claims, since the other opposite has to present to negate these proofs and to
present the defence to face the claim, otherwise, and the same time it is a heavy
load and it is the responsibility for some and he has to afford it.
Here, you can see that importance of the proof load and how it is
dangerous in the claim and its result, since it affect the charged part a heary load
which coasts a positive issue that shows the lawsuit result.
The rule here. Shows that the one who claims, he has to prove that, and
the one who asks to fulfill any commitment, so he has to prove its existence, and
the one who claims to get rid of it so he has to prore that, since the impostor has
to be imposter at the time of payment , and here it shows that the proof load
doesn't affect one of the opposites, but both and this is according to the
distribution of the proof load rule between the opposites parties.
Since the right proof has this importance ,the researcher followed this
research which is considered as the analytical method and it is departed into two
parts , it is presented to them into a preliminary method which described the
proof load and its importance , the proof system and the general prinaples in
proof.
Then the researcher talked in the first semester abant the proof load
through declaration of the proof load and its nature and its connection with the
general system , then determination of the proof place and its conditions finally,
the researcher talked in the second semester about the proof load rules and its
applications, ot the same time, the researcher focused on the distribution of the
proof load and to transfer it and to accept on its modification.
ق
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المقدمة
ارحمػػد اا ارػػذم بلػػؽ اركائجػػاتث كتفضػػؿ عليجػػا ب ػػكد كاررحمػػاتث هػػك ارػػذم أراػػؿ راػػله باراػػدل
كاربيجػػات كعضػػد رمػػف أجكػػر بػػارمع زاتث كأجػػزؿ ارتػػكراة كارزبػػكر كاإلج يػػؿ كأتماػػا باآليػػاتث عػػبلـ اربطيئػػات
م يػب ارػدعكات قاضػي ارحا ػػات ال يع ػز م قػاؿ حبػػه فػي األرض كال فػي اراػػمكاتث فػارؽ اإلصػباح مبػػدد
ارظلمػػات كارجظػػر إرػػى ك اػػه ارك ػريـ جااي ػه ارغايػػاتث كأصػػلى كأاػػلـ علػػى إمػػاـ اراػػادات كاػػيد ارتقػػاة كبػػاتـ
األجبيات كارمراليف ايدجا محمد صلى اا عليه كعلى وره كصبحه اربائفيف مف يكـ ارمعادث أما بعد.
يعتبر مكضكع اإل بات مف أهـ ارماائؿ فػي ارميػداف ارتطبيقػيث إذ أف محػؿ االدعػات علػى كاقعػه
أماـ ارقضات ياتلزـ اردريؿ ارذم ي بتااث كال شؾ أف ارذل يقكـ باإل بات هك اربصكـ ال ايما فػي ظػؿ مبػدأ
حيػػاد ارقاضػػي كعػػدـ قضػػات بعلمػػه ارشبصػػيث كمجػػه فػػإف تكليػػؼ أحػػد اربصػػكـ بإقامػػه ارح ػػه كاربيجػػه علػػى
ارشيت ارمتجازع عليه أمر في غايه اربطكرة ألجه يؤ ر على اير اردعكل كفي جتي تااث كيلقى على اربصـ
عبػان قػػيبلن ي علػػه فػػي مركػػز دكف مركػػز بصػػمهث إذ يكلػػؼ بعمػػؿ إي ػػابي تتكقػػؼ عليػػه جتي ػػه ارػػدعكل بيجمػػا
يكتفي مف بصمه بأف يقؼ مف اردعكل مكقؼ البيان كال شؾ أف ذرؾ ي علػه فػي مكقػؼ أفضػؿ مػف مكقػؼ
بصػػمهث ففػػي جطػػاؽ االدعػػات يك ػػد مػػف يػػدع كمػػف يػػدعى عليػػه كقػػد ال يكػػكف ارحػػؽ ابت ػان بطريقػػه كاضػػحه
ظػاهرة محػػددة ألم مػػف هػػذيف ارطػرفيفث ككاجمػا قػػد يكػػكف ارحػػؽ متراكحػان بيجامػا كرػػذرؾ فإجػػه يتعػػيف تحديػػد مػػف
يكلػػؼ بعػػبت اإل بػػات إذ يػػذهب أغلبيػػه ارفقػػه إرػػى أف عػػبت اإل بػػات تتكقػػؼ عليػػه مصػػير ارػػدعكلث كرػػذرؾ
كاجػػت قكاعػػد عػػبت اإل بػػات هػػي أكرػػى قكاعػػد اإل بػػات كأهماػػاث حيػػث أف إرقػػات عػػبت اإل بػػات علػػى أحػػد
اربصميف معجا أف يحكـ ره أك ربصمه.
كهػػذا يقتضػػي تحديػػد ارملػػزـ بإقامػػه ارػػدريؿ علػػى هػػذا اإلدعػػاتث كػػكف تحديػػد يحػػدد جتي ػػه ارػػدعكل
فإذا كاف ملزمان كرـ يقدـ اردريؿ أصػب مصػير دعػكا ارباػراف فػارحؽ ارمػدعى بػه ارم ػرد علػى ارػدريؿ علػى
ك كد اركاقعه ارمجشأة ره كعلى إاتحقاقه ترد دعكل ارمطاربه به.

مشكمة البحث:
 -1إذا قلجا أف مف يدعى أم انر فعليه إ باته فما ارمقصكد بارمدعى؟ كهؿ هػك بمفاػكـ أصػكؿ ارمحاكمػات أـ
غير ؟
 -2هؿ ارقاعدة ارشرعيه أف اربيجه على ارمدعى كاريميف على مف أجكر تككف محؿ إجطباؽ قاجكجان؟
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 -3مػػا هػػي اركقػػائع ارتػػي يػػرد علياػػا عػػبت اإل بػػات كارشػػركط اركا ػػب تكافرهػػا رقبػػكؿ هػػذ اركقػػائع مػػف اػػه
أبرل؟
 -4هؿ ي كز جقؿ هذا ارعبت؟ كهؿ ي كز تكزيعه؟ أك اإلتفاؽ على تعديله؟

أىمية البحث:
تت لى أهميه اربحث في ككجه يقدـ عرضان كحلكالن رماائؿ ت ار يكميان في ااحات ارقضات كهي مف

ارملزـ باإل بات كهذا ي عله مف ارجاحيه ارعمليه مف أهـ ارمكضكعات.

كما أجه كفي اراػياؽ ارجظػرم يقػدـ بح ػان حػكؿ مكضػكع مػف مكضػكعات قػاجكف اربيجػات ارتػي تحػدث

عجه ارفقاات في مؤرفاتاـ ركجه يتميز في تقديـ درااه معمقه تلـ شع ه كتقيػؿ بعػض ارع ػرات فػي طريقػه فػي
محاكره تجظيريه في اإلطار ارمبحكث.

منيجية البحث:
اتبع ػػت ارباح ػػه ف ػػي ه ػػذ ارد ارا ػػهث ارم ػػجاج ارتحليل ػػيث كذر ػػؾ بتحلي ػػؿ ارجص ػػكص ارػ ػكاردة ف ػػي ق ػػاجكف
اربيجػػات ارفلاػػطيجيث ارمتعلقػػه بمكضػػكع ارد اراػػه ماػػتجيرة ب ػ رات ارفقػػه كأحكػػاـ ارقضػػات ارفلاػػطيجي ك ارقضػػات

ارمقارف كاأتبع في ذرؾ تفصيؿ اركليات إرى زيئات كفقان رلمجاج ارمتبع.

تقسيم البحث
يتأرؼ اربحث مف مبحث تمايدم كفصليف على ارجحك اآلتي:
مبحث تمييدي :ماهيه اإل بات.

الفصل األول :ماهيه عبت اإل بات.

الفصل الثاني :قكاعد عبت اإل بات.
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مبحث تمييدي
ماىية اإلثبات

إذا كاجت ارغايه مف اإل بات هي ارتدريؿ على ارحؽ ارمتجازع عليهث فإف اركايله رذرؾ هي إقامه

اردريؿ على اركاقعه ارقاجكجيه ارمجشئه رلحؽث فاإل بات يرد على اركقائع ال على جصكص ارقاجكف ككف
ارقاضي بحكـ كظيفته ملزـ بتطبيؽ ارجصكص ارقاجكجيه مف تلقات جفاهث كيفترض فيه ارعلـ بارقاجكف دكف

أف يجتظر مف اربصكـ إ باته.

كعليه اجتجاكؿ في هذا ارمبحث ارتمايدم تعريؼ اإل بات ك أهميتهث ـ مذاهب اإل بات كأبي انر

رلمبادئ ارعامه في اإل بات.

وتفصيل ذلك نستعرضو من خالل المطالب اآلتية:

المطمب األول :تعريؼ اإل بات كأهميته.
المطمب الثاني :مذاهب اإل بات.

المطمب الثالث :ارمبادئ ارعامه في اإل بات.

المطمب األول
تعريف اإلثبات وأىميتو

اجتجاكؿ في هذا ارمطب تعريؼ اإل بات رغه كاصطبلحا كمدل أهميته كفيما يلي بياف ذرؾ:
الفرع األول

أوالً :اإلثبات لغ ًة:

تعريف اإلثبات

إف معجى اإل بات في كتب ارلغه يدكر حكؿ إيضاح ارح ه كاإلدالت باربيجهث فاك مأبكذ مف بت
ارشيت مف باب دبؿ – ي بت بكتان ك باتانث إذا داـ كااتقرث فاك ابت فار بت بارتحريؾ :ارح ه كاربيجهث

ك بت في األمر كاررأم ك ت بت كاات ب :إذا تأجى فيه كرـ يع ؿث اات بت في أمر ث إذا شاكر كفحص عجهث

كأ بت ح ته :أقاماا كأكضحااث كقكؿ ابت :أم صحي ث كفي ارتجزيؿ قكره تعارى "ُّالَجِّذُ اٌٍَّوُ اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا ثِبٌْمٌَْيِ
اٌالَّبثِذِ"

()1

ككله مف ار بات ك بت ارشيت ي بت بكتا :داـ كااتقرث ك بت األمر :ص ث كقيؿ رلح ه :بتث
()2

كر ؿ بت :إذا كاف عدالن ضابطانث كأ بت ح ته :أم أقاماا كأكضحاا كقكؿ ابت :أم صحي .
) )1اكرة إبراهيـ اآليه .27

) )2أحمد بف محمد بف علي ارمقرل ارملقب " بارفيكمي"ث ارمصباح ارمجير في غريب ارشرح اركبيرث ارمكتبه ارعلميهث بيركتث ص 80
4

كهذا ارمعاجي رلفعؿ ( بت ) ال تبرج في دالالتاا ارلفظيه عف ارمعجى ارمراد ركلمه اإل بات في

ارمجازعات ارقاجكجيه كهك تأكيد ارحؽث فاكات أريد باإل بات ما يؤكد به ااتقرار ارحؽ أك صحه ارحؽث أك
معرفه ارحؽ باربحث عجهث فارمعجى ارمراد هجا كاحد كهك ما يؤكد ارحؽ.

()1

كما يفيد ارت بيت باألمر :ارتأجي فيهث كمعرفته تماـ ارمعرفه ث فقد قيؿ" كأ بت ارشيت معرفه إذا قتله

علمان كارشيت ارم بت هك غير ارمجفي(.)2
ثانياً :تعريف اإلثبات اصطالحا

رقد ذكر فقاات ارقاجكف تعريفات ك يرة رئل بات( )3كهي تعريفات متقاربه جذكر أهماا:

عرفه رأم في ارفقه

()4

بأجه إقامه اردريؿ أماـ ارقضات بارطرؽ ارتي حددها ارقاجكف على ك ػكد كاقعػه

قاجكجيه ترتبت علياا و ارها.

كيجتقد اربعض هذا ارتعريؼث كذرؾ ألف اإل بات ال يقتصر على ك كد كاقعه فحابث إجما يمتد إرى

عدـ ك كدها

()5

كما أف اركاقعه ارقاجكجيه تترتب و ارها بعد إ باتاا كريس قبؿ ذرؾ.

كعرفه اف

()6

بأجه إقامه اردريؿ على حقيقه أمر مدعى بهث جظ انر رما يترتب عليه مف و ار قاجكجيه.

كيؤبذ على هذا اررأمث عدـ بياجه اه ارقضات ارتي يػتـ اإل بػات أماماػا ككاػائؿ اإل بػات ارتػي يػتـ

اإل بات بمك بااث كما إذا كاف اإل بات يرد على مصدر ارحؽ -ارمدعى به -أـ على ارحؽ ذاته.
ارحؽ.

بيجما عرفه ارث( )7تأكيد حؽ متجازع فيه ره أ ر قاجكجي باردريؿ ارذم أباحه ارقاجكف إل بات

ذرػ ػ ػػؾ

) (1محمػػد بػػف مكػػرـ األفريقػػي ارملقػػب " ابػػف مجظػػكر"ث كراػػاف ارعػػربث ج2ث دار ارصػػادرث بيػػركتث 1993ثص  79محمػػد مرتضػػى
ارحايجي ارملقب "ارزبيدم"ث تاج ارعركاه مف كاهر ارقامكسث دار ارادايهث بيركتث ص .476

) )2ار اا أبي ارقااـ محمكد بف عمر ارزمبشرمث أااس ارببلغهث طبعه دار ارصادرث بيركتث 1399ق1969 -ـث ص .69

)(3اإل بات ارذم تقصد هجا هك اإل بات ارقضائي ارمدجيث دكف اإل بات ار زائي أك اإل بات ارلغكمث أك معجا ارعاـث ارػذم ال يتبصػص
بككجه أماـ ارقضاتث كال يككف بكاائؿ محددة كاإل بات ارعلمي كارتاريبيث اجظر عبد اررازؽ اراجاكرمث اركايط في شرح ارقاجكف ارمدجي

ار ديدث ج2ث جظريه اإلرتزاـ بك ه عاـث ارم لد األكؿث ط2ثدار ارجاضه ارعربيهث 1982ث ص .20

)(4عبد اررازؽ اراػجاكرم ارمػك ز فػي ارجظريػه ارعامػه رئلرت ازمػات فػي ارقػاجكف ارمػدجيث مجشػكرات محمػد اردايػهث بيػركتث ربجػافث ص645
كفي هذا اراياؽث عرؼ رأم فػي ارفقػه اإل بػات بأجػه :إقامػه ارػدريؿ أمػاـ ارقضػات علػى ك ػكد كاقعػه قاجكجيػه تعػد أاااػان رحػؽ ارمػدعى بػهث

كذرؾ باركيفيه كاركاائؿ ارتي يحددها ارقاجكفث كيؤبذ على هذا اررأم أيضان قصر اإل بات على ك كد كاقعه قاجكجيه دكف جفي ك كدها.

) (5كيتـ إ بات عػدـ ك كدهػا عػف طريػؽ إ بػات كاقعػه إي ابيػهث رمزيػد مػف ارتفصػيؿ ار ػع :أحمػد جشػأت :راػاره اإل بػاتث ارم لػد األكؿث
ط2ث مطبعه مصرث 1929 -1345ص.79

) (6اليماف مرقس :أصكؿ اإل بات ككا راتاتػه فػي ارمػكاد ارمدجيػه فػي ارقػاجكف ارمصػرم مقارجػان بتقجيػات اػائر ارػببلد ارعربيػهث ج1ث طبعػه
عارـ اركتبث ارقاهرةث 1981ثص .11
) (7أحمد جشأتث ارمر ع اراابؽث ص 29
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كيؤبذ على هذا اررأم ااتبدامه رفظ " تأكيد" ارذم يفيد بك كد حؽ اابؽث مع أجه ريس كذرؾث كما

أجػػه عػػؿ ارحػػؽ ذاتػػه محػػؿ اإل بػػاتث مػػع أف مصػػدر ارحػػؽ – اركاقعػػه ارقاجكجيػػه – هػػك محػػؿ اإل بػػات كرػػيس
ارحؽ ذاته

()1

كيؤبػػذ عليػػه أيضػػا مػػا يؤبػػذ علػػى ارػرأم األكؿ مػػف قىصػػر اإل بػػات علػػى ك ػػكد كاقعػػه قاجكجيػػه دكف

جفي ك كدها.

كعرفه اربػع

()2

كبحػؽ بأجػه :إقامػه ارػدريؿ أمػاـ ارقضػات كبػارطرؽ ارمحػددة قاجكجػان علػى ك ػكد أك عػدـ

كاقعه قاجكجيه متجازع علياا أماـ ارقضاتث كبقصد ترتيب أك مجع ترتيب األ ار ارمترتبه علياا.

كارباح ه تتفؽ مع هذا اررأم في تعريؼ اإل بات مف حيث ارمعجىث كركػف صػياغه ارتعريػؼ يلتباػاا

بعض ارغمكض ارمتم ؿ في (أك عدـ كاقعه قاجكجيه أك مجع ترتيب اآل ار ارمترتبه علياا).

كعليػػه فػػإف اإل بػػات هػػك :إقامػػه ارػػدريؿ أمػػاـ ارقضػػات باركاػػائؿ ارمحػػددة قاجكج ػان علػػى ك ػػكد أك عػػدـ

ك كد كاقعه قاجكجيه متجازع عليااث بقصد ترتيب أك مجع ترتيب اآل ار ارقاجكجيه علياا.
كيتض مف هذا ارتعريؼ بصائص اإل بات ارقضائيث كارتي تتم ؿ في

أ -إقامه اردريؿ أماـ ارقضات :كيقصد بذرؾ تقديـ ارػدريؿ رل اػه ارمػراد إقجاعاػاث كرػيس إجشػائهث كمػا أجػه
يقدـ ر اه ارقضػاتث دكف اػه أبػرلث ممػا يعجػي أجػه يبتلػؼ عػف اإل بػات بػارمعجى ارعػاـث ارػذم ال

يككف أماـ اه ارقضات.

ب -أف يقػػاـ ارػػدريؿ باركاػػائؿ ارمحػػددة قاجكج ػان :ممػػا يعجػػي تقيػػد ارقاضػػي باػػذ اركاػػائؿث كعػػدـ قبكرػػه أيػػه
كايله أبرل رـ يجص علياا ارمشرع.

ج -محػػؿ اإل بػػات يتم ػػؿ بك ػػكد كاقعػػه قاجكجيػػه أك عػػدـ ك كدهػػا :ممػػا يعجػػي أف محػػؿ اإل بػػات رػػيس هػػك

ارحؽ ارمدعى به ككاجما مصدر ث كما أف محؿ اإل بات ال يقتصر على ك كد كاقعه قاجكجيهث بػؿ يػرد
على عدـ ك كدهاث كاركاقعه ارقاجكجيه إما أف تكػكف كاقعػه ماديػه أك تصػرفان قاجكجيػان كهػي حتمػان محػؿ
جزاع بيف اربصكـ

()3

ارمقص ػػكد باإل ب ػػات هج ػػا ه ػػك اإل ب ػػات ارق ػػاجكجي أك ارقض ػػائي كهػ ػك يتمي ػػز ع ػػف اإل ب ػػات ارعلمػ ػي أك
ارتاريبيث فاإل بات ارعلمي يجصب علػى أمػر مػف األمػكر يقػكـ اربرهػاف عليػه بأيػه كاػيلهث كمػف أم طريػؽث
كيااهـ فيه كؿ مف يريد مف األفرادث تبقى ارحقيقه ارعلميه بعد هذا قابله رلجظر كارجقاش على اردكاـ

()4

) )1عبد اررازؽ اراجاكرم :ارمر ع اراابؽث اركايطث ص.22

) )2عبد اا ارف ار كيكاؼ ارغرباكم :ارك يز في شرح قاجكف اربيجات في ارمكاد ارمدجيه كارت اريهث ارطبعه األكرىث اجه 2014ثص .11

) ) 3تكفي ػػؽ حا ػػف ف ػػرجث قكاع ػػد اإل ب ػػات ف ػػي ارمػ ػكاد ارمدجي ػػه كارت اري ػػه ت ػػجف عص ػػاـ تكفي ػػؽ حا ػػف ف ػػرجث مجش ػػكرات ارحلب ػػيث ارق ػػاهرةث

1980ثص6ث أحمد جشأة :ارمر ع اراابؽث ص.79

) (4عبد ارمجعـ فرج ارصدةث اإل بات في ارمكاد ارمدجيهث ط2ث طبعه اربابي ارحلبيث مصرث 1955ثص5
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كراذا يبدك ارفرؽ كاضحا بيف اإل بات ارعلمي كاإل بات ارقضائي اكات مف حيث طرؽ اإل بات أك
()1

ارمكاف حيث يتـ اإل بات ارقضائي
عجاا(.)2

بطرؽ محددة راماا ارقاجكف كيتقيد باا ارقاضي كال ياتطيع أف يحيد

أما اإل بات ارعلمي فاك ائز بأم طريقه أك كايله كاجت أما مف حيث اركقت فج د أف مف أهـ

متطلبات اإل بات ارقضائي اإلاراع في اردعكل مف أ ؿ حاماا في كقت قصير جابياث حتى ال تبقى
حقكؽ ارجاس معلقه ث أما اإل بات ارعلمي فاك يجشد ارحقيقه ارم ردة كال يامه أف تظؿ هذ ارحقيقه محؿ
تجقيب كبحث على اردكاـ مدة طكيله مف ارزمف.

كمف حيث ارمكاف فإف اإل بات ارقضائي يقع قاجكجا أماـ ارقضات كال عبرة رؤلدره ارتي تقاـ في غير

م لس ارقضاتث فبل يأبذ بدريؿ اإل بات بكصفه قاعدة عامه إال إذا قدـ أماـ ارقضات.

أما اإل بات ارعلمي فليس ره مكاف محددث كهك م رد مف كؿ قيد كال يككف أماـ ارقضات حيث يتـ

بأم كايله كاجت بح ا عف ارحقيقه(.)3

الفرع الثاني

أىمية اإلثبات
تعتبر جظريه اإل بات مف أهـ كأبطر ارجظريات ارقاجكجيه بؿ ال تك د في ارقاجكف جظريه تما لاا في
ارايطرة ك ارشمكؿ ك اضطرار ارتطبيؽث فاي ارجظريه اركحيدة ارتي ال تجقطع ارمحاكـ عف تطبيقاا في كؿ

ما يعرض علياا مف ارقضاياث اكات كاف حؽ أك إرتزاـ أك كاقعه قاجكجيه إال كيتعيف إ باتاا فاي غير

مقصكرة على اإلرتزامات بك ه عاـث تعاقديه أك غير تعاقديه بؿ تتعدل إرى مصادر ارحقكؽ ارعيجيه
األصليه كارتبعيه كارمعجكيه كارركابط األاريهث بؿ تت اكز ارقاجكف ارمدجيث رتشمؿ غير مف ارقكاجيف مدجيه
()4

كاجت أك ت اريه أك زائيه أك أحكاؿ شبصيه.

فارحؽ ببل دريؿ ال بير فيه كال جفع كك كد كعدمه اكاتث فارعبرة كؿ ارعبرة رؤلمكر ارتي قاـ اردريؿ

على بكتااث حتى كرك ااتجدت على أدره في حقيقتاا باطلهث ك راذا يقاؿ بك كد اردريؿ يحيا ارحؽ
كباجعدامه يمكتث ككاف اردريؿ فدات ارحؽ ككاف ارحؽ يتبع دريله ك كدان كعدمان كيدكر معه قكةن كضعفان(.)5

) (1عبد اررزاؽ اراجاكرمث مر ع اابؽث ص 14ثص.15

) (2زي ػػد عب ػػد اا كا ػػائؿث اإل ب ػػاتث م ل ػػه اربح ػػكث ارقض ػػائيهث ارمكت ػػب ارفج ػػيث ارمحكم ػػه ارعلي ػػا ارع ػػدد 7ث ار ػػيمفث ص ػػجعات ثيكجي ػػك

2007ثص.130

) (3أحمد جشأتث مر ع اابؽث ص.15

) )4عبػػد ارػػرزاؽ اراػػجاكرمث مر ػػع اػػابؽث بجػػد 11ثص / 16عبػػد ارمػػجعـ ارصػػدةث مر ػػع اػػابؽث بجػػد3ثص / 7اػػليماف مػػرقس مر ػػع
اابؽث ص.4

) (5أحمد جشأتث ارمر ع اراابؽثص.28
7

كرقد كرد في ارمذكرة اإليضاحيه رلقاجكف ارمدجي ارمصرم ( :كاركاقع أف اردريؿ هك قكاـ ارحؽث

كمعقد ارجفع فيه)( )1كاردريؿ ارقاجكجي كهرل بارجابه رلحؽ ككاف كاف ريس زت مجه أك ركجان مف أركاجه كذرؾ
ألف ارحؽ بدكجه عدـ إذا اردريؿ هك ارذم يظار ارحؽ كي عؿ صاحبه ياتفيد مجه(.)2
إف أهميه اإل بات كضركرته في ارمكاد ارمدجيه كارت اريه يتض رجا مف ببلؿ معرفه أف ركؿ فرد

ذمه ماريه هي عجكاف ارشبصيه ارقاجكجيه في م االت ارمصار

ارماريهث كهذ ارذمه تعتبر مف حيث

األصؿ حرة مف كؿ قيد "األصؿ براتة ارذمه" كألف حريه مماراه ارفرد رجشاطه اربار ي ي ب أف تقؼ عجد

حد عدـ االعتدات على حريات األفراد اآلبريفث كذرؾ كفقان رلحد ارذم قرر ارمشرع رل ميع كارذم أعطى
()3
في ذات اركقت ركؿ فرد حؽ مباشرة حقكقه ارشبصيه.

كحتى ياكد ارالـ ك األمف في ارم تمع ث ي ب أال يت اكز كؿ فرد ارحد ارمراكـ رجشاطه قاجكجان
بحيث ال ي ير اعتراض غير أما إذا احتج األفراد اآلبركف بابب ت اكز ارفرد حدكد جشاطه ارقاجكجي كما

ااتتبع ذرؾ مف تعدم على حقكقاـث فاجا ي كر ارجزاع كتظار ارحا ه إرى اإل باتث حيث تفرض اردكره
على ارمتجازعيف الطاجاا باالرت ات إرى قضائااث ركيبل يصب ارضعفات تحت رحمه األقكياتث كركيبل يقضي
()4

أحد بجفاه رجفاه.

ك يعتبر ارمبدأ ارذم يقرر أجه ال ي كز ألحد أف يقضي بجفاه رجفاه ث هك أااس جظاـ اإل بات

ك ات في ارحديث ارشريؼ "كرك أعطى ارجاس بدعكاهـ إلدعى أجاس دمات ر اؿ كأمكاراـث كركف اربيجه على

مف أدعى"
رلعداره.

()5

كبمك ب هذا األااس تلتزـ اردكره بارفصؿ في ارجزاع ارذم يقكـ بيف اربصكـث ك ذرؾ تحقيقا
كبذرؾ يظار رجا أهميه اإل باتث حيث أف كؿ مف تحد ه جفاه باإلفتئات على حؽ غير أك

ارتبلص مف كا ب عليه جحك ارغير أف يتبذ ره مف ارقاجكف اجدانث فيجكر أف ارقاجكف يفرض عليه هذا
اركا ب أك أف يدعي أجه تكافر رديه اببان قاجكجيان الجقضات ما عليه مف إرتزاـث أك ي حد أف ارقاجكف بكؿ
()6

ارغير هذا ارحؽث فاإل بات إذف اياج رحريه ارشبص كأداة رحمايه ارحؽ.

) (1تكفيؽ حاف فرج  -مر ع اابؽ – بجد  2ث ص  6اليماف مرقس -مر ع اابؽ بجد2ث ص.12
) (2أحمد جشأت – ارمر ع اراابؽ – ص 29

) )3جبيؿ إبراهيـ اعدث اإل بات في ارمكاد ارمدجيه كارت اريهث مجشأة ارمعارؼث اإلاكجدريهث 2000ث ص11

) )4رمضاف أبك اراعكدث أصكؿ اإل بات في ارمكاد ارمدجيه كارت اريهث طبعه دار ار امعه ارعربيه ث 1985ث ص.13

) )5أبػػي عياػػى محمػػد بػػف عياػػى بػػف اػػكرة ارترميػػذمث ػػامع ارترمػػذم مطبػػكع مػػع شػػرحه تحفػػه األحػػكزم رلمبػػاركفكمث ج4ث ط1ث دار
اركتب ارعلميهث بيركت ث 1410هػ 1995 -ـ .ص 475

) )6جبيؿ إبراهيـ اعد كهماـ محمد محمكد زهػرافث أصػكؿ اإل بػات فػي ارمػكاد ارمدجيػه كارت اريػهث مجشػأة ارمعػارؼ اإلاػكجدريهث 2000ـث
ص .17
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المطب الثاني
مذاىب اإل ثبات
الكت ارتشريعات مجذ ردح مف ارزمف في تمكيف ارقاضي مف اإلحاطه في ارحقيقه بارمجازعات
ارتي تعرض عليه – مذهبيف أااايفث كهما مذهب اإل بات ارمطلؽث كمذهب اإل بات ارمقيدث كركف أك ر
ارتشريعات ارحدي ه اتبذت مذهبان كاطان بيف هذيف ارمذهبيفث كهما ما يامى بارمذهب ارمبتلط.

كاتجاكؿ بصائص كؿ مذهب مف هذ ارمذاهب كجقدهاث مع بياف مكقؼ ارمشرع ارفلاطيجي مف

هذ ارمذاهب على ارجحك اآلتي:

الفرع األول :أجظمه اإل بات

الفرع الثاني :مكقؼ ارمشرع ارفلاطيجي مف أجظمه اإل بات.
الفرع األول

أنظمة اإل ثبات
هجاؾ مذاهب بل ه في اإل بات األكؿ يميؿ إرى اعتبار ارعداره كرك بارتضحيه في ااتقرار

ارتعامؿث كهذا هك ارمذهب ارحر أك ارمطلؽ.

كار اجي مذهب يتماؾ بااتقرار ارتعامؿ كرك على حااب ارعدارهث فيقيد ارقاجكف اإل بات أشد ارتقييد

حتى ياتقر ارتعامؿث كهذا هك ارمذهب ارقاجكجي أك ارمذهب ارمقيد.

كار ارث هك مذهب يكازف ما بيف اإلعتباريف فيعتد بكؿ مجاماث كال يضحي بأحدهما على حااب

اآلبرث كهذا هك ارمذهب ارمبتلطث كاجتجاكؿ هذ ارمذاهب كما يلي:
أوالً :المذىب الحر أو المطمق

تتلبص فلافه اإل بات في هذا ارجظاـ في عدـ تحديد طرؽ معيجه يتقيد باا ارقاضي كاربصكـ في

اإل باتث ككاجما يككف رلبصكـ حريه كامله كمطلقه في ابتيار األدره ارتي تؤدم إرى إقجاع ارقاضي
كبارمقابؿ يككف رلقاضي حريه تككيف عقيدته مف أم دريؿ يقدـ إريهث حتى رك كاف ذرؾ عف طريؽ ااتعماؿ
ارحيؿث ارشيت ارمالـ به في هذا ارجظاـ مج ارقاضي دكر إي ابي يااعد به اربصكـ على إكماؿ ما في
أدرتاـ مف جقص كره أيضان أف يحكـ بعلمه ارشبصي ارذم يحصؿ عليه بارج ارقضات(.)1

) )1اليماف مرقس ث ارمر ع اراابؽث فقرة  4ص 15
جبيؿ إبراهيـ اعدة ث مر ع اابؽ ث ص 12
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كقد يؤدم إطبلؽ ارتقدير رلقاضي بابب ابتبلؼ ارقضاة في ارتقدير إرى مفا ت غير اارة

رلمتقاضيف يككف مف شأجاا إضعاؼ ما يحتا كف إريه مف قه كااتقرار في ارتعامؿ(.)1

كيتميز هذا ارجظاـ بأجه ي عؿ ارحقيقه ارقضائيه ارتي يتكصؿ إرياا ارقاضي مطابقه ارى حد كبير

رلحقيقه اركاقعيه ارمتجازع فياا كركف يعاب علياا أجاا قد تككف على حااب االاتقرار في ارتعامؿ ك يحتمؿ

أف يغلب على جزاهه ارقاضي ميلهث كحكمه باكا دكف أف يككف عليه رقيب مف ارقاجكف(.)2

دكر كااعان كحريه كااعه قد ال تبلك مف ارتحكـ فارقاضي
كيعاب عليه أيضا أجه يعطي ارقاضي ان

ريس إال بش انر كمعرض رلبطأث كمف اه أبرل فإف اربصكـ ال ياتطيعكف معرفه ما إذا كاف في كاعاـ
اقجاع ارقاضي أـ ال ككؿ هذا يؤدم إرى عدـ ااتقرار ارمعامبلت

()3

كيأبذ باذا ارجظاـ بعض فقاات ارشريعه

اإلابلميه فيقكؿ ابف قيـ ار كزيه (إذا ظارت إمارات ارعدؿ كااتقر ك اه بأم طريؽ كاف ف ـ شرع اا
كديجه ) (.)4

ككذرؾ أبذت به ارشرائع ار رماجيه كاألج لكاككجيهث ككذرؾ يأبذ به في ارمكاد ار جائيه ردل ميع

ارتشريعاتث إذا أف اإل بات فيه يككف على مبدأ إقتجاع ارقاضي فطبيعه ارمكاد ار جائيه ال تقبؿ تحديد طرؽ
()5

معيجه رئل بات.

كار دير بارذكر أف هذا ارمذهب يصكر اإل بات بأجه إقجاع رعقؿ ارقاضيث كاإلقجاع ال يمكف تقييد

بقكاعد قاجكجيه بؿ تقبؿ أل له األدره كاركاائؿ ارتي ياتطيع اربصكـ تقديمااث كرلقاضي حريه تامه في
()6

تقدير قيمه كؿ دريؿ مف أدره اال بات كبذرؾ يككف اإل بات أم انر جفايان أك مجطقيان أك ر مجه قاجكجيان
ويقوم ىذا المذىب عمى أمرين

األول عدم تحديد أدلة اإل ثبات :أم اربصكـ أحرار في تقديـ األدره

الثاني عدم تحديد الحجية ألدلة اإل ثبات :أم عدـ تحديد قيمه كؿ دريؿ حيث تككف ميع األدره
()7

مقبكره ك ريس هجاؾ تالاؿ في األدره أك في قكتاا

.

) (1ودـ كهيب ارجداكم ثارمك ز في اال باتث ارمكتبه ارقاجكجيهث بغدادث 2007ث ص43

) )2عباس ارعبكدم ثشرح أحكاـ قاجكف اال بات ث ط  1ث دار ار قافه ثعمافث 2005ثص 22

) (3امير عبد ارايد تجاغكث ارجظريه ارعامه رلقاجكفث جظريه اإلرتزاـث مجشأة ارمعارؼ اإلاكجدريهث 1986ث ص .584

) (4ابف ارقيـ ار كزيهث إعبلـ ارمكقعيف عف رب ارعارميفث ط1ث ارمكتبه األزهريه ارقاهرةث اجه 1968ث كقاؿ أيضان :إف ارشارع في مػع
ارمكاضيع يقصد ظاكر ارحؽ بما يمكف ظاكر به في اربيجات ارتي هي أدره عليهث كشكاهد رهث كال يػرد حقػان متػى ظاػر بدريلػه أبػدانث كهػك

بذرؾ يجادم بترؾ اإل بات ح انرث كيأبذ على ارفقاات تحديدهـ رؤلدره في اإل بات تحديدان امدان.

) (5محمػػد فػػت اا ارجشػػار ث أحكػػاـ ك قكاعػػد عػػبت اال بػػات فػػي ارفقػػه اإلاػػبلمي ك قػػاجكف اال بػػات ث دار ار امعػػه ار ديػػدة رلجشػػر ث
اإلاكجدريه ث اجه  2000ث ص75

) (6مفل عكاد ارقضاة ث اربيجات في ارمكاد ارمدجيه ك ارت اريه ث دار ار قافه رلجشر كارتكزيعث عمافث  2009ث ص .32
) )7عبد ارمجعـ فرج ارصدةث مر ع اابؽث ص /8مكاى أبك ملكحث مر ع اابؽث ص5
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ثانياً :نظام اإلثبات القانوني أو المقيد
في هذا ارجظاـ يقيد ارمشرع اإل بات أشد ارتقيدث فيحدد طرقه تحديدان دقيقان كيحدد قيمه كؿ مف هذ

ارطرؽ فبل ياتطيع اربصكـ إ بات حقكقاـ بغيرهاث كال ياتطيع ارقاضي أف يتبذ طرقان أبرل أك يعطي راا
غير ارقيمه ارتي حددها ارقاجكف.

يبلحظ أف دكر ارقاضي في هذا ارجظاـ البي محضث حيث ال يحؽ ره أف يكمؿ ما في أدره
()1

اربصكـ مف جقص كال يقضي بعلمه ارشبصيث فاذا ارمبدأ يقكـ على عدـ ار قه بارقاضي

ككاف كاف راذا ارجظاـ مزايا مف حيث كفاره اإلاتقرار في ارمعامبلت ك بعث ار قه كارطمأجيجه في

جفكس ارمتقاضيفث إال أجه يحتكم على عيكب أيضا مجاا :

 -ي عؿ ارقاضي كاآلره كال تككف ره أم الطه تقديريه بؿ يككف مقيد.

 يباعد بيف ارحقيقه اركاقعيه ك ارحقيقه ارقضائيه في ك ي انر مف األحياف كقد ال يؤدم رلكصكؿ إرىارحقيقهث كتحقؽ ارعداره

()2

يأبذ باذا ارجظاـ ارفقه االابلمي ككذرؾ هي فكرة ماتمدة مف ارقاجكف

ارركماجي ككصلت ارى ارتشريعات ارحدي ه كما في االتحاد اراكفيتي

)(3

ان ىذا المذىب يقوم عمى أمرين:

األول تحديد أدلة االثبات :يتـ تحديد أدره اإل بات تحديدان دقيقان كبارتاري يتقيد ارقاضي باألدره ارتي

يتـ تحديدها كيتقيد بارجطاؽ ارذم حدد ارقاجكفث كقد حددت ارقكاجيف كمجاا ارفلاطيجي كارمصرم كاراكرم
كاألردجي أدره اال بات بما يأتي:

( اركتابه – اربيجه  -ارشاادة – ارقرائف – اإلقرار – اريميف – ارمعايجه ك ارببرة )

()4

أما في ارفقه االابلمي فيذهبكف إرى حصر األدره في طائفه معيجه كهي اإلقرار– ارشاادة اريميف–

ارقرائف ارمجصكص عليااث كيقكركف إف عدـ تحديد األدره اإل بات يعرض أركاح األفراد كأمكاراـ رلبطر
()5

كبارتاري ارمصلحه ارعامه تقتضي حصر أدره اال بات

) )1عباس ارعبكدم شرح أحكاـ قاجكف اربيجاتث ط1ث دار ار قافه ث رلجشر كارتكزيعث عمافث  2007ث ص 25
) (2تكفيؽ حاف فرجث مر ع اابؽث ص 19

) (3عبد اررزاؽ اراجاكرمث مر ع اابؽث بجد 23ث ص 42

) (4يجظر قاجكف اربيجات ارفلاطيجي رقـ  4راجه  2001ارمادة  7ك قاجكف اال بات ارمصػرم رقػـ  25راػجه  1968ك ارمػادة األكرػى مػف
قػػاجكف اربيجػػات اراػػكرم رقػػـ  359راػػجه  1947ث ارمػػادة 72مػػف ارقػػاجكف ارمػػدجي األردجػػي رقػػـ  43راػػجه 1976ث حيػػث جصػػت ارمػػادة

اراابعه مجه بأف "طرؽ اإل بات هي  -1األدره اركتابيه  -2ارشاادة  -3ارقػرائف  -4اإلقػرار  -5اريمػيف  -6ارمعايجػه  -7ارببػرة" كتتفػؽ

ارباح ه مع رأم في ارفقه في إجتقاد رما أكرد ارمشرع ارفلاطيجي في متف ارمادة ( )7في عبارة (طرؽ اإل بػات) إذ يفضػؿ ااػتبداـ عبػارة
(كاػائؿ اإل بػات) كاراػبب فػي ذرػػؾ حيػث أف ار اجيػه أشػمؿ مػف األكرػػى فػي اإل بػات كتجصػرؼ إرػى ارػػدريؿ ككيفيػه إاػتبدامه بيجمػا ار اجيػػه

تتصرؼ إرى اردريؿ فقط دكف طرؽ ااتبدامهث عبد اا ارفراث محاضرات في قاجكف اربيجات على طلبه ارما اتير قػاجكف بػاصث ارفصػؿ
األكؿث 2016ـ.

) (5محمد فت اا ارجشارث مر ع اابؽث ص .58
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الثاني :تحديد حجية أدلة اإل ثبات :إف ارمشرع يحدد قيمه كؿ دريؿ كيضع تالابلت راذ األدره
كيبدأ باألقكل كصكالن إرى األضعؼ مف حيث قكة ارح يه في اإل باتث كيقتصر دكر ارقاضي بارتطبيؽ فقط

فيككف مكقفه البيا كما قلجا(.)1

ويستند تقيد حجية أدلة اإل ثبات إلى عاممين

األول :تزعزع قه ارمشرع ببعض أدره اال بات كارشاادة رصعكبه ارتحقؽ مف صدقااث رذرؾ ال
ي يز ارقاجكف اإل بات بشاادة ارشاكد إال في حدكد معيجه.

الثاني :ارحد مف حريه ارقاضي في اإل باتث بادؼ إاباغ اإلاتقرار على األحكاـ ارتي قد تبتلؼ

كتتعارض إلعتمادها على ارتقدير ارشبصي رلقاضيث كارذم ربما يبتلؼ مف قاضي إرى وبر كيؤدم إرى

اضطراب اير ارعداره كتزعزع قه ارمتعامليف.

()2

ثالثاً :نظام اإل ثبات المختمط
يعد هذا ارمذهبث كاطان بيف ارمذهبيف اراابقيفث كهك بير ارمذاهبث ألجه يأبذ ما فياما مف

مزاياث كيتبلشى عف ما فياما مف عيكبث حيث يأبذ بمبدأ حياد ارقاضيث كتحديد األدرهث كتحديد قكة
بعضاا في اإل باتث كما يبفؼ مف مااكمت اإل بات ارمقيد بحيث يعطي ارقاضي الطه تقدير األدره ارتي

رـ يحدد راا ارمشرع قكة معيجه

()3

يتميز هذا ارجظاـ بأجه ي مع بيف ااتقرار ارمعامبلت كبيف ارتقريبث ما بيف ارحقيقه ارقضائيه

كارحقيقه اركاقعيه كذرؾ مف ببلؿ فرضث ارقيكد كمج ارقاضي ارحريه اربلزمه في ارتقدير كاإلقتجاع(.)4

ك أبذت باذا ارجظاـ أغلب ارتشريعات اربلتيجيه كارقاجكف ارفرجاي كاإليطاري كاربل يكي ككذرؾ

اائر ارتشريعات ارعربيه كمجاا فلاطيف كمصر كربجاف كار زائر كارككيت كارعراؽ

()5

و يالحظ عمى ىذا النظام أمران

األمر األول :على اررغـ مف أجه يقرب بيف ارحقيقه ارقضائيه كاركاقعيه إال أجاا ال تصؿ إرى ارحد
ارذم ي عؿ األدره قطعيه بؿ تبقى األدره ظجيه في اإل بات كارحقيقه ارقضائيه م رد إحتماؿ ار

حقيقه قاطعه.

()6

كريات

) (1عبد اررزاؽ اراجاكرمث مر ع اابؽ ث ص.42
)(2عباس ارعبكدمث مر ع اابؽ ث ص .28

) (3محم ػػد ع ػػكض مص ػػطفىث ع ػػب ت اإل ب ػػات ف ػػي ار ػػدعاكم ارمدجي ػػه كار جائي ػػه( د ارا ػػه مقارج ػػه)ث را ػػاره ما ا ػػتيرث امع ػػه ارجيل ػػيفث

2018ـثص.13

) (4زيد عبد اا كاائؿ اإل باتث مر ع اابؽ ث ص 134

)(5رمضاف أبك اراعكدث مر ع اابؽث ص  /34مكاى أبك ملكحث مر ع اابؽثص.7

) (6ادـ كهيب ارجداكمث مر ع اابؽثص /49-48مفل ارقضاةث مر ع اابؽث ص.33
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األمر الثاني :ارجظاـ ارمبتلط يتفاكت مف جظاـ تشريعي إرى وبر()1ث فمجاـ ما يقلؿ مف ارقيكد
ارتي تفرض على حريه ارقاضي حتى يشتد ارتقارب ما بيف ارحقيقتيفث كمجاـ مف يزيد في ارقيكد كرك كاف
على حااب ارتباعد بيف ارحقيقتيف حتى ياتقر ارتعامؿ.

كار دير بارذكر في هذا ارمذهب أف ارتكاع ارذم حصؿ في الطه ارقاضي يمكف ار اعه إرى

()2

أمريف.

األمر األول :تمكيف ارقاضي مف إكماؿ ارجقص في أدره اربصكـ فإذا رأم ارقاضي أف اربصـ رـ

يقدـ دريبل أك قدـ دريؿ كركجه جاقصث ي كز ره بؿ يككف كا بان عليه إكماؿ ذرؾ ارجقص كأف يأمر ارقاضي
بإكماؿ مبدأ ار بكت باركتابه أك ارقرائف ارقضائيه أك بارشاادة كركف ي ب على ارقاضي أف يراعي حقكؽ

اردفاع.

األمر الثاني :إتباذ ما يلزـ مف إ راتات اإل باتث فارقاضي ملزـ بإاتببلص اركقائع ارصحيحه

ارتي يدري باا اربصكـث كبارتاري ي ب أف يقكـ باإل راتات ارتي تمكجه مف ذرؾ كيقكـ باا مف تلقات جفاهث

كرقد جصت على ذرؾ ارمادة  34مف قاجكف اربيجات ارفلاطيجي رقـ ( )4راجه  "2001على أجه ي كز
رلمحكمه أ جات اير اردعكل أف تكلؼ ارغير بتقديـ كرقه أك اجد تحت يد كذرؾ في األحكاؿ كاألكضاع

ارمجصكص علياا في ارمكاد اراابقه مف هذا ارفصؿ"

كذرؾ ارمادة ( )35مف ذات ارقاجكف ك ارتي جصت "ي كز رلمحكمه مف تلقات جفااا أك بجات على

طلب اربصكـ أف يطلب أكراقان أك اجدات مف اردكائر ارراميه إذا تعذر على اربصكـ ذرؾ" ككاذا كاف
ارقاضي يتمتع باردكر اإلي ابي كما رأيجا فإف ارمشرع بارمقابؿ رتب عليه دكر البي قيد به ارقاضي كمف

ذرؾ ما جصت عليه ارمادة ( )1مف قاجكف اربيجات ارفلاطيجي "عدـ كاز ارحكـ بارعلـ ارشبصي"

ك كذرؾ ارمادة ( )62مف ذات ارقاجكف ك ارتي جصت على "ي رل ارتحقيؽ بارمضاهاة طبقا ألحكاـ

ارمكاد ارمجصكص علياا في هذا ارفصؿ كبشاادة ارشاكد كفقا رلقكاعد ارمقررة رذرؾ".

) )1محمد عكض مصطفىث مر ع اابؽث ص .14
) )2عباس ارعبكدم ث مر ع اابؽ ث ص27
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الفرع الثاني
موقف المشرع الفمسطيني من أنظمة اإل ثبات
أبػػذ ارمشػػرع ارفلاػػطيجيث كغيػػر مػػف ارتش ػريعات()1ث بجظػػاـ اإل بػػات ارمبػػتلطث ارػػذم يمػػج ارقاضػػي
ػدات تقاػػـ كاػػائؿ اإل بػػات مػػف
اػػلطه تقديريػػه إزات كاػػائؿ اإل بػػات ارتػػي رػػـ يحػػدد راػػا ارمشػػرع قػػكة معجيػػهث إبتػ ن
حيث قكة اردريؿ إرى كاائؿ ملزمه رلقاضيث ككاائؿ غير ملزمػه رلقاضػيث كاركاػائؿ ارملزمػه رلقاضػيث هػي
تل ػػؾ ارت ػػي ح ػػدد ارمش ػػرع مبل ػػت ح يتا ػػاث كر ػػـ يتركا ػػا رمح ػػض تق ػػدير ارقاض ػػيث أم ػػا اركا ػػائؿ غي ػػر ارملزم ػػه

رلقاضيث فاي ارتي يترؾ تقدير ح يتاا رلقاضي

()2

كيذهب أرم في ارفقه

()3

إرػى ارقػكؿ بػأف كاػائؿ اإل بػات

ارملزمهث تتم ؿ في :اركتابهث اإلقػرارث اريمػيفث ارقػرائف ارقاجكجيػهث كال تتفػؽ ارباح ػه مػع هػذا ارػرأم فػي إطػبلؽ

إرزاميه كاي له اريميفث كذرؾ ألف اريميف تجقاـ إرى يميف حاامه كيميف متممهث كهذ األبيرة يتمتع ارقاضي
إزائاػػا باػػلطه تقديريػػهث بحيػػث يمكجػػه اإلرتفػػات إرػػى ارجتي ػػه ارمترتبػػه علػػى حلفاػػاث بحاػػبث مػػا تبػػيف رػػه مػػف

كقائع اردعكل كظركفااث األمر ارذم يعجي أف هذ اركايله ريات ملزمه رلقاضي بم رد حلفاا.

كيجبغػي اإلشػارة إرػى أف كاػائؿ اإل بػات ارملزمػهث رياػت ذات در ػه كاحػدةث حيػث إف مجاػا مػا يقبػػؿ

إ بػػات ارعكػػسث كاركتابػػه كارقريجػػه ارقاجكجيػػه ارباػػيطه()4ث كمجاػػا مػػف ال يقبػػؿ ذرػػؾث كػػاريميف ارحااػػمه كارقريجػػه
ارقاجكجيه ارقاطعه كاإلقرار ارقضائي.

كمػػف هجػػا جبلػػص إر ػػى أف كاػػائؿ اإل بػػات ارملزم ػػه رلقاضػػي تتم ػػؿ ف ػػي اركتابػػه كاريمػػيف ارحاا ػػمه

كاإلقرار ارقضائى كارقريجه ارقاجكجيه.

أمػػا فيمػػا يتعلػػؽ بكاػػائؿ اإل بػػات غيػػر ارملزمػػهث فاػػي تتم ػػؿ فػػي ارشػػاادةث ارقريجػػه ارقضػػائيهث اريمػػيف

ارمتممهث ارمعايجهث ارببرة.

جظ انر ألف ارمشرع ارفلاطيجي قد تبجي جظػاـ اإل بػات ارمبػتلطث كارػذم بػدرك يمػج قاضػي ارمكضػكع

الطه تقديريه ت ا كاائؿ اإل باتث ارتي رـ يحدد راا ارمشرع قكة معيجهث إال أف هذا ارجظاـ في ارمقابؿث قػد
) )1كارتشريع ارمصرم كاألردجيث فرج بشارة ارصراؼث دركيش اركحيدمث قكاعد اإل بات في ارتشريع ارفلاطيجيث مطػابع ارايئػه اربيريػهث
غزةث 1993ثص.32

) )2أحمد أبك قريفث أحكاـ اإل بات في ارمػكاد ارمدجيػهث كارت اريػه فػي ضػكت ارفقػه كارتشػريع كارقضػاتث مػع ارتعليػؽ علػى ارقػاجكف رقػـ 15
راػػجه 2004ـ اربػػاص بتجظػػيـ ارتكقيػػع اإلركتركجػػيث ارطبعػػه ار ار ػػهث بػػدكف دار جشػػرث بػػدكف مكػػاف جشػػرث اػػجه 2006ـث ص  /53عبػػد
ارػػرزاؽ اراػػجاكرمث مر ػػع اػػابؽث ص  /139مكاػػى أب ػك ملػػكحث شػػرح قػػاجكف اربيجػػات رقػػـ  4راػػجه 2001ثط2ث مكتبػػه ارطارػػبث غ ػزة

2008ث ص .52

) )3عبد اررازؽ اراجاكرم :ارمر ع اراابؽث ص.139

) )4ي كز ربصـ مف يتماؾ باردريؿ اركتابيث إجكار أك ارطعف فيه بارتزكيرث كذرؾ ارحاؿ بارجابه رلقريجه اربايطهث إذ ي كز ربصػـ مػف
يتماؾ بقرج يه قاجكجيػه باػيطهث إ بػات عكاػااث كػأف ي بػت بصػـ ارمتماػؾ بقريجػه قاجكجيػه باػيطهث عػدـ قيػاـ هػذا األبيػر باركفػات بأقاػاط
األ رة اراابقه رغـ كفائه بارقاط األبير مجاا.
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حػػدد كاػػائؿ اإل بػػاتث كحػػدد قػػكة بعضػػاا فػػي اإل بػػات1ث األمػػر ارػػذم يعجػػي إرت ػزاـ ارقاضػػي باػػذ اركاػػائؿث

كبػػارقكة ارمحػػددة را ػا قاجكج ػانث كعػػدـ إمكاجيػػه ارحيػػد عػػف ذرػػؾث رعل ػه بضػػكع قاضػػي ارمكضػػكع ررقابػػه محكمػػه
ارجقض عجد تطبيقه راذ اركاائؿث باعتبارها ماأره قاجكفث بحيث ال ي ػكز رلقاضػي أف ياػتدؿ علػى صػحه

كاقعه أك يام بذرؾث عف طريؽ كايله غير مقػررة قاجكجػانث كمػا أجػه ال ي ػكز رلقاضػي أف يمػج كاػيله مػف
كاائؿ اإل باتث قكة ريات راا أك يعيطاا قكة أقؿ مجاا

()2

فلما كاف ارمشرع قد بيف األدره ارتي يمكف باا إ بات ارحقػكؽث كحػدد جطاقاػا كقيػد ارقاضػي بك ػكب

ارتزاماػػاث حمايػػه رحقػػكؽ ارمتقاضػػيفث فإجػػه ال يجبغػػي ت اكزهػػا أك اإلتفػػاؽ علػػى مبارفتاػػا بإضػػافه كاػػيله ال
يقرهػػا ارقػػاجكفث غيػر أف كا ػب ارقاضػػي فػػي إعطػػات ارػػدريؿ ارح يػػه ارتػػي أعطاهػػا رػػه ارمشػػرعث ال يمجعػػه مػػف
تفاير اردريؿ كتحديد معجا ث ألف هذا ارتفاير يجدرج مف جطاؽ ارالطه ارتقديريه ارممجكحه رلقاضػي مػف قبػؿ

ارمشػػرع

()3

كيػػذهب رأم فػػي ارفقػػه

()4

إرػػى ارقػػكؿ بػػأف اراػػلطه ارتقديريػػه ارممجكحػػه رلقاضػػي إزات بعػػض كاػػائؿ

اإل بات كارشاادة كارقرجيه ارقضائيهث ال تبضع ررقابه محكمه ارجقض.

كال ترل ارباح ه ارك اهه في هذا اررأمث كذرؾ ألف عدـ بضكع ارقاضي ررقابه محكمه ارجقض عجد

تقدير راػذ اركاػائؿ مقيػد بارتقػدير اراػليـ كارمجطقػي راػاث بحيػث يجبغػي عليػه أف يػبف فػي حكمػه اإلعتبػا ارت

ارمعقكره ارتي أاس علياا حكمه(.)5

) )1حيث يذهب اجب مف ارفقه إرى اعتبار ارقرائف ارقاجكجيه كاريميف ارحاامه مف اركاائؿ ارمعفيه مػف اإل بػات كجحػف ال جتفػؽ معػه فػي
ذرؾث ألجه بارجابه رليميف ارحااػمه ث فػإف إطػبلؽ ارقػكؿ باعتبارهػا معفيػه مػف اإل بػاتث ال تتفػؽ معػهث ذرػؾ أف هػذا اإلعفػات ال يتحقػؽ إف

قاـ بصـ مف ك ه ارمػيف ارحااػمه بردهػا إريػه ث ألف هػذا األبيػر إف قػاـ بحلفاػا ث فإجػه يكػكف قػد أقػاـ ارػدريؿ علػى مػدعا ث بكاػيله أقرهػا
ارمشرع رهث كبارتػاري ال يمكججػا اعتبػار اريمػيف ارحااػمه فػي هػذ ارحارػه كاػيله إعفػات مػف اإل بػاتث أمػا بارجاػبه رلقػرائف ارقاجكجيػه فارمشػرع
عجػػدما أعفػػى مػػف تقػػررت ارقريجػػه رمصػػلحته مػػف عػػبت إ بػػات اركاقعػػه ارم اكرػػهث رػػـ يقػػـ بإعفائػػه مػػف عػػبت إ بػػات اركاقعػػه ارمعلكمػػه أك

اراػماح رػػه بمبارفػػه ارقكاعػػد ارعامػػه فػػي إ باتاػػا حيػػث أف ارقػرائف تعػػد كاػػيله غيػػر مباشػرة فػػي اإل بػػاتث ألف اإل بػػات باػػا ال يجصػػب علػػى

اركاقعػػه محػػؿ ارج ػزاع ككاجمػػا علػػى كاقعػػه أبػػرل متصػػله باػػاث كمػػا أف هػػذا ار اجػػب مػػف ارفقػػه يعتبػػر اريمػػيف ارحااػػمه كاإلق ػرارث مػػف كاػػائؿ
اإل بات االحتياطيهث ارتي ال يل أ إرياا اربصـ إال عجدما يعكز اردريؿث كجحف ال جتفؽ معه في ذرػؾث ألف اريمػيف ارحااػمه كاإلقػرارث همػا
كاػػيلتاف قػػد جػػص عليامػػا ارمشػػرع إل بػػات مصػػدر ارحػػؽ ارمػػدعى بػػه دكف اشػػتراطه علػػى مػػف يتماػػؾ بامػػاث عػػكز رػػدريؿ وبػػر .اػػليماف

مرقسث مر ع اابؽث ص 5مفل ارقضاةث مر ع اابؽث ص .261

) (2ارئػػد زيػػدافث مكقػػؼ ارقاضػػي مػػف اإل بػػاتث بحػػث مجشػػكر علػػى ارمكقػػع اإلركتركجػػي https://www.mohamah.net/lawث تػػاريخ
اردبكؿث 2018/2/27ث ارااعه  5:42مااتان.

) (3امير تجاغكث ارمر ع اراابؽ ص /97مكاى أك ملكحث ارمر ع اراابؽ ث ص .62
) )4أحمد أبك قريفث ارمر ع اراابؽث ص .53

) )5عبد اررزاؽ اراجاكرمث ارمر ع اراابؽث ص 131
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المطمب الثالث
المبادئ العامة في اإل ثبات
جتجاكؿ في هذا ارمطلب ارمبادئ اررئيايه رئل باتث جبيف فياا مبدأ حياد ارقاضي (ارفرع األكؿ)ث
كعدـ كاز ارقضات بعلمه ارشبصي (ارفرع ار اجي)ث ـ ارحؽ في اإل بات كمبدأ ارم اباه باردريؿ ( ارفرع

ار ارث) كذرؾ على ارجحك ارتاري.

الفرع األول

مبدأ حياد القاضي
قد يعتقد أف ارمقصكد بمبدأ حياد ارقاضي عدـ تحيز ث ركف في اركاقع ريس هذا هك ارمقصكد
()1

بحياد ارقاضي ث حيث إف عدـ تحيز مفترضان في ارجظاـ ارقضائي .

بؿ يقصد به ت رد مف مصارحه ارماديه كارمعجكيه ات ا ما يعرض عليه ثبادؼ تحقيؽ ارعداره
()2

ارتي ي ب أف تككف مايطرة عليه

كيتكقؼ دكر ارقاضي في اإل بات حاب طبيعه ارتجظيـ ارقاجكجي

رقكاعد اإل بات ارذم يعمؿ ارقاضي في ظله.

فإذا كاف هذا ارتجظيـ مقيدان فإف دكر ارقاضي يككف البيان بحتانث أما إذا كاف ارتجظيـ ح انر فإف دكر

ارقاضي يككف إي ابيان كيككف ره الطه تقديريه كااعه في إاتكماؿ اردريؿ كتك يه اربصكـ أما إذا كاف هذا

ارتجظيـ مبتلطان فإججا ج د باررغـ مف أجه يعمؿ في ظؿ طرؽ إ بات محددةث ركؿ مجاا قيمتاا ارمقدرة إال أجه
يتمتع بقدر مف ارالطه في تك يه اربصكـ كااتكماؿ األدره كااتبياف ما أباـ مف كقائع(.)3

كقد ااتقرت ارقكاجيف ارحدي ه على إعطات ارقاضي دك انر اي ابيان ككجاا اعتجقت ارمذهب ارمبتلط في

اإل بات كهذا ما اار عليه ارمشرع ارفلاطيجي بأف أعطى رلقاضي دك انر اي ابيان مف ببلؿ ارالطات ارتي
مجحاا إيا بمك ب ما جص عليه قاجكف اربيجات فج د ترؾ رلقاضي ااتجباط ارقرائف ارقضائيه مف ظركؼ
()4

ككقائع اردعكل بما ره مف الطه تقديريه

الفرع الثاني

عدم جواز قضاء القاضي بعممو الشخصي
مف ارمبادئ األااايه في ارتشريع أف ارقاضي ال يحكـ بجات على معلكماته ارشبصيه كهذا ما
جص عليه قاجكف اربيجات ارفلاطيجي في مادته األكرى كهي قاعدة مطلقه يفرضاا مبدأ حياد ارقاضيث
) (1عبد ارمجعـ فرج ارصدة ث ارمر ع اراابؽ ث فقرة  12ص .14

) (2عبداا بليؿ ارفراث الطه ارقاضي ارتقديريه ث رااره دكتك ار ث معاد اربحكث كاردرااات ارعربيه ث 2008ـ ث ص . 357
) (3امير عيد ارايد تجاغك ث جظريه االرتزاـ ث اركتاب ار ارث في اال بات ث مجشأة ارمعارؼ باإلاكجدريه ث ص 96
) (4قاجكف اربيجات ارفلاطيجي " ارمادة """108
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فارقاضي ال ياتطيع أف يشير في حكمه إرى أجه قد أاس قضات على كؿ ارمعلكمات ارتي حصؿ علياا

بصفه شبصيهث بارج إطار ارطرؽ كاألدره ارتي راماا ارقاجكف ()1ث كارحكمه مف كرات ذرؾ ارمجع هك
ت جب اكت ارظف بارقاضي ألف علـ ارقاضي يككف دريبل في ارقضيه مما يتعارض مع حياد ث فيصب

شاهدان كقاضيان في اركقت جفاه كبذرؾ يككف اببان مف أاباب عدـ صبلحيه ارقاضي رجظر اردعكل ألف ما
شاهد ارقاضي أك امعه مما يتصؿ بكقائع ارقضيهث اكؼ يؤ ر حتمان في تقدير ارقاضي ركقائع اردعكل

كبارتاري يصل ألف يككف شاهدان في ارقضيه ريقدر قاض وبر شاادته كال يصل أف يككف قاضيانث ككاال

اعتبر قاضيان كشاهدان في ذات اركقت(.)2

كيقصد بعلـ ارقاضي ارذم يمتجع عليه أف يحكـ به هك علمه بكقائع اردعكل كارجزاع كريس
()3

ارمقصكد بذرؾ معرفته بارقاجكف ك قافته ارعامه

فعلـ ارقاضي بارقاجكف هك ارعلـ ارحقيقي اربلزـ رتطبيؽ

قكاعد فمعرفه ارقاضي بارقاجكف تمكجه مف إ رات ارتكيؼ رما يطرح عليه مف كقائع كابتيار ارقاعدة

ارمبلئمه رلتطبيؽ علي اركاقع(.)4

كيلتقي ارفقه االابلمي ار ار

مع ارقكاجيف اركضعيه في مجع ارقاضي مف ارحكـ بعلمه ارشبصيث

كارابب في هذا ارمجع هك اربكؼ مف قضاة اراكتث كباررغـ مما عرؼ مف األكائؿ صبلح كتقكل كما اتاـ
به جظاـ ارقضات في االابلـ مف تشدد في ارصفات ارتي ي ب أف تتكافر في متقلد هذ اركظيفهث كيحتـ
ضعؼ كازع االيماف في اركقت ارحاضر هذا االت ا في ارقكاجيف اركضعيهث الايما أف ارقاضي مف اربشر

كهك عرضه رلتأ يرات كرذرؾ يعد مجع ارقاضي مف ارحكـ بعلمه ارشبصي جتي ه طبيعيه رمبدأ حياد

ارقاضي(.)5

) (1جاظـ محمد عكيضه ث شرح قاجكف اربيجات ث غزة ث فلاطيفث 2003ث ص.14

) (2أحمد أبك اركفا ث ارتعليؽ على جصػكص قػاجكف اال بػات  /مجشػأة ارمعػارؼ اإلاػكجدريهث اػجه 2000ث ص  / 29اراػجاكرمث ارمر ػع
اراابؽث ص  /49ككذرؾ قضت محكمه ارجقض ارفلاطيجيه (يتعيف على ارقاضي أف يصدر حكمه على ما يقدـ أمامه مف مرافعػات فػبل

يص االعتماد على غير ما ات في أكراؽ اردعكل مف معلكمات بصػدد مكضػكع ارجػزاع كارعلػه فػي ذرػؾ هػك أف يصػب ارقاضػي شػاهدان
كقاضػيان فػػي جفػػس اركقػػت .كال يكفػي أف يكػػكف حكػػـ ارقاضػػي صػػحيحان فػي ذاتػػه بػػؿ ي ػػب أف يبػػدك كػذرؾ رلبصػػكـ كهػػذا ال يتحقػػؽ عجػػدما

يككف ارقاضي ماتجدان في حكمه إرى علمه ارشبصيث كال ي كز رلقاضي أف يبجي حكمه إال على أدره مقررة قاجكجانث كال يعتبر اردريؿ أجػه
قػػائـ قاجكج ػان إال إذا حصػػؿ عليػػه ارقاضػػي مػػف طػػرؽ اإل بػػات ارمقػػررة قاجكج ػان كارمرافعػػات ارمجصػػكص علياػػا فػػي ارقػػاجكف .إذا بجػػى ارقاضػػي

حكمػػه علػػى معلكمػػات كصػػلته رػػـ يبػػيف كيفيػػه كصػػكؿ هػػذ ارمعلكمػػات إريػػه كػػاف حكمػػه بػػاطبلن ككا ػػب جقضػػه) طعػػف رقػػـ 2009/118

بتػػاريخ 2012/4/30ـث جضػػاؿ مػػاؿ ػرادة ث أحكػػاـ ارمحكمػػه ارعليػػا فػػي ارم ػكاد ارمدجيػػه كارت اريػػهث ج1ث غ ػزة ث 1436ه ػ ػ 2015 -ـث
ص .169

) (3صبلح ارديف ارجاهيث ارك يز في مبادئ اال بات ك اربيجاتث ارمؤااه ارعربيه ث بيركت ث  1982ث ص .9
) (4عبد اا بليؿ ارفراث مر ع اابؽث ص.388

) (5ودـ كهيب ارجداكم ث دكر ارحكـ ارمدجي في اال بات ث مكتبه دار ار قافه رلجشر كارتكزيع ث عماف ث 1997ث ص  141كما بعدها .
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الفرع الثالث

مبدأ المجابية بالدليل

أبرل.

جتجاكؿ في هذا ارفرع مفاكـ كماهيه هذا ارمبدأ ـ جعمد ردرااه ما يترتب على هذا ارمبدأ مف مبادئ

أوالً :مفيوم مبدأ المجابية بالدليل
كهك يعجي حؽ اربصكـ في اإل بات كمجاقشتاـ رؤلدره ارتي تقدـ في اردعكلث فاإل بات إذا كاف

كا بان على ارمدعي فمف هجا ك ب عليه إقامه اردريؿ على صحه إدعائهث كهك في ذات اركقت حؽ راذا

مصدر رلحؽ ارمدعي به كتقديـ ميع ما عجد مف
اربضـ فمف حقه أف ي بت اركاقعه ارقاجكجيه ارتي تعد
ان

أدره يام باا ارقاجكف إل بات ما يدعيه كال ياتطيع ارقاضي أف يحرمه مف هذا ارحؽ ككاال كاف حكمه
مشكبان بارقصكر بارحرماف مف حؽ اردفاع ارذم يك ب ارجقض()1ث كيترتب على مبدأ اال بات حؽ ركؿ مف

ارمدعى كارمدعى عليه في أف كؿ دريؿ يقدمه ارمدعى في اردعكل ي ب أف يعرض على ارمدعى عليه إذا

ره ارحؽ في رد كجفي إدعاتات ارمدعي كتفجيدها ككاقامه اردريؿ على عكس ما يدعيه كهذا ما يقصد به"
()2
ارم اباه باردريؿ
كقد أكد ارفقه اإلابلمي على هذا ارمبدأ في ارعديد مف ارمكاضيع فك ب على ارقاضي أف يامع

أطراؼ اردعكل قبؿ ارحكـ قاؿ راكؿ اا صلى اا عليه كالـ ( :يا عليث إذا لس إريؾ بمصاف فبل
تقضي بيجاما حتى تامع مف اآلبر كما امعت مف األكؿ فإجؾ إف فعلت ذرؾ تبيف رؾ ارقضات

)()3

كما جصت ارمادة ( )73مف قاجكف اربيجات ارفلاطيجي ( اإلذف ألحد اربصكـ بإ بات اركاقعه

بشاادة ارشاكد ث يقتضي دائما أف يككف رلبصـ اآلبر ارحؽ في جفياا بذات ارطريقه)
ثانياً :ما يترتب عمى المجابية بالدليل

يترتب على مبدأ ارم اباه باردريؿ مبادئ أبرل تعد مف ارمبادئ األااايه في اإل بات كهي:

أ -مبدأ عدـ كاز إرزاـ اربصـ بتقديـ دريؿ ضد جفاه.
ب -مبدأ عدـ كاز أف يصطجع اربصـ دريبل رجفاه

) (1عبد اركدكد يحيى ث ارك يز في قاجكف اال بات ػ دار ارجاضهث ارعربيهث ارقاهرة  1987ث ص 23

تكفيؽ حاف فرج ث قكاعد اال بات في ارمكاد ارمدجيه ك ارت اريهث مجشكرات ارحلبي ارحقكقيهث ارقاهرةث 1980ث ص .22

) (2عباس ارعبكدم ث مر ع اابؽ ث ص .91

) (3قاؿ راكؿ اا (صؿ اا عليه كالـ)  ( :يا علي ث اذا لس اريؾ بصػماف فػبل تقضػي بيجامػا حتػى تاػمع مػف االبػر كمػا اػمعت
مف األكؿ فاجؾ اف فعلت ذرؾ تبيف رؾ ارقضات ) شككت علياف ث ارك يز في اردعكل ك اال بات في ارشػريعه االاػبلميه – ارػدار ارعربيػه
رلطباعه ك ارجشر ث اررياض –  1987ص 29
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أ -مبدأ عدم جواز إلزام الخصم بتقديم دليل ضد نفسو
األصؿ أجه ال ي كز إ بار اربصـ على تقديـ دريؿ ضد جفاه ث فمف حؽ كؿ بصـ أف يحتفظ

بأكراقه ارباصه به كريس ربصمه أف يلزمه بتقديـ ماتجد يملكه كال يريد تقديمهث غير أف األبذ باذ

ارقاعدة على إطبلقاا يؤدم غاربا إرى ضياع ارحقكؽ رعدـ تمكف أصحاباا مف تقديـ أدره إ بات ما
يدعكجهث ال ايما إذا كاف اردريؿ في حكزة اربصـ اآلبر

()1

رذرؾ أ ازت ارك ير مف ارقكاجيف ارحدي ه

اات جات كارقاجكف ارمصرم كاألرماجي كاراكيارم ألحد طرفي اربصكمه أف ي بر ارطرؼ اآلبر على
تقديـ اردريؿ ارذم بحكزته.

كرقد أقر ارمشرع ارفلاطيجي هذا ارمبدأ في ارمادة ( )28إذ جص على أجه "ي كز رلبصـ في

حاالت معيجه أف يطلب ارزاـ بصمه بتقديـ أم محرر مجتج في اردعكل يككف تحت يد (.")2
و ىذه الحاالت ىي :

-

إذا كاف ارقاجكف ي يز مطاربته بتقديمه أك تاليمه

-

إذا ااتجد ارياا بصمه في أم مرحله مف مراحؿ اردعكل

-

إذا كاف مشتركا بيجه كبيف بصمه

ب -مبدأ عدم جواز اصطناع الخصم دليال لنفسو :

األصؿ أجه ال ي كز رلبصـ أف يصجع دريبلن رجفاه كيحتج به على بصمهث إال أف هذا األصؿ
()3

يمكف اربركج عليه في حاالت معيجه مف بيجاا اردفاتر ارت اريه

كما تقتضيه مف ارعه كائتماف كما

تتطلبه طبيعتاا مف يار كااكره في ارتعامؿ أك بت على مبتلؼ األجظمه ارقاجكجيه أف ت عؿ رلدفاتر

ارت اريه ح يه في اإل باتث مع فرضاا قيكدان تجظـ ماؾ اردفاتر مف قبؿ ارت ار كأف تككف باريه مف
ارفراغات كاركشط أك ارتحشيهث كأف تككف مرقمه كمكقعه ردل ار اه ارت اريه ارراميه كتبتلؼ ح يه

اردفاتر ارت اريه بيف ارت ار في ككجاا ح ه راـ أك علياـ أك بيف ارت ار كغير ارت ار(.)4

) )1تكفيؽ فرج – مر ع اابؽ – ص  / 24محمد ربيب شجب ك حاف أبك ارج ا ث مر ع اابؽ ث ص .41

) (2قضت محكمه ارجقض ارفلاطيجيه بأف ( تكليؼ اربصـ بتقديـ ماتجد تحت يد طبقان رػجص ارمػادة  28بيجػات متػركؾ رتقػدير محكمػه
ارمكضكع)ث أكرـ كبلبث مر ع اابؽث ص 12

) )3تكفيؽ حاف فرجث مر ع اابؽث ص .28

) )4مػػركش ارباماػػهث اإل بػػات فػػي ارم ػكاد ارمدجيػػه كارت اريػػه فػػي ارقػػاجكف ار ازئػػيث راػػاره ما اػػتيرث امعػػه محمػػد بكضػػياؼ بارماػػيلهث
ار زائرث2017ثص 24ث ككذرؾ قضت محكمه ارجقض ارمصرم بػأف (متػى كػاف ارتعاقػد بػيف تػا ريف كألعمػاؿ ت اريػه اتبعػت فػي إ باتػه

قكاعد اإل بات في ارمكاد ارت اريه ككاف كاف بيف تا ر كغيػر تػا ر أك بػيف تػا ريف كركػف ألعمػاؿ ال تتصػؿ بارت ػارة بطبيعتاػا فػإف قكاعػد
اإل بات في ارمكاد ارت اريه كهي ارتي يارل على مف كاف ارتصرؼ ت اريان بارجابه ره كقكاعػد اإل بػات فػي ارمػكاد ارمدجيػه هػي ارتػي تتبػع

بارجابه رمف كاف ارتصرؼ مدجيان بارجابه ره) طعف مدجي مصػرم رقػـ  2969راػجه  66لاػه  1996/5/18س  48ع 1ص  649ؽ

147ث مجشكر عبر اررابط اإلركتركجي www.cc.gov.eg

19

أوالً :ح يتاا رلتا ر :تجص ارمادة  23مف قاجكف اربيجات ارفلاطيجي على أجه "ي كز أف تككف دفاتر
ارت ار ح ه رصاحباا في ارمعامبلت ارمبتصه بت ارته إال إذا كاجت مجتظمه ككاف ارببلؼ بيجه كبيف

تا ر" .كهذا عد برك ان على األصؿ مف أجه ال ي كز رلشبص أف يصطجع اردريؿ رجفاه كرـ يرد في

قاجكف اإل بات ارمصرم جص مما ؿ إال اجه ال يك د ما يمجع مف أف تككف دفاتر ارت ار ح ه راـ ااتجادان

رلقاجكف ارت ارم ارمصرم شريطه(.)1

 -1أف يككف طرفا اربصكمه تا ريف
 -2أف يككف ارجزاع متعلقان بعمؿ ت ارم.
 -3أف تككف دفاتر ارتا ر مجتظمه.

ثانياً :ح يتاا ضد  :فقط جصت ارمادة  1/22مف قاجكف اربيجات ارفلاطيجي على (تككف دفاتر ارت ار
ح ه علياـ مجتظمه كاجت أك غير مجتظمه) كهي تقابؿ ارمادة  17مف قاجكف اإل بات ارمصرم.
تعتبر دفاتر ارتا ر ارمجتظمه ح ه عليه في ذاتاا أم أجاا ال تبضع رتقدير ارقاضيث كهجا ي ب

ارتفرقه بيف ما إذا كاف ارجزاع بيف تا ر كتا ر كبيف ما إذ كاف بيف تا ر كغير تا رث فإذا كاف ارجزاع بيف

تا ر كتا ر تعتبر دفاتر ارتا ر ارمجتظمه ح ه عليه في ميع األحكاؿث كهي تصل ألف تككف دريبلن
كامبلن( )2فياا ريقيـ عليه ارقاضي حكمهث أما في مكا اه بصمه ارتا ر فبل تككف راا ح يه إال إذا كاجت
متطابقه مع دفاتر ارمجتظمهث أك إذا كاجت دفاتر ارتا ر غير مجتظمهث أما إذا كاجت دفاتر ارطرفيف

مجتظمه كركج اا غير متطابقه تااترت ارح تافث كهجا يككف رلقاضي الطه تقديريه في أف ير

دفاتر

أحدهماث أما دفاتر ارتا ر غير ارمجتظمه فإجاا ال تصل بذاتاا ألف تككف دريبلن كامبلن بأم حاؿ مف
األحكاؿث ككاف كاجت تصل رف تككف قريجه قضائيهث ككاذا كاجت ارجزاع بيف تا ر كغير تا ر حيث ي كز
رلقاضي أف يعتبر دفاتر ارتا ر ح ه عليه اكات كاجت مجتظمه أك غير مجتظمهث كال ي كز ت زئه ما كرد

فياا إف كاجت مجتظمهث كأما اربياجات ارم بته فياا رما كرد ارتا ر تصل أاااان ي يز رلقاضي أف يك ه
()3
اريميف ارمتممه إرى أم مف ارطرفيف
إال أف ارح يه رما كرد في دفاتر ارت ار اكات راـ أك علياـث هي ح يه قابله إل بات ارعكس بكافه

طرؽ اإل بات

()4

) )1عبد اا ارف ار كيكاؼ ارغرباكمث مر ع اابؽث ص .88

) )2ارػػدريؿ غيػػر اركامػػؿ :أم ال ي ػػكز رلبصػػـ أف يعتمػػد فػػي اإل بػػات إال بعػػد تأديتػػه رليمػػيف م ػػؿ ارتػػا ر ارػػذم يتماػػؾ بػػدفاتر ااػػت جات
فيطلب مجه تأديه اريميف ارمتممهث شككت عليافث مر ع اابؽث ص32ث كذرؾ اجظر ارمادة ( )21مف قاجكف اربيجات ارفلاطيجي.

) )3عبد اا ارف ار كيكاؼ ارغرباكمث مر ع اابؽث ص .89

) )4قضت محكمه ارجقض ارفلاطيجيه بأف "في ارمكاد ارت اريه ي كز اإل بات بكافه طرؽ اإل بػات بمػا فياػا – شػاادة ارشػاكد" طعػف رقػـ

2011/338ث لاه 2013/1/16ث أكرـ كبلبث مر ع اابؽث ص .14
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الفصل األول
ماهية عبء اإلثبات
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الفصل األول

ماىية عبء اإلثبات
إف تعييف مف يقع عليه عبت اإل بات مف اربصكـث أمر بارت األهميه مف ارجاحيه ارعمليه – كذرؾ

مف حيث تأ ير على اير اردعكل كعلى جتي تاا – حيث إف تكليؼ أحد اربصكـ باإل بات ي عؿ اربصـ

اآلبر في مركز أفضؿث ألف مكقفه ايككف البيان كايكاب اردعكل دكف اد مجه إذا ع ز بصمه عف

إقامه اردريؿ على دعكا ()1ث مما يعجي أف اإل بات أمر ريس اابلن في ميع حاالتهث حيث إف ك يريف
يباركف دعكاهـث رغـ أجاـ قد يككجكف أصحاب حؽ فيما يدعكف – بابب ع زهـ عف إقامه اردريؿ ارذم

يكصؿ إرى إقجاع ارقاضي بصحه ادعائاـ()2ث رذرؾ عجى ارمشرع بتحديد ارمكلؼ باإل باتث رما في ذرؾ مف

أ ر كبير على مركز اربصكـ في اردعكل()3ث كما أف فقاات ارقاجكف رـ يبارغكا في تاميه ارتكليؼ باإل بات
عبت اإل باتث ألف ارمشرع قد فرضه على اربصـ تحقيقان رمصلحته ارشبصيهث كرتب على مبارفته فكات

هذ ارمصلحه()4ث كاإل بات كما أجه حؽ قد كفله ارمشرع رلبصـ -بتمكيجه مف إ بات ما يدعيه – فإجه
كذرؾ كا ب عليهث كهذا اركا ب يتم ؿ في إرتزاـ اربصـ بتقديـ ارعجاصر ارتي تقيـ صحه ادعائه()5ث ككفؽ

هذا اركا ب يتحدد مصير ارحكـ في اردعكلث فإف ااتطاع ارمكلؼ به ارقياـ بهث كع ز بصمه عف إ بات

عكاهث أك عف إ بات كاقعه أبرل يرتب ارقاجكف علياا إجقضات حؽ ارمدعى بعد جشكئهث فإف ارحكـ في
اردعكل ايككف في صارحهث أما إف رـ ياتطع ارقياـ بكا بهث فإف ارحكـ في اردعكل ايككف في صار
()6

بصمه

كفي ضكت ذرؾ اكؼ جقاـ هذا ارفصؿ إرى مبح يف جتجاكؿ ارمقصكد بعبت اإل بات في ارمبحث

األكؿ كأهميه تحديد عبت اإل بات كمحله في ارمبحث ار اجي.

) (1عبد اركدكد يحيث ارمر ع اراابؽث ص /888اليماف مرقسث ارمر ع اراابؽث ص 84
) (2عبد ارمجعـ ارصدةث ارمر ع اراابؽث ص /44تكفيؽ فرجث ارمر ع اراابؽث ص.39

) (3جصت ارمادة ( )2مف قاجكف اربيجات ارفلاػطيجي رقػـ ( )4راػجه 2001ـ علػى أجػه " علػى ارػدائف إ بػات اإلرتػزاـ كعلػى ارمػديف إ بػات
ارتبلص مجه"

) (4كهبػػه ارزحيلػػيث كاػػائؿ اإل بػػات فػػي ارشػريعه اإلاػػبلميهث راػػاره دكتػػك ار ث ج2ث ط2ث دار اربيػػاف دمشػػؽث 1994ث ص  /656أحمػػد
جشأتث مر ع اابؽث ص  /49حايف ارمؤمف مر ع اابؽث ص.4

) (5محمػػكد زكػػيث مر ػػع اػػابؽث ص – 63فػػي ارشػػأفث ال تتفػػؽ ارباح ػػه مػػع هػػذا ارػرأمث فػػي عػػدـ اعتبػػار اإل بػػات كا ػػب علػػى اربصػػـ

بارمعجى اردقيؽث حيث ترل أف تقديـ اربصـ رلعجاصر ارتي تقيـ صػحه ادعائػهث يعتبػر حقػان رػه ال كا بػان عليػه .فمػف حقػه تقػديـ ارعجاصػر
ارتي تقيـ صحه إدعائه كركف مف كا به االرتزاـ بارطرؽ ارتي حددها ارقاجكف في تقديـ تلؾ ارعجاصر.

) (6علػي أبػك ماريػػهث عػبت إ بػات اربطػػأ ارطبػي فػػي ارقكاعػد ارعامػه كارتك اػػات ارحدي ػه رلفقػػه كارقضػاتث م لػه امعػػه ارقػدس ارمفتكحػػه
رؤلبحاث كاردراااتث ارعدد اررابع كار بل كفث تشريف األكؿ 2014ثص.144
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المبحث األول

المقصود بعبء االثبات
رقد ذكرجا فيما ابؽ أف أهـ ما يتميز به دكر ارقاضي في اإل بات هك ارحيادث ككاف مامته تقتصر
على درااه ما يقدمه اربصكـ مف أدره ث فبل يام ره ارتدبؿ في تككيف اضبارة اردعكل بما يرل في

تقدير أجاا تعكزهاث حتى يصؿ إرى ارحقيقه في ارجزاع ارمطركح أمامهث ككاف أقصى ما يمكف أف يقكـ به في
هذا ارجطاؽ هك أف يك ر مف ارفحص كارتدقيؽ ماتبدما طرؽ اإل بات ارقاجكجيه حتى تككف ارصكرة ارتي
يككجاا عف ارحقيقه أقرب ما يمكف إرى ارحقيقه اركاقعه فعبل(.)1

رذا فإف دكر ارقاضي يجحصر في هذا ارجطاؽ على إرتزاـ تطبيؽ قكاعد اإل بات ارتي حددها

ببلؼ ركاقع ارحاؿ كذرؾ ألف ارقاضي عجدما يقضي في اربصكمه ال
ارمشرعث حتى رك ترتب على ذرؾ
ه
يقكـ بذرؾ على أااس معرفته رحقيقه اربصكمه ارفعليهث ككاجما يؤاس أحكامه على ما كرد إريه مف ظاهر

هذ ارحقيقهث كهذا ارظاهر يتككف مما ت مع رديه مف أفكار عف اركقائع ارتي كردت مف ببلؿ األدره
(.)2

ارقاجكجيه ارمقدمه مف اجب أطراؼ اربصكمه فقط

كفي ارحقيقه إف إقامه اردريؿ ريس بارشيت ارايف ث فاك عبت على صاحبه ك رذرؾ فاجه قد

اصطل على تاميه ارتكليؼ بإقامه هذا اردريؿ "بعبت اال بات" كعليه اجتجاكؿ في هذا اربحث ارتعرض

رتعريؼ عبت اإل بات في ارمطلب األكؿث ـ جبيف في ارمطلب ار اجي طبيعه عبت اإل بات كبصائصه.
المطمب األول

تعريف عبء االثبات
جحاكؿ مف ببلؿ هذا ارمطلب ث ارتعرؼ على مفاكـ عبت اال بات مف ببلؿ تقايمه ارى فرعيفث

جتجاكؿ في ارفرع األكؿ تعريؼ عبت اال بات رغهث في حيف جتجاكؿ في ارفرع ار اجي تعريفه االصطبلحي.
الفرع األول

تعريف عبء االثبات لغة
إف مصطل عبت اإل باتث هك مركب إضافي مككف مف كلمتيف "عبت" " ككا بات" كرلكقكؼ على

ارمعجى ارحقيقي راذا ارمصطل فإجه مف ارضركرم أف جعرؼ مككجاتهث ألف معرفه ارمركب تتكقؼ على

معرفه األ زات ارتي يتركب مجاا .

()3

ك رقد ابؽ أف أكضحجا معجى اإل بات

رذرؾ اكؼ يقتصر تعريفجا هجا على ارعبت رغه

) )1حاف صادؽ ارمرصجاكمث ضماجات ارمحاكمهث ط1ث ارقاهرةث اجه  1973ث ص .47

) )2عبػػد ارحػػي ح ػػازم ث اال بػػات فػػي ارمػكاد ارمدجيػػهث ط 1ث اػػجه 1957ث ارقػػاهرة ث ص  / 37أدـ كهيػػب ارجػػداكم ث ارمر ػػع اراػػابؽ ث
ص .154

) )3ار ع ارفصؿ ارتمايدم مف هذ اررااره ارمبحث األكؿ ث ارمطلب األكؿ ػ تعريؼ اال بات رغه ص.3
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معنى العبء لغة:

ارعبت في ارلغه تعجي ارحمؿ كار قؿ كارعدؿث كارعبت يعجي ارم ؿ كارجظيرث ك معه أعباتث(:)1

كارعبت باركار تعجي ارحمؿ ك ار قؿ مف أم شيت كاف كار مع األعبات كهي أعبات كأ قاؿث

()2

كارعبت:

ارحمؿ ك ار مع األعبات( )3كارعبت ارحمؿ ار قيؿ ارعبت معجى ارحمؿ مف ارمتاع ك غير كار قؿ مف أم

شيت كافث كار مع أعبات كهي اال قاؿ( )4ارعبت مامكز م ؿ ار قؿ كزجا كحملت أعبات ارقكـ  :أم أ قاراـ

مف ديف كغير.

كمما ابؽ يتض أف ارعبت هك شيت قيؿ على ارجفس تتحمله بصعكبهث كياميه علمات ارقاجكف

فديه ارحؽ أك زيه ارحؽ(.)5

الفرع الثاني

اإل ثبات كمصطمح قانوني:

عبء اإلثبات اصطالحاً

هك عمليه اإلقتجاع بأف كاقعه ما قد حصلت أك رـ تحصؿ ث بجات على حصكؿ أك ك كد كاقعه أك

كقائع ماديهث أك هك ارجتي ه ارتي تحققت بااتعماؿ كاائؿ اإل بات ارمبتلفهث أم اجتاج اردريؿث أك هك كؿ
ما يؤدم إرى اظاار ارحقيقه()6ث أك فيما يبص ارتعريؼ االصطبلحي رعبت اإل بات فج د أف هجاؾ
تعاريؼ عديدة تصب في هذا ارمكضكع جذكر مجاا ما يلي:

يقصد بعبء اإل ثبات :تكليؼ أحد ارمتداعيف بإقامه اردريؿ على صحه ما يدعيه كيامى ارتكليؼ

باإل بات عبئاث ألجه حمؿ قيؿ يجكت به مف يلقي عليه ككأف ارتكليؼ كاإل بات أم ار قيبلث ألف مف كلؼ به

قد ال يككف ماركا رلكاائؿ ارتي يتمكف باا مف إقجاع ارقاضي بصدؽ ما يدعيهث ك ير ع األااس ارفلافي

راذ ارقاعدة إرى احتراـ اركضع ارظاهر ك براتة ارذمه(.)7

كما يعرف االثبات بأنو :إقامه اردريؿ بكايله مف اركاائؿ ارقاجكجيه على صحه اركاقعه

()8

كمف ببلؿ هذا ارتعريؼ يمكف ارقكؿ أف ارمقصكد بعبت اإل بات هك كا ب اربصـ إقامه اردريؿ
على صحه ما يدعيه ث أم كا به في اقجاع ارقاضي باركاائؿ ارتي يحددها ارقاجكف على صحه ما يدعيه ك
) (1محمد بف مكرـ األفريقي ابف مجظكرث رااف ارعربث مر ع اابؽث ص.118
) (2إاماعيؿ بف حماد ار كهرمث ارصحاحث مر ع اابؽثص.61

) (3ار اا أبي ارقااـ ارزمبشرمث أااس ارببلغهث مر ع اابؽث ص406

) (4أحمد بف محمد ارمقرئ " ارفيكمي" ث ارمصباح ارمجيرث مر ع اابؽث ص .148
) (5كهبه ارزحيلي ث مر ع اابؽ ث ص .646

) )6محمد فت اا ارجشارث مر ع اابؽث ص.82

) (7مصطفى م دم هر ه ث اإل بات في ارمكاد ار جائيه ث دار ارمطبكعات ار امعيهث مصرث  1992ث ص 18
) (8محمد حاف قااـ ث إ بات اربطأ في ارم اؿ ارطبي ػ دار ار امعه ار ديدة رلجشرث مصر ث 2004ث ص 22
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يجازعه فيه بصمه ث فكا ب إقامه اردريؿ على ارمدعي يعتبر في اركاقع مامه شاقه رمف يقع على عاتقهث

فاربصـ ارذم يكلؼ به يتحمؿ عبئا حقيقيا مقارجه ببصمهث ارذم يمكف أف يتبذ مكقفا البيا في ارجزاعث
األمر ارذم ي عؿ ارمكلؼ باذا ارعبت في مركز دكف بصمهث كهذا كيرل اربعض أف هجاؾ مف ارمبادئ

ارقاجكجيهث ما تجاكره ارك ير مف ارفقاات كمالمات يرل مجاا اربعض م رد إعماؿ ارمجطؽ كاربداهه كمف بيف
هذ ترد ماأره عبت اال باتث ككأف ارقصد مف كرات ما قاره هذا األبير هك بياف دقه كصعكبهث إعماؿ ما
ااتقر عليه األمر في تحديد ارمكلؼ بعبت اإل باتث رغـ بااطه ارصيت ارمحددة ره اكات كاجت تشريعيه

أك فقايه(.)1

ك ترل ارباح ه أف أقرب ارتعريفات ما عرفه اربعض بأف عبت اإل بات "هك تكليؼ أحد اربصكـ
()2

بإقامه ارح ه كاردريؿ على دعكا "
-

كيقصد هجا بارتكليؼ ما تحدد ارقكاعد كارجصكص ارقاجكجيه فاألمر ريس متركؾ رلقاضي إلرزاـ مف
يشات مف ارمتداعيف فارقاجكف تكفؿ بتحديد هذا ارشبص ارذم يتكبد مشقه هذا ارتكليؼ ك يتحمؿ

عبأ .
-

أما أحد اربصكـ هك ربياف أف هذا اإلرزاـ يككف ألحد اربصكـث كريس ركلياما فاربصـ ارذم
يتحمؿ هذا اإلرزاـ هك ارذم حدد ارقاجكف كهك كحد ارمكلؼ بارقياـ بهث أما اربصـ اآلبر فبل

يكلؼ بشيت.
-

إقامه ارح ه كاردريؿ على دعكا تعجي أف ارتكليؼ يككف بك كب تقديـ اردريؿ كاربرهاف على صحه
ما يدعيه فإذا رـ يتمكف مف إقامه اردريؿ على دعكا أك قدـ دريبل كاهيا أك ح ه ضعيفه ال ي بت

باا ارحؽ رلباارة.
المطمب الثاني

طبيعة قواعد اإل ثبات وعالقتيا بالنظام العام
قكاعد اإل بات أما أف تككف قكاعد مكضكعيه أك قكاعد شكليه ا رائيه ك هذا ما اكؼ جتجاكره في

ارفرع األكؿ مف هذا ارمطلب أما ارفرع ار اجي فيتجاكؿ مدل تعلؽ قكاعد عبت اإل بات بارجظاـ ارعاـ.

) (1مصطفى م دم هر هث مر ع اابؽث ص20
) (2كهبه ارزحيلي ث مر ع اابؽ ث ص 646
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الفرع األول

طبيعة قواعد اإلثبات
تشتمؿ ارجصكص ارمجظمه رئل بات على جكعيف مف ارقكاعد :ارقكاعد ارمكضكعيه كارقكاعد ارشكليه

كتبتص األكرى بتحديد كاائؿ اإل بات ارمبتلفه ك قيمه كؿ كايله مجاا كما تحدد محؿ اإل باتث بيجما
()1

تبتص ار اجيه ببياف اإل راتات ارتي راماا ارقاجكف ركؿ كايله مف كاائؿ اإل بات

كرذرؾ اكؼ جقاـ هذا ارفرع إرى غصجيف األكؿ جتجاكؿ به ارقكاعد ارشكليه ك اآلبر جتجاكؿ به

ارقكاعد ارمكضكعيه.

الغصن األول

القواعد الشكمية
مف ارمعركؼ أف قكاعد إ راتات اإل بات – ارقكاعد ارشكليه – ك يقه ارصله بأصكؿ قكاعد

ارمرافعاتث رذرؾ فاجاؾ إ راتات ي ب إتباعاا في تقديـ األدره ك بكت أك جفي ح يتاا أماـ ارقضاتث
كإ راتات تحقيؽ اربطكط كارتكاقيع كاألبتاـ ككا راتات ارمعايجه كجدب ارببرات كاالدعات بارتزكير إرى غير
ذرؾ مما يتعلؽ بقبكؿ اردريؿث كهذ كلاا إ راتات تمس ارجظاـ ارعاـ التصاراا بجظاـ ارتقاضيث كرذرؾ فقد
أقر ارفقه كارقضات بشكؿ يكاد يبلت حد اإل ماع على تطبيؽ جصكص ارقاجكف ار ديد فكر صدكر على
اردعكل مف كقت ارجظر فيااث حتى في ارحاالت ارتي تمت فياا تلؾ اإل راتات كفؽ ارجصكص اراابقهث
اذا رأت ارمحكمه أف قيمه اردريؿ أضحت ضعيفه أك تبتلؼ عف ارقكاعد ارمقررة في ارقاجكف ار ديدث
كباصه فيما يتعلؽ بأصكؿ اركشؼ كارمعايجه كقد قيؿ أف ذرؾ قاصر على اإل راتات ارتي رـ يتـ
()2

اتباذها

ك هجاؾ مف يرل ك كب تطبيؽ ارقاجكف ار ديد على ميع ماائؿ اإل باتث كح تاـ في ذرؾ هك

أف ما حمؿ ارمشرع على إصدار ارقاجكف ار ديد هك اركشؼ عف ارحقيقه بطريقه أصل (.)3

على أجه قد قيؿ أف شمكؿ جصكص ارقاجكف ار ديد على إ راتات اإل بات فكر صدكر مشركط

بعدـ مااااا بارحقكؽ ارمكتابهث غير أجه يبلحظ هجا أف جظريه ارحقكؽ ارمكتابه ريات راا – بارجابه
رقكاعد ارمرافعات – تلؾ األهميه ارتي رلقكاجيف ارمكضكعيهث حيث تتمتع بمبدأ عدـ ر عيه ارقكاجيف ذرؾ أف
قكاعد ارمرافعات يجدر أف تمس ارحقكؽ ارمكتابه ألجاا تتعلؽ بارشكؿ مف غير أف تمس ارحؽث فم بل

ماأره أف يعاد ارى محكمه معيجه دكف وبرل ارجظر في اردعكل ارقائمهث فاجا ال يك د حؽ مكتاب ألم
) )1زيد عبد ااث مر ع اابؽث ص81

) (2اراجاكرم ث مر ع اابؽث بجد  2ث ص  / 18 /17عبد ارمجعـ فرج ارصدة ث مر ع اابؽث بجد  7ص  / 7اليماف مرقسث األدره
اربطيه ث بجد  12ث ص  / 31-30بلؿ ارعدكم ث مر ع اابؽث بدر  25ث ص .31

) (3رمضاف أبك اراعكد ث مر ع اابؽث ص 32ث عبد اررزاؽ اراجاكرم ث مر ع اابؽ ث بجد  18ػ ص 24ك .25
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مف ارمتداعيف فيااث هذا باإلضافه إرى أف غاربيه قكاعد ارمرافعات تادؼ إرى تأميف حاف اير ارعدارهث

فاي متصله بارجظاـ ارعاـث كمف ارمبادئ ارعامه أجه ال ي كز اإلحت اج بارحؽ ارمكتاب إذا أصب مبارفا

رلجظاـ ارعاـ(.)1

رذرؾ ج د أف بعض ارتشريعات ار ديدة رقكاجيف ارمرافعاتث حرصا مجاا على تفادم أم ببلؼ قد

يجشأ عف مدل شمكؿ ارجصكص ار ديدة على قاجكف ارمرافعات اراابؽ تجص على حصر أ رها في

اردعاكل ارتي ترفع بعد صدكر ث ك هذا ما فعله ارمشرع ارفرجاي في قاجكف مرافعاته()2ث أما اربعض اآلبرث
فيقرر بجص صري في قاجكجه ار ديد على تطبيؽ أحكامه اردعاكل ارقائمه مف ارمرحله ارتي كصلت إرياا

كهك ما جص عليه قاجكف أصكؿ ارمحاكمات ارلبجاجي راجه 1983كهك ما أبذ به ارمشرع ارفلاطيجي كجص
عليه في ارمادة األكرى مف قاجكف أصكؿ ارمحاكمات ارمدجيه كارت اريه رقـ ( )2راجه 2001ث على أف
هجاؾ تشريعات أبرل تقرر شمكؿ ارجصكص ار ديدة ر ميع اردعاكم ارمرفكعه قبؿ صدكر أك ارتي ترفع

بعد ذرؾ على ارجحك ارذم فعله ارمشرع اراكرم(.)3

الغصن الثاني

القواعد الموضوعية
ارقكاعد ارمكضكعيه في اإل باتث كهي ارتي تعيف محؿ اإل بات كعبئه ك طرقه كمتى ي كز قبكرااث
كقكتاا في اإل بات كتحدد قيمه كؿ مجااث حيث أف هذ األمكر يككف اردريؿ فياا ره صله بمكضكع اردعكل

ذاته ( اركاقعه ارقاجكجيه )ث رذرؾ فمف ارمقرر أجه بارجابه رؤلدره ارتي تعد مقدمان هك أف ارقاجكف ارذم ي ب

أف يطبؽ في إ بات ارتصرفات ارقاجكجيهث كبعض اركقائع ارماديه هك ارقاجكف ارذم كاف ااريان في اركقت

ارذم جشأ فيه ارتصرؼ ارقاجكجيث أك حد ت فيه اركاقعه ارماديه ارمراد إ باتااث أم أف ارقاجكف ارذم جظـ
اردريؿ في ظله أك ارذم كاف يجبغي فيه تجظيمه هك اركا ب ارتطبيؽث كرك

جصكصان كردت في ارقاجكف ارقديـ أك معدال فياا.

ات ارقاجكف ار ديد ملغيان

كعلى هذا جصت ارمادة ( )13مف ارقاجكف ارمدجي ارفلاطيجي رقـ  4راجه  2012فقارت" تبضع

األدره ارتي تعد مقدما رلجصكص ارمعمكؿ باا في اركقت ارذم أعدت فيه أك في اركقت ارذم كاف يجبغي
فيه اعدادها " ك يطابقه ارمادة ( )9مف ارقاجكف ارمدجي ارمصرم ك ارمادة ( )10مف ارقاجكف اراكرم.

أما ارمادة ( )1/131مف قاجكف أصكؿ ارمحاكمات ارلبجاجي راجه  1983فقد اتت بجص أك ر

صراحه ث فقارت "تراعي في قبكؿ اربيجه على عمؿ قاجكجي أحكاـ ارقاجكف ارمراعي كقت إجشات هذا ارعمؿ"
) (1فػػرج ارص ػػدة ث مر ػػع ا ػػابؽ ث ص11ث ه ػػامش رق ػػـ  2ثص  /11أحم ػػد أب ػػك اركف ػػاث ارمرافع ػػات ارمدجي ػػه كارت اري ػػه بمقتض ػػي ق ػػاجكف
ارمرافعات ار ديد رقـ  13راجه  1968كقاجكف اال بات رقـ 25راجه 1968ثدار ارمطبكعات ار امعيهث االاكجدريه ث2007ثص22

) )2قاجكف ارمرافعات ارمدجيه كارت اريه رقـ  16راجه .1960

) )3رمضػػاف أبػػك اراػػعكدث مر ػػع اػػابؽث ص37ث /36كرقػػد جصػػت ارمػػادة األكرػػى مػػف قػػاجكف أصػػكؿ ارمحاكمػػات ارفلاػػطيجي علػػى أف (
يارم هذا ارقاجكف على ما رـ يكف قد فصؿ فيه مف اردعاكم أك تـ مف اإل راتات قبؿ تاريخ ارعمؿ به.)...
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كارمقصكد باألدره ارتي تعد مقدمانث هي ارمحررات ب ميع أجكاعاا  :ارراميه مجاا ك ارعرفيهث إذ هي

ارتي تعتبر معدة مقدمان إل بات ارتصرفات ارقاجكجيه(.)1

كيلحؽ باردريؿ ارذم يعد مقدماث بعض اركقائع ارماديه ارتي يتطلب – اات جات – ك كد اردريؿ

اركتابي إل باتاا كما هك ارحاؿ بشأف دفاتر ارمكاريد كا بلت اركفيات كمحاضر ارمعايجه كمحاضر ارتحقيؽ
في ارشرطهث فإف ارقاجكف ارذم حد ت فيه هذ اركقائع هك ارذم يطبؽ بشأجاا(.)2

كفػػي ارحقيقػػه إف حكػػـ هػػذا ارػػجص ياػػرم علػػى ميػػع طػػرؽ اإل بػػات– بإاػػت جات– اإلق ػرار كاريمػػيف

كارتي مف ارمفركض أف تتكافر في اركقػت ارػذم جشػأت فيػه اركاقعػه ارمػراد إ باتاػا إذ يتكػكف فػي هػذ ارحارػه
تػػبلزـ بػػيف اركقػػت ارػػذم حػػد ت فيػػه اركاقعػػه ك اركقػػت ارػػذم يت ػكافر فيػػه ارػػدريؿ كعليػػه إذا تعػػارض اركقتػػافث

فحيجئذ يككف رلدريؿ صله بارجاحيػه ارمكضػكعيهث رػذرؾ فياػرم فػي شػأجاا ارقػاجكف ارػذم جشػأت فػي ظلػهث أم

ارقاجكف اراابؽ(.)3

كتعد ارقكاعد ارقاجكجيه ارمتعلقه بعبت اإل بات مػف ارقكاعػد ارمكضػكعيه كرػذرؾ ياػرم علياػا ارقػاجكف

اركا ػب ارتطبيػؽ علػػى ارحػؽ مكضػكع ارجػزاع فار ابػت أف رعػبت اإل بػػات أ ػر غيػر مجكػػكر علػى ارحػؽ ذاتػػهث

كعلى ذرؾ يارم على عبت اإل بات قكاعد ارقاجكف ارذم تبضع ره و ار ارعقد أك ارتصرؼ ارقاجكجي(.)4

كما تبضػع ارقػرائف ارقاجكجيػه رلقكاعػد ارتػي تجطبػؽ علػى ارحػؽ مكضػكع ارجػزاع كذرػؾ إمػا أجػه يترتػب

على ارقريجه ارقاجكجيه في جظر اربعض جقؿ عبت اإل بات ككاما يترتػب علياػا فػي جظػر فريػؽ وبػر مػف ارفقػه

إحػػبلؿ كاقعػػه محػػؿ أبػػرل فػػي اإل بػػات ككػػؿ ذرػػؾ يبػػيف بػػبل شػػؾ مػػا رلق ػرائف ارقاجكجيػػه مػػف أ ػػر علػػى عػػبت
اإل بات األمر ارذم يقتضي ارياف ارقاجكف اركا ب ارتطبيؽ على عبت اإل بات على ارقرائف ارقاجكجيه(.)5
الفرع الثاني

عالقة قواعد اإل ثبات بالنظام العام
ابؽ أف رأيجا أف قكاعد اإل بات مجاا ما هك مكضكعي كهي ما يتعلؽ بمحؿ اإل بات كأشباص

اإل بات كعبت اإل باتث كطرؽ اإل بات كقكتااث كمجاا ما هك إ رائي كهك ما يتعلؽ بإ راتات تقديـ اردريؿ

إرى ارقضات.

) )1عبد اررزاؽ اراجاكرمث مر ع اابؽث ص.23

)(2اػػليماف مػػرقس ث مر ػػع اػػابؽ ث ج  1ث بجػػد  12ث ص  /31عبػػد ارػػرزاؽ اراػػجاكرم ث مر ػػع اػػابؽ ث ج  2ث بجػػد  18ث ص  24ك

25ث عبد ارمجعـ ارصدة ث مر ع اابؽ ث ص .62

) )3رمضاف أبك اراعكد  /مر ع اابؽ ث ص 34ك 35

) )4بلؿ ارعدكل – مبادئ اإل بات في ارماائؿ ارمديجه كارت اريهث مجشأة ارمعارؼث اإلاكجدريهث 1983ثص12
) )5اليماف مرقسث مر ع اابؽث بجد 13ث ص .40
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كعلى ضكت ذرؾ ي مع ارفقه على أف ارقكاعد اإل رائيه متعلقه بارجظاـ ارعاـ إذ أجاا تتصؿ

بإ راتات ارتقاضي كجظامهث كرذرؾ تعتبر هذ ارقكاعد ومرة ال ي كز رلبصكـ االتفاؽ على مبارفتاا أك

تعديلااث كما ال ي كز ارتجازؿ عجااث كي ب على ارقاضي مراعاتاا مف تلقات جفاه(.)1

أما بارجابه رلقكاعد ارمكضكعيه في اإل بات فقد إبتلؼ ارفقه حكؿ مدل تعلقاا بارجظاـ ارعاـ ث

حيث يذهب رأم في ارفقه إرى إعتبار هذ ارقكاعد متعلقه بارجظاـ ارعاـ على اإلطبلؽث كرذرؾ ال ي كز

اإلتفاؽ على مبارفه هذ ارقكاعدث اكات كاف ذرؾ بتغيير طرؽ اإل بات أك قيمتاا أك بتكزيع عبت اإل بات
()2

بيف اربصكـ.

كيذهب رأم وبر إرى عدـ تعلؽ هذ ارقكاعد بارجظاـ ارعاـ ك ذرؾ إلرتباطاا بمصار األفراد

ارباصهث كرذرؾ ي كز راـ اإلتفاؽ على مبارفه هذ ارقكاعد ك تعديلاا(.)3

كيذهب رأم إرى أف قكاعد اإل بات ال تتعلؽ بارجظاـ ارعاـ ك بارتاري ي كز اإلتفاؽ على مبارفتااث

اكات تعلؽ هذا اإلتفاؽ بطرؽ اإل بات أك بعبت اإل بات أك باركاقعه ارمراد إ باتااث كيات جى مف ذرؾ
ارقكاعد ارتجظيميه أك ارقكاعد األااايه ارمتعلقه بحؽ اردفاعث كك كب مجاقشه األدره أك ارمتعلقه بح يه

األكراؽ ارراميه(.)4

و يقوم ىذا الرأي عمى اعتبارين:

األول :أف قكاعد اإل بات تتعلؽ بحقكؽ األفراد ارباصه فإذا كاف راـ ارتجازؿ عف حقكقاـ ارباصه
أك تعديلاا أفبل ي كز راـ تعديؿ طرؽ إ باتاا؟ فاردريؿ على ارحؽ ال يعلك على ارحؽ ذاته.

الثاني :أف اإل بات حؽ رلبصكـ في اركقت ارذم يلتزـ فيه ارقاضي بمبدأ ارحيادث كرذرؾ يككف راـ

اإلتفاؽ على ارقكاعد ارتي يرياجاا أقرب إرى أدره ارعداره كتمحيص ارحقائؽ(.)5
()6

كفي مصر يذهب بعض ارفقاات

إرى أف قكاعد اإل بات ك يقه ارصله بارحقكؽ ارباصه كمف ـ

فاي ريات أهـ مف ارحقكؽ ارتي تحمياا ذاتااث ككاذا كاف ي كز ارتجازؿ عف ارحقكؽ كارتصرؼ فيككف
ارتجازؿ عف طرؽ اإل بات ائ انز مف باب أكرى إال إذا قيد ارمشرع صاحب ارحؽ بجص ومر(.)7

) )1عبػػد ارمػػجعـ فػػرج ارصػػدةث فق ػرة  15ص  /18أحمػػد أبػػك اركفػػاتث مر ػػع اػػابؽث ص  / 22تكفيػػؽ فػػرج ث فق ػرة  26ص  /55ػػبلؿ
ارعدكم :فقرة  23ص.13

) )2رمضاف أبك اراعكدث مر ع اابؽ ث ص  /43عبد اركدكد اريحيث مر ع اابؽثص.830
))3عبد اررزاؽ اراجاكرمث مر ع اابؽث ارفقرة 59ث ص 126

) )4عبد ارمجعـ فرج ارصدةث مر ع اابؽث ص  20كما بعدها /مفل ارقضاةث مر ع اابؽث ص.25
) )5رمضاف أبك اراعكدث مر ع اابؽث ص  44كما بعدها.

))6عبد ارمجعـ فرج ارصدةث ارمر ع اراابؽث ص 20كما بعدها.

) ) 7حيػ ػػث قضػ ػػت محكمػ ػػه ارػ ػػجقض ارفلاػ ػػطيجيه بػ ػػأف ( ال ي ػ ػػكز إ بػ ػػات عكػ ػػس مػ ػػا بػ ػػت باركتابػ ػػه إال باركتابػ ػػه) طعػ ػػف رقػ ػػـ  22راػ ػػجه

2002ث لاه 2002/4/19ث أكرـ كبلبث مر ع اابؽثص6
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كيذهب ارفقه ارغارب إرى أجه يمكف ارقكؿ ا ماالن أف قكاعد اإل بات ريات مف ارجظاـ ارعاـ على

أااس اإلعتبارات ارتي حدت باررأم اراابؽ إرى إعتجاؽ ما أكرد (.)1

ـ يعكد هذا اررأم ك يحتفظ بقكره ( :يك د حقان مف هذ ارقكاعد ما تكحي طبيعته أجه مف ارجظاـ

ارعاـث كأف تككف اركرقه راميه ح ه على ارجاس كافه إرى أف يطعف فياا بارتزكير ككأف تككف اركرقه

ارعرفيه ح ه على ارغير في تاريباا ار ابتث ككح يه ارقرائف ارقاجكجيه ارقاطعه في ك ير مف األحكاؿث
كركف أك ر ارقكاعد ال تعتبر مف ارجظاـ ارعاـث فيص اإلتفاؽ على ما يبارفاا)

()2

ـ يعطي أم له راذ ارقكاعد األبيرةث كاإلتفاؽ على جقؿ عبت اإل باتث باإلتفاؽ على أال تككف

رلراائؿ ارمكقع علياا كال اربرقيات كال رلدفاتر كاألكراؽ ارمجزريه قكة اركرقه ارعرفيه مف حيث اإل باتث كما
ي كز بك ه عاـ اإلتفاؽ على عدـ إعماؿ ارقرائف ارقاجكجيه اربايطه كهي ارتي تقبؿ ا بات ارعكسث كي كز
()3

أبي انر اإلتفاؽ على أف يككف اإل بات باركتابه

حيث ي كز اإل بات باربيجه أك أف يككف اإل بات باربيجه

حيث يحتـ ارقاجكف اال بات باركتابه كقد ذهب بعض ارفقاات

()4

في هذا اإلت ا كركف مع بياف ما يعتبر مف

قكاعد اإل بات ارمكضكعيه كما ال يعتبر مجاا متعلقان بارجظاـ ارعاـ.

فالقواعد المتعمقة بالنظام العام ىي /أوال :ارقكاعد ارتي تتعلؽ بالطه ارقاضي في اإل بات كما هك
ارشأف في ارقكاعد ارتي تعطي رلقاضي الطه تك يه اريميف ارمتممه في حاالت معيجهث كارقكاعد ارمتعلقه

بارضماجات األااايه رحؽ اردفاع كما هك ارشأف في قاعدة ارم اباه باردريؿ.

كترل ارباح ه أجه يمكف اإلضافه إرى ذرؾ ارشركط اركا ب تكافرها في اركاقعه محؿ اإل بات حيث

أجاا تتصؿ بمرفؽ ارقضات كجشاطه كحتى ال يضيع كقته ادل في بحث أمكر ال صله راا باردعكل

ارمرفكعه إريهث كرذرؾ فإف أمر هذ ارشركط مجكط بارقاضي كعليه أف يتدبؿ مف تلقات جفاه كيمجع إ بات
اركقائع ارتي ال تتكافر فياا ارشركطث كرك عرضاا اربصـ كرـ يعترض علياا بصـ وبر .

ثانيا :ارقكاعد ارتي تتضمف قيكدان على حريه اإل بات يملياا اتقات تحكـ ارقضات كضماف حاف

ارعداره كااتقرار ارمعامبلت كهذ ببل شؾ إعتبارات تتعلؽ بارجظاـ ارعاـ.

أما ارقكاعد ارتي ال تتعلؽ بارجظاـ ارعاـ فاي ارقكاعد ارتي ال تدبؿ في ارجطاؽ اراابؽ تحديد ث مف

ذرؾ ارقكاعد ارتي تحدد عبت اإل بات كتلؾ ارتي ت يز اإل بات بشاادة ارشاكد في ارماائؿ ارت اريه أك إذا

كاجت قيمه ارتصرؼ ارمدجي تزيد عف مبلت معيفث كرذرؾ ي كز اإلتفاؽ على مبارفه هذ ارقكاعد مقدمانث كال
ي كز رلمحكمه أف تقضي باا مف تلقات جفاااث كما ال ي كز ارتماؾ باا ألكؿ مرة أماـ محكمه ارجقض(.)5

) (1اليماف مرقس ث مر ع اابؽ ث ص  225هامش .3

) (2عبد اررزاؽ اراجاكرم ث اركايط ث مر ع اابؽ ث ص 96

) (3عبد اررزاؽ اراجاكرم ث اركايط ث مر ع اابؽ ث ص .97

) (4بلؿ ارعدكم ث مبادئ اال بات ث مر ع اابؽ ث بجد  28ث ص 34
) (5بلؿ ارعدكم ث مبادئ اال بات ث بجد  29ث  30ص 35ث 37ث
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كهك ما أبذ به قاجكف اربيجات ارفلاطيجي حيث جصت ارمادة  1/68على (في ارمكاد غير ارت اريه

إذا كاف اإلرتزاـ تزيد قيمته عف مئتي ديجار أردجي أك ما يعادراا مف ارعمله ارمتداكره قاجكجا أك كاف غير
محدد ارقيمه فبل ت كز شاادة ارشاكد في إ بات ك كد أك إجقضات ما رـ يك د إتفاؽ صري أك ضمجي أك

جص قاجكجي يقضي بغير ذرؾ)ث كهذا ما ذهبت إريه محكمه ارجقض ارفلاطيجيه فقضت " رما كاف ارمطعكف

فيه قد أقاـ قضات باإلاتجاد إرى هذ ارمادة كقضى بعدـ براتة ذمه ارطاعف مف ارمبلت ارمدعى به فإجه
()1

يككف أصاب فيما اجتاى إريه كأقاـ قضات على اجد مف ارقاجكف

كقد ذهبت محكمه ارجقض ارفلاطيجيه في ك ير مف أحكاماا إرى أف قكاعد اإل بات بشاادة ارشاكد
()2

في ارحاالت ارتي ي ب فياا اإل بات باركتابه ال تتعلؽ بارجظاـ ارعاـ

()3

تتعلؽ بارجظاـ ارعاـ كي كز اإلتفاؽ عؿ مبارفتاا صراحان أك ضمجان)

حيث قضت بأف (قكاعد اإل بات ال

كهذا ما ذهبت إرى محكمه ارجقض ارمصريه أيضان حيث قضت بأف "قكاعد اإل بات – كعلى ما

رل به قضات ارمحكمه ارجقض – ريات مف ارجظاـ ارعاـث فإذا اكت عجاا مف يريد ارتماؾ بااث عد ذرؾ

تجازالن عف حقه في اإل بات بارطريؽ ارذم رامه ارقاجكفث كال ي كز ارتحدم به ألكؿ مرة أماـ محكمه

ارجقض"ث

()4

كال تتفؽ بارباح ه مع صيغه ارعمكـ اركاردة في هذ األحكاـ كذرؾ ألف قكاعد اإل بات اإل رائيه

دكف ارمكضكعيه – كما ابؽ ارقكؿث هي ما تتعلؽ بارجظاـ ارعاـ.

) )1طعف رقػـ  393راػجه 2003ث لاػه 2004/4/13ث أكػرـ كػبلبث م مكعػه مبتػارة مػف أحكػاـ كمبػادئ محكمػه ارػجقض فػي ارمػكاد
ارمدجيه كارت اريه مف  2002إرى 2012ـث مكتبه كمطبعه دار ارمجارةث غزةث 2014ثص.14

) )2ارطعف رقـ  240راجه  2009لاه  2011/2/12ارذم قضت به "بأف مااره قياـ ارماجع األدبي مف أبذ اركتابه عجد رزكماا هي
ماػػاره رقاضػػي ارمكضػػكع ارفصػػؿ فياػػا"ث ككػػذرؾ ارطعػػف رقػػـ  197راػػجه 2011ث لاػػه 2012/12/3ث ارػػذم قضػػت بػػه " إذا دكجػػت

االتفاقيه بيف األقربات كتابه فاربيجه ارشفايه غير مقبكره ردحض شركط االتفاقيه ( اراجد)"ث أكرـ كبلبث مر ع اابؽ ث ص .15

) )3طعف رقـ  145راجه 2010ث لاه  2011/7/14أكرـ كبلبث مر ع اابؽث ص.5

) )4جق ػػض م ػػدجي مص ػػرم رق ػػـ  4678را ػػجه  69لا ػػه  18لا ػػه  2010/4/18س 52ع 1ص 547ؽ  113مجش ػػكر عب ػػر ارػ ػرابط
اإلركتركجي www.cc.gov.eg
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المبحث الثاني
محل اإل ثبات
اإل بات عبارة عف إقامه اردريؿ أماـ ارقضات على حؽ أك كاقعه معيجه هذا يعجي أف محؿ اإل بات
هك ارحؽ أك اركاقعه ارتي يرتب علياا ارمشرع و ا انر معيجهث كارمدعي مطارب بإقامه ارح ه على هذا ارحؽ

أك اركاقعه.

رذرؾ اجتجاكؿ تحديد محؿ عبت اإل بات في مطلب أكؿ كشركط محؿ عبت اال بات في مطلب

اجي.

المطمب األول

تحديد محل اإل ثبات
تتككف كؿ بصكمه قضائيه مف عجصريف :عجصر اركاقع كعجصر ارقاجكف.
فارعجصػر األكؿ هػػك ارػػذم يكلػػؼ اربصػكـ بإ باتػػهث كأحياجػان يكلػؼ بإ بػات ارقػػاجكف كػػارعرؼ كارقػػاجكف

األ جبػػي باعتبػػار كاقعػػه ماديػػهث أمػػا ارحكػػـ ارػػذم يصػػدر ارقاضػػي فاػػك تطبيػػؽ ارقػػاجكف علػػى اركاقػع()1ث بجػػات
علػػى مػػا بػػت رػػدل ارقاضػػي مػػف أدرػػه علػػى هػػذا اركاقػػعث كمػػف ػػـ ف ػإف محػػؿ اإل بػػات ارػػذم يتحمػػؿ ارمػػدعى
عبت ارقياـ بػه إجمػا هػك اركاقػعث أمػا ارقاضػي فػإف مامتػه تجحصػر فػي تطبيػؽ ارقػاجكف علػى اركاقػعث كاػكؼ

جقاـ هذا ارمطلب إرى فرعيف األكؿ :إ بات اركاقعه ارقاجكجيه كار اجي :إ بات ارقاعدة ارقاجكجيه.
الفرع األول

إثبات الواقعة القانونية

إف اركقائع بكصفاا محؿ اإل باتث هي كؿ ابب مجشئ رلحؽ ارمدعى بك كد أك زكاره أك كصفهث
كهذا ارابب هك مصدر اإلرتزاـث اكات كاف عقدان أك إرادة مجفردة أك عمبلن غير مشركع أك كاقعه طبيعيه أك

ا رات بدكف ابب (.)2

فارمدعى ال يطارب بإ بات ارقاعدة ارقاجكجيه ارتي تقرر ارحؽث ككاجما يطارب بإ بات اركاقعه ارتي
أدت إرى جشكت هذا ارحؽث فمحؿ اإل بات هك مصدر ارحؽ أم هك اركاقعه ارقاجكجيه ارتي أجشأت هذا

ارحؽ(.)3

) (1امير تجاغكث مر ع اابؽ ث ص 443

) (2رضا ارمزغجيث أحكاـ اال بات ث معاد اإلدارة ارعامه ث اررياضث 1986ـ ث ص .60

) (3عبػػد ارمػػجعـ فػػرج ارصػػدة ث مر ػػع اػػابؽ ث ص  /23ككػػذا ارمػػذكرة االيضػػاحيه رلمشػػركع ارتمايػػدم رلقػػاجكف ارمػػدجي ارمصػػرمث ج 10
ص 349ث  350حيػث ػػات فياػػا يتعػيف أف يقػػاـ ارػػدريؿ علػى كػػؿ كاقعػػه قاجكجيػه يػػدعى باػػا كفقػا رؤلحكػػاـ ارمجصػػكص علياػا فػػي ارقػػاجكف
ارمػػدجيث متػػى شػػرعت هػػذ اركاقعػػه أك  --أجكػػرت صػػحتاا كار ػػكهرم فػػي هػػذا ارصػػدد هػػك إف اإل بػػات يػػرد علػػى اركاقعػػه ارقاجكجيػػه ذاتاػػا

بكصفاا مصد ار رلحؽ كاإلرتزاـث دكف هذا اإلرتزاـ أك ذرؾ ارحؽ " ....
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كعلى ذرؾ فمف يريد إ بات ك كد حؽ ره – اكات كاف هذا ارحؽ شبصيان أك عيجيان – أك اجقضات

هذا ارحؽ أك إ بات كصؼ معيف يلحقهث فإف عليه أف ي بت مصدر هذا ارك كد أك اإلجقضات أك

اركصؼ()1ث فمف يدعي ديجا في ذمه وبر يككف عليه أف ي بت مصدر هذا ارديف أم اركاقعه ارتي أجشأت
هذا االرتزاـث اكات كاجت ارعقد أك اإلرادة ارمجفردةث أك ارعمؿ غير ارمشركع أك اال رات ببل ابب أك اركاقعه
ارطبيعيه ارتي رتب علياا ارقاجكف هذا اإلرتزاـ()2ث فأاباب جشكت ارحؽ هي اجد ارديفث يقدمه اردائف رمطاربه

ارمديف باركفات اك عقد اربيع أك اإلي ارث ي بت به أحد ارمتعاقديف اإلتفاؽ ارذم يطارب بتجفيذ كقد يككف

كاقعه ماديهث فيطارب ارمتضرر بتعكيض ارضرر ارذم تابب فيه اربصـث كي بت رذرؾ حدكث ارفعؿ

ارضار عبلقه اراببيه بيف هذا ارفعؿ ك ارضررث أما أاباب زكاؿ ارحؽ فبل يبتلؼ بعضاا عف أاباب
جشكئهث كأف يقدـ ارمديف اجد اركفات ردفع إدعات اردائفث أك ي بت ك كد ديف مما ؿ رلدفع بارمقاصه كذرؾ
ي بت زكاؿ حؽ اإلرتفاؽ مرتب على عقار بإ بات اركاقعه ارتي أدت راذا ارزكاؿث كإحداث مجفذ إرى ارطريؽ

ارعاـ رعقار كاف محاطا مف كؿ اجب فيجقضي بذرؾ حؽ ارمركر في ارعقار ارم اكر(.)3

كاألعماؿ أك ارتصرفات ارقاجكجيه تتميز بأمر كهرم عف غيرها مف اركقائع ارقاجكجيه األبرل

فارتصرفات ارقاجكجيه قكاماا االرادة ارتي تت ه إرى إحداث أ ر قاجكجي معيفث كهك يككف أما مف اجبيف–

كما في ارعقكد بصفه عامه كاربيع ك اإلي ار – أك مف اجب كاحد – كما في اركصيه كاإلقرار(.)4

أما اركقائع ارطبيعيه كاألعماؿ ارماديهث فاكات تدبلت في ك كدها إرادة ارشبص أك رـ تتدبؿث
(.)5

فإجاا تتفؽ ميعان في أف ارقاجكف هك ارذم يحدد و ارها

فاركاقعه ارطبيعيه تحدث دكف تدبؿ مف إرادة اإلجااف كابكب ارعكاصؼ ككاجف ار اربراكيف كارزالزؿ
ككفاة شبص كفاة طبيعيهث ركف ارقاجكف هك ارذم يحدد األ ار ارمترتبه عليااث كذرؾ ارحاؿ بارجابه

رؤلعماؿ ارماديه ارتي يأتياا اإلجااف إما دكف قصد ترتيب و ارها ارقاجكجيه علياا كإرتكاب ارشبص رفعؿ
ضار كمف يصدـ ارغير بايارتهث ككاما مع قصد ترتيب و ارها ارقاجكجيه علياا كقياـ ارشبص بكضع يد

على شيت مملكؾ رغير بقصد تملكه(.)6

كرتقايـ اركاقعه ارقاجكجيه إرى كاقعه ماديه كتصرؼ قاجكجي أهميه بارغه في اإل باتث فاألصؿ في

ارتصرفات ارقاجكجيه أجه ال ي كز إ باتاا إال باركتابه إذا ت اكزت ارجصاب ارمعيف ارذم حدد ارقاجكف في

غاربيه ارتشريعاتث أما اركاقعه ارماديه في كز إ باتاا ب ميع طرؽ اإل بات .
) )1رمضاف أبك اراعكد ث مر ع اابؽ ػ ص .153

))2عبد ارمجعـ فرج ارصدة ث مر ع اابؽ ػ ص .23
) (3رضا ارمزغجي ث مر ع اابؽ ث ص 61ث.60

))4عباس ارعبكدم ث شرح أحكاـ قاجكف اربيجات األردجيث دار ار قافهث عمافث 2007ث ص .42
))5عبد ارمجعـ فرج ارصدة ث مر ع اابؽ ث ص .24
) )6رمضاف أبك اراعكدث مر ع اابؽ ث ص .259

33

كهذ ارقاعدة تك باا ارضركرة ارعمليه ككاف رـ يرد بشأجاا جص عاـ – ألف طبيعه هذ اركقائع ال
تقبؿ إعداد دريؿ معيف بشأجاا في اإل باتث كما هك األمر في اإلك ار أك ارتدريس ارذم يعيب ارعقدث أك
طلب ارتعكيض عف ضرر أصاب شبصا ما بابب

ريمه ارتكبت ضد ث فبل يعقؿ أف يطارب هذا

ارشبص بدريؿ كتابي إل بات أم حاره مف ارحاالت اراابقه كجحكهاث ألف ذرؾ ي عؿ اإل بات في أغلب

ارحاالت ماتحيبلث ككاجما يككف ره أف ي بت هذ اركقائع باركتابه أك بغيرها مف طرؽ اال بات حتى ارشاادة

كارقرائف(.)1

كبجات على ذرؾ إف اركقائع ارقاجكجيه اكات كاجت تصرفان قاجكجيان أك كاقعه ماديه يقع عبت إ باتاا

على اربصكـث كيجحصر دكر ارقاضي فياا على فحصاا كتقكيماا كارتأكد على ك ه اربصكص مف تكافر

ارشركط ارتي ياتك باا ارقاجكف مف اركاقعه ارمراد إ باتاا.

الفرع الثاني

إثبات القاعدة القانونية
إذا كاف ارمدعى هك ارمجكط به إقامه اردريؿ على اركاقعه ارقاجكجيه ارتي جشأ عجاا ارحؽ ارذم
يطارب بهث أما تطبيؽ ارجص ارقاجكجي فبل شأف رلبصـ به ك ركجه مامه ارقاضي.

كارقاضي ملزـ بمعرفته رلقاجكف إذ أف هذا هك صميـ ماامه ككا به ارمفركض عليه حيث أف

ارقاعدة مك كدة فعبلن كال يجاع باا أحدث كال يكلؼ اربصـ بإ باتاا رككجاا كا به ارتطبيؽ(.)2

كيعتبر تكزيع إ بات اركاقع كارقاجكف بيف اربصكـ مف اه ك ارقاضي مف اه أبرل مف أقدـ

ارمبادئ في جظريه اإل باتث كرذرؾ شاع هذا ارتعبير اربلتيجي ارذم كاف يتك ه به ارقاضي إرى ارمدعى
قائبل :أعطجي اركاقع أعطؾ ارقاجكف" كأيضا عبارة كاف ياتبدماا ارقضاة ارفرجايكف رتجبيه ارمحاميف إرى
()3

ضركرة اقتصارهـ على اركقائع "اجتقؿ يا ايدم إرى اركقائع فارمحكمه تعرؼ ارقاجكف"

عليه فإف ارقاضي هك ارمكلؼ باربحث مف تلقات جفاه عف ارقاعدة ارقاجكجيه اركا به ارتطبيؽ على

ما بت رديه مف كقائعث كهك يبضع في تطبيقاا ررقابه محكمه ارجقض()4ث كال ياتطيع ارقاضي أف يمتجع
عف ارقضات بح ه عدـ ك كد أحكاـ قاجكجيه يمكف تطبيقااث ككاال عد ذرؾ مجك انر رلعداره كبجاتان على ذرؾ

) (1قضت محكمه ارتميز األردجيه بأف " ارتبليت عف اركالدة في شاادات ارميبلد ارصػادرة عػف ك ازرة ارصػحه يعتبػر ح ػه ال ي ػكز إ بػات
مػا يبارفاػػا اال بػػارتزكير ث ك اجمػػا تعتبػػر صػػحيحه ي ػػكز إ بػػات عكاػػاا أك مػا يبارفاػػا عمػػبل بارمػػادة  7/2مػػف قػػاجكف اربيجػػات اذا رػػـ يكػػف

ارمبلت عف اركالدة مف ذكم ارشأف اك مف ارمائكريف عف تبليت حاالت اركالدة "ث عباس ارعبكدمث شرح أحكاـ قاجكف اربيجات األردجيث ص

43ث كقد أشار ارى قرار محكمه ارتمييز األردجيه رقـ  92/1071ص  464اجه 1994ـ ث اال تااد ارقضائي رمحكمه ارتمييز األردجيػه
ج  5ث ص .684

) (2بلؿ ارعدكم ث مر ع اابؽ ص  /38رضا ارمزعجيث مر ع اابؽ ص  /59امير تجاغكث مر ع اابؽ ص .50
) (3امير تجاغك ث مر ع اابؽث ص  /50رضا ارمزغجي ث مر ع اابؽ ص 59ث هامش (3ث)2

))4عبد اررزاؽ اراجاكرم ث مر ع اابؽ ث ج 2ث ص  /49امير تجاغك ث مر ع اابؽ ث ص 50
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فإجه إذا قاـ جزاع بيف أطراؼ اربصكمه بشأف تفاير قاعدة قاجكجيه معيجه تتعلؽ بمكضكع ارجزاعث فإف
ارفصؿ في هذا ارجزاع مجكط بارقاضيث فاك ارذم يقع عليه عبت هذا ارتفاير ال اربصكـ ك رذا فاجه
ارمكلؼ باربحث كاإل تااد كتقصي حكمه ارتشريع ك دكاعيهث كاإلهتدات ب رات ارشراحث ك أحكاـ ارقضات(.)1

ككاذا كاف هذا هك األصؿ– مف أف ارقاضي هك ارمجكط به تطبيؽ ارقاعدة ارقاجكجيهث بيجما يقؼ دكر

اربصكـ عجد إ بات اركاقعه ارقاجكجيه – إال أف هذا األصؿ يرد عليه اات جائييف كهما :حاره ما إذا كاجت
ارقاعدة ارقاجكجيه ارمراد تطبيقاا قاجكجان أ جبيانث كارحاره ار اجيه إذا كاجت هجاؾ قاعدة تقكـ على ارعادة

االتفاقيه أك ارعرؼ ففي هاتيف ارحارتيف يقع على اربصكـث تكضي ارقاعدة ارقاجكجيه محؿ ارتطبيؽث كفيما
يلي بياف ذرؾ.
أوالً :إثبات القانون األجنبي

ت كر مشكله إ بات ارقاجكف األ جبي فيما يامى بارعبلقات ارباصه اردكريهث هذ األبيرة هي

عبلقات تتميز بك كد عجصر أ جبي فياا فقد تشير قكاعد اإلاجاد إرى تطبيؽ ارقاجكف األ جبي أماـ
ارقاضي اركطجي عجدما يعرض عليه جزاع مف هذا ارجكع ث كيككف ارقاجكف األ جبي هك اركا ب ارتطبيؽ

عليهث فاؿ يفترض في ارقاضي اركطجي ارعلـ بارقاجكف األ جبي؟ يتجازع إ بات ارقاجكف األ جبي ات اهيف.
االتجاه األول:

ارذم يرل أف ارقاجكف األ جبي ال يطبؽ باعتبار قاجكجانث بؿ باعتبار ماأره كاقعث فيقع عبت إ باته

على عاتؽ اربصـث فارقاضي غير ملزـ بتطبيؽ هذا ارقاجكف تلقائيان ككاجما اربصـ هك ارذم يطلب ارتطبيؽ
()2
بعد إ باته
كقد أبذ اجب مف ارفقه كارقضات في فرجاا كمصر باذا االت ا

()3

إلعتبارات عمليهث فاربصـ

ارمتماؾ بتطبيؽ ارقاجكف اال جبي هك صاحب ارمصلحه ارحقيقيه في اركشؼ عف مضمكف هذا ارقاجكفث

رذا فقد كاف طبيعيان أف يلقي عليه عبت إ بات ارقاجكف ارذم يتماؾ به(.)4

كقضت محكمه ارجقض ارمصريه في أحد ق اررتاا في هذا ارمضمكف على أجه " :أف االاتجاد إرى

قاجكف أ جبي كعلى ما رل به قضات هذ ارمحكمه ال يعدك أف يككف م رد كاقعه كهك ما يك ب على

) )1عبد ارمجعـ فرج ارصدة ث مر ع اابؽ ث ص  /25عبد اررزاؽ اراجاكرم ث مر ع اابؽ ث ص  / 50امير تجػاغك ث مر ػع اػابؽ ث
ص 55ث54

) )2فرات راتـ أميفث فكرة اإلدعات في قاجكف اإل باتث درااه مقارجػهث م لػه كليػه ارقػاجكف رلعلػكـ ارقاجكجيػه كارايااػيهث كركػكؾث ارعػدد1ث
ارم لد63ث 2014ثص.93

) )3عبد اررزاؽ اراجاكرم ث مر ع اابؽث اجظر ات اهات ارقضات ارمصرم ك ارفرجايث ص  51كما بعدها
) )4هشاـ علي صادؽ ػ تجازع ارقكاجيفث ط 2ث مجشأة ارمعارؼ اإلاكجدريهث بدكف اجهث ص 230
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اربصكـ إقامه اردريؿ عليه ككاذا رـ تقدـ ارطاعجه بملؼ ارطعف صكرة راميه رلتشريع األ جبي ارذم تاتجد
()1
إريه كال تر مه راميه ره فإف ارجعي يككف غير مقبكؿ"
ارمعدؿ

كرقد جصت ارمادة ( )142مف قاجكف أصكؿ ارمحاكمات ارمدجيه ارلبجاجي ارجافذ رلعاـ 1983

()2

أف ارقاجكف األ جبي يعد مف قبيؿ اركقائع ارتي ياتلزـ إ باتاا أماـ ارمحاكـ ارلبجاجيه فعلـ ارقاضي

بمضمكف ارقاجكف األ جبي ال يعد علمان بكاقعه مف اركقائع ارباصه بطرفي ارجزاع ككاجما هك كاقعه عامه

ي كز رلقاضي أف ي رم علمه ارشبصي مف شأجاا (.)3
االتجاه الثاني:

االت ا ار اجي يرل أف تطبيؽ ارقاجكف األ جبي يعد ماأره قاجكفث فارقاضي ملزـ بتطبيقه دكف
حا ه إرى تماؾ اربصـ ارماتفيد مجهث كيقع عبت إ باته على ارقاضي ارذم يبضع في تفاير ك تطبيقه

رمحكمه ارجقضث كيبرر هذا ارفريؽ رأيه بأف ارقاجكف األ جبي ككاف كاف يفقد صفه اإلرزاـ بارج حدكد دكرتهث

فإجه ياتعيدها بقاعدة اإلاجاد اركطجيهث كتتكفر ره صفه اإل بار ارتي تكفؿ ره ك كب ارتطبيؽ أماـ ارقضات
اركطجي(.)4

أما اإلعتراض ارذم ياتجد إريه مجاهضك هذا االت ا مف ارتذرع باإلعتبارات ارعمليهث كارتي تتم ؿ

في صعكبه إرماـ ارقاضي ب ميع ارقكاجيفث فيرل أجصار هذا اإلت ا أجاا صعكبه جظريه أك ر مجاا عمليه
كذرؾ ألف مامه ارقاضي أصبحت ميارة بعد إجتشار ارعلـ بارقكاجيف األ جبيه عف طريؽ ارتعاكف اردكري في

م اؿ ارقاجكف كارقضاتث ككاجتشار ارم اميع ارقاجكجيه األ جبيه في كؿ مكافث بحيث ال ياتعصي على مف
يريد معرفتاا أف يصؿ إرى مراد بيار كااكرهث كمف باب أكرى أهؿ االبتصاص كر اؿ ارقضات(.)5
هذا فضبل مف أف ااتبداـ ارقاضي اركطجي رلقاجكف األ جبي يقع عادة على أااس ارمعامله بارم ؿ

كريس على ابيؿ ارم امله اردكريه مما يدؿ على عدـ مااس هذا ارتطبيؽ بايادة اردكره.

كجظ ار رك اهه ح ه كؿ مف اإلت اهيف اراابقيف فقد ذهب بعض ارفقاات – كبحؽ  -إرى أجه ككاف

كاجت اإلعتبارات ارعمليه تبرر قاعدة ك كب إ بات اربصكـ رلقاجكف األ جبي إال أجه ال ي ب أف تؤدم إرى

) )1جق ػ ػ ػػض م ػ ػ ػػدجي مص ػ ػ ػػرم رق ػ ػ ػػـ  555را ػ ػ ػػجه 50لا ػ ػ ػػه  1984/5/31س  35ع 1ؽ  292مجش ػ ػ ػػكر عل ػ ػ ػػى ارػ ػ ػ ػرابط اإلركتركج ػ ػ ػػي
WWW.c.gor.eg

) )2جصت ارمادة ( )142مف ارقاجكف أعبل ث (أما إ بات مضمكف ارقاجكف األ جبي يطلب ممف يتماؾ به ما رـ يكف ارقاضػي عارمػا بػه
ك إذا تعذر إ بات مضمكف ارقاجكف فعلى ارقاضي أف يحكـ كفقان رلقاجكف ارلبجاجي).

) )3رمزيد مف ارتفصيؿ يجظر ث أجكر الطاف ث قكاعد اال بات في ارمكاد ارمدجيه ك ارت اريه ث بيركت ػ 1984ث ص .166
) )4قدرم عبد ارفتاح ارشااكم ث اإل بات مجاطه ك ضكابطه ث مجشأة ارمعارؼ باإلاكجدريه ث  2002ث ص 50
عبد اررزاؽ اراجاكرم اركايط ث ص  /55فرات راتـ أميف ار اؼث مر ع اابؽث ص.94
فرج ارصدة ث مر ع اابؽ ث ص  / 30أحمد جشأت ث مر ع اابؽث ص 16ث.15

) )5عبد اررزاؽ اراجاكرم ث مر ع اابؽ ػ ص  /56رضا ارمزغجي ث مر ع اابؽ ث ص  / 77أحمد جشأت ث مر ع اابؽ ص .16
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اعتبار هذا ارقاجكف مف اركقائعث فككف ارقاضي غير ملزـ بارعلـ بارقاجكف األ جبي ال يعجي أف هذا ارقاجكف
فقد طبيعته ارقاجكجيه كأصب كاقعاث بؿ مف اركا ب أف يبقى هذا ارقاجكف محتفظا بطبيعته مع ك كب إ باته

مف اربصكـث كمف ـ فاجه يحؽ رلقاضي أف يبحث عجه بجفاه إف رأم ذرؾث كره أف ياتعمؿ علمه
ارشبصي في هذا األمرث فإف رـ يطمئف ارقاضي إرى ارجتائج ارتي تكصؿ إرياا فبل عليه إال أف يكلؼ

اربصكـ بك كب إ بات ارقاعدة ارقاجكجيه ارمعمكؿ باا في ببلدهـ(.)1

كرعؿ األبذ باذا االت ا األبير يبرر بضكع ارقاضي في تفاير ارقاجكف األ جبي ررقابه محكمه

ارجقضث مع أف ارقاضي في األصؿ ال يبضع ررقابتاا في تفاير رلكاقع .
ثانياً :إثبات العرف والعادات اإل تفاقية:

يفرؽ ارفقه ارقاجكجي بيف ارعرؼ كارعادات اإلتفاقيهث فارعرؼ هك عبارة عف تكاتر ارجاس على ارعمؿ

بقاعدة معيجه فترة مف ارزمف مع االعتقاد بإرزاماا راـث كيعتبر مصد انر مف مصادر ارقاجكف يأتي في مرتبه

تاريه رلتشريعث أما ارعادة :فاي عبارة عف تكاتر األفراد على ارعمؿ بجابه معيجهث دكف االعتقاد بأجاا ملزمه

راـ(.)2

كمف ـ فإف ارعرؼ بإعتبار مصد انر مف مصادر ارقاجكف كاف مف ارمفترض أف يأبذ حكـ ارقاجكف

في اإل بات مف ك كب علـ ارقاضي بهث كعدـ تكليؼ اربصكـ بإ باتهث ف ماكر ارفقاات يرل أف ارعرؼ ال

يبتلؼ عف ارتشريع في اإل بات كمف ـ فإف ارقاضي ملزـ باربحث عجه كارعلـ به كتطبيقه مف تلقات جفاهث

كيبضع في تطبيقه ررقابه محكمه ارجقض(.)3

فارعرؼ قاعدة قاجكجيه بارمعجى اردقيؽ كهك يبتلؼ عف ارعادة اإلتفاقيه فاألبيرة عجصر مف

عجاصر اركاقع ارذم يتماؾ باا اربصكـ كرذرؾ ال يكلؼ اربصكـ بإ بات ارعرؼث بؿ ي ب على ارقاضي
اربحث عجه كتطبيقه مف تلقات جفاه.

كتبتلؼ ارقاعدة ارعرفيه عف ارقاعدة ارقاجكجيهث باررغـ مف ككف األكرى قاعدة قاجكجيه بارمعجى

ارصحي ث فار اجيه تاتمد مصدرها مف ارتشريعث كهك يككف مكتكبا كمحددانث مما يااؿ معه اركقكؼ عليااث
أما ارعرؼ فبل يككف مكتكبان كركجه يتككف مف اضطراد ارعمؿ جابه معيجه مع اعتقاد ارجاس في إرزاماا.

كفي ك ير مف األحكاؿ يصعب على ارقاضي اركقكؼ على حقيقه ارعرؼث مما ي عؿ األمر صعبان

بارجابه رلقاضي.

) )1رضػػا ارمزغجػػي ث أحكػػاـ اال ب ػات ث ص  / 83ار ػػع رلتفصػػيؿ هػػذا ارمكضػػكع هشػػاـ صػػادؽ ث تجػػازع ارق ػكاجيف ث ط2ث طبعػػه مجشػػأة
ارمعارؼث اإلاكجدريهث د.س .ص 260

) )2حاف كير ث ارمدبؿ إرى ارقاجكفث مجشأة ارمعارؼ اإلاػكجدريهث1993ث ص  /272رمضػاف أبػك اراػعكد ث اركاػيط فػي شػرح مقدمػه
ارقاجكف ارمدجي ط2ث 1981ثص627ث 1981ـ  /امير تجاغك ث ارجظريه ارعامه رلقاجكفث مجشأة ارمعارؼث اإلاكجدريهث ص.424

) )3عبد اررزاؽ اراجاكرم ث اركايط ج 2ث ص  /52امير تجاغك ث ارجظريه ارعامه في اال بػات ث ص  /59فػرج ارصػدة ث اال بػات ص

250
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فارقاضي قد ال يتاجى ره في بعض األحياف اركقكؼ على ارقاعدة ارعرفيه كهذا يدعك إرى أف يترؾ

رؤلفراد إ باتهث باصه إذا رـ تكف ارقاعدة ارعرفيه مف ارشارة بارقدر ارذم يفترض فيه أف ارقاضي يعلـ
باا(.)1

كقياـ اربصكـ بإ بات ارعرؼ هك م رد معاكجه يؤدياا اربصكـ رلقاضي كارقاضي حيجما يطلب

إرياـ ذرؾث إجما هك يطلب إرياـ في ارحقيقه إ بات ارعجاصر ارتي يتككف مجاا ارعرؼث كهي عجاصر مف
كاقعث ركي ي بت هك مف قياـ ارعرؼ(.)2

كباررغـ مف ذرؾ يككف على ارقاضي دائما أف يبحث عف ارعرؼ كي بته بكاائله ارباصهث فارعرؼ

ال يبرج عف أف يككف قاجكجان ال يطارب اربصكـ بإ باته.

كقد ال يجظر إرى ما قاـ به اربصـ مف إ بات ارعرؼث بؿ كره أف يقضي في ذرؾ بعلمه .كرمحكمه

ارجقض أف تعقب عليه إذا هك طبؽ عرفان غير مك كد أك أغفؿ عرفان قائمانث اكات تجبه إرى ذرؾ أك رـ يتجبه
أما بارجابه رلعادات اإلتفاقيه فجظ انر ألجاا رـ تبلت بعد مبلت ارعرؼ إلفتقادها عجصر ارشعكر باإلرزاـ مف

األفرادث فإجاا ال تاتمد قكتاا كك كدها إال مف إرادة ارمتعاقديف ارصريحه أك ارضمجيهث فتجزؿ ارعادة مجزره
ارشرط ارمتفؽ عليهث كيتعيف على مف يتماؾ باا أف يقكـ بإ باتااث فإذا الـ باا اربصـ اآلبر رما راا مف

شارة عامهث أبذ باا ارقاضي كماأره مكضكعيه ابتهث ككاف جازع اربصـ فيااث كاف على ذل ارمصلحه
مف اربصكـ أف ي بتاا بكافه طرؽ اإل بات ألجاا ماأره كاقع ال ماأره قاجكفث ككجاا ترد إرى إرادة
ارمتعاقديف ارمفترضهث أم تككف م رد كاقعهث كمف ـ فإجه ال يفترض علـ ارقاضي بااث ألجاا رـ ترؽ بعد

إرى مرتبه ارقاجكفث كيتعيف على ارقاضي إرزاـ اربصـ ارمتماؾ بك كدها بإقامه اردريؿ على ك كدهاث كال
()3

ي كز رلقاضي أف يقضي فياا بعلمه ارشبصي كال يبضع في تقدير راا ررقابه محكمه ارجقض

قررته محكمه ارجقض(.)4

كهذا ما

) )1محمد عبد ارلطيؼ ث قاجكف اال بات ص  /18رضا ارمزغجي أحكاـ اال بات ص  /87كذرؾ اجظر ارطعف رقـ 2010/158ث لاػه

 2010/10/20حيث قضت محكمه ارجقض ارفلاطيجيه بأجه " األعراؼ ارصحيحه هي أحد ارمصادر اررئيايه رلقكاعد ارقاجكجيه كهذا مػا
أكدتػػه جصػػكص كقكاعػػد م لػػه األحكػػاـ ارعدريػػه مػػف ارمػػادة ( 36حتػػى )45ث كمػػف أهػػـ هػػذ ارقكاعػػد تلػػؾ ارتػػي أعملاػػا قاضػػي ارمكضػػكع

بمجاابه هذا ارجزاع أال كهي قاعدة ( إف ارمعركؼ عرفان كارمشركط شرطان) .جضاؿ رادةث مر ع اابؽث ص .211

كما قضت محكمه ارجقض ارمصريه بػأف " علػى مػف يػدعى قيػاـ ارعػرؼ أك ارعػادة ارت اريػه إ بػات ك كدهػا ككا بػات أف ارمتعاقػديف كليامػا
قصػ ػػدا اإلرت ػ ػزاـ باػ ػػا ككاتباعا ػ ػا" ارطعػ ػػف رقػ ػػـ  160راػ ػػجه  46لاػ ػػه  1981/1/26س 32ع 1ص 321ؽ 65ث مجشػ ػػكر عبػ ػػر ار ػ ػرابط

اإلركتركجي www.cc.gov.eg

) )2جصػػت ارمػػادة  544مػػف قػػاجكف اإلرت ازمػػات ك ارعقػػكد ارتكجاػػي ألف " مػػف ااػػتجد علػػى عػػرؼ كػػاف عليػػه بكتػػه " /ف ػرات راػػتـ أمػػيف
ار اؼث مر ع اابؽث ص.83

) )3عبد اررزاؽ اراجاكرم ث مر ع اابؽث ص  /51اليماف مرقس ث مر ع اابؽ ث ص  / 75امير تجاغك ث مر ع اابؽ ث ص .60

) )4حيث قضت محكمه ارجقض ارمصريه بأف متى كاف ارطاعف يدعي قياـ " ارعادة االتفاقيه " بيف ارشراكه ك مكظفياا على ارعمػؿ فػي
اربارج ك في غير أكقات ارعمؿ ردياا ث فاف عليه هك ال على ارشركه ا بات ك دها ك ا بات أف ارمتعاقديف كلياما قػد قصػدا االرتػزاـ باػا
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المطمب الثاني

شروط محل اإل ثبات
إف اركقائع ارقاجكجيه اكات كاجت تصرفان قاجكجيان أك كاقعه ماديه يقع عبت إ باتاا على اربصكـث

كيجحصر دكر ارقاضي فياا على فحصاا كتقكيمااث كارتأكد على ك ه اربصكص مف تكافر ارشركط ارتي

ياتك باا ارقاجكف مف اركاقعه ارمراد إ باتااث كارتي جصت علياا ( )3مف قاجكف اربيجات ارفلاطيجي رقـ ()4

راجه  "2001ي ب أف تككف اركقائع ارمراد إ باتاا متعلقه باردعكل كمجت ه فياا ك ائ انز قبكراا"

كهذ هي شركط ال تبرج عف مضمكف ما ااتلزمه ارفقه كارقاجكف ارمقارف في اركاقعه ارقاجكجيه

ارمراد إ باتاا اركاردة في ارمادة ار اجيه مف قاجكف اإل بات ارمصرمث راجه  1968كارمادة ( )4/1مف قاجكف
اربيجات األردجي راجه.1952

و التي ال تخرج عن الشروط التالية  :كهي أف تككف اركاقعه ارتي يراد إ باتاا متعلقه باردعكل
()1

كمجت ه في اإل بات ك ائ انز قبكراا كيضيؼ ارفقه

شركطان أبرل تفرضاا طبيعه األشيات كرذرؾ رـ يحرص

ارمشرع في ارقاجكف ارمقارف على ذكرها صراحه في ارمكاد اراارفه ارذكر كهذ ارشركط هي أف تككف
اركاقعه محؿ جزاعث كأف تككف محددة كممكجه كمف ارطبيعي أف هذ ارشركط تحد مف حؽ اربصكـ

كحريتاـ في اإل باتث ألف إ بات كاقعه ما عجد جظر ارجزاع أماـ ارقضات مقصكد به أف يكصؿ إرى إظاار

حقيقه ما يدعى به (.)2

كركؿ شبص حؽ إبتيار اركقائع ارقاجكجيه إل بات دعكا ك تبريرهاث ك ركف تقيد هذ ارحريه بقيكد

بابب طبيعه األشيات أك رابب ي ار ارمشرع رحرصه على حاف اير ارعمؿ في ارمحاكـ أك رتحقيؽ

مصلحه عامه.

لذلك فان الشروط المستوجب توافرىا في الواقعة المراد إثباتيا تنقسم إلى نوعين :
شركط تجبع مف طبيعه األشيات فاي شركط بدهيه ك هي :

-1أف تككف اركاقعه محددة
-2متجازعا علياا
-3ممكجه اركقكع

ك اتباعاا)ث جقض مدجي مصرم رقـ  282راجه  37لاػه  1965/5/23س 13ع 1ص52ث ؽ 165مجشػكر علػى ارػرابط اإلركتركجػي

www.cc.gov.eg

))1عبد اررزاؽ اراجاكرمث مر ع اابؽث ص  /57فرج ارصدة ث مر ع اابؽث ص  /31رمضاف أبك اراعكدث مر ع اػابؽث ص /260
رضا ارمزغجػيث مر ػع اػابؽث ص  / 61ادـ كهيػب ارجػداكمث دكر ارحػاكـ ارمػدجي فػي اال بػاتث مؤااػه ار قافػهث عمػافث األردفث 1997

ص  /35عباس ارعبكدمث مر ع اابؽث ص .43

))2عبد ارمجعـ فرج ارصدةث مر ع اابؽث ص 31
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وشروط أساسية و ىي :
 -1أف تككف اركاقعه متعلقه باردعكل
 -2أف تككف مجت ه باإل بات
-3

ائ انز قبكراا

فاركاض مف هذ ارشركط أجاا تادؼ ميعان إرى ضماف صبلحيه اركاقعه ألف تااهـ على فرض

بكتااث في تككيف إقتجاع ارقاضي رحؿ ارجزاع ارمعركض(.)1

كي ب أف جكض قبؿ بياف هذ ارشركط بأجاا تجطبؽ على كؿ اركقائع ارمراد إ باتاا بصرؼ ارجظر

عف جكع طرؽ اإل بات ارتي ياتك باا ارقاجكف في ذرؾث كأف يفرض اإلحت اج بدريؿ معيفث هك عادة

اركتابه ففي هذ ارحارهث يضاؼ ك كد هذا اردريؿ رلشركط ارمذككرة كشرط وبر إل بات اركاقعه()2ثألف هجاؾ
مه فارؽ بيف شركط طرؽ اإل بات كشركط اركاقعه محؿ اإل باتث كترتب على ذرؾ مف جاحيه أبرل أجه

إذا كاف ارقاجكف ي يز اإل بات بدريؿ كاركتابه فاذ ماأره تتعلؽ بشركط طرؽ اإل باتث كككف ارقاجكف ال
ي يز إ بات كاقعه معيجه إلعتبارات تتعلؽ بارجظاـ ارعاـ أك ألجاا غير مجت ه في اردعكل فاذ شركط

تتعلؽ باركاقعه محؿ اإل باتث كهي شركط إذا رـ تتكافر ال ي كز إ بات اركاقعه كرك كاجت طرؽ اإل بات

ارماتبدمه في إ باتاا مما ي يز ارقاجكف إ بات م لاا باا(.)3
الفرع األول

الشروط الطبيعية لمحل اإلثبات
أوالً :أن يكون محل اإل ثبات ( الحق المدعي فيو ) معيناً

إف محؿ اإل بات اكات كاف حقان م ردان أك كاقعه ماببه ره تشترط فيه ارشركط ارتي يقكؿ عجاا

ارفقه اركضعي أجاا بديايه ث ك كب أف يككف ارحؽ ارمدعي فيه معيجان أم معلكمان محددان تحديدان كافيان
إلمكاف ارتحقؽ مف اردريؿ ارذم ايقدـ يتعلؽ باركاقعه أـ الث ألف ت ايؿ اركاقعه ي علاا غير قابله رئل بات

كاإلقجاعث ألف فائدة اإل بات هي اإلر ازـ به مف ارقاضي كال يتحقؽ اإلرزاـ في ارم اكؿ فمعلكميه محؿ

اإل بات شرط إلمكاف اإل بات أماـ ارقضات كشرط أيضا إلمكاف اإلدعات به أمامه(.)4

) (1رمضاف أبك اراعكدث مر ع اابؽث ص 261
) (2رضا ارمزغجيث مر ع اابؽث ص 61

) (3ودـ كهيب ارجداكمث مر ع اابؽث ص .35

) (4فرات راتـ أميف ار اؼث مر ع اابؽث ص75
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فاربيجه هي ما أباجت ارحؽ ك أظارتهث كارم اكؿ ال يمكف إظاار ككاباجته كألف علـ ارقاضي بارمحؿ
شرط رصحه قضائهث في ب أف يككف محؿ اإل بات معلكمان محددان مبجيان ظاهر ككاال كاف في ذرؾ إضاعه
()1

رل اد كاركقت كارماؿ.

كاركاقعه ارمطلكب إ باتاا أما أف تككف إي ابيه كما هك في إ بات ك كد عقد أك فعؿ ضار بكصفه

مصد انر رلحؽ ارمطارب به كأما أف تككف كاقعه البيه كذرؾ على اررغـ مما رل عليه ارفقه ارقديـ مف

إعتبار ذرؾ ماتحيبلنث كما كاف مف و ار ارفقه ارركماجيث أف اركاقعه ارالبيه ال ي كز إ باتااث كرذرؾ إاتجادان
رقاعدة أف اإل بات يقع على عاتؽ مف يدعي ال على مف يجكر()2ث حيث فارت على أف ارذم يجفي ال
يكلؼ باإل باتث ببلفان رمف يدعيث كهك تفاير باطئ إذا أف ارذم يدعي كاقعه إي ابيهث كارذم يجفي هك

أيضا يدعي بدكر ركجه يدعي كاقعه البيه كهذ كاقعه كا به اإل بات(.)3
()4

كبجات على ذرؾ أ ازت ارقكاجيف

صراحه إ بات ارعديد مف األمكر ارالبيه في حاالت معيجه أم

أقرت بصحه إ بات ارجفي متأ رة في ذرؾ بارشريعه اإلابلميه ارغرات.

فاركاض أف ارقكاجيف اركضعيه رـ تعد متأ رة بارقاعدة ارركماجيه ارتي تقضي بأف اركاقعه ارالبيه ال

ي كز إ باتااث م اريه في رفض ذرؾ مالؾ ارفقه اإلابلمي ارذم ي يز إ باتااث بحيث تقبؿ ارشاادة شرعان
على ارجفي ارمطلؽ (كهي اركاقعه ارالبيه) إذا غلب على ارظف إعتقاد كارشاادة بأف ميراث فبلف ارميت

اجحصر في كر ته ارمذككريف في اردعكلث كأجه ال كارث ره اكاهـ على اررغـ مف أجه ي كز عقبل أف يككف
ره كر ه وبركفث كركف رك تركت قامه ارتركه حتى يظار كؿ كر ته فبل تقاـ ارتركه أبدا رعدـ اجتفات هذا

االحتماؿ(.)5

ككا بات ارجفي يقع عادة بطريقه مباشرة كذرؾ عف طريؽ جفي األمر ارك كدم كإ بات ارطبيب عدـ
ارتقصير ارذم يجاب إريه في إهماؿ عبلج ارمريضث كما يمكف إ بات اركاقعه ارالبيه ارمحددة بطريقه غير

مباشرة كذرؾ عف طريؽ إقامه اردريؿ على كاقعه إي ابيه مجافيه رااث فاذا طكرب شبص بعكض على فعؿ
ضار كقع مجه في كقت كمكاف معيجيف فإجه ياتطيع أف ي بت عدـ كقكع ارفعؿ ارضار مجه إ بات أجه كاف

في مكاف وبر كقت كقكع ارفعؿ ارضار(.)6

) )1عبػػد ارػػرزاؽ اراػػجاكرمث مر ػػع اػػابؽث ص  /57عبػػد ارمػػجعـ فػػرج ارصػػدة ث مر ػػع اػػابؽ ث ص  /32رمضػػاف أبػػك اراػػعكد ث مر ػػع
اابؽ ص  /262ودـ كهيب ارجداكم ث مر ع اابؽ ص .35

) )2بلؿ ارعدكم مر ع اابؽث ص  /49امير تجاغك ث مر ع اابؽ ث ص 63

) (3رضا ارمزغجي ث مر ع اابؽ ث  /64عبد اررزاؽ اراجاكرم ث مر ع اابؽث ص .59

) (4اجظر ارمادة ( )73مف قاجكف ارييجات ارفلاطيجي ارتي تػجص علػى " االذف ألحػد اربصػكـ بإ بػات اركاقعػه بشػاادة ارشػاكد ك يقتضػي
دائما أف يككف رلبصـ اآلبر ارحؽ في جفياا بذات ارطريقه " ك يقابلاا جص ارمادة ( )69مف قاجكف اإل بات ارمصرم.

) (5أحمد جشأت ػ مر ع اابؽث ص  /78كهبه ارزحيليث مر ع اابؽ ث ص .83

) (6عبػػاس ارعبػػكدم ث مر ػػع اػػابؽ ث ص  / 46رضػػا ارمرغجػػي ث مر ػػع اػػابؽ ث ص  / 66عبػػد ارمػػجعـ فػػرج ارصػػدة ث مر ػػع اػػابؽ ث
ص .32
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إذف ما دامت اركاقعه ارمراد إ باتاا محددة فليس هجاؾ فارؽ باإل بات بيف ما إذا كاجت هذ اركاقعه

إي ابيه أك البيه.

ثانياً :أن تكون الواقعة المراد إثباتيا متنازعا فييا

هذا ارشرط بديايث ألف ارمطاربه ارقضائيه تادؼ إرى فض ارجزاع حكؿ حؽ معيف يدعيه شبص

ك هذا ارحؽ البد كأف يرتكز على كاقعه معيجهث هذ اركاقعه إذا كاجت غير متجازعا علياا فبل تككف هجاؾ
حا ه إل باتاا كال يص

تكليؼ ارمدعى بإقامه اردريؿ عليااث فاإلرت ات إرى ارقضات ال يككف إال في

بصكمه حقيقه بيف ارمدعى كارمدعى عليه ككاال كاف ذرؾ إضاعه ركقت ارمحكمه في إ راتات إ باتاا()1ث
كقد يقصد مجاا االحتياؿ رلكصكؿ إرى ارقضات فبل يص اإل بات فياا.
كيحصر ارقاجكف عمؿ ارقاضي في جظر ما هك متجازع فيهث فاركاقعه ارمالـ باا ال ي كز رلقاضي

أف ي عؿ بكتاا محؿ تقدير مف اجبه ألف ارتاليـ باا إقرار يعفي ارمدعى مف إ باتاا ك بارتاري يحكـ
ارقاضي رصارحهث مع أجه قد يككف متحايبل مع ارمدعى عليه رلكصكؿ إرى هذا ارحكـ باررغـ مف أجه ال
تك د ردم أم مجاما أدره حقيقيه على مكضكع ارجزاع كهذا ما ذهبت إريه محكمه ارجقض ارفلاطيجيه في

ارعديد مف أحكاماا حيث قضبت بأف " ارمرت مؤابذ بإقرار كال حا ه رلبحث عف أدره أبرل إل بات كاقعه
()2

اربيع

"ككذرؾ ما قضت إريه محكمه ارجقض ارمصريه حيث قضت بأف (ارقاجكف إجما يكلؼ ارمدعى إقامه

اردريؿ على دعكا ث إال إذا الـ بصمه باا أك ببعضااث فإجه يعفيه مف إقامه اردريؿ على ما اعترؼ بهث

فاذا إعترؼ شبص بأف األرض مكضكع ارج ازع أصلاا مف أمبلؾ ارحككمه ارباصهث ك ركجه تملكاا
بارتقادـث بح ت ارمحكمه مع ذرؾ ماتجدات ملكيه ارحككمه راذ األرضث ك قضت بعدـ كفايتاا إل بات

ارملكيهث فقد بارفت ارقاجكف باقتضات دريؿ على أمر معترؼ به)(.)3

كهجا اعتمدكا في ذرؾ على ارقاعدة اركضعيه ارتي تقضي بأف (ما رـ يجازع فيه ال يحتاج إرى

إ بات) كقاعدة (فرديه ارجزاع ارمدجي) ارمقيدة رلقاضيث ك ارتي ت عؿ ارقياـ باإل بات باردر ه األكرى مف
عمؿ اربصكـ ث طارما تعلؽ ذرؾ بمصارحاـ ارباصهث مما أدل ببعض ارفقاات إرى طرح فكرة عدـ تقييد

ارقاضي بعدـ مجازعه اركاقعه مف اربصـث ككا رات رقابه رلتأكد مف صحه اإلدعاتات ارصادرة عف
(.)4
اربصكـث حتى تلؾ ارتي اتفقكا في شأجاا
فارقاجكف يشترط في اركاقعه ارمراد إ باتاا أف يككف متجازعا فياا كهذا يقتضي بارضركرة ك كد

طرفيف محدديف راذا ارجزاع ارذم بشأجه جشأت اربصكمه أماـ ارقضاتث فإذا رـ يك د م ؿ هذا ارجزاع يجعدـ
))1عباس ارعبكدم ث مر ع اابؽ ث ص 47

) )2طعف رقـ 2009/203ث لاه 2011/1/24ث جضاؿ رادةث مر ع اابؽث ص.36

) )3جق ػ ػػص م ػ ػػدجي مص ػ ػػرم ارطع ػ ػػف رق ػ ػػـ  52را ػ ػػجه  3لا ػ ػػه  1933/11/23س 4ع 1ؽ143ث مجش ػ ػػكر عب ػ ػػر ارػ ػ ػرابط اإلركتركج ػ ػػي
WWW.CC.GOV.EG

) )4رضا ارمرغجي ث مر ع اابؽ ث ص 63
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أم ك كد ركاقعه متجازع عليااث كبارتاري تجتفي ضركرة ارتقاضي كاإل باتث كال معجى ألم مجاما رعدـ ك كد

()1
كاقعه متجازعا علياا ث ألف فكرة اإل بات ارقضائي تاتلزـ بارضركرة فكرة ارجزاعث فإذا رـ تكف اركاقعه محبلن

رلجزاع فبل معجى رئل بات كال رلتقاضي إذا أف عمؿ ارقاضي في ارقاجكف كقاعدة عامه يجحصر في جظر ما

هك متجازع فيهث كي ب أف يككف ارجزاع كريد إجكار دم ممكفث فإذا قامت اركاقعه على دريؿ إ بات ال يقبؿ

ارعكسث فبل ي كز رلمدعي عليه اإلجكارث كريس رلقاضي أف يمكجه مجهث ألجه حتى على فرض صحته ال
أ ر ره.

()2

كارمعيار في ككف اركاقعه متجازعان فياا هي بمدل تطابؽ إدعات ارمدعي مع كاب ارمدعى عليهث

فاذا كافؽ ار كاب اإلدعات اجتفت ارمجازعه()3ث كبارتاري ال م اؿ إل باتاا أما إذا بارفه في كؿ مضمكجه كاف

ارجزاع شامبلن كاحتاج األمر إرى إ باتث ككاذا كافؽ ار كاب اإلدعات في زت مجه كبارفه في زت وبرث
ااتبعد ار زت ارمتفؽ عليه كحد مف م اؿ ارمجازعهث كاقتصرت هذ ارمجازعه على ار زت ارباقي كأصب
هذا ار زت كحد ارذم ي كز أف يرد عليه اإل بات(.)4

كيراعي أبي انر أف ككف اركاقعه ارمراد إ باتاا معترفان باا يعد ماأره مكضكعيه تفصؿ فياا محكمه

ارمكضكع دكف رقابه علياا مف محكمه ارجقضث كهذا ما ذهبت إريه محكمه ارجقض ارفلاطيجيه حيث قضت

بأف "تقدير ماأره اإلقرار هي ماأره تاتقؿ باا محكمه ارمكضكعث كال رقابه رمحكمه ارجقض علياا ما

دامت قد ااتجدت إرى أاباب اائغه راا أصؿ في األكراؽ"

()5

ثالثاً :أن تكون الواقعة المراد إثباتيا ممكنة الوقوع

يقصد باذا ارشرط أف تككف اركاقعه ارمراد إ باتاا محتمله ار بكت عقبلنث أم متصكرة اركقكع عقبلن

كرك في حاالت جادرة ()6ث كذرؾ يعجي أال تككف اركاقعه ماتحيله اركقكعث ألف ارماتحيؿ ال يقبؿ اإل بات.

كقد تر ع اإلاتحاره إرى ككف اركاقعه تتعارض مع ارعقؿ كارمجطؽث كما رك إدعى م اكؿ ارجاب

بجكته رمف ال يكبر اجانث أك إ بات ارمتضرر أف مكرث ارمدعي عليه صدمه بايارته في تاريخ بت أجه
الحؽ ركفاة ارمكرثث فتلؾ هي اإلاتحاره ارعقليه أك ارمجطقيهث كقد تر ع اإلاتحاره إرى كصؼ اركاقعه
بأجاا غير محددة حيث ال ابيؿ إرى إ باتااث كما رك إدعى اربصـ بأجه رـ يقترض ماالن مف أحد طيله

)(1ودـ كهيب ارجداكمث مر ع اابؽث ص 38

)(2أدكار عيدث قكاعد اال بات في ارقضايا ارمدجيه ك ارت اريهث ج1ث ط 1ث بيركتث ص  / 40بلؿ ارعدكم ث مر ػع اػابؽ ث ص /97
عبد اربااط ميعي ث جظاـ اال بات في ارقاجكف ارمصرم ث ط1ث ارقاهرة ث 1953ث ص .102

) (3اليماف مرقس ث أصكؿ اال باتث ص.69

) (4أدكار عيدث مر ع اابؽث ص  /41اليماف مرقسث مر ع اابؽث ص  68هامش .24
) )5طعف رقـ 2012/95ث لاه 2012/12/17ـث جضاؿ رادةث مر ع اابؽث ص.36
)(6الماف مرقسث مر ع اابؽث ص .67
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حياته أك أجه رـ يكذب قط فم ؿ هذ اركقائع مف ارمتصكر تصديقااث إال أف إ باتاا يككف أم انر ماتحيبلن

رعدـ تحرير هذ اركقائع(.)1

كبجات على ذرؾ فاجاؾ مه فرؽ بيف إاتحاره اركاقعه ككااتحاره اإل بات فمف يككف ملزمان بإ بات
كاقعه يبفؽ في دعكا عجد عدـ إ بات تلؾ اركاقعهث أما مف يريد إ بات كاقعه ماتحيله فإجما يحاكؿ أم ار

غير م د حيث رف يؤدم اإل بات ارغايه ارمبتغاة مجهث بؿ على ارعكس مف ذرؾ فيه مضيعه رلكقت كارماؿث
ألف محاكره إ بات ارماتحيؿ عبث فبل ي كز اراماح باا حرصان على كقت ارمحكمه مف ارضياع كعلى
هيبتاا مف ارعبث(.)2

ككذرؾ ي ب عدـ اربلط بيف صعكبه تقديـ اردريؿ ككااتحاره إ بات اركاقعهث فصعكبه تقديـ اردريؿ ال
تعطي ارقاضي ارحؽ في رفض إ بات اركاقعه أما إاتحاره إ بات اركاقعه فله أف يرفضه رعدـ دكا (.)3

كعلى أم حاؿ تقدير ككف اركاقعه ارمراد إ باتاا ممكجه أك ماتحيله ماأره مكضكعيه تر ع رتقدير

قاضي ارمكضكع كبارتاري ال يبضع في ذرؾ ررقابه محكمه ارجقض إال فيما يتعلؽ بتابيب حكمه بإ ازة

إ باتاا أك عدماا تابيبا اائغانث ألف محكمه ارجقض تاتطيع جقض ارحكـ إذا ك دت أف حكـ ارقاضي في
هذا ارصدد غير مابب تابيبان اائغان رذرؾ فإف عليه أف يراعي في تقدير اجب ارحكمه كاالعتداؿ في هذا

ارشأفث بحيث ال يحرـ اربصكـ مف حؽ اإل بات عجدما يككف هذا اإل بات ممكجان أك تككف اركاقعه ماما
بعدت عف ارتصديؽ صارحه كدريؿ رلحؽ أك اردفع ارمبدئ في اردعكل(.)4
الفرع الثاني

الشروط األساسية لمحل اإلثبات
أوالً :أن تكون الواقعة المراد إثباتيا متعمقة بالدعوى

()5

يقصد باذا ارشرط أف تككف اركاقعه ارمراد إ باتاا على صله قكيه بمكضكع ارحؽ ارمتجازع فيه

كهذا ارشرط يعد مك كدان مف ارجاحيه ارمجطقيه إذا اجطبؽ اإل بات على اركقائع ارتي أدت إرى جشكت ارحؽ
) (1عبػد ارػرزاؽ اراػجاكرمث مر ػع اػابؽث ص  /58أدكار عيػدث مر ػػع اػابؽث ص  /44محمػكد مػاؿ ارػديف زكػيث مر ػع اػػابؽث ص

 /137أحمد جشأتث مر ع اابؽث ص  /36رمضاف أبك اراعكدث مر ع اابؽث ص .268

) (2امير تجاغكث مر ع اابؽث ص  /2ايماف مرقسث مر ع اابؽث ص  /67عبد ارحي ح ازمث مر ع اابؽث ص  / 75ودـ كهيب
ارجداكمث مر ع اابؽث ص .37

) (3عباس ارعبكدمث مر ع اابؽث ص  /47عبد ارحي ح ازمث مر ع اابؽث ص .76

) (4أداكار عيدث مر ع اابؽث ص  /45اليماف مرقسث أصكؿ اإل بات ث ص  /67رمضاف أبك اراعكدث مر ع اابؽ ص /268رضػا
ارمزغجيث مر ع اابؽث ص .67

)( )5كهذا يتفػؽ مػع مػا ذهبػت اريػه ارمػادة ( )3مػف قػاجكف اربيجػات ارفلاػطيجي كارمػادة( )2مػف قػاجكف اإل بػات ارمصػرم رقػـ (  )25راػجه
 1964كارمادة ( )3مف قاجكف اربيجات اراكرم ارصادر اجه  1947كارمادة ( )4/1مف قاجكف اربيجات األردجي راجه .)1952
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ارمدعى بهث كما رك أ بت ارمقرض عقد ارقرض ركي يطارب باداد ارديفث فإف اركاقعه في هذا ارحاؿ ال
يمكف أف تككف إال متعلقه بارحؽ ارمطارب به كهذا ما يطلؽ عليه في اإل بات ارمباشر.

أما إذا كاجت اركاقعه ارمراد إ باتاا أ جبيه عف مكضكع ارجزاع فبل فائدة مف إ باتاا فإذا ادعى

شبص على وبر ديجان في كز راذا األبير أف ي بت كاقعه اركفات بتقديمه م بلن إيصاؿ اردفعث كذرؾ رك كد
ارصله بيف ارديف كاركفات كركجه ريس ره أف ي بت كفات ديكف أبرل ال تتعلؽ باردعكل(.)1

كقد يبدك هذا ارشرط بايطان كبدهيان مف ارجاحيه ارمجطقيه في اإل بات ارمباشر في كؿ ماأره على

ارجحك ارمتقدـ كرذرؾ يل أ ارمتقاضي إرى اركقائع غير ارمباشرة ارتي ال تتصؿ بك كد ارحؽ اتصاالن مباش انرث
ككاجاا يمكف أف تؤدم عقبلن كبطريقه غير مباشرة إرى ارحقيقه بطريؽ اإلاتجتاج كاإلاتجباطث كهجا تظار
أهميه هذا ارشرطث كأجه ي ب أف تككف اركاقعه ارمراد إ باتاا تتصؿ بارحؽ ارمتجازع فيه(.)2
فاإل بات باذا يقكـ على فكرة تحكيؿ اردريؿ كهي جفس ارفكرة ارتي تقكـ علياا ارقرائف ارقاجكجيه

كذرؾ بتحكيؿ اردريؿ مف اركاقعه األصليه ارتي يتعذر إ باتاا بطريقه مباشرة إرى كاقعه أبرل بديله بمقتضى

ارقاجكف تيار بمك باا إ بات اركاقعه اربديله كمف ذرؾ م بلنث ما جصت عليه ارمادة( )641مف ارقاجكف

ارمدجي ارفلاطيجي رقـ  4راجه " 2012اركفات بقاط مف األ رة قريجه على اركفات باألقااط اراابقه على

هذا ارقاط حتى يقكـ اردريؿ على عكس ذرؾ".

فإذا ااتطاع ماتأ ر إقامه اردريؿ على كفائه باأل رة رفترة متأبرة كاف اإل بات مقبكال رتعلؽ

اركاقعه اربديله باركاقعه األصليهث على اررغـ مف أف اركاقعه ارم بته أم دفع األقااط اربلحقه ريات اركاقعه
األصليهث كذرؾ يتكقؼ على ما يقرر قاضي ارمكضكع مف قرب كاتصاؿ بيف اركاقعتيف فاك صاحب

اركلمهث كركف يبلحظ أف محكمه ارجقض يمكجاا أف تراقب قاضي ارمكضكع في هذا ارم اؿ عف طريؽ
ارتابيب فإذا طلب أحد اربصكـ أف يام ره بإ بات كاقعه يراها متصله باردعكل كرفض ارقاضي أف

ي يبه إرى طلبه فإجه يتعيف على ارقاضي أف يبيف في حكمه األاباب ارتي دعته إرى عدـ إ ابه هذا
()3

ارطلبث فإذا رـ تكف هذ األاباب اائغه كاف هذا قصك انر في ارتابيب يؤدم إرى جقض ارحكـ

غير أجه

يبلحظ أبي انر أجه ال يشترط في ككف اركاقعه متعلقه باردعكل أف تككف حاامه في اإل باتث بحيث تؤدم

إرى ارفصؿ رفائدة مف قاـ بإ باتاا فاذا شرط وبر اجدراه فيما يلي.

) )1عبػػد ارمػػجعـ فػػرج ارصػػدةث مر ػػع اػػابؽث ص  /34عبػػد ارػػرزاؽ اراػػجاكرمث مر ػػع اػػابؽ ص  /61حاػػيف ارمػػؤمفث مكاػػكعه جظريػػه

اإل بات – ار زت األكؿ – ارقكاعد ارعامه كاإلقرار كاريميفث جابه مجت ه كفريدة تربك على بلث أضػعاؼ ارطبعػه األكرػىث مػدجيان ك زئيػانث
ط2ث شركه عرفاف رتقجيه االاتجااخ ارحدي ه ارمحدكدةث بغدادث ارعراؼث 2016ثص.39

) )2رضا ارمرغجي ث مر ع اابؽ ث ص  / 68عباس ارعبكدم مر ع اابؽث ص .44

) )3عبد ارمجعـ فرج ارصػدة ث مر ػع اػابؽ ث ص  /35ككػذرؾ قضػت محكمػه ارػجقض ارمصػريه بػأف "ارمقػرر كعلػى مػا ػرل بػه قضػات

هذ ارمحكمه – أف إغفاؿ بحث دفاع أبدا اربصـ يترتب عليه بطبلف ارحكـ إذا كاف هذا اردفاع كهريان كمؤ انر في ارجتي ه ارتي إجتاػت
إرياا ارمحكمه إذ يعتبر ذرؾ اإلغفاؿ قصك انر في أاباب ارحكـ اركاقعيه بما يقتضي بطبلجه" جقض مدجي مصرم طعف رقـ  1371راػجه

 71لاه  2002/4/10س  53ع 1ص 511ؽ 97ث مجشكر عبر اررابط اإلركتركجي www.c.gov.eg
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ثانياً :أن تكون الواقعة المراد إثباتيا منتجة في الدعوى

ال يكفي أف تككف اركاقعه متعلقه باردعكل ككاجما ي ب أف تككف مجت ه فيااث كذرؾ بأف يؤدم إ بات
اركاقعه إرى در ه إقجاع ارقاضي في إجاات ارببلؼ كقطع ارجزاع ككاصدار ارحكـ أك على األقؿ يؤدم إ باتاا
إرى ارمااهمه في تككيف إقتجاع ارقاضي()1ث فبل يلزـ إلعتبار اركاقعه مجت ه في اردعكل أف تجطكم على

دالره مطلقه في حؿ ارجزاعث ككاجما يكفي أف يتكافر باا عجصر مف عجاصر اإلقجاعث فإف رـ تكف كذرؾ فبل
دكل مف إ باتااث حتى كرك كاجت متعلقه باردعكل كبارتاري ي كز رمحكمه ارمكضكع أف ترفض طلب

إ باتاا(.)2

ويضرب الفقو أمثمة عديدة متنوعة لموقائع المنتج إثباتيا في الدعوى منيا:
إذا طارب ارمؤ ر ارماتأ ر بأ رة مدة معيجه كقدـ هذا األبير مبارصات األ رة عف ميع ارمدد

اراابقه على ارمدة ارتي يطاربه ارمؤ ر بأ رتاا ريحاكؿ بذرؾ إ بات أجه يدفع األ رة بإجتظاـث ال دكل مف

إ باتهث ألف إ بات اركفات باجتظاـ عف ارمدد اراابقهث إذا كاف يتصؿ بكاقعه اركفات باأل رة ارمطارب باا إال

أف هذا اإل بات يككف رغـ ذرؾ غير مجتج في اردعكل فدفع األ رة عف مدد اابقه ال يفيد دفعاا عف مدد
الحقه.

أمػػا إذا قػػدـ ارماػػتأ ر مبارصػػه بػػاأل رة عػػف مػػدة الحقػػه رلمػػدة ارمطارػػب بأ رتاػػاث فػػإف هػػذ كاقعػػه

مجت ه في اإل باتث إذ يعتبرها ارقاجكف قريجه على اركفات باأل رة ارمطارب بااث ما رـ ي بت ارعكػسث ػـ أجاػا

في ذات اركقت كاقعه متعلقه باردعكل ككاف رـ تكف هي ذاتاا كاقعه اركفات باأل رة ارمطارب باا(.)3
كذرؾ إذا رفع عليؾ شبص دعكل يطاربؾ بديف فلؾ أف ت بت دفػع هػذا ارػديف أك ارمقاصػه فيػهث إذ

ال شؾ في تعلؽ كاقعه اردفع أك ارمقاصػه بمكضػكع ارػدعكل ككاجتا اػا فيػه كركػف ال يصػ رػؾ أف ت بػت أجػؾ
دفعػػت ارػػديف رشػػبص وبػػر غيػػر ارػػدائف أك جائبػػه مامػػا كاجػػت قرابتػػهث إال إذا كػػاف ذرػػؾ رتكصػػيله رلػػدائف مػػع
إ بات كصكره إريهث أك ت بت أجؾ دفعت ديجا وبر أك ديكجان أبرل ال عبلقه راا بارديف مكضػكع ارػدعكلث أك

ت بت أف رافع اردعكل عليؾ مماطؿ في دفع ما عليه رآلبريفث أك أجػه اػيت اربلػؽ أك مقػامر أك اػكير أك

مكرك مف ار يراف(.)4

فاركاض مف هذ األم له كجحكهاث أجه ككاف أمكف اات جائيا ك كد بعض ارحاالت ارتي تككف فياا
اركاقعه ارمراد إ باتاا متعلقه باردعكل بدكف أف تككف مجت ه فيااث ففي ارمقابؿ تككف اركاقعه ارمجت ه في

) (1عبد اركدكد يحيىث ارمك ز في قاجكف اإل باتث دار ارجاضه ارعربيه ارقاهرة ث 1996ـث ص .14
) (2عبد ارمجعـ فرج ارصدةث مر ع اابؽث ص .35

) (3تكفيؽ حاف فرج ث مر ػع اػابؽث ص  /50عبػد ارػرزاؽ اراػجاكرم مر ػع اػابؽث ص  /62عبػد اربااػط ميعػيث مر ػع اػابؽ ص

.57

) (4أحمد جشأتث مر ع اابؽث ص  /34بلؿ ارعدكلث مر ع اابؽث ص  /100أدكار عيدث مر ع اابؽث ص .48
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اردعكل متعلقه بارضركرة باا()1ث ألف اركاقعه إذا كاجت مجت ه في اردعكل فبل بد أف تككف متعلقه بااث أما

إذا كاجت اركاقعه متعلقه باردعكل فقد تككف مجت ه فياا كقد ال تككف كذرؾ()2ث فشرط أف تككف اركاقعه
مجت ه يتضمف كياتغرؽ شرط أف تككف اركاقعه متعلقه باردعكلث إذ مف غير ارمتصكر أف تككف اركاقعه

مجت ه في اردعكل دكف أف تككف متعلقه باا كركف ارعكس غير صحي ث فقد تككف اركاقعه متعلقه باردعكلث
()3

كركجاا غير مجت ه فياا

كرعؿ هذا ارابب هك ارذم عؿ ارقاجكف ارفرجاي كارقاجكف ارلبجاجي رـ يجصا على

شرط ارتعلؽ باردعكلث ككاجما اكتفيا بإيراد شرطي اإلجتاج ك كاز اإل باتث فارمادة ( )132مف قاجكف أصكؿ
ارمحاكمات ارلبجاجي ارصادر اجه  1983تقضى بأجه "ي ب أف يككف ما يراد إ باته م ديان في ارجزاع ك ائ انز
إ باته" ككاف هذا جفس مالؾ ارمشرع ارفرجاي في قاجكف ارمرافعات ارملغي حيث كاف ياتعمؿ عبارات تدؿ
على اإلجتاج دكف ارتعلؽ باإلضافه إرى شرط كاز اإل بات قاجكجان في حيف يرل بعض ارفقه بأف ارمشرع

ارفرجاي في قاجكف ارمرافعات ااتعمؿ في ارفصؿ  222مجه عبارات تفيد شرطي ارتعلؽ كارصله(.)4

ككاف كاف أغلبيه ارفقاات في فرجاا يردكف هذيف ارشرطيف إرى شرط كاحد هك أف تككف اركاقعه
متعلقه باردعكل( )5كبعضاـ يردكجاا إرى ارشرط اآلبر كهك أف تككف اركاقعه مجت ه في اردعكل( )6كيذهب
اربعض اآلبر إرى أف هذيف ارشرطيف يحققاف معان فكرة أف تككف اركاقعه مفيدة في اردعكلث على ارجحك
ارذم تتطلبه ارمادة ( )34مف قاجكف ارمرافعات ارفرجاي()7ث كفي مصر ج د جفس اإلبتبلؼ جتي ه رتأ ير

ارفقه ارفرجاي(.)8

()9

حيث يرل فريؽ مف ارفقه ارمصرم

إاتبعاد ما تشترطه ارمادة ار اجيه كما يتبعاا ارفقه في

إشتراطهث مف أف تككف اركاقعه ارمراد إ باتاا تتعلؽ باردعكل إذ يغجي عف ذرؾ إشتراط أف تككف اركاقعه
مجت ه في اردعكل فاركاقعه ال يمكف أف تككف مجت ه في اردعكل إال إذا كاجت متعلقه باا.

ك قد كاف هذا ارقكؿ محبلن رلمجاقشه كاررد عليه مف اجب ارفقه ارذم يرل ضركرة تكافر شرط تعلؽ

اركاقعه ارمراد إ باتاا بمكضكع اردعكل قائليف أف إجتاج اركاقعه في اإل بات تككف في مرتبه أعلى مف تعلؽ
اركاقعه باردعكلث فكؿ كاقعه متعلقه باردعكل ال تككف ضركرة مجت ه في اإل باتث كركف كؿ كاقعه مجت ه
) (1رضا ارمزغجيث مر ع اابؽث ص .69

)(2عبد ارمجعـ فرج ارصدةث مر ع اابؽث ص 36
)(3امير تجاغكث مر ع اابؽث ص .66

)(4رضا ارمزغجي ث مر ع اابؽث ص70ث ككذرؾ ارم ار ع ارفرجايه ارتي أشار ارياا في هامش ()1

)(5اجظر :أكبرم كرككباتافث ج 12ث رقـ 749ث ص 79ث يلبير بكر فػي اركاقعػه ارمتعلقػه بارػدعكلث راػاره دكتػك ار مػف اكػس 1937ث
ببلجيكؿ كريبير ك ابكرد ج 7ث فقرة 1415ث ص 828ث مشار اريه ردل امير تجاغكث مر ع اابؽث ص 67ث هامش ()2

)(6رمضاف أبك اراعكدث مر ع اابؽث ص 279ث هامش ()1

)(7اجظر :بكداف كبيركث ج 9ث فقرة 117ث ص 243ث هامش ( )1مشار اريه ردل امير تجاغكث مر ع اابؽث ص 67ث هامش ()4
)(8عبد اررزاؽ اراجاكرمث مر ع اابؽ 2ث ص 60
) (9بلؿ ارعدكلث ر ع اابؽث فقرة 97ث ص .98
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باإل بات تككف حتمان متعلقه باردعكل  ...ك قد يقاؿ رماذا يشترط في اركاقعه هذا ارشرطاف معانث كأحدهما –

كهك اإلجتاج – ياتغرؽ اآلبرث فكاف يكفي أف يشترط ركحد ؟ كهذا صحي مف ارجاحيه ارجظريهث كركف
ياتحاف مف ارجاحيه ارعمليهث فصؿ ارشرطيف أحدهما عف اآلبرث فقد يطلب اربصـ إ بات يتض مف
أكؿ كهله أجاا متعلقه باردعكل فاذا يكفي رقبكؿ إ بات هذ اركاقعه قبكالن مبدئيانث حتى إذا تبيف فيما بعد أجاا
غير مجت ه في اإل بات رفض ارقاضي ااتمرار اراير في إ بات اركاقعه أك أضاؼ إرياا كقائع أبرل

تتااجد معااث أما إذا دمج ارشرطاف في شرط كاحدث ككاف البد مف أف تككف اركاقعه مجت ه مف مبدأ األمرث

رـ ياتطيع ارقاضي إ بات اركاقعه قبكالن مبدئيانث فيتعطؿ بذرؾ طريؽ اال بات(.)1

كركف أ اب أصحاب االت ا األكؿ على هذ ارمجاقشه بارقكؿ بأف كاز أك عدـ

كاز قبكؿ

اركاقعه في اإل بات قبكالن مبدئيان ال يمكف أف يتأ ر بارفصؿ بيف هذيف ارشرطيف أك إدما اما في شرط
كاحدث ففي ارحارتيف يشترط أف تككف اركاقعه ارمراد إ باتاا مجت ه في اردعكلث كفي ارحارتيف ي كز قبكؿ

إ بات اركاقعه قبكالن مبدئيا(.)2

كيضيؼ بعض ارفقه في معرض دفاعه عف اإلت ا ارقائؿ ب مع شرطي ارتعلؽ كاإلجتاج في

اركاقعه ارمراد إ باتاا في شرط كاحد بأف اركاقع أف قاضي ارمكضكع يلتزـ باركقائع ارتي يتككف مجاا كاقع
اردعكل كال يات يب إرى طلب إ باتاا إال إذا كاف مجت ان رلفصؿ فيااث كمف هجا كاف ك كب تكافر شرط

ارتعلؽ كاإلجتاج في اركاقعه ارمراد إ باتاا مباش انرث ككاف شرط اإلجتاج يتضمف حتمان ارشرط اآلبر(.)3

كما يرل هذا ارفقه أيضا أف مبدأ حياد ارقاضي في اربصكمه ارقضائيه يؤكد ذرؾ فارقاضي البد

كأف يبجي حكمه على أدره مقدمه في اردعكل كبارطريقه ارتي يجص علياا ارقاجكفث كعلى ذرؾ ال ياتطيع
ارقاضي أف يعكد إرى أدره تحراها بجفاه بارج ار لاه كبعيدان عف اربصكـ كالشؾ أف اراماح بإ بات كاقعه
غير متعلقه باردعكل يتضمف اربركج على هذا ارمبدأث كرذرؾ إذا كاف أحد اربصكـ هك ارذم طلب إ بات
كاقعه غير متعلقه باردعكل كامحت ره ارمحكمه بذرؾ على أااس ككجاا مجت ه فيااث فقد رأيجا أف ت بت

ارمحكمه مف شرط اإلجتاج ياتلزـ كعلى ببلؼ ما رو اربصـ أف تككف هذ اركاقعه متعلقه بمكضكع

اردعكل(.)4

كهجاؾ مف ارفقاات مف رأل في عدـ دمج شرطي ارتعلؽ كاالجتاج في شرط كاحد فائدة تااعد

ارقاضي على تحديد مجطكؽ حكمه برفض طلب إ بات اركاقعه فيقكؿ كجظ انر ألف ارمشرع ارمصرم يشترط

في ارمادة  2مف قاجكف اإل بات عدـ إ تماع هذيف ارشرطيف في شرط كاحدث فإججا جرل اإلبقات على ارتفرقه
))1عبد اررزاؽ اراجاكرمث مر ع اابؽث فقرة 43ث ص .63
) )2بلؿ ارعدكمث مر ع اابؽث ص .98

))3رمضاف أبك اراعكدث مر ع اابؽث ص .277

))4محمكد ماؿ ارديف زكيث ارك يز في ارجظريػه ارعامػه رئلرت ازمػات فػي ارقػاجكف ارمصػرم ث ج3ث 1978ـ ث ص  /1041رمضػاف أبػك
اراعكد ث مر ع اابؽ ث ص .279
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بيجاماث باصه كأف هذ ارتفرقه تااعد ارقاضي على تحديد مجطكؽ حكمه برفض طلب ا بات اركاقعهث فاك

قد يرفض إ باتاا رعدـ تعلقاا باردعكلث كهك ماالن يحتاج األمر معه إرى اربحث في ككجاا مجت ه أك غير
()1

مجت ه فيااث كهك قد يرفض إ بات اركاقعه رككجاا غير مجت ه في اردعكل حتى كرك كاجت متعلقه باا

كهذا كيبلحظ أف اركاقعه ارمراد إ باتاا قد يتكافر بشأجاا شرطي ارتعلؽ بمكضكع اردعكل ككاجتا اا

فياا كمع ذرؾ قد يبدك رمحكمه ارمكضكع عدـ اراماح رلبصكـ بإ باتاا إذا تراتل راا مف األكراؽ كاألدره
()2

ارمقدمه في اردعكل ما يكفي رتككيف عقيدتاا

كفي هذا ارصدد قضت محكمه ارجقض ارفلاطيجيه " اردفاع

ار كهرم ارذم تلتزـ ارمحكمه بتحصيله كتحقيقه كاررد عليهث هك اردفاع ارذم يقدمه اربصـ مؤيدان بدريله أك

يطلب تمكيجه مف ارتدريؿ عليه ككا باتهث كيككف مف شأجه إف ص تغير ك ه اررأم في اردعكلث فإذا تبلؼ
هذا اركصؼ في اردفاع فبل على ارمحكمه إف هي ارتفتت عجهث إذ أجاا غير ملزمه بتكليؼ اربصـ بتقديـ
اردريؿ على دفاعه أك رفت جظر إرى مقتضيات هذا اردفاع كحاباا أف تقيـ قضاتها كفقان رلماتجدات
()3

كاألدره ارمطركحه علياا بما يكفي رحمله"

كما قضت في حكـ وبر بأجه " إذا طرح على ارمحكمه دفاع كاف علياا أف تجظر في أ ر في

اردعكل فإف كاف مجت ان فعليان أف تقدر مدل ديته حتى إذا ما رأته متامان بار ديه مضت إرى فحصه
رتقؼ على أ ر في قضائاا فإف هي رـ تفعؿ كاف حكماا قاص انر.

إغفاؿ ارحكـ بحث دفاع أبدا اربصـ يترتب عليه بطبلف ارحكـ إذا كاف هذا اردفاع كهريان كمؤ انر

في ارجتي ه ارتي اجتاى إرياا إذ يعتبر ذرؾ اإلغفاؿ قصك انر في األاباب اركاقعيه يقتضي بطبلجه(")4

كهذا األمر ال يقتصر بارجابه إل بات اركاقعه فقطث ككاجما يمتد كذرؾ بارجابه راائر األدره ارمقدمه
في اإل بات(.)5

كفيما يتعلؽ برقابه محكمه ارجقض على فصؿ محكمه ارمكضكع في شأف إعتبار اركاقعه ارمراد

إ باتاا مجت ه في اردعكل أـ ال ماأره مكضكعيه تترؾ رتقدير قاضي ارمكضكعث فبل يبضع ررقابه محكمه
ارجقض في هذا ارشأف ماما كاجت األاباب ارتي ااتجد إرياا في تقدير ث إال أجه يبضع في اررقابه مف حيث

) )1امير تجاغكث مر ع اابؽث ص.67

) )2رمضاف أبك اراعكد ث مر ع اابؽ ث ص .279

) )3طعف رقـ  52راجه 2010ث لاه 2012/4/18ث جضاؿ رادةث مر ع اابؽث ص.116

) (4طعػػف رقػػـ 2006/44ث لاػػه 2012/4/9ـث ككػػذرؾ طعػػف رقػػـ 2007/32ث لاػػه 2012/2/27ـث كطعػػف رقػػـ 2011/347ث
لاه 2012/11/29ـث جضاؿ رادةث مر ع اابؽث ص .115

))5حيػػث قضػػت محكمػػه ارػػجقض ارمصػريه اجػػه ( ككاف كػػاف مػػف حػػؽ اربصػػـ أف يطلػػب ااػػت كاب بصػػمه إال أف محكمػػه ارمكضػػكع غيػػر
ملزمه بإ ابته إرى طلبه ألجه مف ارربص ارمبكره راا ث فبل علياا اف هي ارتفتػت عجػه متػى ك ػدت فػي ارػدعكل مػف ارعجاصػر مػا يكفػي
رتككيف عقيدتاا بغير حا ه إرػى اتبػاذ هػذا اإل ػرات)(جقض مػدجي مصػرم طعػف رقػـ  1826راػجه  49لاػه  1982/6/10س 33ع2

ص 721ؽ 129مجشكر على اررابط اإلركتركجي www.cc.gov.eg
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قصكر ارتابيبث أك متى تضمف تقدير أابابان مبارفه رلقاجكفث أك رـ يكف ماببان أك اجطكل على تحريؼ
رلطلب ارمقدـ إل بات اركاقعه(.)1

ثالثاً :أن تكون الواقعة المراد إثباتيا جائزة القبول قانوناً
ارمقصكد بككف اركاقعه ائ انز قبكراا أك ائ انز إ باتاا أف ال يمجع أك يحرـ ارقاجكف إ باتاا()2ث رابب

يتعلؽ بارجظاـ ارعاـ أك اآلداب ارعامه أك ألم ابب مف األاباب ارتي تقتضياا ارصياغه ارفجيه في

اإل بات.

فاذا ارشرط يحقؽ تقديـ ارمصلحه ارعامه متى تعارضت مع مصلحه اربصكـ في اردعكلث فقد

تتكافر كؿ ارشركط ارتي إاتلزماا ارقاجكف في اركاقعه ارمراد إ باتااث مع ذرؾ ال يقبؿ إ باتاا قاجكجانث اكات

كاف ذرؾ رمبارفه اركاقعه رلجظاـ ارعاـ كاآلداب أك رتعارض اإل بات فيه مع ابب مف األاباب ارتي
تقتضياا ارصياغه ارفجيه رئل بات(.)3

فقد يمجع أك يحرـ ارقاجكف إ بات بعض اركقائع غير ارمشركعه رتعلقاا بارجظاـ ارعاـث فم بلن ال يقبؿ

مف اربصـ أف ي بت أحقيه ديف يطارب بهث بإ بات أف هذا ارديف جشأ مف ارقمارث ألف هذا يبارؼ ارجظاـ

ارعاـ.

كذرؾ يعد مبارؼ رلجظاـ ارعاـ إفشات ار ارماجه إذ ال تقبؿ شاادة بعض األشباص كارمكظفيف

كارمحامييف كاألطبات بصفتاـ مؤتمجيف على أارار ارغير فيما علمكا به بمك ب صفتاـث كرك بعد زكاؿ هذ

ارصفه(.)4

) )1قضت محكمه ارجقض ارمصريه بأف " ارمقرر -في قضات هذ ارمحكمه – أف قاضي ارمكضكع هك كحد صػاحب ارحػؽ فػي تقػدير
ما يقدـ اريه مف بيجات كفي فاـ ما يقدـ فياا مف قرائف كفي مكازجه بعضاا باربعض اآلبر كاألبذ بما يطمئف إريه مف أقكاؿ ارشػاكد بػبل

معقػػب عليػػه فػػي ذرػػؾ إال أف ذرػػؾ مشػػركط بػػاف يكػػكف تحصػػيله متفقػان مػػع ار ابػػت فػػي األكراؽ كأال يبػػرج بػػأقكاؿ ارشػػاكد عمػػا يػػؤدم إريػػه

م ػػدركراا" .جق ػػض م ػػدجي مص ػػرم ارطع ػػف رق ػػـ  669را ػػجه  69لا ػػه  2002/4/23س  53ع 1ص583ؽ 112مجش ػػكر عل ػػى ارمكق ػػع

اإلركتركجي www.cc.gov.eg

)(2اػػليماف مػػرقس ثمر ػػع اػػابؽث ص  /71ميػػؿ ارشػػرقاكمث اال بػػات فػػي ارمػكاد ارمدجيػػه كارت اريػػه مكتبػػه ارجاضػػه ارمصػػرم ث 1959

ثص /18تكفيػػؽ فػػرج ث مر ػػع اػػابؽث ص  / 52محمػػكد مػػاؿ زكػػيث مر ػػع اػػابؽث ص / 1042عبػػد ارمػػجعـ أحمػػد ارشػػرقاكمث شػػرح
قاجكف ارمرافعات ارمدجيه كارت اريه ط1ث ارقاهرةث 1950ـ ص .435

)(3رضا ارمرغجي ث مر ع اابؽ ث ص  74ث ك قد قضت محكمه ارجقض ارمصريه " يشػترط فػي اركاقعػه محػؿ اال بػات أف تكػكف ػائزة
ارقبكؿ ك ريات مما يحرـ ارقاجكف إ باتاا تحقيقا ألغراض مبتلفه كحظر اإل بات إذا كاف مجطكيػا علػى إفشػات ألاػرار ارماجػه أك اركظيفػه

– ال يتعلؽ بكاقعه محرـ ا باتاا ث ك اما يتعلؽ بػدريؿ ي ػكز ا باتػه فػي صػكرة معجيػه بمعجػى اف عػدـ ػكاز ارقبػكؿ ال يجصػب علػى كاقعػه
فػػي حػػد ذاتاػػا ث ك اجمػػا علػػى دريلاػػا – بحيػػث تكػػكف اركاقعػػه ارتػػي كقػػؼ علياػػا ارشػػبص باػػبب كظيفتػػه اك ماجػػه ػػائزة ارقبػػكؿ ك ركػػف ال

ي ػػكز ا باتاػػا بشػػاادته  .جقػػض مػػدجي مصػػرم فػػي 1979/2/28ـ ث م مكعػػه أحكػػاـ ارػػجقض اراػػجه  30ث ص  647مشػػار اريػػه فػػي

ارمر ع اراابؽ جفس ارمكضكع.

)(4ارمادة (77ث )76مف قاجكف اربيجات ارفلاطيجي رقـ ( )4راجه  .2001ك يقابلاا ارمكاد مف  65إرى  67مف قػاجكف اإل بػات ارمصػرم
ك ارمكاد مف  35ارى  38مف قاجكف اربيجات األردجي.
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كقد ير ع ارمجع – كما يذهب ارفقه اراائد – إرى تحقيؽ أغراض ارصياغه ارفجيهث كما هك األمر

فيما افترضه ارقاجكف رصحتاا()1ث أك على األقؿ ال ي يز ارقاجكف إ باتاا إال بدريؿ معيفث كاألم له على
هذيف ارجكعيف ك يرة جذكر مجاا ما يلي:

 -1فمن أمثمة الحاالت التي ال يجيز فييا القانون إثبات عكس واقعة ثابتة بمقتضى القانون ما
يمي:

أ -تقضي ارمادة( )110مف قاجكف اربيجات ارفلاطيجي ( -1األحكاـ ارجاائيه تككف ح ه فيما فصلت
فيه مف ارحقكؽ كال ي كز قبكؿ دريؿ يجقض هذ ارح يهث كركف ال تككف رتلؾ األحكاـ هذ ارح يه

إال في جزاع قاـ بيف اربصكـ أجفااـ دكف أف تتغير صفاتاـ كتتعلؽ بذات ارحؽ محبلن كاببانث -2
تقضي باذ ارح يه مف تلقات جفااا".

فاركاض مف هذا ارجص فيما يتعلؽ بح يه ارحكـ ارجاائي أجاا ح يه قاطعه ال ي كز إ بات

عكااا بأم حاؿ مف األحكاؿث ألجاا قريجه قاجكجيه قاطعه قررها ارقاجكفث فما أصدر ارقضات في شأجه حكمان

جاائيان يفترض بمقتضى هذ ارقريجه مطابقان رلكاقع كارحقيقه اركاقعيهث فبل ي كز إ بات ببلفهث ألف ارقريجه

ارقاجكجيه ارقاطعه ال تقبؿ إ بات ارعكس()2ث أم ال ي كز جقضاا بأم دريؿ مف أدره اإل بات حتى باإلقرار أك
اريميفث فاإلقرار بأف ما فصؿ فيه ارحكـ ارحائز رح يه األمر ارمقضى فيه مبارؼ رلحقيقه ال يعتد به كال
يترتب عليه جقض ارح يهث كذرؾ ال ي كز تك يه اريميف على أف ما حاز ح يه األمر ارمقضي فيه
()3

مبارؼ رلحقيقه

كأيضان مف أم له ارقرائف ارقاجكجيه ارقاطعه ارتي يجص ارقاجكف على عدـ كاز إ بات

عكاااث ما تقضي به ارمادة ( )195مف ارقاجكف ارمدجي ارفلاطيجي مف أف "حارس ارحيكاف كرك رـ يكف

ماركان ره مائكؿ عما يحد ه ارحيكاف مف ضرر كرك ضؿ ارحيكاف أك تارب ما رـ ي بت ارحارس أف كقكع
ارضرر كاف بابب أ جبي ال يد ره فيه".

فمائكريه حارس ارحيكاف هجا تتأاس على قريجه قاجكجيه قاطعه تفترض بطأ ارحارسث كهذا اربطأ

يعد كاقعه ابته فرضانث بمقتضى ارقاجكفث كبارتاري ال ي كز قبكؿ دريؿ ي بت عكااا مف ارحارس ارذم ال

)(1اليماف مرقس ث أصكؿ اال باتث ص  /71عبد اربااط معي ث مر ع اابؽث ص  / 62عبػد ارمػجعـ فػرج ارصػدة ث مر ػع اػابؽ ث
ص  /37حايف ارمؤمف ث جظريه اال بات ص .39

) )2كتقابلاا ارمادة ( )101مف قاجكف اإل بات ارمصرمث كأيضان ( )41مف قاجكف اربيجات األردجػيث رقػـ  30راػجه 1952ث كتػرل ارباح ػه

أف ارمادة( )110مف قاجكف اربيجات ارفلاطيجي قد إعتبلها بلػؿ حيجمػا اشػترطت فػي ارحكػـ إلكتاػابه ارح يػه – أف يكػكف جاائيػانث مػع أف

ارح يه ال تقتصر على األحكاـ ارجاايه فقطث بؿ تمتد إرى األحكاـ االبتدائيه أيضانث األمر ارذم يعجي أف ارح يه تلحؽ بارحكـ ارقضػائي
ارمكضػػكعي مػػا داـ قطعيػانث بصػػرؼ ارجظػػر عػػف ككجػػه ابتػػدائيا أك جاائي ػان كبجػػات عليػػه تكصػػي ارباح ػػه ارمشػػرع ارفلاػػطيجي بتعػػديؿ ارمػػادة (

 )1/ 110مف قاجكف اربيجات رتصب على ارجحك اآلتي "األحكاـ ارقطعيه تككف ح ه فيما فصلت فيه مف ارحقكؽ "...
) )3عبد اا بليؿ ارف ار كيكاؼ عبد اا ارغرباكمث مر ع اابؽث ص.285
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ياتطيع أف يجفي هذا اربطأ()1ث كهذا هك جفس ارحكـ بارجابه رحارس ارشيت ارذم يتطلب عجايه باصه أك
حرااه باصه كاآلالت ارميكاجيكيه ارتي جصت علياا ارمادة ( )197مف جفس ارقاجكف.

ب -تقضػػي ارمػػادة ( )144مػػف قػػاجكف اربيجػػات ارفلاػػطيجي بأجػػه "يترتػػب علػػى تك بػػه اريمػػيف ارحااػػمه
ارتجػػازؿ عمػػا عػػداها مػػف اربيجػػات بارجاػػبه رلكاقعػػه ارمتعلقػػه باػػاث كال ي ػػكز رلبصػػـ أف ي بػػت كػػذب
اريميف بعد أف يؤدياا اربصـ ارذم ك ات اريه أك ردت عليهث على أجه إذا بت كذب اريميف بحكـ
زائيث فإف رلبصـ ارذم أصػابه ضػرر مجاػا أف يطارػب بػارتعكيضث دكف إبػبلؿ بمػا قػد يكػكف رػه

مف حؽ في ارطعف على ارحكـ ارذم صدر ضد بابب اريميف اركاذبه"(.)2

فيتبيف مف هذا ارجص أجه إذا كاجت اركاقعه ارمراد إ باتاا مبارفه رلكاقعه ارتي أديت بشأجاا اريميف

ارحاامهث فإجه ال ي كز رمف ك ه اريميف ارحاامه أف ي بت عكس ما أفادت هذ اريميفث ألف ارقاجكف
افترض عجد تك يه اريميف ارحاامه()3ث إف مف طلباا تجازؿ عف ميع كاائؿ اإل بات األبرل كرضي بذمه
بصمه كاالحتكاـ إرى ضمير ث كذرؾ ما رـ يكف قد بت كذب اريميف بحكـ قضائي

()4

فإف رلبصـ ارذم

أصابه ضرر مجاا أف يطارب بصمه بارتعكيض دكف إببلؿ بما يككف ره مف حؽ ارطعف على ارحكـ

ارذم صدر ضد بارطرؽ ارمبجيه في ارقاجكف.

ت -تقتضى ارمادة ( )116مف قاجكف اربياجات ارفلاطيجي بأف" اإلقرار ارقضائي ح ه على ارمقر ما
()5

رـ يكذبه ظاهر ارحاؿ

فاإلقرار ارقضائي ح ه على ارمقرث كح يه اإلقرار ارقضائي تحكماا بلث قكاعد رئيايه األكرى

أف رئلقرار ح ه كامله في اإل باتث كار اجيه أف ره ح ه قاصرة()6ث كارقاعدة ار ار ه تتم ؿ في عدـ كاز
ت زئه اإلقرار كمف تلؾ ارقكاعد جاتبلص أف اإلقرار ح ه قاطعه على ارمقرث كأجه ال ي كز رلمقر ارر كع

في إقرار ث كما أف اإلقرار ح ه مقيدة رلقاضيث كيؤبذ على ارمشرع ارفلاطيجي بأجه اكتفى بارقكؿ بأف

اإلقرار ح ه على ارمقرث دكف أف يكض بأف هذ ارح يه قاطعه عليه(.)7

) )1إياد اد ارحؽث مر ع اابؽث ص /478غير أجه يبلحظ أف ارحائز ياتطيع جفي عبلقه اراػببيه بإ بػات اراػبب األ جبػيث كمػع ذرػؾ
فقرجيه تكافر اربطأث كرك أجاا كصفت بأجاا قريجه قاطعه ال تقبؿ إ بػات ارعكػسث إال أجػه ي ػكز رمػف تقػررت ارقريجػه رصػارحه أف يدحضػاا

باإلقرار أك باريميفث أجظر بشأف ذرؾ عبد اررزاؽ اراجاكرمث مر ع اابؽث ص 64ث امير تجاغكث مر ع ص.69

) (2كيقابلاا ارمادة ( )117مف قاجكف اال بات ارمصرم ث ك ارمادة ( )147مف قاجكف أصكؿ ارمحاكمات ارلبجاجي /راجه .1983
)(3عبد ارمجعـ فرج ارصدة ث مر ع اابؽ ث ص .453

) (4بلؿ ارعدكم ث مر ع اابؽ ث ص  /105رمضاف أبك اراعكد ث مر ع اابؽ ث ص "298

) (5ارمادة ( )115مف قاجكف اربيجات ارفلاطيجي عرفت اإلقرار بأجه " إعتراؼ اربصـ بكاقعه أك عمؿ قاجكجي مػدعى بػأم مجامػا عليػه"ث
كتعريؼ ارمادة ( )115مف قاجكف اربيجات فيػه تزيػد بػذكر رعبػارة " كاقعػه أك عمػؿ قػاجكجي" حيػث أجػه كػاف باإلمكػاف اإلكتفػات بعبػارة كاقعػه
قاجكجيه ككجاا تشمؿ اركاقعه اكات كاجت ماديه أك عمبلن قاجكجيان .عبداا ارف ار كيكاؼ ارغرباكمث مر ع اابؽث ص.166

) (6قض ػػت محكم ػػه ار ػػجقص ارفلا ػػطيجيه ب ػػأف ( اإلقػ ػرار ح ػػه قاصػ ػرة كاربجي ػػه ح ػػه متعدي ػػه) طع ػػف رق ػػـ  53را ػػجه  – 2003لا ػػه

2003/10/23ث أكرـ كبلبث مر ع اابؽ ثص.19

) (7عبد اا ارف ار كيكاؼ ارغرباكمث مر ع اابؽث ص.198
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كما أف هذا اإلقرار ملزـ رلمحكمه فيتعيف علياا األبذ به دكف أيه الطه تقديريه راا باذا

اربصكصث فبل يحؽ راا إحاره اردعكل إرى ارتحقيؽ إل بات عكاهث كما ال ي كز راا تك يه اريميف
ارحاامه إرى اربصـ في كاقعه أقر باا.

كبارتاري يككف ارمقر ره معفيان مف عبت إ بات اركاقعه محؿ اإلقرار كعليه إذا كاجت اركاقعه ارتي

يطلب أحد اربصميف إ باتاا مبارفه ركاقعه ابؽ أف أقر بااث فإف تلؾ اركاقعه ارمراد إ باتاا ال تككف ائزة
اإل بات

(.)1

 -2أمثمة الحاالت التي ال يجيز فييا القانون اثبات واقعة معينة اال بدليل معين ما يمي:
تقضي ارمادة ( )11مف قاجكف اربيجات ارفلاطيجي "اراجدات ارراميه ح ه على اركافه بما دكف

فياا مف أمكر قاـ باا محررها في حدكد مامتهث أك كقعت مف ذكم ارشأف في حضكر ما رـ ي بت تزكيرها
()2

بارطرؽ ارمقررة قاجكجا.

فاركاض م ف ارجص اراابؽ أف اراجدات ارراميه ال تاقط ح يتاا إال عف طريؽ ارطعف بارتزكير

هذا فيما كرد على رااف ارمكظؼ ارعاـ أجه علمه بجفاهث كتطبيقان رذرؾ قضت محكمه ارجقض ارفلاطيجيه
في حكـ راا بأف ( اجد ارديف ارمجظـ اجد رامي ال ي كز ارطعف فيه إال بارتزكير)

()3

أما ما قرر ركايه عف ارغير في كز دحضاا بإ بات ارعكس كفقان رلقكاعد ارمقررة في اإل باتث كرقد
()4

قضت بذرؾ محكمه ارجقض ارفلاطيجيه بأف ( ال ي كز إ بات عكس ما بت باركتابه إال باركتابه"

كما تقضي ارمادة ( )238مف قاجكف أصكؿ ارمحاكمات ارلبجاجي راجه  1983بأجه "ال ي كز

اإلاتحبلؼ على فعؿ رمي أك على عمؿ مبارؼ رلجظاـ ارعاـ أك اآلدابث كال على عقد يك ب ارقاجكف

رصحته اجدان بطياث كال على إجكار كاقعه يفيد اجد رامي حصكراا بحضكر ارمكظؼ ارذم تـ ارعمؿ
ارقاجكجي أمامه كال على إجكار كاقعه ابته بقرجيه قاجكجيه قاطعه ال تقبؿ إ بات ارعكس" كرقد قضت ارمادة

( )133مف قاجكف اربيجات ارفلاطيجي " ال ي كز تك يه اريميف ارحاامه في كاقعه مبارفه رلجظاـ ارعاـ أك
اآلداب كي ب أف تككف اركاقعه ارتي تجصب علياا اريميف متعلقه بشبص مف ك ات إريهث فإذا كاجت غير

شبصيه ره اجصبت على م رد علمه بااث "كرقد قضت محكمه ارجقض ارفلاطيجيه بأف (تك يه اريميف
) (1قضػػت محكمػػه ارػػجقض ارمص ػريه بػػأف ( اإلق ػرار ارقضػػائي طبق ػان رػػجص ارمػػادة  103مػػف قػػاجكف اإل بػػات هػػك إعت ػراؼ اربصػػـ أمػػاـ
ارقضات بكاقعه قاجكجيه مدعى باا أ جات اراير في اردعكل ارمتعلقه باذ اركاقعه بما يبجي عليه إعفػات بصػمه مػف إقامػه ارػدريؿ علػى تلػؾ

اركاقعه كاألصؿ فػي اإلقػرار أف يكػكف صػريحان فػبل ي ػكز قبػكؿ اإلقػرار ارضػمجي مػا رػـ يقػـ دريػؿ يبجػى علػى ك ػك كمرمػا ) جقػض مػدجي

مصرم رقـ  207راجه  49لاه  1969/12/22س 30ع 3ص 361ؽ 404مجشكر على اررابط اإلركتركجي www.cc.gov.eg

)(2كيقاباػػا ارمػػادة ( )11مػػف قػػاجكف اال بػػات ارمصػػرم ارتػػي تقضػػي بػػأف " ارمحػػررات ارراػػميه ح ػػه علػػى ارجػػاس كافػػه بمػػا دكف فياػػا مػػف
أمكر قاـ باا محررها في حدكد مامته أك كقعت مف ذكم ارشأف في حضكر ما رـ يتبيف تزكيرها بارطرؽ ارمقررة قاجكجان"

)(3طعف رقـ  354راجه 2010ث لاه 2011/4/6ث جضاؿ رادة مر ع اابؽث ص / 70ككذرؾ طعف رقـ  22راػجه 2002ث لاػه

2002/4/19ث أكرـ كبلبث مر ع اابؽثص.6

) (4طعف رقـ  22راجه 2002ث لاه 2002/4/19ث أكرـ كبلبث مر ع اابؽث ص6
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ارحاامه في كاقعه مبارفه رلجظاـ ارعاـ أك اآلداب ارعامه أ ر مبارفه رلقاجكف(")1ث كرقد قضت محكمه

ارجقض ارمصريه في هذا ارصدد بأف "مفاد ارجص في ارفقرة األكرى مف ارمادة  115مف قاجكف اإل بات
على أجه ال ي كز تك يه اريميف ارحاامه في كاقعه مبارفه رلجظاـ ارعاـ – إف ارشارع – كعلى ما يؤبذ مف

مذكرة ارمشركع ارتمايدم رلقاجكف ارمدجي – قد أقر ارفقه ارقضات على ما قيد مف جطاؽ تطبيؽ اريميف

ارحاامه كمجه ما ر

في ارقضات ارمصرم مف عدـ كاز ارتحليؼ على كاقعه تككف ريمه جائيه

تأاياان على أجه ال يص أف يككف ارجككؿ عف اريميف دريبلن على إرتكاب ار ريمه كال ي كز إحراج مركز

اربصـ كتحليفه مدجيان على ما ال ي كز ارتحليؼ عليه جائيانث كرما كاف اربيف مف ارحكـ ارمطعكف فيه أجه
قد أقاـ قضاؤ برفض اإلدعات بتزكير عقد ارتبارج على دعامه كاحدة كهي أف ارطاعف ك ه يميجان حاامه
في كاقعه إبتبلس ارتكقيع على بياض مبلفتاا ارمطعكف ضدها فكاف ابتبلس ارتكقيع على بياض ريمه
مأبكذة بعقكبه ارتزكير في األكراؽ ارعرفيه كهي عقكبه ارحبس مع ارشغؿ طبقا رلمادتيف  340-215مف
قاجكف ارعقكبات – ال ي كز تك يه اريميف ارحاامه فيااث فاف ارحكـ يككف قد أقاـ قضاؤ على اجد مف

إ رات باطؿ كقع على ببلؼ ارقاجكف ي يز ارطعف عليه بارجقض كيك ب جقضه ككارغات ما كاف أاااان ره
()2
مف أحكاـ كأعماؿ الحقه"
كمما ت در اإلشارة إريه أبي انر أف ماأره ككف اإل بات ائ انز قاجكجان أك غير ائز تعد مف ماائؿ

ارقاجكف تبضع ررقابه محكمه ارجقض كال ياتقؿ بتقديرها قاضي ارمكضكعث ألف عدـ كاز إ بات اركاقعه

إجما ير ع دائمان إرى حكـ في ارقاجكف يمجع مف هذا اإل بات(.)3

كبارتاري ال ي كز ره م بلن إ بات عدـ ارتكقيع على كرقه ابؽ ارحكـ بصحتاا بعد اجكارهاث ألف أمر

ارقاضي بإ رات ارتحقيؽ في هذ ارحاره غير ائز قاجكجان ألجه يعتبر إببلالن بح يه األمر ارمقضي به(.)4

) (1طعف رقـ  656راجه 2011ث لاه 2013/2/10ث أكرـ كبلبث مر ع اابؽث ص.20

)(2جقض مدجي مصرم طعف رقـ  631راجه  47لاه  1980/3/12س 31ع 1ص 690مجشكر عبر اررابط www.cc.gov.eg

)(3عبد اررزاؽ اراجاكرمث مر ع اػابؽث ص  / 64تكفيػؽ حاػف فػرج ث مر ػع اػابؽ ث ص  / 4ميػؿ ارشػرقاكم ث مر ػع اػابؽ ث ص

 / 18أدكار عيد ث مر ع اابؽ ص  / 54رمضاف أبك اراعكد ث مر ع اػابؽ ث ص  / 301ودـ كهيػب ارجػداكم ث مر ػع اػابؽ ث ص
.44

)(4اليماف مرقس ث األدره اربطيه ك إ راتاتاا ث ارقاهرة ث 1967ـث ص  /32عبد اركدكد يحيى ث مر ع اابؽ ث ص .97
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الفصل الثاني
قواعد عبء اإلثبات
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الفصل الثاني

قواعد عبء اإل ثبات
إف قكاعد عبت اال بات في ارقاجكف ريات عامهث كريات شامله ر ميع ارحاالت كما أجاا ال تتاـ

باركضكحث حيث اجقامت ارقكاجيف في م اؿ عبت اإل بات

()1

فج د أف بعض ارقكاجيف رـ تجص على قكاعد عبت اإل بات جاائيان ككاجما اكتفت بذكر كاائؿ

اإل بات كحصرها في كاائؿ معيجهث كعجد بحث كؿ كايله يتبيف مف يقكـ بااث أم كزعت عبت اإل بات
()2

على ارمدعى كارمدعى عليه دكف تحديد كال تميز راما

كاقتبس مجاا بعض ارمكاد (:)3

كاربعض اآلبر اار في ظؿ ارشريعه اإلابلميه

مما دفع بشراح ارقاجكف إرى اإلاتجتاج بأف قكاعد عبت اإل بات في ارقاجكف ارمدجي كقاجكف اإل بات

تاتمد شعاعاا كتاتكحي ارجصكص كارقكاعد مف ارشريعه اإلابلميه في مبدئاا ارعاـ (اربيجه على ارمدعى

كاريميف على مف أجكر) كأف اردائف في جص ارقاجكف هك ارمدعىث كأف ارمدعى هك كؿ مف يدعي ببلؼ

ارظاهرث أم هك مف يدعى ببلؼ ار ابت أصبلن أك عرضان أك فرضان كأف ارمبدأ ارعاـ هك إحتراـ اركضع
ار ابتث اكات أكاف ابتان بأصله أـ ابتان عرضان بإقامه اردريؿ كارح ه عليهث أـ كاف ابتان بفرض ارقاجكف
بارجص عليه بارقرجيه ارقاجكجيه ر اه أحد اربصكـ()4ث فارقاجكف يحترـ اركضع ار ابت كيعمؿ على إاتقرار
()5

ارمعامبلت كرك أدل إرى ارظلـ أحياجان.

فمف ادعى ببلؼ ارظاهر فإجه ي ير حاره ديدة ككضعان عارضان في ب عليه أف يقكـ بإ باتهث

كمف يدعى أجه دائف تلزمه إقامه اربيجه (اردريؿ) على ك كد حقهث كي ب على مف يدعى اقكط اإلرتزاـ أف
ي بت صحه قكرهث كهذا ما ذهب إريه ارمشرع ارفلاطيجي في قاجكف اربيجات في ارباب األكؿ في إ بات

اإلرتزاـ حيث إقتصر على مادة كاحدة كهي ارمادة ار اجيه ارتي تقضي بأف "على اردائف إ بات اإلرتزاـ كعلى
ارمديف إ بات ارتبلص مجه".

) (1عبد اربااط ميعيث جظاـ اإل بات في ارقاجكف ارمدجي ارمصرمث مكتبه كهبهث ارقاهرةث ط1ثص.90

)(2كهبػػه ارزحيلػػيث مر ػػع اػػابؽث ص (.709كمجاػػا ارقػػاجكف اراػػكرم رقػػـ  359راػػجه  1947حيػػث جػػص فػػي ارمػػادة األكرػػى مجػػه علػػى
كاائؿ اإل بات كرـ يجص على قكاعد رعبت اإل بات جاائيان)

) (3حايف ارمؤمفث مر ع اابؽث ص .182حيث ذكر أف قػاجكف اإل بػات ارع ارقػي رقػـ  107راػجه  1979تبجػى بمػس مػكاد فػي عػبت
اإل بات مأبكذة مف ارفقه اإلابلمي كجظماا في ارمكاد (.)448-444

)(4اليماف مػرقس يقػرر أف اربيجػه علػى مػف ادعػى بػبلؼ ارظػاهرث كيػرل أف ارمبػدأ ارعػاـ هػك إحتػراـ ارظػاهر كأف ارظػاهر بل ػه أجػكاع:
ظاهر أصلي كظاهر بارعرض كظاهر ارفرضث مر ع اابؽث ص 86

)(5كهبه ارزحيليث مر ع اابؽث ص 710
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كهذ ارمادة هي جص ارمادة األكرى مف قاجكف اإل بات ارمصرم كير ع مصدرها إرى ارمادة 1315

مف ارقاجكف ارمدجي ارفرجاي ارصادر اجه 1803ـ ارتي تجص على (مف يدعى تجفيذ إرتزاـ ي ب عليه
إ باته كعلى مف يدعى ارتبلص مجه أف ي بت اركفات بهث أك أف ي بت اركاقعه ارتي أدت إرى اجقضائه).

كيتبادر إرى ارذهف أف ارجصكص أعبل تتعلؽ بارماائؿ ارماريه في حيف أجاا تشتمؿ على ميع

ارركابط ارقاجكجيه رذرؾ ترل ارباح ه تعديؿ صياغه ارمادة ار اجيه مف قاجكف اربيجات ريصب رفظ ارمدعى بدؿ
مف رفظ اردائفث كارمدعى عليه بدؿ مف رفظ ارمديف رشمكريه رفظ ارمدعى حيث ال تصل أف تككف ارقاعدة

حاره كاحدة بؿ ي ب أف تشمؿ ميع ارحاالت.

كما أجه يبلحظ على هذ ارجصكص أجاا جاقصهث كرـ تبيف ارمكلؼ بعبت اإل باتث كرـ تجظـ دكر

كؿ مف ارمدعى كارمدعى عليه في عبت اإل باتث كرذرؾ اجطلؽ شراح ارقاجكف في تأصيؿ عبت اإل بات ك
إبراج قكاعد كمبادئه كأااه(.)1

كبجات على ما تقدـ اجتعرض ردرااه ذرؾ مف ببلؿ درااه ارمبادئ ارتي يبضع راا عبت اإل بات

ـ ارتطبيقات ارعمليه رتلؾ ارمبادئ كأبي انر رقكاعد تكزيع عبت اإل بات كتجقله بيف اربصكـ كعليه اكؼ

تقكـ ارباح ه بااتعراض مكضكع هذا ارفصؿ مف ببلؿ مبح يف.
المبحث األول :قكاعد تحديد ارمكلؼ باإل بات.

المبحث الثاني :تكزيع عبت اإل بات كجقله كاالتفاؽ علي تعديله.

) (1أحمد جشأتث مر ع اابؽث ص  /43عبد اربااط ميعيث مر ع اابؽث ص .90
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المبحث األول
قواعد تحديد المكمف باإلثبات
الشؾ أف تحديد ارطرؼ ارذم يقع عليه عبت اإل بات ره أهميه كبيرة في بكت ارحؽ أك عدـ
بكتهث كذرؾ حابما ي ار ارقاضيث إذ يجبغي عليه أكالن أف يحدد ارمدعى مف ارمدعى عليه كبارتاري ياتطيع

تحديد مف يقع عليه عبت اإل باتث كيبلحظ أف تكليؼ أحد اربصميف باإل بات يحتكم على حكـ ضمجي

مف ارقاضي بتصديؽ ارطرؼ ار اجيث كترؾ محؿ اإل بات في يد كاإلكتفات بقكرهث كبارتاري تر ي

اجبه

على ار اجب األكؿث كهذا يعجي مف ارجاحيه ارعمليه أجه إذا كلؼ أحد طرفي اربصكمه بعبت اإل باتث

ففشؿ في إقامه ارح ه على دعكا أك كاف اردريؿ ارذم أتى به ضعيفانث ال يقكل على إ بات اردعكلث بار

حقه مع إحتماؿ ككجه صادقانث كقكره صحيحانث كترؾ ارحؽ مع اآلبر أك زت مف ارمدعي به(.)1

رذرؾ إف عمليه تحديد مف يقع عليه عبت اإل بات ماأره بارغه األهميه مف ارجاحيه ارعمليهث ألف

مصير اردعكل يتكقؼ عليااث فقد يبار ك ير مف ارجاس اردعكل ال رشيت إال رع زهـ عف إقامه اردريؿ
ارذم يكصؿ إرى إقجاع ارقاضي بحقاـث ذرؾ أف اإل بات ال يككف كا بان على كؿ مف اربصميف في وف
كاحدث ككاال ألرقى كؿ بصـ هذا اركا ب على عاتؽ بصمهث كرما أمكف ارفصؿ في أم جزاع(.)2

رذرؾ اجتجاكؿ مكضكع هذا ارمبحث في مطلبيف األكؿ :ارمدعى مف يتحمؿ عبت اإل بات كفي

ارمطلب ار اجي :تطبيقات باصه رلمدعى.

المطمب األول

المدعي من يتحمل عبء االثبات
تتفؽ ارتشريعات على مبدأ تكليؼ اربصـ ارذم يدعى شيئان إقامه اردريؿ على ما يدعيهث ككاال

إعتبر إدعاؤ م ردان ال أااس ره فترفض دعكا .

رذرؾ ج د أف ارفقه اإلابلمي كضع قاعدة ( :اربيجه على مف ادعى) كاعتمدها عمر بف اربطاب

– رضي اا عجه – في قضائه( )3عمبلن بما ات عف راكؿ اا صلى اا عليه كالـ اجه قاؿ( :رك أعطى

ارجاس بدعكاهـ الدعى أجاس دمات ر اؿ كأمكاراـث كركف اربيجه على ارمدعى كاريميف على مف أجكر)(.)4

) (1كهبه ارزحيليث مر ع اابؽ ثص .646

) )2محمد عكض مصطفىث عػبت اإل بػات فػي ارػدعاكم ارمدجيػه كار جائيػهث د اراػه مقارجػهث راػاره ما اػتيرث امعػه ارجيلػيفث اراػكدافث

2018ث ص35

) (3ابف ارقيـ ار كزيهث مر ع اابؽث ص .90

) (4ارحافظ محمد بف إاماعيؿ ارببارمث صحي ارببارمث مطبكع مع شرحه فت اربارم البػف ح ػرث ط3ث طبعػه دار ارمطبعػه اراػلفيه
ث راجه 1407هػػثص.61
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كيقرر ارقاجكف ارركماجي هذا ارمبدأث كهك ما يعبر عجه ارقاجكف ارفرجاي بقاعدة أف "مف يطارب

بتجفيذ إرتزاـ عليه إ باته(.)1

كرقد جصت ارمادة ار اجيه مف قاجكف اربيجات ارفلاطيجي على ذرؾ فقضت "على اردائف إ بات

اإلرتزاـ" (.)2

كما جصت على ذرؾ أيضان أغلب ارتشريعات ارعربيه()3ث ككاف ابتلفت عبارتاا فارمعجي كاحدث كمف

ذرؾ ارمادة األكرى مف قاجكف اإل بات ارمصرم رقـ  25راجه ( 1968على اردائف إ بات اإلرتزاـ) كارفصؿ

 420مف م له االرتزامات كارعقكد ارتكجايه راجه 1960ـ( :إ بات اإلرتزاـ على ارقائـ به).

فتطبيقان راذا ارمبدأ يككف على ارمدعى ارذم يطارب بصمه بديف يدعيه أف ي بت ك كد ارابب

ارذم أجشأ هذا ارديفث كذرؾ بإبراز ارعقد أك بإقامه اردريؿ على أيه كاقعه يترتب علياا إرتزاـ بذمه اربصـث

ككاذا طلب ارعامؿ ارمفصكؿ عف عمله تعكيضان على أااس فصله كاف مف اجب صاحب ارعمؿ تعافيان

فإف على ارعامؿ ارقياـ بإ بات هذا ارتعاؼ(.)4

كراذ ارقاعدة أهميه كبرل بؿ يمكف إعتبارها مف ارمبادئ األااايه ارتي يظار أ رها باصه في

ارم اؿ ارعملي رلمحاكـث إذ أف تعيف مف يقع عليه عبت اإل بات مف اربصكـ يحدد أيضان مف ايحكـ

رصارحه إذا رـ يتكصؿ ارمكلؼ باإل بات إرى إقجاع ارقاضيث ذرؾ أف ارحكـ يتكقؼ على ارمكقؼ ارذم
يتبذ مف يتحمؿ عبت اإل باتث فع ز ارمدعي عف إ بات ما يدعيه ابب في أف يبار دعكا ث إذا أف

ارقاضي يفصؿ عادة إما إلقتجاعه بما قدـ إريه مف أدرهث أك رع ز ارمدعي عف إ بات إدعائهث كمف ـ

فاربصـ ارملزـ باإل بات يتحمؿ كا بان م قبلن ركاهلهث كال شؾ أف مركز ارمدعي في هذ ارحاره أشؽ كأعار

مف مركز بصمه اكات رما يتعيف عليه ارقياـ به مف إ بات ببلؿ اير اردعكلث أك رما يأمله مف جتائج

عجد ارفصؿ فياا(.)5

) (1رضا ارمرغجيث أحكاـ اال باتث مر ع اابؽث 42

) (2قض ػػت محكم ػػه ار ػػجقض ارفلا ػػطيجيه " ع ػػبت ا ب ػػات ارم ػػدعي ب ػػه يق ػػع عل ػػى م ػػف يدعي ػػه ب ػػارطرؽ ارت ػػي بيجا ػػا ارق ػػاجكف " ارطع ػػف رق ػػـ

 2002//181مدجيث كريد ارحايؾث م مكعه مبتارة مف أحكاـ محكمػه ارػجقض ارفلاػطيجيهث ار ػزت اركاحػد ارعشػريف ث ص 293ث ككػذرؾ
قضػ ػػت بػ ػػأف ارمػ ػػدعى – هػ ػػك ارمكلػ ػػؼ قاجكجي ػ ػان بإ بػ ػػات دع ػ ػكا كتقػ ػػديـ األدرػ ػػه ارمؤيػ ػػدة راػ ػػا"ث طعػ ػػف رقػ ػػـ  181راػ ػػجه 2002ث لاػ ػػه

2003/12/18ـث أكرـ كبلبث مر ع اابؽثص.6

) (3اليماف مرقس ث أصكؿ اال بات ث مر ع اابؽ ث ص .83

) )4حاػػيف كيػػر ث أصػػكؿ قػػاجكف ارعمػػؿث ط3ث مجشػػأة ارمعػػارؼث االاػػكجدريهث 1979ث ص 773ث كمػػا بعػػدها /ػػاليماف مػػرقس ث مر ػػع
اابؽ ث ص .84

) )5رضػػا ارمرغجػػي ث مر ػػع اػػابؽ ث ص  / 42اػػليماف مػػرقس ث مر ػػع اػػابؽ ث ص  82حيػػث يقػػكؿ "اف تعيػػيف اربصػػـ ارػػذم يكلػػؼ

باإل باتث أمر بارت اربطر في اير اردعكل ك في جتائ ااث ألجه يلقي على هذا اربصـ عبئا قيبلن ي عله في مركز دكف مركػز بصػمهث
إذ يكلفه أم ار إي ابيان تتكقؼ عليه جتي ه اردعكلث بيجما يكتفي مف بصمه أف يقؼ مف اردعكل مكقفا البيانث كفي هذا كحد بػادرة ر حػاف
كفه ار اجي على كفه األكؿ كبباصه في ارحاالت ارتي يككف فياا تقدير اردريؿ مترككان رلقاضي كما هك ارحاؿ بارجابه رئل بات باربيجػه أك

ارقرائف"
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رذرؾ يجبغي أف يحدد بدقه ارمقصكد بارمدعىث هؿ هك ارذم يرفع اردعكل؟ أك ارذم يدري بإدعات

أماـ ارقاضي اكات كاف مدعيان في األصؿ أك إجتقؿ مف مركز ارمدعى عليه أصبلن إرى مركز ارمدعى
رقيامه بإدعات ديد في دفعه رمزاعـ بصمه؟ رئل ابه عف ذرؾ اجقكـ بدرااه ارمقصكد بارمدعى شكبلن ـ
جعرض رتحديد مكضكعان.

أوالً :تحديد المدعى شكالً:

الشؾ أف رفظ ارمدعى يجصرؼ في اصطبلح ارمرافعات إرى ارقائـ باردعكلث فاك ارذم يدعى

شيئانث كمف ـ يقع عليه هك إ بات ما يدعيهث بحيث يضطلع باردكر اإلي ابي في اردعكلث بيجما يبقى
مكقؼ بصمهث ارمدعى عليه البيان.

كتطبيقان رذرؾ يتحمؿ اردائف ارذم يدعى ك كد ديف ره بذمه ارمديف عبت إ بات اركاقعه ارتي

أجشأت ارديفث فيقدـ رلمحكمه اجد ارديفث أك ياتحضر شاكدان متى أ از ارقاجكف ره ذرؾث كهكذا مف يرفع

دعكل على غير يطاربه بملكيه عقار في حيازة األبيرث يلزمه إقامه اردريؿ على ملكيته هك راذا ارعقار.

كيبقى ارمدعى عليه في هذ ارمرحله في إجتظار إ بات ارمدعىث فإذا ع ز هجاث أك أ بت بدريؿ

غير كاؼ أك بغير اردريؿ ارماتك بث بار دعكا ث دكف حا ه ألف يطارب ارقاضي ارمدعى عليه بتحديد

مكقفه ت ا اردعكل(.)1

ركف البيه مكقؼ ارمدعى عليه تجتاي عجد حد معيف ذرؾ أجه إذا أفل ارمدعى في إ باته فاعتبا انر

رحؽ اربصكـ في ارم اباه باألدرهث يفت ارم اؿ رلمدعى عليه ركي ي يب عف اردعكلث فإذا الـ بإدعات
بصمهث كاف ذرؾ إق ار انر مجهث يؤدم إرى ارحكـ رفائدة ارمدعى أما إذا جازع كحاكؿ تفجيد إ بات بصمه كأف
يدعى بأف ذمته برأت مف ارديف فعليه أف ي بت هذا اإلدعات بإبراز ما يفيد اركفاتث فيتغير هجا مكقؼ

ارمدعى عليهث كيصب مدعيان بدكر رذرؾ ي ب ارتفرقه بيف ارمدعى أصبلن في اردعكل كارمدعى عرضاث
كهك ارمدعى عليهث ارذم يصب مدعيان في اإل بات عجد دفعه بإدعات ديدث فارعبرة إذف هي بمف إدعى

شيئا في أيه مرحله مف مراحؿ اردعكلث ال بارمدعى األصلي فياا(.)2

كمع أف ذرؾ يبدك بديايانث بإعتبار ارجتي ه ارمجطقيه رلقاعدة األكرى ارتي تجص علياا ارتشريعات (

على اردائف إ بات االرتزاـ ) فقد جصت هذ ارتشريعات على قاعدة أبرل قرجتاا بارقاعدة األكرى مباشرةث
مف ذرؾ ما جص عليه ارقاجكف ارركماجي بأف ارمدعى عليه يصب بدفعه مدعيان بحيث يككف ارمدعى هك

كؿ مف يقكـ بإدعات أماـ ارقاضي في أيه مرحله مف مراحؿ اردعكلث فيتعيف عليه إ باته كذرؾ كارمدعى
عليه ارذم يدفع اردعكل بأجه أكفى ما يطاربه اردائف مف حؽ أك أف هذا ارحؽ قد اجقضى بارمقاصه أك غير

ذرؾ مف األابابث فارمدعى عليه قد يجكر ك كد ارحؽ ارمطارب بهث كعجدئذ يقع عبت إ بات هذا ارحؽ
))1حايف ارمؤمفث مر ع اابؽثص.184

))2رضا ارمرغجيث ارمر ع اراابؽ ص 44
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على مف يدعى ك كد ث ككاما أف يدفع هذا ارمدعى عليه دعكل ارمدعى بدفكع تتضمف كقائع تتعارض مع
()1
بقات ارحؽ ارمدعى بهث كاركفات أك ارمقاصه م بلنث كعجدئذ يقع عليه عبت إ بات حصكؿ هذ اركقائع

كهذ ما ات في ارشؽ ار اجي مف ارمادة ار اجيه مف قاجكف اربيجات ارفلاطيجي ككذرؾ ارمادة األكرى مف

قاجكف اإل بات ارمصرم ارلتيف تضيفاف رلشؽ األكؿ ما يلي( :على ارمديف ا بات ارتبلص مجه)(.)2
()3

كبجات على ذرؾ فارقاعدة في ارفقه ارمدجي

هي أف ارذم يتحمؿ عبت اإل بات هك ارمدعى في

مدع في دعكا .
اردعكل كارمدعى عليه في اردفعث فكبلهما و

كارحقيقه كما يذهب بعض ارفقه بحؽ أف هذا ارجص بشقيه قاصر عف بياف ارمكلؼ بعبت

اإل باتث كرـ يذكر صحه دكر كؿ مف ارمدعى عليه كارمدعى في عبت اإل باتث كرذرؾ اجطلؽ شراح

ارقاجكف في تأصيؿ عبت اإل بات ككابراج قكاعد كمبادئه كأااه كتكزيع طرؽ اإل بات على اربصميفث
كعلى اررغـ مف إبتبلؼ شراح ارقاجكف في ارطريقه كارشرح كارتأصيؿ فاجاـ يتفقكف في ارجتائج كارقكاعدث
()4

كيعلجكف ارقاعدة ارمتفؽ علياا في ميع ارشرائع كارقكاجيف

كهي ( اربيجه على ارمدعى كاريميف على مف

أجكر) ك أف ارمدعى هك مف يدعي ببلؼ ار ابت أصبل أك عرضان أك فرضانث فقد أر ع ارفقه هذ ارقاعدة

إرى إعتبارات حفظ ارجظاـ ارعاـ كارعمؿ على إاتقرار ارمعامبلتث فارمبدأ ارعاـ هك إحتراـ اركضع ار ابتث
اكات أكاف ابتان بأصله أـ كاف ابتان عرضان بإقامه اردريؿ كارح ه عليهث أـ كاف ابتا بفرض ارقاجكف بارجص
عليه بارقريجه ارقاجكجيه ر اه أحد اربصكـث فارقاجكف يحترـ اركضع ار ابت كيعمؿ على إاتقرار ارمعامبلت

كرك أدل ارى ارظلـ أحياجا(.)5

فمف ادعى ببلؼ ار ابت فإجه ي ير حاره ديدة ككضعان عارضان في ب عليه أف يقكـ بإ باته كهك

مبدأ عادؿ كمعقكؿ كتقتضي به ارعداره كاررحمه كياتفيد مجه ار ميع كذرؾ بإاتمرار اركضع ار ابت كاحتراـ

ارجاس رهث حتى يأمف كؿ شبص على حقه مف االعتدات عليه كارعبث به(.)6

))1رمضاف أبك اراعكدث مر ع اابؽث ص  /219محمد عكض مصطفىث مر ع اابؽث ص.36

))2أما في ارفقه االابلمي فارمبلحظ أف ارشؽ األكؿ مف مبدأ ( اربيجه على مف يدعي ك اريميف على مف أجكر ) يقابؿ ارقاعدة اركضعيه
في اجباا بمعجػى أف عبػارة ( مػف يػدعى ) تجصػرؼ فػي اركقػت جفاػه ارػى مػا يرمػز اريػه بارمػدعى بارمرافعػات ك ارمػدعى فػي اإل بػات ال

فرؽ بيف شاؾ كمشككث أك طارب كمطلكب بباصه إذا اعتبرجا ما يتصؼ به ارقضػات فػي االاػبلـ مػف باػاطه فػي اإل ػراتات أمػا ارشػؽ

ار اجي مف ارقاعدة أم اريميف على مف أجكر فليس ره بأم حاؿ مف األحكاؿ عبلقه مع تجقؿ عبت اإل بات رلمديف حيف قيامه باردفع .

))3عبػػد ارػػرزاؽ اراػػجاكرم ث مر ػػع اػػابؽ ث فق ػرة  47ص  /67اػػليماف مػػرقس ث مر ػػع اػػابؽ ص  / 84محمػػد ربيػػب شػػجب ث مر ػػع
اابؽثص /9امير تجػاغك ث مر ػع اػابؽ ث ص  /72أحمػد أبػك اركفػا فػي ارتعليػؽ علػى جصػكص قػاجكف اال بػات ط / 2مجشػأة ارمعػارؼ

االاكجدريهث 1981ثص25

))4محمد كهبه ارزحيلي ث مر ع اابؽ ث ص  / 709أحمد جشأت ث مر ع اابؽ ث ص .36
))5محمد كهبه ارزحيليث ارمر ع اراابؽ ص .7110

)(6عبد اررزاؽ اراجاكرم ث مر ع اابؽث ص 70ث حايف ارمؤمفث مر ع اابؽث ص 51
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أما في ارفقه اإلابلمي فعبارات أصحابه أك ر اجضباطان كدقهث فقد قيؿ في ارمدعى أجه مف ترؾ

اردعكل يترؾ يعجي تجقطع اربصكمه بتركه كارمدعى عليه إذا ترؾ اردعكل رـ يترؾث أك إف ارمدعى هك

مف إذا ترؾ اربصكمه ال ي بر عليااث كارمدعى عليه مف إذا تركاا ي بر علياا()1ث كعرفته م له األحكاـ

ارعدريه في ارمادة (" )1613ارمدعى هك ارطارب كارمدعى عليه هك ارمطلكب".
ثانيا :تحديد المدعى موضوعياً:

إف تحديػػد مػػف هػػك ارمػػدعى مػػف ارجاحيػػه ارشػػكليه قػػد ال يكفػػي رلفصػؿ فػػي ماػػأره مػػف يتحمػػؿ عػػبت
اإل باتث فقد يحصؿ أال يكػكف ارمػدعي هػك ارمكلػؼ باإل بػات فػي بعػض ارػدعاكلث ككاجمػا يكػكف هػذا ارعػبت
ملقى على بصمه (فمف رفع دعكل على ار يطاربه باد ارمطؿ كال يكلؼ – كهك ارمدعى في اردعكل –
بإ بات أف ار فت ارمطؿ دكف أف يككف ره حؽ إرتفػاؽ بار ػار– كهػك ارمػدعى عليػه– هػك ارػذم عليػه أف

ي بت أف ره حؽ ارتفاؽ ي يز فػت ارمطػؿث ففػي هػذا ارم ػؿ يقػع عػبت اإل بػات علػى ارمػدعى عليػه ال علػى

ارم ػػدعى ألف طبيع ػػه اركض ػػع تقض ػػي ببل ػػك ارعق ػػار م ػػف حق ػػكؽ اإلرتف ػػاؽ حت ػػى ي ب ػػت ذك ارمص ػػلحه عك ػػس
ذرؾ()2ث كعليه يتعيف أيضان تحديد ارمدعى مف ارجاحيه ارمكضكعيه(.)3

كقد اتبذ ارفقه ارفرجاي مف بعض أقػكاؿ ارفقاػات ارركمػاف جقطػه اربدايػه فػي تحديػد مػف هػك ارمػدعى

مكضػػكعيان حيػػث كرد عػػجاـ أف مػػف يػػدعى بػػبلؼ ارظػػاهر ارمشػػركع أك بػػبلؼ ارمركػػز ارمكتاػػب فعليػػه يقػػع
عبت إ بات ما يدعيه.

كقد ااتبلص ارفقه مف هذ األقكاؿ قاعدة تتككف مف شقيفث فقيؿ إف مف يتماؾ بار ابت أصبل ال

يكلؼ بإ باتهث أما مف يدعي ببلؼ األصؿ فعليه عبت إ بات ما يدعيهث أم أف اربيجه على مف إدعى

) (1االماـ ارطرابلاي معيف ارحكاـ فيما يتردد بيف اربصميف مف األحكاـ ث ط 1ث مطبعه بكالؽ مصػر ث 1300ق ث ص 53ث رئلمػاـ
ارقراميث ارفركؽ ط1ث مطبعه عياى ارحلبيث مصرث 1346هػث ص.74

)(2عبد اررزاؽ اراجاكرم ث ارمر ع اراابؽ ث ص .70

)(3رمضػػاف أبػػك اراػػعكد ث ارمر ػػع اراػػابؽ ث ص  320يقػػكؿ " راػػذا فػػاف عػػدـ اربصػػر باػػذا ارفػػارؽ دفػػع ارفقاػػات ارػػى ارقػػكؿ بعػػدـ صػػحه

قاعدة ( اربيجه على مف يدعي ال على مف يجكر) في ميع ارحاالت ك يقكؿ شفياريه في عبت اإل بػات فػي ارقػاجكف ارمػدجي ص  191ث
أجػه يصػعب مػ بل فػي ارجػزاع علػى ملكيػه عقػار تحديػػد هػك مػف اربصػميف ارمػػدعى كمػف هػك ارمجكػر  .ك كػػذرؾ فػي ارجػزاع بشػأف اركصػػيه

أيككف ارمكصي ره هك ارمدعى كاركارث ارمجكر أـ ارعكس ؟ ك في ارجقؿ اربحرم حيث يتماؾ ارجاقػؿ بحصػكؿ رلضػرر قبػؿ مرحلػه ارجقػؿ

اربحػػرم أك بعػػد ربلاػػتفادة مػػف شػػرط رئلعفػػات مػػف ارتبعػػه بيجمػػا يػػدعي ارشػػاهد عكػػس ذرػػؾ فعلػػى مػػف يكػػكف اال بػػات كياػػتطرد األاػػتاذ
شيفاريه قائبل :إف ارمبدأ ارذم يلقي عبت اال بات علػى ارمػدعى ال ياػتجد ارػى ارمجطػؽ بػؿ إرػى االاتحاػاف ألف ارمجطػؽ ال ي يػز ارحكػـ

في حاره ارشؾث بيجما يجطبؽ هذا ارمبدأ عجد ضعؼ اردريؿ كك كد ارشؾ في صحه االدعاتث يقابله ارشؾ في دفع اربصـ ك ارحكـ يككف

كا بػان فػػي مطلػػؽ األحػكاؿث رػػذرؾ يعتبػػر هػػذا ارمبػػدأ عبل ػان رضػػعؼ ارعدارػػه ارتػػي تك ػػب ارقضػػات فػػي حارػػه ارشػػؾ)ث ارمر ػػع اراػػابؽ ص

.320
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ببلؼ األصؿ()1ث كيرل فريؽ وبر مف ارفقه ارفرجاي أف اربيجه تككف على عاتؽ مف يدعي ببلؼ

ارظاهر(.)2

()3

كيذهب رأم

إرى أف ماأره تعييف اربصـ ارذم يقع عليه عبت اإل بات يعد أم انر حتميانث أيان كاف

جكع اردعكل كأيان كاجت اركاقعه ارمراد إ باتااث كارغايه مف ذرؾ هي معرفه أم إدعات مف إدعاتات اربصكـ
ي ب أف يعتمد عليه رلحكـ في اردعكل إذا اجتفى اردريؿ أك كاف دريبلن جاقصان أك أف ارشؾ يحكـ حكؿ كقائع

اردعكلث فارقاضي عليه إرتزاـ بإصدار ارحكـث حتى كرك رـ يقدـ إريه اربصكـ أدره ادعاتاتاـ فبل يجبغي ره
تأ يؿ اربت في اردعكل بؿ يتعيف عليه اربت فياا كببلؿ مدة معقكرهث كرذرؾ ي ب أف يككف اإلدعات أك

اردفع ارذم ياتجد إريه ارقاضي في حكمه مفترضان صحيحان في األصؿ إرى أف يقكـ اردريؿ على عكاه

كيقاؿ عجدئذ أف ارحؿ ارذم اجتاى إريه ارقاضي يرتكز على قريجه أصليه اابقه رلج ازعث كهذ ارقريجه تكفي

أاااان رتابيب ارحكـ(.)4

فتعييف اربصـ ارذم يتحمؿ عبت اإل بات يرتبط إذف بتحديد هذ ارقريجه في كؿ جزاعث بمعجى

تحديد أم مف إدعاتات اربصكـ يؤبذ به عجد إجتفات اردريؿ أك عجد قياـ ارشؾث كهذ ارقريجه تبتلؼ عف
ارقرائف األبرل ارتي تقكـ على ااتجباط كاقعه غير معلكمه مف كاقعه معلكمهث بؿ هي تقكـ على االاتدالؿ

مؤقتا على صحه إدعات أحد اربصكـ كذرؾ إرى أف ي بت ارعكسث أم ي بت صحه اآلبرث فيقع عبت

اإل بات في هذ ارحاره على عاتؽ اربصـ ارذم يقكـ ارقريجه ضد فإذا ع ز عف هذ عد باا انر في دعكا
أك في دفعه

()5

كمف أم له هذ ارقرائف األصليه اراابقه على ارجزاع :أف حاف ارجيه مفترض كعلى مف يدعى اكت

ارجيه أف يقيـ اردريؿ عليه ككذرؾ األصؿ براتة ارذمه كعلى مف يدعى شغلاا بارديف أف ي بت ذرؾث كاألصؿ

هك ارظاهر كيككف كضع اريد – ارحيازة – قرجيه على ارملكيهث كعلى مف يدعى ارعكس أف ي بت ذرؾث

كاألصؿ بلك ارملؾ مف أم قيد أك أم حؽ ارتفاؽث كعلى مف يدعي ك كد م ؿ هذا ارقيد أك ارحؽ أف يقيـ

اردريؿ على ك كد (.)6

)(1اجظر ماركزيهث ج على ارمادة  1315فقرة  1فرجايث الركمبيرج على ارمادة 1315ثص 16ث ديمكرمػكب ج  29فقػرة 18ث رػكرف ج

 19فقرة 91ث مشار اريه ردل رمضاف أبك اراعكد ث مر ع اابؽث ص 21هامش 2

)(2اجظر تيفجيه في عػبت اإل بػات ص 87ث ببلجيػكؿ كربيػر ك ػابكد ج 7ث فقػرة 1420ث مشػار إريػه رػدل حاػيف ارمػؤمفث مر ػع اػابؽث
ص207

)(3شيفاريه في عبت اال بات ص  17كما بعدها  /مشار اريه ردل ث رمضاف أبك اراعكد ص  321ث هامش .4

) (4عبد اا على فاد ارع ميث دكر ارقرائف في اإل بات ارمدجيث درااه مقارجه بيف ارقػاجكف األردجػي كاركػكيتيث راػاره ما اػتيرث امعػه
ارشرؽ األكاطث 2011ثص.64

)(5رمضاف أبك اراعكدث ارمر ع اراابؽث ص  /322عبد اا علي فاد ارع ميث مر ع اابؽثص.63
) )6محمد عكض مصطفىث مر ع اابؽث ص.37
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كبجات على ذرؾ يككف ألم مف اربصميف اكات أكاف مدعيان أـ مدعى عليهث أف ياتفيد مف هذ

ارقرائف إذا تكافرت رمصلحتهث كيككف على اربصـ اآلبر اكات أكاف مدعيان في اردعكل أـ مدعيان عليه أف
ي بت عكس هذ ارقريجه.

أما في ارفقه ارمصرم فيبدك أف ماكر يأبذ بما أبذ به ارفقه ارفرجاي كهي قاعدة أف اربيجه على

مف ادعى ببلؼ األصؿ أك ارظاهرث مع اإلبتبلؼ في ارتعبير أك إضافه تكضي ث فيذهب هذا ارفقه إرى
أف اربيجه على مف يدعي ببلؼ األصؿ أك ارظاهر أك ارمفركض أك ار ابتث أم يقع عبت اإل بات على

مف يدعى ببلؼ ار ابت حكمان كاألصؿ في ارحقكؽ ارشبصيه براتة ارذمهث كاألصؿ في ارحقكؽ ارعيجيه

هك ارظاهرث كأف ار ابت فرضان ( بمقتضى ارقرائف ارقاجكجيه ) كار ابت أصبلن ك ظاه انر كما يحمؿ عبت

اإل بات مف يدعى ببلؼ ما هك ابت فعبل (.)1

كركف ي ار فيه هذا ارشأف تااؤؿ ماـ هك :كيؼ يمكف تحديد ما يعد أصبلن أك ظاه انر أك غاربان؟

أف اإل ابه عف ذرؾ تعتمد في حقيقه األمر على ارمجطؽ كارعقؿ كما تكشؼ عجه ارت ربهث كقد

يتكرى ارمشرع جفاه اعتماد مكقؼ معيف يعتبر أصبلن عامانث كهذا ما ايتض رجا مف ببلؿ درااه ارقكاعد

اآلتيه:

أ -الوضع الثابت أصالً أو عرضاً أو ظاى ارً:

إف فاـ مبدأ (اربيجه على مف ادعى) قد يؤدم إرى تكليؼ ارمدعى عبت اإل بات في كؿ ارحاالتث

كهذا غير صحي ث إذ أف ارمدعى ال يكلؼ اإل بات متى كاف ادعاؤ متفقان مع طبيعه األشياتث ككاجما يقع
عليه هذا ارعبت متى ادعى ببلؼ األصؿ.
رذا تعيف كضع مبدأ وبر مفاد أف عبت اإل بات يتحمله مف يدعى ببلؼ األصؿث فبل يكلؼ مف

يتماؾ بار ابت أصبلنث أما مف يدعي ببلفهث فعليه يقع إ بات ما يدعيه.

)(1عبد اررزاؽ اراجاكرم ث مر ع اابؽث ص  / 70أحمد أبػك اركفػات ث مر ػع اػابؽث ص  /26عبػد ارمػجعـ فػرج ارصػدةث مر ػع اػابؽث

فقرة 28ث ص  /26اليماف مػرقسث ارمر ػع اراػابؽث فقػرة 26ص  86حيػث يقػكؿ (اف اربيجػه علػى مػف ادعػى بػبلؼ ارظػاهر أصػبلن أك

عرضػػا فارظػػاهر بل ػػه أج ػكاع :ظػػاهر أص ػبلن كظػػاهر عرض ػان كظػػاهر فرض ػانث كاألكؿ مػػا كػػاف ظػػاه انر بحاػػب أصػػله فػػي بحاػػب طبيعػػه
األشياتث كار اجي ما ظار بدريؿ أقيـ عليه ببلفان رؤلصؿ كار ارث ما افترض ارمشرع ظاكر أم ما يعتبر ظاه انر بجات على قريجه قاجكجيه.

 --تكفيؽ حاف فرجث مر ع اابؽث ص  /30أحمد جشأتث مر ع اابؽث ص  70حيث يقكؿ " فاف عبت اإل بات يقع على مف يػدعي

ببلؼ ار ابػت أصػبلن أك عرضػان أك بػبلؼ ارظػاهر أك بػبلؼ قريجػه قاجكجيػه غيػر قاطعػه أك بػبلؼ قريجػه قضػائيه /كيػرل محمػكد مػاؿ

ارديف زكي /أف عبت اإل بات يقع على مف يػدعي بػبلؼ اركضػع ارقػائـ ( أك بػبلؼ األصػؿ ) كاركضػع ارعػادم أك األصػؿ فػي جطػاؽ
ارحقكؽ ارشبصيه كبراتة ارذمه كفي جطاؽ ارحقكؽ ارعيجيه هك ارظاهر كفي ميع األحكاؿ هك بقات اركضع ارمكتاب /ارمر ػع اراػابؽ /

ص 74ث كيرل بلؿ ارعدكم– مر ع اابؽث فقرة  68ص ( 72أف ارمدعي مف يدعي ببلؼ ار ابت حكمان أك فعبلن /كما يبلحػظ ػبلؿ

ارعدكل– هامش 3ث ص (3أف ارفقه يطلؽ على ما يتفؽ مع اركضع ارغارب أجه ابتان فرضان ك ركػف اركاقػع أجػه رػيس مفترضػا أك مفركضػا
بػػؿ مر حػػا تبعػان رلغارػػب كارمػػأركؼث كػػذرؾ يػػدمج ارفقػػه مػػا يتفػػؽ مػػع أصػػؿ عػػاـ فيمػػا يتفػػؽ مػػع كضػػع ظػػاهر علػػى ارػػرغـ ممػػا بيجامػػا مػػف
ابتبلؼ)
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كتتفؽ ارشرائع حكؿ هذا ارمبدأ كمف بيجاا ارشريعه اإلابلميهث حيث ج د فياا قكاعد فقايه عديدة

م ؿ( :األصؿ بقات ما كاف على ما كاف) ك(ارقديـ يترؾ على قدمه) ك(ما بت بزماف يحكـ ببقائه ما رـ
يك د دريؿ على ببلفه())1ث كال يكاد يبلك تشريع مدجي مف م ؿ هذ ارقكاعد(.)2

غيػػر أف بعػػض ارفقاػػات يضػػؼ إرػػى هػػذ األكضػػاع ار ابتػػه أصػبلن ك ظػػاه انر كفرضػانث األكضػػاع ارتػػي

ت بت بإقامه اردريؿ علياا فعبلنث كهك ما يعبر عجاا باألكضاع ار ابته فعبل

()3

بحيػث تصػب هػي األصػؿ كال

ي كز مبارفتاا إال بإقامه دريؿ ديد يجقض اردريؿ األكؿث كإ بات ارمديف رلكفات رجقض إ بات اردائف رك ػكد

ارديفث فمع أف األصؿ هك ب ارتة ارذمهث فإف إ بات ك كد ارديف مف قبؿ ارمدعي اردائف أدل ارػى تغييػر هػذا
اركضػػع فأصػػب ك ػػكد ارػػديف هػػك األصػػؿ كببلفػػه اركفػػاتث كعليػػه تعػػيف إ باتػػهث كهػػذا مػػا ايتضػ مػػف بػػبلؿ

درااتجا رقكاعد اإل بات كتطبيقاتاا في ارمطلب ار اجي بإذف اا.
ب -الوضع الثابت فرضاً ( القرائن القانونية )

إرى اجب اركضع ار ابت أصبلن أك عرضان أك ظاه انر تك د أكضاع يفترض ارقاجكف ك كدها عف

طريؽ قرائف قاجكجيه يقيماا رصار ارمدعى ()4ث فيترتب علياا اعفاؤ مؤقتا مف إقامه اردريؿ على ما يدعيهث

كيل أ ارمشرع إرى هذ ارقرائف في حاالت يصعب فياا على ارمدعى إ بات ما يدعيهث فيجشئ ارقاجكف
رصارحه قريجه ياتطيع أف يتماؾ باا ارمدعى إذا تكافرت شركط تطبيقاا فيغجيه بذرؾ عف إقامه اردريؿ

ارذم كاف ي ب عليه تقديمه ركال ك كد هذ ارقريجه(.)5

كعلى ذرؾث فك كد ارقريجه يترتب عليه ك كد كضع ابت فرضان يعفي مف يتماؾ به مف عبت

اإل بات ك يككف على مف يجكر إ بات ما يدعي ببلؼ اركضع ار ابت فرضان(.)6

كارقرجيه ارقاجكجيه بصفه عامه هي إعتبار كاقعه معيجه ابته بحكـ ارقاجكف بم رد بكت كاقعه وبرم

غيرهاث كيظار مف ذرؾ أف ارقريجه ارقاجكجيه ريات دريبلن مف األدره ارتي ي بت باا ارمدعى دعكا ككاجما هي
قاعدة يعفي باا ارمشرع ارمدعى في ظركؼ معيجه مف عبت اإل بات كله أك بعضه بأف يعتبر مدعيا أم انر

) )1م له األحكاـ ارعدريه ارمكاد رقـ ( 5ث  6ث )10
) )2الماف مرقسث مر ع اابؽث ص 83

)(3عبد اررزاؽ اراجاكرمث مر ع اابؽ ص .76

) )4عبد اررزاؽ اراجاكرمث مر ع اابؽث ص  /74عبد ارحي ح ازم ث مر ع اابؽث ص .57

) )5ارمادة  107مف قػاجكف اربيجػات ارفلاػطيجي تػجص علػى أف" ارقريجػه ارقاجكجيػه هػي ارتػي يػجص علياػا ارقػاجكفث كهػي تعفػى مػف تقػررت
رمصػلحته مػف أم طريقػه أبػر ل مػف طػرؽ اإل بػاتث علػى أجػه ي ػػكز جقػض هػذ ارقريجػه بارػدريؿ ارعكػسث مػارـ يك ػد جػص يقضػى بغيػػر

ذرؾ".

) )6اليماف مرقسث مر ع اابؽ ث ص  /96عبد ارحي ح ازم ث مر ع اابؽ ث ص .69
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ابتان فرضان كبأف يلقي على ارمدعى عليه عبت إ بات ارعكس باعتبار مدعيان ببلؼ ار ابت فرضانث أم أجه

يلقى بذرؾ على عاتؽ ارمدعى عليه تبعه مباطر اإل بات(.)1
و تنقسم القرائن القانونية الى نوعين

 -1قرائف قاطعه ال تقبؿ إ بات ارعكسث كم اراا قريجه ح يه ارحكـ ارقضائي كارجككؿ عف اريميف
ارحاامهث كمف ـ فمف يتماؾ بح يه حكـ قضائي يعفيه مف إ باتهث كما ال يقبؿ مف بصمه

إ بات عكاه أم عدـ مطابقه ارحكـ رلكاقع(.)2

 -2قرائف قاجكجيه غير قاطعهث أك بايطهث كهي تقبؿ إ بات ارعكس فبل يترتب على ك كدها إعفات مف
اإل باتث بؿ تكتفي يجقؿ عبئه عف ارمدعى إرى ارمدعى عليه متى جازع في اركاقعه ارتي تماؾ باا
()3

ارمدعي دكف إ باتاا بإعتبارها قريجه قررها ارقاجكف رمصارحه

كم اراا قريجه حاف ارجيه فبل يلزـ

مف يتماؾ بحاف ارجيه بإ بات ذرؾ – ك قد رأيجا أف ذرؾ ابت أصبلن – بؿ على مف يدعي أف

بصمه ايئ ارجيه إ بات ذرؾ.

كاكات كاجت ارقريجه ارقاجكجيه قاطعه أك بايطهث فاي تغير كضع اربصكـ فيما يتعلؽ بتكزيع
عبت اإل بات بيجاـ.

فمف ارممكف أف يتكزع عبت اإل بات على ابيؿ اإلات جات مف قبؿ ارمشرع عف طريؽ تدبله

بمك ب قريجه قاجكجيه يفترضاا يجقؿ بمك باا عبت اإل بات بيف اربصكـ فيعفى أك يبفؼ بحاب األحكاؿ

على اربصـ ارذم تقررت ارقريجه رصارحه مف اإل بات()4ث أم أف ارمشرع يتدبؿ في حاالت معجيه كيبارؼ
األصؿ ارمقرر بشأف عبت اإل بات كيفترض قريجه يؤاااا على فكرة ارتر ي ث كاإلحتماؿ كيجقؿ بمك باا

ارعبت بيف اربصكـ أك يجقله مف كاقعه أصليه إرى كاقعه أبرل غير مباشرةث كتجشأ بذرؾ حاره افتراضيه
تعفى مف يتماؾ باا مف عبت اإل باتث كيككف على مف يدعى عكس ارقريجه أف ي بت ارعكس()5ث كقياـ

ارمشركع بجقؿ عبت اإل بات عف طريقه ارقريجه ره مبررات عديدة كتحقيؽ مصلحه عامه أك حمايه
مصلحه باصه أك مجع األفراد مف ارتحايؿ على أحكاـ ارقاجكفث كما أف ارقريجه تغجي عف اإل بات ارمباشر
رلحؽ فإذا كاجت ارقريجه ارقاجكجيه قاطعه تعفى مف تقررت رمصلحته مف عبت اإل بات بصفه جاائيه ككجاا

ال تقبؿ إ بات ارعكس كم اؿ ذرؾ كما ابؽ كأف ذكرجا قريجه مائكريه حارس ارحيكاف ارتي أقاماا ارمشرع

على أااس اربطأ ارمفترضث ككاذا كاجت ارقريجه ارقاجكجيه بايطه تقبؿ إ بات ارعكس فإجاا ال تعفى مف
) )1عبد اا علي فاد ارع ميث مر ع اابؽث ص /21اليماف مرقسث مر ع اابؽ ث فقرة  28ث ص 96

) ) 2عب ػػد ارحميػ ػػد ارش ػ ػكاربيث ارق ػ ػرائف ارقاجكجي ػػه ك ارقضػ ػػائيه فػ ػػي ارم ػ ػكاد ارمدجيػ ػػه ك ار جائي ػػه ك األح ػ ػكاؿ ارشبصػ ػػيه ث مجشػ ػػأة ارمعػ ػػارؼ

باإلاكجدريه ث  2003ث ص  63كما بعدها

) (3عبد اا ارف ار كيكاؼ ارغرباكمث مر ع اابؽث ص.254
) )4رضا ارمرغجيث مر ع اابؽث ص.56

) ) 5تكفيؽ حاف فرجث مر ع اابؽث ص.162
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تقررت رمصلحته ارقريجه اربايطه جاائيان مف عبت اإل بات ككاجما تجقؿ هذا ارعبت مف اربصـ ارذم تقررت
()1
رمصلحته ارقريجه اربايطه إرى اربصـ اآلبر ارذم يقع عليه عبت إ بات دفع هذ ارقريجه
كهكػػذا جػػرل أف عػػبت اإل بػػات يقػػع دائمػانث علػػى عػػاتؽ مػػف يػػدعي بػػبلؼ اركضػػع ار ابػػت أصػبلن أك

عرضان أك ظاه انر أك فرضاث كهك راذا يجتقؿ بيف طرفي اربصكمه كفقان رطبيعه مػا يدعيػه كػؿ مجامػا ال فػرؽ
في هذا بيف مف رفع اردعكل كمف رفعت عليه()2ث

) )1عبد اررزاؽ اراجاكرمث مر ع اابؽث ص /75اليماف مرقسث مر ع اابؽث ص.99

) (2كقد قضت محكمه ارجقض ارمصريه بػأف ( ارػدفع بعػدـ ابتصػاص ارمحكمػه كليػا عػبت إ باتػه يقػع علػى عػاتؽ ارمػدعي عليػه مبػدم
ارػػدفع) جقػػض مػػدجي مصػػرمث رقػػـ  618راػػجه  43لاػػه  1977/4/19س 28ع 1ص  995ؽ 170مجشػػكر علػػى ار ػرابط اإلركتركجػػي

www.cc.gov.eg
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المطمب الثاني
تطبيقات خاصة لممدعى

أ -يتحمل عبء االثبات من يدعى خالف األصل :

رقد أكرد ارمشرع ارفلاطيجي في ارقاجكف ارمدجي رقـ  4راجه  2012ارعديد مف ارقكاعد ارقاجكجيه
ارمتعلقه بعبت اإل بات حيث جصت ارمادة ( )100مجه " كؿ شبص أهؿ رلتعاقد ما رـ تالب أهليته أك
يحد مجاا بحكـ قاجكف"

كذرؾ جصت  122مجه "ال يؤ ر في صحه ارعقد م رد ارغلط في ارحااب أك اركتابه ككاجما ي ب
تصحيحه"
رذرؾ فمف قبيؿ ارقكاعد ارتي تعد أصبلن ما يلي:

 -1األصل براءة الذمة :

يعتبر األصؿ فيما يتعلؽ بارحقكؽ ارشبصيه براتة ارذمه كعدـ ارمديكجيه

()1

كهذا هك ار ابت أصبل

()2ث رذرؾ مف يتماؾ باذا األصؿ ال إ بات عليهث ككاجما يقع عبت اإل بات على مف يدعى ببلؼ هذا
األصؿ(.)3
كال شؾ أف هذ ارقاعػدة مػف األهميػه بدر ػه أجاػا تعبػر بػذاتاا عػف ارمبػدأ ارعػاـ فػي تكليػؼ ارمػدعي

عػػبت اإل بػػاتث حيػػث كرد هػػذا ارمبػػدأ – كمػػا رأيجػػا فػػي ارعديػػد مػػف ارتش ػريعات – بااػػتعماؿ تعبيػػرم :ارػػدائف
كارمػػديف عكضػان عػػف ارمػػدعى كارمػػدعى عليػػهث كمػػف ذرػػؾ جػػص ارمػػادة ار اجيػػه مػػف قػػاجكف اربيجػػات ارفلاػػطيجي
ارتي تجص "على اردائف ا بات االرتزاـ كعلى ارمديف إ بات ارتبلص مجه" كهك ما جصت عليه ارمادة األكرى

مف قاجكف اإل بات ارمصرمث كعلى ذرؾ مف يػدعي أجػه أقػرض غيػر مػاالن عليػه أف ي بػت عقػد ارقػرض كمػف
طارػػب وبػػر ب ػ مف ارمبيػػع عليػػه إ بػػات عقػػد اربيػػعث كارػػذم يػػدعى ش ػراكه بيجػػه كبػػيف وبػػر عليػػه إ بػػات عقػػد

ارش ػراكه

()4

ف ػإذا ج ػ ارػػدائف فػػي إ بػػات ارػػديف – بػػأف ي بػػت ارعقػػد أك ارفعػػؿ ارضػػار مصػػدر ارػػديف – اجتفػػى

) (1طع ػ ػػف م ػ ػػدجي مص ػ ػػرم رقػ ػ ػـ  1230را ػ ػػجه  71لا ػ ػػه 2002/3/28ـ س  53ع 1ص 444ؽ 84مجش ػ ػػكر عب ػ ػػر ارمكق ػ ػػع اإلركتركج ػ ػػي
www.cc.gor.egث حيث قضت محكمه ارجقض ارمصريه بأف "األصؿ براتة ارذمه كعبت إ بات ببلؼ ذرؾ كقكعه على عاتؽ مف يدعيه".

) (2تطبيقان رذرؾ قضت محكمه ارجقض ارفلاطيجيه بأف ( األصؿ هك براتة ارذمه ك اجشغاراا عارض ك يقع اال بات علػى عػاتؽ مػف يػدعي مػا
يبارؼ ار ابت أصبل مدعيا كاف أك مدعي عليه ) طعف رقـ 2003/393ث لاه 2004/4/13ث أكرـ كبلب ث مر ع اابؽث ص.14

) (3عبػػد ارػػرزاؽ اراػػجاكرمث مر ػػع اػػابؽث ج  2ث ص  71كمػػا بعػػدها /عبػػد ارػػكدكد يحيػػى ث ارمػػك ز فػػي قػػاجكف اال بػػات دار ارجاضػػه ارعربيػػه

ارقاهرة 1986ـ ص  / 16امير تجاغك ث مر ع اابؽ ث ص  / 74اليماف مرقسث مر ع اابؽ ص  /90رمضاف أبك اراعكدث مر ع اابؽ
ثػ ص  / 90محمد كهبه ارزحيلي ث مر ع اابؽ ص .711

) (4قضت محكمه ارجقض ارمصريه بأجه " متى كاف ارحكـ ارتمايدم قد أرقى عبت إ بات شركه ارمحاصه على مف يدعياا ك هػك ارطػاعف ك
رما رـ يأبذ ارحكـ ارمطعكف فيه بشاادة ارشاكد اعتبر اردعكل عاريه عف اردريؿ ث فليس في هذا ارذم الكه ارحكـ أم قصكر فػي ارتاػبب إذا

حابه أف يجاقش شاادة شاكد مف ارقى عليه عبت اال بات فإف هك طرح شاادتاـ كاجت اردعكل بغير دريؿ دكف حا ه مجه إرى مجاقشه شاكد
بصمه متى رـ ي بت ما ياتك ب جفيػه مػف اجبػه ) ث جقػض مػدجي مصػرم رقػـ  104راػجه  19لاػه  1951/12/8س 2ع 2ص  336ؽ

64ث مجشكر على اررابط اإلركتركجي www.gove.eg
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اركضػػع ار ابػػت أصػػبل كأصػػبحت ارمديكجيػػه هػػي اركضػػع ار ابػػت عرضػػا()1ث كمػػف ػػـ أصػػب ارمػػدعى عليػػه

مديجانث فإما أف ياػلـ بارػديفث ككامػا أف يػدعى اجقضػات باركفػات أك غيػر ك حيجئػذ يكػكف مػدعيان بػبلؼ ار ابػت
عرضاث كيجتقؿ إريه عبت اإل بات فيما يتعلؽ بابب اجقضػات ارػديفث فػإف جاػض بػه حكػـ رمصػلحته بػرفض
دعكل بصمهث ككاال حكـ عليه( .)2كتطبيقان رذرؾ قضت محكمه ارػجقض ارمصػريه ( بػأف األصػؿ بلػك ارذمػه

ككا جشغاراا عارض كمف ـ كػاف اال بػات علػى مػف يبػارؼ ار ابػت أصػبل أك عرضػا ث مػدعيا كػاف أك مػدعى
عليه) (.)3

 -2األصل في العقود أنيا صحيحة حقيقة :
رقد جصت على هذ ارقاعدة ارمادة ( )122مف ارقاجكف ارمدجي ارفلاطيجي ارتي تقضي "ال يؤ ر في

صحه ارعقد م رد ارغلط في ارحااب أك اركتابهث ك إجما ي ب تصحيحه"()4ث كعلى ذرؾ إذا أراد أحد

ارمتعاقديف أف ي بت أف ارعقد ريس صحيحان أك حقيقيان فعليه يقع عبت إ بات ذرؾث فيكفي أف يقدـ ارمدعى
ارعقد ارذم ياتجد إريه في ارمطاربه بحقه ركي يقع على ارمدعى عليه إذا طعف في هذا ارعقد بارصكريه أك
اربطبلف أف ي بت ما يدعيهث ألف ارظاهر( ار ابت )أصبلن أف ارعقد صحي ك على مف يدعى صكرتيه أك

بطبلجه أف ي بت ذرؾ(.)5

)(1كيككف ذرؾ با بات اركاقعه ارمجشئه رلديف ك أركاجاا كعقد ارقرض أك اربيع اك ارفعؿ ارضار غير ارمشركع بأركاجػه ار بل ػه مػف بطػأ ك
ضػػرر ك اػػببيه بيجامػػا أك اال ػرات بػػبل اػػبب ب ميػػع أركاجػػه  .فم ػ بل ا بػػات تكافػػؽ االرادتػػيف يػػر

ا بات ارعمؿ غير ارمشركع ير

بطأ مرتكبه .

ت ػكافر ركػػف اررضػػا كاػػبلمته ث كمػػا أف

فاذا ادعى ارمديف بارعقد كقكعػه فػي غلػط شػاب رضػا أك ادعػى مرتكػب ارفعػؿ ارضػار اجتفػات اربطػأ فػي اجبػه الرتكابػه ذرػؾ ارفعػؿ فػي

حاره ضركرة اك ااتعماره رحؽ اردفاع ارشرعي كاف عليه باعتبار مدعيا ببلؼ ار ابت أصبل ا بات ما يدعيػه  .اػليماف مػرقس ث مر ػع

اابؽ ص  91ك اجظر فػي ذرػؾ أيضػا راػاره مكتيلاػكي فػي جظريػه ارعجاصػر ارمككجػه رلحقػكؽ ث بػاريس اػجه  1948ث أشػار ارياػا عبػد
اررزاؽ اراجاكرم في اركايط في شرح ارقاجكف ارمدجيث ج  2ث ص  58ث هامش رقـ (.)2

)(2اليماف مرقسث ارمر ع اراابؽ ث ص 91

) (3جقػ ػ ػ ػػض مػ ػ ػ ػػدجي مصػ ػ ػ ػػرم رقػ ػ ػ ػػـ  1230را ػ ػ ػ ػجه  71لاػ ػ ػ ػػه  2002/3/28س 53ع 1ص - 444ؽ 84مجشػ ػ ػ ػػكر عبػ ػ ػ ػػر ار ػ ػ ػ ػرابط
اإلركتركجي www.cc.gov.eg

) (4كيقابلاػػا ارمػػادة ( )13مػػف ارقػػاجكف ارمػػدجي اريمجػػي " ارعقػػد ملػػزـ رلمتعاقػػديف ك األصػػؿ فػػي ارعقػػكد ك ارشػػركط ارصػػحه حتػػى بػػت مػػا
يقتضي بطبلجاا " كذرؾ يقابلاا ارمادة ( )559مف قاجكف االرتزامات ك ارعقكد ارتكجايه ارتي تقضي بأف ( االصؿ في االمكر ارصػحه ك
ارمطابقه رلقاجكف حتى ي بت ببلفه ).

) (5ارطعف رقـ 2011/197ث لاه  2012/12/3حيث قضت محكمه ارجقض ارفلاطيجيه بأف " عبت إ بات ارصكريه إجمػا يقػع علػى
كاهؿ مف يدعياا تقدير كافيه أدره ارصكريه مما ياتقيؿ به قاضي ارمكضكع رتعلقه بفاـ ركاقع في اردعكل" جضاؿ رادةث مر ع اابؽ ث

.151
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كأيضا إذا كاف األصؿ في ارعقكد أجاا حقيقيه كصحيحه فإف األصؿ ارمكمؿ راذا أف يككف مامى

ارعقد بحاب ما اتفؽ عليه اطرافهث كعلى ذرؾ إذا كاف ارمتعاقداف قد اميا عقدهما بيعانث فإف مف يدعى
مجاما أف هذ ارعقد ريس بيع ككاجما يبفي رهجا أف ي بت ذرؾ (.)1
 -3األصل أن لمعقد سببا حقيقيا مشروعا :

كقد جصت على هذ ارقاعدة ارمادة ( )136مف ارقاجكف ارمدجي ارفلاطيجي ارتي تقضي بأجه "

 -1يفترض في كؿ إرتزاـ أف ره اببان حقيقيان ك رك رـ يذكر ارابب -2 .كيفترض أف ارابب ارمذككر في
ارعقد هك ارابب ارحقيقي ما رـ يقـ اردريؿ على غير ذرؾ".

()2

كعلى ذرؾ فإف كؿ ارتزاـ رـ يذكر ره ابب في ارعقد يفترض أف ره اببان مشركعان ما رـ يقـ اردريؿ

على ببلؼ ذرؾ كيعتبر ارابب ارمذككر في ارعقد هك ارابب ارحقيقي ارمشركع حتى يقكـ اردريؿ على ما

يبارؼ ذرؾث فاذا أقاـ اردريؿ على صكريه ارابب أك عدـ مشركعيته فإف على مف يدعى أف رئلرتزاـ اببان

وبر مشركعان أف ي بت ما يدعيهث ك بذرؾ يجتقؿ عبت إ بات أف رلعقد اببان وبر مشركعان إرى عاتؽ

ارمتماؾ به(.)3

 -4األصل في الصفات العارضة العدم
هذ قاعدة عرفاا ارفقه االابلميث جصت علياا م له األحكاـ ارعدريه في ارمادة ارتااعه مجاا"

األصؿ في ارصفات ارعارضه ارعدـ(.)4

) ) 1حيػػث قضػػت محكمػػه ارػػجقض ارمص ػريه بػػأف ( طعػػف ارػػكراث فػػي اربيػػع ارصػػادر مػػف ارمػػكرث بأجػػه يبفػػى كصػػيه إض ػرار بحقػػه فػػي
ارميػراث أك اجػػه صػػدر فػػي مػػرض ارمػػكتث ػكاز إ باتػػه بكافػػه طػػرؽ اإل بػػات ألف ارػػكراث يتاػػمد حقػػه فػػي ارقػػاجكف مباشػرة حمايػػه رػػه مػػف

تصرفات مكر ه ارتي قصد باا اإلحتياؿ --على قكاعد اإلرث ارتي تعتبر مف ارجظاـ ارعاـ كيككف ره إ بات ارصكريه ارتي تمس حقه في
ارميراث بكافه طرؽ اإل بات) جقض مػدجي مصػرم رقػـ  2786راػجه  60لاػه  1997/1/12س 48ع 1ص 111ؽ 23مجشػكر عبػر

اررابط اإلركتركجي www.cc.gov.eg

) (2يقابؿ هذ ارمادة ( ارمادة  )137مف ارقاجكف ارمدجي ارمصرم ارتي تقضػي بػأف " كػؿ ارتػزاـ رػـ يػذكر رػه اػبب فػي ارعقػد يفتػرض أف
رػه اػببان مشػركعان مػا رػـ يقػـ ارػدريؿ علػى غيػر ذرػؾ ث ك يعتبػر اراػػبب ارمػذككر فػي ارعقػد هػك اراػبب ارحقيقػي حتػى يقػكـ ارػدريؿ علػى مػػا
يبارؼ ذرؾ ث فاذا أقيـ اردريؿ على صكريه ارابب فعلى مف يدعي أف ربلرتزاـ اببا وبر مشركعا أف ي بت ما يدعيه " .

ك مؤدم ذرؾ – كما تقكؿ محكمه ارجقض ارمصريه " أف ارقػاجكف كضػع قرجيػه قاجكجيػه يفتػرض بمقتضػاها أف رلعقػد اػببان مشػركعان كرػك رػـ
يذكر هذا اراببث فاذا ذكر في ارعقد فاجه يعتبر ارابب ارحقيقي ارذم قبؿ ارمديف أف يلتزـ مف أ له ث فاذا ادعى ارمػديف عػدـ مشػركعيه
اراػبب فػاف عػبت ا بػػات كذرػؾ يقػع عليػػه كعليػه أف يقػدـ رلمحكمػػه ارػدريؿ ارقػاجكجي علػػى هػذ ارصػكريه ث ك بػػذرؾ يجتقػؿ عػبت ا بػػات اف

رلعقد اببان وبر مشركعا ارى عاتؽ ارمتماؾ به)

جقػ ػ ػػض مػ ػ ػػدجي مصػ ػ ػػرم رقػ ػ ػػـ  233راػ ػ ػػجه  55لاػ ػ ػػه  1989/1/18س 40ع 1ص 177ؽ 38مجشػ ػ ػػكر علػ ػ ػػى ار ػ ػ ػرابط اإلركتركجػ ػ ػػي

www.cc.gove.eg

) (3اليماف مرقس ث ارمر ع اراابؽ ص  . 92رمضاف أبك اراعكد ث مر ع اابؽ ث ص .327

) (4قضػػت محكمػػه ارػػجقض ارفلاػػطيجيه اف " بػػكت ارغػػش يبطػػؿ كػػؿ ارتصػػرفات " ارطعػػف رقػػـ  2002/51مػػدجيث كريػػد ارحايػػؾث مر ػػع
اابؽ ث ص .108
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كيقصد بارصفه ارعارضه هي ارتي تك د مع ارمكصكؼ كرـ تكصؼ باا ذاته ابتدات كاألصؿ في
()1

ارصفات ارعارضه ارعدـث ألف ارابلمه أمر يقيجي كارعيب أمر عارض مشكككؾث كارتبيف ال يزكؿ بارشؾ
-

ويمكن أن يتفرع عن ىذا األصل القواعد االتية :

األصل ىو كمال أىمية الشخص البالغ سن الرشد ما لم تسمب أىميتو أو يحد منيا بحكم

القانون.

كهذا ما قضت به ارمادة ( )53مف ارقاجكف ارمدجي ارفلاطيجي "كؿ شبص بلت اف اررشد متمتعان

بقكا ارعقليهث كرـ يح ر عليه يككف كامؿ األهليه رمباشرة حقكقه ارمدجيه"

كذرؾ قضت أيضا ارمادة ( )100إف كؿ شبص أهؿ رلتعاقد ما رـ تالب أهليته أك يحد مجاا

بحكـ ارقاجكف".

كعلى ذرؾ مف يدعي أف ارعاقد جاقص األهليه أك عديمااث عليه يقع عبت إ بات ذرؾ.

 األصل في العقد أن يكون صحيحا و في التراضي أن يكون سميما منزىا عن أي عيب يشوبو:رقد جصت ارمادة (  )147مف ارقاجكف ارمدجي ارفلاطيجي "ارعقد شريعه ارمتعاقديفث ال ي كز جقضه

كال تعديله إال باتفاؽ ارطرفيف أك االاباب ارتي يقررها ارقاجكف "كعلى ذرؾ مف يدعى ك كد عيب مف

عيكب اإلرادة كارغلط أك اإلك ار أك ارتدريس فاك يدعى بك كد صفه عارضهث األصؿ عدماا كرذرؾ يتحمؿ
عبت إ بات هذا ارعيب .رذرؾ جصت ارمادة ( )124/1مف ارقاجكف ذاته على ي كز إبطاؿ ارعقد رلتغرير إذا
كاجت ارحيؿ ارتي ر أ ارياا أحد ارمتعاقديف أك جائب عجه مف ار اامه بحيث ركالها رما أبرـ ارطرؼ ار اجي

ارعقد(.)2

 -األصل في العقود أنيا منجزة

كعلى ذرؾ فإف مف يدعى إشتماؿ ارعقد على شرط كاقؼ أك أ ؿ يقع عليه عبت إ بات ذرؾ(.)3

 -األصل ىو عدم إجازة العقد الموقوف غير النافذ:

كعلى ذرؾث فاف مف يدعى ك كد هذ اإل ازة عليه يقع عبت إ بات ذرؾ(.)4

) )1اليـ راتـ بازث مر ع اابؽث ص.23

) )2قضت محكمه ارجقض ارفلاطيجيه بأف "األصؿ في ارعقد أجه صحي متى اشتمؿ على بياجاته كاحتكل عجاصر كارد شػركطه ككاتفػؽ
مع ارقاجكف كرـ يبرج عف اآلداب كارجظاـ ارعاـث فاػك ال يحتػاج إرػى ارمقاضػا إل بػات صػحته إال عجػد إجكػار أك ارجكػكؿ عجػه أك مبارفتػه

كحيجاا يجشأ ارحؽ في ارمقاضاة حيث يبدأ ارياف ارتقادـ عليه إذ ارمعتبر قاجكجػان هػك تػاريخ كقػكع ارجػزاع بػيف ارطػرفيف كمبػدأ اراػرياف مػدة

تقادـ اردعكل بشأجه ".طعف رقـ  179راجه 2003ث لاه 2004/4/27ث جاظـ عكيضهث مر ع اابؽث ص.112

))3عرفت ارمادة  142مف ارقاجكف ارمدجي اريمجي ار ديد راجه  2002ارعقد ارمج ز بأجه " ما كاف صػفته مج ػ از غيػر مضػاؼ إرػى أ ػؿ
أك معلؽ على شرط كال يتكقؼ جفاذ على إذف ارغير أك إ ازته ث فتترتب عليه أ ار بم رد عقد"

) )4تػػجص ارمػػادة ( )144/1مػػف ارقػػاجكف ارمػػدجي ارفلاػػطيجي "يػػزكؿ حػػؽ ابطػػاؿ ارعقػػد باال ػػازة ارص ػريحه أك ارضػػمجيه " ك كمػػا قضػػت

محكمػػه ارػػجقض ارمص ػريه بػػأف (عػػبت ا بػػات ا ػػازة عقػػد قابػػؿ ربلبطػػاؿ اجمػػا يقػػع علػػى عػػاتؽ مػػدعى اال ػازة اذف متػػى كػػاف ارطػػاعف قػػد
ادعى أف مكرث ارمطعكف علياا قد أ از بعد بلكغػه اػف اررشػد عقػد اربيػع ارػذم عقػد ك هػك قاصػر فػاف ارحكػـ ارمطعػكف فيػه اذا أرقػى
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 األصل أن تكون حصص الشركاء في رأس مال الشركة متساوية:كعلى مف يدعى مف ارشركات ببلؼ ذرؾ أف ي بتهث كهذا ما ياتفاد مما قضت به ارمادة ()546

مف ارقاجكف ارمدجي ارفلاطيجي "تعد حصص ارشركات متااكيه ارقيمهث كأجاا كاردة على ملكيه ارماؿ ال على
م رد االجتفاع بهث ما رـ يك د اتفاؽ أك عرؼ يقضي بغير ذرؾ"
 -األصل في الشركة أال تمحقيا خسارة:

كمف يدعي ببلؼ ذرؾ يقع عليه عبت إ بات ما يدعيه(.)1

 -األصل أال يكون الشخص معس ارً

فكما أف األصؿ في ارشبص براتة ارذمه فإف األصؿ كذرؾ – مف باب أكرى – عدـ اإلعاارث

كعلى ذرؾ فمف ادعى إعاار شبص وبرث اكات رلحكـ عليه باإلعاار أك إلاقاط حقه في األبذ في

ارشفعه

()2

أك رلطعف في تصرفه باردعكل اربكريصه ()3ث أف يقيـ اردريؿ على صحه ما يدعيه ألف اإلعاار

صفه عارضهث كعلى مف يدعى حدك اا يقع عبت إ بات ذرؾ.

 -5األصل أن الشخص غير مسؤول عما يحدث بفعمو لمغير من ضرر إال إذا كان بفعمو عامدا أو
مخطئا:

رقد جصت ارمادة ( )179مف ارقاجكف ارمدجي ارفلاطيجي "كؿ مف إرتكب فعبلن ابب ضر انر رلغير

يلزـ بتعكيضه "فعجاصر ارمائكريه بل هث بطأ كضرر كعبلقه اراببيهث كمجاا كأصؿ يقع عبت إ بات
()4

عجاصر ارماؤكريه على ارمضركر

عليه عبت ا بات هذ اركاقعه ال يككف قد بارؼ قكاعد اال بات) ث جقػض مػدجي مصػرم رقػـ  36راػجه  21لاػه  1953/11/26س5

ع 1ص 203ؽ 28مجشكر عبر اررابط اإلركتركجي www.ccc.gov.eg

) (1قضت محكمه ارجقض ارمصريه بأف (يشترط رقياـ ارشركه أف تك د ردل ارشركات جيػه ارمشػاركه ذم تبعػه كأف ياػاهـ كػؿ شػريؾ فػي
هػػذ ارتبعػػه بمعجػػى أف يشػػارؾ فػػي ارػرب كارباػػارة معػانث كتعػػرؼ هػػذ ارجيػػه مػػف ماػػائؿ اركاقػػع ارتػػي ياػػتقؿ بتقػػديرها قاضػػي ارمكضػػكع كال

معقػػب عليػػه فػػي ذرػػؾ متػػى أقػػاـ أريػػه علػػى ااػػباب ماػػكغه) رقػػـ  350راػػجه  34لاػػه  1968/3/21جقػػض مػػدجي مصػػرم س 19ع1

ص 588ؽ 88مجشكر عبر اررابط اإلركتركجي www.cc.gov.eg

) (2تجص ارمادة ( )253مػف ارقػاجكف ارمػدجي ارفلاػطيجي علػى " اذا ادعػى ارػدائف إعاػار ارمػديف فعليػه أف ي بػت مقػدار مػا علػى ارمػديف
مف ديكف ك على ارمديف أف ي بت أف ره أمكاال تااكم مقدار تلؾ ارديكف أك تزيد علياا ".

) (3قضت محكمه ارجقض ارمصريه بأف (بحاب اردائف إذا إدعى إعاار ارمديف علػى مػا تقضػى بػه ارمػادة  239مػف ارقػاجكف أف ي بػت

مقدار ما في ذمه مدجيه مف ديكف كحيجئذ يككف على ارمديف جفاه أف ي بت أف ره ماالن يااكم قيمه هذ ارديكف أك يزيد علياا) طعف رقـ

 1237راجه  49لاه  1985/5/23س 32ع 2ص 1271ؽ 253مجشكر عبر اررباط اإلركتركجي www.cc.gov.eg

) (4قضػػت محكمػػه ارػػجقض ارمصػريه " (رػػيس رمحكمػػه ارمكضػػكع اف تقػػيـ ارماػػؤكريه ارتقصػػيريه علػػى بطػػأ رػػـ يدعػػه ارمػػدعى متػػى كػػاف
أااااا بطأ ممػا ي ػب ا باتػه إذ أف عػبت إ بػات اربطػأ يقػع فػي هػذ ارحارػه علػى عػاتؽ ارمػدعى ارمضػركر ث فػبل يصػ رلمحكمػه أف

تتطكع بإ بات ما رػـ ي بتػه كمػف بػاب أكرػى مػا رػـ يدعيػه مػف اربطػأ كمػا ال ي ػكز راػا أف تجتحػؿ ضػر انر رػـ يقػؿ بػه ألجػه هػك ارملػزـ أيضػا
با بػ ػ ػ ػػات ارضػ ػ ػ ػػرر) طعػ ػ ػ ػػف رقػ ػ ػ ػػـ  1231راػ ػ ػ ػػجه  48لاػ ػ ػ ػػه 2969/4/30س 30ع 2ؽ 229مجشػ ػ ػ ػػكر عبػ ػ ػ ػػر ار ػ ػ ػ ػرابط اإلركتركجػ ػ ػ ػػي

www.cc.gov.eg
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 -6األصل ىو استحقاق الدائن لمتعويض اال تفاقي (في الشرط الجزائي ):
كهذا األصؿ جصت عليه ارمادة ( )240مف ارقاجكف ارمدجي ارفلاطيجي بقكراا "ي كز رلمتعاقديف أف

يحددا مقدمان مقدار ارتعكيض بارجص عليه في ارعقد أك في اتفاؽ الحؽث مع مراعاة أحكاـ ارقاجكف"(.)1

كعلى ذرؾ ياتحؽ اردائف ما اشترط مف تعكيض اتفاقي بم رد إ باته بطأ مديجه دكف حا ه ارى

ا بات أجه قد رحقه ضرر ماث كركف رغـ ذرؾ ي كز رلمديف إ بات اجتفات ارضرر مف اجبه أك أف اردائف
صاحب ارحؽ قد اشترؾ ببطئه في إحداث ارضرر أك زيادته كهذا ما جصت عليه ارمادة ( )242مف

ارقاجكف ذاته بأف "ي كز رلمحكمه أف تجقص مقدار ارتعكيض اذا كاف اردائف قد اشترؾ ببطئه في إحداث

ارضرر أك زاد فيهث أك ال تحكـ بتعكيض ما إذا ااتغرؽ بطؤ بطأ ارمديف"

 -7األصل في اإل لتزام الذي أقام الدائن الدليل عمى نشوئو عدم تنفيذه
ذكرجا فيما ابؽ أف األصؿ هك براتة ارذمهث كعلى مف يدعى ببلؼ هذا األصؿ يقع عبت إ باتهث

كيترتب على ذرؾ أجه إذا ااتطاع اردائف إ بات ك كد إرتزاـ في ذمه مديجهث فإف األصؿ هك عدـ قياـ
ارمديف بتجفيذ هذا اإلرتزاـث فإذا جازع اردائف في ذرؾ فإجه يدعي ببلؼ هذا األصؿث كمف ـ فإجه يقع عليه

عبت إ بات تجفيذ ارتزامه(.)2

ففي اإلرتزاـ بتحقيؽ جتي ه معيجه إذا أقاـ اردائف اردريؿ على جشكت هذا اإلرتزاـ فإجه يكتفي مجه

بإ بات ذرؾث كمف ـ يجتقؿ إرى ارمديف عبت إ بات تحقؽ تلؾ ارجتي ه.

) )1يقابؿ هذ ارمادة  1/224مف ارقاجكف ارمدجي ارمصرم كتطبيقان رذرؾ قضت محكمه ارجقض ارمصريه (بأجه إذا كاف ارشرط اإلضافي
اركارد في ارعقد قد ارزـ اربػائع بػدفع فػرؽ اراػعر عػف اركميػه ارتػي ال يكردهػا فػإف تحقيػؽ م ػؿ هػذا ارشػرط ي عػؿ ارضػرر كاقعػان فػي تقػدير

ارمتعاقديف فبل يكلؼ اردائف بإ باته في هذ ارحاره عبت إ بات اجتفات ارضرر إعماالن رلشػرط ار ازئػي علػى مػا ػرل فػي قضػات محكمػه
ارػ ػػجقض)ث جقػ ػػض مػ ػػدجي مصػ ػػرم ارطعػ ػػف رقػ ػػـ  26راػ ػػجه  38لاػ ػػه  1973/12/18س 24ص 1274ؽ 221مجشػ ػػكر علػ ػػى ار ػ ػرابط

إلركتركجي www.cc.gov.eg

) (2كهذا ما قضت به محكمه ارجقض ارمصريه حيث تقكؿ أجه( إذا كاجت اردعكل مؤااه على عقد يجشئ ارتزامات متقابله في ذمه كؿ
مػػف ارمتعاقػػديف فاجػػه يقػػع علػػى عػػاتؽ كػػؿ مػػف ارتػػزـ بػػارتزاـ بمقتضػػا عػػبت إ بػػات قيامػػه بمػػا تعاػػد كذرػػؾ بغػػض ارجظػػر عمػػا إذا كػػاف هػػك

ارمدعي أصبلن في اردعكل أك رلمدعى عليه كما إذا كاف قد طلب إحاره اردعكل على ارتحقيؽ أك رـ يطلػب إذف متػى كػاف اركاقػع هػك أف
ارمطعػكف عليػه اشػترل بضػاعه مػف ارطػػاعجيف ك أقػاـ ارػدعكل بطلػب ارزاماػا بمبلػػت هػك قيمػه مػا رػـ يػػتـ تاػليمه مػف هػذ اربضػاعه ككػػاف

ار ابت مف األكراؽ أجه ال جزاع في أف ارمطعكف عليػه ارمشػترل – قػد قػاـ بارت ازمػه دفػع ارػ مف فػاف اركػـ ارمطعػكف فيػه ال يكػكف قػد بػارؼ

ارقػػاجكف إذا أرقػػى عػػبت إ بػػات تاػػليـ اربضػػاعه علػػى عػػاتؽ مػػف يلزمػػه عقػػد اربيػػع بػػذرؾ كهمػػا ارطاعجػػاف باعتبارهمػػا بػػائعيف) جقػػض مػػدجي

مصرم رقـ  206راجه  20لاه  1952/12/18س 4ع 1ص 256ؽ 33مجشػكر علػى ارػرابط اإلركتركجػي ) www.cc.gov.egكال
ترتفػع علػػى ارمػػديف ارماػػئكريه عػػف عػدـ ارتجفيػػذ إال بإ باتػػه اف عػػدـ ارتجفيػػذ ير ػع ارػػى قػػكة قػػاهرة أك اػػبب أ جبػي البػػد رػػه فيػػهث فقػػد قضػػت

محكمه ارجقض ارمصريه باجه يكفي رقياـ اربطأ في ارماؤكريه ارعقديه بكت عدـ تجفيذ ارمتعاقػد االرت ازمػات ارمترتبػه علػى ارعقػد كال ترتفػع
عجه ارماؤكريه إال اذا قاـ هك بإ بات أف عدـ ارتجفيذ ير ع إرى قكة قاهرة أك بابب أ جبي أك بطأ ارمتعاقػد اآلبػر( جقػض مػدجي مصػرم

رقـ  1734راجه  61لاه  2007/1/23س 58ص77ؽ 12مجشكر عبر ارمكقع اإلركتركجي www.cc.gov.eg
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أما اذا كاف اإلرتزاـ إرتزامان ببذؿ عجايهث ككادعى اردائف أف ارمديف رـ يبذؿ ارقدر ارمطلكب مف
ارعجايهث بقى عليه أف ي بت تقصير ارمديف في ذرؾث غير أجه يكتفي هجا بإ بات ما ير تقصير ارمديف
حتى يجتقؿ إرى هذا األبير عبت إ بات أجه بذؿ عجايه ارشبص ارعادم في تجفيذ ارتزامه(.)1

كقد يككف اإلرتزاـ اركاقع على ارمديف مفركضان بجص في ارقاجكف عجدئذ يقع عليه عبت إ بات

تجفيذ راذا اإلرتزاـ.

مف ذرؾ م بل  :أف ( )1/795مف ارقاجكف ارمدجي ارفلاطيجي تقضي بأجه "تاقط بارتقادـ اردعاكم

ارجاشئه عف عقد ارعمؿ بإجقضات اجه تبدأ مف تاريخ إجتاات ارعقدث إال فيما يتعلؽ بارعماره كارمشاركه في

األرباح كارجاب ارمئكيه في مله اإليراد فاف ارمدة فياا ال تبدأ إال مف اركقت ارذم يالـ فيه صاحب

ارعمؿ إرى ارعامؿ بياجان بما ياتحقه بحاب وبر رد"()2ث فيفاـ مف هذا ارجص أجه يلقي على عاتؽ رب
ارعمؿ عبت إرتزاـ بأف يقدـ رلعامؿ بياجان بما ياتحقه بحاب وبر ردث كمف ـ فإف عبت إ بات تجفيذ
راذا اإلرتزاـ يقع على عاتقه.

) (1جقض مدجي مصرم كقد ات فيػه ( رػئف كػاف يقتضػي اعتبػار ارتػزاـ ارطبيػب ارت ازمػا ببػذؿ عجايػه باصػه اذا أجكػر علػى ارطبيػب بػذؿ
ارعجايػػه اركا بػػه فػػاف عػػبت ا بػػات ذرػػؾ يقػػع علػػى ارمػريض إال أجػػه إذا ا بػػت هػذا ارمػريض كاقعػػه تػػر

اهمػػاؿ ارطبيػػب كمػػا إذا ا بػػت أف

ارمريض أف ارترقيع ارذم أ ر ره راح ارت ميؿ في مكضع ار رح ارػذم جػتج عجػه تشػكيه ظػاهر ب اػمه رػـ يكػف يقتضػيه اراػير ارعػادم

رعمليه ارت ميؿ كفقا رؤلصكؿ ارطيبه ارماتقرة ػ فاف ارمريض يككف بذرؾ قد أقاـ قرجيػه قضػائيه علػى عػدـ تجفيػذ ارطبيػب الرت ازمػهث فيجتقػؿ
عػػبت اال بػػات بمقتضػػا ارػػى ارطبيػػبث ك يتعػػيف عليػػه كػػي يػػد أر ارماػػئكريه عػػف جفاػػه اف ي بػػت قيػػاـ حارػػه ارضػػركرة ارتػػي اقتضػػت إ ػرات

ارترقيػػعث ارتػػي مػػف شػػأجاا اف تجفػػي عجػػه كصػػؼ اإلهمػػاؿ) جقػػض مػػدجي مصػػرم رقػػـ  464راػػجه  63لاػػه  1971/12/21س 22ع3

ص 1062ؽ 179مجش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكر عب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر ارػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرابط اإلركتركج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي www.cc.gov.eg
اليماف مرقسث مر ع اابؽث ص  /93أحمد جشأتث مر ع اابؽ ص(.)56

) )2يقابلاا ارمادة (  )1/698مف ارقاجكف ارمدجي ارمصػرم ث ك قػد قضػت محكمػه ارػجقض ارمصػريه بػأف ( ارػجص فػي ارفقػرة األكرػى مػف
ارمادة  698مف ارقاجكف ارمدجي على تقادـ اردعاكم ارمتعلقه بارعماره ك ارمشاركه في األرباح ك ارجاب ارمئكيه مف مله االيراد ال يبػدأ
اال مف اركقت ارذم يالـ فيه رب ارعمؿ ارى ارعامؿ بياجػا بمػا ياػتحقه بحاػب وبػر ػرد مػف شػأجه اف يلقػي علػى رب ارعمػؿ ك بطريػؽ

ارتضامف ك ارلزكـ – عبت االرتزاـ بأف يقدـ رلعامؿ بياجا برقـ األعمػاؿ ارتػي ياػتحؽ عجاػا ارعمكرػه ك ارمعلكمػات ارضػركريه رلتحقػؽ مػف

صحته – ككاذا كاف ذرؾ ك كاف ار ابت في اردعكل اف ارطاعجه رـ تلتزـ هذا ارجص اآلمر ك رـ تالـ ارمطعكف عليه هذا اربياف ك إرتزمػت
مكقػػؼ االجكػػار ك اكتفػػت بػػأف طلبػػت جػػدب ببيػػر حاػػابي رئلطػػبلع علػػى دفاترهػػا ك تقػػدير كميػػه األقطػػاف ارتػػي قػػاـ ارمطعػػكف بتكريػػدها ث
كرفػػض ارحكػػـ ارمطعػػكف فيػػه هػػذا ارطلػػب كرػػـ يػػر محػػبل إل ابتػػه بعػػد أف قػػدمت ارطاعجػػه كشػػفا مكقعػػا عليػػه مػػف ارمطعػػكف عليػػه عػػف

مصركفات ترحيؿ أكياس ارقطف ارمكردة رتب على ذرؾ أف تقدير ارحكـ ارماتأجؼ راا هك تقدير معقكؿ ك متفؽ مع ارحقيقه ك اركاقع كال
ابيؿ ارى ارتشكيؾ فيه فاجه باذ ارتقػديرات ارمكضػكعيه اراػائغه ال يكػكف قػد بػارؼ قكاعػد اال بػات أك أغفػؿ ارػرد علػى دفػاع ارطاعجػه ك

اجطػػكل علػػى قصػػكر فػػي هػػذا اربصػػكص) رقػػـ  388راػػجه  31لاػػه  1969/1/19س 17ع 1ص 151ؽ 21مجشػػكر علػػى ار ػرابط
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 -8األصل في الوكالة ىو عدميا ،واذا وجدت فاألصل فييا أن تكون مقيدة واذا كانت مطمقة
فالظاىر استمرارىا .

كعلى ذرؾ فإف األصؿ أف ارشبص يباشر تصرفاته ارقاجكجيه بجفاهث كمف ـ فإف مف يدعي ك كد

ككاره ره مف األصيؿ عليه يقع عبت إ بات ما يدعيه(.)1

ككاذا ك دت ارككاره فاألصؿ فياا أف تككف مقيدة ككاذا كاف ارتككيؿ مطلقان غير مقيد بمدة معيجه كال

بعمؿ معيف فارظاهر ااتمرارث كمف ادعى ببلؼ هذا األصؿ يقع عله عبت إ بات ذرؾ(.)2
 -9األصل ىو شمول البيع والرىن والممحقات:

تجص ارمادة ( )1173مف ارقاجكف ارمدجي ارفلاطيجي على أف "يشتمؿ اررهف ملحقات ارعقار
ارمرهكف ارتي تعد عقا انر كيشمؿ بك ه باص حقكؽ اإلرتفاؽ كارعقارات بارتبصيص كارتحايجات
كاإلجشاتات ارتي تعكد بمجفعه على ارمارؾ ما رـ يك د إتفاؽ يقضى بغير ذرؾ مع عدـ اإلببلؿ بإمتياز

ارمبارت ارماتحقه رلمقاكريف أك ارماجدايف".

فيفاـ مف هذ ارجصكص أف األصؿ هك أف اررهف يشمؿ جمات ارمتكرد عجه ك ارملحؽ به

بارضركرة رحقكؽ االرتفاؽ ك ارعقارات بارتبصيص كارتحايجات كاإلجشاتات ارتي تعكد بمجفعه على ارمارؾث

كما يشمؿ ارمبيع ملحقاته أيضان حيث تقضي ارمادة ( )453مف ارقاجكف ارمدجي ارفلاطيجي "يشمؿ اربيع
()3

ملحقات ارشيت ارمبيع ككؿ ما أعد بصفه دائمه

الاتعماره طبقا رما تقضي به طبيعه األشيات كعرؼ

ار اه ك قصد ارمتعاقديف "..

 -10األصل أال يكون إثراء بال سبب
جصت ارمادة ( )200مف ارقاجكف ارمدجي ارفلاطيجي على أف "كؿ شبص كرك غير مميزث ي رل

دكف ابب مشركع على حااب شبص وبر يلزـ في حدكد ما أ رل به بتعكيض هذا ارشبص عما رحقه
مف باارة ك يبقى هذا اإلرتزاـ ك رك زاؿ اإل رات فيما بعد"
) (1كتطبيقان رذرؾ قضت محكمه ارجقض رمصريه بأف ( عبت ا بات ارككارػه يقػع علػى مػف يػدعياا فػاذا احػتج ارغيػر أف ي بػت ارككارػه ك
مداها ك أف هذا ارككيؿ قد أصرؼ في جطاقاا حتى ياتطيع إرزاـ ارمككؿ باذا ارتصرؼ إذا ارككيؿ ال تككف ره صفه ارككاره عف ارمككؿ

إذا عم ػػؿ باا ػػـ األبي ػػر ك ػػاكز ح ػػدكد ككارت ػػه ) جق ػػض م ػػدجي مص ػػرم رق ػػـ  258را ػػجه  35لا ػػه  1969/5/15س 20ع 2ص784

ؽ 124مجشكر على اررابط اإلركتركجي www.cc.gov.eg

) )2رمضاف أبك اراعكد ث مر ع اابؽ ث ص .336

))3كفػي هػذا ارصػدد قضػت محكمػػه ارػجقض ارمصػريه بػأف (ارعقػػارات بارتبصػيص كفقػا رػجص ارمػػادة  688مػف ارقػاجكف ارمػدجي ارمبػػتلط
تعتبر دابله ضمف ارملحقات ارمشار ارياا في ارمادة ارمذككرة ك تباع مع ارعقار ارمرهػكف مػا رػـ يتفػؽ صػراحه علػى غيػر ذرػؾ  .ك يقػع

عػبت إ بػات هػذا اإلتفػاؽ علػى مػا يدعيػه اذف متػى كػاف ارطػاعف بكصػؼ ( مػدعيان ) هػك ارمكلػؼ أ بػت أف ارمجقػكالت مكضػكع ارجػزاع ال

يشملاا عقد اررهف ارصادر مجه فاجه كػاف ر ازمػان عليػه هػك أف يقػدـ هػذا ارعقػد إرػى محكمػه ارمكضػكع فػي اػبيؿ إ بػات دعػكا ك إذا هػك رػـ

يفعؿ فبل يقبؿ مجه ارجعى علياا باربطأ في تطبيػؽ ارمػادة ارمشػار ارياػاث جقػض مػدجي مصػرم رقػـ  138راػجه  21لاػه 1954/5/13
س 5ص 851ؽ 127مجشكر على اررابط اإلركتركجي www.cc.gov.eg
75

كيتض مف ذرؾ أف رئل رات ببل ابب بلث أركاف كهي إ رات ارمديف كافتقار اردائف ككاجعداـ ارابب
ارقاجكجي ك بارتاري تجشئ كاقعه اإل رات ارتي ج مت عف االفتقار حقان رلمفتقر بإقامه دعكل ارتعكيضث

فارتعكيض هك زات اإل رات ببل اببث كمف ـ فإف األصؿ أف عبت إ بات حصكؿ اإل رات ببل ابب
كمقدار يقع على عاتؽ اردائف أم ارمفتقر(.)1

 -11األصل في استعمال الحق خموة من التعسف
كقد جصت على هذا األصؿ ارمادة ( )3مف ارقاجكف ارمدجي ارفلاطيجي بأف "مف ااتعمؿ حقه

ااتعماالن مشركعان ال يضمف ما يجشأ عف ذرؾ مف ضرر "فاألصؿ أجه إذا ااتعمؿ ارشبص حقه فإجه ال

يككف متعافان في هذا اإلاتعماؿث كال يقع عليه عبت إ بات ذرؾ كركف على مف يدعى ك كد تعاؼ في
هذا االاتعماؿ عبت إ باتهث كذرؾ بأف ي بت ك كد أحد شركط ااتعماؿ ارحؽ غير ارمشركع ارتي جص
علياا ارقاجكف ارمدجي ارفلاطيجي(.)2

 -12األصل في الشيك أنو أداة وفاء.
األصؿ في ارشيؾ أجه يعد أداة كفاتث فبل ي بت رلااحب ديجا في ذمه ارماتفيدث فإذا إدعى ارااحب

ببلؼ ذرؾ ك ب عليه إ باته( )3ث فعبت اإل بات يقع على عاتؽ ارمدعى عليه بارجابه ارى ما يدفعاا به

بعد أف يقكـ ارمدعى بإ بات دعكا حيث يعتبر ارمدعي عليه مدعيا في اردفع(.)4

))1كفي هػذا ارصػدد قضػت محكمػه ارػجقض ارمصػريه بأجػه " إذا كػاف عػبت إ بػات حصػكؿ اإل ػرات بػبل اػبب ك مقػدار يقػع دائمػا علػى ارػدائف
ارمفتقػػر فػػاف ارمشػػترم مػػف ارمفلػػس إذا قضػػي بػػبطبلف عقػػد طبقػػا رلمػػادة  228ت ػػارم ال ياػػتطيع فػػي ميػػع األح ػكاؿ أف ير ػػع بػػار مف علػػى
ارتفلياه اال اذا أ بت أجه قد عادت علياا مجفعه مف هذا ار مف ك بقدر هذ ارمجفعه يككف ر كعه علياػا ك أال يت ػاكز مػا ير ػع بػه ارػ مف ارػذم
افتقر به ك يعتبر في هذ ارحاره دائجا ر ماعه اردائجيف باذ ارمجفعه ك رذا يحصؿ على حقه مف أمكاؿ ارتفلياه باألكركيػه علػى ارػدائجيف ارػذيف

تتككف مجاـ ار ماعه  .أما اذا أبفؽ في هذا اال بات فاجه ال ياتطيع أف ياترد ار مف مف أمكاؿ ارتفلياه ك ال يككف رػه فػي هػذ ارحارػه إال أف

يجظػػر حتػػى تقفػػؿ ارتفلياػػه ػػـ ير ػػع علػػى ارمفلػػس بضػػماف االاػػتحقاؽ طبقػػا رمػػا تقضػػى بػػه ارمػػادة  432مػػف ارقػػاجكف ارمػػدجي إذا أف ارعقػػد فػػي
ارعبلقه بيجاما يعتب قائما صحي  .ك ريس صحيحا ارقكؿ تبكؿ ارمشترم مف ارمفلس في هذ ارحاره ارحؽ في أف يشترؾ بار مف في ارتفلايه

بكصفه دائجا عاديان في ماعه اردائجيف يبضع م لاـ رقامه ارغرمات ك ذرؾ ما رـ ي بت اراجديؾ أف ار مف ارذم قبضه ارمفلس رـ يعد بأم جفػع
على ماعه اردائيجيف ذرؾ أف ارقكؿ يقكـ على أااس افتراضي ا رات ماعه اردائجيف مف ار مف ارذم قبضه ارمفلس ك ارقات عػبت هػذ ارقرجيػه
علػى عػػاتؽ اراػػجديؾ كفػػي هػذا قلػػب األكضػػاع اإل بػػات فػي دعػػكل اإل ػرات ك ابتػػداع ارقريجػه ال اػػجد راػػا فػػي ارقػاجكف ) جقػػض مػػدجي مصػػرم رقػػـ

 188راجه  33لاه  1967/3/30س 18ع 2ص 725ؽ 112مجشكر عبر اررابط اإلركتركجي www.cc.gov.eg

) )2كقد جصت على هذا ارمادة ( )5مف ارقاجكف ارمدجي ارفلاطيجي بقكراا "يعد ااتعماؿ ارحػؽ تعاػفا فػي األحػكاؿ اآلتيػه  -1اذا رػـ يقصػد بػه
اكل اضػرار بػارغيرث  -2اذا كاجػت ارمصػار ارتػي يرمػى ارػي تحقيقاػا غيػر مشػركعه ث  -3اذا كاجػت ارمصػار ارتػي يرمػى إرػى تحقيقاػا قليلػه
األهميه بحيث ال تتجااب اربته مع ما يصيب ارغير مف ضرر باببااث  -4اذا كاف مف شأجه أف يلحؽ بارغير ضر نار غير مأركؼ).

) )3قضت محكمه ارجقض ارمصريه (بأف إقرار ارماتفيد بأجه رـ ياتلـ ارشيؾ ريككف مديجان بقيمته ككاجما ريجفؽ مجه علػى أعمػاؿ اراػاحبث إقػرار
مكصكؼ ال ي كز ت زئته رتكفر اإلرتباط بيف اركاقعه األصليه كهي قبض ارشؾ كاركاقعه ارمصاحبه راا كهي ارقصد مػف ارقػبض) جقػض مػدجي

مصرم رقـ  23راجه  31لاه  1963/6/19س 14ص 860ؽ 122مجشكر على اررابط اإلركتركجي www.cc.gov.eg

) )4كرقػػد قضػػت محكمػػه اإلاػػتئجاؼ ارعليػػا ارفلاػػطيجيه فػػي ارطعػػف رقػػـ  87راػػجه  1942بػػأف " عػػبت إ بػػات علػػى اجعػػداـ ارمقابػػؿ ال يجقػػؿ إرػػى
ارمدعى بابب أف ارمدعى في رد على اردفاع رـ يدع صراحه بك كد ارمقابؿ" جاظـ عكيضهث مر ع اابؽث ص .33
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 -13األصل أال يستحق عوض التأمين إال بثبوت الضرر أو الخطر
كقد جصت على هذا األصؿ ارمادة ( )871مف ارقاجكف ارمدجي ارفلاطيجي بقكراا (ارتأميف عقد

يلتزـ بمقتضا ارمؤمف أف يؤدم إرى ارمؤمف ره أك إرى ارماتفيد ارذم اشترط ارتأميف رصارحه مبلغا مف
ارماؿ أك إيراد مرتبان أك أم عكض ماري وبر في حاره كقكع ارحادث أك تحقؽ اربطر ارمبيف بارعقدث كذرؾ
في جظير قاط أك أيه دفعه ماريه وبرم يؤدياا ارمؤمف ره رلمؤمف ).

كعلى ذرؾ فإف األصؿ أف ارمؤمف ره ال ياتحؽ عكض ارتأميف إال إذا قاـ بإ بات ارضرر أك

اربطر ارمبيف في ارعقد كمف ـ يقع عبت إ بات ارضرر أك اربطر على عاتؽ ارمؤمف ره كريس ارشركه

ارمؤمجهث كذرؾ ألف ارمؤمف ره هك ارمضركر إذا إدعى ااتحقاؽ ارتأميف ردل ارشركه

()1

 -14األصل ىو خضوع النزاع لمقانون الوطني.

كقد جصت على هذا األصؿ ارمادة  14مف ارقاجكف ارمدجي ارفلاطيجي (ارقاجكف ارفلاطيجي هك

ارمر ع في تكييؼ ارعبلقات ذات ارعجصر األ جبي عجدما تتجازع ارقكاجيف رمعرفه ارقاجكف اركا ب تطبيقه)
فارمر ع في تكييؼ ارعبلقات ارقاجكجيه يككف رلقاجكف ارفلاطيجي عجدما يطلب مف ارقاضي ارفلاطيجيث

تحديد جكع هذ ارعبلقه كتكيفاا ث في أم قضيه تتجازع فياا ارقكاجيفث رلتعرؼ على ارقاجكف كا ب ارتطبيؽ

مف بيجاما(.)2

كهك أصؿ قد ااتقرت عليه أيضان محكمه ارجقض ارمصريه في أحكاماا حيث قررت بأف ارمتماؾ

بتشريع أ جبي ال يعد كأف يككف متماكان بم رد كاقعه ي ب عليه إقامه اردريؿ علياا كعلى ذرؾ يقع على

مف يدعي بضكع ارجزاع رقاجكف أ جبي عبت إ بات ذرؾ(.)3
 -15األصل في تنفيذ العقود حسن النية و األمانة .

كهذا االصؿ جصت عليه ارمادة ( )148مف ارقاجكف ارمدجي ارفلاطيجي بقكراا"

) )1قضت محكمه ارجقض ارمصريه بأف ( عبت ا بػات ارضػرر دائمػا علػى عػاتؽ ارمػؤمف رػه دكف ارشػركه ارمؤمجػه) جقػض مصػرم رقػـ

 118راجه  17لاه  1949/4/14س4ع 5ص 755ؽ 407مجشكر على اررابط اإلركتركجي www.cc.gov.eg

) )2رمزيد مف ارتكضي ك ارتفاير ث اارـ حماد اردحدكح ثارك يز في ارقاجكف اردكري ارباص ثار زت ار اجي ث2012ـثص.197

) )3جقػػض مػػدجي مصػػرم رقػػـ  555راػػجه  50لاػػه  1984/5/31س 35ع 1ص 1522ؽ292ث مجشػػكر علػػى ار ػرابط اإلركتركجػػي
 www.cc.gov.egحيث ػات فيػه ( ارمقػرر فػي قضػات هػذ ارمحكمػه أف ارقػاجكف اال جبػي ال يعػد كأف يكػكف م ػرد كاقعػه ماديػه ي ػب
على اربصكـ تقديـ اردريؿ علياا)ث رمضاف ابك اراعكدث مر ع اابؽ ث ص  /341محمد كماؿ فامي ث أصكؿ ارقػاجكف ارػدكري اربػاص

ث طبع ػػه اجي ػػه 1981ـث ص  486كم ػػا بع ػػدها /ػػبلؿ ارع ػػدكمث مر ػػع ا ػػابؽث ص  / 49كاجظ ػػر عك ػػس ه ػػذا االت ػػا ث عب ػػد ار ػػرزاؽ

اراجاكرمث اركايطث مر ع اابؽ ص  /55عبد ارمجعـ اربدراكم في أصكؿ ارقاجكف ص  /99شمس ارػديف ارككيػؿ فػي بح ػه عػف (د اراػه

مقارجه في إ بات ارقاجكف األ جبي كرقابه ارمحكمه ارعليا علػى تفاػير ) م لػه كليػه ارحقػكؽث امعػه اإلاػكجدريهث ارعػدداف األكؿ كار ػاجي

 1964 / 63فقرة  8كما بعدها /كعز ارديف عبد اا في ارقاجكف اردكري اربػاص اإلاػكجدريهث ج 2كطبعػه امجػهث  1977ـ /ص /578
عبد ارحميد أبك هيؼ في ارقاجكف اردكري ارباص في أكركبا كفي مصرث طبعه 1934ـ فقرة  306ص .324
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 -1ي ب تجفيذ ارعقد طبقا رما اشتمؿ عليػه كبطريقػه تتفػؽ مػع مػا يك بػه حاػف ارجيػهث  -2ال يقتصػر ارعقػد
علػػى إر ػزاـ ارمتعاقػػد بمػػا كرد فيػػه كركػػف يتجػػاكؿ أيض ػان مػػا هػػك مػػف ماػػتلزماته كفق ػان رلقػػاجكف كارعػػرؼ كطبيعػػه

ارتصرؼ.

كعلى ذرؾ فاألصؿ في اإلجااف حاف ارجيه ألف اإلجااف يكرد اهبلن بكؿ شيتث فاألصؿ فيه إذف

عدـ ارعلـ بظركؼ معيجه مف شأف ارعلـ باا أف يصب ايت ارجيه أك أف يفقد حقه في ارر كع على بصمه
()1

بدعكل معيجه كدعكل ضماف ارعيكب اربفيه

 -16األصل ىو عدم وجود العادة االتفاقية
ارعادة االتفاقيه هي اعتياد ارجاس على الكؾ معيف في جاحيه معيجه مف جكاحي حياتاـ

اال تماعيهث كركف ال يتكرد ردل هؤالت ارجاس ارشعكر بأجاا ملزمه راـث رذرؾ ال يفترض مف ارقاضي ارعلـ
()2

بااث بؿ يتعيف على اربصكـ طلب تطبيقاا علياـ ألجاا عرؼ جاقص

كعلى ذرؾ مف أراد أف يتماؾ

بحكـ ارعادة االتفاقيه فعليه عبت إ باتاا ألجاا تقكـ مقاـ ارشرط ارصري أك ارضمجي في ارعقدث ككاذا رـ
يفل ارمدعي باا في إ بات ك كدهاث فعلى ارمحكمه أال تقضي باا(.)3
 -17األصل ىو تطبيق المبادئ العامة في القانون .

هذا األصؿ جصت عليه ارمادة ( )147مف ارقاجكف ارمدجي ارفلاطيجي بقكراا (ارعقد شريعه
ارمتعاقديف ال ي كز جقضه كال تعديله إال باتفاؽ ارطرفيفث أك رؤلاباب ارتي يقررها ارقاجكف).

كتجص ارمادة ( )1/246مجه على أف "أمكاؿ ارمديف ميعاا ضامجه رلكفات بديكجهث مع مراعاة

أحكاـ ارقاجكف "كعلى ذرؾ فاف مف يتماؾ بمقتضى ارمبادئ ارعامه في ارقاجكف كمبدأ ارعقد شريعه
ارمتعاقديف أك مبدأ أف ميع أمكاؿ ارمديف ضامجه رلكفات بديكجهث ال يقع عليه عبت إ بات عدـ ك كد ما
يعطؿ األبذ باذ ارمبادئ كعلى ارعكس فإف مف يتماؾ بحكـ اات جائي على هذ ارمبادئ كتعديؿ ارعقد

بابب ظركؼ طارئه اات جائيه أك بابب االذعاف  ...ارخث عليه أف ي بت تكافر شركط اإلات جاتات اركاردة

على هذ ارمبادئ بما يام ره ارتماؾ باا على ببلؼ األصؿ(.)4

) )1كتطبيقػان رػػذرؾ قضػػت محكمػػه ارػػجقض ارفلاػػطيجيه بػػأف "حاػػف ارجيػػه يفتػػرض دائمػان مػػا رػػـ يقػػـ بارػػدريؿ علػػى ارعكػػس"ث طعػػف رقػػـ  384راػػجه

2003ث لاه 2004/12/17ث أكرـ كبلبث مر ع اابؽث ص.14
) )2تكفيؽ حاف فرجث مر ع اابؽث ص43

( )4كتطبيقا رذرؾ قضت محكمه ارجقض ارمصريه بأجه ( متى كاف ارطاعف يدعي قياـ ارعادة االتفاقيػه بػيف ارشػركه كمكظفياػا علػى ارعمػؿ فػي

اربارج كفي غير أكقات ارعمؿ ردياا فإف عليه هك ال على ارشركه إ بات ك كدها ككا بات أف ارمتعاقػديف كلياػا قػد قصػد االرتػزاـ باػا ككاتباعاػا )
جق ػ ػ ػ ػػض م ػ ػ ػ ػػدجي مص ػ ػ ػ ػػرم رق ػ ػ ػ ػػـ  160را ػ ػ ػ ػػجه  74لا ػ ػ ػ ػػه  1981/1/26س 32ع 1ص 321ؽ 65مجش ػ ػ ػ ػػكر عب ػ ػ ػ ػػر ارػ ػ ػ ػ ػرابط اإلركتركج ػ ػ ػ ػػي
www.cc.gov.eg

) )4امير تجاغكث مر ع اابؽ ث ص  /79ككذرؾ ارطعف رقػـ 2009/261ث لاػه 2010/6/28ـ حيػث قضػت محكمػه ارػجقض ارفلاػطيجيه
بأف (مبدأ ارعقد شريعه ارمتعاقديف يطبؽ على ارمتعاقديف كريس على ارغير)ث ككػذرؾ قضػت فػي حكػـ وبػر راػا بػأف " ارعقػد ارػذم يجعقػد بإتفػاؽ

ارطرفيف ملزمان راما بما أردا فيه مف شركط ككارتزامات "طعف رقـ 2012/86ث لاه 2012/5/28ـث جضاؿ رادة ث مر ع اابؽث ص.60
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 -18األصل ىو إلتزام الكفيل دفع ما ال يقبضو الدائن من المدين .
رقد جصت ارمادة ( )13/9مف ارقاجكف ارمدجي ارفلاطيجي على "  -1ال ي كز رلدائف أف ير ع

على اركفيؿ إال بعد ر كعه على ارمديف  -2ال ي كز رلدائف اف يجفذ على أمكاؿ اركفيؿ إال بعد ت ريد

ارمديف مف أمكارهث كي ب على اركفيؿ في هذ ارحاره أف يتماؾ باذا ارحؽ" رذرؾ ي ب على اردائف

مطاربه ارمديف أكال قبؿ مطاربه اركفيؿ كفي حاره ر كع اردائف على اركفيؿ مطاربا بحقه كدفع هذا األبير

بأف ارمديف قد الـ اردائف زتان مف ارديف فإف عليه يقع عبت إ بات ذرؾ ال على اردائفث ألف األصؿ هك

عدـ قبض اردائف أم زت مف ارديف ارذم على ارمديف(.)1
 -19األصل أن اليقين ال يزول بالشك

كقد جصت على هذا األصؿ ارمادة اررابعه مف م له األحكاـ ارعدريه بقكراا " اريقيف ال يزكؿ
بارشؾ" فمفاد هذا األصؿ – كما يقكؿ ارجص ارقاجكجي – أف ما بت بيقيف ال يرتفع إال بيقيفث كاريقيف هك
زـ ارقلب مع اإلاتجاد إرى اردريؿ ارقطعيث كارشؾ ت كيز األمريف ال ميزة ألحدهما على االبر(.)2

كعلى ذرؾ يقع عبت اإل بات على مف يدعى ببلؼ ار ابت بيقيف ألجه يدعى شكانث كهجا تك د

بعض ارتطبيقات راذا األصؿ جذكر مجاا ما يلي(:)3

ارتحفظ ارذم يبديه ارجاقؿ في اجد شحف تدريبلن على اله بصحه اربياجات ارمدكجه عجاا باجد ارشحفال يعتد به إال إذا ك دت ردل ارجاقؿ أاباب ديه رلشؾ مف صحه بياجات ارشاحف إذا رـ تكف رديه

اركاائؿ اركافيه رلتحقيؽ مف صحتااث كيقع عبت إ بات ماكغات ارتحفظ على عاتؽ ارجاقؿ(.)4

) )1كفي هذا ارصدد قضت محكمػه ارػجقض ارمصػريه بأجػه ( يلتػزـ اركفيػؿ بتقػديـ ارػدريؿ علػى ارقػدر ارػذم قبضػه ارػدائف مػف ارػديف حتػى
يمك ػػف بص ػػمه مج ػػهث كال عل ػػى ارمحكم ػػه أف ه ػػي ر ػػـ تل ػػزـ ار ػػدائف بتق ػػديـ ه ػػذا ار ػػدريؿ) جق ػػض م ػػدجي مص ػػرم رق ػػـ  32را ػػجه  34لا ػػه

 1967/11/21س 18ع 2ص 1324ؽ 201مجشكر عبر اررابط اإلركتركجي www.cc.gov.eg

) (2اليـ راتـ بازث شرح ارم له ارعدريهث ط3ث دار احيات ارتراث ارعربيث بيركت – ربجاف – ص  /20كرقد جصت ارمادة  9مف ارقاجكف
ارمدجي اريمجي ار ديد أف " اريقيف ال يزكؿ بارشؾ فما بت بيقيف ال يرتفع إال بيقيف"

) (3طعػػف رقػػـ 2005/9ث لاػػه 2006/10/11ث حيػػث قضػػت محكمػػه ارػػجقض ارفلاػػطيجيه أف "علػػى مػػف يػػدعى إدعػػات أف ي بتػػه إذ ال
تلتفت ارمحكمه إرى كبلـ مراؿ رـ يك ؽ بكقائع كأدره" جاظـ عكيضهث مر ع اابؽث ص.13

) (4هذا ما قضت به محكمه ارجقض ارمصريه بقكراا ( أك بت ارفقرة ار ار ه مف ارمادة ار ار ه مف معاهػدات اػجدات ارشػحف علػى ارجاقػؿ
إاتبلـ اربضائع كأبذها في عادتهث كأف ياػلـ إرػى ارشػاحف بجػات علػى طلبػه اػجد ارشػحف مػع بياجاتػه ارمعتػادة بياجػات أكردتاػا فػي اربجػكد(

أثبثج) مف تلؾ ارفقرةث ـ جصت على ما يأتي( كمع ذرؾ فليس ارجاقؿ أك اررباف أك ككيؿ ارجاقؿ ملزمان بأف ي بت في اػجدات ارشػحف أك

يدكف فياا عبلمات أك عددان أك كمان أك كزجان إذا تكافر رديه ابب دم يحمله على ارشؾ في عدـ مطابقتاا رلبضػائع ارماػلمه إريػه فعػبلنث
أ عجدما ال تتكافر رديه اركاائؿ اركافيه رلتحقؽ فياا) مما مؤدا كعلى ما رل به قضات هذ ارمحكمه إف م ؿ ارتحفظ ارذم يدكجه ارجاقؿ

فػػي اػػجد ارشػػحف تػػدريبلن علػػى الػػهث بمحتكيػػات اربضػػاعه ارماػػلمه إريػػه أبػػك بصػػحه اربياجػػات ارمدكجػػه عجاػػا باػػجد ارشػػحف ال يعتػػد بػػهث كال
يككف ره اعتبار في رفع مائكريته عف فقد اربضاعه ارمالمه إريه إال إذا كاجت رديه أاباب دته رلشؾ في صحه بياجػات ارشػاحف أك رػـ
يكػػف رديػػه اركاػػائؿ اركافيػػه رلتحقػػؽ مػػف ذرػػؾث كيقػػع عػػبت إ بػػات ديػػه أاػػباب هػػذا ارشػػؾ أك عػػدـ كافيػػه كاػػائؿ ارتحقػػؽ مػػف صػػحه هػػذ

اربياجات على عاتؽ ارجاقػؿ) جقػض مػدجي مصػرم رقػـ  145راػجه  38لاػه  1973/4/17س 24ع 2ص 616ؽ 159مجشػكر علػى

اررابط اإلركتركجي www.cc.gov.eg
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كذرؾ ال مكاف إال أف يعد مف قبيؿ اريقيف عدـ علـ ارمحاؿ ره بصكريه ارابب ارظاهر في اركرقهث

كمف هذا ما قضت به محكمه ارجقض ارمصريه بقكراا ( :إف عبت إ بات علـ ارمحاؿ ره بصكريه ارابب
()1

ارظاهر في اركرقه يقع على عاتؽ ارمديف)

كهذا أيضا ما تذهب إريه ارمادة ( )340مف ارقاجكف ارمدجي ارفلاطيجي ارتي تجص على أف

(رلمديف أف يتماؾ قبؿ ارمحاؿ ره باردفكع ارتي يتماؾ باا قبؿ ارمحيؿ كقت جفاذ ارحكاره في حقهث كما
ي كز ره أف يتماؾ باردفكع ارماتمدة مف عقد ارحكاره)

 كيعد مف قبيؿ ار ابت يقيجان عدـ علـ ارمشترم بارعيب اربفي في ارمبيعث كمف ـ فإف اربائع يككفضامجان راذا ارعيب إال إذا ااتطاع أف ي بت أف ارمشترم عارـ بارعيب كقت إبراـ عقد اربيع أك عجد
تاليـ ارمبيع فعبت إ بات ذرؾ يقع على عاتؽ اربائع كريس على ارمشترم عبت إ بات عدـ ارعلـ

باذا ارعيب في ذرؾ اركقت

()2

كهذا ما جصت عليه ارمادة ( )468مف ارقاجكف ارمدجي ارفلاطيجي بقكراا(  -1يككف اربائع ملزمان

بارضماف إذا رـ يتكافر في ارمبيع كقت ارتاليـ ارصفات ارتي كفؿ رلمشترم ك كدها فيهث أك إذا كاف بارمبيع
عيب يجقص مف قيمته أك جفعه بحاب ارغايه ارمقصكدة ارماتفادة مما هك مبيف في ارعقد أك مما هك

ظاهر مف طبيعه ارشيتث أك ارغرض ارذم أعد ره .كيضمف اربائع هذا ارعيب كرك رـ يكف عارمان بك كد ث

 -2كمع ذرؾ ال يضمف اربائع ارعيكب ارتي كاف ارمشترم يعرفاا كقت اربيعث أك كاف ياتطيع أف يتبيجاا
بجفاه رك أجه فحص ارمبيع بعجايه ارر ؿ ارعادم .إال أذا أ بت ارمشترم أف اربائع قد أكد ره بلك ارمبيع مف

هذا ارعيبث أك أ بت أف اربائع قد تعمد إبفات ارعيب غشان مجه).
 -20األصل بقاء ما كان عمى ما كان :

كهذا األصؿ جصت عليه ارمادة ارباماه مف م له األحكاـ ارعدريه بقكراا "األصؿ بقات ما كاف على

ما كاف "كيعبر عف هذ ارقاعدة باإلاتصحاب اراابؽ رذرؾ االاتصحابث كهك ارحكـ ببقات أمر محقؽ رـ

يظف عدمهث كهك على جكعيفث األكؿ :بقات ارشيت في ارحاؿ على ما كاف عليه في ارماضي إرى أف يقكـ

اردريؿ على ببلفهث كار اجي :إتباذ ارحاؿ ارحاضر دريبلن على ما كاف عليه ارشيت في ارزمف اراابؽث

) (1جقػ ػػض مػ ػػدجي مصػ ػػرم(رقـ  55راػ ػػجه  34لاػ ػػه 1967/6/22س 18ع 2ص 1324ؽ)201مجشػ ػػكر عبػ ػػر ار ػ ػرابط اإلركتركجػ ػػي
www.cc.gov.eg

) (2كتطبيقان رذرؾ فقد قضت محكمه ارػجقض ارمصػريه بأجػه ( مػا داـ ارحكػـ قػد اجتاػى إرػى ارعيػب ارػذم رحػؽ بػارمبيع كػاف بفيػان فإجػه إذا
أرقى علػى اربػائع عػبت إ بػات أف ارمشػترم كػاف يعلػـ كقػت ااػتبلـ ارمبيػع باػذا ارعيػب ك أ ػاز رػه إ بػات ذرػؾ ب ميػع ارطػرؽ ث ككاذا إرػزـ

اربائع بضماف هذا ارعيب بعد أف ع ز عف ا بات هذا ارعلـ فاف ارحكػـ ال يكػكف مبارفػا رلقػاجكف ذرػؾ أجػه متػى كػاف ارعيػب بفيػان يفتػرض
أف ارمشترم ال يعلـ به ث فإذا أراد اربائع ارتبلص مف ارضماف فعليه هك عبت إ بات أف ارمشترم كاف يعلـ بارعيب كقت تاليـ ارمبيع )

جقػ ػػض مػ ػػدجي مصػ ػػرم رقػ ػػـ  384راػ ػػجه  33لاػ ػػه  1966/10/20س 17ع 4ص 1552ؽ217ث مجشػ ػػكر علػ ػػى ار ػ ػرابط اإلركتركجػ ػػي

www.cc.gov.eg
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كيقاؿ ره اإلاتصحاب ارمقلكب ألجه عكس األكؿ()1ث كعلى ذرؾ يقع على مف يدعى عدـ بقات هذا األمر

ارمحقؽ عبت إ بات ذرؾ

()2

 -21األصل أن يضاف الحادث إلى أقرب أوقاتو:

كقد جصت على هذا األصؿ ارمادة( )11مف م له األحكاـ ارعدريه بقكراا "األصؿ إضافه ارحادث

إرى أقرب أكقاتهث يعجي أجه إذا كقع اإلبتبلؼ في ابب كزمف حدكث أمر يجاب إرى أقرب األكقات إرى
ارحاؿ ما رـ ي بت جابته إرى زمف بعيد"

كعلى ذرؾ إذا حصؿ ببلؼ في زمف حدكث أمر كتصرؼ ما فإجه يجاب إرى أقرب األكقات ما رـ

يك د دريؿ على عكس ذرؾث فإذا صدر تصرؼ مف ارمكرث رشبص ككادعى اركر ه أجه صدر في مرض
ارمكت كادعى ارمتصرؼ إريه أجه صدر قبؿ ذرؾ فإجه ي ب أف يجاب ارتصرؼ إريه كقد صدر في زمف
بعيد أم زمف ارصحه(.)3

ككذرؾ ارحاؿ إذا تجازع ارمح كر عليه كارمتصرؼ إريه مجه في زمف ارتصرؼ فاألصؿ إضافه

ارتصرؼ إرى كقت ارح ر كهك أقرب األكقات(.)4

ب -يتحمل عبء اإل ثبات من يدعي خالف الظاىر

مػػف بػػبلؿ ااتع ارضػػجا رلقكاعػػد ارتػػي تعػػد أص ػبلن يتضػ أف هجػػاؾ فرق ػنا بػػيف األصػػؿ كارظػػاهر حيػػث أف
األصؿ قكاعد تاتبلص بارعقؿ كارمجطؽ (أك بارجص)ث أما ارظاهر فاك كضع أك مكقؼ ابت في جظر اركافهث
فػيظف أجػه اركضػػع أك ارمكقػؼ ارحقيقػػي إال إذا بػت كػػذب هػذا اركضػع أك ارمكقػػؼ()5ث رػذرؾ يقػػع عػبت اإل بػػات
على مف يدعي ببلؼ هذا ارظاهر

()6

كبجات على ذرؾث فإف مف قبيؿ ما يعد ظاه انر األكضاع ارتاريه:

) )1اليـ راتـ باز ث شرح ارم له ارعدريه ث مر ع اابؽ ث ص .20

بل ال يكلػػؼ إ باتػػه أمػػا مػػف
) )2كتطبقػنا رػػذرؾ قضػػت محكمػػه ارػػجقض ارمصػريه بػػأف ( ارمقػػرر فػػي قكاعػػد اإل بػػات أف مػػف يتماػػؾ بار ابػػت أصػ ن
يدعي ببلؼ األصؿ فعليه هك عبت إ بات ما يدعيه كرما كاف ارطػاعجكف قػد أقػامكا دعػكاهـ علػى اػجد مػف ارقػكؿ بػأف ارمطعػكف علياػا تركػت
اإلقامه مع كاردتاا بعيف ارجزاع بعد زكا اا باألردف فأجكرت ارمطعكف علياا ذرؾ تماكا مجاا باالاتم ارر في اإلقامه في عيف ارجزاع قبؿ ارزكاج

بل فػبل تكلػؼ إ باتػه كال يقػدح فػي ذرػؾ
كبعد كعدـ تبلياا مف اإلقامه فياا حتى اآلف فاف ارمطعكف علياػا تكػكف بػذرؾ قػد تماػكت بار ابػت أصػ ن
إبداؤها االاتعداد إل بات تلؾ االقامه ألف ارحكـ ارمطعكف كقد ك د في أكراؽ ارػدعكل مػا يكفػي رتكػكيف عقيدتػه ال يكػكف – كعلػى مػا ػرل بػه

قضات محكمه ارجقض – ملزمنا بإ ابه طلب اإلحاره ارى ارتحقيؽ)ث جقض مدجي مصرم رقػـ  13راػجه  48لاػه  1978/12/23س 29ع2
ص – 2003ؽ 389مجشكر عبر اررابط اإلركتركجي www.cc.gov.eg

))3اليـ راتـ باز ث ارمر ع اراابؽ ص  /24رمضاف ابك اراعكد ث ارمر ع اراابؽ ص 347

) )4رمضاف ابك اراعكدث مر ع اابؽث ص  / 347اليـ راتـ بازث مر ػع اػابؽ ثص /24رمضػاف أبػك اراػعكدث مر ػع اػابؽ ثص /347

كقد قضت محكمه ارجقض ارمصػريه بػأف (ارعقػد ارصػادر مػف ارمػدعي إجمػا صػدر بعػد طلػب ارح ػر عليػه كبػأف تاريبػه مغػاير رلحقيقػه أف هػذا

إدعات بغش كاحتياؿ على ارقػاجكف ي ػكز إ باتػه بػأم طريػؽ مػف طػرؽ اإل بػات كيقػع عػبت اإل بػات علػى عػاتؽ ارمكصػي رػهث ألجػه مػدع كاربيجػه

علػى مػػف ادعػػى) جقػض مػػدجي مصػػرم رقػـ  26راػػجه  13لاػػه  1943/11/18س ع ع  4ص 213ؽ 66مجشػكر علػػى ارػرابط اإلركتركجػػي

www.cc.gov.eg

) )5حايف ارمؤمفث مر ع اابؽث ص .205

) )6قضػت محكمػه ارػجقض ارمصػريه بػأف (ارمقػرر فػي قضػػات هػذ ارمحكمػه أجػه إذا ادعػػى ارمجكػر فػي ارػدعكل بػػبلؼ ارظػاهر فياػا يقػع عليػػه
ع ػػبت إ ب ػػات م ػػا يبارف ػػه اػ ػكات ك ػػاف م ػػدعى أصػ ػبلن ف ػػي ار ػػدعكل أـ م ػػدعى علي ػػه فيا ػػا) جق ػػض م ػػدجي مص ػػرم رق ػػـ  1808را ػػجه  50لا ػػه

 1987/6/3س 38ع 2ص 759ؽ 161مجشكر على اررابط اإلركتركجي www.cc.gov.eg
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 -1الظاىر أن الحائز ىو المالك:
كقد جصت على هذا ارظاهر ارمادة ( )1087مف ارقاجكف ارمدجي ارفلاطيجيث حيث تقضي بأف

"مف كاف حائز رلشيتث أك ارحؽ عد صاحبه حتى يقكـ اردريؿ على ببلؼ ذرؾ"(.)1

كعلى ذرؾ أف مف يضع يد على ارشيت يعتبر صاحب حؽ عليهث كذرؾ احتراما رلكضع ار ابت

ظاه انر كمف هجا ظارت قاعدة أف ارحيازة في ارمجقكؿ اجد ارحائزث فاريد ار ابته على شيت قريجه ظاهرة
على ارملؾ كفقان رتعبير ارقاجكف ارمدجي ارفلاطيجي في ارمادة ( )1599مجه كقاعدة ارحيازة في ارمجقكؿ اجد

ارملكيه كفقان رتعبير ارقاجكف ارمدجي ارمصرمث رذرؾ فارقاجكف يحمي ارملكيه بصكرة غير مباشرة عف طريؽ
حيازة ارعيف كاعتبار ارحائز ماركان ره إرى أف ي بت ببلفهث كجتي ه رذرؾ فإف مركز ارحائز في اردعكل هك
عادة مركز ارمدعي عليهث فبل يطارب بإ بات اجد حيازته كعلى مف يدعي ملكيه ارعقار على ارحيازة إ بات

ملكيته()2ث فأبذ ارقاجكف ي عؿ ارحائز في هذا ارمركز كي عؿ عبت اإل بات يقع على عاتؽ مف يدعي
ببلؼ هذا ارظاهر(.)3

 -2إن حق الممكة خال من الحقوق العينية التي تشغميا.
كقد جصت على هذا ارظاهر ارمادة ( )930مف ارقاجكف ارمدجي ارفلاطيجي بقكراا "رمارؾ ارشيت

كحد ارحؽ في ارحصكؿ على كؿ مار كمجت اته ما رـ يك د جص أك اتفاؽ يقضي بغير ذرؾ "فارمارؾ
ارذم يتماؾ باذا ارظاهر ال يطارب بإ باتهث ككاجما يقع عبت اإل بات على مف يدعي ببلؼ هذا ارظاهر

كعلى ذرؾ فمف يدعي ك كد حؽ ارتفاؽ على ملؾ ارمارؾث أك حؽ اجتفاع أك حؽ مركر قاجكجي أك حؽ
عيجي تبعي كاررهف م بلن إ بات ما يدعيه ألجه يدعي ببلؼ ارظاهر ارذم هك بلك حؽ ارملكيه مما ي قله

مف أعبات كتكاريؼ عيجيه

()4

 -3إجتماع سمطات حق الممكية جميعيا لصاحبو :
كقد جصت على هذا اركضع ارظاهر ارمادة ( )928مف ارقاجكف ارمدجي ارفلاطيجي رمارؾ ارشيت

كحد حؽ ااتعماره كااتغبلره كارتصرؼ فيه في حدكد ارقاجكف.

) )1كتقابػػؿ هػػذ ارمػػادة ( )964مػػف ارقػػاجكف ارمػػدجي ارمصػػرم ارتػػي تقضػػي بػػأف (مػػف كػػاف حػػائ انز رلحػػؽ اعتبػػر صػػاحبه حتػى يقػػكـ ارػػدريؿ علػػى
ارعكس) كقد ات في ارمذكرة االيضاحيه رلقػاجكف ارمػدجي ارمصػرم إف ارمشػرع باػذا ارػجص عػؿ ارحيػازة قرجيػه علػى ارملكيػه ج 6ث ص 482ث

كهك ما يذهب إريه ماكر ارفقه ارمصرم.

) )2رضا ارمرغجي ث احكاـ اإل باتث مر ع اابؽ ث ص 1985ث ص .53

) )3قضت محكمه ارجقض ارفلاطيجيه في ارطعف رقـ 2002/71ـث لاه  2002/12/23بأف "دعكل إعادة ارحاؿ اراابؽ بإعادة كضع اريد
على األرض ماتجدة رلمادة  24مف قاجكف أحكاـ ارصل ارع ماجيث رػيس مػف شػركط هػذ ارمػادة أف يكػكف ارمػدعى ماركػان فػي هػذ األرض ألف

اراػدؼ مػف  ---ارػجص هػك حمايػه ارحيػػازة ارظػاهرة مػف ارتعػرض إرياػا بغيػر ارطريػػؽ ارقػاجكجي"ث جػاظـ عكيضػهث مر ػع اػابؽث ص .84كػػذرؾ
قضػت محكمػه ارػجقض ارمصػريه بػأف ( اإلدعػات علػى بػبلؼ ارظػاهر كقػكع عػبت اإل بػات علػى مػف يدعيػه) جقػض مػدجي مصػرم رقػػـ 5968

راجه  63لاه  2001/5/8س 52ع 2ص 648ؽ 133مجشكر عبر اررابط اإلركتركجي www.cc.gov.eg
)(4عبد اررزاؽ اراجاكرمث مر ع اابؽث ص  / 74رمضاف ابك اراعكد ث ارمر ع اراابؽث ص 350ث .351
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كعلى ذرؾ مف كاف يملؾ شيئا فإف اركضع ار ابت ظاه انر هك تمتعه بالطات ارملكيه ار بلث مف

ااتعماؿ كااتغبلؿ كتصرفهث كيقع على مف يدعي عكس هذا ارظاهر عبت إ بات ذرؾ(.)1
 -4الظاىر ىو شمول ممكية األ رض لما فوقيا و تحتيا:

كقد جصت على هذا اركضع ارظاهر ارمادة ( )2/929مف ارقاجكف ارمدجي ارفلاطيجي حيث تقضي

بأف ( ملكيه األرض تشمؿ ما فكقاا كتحتاا إرى ارحد ارمفيد في ارتمتع باا علكان كعمقان)
كعلى ذرؾ مف يدعي ببلؼ هذا ارظاهر أف يقيـ اردريؿ عليه(.)2

 -5أن األموال العامة تبقى كذلك حتى يثبت إنتياء تخصيصيا لممنفعة العامة.
كعلى ذرؾ يقع على مف إدعى أف ارماؿ ارعاـ قد فقد تبصصه رلمجفعه ارعامه عبت إ بات ذرؾ

بأف ي بت أكالن أف هذا ارماؿ قد أصب مملككان رلدكره ملكيه باصهث كقبؿ ذرؾ ال يص أف يمتلؾ ارماؿ

ارعاـ ألم ابب مف األاباب ارتي ي كز فياا تملؾ ارماؿ ارباص عدا ارتقادـ(.)3
 -6يحكم بالظاىر فيما يتعذر االطالع عميو:

كهذا يعجي أجه يحكـ بارظاهر فيما يتعذر اإلطبلع عليه بإعتبار أف هذا ارظاهر يدؿ على ارباطف

ارذم يتعذر اإلطبلع عليهث كهك عله ارحكـ(.)4

) (1ميؿ ارشرقاكمث حؽ ارملكيهث اركتاب األكؿث دار ارجاضه ارعربيه ث ارقاهرةث 1986ث ص /40كذرؾ قضت محكمه ارجقض ارمصريه بأف
"األصؿ أف ارعقكد ال تجفذ إال في حؽ عاقديااث كأف صاحب ارحؽ ال يلتزـ بما صدر مف غير مف تصرفات بشأجااث إال أجه بإاتقرار جصكص
ارقاجكف ارمدجيث يبيف أف ارمشرع قد اعترؼ عدة تطبيقات هامه باركضع ارظاهر إلعتبارات تك ياا ارعداره كحمايه حركه ارتعامػؿ فػي ارم تمػع

كتضػػبط ميع ػان مػػع كحػػدة علتاػػا ككاتاػػاؽ ارحكػػـ ارمشػػترؾ فياػػاث بمػػا يحػػكؿ ككصػػفاا باإلاػػت جاتث كتص ػ قاعػػدة كا بػػه اإلعمػػاؿ متػػى ت ػكافرت
مك بات إعماراا ككااتكفت شرائط تطبيقااث كمؤداها أجه إذا كاف صاحب ارحؽ قد أااـ ببطئػه – اػلبنا أك إي ابيػنا فػي ظاػكر ارمتصػرؼ علػى

ارحػػؽ بمظاػػر صػػاحبهث ممػػا يػػدفع ارغيػػر حاػػف ارػػى ارتعاقػػد معػػهث رلش ػكاهد ارمحيطػػه باػػذا ارمركػػزث كارتػػي مػػف شػػأجاا أف تكرػػد اإلعتقػػاد ارشػػائع
باكابقه هذا ارمظار رلحقيقهث مقتضا جفاذ ارتصرؼ ارمبرـ بعرض بيف صاحب اركضع ارظاهر كارغير حاف ارجيه في مكا اه صاحب ارحؽ)

جقض مدجي مصرم رقـ  826راجه  54لاه  1986/2/16س 33ع 1ص 639ؽ 2مجشكر عبر اررابط اإلركتركجي www.cc.gov.eg

) )2حيث قضت محكمه ارجقض ارمصريه بأف (يتبيف مف جص ارمادة  922مف ارقاجكف ارمدجي – كعلى ما رل بػه قضػات هػذ ارمحكمػه –
أف ارمشػػرع كضػػع فػػي ارفقػرة األكرػػى مجػػه قريجػػه قاجكجيػػه تقضػػي بػػأف كػػؿ مػػا يك ػػد علػػى األرض أك تحتاػػا مػػف بجػػات أك غػراس أك مجشػ ت أبػػرل

يعتبر مف عمؿ صػاحب األرض كأجػه هػك ارػذم أجشػأ علػى جفقتػه فيكػكف مملككػنا رػهث غيػر أف هػذ ارقريجػه قابلػه إل بػات ارعكػس فأ ػازت ارفقػرة

ار اجيه رؤل جبي أف ي بت أف هجاؾ --اتفاقان بيجه كبيف صاحب األرض حكره ارحؽ في إقامه مجش ت كتملكاا كفي هذ ارحاره ي ب إعماؿ هذا
اإلتفػػاؽ كيمتجػػع ارتحػػدم بقكاعػػد االرتصػػاؽ) جقػػض مػػدجي مصػػرم رقػػـ  199راػػجه  40لاػػه  1975/6/17س 26ص 1216ؽ 323مجشػػكر

على اررابط اإلركتركجي www.cc.gov.eg

) (3قضت محكمه ارجقض ارمصريه ( اجه ر كاز تملؾ األمكاؿ ارعامػه بارتقػادـ ي ػب أف ي بػت أكالن اجتاػات تبصيصػاا رلمجفعػه ارعامػه ث إذ مػف

تػاريخ هػػذا االجتاػات فقػػط تػدبؿ فػػي عػداد األمػػبلؾ ارباصػه فتأبػػذ حكماػا ػػـ ي بػت كضػػع اريػد علياػػا ارمػدة ارطكيلػػه ارمكاػبه رلملكيػػه بشػرائطاا

ارقاجكجيػػه فػػإذا اعتبػػر ارحكػػـ ارمطعػػكف فيػػه م ػػرد كضػػع يػػد ارمطعػػكف ضػػدهـ مػػدة تزيػػد علػػى بماػػه عشػػر عامػان بغيػػر اعتػراض أك مماجعػػه مػػف

ارحككمه (ارطاعجه) هك ارابب ارذم أزاؿ عف أرض ارجزاع تبصيصاا رلمجفعه ارعامه كرتب على ذرؾ اكتاباـ ملكيتاا فإجه يكػكف مبطئػا فػي

ارق ػ ػػاجكف) جق ػ ػػض م ػ ػػدجي مص ػ ػػرم رق ػ ػػـ  5را ػ ػػجه  48لا ػ ػػه  1983/12/1س 34ع 2ص 1757ؽ 342مجش ػ ػػكر عب ػ ػػر ارػ ػ ػرابط اإلركتركج ػ ػػي
www.cc.gov.eg

) )4عبد اركريـ زيداف ث ارك يز في شرح ارقكاعد ارفقايهث ط1ث مؤااه اررااره ث بيركت ربجافث  2003ـث ص.126
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كمف أم له ذرؾ ما جص عليه ارمشرع ارفلاطيجي في ارمادة ( )468مف ارقاجكف ارمدجي ارفلاطيجي

ارتي قضت بأجه"  -1يككف اربائع ملزمان بارضماف إذا رـ يتكافر في ارمبيع كقت ارتاليـ ارصفات ارتي كفؿ
رلمشترم ك كدها فيه :أك إذا كاف بارمبيع عيب يجقص مف قيمته أك مجفعه بحاب ارغايه ارمقصكدة

ارماتفادة مما هك مبيف في ارعقد أك مما هك ظاهر مف طبيعه ارشيت أك ارغرض ارذم أعد ره كيضمف

اربائع هذا ارعيب كرك رـ يكف عارما بك كد  -2 .مع ذرؾ ال يضمف اربائع ارعيكب ارتي كاف ارمشترم
يعرفاا كقت اربيعث أك كاف ياتطيع أف يتبيجاا بجفاه رك أجه محص ارمبيع بعجايه ارر ؿ ارعادم إال إذا

أ بت ارمشترم أف اربائع أكد ره بلك ارمبيع مف هذا ارعيبث أك أ بت أف اربائع قد تعمد إبفات ارعيب غشان
مجه(.)1

كعلى ذرؾ فإف ارمشترم إذا علـ عيب مك كد في اربيع كقت إبراـ ارعقد أك قبله كاتبذ مالكان بأف

قاـ بعرض أك ااتعماؿ ارمبيع بعد شرائه م بلن كاف ذرؾ رضا مجه بارعيب غير أجه يقع على اربائع عبت

إ بات علـ ارمشترم أك إمكاجيه ارعلـ باذا ارعيبث ألجه ككاف كاف ابب اررضا أم انر باطجيان فإف ارمشرع إقاـ
مقامه شيئان ظاهريان يدؿ عليه كهك تصرؼ ارمشترم تصرؼ ارمبلؾ كإاتعماره أك إي ار أك بيعه كمف ـ
اقكط حؽ ارمشترم في ارر كع على اربائع ببيار ارعيب.

كمما ي در ارتجكيه به أبي انرث أجه في حاره تعارض األصؿ كارظاهر ككاف كؿ مف صاحب األصؿ

كصاحب ارظاهر مدعيانث فإف عبت اإل بات في هذ ارحاره يقع على عاتؽ مف يتماؾ بارظاهر()2ث ألجه
) )1كيقابؿ هذ ارمادة  447/2مدجي مصرمث ككذرؾ قضت محكمه ارجقض ارمصريه بأف (ارمقرر في قضات محكمه ارجقض – أف مفاد جص

ارمادة  447مف قاجكف ارمدجي أجػه يتعػيف ركػي تقػكـ ماػئكريه اربػائع عػف ضػماف ارعيػب اربفػي فػي ارمبيػع أف يكػكف هػذا ارعيػب كامجػنا فػي مػادة
ارشيت ارمبيع ذاته كمك كدان فيه كقت أف تالـ ارمشترم ارمبيع مف اربائع كيجقض مف قيمتػه بحاػب ارغػرض ارػذم أعػد رػهث كمػا يلػزـ أف يكػكف
بفينا كهػك يكػكف كػذؿ متػى كػاف ارمشػترم غيػر عػارـ بػه كغيػر ماػتطيع أف يعلمػهث أك إذا رػـ يكػف مػف ارممكػف اكتشػافه بػارفحص ارمعتػاد ارػذم
تعارؼ ارجػاس علػى ارقػاـ بػه بػؿ كػاف يتطلػب ببػرة باصػه أك فحصػان معيجػانث أك كػاف مػف اراػاؿ اكتشػافه بػارفحص ارمعتػاد كأ بػت ارمشػترم أف

اربائع قد أكد ره بلك ارمبيع مف هذا ارمبيع مف هذا ارعيبث أك أ بت اجه تعمد إبفات ارعيب غشان مجهث كأجػه متػى كػاف هػذا ارعيػب بفيػنا – علػى
جحك مػا تقػدـ – فيفتػرض أف ارمشػترم ال يعلػـ بػه فػإذا أرد اربػائع ارػتبلص مػف ارضػماف فعليػه هػك عػبت إ بػات أف ارمشػترم كػاف يعلػـ بارعيػب
كقت تاليـ ارمبيعث فإف ع ز عف إ بػات هػذا ارعلػـ كتػكافر فػي ارعيػب بػاقي ارشػركط وجفػه اربيػاف اجعقػدت ماػئكريه اربػائع عػف ارضػماف بصػرؼ

ارجظر عما إذا كاف هجاؾ بطأ تقصيرم يمكف جابته إريه مف عدمهث كمقتضي ذرؾ أجػه بم ػرد بػكت اإلبػبلؿ بػاالرتزاـ بضػماف ارعيػب اربفػي
تقكـ ارمحكمه بتحديد عجاصر ارضرر ارجاشئ عجه رتقدير ارتعكيض ره) جقض مدجي مصرم رقػـ  1651راػجه  68لاػه  2012/10/13س

 63ص 1056ؽ 167مجشكر على اررابط اإلركتركجي www.cc.gov.eg

) (2كقد قضت محكمه ارجقض ارمصريه في هذا ارصدد بأجه ( ما داـ اف عقد ارطاعف يفضؿ عقد ارمطعكف عليه أل ابقيته في ارتا يؿ فإف
ارملكيه تككف قد اجتقلت في ارظاهر ( أم األصؿ هجا ) إرى ارطاعف بارعقد ث فاذا إدعى ارمطعػكف ضػد أجػه كاػب هػذ ارملكيػه بارتقػادـ ( أم

يػدعي بارظػاهر) فاػػذ مػف قبلػه دعػػكل مبارفػه رلظػاهر ( أم االصػػؿ ) مػف االمػر فعليػػه عػبت ا باتاػا ث ك مػػف ػـ يكػكف بطػػأ تأاػيس ارحكػػـ
بػػرفض دعػػكل ارطػػاعف علػػى م ػػرد ابفاقػػه فػػي ا بػػات مػػا هػػك غيػػر مكلػػؼ قاجكجػػا بإ باتػػه ) جقػػض مػػدجي مصػػرم رقػػـ  330راػػجه  30لاػػه

 1962/10/28س 16ع 4ص 929ؽ 146مجشكر على اررابط اإلركتركجي www.cc.gov.eg

كػػذرؾ قضػػت بػػأف ( ارقػػاجكف اجمػػا يكلػػؼ ارمػػدعي اقامػػه ارػػدريؿ علػػى دعػكا ث إال إذا اػػلـ رػػه بصػػمه باػػا فإجػػه يعفيػػه مػػف إقامػػه ارػػدريؿ علػػى مػػا

اعترؼ به فإذا إعترؼ شبص بأف األرض مكضكع ارجزاع أصلاا مف أمبلؾ ارحككمه ارباصه ك ركجه تملكاػا بارتقػادـ ػـ بح ػت ارمحكمػه مػع
ذرؾ ماتجدات ملكيه ارحككمه راذ االرض ك قضت بعدـ كفايتاا إل بات ارملكيه  .فقد بارفت ارقاجكف بإقتضائاا دريبل على أمر معتػرؼ بػه ث

ارطعف رقـ  52راجه  3لاه  1933/11/73س 4ع 1ص 260ؽ 143مجشكر عبر ارمكقع اإلركتركجي www.cc.gov.eg
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ال يحكـ بببلؼ األصؿ إال باربيجهث أما إذا تماؾ كؿ مف ارمدعييف بارظاهر فبل حرج في أف يقع على

أياما أك كلياما معان عبت اإل بات كيككف ارتر ي رمف كاف ظاهر أقكل مف غير(.)1
ج -يتحمل عبء االثبات من يدعي خالف الثابت فرضا ( القرنية القانونية )

كقد يحؿ محؿ األصؿ في جطاؽ ارحقكؽ ارشبصيه كمحؿ ارظاهر في جطاؽ ارحقكؽ ارعيجيه

كضع يفرض ارقاجكف ك كد عف طريؽ قريجه قاجكجيه يقيمااث فيككف ار ابت فرضان كار ابت أصبلن ككار ابت

ظاه انر()2ث كعلى ذرؾ فإف مف يدعى عكس ما ي بت ظاه انر أك فرضان مف ارقريجه ارقاجكجيه عبت إ بات ذرؾ.
ونعرض فيما يمي لبعض التطبيقات بيذا الشأن:

 -1فم بلن ار ابت فرضان ماؤكريه ارمكلؼ باررقابه على ارقاصر إذا أحدث بعمله غير ارمشركع ضر انر
بارغير :ارقياس يقتضي أف ي بت ارمدعىث فكؽ ارعمؿ غير ارمشركع ارصادر مف ارقاصرث تقصي انر

مف ارمكلؼ باررقابه في تأديه كا به كركف ارقاجكف فرض أف هذا ارتقصير قد كقع مجه بمقتضى
قريجه قاجكجيه أقاماا ضد (ارمادة  192مف ارقاجكف ارمدجي ارفلاطيجي) فبل يكلؼ ارمضركر إ بات

ارتقصيرث كيقع عبت اإل بات إرى متكرى اررقابه عليه ارذم هك بدكر ياتطيع أف يتبلص مف هذ

ارماؤكريه إذا أ بت أجه قاـ بكا ب اررعايه أك ي بت أف ارضرر كاف ال بد كاقعان بأمر غارب كرك

قاـ باذا اركا ب بما يجبغي مف ارعجايهث ككذرؾ ارحاؿ في ماؤكريه حارس ارحيكاف عف ارضرر

ارذم يكقعه ارحيكافث كفي ماؤكريه حارس اآلالت أك االشيات ارتي تتطلب حيازتاا عجايه باصهث
كؿ هؤالت تقكـ ماؤكريتاـ ارتقصيريه على أااس اربطأ ارمفترض في

اجباـ بحكـ ارقاجكف

افترضان ال يقبؿ ارعكس( ()3ارمكاد 195ث  197مف ارقاجكف ارمدجي ارفلاطيجي).

) )1كتطبيقػػا رػػذرؾ قضػػت محكمػػه ارػػجقض ارمص ػريه بأجػػه ( إذا تماػػؾ مػػدعي ارملكيػػه بػػاف تملػػؾ االطيػػاف ارمتجػػازع علياػػا بارشػرات ممػػف تملكاػػا
بارتقادـ مف ماركاا األصػلي كدفػع ارمػدعي عليػه بأجػه هػك ارػذم تملػؾ بارتقػادـ كأمػرت ارمحكمػه االبتدائيػه بإحارػه ارػدعكل علػى ارتحقيػؽ إل بػات
كضع اريد بشاادة ارشاكدث كحملت ارمدعي عليه عبت اإل بات فقبؿ هػذا ارحكػـ ارتمايػدم كرػـ ياػتأجفهث ػـ رمػا اصػدرت حكماػا ارقطعػي جفػت

ارملكيه ارمدعي عليه كأ بتت في اركقت جفاه ملكيه ارمدعي كردت هذ ارملكيه إرى ابباا ارقاجكجي كهك ارتقادـث كااقت علػى هػذا ارتقػادـ أدرػه
مف شأجاا أف تؤدم إريهث فإجاا ال تككف قد أبطأت في تطبيؽ قكاعد إ بات ارملكيه كرك علػت فػي ارمقػاـ األكؿ مػف األدرػه ارتػي أكردتاػا علػى

تملؾ ارمدعي بارتقادـ ما ااتفاد مف ابفاؽ ارمدعي عليه في دفاعػه كمػا ترتػب علػى هػذا اإلبفػاؽ مػف إجتفػات كضػع يػد ث فػذرؾ حقاػا ارػذم ال
معقػب عليػهث إذ أف كضػػع اريػد كاقعػػه تقبػؿ اإل بػػات بػارطرؽ كافػػه بمػا فياػػا ارقػرائف كارقػرائف ارقضػائيه مػػف األدرػه ارتػػي رػـ يحػػدد ارقػاجكف ح يتاػػا
كارتي أطلػؽ رلقاضػي فػي األبػذ بجتي تاػا كعػدـ األبػذ باػاث رمػا أطلػؽ رػه فػي أف يجػزؿ كػؿ قريجػه مجاػا مػف حيػث األهميػه كارتقػدير ارمجزرػه ارتػي

ي ارهػ ػ ػػا) جقػ ػ ػػض مػ ػ ػػدجي مصػ ػ ػػرم رقػ ػ ػػـ  16راػ ػ ػػجه  19لاػ ػ ػػه  1951/4/19س 2ع 3ص 750ؽ 119مجشػ ػ ػػكر علػ ػ ػػى ارمكقػ ػ ػػع اإلركتركجػ ػ ػػي
www.cc.gov.eg

) )2عبد اررزاؽ اراجاكرمث مر ع اابؽث ص .74

) )3ايػػاد محمػػد اب ػراهيـ ػػاد ارحػػؽ ث ارجظريػػه ارعامػػه ربلرت ػزاـ ث مصػػادر االرت ػزاـ ث ط2ث  2011ث ص 474ث 479ث ككػػذرؾ قضػػت محكمػػه
ارػجقض ارمصػريه بػأف( مفػػاد بػجص ارمػػادة  1/177مػػف ارقػاجكف ارمػػدجي أف ماػئكريه حػػارس اربجػات عػػف ارضػػرر ارجاشػئ مػػف هػذا اربجػػات كليػنا أك
زئيان تقكـ على بطأ مفترض ب اجػب ارحػارس بإهمارػه صػياجه هػذا اربجػات أك ت ديػد أك إصػبلحه كهػك بطػأ ال يقبػؿ إ بػات ارعكػس ككاف كاجػت

ارمائكريه تجفي بجفي عبلقه اراببيه بػيف هػذا اربطػأ ارمفتػرض كبػيف ارضػرر بإ بػات أك كقػكع ارتاػدـ كرػك كػاف زئيػنا ير ػع إرػى ارقػكة ارقػاهرة أك
بطأ ارغير أك بطػأ ارمضػركر جفاػهث جقػض مػدجي مصػرم رقػـ  3869راػجه  61لاػه  1996/5/4س 48ع 1ص 783ؽ 154 -مجشػكر

على اررابط اإلركتركجي www.cc.gov.eg
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 -2الوفاء بأقساط األجرة السابقة إذا أثبت المدين وفاء القسط الالحق.
األصؿ يقتضي أجه إذا أ بت ارمؤ ر عقد اإلي ار ك ب على ارماتأ ر إ بات كفائه ب ميع أقااط

األ رة ارتي ااتحقت مف كقت بدت اإلي ار كهذا اإل بات قد يصب عاي انر على ارماتأ ر إذا طارت ارمدة

كك رة األقااطث رذرؾ رأل ارمشرع مااعدة ارماتأ ر في هذ ارحاره بإجشات قريجه قاجكجيه رمصلحه

ارماتأ ر افترض بمقتضاها براتة ذمته مف األقااط اراابقه تأاياان على بكت كفائه بقاط الحؽ ك ريان
مع ارغارب مف أف ارمؤ ر ال يعطي إيصاالن بقاط الحؽ إال إذا كاف قد ااتكفى ما قبله مف أقااطث فجص

ارمادة ( )641مف ارقاجكف ارمدجي ارفلاطيجي على أف (اركفات بقاط مف األ رة قرجيه على اركفات باألقااط
اراابقه على هذا ارقاط حتى يقكـ اردريؿ على عكس ذرؾ) فإذا تماؾ ارماتأ ر باذ ارقرجيه كأ بت كفات

بقاط األ رة األبير ـ ادعى ارمؤ ر إف إعطات اإليصاؿ بارقاط األبير كاف بجات على إتفاؽ بيجه كبيف

ارماتأ ر على تعليؽ األقااط اراابقه رجزاع في شأجاا أك بجات على تحرير اجد باص بإاتحقاقاا في ذمه
ارماتأ ر أك بجات على إيااـ ارماتأ ر إيا إجه أراؿ إريه األقااط اراابقه بطريؽ اربريدث ك ب على

ارمؤ ر إ بات ذرؾ إعتبار مدعيان ببلؼ ار ابت فرضانث فإف أ بته اقطت ارقريجه ارقاجكجيه كزاؿ ما ترتب
علياا مف إعفات ارماتأ ر مف عبت اإل باتث كأصب ار ابت عرضان في ذمته مشغكره بأقااط األ رة

اراابقهث ككقع عليه عبت إ بات اركفاتث فإف قاـ به كحكـ ببراتة ذمتهث كبرفض دعكل ارمؤ ر قبله ككاال
حكـ عليه (.)1

 -3أن صاحب العمل غير متعسف في تقدير كفاية العامل
رصاحب ارعمؿ الطه تقدير كفايه ارعامؿ كأف يضعه في ارمكاف ارذم يجاابه ككذرؾ تك يه

كتكزيع ارعماؿ بما يتجااب مع مؤهبلتاـ ارعلميه كارعمليه ككفاتتاـ كيحقؽ مصلحه ارعمؿث كتجص ارمادة

( )1/793مف ارقاجكف ارمدجي ارفلاطيجي على أجه (ي كز ارحكـ بارتعكيض عف ارفصؿ كرك رـ يصدر هذا

ارفصؿ مف صاحب ارعمؿ إذا كاف هذا األبير قد دفع ارعامؿ بتصرفه أك بمعاملته ار ائرة أك بمبارفه

شركط ارعقد إرى أف يككف هك في ارظاهر ارذم أجاى ارعقد) أم ار ابت هجا فرضان ارذم أجاى ارعقد
تعافيانث كال يعتبر جقؿ ارعامؿ إرى مركز أقؿ ميزة أك مبلئمه مف ارمركز ارذم كاف يشغله كذرؾ إذا ما

اقتضته مصلحه ارعمؿث كركجه يعتبر كذرؾ إذا كاف ارغرض مجه اإلااتة إرى ارعامؿ كهذا ما جصت عليه

ارمادة ( )2/793مف ارقاجكف ارمدجي ارفلاطيجيث كعلى ذرؾ إذا إدعى ارعامؿ أف جقله أك تكليفه بعمؿ وبر

) )1اػػليماف مػػرقسث ارمر ػػع اراػػابؽ ث ص 97ث ص  /98ككػػذرؾ قضػػت محكمػػه ارمص ػريه بػػأف ( ارمقػػرر قضػػات محكمػػه ارػػجقض أف
ارمادة  587مف ارقاجكف ارمدجي تعطي ارماتأ ر قريجه قاجكجيه بايطه ي كز إ بات عكاػاا علػى أف قيامػه باػداد األ ػرة عػف مػدة معيجػه
ك ػػاف قريج ػػه ع ػػؿ اركف ػػات بم ػػا ا ػػبقاا) جق ػػض م ػػدجي مص ػػرم رق ػػـ  498را ػػجه  66لا ػػه  2008/8/31مجش ػػكر عل ػػى ارػ ػرابط اإلركتركج ػػي
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مف اجب صاحب ارعمؿ قد تـ بدكف ك ه حؽ فإف عليه يقع عبت إ بات ذرؾ()1ث ألف ار ابت فرضان بحكـ
ارقاجكف هك أف صاحب ارعمؿ غير متعاؼ في تكليؼ ارعامؿ أك جقله إرى عمؿ ال يبتلؼ عف عمله

األصلي إبتبلفا كهريان فإذا إدعى ارعامؿ تعاؼ صاحب ارعمؿ في ذرؾ فعليه عبت إ بات هذا ارتعاؼ
ألجه مدعي ببلؼ ما هك ابت فرضان بحكـ ارقاجكف ارذم ي يز ارتربيص رصاحب ارعمؿ في اربركج
على ما يقرر عقد ارعمؿ في حاره عدـ ك كد إبتبلؼ كهرم بيف ارعمؿ األصلي كارعمؿ ار ديد(.)2

 -4ومن الثابت فرضا أن صاحب العمل متعسف في انيائو لعقد العمل غير المحدد المدة في
حاالت معينة:

األصؿ أف ارعامؿ إذا إدعى أف إجاات صاحب ارعمؿ رعقد ارعمؿ غير محدد ارمدة كاف تعافيان يقع

عليه عبت إ بات ذرؾث ألجه يدعي ببلؼ األصؿ ارذم هك أف صاحب ارعمؿ ياتعمؿ حقه ارمشركع في
تجظيـ مشركعه كادارته كركف ارمشرع أعطى رلعامؿ مرك انز قاجكجيان باصان طبقان رجص ارمادة ( )793مف

ارقاجكف ارمدجي ارفلاطيجي فمف ار ابت فرضان في هذ ارمكاد أف ارمشرع أقاـ قريجه قاجكجيه على أف اإلجاات
تعافي رعقد ارعمؿ مف اجب رب ارعمؿ في حاالت معيجهث كهذ ارحاالت هي حاره اإلجاات بابب ح كز

على ارعامؿ أكقعت تحت يد رب ارعمؿ أك كقع هذا ارفصؿ بابب ديكف يككف ارعامؿ قد إرتزـ باا رلغير.

ففي هذ ارحاالت إذا حدث أف قاـ رب ارعمؿ بإجاات عقد ارعمؿ فإجه يعتبر متعافان كيبضع

ألحكاـ ارتعاؼ باإلجاات غير ارمشركع كمع ذرؾ يككف رصاحب ارعمؿ ارحؽ في إجاات رعقد غير ارمحدد

ارمدة إذا تكافر ارماكغ ارمشركعث كيقع عبت إ بات ارماكغ على عاتؽ رب ارعمؿ(.)3

) )1حيػث قضػػت محكمػه ارػػجقض ارفلاػطيجيه بػػأف " ارمػادة  19مػػف قػػاجكف ارعمػؿ رقػػـ  16ميػزت ارعامػػؿ عػف صػػاحب ارعمػؿ فػػي إ بػػات
حقكقػػه بكافػػه ارطػػرؽ مجعػان رلحيػػؼ بػػه" طعػػف رقػػـ 2002/174ث لاػػه 2003/9/30ث جػػاظـ عكيضػػهث مر ػػع اػػابؽث ص /36ككػػذرؾ
قضت بأف " تقدير قياـ ارمبرر رفصؿ ارعامؿ – ماأره مكضكعيه – ياتقؿ بتقديرها قاضي ارمكضكع متى أقاـ قضات على إاػتببلص

صائتث طعف رقـ 2008/92ث لاه 2009/10/21ث أكرـ كبلبث مر ع اابؽث ص.241

) )2قضت محكمه ارجقض ارمصريه بقكراا  ( :اف مف الطه رب ارعمؿ أف يكلؼ ارعامؿ عمػؿ وبػر غيػر ارمتفػؽ عليػه ال يبتلػؼ عجػه
إبتبلفػػا كهريػػا كأف يجقلػػه إرػػى مركػز أقػػؿ ميػزة أك مبلئمػػه مػػف ارمركػػز ارػػذم كػػاف يشػػغله متػػى اقتضػػت مصػػلحه ارعمػػؿ ذرػػؾث بحيػػث إذا
رفػ ػػض ارعامػ ػػؿ ارجقػ ػػؿ كػ ػػاف فػ ػػي كاػ ػػع صػ ػػاحب ارعمػ ػػؿ اف يجاػ ػػي عقػ ػػد ارعمػ ػػؿ ث جقػ ػػض مػ ػػدجي مصػ ػػرم رقػ ػػـ  4804راػ ػػجه  61لاػ ػػه

 1997/12/11س 48ع 2ص 1437ؽ  268مجشكر عبر اررابط اإلركتركجي www.cc.gov.egث ك جقض مدجي مصرم رقـ 270
راجه  42لاه  1978/1/14س 29ع 1ص 191ؽ 42مجشكر على اررابط اإلركتركجي  www.cc.gov.egارذم ات فيه اف ( مف
الطه رب ارعمؿ ارتجظيميه – كعلى ما رل به قضػات محكمػه ارػجقض – تقػدير كفايػه ارعامػؿ ككضػعه فػي ارمكػاف ارػذم يصػل رػه بمػا

يحقؽ مصلحه اإلجتاج ك ره أف يكلؼ ارعامؿ عمبلن وبر غير ارمتفؽ عليه ث ال يبتلؼ عجه ابتبلؼ كهريان ث كأف يجقله إرى مركػز اقػؿ
ميػزة أك مبلتمػػه مػػف ارمركػػز ارػػذم كػػاف يشػػغله متػػى اقتضػػت مصػػلحه ارعمػػؿ ذرػػؾ ث كمػػا اجػػه إذا ااػػتباف رػػرب ارعمػػؿ عػػدـ كفايػػه ارعامػػؿ

اعتبر ذرؾ مأبذا مشركعا رتعديؿ عقد ارعمؿ أك اجاائه ك على مف يدعي عدـ صحه هذا ارم بذ ك ارتعاػؼ فػي اجاػات ارعقػد عػبت --
ا باته ث كال محؿ رما يتحدل به ارطػاعف (ارعامػؿ ) مػف عػدـ ارتػزاـ ارمطعػكف عليػه ( رب ارعمػؿ ) أحكػاـ ارمػادة  66مػف قػاجكف ارعمػؿ ث

ذرؾ أف تقدير رب ارعمؿ ركفايه ارعامؿ ال شأف ره بقكاعد ارتأديب كا راتاته ).

) (3تػػجص ارمػػادة ( )793مػػف ارقػػاجكف ارمػػدجي ارفلاػػطيجي رقػػـ راػػجه  2012علػػى أف ( -1ي ػػكز ارحكػػـ بػػارتعكيض عػػف ارفصػػؿ مػػف
صاحب ارعمؿ إذا كاف هذا األبير قد دفع ارعامؿ بتصرفاته أك بمعاملته ار ائرة أك بمبارفه شركط ارعقػد إرػى أف يكػكف هػك فػي ارظػاهر
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 -5أن العقد يتم بمجرد وصول القبول إلى الموجب :
األصؿ يقتضي أف ارتعبير عف اإلرادة ال يجتج أ ر إال مف اركقت ارذم يتصؿ فيه بعلـ مف ك ه

إريه ثإذ تجص ارمادة  77مف ارقاجكف ارمدجي ارفلاطيجي على أجه "يجتج ارتعبير عف اإلرادة أ ر في اركقت
ارذم يتصؿ فيه بعلـ مف ك ه اريهث كيعد كصكؿ ارتعبير قرجيه على ارعلـ بهث ما رـ يقـ دريؿ على عكس

ذرؾ " كما جصت ارمادة  1/86مجه" يفترض أف ارمك ب قد علـ بارقبكؿ في ارمكاف كفي ارزماف ارلذيف
كصؿ إريه فياما هذا ارقبكؿ" كعلى ذرؾ إذا أ بت اربصـ ارذم قبؿ اإلي اب أف قبكره كصؿ ارى علـ

ارمك ب في كقت اابؽ على اركقت ارذم علـ فيه بعدكؿ ارمك ب عف إي ابه كعجد ذرؾ يفرض ارقاجكف
بارقرجيه ارقاجكجيه أف ارمك ب قد علـ بارقبكؿ كقت كصكره إريهث فيتـ ارعقد إال إذا أقاـ اردريؿ على عكس

ذرؾث كأف ي بت أجه على اررغـ مف كصكؿ ارقبكؿ إريه قبؿ عدكره عف اإلي اب فإجه رـ يعلـ به إال بعد
عدكره كعلـ اربصـ اآلبر باذا ارعدكؿ()1ث كمف ـ يقع عبت اإل بات على مف يدعي ببلؼ ما ي بت

ظاه انر أك فرضان مف ارقرجيه ارقاجكجيه .غير أجه يبلحظ في حاره ارتعارض بيف األصؿ كار ابت فرضان أف

ارقاعدة في هذا ارصدد هي تقديـ ار ابت فرضان ( ارقريجه ارقاجكجيه ) ككارغات األصؿ في اربيجه ألف ارغارب
ارظاهر صدقاا(.)2
كهكذا ترل ارباح ه مف ببلؿ قكاعد ارقاجكف ارمدجي ارفلاطيجي كتطبيقاته ارقضائيه ارمتعلقه بعبت

اإل بات إججا جاتطيع أف جقرر أف ارمبدأ ارعاـ فيما يتعلؽ بعبت اإل بات هك أف كؿ مف يتماؾ بار ابت

أصبلن أك عرضان أك ظاه انر أك فرضان ال يقع عليه عبت اإل بات بؿ يقع عبت اإل بات على مف يدعى

ارػػذم اجاػػى ارعقػػد -2 .يعػػد فصػبلن تعاػػفيان جقػػؿ ارعامػػؿ إرػػى مركػػز أقػػؿ مي ػزة أك مبلتمػػه مػػف ارمارػػؾ ارػػذم يشػػغله بغيػػر اػػبب ير ػػع إرػػى
ارعامؿ إذا كاف ارفرض مجه اإلااتة إريه -3 .إذا فاخ ارعقد بتعاؼ مف أحد ارمتعاقديف كاف ارمتعاقد اآلبر إرى اجب ارتعػكيض ارػذم

يكػػكف ماػػتحقان رػػه باػػبب عػػدـ م ارعػػاة ميعاداإلبطػػار ارحػػؽ فػػي ارتعػػكيض عمػػا أصػػابه مػػف ضػػرر باػػبب فاػػخ ارعقػػد فاػػبان تعاػػفيان كيعػػد
ارفصػػؿ تعاػػفيان إذا كقػػع باػػبب حػػدكز أكقعػػت تحػػت يػػد رب ارعمػػؿ أك كقػػع هػػذا ارفصػػؿ باػػبب ديػػكف يكػػكف ارعامػػؿ إرتػػزـ باػػا رلغيػػر) كمػػا

تجص ارمادة ( )46مف قاجكف ارعمؿ رقـ  6راجه  2000على أجه ( يعتبر تعافان إجاات عقد ارعمؿ بدكف ك كد األاباب ارمك به رذرؾ).

كقػد قضػت محكمػه ارػجقض ارمصػريه فػي هػذا ارصػدد بػأف ( مػؤدم جصػكص ارمػكاد 67/2ث اك  72/1ك  74مػف قػاجكف ارعمػؿ رقػػـ 91

راجه  – 1959كعلى ما رل به قضات هذ ارمحكمه – أف ارمشرع بمػا جػص عليػه فػي ارفقػرة ار اجيػه مػف ارمػادة  67مػف اجػه ( اذا رأت

ارالطه ارمبتصه عدـ تقديـ ارعامؿ رلمحاكمه أك قضي ببراتته ك بت إعادته إرى عمله ككاال اعتبر عدـ اعادته فصػبل تعاػفيا إجمػا أجشػأ
رلعامؿ ارمكقكؼ بابب مف األاباب ارمبيجه في ارفترة األكرى مف ارمادة ارمذككرة –( كرأت ارالطه ارمبتصه عدـ تقديمػه رلمحاكمػه ) –

مرك از قاجكجيا باصان يفترض ارتعاؼ في اجب صاحب ارعمؿ إذا هك رفض إعادته إرى عمله ك ذرؾ حمػبل رحػاؿ صػاحب ارعمػؿ علػى
ارظاهر أك على ارغارب ك هذا ارمركز ال يتعارض مع ارحؽ ارمقرر في ارمػادة  72مػف جفػس ارقػاجكف ركػؿ صػاحب عمػؿ فػي اجاػات عقػد
ارعمؿ غير ارمحدكد إذا تكافر ارماكغ ارمشركع راذا االجاات على أف يتحمؿ صاحب ارعمؿ عبت إ بات تكافر ارماكغ ارمشركع ألجه هػك

ارػػذم يػػدعي بػػبلؼ ار ابػػت حكمػػا ) جقػػض مػػدجي مصػػرم رقػػـ  222رجاػػه  32لاػػه  1966/5/18س 16ع 3ص  1162ؽ.185

مجشكر على اررابط www.cc.gov.eg

))1عبد اررزاؽ اراجاكرمث مر ع اابؽث ص .82

) )2رمضاف أبك اراعكد ثارمر ع اراابؽث ص 360
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ببلؼ ذرؾ ألجه يدعى ببلؼ ار ابت()1ث كيفاـ ضمجان مف جص ارقاجكف أجه إذا اقاـ ارمدعي اربيجه على ما

ادعى حكـ ره ككاال رفضت دعكا ()2ث كريس رطبيعه اركاقعه ارمراد إ باتاا كال رصعكبه إ باتاا كتعزر أك
عدمه أم أ ر مف ارجاحيه ارقاجكجيه على األقؿ في تعييف مف يقع عليه عبت اإل بات فبل فرؽ في ذرؾ بيف

اركاقعه اإلي ابيه كاركاقعه ارالبيه كرك كاجت هذ األبيرة مطلقه أك ال يمكف إ باتاا عف طريؽ إ بات أمر
ك كدم مجاؼ رااث فيقع عبت اإل بات قاجكجان على مف يدعي هذ اركاقعه متى كاجت مبارفه رل ابتث

كترفض دعكا متى ع ز عف إ باتاا كرك كاف ع ز ار عان إرى إاتحاره إ باتاا بابب اطبلقاا كعدـ

اجضباطاا()3ث غير أجه بطبيعه ارحاؿ ال يمكف ارتشدد معه فيما يقدمه مف أدره على ذرؾ إرى ارحد ارذم

) )1يعبر ارفقه ارمصرم عف ارمبدأ ارعاـ ارذم قررجا في ارمتف بأجه ( تككف اربيجه على مف يدعي ببلؼ ما هػك ابػت أصػبلن أك ظػاه انر
أك فرضان بمصطلحات متعددة)ث اراػجاكرم ث مر ػع اػابؽ ث ص  77ث فيطلػؽ علػى هػذ ارقاعػدة ( يقػع عػبت اال بػات علػى مػف يػدعي

بػػبلؼ االصػػؿ اك ارظػػاهر اك ارمفػػركض اك ار ابػػت) أمػػا اػػليماف مػػرقس فيفصػػؿ اصػػطبلح ارظػػاهر اص ػبلن كارظػػاهر عرض ػان ك ارظػػاهر

فرضان  .كاألكؿ ما كاف ظاه ار بحاب اصػله أم بحاػب طبيعػه االشػيات ك ار ػاجي مػا ظاػر بػدريؿ اقػيـ عليػه ببلفػا رؤلصػؿ ك ار ارػث مػا
افترض ارمشرع ظاكر أم ما يعتبر ظاه ار بجات على قرجيػه قاجكجيػه ) ك يقػكؿ اػليماف مػرقس فػي ارمر ػع اراػابؽ ص  – 86يفصػؿ فػي

هػػامش  8مػػف ص  91مػػف ارمر ػػع اراػػابؽ – ردا علػػى تفصػػيؿ عبػػد ارػػرزاؽ اراػػجاكرم رعبػػارة ار ابػػت فعػػبل بقكرػػه  ( :رقػػد عػػدؿ األاػػتاذ
اراجاكرم عف هذ ارتاميه ( أم ار ابت عرضان ) بعد أف ااػتعملاا فػي ارمػك ز ث ارطبعػه االكرػى ص  653كبعػد اف إاػتعملتاا محكمػه

ارجقض ( )1947/3/6م مكعه ارقكاعد ارقاجكجيه ج  5ث ص  375ث رقـ  165ث كو ر أف ياتبدؿ باا عبارة ( ار ابت فعبلن ) ك جرل أجػه
ال مبر ار رلعدكؿ عف االصطبلح رل عليه ارفقه كارقضػات كال اػيما عبػارة ( ار ابػت فعػبل ) اقػؿ أدات رلمعجػى ارمقصػكد فػي هػذا ارصػدد

مف اصطبلح ( ار ابت عرضان ) ث غير أف ارباح ه تبلحظ على ماقاره اليماف مرقس في هذا ارصدد اجه رد غير كاؼ على عدكؿ عبػد
اررازؽ اراجاكرم عف هذ ارتاميه في هامش ( )1ص  76مف مر عه اراابؽ بارقكؿ  :اف ارلفػظ االكؿ ك هػك ار ابػت فعػبل – أدؿ علػى
ارمعجى ارمقصكد .كراذا ال يكفي رلرد على هذا بعبارة مقابله رعبارة عبد اررزاؽ اراجاكرم دكف أف تذكر أاباب هذا ارتفضيؿ .

اجظػػر فػي تأييػػد األبػػذ بمصػػطل عبػػد ارػرازؽ اراػػجاكرم – محمػػكد مػػاؿ ارػػديف زكػػي  /مر ػػع اػػابؽ  /ص  /148اػػمير تجػػاغكث مر ػػع
اػػابؽث ص  . 81كيقػػكؿ ػػبلؿ ارعػػدكمث ارمر ػػع اراػػابؽ ص  ( 75أمػػا ار ابػػت فعػػبل فاػػك ذرػػؾ ارػػذم قػػاـ عليػػه دريػػؿ مباشػػرث فػػاذا قػػدـ
ارمدعي كرقه راميه ت بت اركاقعه ارتي يدعياا فاف هذ اركاقعػه تعػد ابتػه بكتػا فعليػا ألجػه قػاـ علياػا دريػؿ مباشػر هػك اركتابػهث كراػذا اذا
ادعى اربصـ أف اركرقه ارراميه مزكرة فاف ما يدعيه يككف مبارفا رل ابت ارمتجازع عليااث كمف ـ يقع عليه عبت إ بات ارتزكيػرث كػذرؾ

إذا شاد ارشاكد بقياـ اركاقعه ارمتجازع علياا فإجاا تعد ابته بكتا فعليا إلجه قاـ علياا دريؿ مباشر كهك ارشاادةث كراذا إذا ادعػى اربصػـ
اف االرتػزاـ ارجاشػػئ عػػف تلػػؾ اركاقعػػه قػػد اجقضػػى بارتقػػادـ كػػاف عليػػه أف ي بػػت ذرػػؾ ألجػػه يػػدعي مػػا يبػػارؼ ار ابػػت فعػػبل ثأمػػا رمضػػاف أبػػك

اراعكد في ص  424مف مر عه اراابؽ فيذهب إرى ارقكؿ (إف ارذم يتحمػؿ عػبت اإل بػات هػك مػف كػاف قكرػه علػى بػبلؼ األصػؿ أك

ارظػػاهر أك ارغارػػب أك ارعػػرؼ) ففضػػؿ إصػػطبلح ارغارػػب ارماػػتبدـ عجػػد فقاػػات ارش ػريعه اإلاػػبلميه بػػدالن مػػف ااػػتبداـ مصػػطل (ار ابػػت
فرضان) كعلى أم حاؿ فما زاؿ هجاؾ مف ياتعمؿ إصطبلح ار ابت عرضانث أحمد أبك اركفػا ارتعليػؽ علػى جصػكص قػاجكف اإل بػات مر ػع

اابؽث ص  /26تكفيؽ فرجث مر ع اػابؽث ص  / 36محمػد ربيػب شػجب ث ارمر ػع اراػابؽث ص  /12عبػد ارمػجعـ فػرج ارصػدة ث مر ػع

اابؽث ص 44كما بعدها .

)(2علػػى أف ارقػػاجكف قػػد بػػكؿ ارقاضػػي اذا رػػـ يػػر كفايػػه ارػػدريؿ ارمقػػدـ إريػػه اف ياػػتكمله بتك يػػه اريمػػيف ارمتممػه ألم مػػف اربصػػميف كفقػػا

رلمادة  146مف قاجكف اربيجات ارفلاطيجي ككفقا رلمادة  119ا بات مصرم كم لاا في ذرؾث كارمادة  121بيجات اكرم ث ك ارمادة 482
مدجي عراقي ث ارمادة  237مرافعات ربجاجي  .اليماف مرقس ث ارمر ع اراابؽ ص .86

) (3اليماف مرقسث ارمر ع اراابؽ ص  /88حايف ارمؤمفث مر ع اابؽث ص .45
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يتشدد فيه في إقامه اردريؿ على كاقعه إي ابيه()1ث كاجرل فيما ايأتي أف ارمحاكـ تملؾ ارتبفيؼ مف شدة

عبت اإل بات في بعض هذ ارحاالت عف طريؽ ارقرائف ارقضائيه ارتي أعطيت هي زمامااث ذرؾ

ارتبفيؼ ارذم يؤدم في اركاقع مف األمر إرى ت زئه عبت اإل باتث كال يكفي رجقؿ اإل بات مف اربصـ

ارمكلؼ به إرى األبر أف يقدـ األكؿ أكراقان ياتدؿ باا على حقه إذا رـ تر ارمحكمه فياا دريبلن كافيا بؿ

قررت اإلحاره إرى ارتحقيؽث فحيجئذ يبقى عبت اإل بات على عاتؽ اربصـ ارمكلؼ به أصبلن كال يتأ ر ذرؾ
بما قدمه مف أكراؽ رـ تر فياا ارمحكمه دريبل كامبل(.)2

كعلى ذرؾ فمتى كقع عبت اإل بات على شػبص تعػيف عليػه ارجاػكض بػه ألف قاعػدة (اربيجػه علػى

مػػف ادعػػى) ال يقتصػػر اجطباقاػػا علػػى ارػػدعاكم فحاػػبث بػػؿ علػػى ارػػدفكع أيض ػان ا ػكات كػػاف هػػك مػػدعيا فػػي

دعػكل أصػليه أك فرعيػه أـ كػاف ارمػدعى عليػه فػي كاحػدة مجامػا كركجػه يػدعى مػا يػجقض بػه دعػكل ارمػػدعى

األصػػلي()3ث كتػػرل ارباح ػػه مػػف ذرػػؾ أف عػػبت اإل بػػات ال ي قػػؿ كاهػػؿ أحػػد اربصػػميف دكف اآلبػػر بػػؿ هػػك
يكزع بػيف اربصػميف علػى ارجحػك اراػابؽ بياجػهث كقػد يقػع هػذا ارتكزيػع بحكػـ ارقػاجكف بمقتضػى قػرائف قاجكجيػه
يجتقؿ باا عبت اإل بات مف بصـ إرػى وبػرث كقػد يقػع هػذا ارتكزيػع بمقتضػى قػرائف قضػائيه تملػؾ ارمحػاكـ

باػػا ارتبفيػػؼ مػػف شػػدة عػػبت اإل بػػات ذرػػؾ ارتبفيػػؼ ارػػذم يػػؤدم فػػي كاقػػع مػػف األمػػر إرػػى ت زئػػه عػػبت

اإل بػات فيجقػػؿ ارقاضػي بمقتضػػى ارقػرائف ارقضػائيه عػػبت اإل بػػات بحاػب تقػػدير مػػف اربصػـ إرػػى بصػػمهث
كأبي انر قػد يقػع تكزيػع عػبت اإل بػات بمقتضػى اإلتفػاؽ بػيف ارطػرفيف

ارتاري.

()4

كهػذا مػا اػجقكـ بد اراػته فػي ارمبحػث

المبحث الثاني
توزيع عبء اإل ثبات ونقمو واإل تفاق عمى تعديمو
إف كا ب اإل بات عبت قيؿث رذا فإف مامه كؿ بصـ في اردعكل هك أف يجقؿ عبت اإل بات

إرى عاتؽ بصمهث كقد يجتقؿ عبت اإل بات أك ر مف مرة إرى عاتؽ أحد اربصميف أك كبلهماث ألف ع ز

أحدهما عف جقؿ عبت اإل بات مرة أبرل ارى بصمهث أك ع ز عف اإل بات بار دعكا .

) (1اليماف مرقسث مر ع اابؽث ص .88

) )2جقػػض مػػدجي مصػػرم رقػػـ  368راػػجه  28لاػػه  1963/3/14س 14ع 1ص48ث 313ؽ 48-مجشػػكر علػػى ار ػرابط اإلركتركجػػي
( www.cc.gov.egكقد ات فيه أجه رما كاجت ارمادة  389مدجي تقضي بأف على اردائف إ بات االرتزاـ ككاجت محكمه ارمكضػكع قػد
اعتبرت في كحكد الطتاا ارتقديريػه ك ألاػباب اراػائغه ارتػي أكردتاػا أف األكراؽ ارتػي قػدماا ارطػاعف إل بػات دعػكا ال تفيػد فػي اإل بػات

فإجاا تككف محقه عجدما أرقت علياا عبت اإل بات في حكماا ارصادر باإلحاره إرى ارتحقيؽ).

) (3اليماف مرقس ث مر ع اابؽ ث ص .100

) (4عبد اررازؽ اراجاكرمث مر ع اابؽث ص  79كما بعدها.
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هذا كقد يحصؿ أف يككف في اردعكل اركاحدة عدة ماائؿ يتقدـ باا كؿ مف ارمتداعيفث كحيجئذ

يلزـ كؿ بدكر بإ بات ما يدعيه كما رك إدعى ارمدعى بأف أقرض ارمدعى عليه مبلغان معيجان كاف عليه

إ بات كاقعه ارقرض هذ ث فإذا أقاـ اردريؿ علياا كادعى ارمدعى عليه اإلبرات تعيف عليه إ بات كاقعه اإلبرات

فاذا أقاـ اردريؿ عليااث فتككف دعكل ارمدعى مردكدة ما رـ يتصد إرى إيراد كاقعه ديدة تدحض دفع

ارمدعى عليهث كما رك قاؿ ارمدعى أف ارمدعى عليه قد رد هذا اإلبرات فحيجئذ يجتقؿ عبت اإل بات إرى
ارمدعى مرة أبرل كهكذا(.)1

كرذرؾ فإف عبت اإل بات يقع دائمان على مف يدعي أم انر مبارفان رما هك ابتث كمف هجا ي ب

اإلشارة إرى أف األدره ارقضائيه ال ت بت حقيقه مطلقه كذرؾ أف اردريؿ ارقاطع يتعذر ك كد في غارب
األحيافث كرذرؾ تبقى ارحقيقه ارقضائيه م رد إحتماؿ ار

أم إجاا حقيقه جابيه كريات مطلقه كارقاضي

جزكالن مجه على حكـ ارضركرة ارعمليهث ال بد كأف يكتفي مف اربصـ باردريؿ ارذم ي عؿ دعكا قريبه

ارتصديؽث كعجدئذ يككف رطرؼ اآلبر أف يدحض هذا اردريؿ بدريؿ وبر ال يقؿ عجه قكةث كهكذا يتجاكب

اإل بات ارطرفافث كمف محصؿ أدره ارطرفيف يككف ارقاضي عقيدته كيصدر حكمه(.)2

كعلى ذرؾ كفي ميع األحكاؿ فإف ارذم يقع عليه عبت اإل بات أكالن أك ارذم يجتقؿ إريه هذا

ارعبت عرضان أك حكمانث ال يطلب مف أياما اإل بات ارمطلؽ فاريقيف ارمطلؽ ال ك كد ره في جظريه
اإل بات فبل هك مطلكب مف اربصكـ كال هك مطلكب مف ارقاضي في ارحكـث بؿ هك ال يعدك أف يككف
()3

احتماال ار حان ال يبلت حد اريقيف

كهجا ت كر عدة تااؤالت راا أهميتاا ارعمليه مجاا:

) (1أحمػػد جشػػأتث مر ػػع اػػابؽث ص  /44اػػليماف مػػرقسث مر ػػع اػػابؽث ص  /76عبػػد ارمػػجعـ فػػرج ارصػػدرةث مر ػػع اػػابؽث ص /46
أدكار عيدث مر ع اابؽ ص .57

) (2جبيؿ إبراهيـ اػعدث كهمػاـ محمػد محمػكد زهػرافث أصػكؿ اال بػاتث  2001ص  /58أحمػد أبػك اركفػاتث مر ػع اػابؽث ص  29حيػث
يقػػكؿ "مػػف مصػػلحه ارمكلػػؼ باإل بػػات االقتصػػار علػػى إ بػػات ظػػاهر حقػػه ريلقػػى علػػى بصػػمه عػػبت إ بػػات جفػػي مقكمػػات ارحػػؽ أك جفػػي

عجاصر اركقائع ارمجشئه ره أك جفي صحته أك جفاذ .

))3عبػػد ارػػرزاؽ اراػػجاكرمث مر ػػع اػػابؽ ث ص  / 85-84فػػي ذرػػؾ قضػػت محكمػػه ارػػجقض بأجػػه ( كرػػئف كػػاف مقتضػػي اعتبػػار إرت ػزاـ

ارطبيب ارتزامان ببذؿ عجايه باصهث إف ارمريض إذا أجكر علػى ارطبيػب بػذؿ ارعجايػه اركا بػهث فػإف عػبت إ بػات ذرػؾ يقػع علػى ارمػريضث
إال أجػػه إذا أ بػػت هػػذا ارمػريض كاقعػػه تػػر

إهمػػاؿ ارطبيػػبث كمػػا إذا أ بػػت أف ارترفيػػع ارػػذم أ ػ ار رػػه ػراح ارت ميػػؿ فػػي مكضػػع ار ػػرح

كارذم جتج عجه تشكيه ظاهر ب امه رػـ يكػف يقتضػيه اراػير ارعػادم رعمليػه ارت ميػؿ كفقػا رؤلصػكؿ ارطبيػه ارماػتقرة فػاف ارمػريض يكػكف

بػػذرؾ قػػد أقػػاـ قرجيػػه قضػػائيه علػػى عػػدـ تجفيػػذ ارطبيػػب الرت ازمػػه فيجتقػػؿ عػػبت اإل بػػات بمقتضػػاها إرػػى ارطبيػػب كيتعػػيف عليػػه ركػػي يػػد أر

ارمائكريه عف جفاه أف ي بت قياـ حاره ارضركرة ارتي اقتضت أ رات ارترقيع كارتي مف شأجاا أف تجفي عجه كصؼ اإلهماؿ) جقض مدجي
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هؿ هجاؾ طرؽ رلتبفيؼ مف قؿ هذ ارمامه ارمكلؼ باا ارمدعىث كذرؾ بتكليؼ ارمدعى عليه

ب زت مما كاف مكلفان به ارمدعى ؟ كهؿ يمكف أف يجقلب ارحاؿ فيكلؼ ارمدعى عليه بعبت اإل بات كيكلؼ

ارمدعي بارتبلص مجه.

كهؿ ي كز اإلتفاؽ الفان على تعديؿ قكاعد عبت اإل بات؟ كرئل ابه على هذ ارتااؤالت تـ تقايـ

هذا ارمبحث إرى بلث مطارب

المطمب األول :تكزيع عبت اال بات

المطمب الثاني :جقؿ عبت اال بات

المطمب الثالث :ارتعديؿ االتفاقي رقكاعد عبت اال بات .
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المطمب األول
توزيع عبء اإل ثبات
يقصد بتكزيع عبت اإل بات هك تحمؿ ارمدعي عليه زتان مف تبعات هذا ارعبت ارمكلؼ به

ارمدعىث فاألصؿ أف ارمدعى يقكـ بإ بات كافه ارعجاصرث كارشركط ارتي ي ب تكافرها رك كد ارحؽ

جظر ألف ذرؾ يعد تكليفا بما ال ياتطاعث فإجه يكتفي مجه بإ بات ما ي عؿ ك كد هذا
ارمدعى بهث كركف ان
ارحؽ مر حان في اجبهث فم بلن رك ادعى شبص أجه أقرض وبر مبلغان مف ارماؿث فإجه مكلؼ بإ بات عقد

ارقرض ارذم ادعى ك كد ث كهك مكلؼ – مف ارمفترض – بإ بات أف هذا ارعقد باؿ مف ميع أاباب
اربطبلف بأف ي بت أف ارعقد تكافرت فيه كافه ارشركط ارباصه بارتراضيث كارمحؿث كاراببث كذرؾ بإ بات

تكافر أهليه ارمتعاقديفث كبلك اإلرادة مف ارعيكب كارغلطث كاإلك ار كارتدريسث ككا بات مشركعيه ارمحؿ
كاراببث ـ بعد ذرؾ ي بت أف ارديف رـ يجقص بأم ابب مف أاباب اركفاتث كارمقاصهث كاإلبراتث كاركفاتث

كيقكـ بعد ذرؾ بإ بات أف ارعقد رـ يلحقه أم تعديؿ بعد اجعقاد (.)1

كركف ال شؾ أجه رك كلؼ ارمدعى بإ بات حقه على هذا ارجحك رعد ذرؾ ضربان مف ضركب

ارماتحيؿ كرف ياتطيع مدع أف ي بت ما ادعا ث كمف ـ اقتضت ارضركرة أف يكتفي مجه بإ بات ما ير

ك كد ارحؽ في اجبهث ففي ارم اؿ اراابؽ يكتفي مجه بإ بات ك كد عقد ارقرض فإذا ااتطاع إ باته افترض

أجه باؿ مف أاباب اربطبلف فاذا دفع ارمديف بأف ارعقد رحقه ابب مجااث فعليه هك يقع عبت إ بات ذرؾث

ككذرؾ إذا دفع باجتاات ارديف أك بتعديؿ ارعقد.

كمما تقدـ يتض أف تكليؼ ارمدعي بإ بات كافه عجاصر ارحؽ ارمدعى بهث كشركطهث عبت قيؿ

يجكت كاهله عف حملهث كرذرؾ اقتضت ارضركرة أف يكزع هذا ارعبت بيف طرفي اربصكمهث بأف يقكـ كؿ
مجاما بإ بات اجب مف كاجب ارحؽث بما يبدـ مصلحه كؿ مجاماث هذا ارتكزيع ال بد مجه حتى يتاجى

رلمدعي ارقياـ بإ بات ما إدعا كارباعث على إقرار هذا ارتكزيع هك ارتبفيؼ مف تحمؿ تبعه هذا ارعبتث
كذرؾ يتحقؽ بمشاركه ارمدعي عليه ارمدعي في تحمؿ اجب مجه(.)2

كهذا ارتكزيع قد يتـ بحكـ ارقاجكف بمقتضى قرائف قاجكجيه كقد يتـ بحكـ اركاقع بمقتضى قرائف

قضائيه ياتجبطاا ارقاضي مف ظركؼ اردعكلث كمبلباتاا.

))1عبد اررزاؽ اراجاكرمث ج 2ث مر ع اابؽث ص .78

) )2عبد ارمجعـ فرج ارصدةث مر ع اابؽ ث ص 46ث 45ث عبد اررزاؽ اراجاكرمث مر ع اػابؽ ث ص 78ث محمػد عبػد ارلطيػؼث قػاجكف
اإل بات في ارمكاد ارمدجيه كارت اريهث طبعه أكرىث 1970ـث ص .54
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النوع األول :توزيع عبء اإل ثبات بمقتضى القرائن القانونية(:)1
عجدما يطارب اردائف مديجه بكفات إرتزاـ مترتػب علػى عقػد معػيفث هجػا مػف ارمفػركض أف يقػع عػبت

إ بػػات اركاقعػػه ارقاجكجيػػهث كهػػي ارعقػػد علػػى عػػاتؽ ارػدائفث في بػػت أف هجػػاؾ عقػػدان تػكافرت فيػػه ميػع عجاصػػر

ارقاجكجيه مف ارتراضي كابلمه اررضا مف ارعيكب كك كد ارابب ارمشركع كعدـ إاتحاره مضمكجهث كال شؾ

في قؿ عبت إ بات ميع هذ ارعجاصر إذا أرقى هذا ارعبت على اردائف كحد .

كراذا كتحت دافع ارتبفيؼ مف هذا ارعبت يتكرى ارمشرع تكزيع عبت اإل بات بيف اردائف كارمديفث

فحاب اردائف هجا أف ي بت ك كد اإلرتزاـ ارذم رـ يجفذ ارمديفث كيقيـ ارمشرع بعد ذرؾ عدة قرائف تااعد
()2

على هذا ارتبفيؼ بإرقات عبت إ بات بعض عجاصر اركاقعه ارقاجكجيه على عاتؽ ارمديف

كمف األم له ارتي يقع فياا تبفيؼ عبت اال بات بتكزيعه بحكـ ارقاجكف عف طريؽ ارقرائف ارقاجكجيه

ما يأتي.

 -1قد يريد اردائف إ بات إعاار ارمديفث كهجا يتكفؿ ارقاجكف بتحليؿ عجاصر اإل بات كتكزيعاا على
اربصميف عف طريؽ إقامه قرائف قاجكجيه.

فقد جصت ارمادة ( )253مف ارقاجكف ارمدجي ارفلاطيجي على أجه (إذا ادعى اردائف إعاار ارمديف
فعليه أف ي بت مقدار ما في ذمه ارمديف مف ديكف كعلى ارمديف أف ي بت أف ره أمكاالن تااكم مقدار تلؾ
()3

ارديكف أك تزيد علياا)

فاردائف يحمؿ عبت إ بات إعاار ارمديف م بلنث كهجا مف ارمفركض أف ي بت

اردائف مقدار ما في ذمه مديجه مف ديكف كأف ي بت أف ارمديف ريس رديه أمكاؿ تفي باذ ارديكف أك أف رديه
أمكاالن ال تكفي راذا اركفاتث كال شؾ في صعكبه هذا اإل باتث كرذرؾ فحاب اردائف في ابيؿ إ بات إعاار
) )1جصت ارمادة ( )107مف قاجكف اربيجات ارفلاطيجي على أف " ارقرجيه ارقاجكجيه هي ارتي يجص علياا ارقاجكفث كهي تعفى مف تقررت
رمصلحته مف أيه طريقػه أبػرل مػف طػرؽ اإل بػاتث علػى أجػه ي ػكز جقػض هػذ ارقريجػه بارػدريؿ ارعكاػيث مػا رػـ يك ػد جػص يقضػي بغيػر

ذرؾ" كيؤبػذ علػى هػذا ارػجص أف ارمشػرع ارفلاػطيجي قػاـ ببيػاف أحكػاـ ارقريجػه ارقاجكجيػه كرػـ يقػـ ببيػاف ارمقصػكد باػاث رغػـ أجػه قصػد بيػاف

ارمقصكد باا عجدما قاؿ " ارقرجيه ارقاجكجيه هي  --جتائج  " ....رذا كاف ي در على ارمشرع ارفلاطيجي أال يضػع تعريفػان رلقريجػه ارقاجكجيػه

في ارمادة ( )107باصه أجه عرفاا بك ه عاـ في ارمادة  106عجدما قاؿ " ارقريجه ارقاجكجيه جتػائج تاػتبلص بحكػـ ارقػاجكف  ......مػف
كاقعه ابته كمعركفػه رئلاػتداؿ علػى كاقعػه غيػر معركفػه " ركػي يتفػادل بػذرؾ كضػع تعػريفيف رمصػطل ارقريجػه ارقاجكجيػه هػي ارتػي يػجص

علياػػا ارقػػاجكف  "....إذ أف أمػػر مفتػػرض كػػي تصػػب ارقريجػػه قاجكجيػػهث كال يحتػػاج إرػػى بيػػاف كهػػك مػػا تفػػاد ارمشػػرع ارمصػػرم حيػػث جصػػت

ارمادة ( )99مف قاجكف اإل بات ارمصرم بأف " ارقريجه ارقاجكجيه تعفى مف تقررت رمصلحته عف أيه طريقه أبرل مف طرؽ اإل بات علػى
أجػػه ي ػػكز جقػػض هػػذ ارقريجػػه بارػػدريؿ ارعكاػػيث مػػا رػػـ يك ػػد جػػص يقضػػى بػػبلؼ ذرػػؾ" كمػػا يؤبػػذ عليػػه ااػػتبداـ رفػػظ طريقػػه مػػف طػػرؽ

اإل بات ككاف األفضؿ إاتبداـ رفظ كايله مف كاائؿ اإل بات كما أكضحت ارباح ه ذرؾ اابقان.

) )2رمضاف أبك اراعكدث مر ع اابؽ ث ص 372

)(3تقابؿ هذ ارمادة  239مف ارقاجكف ارمدجي ارمصرم ارتي تجص علػى أجػه ( اذا ادعػى ارػدائف اعاػار ارمػديف فلػيس عليػه إال أف ي بػت
مقػػدار مػػا فػػي ذمتػػه مػػف ديػػكف ث ك علػػى ارمػػديف جفاػػه أف ي بػػت أف رػػه مػػاال ياػػاكم قيمػػه ارػػديكف أك يزيػػد علياػػا) ككػػذرؾ قضػػت محكمػػه

ارجقض ارمصريه بأف ( بحاب اردائف إذا ادعى إعاار ارمديف كعلى ما تقتضي به ارمادة  239مف ارقاجكف ارمدجي أف ي بػت مقػدار مػا

فػػي ذمػػه مديجػػه مػػف ديػػكف كحيجئػػذ يكػػكف علػػى ارمػػديف جفاػػه أف ي بػػت أف رػػه مػػاالن ياػػاكم قيمػػه هػػذ ارػػديكف أك يزيػػد علياػػا) جقػػض مػػدجي

مصرم رقـ  1273راجه  49لاه  1983/5/23س 34ع 2ص 1271ؽ 253مجشكر على اررابط اإلركتركجي www.cc.gov.eg
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مديجه أف ي بت مقدار ما في ذمه مديجه مف ديكف فقط كعجدئذ يفترض إعاار ث كيقع بعد ذرؾ على ارمديف

أف ي بت أف رديه أمكاالن تفي بم مكع هذ ارديكفث كبمقدار ك رة ارديكف ارتي ياتطيع اردائف إ باتاا في ذمه
()1

ارمديف ي قؿ عبت ارمديف في إ بات أف ماره يفي بديكجه فإف ع ز عف هذا اإل بات إعتبر معا انر

 -2إذا تجازع اردائف كارمديف حكؿ مشركعيه ابب اإلرتزاـ أك عدـ مشركعيته فقد تكرت قريجه ارمادة
( )136مف ارقاجكف ارمدجي ارفلاطيجي هذ ارمامه بافتراضاا أجه إذا رـ يذكر في ابب اإلرتزاـ

فإجه يفترض أف ره اببان حقيقيانث ـ يقع على ارمديف عبت إ بات تبلؼ ارابب ارحقيقي(.)2

 -3إذا جكزع ارشبص في ملكيته رشيت ما فإف ارمفركض أف ي بت ملكيته راذا ارشيت غير أف
ارمشرع أ از ره بقريجه ارمادة ( )1087مف ارقاجكف ارفلاطيجي أف ي بت حيازته رلشيت فحابث

فإذا أ بت ارحيازة إعتبر ارحائز ماركان رلشيتث كيقع على مف يجازع هذا ارشبص في ملكيته أف
ي بت عكس تلؾ ارقريجهث كهكذا جرل مف األم له ارمتقدمه أف كؿ قريجه قاجكجيه قابله إل بات ارعكس

ريات في اركاقع إال تبفيفا رعبت اإل بات يكزع بيف اربصميف يتكفؿ به ارقاجكف(.)3

)(1عبد اررزاؽ اراجاكرمث مر ع اابؽث ص .81

) )2حيث قضت محكمه ارجقض ارمصريه بأف ( ارجص في ارفقػرة األكرػى مػف ارمػادة مػف ارمػادة  137مػف ارقػاجكف ارمػدجي علػى أف كػاف
إرتػزاـ رػػـ يػذكر اػػبب فػي ارعقػػد يفتػرض أف رػػه اػػببان مشػركعان مػػا رػـ يقػػـ ارػدريؿ علػػى غيػػر ذرػؾ كفػػي ارفقػرة ار ػػاجي علػى أف يعتبػػر اراػػبب

ارمذككر في ارعقد هك ارابب ارفعلػيث كمػف يػدعى أف اإلرتػزاـ اػببان وبػر مشػركعان أف ي بػت مػا يدعيػهث مػؤدا أف مػه فرضػيفث األكؿ أف

يككف ارابب غير مذككر في ارعقدث كفي هذا ارفرض كضع ارمشرع قريجه قاجكجيه يفترض بمقتضاها أف رلعقد اببان مشركعان كرك رـ يذكر

اراببث على أف ارقريجػه قابلػه إل بػات ارعكػسث فػإذا إدعػى ارمػديف بػأف اػببان غيػر مشػركع يقػع علػى عاتقػه عػبت إ بػات ذرػؾث فػإف أ بػت
عليػه أف ي بػػت علػػـ ارػػدائف باػػذا اراػػبب كارفػػرض ار ػػاجي أف يػػذكر اراػػبب فػي ارعقػػدث كفػػي هػػذا ارفػػرض أيضػان مػػه قريجػػه قاجكجيػػه علػػى أف
ارابب ارمذككر في ارعقد هك ارابب ارحقيقػيث كهػذ ارقريجػه أيضػان قابلػه إل بػات ارعكػس كيكػكف علػى ارمػديف أمػا أف يقتصػر علػى إ بػات

ارصكريه كفي هذ ارحاره يجتقؿ عبت اإل بات ارابب ارحقيقي كمشػركعيه إرػى ارػدائف ككامػا أف ي بػت أراػان أف اراػبب ارحقيقػي رلعقػد غيػر

مشػػركعث ف مػػه فارق ػان بػػيف ارفرضػػيف ارمػػذككريف) جقػػض مػػدجي مصػػرم رقػػـ  504راػػجه  46لاػػه  1984/11/14س 33ع 2ص915
ؽ 167مجشكر على اررابط اإلركتركجي www.cc.gov.eg

) (3حيػث قضػت محكمػه ارػجقض ارمصػريه بػأف (إذا كػاف ارحكػـ اجتاػػى إرػى مػا قػرر مػف جفػػي ملكيػه حػائز األرض مكضػكع ارجػزاع

ب أاباب مكضكعيه اائغه فإجه ال يككف هجا محػؿ رلجعػي عليػه باربطػأ فػي فاػـ أ ػر ارقريجػه ارماػتفادة مػف ارحيػازة علياػا فػي ارمػادة 965
مدجيث ذرؾ أف ارحيازة م رد قريجػه قاجكجيػه علػى ارملػؾ ي ػكز جفياػا) جقػض مػدجي مصػرم رقػـ  282راػجه  22لاػه  1956/2/2س7

ع 1ص 162ؽ 22مجشكر على اررابط اإلركتركجي www.cc.gov.eg
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()1

النوع الثاني :توزيع عبء اإل ثبات بمقتضى القرائن القضائية

ذكرجا وجفان أف ارمشرع قد أجشأ قرائف قاجكجيه رلتبفيؼ مف شدة قاعدة (اربيجه على ارمدعي)

كبإات جات تلؾ ارحاالت فاف ارمدعي يظؿ يرزح عادة تحت كطأة شدة تلؾ ارقاعدةث ما رـ يكف قد إحتاط

راا الفان بإعداد دريؿ كتابي في األحكاؿ ارتي ت يز ذرؾ فإف رـ يكف قد فعؿ ذرؾ فبل يككف أمامه إال
()2

ارل كت إرى طريقه مف طرؽ اإل بات ارمحفكفه بارمباطر كاات كاب اربصـ

كاريميف أك ارل كت إرى

طريؽ مف طرؽ اإل بات ارتي يككف رلقاضي فياا الطه تقديريه كااعه كارشاادة كارقرائف ارقضائيه في

األحكاؿ ارتي ي كز فياا ذرؾ كفي هذ ارحاره مف ارجادر أف يبلت اردريؿ ارذم يتقدـ به ارمدعي إرى
ارقاضي أف يككف قاطعان يكفي ألف يبعث في جفاه اعتقادان راابان بصحه األمر ارمدعي إرى حد اإلعتقاد
بعد ذرؾ بعدـ إمكاجيه إ بات ببلؼ ما بت رديه(.)3

رذرؾ اقتضت ارضركرة أف تقكـ ارمحاكـ عمبلن على اإلكتفات بما ي عؿ األمر ارمدعي قريب

ارتصديؽ كتكليؼ ارمدعي عليه جفي هذا األمر ـ تككيف عقيدتاا في شأجه مف م مكع ما يدرى به

اربصماف إ بات كجفيان(.)4

) (1ارمػػادة  108مػػف قػػاجكف اربيجػػات ارفلاػػطيجي عرفػػت ارقريجػػه ارقضػػائيه بػػأف " ارقريجػػه ارقضػػائيه هػػي ارتػػي رػػـ جػػيص علياػػا ارقػػاجكف
كياتجبطاا ارقاضي مف ظركؼ ككقائع اردعكل كماتجداتاا بما رػه مػف اػطله تقػدير " كيؤبػذ علػى هػذ ارمػادة أف ارمشػرع رػـ يكػف بحا ػه
ركضع تعريؼ رلقريجه ارقضائيه حيث أف جصكص ارقاجكف يكمؿ بعضاا اربعض كرقد قاـ بتعريفاا في ارمادة ( )106كما أف جص ارمػادة

( ) 108رـ يكف بحا ػه ربيػاف أف مصػدر ااػتجباط ارقريجػه ارقضػائيه رػيس ارمشػرع عجػد قكرػه " ارقريجػه ارقضػائيه هػي ارتػي رػـ يػجص علياػا
ارقاجكفث كذرؾ ألف مصدر ااتجباط ارقريجه ارقضائيه ارقاضي ال ارمشرع كهك أمر ال يحتاج ارجص عليه.

) (2ريس اات كاب اربصـ ربصمه في ااحه ارقضات اكل كايله رحصكؿ األكؿ على إقرار مف ار اجي كاالقػرار إف ك ػد هػك ارػذم يعػد
دريبل ث اليماف مرقس ث ارمر ع اراابؽ ث ص 101ث حيث قضت محكمه ارجقض ارمصريه بأف (االاػت كاب كعلػى مػا ػرل بػه قضػات
هذ ارمحكمه طريؽ مف طرؽ تحقيؽ اردعكل تاتادؼ به ارمحكمه تمكيجاا مف تلمػس ارحقيقػه ارمكصػله إل بػات ارحػؽ فػي ارػدعكل دكف

إهػدار آليػػه كاػػيله أبػػرل مػف كاػػائؿ اإل بػػات كرمحكمػػه ارمكضػػكع أف تلتفػت عػف طلػػب االاػػت كاب طارمػا ك ػػدت فػػي أكراؽ ارػػدعكل مػػا

يكفي رتككيف عقيدتاا) جقض مدجي مصرم رقـ  1826راجه  49لاه  1982/6/10س 33ع 2ص 721ؽ 129مجشكر عبر ارػرابط
اإلركتركجي www.cc.gov.eg

)(3ارمادة (  )109مف قػاجكف اربيجػات ارفلاػطيجي جصػت علػى أف "ال ي ػكز اإل بػات بػارقرائف ارقضػائيه إال فػي األحػكاؿ ارتػي ي ػكز فياػا

اإل بات بشاادة ارشاكدث كيككف هذا اإل بات ائ انز بك ه باص عجػدما تاػتبلص ارقريجػه مػف كقػائع يمكػف أف تعػد تجفيػذان ابتياريػان كليػان أك
زئيان رئلرتزاـ ارمدعى به".

)(4حيث قضت محكمه ارجقض بأف( رمحكمه ارمكضكع الطه ااتجباط ارقػرائف ارتػي تأبػذ باػا مػف كقػائع ارػدعكل مػا دامػت مؤديػه عقػبلن
إرى ارجتي ه ارتي اجتات إرياا كال معقب علياا في ذرؾ متى كاف ااتجباطاا اائغانث كأف محكمه ارمكضكع غير ملزمه بتتبػع اربصػكـ فػي
مبتلػػؼ أقػكاراـ كح

اػػـ مػػا داـ قيػػاـ ارحقيقػػه ارتػػي اقتجعػػت باػػا كأكردت دريلاػػا ارػػرد ارضػػمجي ارمقاػػط رتلػػؾ األقػكاؿ كارح ػػج ) عػػف رقػػـ

2006/206ث لاه 2002/2/29ث جضاؿ رادةث مر ع اابؽث ص.182
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أم أجاا بففت عف ارمكلؼ عبت اإل بات بعدـ مطاربته في ارعجاصر ارتي يكلؼ إ باتاا بإ بات

قاطع يصؿ باا إرى در ه ارحقيقه ارمطلقهث ككاكتفت مجه بأف ي بت ر حاجاا( )1ككااتعاجت في ذرؾ بارقرائف
ارقضائيه ارتي أعطاها ارمشرع زماماا كهي ارتي تبكراا إاتجباط أمر غير ابت مف أمر ابت(.)2
كمف األم له ارتي يقع فياا تبفيؼ عبت اإل بات عف طريؽ ارقرائف ارقضائيه ما يأتي:

 -1ارمريض ارذم يجكر على ارطبيب بذؿ ارعجايه اركا بهث فإف عبت إ بات ذرؾ يقع على ارمريض
إال إذا أ بت هذا ارمريض كاقعه تر

إهماؿ ارطبيب كفقان رؤلصكؿ ارطبيه ارماتقرة فإف ارمريض

يككف بذرؾ أقاـ قريجه قضائيه على عدـ تجفيذ ارطبيب الرتزامه فيجقؿ عبت اإل بات بمقتضاها إرى
()3

ارطبيب كيتعيف عليه ركي يد أر ارمائكريه عف جفاه أف يجفي عجه كصؼ اإلهماؿ

 -2كمف أم له ارقرائف ارقضائيه أف تككف كاقعه ارقرابه قريجه على ارصكريهث فإقامه دعكل بيف أب

كابجه باالاتجاد إرى اجد ديفث كدفع دائف أحد ارطرفيف بك كد ارصكريه في ارتصرؼ بابب ك كد

ارقرابه بيجاما ككا بات اركرد عديـ اركاب رصغر اجه كال يمكف أف يككف رديه ماؿ يكفي إلاتداجه
األب مجه كهجا يكلؼ ارقاضي األب بإ بات أف رئلبف مصدر معيجان مف ببلره تـ اإلاتداجه
فياتطيع ارقاضي عف طريؽ االاتجباط ارعقلي أف ياتبلص مف كاقعه ارقرابه كعدـ اركاب رصغر
()4

اراف قريجه قضائيه ياتدؿ باا على ارصكريه

 -3قياـ شركه ارتأميف اركطجيه بتعكيض كر ه ارمتكفيف في ارحادث مف مكظفي األكجركاث يعجي
رلمحكمه تكافر قريجه على إقرار ارشركه بماؤكريتاا بارتعكيض

()5

 -4شػبص يريػػد أف ي بػػت أف رػػه حيػػازة ارمجػػزؿ محػػؿ ارجػزاع فيقػػدـ ماػػتجدات ت بػػت أجػػه هػػك ارػػذم يػػؤ ر
ارمجزؿ كيقبض أ رته كيدفع ضػريبته فتقػكـ قريجػه قضػائيه علػى أجػه هػك ارحػائز رلمجػزؿث كعجػد ذرػؾ

يجقؿ ارقاضي عبت اإل بػات إرػى اربصػـ اآلبػر ريػدحض هػذ ارقريجػه ارقاجكجيػه بػأف ي بػت مػ بلن أف

) )1عبد اررزاؽ اراجاكرمث مر ع اابؽث ص 85

) )2رمزيػػد مػػف ارتفصػػيؿ عػػف االح ػكاؿ ارتػػي ي ػػكز فياػػا اال بػػات بػػارقرائف ارقضػػائيه ار ػػع عبػػد ارحميػػد ارش ػكاربي ث ارق ػرائف ارقاجكجيػػه ك
ارقضائيه في ارمكاد ارمدجيه ك ار جائيه ك األحكاؿ ارشبصيه ث مجشأة ارمعارؼ باإلاكجدريه ث 2003ـ ص .22

) (3محمد حاف قااـث مر ع اابؽثص.23

) (4حيث قضت محكمه ارجقض ارمصريه (إذا كاف ارمحكمه ارمكضكع ارحؽ دائمان في بحث ديه اركرقه ارتي تقػدـ فػي ارػدعكل مػا داـ

ذرؾ الزمان رلفصؿ فياا فإف راا كرك رـ يطعف باا ارصكريه أف تعرض راذ اركرقه فتاتجتج عدـ ديتاا كصػكريتاا مػف قػرائف ارػدعكل كال
رقابه رمحكمه ارجقض --علياػا فػي ذرػؾ متػى كػاف ااتببلصػاا اػائغان) جقػض مػدجي مصػرم رقػـ  35راػجه  57لاػه 1995/12/21

س 46ع 2ص 1428ؽ 280مجشػػكر علػػى ار ػرابط اإلركتركجػػي www.cc.gov.eg

ككػػذرؾ قضػػت محكمػػه ارػػجقض ارفلاػػطيجيه بػػأف

(عبت إ بات ارصكريه يقع على مف يدعياا – تقدير كفايه أدره ارصكريه – ياػتقؿ بػه قاضػي ارمكضػكعث طعػف رقػـ  197راػجه 2011
لاه 2012/12/13ث أكرـ كبلبث مر ع اابؽثص.8

) (5ااتئجاؼ مدجي فلاطيجيث دائرة راـ ااث رقـ 2010/119ث 2010/66ث لاه 2010/10/25ـ.
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اربصػػـ األكؿ إجمػػا يػػؤ ر ارمجػػزؿ كيػػدفع ارض ػريبه ال رحاػػابه ارشبصػػي بػػؿ رحاػػاب ارمارػػؾ ارػػذم
يدير هك أعماره(.)1

كهكذا يتـ تكزيع عبت اإل بات بيف اربصكـث بتحمؿ كؿ كاحد مجاـ اجبان مف هذا ارعبت كبقى

أف جؤكد أف ارمقصكد بتكزيع عبت اإل باتث بجات على ما تقدـ مف أم له أف مف يقع عليه هذا ارعبت ال

ي ب عليه أف ي بت كافه عجاصر اركاقعه محؿ ارجزاع ث ككاجما يكتفي مجه بإ بات ما ي عؿ اركاقعه مر حه

ريلقي على بصمه دفع ما تر
فيبار اردعكل(.)2

ك كد ث إرى أف يبفؽ أحد اربصميف في دفع ما قاـ بصمه بإ باته

المطمب الثاني
نقل عبء اإل ثبات

رما كاجت مامه قياـ ارمدعى بعبت اإل بات مامه عايرة شاقهث فكاف اإلت ا إرى تكزيع عبت

اإل بات بيف اربصكـ ك ذرؾ بتحليؿ اركاقعه محؿ اإل بات إرى عجاصر يتكفؿ كؿ مف اربصميف بإ بات ما
يبصه مجااث على ارجحك ارذم ابؽ إف عرضجا ره في ارمطلب اراابؽث كهذا ارتكزيع ال يعد برك ان على

ارقاعدة ارعامه كركجه – في اركاقع – تطبيؽ رااث فعبت اإل بات يقع على مف يدعي ببلؼ ار ابتث كرقد
بيجا فيما ابؽ أجه يكتفي مف ارمدعى إ بات ما ير

ك كد ارحؽ في اجبهث ريلقى على بصمه عبت دفع

ما قاـ بإ باته كيككف اربصـ مدعيان في هذا اردفعث كبارتاري فإجه مطارب باإل بات بكصفه مدعيان في هذا

اردفعث كريس بكصفه مدعى عليهث كهذا هك عيف ما تقضي به ارقاعدة األصليه في اإل باتث أم يقصد
بارتكزيع ارتبفيؼ مف مطاربه ارمدعى بإ بات كافه عجاصر ارحؽ رمدعى بهث أما جقؿ عبت اإل بات فإجه

يقصد به اربركج على ارقاعدة ارعامه في اإل بات بأف يكلؼ ارقاضي ارمدعى عليه باربيجهث كيكلؼ ارمدعى
بحلؼ اريميف كهذا ما اجتجاكره في هذا ارمطلب.

رقد بيجا في ارمطلب اراابؽ أف ارمشرع تكفؿ بارقياـ بتكزيع عبت اإل بات بيف أطراؼ ارجزاعث

بحيث يكتفي به أصبلن أف يقكـ بإ بات ما ير

ك كد حقه في ذمه بصمه ريجتقؿ إرى بصمه عبت

إ بات دفع ما أ بته ارمدعىث كهكذا إرى أف يبفؽ أحد اربصميف في دفع ما قاـ بصمه بإ باته فيبار

اردعكل.

))1عبد اررزاؽ اراجاكرم ث اركايط ث ج  2ث ص  /80رمضاف ابك اراعكد ث مر ع اابؽ ص .372

))2محمد عبد ارلطيؼث مر ع اابؽث ص  54كما بعدها /رمضاف ابك اراعكد ث مر ع اابؽث ص  /366عبػد اربااػط ميعػيث مر ػع
اابؽث ص  /80أحمد جشأتث مر ع اابؽث ص .29

عبد اركدكد يحيث دركس في قاجكف اإل باتث ص  /19بلؿ ارعدكلث مر ع اابؽث ص  68كما بعدها.
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كجقػػؿ عػػبت اإل بػػات بمعجػػى تكليػػؼ ارقاضػػي ألحػػد اربصػػميف بمػػا هػػك مػػف إبتصػػاص بصػػمه فقػػد

أقػر قػػاجكف اربيجػػات ارفلاػػطيجي ككػػذرؾ قػػاجكف اإل بػػات ارمصػػرم حيػػث أ ػػاز فػػي اريمػػيف ارحااػػمه

()1

كهػػي ال

تكػػكف إال أمػػاـ ارقضػػات حيػػث يك ػػه أحػػد اربصػػميف اريمػػيف إرػػى بصػػمه ريقػػكـ بحلفاػػا محتكمػان إر ػى ضػػمير

كذمتهث فإذا ما حلؼ برئت ذمتهث كي كز رمف ك ات إريه اريميف أف يردها إرى بصمهث كهذا ما تقضى به

ارمػادة ( )132مػػف قػػاجكف اربيجػػات ارفلاػطيجي()2ث هػػذا بغػػض ارجظػػر عػػف كػكف ارػػذم ك ااػػا هػػك ارمػػدعى أك
ارمدعى عليه كارقاضي ال يملؾ إال أف ي يب طلب تك يااا ما داـ أف طارباا غير متعاؼ في طلبهث ككاذا
جكؿ اربصـ ارذم ك ات إريه عف ارحلؼ دكف اف يردها أك جكؿ ارذم ردت عليػهث فإجػه يباػر دعػكا كهػذا

مػػا قضػػت بػػه ارمػػادة ( )145مػػف قػػاجكف اربيجػػات ارفلاػػطيجي()3ث أمػػا اريمػػيف ارمتممػػه

()4

فيظاػػر فياػػا بكضػػكح

دكر ارقاضي في جقؿ عبت اإل باتث حيث أ از ره ارقاجكف أف يقكـ بتك يه اريميف مف تلقات جفاه إرى أحد

اربصػميفث رياػتكمؿ بػذرؾ عجاصػر اإل بػػات فػي ارػدعكلث كيكػكف ذرػؾ فػػي دعػكل قػدمت فياػا أدرػهث كركجاػػا
ريات كامله ال تكصؿ إرى إقجاع ارقاضي إقجاعػان كافيػان بمػا قػدـ مػف أدرػهث كحيجئػذ يحػؽ رػه أف يك ػه اريمػيف

) )1اجظر في األحكاـ ارمتعلقػه بػاريميف ارحااػمهث عبػد ارػرزاؽ اراػجاكرمث مر ػع اػابؽث ص 515ث اػليماف مػرقسث مر ػع اػابؽث ص

 .599أحمد ابك اركفاث مر ػع اػابؽث ص  /445اػمير تجػاغكث ارجظريػه ارعامػه فػي اإل بػاتث ص 124ث ككػذرؾ قضػت محكمػه ارػجقض

ارفلاطيجيه بأف تك يه اريميف ارحاامه رلبصػـ إذا قبلاػا كحلفاػا طبقػان رلقػاجكف ال ي ػكز عجدئػذ رلمحكمػه أف تاػتمع بعػد حلػؼ اريمػيف إرػى
أيه بيجه أبرلث كيتك ب علياا أف تحكـ رصار اربصـ ارػذم حلفاػا فػي حػدكد اركقػائع ارتػي حلػؼ اريمػيف علياػا) طعػف رقػـ  176راػجه

 2005لاه 2006/2/6ث كذرؾ قضت بأف اريمػيف ارحااػمه حػؽ رلبصػـ فػي أم مرحلػه تكػكف علياػا ارػدعكلث طعػف رقػـ  236راػجه
 2011لاه 2013/2/11ث أكرـ كبلبث مر ع اابؽث ص.19

) (2حيث جصت على ( -1ي كز ركػؿ مػف اربصػميف فػي ايػه حارػه كاجػت علياػا ارػدعكل أف يك ػه اريمػيف ارحااػمه ارػى بصػمه -2 .
ي كز رلمحكمه اف تمجع تك يه اريميف اذا كاف اربصـ متعافا في تك يااا  -3 .رمف ك ات اريه اريميف أف يردها علػى بصػمه ث علػى
أف ال ي كز ارػرد اذا اجصػبت اريمػيف علػى كاقعػه ال يشػترؾ فياػا اربصػماف بػؿ ياػتقؿ باػا شػبص مػف ك اػت إريػه كيقابلاػا جػص ارمػادة

( )144مف قاجكف اإل بات ارمصرم.

) (3حيث تجص على أف ( كؿ مف ك ات اريه اريميف ارحاامه فحلفاا ث حكـ رصارحه أما اذا جكؿ عجاا دكف أف يردهػا علػى بصػمه ث
بار دعكا في اركاقعه ارمتعلقه باا ك كػذرؾ كػؿ مػف ردت عليػه اريمػيف فجكػؿ عجاػا ) ك يقاباػا جػص ارمػادة ( )118مػف قػاجكف اال بػات
ارمصػػرمث كػػذرؾ قضػػت محكمػػه ارػػجقض ارفلاػػطيجيه بػػأف (اريمػػيف ارحااػػمه ملػػؾ اربصػػـ ال ملػػؾ ارقاضػػي – ي ػػب علػػى ارقاضػػي إ ابػػه
طلػ ػػب تك يااػ ػػا متػ ػػى ت ػ ػكافرت شػ ػػركطاا – إال إذا بػ ػػاف ر ػ ػه أف طارباػ ػػا متعاػ ػػؼ فػ ػػي طلبػ ػػه) .طعػ ػػف رقػ ػػـ  604راػ ػػجه  2011لاػ ػػه

2012/3/19ث ككذرؾ قضت بأف ( كيديه اريميف ارحاامه – هك مما تاتقؿ به محكمه ارمكضكعث طعف رقـ  408راػجه  2011لاػه
2013/2/18ث أكرـ كبلبث مر ع اابؽث ص.21

) (4ار ػع فػػي األحكػػاـ ارمتعلقػػه بػاريميف ارمتممػػه  :اػػليماف مػػرقسث مر ػػع اػابؽث ص  / 678عبػػد ارػػرزاؽ اراػػجاكرم ث اركاػػيط ج  2ث
ص / 573اػػمير تجػػاغكث ارمر ػػع اراػػابؽث ص  / 126احمػػد ابػػك اركفػػا ث ارمر ػػع اراػػابؽ ث ص 471ث ككػػذرؾ قضػػت محكمػػه ارػػجقض
ارفلاطيجيه بأف ( اريمػيف ارمتممػه – يشػترط رتك يػه اريمػيف ارمتممػه أال يكػكف فػي ارػدعكل دريػؿ كامػؿث كأال تكػكف ارػدعكل باريػه مػف أم

دريػػؿ) طعػػف رقػػـ  10راػػجه  2011لاػػه  .2011/9/22ككػػذرؾ قضػػت بػػأف (اريمػػيف ارمتممػػه – حػػؽ تك يااػػا مػػف إطبلقػػات محكمػػه

ارمكضكع) طعف رقـ  27راجه  2011لاه 2011/12/14ث أكرـ كبلبث مر ع اابؽث ص.22
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إر ػػى م ػػف ق ػػاـ بتق ػػديـ ه ػػذ األدر ػػه غي ػػر اركامل ػػهث كه ػػك م ػػا قض ػػت ب ػػه ارم ػػادة ( )146م ػػف ق ػػاجكف اربيج ػػات
ارفلاطيجي(.)1

كركف تبتلؼ اريميف ارمتممه عف اريميف ارحاامه بفارؽ كهرم تقتضيه طبيعه كؿ مجاماث فاريميف

ارحاامه بإعتبارها في عداد اردريؿ اركامؿ في حاماا رلجزاعث ي كز رمف ك ات إريه أف يردها على
بصمه ريقكـ بحلفاا كياتحؽ أما اريميف ارمتممه بإعتبارها أجاا تضيؼ إرى األدره ارمقدمه في اردعكل
()2

شيئا مف ارقكةث فإجه ال ي كز رمف ك ات إريه أف يردها على بصمهث كهذا ما تقضي به ارمادة ()147

كمما ابؽ يتض أف قاجكف اربيجات يؤيد جقؿ عبت اإل بات مف ارشبص ارمكلؼ به إرى بصمه

كيتم ؿ ذرؾ في كاز رد اريميف ارحاامه مف ارشبص ارمكلؼ باا إرى بصمه كأيضا في تك يه ارقاضي

اريميف ارمتممه إرى مف أقاـ في اردعكل دريبلن غير كامؿ.

المطمب الثالث
التعديل اإل تفاقي لقواعد عبء اإل ثبات
جتعرض في هذا ارمطلب ربحث إتفاؽ اربصكـ أجفااـ قبؿ كقكع ارجزاع كأ جات على تعديؿ ارقاعدة

ارعامه في عبت اإل باتث فيتـ اإلتفاؽ بيجاـ م بلن على تكليؼ ارمدعي عليه باربيجهث أك أف يكلؼ ارمدعي
باريميفث فاؿ يعتبر م ؿ هذا اإلتفاؽ ائز كيقر ارمشرع أـ أف األمر بببلؼ ذرؾ؟

رقد أكضحجا فيما ابؽ مف درااتجا أف ارقكاعد ارتي تتعلؽ بمحؿ اإل بات كعبئه كطريقه ال تتصؿ

بارجظاـ ارعاـ في كز اإلتفاؽ على ببلفاا كيص ارجزكؿ عجاا أ جات اير اردعكلث كال ي كز ارتماؾ باا

في أيه حاره كاجت علياا اردعكلث كال يحؽ رلقاضي أف يرفض مف تلقات جفاه مبارفتاا(.)3

) )1تػػجص هػػذ ارمػػادة علػػى أف "  -1اريمػػيف ارمتممػػه هػي ارتػػي تك ااػػا ارمحكمػػه مػػف تلقػػات جفاػػاا ألم مػػف اربصػػميف رتبجػػي علػػى ذرػػؾ
حكماػػا فػػي مكضػػكع ارػػدعكل اك قيمػػه مػػا تحكػػـ بػػه  -2 .يشػػترط رتك يػػه هػػذ اريمػػيف أال يكػػكف فػػي ارػػدعكل دريػػؿ كامػػؿ  .ك أال تكػػكف

اردعكل باريه مف أم دريؿ ".

) (2تجص على أف " ال ي كز رلبصـ ارذم ك ات اريه اريمػيف ارمتممػه أف يردهػا علػى اربصػـ اآلبػرث ككػذرؾ قضػت محكمػه ارػجقض
ارمصػريه بأجػػه يشػػترط رتك يػػه اريمػػيف ارمتممػػه أال تكػػكف ارػػدعكل باريػػه مػػف أم دريػػؿث كأف يكػػكف باػػذا مبػػدأ ب بػػكت ي عػػؿ اإلدعػػات قريػػب

االحتمػػاؿ ككاف كػػاف ال يكفػػي بم ػػرد رتكػػكيف دريػػؿ كامػػؿ فياػػتكمله ارقاضػػي بػػاريميف ارمتممػػه) جقػػض مػػدجي رقػػـ  8179راػػجه  64لاػػه
"
 2004/11/27س 55ع 1ص 771ؽ 141مجشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكر عبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر ار ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرابط اإلركتركجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي www.cc.gov.eg
ككذرؾ قضت في حكـ وبر بأف (اريميف ارمتممه إ ػراتات مػف إ ػراتات ارتحقيػؽ تياػر رلقاضػي تحصػيؿ دريػؿ بػاص تقتضػيه ارعدارػهث

بإعتبارها دريبلن تكميليان إضافيان كريات ح ه قاطعه ملزمهث كابتبلفاا عف اريميف ارحاامه على ذرؾث عدـ جقلاا مصير ارجزاع إرى جطػاؽ
ارذمه على ك ه ارتبصيص كاإلفراد كبقائه محصك انر في حدكد أحكاـ ارقاجكف مع م اكرته هذ ارحدكد إرى ذرؾ ارجطاؽ ااتكماالن رلدريؿ)
جقػ ػ ػ ػػض م ػ ػ ػ ػػدجي مص ػ ػ ػ ػػرم  290را ػ ػ ػ ػػجه  67لا ػ ػ ػ ػػه  1998/3/19س 49ع 1ص 244ؽ 61مجش ػ ػ ػ ػػكر عل ػ ػ ػ ػػى ارػ ػ ػ ػ ػرابط اإلركتركج ػ ػ ػ ػػي

www.cc.gov.eg

))3عبد ارمجعـ فرج ارصدة ث ارمر ع اراابؽث ص21
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فكما ي كز أف يقلب ارقاجكف عبت اإل بات بإجشات قريجه قاجكجيه رمصلحه ارمكلؼ أصبلن اإل بات

طبقان رلقكاعد ارعامه ي كز كذرؾ رؤلفراد أف يتفقكا فيما بيجاـ على جقؿ عبت اإل بات مف ارمكلؼ به قاجكجان

إرى غير ()1ث كذرؾ ألف قكاعد عبت اإل بات قلما تعتبر مف ارجظاـ ارعاـث ألف ارك ير مجاا رـ يكضع إال
رحمايه اربصكـ رذرؾ فمف ار ائز ما رـ يك د جص يقضي بغير ذرؾ عجدما يضع ارقاجكف قريجه قاجكجيه
تجقؿ عبت اإل بات إرى بصـ معيف حمايه رلبصـ اآلبر أف يتفؽ ارطرفاف مقدمان على إرغات هذ ارقرجيه

ككاعادة عبت اإل بات إرى مف كاف يجتفع باا فيجزؿ بذرؾ عف ارحمايه ارتي مجحاا ره ارقاجكفث م اؿ على
ذرؾ :ارماتأ ر مائكؿ عف حريؽ ارعيف ارمؤ رة إال إذا أ بت أف ارحريؽ جشأ عف ابب ال يد ره فيهث
كركف ي كز رلطرفيف أف يتفقا مقدمان على جقؿ عبت اإل بات إرى ارمؤ رث فيككف ارماتأ ر غير ماؤكؿ

عف حريؽ ارعيف إال إذا أ بت ارمؤ ر بطأ في اجبهث كبذرؾ يتحكؿ إرتزاـ ارماتأ ر مف إرتزاـ بتحقيؽ
غايه إرى إرتزاـ ببذؿ عجايه(.)2

كيككف في هذا تعديؿ إتفاقي رقكاعد عبت اإل بات كهك صحي قاجكجان اكات تـ مقدمان قبؿ حدكث

اركاقعه ارمتجازع علياا أك بعد حدك اا كفي أ جات قياـ ارجزاع كي كز أف يككف هذا اإلتفاؽ صريحان أك

ضمجيانث كتطبيقان رذرؾ قضت محكمه ارجقض ارفلاطيجيه (قكاعد اإل بات ال تتعلؽ بارجظاـ ارعاـ مما ي كز
()3

اإلتفاؽ على مبارفتاا صراحه أك ضمجان)

))1اليماف مرقسث ارمر ع اراابؽث ص 100

))2عبد اررزاؽ اراجاكرمث مر ع اابؽث ج 2ث ص 86ث .87

) )3طعف رقـ  145راجه 2010ث لاه 2011/7/14ث أكرـ كبلبث مر ع اابؽث ص5
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الخاتمة
بعػػد د اراػػه عػػبت اإل بػػات فػػي ارمػكاد ارمدجيػػه كارت اريػػه بلصػػت ارباح ػػه إرػػى م مكعػػه مػػف ارجتػػائج

كارتكصيات تتم ؿ في اآلتي.

أوالً :النتائج
 -1اإل بػػات هػػك إقامػػه ارػػدريؿ أمػػاـ ارقضػػات بػػارطرؽ ارتػػي حػػددها ارقػػاجكف علػػى ك ػػكد كاقعػػه قاجكجيػػه ترتػػب
و ارها.

 -2يعػد اإل بػػات مػف أك ػػر ارمصػطلحات تطبيقػان فػي اركاقػػع ارعملػي ذرػػؾ ألجػه متصػػؿ بحيػاة األفػرادث كرػػذرؾ
فجظريه اإل بات مف أهـ ارجظريات ارقاجكجيهث كتزداد أهميتاا أك ر عجد تطبيقاا مف ارجاحيه ارعمليه.

 -3تحديػػد مػػف ارمكلػػؼ بتحمػػؿ عػػبت اإل بػػات يتكقػػؼ علػػى تحديػػد ارمػػدعى فػػإف عػػبت اإل بػػات يقػػع دائمػان
على عاتؽ مػف يػدعى بػبلؼ اركضػع ار ابػت أصػبلن أك عرضػان أك ظػاه انر أك فرضػانث راػذا يجتقػؿ عػبت

اإل بات بيف طرفي اربصكمه كفقان رطبيعه ما يدعيػه كػؿ مجامػا ال فػرؽ فػي هػذا بػيف مػف رفػع ارػدعكل
كمف رفعت عليه.

 -4اإل بػػات هػػك حػػؽ رلبصػػكـ يماراػػكجه كفػػؽ ارقكاعػػد ارتػػي حػػددها ارقػػاجكف كارتػػي بمك باػػا يحػػؽ رلمػػدعى
تقػػديـ مػػا رػػه مػػف أدرػػه إل بػػات مػػا يدعيػػه مػػف اػػهث كرلمػػدعى عليػػه ارحػؽ فػػي ارػػرد كارجفػػي كذرػػؾ بإقامػػه

ارػدريؿ ارعكاػػي علػػى مػا يدعيػػه ارمػػدعى مػػف اػه أبػػرل كعلػػى ارقاضػػي تمكػيف اربصػػكـ مػػف مماراػػه
هذا ارحؽ.

 -5يػػرد اإل بػػات علػػى اركاقعػػه ارتػػي أدت إرػػى جشػػكت ارحػػؽ كرػػيس علػػى ارحػػؽ ذاتػػه كهػػذ اركاقعػػه قػػد تكػػكف
تصػرفان قاجكجيػان كعقػػد أك فعػبلن ماديػان ارفعػػؿ ارضػػار كرقػػد أك ػػد ارمشػػرع طػػرؽ معيجػػه إل بػػات ارحػػؽ رػػذرؾ
ي ب علي ارمدعى ارتقيد باا.

 -6قكاعػػد تحمػػؿ عػػبت اإل بػػات رياػػت مػػف ارجظػػاـ ارعػػاـ ألف ارك يػػر مجاػػا رػػـ يكضػػع إال رحمايػػه اربصػػكـ
فمف ار ائز إذف – ما رـ يك د جص بغير ذرؾ  -أف يتفؽ ارطرفاف صراحه أك ضمجان على ما يبارفاا

 -7يبضػػع ارقاضػػي فيمػػا يبػػص علمػػه بارقػػاجكف ررقابػػه محكمػػه ارػػجقض أمػػا علمػػه بحقيقػػه اركقػػائع ارمتجػػازع
علياا فبل يبضع ررقابه محكمه ارجقض ألجه يعد مف ارماائؿ ارمكضكعيه ارتي يملؾ ارقاضي أماماا

الطه تقديريه.

 -8مف ببلؿ قكاعػد عػبت اإل بػات فػي قػاجكف اربيجػات ارفلاػطيجي رقػـ( )4راػجه  2001كتطبيقاتػه ارػكاردة
في ارقاجكف ارمدجي ارفلاطيجي رقـ  4راجه  2012ج د أف ارعديد مف ارقكاعد ارقاجكجيه ارمتعلقػه بعػبت

اإل بػػات ااػػتمدها ارمشػػرع مػػف ارقكاعػػد ارفقايػػه فػػي ارش ػريعه اإلاػػبلميه بػػاررغـ مػػف عػػدـ ارػػجص علياػػا

صراحه.
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 -9في حاره تعارض األصؿ كارظاهر ككاف كؿ مف صاحب األصؿ كصاحب ارظػاهر مػدعيان فػإف عػبت
اإل بات في هذ ارحاره يقع على مف يتماؾ بارظاهر ألجه ال يحكـ بببلؼ األصؿ إال باربيجهث أما إذا

تماػػؾ كػػؿ م ػف ارمػػدعيف بارظػػاهرث فػػبل حػػرج فػػي أف يقػػع علػػى أيامػػا أك كليامػػا مع ػان عػػبت اإل بػػاتث
كيككف ارتر ي رمف كاف ظاهر أقكل مف غير.

 -10يتحمػػؿ عػػبت اإل بػػات مػػف يػػدعى بػػبلؼ ار ابػػت فرض ػان ( ارقريجػػه ارقاجكجيػػه ) كعلػػى ذرػػؾ فػػإف مػػف
يدعى عكس ما بت ظاه انر أك فرضان مف ارقريجه عبت إ بات ذرؾ.

 -11ارقريجػػه ارقاجكجيػػه تعفػػى مػػف تقػػررت رمصػػلحته مػػف إ بػػات اركاقعػػه ارم اكرػػه ش ػريطه إ باتػػه اركاقعػػه
ارمعلكمه ارتي تقكـ عليااث هذا شأف ارقريجه ارقاجكجيه اكات كاف بايطه أك قاطعه.

 -12تعػػد ح يػػه األمػػر ارمقضػػي بػػه قريجػػه قاجكجيػػه قاطعػػه ال قاعػػدة مكضػػكعيه بحاػػب مػػا جصػػت عليػػه
ارمادة ( )110مف قاجكف اربيجات.

 -13يعتبػػر عػػبت إ بػػات اركاقعػػه محػػؿ ارجػزاع عبئػان قػػيبلن فػػي ك يػػر مػػف األحيػػافث كقػػد يػػؤدم إرػػى إبفػػاؽ

ارملقى على عاتقه ارقياـ باذا ارعبت إرى إحتمػاؿ أف يباػر دعػكا ث رػذرؾ أك ػد ارمشػرع كاػائؿ كطرقػان
رلماػػاعدة فػػي ارتبفيػػؼ مػػف كطػػأة هػػذا ارعػػبت كذرػػؾ بتكزيػػع عػػبت اإل بػػات أك جقلػػه أك اإلتفػػاؽ علػػى

تعديله.

 -14اقتصر قاجكف اربيجات ارفلاطيجي في إ بات اإلرتزاـ على مادة كاحدة كهي ارمادة ار اجيه ارتػي تػجص
أف " على اردائف إ بات اإلرتزاـ كعلى ارمديف إ بات ارتبلص مجه".
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ثانياً :التوصيات
توصي الباحثة المشرع الفمسطيني باآلتي-:
 -1تعديؿ صياغه ارمادة ار اجيه مف قاجكف اربيجات ريصب رفظ ارمدعى بدالن مف اردائفث كرفظ ارمدعى عليه
بدالن مف ارمديف رشمكريه رفظ ارمدعى حيث ال تصل أف تكػكف ارقاعػدة حارػه كاحػدة بػؿ ي ػب أف تشػمؿ
ميع ارحاالت رتصب ( على ارمدعى إ بات اإلرتزاـ كعلى ارمدعى عليه إ بات ارتبلص مجه).

 -2تعديؿ صياغه ارمادة ( )7مف قاجكف اربيجاتث بحيػث يػتـ ااػتبداؿ رفػظ طػرؽ بلفػظ كاػائؿ بحيػث تصػب
كاائؿ اإل بات هي:

 -3تعػديؿ ارمػػادة ( )107مػف قػػاجكف اربيجػاتث كذرػؾ بحػذؼ عبػػارة " هػي ارتػػي يػجص علياػػا ارقػاجكف"ث بحيػػث
تصػػب علػػى ارجحػػك اآلتػػي " ارقريجػػه ارقاجكجيػػه تعفػػى مػػف تقػػررت رمصػػلحته مػػف اإل بػػاتث علػػى أجػػه ي ػػكز

جقض هذ ارقريجه باردريؿ ارعكايث ما رـ يك د جص يقضى بغير ذرؾ"

 -4تعديؿ ارمادة ( )110مف قاجكف اربيجاتث بااتبداؿ رفظ ارجاائيه بلفظ ارقطعيهث بحيث تصب على ارجحػك
اآلتػػي -1" :األحكػػاـ ارقطعيػػه تكػػكف ح ػػه فيمػػا فصػػلت فيػػه مػػف ارحقػػكؽث كال ي ػػكز قبػػكؿ ارػػدريؿ بػػجقض
هػػذ ارح يػػهث كرػػف ال تك ػكف رتلػػؾ األحكػػاـ هػػذ ارح يػػه إال فػػي ج ػزاع قػػاـ بػػيف اربصػػكـ أجفاػػاـ دكف أف

تتغير صفاتاـث كتتعلؽ بذات ارحؽ محبلن كاببانث  -2تقضي ارمحكمه باذ ارح يه مف تلقات جفااا".

 -5عدـ قصر قكاعد عبت اإل بات في قاجكف اربيجات ارفلاطيجي على ارمادة ار اجيه مجهث بؿ األبػذ كارػجص
صراحه على ارقكاعد ارفقايه ارشرعيه ارتي ااػتجبطاا فقاػات ارماػلمكفث كاػبؽ أف جػص علياػا فػي م لػه

األحكاـ ارعدريهث كقاعدة األصؿ براتة ارذمهث كاريقػيف ال يػزكؿ بارشػؾ كاألصػؿ إضػافه إرػى ارحػادث إرػى
أقػرب أكقاتػه كاألصػػؿ بقػات مػا كػػاف علػى مػا كػػاف حتػى يقػكـ ارػػدريؿ علػى ببلفػهث كاألصػػؿ فػي ارصػػفات
ارعارضه ارعدـ حتى يقكـ اردريؿ على ببلفهث كما بت بزماف يحكـ ببقائه ما رـ يقـ اردريؿ على ببلفه.
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المصادر والمراجع
أوال  :القرآن الكريم
ثانيا  :الكتب العامة

 -1ابف قيـ ار كزيه ث اعبلـ ارمكقعيف عف رب ارعارميف ث مكتبه األزهريه بمصر ث 388هػ1968 /ـ.
 -2أبي عياى محمد بف عياى بف اكرة ارترمذم ث ػامع ارترمػذم ارمتػكفي اػجه ( )279هػػث مطبػكع مػع

ش ػػرحه تحف ػػه األح ػػكذم رلمب ػػار كف ػػكرم ث طبع ػػه دار اركت ػػب ارعملي ػػه ث بي ػػركت ث طبع ػػه أكر ػػى ث 1410ه ػ ػث
1990ـ.

 -3أحمد بف علي ارمقرم ث ارمصباح ارمجير في غريب ارشرح اركبير بيركت ث ارمكتبه ارعمليه .

 -4إاماعيؿ بػف حمػاد ار ػكهرم ث تػاج ارلغػه ك صػحاح ارعربيػه ث ارماػمى بارصػحاح ث دار أحيػات ارتػراث
ارعربيه ث بيركت ث طبعه رابعه .

 -5ار اا أبي ارقااـ محمكد بف عمر ارزمبشرم ث أااس ارببلغػه طبعػه صػادر ث بيػركت ث  1399ه ػ
ث .1979

 -6ارحػػافظ محمػػد بػػف ااػػماعيؿ ارببػػارمث صػػحي ارببػػارمث مطبػػكع مػػع شػػرحه فػػت اربػػارم ألجػػب ح ػػرث
ط2ث دار ارمطبعه ارالفيهث ارقاهرة ث 1407ق.

 -7اليـ راتـ باز ث شرح ارم له ارعدريه ث دار إحيات ارتراث ارعربيه ث بيركت ث ربجاف ث ارطبعه ار ار ه .

 -8شػػككت عليػػاف ث ارػػك يز فػػي ارػػدعكل ك اال بػػات فػػي ارش ػريعه اإلاػػبلميه ث ارػػدار ارعربيػػه رلطباعػػه ك
ارجشر ث اررياضث 1987ـ.

 -9عبد اركريـ زيدافث ارك يز في شرح ارقكاعد ارفقايهث ارطبعه األكرىث مؤااه اررااره ث بيركت ث ربجافث
2003ـ.

 -10عبلت ارديف بػف بليػؿ ارطرابلاػي ارحجفػي ث ارملقػب االمػاـ ارطرابلاػي ث معػيف ارحكػاـ فيمػا يتػردد بػيف
اربصميف مف األحكاـ ث ط 1ث مطبعه بكالؽ مصر ث 1300هػ.

 -11محمد بف مكرـ بف ارمجظكر األفريقي ث رااف ارعرب ث بيركت ث دار ارصادر ث .1993
 -12محمد علي بف حايف ارملكي مفتي ارماركيه ث تاذيب ارفركؽ ك ارقكاعد اراجيه في األارار ارفقايػه ث
ارمامى ارفركؽ رلقرافي ث مطبعه عياى ارحلبي بمصر ث طبعه أكرى ث 1346هػ.

 -13محمد فت اا ارجشارث أحكاـ ك قكاعد عبت اإل بات في ارفقه اإلابلمي ك قاجكف اال بات طبقا ألحد
أحكاـ محكمه ارجقضث دار ار امعه ار ديدة رلجشرث .2000

 -14محمػػد مرتضػػى ارحاػػيجي ارملقػػب بارزبيػػدمث تػػاج ارعركاػػه مػػف ػػاهر ارقػػامكسث ج4ث دار ارادايػػهث
بيركت.
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ثالثاً :كتب القانون .

 -1أحمد أبك اركفاث ارتعليؽ على جصكص قاجكف اإل بات ث جشأة ارمعارؼ باإلاكجدريهث .2000

 -2أحمد أبك اركفاث ارمرافعات ارمدجيه ك ارت اريه بمقتضى قاجكف ارمرافعات ار ديد رقػـ  13راػجه 1968ث
كقاجكف اإل بات رقـ  25راجه 1968ث دار ارمطبكعات ار امعيه ث اإلاكجدريه .2007

 -3أحمد جشأتث رااره اال بات فػي ارتعاػدات ث ج 1ث ارطبعػه ار اجيػهث طبعػه مطبعػه مصػرث 134ه ػ -
1926ـ.

 -4ودـ كهيب ارجداكمث ارمك ز في اإل بات ث ارمكتبه ارقاجكجيه ث بغدادث 2007ـ.

 -5أدـ كهيب ارجداكمث دكر ارحاكـ ارمدجي في اإل باتث درااه مقارجػه مكتبػه دار ار قافػه رلجشػر ك ارتكزيػعث
عمافث .1997

 -6أدكار عيدث قكاعد اإل بات في ارقضايا ارمدجيه ك ارت اريه ث ط1ث بيركتث .1961

 -7أكرـ كبلبث م مكعه مبتارة مف أحكاـ مبادئ محكمه ارجقض في ارمكاد ارمدجيه ارت اريه مف 2002ـ
إرى 2012ث مطبعه دار ارمجارة غزةث .2015

 -8إيػػاد محمػػد إب ػراهيـ ػػاد ارحػػؽ ث ارجظريػػه ارعامػػه رئلرت ػزاـث مصػػادر اإلرت ػزاـث ط2ث مكتبػػه ارطارػػب غ ػزة
.2011

 -9تكفيػػؽ حاػػف فػػرج ث قكاعػػد اإل بػػات فػػي ارم ػكاد ارمدجيػػه ك ارت اريػػه تجقػػي عصػػاـ تكفيػػؽ حاػػف فػػرج ث
مجشكرات ارحلبي ارحقكقيه ارقاهرة ث 1980ـ.

 -10بلؿ ارعدكمث مبادئ اإل بات في ارماائؿ ارمدجيه كارت اريه ث اإلاكجدريهث.1983

 -11ميؿ ارشرقاكمث اإل بات في ارمكاد ارمدجيه كارت اريهث مكتبه ارجاضه ارمصريهث .1959
 -12ميؿ ارشرقاكمث حؽ ارملكيه ث اركتاب األكؿث دار ارجاضه ارعربيهث ارقاهرةث .1986
 -13حاف صادؽ ارمرصفاكمث ضماجات ارمحاكمه ث ط1ث ارقاهرةث .1973

 -14حاف كيرث أصكؿ قاجكف ارعمؿث طبعه ار ه مجشأة ارمعارؼث اإلاكجدريهث .1979
 -15حاف كيرث ارمدبؿ ارى ارقاجكفث طبعه ااداهث مجشأة ارمعارؼ اإلاكجدريهث .1993

 -16حايف ارمػؤمفث مكاػكعه جظريػه اال بػات – ار ػزت األكؿ – ارقكاعػد ارعامػه ك اإلقػرار كاريمػيفث جاػبه
مجقحػػه كفريػػدة تربػػك علػػى ػػبلث أضػػعاؼ ارطبعػػه األكرػػى – مػػدجيا ك زئيػػاث ط2ث شػػركه ارعرفػػاف رتقجيػػات
االاتجااخ ارحدي ه ارمحدكدة بغدادث ارعراؽث 2016ـ.

 -17رضا ارمرغجيث أحكاـ اإل بات ث معاد اإلدارة ارعامهث اررياضث 1986ـ.
 -18رمضػػاف أبػػك اراػػعكدث أصػػكؿ اال بػات فػػي ارمػكاد ارمدجيػػه ك ارت اريػػهث طبعػػه ارػػدار ار امعيػػهث بيػػركت
.1985

 -19رمضاف أبك اراعكدث اركايط في شرح مقدمه ارقاجكف ارمدجيث ط2ث .1981

 -20اارـ حماد اردحدكحث ارك يز في ارقاجكف اردكري ارباص ار زت ار اجي ث ارطبعه ارباماه ث .2012
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 -21اليماف مرقس ث أصكؿ اال بات ك ا راتاتػه فػي ارمػكاد ارمدجيػه ث مقارجػا بتقجيػات اػائر ارػببلد ارعربيػه
ج 1ث طبعه عارـ اركتب ث ارقاهرة ث 1981ـ .

 -22اليماف مرقس ث األدره اربطيه ك إ راتاتاا ث ارقاهرة ث .1967

 -23امير تجاغك ث ارجظريه ارعامه في اإل بات ث ارمطبكعات ار امعيه اإلاكجدريه ث 1997ـ.
 -24امير تجاغك ث ارجظريه ارعامه رلقاجكف ث طبعه مجشأة ارمعارؼ ث اإلاكجدريه ث .1986

 -25صػػبلح ارػػديف ارجػػاهي ث ارػػك يز فػػي مبػػادئ اإل بػػات ك اربيجػػات ث طبػػع ارمؤااػػه ارعربيػػه ث بيػػركت ث
1982ـ.

 -26عباس ارعبكدم ث شرح أحكاـ قاجكف اإل بات ث ط1ث دار ار قافه ث عماف ث 2005ـ.

 -27عباس ارعبكدم ث شرح أحكاـ قاجكف اربيجات األردجي ث ط 1ث دار ار قافه ث عماف ث 2007ـ.

 -28عبد اربااط ميعي ث جظاـ اإل بات في ارقاجكف ارمصرم ث ط1ث مكتبه كهبه ث ارقاهرة ث .1953
 -29عبد ارحميد أبك ارايؼث ارقاجكف اردكري ارباص في أكركبا ك في مصر ث طبعه 1934ـ.

 -30عبد ارحميد ارشكاربي ث ارقرائف ارقاجكجيػه فػي ارمػكاد ارمدجيػه ك ار جائيػه ك األحػكاؿ ارشبصػيه ث مجشػأة
ارمعارؼث اإلاكجدريه ث .2003

 -31عبد ارحي ح ازم ث اإل بات في ارمكاد ارمدجيه ث ط  1ث ارقاهرة ث .1957

 -32عبد اررزاؽ أحمد اراجاكرم ث اركايط في شرح ارقاجكف ارمدجي ث ار زت ار ػاجي ث جظريػه االرتػزاـ بك ػه
عاـث ارم لد األكؿ اال بات ث ارطبعه ار اجيه ث دار ارجاضه ارعربيه 1982ـ ث قاـ بتجقيحاػا ك إضػافه ما ػد

مف تشريع ك قضات كفقه ارماتشار مصطفى محمد ارفقي.

 -33عبد اررزاؽ اراجاكرم ث ارمػؤ ز فػي ارجظريػه ارعامػه ربلرت ازمػات ث مطبعػه ر جػه ارتػأريؼ ك ارتر مػه ك
ارجشرث ارقاهرة ث .1940

 -34عبد اا بليؿ ارف ار كيكاؼ عبد اا ارغرباكم ث ارك يز في شرح قاجكف اربيجػات فػي ارمػكاد ارمدجيػه ك
ارت اريه ث ط1ث 2014ـ .

 -35عبد ارمجعـ أحمد ارشرقاكم ث شرح قاجكف ارمرافعات ارمدجيه ك ارت اريه ث ط1ث ارقاهرة ث .1950
 -36عبػ ػػد ارمػ ػػجعـ فػ ػػرج ارصػ ػػدة ث اإل بػ ػػات فػ ػػي ارم ػ ػكاد ارمدجيػ ػػه ث ط2ث طبعػ ػػه اربػ ػػابي ارحلبػ ػػي ث مصػ ػػر ث
1955ـ.

 -37عبد اركدكد يحيث ارمكاكعه ارعلميه ألحكاـ محكمه ارجقضث ار زت ار اجيث .1984
 -38عبد اركدكد يحيث ارك يز في قاجكف اإل بات ث دار ارجاضه ث طبعه 1987ـ.

 -39عبد اركدكد يحيث دكرس في قاجكف اإل بات ث طبعه دار ارجاضه ارعربيه ث ارقاهرة ث .1984
 -40عز ارديف ارديجاصكرم كحامد عكاز ث ارتعليؽ على قاجكف اإل بات ث متضمجا وبػر ارتعػديبلت ك ورات
ارفقاات كأحدث أحكاـ ارجقض ارطبعه ارتااعه ث .1999

 -41عز ارديف عبد اا ث ارقاجكف اردكري ارباصث ارطبعه ار امجهث اإلاكجدريهث .1997
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 -42فتحي عبد اررحيـ عبد اا ث دركس في أحكاـ االرتزاـ ث مكتبه ار بلت ث ار ديدة ث د.س.

 -43فتحػػي كارػػي ك عبػػد ارمػػجعـ ارشػرقاكم ث ارمرافعػػات ارمدجيػػه ارت اريػػه ث ج  2ث دار ارجاضػػه ارعربيػػه ث
ارقاهرةث 1976ـ.

 -44فػػرج بشػػارة ارص ػراؼ ك دركيػػش اركحيػػدم ث قكاعػػد اإل بػػات فػػي ارتش ػريع ارفلاػػطيجي ث مطػػابع ارايئػػه
اربيريهث غزة ث .1993

 -45قدرم عبد ارفتاح ارشااكم ث اإل بات مجاطه ك ضكابطه ث مجشأة ارمعارؼ ث اإلاكجدريه ث .2002
 -46محمد حاف قااـ ث إ بات اربطأ ارطبيث دار ار امعه ار ديدة رلجشرث اإلاكجدريهث .2004

 -47محمػ ػػد عبػ ػػد ارلطيػ ػػؼ ث قػ ػػاجكف اإل بػ ػػات فػ ػػي ارم ػ ػكاد ارمدجيػ ػػه ك ارت اريػ ػػه ث دار ارجاضػ ػػه ارمص ػ ػريهث
مصر.1973

 -48محمد كماؿ فاميث أصكؿ ارقاجكف اردكري ارباص ث ط2ث دار ارجاضه ارعربيهث ارقاهرةث .1981
 -49محمد ربيب شجبث دركس في اإل بات ( اربيجات )ث بيركتث ربجافث 1971

 -50محمكد ماؿ ارديف زكيث ارك يز في ارجظريه ارعامه ربلرتزامات في ارقاجكف ارمدجي ارمصػرم ث ط3ث
مطبعه امعه ارقاهرة ث .1978

 -51محم ػػكد محم ػػد اركيبلج ػػيث قكاع ػػد اإل ب ػػات ك أحك ػػاـ ارتجفي ػػذ ث ارم ل ػػد ار ارب ػػع ث دار ار قاف ػػه رلجش ػػر ك
ارتكزيعث 2013ـ.

 -52مصطفى م دم هر هث اإل بات في ارمكاد ار جائيهث دار ارمطبكعات ار امعيهث مصر ث .1992
 -53مفل عكادة ارقضاةث اربيجات في ارمكاد ارمدجيه كارت اريه ث دار ار قافهث 2009ـ.

 -54مكاى اليماف أبك ملكح ث شرح قاجكف اربيجاتث ط2ث مكتبه ارطاربث غزةث.2008
 -55جاظـ محمد عكيضهث شرح قاجكف اربيجاتث غزةث فلاطيفث .2003

 -56جاظـ محمد عكيضهث قطكؼ مف أحكاـ ارمكمه ارعليا في فلاطيفث غزةث .1433 – 2012

 -57جبي ػػؿ إبػ ػراهيـ ا ػػعد كهم ػػاـ محم ػػد محم ػػكد زهػ ػراف ث أص ػػكؿ اإل ب ػػات ف ػػي ارمػ ػكاد ارمدجي ػػه كارت اري ػػهث
اإلاكجدريهث 2001ـ.

 -58جبيؿ إبراهيـ اعدث اإل بات في ارمكاد ارمدجيه كارت اريه ث مجشأة ارمعارؼ باإلاكجدريهث 2000ـ.

 -59جضػػاؿ علػػي ػرادة أحكػػاـ ارمحكمػػه ارعليػػا فػػي ارم ػكاد ارمدجيػػه كارت اريػػهث ار ػػزت األكؿث غ ػزةث 1436
.2015

 -60هشاـ على صادؽ – تجازع ارقكاجيف ث ط2ث مجشأة ارمعارؼث اإلاكجدريه ث د.س.

 -61كريػػد ارحايػػؾث م مكعػػه مبتػػارة مػػف أحكػػاـ محكمػػه ارػػجقض ارفلاػػطيجيهث ار ػػزت اركاحػػد كارعشػريفث غػزة
فلاطيفث .2005
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رابعاً  :الرسائل العممية
 -1عب ػػد اا بلي ػػؿ ارفػ ػراث ا ػػلطه ارقاض ػػي ارتقديري ػػهث را ػػاره دكت ػػك ار ث معا ػػد اربح ػػكث كارد ارا ػػات ارعربي ػػهث
2008ـ.

 -2عب ػػد اا عل ػػي فا ػػد ارع م ػػيث دكر ارقػ ػرائف ف ػػي اإل ب ػػات ارم ػػدجيث د اراػ ػه مقارج ػػه ب ػػيف ارق ػػاجكف األردج ػػي
كارككيتيث رااره ما اتيرث امعه ارشرؽ األكاط .2011

 -3محم ػػد ع ػػكض مص ػػطفىث ع ػػبت اإل ب ػػات ف ػػي ار ػػدعاكم ارمدجي ػػه كار جائي ػػه ( د ارا ػػه مقارج ػػه)ث را ػػاره
ما اتيرث امعه ارجيليفث اراكدافث 2018

 -4مركش ارباماهث اإل بات فػي ارمػكاد ارمدجيػه كارت اريػه فػي ارقػاجكف ار ازئػرمث راػاره ما اػتيرث امعػه
محمد بكضياؼ بارماليهث ار زائرث .2017

 -5كهب ػ ػ ػػه ارزحيل ػ ػ ػػيث كا ػ ػ ػػائؿ اإل ب ػ ػ ػػات ف ػ ػ ػػي ارشػ ػ ػ ػريعه اإلا ػ ػ ػػبلميهث را ػ ػ ػػاره دكت ػ ػ ػػك ار ث ط2ث دار اربي ػ ػ ػػافث

دمشؽث1994ـ.

خامساً :المجالت والدوريات:

 -1زيد عبد ااث كاائؿ اإل باتث م له اربحكث ارقضائيهث ارعدد 7ث يكيجك .2007

 -2شػػمس ارػػديف ارككيػػؿث د اراػػه مقارجػػه فػػي إ بػػات ارقػػاجكف األ جبػػي كرقابػػه ارمحكمػػه ارعليػػا علػػى تفاػػيرث
م له كليه ارحقكؽث امعه اإلاكجدريهث ارعدداف األكؿ كار اجيث 1964-63ـ.

 -3علي أبك ماريهث عبت إ بات اربطأ ارطبي في ارقكاعد ارعامه كارتك اات ارحدي ه رلفقه كارقضاتث م له
امعه ارقدس ارمفتكحه رؤلبحاث كاردراااتث ارعدد اررابع كار بل كفث تشريف األكؿ .2014

 -4ف ػرات راػػتـ أمػػيف ار ػػاؼ فك ػرة اإلدعػػات فػػي قػػاجكف اإل بػػاتث داراػػه مقارجػػه م لػػه كليػػه ارقػػاجكف رلعلػػكـ
ارقاجكجيه كاراياايهث امعه كرككؾث ارعدد 111ث ارم لد3ث .2014

سادساً :المراجع االلكترونية:

 -1ارئ ػػد زي ػػدافث مكق ػػؼ ارقاض ػػي م ػػف اإل ب ػػاتث http:/www.ohamah.net/lawمكق ػػع اجترج ػػتث ت ػػاريخ
اردبكؿ 2018/2/27ث ارااعه  5:42مااتان

 -2مكقع محكمه ارجقض ارمصريهث عبر اررابط www.cc.gov.eg
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