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ًَدل:
إٕٸ نااٌ َاأ ايؿكاا٘ ٚايكهااا ٤أقااسَا عًاا٢
ايعسٜاااس َااأ احملاااا٫ٚت ي٬عتاااساز بايهتابااا١
اٱيهرت ١ْٝٚنسي ٌٝإثبات َٔ خا ٍ٬ايتٛغاع
ٗ ا٫غتجٓا٤ات ٚايجػطات ايتؿطٜع ١ٝإٓكٛم
عًٗٝااا ناأُ ايكٛاعااس ايعاَاآ ١اٜاا ١ؿكااٛم
إتعااااًٌَ بٗاااا ,غاااري إٔ ا٫عااارتاف عذٝتٗاااا
ايهاًَ ٗ ١اٱثبات أثاض ايتػا ٍ٩ساَ ٍٛاٖٝا١
قٛاعاااس اٱثباااات ايعاَااا ١ايااايت تتاااٝح اَهاْٝااا١
ا٫عتساز بايهتاب ١اٱيهرت ١ْٝٚأَاّ ايكها٤؟
ٚإٍ أ ٟسااس ّهاأ ا٫عتُاااز عًٗٝااا؟َٚ ,اأ

تاضٜذ ايكب2022/05/18 :ٍٛ
خااا ٍ٬ايبشاااح ٗ قاااا٫ٚت ايؿكااا٘ ٚايكهاااا٤
اؾاٖاااس ٠ي٬عتاااساز بايهتابااا ١اٱيهرتْٝٚااا١
نااسي ٌٝإثبااات اغااتٓازا عًاا ٢بعااض ايكٛاعااس
ايعاَ ,١تبٌ بٛنٛح قكٛض ٖص ٙايكٛاعاس عأ
اغاااتٝعا اَهاْٝااا ١تڀبٝكٗاااا عًااا ٢ايهتابااا١
اٱيهرتٚ ,١ْٝٚتعصض َٓشٗا اؿذٝا ١ايكاْْٝٛا١
ايهاًَااَ ١كاضْااَ ١ااع ايهتاباا ١عًاا ٢ايااٛضم,
ٚشيو ْٛطا يڀابعُٗٝا إدتًؿٌٖ ,ا اغاتًعّ
ناااطٚض ٠ايتاااسخٌ ايتؿاااطٜع ٞيتعاااس ٌٜايكٛاعاااس
ايتكًٝس ١ٜايعاَ ١يٲثبات بايهتاب ١يتتاٛاَ ِ٥اع
ؾهًٗا اٱيهرت ْٞٚإػتشسخ.
ايهًُات إؿتاسٝا :١ايهتابا ١اٱيهرتْٝٚا١؛
سطٜااا ١ا٫ثباااات؛ ايجباااٛت بايهتابااا١؛ اتؿاقاااات
ا٫ثبات؛ اؿذ ١ٝايكاْ.١ْٝٛ

 -إ٪يـ إڂطاغٌ.
of the notion of general rules that
allow for the possibility of
considering
electronic
writing
before the judge and up to what limit
can it be admitted? And by
researching in doctrine and
jurisprudence the attempts to
recognize the electronic writing as a
means of proof on the basis of the

Abstract:
Doctrine and jurisprudence have
repeatedly tried to admit electronic
writing as a means of proof,
broadening
the
legislative
exceptions of the general rules to
protect the rights of operators.
However, the recognition of all its
value as evidence raises the question
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amendment
of
the
general
traditional rules of evidence in
writing so that they adapt with the
electronic form.
;Keywords: the electronic writing
freedom of proof; beginning of
proof; the clause of evidence; the
probative force.

general rules one discovers clearly
the limits of the applicability of
these rules on the electronic writing,
and the impossibility to give it the
full legal value of writing on paper,
because of their differences which
necessitated the importance of
legislative intervention for the

َكسَاا:١
تأخاااص ايهتابااا ١سٝاااعاڄ ٖاَا ااڄ ٗ فااااٍ إثباااات ايتكاااطؾات ايكاْْٝٛااا ,١سٝاااح َٓشااات
ايهتاب ١ايٛضق ١ٝسذ ١ٝناًَ ٗ ١اٱثبات تؿٛم غريٖا َٔ ا٭زي ١ا٭خطٕ ٣اا تتُتاع با٘ َأ
نُاْات ٗ ,سٌ مل ؼ ٜايهتاب ١اٱيهرت ١ْٝٚباا٫عرتاف ايكااْ ْٞٛإٓاغاب هلاا ستا٢
ايٛقت اؿانط.
ٚياااصيو ساااا ٍٚبعاااض ايؿكااا٘ ٚايكهاااا ٤ايبشاااح ٗ قٛاعاااس اٱثباااات ايتكًٝسٜااا ١إُٓٛااا١
يًُعااَ٬ت إسْٝااٚ ١ايتذاضٜا ١عاأ ثػاطات قاْْٝٛااَ ١أ خ٬هلااا ّهأ ا٫عتااساز بايهتاباا١
اٱيهرتْٝٚاا ١نااسي ٌٝيٲثبااات ,سٝااح أْٸا٘ مل ٜٛدااس َااا ّٓااع َاأ َاآح اؿذٝاا ١ايكاْْٝٛاا١
هلاَ ,ازاَت َرتٚن ١يكانا ٞإٛناٛع اياصَ ٟأ غاًڀات٘ تكاسٜط َاس ٣قبٛهلاا َأ عسَا٘
عػب َا ؼًُ٘ َٔ ٜكٌ ٚز٫ي ١عً ٢اؿكٝكٚ ١خًٖٛا َٔ ايت٬عب ٚايتعٜٚط.
ٚيصيو ؾإٕٸ اٱؾهاي ١ٝاييت تجٛض بٗصا ايؿاإٔ تهُأ ٗ ايتػاا ٍ٩عأ َاٖٝا ١ايكٛاعاس
ايعاَاا ١اياايت اغااتٓس عًٗٝااا نااٌ َاأ ايؿكاا٘ ٚايكهااا ٗ ٤قااا٫ٚتِٗ ي٬عتااساز بايهتاباا١
ا ٱيهرت ١ْٝٚأَااّ ايكهاا٤؟ َٚاا َكاساض اؿذٝا ١ايكاْْٝٛا ١إٓٛسا ١هلاا َكاضْاَ ١اع اؿذٝا١
ايكاْْٝٛااا ١إُٓٛسااا ١يٓٛطٜتٗاااا ايهتابااا ١عاااٌ اياااٛضم؟ٖٚ .اااٌ مثااا ١عٛا٥ااال قاااازؾت ٖاااصٙ
احملا٫ٚت؟.
َٚاأ مثاا ١ؾااإٕٸ ٖااص ٙايسضاغاا ١تٗااسف بؿااهٌ خااام إٍ ايٛقااٛف عًاا ٢إباااز ٨ايعاَاا١
يٲثبااات ,اياايت مت قاٚياا ١ا٫غااتٓاز عًٗٝااا يػااطض ا٫عتااساز بايهتاباا ١اٱيهرتْٝٚااٗ ١
ا٫ثباااتٚ ,اياايت تؿااٌُ بؿااهٌ خااام َبااسأ سطٜاا ١اٱثبااات َاأ خاا ٍ٬اغااتػ ٍ٬اؿااا٫ت
اياايت ًٜ ٫ااعّ ؾٗٝااا ٚدااٛز ايااسي ٌٝايهتااابٚ ,ٞنااصيو ا٫غااتجٓا٤ات ايااٛاضز ٠عًاا ٢قاعااس٠
ٚداا ٛاٱثبااات بايهتاباا ,١بإ٫ناااؾ ١إٍ ا٫تؿاقااات إربَاا ١بااٌ ا٭طااطاف اياايت تكهااٞ
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باغااااتبعاز ايهتاباااا ١ايٛضقٝاااا ٗ ١اٱثبااااات ٚا٫نتؿااااا ٤بايهتاباااا ١اٱيهرتْٝٚاااا .١غااااري إٔٸ
قاا٫ٚت ايؿكاا٘ ٚايكهاااٖ ٤ااص ٙمل تػااًِ َاأ ايٓكااس ٚقااازؾتٗا ايعسٜااس َاأ ايعكبااات اياايت
ؼ ٍٛز ٕٚا٫عرتاف عذ ١ٝايهتاب ١اٱيهرت ٌٚ ٗ ١ْٝٚقٛاعاس اٱثباات ايكاُ٥ا ,١ياصيو
غاآشا ٍٚؾُٝااا ًٜاا ٞإبااطاظ قااا٫ٚت ا٫عتااساز بايهتاباا ١اٱيهرتْٝٚاا ٗ ١ناا ٤ٛايكٛاعااس
ايتكًٝسٜاا ١يٲثبااات بايهتابااٚ ,١أٖااِ ايعكبااات اياايت تكااازف تًااو احملااا٫ٚت ٗ احمل اٛضٜٔ
ايتاي.ٌٝ
احملاٛض ا٭ :ٍٚقاا٫ٚت ا٫عتاساز بايهتابا ١اٱيهرتْٝٚا ١عًا ٢نا ٤ٛايكٛاعاس ايعاَا١
يٲثبات بايهتاب١
ي٬ستذاز بايهتاب ١اٱيهرت ٗ ١ْٝٚاٱثبات اغتػٌ نٌ َأ ايؿكا٘ ٚايكهاا ٤اؿاا٫ت
اييت ًٜ ٫عّ ؾٗٝا ٚداٛز اياسي ٌٝايهتاابٚ ٞايايت تطداع إٍ َباسأ سطٜا ١ا٫ثبااتٚ ,ناصيو
ا٫غاتجٓا٤ات عًا ٢قاعاسٚ ٠دا ٛاٱثباات بايهتابا ,١بإ٫نااؾ ١إٍ ا٫تؿاقاات إربَا ١باٌ
ا٭طاااطاف ايااايت تكهااا ٞباغاااتبعاز ايهتابااا ١ايٛضقٝااا ٗ ١اٱثباااات ٚا٫نتؿاااا ٤بايهتابااا١
اٱيهرتَ ٖٛٚ .١ْٝٚا ٜتِ تٓاٚي٘ ؾُٝا :ًٜٞ
أ -٫ٚا٫غتعاَْ ١بسأ سط ١ٜاٱثبات ٗ ا٫عتساز بايهتاب ١اٱيهرت:١ْٝٚ
ٜككس َبسأ سط ١ٜاٱثبات ٖ ٛعسّ تكٝٝس إسع ٗ ٢إثبات َا ٜسع ٘ٝبڀطٜل َعاٌ َأ
طااطم ا٫ثبااات ,عٝااح ّهٓاا٘ شيااو بهاؾاا ١ايڀااطم َااا ؾٗٝااا ؾااٗاز ٠ايؿااٗٛز ٚايكااطأ٥
ايكهااااٚ ,)1(١ٝ٥أغًاااب ايتؿاااطٜعات إكاضْااا ١تأخاااص بٗاااصا إباااسأ ٗ ايتكاااطؾات ايكاْْٝٛااا١
ايتذاضٚ ١ٜايتكطؾات إسْ ١ٝاييت  ٫تتذاٚظ ايك ١ُٝاحملسز ٠يٲثبات بؿٗاز ٠ايؿٗٛز.
ٜٚط ٣داْب َٔ ايؿك٘(ٚ )2ايكها ,)3(٤بأْ٘ ْٛٚطاڄ ٱَهاْ ١ٝإثبات إعااَ٬ت ايتذاضٜا١
بهاؾ ١ططم ا٫ثباات ,ؾاإٕ يڀاطٗ إعاًَا ١ايتذاضٜا ١ايايت تاتِ عارب اْ٫رتْات أ ٚايٛغاا٘٥
اٱيهرتْٝٚاا ١غااري ايٛضقٝاا ١ا٫غااتعاْ ١باااحملطضات ٗ ايؿااهٌ اٱيهرتْٚاا ٞٱثبااات ٚدااٛز
َٚهُ ٕٛايتكطؾات ايكاْ ١ْٝٛايتذاضٜا ١بٛقاؿٗا قاطا ٔ٥قهاا ,١ٝ٥نُاا ّهأ ناصيو
ا٫غااتعاْ ١بٗااا ٱثبااات َااا ىااايـ أ ٚهاااٚظ َااا ٖااٚ ٛاضز ٗ ايااسي ٌٝايهتاااب ٞطإااا نااإ
ايتكطف ػاضٜاڄ.
نُا ّهٔ يٮطاطاف تكاس ِٜاحملاطضات إهتٛبا ٗ ١ايؿاهٌ اٱيهرتْٚا ٞناسيٌٝ
ٱثبااات ايتكااطؾات ايكاْْٝٛاا ١اياايت ٜااتِ ابطاَٗااا عاارب ايٛغااا ٘٥اٱيهرتْٝٚاا ١إشا ناْاات ٫
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تعٜااس قُٝتٗااا عاأ ايكُٝاا ١احملااسز ٠قاْْٛاااَ ,ااع خهااٛع قبٛهلااا ٚؼسٜااس قُٝتٗااا يًػااًڀ١
ايتكسٜطٜاااا ١ايٛاغااااع ١يًكاناااا ,ٞا٭َااااط ايااااصٜ ٫ ٟااااسعِ ا٫غااااتكطاض إااااأَ ٍٛيًُعاااااَ٬ت
اٱيهرتْٝٚاااٜٛٚ ١داااب ناااطٚض ٠ا٫عااارتاف ايتؿاااطٜع ٞعذٝااا ١ايهتابااا ١اٱيهرتْٝٚاااٗ ١
اٱثبات تٛاظ ٟاؿذ ١ٝإكطض ٠يًهتاب ١ايٛضق.١ٝ
غري إٔٸ ا٫غتعاَْ ١بسأ سط ١ٜاٱثبات يكب ٍٛايهتاب ١اٱيهرت ٗ ١ْٝٚإثباات إعااَ٬ت
اٱيهرت ١ْٝٚش ٚقا ٠ٛقاسٚز ٗ ٠ا٫ثبااتٚ ,شياو ٭ْا٘ َارتٚى يًػاًڀ ١ايتكسٜطٜا ١يًكاناٞ
ايص ٟي٘ إٔ ٜأخص بايهتاب ١اٱيهرت ,١ْٝٚاشا اقتٓع بٗا بٛقاؿٗا قطٜٓا ١قهاا ١ٝ٥تاسٍ عًا٢
ٚدٛز ايتكطف ٚؼسز َهُ ,ْ٘ٛأٜ ٫ ٚأخص بٗا إشا َا اْتاب٘ ؾو سٛهلا.
نُا إٔٸ ٖص ٙايػًڀ ١ايتكسٜط ١ٜتك ّٛعً ٢ا٫ستُاٍ ٚايرتداٝح ٚتػاتٓس عًا ٢ا٫غاتٓتاز
ايصٜ ٟتؿاٚت ؾُٝا بٌ ايكها ,٠ؾُا ٜطا ٙقاض قطَٓ ١ٜٓتذ ٗ ١ايسع ٣ٛقس ٜطا ٙآخاط غاري
شياو اشا َاا اقتٓاع بكطٜٓاا ١أخاطٜ ٣ها ٕٛقاس اغااتٓبڀٗا َأ ٚاطٚف ٬َٚبػاات ايااسع,.٣ٛ
خاق ١اشا نإ َٛنٛع ايٓعاع نابري ايكُٝا ١أ ٚناْات عااز ٠ايتٸذااض ػاط ٟعًا ٢ؼطٜاط
أ ٚضام ٗ َجااٌ ايٓااعاع إعااطٚضٖٚ ,اا ٛا٭َااط ايااص ٟواا ٍٛز ٕٚاَهااإ اعتباااض ايهتاباا١
اٱيهرت ١ ْٝٚسذ ١قاطعاٚ ١زيٝاٌ ناَاٌ ٗ اٱثبااتٖٚ ,اصا َاا ٜا٪ز ٟإٍ ؾكاسإ ايجكاٗ ١
ايتعاٌَ بٗا .
ثاْٝا -ا٫غتعاْ ١با٫غتجٓا٤ات ايٛاضز ٠عً ٢قاعسٚ ٠د ٛايسي ٌٝايهتاب ٗ ٞا٫عتساز
بايهتاب ١اٱيهرت١ْٝٚ
ا٭قاٌ ايعاااّ إٔٸ ايتكااطؾات إسْٝاا ١اياايت تعٜاس قُٝتٗااا عاأ ايكُٝاا ١احملااسز ٗ ٠اٱثبااات
بؿٗاز ٠ايؿٗٛز ؽهع يكاعسٚ ٠د ٛاٱثبات بايهتابا ,١غاري إٔ ايتُػاو بٗاص ٙايكاعاس٠
ٗ بعااض اؿااا٫ت قااس ٜٗااسض سكااٛم بعااض اـكاا ,ّٛيااصيو اغااتجٓ ٢إؿااطع َٓٗااا ٖااصٙ
اؿا٫ت ا٫غتجٓاٚ ١ٝ٥ايٛاضز ٠عً ٢غب ٌٝاؿكط ٚأدااظ ؾٗٝاا قبا ٍٛزيٝاٌ غاري نتاابَ ٞأ
اـكِ ٱثبات زعٛا ٙؾطٜڀ ١اغتؿا َٔ ١ًْ ٘٥ايؿط ٙٚاييت سسزٖا ايكاْ.ٕٛ
ٚا عتااارب بعاااض ايؿكااا٘ ٚايكهاااا ٤بأْااا٘ ّهااأ اغاااتػٖ ٍ٬اااص ٙا٫غاااتجٓا٤ات ي٬عتاااساز
بايهتاباا ١اٱيهرتْٝٚااٚ ,١إتُجًاا ٗ ١ساياا ١تااٛاؾط َبااسأ ايجبااٛت بايهتابااٚ ,١ساياا ١تعااصض
اؿك ٍٛعً ٢ايسي ٌٝايهتابٕ ٞاْع ساٍ ز ٕٚشيو أ ٚبػبب ؾكس.ٙ
سٝح ػٝاع اي تؿاطٜعات إكاضْاَٗٓٚ ١اا ايتؿاطٜع اؾعا٥اط ٟاٱثباات بؿاٗاز ٠ايؿاٗٛز ٗ
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نااٌ َااا نااإ هااب اثباتاا٘ بايهتاباا ١إشا ٚدااس َبااسأ ايجبااٛت بايهتابااٜٚ ,١ككااس بٗااصا
ا٭خااري نااٌ نتاباا ١تكااسض َاأ اـكااِ ٜٚهااَ ٕٛاأ ؾااأْٗا إٔ ػعااٌ ٚدااٛز ايتكااطف
إااسع ٢باا٘ قطٜااب ا٫ستُاااٍ ٗٚ )4( ,ساياا ١تااٛاؾط ٙهااٛظ يًدكااِ تهًُااٖ ١ااصا ايااسيٌٝ
بؿٗاز ٠ايؿٗٛز أ ٚايكطا ,ٔ٥غري أْٸا٘ ٜعاس زيا٬ٝڄ ْاقكا ڄا ٜ ٫هؿا ٞبصاتا٘ ٱثباات ايتكاطف
ايكاْ ْٞٛأَ ٚهُ ,ْ٘ٛإ٫چ أْ٘ ٜكبح ٗ َكاّ ايسي ٌٝايهتاب ٞايهاَاٌ إشا تعاعظ تهًُتا٘
بأزي ١أخطٖ ٚ .٣صا ا٭َط داٛاظٚ ٟخاناع يًػاًڀ ١ايتكسٜطٜا ١يًكانا ٞغاري ًَاعّ بإتباعا٘,
عً ٢أْ٘ هب عًٖ ٗ ٘ٝص ٙاؿاي ١تػبٝب شيو ٗ سهُ٘(.)5
ٚسا ٍٚبعاض ايؿكا٘ ا٫عتُااز عًاَ ٢باسأ ايجباٛت بايهتابإ ١آح ايهتابا ١اٱيهرتْٝٚا١
سذٝاا ٗ ١اٱثبااات َتاا ٢مت تععٜعٖااا بأزياا ١أخااطَ ٣جااٌ ؾااٗاز ٠ايؿااٗٛز أ ٚايكااطاَ ,ٔ٥تاا٢
ناْت قازض َٔ ٠اـكِ ٚدعًت َٔ ايتكطف إسع ٢ب٘ قطٜب ا٫ستُاٍ(.)6
ٚلس بعض ايكطاضات ايكها ١ٝ٥إكاضْ ١قس اعتربت ايتػذ٬ٝت ايٛاضز ٠عًا ٢ايؿاطا٘٥
إُػٓڀٚ ١ضغا ٌ٥ايؿانؼ ٚايتًهؼ ٚضغا ٌ٥ايربٜس اٱيهرتَ ْٞٚأ قبٝاٌ َباسأ ايجباٛت
بايهتابٚ ,١هلا سذٝٸ ٗ ١اٱثبات إشا َا قاّ ايسي ٌٝعً ٢إضغاهلا َأ إٓػا ٛإيٝاٖ٘ٚ ,اٞ
تعترب زيْ ٌٝاقل ٗ اٱثبات ّهٔ تهًُت٘ بأزي ١أخطَ ٣جٌ ايبٚ ١ٓٝايكطا.)7(ٔ٥
نُا أداظت ايتؿطٜعات إكاضْ َٔٚ ١بٗٓٝا ايتؿطٜع اؾعا٥اط ٟداٛاظ اٱثباات بايؿاٗٛز
ؾُٝا هب إثبات٘ بايهتاب ,١إ شا ٚدس َااْع َااز ٟأ ٚأزبا ٞوا ٍٛز ٕٚاؿكا ٍٛعًا ٢زيٝاٌ
نتاب ,ٞأ ٚإشا ؾكس ايسا ٔ٥غٓس ٙايهتاب ٞيػبب أدٓيب خاضز عٔ اضازت٘(.)8
ٚإااْع ٖا ٛناٌ َاا ٜٓؿاأ عٓا٘ اغااتشاي ١اؿكا ٍٛعًا ٢نتاباٚ ١قات ايتعاقاس اغااتشاي١
ْػب ١ٝعاضنا ,١أ ٟاغاتشايَ ١ككاٛض ٠عًا ٢ؾادل َعاٌ ٚضادعا ١إٍ ايٛاطٚف اـاقا١
اياايت مت ؾٗٝااا ايتعاقااس"(ٚ ,)9اعتاارب بعاااض ايؿكاا٘ بااإٔٸ ايهتاباا ١اٱيهرتْٝٚااّ ١هااأ إٔ
تؿاهٌ َاْعااڄ واا ٍٛز ٕٚاؿكا ٍٛعًاا ٢اياسي ٌٝايهتاااب ,ٞسٝاح تٛدااس بعاض ايؿااطٚض
ايعًُٝاا ١اياايت تؿااهٌ َاْع ااڄ أَاااّ إتعاااًٌَ إيهرت ْٝٚااڄ ؼ ا ٍٛز ٕٚسكااٛهلِ عًاا ٢زيٝااٌ
نتااب ,ٞنأقااشا ٚناا٫ت ايػااؿط ايااصٜ ٜٔتٛيچا ٕٛسذااع ايؿٓاازم ٚٚغااا ٌ٥إٛاقاا٬ت
عرب ايعامل ٚنُٔ ٜؿرتى ٗ َعاز عرب اْ٫رتْتٚ ,نصيو ساا٫ت ايتشٜٛاٌ اٱيهرتْٚاٞ
يًٓكٛز عرب دٗاظ ايكطف اٯي ٗ ٞغري َٛاعٝس عٌُ ايبٓٛى ,ؾٗص ٙاؿاا٫ت َٚجًاٗا تعؿاٞ
اـكِ َٔ اٱثبات ايهتابٚ ٞػٝع ي٘ اٱثبات بهاؾ ١ايڀطم.
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ٚسا ٍٚبعض ايؿك٘( ,)10نصيو ا٫غاتعاْ ١با٫غاتجٓا ٤إكاطض ٗ ايتؿاطٜع إتعًال بؿكاس
ايااسي ٌٝايهتاااب ٞبػاابب أداآيب ,ي٬عتااساز بايهتاباا ١اٱيهرتْٝٚاا ٗ ١إثبااات ايتكااطؾات
ايكاْ ١ْٝٛإربَ ١عرب اْ٫رتْتٚ ,شيو ٗ اؿا٫ت ايايت ؽتؿا ٞؾٗٝاا ايبٝاْاات إسْٚا ١عًا٢
ايااسعاَات اٱيهرت ْٝٚا ١بػاابب سااٛازخ اغااتجٓاَ ١ٝ٥جااٌ اْكڀاااع ايتٝاااض ايهٗطبااا ٞ٥ايااصٟ
ٜا٪ز ٟإٍ عااسّ تػااذًٗٝا ,أ ٚزخا ٍٛؾااريٚؽ إٍ قاعااس ٠بٝاْاات دٗاااظ ايهُبٝااٛتط أ ٚغااري
شيو َٔٚ ,مث ١ؾإٕ ٖص ٙاؿا٫ت تعترب َٔ قب ٌٝؾكسإ اياسي ٌٝايهتااب ٞبػابب أدآيب ٫
ٜس يًُسع ٞؾٚ ,٘ٝبايتاي ٞداظ يًُسع ٞإثبات َا ٜسع ٘ٝبهاؾ ١ططم اٱثبات.
ثايجا -ا٫غتعاْ ١با٫تؿاام عًا ٢اغاتبعاز قاعاسٚ ٠دا ٛاياسي ٌٝايهتااب ٗ ٞا٫عتاساز
بايهتاب ١اٱيهرت١ْٝٚ
ٗ ايٛقاات ايااص ٟمل تهاأ ؾٝاا٘ ايتؿااطٜعات تاآ ِٛسذٝاا ١اٱثبااات اٱيهرتْٚااٚ ,ٞعااسّ
اغاااتٝعا ايكٛاعاااس ايعاَااا ١يٲثباااات بايهتابااا ٗ ١ايؿاااهٌ اٱيهرتْٚااا ,ٞؾاااأ بعاااض
ا٭ططاف إٍ عكس اتؿاقات خڀ ١ٝؾُٝا بٜ ِٗٓٝكاازقَ ٕٛأ خ٬هلاا عًا ٢قاش ١ايٛغاا٘٥
اٱيهرت ١ْٝٚإػتدسَ ٗ ١إبطاّ ايتكطف ٚاٱقاطاض باايك ٠ٛايجبٛتٝإ ١اا ٜػاتدطز عأ ٖاصٙ
ايٛغا َٔ ٘٥أزي ,١أ ٚأ ١ٜؾاط ٙٚأخاط ٣تٗاسف إٍ تػاٗ ٌٝإثباات ا٭طاطاف ؿكاٛقِٗ َاا
مل تهٔ كايؿ ١يًٓٛاّ ايعاّ.
سٝاااح َااأ إػاااتكط عًٝااا٘ تؿاااطٜعاڄ(ٚ )11ؾكٗااااڄ(ٚ )12قهاااا٤ٶ( )13باااإٔ قٛاعاااس اٱثبااااات
إٛنااٛعٚ ١ٝاياايت ؼااسز قااٌ اٱثباااتٚ ,اـكااِ ايااصٜ ٟكااع عًٝاا٘ عااب ٤اٱثباااتٚ ,أزياا١
اٱثبااات ٚؾاااط ٙٚقبٛهلاااا َٚاااس ٣سذٝتٗاااا ٫ ,تتعًااال بايٓٛااااّ ايعااااّ(ٚ ,)14بايتااااي ٞهاااٛظ
ا٫تؿام عً ٢خ٬ف سهُٗاٖ َٔٚ .صا إبسأ ؾإْا٘ هاٛظ يٮطاطاف ا٫تؿاام عًا ٢اغاتبعاز
قاعااسٚ ٠داا ٛايهتاباا ١قااطاس ١أ ٚناآُاڄ ٚاغااتبساهلا َبااسأ اٱثبااات اؿااط ,ؾٝذااٛظ هلااِ
ا٫تؿام عً ٢قب ٍٛايهتاب ١اٱيهرت ١ْٝٚنٛغ ١ًٝإثبات ٚتٓ ِٝٛسذٝتٗا ٱثباات َهإُٛ
ايعكس ٚضنا ش ٟٚايؿإٔ.
يصيو اػ٘ إؿطع ايؿطْػا ٞي٬عارتاف قاطاس ١بكاش ١اتؿاقاات اٱثباات اٱيهرتْٚاٞ
َٔ خ ٍ٬تعس ًٜ٘يًكاْ ٕٛإسْ ٞبايكااْ ٕٛايكاازض ٗ َ 13ااضؽ ٚ ,2000إنااؾت٘ يًُااز٠
( )2-1316ايايت تكهاا ٞبأْااَ٘ " :ااا مل ٜاآل ايكاااْ ٕٛعًااَ ٢باااز ٨أخااطَٚ ,٣ااا مل ٜٛدااس
اتؿااام قااشٝح بااٌ ا٭ؾااطاز ٜكهاا ٞبػااري شيااوٜ ,كاا ّٛايكاناا ٞبتػاا ١ٜٛإٓاظعااات إتعًكاا١
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بايااسي ٌٝايهتاااب ٞبهااٌ ايڀااطم يبٝااإ ايػاآس ا٭نجااط قباا ٫ٛأٜٸ ااڄ ناْاات زعاَتاا٘ إجباات
عًٗٝااا " ٬ٜٚسااَ ٜاأ ٖااص ٙإاااز ٠إٔٸ إؿااطع ايؿطْػاا ٞاعاارتف باتؿاقااات اٱثبااات ز ٕٚإٔ
وسز ؾط ٙٚقشتٗاٖٚ ,صا ٜرتتب عًٝا٘ باأ ٸٕ إؿاطع ايؿطْػا ٞقاس َآح ايكهاا ٠ايػاًڀ١
ايتكسٜط ٗ ١ٜتؿػري ايكاَْٚ ٕٛباؾط ٠ضقابت٘ عً ٢قش ١ا٫تؿام.
احملٛض ايجاْ :ٞعكبات ا٫عتساز بايهتاب ١اٱيهرت ١ْٝٚعًا ٢نا ٤ٛايك ٛاعاس ايتكًٝسٜا١
يٲثبات بايهتاب١
ضأٜٓا نٝـ سا ٍٚناٌ َأ ايؿكا٘ ٚايكهاا ٤ا٫عارتاف باؿذٝا ١ايكاْْٝٛا ١يًهتاباٗ ١
ايؿاااهٌ اٱيهرتْٚااا ٗ ٞاٱثباااات ٗ ٚاااٌ قٛاعاااس اٱثباااات ايتكًٝسٜاااٚ ١ز ٕٚاؿادااا ١إٍ
تُٓٗٝٛاا بكٛاعااس قاْْٝٛاا ١دسٜااس ,٠إ٫چ إٔٸ ٖااص ٙاحملااا٫ٚت قااس اقااڀسَت باابعض ايعكبااات
اياايت أثاضٖااا اٱثبااات بايهتابااا ١اٱيهرتْٝٚااٚ ١اياايت تتعًااال أغاغاا ڄا باابعض ا٫ؾااارتاطات
ٚإباااز ٨ايكاْْٝٛاا ١اياايت ٜكاا ّٛعًٗٝااا ْٛاااّ اٱثبااات إكٝااسٚ ,ؽ اٛٸف إتعاااًٌَ َاأ قبااٍٛ
ايهتابا ١اٱيهرتْٝٚاا ٗ ١اٱثباات َٚااس ٣اَهاْٝتٗاا ٗ ؼكٝاال ايهاُاْات اياايت ؼككٗااا
ايهتاب ١ايٛضق.١ٝ
أ -٫ٚتعاضض اٱثبات بايهتاب ١اٱيهرتَ ١ْٝٚع َكتهٝات ْٛاّ اٱثبات ايكاْْٞٛ
تٛدس بعض ا٫ؾرتاطات ايكاْْٝٛا ١ايايت ٜؿطناٗا ْٛااّ اٱثباات ايكااْٚ ,ْٞٛايايت تعٝال
اٱثبااات بايهتاباا ١اٱيهرتْٝٚااَ ,١جااٌ ا٫ؾاارتاطات ايكاْْٝٛاا ١إتعًكاا ١بإْؿااا ٤احملااطضات
ايطمس ١ٝاييت ٜجبت ؾَٚٛ ٘ٝـ أ ٚناب٘ عُ َٞٛأ ٚؾادل َهًچاـ غسَا ١عاَاَ ١اا مت
يسٜااا٘ أ ٚتًكااااَ ٙااأ ش ٟٚايؿاااإٔ ٚشياااو طبكاااا يٮؾاااهاٍ ايكاْْٝٛااا ٗٚ ١ساااسٚز غاااًڀت٘
ٚاختكاقاا٘( ,)15ؾٗااصا ا٭َااط ٜؿااهٌ عا٥كااڄ أَاااّ قباا ٍٛايهتاباا ١اٱيهرتْٝٚاا ١نااسيٌٝ
يٲثبااات َٚػاااٚاتٗا باااحملطضات ايطمسٝاا ١شيااو أْٸٗااا  ٫تتااٛاؾط عًاا ٢شات ايؿااط ٙٚإتڀًباا١
ؾٗٝا(.)16
باٱناؾ ١إٍ ا٫ؾرتا ٙايكاْ ْٞٛيًهتاب ,١ؾكس تتڀًب بعض ايكاٛاٌْ إسْٝا ١ناطٚض٠
إ عساز ايسي ٌٝايهتاب ٞإػبل ٱثبات ايتكطؾات ايكاْْٝٛا ١إسْٝا ١ايايت تعٜاس قُٝتٗاا عأ
َبًااؼ قااسز(ٚ , )17شيااو ٭دااٌ ادتٓااا إكاااعب ُٚهااٌ نااٌ َاأ طااطٗ ايتكااطف
ايكاْ ْٞٛايتُػو ب٘ ٱثبات َا ٜسعٚ ٘ٝوػِ بصيو أْ ٟاعاع بؿاإٔ ٚداٛزٚ ,)18(ٙناصيو
اؿاٍ بايٓػب ١يًتكاطؾات ايكاْْٝٛا ١ايايت  ٫تعٜاس قُٝتٗاا عأ ٖاصا إبًاؼ إشا ناْات ثابتا١
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بايهتابٜٚ ١اطاز إثباات َاا ىاايـ َاا ٖاَ ٛهتا ٛؾٗٝاا أ ٚهااٚظ ,ٙؾا ٬هاٛظ إثباتا٘ إ٫چ
بايهتابَ ١ا مل ٜٓل ايكاْ ٕٛعً ٢خ٬ف شيو(.)19
ٚتؿاااطم قٛاعاااس اٱثباااات ايتكًٝسٜااا ١باااٌ أقاااٌ احملاااطض ايهتاااابٚ ٞقاااٛضت٘ َااأ سٝاااح
ا٫ثبااات( ,)20بُٓٝااا ٜؿااهٌ ٖااصا ا٭َااط عكباا ١أَاااّ ا٫عتااساز بايهتاباا ١اٱيهرتْٝٚااٗ ١
اٱ ثباااات ,بػااابب قاااعٛب ١ايتُٝٝاااع باااٌ ا٭قاااٌ ٚقاااٛضت٘ ٗ ايهتابااا ١إتداااص ٠يًؿاااهٌ
اٱيهرتٚ ْٞٚشيو ٚؾكا ٕؿٗ َ٘ٛايتكًٝس ٟايصٜ ٟطتهع أغاغا عً ٢تس ٜٔٚايهتابا ١عًا٢
زعاَتٗا ا٭.)21(ٍٚ
ٚايٛاقع إٔ ؾهط ٠ايتُٝٝع بٌ أقاٌ ايهتابا ١اٱيهرتْٝٚاٚ ١قاٛضتٗا َأ سٝاح سذٝا١
اٱثباات قاس اختؿات بايٓػاب ١يًُشاطض اٱيهرتْٚاٚ ,ٞأقابح يًكاٛض ٠ايكُٝا ١شاتٗاا إكااطض٠
يٮقااٌ ,شيااو إٔٸ ٕؿٗااا ّٛا٭قااٌ َعٓااا ٢أخااط ٜ ٫طنااع عًااا ٢اـؿااَ ١ٝااأ غااْ ١َ٬كاااٌ
ايبٝاْات َٔ زعاَ ١إٍ أخطٚ ,٣إْٸُا ٜطٸنع عًا ٢ناُإ غا ١َ٬قتٛاٖاا أثٓاا ٤ايتداعٜٔ
أ ٚايٓكٌ ستٜ ٫ ٢كٝبٗا أ ٟتػٝري أ ٚتعسَٓ ٌٜص تسٜٗٓٚا عًا ٢ايسعاَا ١٭َ ٍٚاطَٛٚ ٠ثٛقٝا١
ز٫ياااا ١ايتٛقٝااااع عًاااا ٢قاااااسب٘ ,ؾااااايعرب ٗ ٠إنااااؿا ٤اؿذٝاااا ٗ ١اٱثبااااات عًاااا ٢احملااااطض
اٱيهرت ٗ ْٞٚغ ١َ٬ايبٝاْات ايٛاضزَ ٠هُ ْ٘ٛعٓاس ْكًاٗا أ ٚؽعٜٗٓاا ,بكاطف ايٓٛاط
عاأ ايسعاَاا ١اياايت زْٚاات عًٗٝااا ؾُااج ٬إشا سااسخ ؼطٜااـ أثٓااا ٤ؽااع ٜٔبٝاْااات َهاإُٛ
احملطض ,ؾصيو ٜكٝب أقٌ احملطض  ٫ٚفاٍ ٱثاضَ ٠ا ٜعطف بايكٛض.)22(َ٘ٓ ٠
ثاْٝا -تعاضض اٱثبات بايهتاب ١اٱيه رتَ ١ْٝٚع َبسأ عاسّ داٛاظ اقاڀٓاع ايؿادل
زي ٬ٝيٓؿػ٘
ا٭قاٌ إٔٸ يًدكاِ اؿاال ٗ إقاَا ١ايااسي ٌٝعًا ٢قاشَ ١ااا ٜسعٝا٘ ,ؾُاأ سكا٘ إٔ ٜكااسّ
نااٌ َااا ٜػااتڀٝع اؿكاا ٍٛعًٝاا٘ َاأ أزياا ١إػااُٛح بٗااا قاْ ْٛااڄ ٱثبااات َااا ٜسعٝاا٘ٚ ,شات
اؿاال َعڀاا ٢يًدكااِ اٯخااط إااسع ٢عًٝاا٘ ٗ ايااطز ٚايٓؿاا ٞٱثبااات عهااؼ َ اا ٜسعٝاا٘
اـكِ إسعّ ٫ٚ ,ٞهٔ يًكان ٞسطَاْ٘ َأ ٖاصا اؿال ٚإ٫چ اعتارب اؿهاِ ايكاازض
عٓ٘ َؿٛباڄ بايككٛض ٖا ٜػتٛدب َع٘ ايٓكض.
إ٫چ إٕ ٖااصا ا٭َااط وااس َٓاا٘ َبااسأ ٖاااّ تكاا ّٛعًٗٝااا قٛاعااس اٱثبااات ايتكًٝسٜااٚ ١أطااطزت
أسهاااّ ايكهااا ٤إكاااضٕ عًاا ٢تأٜٝااسٚ ,ٙايااصٜ ٟتعًاال بعااسّ دااٛاظ اقااڀٓاع اـكااِ زيٝااٌ
إثبات يٓؿػ٘ ٱثبات َا ٜسعٚ ,٘ٝإْٸُا ٜٓبػ ٞإٔ ٜها ٕٛاياسي ٌٝقاازضاڄ َأ اـكاِ اٯخاط
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ْؿػاا٘ ستااّ ٢هاأ ا٫ستذاااز باا٘ عًٝاا٘ ,ؾااإشا قااسّ اـكااِ زياا ٬ٝنتاب ٝااڄ ؾٓٝبػاا ٞإٔ ٫
ٜهاا ٕٛقااازضڄا َٓاا٘ بااٌ هااب إٔ ٜهاا ٕٛغاا٘ خكااُ٘ أ ٚوُااٌ تٛقٝااع خكااُ٘ يهااٞ
ّهٓ٘ إٔ وتر ب٘ نس ٗ ٙاٱثبات(ٚ .)23إٕ ناْت غايب ١ٝايتؿاطٜعات قاس أٚضزت بعاض
ا٫غاااتجٓا٤ات احملااااسز ٠عًاااٖ ٢ااااصا إباااسأ ٫عتباااااضات خاقااا ١تٗااااسف إٍ إٜكااااٍ اؿاااال
٭قشاب٘ ,سٝح أداظت َٔ خ٬هلا يًدكِ إٔ ٜعتُس عً ٢أزي ١اقڀٓعٗا يٓؿػ٘(.)24
ٚقس ٜكـ َبسأ عسّ دٛاظ اقڀٓاع ايؿدل زي ٌٝيٓؿػ٘ ٗ بعض اؿا٫ت عا٥كاڄ أَااّ
قبااا ٍٛايهتاباااا ١اٱيهرتْٝٚاااا ٗ ١اٱثبااااتَٚ ,ااااطز شيااااو ٜطداااع إٍ إٔٸ ٖااااصا ايٓااااٛع َاااأ
ايهتابات ٜػتدطز عٔ أَْ ١ُٛعًَٛات ١ٝؽهع ٱضازٚ ٠إؾطاف اؾٗ ١ايايت تػاتدسَٗا,
ٚبايتااايّ ٞهاأ إٔ تعااسٖا عًاا ٢ايٛنااع ١ٝاياايت تكااب ٗ َكااًشتٗاَٚ ,اأ مثٸ ا ١ؾإْٸ ا٘ ٫
ّهٔ ا٫عتُاز عًٗٝا ٱثبات تكطف قاَْ ْٞٛعاٌ ز ٕٚإقطاضٖاا َأ إاسع ٞعًٝاٖ٘ ,اصا
ؾه٬ڄ عٔ إَهاْٝا ١ايت٬عاب ٚايتعٜٚاط ايتٸاّ ٞهأ اؾرتاناٗا ٗ داْاب ايؿادل اياصٟ
ته ٕٛا٭ْ ١ُٛاٱيهرت ١ْٝٚاحملؿ ١ٚٛؾ ٘ٝايهتاب ١اٱيهرت ١ْٝٚؼت غٝڀطت٘(.)25
ٚاعتاسازڄا باصيو أٜها ڄا قهات قهُا ١ايآكض ايؿطْػا 02 ٗ ١ٝأؾطٜاٌ  1996بتأٜٝاس
سهِ قهُ ١اغتٓ٦اف باضٜؼ عٓسَا اعتربت إٔ ؾطن ١ايكڀااضات ايؿطْػاSNCF ١ٝ

قس أٚؾت بايتعاَٗا بتأٌَ ايطاناب اياصٜ ٟتعاطض ؿاازخ ٗ قڀاضاتٗاا ,سٝاح اغاتٓست
قهُ ١ا٫غتٓ٦اف إٍ ا٫عْ٬ات اييت تػٝڀط عًٗٝاا ؾاطن ١ايكڀااضات ايؿطْػاٚ ١ٝإٍ
ايػذ٬ت اٱيهرت ١ْٝٚاييت تتِ آيٝاڄ بٛاغاڀ ١ايكڀااضاتٚ ,اغاتٓست قهُا ١ايآكض ٗ
ضؾهااٗا ٭زياا ١اٱثبااات إااصنٛض ٠عًااَ ٢ااا تكهاا ٞباا٘ إااازَ 1315 ٠اأ ايكاااْ ٕٛإااسْٞ
ايؿطْػ َٔ ٞأْ٘ ٫ " :هٛظ يًؿدل إٔ ٜكڀٓع زي٬ٝڄ يٓؿػ٘"(.)26
غااري أْٸ ا٘ ّهاأ يًتؿااطٜعات إُٓٛاا ١يٲثبااات ٗ إعاااَ٬ت اٱيهرتْٝٚاا ١ػاااٚظ ٖااصٙ
ايعكبا ١اياايت ؼاا ٍٛز ٕٚقبا ٍٛايهتاباا ١اٱيهرتْٝٚاا ٗ ١اٱثباااتٚ ,شياو َاأ خاا ٍ٬إهاااز
ؾدل أ ٚططف َٔ ايػري قاٜس ٜعٌُ عً ٢ايتشكل َٔ قشٚ ١غ ١َ٬احملطضات ايٓاْا١
عٔ إعاَ٬ت اييت تتِ عٔ ططٜل ؾبه ١اْ٫رتْت ٜٚكاازم عًا ٢ايتٛقٝعاات اٱيهرتْٝٚا١
ايٛاضز ٠عًٗٝا ٚبصيو ٜهُٔ سذٝٸتٗا ٗ اٱثبات.
ثايجا -تعاضض اٱثبات بايهتاب ١اٱيهرتَ ١ْٝٚع َتڀًبات ؼكٝل ا٭َٔ ايكاْْٞٛ
ٜرتتاااب عًااا ٢ايڀاااابع إؿتاااٛح يؿااابه ١اْ٫رتْااات َؿاااهً ١ا٭َااأ ايكااااْ ْٞٛ٭طاااطاف
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إعاَ٬ت اٱيهرتٚ ١ْٝٚسكاٛقِٗ إرتتبا ١عًٗٝااٜٚ ,اطتب٘ بٗاا عاسٸ ٠عكباات عًُٝاٜ ١جريٖاا
اٱثبات بايهتاب ١ا ٱيهرتَٗٓ ١ْٝٚاا عكباات ايتعابري عأ ا٫ضاز ٠اٱيهرتْٝٚاٚ ١ايتٛثال َأ
ٖ ١ٜٛإتعاقس ٜٔعارب ؾابه ١اْ٫رتْاتٚ ,عكبا ١بٓاا ٤ايآ ِٛايكاْْٝٛا ١ايتكٓٝا ١ايكاازض ٠عًا٢
إثبااات إٛثٛقٝااٚ .١نااٌ ٖاااص ٙايعكبااات أقاابشت تؿااهٌ ؼاااسٜات قاْْٝٛاآٜ ١بػاا ٞعًااا٢
ايتؿاااطٜعات إٓٛچُااا ١يًُعااااَ٬ت اٱيهرتْٝٚاااَ ١عاؾتٗاااا ٱتاسااا ١ايب٦ٝااا ١إٓاغاااب ١يكباااٍٛ
ايٛغا ٌ٥اٱيهرتَٗٓٚ ,١ْٝٚا ايهتاب ١اٱيهرتْٝٚاٚ ١اغاتؿا ٤ايٚٛاا٥ـ ايايت ػٝاع قبٛهلاا
ٗ اٱثبات.
سٝح إٔ إداظ ٠ايتعبري عأ اٱضاز ٠إيهرتْٝٚاا ٚاْتكاهلاا عارب ايتكٓٝاات إػاتدسَ ١عًا٢
ؾاابهات ا٫تكاااٍ اٱيهرتْٝٚاا ,)27(١أثاااضت ايعسٜااس َاأ اٱؾااهايٝات ػًاات أُٖٗااا ٗ
نطٚض ٠ؼسٜس إعاٜري ايكاْ ١ْٝٛاي٬چظَ ١يتشسٜس أسهاّ ا٫ها ٚايكبا ٍٛاٱيهرتْٚاٌٝ
َااع ؼسٜااس ظَاُْٗااا َٚهاُْٗاااٚ ,استًاات ٖااص ٙإػااا ٌ٥أُٖٝاا ١ناابري ٠خاقاا ٗ ١ساياا١
إٓاظعااات ٭ْٸٗااا تتعًاال َااس ٣قباا ٍٛايٓٛاااّ ايكاااْ ْٞٛيٛدااٛز ايتعاقااس ابتااسا٤ٶَٛٚ ,قؿاا٘ َاأ
إيعاَ ١ٝا٫ها َٚا إشا نإ ايكب ٍٛقس قسض قشٝشا أّ  ,٫إٍ داْب ؼسٜاس ايكاإْٛ
إڀبل عً ٢ايٓعاع ٚاحملهُ ١إدتك ١بٓٛط ٙتبعا يعٓاقط ايتٓاظع ايعَاْٚ ٞإهاْ. ٞ
ْٛٚطاڄ إٍ إٔ ايتعاقسات اٱيهرت ١ْٝٚعازَ ٠ا تتِ عٔ بعس ,ؾإْٗاا تاجري َػاأي ٗ ١غاٜا١
َٔ ا٭ُٖ ١ٝتتعًل بكعٛب ١ايتشكل َٔ ؾدكٚ ١ٝأًٖ ١ٝإتعاقس اٯخط عرب ايؿبهٖ ,١اا
ٜعطض إتعاقس اٱيهرتٕ ْٞٚداطط ايتعاقس َع ْاقك ٞا٭ًٖ ١ٝأ ٚؾاقسٖا ,نُا ٜعاطض
ايتكطف ايكاْ ْٞٛإربّ عرب ايٛغا ٌ٥ايتكٓ ١ٝبطَتٗا يًبڀ .ٕ٬إش ٜٓ ٫عكاس قاشٝشا َاا مل
ٜااتِ ؼسٜااس أططاؾاا٘ ؼسٜااسا زقٝكااا ,خكٛقااا َااا ٜتعًاال بٜٗٛاا ١ايڀااطف إتعاقااس ٚأًٖٝتاا٘
ايكاْ.)28(١ْٝٛ
َٚػأي ١ايتشكل َٔ أًٖ ١ٝإتعاقس ٜٔتعس َػاأي ١ؾٓٝا ١زقٝكا ١أَااّ ايتڀاٛض اياصٜ ٟعطؾا٘
فاٍ ايتكٓٝات ٗ ايتعاقس اٱيهرت ,ْٞٚا٭َط ايصٜ ٟػتسع ٞنطٚض ٠ايبشح عأ ٚغااٌ٥
تهُٔ بؿهٌ زقٝل ايتأنس ٚايتشكل َٔ أًٖ ١ٝإتعاقس إيهرتْٝٚا ,ا٭َط اياص ٟؾاهٌ
عا٥كاا ااڄ ٜكااااـ أَاااااّ قباااا ٍٛايهتاباااا ١اٱيهرتْٝٚاااا ٗ ١اٱثبااااات ,ؾكااااس عذااااع ايتكٓااااٌٝ
ٚإتدككاااٌ عااأ إهااااز ايٛغااا ١ًٝايتكٓٝااا ١اؿامسااا ١ايااايت تهااأُ ايتشكااال َااأ أًٖٝااا١
إتعاقس ٗ ٜٔاسااٍ اٱيهرتْٚا ٞبؿاهٌ زقٝال ٜٚكاٝاٚ ,عًا ٢اياطغِ َأ شياو ؾكاس مت
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اغااتشساخ بعااض ايٛغااا ٌ٥اياايت ّهاأ إتباعٗااا ْػاابٝاڄ ي٬بتعاااز َاأ ايٛقااٛع ٗ ؾااذ إبااطاّ
عكاااٛز َاااع أؾااادام ْاقكااا ٞأ ٚعاااسّ ٞا٭ًٖٝاااَ ١جاااٌ ايتٛاقٝاااع اٱيهرتْٝٚاااٚ ١دٗاااات
ايتكااسٜل اٱيهرتْٚااٚ ٞتكٓٝااات ايتؿااؿريٚ ,اياايت أتاستٗااا ايتؿااطٜعات ايسٚيٝااٚ ١ايساخًٝاا١
اييت اٖتُت باٱثبات ٗ إعاَ٬ت اٱيهرت.١ْٝٚ
َٚاااأ مثاااا ١ؾااااإٕٸ َاااأ أٖااااِ َتڀًبااااات ؼكٝاااال ا٭َاااأ ايكاااااْ ْٞٛ٭طااااطاف إعاااااَ٬ت
اٱيهرتْٝٚاٖ ,١ا ٛبٓااا ٤ايآ ِٛايكاْْٝٛااٚ ١ايتكٓٝا ١ايكاازض ٠عًاا ٢ػااٚظ عكبااات ايتعابري عاأ
اٱضاز ٠اٱيهرتْٝٚااٚ ١نؿاياا ١غااطٚ ١ٜأَاأ إعًَٛااات َاأ سٝااح غاا ١َ٬بٝاْاتٗااا ٚقااش١
تٛثٝكٗااَٚ ,اأ خاا ٍ٬شيااو ٜااتِ نااُإ َٛثٛقٝاا ١ايهتاباا ١اٱيهرتْٝٚااٚ ١تااٛؾري ايجكاا ١ؾٗٝااا
ٚشيو َٔ أدٌ ا٫عرتاف بٗا نٛغا ١ًٝٱثباات ايعكاٛز اٱيهرتْٝٚا ١إربَا ١عارب اْ٫رتْات,
ٚشيو َٖ ٛا عًُت عًا ٢ؼكٝكا٘ ايعسٜاس َأ ايتاسابري ايتؿاطٜع ١ٝعًا ٢ايكاعٝس ٜٔاياٛطا
ٚايسٚي.ٞ
خاُاااا:١
تٓاٚيااات ايسضاغااا ١بايبشاااح قاااا٫ٚت ايؿكااا٘ ٚايكهاااا ٤اؾاٖاااس ٠ي٬عتاااساز بايهتابااا١
اٱيهرتْٝٚاا ١نااسي ٌٝإثبااات ايتكااطؾات ايكاْْٝٛااٚ ,١شيااو َذااطز ا٫غااتعاْ ١بايكٛاعااس
ايعاَااا ١يٲثباااات ز ٕٚاؿادااا ١إٍ تعسًٜاااٗا َاااا ٜاااتَ ِ٥٬اااع ايڀبٝعااا ١اي٬چَازٜااا ١يًهتابااا١
اٱيهرت.١ْٝٚ
ٚشيو َٔ خ ٍ٬ايتٛغع ٗ ا٫غاتجٓا٤ات ٚايجػاطات ايتؿاطٜع ١ٝايايت مشًات بٛدا٘ خاام
ا ؿا٫ت اييت ًٜ ٫اعّ ؾٗٝاا ٚداٛز اياسي ٌٝايهتاابٚ ٞايايت تطداع إٍ َباسأ سطٜا ١ا٫ثباات,
ٚناااصيو ا٫غاااتجٓا٤ات اياااٛاضز ٠عًااا ٢قاعاااسٚ ٠دااا ٛاٱثباااات بايهتابااا ,١بإ٫نااااؾ ١إٍ
ا٫تؿاقاااات إربَااا ١باااٌ ا٭طاااطاف ايااايت تكهااا ٞباغاااتبعاز ايهتابااا ١ايٛضقٝااا ٗ ١اٱثباااات
ٚا٫نتؿا ٤بايهتاب ١اٱيهرت.١ْٝٚ
إ٫چ أْٸ٘ تباٝٸٔ َأ ايسضاغا ١باإٔٸ ٖاص ٙاحملاا٫ٚت قاازؾتٗا ايعسٜاس َأ إكااعب تعاٛز ٗ
فًُاااٗا إٍ ايتؿاااهٝو ٗ َاااس ٣تاااٛاؾط ايهتابااا ١اٱيهرتْٝٚااا ١عًااا ٢عٓاقاااط اياااسيٌٝ
ايهتاب ٞايهاٌَ َأ دٗاَٚ ,١أ دٗا ١أخاط ٣ؾاإ ٸٕ اٱثباات بايهتابا ١اٱيهرتْٝٚا ١أَااّ
ايكهاااا ٤عًاا  ٢نااا ٤ٛايكٛاعاااس ايعاَااا ١قباااٌ ا٫عااارتاف ايتؿاااطٜع ٞعذٝتٗاااا ,بكااا ٞضٖٓٝاااا
بايػااااًڀ ١ايتكسٜطٜاااا ١يكهااااا ٠إٛنااااٛع ٚقٓاااااعتِٗ بٗاااااٚ ,عػااااب ٚااااطٚف نااااٌ ساياااا١
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٬َٚبػاااتٗاٚ ,غايبااا َااا نااإ ايكهااآّ ٠شاا ٕٛايهتاباا ١اٱيهرتْٝٚاا ١سذٝااْ ١اقكااٗ ١
اٱثباتَ ٖٛٚ ,ا ٜا٪ز ٣إٍ ا٫خا ٍ٬بايجكا ٗ ١إعااَ٬ت اٱيهرتْٝٚا ١ايايت أناشت مسا١
ٖصا ايعكط.
ٜهااف إٍ شياو نًاا٘ إٔٸ ٖاص ٙاحملاا٫ٚت قااس اقاڀسَت بابعض ايعكبااات ايايت أثاضٖااا
اٱثباااات بايهتابااا ١اٱيهرتْٝٚاااٚ ,١ايااايت تتعًااال أغاغا ااڄ بااابعض ا٫ؾااارتاطات ٚإبااااز٨
ايكاْْٝٛاااا ١اياااايت ٜكاااا ّٛعًٗٝااااا ْٛاااااّ اٱثبااااات إكٝااااسٚ ,اياااايت تعٝاااال اٱثبااااات بايهتاباااا١
اٱيهرت,١ْٝٚ
 َٔٚداْب آخط ؾإٕ ؾٛٝع اغتدساّ ايٛغا ٌ٥إعًَٛاتٝا ٗ ١إباطاّ ايتكاطؾات ايكاْْٝٛا١
ٚتٓؿٝااصٖا عًاا ٢إػاات ٌٜٛايااٛطا ٚايااسٚي ٞقااس نؿااـ عاأ اؿاداا ١إٍ تعااس ٌٜقااٛاٌْ
اٱثباااات ٕػااااٜطٖ ٠اااصا ايتڀاااٛضٚٚ ,ناااع تٓٛااا ِٝقااااْٜ ْٞٛهؿاااٌ ا٫عااارتاف يًهتاباااٗ ١
ايؿهٌ اٱيهرت ْٞٚسذٝٸا ٗ ١اٱثباات َػاا ١ٜٚيًهتابا ١احملاطض ٠عًا ٢ايسعاَا ١ايٛضقٝا.١
 ٖٛٚا٭َط ايص ٟعًُت عً ٢ؼكٝك٘ ايعسٜاس َأ إ٪غػاات ايتؿاطٜع ١ٝايسٚيٝاٚ ١اٱقًُٝٝا١
ٚايٛطٓ ١ٝا٭دٓبَٗٓ ١ٝا ٚايعطب.١ٝ
اهلاٛاَااـ ٚإاطادااع:
(ٜ -)1ؼ قُ س و ,ٞايكطا ٔ٥ايكاْٚ ١ْٝٛسذٝتٗا ٗ ا٫ثبات ,زاض ايٓٗه ١ايعطب ,1990 ,١ٝمَٚ 41اا
بعسٖا.
( -)2عبس ايععٜع إطغٛٓ ٞزَ ,س ٣سذ ١ٝاحملطض اٱيهرت ٗ ْٞٚاٱثبات ٗ إػا ٌ٥إسْٚ ١ٝايتذاض,١ٜ
ز ٕٚزاض يًٓؿط ,2005 ,م .59قُس سػاّ قُٛز يڀؿ ,ٞا٫طاض ايكاْ ْٞٛيًُعاَ٬ت اٱيهرت" ١ْٝٚ
زضاغاا ٗ ١قٛاعااس اٱثبااات ٗ إااٛاز إسْٝااٚ ١ايتذاضٜااَ ١ااع اؾاااض ٠خاقاا ١ياابعض قااٛاٌْ ايبًااسإ ايعطبٝاا,١
ايٓػط ايصٖيب يًڀباع ,١ايكاٖط.2002 ,1ٙ ,٠م َٚ 37ابعسٖا.
( -)3قهاات ايااسا٥ط ٠ايتذاضٜااَ ١شهُاا ١اياآكض ايؿطْػاا ١ٝسهُ ااڄ قااسض ٗ  07زٜػااُرب 1997ظااٛاظ
إثباات قبا ٍٛاؿٛايا ١عأ ططٜال ضغاايَ ١طغااً ١بايؿاانؼ ٚايايت تهاَ ٕٛػاذًٚ ١قؿٚٛا ١عًا ٢زعاَاا١
إيهرت ١ْٝٚغري ٚضقٜٛٓ .١ٝط:
Cass, Chambre commerciale, du 2 décembre 1997, 95-14.251, Publié au bulletin
1997 IV N° 315 p. 271,dalloz.1998, p 192

( -)4إاز َٔ )335( ٠ايكاْ ٕٛإسْ ٞاؾعا٥ط ,ٟإاز َٔ )30( ٠قاْ ٕٛايبٓٝات ا٭ضزْ ,ٞإاازَ )62( ٠أ
قاْ ٕٛاٱثبات إكط ,ٟإاز َٔ )1347( ٠ايكاْ ٕٛإسْ ٞايؿطْػ.ٞ
( -)5عاطـ عبس اؿُٝسَ ,بسأ ايجبٛت بايهتابا ٗ ١نا ٤ٛايتڀاٛض ايتهٓٛياٛد ٞاؿاسٜح ,زاض ايٓٗها١
ايعطب ,2002 ,,١ٝم َٚ 46ا بعسٖا.
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( -)6قُس سػاّ قُٛز يڀؿ ,ٞإطدع ايػابل ,م َٚ 60ا بعسٖا.
( -)7اعترب ايكهاا ٤ايؿطْػا ٗ ٞايعسٜاس َأ ا٫سهااّ ايكاازض ٠عٓا٘ ايتػاذ٬ٝت اياٛاضز ٠عًا ٢ايؿاطا٘٥
إُػٓڀَ ١جاب ١بسا ١ٜثبٛت بايهتابَٗٓ ١ا:
Ca.dijon, 29 juin 1955, dall , 1955, jur, p 583.ca.dijon, 26 juin 1957, J.C.P. ,1957 ,
II, 10279. ces arrêts cité par Dominique mougenot , droit des obligations , la preuve,
3° édition, larcier 2002, p 294.

نُا اعتربت قهُ ١ايآكض إكاط ١ٜناصيو ضغاا ٌ٥ايؿاانؼ َجاباَ ١باسأ ايجباٛت بايهتاباَ ,١أ
خ ٍ٬ايٓكض إسْ ٞضقِ  987يػٓ 69 ١م دًػَٓ ,2000/6/22 ١ؿٛض بتاضٜذ  1زٜػُرب  2011عًا٢
إٛقاع اٱيهرتْٚإ ٞهتاب ا٫غتؿااضات ايكاْْٝٛاٚ ١أعُاااٍ احملاَاا ٠يًُػتؿااض ايكااْ ْٞٛاباطاٖ ِٝخًٝااٌ
ايتاي:ٞ
http: //kenanaonline.com/users/ibrahimkhalil/posts/352252

تاضٜذ ا٫ط٬ع  2016/03/29عً ٢ايػاع.00 :16 ١
( -)8إاز َٔ )336( ٠ايكاْ ٕٛإسْ ٞاؾعا٥ط ,ٟإاز َٔ )63( ٠قاْ ٕٛاٱثبات إكط ,ٟإاازَ )30( ٠أ
قاْ ٕٛايبٓٝات ا٭ضزْ ,ٞإاز َٔ )1348( ٠ايكاْ ٕٛإسْ ٞايؿطْػ.ٞ
( -)9غًُٝإ َطقؼ ,إطدع ايػابل ,م .428
( -)10قُس سػاّ قُٛز يڀؿ ,,ٞإطدع ايػابلَٚ 57 ,ا بعسٖا.
(ٜٛٓ -)11ااط إااازَ )60( ٠اأ قاااْ ٕٛاٱثبااات إكااط ,ٟإااازَ )1/28( ٠اأ قاااْ ٕٛايبٓٝااات ا٭ضزْاا ,ٞإاااز٠
( َٔ )333ايكاْ ٕٛإسْ ٞاؾعا٥ط...ٟ
( -)12عبس ايطظام ايػٓٗٛض ,ٟإطدع ايػابل ,م .367
( -)13قسض بتاضٜذ ْٛ 08ؾُرب  1989عٔ قهُ ١ايٓكض ايؿطْػ ١ٝسهِ قهاٜ ٞ٥كه ٢بأْا٘ " :ؾُٝاا
تعًل باؿكٛم اييت َٓح ؾٗٝا يٮططاف سط ١ٜايتكطف ,ؾاإٕ ا٫تؿاقاات ايايت تتعًال بكٛاعاس اٱثباات تعاس
َؿطٚع.١
Cass, 1ére civ, 08 novembre1989, 86-16.197, Publié au Bulletin 1989 I N° 342 p.
230 .

ٚأنس قها ٤ايٓكض إكط ٟنصيو ٗ قطاضات٘ :باإٔ قٛاعاس اٱثباات غاري َتعًكا ١بايٓٛااّ ايعااّ ٚهاٛظ
ا٫تكاف عً ٢كايؿتٗا قطاس ١أ ٚنُٓاڄ ,نُا هٛظ يكاسب اؿل ٗ ايتُػو بٗا إٔ ٜتٓاظٍ عَٓ٘ٔ ,
ٖااااص ٙايكااااطاضات ايڀعاااأ ضقااااِ  2500يػاااآ 75 ١م دًػااااَ ,2006/ 2/ 14 ١ؿاااااض ايٝاااا٘ عًاااا ٢إٛقااااع
اٱيهرت ْٞٚيهً ١ٝاؿكٛم ظ اَع ١إٓكٛضَ ٠كط ,قػِ ا٫سهاّ ايكهاٚ ١ٝ٥إباز ٨إػتكط عًٗٝا,
ايتاي:ٞ
http: //www.f-law.net/law/archive/index.php/t-78247.htm.l

تاضٜذ ا٫ط٬ع  2016/03/29عً ٢ايػاع.10 :16 ١
( -)14قُااس سػااٌ َٓكااٛض ,قاااْ ٕٛا٫ثباااتَ ,باااز ٨اٱثبااات ٚططقاا٘ ,زاض إعاااضف ,ا٫غااهٓسض,١ٜ
 ,1998م َٚ 10ا بعسٖا.
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( -)15إاز َٔ 324 ٠ايكاْ ٕٛإسْ ٞاؾعا٥ط ,ٟإاز َٔ 1317 ٠ايكاْ ٕٛإسْ ٞايؿطْػ ,ٞإاازَ 06 ٠أ
قاْ ٕٛايبٓٝات ا٭ضزْ ,ٞإاز َٔ 10 ٠قاْ ٕٛاٱثبات إكط.ٟ
( -)16ايسَٝاط ٞتاَط قُس غًُٝإ ,إثبات ايتعاقس اٱيهرت ْٞٚعرب اْ٫رتْت" زضاغاَ ١كاضْا ,"١بٗذاات
يًڀباعَ ,١كط ,ايڀبع ١ا ,2009 ,,ٍٚ٫م .105
( -)17إاز َٔ 333 ٠ايكاْ ٕٛإسْ ٞاؾعا٥ط ,ٟاإازَ 1/28 ٠أ قااْ ٕٛايبٓٝاات ا٭ضزْا ,ٞإاازَ 60 ٠أ
قاْ ٕٛاٱثبات إكط ,ٟإاز َٔ 1341 ٠ايكاْ ٕٛإسْ ٞايؿطْػ.ٞ
(ٖ -)18صا بايٓػب ١يًتكطف ايكاْ ْٞٛإسْ ٞأَا ايتكطف ايكاْ ْٞٛايتذاض ٟؾُٝهٔ اثبات٘ بهاؾ ١طاطم
اٱثبات َُٗا بًػت قَ ١ُٝبًػ٘ َا مل ٜٓل ايكاْ ٕٛعً ٢خ٬ف شيوٜٛٓ .ط قطٚف َٛغ ,٢غًڀ ١ايكانٞ
إااسْ ٗ ٞتكااسٜط ايااسي  ٌٝايهتاااب ,ٞفًاا ١إؿهااط ,داَعاا ١قُااس خٝهااط ببػااهط ,٠ايعااسز ايجااأَ,
م .92
(َ ٖٛٚ -)19ا أنست٘ ايعسٜس َٔ ا٭سهااّ ايكهاا ١ٝ٥اؾعا٥طٜاَ ١أ بٗٓٝاا َاا داا ٤با٘ ادتٗااز احملهُا١
ايعًٝااا ٗ إسااس ٣قطاضاتٗااا " :إثبااات ؾااطا ٤عكاااض بعكااس ضمساا -ٞإزخاياا٘ ناأُ تطناا - ١بٓااا ٤عًاا ٢ؾااٗاز٠
ايؿٗٛز ك ايؿ ١يًكاْ َٔ ,ٕٛإكطض قاْْٛا أْ٘  ٫هٛظ اٱثبات بايبٚ ١ٓٝيٛمل تعز ايك ١ُٝعً ٢أيـ زز ؾُٝا
ىايـ أ ٚهاٚظ َا اؾتٌُ عًَ ٘ٝهُ ْ٘ٛعكس ضمس َٔٚ ٞثِ ؾإ ايكها ٤غ٬ف ٖصا إبسأ ٜعس كايؿا
يًكاْ ,".. ٕٛقطاض َ٪ضر ٗ ًَ 1986/06/16اـ ضقاِ  41632اسًا ١ايكهاا ١ٝ٥يػآ 1992 ١ايعاسز 03
ايكااؿشٚ . 61 ١نااصيو ايكااطاض إ ا٪ضر ٗ ًَ 1989/12/27ااـ ضقااِ  63320اسًاا ١ايكهااا ١ٝ٥يػاآ١
 1993ايعسز  03ايكؿش.21 ١

( -)20إاز َٔ 326ٚ 325 ٠ايكاْ ٕٛإسْ ٞاؾعا٥ط ,ٟإاز َٔ 09ٚ 08 ٠قاْ ٕٛايبٓٝات ا٭ضزْ ٞضقِ 30
يػٓ ,1952 ١إاز َٔ 10ٚ 09 ٠قاْ ٕٛاٱثبات ٗ إٛاز ايتذاضٚ ١ٜإسْ ١ٝإكط ٟضقِ  25يػٓ.1968 ١
( -)21ايسَٝاط ٞتاَط قُس غًُٝإ ,إطدع ايػابل ,م .108
( -)22قُس عُاض تٝباضَ ,س ٣سذ ١ٝاحملطض اٱيهرت ٗ ْٞٚفاٍ اٱثبات ٗ ايكاْ ٕٛايًٝيبَ ,ؿاضن١
ب ا إُ٪ط ايعًُاا ٞإػاااضب ٞا٭ ٍٚساا ٍٛإعًَٛاتٝااٚ ١ايكاااْ ,ٕٛإٓعكااس ٗ ايؿاارتَ ٠اأ  28إٍ  29أنتااٛبط
 , 2009أنازّ ١ٝايسضاغات ايعًٝا ططابًؼ بًٝبٝا ,م .23
( -)23أنس قها ٤ايٓكض ايؿطْػ ٞعً ٢إٔ ايكان ٗ ٞاغتٓاز ٙعً ٢زي ٌٝإثبات َعٌ ,هاب إٔ ٜهإٛ
ٖصا ايسي ٌٝقازضاڄ َٔ اـكِ ْؿػ٘ ستّ ٢هٔ ا٫ستذاز ب٘.
Cass. 1re civ., 23 juin 1998, n° 96-11.486, Bull. civ. I, n°220 ; Cass. 1re civ., 14 mai
2009, n° 08-10.457. Mustapha Mekki, «Charge de la preuve et présomptions légales.
L'art de clarifier sans innover», Dossier «la réforme du droit des obligations», Droit
et patrimoine, septembre 2015, n° 250, p. 43

( -)24ؾأداظت بعض ايتؿاطٜعات يًتاادط إ ٜتُػاو باسؾاتط ٙناس خكاُ٘ اشا ناْات َٓتُٛاَ ١جاٌ إااز٠
 َٔ 1329ايكاْ ٕٛإسْ ٞايؿطْػٚ ٞإاز َٔ 16 ٠قااْ ٕٛايبٓٝاات ا٭ضزْاٚ ٞإاازَ 17 ٠أ قااْ ٕٛاٱثباات
إكط , ...ٟإ٫چ إ ٖص ٙايتؿطٜعات نٝكت َأ ٖاصا ا٫غاتجٓا ٤يعاسّ اعتبااض ٖاص ٙاياسؾاتط زيا٬ٝڄ نااَ٬ڄ,
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ٚدعًت َٓ٘ َبسأ ثبٛت بايهتابٜ ١ػُح يًكان ٞبتهًُت٘ بااي ٌُٝإتُُا ١إٍ اَ ٟأ اـكاٌُٜٛٓ .اط
إاز َٔ 330 ٠ايكاْ ٕٛإسْ ٞاؾعا٥ط.ٟ
( -)25عباااؽ ايعبااٛزَ ,ٟااس ٣تعاااضض اٱثبااات بايػاآسات اٱيهرتْٝٚااَ ١ااع قاعااس ٠عااسّ دااٛاظ اقااڀٓاع
اـ كِ زي٬ٝڄ يٓؿػ٘ ,فً ١داَع ١نطب ٤٬ايعًُ ,١ٝاسًس اـاَؼ ,ايعسز ايطابع ,2007 ,م .118
)(26

- cass, chambre civile 1, du 2 avril 1996, 93-17.181, publié au bulletin.civ.1,
1996, n° 170 p. 119 ; d. 1996 somm, p 329.note p. delebecque.

(ٜٛٓ -)27ااط َااطظٚم ْاا ٛاهلااس , ٣ايرتاناا ٗ ٞايعكااٛز اٱيهرتْٝٚااَ ,١ااصنط ٠يٓٝااٌ ؾااٗاز ٠إادػااتري ٗ
ايكاااْ ,ٕٛداَعاااَٛ ١يااٛز َعُاااط ٟنًٝااا ١اؿكااٛم ,تٝاااعٚ ٟظ ,2012 ,ٚمٚ .20ؾااطاح َٓااااْ ,ٞايعكاااس
اٱيهرتٚ ْٞٚغ ١ًٝإثبات سسٜج ٗ ١ايكاْ ٕٛإسْ ٞاؾعا٥ط ,ٟزاض اهلس ,٣اؾعا٥ط .2009 ,م .132
( -)28خايس ٖسٚح إبطاٖ , ِٝإبطاّ ايعكس اٱيهرت"ْٞٚزضاغاَ ١كاضْا ,"١اياساض اؾاَعٝا ,١ا٫غاهٓسض,١ٜ
م. 62
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