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  المستخمص
 لـ وقت في الغالب الدليل ىي كانت فقد, األدلة أقوى  مف الماضي في الشيادة كانت  

 ـالمقا ليا اف عمى داللة( البينة) باسـ تستأثر الشيادة وكانت, منتشرة فيو الكتابة تكف
 ثـ تسود، الكتابة بدأت االمية ظل وتقمص الكتابة انتشرت وعندما البينات، في األوؿ
 عميو تنطوي  لما الثاني المكاف إلى الشيادة ونزلت ، اإلثبات في األوؿ المكاف اخذت
 وقد لمنسياف معرضوف  وىـ الشيود، وصدؽ أمانة عمى تقـو فالشيادة, عيوب مف

 الحقيقة بغير يشيدوف  شيود وجود ىو وشيوًعا تأثيًرا لؾذ مف واألكثر بل, الدقة تنقصيـ
, راجحة كفتيا الكتابة اف حيف في, االبتزاز أو لمتيديد لتعرضيـ نتيجة أو ماؿ مقابل
 مقدًما أعد   دليل وىي لموقائع ضبًطا وأكثر اداءً  أدؽ فيي التزوير عف بعيدة كانت وكمما
 الغرض ليذا اعدت ألنيا شاممة؛ احاطة إثباتيا المراد بالواقعة ليحيط

 الشيادة, االثبات. قانوف  الكممات المفتاحية:
Abstract 

   In the past, the testimony was one of the strongest evidence, as it 

was the predominant evidence at a time when writing was not 

widespread, and the testimony was accounted for in the name 

(evidence) indicating that it had the first place in the evidence, and 

when writing spread and the shadow of illiteracy diminished, 

writing began to prevail, and then took the place The first is in the 
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proof, and the testimony was lowered to the second place because 

of the defects it entails. The testimony is based on the honesty and 

truthfulness of the witnesses, and they are prone to forgetting and 

may lack accuracy, and even more than that, the effect and 

commonness is the presence of witnesses who testify against the 

truth in exchange for money or as a result of their exposure to 

threats or extortion. While the writing prevents it from being 

preponderant, and the farther it is from forgery, it is more accurate 

in performance and more in control of the facts. Because it was 

prepared for this 

Keywords: testimony, proof. Law 

 المقدمة
أي بمعنى أف القانوف ال يوفر الحماية لمحق ما لـ  -يمكف القوؿ بأفَّ ال حق بدوف دليل

يوجد دليل يسنده ويظيره؛ واظيار الحق كوجود مادي لو أدواتو القانونية التي مف 
 .(ٔ)خالليا تتيح لصاحب الحق أف يكشف عنو ومف ثـ اسباغ الحماية القانونية لو

ماضي مف أقوى األدلة, فقد كانت ىي الدليل الغالب في وقت لـ وكانت الشيادة في ال
تكف الكتابة فيو منتشرة, وكانت الشيادة تستأثر باسـ )البينة( داللة عمى اف ليا المقاـ 
األوؿ في البينات، وعندما انتشرت الكتابة وتقمص ظل االمية بدأت الكتابة تسود، ثـ 

لشيادة إلى المكاف الثاني لما تنطوي عميو اخذت المكاف األوؿ في اإلثبات ، ونزلت ا
مف عيوب, فالشيادة تقـو عمى أمانة وصدؽ الشيود، وىـ معرضوف لمنسياف وقد 
تنقصيـ الدقة, بل واألكثر مف ذلؾ تأثيًرا وشيوًعا ىو وجود شيود يشيدوف بغير الحقيقة 

كفتيا راجحة, مقابل ماؿ أو نتيجة لتعرضيـ لمتيديد أو االبتزاز, في حيف اف الكتابة 
وكمما كانت بعيدة عف التزوير فيي أدؽ اداًء وأكثر ضبًطا لموقائع وىي دليل أعد  مقدًما 

 . (ٕ)ليحيط بالواقعة المراد إثباتيا احاطة شاممة؛ ألنيا اعدت ليذا الغرض

                                                           
(1)

ضٙ نفرّ ْايم انعجٛهٙ، ادنح اإلشثاخ فٙ انذعٕٖ انًذَٛح, دساعح يماسَح, داس انغُٕٓس٘, انما 

 .7, ص6112تٛشٔخ, نثُاٌ, انطثعح األٔنٗ, 
(6)

, 6112د. عظًد عثذ انًجٛذ تكش، ششح لإٌَ اإلشثاخ , داس انغُٕٓس٘, تٛشٔخ, نثُاٌ,  

 .313/313ص
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 .(ٔ)وقد عرفت الشيادة بأنيا إخبار االنساف في مجمس القاضي بحق عمى غيره لغيره
البحث بعد التطرؽ إلى أىميتو وأىدافو وخالصتو إلى ثالث مطالب وىنا ينقسـ ىذا 

يتناوؿ األوؿ نطاؽ اإلثبات بالشيادة, ويتناوؿ الثاني إجراءات سماع الشيادة ويتناوؿ 
 الثالث حجية الشيادة وموانعيا.

تنبع أىمية ىذا البحث مف أىمية الشيادة, بكونيا وسيمة إثبات يمكف  أهمية البحث:
 ييا مف قبل اطراؼ الدعوى إلثبات حقوقيـ.االلتجاء إل

. وقولو (ٕ)َّ حط مض خضُّٱ كما انيا ذكرىا هللا تعالى في القرآف الكريـ بقولو تعالى:  
 .(ٖ)َّ  يث ىث نث مثُّٱ تعالى: 

كما انيا تستعمل في الدعاوى المدنية, بل ويعوؿ عمييا كثيًرا في مجاؿ التحقيق الجزائي 
يت إلييا وتقيدىا مف قبل المشرع باستعماليا في حدود واالداري, أما االنتقادات التي وج

مبمغ معيف, ليس بسبب تضائل اىميتيا, بل بسبب انعداـ الصدؽ والنزاىة والحيادية 
 وخراب الذمـ لدى أغمب الناس وانتشار شيود الزور.

لسنة  ٗٔبسبب خمو قانوف انضباط موظفي الدولة والقطاع العاـ رقـ  أهداف البحث:
ؿ مف اإلشارة إلى أدلة اإلثبات والتي مف ضمنيا )الشيادة(, فإفَّ ىذا المعد ٜٜٔٔ

البحث ييدؼ إلى تمكيف القائـ بالتحقيق االداري مف االستعانة بو, في كيفية التعامل 
مع تعدد الشيادات أو تضاربيا أو اتفاقيا عمى امر واحد, وكيفية تجزئة الشيادة 

يا وبناء القرار عميو, إضافة إلى معالجتو لحالة الواحدة, واخذ ما يمكف التعويل عميو من
ف كاف  فقداف السند الكتابي الذي يعد المرتكز المعتمد عميو في مجاؿ العمل االداري وا 

 ىذا البحث تطرؽ لمشيادة في المجاؿ المدني وليس اإلداري.
عمى الرغـ مف كوف الشيادة أداة مف ادوات اإلثبات, ونص عمييا قانوف خالصة البحث:

( إال أنَّو يالحظ أفَّ المشرع احاط بيذه االداة الكثير ٜٚإلى  ٙٚاإلثبات في المواد مف )
مف القيود, عمى الرغـ مف كونيا ال تتـ إال في حدود مبمغ معيف إذا كاف ىذا المبمغ 

                                                           
(1)

, 6112/ 6117شثاخ , ششةح انعاذ,, تٛشٔخ, نثُاٌ, د. آدو ْٔٛة انُذأ٘، انًٕجض فٙ لإٌَ اإل 

 .112ص
(6)

 .626انثمشج، يٍ اٜٚح  
(3)

 .6انطالق، يٍ اٜٚح  
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يمثل جزًءا مف مبمغ تزيد قيمتو مف الحد المقرر إلثباتو بالشيادة, وكذلؾ في حالة 
استثناًء فيذا األمر يتطمب وجود دليل كتابي في األصل ولكف ف ْقد  اإلثبات بالشيادة

ولكف رغـ ذلؾ كمو يمكف ألطراؼ , ب اىماؿ صاحبو بل بسبب قوة قاىرةليس بسب
الدعوى االلتجاء لمشيادة إلثبات الحق المتنازع فيو, وخصوًصا في الوقائع المادية التي 

 الدة والوفاة والزالزؿ.لـ تتجو إرادة األطراؼ الحداثيا مسبًقا كالو 
 المطمب األول

 نطاق اإلثبات بالشهادة 
لإلثبات بالشيادة قوة محددة في نطاؽ التصرفات القانونية, ألف األصل في اإلثبات 
يكوف لمدليل الكتابي, أما بالنسبة لموقائع المادية فإفَّ لمشيادة قوة مطمقة في اإلثبات لذا 

عدـ جواز اإلثبات بالشيادة, إذا كاف التصرؼ وضع المشرع العراقي قاعدة عامة ىي 
القانوني تزيد قيمتو عمى خمسة آالؼ دينار أو كاف غير محدد القيمة وكذلؾ ال يجوز 
إثبات ما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عميو دليل كتابي, ثـ أورد استثناًء عمى ىذه 

ية التي تزيد قيمتيا القاعدة أجاز فيو اإلثبات بالشيادة حتى بالنسبة لمتصرفات القانون
عمى خمسة آالؼ دينار وذلؾ في حالة فقد السند الكتابي بسبب ال دخل إلرادة صاحبو 

وىنا سنقسـ ىذا المطمب , (ٔ)فيو أو في حالة وجود مانع مف الحصوؿ عمى دليل كتابي
إلى فرعيف, يتناوؿ األوؿ حاالت اإلثبات بالشيادة اصاًل, فيما يتناوؿ المطمب الثاني 

 الت التي يجوز اإلثبات بالشيادة استثناًء.الحا
 الفرع األول

 حاالت اإلثبات بالشهادة اصالا  
( مف قانوف اإلثبات العراقي اإلثبات بالشيادة في الوقائع المادية, ٙٚاجازت المادة )
قيمتو عف /أواًل( فيو جواز اإلثبات إذا كاف التصرؼ القانوني ال تزيد ٚٚواجازت المادة )

وىنا ال بد مف التطرؽ إلى الوقائع المادية, والتصرؼ , ة آالؼ دينار( خمسٓٓٓ٘)
 القانوني في حدود مبمغ معيف بشيء مف التفصيل في النقطتيف التاليتيف:

                                                           
(1)

 .617, ص6117د. عثاط انعثٕد٘، ششح ادكاو لإٌَ اإلشثاخ , دساعح يماسَح, نثُاٌ,  
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إفَّ محل اإلثبات إمَّا أف يكوف تصرًفا قانونًيا أو واقعة مادية,  أوالا. الوقائع المادية:
ادية, أما التصرؼ القانوني ىو إرادة تتجو إلى والفرؽ بيف التصرؼ القانوني والواقعة الم

إحداث أثر قانوني معيف فيرتب القانوف عمييا ىذا األثر, ولما كانت ىذه اإلرادة ليا 
مظير خارجي ىو التعبير, فاف القانوف اقتضى أال يكوف إثبات ىذا التعبير كقاعدة 

 , وذلؾ العتباريف اساسييف:(ٔ)عامة, إال عف طريق الكتابة
التعبير عف إرادة تتجو إلحداث أثر قانوني أمر دقيق ، قد يغـ عمى الشيود ألف  .ٔ

  فال يدركوف معناه ، وال يؤدوف الشيادة فيو بالدقة الواجبة.
والتصرؼ القانوني فوؽ ذلؾ, ىو الذي تستطيع تييئة الدليل الكتابي عميو وقت  .ٕ

 .(ٕ)وقوعو, ومف ثـ كاف اشتراط الكتابة إلثباتو أمًرا ميسوًرا
أمَّا الواقعة المادية فيي أمر يحدث فيرتب عميو القانوف اثر سواء اتجيت إليو اإلرادة  

أـ لـ تتجو, وىذه الواقعة أما أف تكوف واقعة طبيعية ال دخل إلرادة اإلنساف فييا 
كالزالزؿ والجنوف والُعتو, وقد تكوف واقعة اختيارية, أي اعمااًل مادية تحدث بإرادة 

 الضار والفعل النافع.االنساف كالفعل 
وفي ضوء الوقائع المادية التي يجوز إثباتيا بالشيادة االستيالء ووضع اليد وعيوب 
اإلرادة كالغمط والتدليس واالكراه وىي ظروؼ خارجية تحيط بأحد المتعاقديف عند ابراـ 
ا العقد, مما يستحيل عميو إثباتيا بالكتابة ولذلؾ يكوف إثباتيا بالطرؽ كافة بما فيي

 .(ٖ)الشيادة, وكذلؾ االحتياؿ عمى القانوف والصورية بالنسبة إلى الغير
وىناؾ وقائع مادية ال دخل إلرادة اإلنساف في احداثيا كالموت والوالدة ومع ذلؾ فإفَّ 
األصل في إثباتيا ىي الكتابة, ولكف استثناًء إذا حرفت الكتابة أو فقدت فإنو يجوز 

( ٓٗ( مف القانوف المدني العراقي رقـ )ٖ٘ت عميو المادة )إثباتيا بالشيادة, وىذا ما نص
 (.ٜٔ٘ٔلسنة )

                                                           
(1)

ثالد انعشتٛح, يعٓذ د. عهًٛاٌ يشلض، يٍ طشق اإلشثاخ األدنح انخطٛح ٔإجشاءاذٓا فٙ ذمُُٛاخ ان 

 .32, ص1627انثذٕز ٔانذساعاخ انعشتٛح, عُح 
(6)

ياصٌ عاةٕل خضٛش، اإلشثاخ تانشٓادج فٙ انذعٕٖ انًذَٛح, تذس يمذو يٍ انطانة إنٗ انًعٓذ  

 .63, ص6111انمضائٙ, عُح 
(3)

 .663د. عثاط انعثٕد٘، ششح ادكاو لإٌَ اإلشثاخ , يشجع عاتك, ص 
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إذا كانت قيمة التصرؼ القانوني ال تزيد صرف القانوني في حدود مبمغ معين:ثانياا. الت
عف خمسة آالؼ دينار فإفَّ إثبات وجود ىذا التصرؼ القانوني أو انقضائو يكوف بكافة 

 .(ٔ)طرؽ اإلثبات ومنيا الشيادة
يقصد بالتصرؼ القانوني اتجاه اإلرادة إلى إحداث أثر قانوني معيف, فيرتب القانوف و 

عمييا ىذا األثر, كالعقد فيو تصرؼ قانوني يقوـ عمى تطابق إرادتيف وقد ينشئ الحقوؽ 
الشخصية أو يكسب الحقوؽ العينية, والحكمة مف السماح بإثبات ىذا المبمغ بالشيادة 

تعاقديف وتمكينيـ مف اإلثبات بالشيادة فقد وجد المشرع أف يرجع إلى تسييل امور الم
 .(ٕ)اشتراط الكتابة دوف خمسة آالؼ دينار قد يعوؽ التعامل بيف المتعاقديف

كما أفَّ تحرير عقد كتابي بيف امييف يستمـز بعض المصاريف ويضيع شيًئا مف الوقت, 
العقد. وال يخفى أْيًضا  وقد ال تتناسب تمؾ المصاريف وال الوقت الذي يضيع مع قيمة

أف شيادة الزور ال تخشى كثيًرا؛ ألف قيمة العقد ال تسمح بإرشاء الشيود, وال يميل 
شاىد لالنتقاـ مف خصـ بأف يشيد عميو كذًبا فيما ليس لو تأثر شديد عميو, واألمر ال 

يل يستحق شيادة الزور أْيًضا لممحاباة. ىذا فضاًل مف أف الخطأ أو النسياف يكوف قم
الوقوع في القيـ البسيطة, وميما كانت شيادة الشيود والقرائف قوية ال يجوز أف يثبت 

 .(ٖ)بيا ما قيمتو أكثر مف خمسة آالؼ دينار
والسؤاؿ الذي يتبادر لمذىف ىنا كيف يتـ اإلثبات في حالة قياـ نزاع بسبب التزاـ كانت 

لبة بو فيل لقيمة وقت المطاقيمتو وقت نشوئو أقل مف خمسة آالؼ دينار وزاد مف ىذه ا
العبرة في قيمة االلتزاـ وقت نشوئو ال وقت المطالبة بو مثاؿ ذلؾ , يمكف إثباتو بالشيادة

إذا اقترض شخص مف آخر مبمغ مالي مقداره خمسة آالؼ دينار لمدة سنة بفائدة 
ف طالب ٘مقدارىا  % فيجوز لمدائف )المقرض( أف يثبت وقت القرض بالشيادة حتى وا 

ثر مف خمسة آالؼ دينار, ألف الزيادة لـ تأت إال مف ضـ الفوائد إلى األصل. بأك

                                                           
(1)

( يٍ 2ٔانًعذنح تانًادج ) 1676( نغُح 117( يٍ لإٌَ اإلشثاخ انعشالٙ سلى )/ أٔلا 77انًادج ) 

 انرعذٚم األٔل نمإٌَ اإلشثاخ. 6111نغُح  32لإٌَ سلى 
(6)

, يكرثح 1676( نغُح 117د. فائض رٌَٕ جاعى، ادنح اإلشثاخ فٙ ضٕء لإٌَ اإلشثاخ سلى ) 

 .162, ص6113انغُٕٓس٘, نثُاٌ, 
(3)

 .212, ص6112ح اإلشثاخ , انجضء األٔل, يكرثح انعهى نهجًٛع, تٛشٔخ, نثُاٌ, ادًذ َشأخ، سعان 
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وكذلؾ في حالة شراء بطاقة اليانصيب مف قبل شخصيف بمبمغ يقل عف خمسة آالؼ 
دينار عمى أف يكوف الربح الذي تحققو مناصفة بينيما, فيجوز إثبات ذلؾ بالشيادة حتى 

أكثر مف خمسة آالؼ دينار. وكذلؾ ىو الحاؿ ولو ربحت البطاقة وكانت جائزة قيمتيا 
إذا اشتممت الدعوى محل النزاع عمى عدة طمبات كل طمب تقل قيمتو عف خمسة آالؼ 
دينار فيجوز إثبات ذلؾ بالشيادة, أما إذا كاف أحد الطمبات تزيد قيمتو عف ىذا المبمغ 

ا كاف محل االلتزاـ فال يمكف إثباتو بالشيادة وانما يثبت بالكتابة. اضافة إلى ذلؾ إذ
وقت نشوئو قيمتو ستة آالؼ دينار لكف المديف سدد نصف ىذا المبمغ وبقي النصف 
اآلخر فيل يمكف إثبات المبمغ المتبقي مف الديف غير المسدد بالشيادة؟ ىنا ال يجوز 
إثبات ذلؾ بالشيادة؛ ألف العبرة ليست بالمتبقي مف الديف وانما بمقداره وقت نشوئو 

 .(ٔ)وء كانت ستة الف دينار فال يمكف إثبات باقي ذلؾ الديف بالشيادةووقت النش
 الفرع الثاني

 حاالت اإلثبات بالشهادة استثناءا 
يجوز اإلثبات بالشيادة في حاالت معينة واستثناًء مف الوقائع المادية والتصرؼ 

وت القانوني في حدود مبمغ معيف ووفق شروط محددة, وىذه الحاالت ىي توفر مبدأ ثب
بالكتابة وفقداف السند الكتابي وتحقق المانع مف الحصوؿ عمى الدليل الكتابي ووجود 

 , وىذا ما سنتناولو في النقاط التالية:(ٕ)اتفاؽ أو نص قانوني يجيز اإلثبات بالشيادة
أجاز قانوف اإلثبات العراقي اإلثبات بالشيادة في  أوالا: وجود مبدأ ثبوت بالكتابة:

الذي تزيد قيمتو عمى خمسة آالؼ دينار إذا وجد ىذا المبدأ والذي  التصرؼ القانوني
 ىي: (ٖ)يتطمب وجوده توفر ثالث شروط

                                                           
(1)

 .322-322د. عظًد عثذ انًجٛذ تكش، ششح لإٌَ اإلشثاخ , يشجع عاتك, ص 
(6)

 ٔيا تعذْا. 23انماضٙ نفرّ ْايم، أدنح اإلشثاخ , يشجع عاتك, ص 
(3)

ٔانرٙ  6111نغُح  32يٍ لإٌَ سلى  (6( يٍ لإٌَ اإلشثاخ ٔانًعذنح تانًادج )72انًادج ) 

ذُض)ٚجٕص اإلشثاخ تانشٓادج فٙ انرظشفاخ انمإََٛح درٗ ٔنٕ ةاٌ انرظشف انًطهٕب ذضٚذ لًٛرّ 

( خًغح آلف دُٚاس إرا ٔجذ يثذأ شثٕخ تانكراتح, ٔيثذأ انصثٕخ تانكراتح ْٕ ةم ةراتح 2111عهٗ )

 ًذعٗ تّ لشٚة الدرًال(.ذظذس يٍ انخظى ٚكٌٕ يٍ شأَٓا أٌ ذجعم ٔجٕد انذك ان
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يتعيف لوجود مبدأ ثبوت بالكتابة أف توجد كتابة, وال يمـز في ىذه  وجود كتابة: . أ
الكتابة أف تأخذ شكاًل خاًصا, فالكتابة ذات مدلوؿ عاـ تنصرؼ إلى اوسع 

يحرر, لذلؾ استعمل المشرع العراقي عبارة )كل كتابة(  معانييا وتشمل كل ما
فقد تكوف مجرد عالمة ترمز لالسـ أو توقيًعا أو غير ذلؾ وكل كتابة تصمح 
ألف تكوف مبدأ ثبوت بالكتابة ما دامت ال تعد دلياًل كتابًيا كاماًل, فال محل 

 معيا لإلثبات بالشيادة أو بالقرائف القضائية.
التي تصمح مبدأ ثبوت بالكتابة كثيره ومتنوعو, فقد تكوف سنًدا وعميو فاف الكتابات 

عادًيا بخط الخصـ دوف أف يكوف موقًعا منو, وكذلؾ الرسائل العادية سواء كانت موقعة 
أو غير موقعة, ما داـ يمكف تقديميا أماـ القضاء ولو كانت غير موجية إلى الخصـ, 

عمى ىامش أو عمى ظير سند رسمي أو  وكذلؾ الدفاتر واالوراؽ المنزلية, وكل تأشير
ومف الممكف اعتبار الرسائل عبر  (ٔ)عادي إذا تضمف اقراًرا بديف أو بأي التزاـ آخر

 .(ٕ)الياتف أو االنترنيت مبدأ ثبوت بالكتابة
يشترط في الكتابة أف تكوف صادرة مف صدورها من الخصم أو َمن يمثمه: . ب

انونا, أّما إذا كانت الكتابة صادره الخصـ المراد اإلثبات ضده أو ممف يمثمو ق
مف شخص آخر, فال تعتبر مبدا ثبوت بالكتابة, بل يجوز اعتبارىا شيادة 
مكتوبة, ويقصد بالصدور, نسبة الكتابة إلى الخصـ مدعيا كاف أـ مدعى عميو, 
ُه, ألنَّو ال يحق لمخصـ أف  فالميـ صدور الكتابة مف الخصـ المراد اإلثبات ضدَّ

لنفسو, وصدور الكتابة قد يكوف ماديًّا وذلؾ بتحرير الورقة مف  يصطنع دليال
الخصـ سواء أكانت موقعة أـ غير موقعة, وقد يكوف الصدور معنويًّا, وذلؾ 
بأف يتـ تحرير الورقة بخط شخص آخر غير الخصـ ولكف بموافقتو, أي يسمـ 

تبر الخصـ بما ورد في الورقة, فتعتبر كأنيا صادرة مف الخصـ نفسو, وتع
الكتابة صادرة مف الخصـ نفسو إذا حررت ِمف قبل م ْف يمثمو وقت تحريرىا 

                                                           
(1)

 .667د. عثاط انعثٕد٘، ششح أدكاو لإٌَ اإلشثاخ , يشجع عاتك, ص 
(6)

( يٍ لإٌَ اإلشثاخ ٔانرٙ ذُض عهٗ )انضاو انماضٙ تاذثاع انرفغٛش انًرطٕس نهمإٌَ 3انًادج ) 

 ٔيشاعاج انذكًح يٍ انرششٚع عُذ ذطثٛمّ(. 
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كالمحامي والوصي والقيـ في حدود وكالة ووالية كل منيـ, وكذلؾ أقواؿ 
 . (ٔ)المحامي أثناء المرافعة أو في مذكراتو تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة

تجعل الكتابة يجب أف أن تجعل الكتابة الحق المدعى به قريب االحتمال: . ج
وجود الحق المدعى بو قريب االحتماؿ, أي مرجح الحصوؿ وأف ىناؾ مظنة 
عمى صحتو, وىذا يرجع إلى أف مبدأ الثبوت بالكتابة يشكل تحواًل في اإلثبات, 
فبداًل مف أف يذىب الدليل عمى الواقعة التي يجب إثباتيا لكسب الدعوى يؤكد 

ح الحصوؿ, ال ممكف حصولو واقعة جانبية تجعل الحق المدعى بو مرج
 .(ٕ)فقط

يضاؼ إلى ذلؾ أف م ف يتمسؾ بالكتابة بوصفيا مبدأ ثبوت بالكتابة اف يطمب مف 
المحكمة الترخيص لو بشيادة الشيود الستكماؿ داللتيا, فإف لـ يفعل كاف لمقاضي أف 

ة الشيود مف ال يعتد بالكتابة ألنيا ال تعد دلياًل كاماًل, فالقاضي ال يأمر باإلثبات بشياد
 تمقاء نفسو إلعماؿ داللة الكتابة التي تعد مبدأ ثبوت بالكتابة.

كما اف ىذا المبدأ ال يطبق عمى التصرفات التي أوجب المشرع فييا الكتابة باعتبارىا 
ركًنا في انعقادىا, كما ىو الشأف بالنسبة لمرىف التأميني والبيوع العقارية ألنو في ىذه 

ركًنا لوجود التصرؼ القانوني وبالتالي فإفَّ عدـ وجود الكتابة في  الحالة تعتبر الكتابة
ىذه التصرفات يؤدي إلى انعداـ التصرؼ القانوني وال يمكف إثباتو بالشيادة إذا وجد 

 .(ٖ)مبدأ ثبوت بالكتابة
قد يحصل الخصـ عمى دليل كتابي يثبت حقو وفًقا لمقانوف, ثانياا: فقدان السند الكتابي:

عميو أف يقدمو لممحكمة ألنَّو فقد منو بسبب طارئ أو قوه قاىرة, فالفقداف  ولكف يتعذر
يكوف عذًرا فيسمح لو القانوف بإثبات ىذا الحق بغير الكتابة ومنيا الشيادة, فميس مف 

                                                           
(1)

 .227/222يشجع عاتك, ص ,1د. ادًذ َشأخ، سعانح اإلشثاخ , ض 
(6)

, 1انماضٙ دغٍٛ خضٛش انشًش٘، دٔس انشٓادج فٙ اإلشثاخ انًذَٙ, يكرثح انغُٕٓس٘, نثُاٌ, طـ 

 .21, ص6112
(3)

 .136د. فائض رٌَٕ جاعى، ادنح اإلشثاخ فٙ ضٕء لإٌَ اإلشثاخ , يشجع عاتك, ص 
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العدؿ أف ُتسد أمامو وسائل اإلثبات األخرى بعد أف استحاؿ عميو تقديـ الدليل الكتابي, 
 .(ٔ)دائف وكذلؾ المديف فيما يخص إثبات قيامو بالوفاءوىذا األمر يتطمب عمى ال

 ويتطمب جواز اإلثبات بالشيادة بسبب فقداف السند الكتابي توفر أمريف ىما:
يجب عمى المتمسؾ  سبق وجود سند كتابي لدى من يطمب اإلثبات بالشهادة: . أ

ة, وأنَّو بالسند أف يثبت سبق وجوده وما احتواه وأنَّو كاف مستوفًيا شروطو القانوني
كاف رسميًّا, ومستوفًيا شكمو إذا كاف مف العقود الشكمية. ولكف إذا أعدـ السند ممف 
يراد التمسؾ بو ضده يجب أف نفرض أنَّو كاف مستوفًيا لكلِّ شروطو وشكمو ألنَّو 
لوال ذلؾ لما أقدـ عمى إعدامو وليس الزًما أف يشيد شيود فقد السند بسبب قيري 

ا لمسند ووقعوه, أو بانيـ رأوه وقرأوا محتوياتو بل يكفي اف يشيدوا بأنَّيـ كانوا شيودً 
 .(ٕ)بمضموف السند وفحواه وضياعو بسبب الحادث االجنبي

ويشترط في السبب األجنبي أف يكوف مف غير الممكف فقد السند بسبب أجنبي: . ب
توقعو وأف يكوف خارًجا عف إرادة الشخص الذي يتمسؾ بو, أمَّا إذا كاف فقد 

ند بسبب إىماؿ صاحبو فال يجوز لو أف يحتج بوجود السبب األجنبي. لذا الس
فإنَّو يتطمب مف المتمسؾ بالسند أف يثبت وجوده ابتداًء ثـ يثبت فقدانو بسبب 
فَّ  أجنبي فيثبت الحادث الذي يعدُّ قوًَّة قاىرة كالسرقة أو الحريق أو الفيضاف, وا 

دث ولو إلثبات ذلؾ أف يمجأ إلى ضياع ىذا السند وفقده كاف نتيجة ىذا الحا
كافة طرؽ اإلثبات بما فييا الشيادة والقرائف, ألفَّ محل اإلثبات ىنا وقائع ماديَّة 

 .(ٖ)يجوز إثباتيا بكافة طرؽ اإلثبات 
ال شؾ في أنَّو إذا منع الدائف  ثالثاا: وجود مانع من الحصول عمى الدليل الكتابي:

ل ما يجب إثباتو بيا, فال بد مف أف يسمح لو مانع مف االستحصاؿ عمى كتابة في ك
ال أضعنا حقَُّو مع أنَّو لـ يقصر في شيء ما داـ لـ يكف في  باإلثبات بالشيود وا 
استطاعتو أخذ مستند كتابي. وقد قيل ال تكميف بالمستحيل أو ال قبل الحد 

                                                           
(1)

 .632د. عثاط انعثٕد٘، ششح ادكاو لإٌَ اإلشثاخ , يشجع عاتك, ص 
(6)

( 12, ْٔزا يا َظد عهّٛ انًادج, )711/716د. ادًذ َشأخ، سعانح اإلشثاخ , يشجع عاتك, ص 

 يٍ لإٌَ اإلشثاخ انعشالٙ.
(3)

 .133/132د. فائض رٌَٕ جاعى، ادنح اإلشثاخ , يشجع عاتك, ص 
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قد يكوف . والمانع الذي يمنع الحصوؿ عمى دليل كتابي قد يكوف مادًيا و (ٔ)بالمستحيل
 أدبيًّا.
وىو المانع الذي ينشأ نتيجة ظروؼ خارجيَّة عند التصرُّؼ المانع المادي:  . أ

المبـر والتي تمنع مادًيا الحصوؿ عمى الدليل الكتابي, ومثل ىذا المانع يتحقَُّق 
في حالة قياـ المتعاقد بإنشاء تصرُّؼ قانوني ويتعذر عميو الحصوؿ عمى 

مثمة وقوع حادث مفاجئ حريق أو فيضاف أو زلزاؿ الوقت الكافي إلثباتو, ومف أ
أو حرب, فمف يتعرَّض لمثل ىذه األحداث ُيشكُِّل المفاجئة وبحوزتو أمواؿ أو 
أمتعة أف يودعيا لدى آخر بدوف أف يبـر عقد وديعو, ويجوز إثبات ذلؾ 

 .(ٕ)بشيادة الشيود والقرائف ميما كانت قيمة الوديعة
و يكوف سبب عدـ الحصوؿ عمى الدليل الكتابي ويقصد بو أنَّ  المانع األدبي: . ب

ًة بعالقات الخصوـ وقت إبراـ التصرؼ القانوني والتي قد  ظروًفا نفسيًَّة خاصَّ
تتمثل بالعالقات الزوجية وصمة النسب ما بيف األصوؿ والفروع أو ما بيف 

بة الحواشي إلى الدرجة الرابعة أو بيف أحد الزوجيف وأبوي الزوج اآلخر, فالمطال
ىنا بتحرير سند إثبات إذ قد تثير ىذه المطالبة معنى عدـ الثقة, وقد جرى 
العرؼ في بعض صور التعامل عمى عدـ أخذ دليل كتابي فييا, إذ ال يأخذ 
الطبيب مف المريض دلياًل كتابيًّا عمى العقد الطبي الذي يتولى بمقتضاه 

 .(ٖ)العالج
ىناؾ قواعد إثبات ثبات بالشهادة:رابعاا: وجود اتفاق أو نص قانوني يجيز اإل 

موضوعية تتعمق بعبء اإلثبات ومحل اإلثبات وطرقة, وتنقسـ قسميف قواعد موضوعية 
تتعمق بالنظاـ العاـ, كسمطو القاضي بتوجيو اليميف في حاالت محدده, وىذه ال يمكف 

                                                           
(1)

انعشالٙ  ( يٍ لإٌَ اإلشثاخ12, ٔانًادج, )212د. ادًذ َشأخ، سعانح اإلشثاخ , يشجع عاتك, ص 

 انًعذل. 1676( نغُّ 117سلى )
(6)

, ادًذ َشأخ، سعانح اإلشثاخ , يشجع عاتك, 132د. فائض رٌَٕ، أدنح اإلشثاخ , يشجع عاتك, ص 

 .232ص
(3)

 .632د. عثاط انعثٕد٘، ششح ادكاو لإٌَ اإلشثاخ , يشجع عاتك, ص 
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ة ال تتعمق وقواعد موضوعيَّ . (ٔ)االتفاؽ عمى مخالفتيا وبالتالي ال يمكف إثباتيا بالشيادة
بالنظاـ العاـ وال تتضمف قيوًدا عمى حرية اإلثبات أو سمطة القاضي فيو, كالقواعد التي 

 .(ٕ)تجيز االتفاؽ عمى اإلثبات بشيادة الشيود في حاالت يمـز القانوف إثباتيا بالكتابة
وىناؾ قواعد إجرائية تتعمق بإجراءات اإلثبات تعد مف النظاـ العاـ ألنيا تتصل بنظاـ 

لقاضي ومف ثـ يجب عمى القاضي والخصوـ االلتزاـ بيا وال يجوز مخالفتيا, إضافة ا
إلى وجود حالو جديرة بالذكر, وىي حالو جواز اإلثبات بالشيادة في التصرفات القانونية 
التي تزيد قيمتيا عف الحد المقرر إلثباتو بالشيادة, إذ كاف مصدر التصرؼ عقد 

 .(ٖ)مخالف لمنظاـ العاـ واآلداب
 المطمب الثاني

 إجراءات سماع الشهادة
لكل مف طرفي الدعوى أف يطمب إثبات دعواه بشيادة الشيود, فمف الممكف أف يطمبيا 
المدعي أو المدعى عميو, ويجب عميو أف يبيف الوقائع التي يريد إثباتيا كتابة أو شفاًىا, 

لمحضور إلى فال يصح لطالب اإلثبات بالشيادة أف يأخذ شيوده معو أو يدعوىـ 
المحكمة مف تمقاء نفسو ويطمب منيا سماعيـ, بل يجب عميو عرض األمر عمى 
المحكمة أواًل ويحدد الوقائع التي يريد استشيادىـ عمييا ولممحكمة أف تقبل ذلؾ أو 
ترفضو إذا رأت أف القانوف ال يجيز إثبات الواقعة بشيادة الشيود, كما يجب عميو 

ادتيـ, إال إذا اقتضت طبيعة الدعوى غير ذلؾ ويقدـ حصر الشيود الطالب سماع شي
كافة المعمومات التي تؤمف تبميغيـ, إضافو إلى ايداع صندوؽ المحكمة مبمًغا نقدًيا 
ذا كانت حالتو المالية ال تسمح عمى تحمل ىذه النفقات, تتحمل  يغطي نفقات الشيود, وا 

 .(ٗ)ى الدولة النفقات المطموبة وترجع بيا عمى مف يخسر الدعو 

                                                           
(1)

 .132د. فائض رٌَٕ جاعى، أدنح اإلشثاخ , يشجع عاتك, ص 
(6)

/ شاَٛاا( يٍ لإٌَ اإلشثاخ انرٙ ذُض عهٗ )إرا ةاٌ انرظشف انمإََٙ لًٛرّ ذضٚذ عهٗ 77ًادج )ان 

( دُٚاس أٔ ةاٌ غٛش يذذد انمًٛح, فال ٚجٕص إشثاخ ْزا انرظشف اَمضائّ تانشٓادج يا نى ٕٚجذ 2111)

 اذفاق أٔ لإٌَ ُٚض عهٗ خالف رن,(.
(3)

 .373/373يشجع عاتك, ص د. عظًد عثذ انًجٛذ، ششح لإٌَ اإلشثاخ , 
(3)

 ( يٍ لإٌَ اإلشثاخ 61انًادج ) 
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ذا كاف األصل أف يطمب أحد أطراؼ الدعوى اإلثبات بالشيادة, فإنو يجوز لممحكمة  وا 
, (ٔ)مف تمقاء نفسيا أف تأمر باإلثبات بشيادة الشيود متى رأت في ذلؾ فائدة حقيقية

احضار الشيود وادائيـ لمشيادة,  األول:يتناوؿ  وسنقسم هذا المطمب إلى فرعين
 شيادة.تدويف ال الثاني:ويتناوؿ 

 الفرع األول
 احضار الشهود وادائهم لمشهادة

إذا قررت المحكمة سماع الشيود الذيف طمب أحد الخصوـ تقديميـ لمشيادة أو قررت 
المحكمة سماعيـ مف تمقاء نفسيا, فينا يتـ تبميغيـ لمحضور إلى المحكمة ألداء 

التبميغ قبل التاريخ الشيادة مع تحديد المكاف والزماف بورقة تبميغ رسمية عمى أف يتـ 
المحدد لسماع الشيادة, وعند حضورىـ توجو المحكمة لكل منيـ عمى انفراد مجموعو 
مف األسئمة وتحمفيـ اليميف قبل ادائيـ الشيادة, بحضور أطراؼ النزاع أو وكالئيـ دوف 
باقي الشيود, وتؤدى الشيادة باألصل شفاًىا, وىذا ما سيتـ توضيحو في النقطتيف 

 ف.التاليتي
( مف قانوف اإلثبات بأف ُيب مغ الشيود ٕٜأشارت المادة ) اوالا: إحضار الشهود:

بالحضور في ورقو تبميغ تصدرىا المحكمة, عمى أف يتـ التبميغ قبل التأريخ المحدد 
لالستماع لشياداتيـ بمدة مناِسبة, وأف تتضمف ورقة التبميغ أسماء الخصـو والمكاف 

خ الحضور وساعتو, ولـ تحدد الفترة الزمنية بيف التبميغ الذي يحضر فيو الشيود وتاري
والحضور وترؾ ىذا األمر لتقدير المحكمة حسب ظروؼ الشاىد وطبيعة الدعوى 

, ومف الممكف أف يقوـ طالب اإلثبات (ٕ)ومكاف إقامة الشاىد وطرؽ المواصالت
اع بالشيادة بإحضار الشيود يوـ المرافعة بعد أخذ موافقة المحكمة عمى سم

                                                           
(1)

 .226ادًذ َشأخ، سعانح اإلشثاخ , يشجع عاتك, ص 
(6)

انًعذل ٔانرٙ ذُض،  1671( نغُح 63/أ( يٍ لإٌَ اطٕل انًذاةًاخ انجضائٛح سلى )133انًادج ) 

ا نهًذاةً ح فٛٓا ذخثش تّ الدعاء انعاو )عهٗ انًذكًح عُذ ٔسٔد اضثاسج انذعٕٖ إنٛٓا أٌ ذعٍٛ ٕٚيا

ٔذثهغ تّ انًرٓى ٔرٔ٘ انعاللح, َٔيٍ ذشٖ عًاع شٓادذّ يٍ انشٕٓد تٕسلح ذكهٛف تانذضٕس لثم يٕعذ 

انًذاةًح تٕٛو ٔادذ فٙ انًخانفاخ ٔشالشح اٚاو فٙ انجُخ ٔشًاَٛح اٚاو فٙ انجُاٚاخ عهٗ األلم ٔل ٚغُٙ 

/ 66عٍ ذثهٛغ انًرٓى تٓا(، ُْٔا ل تذ يٍ ذعذٚم انًادج )ذثهٛغ ٔةٛم انًرٓى تٕسلح انركهٛف تانذضٕس 

 أٔلا( يٍ لإٌَ اإلشثاخ نغذ ْزا انُمض انرششٚعٙ ةًا أشٛش إنٗ رن, تانرٕطٛاخ.
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والسؤاؿ الذي يطرح ىنا ماذا لو تبمغ الشاىد لمحضور ألداء شيادتو ولكف  .(ٔ)شياداتيـ
تخمف عف الحضور, إذا كاف تخمفو دوف عذر مشروع يحكـ عميو بغرامة مالية ال تقل 

( ألفي دينار, وتأمر المحكمة ٕٓٓٓ( مائتيف وخمسيف دينار وال تزيد عف )ٕٓ٘عف )
طة, وىذا اإلحضار وجوبي اتخاذه مف قبل المحكمة وليس بإحضاره جبًرا بواسطة الشر 

ذا حضر الشاىد بعد تغريمو وقدـ عذًرا مشروًعا أعفي مف الغرامة  .(ٕ)جوازي, وا 
ذا كاف لمشاىد عذر يمنعو مف الحضور كالمرض, جاز أف ينتقل إليو القاضي لسماع  وا 

يوقعو القاضي  أقوالو ويدعو الخصوـ لحضور تأدية ىذه الشيادة ويحرر محضر بيا
 .(ٖ)والكاتب

ولـ يحدد قانوف اإلثبات اإلجراء الذي يتخذ إذا انتقل القاضي لسماع أقواؿ الشاىد, 
الذي منعو المرض مف الحضور لممحكمة ألداء شيادتو وظير عدـ صحة ادعاء 
الشاىد المريض عمى خالؼ قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية الذي حسـ ىذا األمر 

( عمى )إذا اعتذر الشاىد بمرضو أو بأي عذر آخر عف عدـ ٖٚٔ) حيث نصت المادة
إمكاف الحضور ألداء الشيادة, جاز لممحكمة أف تنتقل إلى محمو وتسمع شيادتو بعد 
إخبار الخصوـ بذلؾ أو تنيب أحد اعضائيا أو قاضي التحقيق أو قاضي الجنح في 

المحكمة. ولمخصوـ أف  منطقة الشاىد بأف يستمع شيادتو ويرسل محضر استماعيا إلى
ذا تبيف لممحكمة بعد  يحضروا بأنفسيـ أو بوكالئيـ ويوجيوا ما يرونو مف األسئمة, وا 
انتقاليا أو انتقاؿ القاضي إلى محل الشاىد عدـ صحة العذر جاز ليا أف تحكـ 

 .(ٗ)بالعقوبة المقررة قانوًنا لالمتناع عف الحضور( وتكوف العقوبة الحبس والغرامة

                                                           
(1)

 .112د. ادو ْٔٛة انُذأ٘، انًٕجض فٙ لإٌَ اإلشثاخ , يشجع عاتك, ص 
(6)

( نغُح 32/ أٔلا ٔشاَٛاا( يٍ لإٌَ سلى )11/ أٔلا( يٍ لإٌَ اإلشثاخ ٔانًعذنح تانًادج )63انًادج ) 

انرعذٚم األٔل نمإٌَ اإلشثاخ، ُْٔا ل تذ يٍ ذشذٚذ انغشايح تًا ٚرالئى يع انٕضع اللرظاد٘  6111

ا نهشاْذ ضشٔسج انذضٕس ٔلذ أشٛش إنٗ رن, تانرٕطٛاخ.  انذانٙ ٔنكٙ ٚكٌٕ ٔاضذا
(3)

 .272ادًذ َشأخ، سعانح اإلشثاخ , يشجع عاتك, ص 
(3)

ٔانرٙ ذُض عهٗ )ٚعالة  1626( نغُح 111( يٍ لإٌَ انعمٕتاخ انعشالٙ سلى )626انًادج ) 

تانذثظ يذج ل ذضٚذ عٍ عرح أشٓش ٔتغشايح ل ذضٚذ عٍ يائح دُٚاس أٔ تإدذٖ ْاذٍٛ انعمٕترٍٛ يٍ ةاٌ 

 يكهفاا لإََاا تانذضٕس تُفغّ فايرُع عًذاا عٍ انذضٕس(.
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عند حضور الشاىد إلى المحكمة لإلدالء بشيادتو في الموعد : اداء الشهادةثانياا: 
الذي تحدده المحكمة, سواء كاف حضوره طوًعا أو بواسطة الشرطة, تسألو المحكمة عف 

وىذه األسئمة تتيح لممحكمة  (ٔ)اسمو وعمره ومينتو ومحل إقامتو ومدى صمتو بالخصـو
بأف يقوؿ الحق قبل االستماع لشيادتو وعند تقدير الشيادة, ويحمف الشاىد اليميف 

امتناعو عف حمف اليميف أو االدالء بالشيادة المطموبة دوف عذر مشروع يجوز 
 .(ٕ)لممحكمة أف تحكـ عميو بغرامة ال تقل عف عشريف ديناًرا

لذا ُيع د حمف اليميف شرط أساسي لصحة الشيادة أما إذا كاف الشاىد لـ يبمغ مف عمره 
ة كاممة, فال يحمف اليميف وتسمع شيادتو عمى سبيل االستدالؿ فقط, خمسة عشر سن

والعبرة بالسف وقت أداء الشيادة أي وقت سماعيا ال وقت تحمميا وكذلؾ الحاؿ أْيًضا 
 .(ٖ)لمشاىد المحكوـ عميو بعقوبة جنائية خالؿ مدة المحكومية

لـ تسمع المحكمة  ويؤدي الشاىد شيادتو عمى انفراد, بغير حضور باقي الشيود الذيف
شياداتيـ, ويجوز لطرفي الدعوى مناقشة الشاىد ولكف عمى محكمة الموضوع أف تمنع 
كل سؤاؿ مف شأنو أف يوحي لمشاىد باإلدالء بإجابة معينة, وتؤدى الشيادة شفاًىا وال 
يجوز االستعانة بمذكرات مكتوبة إال بإذف مف المحكمة, إذا اقتضت طبيعة الدعوى أو 

د ال قدرة لو عمى الكالـ فمو أف يدلي بشيادتو كتابة أو باإلشارة أو كاف ال كاف الشاى
 .(ٗ)يستطيع الكتابة, فمف الممكف قبوؿ شيادة األخرس واألصـ واألعمى

وال يشترط شكل خاص في أداء الشيادة وال في قبوليا, ويكفي تعييف المشيود بو تعييًنا 
بشيادتو عمى وجو االسترساؿ دوف مقاطعة نافًيا لمجيالة كما يسمح لمشاىد بأف يدلي 

مف أحد الخصوـ, ولممحكمة أف تمنع توجيو األسئمة التي ال تتعمق بموضوع الدعوى, 

                                                           
(1)

 إٌَ اإلشثاخ./ أٔلا( يٍ ل63انًادج ) 
(6)

/ شاَٛاا( يٍ لإٌَ اإلشثاخ ُْٔا ل تذ يٍ ذعذٚم ْزِ انًادج ترشذٚذ انغشايح ةًا أشٛش إنٗ 63انًادج ) 

 رن, تانرٕطٛاخ.
(3)

 .223/223ادًذ َشأخ، سعانح اإلشثاخ , يشجع عاتك, ص 
(3)

 ( يٍ لإٌَ اإلشثاخ.22ٔانًادج  62/ شانصاا ٔانًادج 63انًادج ) 
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وعمييا في ىذه الحالة تثبيت األسئمة المذكورة مع قرار الرفض المتخذ بشأنيا في 
 .(ٔ)محضر الجمسة

أي إىانة توجو إليو, إذ إفَّ وعمى المحكمة أف توفر الحماية الالزمة لمشاىد وأف تمنع 
إىانة الشاىد تعتبر إىانة المحكمة ذاتيا توجب المسؤولية المدنية والجزائية, وىذا قائـ 
عمى ضرورة احتراـ سوح القضاء مف العبث واإلساءة كيدؼ مف أىداؼ القانوف, 

أي بالمقابل ال يجوز لمشاىد ولو كاف خبيًرا في الوقائع التي يشيد بشأنيا أف يدلي ب
استنتاج حوؿ ما يشيد بو, ألفَّ ميمَّتو اإلخبار بصدد واقعة حصل لو عمـ بيا دوف 
إبداء رأي بصدد مسألة تعرض عميو لكونو مف ذوي الخبرة في فرع معيف مف فروع 

 .(ٕ)المعرفة اإلنسانية
 الفرع الثاني

 تدوين الشهادة
ىو األصل, ولكف ىناؾ يتـ االستماع وتدويف شيادة الشاىد في المحكمة مباشرًة وىذا 

حاالت تتطمب انتقاؿ المحكمة إلى مكاف وجود الشاىد في المدينة التي تقع المحكمة 
ضمف حدودىا, أو تندب المحكمة أحد اعضائيا لالنتقاؿ إلى مكاف وجود الشاىد 
لالستماع إلى شيادتو, أو قد تندب محكمة أخرى لوجود الشاىد في مدينة أخرى أو قد 

. وىذا (ٖ)رج العراؽ أو قد يكوف تدويف الشيادة أماـ القضاء المستعجليكوف الشاىد خا
 ما سنتناولو في النقاط التالية:

إذا كاف مف الصعب عمى الشاىد الحضور إلى المحكمة, كأف  أوالا: انتقال المحكمة:
يكوف مريًضا أو كاف لديو مانع يمنعو مف الحضور )عذر مشروع( كأف يكوف في 

رج المحافظة أو موظًفا ُمكمًَّفا بخدمة عامَّة ورفضت دائرتو منحو اجتماع أو عمل خا
إجازة...الخ، أجاز لممحكمة أف تنتقل إلى محل إقامة الشاىد الستماع شيادتو إذا كاف 

                                                           
(1)

/ أٔلا ٔشاَٛاا شانصاا ٔعادعاا( يٍ لإٌَ اإلشثاخ , ٔد. عصًاٌ عهًاٌ غٛالٌ انعثٕد٘، ششح 62)انًادج  

 .333, ص6116, 6انًعذل, طـ 1661( نغُح 13لإٌَ اَضثاط يٕظفٙ انذٔنح ٔانمطاع انعاو سلى )
(6)

 .116د. ادو ْٔٛة انُذأ٘، انًٕجض فٙ لإٌَ اإلشثاخ , يشجع عاتك, ص 
(3)

, ٔانماضٙ نفرّ ْايم، أدنح 333انًجٛذ، ششح لإٌَ اإلشثاخ , يشجع عاتك, ص د. عظًد عثذ 

 .176اإلشثاخ , يشجع عاتك, ص
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في الحدود اإلدارية لممحكمة, ويجب سماع الشاىد في محل إقامتو بحضور الطرفيف أو 
لجرياف المرافعة وطريقة ذلؾ أف تعيف المحكمة  وكيميما وعند غياب أحدىما فبغيابو وفًقا

موعًدا لذلؾ وُيب مَّغ الطرفاف عمى اليوـ المعيف, وبعد أف تسمع المحكمة شيادة الشاىد 
تنظـ محضًرا بذلؾ ويوقع مف قبمو ومف قبل الطرفيف الحاضريف ويوقع مف قبل القاضي 

 .(ٔ)وُيربط مع أوراؽ الدعوى 
/ أواًل( مف قانوف اإلثبات عمى )إذا قاـ عذر مقبوؿ ٘ٔنصت المادة ) ثانياا: الندب:

بمنع حضور الخصـ بنفسو الستجوابو, أو لحمف اليميف, أو يمنع حضور الشاىد 
لسماع شيادتو, جاز لممحكمة أف تنتقل إليو, أو تندب أحد قضاتيا لالنتقاؿ إلى مكانو, 

يفو في دائرتيا لمقياـ أو تنيب المحكمة التي يقيـ الخصـ أو الشاىد أو المطموب تحم
بذلؾ( ولمقاضي المنتدب حسب األحواؿ أف يوجو لمشاىد مباشرة ما يراه مف األسئمة 
مفيًدا في كشف الحقيقة, وتتبع اإلجراءات ذاتيا التي تتبع في حالة انتقاؿ المحكمة 
والتي ُذكرت في النقطة السابقة مف حيث تحميف الشاىد وأصوؿ اإلدالء بالشيادة 

ع إلييا وتنظيـ المحضر والتوقيع عميو وحفظو في إضبارة الدعوى, ويؤخذ عمى واالستما
ندب المحكمة ألحد قضاتيا لمقياـ بذلؾ أنَّو ال ُيم كِّف بقية أعضاء المحكمة مف رؤية 
الشاىد والوقوؼ عمى حالتو النفسية والصحية, وتأثير كل ذلؾ عمى صحة الشيادة 

 .(ٕ)وصدقيا
ـ خارج الحدود اإلدارية لمحكمة الموضوع وتعذر عميو الحضور أما إذا كاف الشاىد يقي

أماميا, جاز ليا أف تندب المحكمة التي يقيـ الشاىد ضمف حدودىا بكتاب رسمي 
توجيو ليا يحدد فيو اسـ الشاىد وعنوانو والوقائع المراد االستشياد بيا, لتتولى تمؾ 

ىد وتحديد موعد لسماع شيادتو وتنظـ محضر المحكمة المنتدبة إجراءات تبميغ الشا
بالشيادة يوقع عميو القاضي وكاتب الضبط والشاىد وم ْف حضر ِمف  الخصوـ ويرسل 

 .(ٖ)إلى محكمة الموضوع المعروض أماميا لمنزاع
                                                           

(1)
 .22انماضٙ دغٍٛ خضٛش انشًش٘، دٔس انشٓادج فٙ اإلشثاخ , يشجع عاتك, ص 

(6)
, ادًذ َشأخ، سعانح اإلشثاخ 332د. عظًد عثذ انًجٛذ، ششح لإٌَ اإلشثاخ , يشجع عاتك, ص 

 .272شجع عاتك, ص, ي
(3)

 ٔيا تعذْا. 276ادًذ َشأخ، سعانح اإلشثاخ , يشجع عاتك, ص 
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يجوز لممحكمة أف تطمب بواسطة وزارة الخارجية مف  ثاا: الشاهد المقيم خارج العراق:ثال
م ف يقوـ مقامو لالستماع إلى شيادة الشاىد إذا كاف عراقًيا مقيًما القنصل العراقي أو 

, وذلؾ ألفَّ حضوره لمعراؽ لإلدالء بشيادتو يكوف مكمًَّفا مف حيث (ٔ)خارج العراؽ
النفقات, وكذلؾ صعوبة السفر واالنتقاؿ إلى بمد آخر, فقد يكوف مريًضا أو شيًخا 

 بالعمل أو غير ذلؾ. ومتقدًما في العمر أو طالب عمـ أو منيمًكا
كل ىذه األعذار تجعل مف الصعوبة بمكاف طمب االستماع إلى شيادة مثل ىذا 
الشاىد, لذلؾ أجاز القانوف لممحكمة أف تطمب بواسطة وزارة الخارجية مف القنصل 
العراقي أو م ف يقوـ مقامو ذلؾ, وفي البمداف التي ليس فييا قنصل عراقي أو م ف ينوب 

ت االستماع إلى الشيادة طبًقا ألحكاـ معاىدة التعاوف القانوني والقضائي عنو تتـ إجراءا
ذا لـ توجد معاىدة مف ىذا القبيل فتتـ اإلجراءات عمى أساس  بيف العراؽ وذلؾ البمد, وا 
المعاممة بالمثل فإف تعذر ذلؾ يصار إلى مفاتحة وزارة الخارجية التخاذ ما يمـز بيذا 

 .(ٕ)الخصوص بالطرؽ الدبموماسية
أّما بالنسبة لألجنبي المطموب االستماع إلى شيادتو في قضية معروضة عمى القضاء 
العراقي, فتتـ إجراءات االستماع إلى شيادتو وفق ما تقدـ, وعمى المحكمة التي تنظر 
الدعوى أف تثبت األسئمة التي يراد توجيييا إلى الشاىد, عمى أف تكوف األسئمة بالمغة 

المرسل إليو طمب االستماع إلى الشيادة, وفي حالة ترتيب مصاريف  العربية وبمغة البمد
ونفقات معينة عمى تنفيذ تمؾ اإلجراءات في البمد المعيف, فإفَّ محكمة الموضوع تمتـز 

 .(ٖ)بدفعيا والرجوع بيا عل الخصـ الذي تمت تمؾ اإلجراءات لمصمحتو
( مف قانوف المرافعات ٙٗٔنصت المادة ) ا: الشاهد أمام القضاء المستعجل:رابعا 

 عمى:

                                                           
(1)

 ( يٍ لإٌَ اإلشثاخ.12ٔانًادج ) 173انماضٙ نفرّ ْايم، ادنح اإلشثاخ , يشجع عاتك, ص 
(6)

 ( يٍ لإٌَ اإلشثاخ.12انًادج ) 
(3)

( يٍ 12ن, انًادج ), ٔةز337د. عظًد عثذ انًجٛذ، ششح لإٌَ اإلشثاخ , يشجع عاتك, ص 

 لإٌَ اإلشثاخ.
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"يجوز لمف يخشى فوات فرصة االستشياد بشاىد عمى موضوع لـ يعرض بعد   .1
أماـ القضاء ويحتمل عرضو عميو, أف يطمب في مواجية ذوي الشأف سماع 

 ذلؾ الشاىد أماـ القضاء المستعجل, وتكوف المصاريف عمى المدعي".
حق االعتراض عمى جواز  "يكوف لمخصـ عند المرافعة في الدعوى األصمية .2

 قبوؿ ىذه الشيادة".
"ال يعتد بالشيادة إال حيث تقضي المحكمة التي تنظر الدعوى األصمية بجواز  .3

 قبوؿ اإلثبات بالشيود".
يتضح مف النص المتقدـ بأفَّ قانوف المرافعات أعطى ىذا الحق لغرض المحافظة عمى 

مقيًما في البمد ويريد العودة إلى  دليل الشيادة مف الضياع، فقد يكوف الشاىد أجنبًيا
بالده قبل رفع الدعوى أو مريًضا بمرض يخشى وفاتو قبل رفع الدعوى, ويكوف ذلؾ 
بعريضة تقدـ إلى قاضي محكمة البداءة بصفتو قاضي المسائل المستعجمة, وال يجوز 

 :(ٔ)قبوؿ الطمب شفاًىا, وعند تقديـ الطمب تالحظ المحكمة ما يمي
ع المراد االستشياد بو لـ يعرض بعد عمى المحكمة ويحتمل أف يكوف الموضو  . أ

عرضو عمييا. فإذا كاف الموضوع معروض فعاًل عمى المحكمة التي تتولى 
الفصل في النزاع فيجب مراجعتيا لتدويف تمؾ الشيادة وال يجوز مراجعة قاضي 

 المسائل المستعجمة عنيا.
يحتمل عرضو عمى أف يكوف الموضوع المطموب سماع الشيادة عنو مما  . ب

القضاء فإذا لـ يكف كذلؾ أو كانت الوقائع المراد استماع الشيادة بشأنيا ال 
تشكل موضوع دعوى, فال يجوز لقاضي المسائل المستعجمة القياـ بتدويف تمؾ 

 الشيادة.
أف يقع طمب سماع شيادة الشاىد بمواجية ذوي العالقة, أي بمواجية  . ج

 .(ٕ)الخصوـ

                                                           
(1)

, ٔادًذ 27/22انماضٙ دغٍٛ خضٛش انشًش٘، دٔس انشٓادج فٙ اإلشثاخ انًذَٙ, يشجع عاتك, ص 

 .271/271َشأخ، سعانح اإلشثاخ , يشجع عاتك, ص
(6)

 .173انماضٙ نفرّ ْايم، أدنح اإلشثاخ , يشجع عاتك, ص 
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سابقة في الطمب تقـو المحكمة بتبميغ الشاىد لغرض سماع فإذا توفرت الشروط ال
وتدويف شيادتو وبمواجية الخصوـ الذيف سيكونوف طرًفا في النزاع الذي سيعرض أماـ 
القضاء, وبعد تدويف الشيادة يوقعيا الشاىد والقاضي واألطراؼ وكاتب الضبط, وال يعتد 

وى األصمية التي سوؼ تعرض بيذه الشيادة إال إذا قررت المحكمة التي تنظر الدع
عمييا االعتداد بيا أو عدـ جواز اإلثبات بالشيادة في موضوع النزاع, وليس لقاضي 
المسائل المستعجمة أخذ ىذا القرار, لكف لو فقط أف يقرر توفر ركف االستعجاؿ في 
الطمب مف عدمو, أمَّا في حالة عدـ توفر عنواف الخصوـ إلجراء التبميغات ليـ 

لتدويف الشيادة أماميـ والمجوء إلى طريقة تبميغيـ عف طريق النشر في وحضورىـ 
الصحف المحمية فإنو سوؼ يضيع فرصة االستشياد بالشاىد لما يتطمب ذلؾ مف وقت 
ليس باليسير, ومف الممكف في ىذه الحالة تدويف الشيادة مف قبل قاضي المسائل 

بالشيادة مف عدمو متروؾ  المستعجمة إذا تعذر إحضار الخصوـ ويبقى أمر األخذ
 .(ٔ)لمحكمة الموضوع

 المطمب الثالث
 حجية الشهادة وموانعها

إف كاف لمدليل الكتابي حجية واسعة في اإلثبات, فإفَّ لمشيادة حجية مقيدة فيي غير 
ممزمة لممحكمة ولمقاضي سمطة في األخذ بيا أو نبذىا, كما أنَّيا غير قطعية بل يمكف 

خرى تقابميا, باإلضافة إلى أفَّ اإلثبات بيا مقيد بمبمغ مالي إثبات عكسيا بشيادة أ
خمسة آالؼ دينار كما أفَّ أثرىا يسري عمى كل أطراؼ الدعوى عند أخذ القاضي بيا 

 .(ٕ)وبناء حكمو عمييا
وىناؾ الكثير مف القيود التي ترد عمى الشيادة تضمنيا قانوف اإلثبات والتي تعد موانع 

حتى ولو كاف قيمة الحق المتنازع عميو تقل قيمتو عف الحد لسماعيا واألخذ بيا, 
المقرر لإلثبات بالشيادة )خمسة آالؼ دينار(, إضافة إلى وجود حاالت منعت اإلثبات 

                                                           
(1)

 .22/26فٙ اإلشثاخ انًذَٙ, يشجع عاتك, صانماضٙ دغٍٛ خضٛش انشًش٘، دٔس انشٓادج  
(6)

د. اٚاد عثذ انجثاس انًهٕةٙ، لإٌَ اإلشثاخ , ششةح انعاذ, نظُاعح انكراب, تٛشٔخ, دٌٔ رةش عُح  

 .21انُشش, ص
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وىنا سنقسـ ىذا المطمب إلى , الروابط األسرية والميف والوظائفبالشيادة, حفاًظا عمى 
 موانع اإلثبات بالشيادة. نيالثاحجية الشيادة, ويتناوؿ  األولفرعيف يتناوؿ 

 الفرع األول
 حجية الشهادة

بعد سماع القاضي أقواؿ الشاىد ومناقشتو, تكوف لو السمطة المطمقة في تقدير الشيادة 
واعتبارىا كافية إلثبات الوقائع محل النزاع أـ غير كافية وىذا مرتبط بتصديق القاضي 

اإلثبات ولمقاضي السمطة في تقديرىا واقتناعو بالشيادة فيي وسيمة ذات قوة محددة في 
فمو أف يأخذ بشيادة واحدة ولو تعارضت مع عدة شيادات مع توجيو اليميف المتممة 

 , لذا خص المشرع الشيادة بالخصائص التالية:(ٔ)لممدعي
تخضع الشيادة لتقدير قاضي الموضوع  لمشهادة حجية غير ممزمة لممحكمة:أوالا: 

و أف يطرحيا جانًبا إذا لـ يطمئف إلييا, ولو تجزئة الشيادة الذي يستطيع أف يأخذ بيا أ
واألخذ ببعضيا وطرح البعض اآلخر, وىذا الجواز يكوف بعد أف يستوعب القاضي 

. أما إذا لـ يستوعب (ٕ)شيادة الشيود ويكوف لو بعد ذلؾ تقدير ما يأخذ أو ينبذ منيا
عمى جزء آخر مف القاضي جزء مف الشيادة متصل بجوىر الدعوى وبنى حكمو 

 .(ٖ)الشيادة كاف حكمو معيًبا ومحل نقض
والسؤاؿ الذي يطرح ىنا ىل يجوز لمشاىد الذي أدلى بشيادتو أف يرجع عما شيد بو 
وقبل نطق القاضي بالحكـ أو بعد نطق الحكـ. ولإلجابة عف ىذا التساؤؿ فإف قانوف 

العدلية إلى حكـ الرجوع  اإلثبات لـ يشير إلى ىذه الحالة، ولكف أشارت مجمة األحكاـ
عف الشيادة ورتب عمى رجوع الشاىد عف كل شيادتو أو بعضيا سقوط الشيادة وتعزير 

( عمى أنَّو )إذا رجع الشيود عف شياداتيـ بعد أداء ٕٛٚٔالشاىد فجاء في المادة )

                                                           
(1)

ٌَّ نهًذكًح أٌ ذأخز تشٓادج ٔادذج يع ًٍٚٛ انًذعٙ 23انًادج )  ( يٍ لإٌَ اإلشثاخ ٔانرٙ ذشٛش إنٗ أ

ٓا, ةًا نٓا أٌ ذشجخ شٓادج عهٗ أخشٖ ٔفماا نًا ذغرخهظّ يٍ ظشٔف انذعٕٖ إرا الرُعد تظذر

ٔانًٍٛٛ انًرًًح ْٙ انرٙ ٕٚجٓٓا انماضٙ يٍ ذهماء َفغّ ألدذ اطشاف انُضاع ٔٚمظذ يُٓا اعركًال 

 دنٛم َالض فٙ انذعٕٖ.
(6)

 .223د. ادًذ َشأخ، سعانح اإلشثاخ , يشجع عاتك, ص 
(3)

 .322لإٌَ اإلشثاخ , يشجع عاتك, ص د. عظًد عثذ انًجٛذ، ششح 
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روف( والتعزير ىو التأديب  الشيادة وقبل الُحُكـ, فتكوف شياداتيـ في حكـ العدـ وُيع زَّ
الشرعي فيما دوف الحد, أما إذا رجع الشاىد عف شيادتو بعد الحكـ, فإفَّ حكـ القاضي 
ال ينقض ألفَّ الحكـ ُبني عمى دليل شرعي, فال وجو لنقضو, إذ إفَّ االحتجاج بالتناقض 

 .(ٔ)شرطو أف ال ينقض معو حكـ القاضي, أما الشيادة فال تبقى ليا حجة
أي إفَّ الشيادة دليل يمكف لمخصـ اآلخر تقديـ ما  :ثانياا: لمشهادة حجية غير قاطعة

يثبت عكسيا, فيي ليست دلياًل يعفي الخصـ مف اإلثبات كما ىو الحاؿ في اإلقرار 
واليميف, وكذلؾ فإفَّ ما يثبت بالشيادة يجوز نفيو بشيادة أخرى أو بأي دليل آخر 

 .(ٕ)كالكتابة مثالً 
ا يثبت بيا يعتبر ثابًتا بالنسبة إلى الكافة, كما أي إفَّ م ثالثاا: لمشهادة حجية متعدية:

ىو الحاؿ في اإلثبات بالدليل الكتابي, فالشيادة صادرة مف شخص ليس لو مصمحة في 
النزاع فال يمكف أف ينحاز ألحد الخصوـ وألفَّ لمقاضي سمطة مطمقة في تقديرىا, 

مى خالؼ اإلقرار فتصبح الشيادة حجية بذاتيا وتشمل بقوتيا الخصوـ والغير وذلؾ ع
 .(ٖ)الذي يعتبر حجية قاصرة عمى الُمِقر

ذكرنا عند الحديث عف نطاؽ اإلثبات بالشيادة, بأفَّ محل  رابعاا: لمشهادة حجية مقيدة:
اإلثبات أمَّا أف يكوف وقائع مادية أو تصرفات قانونية, وقد اقتضى القانوف إلثباتيا 

ينار لذا فيي مقيدة بيذا القيد ما لـ يوجد بالشيادة أف ال تزيد قيمتيا عف خمسة آالؼ د
 .(ٗ)نص قانوني أو اتفاؽ يجيز خالؼ ذلؾ

 الفرع الثاني
 موانع اإلثبات بالشهادة

لسنة  ٙٗ( مف قانوف رقـ ٓٔ( مف قانوف اإلثبات والمعدلة بالمادة )ٜٚحددت المادة )
ثباتو ال تزيد الحاالت التي ال يمكف إثباتيا بالشيادة, حتى ولو كاف المطموب إ ٕٓٓٓ

 قيمتو عف خمسة آالؼ دينار وحسب التفصيل اآلتي:
                                                           

(1)
 .633د. عثاط انعثٕد٘، ششح أدكاو لإٌَ اإلشثاخ , يشجع عاتك, ص 

(6)
 .132د. فائض رٌَٕ جاعى، أدنح اإلشثاخ , يشجع عاتك, ص 

(3)
 .132د. فائض رٌَٕ جاعى، أدنح اإلشثاخ , يشجع عاتك, ص 

(3)
 شثاخ./ أٔلا ٔشاَٛاا( يٍ لإٌَ اإل77( ٔ)72انًادج ) 
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ال يجوز اإلثبات بالشيادة  أوالا: مخالفة أو مجاوزة الشهادة ما تضمنه الدليل الكتابي:
في التصرفات القانونية حتى ولو كاف التصرؼ المطموب إثباتو ال تزيد قيمتو عف 

اشتمل عميو دليل كتابي, فال يجوز  خمسة آالؼ دينار, إذا كاف يخالف أو يجاوز ما
لمخصـ أف يثبت ما يخالف ما اشتمل عميو دليل كتابي إال بالكتابة وىذا مبني عمى 
القاعدة العامة في اإلثبات والتي تقوؿ )ما يثبت بدليل فال يجوز إثبات عكسو إال بدليل 

أو تعدياًل أو إضافة لما مثمو أو أقوى منو(؛ وذلؾ ألفَّ المراد إثباتو إمَّا أف يكوف تكذيًبا 
مدوف وىذا غير جائز إثباتو بالشيادة وعمى ذلؾ فإذا ُذِكر  في السند أفَّ الثمف مقبوض 
نقًدا وادعى البائع أنَّو مؤجل فال يجوز إثبات ذلؾ بالشيادة وكذلؾ ال يجوز إثبات ما 

أف يكوف السند يجاوز ما اشتمل عميو الدليل الكتابي بالشيادة بل يجب إثباتو بالكتابة, ك
مالًيا خالًيا مف شرط أو أجل فيدعي مف يشيد عميو بالسند بأفَّ ىناؾ اتفاؽ عمى الشرط 
أو األجل، وىذا األمر يقتصر عمى المتعاقديف, أمَّا الغير فال ُيمـز بشرط الكتابة في 
إثبات نقض أو عكس الثابت كتابة ويجوز لو إثبات ما يخالف أو يجاوز الكتابة بشيادة 

شيود والقرائف. وسبب ذلؾ ألفَّ الغير لـ يكف موجوًدا أثناء العقد ويعتبر العقد بالنسبة ال
 . (ٔ)لو واقعة مادية يجوز إثباتيا بكافة طرؽ اإلثبات ومنيا الشيادة

ا من حق ال يجوز إثباته بالشهادة: ال يمكف  ثانياا: إذا كان التصرف المراد إثباته جزءا
شيادة حتى ولو كاف ىذا التصرؼ تقل قيمتو عف خمسة إثبات التصرؼ القانوني بال

آالؼ دينار, كأف يكوف جزًءا مف حق ال يجوز إثباتػو بالشيادة ولو كاف ىذا ىو الباقي 
مف الحق ويقل مقداره عف نصاب الشيادة, فإذا كاف قيمة الديف ستة آالؼ دينار 

, مف ىذه األقساط وجب مقسًطا عمى ثالث أقساط متساوية, وطال ب  الدائف المديف بقسط
ف لـ يطالب إال بألفي دينار, وىو مقدار  عميو أف يثبت عقد القرض بالكتابة, حتى وا 
القسط المستحق ألنَّو يؤسس منو عمى عقد قرض مف وقت صدوره يزيد عمى خمسة 
آالؼ دينار وعميو أف يعد دلياًل كتابًيا إلثباتو, والقوؿ بغير ذلؾ يؤدي إلى تخمص 

                                                           
(1)

 .112ٔ111انماضٙ دغٍٛ خضٛش انشًش٘، دٔس انشٓادج فٙ اإلشثاخ انًذَٙ, يشجع عاتك, ص 
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اعدة اإلثبات بالكتابة عف طريق المطالبة بالديف مجزأ بما ال يجاوز قيمة الدائف مف ق
 .(ٔ)كل جزء عف نصاب اإلثبات بالشيادة

ويستثنى مف ذلؾ في حالة إثبات الديف الذي تقل قيمتو عف خمسة آالؼ دينار حتى 
ف كاف يمثل جزء مف ديف تزيد قيمتو عف ىذا المبمغ ولكف تـ تسديده وبقي ىذا الجزء  وا 
بشرط أف ينصب النزاع عمى ىذا الجزء المتبقي والذي تقل قيمتو عف خمسة آالؼ دينار 
ولـ يتـ تطرؽ أطراؼ النزاع إلى أصل الديف الذي تزيد قيمتو عف خمسة آالؼ دينار 

 .(ٕ)فينا يجوز إثبات ذلؾ بشيادة الشيود
أف يثبت بأفَّ المديف أما إذا انقضى الديف بالتقادـ وأراد الدائف أف يثبت قطع تمؾ المدة ب

قد سدد جزًءا مف الديف بالشيادة فإفَّ القاضي ال يسمع لو، مثاؿ ذلؾ ادعاء الدائف بديف 
يقل مقداره عف خمسة آالؼ دينار وأثبت المديف بأفَّ مقدار الديف ىو عشرة آالؼ دينار 

خمسة وسقطت بالتقادـ, فميس لمدائف أف يثبت انقطاع مدة التقادـ بأفَّ المديف سدد 
 .(ٖ)آالؼ مف الديف قبل مضي المدة بشيادة الشيود

 ثالثاا: عدول أحد الخصوم عن طمبه إذا كان يزيد عن خمسة آالف دينار إلى أقل منه:
يمنع إثبات التصرؼ القانوني بالشيادة حتى ولو كاف التصرؼ المطموب إثباتو ال تزيد 

ى إثبات ما يزيد قيمتو عف قيمتو عمى خمسة آالؼ دينار, إذا طمب أحد اطراؼ الدعو 
خمسة آالؼ دينار ثـ عدؿ عف طمبو ىذا إلى أقل مف ىذه القيمة؛ وسبب ىذا المنع ىو 

 .(ٗ)منع التحايل عمى قواعد اإلثبات مف قبل اطراؼ الدعوى 
إال أفَّ ىذا المنع ليس مطمًقا بل يرد عميو استثناء, حيث إفَّ المدعي قد يحدد في دعواه 

يزيد عف خمسة آالؼ وأثناء نظر الدعوى ينزؿ عف ىذه القيمة فيجوز قيمة الديف بمبمغ 

                                                           
(1)

ٔ د. ادًذ َشأخ، سعانح  376د. عظًد عثذ انًجٛذ، ششح لإٌَ اإلشثاخ , يشجع عاتك, ص 

 .136اإلشثاخ , يشجع عاتك, ص
(6)

 .112يشجع عاتك, ص انماضٙ دغٍٛ خضٛش انشًش٘، دٔس انشٓادج فٙ اإلشثاخ انًذَٙ, 
(3)

 .162د. ادًذ َشأخ، سعانح اإلشثاخ يشجع عاتك, ص 
(3)

 .136/133د. ادًذ َشأخ، سعانح اإلشثاخ يشجع عاتك, ص 
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لو اإلثبات في ىذه الحالة بالشيادة إذا أثبت وأقنع المحكمة بأنَّو عندما أقاـ دعواه أخطأ 
 .(ٔ)في حساب الديف أو وقع في سيو

ومما تجدر اإلشارة إليو أفَّ ىناؾ أحواؿ يمنع فييا الشاىد مف الشيادة وىي شيادة 
المدعي، إذ ال يمكف الجمع بيف صفتي الشاىد والمدعي فالمدعي ىو المطالب بحقو 
وعميو عبء اإلثبات, أما الشاىد فيو الذي وصل إلى عممو موضوع النزاع وكذا ال 
تجوز شيادة أحد الزوجيف ضد اآلخر سواء أثناء قياـ الزوجية أو بعد انقضائيا إال 

العالقات األسرية, وكذلؾ ال يجوز لمموظف أو بموافقتو, حماية مف قبل المشرع عمى 
صاحب المينة )الطبيب والمحامي( إفشاء األسرار التي وصمت إلييـ عف طريق 
وظائفيـ أو مينيـ واالدالء بيا بشياداتيـ إال بعد السماح ليـ بذلؾ مف قبل دوائرىـ أو 

شاىد وكاتب وأخيًرا ال يجوز الجمع بيف صفتي الشاىد والقاضي وال ال, (ٕ)وكالئيـ
الجمسة أو المترجـ مع الشاىد والخصـ, أما المحامي فيمكنو الجمع بيف صفتي الشاىد 

 .(ٖ)والمحامي في الدعوى 
 الخاتمة

َـّ التوصل إليو مف  بعد االنتياء مف إعداد ىذا البحث, ال بد مف اإلشارة إلى ما ت
 استنتاجات وتوصيات وكما يمي:

 االستنتاجات . أ
قيمت في إمكانية اإلثبات بالشيادة في حالة وجود مانع إفَّ التبريرات التي  .1

مادي أو أدبي, يحوؿ دوف أخذ دليل كتابي تضاءلت مع التطور العممي 
الذي ساد العالـ, وأصبح مف الممكف معرفة موعد حدوث أغمب حاالت 
القوة القاىرة قبل موعد حدوثيا كالزالزؿ والفياضانات ولكف ىناؾ حاالت 

معرفة وقت وقوعيا كالحرائق, أما فيما يخص المانع محدودة ال ُيمكف 
األدبي فإفَّ العالقات الزوجية والنسب ما بيف األصوؿ والفروع أو ما بيف 

                                                           
(1)

انًعذل ٔانرٙ ذُض )نهطشفٍٛ  1626نغُح  23( يٍ لإٌَ انًشافعاخ سلى 6( انفمشج )26انًادج ) 

 رثادنح تششط أل ٚغٛش يٍ يٕضٕع انذعٕٖ(.ذُمٛض أٔ ذعذٚم دعٕاًْا أٔ دفعًٓا فٙ انهٕائخ انً
(6)

 ( يٍ لإٌَ اإلشثاخ.26, 27, 23انًٕاد ) 
(3)

 .276,273د. ادًذ َشأخ، سعانح اإلشثاخ , يشجع عاتك, ص 
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الحواشي, والتي تحوؿ دوف أخذ دليل كتابي منيـ يثبت الحق بينيـ, وسبب 
ذلؾ إلثارتو عدـ الثقة. فمو كاف األمر كذلؾ والثقة موجودة وراسخة لما 

ار لمحق ونشأ نزاع فيو ولما كانت ىناؾ حاجة إلثباتو بالشيادة أو حدث إنك
 الكتابة.

لـ يعد تقيد اإلثبات بالشيادة في التصرفات القانونية, بمبمغ خمسة آالؼ  .2
دينار, يتناسب مع تطور المجتمع مف الناحية االقتصادية حيث أصبح ىذا 

عمى الشاىد المتخمف المبمغ قمياًل جًدا. وكذلؾ الغرامة المالية التي تفرض 
( دينار وال يزيد ٕٓ٘عف الحضور لإلدالء بالشيادة بمبمغ ال يقل عف )

( دينار بينما قانوف العقوبات كاف أكثر صرامة فيما يخص ٕٓٓٓعف )
 عقوبة الحبس في حالة تخمف الشاىد عف الحضور.

, لحكـ تراجع الشاىد مف ٜٜٚٔلسنة  ٚٓٔلـ ُيِشْر قانوف اإلثبات رقـ  .3
و التي أدلى بيا وقبل صدور حكـ قضائي بالدعوى أو بعد صدور شيادت

( وجعمت جزاء ٕٛٚٔالحكـ, إال أفَّ مجمة األحكاـ العدلية أشارت بالمادة )
التراجع عف الشيادة قبل الحكـ سقوط الشيادة وتأديب الشاىد, أما تراجعو 

سباف بعد الحكـ فيؤدي إلى زواؿ حجيتيا وىذيف األمريف )الحكميف( ال يتنا
وحجـ مخالفة الشاىد وتضميمو لمعدالة، وقد قضت محكمة التمييز 

بتاريخ  ٕٓٔٓ/ ٓٔ٘االتحاديَّة بموجب حكميا الجزائي المرقـ 
بالسجف المؤّبد عمى الشاىد الذي شيد زوًرا وصدر حكـ  ٕٓٔٓ/ٛ/ٖٓ

 قضائي عمى شيادة الزور ىذه.
ية بيف تبميغ الشاىد يالحظ أفَّ سكوت قانوف اإلثبات عف تحديد المدة الزمن .4

لمحضور لإلدالء بشيادتو وتاريخ الحضور وترؾ تحديدىا لممحكمة معتمدة 
في ذلؾ عمى ظروؼ الشاىد ومكاف إقامتو وطرؽ المواصالت وطبيعة 
الدعوى كاف أكثر توفيًقا في ذلؾ مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية 

في الجنح وثمانية أياـ الذي حدد الموعد بيوـ واحد بالمخالفات وثالثة أياـ 
 في الجنايات.
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لـ تُعد الغرامة المفروضة عمى الشاىد الذي يحضر إلى المحكمة لإلدالء  .5
بشيادتو ويمتنع عف اإلدالء بيا أو حمفو اليميف مع الوضع االقتصادي 

 دينار. ٕٓثانًيا بما ال تقل عف  ٜٗوالتي حّددتيا المادة 
 التوصيات . ب

بدليل كتابي في التصرفات القانونية مف  نشر ثقافة تشجع عمى المطالبة .1
قبل األزواج فيما بينيـ، رغـ أف المطالبة بو قد يؤدي إلى انحالؿ العالقة 
الزوجية، أو بيف األصوؿ والفروع والحواشي, والتي ال تعني عدـ الثقة 
بينيـ بل ىي تعني إضافة إلى الثقة الحرص عمى حماية الحقوؽ، لذا البد 

مف قانوف اإلثبات لتقتصر عمى المانع  ٛٔانًيا مف المادة مف تعديل الفقرة ث
 المادي دوف األدبي.

أواًل مف قانوف اإلثبات لتصبح قيمة التصرؼ القانوني  ٚٚتعديل المادتيف  .2
خمسة آالؼ  ٓٓٓ٘أو انقضائو والمراد إثباتو بالشيادة بما ال يقل عف 

 ٖٜؾ المادة خمسة مالييف دينار، وكذل ٓٓٓ,ٓٓٓ,٘دينار وال تزيد عف 
أواًل ليكوف تحديد مقدار الغرامة التي تفرض عمى الشاىد المبمغ بالحضور 
أماـ المحكمة لإلدالء بشيادتو ويتخمف عف ذلؾ بدوف عذر مشروع بما ال 

خمسمائة  ٓٓٓ,ٓٓ٘ثالثمائة ألف دينار وال تزيد عف  ٓٓٓ,ٖٓٓيقل عف 
ة   ي تقع عمييا نفقات الشيود.حدَّدت الجية الت ٜٔألف دينار عمًما أفَّ المادَّ

النص في قانوف اإلثبات عمى حالة تراجع الشاىد عف شيادتو بعد إدالئو  .3
بيا بػ)ُيعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف مف شيد زوًرا 

ة  ٜٜٙٔلسنة  ٔٔٔوىذا ما نصَّ عميو قانوف العقوبات العراقي رقـ  بالمادَّ
 يجة لتيديد الشاىد أو مساومتو.منو ما لـ يكف التراجع نت ٕٕ٘

ة  .4 أواًل مف قانوف اإلثبات مف حيث النص فييا عمى ضرورة  ٕٜتعديل المادَّ
تبميغ الشاىد بالحضور أماـ المحكمة لإلدالء شيادتو قبل موعد المحاكمة 

 بثالثة أياـ.
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ثانًيا مف قانوف اإلثبات لتشديد الغرامة عمى الشاىد الذي  ٜٗتعديل المادة  .5
محكمة ويمتنع عف اإلدالء بشيادة أو عف حمفو اليميف بغرامة ال يحضر لم
أربعمائة  ٓٓٓ,ٓٓٗمائتاف ألف دينار وال تزيد عف  ٓٓٓ,ٕٓٓتقل عف 

 ألف دينار.
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 ( انًعذل.1671( نغُح )63لإٌَ أطٕل انًذاةًاخ انجضائٛح سلى ) .5


