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 اإلثـبـات الـجـنـائي" مبـــدأ اقتناع الـقـاضـــــي "
 

 الراوي فتيح رعد فجرم.م                                                                                 
 ملساعدمدرس القانون اجلنائي ا                                                                            
 كلية القانون والعلوم السياسية                                                                            

 خـــصلــــامل
إن دور القاضييف  ييف إدالييه الميي خط رمييير ؤدييير  لييز يييفد  إليي  م ا ا ييز  ييف       

رًا هالغيًا   وايان شؤصز رو مالز رو  ف االثلين معًا .  يصييهز مين ايأا رو أار ضير 
ميين الييإ ط إأًا و اقيقييًا ل عدالييه و ييوإ رن ياييون إلييلاد ال عييد إليي  الميي خط مفاييدًا رو 
ملههًا ر  مهليًا ع   الا ط واليقين ال ع   الظين واالا مياد .  مين الؤيير ل م  مي  
رن ي  ت الم رط من ااط القالون ع   رن ال  ق  عقوهه ع   هر ء . لأا  ألز م ي  

 ييف إلييلاد ال عييد اليي  الميي خط و ييإ القضيياء هراء ييز . وميين الييا  يياءت  قيياط ر  شيير
 القاعدة القالوليه ال ف  قضف هأن الشييير ي لر دائمًا لما  يز صالح الم خط .

والقاضف علدما يرا   ال صد  يف اليدعوا المهليوده رماميز يهلي  عقيد يز ع ي      
ه  يخييييا والعلاصيييير ضييييمير  ميييين ا دلييييه القائميييي إليييييزمييييا  شيييي م ز وع يييي  مييييا يدمييييئن 

 المعروضه رمامز .
وال ي و  لز رن يلهإ اامز ع   رر  غيير  رو هلياًء ع ي  مع وما يز الشؤصييه     

ويعلف ألر عيدط  يوا  الاايط مين قهيد القاضيف  يف اليدعوا المدروايه رماميز ع ي  
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مين ؤيارم م  يل القضياء . وير ي  الليهإ  يف  الي قا م رد ع مز هالؤصومه ال ف 
ن يليييهإ ااميييز هلييياًء ع ييي  ع ميييز   إلييي  عيييدط  يييوا  رن ي مييي  ملييي  القاضيييف مييين ر

 القاضف هين ص ه الشااد ول ده الااط .
المع ومات العامه ال يف  إل ولان ألر ال يمل  القاضف  ف رن يل لد  ف اامز     

من شأن اد شيؤ  رن يايون عالميًا هخيا . والي ثلاًء مين ارييه القاضيف  يف  ايوين 
 ر ؤيييأااإ ع ييي  القاضيييف رن يهيييين ا ليييهاإ ال يييف قلاع يييز  يييشن المشيييرو  يييدؤد ورو ييي
 ل وصود إل  ولي ه اإلثهات .

 

 املـقـــدمــة
 

إن القاعدة اإل رائيه هوص خا قاعدة شا يه    م يف قييدًا ييرد ع ي  لي ور ر ياد      
القضيياء  يمييا ي ع ييو هأليي وإ الاشييم عيين ال ريمييه   و عقييإ ال ييالف الييأ  اق ر خييا  

إد إ يييراءات رلييييمخا قيييالون رصييييود المااامييييات وال اقييييو  ييييف صييي  ز هخييييا مييين ؤيييي
اليي  ماو ا دلييه ع يخييا   والمدالهييه همااام ييز واا ييراء اييأ  المااامييه    إليي  وصييًإ 

صدار الااط  يخا   و ل يأ اأا الااط ويشاد اإلثهيات ال ليائف  الهيًا إ رائييًا ااميًا  واا
عيين المييد ميي   الاقيقييه هعييداً  إلي  يف اليدعاو  ال لائيييه اا يه لاولييز وليي ه ال وصييد 

 قرار ااط هغير  ماي  . إل الخوا رو الوصود 
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اإلثهيييات  يييف لدييياو اليييدعوا ال  ائييييه   يلصيييإ هعيييد رن يشييياد ال عيييد  نر          
 ريمييه   ع يي   ييوا ر رراالخييا   وظرو خييا المؤ   ييه وللييه خا هشلييلاد  لييائف و معلييو  

ط الميي خط ميين لاظييه ثهييوت ر ييرا إليي  اع خييا    اإلثهييات إأًا يشييمد اييد مييا يييفد   إليي 
اين إصدار الااط ومن ثط  و ييز العقوهيه الملاليهه ليز   وهير ت  إل وقوو ال ريمه 

ال  إأراميييه الموضييوو لمييا يمث ييز اإلثهييات ال لييائف اولييز عصييإ القواعييد اإل رائيييه 
يق صيييير دور قاضييييف الموضييييوو ع يييي  الموا لييييه هييييين ا دلييييه ال ييييف يقييييدمخا الؤصييييوط 

لما ي عيدا ألير و ر يح هعضخا ع   الهعض   و  الهاي  وال اير  عين الاقيقيه  إلي اا
الدرو المشييييروعه اا ييييه ع يييي  ضييييوء وقييييائ  الييييدعوا ومإهلييييا خا ها ؤيييياأ الدييييرو هيييي

القالوليييه ال ييف اييدداا القييالون إلقامييه الييدليد وهييألر  ييأن دور القاضييف  ييف اإلثهييات 
خط ال لائف او دور اي اهف يع مد ع   مهيدر ارييه القاضيف  يف هلياء قلاع يز    يالم 

للاداا  و امي يز مليفوليه ار ااهخيا  إلييزهر ء ا   ُيقدط الدليد ع   وقوو ال ريمه واا
. 

إن ال صييد  يخييا يخييط  إأواييو مييا   رضييز الصيي ه اال  ماعيييه ل ييدعوا ال  ائيييه       
الم  م  هعدِّ   الولي ه القالوليه الم هعه ال ف من ؤإلخا يي ط إيقياو العقياإ و ادييد  

لييي ور ال يييالف   وع يي  القاضيييف رن يأؤيييأ هأو يييز اليييد   ال يييف همييا ي لاليييإ وؤديييورة 
ن ليط ي ملير  يرااا  ف مص اه الم خط وي عين ع يز رن يقوط هألر مين   قياء ل ليز واا

 هخما الم خط . 
لييهإ اؤ يييار رلموضييوو  يياء إلؤييرام اييأا  الموضييوو ميين هييين الا ييإ القالوليييه رن 

ين قضيياة وماييامين لون ) مييييلقيياييييد ر يياد اال قخيييه  ووضييعز هييين م ليياود ييوالمرا يي  
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ولغرض ؤ و االلل اط وال يوا ن هيين ميا ا يإ هشياد لظير   .وهااثين  ف القالون (
وما او مدهو ع   الواق  العم ف  ع ي  رليال رن القاضيف ال ليائف يصيدر ااميز 
ع   قلاع ز الو داليه ولاد المشااد ال ف يمان رن  ثيار  يف ايأا ال اليإ رائييه رن 

 لموضوو أو راميه. الها   ف اأا ا
 

مييين رامييييه الموضيييوو ليييل لاولز  يييف مهاثيييين ي ضيييمن المهاييي  ا ود  والدإقيييا     
ردلييييه اإلثهيييات   و يييف المهاييي  الثيييالف ل لييياود  ييييز الاايييط ورليييهاهز  عيييد   مييين القواعيييد 
اإل رائيييه ال ييف ي ييإ ع يي  قاضييف الموضييوو عييدط دراخييا علييد  اديييد مرايي  الميي خط 

 .  إليزمن ال خمه المللوهه 
 

 املبحــــث األول
 أدلـــــــــة اإلثبـــات

 
اشيم الاقيقيه ويعميد ع ي  إظخارايا   االشيااد  إلي إن الدليد او اد ميا ييفد     

اليأ  يشيخد هألييز ررا المي خط يدعيين الم ليف ع يييز هليايله  يق  ييز   رو الماقيو الييأ  
 يعثر ع   الملروقات  ف او ة الم خط .

ن ياييون صييرياًا   ودااًل هل لييز ع يي  الواقعييه المييراد ال يشيي رد  ييف الييدليد راييأا و    
 اق لاعيزع ي  ضيمير القاضيف وارييه    الن ا لال  يف ألير ايو االع مياد ً  إثها خا
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اليقيليييف  يييف الوصيييود إلييي  الل ي يييه دون  ا يييظ رو  يييردد هشيييألخا . وهخيييأا  يييشن ع ييي  
ن اان إل  المصادر ال ف اع مداا المشرو  رلالًا لاام رالالقاضف رن ال ي  أ  ز واا

واأا ما يعد قيدًا ع   الاايط رو يإ المشيرو ع ي  القاضيف رن يأؤيأ  إليخا ردمأنقد 
 هز .
وي ييإ رن  اييون قلاعييه القاضييف مهليييه ع يي  الايي ط واليقييين   لخييأا  ييشن ا اايياط     

الصادرة من الماامه ي إ رن ال  هل  ع   الشر واالا ماد    لز إأا ما  هين رن 
الماامييه  يييف   يييريط الميي خط يشيييوهخا الشيير )  يييشن الشييير  إليخييياا دلييه ال يييف اليي لدت 

يلهغف رن ي لير لصيالح المي خط ( وهال يالف  يشن ايأ  ا دليه ال  ا يف إلداليه المي خط ) 
 .(1)  ن ا صد رن الم خط هر ء ا    ثهت إدال ز (

 يأن . (3) من قيالون رصيود الماااميات ال  ائييه/ ر (  312ومن ل  المادة )     
 يييف  ايييوين  رليخييياالعراقيييف قيييد ايييدد ا دليييه ال يييف ي يييو  ل مااميييه رن  لييي لد  المشيييرو
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قلاع خا . واف ارة  ف  قديراا   ييل اليار ميا ي ي ط المااميه ها ؤيأ هخيا وايد ايأ  
ا دليييه  ؤضييي  ل قيييدير المااميييه   خيييا رن  أؤيييأ هخيييا م ييي  ميييا  يييو رت لخيييا القلاعيييه رو 

 رليخياف ي يو  ل مااميه رن  لي لد  دراخا رو رن  أؤأ ههعضخا . اأا ورن ا دليه ال ي
 لقلييط إليي  ردلييه ماديييه وردلييه معلويييه وقييرائن ثهو يييه واييو مييا لييل لاولز  ييف  ييف الااييط 

 ثإ  مدالإ ع   ال والف :

 املطلب األول
 أدلة اإلثبات املادية

 
الماامه واف  ف معرض ال قاء المع ومات الم ع قه هالدعوا ي يإ رن  لي مد      

ال ف يقراا القالون    ع   الرغط  من رن الماامه ُ ايون قلاع خيا قلاع خا من ا دله 
 ييييف  اييييوين عقيييييد خا و قييييًا ل قييييديراا ل دلييييه  اييييرةالقاضييييف  خييييف  اق ليييياوو ييييو مهييييدر 

ن  المدرواه رمامخا وادمئلالخيا اليخيا. ولخيا  يف ايأا الصيدد ريضيًا    ئيه اليدليد . واا
مااميه  يف  ايوين قلاع خيا . اان المهيدر ا لاليف  يف اإلثهيات ال ليائف ايو ارييه ال

ضييييمالًا لاقييييوو الميييي خط ضييييد ؤدييييأ القضيييياء  (1) ييييشن الييييار قيييييودًا رلييييمخا المشييييرو .
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اأا ورن ا دله المادييه  يف اإلثهيات ال ليائف   مثيد  يف مااضير ال اقييو و لرعز   
 والاشو ات الرلميه و قارير الؤهراء واو ما لل لاولز  ف ال رعين ال اليين :

 
 ضـر التحقيق والكشـوف الرسميــةمحا :الفرع األول

 
يقصد هالمااضر اف ا وراو ال يف ياررايا الموظ يون المؤ صيون هميا يق يون ع ييز 
هؤصيييو  ال ريميييه وظرو خيييا وردل خيييا ورشيييؤا   اع يخيييا . ولخيييأ  المااضييير قيميييه 
قالوليه اأا  عد من ا وراو الرلميه . وع يز  أن مااضر ال اقيو االه يدائف ه ميي  

إ ييييادات وشييييخادات ووثييييائو و راء الؤهييييراء واشييييو ات قيييياط هخييييا قاضييييف مييييا  يخييييا ميييين 
ال اقيييو لاظييه وقييوو ال ريمييه ر  الاشييم ع يي  ماييد الايياد  والييأ  اييو مشيياادة 

ايان مقهوضيا  إأالماان الأ  وقعت  يز ال ريمه وااليه الم ليف ع ييز وااليه المي خط 
والأ  يعلف  ووصم اد ألر هصورة دقيقه شام ه. رو إ راءات اشم الدالله ع يز.

 روال صااإ الم خط المع رم إل  مايد ار اياإ ال ريميه مين قهيد قاضيف ال اقييو 
الماقو ل  عرم ملز عن اي يه ار ااهز ل  ريمه هصيورة   صيي يه ل  أايد مين رقواليز . 
 (1)واييأ  العم يييه عييادة   يير  هعييد  إ ييراء الاشييم واع ييرام الميي خط هار ااهييز ال ريمييه

/ ر ( ميين  332ر ييا   ييف المييادة )  العراقييف ن المشييروو اميييه مااضيير ال اقيييو  ييش
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 يف  ايوين قلاع خيا . ول مااميه  رليخيال مااميه رن  لي لد  (1)قالون ا صود ال  ائيه
ومخما اان لوو المااضر والاشوم   رليخالط  دمئن  رأارن  أؤأ هخا رو رن  دراخا 

ورد  يخيا مقهيواًل يعد ميا   أ خف من علاصر اإلثهات ال ف  ؤض  ل قدير الماامه   
ايئييز عامييه لييله  4  ييف قييرار لماامييه ال ميييي  العراقيييه رقييط إن اع مد ييز الماامييه  

 ييياء  يييييز )قيييد ر يييير  الاشيييم هدالل ييييز ع ييي  ماييييد الاييياد  و يييياء مداهقييييا   3222
الع ييييرام الميييي خط ولمييييا ورد  ييييف ماضيييير الاشييييم ع يييي  ماييييد الايييياد  ومؤددييييه 

 ييه  اصييز ميين ا دلييه ال لائيييه واليي مارة  شييريح ال ثييه وماضيير ضييهد اللييإ  ول ي
 .   ان اأ  ا دله اا يه و ولد قلاعه ال امه إلداله الم خط(

رميييا المااضييير وال قيييارير والا يييإ الرليييميه ال يييف ياررايييا الموظ يييون والملييي ؤدمون  
/ إ ( ميين قييالون  331المؤ صييون  ييف المؤال ييات  قييد عييداا المشييرو  ييف المييادة )

ل وقييييائ  ال ييييف اشيييي م ت ع يخييييا ول ماامييييه رن  ا ييييه هالللييييهه (3)ا صييييود ال  ائيييييه .
  ؤييأاا لييههًا ل ااييط  ييف المؤال ييه ميين دون رن  اييون م  مييه هييال اقيو  ييف صييا خا 
وع ييييز )) عيييد  قريييير معييياون رميييين رماليييه هغيييداد لشيييفون الوايييدات رو ميييدير الوايييدة 
الملييي لد إلييي  لييي د المؤال يييات اليومييييه المثهيييت  ييييز ليييوو المؤال يييه وموقعخيييا ووقيييت 
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ع يز  عد المااضر  . (1)  دليًإ اا يًا لغرض  رض العقوهه الملالهه لخا (( ادوثخا
.ولهييان رامييه ال ف  لظط من قهيد القضياة ا يه صياياه ومقهوليه ميا ليط يدعين  يخا

/ايئيييييه عاميييييه  77مااضييييير  قيييييد  ييييياء  يييييف قيييييرار لمااميييييه ال مييييييي  العراقييييييه رقيييييط 
واالع يييييييييد   هالييييييييز )رن مااميييييييييه ال اقيييييييييو ليييييييييط  ييييييييلظط ماضييييييييير ها ليييييييي اه3222/

.  المضييهوده......واي  رن اييأا اللييواق  رؤ ييت هصيياه القييرار لييأا قييرر لقضييز (
ولاييين لفييييد قيييرار مااميييه ال مييييي  وألييير  امييييه ال اقييييو االه يييدائف وال يييف  قيييوط هيييز 
ماامه ال اقيو اللييما وان قاضيف ال اقييو ايو رود مين يصيد إلي  مايان الاياد  

د   اصييد ال ريميه وع ييز رن ييلظط مما يو إ ع يز رن يض  مااميه الموضيوو هاي
ماضييير لملييير  ال ريميييه وهشييياد دقييييو وم صيييد ليييألر لاييين مييين رلصيييار اضيييور 
قاضف ال اقيو إل  ملر  ال ريميه و يف لاظا خيا ا ولي  وعيدط  يرر الموضيوو إلي  
الملفود  ف مرا  الشرده ل ؤهرة الق ي ه ال ف ي م ي  هخيا ا ؤيير مميا ييفد  إلي  رن 

 .  ضي  اثير من الاقيقه
من الا  شن قوة اأ  المااضير ال  عليف رن المااميه م  ميه  يف رن  أؤيأ هخيا ولاين 
ي و  رن  ل  يد ملخا و قدر قيم خا    ملخا  ل ؤ   الماامه هعض الاقائو ال ف 
يليياقا القاضييف هخييا الشييخود وميين اييأ  المااضيير  ليي ؤرم الماامييه هعييض القييرائن 

راءات ال اقيقيييه وقييد يصييار إليي  المخمييه وال ييف  ييفد  إليي  و ييوإ ا ؤيياأ هعييض اإل يي
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وااييأا يماييين   اإل ييادة ميين اييأ  المااضييير هييدعوة ميين لظمخييا لملاقشيييه مييا ورد  يخييا
 (1)اإل ادة من اأ  المااضر وروراو الاشم ل وصود إل  الاقيقييه

 تقارير الخبـــراء والفنيين :الفرع الثاني
 

يليه    اء يز إمييا الؤهير او ألر الشيؤ  اليأ  را ليإ ؤهيرة ع مييه و لييه مع     
( رو ل ي ييييه  الايميييياو ل ي ييييه درالييييه ع ميييييه   قااييييا ) االدهيييييإ الشييييرعف والما ييييد 

لممارله مخمه معيله مدة من ال من  أصهح لز  يخا  ن وداريه ) االادادين وررهاإ 
ويإاييظ إن ميين هييين إ ييراءات ال اقيييو ال ييف يليي دي  قاضييف  (3)الاييرم وال  ييار (

ل اشيييم عييين ال ريميييه ايييو االلييي عاله هؤهيييير  رو راثييير  ال اقييييو رو الماقيييو ا ؤاأايييا
لإل ادة من ؤهر ز رو رريز  ف ملأله  ليه وليلت قالوليه   ع و هال ريمه   وقد يقوط 
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 (1)قاضييف ال اقيييو رو الماقييو هخييأا ا ميير   قائيييًا رو هليياء ع يي  د ييإ راييد الؤصييوط
ي يييإ رن يايييون ويعيييد الؤهيييير االشيييااد مييين لااييييه  ا ي يييز اليميييين. و قريييير الؤهيييير 

مش مًإ ع    مي  لقاد الل او   وع   الؤهيير رن ي ييإ ع ي  رليئ ه المااميه  يف 
رليز لييل اليار ميا  إلييز قرير  ال ارير  ورن يوق  ع    قريير . ومميا   يدر واإلشيارة 

واا ييييه  (3)يمليييي  ميييين رن يد يييي  قاضييييف ال اقيييييو الؤهييييير ع يييي  مييييا  ييييط  ييييف ال اقيييييو
ال اقيو ل أليد الصعوهات ع   الؤهير  يف ليهيد  المع ومات ا ؤر ال ف يلمح هخا

دإعيز  اإل اهه ع   ا لئ ه الم قياة ع ييز مين ؤيإد وقو يز ع ي  ظيروم اليدعوا واا
ع   ا وراو ومااضر ال اقيو . ورقواد الم لف ع يز والشخود ا ي  ي هيين ا ر يح 

و  ولالز وا قرإ ل واقعه .  قد ال يل دي  رن يعين هالضهد اآلله ال ف رادثت ال ر 
إأا  هييين ميين رقييواد الشييخود والم لييف ع يييز رلييز ضييرإ مييثًإ هاآللييه ال إليييه . رمالييز 

رلييز ال  رال (2)اييان أليير ممالييًا رط ال واييأا شييفء لييز رامي ييز إأعلييداا رن ي يييإ عمييا 
ي ييو  ل ؤهييير رن يهلييف رريييز ال لييف ع يي  رقييواد الشييخود رو الم لييف ع يييز إأ رلييز م يي ط 

و يف  (4)قواعد الع يط وال ين غيير م يأثر هشيفء ميا رليزما  رشد  هشهداء رريز هلاء ع   
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اد ا اواد  يأن لقاضيف ال اقييو والمااميه رن يلي دعف الؤهيير ويلاقشيز  يميا  ياء 
  ف ؤهر ز .

مين   قياء ل ليخا رو هلياء   هاشر وان  عيين الؤهير او او ل ماامه يمان رن       
لمااميييه  يييف رثلييياء لظييير ع ييي  د يييإ الؤصيييوط ويايييون ألييير عليييدما  عيييرض ع ييي  ا

الييدعوا ملييأله  ليييز   د ييإ  ييف هاثخييا االليي عاله هأاييد الؤهييرة. ااالليي عاله هدهيييإ 
اأا ورن  قرير الؤهير يعيد دلييًإ مين    (1)إلهداء رريز  ف رلهاإ الو اء وااله الم خط

 ع مييد  لييهها ل ااييط إأا  رنيمايين ل ماامييه   أردلييز اإلثهييات  ييف الييدعوا ال  ائيييه . 
رليز  ف رمالز وصدو الؤهير ومعر  ز ال ليه  ف المخمه ال ف رلهدت هيز .  ادمألت 

المخلف لما يصيد إلي  إدراايز   واإلؤإ و دهيقز ا لاليإ الع ميه وال ليه الملالهه 
من اقائو وهيالات  ق ل  هخا الماامه . من اأا ي ضح رن الدهيعه القالوليه ل ؤهرة 

القاضف ل قدير دليد  ف الدعوا  و إ ع ي  هوص خا ال شار   ليه غرضخا معاوله 
القاضييف رن يليي عين هييالؤهير م يي  مييا  هييين رن الييار ملييأله  ليييه   د ييإ إلظخييار 

رميييا عيين مييدا  . (3)اقيق خييا  ييوا ر مع ومييات  ليييه ؤاصييه )ع ميييه   ار يييه    ليييه (
ليي ده الماامييه  ييف  قييدير رر  الؤهييير ممييا  قييدط ي ضييح رن رر  الؤهييير ال شييار  

 خييف غييير م  مييه ها ؤييأ هييز هييد لخييا رن  ؤال ييز امييا يمايين ل ماامييه إأا لييط  ل ماامييه
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 ق لي  هيرر  الؤهييير رن  ليدإ ؤهيييرًا  ؤير رو ؤهيراء  ؤييرين ويايون لخييا مد يو الاريييه 
 ييف ا ؤييأ هيي رائخط . امييا رن ل ماامييه رن  أؤييأ هييهعض مييا  يياء ه قرييير الؤهييير دون 

لده ز اف  ف رثلاء المااامه لألر الهعض اآلؤر . رو رن يأؤأ ه قرير الؤهير الأ  
يقيياد هييأن القاضييف اييو ؤهييير الؤهييراء  لييز يليي دي  ا ؤييأ هييرر  ؤهييير وعييدط ا ؤييأ 

 . (1)هرر  الؤهير اآلؤر ورن  عددوا
 

 املطلب الثاني
 األدلة املعنوية

رن  ل ؤ   ثهوت الواقعه هاالل ل ام هشرد رن ياون ألر االل ل ام او  ل ماامه 
أ  يماييين ال ؤإصيييز مييين ا دليييه المدروايييه رماميييز . اميييا رن ميييا اليييرر  الواييييد الييي

ي ر ييإ ع يي   قييدير ا دلييه هالللييهه لاييد ملخييا اييو ميين اؤ صييا  ماامييه الموضييوو 
ن االيت    خا رن  أؤأ هأدله معيله  ف او م خط وال  أؤأ هخيا  يف ايو مي خط  ؤير واا

ؤ صييه م ماث ييه ولاييف ياييون الااييط ال  ائييف صيياياًا الهييد رن يصييدر ميين ماامييه م
 هشصدار  ورن ياون ملههًا ومفللًا ع   ردله ل يمه وصياياه ومهلييًا ع ي  العيدد .
اأا ورن ا دله المعلويه  ف اإلثهات ال لائف   مثيد  يف االع يرام والشيخادة وايو ميا 

 لل لاولز   ف ال رعين ال اليين :
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 االعـــتـراف :فرع األولال
 

وهييشرادة اييرة واعيييه  إليييزه المللييوهه يييي خميييراد هييز إقييرار الميي خط ع يي  ل لييز هال       
ا خييا رو هعضييخا   هصيي  ز  يياعًإ رصيي يًا رو  إليييزاهز ال ريمييه المللييوهه يهصيياه ار ايي

 (1)اًا  يخا يشري
والقالون  عد االع رام ل مواد ال  ائيه   واإلقرار ل مواد المدليه   واو من ا دليه   

الميي خط ع يي  شييؤ   ؤيير  ييف ل ييل  لييألر ال ُيعييد ميين قهيييد االع ييرام رقييواد القوليييه
الييدعوا هييد ُيعييد ميين قهيييد الشييخادة هعييد  ا يييم الميي خط اليمييين   واييو يؤ  ييم عيين 

الم خط واو صيادر مين المي خط ل ليز  إل  الوقائ هللهه  اع رامالشخادة  إأ ي ضمن 
 خف صادرة من الغير . واالع رام رقوا من الشيخادة ايدليد رما الشخادة ع   ل لز 
 ًا.وراثر  أايد

 إلييزواالع رام قد ياون اامًإ   وايو اليأ  يقير  هيز المي خط هصياه إليلاد ال خميه   
اميا صييور خا ووصيي  خا الماامييه رو ليي ده ال اقيييو   وقييد ياييون االع ييرام   ئيييًا   
وأليير  ييف ا اييواد ال ييف يقيير  يخييا الميي خط هشثها ييز ليي واًا ي ييدرم  ييف  يي ء ملييز  اييت 

ال ريميه ولايين هصييورة مؤ  ييه  هار ااهييزرقيير الميي خط    ايألر إأا إليييزال خميه المللييوهه 
اف اللرقه هظرم مشدد  إليز. اما لو االت ال خمه المللوهه  رليزعما او مللوإ 
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رليز ال يا ليإ االع يرام صي ه اليدليد  يف    إالهألز لرو  يف ظيرم عياد   ي عرم
 -إأا  وا رت  يز الشرود اآل يييييييييييه : رالالدعوا ال  ائيه 

ن االع ييرام قييد صييدر ميين ميي خط هار ايياإ  ريمييه رميياط  خييه مؤولييه رن ياييو  -1
/ ر ( رصوليييييه  317هقهولييز  وال خيييه المؤوليييه هيييألر وهالييإ لييي  المييييادة ) 

وال ف  اءت  يخييا ) ل ماامه ل ده مد قه  ف  قرير إقرار الم خط وا ؤيأ هيز 
 لواء صدر رمامخا رط رماط قاضف ال اقيو رط رماط ماامه رؤرا  ف الدعوا
أا خييا رط  ييف دعييوا رؤييرا   ولييو عييدد علييز هعييد أليير . ولخييا رن  أؤييأ إقييرار  

ثهيييت لخيييا هاليييدليد المقلييي  رليييز ليييط ياييين ل ماقيييو وقيييت ايييام   إأرمييياط الماقيييو 
 إلاضار  رماط القاضف ل دوين إقرار  ( .

رن يايييون االع يييرام صيييرياًا وواضييياًا :يييي وايييأا الليييوو مييين االع يييرام ايييو اليييأ   -3
صيرياًا  وواضياًا هار ايياإ المي خط ل  ريمييه   االع ييراميايون  يعيود ع ييز  ي ييإ رن

 . رليزالمللوهه 
رن ياييون االع ييرام اؤ ياريييًا : صييادر عيين إرادة اييرة واييو مييا عال  ييز المييادة )  -2

/ ر ( من قالون ا صود ال  ائيه ع ي  رليز ) يشي رد  يف اإلقيرار رن ال يايون  312
... (  ياالع رام اليأ  يع يد هيز  اً وعييد قد صدر ل ي ه إارا  ماد  رو ردهف رو وعيداً 

او الأ  يصدر عن شؤ  م م   هال ميي  واريه االؤ ييار ويشي رد رن ال يصيدر 
ل ي ييه إاييرا  ميياد  والم مثييد ) هأعميياد العلييم ال ييف  قيي  ع يي   لييط الميي خط ريييًا اييان 
قدراا ا عأيهز رو ضرهز ( . اميا يشي رد رن ال يايون االع يرام ل ي يه إايرا  معليو  

الم مثد هصورة  خديد رو وعيد رو وعيد ( . وع ييز  يشن االع يرام الليا إ عين إايرا  ) 
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رو وعييد رو وعيييد رو  خديييد رو ؤييوم لاشييئين ميين رميير غييير مشييروو  ييإ يع ييد هييز . 
قييييالون رصييييود ( ميييين  312واليييي ثلاًء ل قاعييييدة  قييييد ر ييييا  المشييييرو هييييل  المييييادة ) 

ن االييت قييد صييدرت ل ي ييه إاييرا  ل ماامييه قهييود اإلقييرارات ر (1)المااامييات ال  ائيييه
ماد  رو معلو  واألر اإلقرارات ال يف صيدرت  يف المي خط ل ي يه وعيد رو وعييد مين 

ال  ييت راهدييه اللييههيه هييين اإلاييرا  و اإلقييرار  والقييالون العراقييف ايلمييا  رأاالليي ده   
رؤييأ هخييأا المهييدر قييد رؤييأ  ع يي  لييهيد االليي ثلاء وليييل اقاعييدة وقيييد  هشييرود ي ييإ 

خييا ار يييًا ميين قهييد الماامييه قهييد قهولخييا   يير االع را ييات وهايياالت وردت ال مليير ه
ع   لهيد الاصر .  ن اأا االل ثلاء ؤدير اد الؤديورة وقيد ييفد  إلي  ضيياو 

اييرة . وضييياو ال  ييزإراد لإلاييرا  الييأ  يصيييإ اييو الميي خط  ييف رن يقيير هشييفء ل ي ييه
ييد  هريئييًا ا يي  يييدان .  د اليي عراض الولييائد وللييا  ييف اييأا وق ييز  عليياقييز او ييوإ عب

رلاديثيييز  يييف ال اقييييو ال ليييائف ليييرا رن القيييوالين ال يييف  ا يييرط  يييف لصوصيييخا اقيييوو 
الم خط وضمالا ز  قد اه عدت عن اد الولائد ال ف يمان رن ياون  يخا رارا  وملخا 
ال لويط المغلاديلف وال ا يد العقار  وا  خت ل وصود ل اقيقيه مين ؤيإد الي ؤداط 

وايييألر  يييأن ليييما  القيييالون للييي ده ف والييي  ال ا ييييد الليييوو  وليييي ه ال يييداعف ال  ظييي
ع ييي  المييي خط والضيييغد  هاالع يييداءال اقييييو رو المااميييه  يييف رن  صيييد إلييي  الاقيييائو 

ع يي  إراد ييز رميير يل ييف رن  اييون الماامييه قالوليييه . وهال ييالف اييان ميين الوا ييإ عييدط 
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  المياد  رو إدؤاد اأا الل  وعيًد القيرار اليأ   وصي ت الييز المااميه ل ي يه اإلايرا
 المعلو  رو هلهإ وعد رو وعيد هادًإ اد الهدإن . 

 هييييين ل ماامييييه عييييدط مداهق ييييز  رأامداهقييييًا ل اقيقييييه : رميييييا  االع ييييرامرن ياييييون  -4
ل اقيقييه رلييقد ز ميين اليياهخا وهخييأا قضييت ماامييه ال ميييي  هييأن ) ا دلييه الم اصيي ه 

رماط قاضف ال اقيو وليط  اع را زع    اق صرتهشأن  ريمه الايا ة المللدة ل م خط 
ي أيد اأا االع رام هدليد  ؤر   ورلار الم خط رماط ماامه ال لايات ال ريمه .  شن 

عييين  االم لييياوالمااميييه  يييرا رن ا دليييه الم اصييي ه ال  ا يييف إلداليييه المييي خط  قيييررت 
 . (1) صديو قرار ال  ريط والااط ( 

  ييييل اليييار ميييا ي ييي ط مييين مهيييدر ارييييه القاضيييف  يييف  قيييدير االع يييرام    والدإقيييا 
قياد المي خط رليز ق يد   شأا . (3)الماامه ا ؤأ هز   م   ما اان غير مداهو ل اقيقه

أا  الم لف ع يز ؤلقًا وثهت رن الق د اد  هاللط  قد اأإ إقرار  هالدليد الماد    واا
قاد رلز ال  و الللد من يد المش اف ورارقز عمدًا ثيط عثير هعيد ألير ع ي  الليلد  قيد 

 .  (2)رار  ً اأإ إق
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أن المشيييرو مييين قيييالون رصيييود الماااميييات ال  ائييييه  ييي( 312ومييين لييي  الميييادة )   
صدر االع رام ل يمًا وصاياًا    يا ف واد   رأاالعراقف قد رع مد المهدر ال الف ) 

االييت ال ريمييه المللييوهه   أ إال أيييد  هأدلييه رؤييرا رو قييرائن  إليي ل ااييط دون الاا ييه 
داط ( . واالع يييرام المع يييد هيييز ايييو الصيييادر رمييياط قاضيييف المييي خط عقوه خيييا اإلعييي إلييي 

ال اقيييو رو الماامييه ل لييخا رو رميياط ماامييه رؤييرا  ييف الييدعوا أا خييا   ا يي  ورن 
أاعييدد علييز الميي خط هعييد أليير .  مييا  ييوا رت ردلييه رؤييرا  فيييد اإلقييرار و غيير  ثهييوت  واا

  أ. رما  رليزدة ال خمه ضد  .  قد ر ا  القالون    ئه إقرار الم خط  ف ال خمه الملل
اان او الدليد الوايد  ف الدعوا  شن القالون مل  الماامه من    ئه إقرار الم خط 

 شأا اع رم الم خط هار اياإ  ريميه ق يد وايو  يف االيه د ياو شيرعف . . (1)رو  أوي ز
 . (3)واان اأا االع رام او الدليد الوايد  إ ي و     ئ ز 
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 الشهادة :الفرع الثاني
 

رن الشخادة راط درو اإلثهات  يف المليائد ال لائييه وراثرايا شييوعًا لميا ل شيخادة     
ال  ااد دعوا   ائيه  ؤ و مين شيخادة شياادًا   أمن دور اهير  ف اإلثهات ال لائف 

وقد ُعر ت هألخا  قرير الشؤ  لما ياون قد ر   رو ليمعز رو ردرايز ع ي    رو راثر
ض ال قخيييياء الشييييخادة : هألخييييا )) رؤهييييار و ييييز العمييييوط هاوالييييز . واييييألر عييييرم هعيييي

ر  اييف اإلقييرار الشيي و   (1)اييو ع يي  غييير  لغييير  ((هاإلللييان  ييف م  ييل القضيياء 
الأ  يدل  هز الشااد والأ  ي ضمن اد ما يعر ز عن   رهه معيله رو اادثه لاهقه 

وييدل  الشيااد هشيخاد ز رمياط المااميه هعيد  (3)من ؤإد إادا اواليز  رليخا وصد 
يمييين شيي ااز ويمايين رن  اييون الشييخادة ما وهييه . و ييدون  ييف ماضيير ا يي  ا ييم ال

يماييين لمييين غييياإ مييين رديييرام اليييدعوا ال  ائييييه عييين ال  ليييه ال يييف ردلييييت هخيييا مييين 
قضيت  ييز ) رن 347/3222.و ف قرار لماامه ال مي  العراقييه رقيط االدإو ع يخا

 يخيا شييخادة  قيرار مااميه الموضيوو هلييه ع ي  رؤدياء  واريييه وألير  لخيا ليط  يدون
 الشخود والمش اين .لأا قرر لقضز ( .

والشخادة ع   لوعين ) شخيادة إثهات وشخادة ل ف رو د او ( واف من لاايه قو خيا  
شييخادة مهليييه ع يي  المشيياادة العياليييه . وشييخادة مهليييه ع يي  اللييماو  ييالمعود ع يخييا 
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الت مع  ة هقيرائن رو إأا ا إالاو الشااد العيان رما الشخادة اللماعيه  إ يفؤأ هخا 
 ردله والشخادة اف راد ا دله المعلويه ال ف يع مد ع يخا  ف  قرير مصير الم خط  .

ع ييط الييل ل ه روعييز المؤ   ييه ) ال  ريهييف  رليخيياورن الاقييائو الع ميييه ال ييف  وصييد   
والمرضييييف وال ا ي ييييف ( قييييد هيلييييت هييييأن إدرار اإلللييييان وال هااييييز وأاار ييييز وعواد ييييز 

ن والمليا ه إلميا   يأثر هعواميد اثييرة ومؤ   يه هعضيخا عضيو  وهعضيخا و قدير  ل ي م
ل لييف وا  ميياعف   هعضييخا شييعور  والييهعض اآلؤيير ال شييعور  . واييأا ا ييز هييدور  

. وو قيييًا لمهيييدر ارييييه االق لييياو  يييشن الشيييخادة اغيرايييا مييين (1)ييييفثر  يييف صييياه الشيييخادة
ن ايييو  قيييديراا يعيييود  ا دليييه المعلوييييه ال يييف  ؤضييي  لضيييمير القاضيييف وقلاع يييز . واا

لقاضيييف المااميييه  خيييو يقيييدراا ه مييياط اري يييز هلييياًء ع ييي  ميييا ييييرا  مييين اا مييياد وقيييوو 
الاادثه المشخود هخا وعدط مؤال  خا ل مالول رو المعقود . وما يايد هالشااد من 
الظييييروم والميييييفثرات ال يييييف يماييييين رن  د عيييييز إليييي  الايييييأإ رو  وقعيييييز  يييييف الؤديييييأ .  

 اا ميييادااميييه هايييد ارييييه هلييياء ع ييي  ميييا  يييرا  مييين  قيييدر  الم إقلييياعف الشيييخادة دلييييد 
اصود الواقعه المشيخود هخيا . ول مااميه رن  عيود ع ي  رقيواد الشيخود  يف اإلثهيات 
و عييرض عيين مييا قالييز شييخود الل ييف   مادامييت ال  ثييو همييا شييخدوا هييز . امييا رن لخييا 

ؤيأ . اما يمان ل ماامه    ئه رقواد الشااد ل أ رليخار ض الشخادة ال ف ال  دمئن 
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اييألر  ييشن ر ييوو الشييااد عيين قلييط ميين شييخاد ز ال  (1)هعضييخا و خييدر هعضييخا اآلؤيير
يلييقد القلييط الم هقييف ملخييا.  ن  أويييد الشييخادة  عييد لييوو ميين ال  لييير الييأ  يييراد هييز 
صرم المعل  الظاار ل  ظ الشااد إل  معل   ؤير ل ملاليهه هيلخميا ويايون ال أوييد 

يييد الصييايح ل قييود صييرم المعليي  الظيياار رميييا صيياياًا رو  اليييدًا . ويقصييد هال أو 
 ل ييياظ الشيييااد إلييي  معلييي   ؤييير الييي لاد إلييي  دلييييد يفييييد  . رمييييا إأا ليييط ياييين ال  يييظ 

القود رو اان المعل  ما مًإ ولان لط يظخر دليد  رليزما مًإ المعل  الأ  صرم 
 يفيد  .  ال أويد  الد . 

ن الشخيييادة الوااييدة ال  ا ييف لييههًا ل ااييط      ورن االييت صيياياًه وادمألييت  اييأا واا
وهعاليز  يشن   المايامييه  رليخياإأا  عي  ت هيدليد رو قريليه  دميئن  رالالماامه  رليخا

 . (3)ل  القالون ع   ألر  رأاالشخادة الواادة يمان رن  لخض لههًا ل ااط 
 
 
 
 

 املطلب الثالث
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 الثبوتية الــقــرائـن
رمر ثاهت   رو اف ل ي ه ي عين ع ي  يراد هالقريله ال لهاد رمير غير ثاهت من     

الماامييه اليي ل ا خا ميين واقعييه مع مييد  ييف أليير ع يي  ظييروم الييدعوا ومإهلييا خا   
والقريليييه  عيييد مييين ا دليييه غيييير المهاشيييرة  ال يييف ايييف عايييل الشيييخادة ال يييف  عيييد دلييييًإ 

والقريليييه قيييد  ايييون قضيييائيه وايييف ل ي يييه  ل ؤ صيييخا المااميييه مييين واقعيييه   مهاشيييراً 
ه واقعييه م خولييه    الشييخادة الم ييردة ال  ا ييف ل ااييط ا يي  لييو اق لعييت مع ومييه لمعر يي

الماامه هصا خا ما لط  فيد هقريله رو دليد  ؤير. وايألر  الاييا ة ميثًإ ايف وضي  
ماد  يليدر  يز الشؤ  هل لز رو هولاده غيير  لييدرة  اميه  ع ييه ع ي  الشيفء 

ايا  يز ليز . ولاين ايأ    و ود الشفء  ف  ييإ المي خط رو هام يز قريليه مادييه ع ي 
ريدت هيدليد  رأا إالالقريله ال  ا ف واداا دليًإ إلثهات ار ااإ الاائ   ريمه لرقه 

  ؤر يفيد ال يإئز ع   الماد االشخادة رو اإلقرار مثُإ .
اما رن و ود المي خط  يف مايان الاياد  رو اروهيز مليز قريليه شؤصييه لالخيا ال     

رن يايييون و يييود   الا مييياد يخيييا  اشييي راازل ريميييه رو  ا يييف وايييداا إلثهيييات ار اييياإ ا
عرضيًا  ف ماان ال ريمه وال عإقه لز هخا رو ايرإ مين الؤيوم وم اعيإ ال اقييو 

 .(1)إأا ريد الخرإ هأدله رؤر رالع   الرغط من الز ليلت لز عإقه هال ريمه 
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اييون إأن  القريلييه قييد  اييون قضييائيه واييف ال ييف لييط يييل  ع يخييا القييالون وال ييف ي   
ل مااميييه ال ؤإصيييخا مييين الوقيييائ  المع وميييه ليييديخا وايييف رميييا شؤصييييه رو مادييييه . 

 .(1)ويش رد رن  ق ل  الماامه هأن ل قريله دالله معيله
وليائد اإلثهيات اا يه  ولخيا رن  أؤيأ هع ي  المااميه رن  ثهيت مين القيرائن  رناما   

ع را ات المقهوله من من الوقائ  الماديه والشخادات الصاياه واال اق لعتهخا اأ ما 
ال يصييح ي؟الماامييه وميي  أليير  ييشأا اصييد  ليياق   ييف القريلييه ميي  الوقييائ  الماديييه  يي

وال غراهه  ف اصدلاو القريله الماديه  قد ي قف اللارو لغيرض ميا هالمياد  (3)قهولخا 
الملروو  ف ماد لشؤ  رو  ف  يهز دون ع مز .  شأا قاط الدليد ع   اصدلاو 

إ يفؤييأ هخييا . لييألر ع يي  الماامييه رن   ييروا  ييف اليي ل ا خا  ن القريلييه الماديييه  يي
إثهات القريله القضائيه يع ميد ع ي  ميدا صياه  خيط المااميه ل وقيائ  ورن ال  ع ميد 

الشر . وملخا مثًإ و ود هصمه إصه   إليخاع   القريله ال ف ال يرق   رالالماامه 
اييألر ظخييور عإمييات ثييراء الميي خط  ييف ماييان ال ريمييه اقريلييه ع يي  مليياام ز  يخييا و 

الماد وضهد ورقه م  المي خط هخيا رائايه ا  ييييييون  اؤ إلع   الم خط اقريله ع   
قيييد يقييي  ؤ يييد هيييين مادييييات و  ايييأااقريليييه ع ييي  ار ااهيييز ل ريميييه إايييرا  المؤيييدرات .
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ال ريمه وهين القريله  ف هعيض ال يرائط .  يعيد ال قريير الدهيف ع ي  إصياهه الم ليف 
ز مفييييدة لشييخاد ز هييأن المييي خط اييو الييأ   رايييز . واييأا لظيير غيييير ع يييز ه يير  قريليي

صايح  ن و يود ال ير  رثه يز اليران المياد  ل  ريميه لاليز ال يثهيت إن المي خط ايو 
 ال ار  .

المييي خط مييي  الم ليييف  يييف عيييرار وظخيييور المييي خط اييياد  يييض العيييرار  اشييي هاررميييييا     
اييييًا قادعييييًا اييييو قريلييييز اييييامًإ لييييايلًا وظخييييور الم لييييف ع يييييز  رياييييًا  ييييف الايييياد  ر 

شؤصيييه  ييدد ع يي  رن الميي خط اييو ال اعييد ا يي  ورن لييط يشييااد  راييد غييير الم لييف 
 .(1)ع يز. لألر قيد هأن القرائن رصدو من الشخادات  لخا ال  اأإ

وهاإلضيييييا ه ل قيييرائن القضيييائيه  يييشن اليييار قيييرائن قالولييييه وال يييف ال  قهيييد إثهيييات     
اد ل شر وألر علدما  اون اأ  القريله قالوليه العال   خا ا ه مد قه وال  دو م 

قادعه ) اعد الصغير الأ  لط ي ط لن ال العه غير ممي  ( . والار قريله قالولييه 
غير قادعه ر   قهد إثهيات العايل مثالخيا ) هدعبيد  ؤ يم الشيااد عين الاضيور رمياط 

ن يمايين الماامييه ع يي  الييرغط ميين  ه يغييز قريلييه ع يي  ام لاعييز عيين رداء الشييخادة ولايي
إثهات عال ألر إأا رهدا عيأرًا مقهيواًل ل ؤ  يز   مميا ي يو  ل مااميه رن  ر ي  عين 

 .(3)الااط الصادر ع يز هلهإ اأا ال ؤ م
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 املبحــــــث الـثـانــي
 وأسـبابـــــهالقضائي الـحكـــــم 

    
 إأا اييان المهييدر ا لالييف  ييف اإلثهييات  ييف المييواد ال لائيييه اييو اريييه الماامييه      

 ف  اوين قلاع خا  شن الار قواعد اامه  لظط اأا المهدر   واف همثاهه قيود رلمخا 
 .(1)المشرو ضمالًا ل م خط ضد ؤدأ القضاء رو  لرعز و لظيمًا للير العداله

 هعييد ار ايياإ ال اعييد ل ع ييز المؤييالم ل قييالون والييأ  يليي إ علييز  ريمييه الهييد ميين     
 مي  ا دليه وال اير  ويقيوط قاضيف ال اقييو  ارير الدعوا همراايد ثيإ  يي ط  يخيا 

والماقييو هييش راء يييفد  إليي  اصييود قاضييف الموضييوو ع يي  دليييد ياييون اييأا الييدليد 
ولل لاود  (3)لههًا ل لدو هالااط وياون الااط هشقين الااط هاإلداله والااط هالعقوهه

مين  وأليرهخييييأا المهاي  معلي  الاايط واي ييه صيييدور  واللديو هيز وميا يشي مد ع ييز 
 ؤإد المد هين ال اليين :

 

 املطلب األول
 القضائي احلـكــــمب التعريف
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الماامييه  ييف الموضييوو المهلييود رمامخييا رو  رليييزيييييراد هييالااط الييرر  الييأ   ل خييف    
اييو لدييو ال ط وع لييف يصييدر ميين القاضييف  يمييا ي صييد هييز  ييف ؤصييومه مدرواييه 

وا ال  ائييه . ايو القيرار اليأ  ع يز رو  يف لي او هخيا . وييراد هيالااط  يف إديار اليدع
رو  رليز صدر  الماامه  ف   له المااامه هشأن هراءة الم خط من ال خمه المللوهه 

إدال ييز علخييا ميي   عيييين العقوهييه المقييررة هاقييز وقييد ياييون الااييط هعييدط الملييفوليه رو 
 . (1)هقرار اإل رام

اييأا و قلييط ا اايياط ال  ائيييه ع يي  عييدة رلييواو مؤ   ييه  يمييا هيلخييا . خييف  لقلييط      
هاللظر إل  موضوعخا ع   راااط  اص ه  ف الموضوو وراااط لاهقه ع   ال صيد 
 يز . اما  لقلط من لاايه صيدوراا  يف موا خيه الؤصيط رو  يف غيه يز ع ي  رااياط 

اايه قاه ي خا ل دعن  يخا ع   راااط اضوريه ورؤرا  غياهيه . ورؤيرًا   لقلط من ل
اه دائيه وراااط لخائيه وراااط ها ه . ولاف ياون الااط ال  ائف صايح   يلهغف رن 
يصييدر ميين الماامييه المؤ صييه هشصييدار  دهقييًا لمييا يقييرر  القييالون ورن ياييون ملييههًا 
ومفلليييًا ع يييي  ردليييه ليييي يمه صيييياياه . ومهلييييًا ع يييي  العييييدد مع ميييدًا ع يييي  ضييييمير 
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الل ي يه ال يف ال خي  إليخيا دون  إلي . واريه اق لاعز الو دالف  ف الوصود  القاضف
 .(1)شر رو  ا ظ رو  ردد هشألخا

والاايط ايو واايد مين اإل يراءات الم عييددة ال يف  قيوط هيز مااميه الموضيوو علييد     
لظييير اليييدعوا ال  ائييييه . وايييو مييين رايييط إ راءا خيييا .  ليييز ايييد خا وغاي خيييا . وع ييي  

 رليييزالؤصييومه . إأ ي اييدد مرايي  الميي خط ميين ال خمييه المللييوهه  خيياءال صييدور   هليي  
رميا ههراء ز رو هشدال ز . وهوصي ز اإل يراء ا ؤيير  يف اليدعوا ولايف يايون صياياًا 
الهييد ميين  ييوا ر شييرود ؤاصييه هييز وميين اييأ  الشييرود رن يصييدر الااييط هعييد مداولييه 

 .قالوليه و ف   له ع ليه ورن يش مد ع   الهيالات المد وهه 
وميين ال ييدير هالييأار رن ايئييه الماامييه  لليياإ ل مداولييه  ييف  ييرائط ال لايييات وال ييف 
عقوه خا اف اإلعداط رو الل ن المفهد رو الل ن المفقت وال لح المخمه وال ف   ييد 
مييدة عقوه خييا عيين ثييإ  لييلوات .وال ييف ييي ط لظراييا هييدعوا غييير مييو    .رمييا ال ييلح 

  لظير هيدعوا ميو  ة وهال يالف  ألخيا  لظير ال ف مدة عقوه خا رقد من ثيإ  ليلوات 
من قهد قاضف مل رد اأا يعلف رن ال و ود لمداوله قالوليه علدما ي ط لظر الدعوا 
من قهيد قاضيف ال يرد وااللي ثلاء ع ي  ايأا ا مير يايون  يف مااميه اإلايدا   ع ي  
الييرغط ميين رن لظراييا ييي ط ميين قهييد قاضييف  ييرد إال الييز يلليياإ ل مداولييه ميي  رعضيياء 

يئه من م ؤصصيين  يف ع يط اليل ل وال رهييه واال  مياو والع يوط ا ؤيرا . وليرا الخ
رن الييلا   عييد المشييرو العراقييف علييدما  ميي  هييين  لظييامف القاضييف المل ييرد والخيئييه 
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و ؤصيييي  الخيئيييه ل  يييرائط الؤدييييرة وؤصوصيييا   يييف اييياالت اإلعيييداط  رو اللييي ن 
ؤيرا وال يف عقوه خيا الايهل المفهد رو المفقت رو ماااط ا ادا   و رر ال رائط ا 

 رو الغرامه إل  قضاة مل ردين  

 
 املطلب الثاني

 شروط إصدار احلكم القضائي
ط ليههًا   ومين يييد الاايي يإ رن يشمي  أالقاضيف  شيردا ع ي يعد  لهيإ الاايط     

رن  ليي لد  ييف  لييهيإ اامخييا ع يي  دليييد  ل ماامييه ا ؤيير اييو رلييز ال ي ييو  الشييرود
 يف   ليه الماااميه إثلياء المرا عيه رو ليط  شيير  رلييزرو ليط يشير  ط يدير  ل ملاقشيهييييل

الؤصوط من دون رن يمان هاقف الؤصيوط مين االديإو ع يخيا  دقدمخا راإل  ورقه 
.  ي يييييإ ع ييييي  المااميييييه رن  د ييييي  الؤصيييييوط ع ييييي  ا دليييييه ورن  عدييييييخط ال رصيييييه 

هداء الرر  ع   ال والف .واو ما لل لاولز  ف  روو ثإ   (1)هؤصوصخا لملاقش خا واا
: 
 

 شرط المداولة :الفرع األول
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 إلي هعد رن   مط الماامه  مي  ما ي  مخا من إ راءات رو قرارات هغيه ال وصد    
اقيقه الواقعيه الصيادرة مين المي خط ودهيع خيا ودور المي خط  يخيا . وهعيد رن  ايون قيد 

 ال خيياءوهقامييت همييا ي يي ط إ ييراء  ميين لييماو الد هييات ميين ردييرام الييدعوا ال  ائيييه 
  (1)لماو د هيات الؤصيوط واإلدعياء العياط وليماو د ياو المي خط هعيدِّ   ؤير مين يي ا ط

 ييييشن ع يييي  الماامييييه رن  قييييرر ؤ يييياط المااامييييه   وهخييييأ  المرا ييييه  ل خييييف إ ييييراءات 
ال اقييييو القضيييائف والمرا عيييه رمييياط المااميييه . وال ي يييو  هعيييد ؤ ييياط المرا عيييه دؤيييود 

دؤيد هيدعوا  المدلييه قهيد ألير ورصيهح هوليي  الميدعف هيالاو الميدلف رن ليط ياين قيد 
و  يير  الماامييه  (3)و لدييو هاامخييا  يييز رليييزالماامييه رن  ظخيير رريخييا الييأ  ال خييت 

المداوليييه وال يييف يقصيييد هخيييا  هيييادد  راء رعضييياء ايئيييه المااميييه  يميييا ييييرا  ايييد ميييلخط 
ط  دهيقًا لي يمًا ل قيالون ع ي  وقيائ  اليدعوا . وملاقشيه ايأ  اآلراء ل وصيود إلي  ااي

عادد  ف الدعوا و ؤ  ف الماامه لوض  صيغه ااط رو قيرار همداوليه قالولييه لخيا 
قواعد ي إ مراعا خا ومين ايأ  القواعيد رن المداوليه  هيدر هعيد ق يد هياإ المرا عيه  يف 

هالقيدر  رال ا صيادالدعوا . ر  القداو ص ه الؤصوط  ف الدعوا . وليط يهقي  لخيط 
ل ماامييه علييد ؤ يياط المرا عييه لييماو راييد  الييأ   صيير  هييز الماامييه وع يييز ال ي ييو 
روراو رو قهييود   ضييطار ييأت إمااليييه  رأاالؤصييوط رو قهييود مييأارات رو روراو   رمييا 
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مأارات  ع يخا علدئيأ  ي ح هياإ المرا عيه م يددًا إلديإو الؤصيوط ع يخيا وملاقشي خط 
 هشألخا . 

راءايا هصيورة ومن القواعد ال ف ي يإ مراعا خيا  يف المداوليه القالولييه و يوإ إ     
لريه   والاامه من  عد المداوله لريه او لغرض  ماين القضاة من إهداء  رائخيط 

 يميا ار يأو  .  ضيًإ عين معر يه  إلييخطهاريه  امه ال ياداا الؤوم من  و يز ال يوط 
ضييعام  هيياؤ إمال مخييور  الييرر  هييين القضيياة ميين شييألز إضييعام ايهييه الماامييه واا

. لألر  شأا اان رعضياء المااميه قيد ؤ يوا  ل ليخط (1)قوة رااامخا  ف ل ول ا  راد
ليصدروا اامخط  ف الدعوا    إ يصح رن ياالهوا عما ي رولز  ف اأ  الؤ يوة ) 

ل  رو   يف الاايط قهيد اللديو هييييز    ن ميرد  ا لعتاللريييه (   و يما إأا االت قد 
وال رقييإ  ألر  ميعز ير   إلي  ضيمير القاضيف إلالياإ عليز  ايد مين ال مخيور

 . (3)ع يز  يز
رما  ف االيه  ؤ يم شيرد الليريه  يف المداوليه  يشن الاايط الصيادر هلياء ع ييز       

يهدييد . والمداولييه اللييريه يمايين رن  يي ط  ييف ماييان مؤصيي  لخييأا الغييرض رو  ييف 
ل ييل قاعييه ال  لييه هعييد إؤإءاييا ميين الااضييرين وياصييد أليير عييادًة  ييف الملييائد 

 إم وال  دعو إل  ملاقشات دوي ه . الواضاه وال ف ال   امد الؤ
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ن       ويلهغييف رن  اييون المداولييه هييين القضيياة الييأين اضييروا   لييات المااامييه واا
ياوليوا م  معيين إأ يهديد الااييط إأا اصي ت المداوليه  يف غييياإ رايد القضياة ا يي  

ن االوا الهاقون يمث ون رغ هيه الخيئه .  رما إأا  غيير رايد القضياة لليهإ االو ياة (1)واا
( مليز  إأا لظيير اليدعوا قاضيف واييد  161رو اللقيد .  يشن القيالون هييل  الميادة ) 

ما ز قاض   ؤر قهد إصييدار القيرار  يخيا  يشن ل قاضيف الؤ يم رن يلي لد  يف ااميز 
 اإل راءات وال اقيقات ال ف قاط هخا ل  ز رو رن يعيد   ر اإل راءات ( . إل 
اط ليل او اليأ  اضير المرا عيه و ف اأا الااد  شن القاضف الأ  يصدر الا    

الااط الأ   صدر  المااميه  إل الم خط  ادمئلانولم  الد او مما يفد  إل  ل إ 
اما إليز ي عيارض مي  مهيدر شي ويه الماااميه اليأ  يشي رد  ييمن ي صيد  يف اليدعوا 

رن ما يهيرر ايأا  رالهل لز ع   اا ه إ راءات الماامه وردل خا .  رد  رن ياون قد 
 .  (3)لال إلز ي يح ل ماامه  رصيه إل ا  القضايا هلخوله الل  ع   ر

االر ء رو راثري خيا . ويايون ل عضيو المؤيالم  يف الخيئيه  هشل ياوو صدر ا اااط    
رن يشيير  رريييز  اريييرًا وال ي خييط شيير  المؤييالم ع لييًا . و ا ييظ هاضييهارة الييدعوا وال 
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 ييف رهييداء الييرر   ييف   عديي  صييورة ملخييا . وع يي  ميين يؤييالم  ييف اإلداليييه رن يشيي رر
ولط يش رد القيالون ميعيادا  .(1)العقوهه الملالهه ل  ريمه ال ف صدر  يخا قرار اإلداله

 .(3 معيلا    ط  يز المداوله
وقد و خه لقد إل  دريقه )ايئه الماامه( هعد الخيئه  ا م ل قات اثييرة وايألر اأا 

ييأهخون لخيا هاع هيار رن   ان القضاة رن عقدوا   لا خط هشاد ايئه  أن ا ؤدياء ال
الملييفوليه ال  قيي  ع يي   ييرد معييين مييلخط وان اإل ييراءات قييد  دييود و  عقييد المييداوالت 
واآلراء  يييف االيييه و يييود الخيئيييه .ولاييين ال لفييييد  يييف لقيييد  شيييايد ايئيييه وؤاصيييه  يييف 
ال ييرائط الؤدييرة وأليير  ن ال شييارة عييدد ميين القضيياة  ييف ايئييه وااييدة اييو ؤييير ميين 

 د ياون  الإ الؤدأ  يز راثر من  الإ الصواإ. االل راد هرر  وااد ق
 

 شرط العلنية :الفرع الثاني
الااط ي    هأام ز ع   الم خط رو ي خط همضمولز . و  لت   خييط الاايط ي يإ     

رن  اون ع ليه ولو االيت الماااميه قيد ر رييت هصيورة ليريه . وليهإ ألير ايو رن 
ميين   أاقييو رغييراض العقوهييه . إصيييدار الااييط ي ييإ رن يع ييط هييز اللييال اا ييه اييف ي
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. وال ييف  اقييو (1)القواعييد ال واريييه ال ييف ي ييإ مراعا خييا اييف عإليييه اللدييو هييالااط
االييت  إأواييو مييا  وؤييا  المشييرو لييألر قضييف إلييز  إليييز واالدمئلييانالثقييه  ييف القضيياء 

الماامييه قييد لظييرت الييدعوا  ييف   لييه لييريه  ييف ا اييواد ال ييف ي ييي   يخييا القييالون 
ايف لدقيت   يشأادائمًا رن  عيد ع ليه ال  له علد اللديو هيالااط . ألر و إ ع يخا 

 هز  ف   له لريه اان اامخا هادًإ إلؤإلخا هقاعدة  واريه .
ويقصد هاللدو هالااط .  إو ز ش خيًا هال  له . وياون ألر ه إوة ملدوقه مي     

ر هال خيياء ال يعييد الااييط قييد صييد  أرلييهاهز . واللدييو هييالااط شييرد لو ييود الااييط . 
لما من لاظه اللدو هز . ويلهلف ع   ألر إلز لاد قياضد رن يعيدد عين  المداوله واا
رريز ويد إ إعادة الملاقشه م   مإئز  ف ريه لاظه قهد اللدو هالااط والقالون لط 

 إليي ياييدد ر ييًإ معيلييًا ل لدييو هييالااط لييأا ياييون ل ماامييه رن  ف ييد اللدييو هييالااط 
رن  لديو هيز  يف ل يل ال  ليه ال يف ق يد هياإ المرا عيه    له قريهيه  ايدداا ايف رو

 يخييا . و عييد القييالون  ميين شييرود صيياه ا اايياط  اريراييا م ضييمله اييد الهيالييات 
ال ييف يشيي ردخا القييالون   و وقيعخييا ميين قهييد القاضييف رو ايئييه الماامييه ميي   ييدوين 

  اريخ صدور الااط ويؤ ط هؤ ط الماامه .
إل يييراءات الضيييروريه لغيييرض إثهيييات الاايييط ويعيييد  اريييير الاايييط وا ظيييز مييين ا    

هيز ورن  وقيي  القاضيف ع ي  ورقيه الاايط اليأ  رصيدر  يعيد شيردًا لقياميز  واالا  ام
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 أن  ؤ م اأا الشرد عد الاايط معيدومًا . وال يا يف رن يوقي  القاضيف ع ي  هعيض 
 عد الااط هادًإ . ورالص اات الااط هد ي إ رن يوقعخا  ميعًا   

دور الاايييط إلخيياء اللييي او هييين الؤصيييوط وؤييروم اليييدعوا مييين وي ر ييإ ع ييي  صيي     
ًا ل ؤصيييوط  يييإ ي يييو  ل مااميييه رن  ر ييي  عييين قيييلييي ده المااميييه ويصيييهح الاايييط ا

ييييدون و ؤديييأ مييياد   ل صيييايح رالالااييط رو القيييرار اليييأ  رصيييدر ز رو رن  غييييير  ييييز 
 االليطال صايح  ف ااشيه لز ويعد   ء مين الاايط ) ومثياد ألير الؤديأ  يف ا اهيه 

رو ال قيييإ رو ميييدة ال وقييييم ( . ايييأا وهعيييد ا اهيييه الاايييط يا يييظ  يييف إضيييهارة اليييدعوا 
د يييإ ألييير وهيييدون رليييط ويييي ود الميييدعف العييياط  رأاالمييي خط  إلييي و عدييي  صيييورة مليييز 

والماامييييه علييييد  (1)اإلصييييإ  هللييييؤه ملييييز ميييي  مييييأارة الليييي ن رو الاييييهل همفلليييه
قوهيه ا صي يه وال رعييه إصداراا ااط اإلداليه  شلخيا  صيدر  يف الييوط ل ليز اايط هالع

و صيييدر اامخيييا هاليييدعوا المدلييييه ال اهعيييه ل يييدعوا ال  ائييييه . و  خيييط القيييرارات ع ليييًا 
 ل م خط وأو  العإقه ا   لو االت ال  له لريه .

 
 القضائي مـا يشتمل عليـه الحكــم :الفرع الثالث

ايف  ليهو يقلط الااط ع   ثإثه ر  اء واف الديها ه ال ف اف رود ر  اء    و     
ا لييهاإ مهاشييرة و مخييد لخييا .   يييد الديها ييه رن الااييط قييد صييدر ميين ايئييه مؤ صييه 
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قالولًا هال صد  ف ل او قضائف . هين ؤصوط معيلين .  ف ملأله معيله ومن ل  
(مييين 154. والميييادة )1272لليييله  162مييين قيييالون  لظييييط القضيييائف رقيييط  6الميييادة 

 أن الااط ي إ رن يهين  ف ديها يه  1222للله  22قالون المرا عات المدليه رقط 
الشعإ هوص ز مصدر اللي ده .  هألطالشعإ ورن  ل يأ الااط ي ط  هألطهألز صدر 

 ورلييييطالقاضييييف رو ايئييييه الماامييييه  رلييييطامييييا يعييييد ميييين ضييييمن ديها ييييه الااييييط أايييير 
المييي خط وأو  العإقيييه وممثيييد  ورليييطالمااميييه ال يييف رصيييدرت الاايييط و ييياريخ ال  ليييه 

مدعف هالاو المدلف وؤإصه القرارات ال يف صيدرت مين المااميه اإلدعاء العاط وال
وهييان ا وراو ال ييف   يييت  ييف   لييات الماامييه . اييألر ي ييإ رن   ضييمن الديها ييه 

ودريقييه لظيير الييدعوا ميين  رليييزالميي خط و و يييز ال خمييه  إليي وصييم ال ريمييه الملييلدة 
 (1)هقرارا إلاالة قهد الماامه ) هأن  اون الدعوا لظرة هدريقه غير مو  ة ( .وقراء

صيدورا واألر أار المادة القالوليه وماان وقوو ال ريمه اما يلهغف رن يدون  ياريخ 
ار   يف الهياليات ييفد  إلي  و  ي روؤدياويؤ ط هؤ ط المااميه . رن ايد لقي   طلاا

  .و ود لزهدإن الااط وؤ و الااط من اأ  الهيالات ال واريه ي ع ز األز ال
ااييييط الييييأ  رو هييييز القييييالون اييييو شييييمود الااييييط ع يييي  هيييييان القلييييط الثييييالف  ييييف ال    

ا لييهاإ ال ييف يهليي  ع يييز . واييو قيييد ع يي  اريييه القاضييف  ييف اإلثهييات ال لييائف اأ 
ي ييإ رن يليي لد القاضييف  ييف إصييدار اامييز ع يي  رلييهاإ  و لييهيإ الااييط يعييد ميين 
رايييييط ضيييييمالات الؤصيييييوط  يييييف اليييييدعوا مميييييا ييييييفد  إلييييي  ادمئليييييالخط  إلييييي  عداليييييه 
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 خييو ي يي ط القاضييف هييأن ال يصييدر اامييز  اييت  ييأثير عاد ييه عارضييه . . (1)ا اايياط
ا ؤيييأ  إليي امييا إلييز يلييمح ل ؤصييوط هييالوقوم ع ييي  ا لييهاإ ال ييف دعييت القاضييف 

هو خه لظر دون رؤييرا. مما يفد  إل  إدمألالخط إل  عدال ز . وي ي ط القاضيف  يف 
ههييييان ررايييان  إصيييدار الاايييط رن يشيييير إلييي    خيييط الواقعيييه الملييي و هه ل عقوهيييه وألييير

ال ريمه وظرو خيا . ليألر ) يعيد لقصيًا رصيوليًا يعييإ الاايط عيدط  أايد المااميه ميا 
اييان وقييت الايياد  مظ مييًا رو مقمييرًا   واالييه مييا إأا اييان الميي خط اييامًإ لييإاًا  رأا

 .ظاارًا رط ال (  لخا  عد ظرم مشدد  ف  ريمه اللرقه 
قييالون اليييأ  ااييط ع يي  المييي خط يشييي مد ع يي  ليي  ال رناييأا وان الااييط ي ييإ      

اييان هييادًإ ي عييين لقضييز . والع ييه  ييف أليير هييأن علييد دعيين الؤصييوط  ورالهمق ضييا  
هييييالااط وهييييالدرو المقييييررة قالولييييًا  ييييشن أليييير ي يييييح لماامييييه ال ميييييي  رن  لظيييير إليييي  
الوصيم القيالولف والميادة القالولييه ال يف  ييط  و ييز العقوهيه ع ي  رلاليخا ل ميي خط ورن 

دا   عين  خميه مع وميه هوصيم قيالولف واضيح ويلهغيف ع ي  المااميه الم خط اان يي
رن  ورد  ف رليهاإ الاايط ا دليه ال يف رقاميت ع يخيا اامخيا ههيراءة المي خط رو إدال يز 
دإعخييا  ورن  هييين اإل ييراءات ال ييف قامييت هخييا ميين لييماو الشييخود ولييدإ الؤهييراء واا

قييييو االه يييدائف ورن ع ييي  اإل يييراءات ال يييف قييياط هخيييا قاضيييف ال اقييييو  يييف مرا يييه ال ا
 ايييون ايييأ  اإل يييراءات قيييد رؤيييأ خا و يييو القيييالون . وملخيييا الييي  واإ المييي خط و   ييييا 
ملالز .  الااط ياون قاصرًا  ف ال لهإ رأا اا    هالقود هثهوت ال خميه مين رقيواد 
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الشيخود رو مين  قريير الؤهيراء رو مين معايلييه مايان الاياد  مين دون رن ييأار شيييئا 
واد . امييا رن الاايط يعيد معيهييًا رأا اغ يد الااييط وصيم اآللييه مميا  ضيمل ز   يير ا قي

ال يييف الييي عم ت  يييف االع يييداء إلعدييياء ال ايييييم القيييالولف الصيييايح ل واقعيييه و ادييييد 
 المادة القالوليه ال ف  اامخا . 

اييأا ويلهغييف رن  اييون رلييهاإ الااييط واضيياه وغييير م لاقضييه ميي  ملدييوو الااييط  
اايط :.ايو ملدييوو الاايط واليأ  ي ضيمن القييرار والقليط الثالي  اليأ  يشيي مد ع ييز ال

الماامه  ف الدعوا ال  ائيه المر وعه رمامخا .  خو ل   رليزال اصد الأ  ال خت 
المااميه  إليخياالااط أا ز م ردًا من الوقائ  وا لهاإ . واو الل ي ه ال ف  وص ت 

لمليييفوليه  يييف اللييي او المعيييروض رمامخيييا  اصييي ه  ييييز هيييالهراءة رو هاإلداليييه رو عيييدط ا
وملديييوو الااط:.ايييو اليييأ   ع ميييد همو هيييز اقيييوو الؤصيييوط وايييو اليييأ  يايييو  قيييوة 
الشفء المااوط  يز   واو الأ  ي ط الدعن  يز رماط الماامه المؤ صيه ل لظير  يف 

 . (1)الدعون والإ ما رلمز قالون رصود المااامات ال  ائيه
وال ي يو  لخيا العيودة وهلدو الماامه هالااط  صهح غريهه عن الدعوا ال  ائييه    
.  هعييد رن اييان ل قاضييف الاريييه  ييف  اييوين قلاع ييز رصييهح مقيييد وال ي ييو  لييز  إليخييا

القيالون رعييادة اللظيير  ييف اليدعوا ال ييف اييان اييو صيااهخا . إال هييالدرو ال ييف قرراييا 
القييالون لييز اييأا مييا ليي  ع يييز قييالون ا صييود ال  ائيييه ضييمالًا لاييو الؤصييوط  ييف 

 . اطالدعوا والل قرار الماا
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 ــةالــخــاتــمـ

 
رن المشرو العراقف لط يصلم ردله اإلثهات  ف القالون ال لائف  يف هياإ            

ؤا  هخا   اما  عد قالون المرا عات المدليه والأ  رد و ع يز  ليميه ) إ يراءات 
لمييا  يياءت القاعييدة ال لائيييه ا لاليييه  ييف ال شييريعات الاديثييه همهييدر  ) اإلثهييات ( واا

ارييه القاضيف ال لييائف ( . ر  رن القاعيدة العامييه  يف اإلثهيات ال لييائف  قضيف هييأن 
 اون الماامه ارة  ف  اوين قلاع خا الو داليه من ؤإد ا دله المعروضيه ع يخيا 
 ييييف ر  دور ميييين ردوار ال اقيييييو رو الماااميييييه . ورن اريييييه الماامييييه  ييييف  ايييييوين 

اامخا هلوو معين من ا دليه ويايون لخيا قلاع خا يفد  اال رن ال   قيد الماامه  ف 
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مد و الاريه  ف  قدير قوة الدليد المقدط  ف الدعوا .  خف غير مقيدة هأدله معيله 
هييد لخييا رن  هلييف قلاع خييا ميين  مييي  ظييروم الييدعوا وهشماالخييا رن  ع مييد ع يي  ر  
دلييييد  يييف اليييدعوا  لييي دي  المااميييه مييين ؤإليييز رن  هليييف ايييأ  القلاعيييه  يييف  قريييير 

ه الشؤ  عن ال ريميه الملليوإ الييز ار ااهخيا . رو رن  صيد إلي  الي ل ام ملفولي
مغاير يقوط ع   رن ال ريمه لط  قي  رصيًإ . رو رن الشيؤ  المي خط هار ااهخيا غيير 
مليفود علخيا . وهلياء قلاعيه المااميه إلميا يي ط مين ؤيإد ا دليه المقدميه اليخيا و قيًا 

 لما يقرر  القالون . 
ماامه هشماالخيا رن  هليف عقييد خا ع ي  ميا  دميئن الييز مين ردليه وؤ امًا  ان ال     

وعلاصر  ف الدعوا مادامت معروضه ع   هلاد الها  .   خا مد و الاريه  ف 
 قدير اد دلييد مديرو  رمامخيا دهقيًا لقلاع خيا . اميا رن لخيا رن  لي قف ايأ  القلاعيه 

ا  يز المليهقه   ولخيا من ر  دلييد  دميئن الييز . اأ ال يو يد دلييد ي  مخيا المشيرو ه
دييييير  ا دليييييه ال يييييف ال  دميييييئن لخيييييا . رو ال للييييييو هيييييين ا دليييييه المدروايييييه ع يخيييييا 

 الل ؤإ  ل ي ه ملدقيه من ؤإد   ر ا دله م  معه .
 صيييإايه الييييدليد إلثهيييات ملييييأله قالولييييه ال م يييياد إلعمييياد الليييي ده ال قديريييييه     

وأم القيييالولف ل يييدليد القاهيييد ل قاضيييف  يخيييا . ألييير رن المشيييرو اليييمخا ه ادييييد  ل لمييي
لإلثهات .  م   ما  وا رت  يز شيرود ايأا اللميوأم ُؤيير القاضيف هيين قهوليز ايدليد 
رو دراز إثلياء عم ييه اإلثهيات ويؤضي  ايلخيا للي ده القاضيف ال قديرييه . وهعاليز 
ر  إأا ليييييط ي يييييوا ر  ييييييز شيييييرود ايييييأا اللميييييوأم ي و يييييإ ع ييييي  القاضيييييف الييييي هعاد  ) 

 ل ي ه إارا  رو دليد  اصد من    يا هادد ( .ااالع رام الصادر 
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