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 االهــــــــــــــــــــــــداء

 

 هذه الحروف لمن يا قلب تهديها

 وذي المودة من يدري أمانيها

 بعمق قلب ملؤه محبة وأمل

 بأن يعطر من دنيا من له فيها

 بخالص الدعوات بالرحمة تبعثها

 لمن أقرب الناس في الدنيا بأهاليها

 عرفت فيها األمومة في أسمى معانيها

 ال تزال تضويها وحياتي بشعاعها

 أمي الغالية، ما أقول فيها

 تلك الحبيبة في الدنيا، أطلب اهلل في الدنيا واآلخرة ينجيها

 ووالدي ما أقول فيه، قد مضى له الرحيل

 ولكن لست أسلوه، في مهجتي ذكراه مدى األيام باق

 الى زوجتي وبناتي مريم ونور الذين عانوا معي تعبا وسهرا أهديها
 



 شكر وتقدير

 

 .امحلد هلل اذلي عمل الانسان ما مل يعمل

ليه وأ توجه القدير العيل تعاىل امحلد هلل منري ادلرب، ملهم الصرب، ممتّم الصاحلات وأ شكره امحلد  بعظمي ا 

 . الشكر وهل امحلد فهل أ عمل، أ كن مل ما علمين نعامئه، عىل

من  الانهتاء بعد عيل لزاما   أ جد ل ههل يقتيض الاعرتاف ابلفضل و تقدير العطاء اجلزيل، والثّناء ابلفضل

والتقدير  ابلشكر وأ خص. واملساعدة العون يد يل مد من للك والعرفان الشكر أ قدم أ ن الرساةل هذه كتابة

رشاداته  بتوجهياته حفظيت ، الرساةل هذه عىل ال رشاف عناء جتشم اذلي جلول شيتور، / ادلكتور ال س تاذ وا 

 . وهجده وقته يف هل ويبارك خطاه، يسدد أ ن تعاىل هللا سأ لأ   وجتاربه، بنصاحئه وأ فادين

 تفضلهم عىل الرساةل هذه عىل واحلمك املناقشة جلنة يف املشاركني ال عضاء للك ابلشكر أ توجه كام

آن من هلم وأ ؤكد والعناء، اجلهد من الكثري وبذهلم اللجنة هذه يف ابلشرتاك  س يطرح ما بلك أ نين سأ لزتم ال

 . الامتنان وعظمي الشكر جزيل مين فلهم ، ميةق  مالحظات من

دارة عىل القامئني مجليع والتقدير ابلشكر أ تقدم كذكل مديرها عىل  رأ سهم وعىل املركز اجلامعي بتامنغست ا 

 لك الاحرتام فلهم احلقوق معهد يف زماليئ ال ساتذة مجيع أ نىس ول العلمي، البحث مواصةل يف تشجعنا

  .والتقدير

دارة عىل القامئني ل مجليعموصو  والشكر  مبرحةل ادلكتوراه الالتحاق فرصة يل أ اتحت اليت بسكرة جامعة ا 

 .احلقوق لكية يف

أ و  يل مشورة أ سدى من للك والعرفان والامتنان والاحرتام التقدير خالص أ بدي أ ن يفوتين ل وأ خريا  

ليه، أ رشدين أ و مرجعا   قدم يل ن ، ذكر أ   مل أ و ذكرت ممن ا   عن هللا بعون فلن أ جعز شكرمه عن جعزت فا 

وحقق  والعافية، ابلصحة ومتعهم أ عامرمه يف هللا وأ مد ، اجلزاء خري عين هللا جزامه الغيب، ظهر يف ادلعاء هلم

 . السعادة لك هلم
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 مقدمة
خري ( ص)جزائه، والصالة والسالم على سيدنا حممد  قضائه، العادل يف احلمد هلل احلكيم يف

هتدوا هبداه وساروا على منهاجه إىل ان حكم فعدل، وقضى فأقسط، وعلى آله وأصحابه الذين م
 :أما بعد ،يوم الدين
، واليت تبحث يف جمال البحث يف كربى  حتتل أمهية من املوضوعات اليتأدلة االثبات فإن 

من القيام  هكنوسائل مت يهو  احلجج واألدلة الثبوتية اليت تقدمها أطراف املنازعة أمام القضاء،
 وتسليط أصحاهباحتقيق العدالة وصيانة اجملتمع عن طريق إيصال احلقوق إىل من أجل ه مامبه

أن يتوصل إىل احلقيقة من بني ما يقدم إليه من  يالعقوبات على مستحقيها، ألنه ال يتهيأ للقاض
ايا، إال بواسطة ادعاءات، وال يستطيع أن مييز بني احلق والباطل من بني ما يعرض عليه من قض

االثبات خمتلفة  يعضد هبا كل واحد من املتقاضني دعواه، ووسائل هذه احلجج والرباهني، اليت
 ،واالدارية ومنها ما ذكر يف قانون االجراءات املدنية ،منها ما ذكر يف القانون املدين، ومتعددة

 فروع رار ما هو موجود يفعلى غ يالقانون اإلدار  خصوصا وأنه ال يوجد تقنني لقواعد اإلثبات يف
إذ يعتمد القاضي االداري على القواعد العامة يف االثبات ويقوم بتقديرها على  القانون األخرى،

 يفأمهية بالغة  هذه الوسائل أو األدلةعلى دراسة  ييضف ياألمر الذ طبيعة الدعوى اإلدارية،
 .ذا املوضوعهلتصصصة املدراسات ال لندرة، وذلك يةاإلدار  املنازعات مواضيع

مع مقارنة ذلك  يةاإلدار  املنازعات يف القضائياإلثبات  لذلك تناولت يف هذه األطروحة
 .القانون الفرنسي واملصريبقواعد 

عن خصومة بني طرفني غري متكافئني، ومها جهة اإلدارة  عادة تنشأ الدعوى اإلداريةو 
الطرف ضعيف ال ميلك وسائل  وهوالفرد، الطرف اآلخر غالبا ما يكون بوصفها سلطة عامة و 
 .القوة اليت متلكها االدارة

وتقوم أدلة االثبات على طبيعة الدعوى اإلدارية، ودور القاضي يف تقديرها، باعتبار أن 
املنازعة االدارية هي الوسيلة القانونية اليت يكفلها املشرع لألشصاص سواء كانت طبيعية أم معنوية 

 .رة عن طريق القضاءحلماية حقوقهم يف مواجهة االدا
وتكون املنازعة إدارية إذا توفر فيها عنصران، أوهلما اتصال املنازعة بسلطة إدارية، مبعىن أن 
تكون اإلدارة أحد خصوم الدعوى كمدعي أو مدعى عليه، وثانيهما اتصال الدعوى بنشاط 

 .مرفقي تباشره السلطة اإلدارية بوسائل القانون العام
وإذا كان الطرف اآلخر نازعات اإلدارية تكون يف مركز املدعى عليه، واإلدارة يف معظم امل

وهو املدعي هو كذلك إدارة عمومية أخرى، فلن تثار أي اشكالية تتعلق باألدلة ومن حيوزها أو 



  ب

يكون خاليًا من أي امتيازات فإنه  وهو الشصص عادة املدعي التوازن بني األطراف، أما إذا كان
 . بني أطراف الدعوى اإلدارية التساويعدم حتقيق  إشكاليةشأ أو أدلة، وبالتايل تن

قامة الدليل إويرد االثبات على واقعة معينة تكون هي حمل االثبات وعلى من يدعي توافرها 
ىل احلقيقة يقوم هبا أساسا القاضي إعلى ذلك، واالثبات يف املنازعات االدارية هو وسيلة للوصول 

، ومن ثبوتيةدلة أيف الدعوى من واقع ما يعرض عليه من مستندات و االداري والذي يتوىل النظر 
من تلقاء نفسه، فال يقتصر القضاء االداري أثناء تقصيه للحقيقة على الوسائل  يقدره هوواقع ما 

الثبوتية املنصوص عليها يف القانون فقط، بل عليه أن يعتمد يف حل املنازعة املطروحة أمامه على 
 . احلقيقة ولو كان هذا الدليل غري منصوص عليه يف القانونىلإكل دليل يوصله 

البحث، اليت تكمن يف أن الدعوى اإلدارية  إشكاليةمما سبق تتضح : البحث إشكالية: أوال
بني أطرافها، األمر الذي  املساواةعدم حتقيق  إشكاليةبطبيعتها اخلاصة ومراكز أطرافها تنشئ 
عاجلة عبء اإلثبات الذي يتحمله الفرد املدعي وتتحلل يتطلب معاجلة ذلك الوضع ال سيما م

ألن الفرد هو املتضرر من قرارات اإلدارة، وهو الذي يطلب احلماية ( املدعي عليها)منه اإلدارة 
وبالتايل يتعني على القاضي  القضائية بلجوئه إىل القضاء وهو امللزم بتقدمي البينة باعتباره املدعي،

 التساؤل يثار أمامناوبالتايل  ييفها حسب طبيعة النزاع املطروح أمامه،تقدير أدلة االثبات وتك
، واإلدارة حبسب امتيازاهتا عادةال حيوز أي دليل  غالبا الشصص وهوإذا كان املدعي  : اآليت

 ألدلة االثبات القاضي اإلداري ما مدى تقديرهي اليت حتوز األوراق واملستندات،  بالسلطة العامة
ألطراف غري  إداري وتطبيقها على نزاع -ج.إ.م.إ.ج و ق.م.اعد املشرتكة يف قوهي ضمن القو -

 متساويني؟
 :من هذا التساؤل نطرح األسئلة الفرعية اآلتية

فما هو املذهب الذي يتبعه القاضي اإلداري يف  باعتبار الدعوى اإلدارية هلا خصوصيتها
ي األدلة املتبعة يف اثبات الدعوى اإلثبات؟ وماهو دوره عند حتقيق الدعوى اإلدارية؟ وما ه

 االدارية؟
وذلك بالتحليل املبين على املطروحة،  التساؤالتسنقوم باإلجابة على  ه األطروحةيف هذ

شرح النصوص املتعلقة بأدلة االثبات مع االجتهادات القضائية واآلراء الفقهية، مع االستناد اىل 
بحث عن مدى مالءمة القواعد العامة لإلثبات ، واليت تكمن يف الالقانونني الفرنسي واملصري

 .للدعوى اإلدارية ذات الطبيعة اخلاصة 
  :الدراسة موضوع أهمية : ثانيا
 من ومكوناته ومقتضياته ختاطبه الذي الوسط عن بعيدةً  قواعده أتت إذا قانوين تنظيم أي إن
 بذلك، ولن عليه يحكمس وأ اميت سيولد واقعي، غريا عاجز  اتنظيم يعد ووقائع، شياءأو  أطراف



  ت

 يف يأخذ مل وينحسر، لكونه العجز يستشعر حىي عنه، واخلروج خمالفاتة وتكثر به، املصاطبون يأبه
  .يعاجلها اليت للقضايا والفنية الواقعية احللول احلسبان

سبب  يستمد علم فهو واقعه، عن ابعيد ينشأ ،اجامد أو امغلق اعلم ،ايوم يكن مل فالقانون
الظروف  تلك كانت وإذا للمجتمع، الواقعية الظروف من بل ذاته من ليس ونهومضم وجوده
 الواقع، لذا يف وطرأ جد ما لكل املبي يأيت حىت ويتطور يتغري أن بدوره للقانون بد فال تتغري،

 بني التوافق حتقيق إىل يسعى أن معني قانوين تنظيم ألي وضعه عند ملزم الوطين فاملشرع
 .القانون وبني إليها واحلاجة املستجدات

املتعلقة بقواعد  ملوضوعها اخلاصة الطبيعة إىل بالنظر وذلك الدراسة هذه أمهية تأيت هنا من
 ،ةثاني ناحية من وحتكمها تنظمها اليت احلالية القانونية القواعد كفاية ناحية، وعدم مناالثبات 

يف  األمهية هذه إجياز وميكن ،ثةثال ناحية   من العدالة وحتقيق األطراف حقوق إقرار يف ذلك ثرأو 
 : التالية النقاط
  : أطرافها إىل بالنظر اإلدارية الدعاوى يف اإلثبات وخصوصية أمهية  -1

 تثريها دراسة اليت القانونية املسائل أهم من يعد اإلدارية، الدعاوى يف اإلثبات نظام دراسة إن
 نظام على أساس الوقوف به املراد يسل النظام هذا حتديد أن بوصف اإلداري، القضائي النظام

 اإلدارية ألطراف الدعوى اخلاصة الطبيعة احلسبان يف يأخذ أن دون نظري حنو   على اإلثبات
 لطريف ةالقانوني املراكز حتديد عند هنا اخلصوصية وتبدو اخلصوصية، تلك على املرتتبة والنتائج
 إذ منهما، كل إدعاءات ويف املدعي، كونه دوالفر  عليه، املدعى بوصفها اإلدارة ،اإلدارية الدعوى

 موقفه تعزيز على قادر وغري أعزل الفرد يقف حني يف عادة اإلثبات أدلة غالبية على اإلدارة حتوز
 والفرد وامتيازاهتا اإلدارة يف يتمثل قوي مركز تتضمن اإلدارية الدعوى أن أي،  املطلوبة باألدلة

 يف أدائهم تكافؤ وعدم األطراف مراكز يف التوازن اللاخت يوجد الذي األمر وموقفه الضعيف،
 . اإلثبات أدلة وتقدمي امتالك
باإلثبات  ومستقل خاص قانوين تنظيم وجود عدم إىل بالنظر الدراسة أمهية تبدو  -2

الدعاوى  يف االثبات ينظم تشريعي فراغ وجود أي اإلدارية الدعوى خصوصية ضوء اإلداري يف
العامة  القواعد إىل اللجوء يتم وبالتايل بالغرض، تفي ال اليت القواعد عضب عدا فيما اإلدارية
 الذي يرتب األمر اإلدارية، للدعاوى واخلاصة املميزة السمات االعتبار يف األخذ دون لالثبات

 . لألطراف املتقابلة االلتزامات عدالة وتقومي الدعوى، سري جممل على األمهية غاية يف آثاراً 
 بالتقاضي خاص إجرائي نظام وجود ظل يف تزداد الدراسة أمهية إنف وكذلك  -3

القواعد املتبعة  مالئمة عدم فإن ، وعليهةاإلداريكقواعد مشرتكة تطبق يف الدعاوى  (ج.إ.م.إ.ق)
 تلك القواعدل القضاء إشكالية تقدير يثري أن شأنه من ،مع القضاء العادي اإلداري القضاءيف 

 . الدعوى حمل حقوقه مصري على الضعيف الطرف وعدم اطمئنان ،على املنازعات االدارية



  ث

 الدراسة هذه موضوع اختيار إلى دعتني التي األسباب : ثالثا
عملي  اآلخر والبعض نظري بعضها أسباب البحثية للدراسة املوضوع هلذا اختياري وراء كان

 .وهو األكثر
 : النظرية األسباب

 القضاء موضوعات أن من الرغم القانون اجلزائري، على خاصة يف الفقهية الكتابات نُدرة :1
 من القدر بنفس حيظى مل الدراسة هذه موضوع أن إال الفقه، يف باهتمام كبري حظيت قد اإلداري

 . اخلاصة أمهيته رغم اإلهتمام
 نامجة عن وواقعية قانونية مشاكل من تثريه وما الدراسة ملوضوع اخلاصة القانونية الطبيعة  :2

 . اجلزائري املشرع موقف وتقييم الدراسة يستدعي وتنظيمي تشريعي غ  فرا 
عدم وجود تنظيم خاص باإلثبات اإلداري على ضوء طبيعة الدعوى اإلدارية يف ظل : 3

 .معظم التشريعات ومنها التشريع اجلزائري
 : العملية األسباب

 وحدة نظام بني ىأخر  إىل دولة من اإلداري التقاضي يف القانوين التنظيم اختالف :1
 . القضاء إزدواجية ونظام القضاء،

 . واحدة حلوالً  هلا ليست فنية مسائل من تثريه وما اإلدارية املنازعات كثرة  :2
 قضائية سوابق أو قواعد إرساء على يساعد مل حبيث بشأهنا القضاء أحكام تضارب  :3
 . هبا االعتداد ميكن

 الدارسة واجهت التي الصعوبات : رابعا
 لعل الصعوبات من العديد اكتنفته وإمنا اهلني، أو باليسري املوضوع هذا يف البحث يكن مل

 : أمهها
الكتابات  ندرة إىل بالنظر الدراسة هذه صعوبة من أساسها تستمد اليت تلك بدايةً   -1
 . مستقرة قانونية ومبادئ قواعد إىل االفتقار مثة ومن املتصصصة، الفقهية
 الطبيعة إىل بالنظر اإلداري القضاء موضوعات يف البحث صعوبة الفطنة عن بعيداً  ليس  -2
يف  البحث بال فما عامة، بصورة اإلداري القضاء وضع هذا كان فإذا اإلدارية، للدعاوى اخلاصة

 إن العلمي، والبحث الدراسة موضوعات أدق من يعد الذي اإلدارية، الدعاوى يف اإلثبات نظام
 . الباحث على مشقة وأكثرها الق،اإلط على أدقها يكن مل

 القواعد عن والتنقيب للبحث شك بال دعتنا هذه دراستنا إن ذلك على عالوةً   -3
 القانون ال سيما" واخلاص العام "القانون فروع خمتلف يف مبوضوعها صلة هلا اليت حكامواأل

 املتعلقة األحكام ف علىالوقو  فإن مث ومن ،اإلجراءات املدنية وقانون املدين، والقانون اإلداري،



  ج

 به، يستهان ال جهداً  ويتطلب ،هنّي ـليس بال عبئاً  يلقي املصتلفة القانون فروع يف الدراسة مبوضوع
 . هبا يتصل ما كل حتليل يف أو األحكام تلك إىل الوصول يف سواء

ري، من أهم املوضوعات اليت حيتويها القضاء اإلدا ةاإلدارييف الدعوى موضوع اإلثبات  يعترب
وهي من املواضيع اجلديدة اليت تفتقر إىل كثري من الدراسات واألحباث، وهلذا نعتقد أن هذا 

من أجل ذلك  ، البحث ميكن أن يساهم يف إيضاح بعض الغموض الذي يكتنف هذا املوضوع
العديد من الصعوبات أمهها قلة  ناقد واجه ناكله آثرنا اختياره موضوعًا للبحث، مع مالحظة أن

جع يف هذا الشأن، ال سيما فيما خيص إثبات الدعوى اإلدارية يف القانون اجلزائري، وذلك املرا
لعدم وجود قضاء إداري متصصص وإجراءات خاصة بالتقاضي اإلداري، وكذا نظام خاص 

الصادرة من القضاء االداري اجلزائري  االجتهادات، وكذلك لقلة ةاإلدارييف الدعوى باإلثبات 
وعدم نشرها يف موقع جملس األخرى، وعدم تدوينها مبجلدات ومراجع خاصة،  قياسًا باألنظمة

نظر يف الدعوى اإلدارية ويطبق يف  غري متصصص، والسبب يف ذلك يرجع إىل أن القاضي الدولة
 .خلصوصيتها مراعاةعليها القواعد واإلجراءات العامة يف اإلثبات دون 

 المنهج المتبع في الدراسة: خامسا
ببيان اجتاهات القضاء اإلداري  ةمقارنمع إجراء ا يف هذه الدراسة أسلوب التحليل وقد اتبعن

الفرنسي واملصري مقارنة معاً يف فصل واحد أو مبحث واحد مع إبداء رأينا يف بعض املسائل اليت 
مع حماولة مقارنتها مع  سوف تربز يف موضعها حسبما تقتضي ذلك طبيعة املسألة املطروحة،

 .قضائي االداري اجلزائري، ألن األخري الزال قضاء فتيا وحديثااالجتهاد ال
ويف ضوء ما تقدم ال نستطيع عقد مقارنة حقيقية بني النظام املتبع إلثبات الدعوى اإلدارية 
يف اجلزائر ونظام اإلثبات اإلداري يف فرنسا ومصر، نظرًا لعدم وجود حد أدىن من املالمح العامة 

ا القضاء اإلداري الفرنسي واملصري قد وجدا منذ وقت طويل، وقد املشرتكة بينهما، فنظام
استطاعا إجياد مبادئ القضاء اإلداري، وكذا إجياد بعض القواعد املتعلقة باإلثبات اإلداري، أما 
القضاء اإلداري اجلزائري فال يزال حيبو يف مراحله األوىل، وبالتايل مل تستقر معامله ومبادئه، إضافة 

 .ثبات مستقل يف التشريع اجلزائريإوجود قانون  ىل ذلك عدمإ
  :بابني على الدراسة هذه اشتملت : الدراسة خطة سادسا

 ماهية اإلثبات وقواعده األساسية: يف الباب األول
 ماهية اإلثبات يف املنازعات اإلدارية والعوامل املؤثرة فيه : الفصل األول

 يته ومتييزه عن القانون اجلزائي، تعريفه وأمهاإلثبات مفهوم : املبحث األول 
 نظم اإلثبات ، احلر و املقيد، و املصتلط وموقف املشرع اجلزائري: املبحث الثاين

 (امتيازات االدارة و آثارها)ثبات الدعوى االدارية إالعوامل املؤثرة يف : املبحث الثالث
 اضيثبات من جهة دور اخلصوم والقالقواعد األساسية لإل: الفصل الثاينأما 



  ح

 ، على من يقع عبء االثبات اإلثباتدور اخلصوم يف : املبحث األول
 ثبات الدعوى االداريةإدور القاضي يف : املبحث الثاين

 أدلة اإلثبات املقبولة أمام القاضي االداري: ويف الباب الثاين
 أدلة االثبات املباشرة : الفصل األول
  الكتابة: املبحث األول
  اخلربة: املبحث الثاين

 شهادة الشهود: املبحث الثالث
 االنتقال للمعاينة : املبحث الرابع
 الغري مباشرة اإلثباتأدلة : الفصل الثاين

 االقرار: املبحث األول
 االستجواب: املبحث الثاين

 القرائن: املبحث الثالث
 اليمني: الرابعاملبحث 

 األدلة العلمية احلديثة: الفصل الثالث
 إللكرتونيةا الكتابة: املبحث األول
 التلكس والفاكس: املبحث الثاين

 اإللكرتوينالربيد : املبحث الثالث
 التسجيالت: املبحث الرابع

 اخلامتة
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 وقواعده األساسية القضائي ثباتماهية اإل الباب األول
 

ا، وتبعا لذلك ختتلف إثباهتباختالف طبيعة الواقعة حمل النزاع املراد  ثباتخيتلف اإل
 فروع القانون حسب طبيعة كل فرع، حيث يستلزم كل تنظيم قضائي يف تثباطبيعة اإل

إذ ال  ثباتخاص به يتفق مع طبيعته، وال يستغين أي نظام قانوين عن اإل إثباتوجود نظام 
، وهو ما أكدته معظم قوانني ثباتميكن لألفراد واجملتمع اقتضاء حقوقهم بغري أدلة اإل

 -وهو موضوع التقاضي –أمهية خاصة حيث أن احلق  حتتل ثباتمن أن قواعد اإل ثباتاإل
 . ليهإإذا مل يقم الدليل على احلادث الذي يستند يتجرد من كل قيمة 

يف  ثباتة واملالمح القانونية لإلاإلدارييف الدعوى  ثباتوكمدخل لدراسة قواعد اإل
ة، ينبغي دارياإليف املنازعات  ثباتمن أجل بناء مفهوم واضح وسليم لإلو  اإلداريالقانون 

  .(الفصل األول)والعوامل املؤثرة فيه،  ثباتعلينا حتديد ماهية اإل
ة اإلداريالدعوى  إثباتاليت يربز فيها دور اخلصوم والقاضي يف األساسية  القواعدو 

  .(الفصل الثاين)
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 ة والعوامل المؤثرة فيه اإلداريفي المنازعات  ثباتماهية اإل: الفصل األول

و أمهية  ذة بصفة خاصة اإلدارييف الدعاوى بصفة عامة والدعوى  ثباتاإل يعترب موضوع
 .األداة الفعالة يف حتقيق العدلكربى وهي يف حقيقتها وجوهرها الدرع الواقي للحقوق 

عات الفقهية تطبيقا وأشدها حيوية وأن األسلوب الذي ضو من أكثر املو  ثباتوطرق اإل
ميزان العدل، وإحقاق احلق، وأن فساد األسلوب يف يتوقف عليه  ثباتيتبعه املشرع يف اإل

 .ليهاإىل حقوقهم أو يضع العراقيل يف الطريق املوصل إحيول دون وصول الناس  ثباتاإل
وحجيتها جيب احلديث عن بعض األمور اليت متهد  ثباتوقبل أن نشرع يف شرح أدلة اإل

: من خالل بيان ثباتاإلىل ماهية إنتطرق يف هذا الفصل له وتنري الطريق أمامه حيث 
 ثبات، مث نوضح العوامل املؤثرة يف اإلونظم االثبات تعريفه، وأمهيته ومكانه يف النظام القانوين

 ؛ مباحث ةثالث وعلى ذلك نقسم هذا الفصل إىل اإلداري
  ثباتمفهوم اإل: ملبحث األول ا

  ثباتنظم اإل: املبحث الثاين
 ةاإلداريالدعوى  ثباتإملؤثرة يف العوامل ا: املبحث الثالث
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 ثباتمفهوم اإل: المبحث األول 

 ثباتاإل حقيقة دراسة علينا ينبغي ة،اإلداري املنازعة يف ثباتاإل خصوصية إىل للوصول
 فرعني إىل املطلب هذا نقسم لذلك وأمهيته، القانوين النظام يف ومكانه تعريفه حيث من

 : التايل النحو على
 القانوين النظام يف ومكانته اتثباإل تعريف : األول املطلب
 ةاإلداري املنازعةوصعوبته يف  ثباتاإل أمهية : الثاين املطلب
 بالنظام العام ثباتمدى تعلق قواعد اإل: الثالث املطلب

 القانوني النظام في ومكانته ثباتاإل تعريف : األول المطلب

 يف هتمكان حتديد مث ومن ،واالصطالح اللغة يف ثباتاإل تعريف الفرع هذا يف نوضح
 : اآليت النحو على القانوين النظام

  ثباتاإل تعريف : الفرع األول

  : لغةً  ثباتتعريف اإل -والأ

 والثبات ثابت، فهو وثبوتاً  ثباتاً  وثبت املعرفة حق عرفه أي ،الشيء أثبت من ثباتاإل
 يسمى ولذا عنه، يرتاجع مل إذا موقفه على فالن ثبت ويقال واالستقرار الدوام يعين والثبوت

 كان أن وقت مستقر غري كان ما بعد لصاحبه احلق استقرار إىل يؤدي ألنه الدليل ثبتاً؛
 ثباتفاإل  ولذلك حبجة، أي بثبت إال بكذا أحكم ال أيضاً  ويقال بني املتداعني، متأرجحاً 

  .(1)احلجة البينه أو أو الدليل هو اللغة يف

جال القانون أو فقهاء الشريعة االسالمية فقط  فلم يعنت به ر  ،قدمي ثباتوموضوع اإل
 انحتت عنو " Bentham"بل حىت الفالسفة وعلماء النفس، ومثال ذلك مؤلف بنتام 

                                                           

 بن أمحد الفيومي .111 ص م 1592  القاهرة  1 ج احمليط القاموس – يعقوب بن حممد الدين جمد :يالفريوزأباد( 1)
 .17 ص م1591 القاهرة 1ج –الكبري الشرح غريب يف املنري :املصباح  علي حممد
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حتت عنوان  "Gabriel"، وكتاب جربيال 1731والذي ألفه يف سنة " القضائي ثباتاإل"
ن خالل ذلك مو . (1)ثباتيف تعريف اإل "Bonnier"، وبونييه "ثباتحبث حول طبيعة اإل"

 إىل قاطعة مقنعة بصفة تؤدي اليت العملية : بأنه فيعرف الفلسفية الناحية من ثباتيربز اإل
 خيدم اإلدراكية للفعالية حمددة كصيغة ثباتفاإل ،بداءة فيها مشكوك قضية بصحة التسليم

 من قضية يف واحملاكمة التحقيق خضم يف تنبثق واليت لإلدراك اجلزئية املشاكل حل يف
 لإلدراك العامة القوانني بواسطة حتل املشاكل هذه أن على احملاكم، أمام لقضايا املعروضةا

 .(2)الفلسفة حققتها قد اليت

 : الشرعي التعريف -ثانيا

 احلق تأكيد : بأنه السابق اللغوي التعريف خالل من اإلسالمي الفقه يف ثباتاإل يعرف
 يف ثقة أي حجة كان من على جمازاً  تطلق ثبت ولفظة ،احلجة أو الدليل هي والبينة بالبينة،
ما  بأنه الشرعي القضاء عرفه وقد ،الثقات من ثقة أي ثباتاإل من ثبت فالن : فيقال روايته
 هي هؤالء عند احلجة أو ثباتواإل ،(3) ثباتاإل هذا عليه املقام الشيء لثبوت وجوده يكفي

 إقامة قبل مدعياً  يسميه القاضي أن إذ ،اهتإثبا وبعد البينة إقامة قبل املدعي بني تفرق اليت
 الدليل بأن الغرب فقهاء أقوال يف ذلك بعد جاء ما هو وهذا حمقاً، يسميه وبعدها البينة

  .(4)مفيداً  وجيعله احلق حيي الذي هو وحده

 : التعريف القانوين -ثالثا

 حددها اليت لطرقبا القضاء أمام الدليل إقامة يعين القانوين العريب الفقه لدى ثباتاإل

                                                           

. 2111ر اجلزائ. دار هومة للطباعة والنشر. ةاإلداريمبادئ االثبات يف املنازعات : حلسني بن الشيخ أث ملويا( 1)
 .11ص

 .11 ص م 1571 .بغداد .القادسية دار مطبعة .الثانية الطبعة .اإلثبات قانون شرح :النداوي وهيب آدم (2)
 االسكندرية الدعوة دار األوىل الطبعة  والقانون اإلسالمي الفقه يف وأدلته الدعوى إثبات نظام :رسالن علي (3)

 دار املدين والقانون االسالمي الفقه يف الشرعي واإلثبات اءالقض  الظبياين اهلل عبد صاحل ،13 ص  م 1551
 .211 ص  م 1551  صنعاء  اليمنية اجلامعة

 .ومابعده 33 ص  م1551 الرياض  املؤيد مكتبة 1ج  االسالمية الشريعة يف اإلثبات وسائل الزحيلي حممد (4)
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  .(1)آثارها ترتبت قانونية واقعة وجود على القانون

إقامة الدليل أمام القضاء على حقيقة واقعة معينة يؤكدها : وعرفه الفقه الفرنسي بأنه
  .(2)خرأحد األطراف يف خصومه وينكرها الطرف اآل

واء يف اجملال س يمن املوضوعات اليت تناوهلا فقهاء القانون بالبحث والتحر  ثباتواإل
نظرًا ألمهيته ومكانته يف القانون، ولذلك كثرت التعاريف اليت  اإلدارياملدين أو اجلنائي أو 

 . كل منهم عرفه على الوجه الذي يراه متفقاً مع جمال حبثه   (3)ثباتذكرها الفقهاء لإل

                                                           

منشورات حليب  -الثاين اجمللد - االلتزام بآثار تاإلثبا - املدين القانون شرح يف الوسيط :السنهوري عبد الرزاق( 1)
 واألنظمة االسالمي الفقه يف اإلثبات ونظام القضاء  هاشم حممد حممود   .11 ص  م1557احلقوقية، بريوت 

 نصوص على التعليق  أبو الوفا أمحد .م 1577 الرياض  سعود امللك جامعة منشورات األوىل الطبعة ،الوضعية
 .13 ص  م 1575  األسكندرية  املعارف نشأةم  اإلثبات قانون

 : وقيل 2ص 1551شرح القواعد اإلجرائية يف اإلثبات طبعة : أسامة أمحد شوقي املليجي(   2)
La preuve: est la demonstration de la verite d’un Fait qui affirme’ dans une 

instance par l’une des parties et qui est nie par l’autre “  vincent (J) et 
Guinchard (S):  procedure civile precis Dalloz 21 ed 1987 N. 1107. P. 910.  

 : وقيل
La preuve: est l’effort. a. accomplir une fois l’instance engagee pour 

obtenir la confirmation Judiciaire d’une, allegation relative aun point 
de fait “ Pactet: essai d’une theorie de la preuve devant la juridiction  
administrative ، these paris.1952 N.2.  

تأكيد حق متنازع فيه له أثر قانوين بالدليل الذى أباحه القانون إلثبات : اإلثبات هو: من ذلك على سبيل املثال( 3)
إقامة الدليل على : وقيل هو 1/11. سابعة منفتحة ومزيدهأمحد نشأت رسالة اإلثبات الطبعة ال .ذلك احلق

أصول اإلثبات وإجراءاته يف املواد : سليمان مرقس . ا يرتتب عليه من أثار قانونيةحقيقة أمر مدعي به نظرًا مل
 . 1/11املدنية يف القانون املصري مقارنة بتقنيات سائر البالد العربية، عامل الكتب، 

: عبد املنعم فرج الصدة. ل أمام القضاء بالطريقة اليت حيددها القانون على وجود حق متنازع فيهأقامه الدلي: وقيل هو
 .9ص 1599الطبعة الثانية . اإلثبات يف املواد املدنية شركة مكتبة ومطبعة مصطفي احللىب

رير وجود أو انتفاء أثر إقامة دليل يرجح وجود أو انتفاء واقعة قانونية يتوقف على وجودها أو انتفائها تق: وقيل هو
منشأة . أصول أحكام االلتزام واإلثبات. يجالل العدو . قانوين متنازع عليه وذلك بالقيود اليت يفرصها القانون

 .293املعارف باإلسكندرية  ص
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ع ولكن إذا نظرنا إىل جممل هذه التعاريف جند أهنا تشرتك يف عدة أمور حرص اجلمي
 : على ذكرها وهي

 .يعين إقامة الدليل ثباتاإل -1
 . البد وأن يتم من خالل الطرق اليت حددها القانون ثباتاإل -2
 . مثاره البد وأن ينصب على واقعة قانونية ترتتب عليها أثار لكي يؤيت ثباتاإل -3

خر تبعًا الختالف أما كيفية التعبري عن هذه األمور الثالثة فقد اختلف من تعريف آل
ن اختلف يف ألفاظها إال أن مضموهنا واحد، والعربة  إن هذه التعاريف و إلفاظ، ومن مث فاأل

وفقا ملا قرره  (1)باملقاصد واملعاين ال باأللفاظ واملباين مبصر ة العليااإلداريكما تقول احملكمة 
 . فقهاء الشريعة اإلسالمية

تضح ذلك من شرح يو يف عبارة خمتصرة،  هأركان يتضمن ثباتوالتعريف السابق لإل
 .التعريف وإخراج القيود اليت يشتمل عليها

يف التعريف يشمل كل إقامة سواء كانت للدليل أو لغريه، ومعناها " إقامة" :قوله (1
 . التقدمي
قيد أخرج به إقامة غري الدليل، واملراد من إقامة الدليل تقدميه " إقامة الدليل" :قولهو   (2

 (2).وليس إنشاؤه ثباتلإل

التارخيي أو  ثباتكاإل  يغري القضائ ثباتقيد أخرج به اإل "مام القضاءأ" :قولهو  (3
مبعناه العام الذي يرد خاليًا من أي قيد وال  ثبات، وأفاد أن املقصود هنا ليس اإل(3)يالعلم

 .ي وهو موضوع دراستناالقضائ ثباتوإمنا املقصود اإل …يكون أمام القضاء 

                                                           

مشار إليه يف مؤلف محدى  1/12/1551ق جلسة  33لسنة  1512ة العليا يف الطعن رقم اإلداريحكم احملكمة (  1)
وما بعدها مبدأ  1112منشأه املعارف باإلسكندرية ص. ة يف قضاء جملس الدولةاإلدارياملرافعات : عكاشة ياسني

717. 
 .3ص 1572مؤسسة الثقافة اجلامعية . قواعد اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية: توفيق حسن فرج(  2)
إىل احلقيقة اجملردة سواء كانت حقيقة علمية أو طريق للوصول  يتقدمي األدلة والرباهني بأية وسيلة وبأ: وهو(  3)

حقيقة تارخيية يساهم كل من يريد من األفراد يف البحث عنها حبيث يستطيع تقدمي كل دليل ممكن دون تقييد 



01 

احلق  إثباتإشارة إىل الوسائل اليت يتم هبا " بالطرق اليت حددها القانون" :قولهو   (1
 . ثباتأمام القضاء، كما تشمل من يقع على عاتقه عبء اإل

، ثباتقد أشار به إىل احملل الذي ينصب عليه اإل" قانونية على وجود واقعة" :قولهو   (9
اليت وهو الواقعة القانونية املنشئة للحق، والواقعة املقصودة هنا هي الواقعة باملعىن العام 

تنصرف إىل كل واقعة مادية أو كل تصرف قانوىن يرتب القانون عليه أثرا معينا، وذلك  
 .(1)كالعمل غري املشروع والعقد، فالعمل غري املشروع واقعة مادية، والعقد تصرف قانوين

 إثبات، وهي ثباتقيد أشار به إىل الفائدة املرجوة من وراء اإل "ثارهاآترتب " :قولهو   (1
أما إذا كانت الواقعة ال ترتتب عليها فائدة فإنه ال حمل  ،يت يرتتب عليها فائدةالواقعة ال

ترجى من وراء ذلك، وهو أمر ا يرتتب عليه إضاعة وقت القضاء بال فائدة إثباهتا ألن ثباهتإل
 . مع اهلدف من وجود القضاء  يتناىف

 ثباتاإل تعريف بشأناتفقا  والقانوين الشرعي الفقه أن لنا يتضح تقدم ما على وبناءاً 
 وبالتايل ،أونفيه عليه متنازع حق ثباتإل القانونية بالطرق القضاء أمام الدليل إقامة بأنه"

 . "أمامه املنظورة الدعوى يف احلقيقة معرفة إىل القاضي يوصل

 أو اجلنائية أو التجارية أو املدنية املسائل يف ذلك كان سواء ثباتاإل تعريف وال خيتلف
حمدده  طرق باتباع مقيد املدين فالقاضي ،الطرق يف يكمن االختالف كان وإن ة،اإلداري

                                                                                                                                                                     

هذا ويشرتك اإلثبات التارخيي أو العلمي واإلثبات .2املرجع السابق ص: أسامة أمحد شوقي .بوسيلة معينة
 : أما وجود االختالف بينهما فتتمثل يف. نهما ينطوى على تقصى حقيقة أمر من األمورالقضائي يف أن كال م

للباحث عن احلقيقة العلمية كل احلرية يف حبثه عن هذه احلقيقة، أما يف جمال اإلثبات : يف جمال اإلثبات العلمي -1
 .  القضائى فأن القاضي يتقيد بعناصر اإلقناع اليت تقدم له يف القضية املعروضة

لكل من يعنيه األمر من األفراد أن يشرتك يف البحث العلمي، أما يف جمال اإلثبات : يف جمال اإلثبات العلمي  -2
 القضائي فأن القاضي ميتنع عليه حبسب األصل أن يساهم يف مجع األدلة يف الدعوى املعروضة عليه  

حبث واستقصاء، أما يف جمال اإلثبات القضائى جند أن احلقيقة العلمية تبقى دائما حمل : يف جمال اإلثبات التارخيي -3
 .فنجد أن احلقيقة القضائية اليت يصل إليها القاضي تعترب صحيحة بصفة هنائية

 .1/19املرجع السابق، : ، أمحد نشأت9نعم فرج الصدة، املرجع السابق صعبد امل
 . 1املرجع السابق، ص : توفيق حسن فرج(  1)
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 أخطأ أو خالفها فإن ،(1)عنها حييد ال احلقيقة عن للكشف معينة بوسائل الدعوى ثباتإل
 فدور للطعن، قابالً  حكمه وكان القانون تطبيق يف خمطئاً  عد و رأيه فسد تطبيقها يف

 يف املسامهة أو األدلة نقص إكمال على جانبه من يعمل ال إذ متاماً  حيادي هنا القاضي
 سلطته عملستوي، الطرفني من له املقدمة لألدلة وفقاً  يقضي أن عليه ويتعني ،مجعها

 القانون بنصوص مقيداً  املدين القاضي كان وإذا. القانون وضعها اليت احلدود يف يةتقدير ال
 .الدفاع حلقوق مبراعاته اخلصومة تسيري يف احلق - سلطته مبوجب - له أن إال سبق، كما

 نص يرد مامل األصل يف مقيد غري اإثباهت أن حيث التجارية يف املسائل األمر وخيتلف
 بسلطة يتمتع وإمنا ثباتلإل معينة بطرق مقيد غري التجاري ، فالقاضي(2)يقيدها املشرع من

 التجاري القاضي يقيد القانون يف خاص نص يرد قد ذلك ومع ثباتاإل يف واسعة تقديرية
 القانون يشرتط الذي التجارية الشركات عقد إثبات يف احلال هو كما معينة إثبات بطريقة

 يف مطلقة حرية اجلنائية املسائل يف فله اجلنائي للقاضي وبالنسبة. (3)مكتوباً  يكون أن فيه
 بطرق يتقيد ال حيث عقيدته، تكوين حرية وللقاضي ثباتاإل حرية فللصصوم ،األدلة تقدير
   .اجلنائي القانون يف العام األصل هو وهذا ،ثباتلإل معينة

 :اإلداريلدى فقهاء القانون  ثباتتعريف اإل( د

هو اجلهد الواجب إبرازه أو " (:Pierre Pactet)من قبل بيار باكتيه  ثباتعرف اإل
ه النقطة حتقيقه عندما تتحرك الدعوى للحصول على التصريح القضائي بإدالل متعلق هبذ

 ".الواقعية

يف تبيني واقعية واقعة ما  ثباتيتمثل اإل" :بأنه( Alain Plantey)كما عرفه أالن بالنيت 
ىل اختاذ سلوك إأو صحة خرب ما، وكذا يف تقدمي عناصر االقناعية واليت من شأهنا أن تؤدي 

                                                           

  السنهوري .59 ص - سابق مرجع .والقانون اإلسالمي الفقه يف وأدلته عوىالد إثبات نظام :رسالن علي( 1)
 .ومابعدها 11 ص  سابق مرجع 2 ج  املدين القانون شرح يف الوسيط

 .م1511  القاهرة – الشعب دار مؤسسة - اإلداري القانون يف اإلثبات نظرية :موسى الدين كمال أمحد( 2)
 .25ص

 .7 ص - م 1577 -االسكندرية .املعارف منشأة .لإلثبات مةالعا النظرية : مسري تناغو( 3)
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اذ دارية، أو اختإمعني، من قبل صديق أو خصم، أو صدور قرار من سلطة سياسية أو 
 .(1)..."موقف معني من قبل الرأي العام

املسائل  يف ثباتاإل مع مضمونه يف يتفق كان وإن ةاإلداري املسائل يف ثباتاإل إن
 ثباتلإل معينة طرقاً  عام كأصل حيدد مل املقارن اإلداري القضاء أن نالحظ أننا إال ،األخرى

 القضاء أمام هبا املعمول يةاملدن للنصوص بالنسبة الشأن هو كما اإلداري القضاء أمام
 مدى ويقدر ،كاملة حبرية املقبولة ثباتاإل طرق حيدد الذي هو اإلداري فالقاضي ،العادي

 املطلق االقتناع مبدأ على اإلداري القانون يف ثباتاإل نظام يقوم وبذلك ،ثباتيف اإل قوهتا
 من عنه يزيد ولكنه بالدليل، االقتناع حيث من وذلك اجلنائي القضاء احلال أمام هو كما

 اجلنائي القانون من حرية أكثر اإلداري القانون يف يعترب إذ الدليل وتقدميه، مجع حيث
 .(2)الدليل إقامة خبصوص

القضائي ينصب على صحة واقعة قانونية هي مصدر حلق يدعي به  ثباتوإذا كان اإل
، (3)ال اتباعهاإء أحد األطراف ويكون بطرق نص عليها القانون وما على اخلصوم والقضا

يتميز  -والذي مل جند له تعريف دقيق وخاص به – اإلداريأمام القضاء  ثباتفإن اإل
حبيث ال توجد نصوص قانونية حتدد  اإلداريأمام القضاء  ثباتبوجود حرية يف عملية اإل

بوسائل معينة من األخذ بتسلسل معني و أو السري  ثباتطرق معينة جيب التقيد هبا عند اإل
، وإمنا البد من اللجوء اىل مصدرها يف القانون املدين وقانون االجراءات (4)ثباتل اإلأج

 . املدنية

ذات طابع خصوصي،  اإلداريأمام القضاء  ثباتوبالتايل ميكننا القول بأن نظرية اإل
فإذا كان مبدأ حياد القاضي يف املادة املدنية نتيجة للطابع االهتامي لالجراءات، فإن مبادرة 

ة، فالتحقيق اإلداريمن الطابع التحقيقي لالجراءات  ثباتتنبع يف ميدان اإل اإلداريلقاضي ا

                                                           

(1 )   Alain plantey; La preuve devant le juge administratif . no 3245-1. 
 .11 ص - سابق مرجع -2 ج  املدين القانون شرح يف الوسيط : السنهوريعبد الرزاق ( 2)
 .17ص  1551االمارات . مطبعة ابن دمسال. 1ة طاالثبات يف املواد املدنية والتجاري: مفلح القضاة( 3)
   191ص. 1515. منشأة املعارف االسكندرية. ة وجملس الدولةاإلداريالقضاء : مصطفى أبو زيد فهمي( 4)
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ىل إجباري على خالف املواد املدنية اليت ال يلجأ فيها إة ذو طابع اإلدارييف املنازعات 
 . (1)التحقيق إال على سبيل االختيار

 :اآلتية باخلصائص يتميز وينالقان مبعناه القضائي ثباتاإل أن جند ما تقدم على وبناءً 

 إىل اللجوء جيوز ال ، وبالتايل(2)القانون يقررها قواعد تنظمه أي :قانوين إثبات أنه (1
 . القانون يقرها مل طريقة أو وسيلة

 اجلنائي ثباتاإل يف أنه القضاء، غري أمام إال يكون ال أنه مبعىن: قضائي إثبات أنه (2
 أمام إلقامته يتسع بل احلكم قضاء أمام الدليل إقامة ىعل يقتصر فال ثباتاإل يتسع نطاق

 .(3)كذلك االستدالل وسلطات بل التحقيق سلطات

 بالدور فيه يقومون واخلصوم ،حمايداً  ثباتاإل يف – عام كأصل - القاضي يكون (3
دور  أن حيث ،اإلداري ثباتاإل عن العادي ثباتاإل يف األمر خيتلف قد وهنا اإلجيايب،
 فيما يتعلق سيما ال ،ةاإلداري املنازعة يف إجيابياً  دوراً  له وإمنا سلبياً، يكون ال إلداريا القاضي

 عنه الصفة ينفي ال الدور هذا أن غري ،املنازعة هذه لطبيعة نظراً  ةاإلداري املنازعة إثباتب
 سيريلت أحياناً  يتدخل قد وبالتايل ة،اإلداري املنازعة أطراف بني يوازن باعتباره احليادية

 .(4)الدفاع حلقوق احرتاماً  واملساواة املواجهة مبدأ لتحقيق ثباتاإل إجراءات

                                                           

 .11ص. مرجع سابق. ةاإلداريمبادئ االثبات يف املنازعات : حلسني بن الشيخ أث ملويا( 1)
 .21 ص - سابق مرجع 2 ج  املدين القانون حشر  يف الوسيط  :السنهوريعبد الرزاق ( 2)
دار اجلامعة ،  الفقه اإلسالمي والقانون الوضعييف اإلثبات يف املادي الدليل حجية :حسن عبداملطلب شحاتة( 3)

 .1 ص. 2119القاهرة , اجلديدة للنشر
 32 سابق ص مرجع  2 ج املدين القانون شرح يف الوسيط السنهوري :للصصوم اإلجيايب الدور يف تفصيالً  راجع( 4)

 .بعدها وما
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 إال يكون ال ثباتاإل هذا أن مبعىن :عليها متنازع قانونية وقائع على منطبق أنه (1
 متنازعاً  الواقعة هذه تكون أن شريطة قانونية آثاراً  أو أثراً  القانون عليها يرتب واقعة ثباتإل

 .(1)عليها

 القانوني النظام في القضائي ثباتاإل مكانة : الفرع الثاني

 على أساس فيها والفصل ،املنازعة اجتاه حتديد يف احلاسم الفيصل ثباتاإل يشكل
ا أهن إال ،القانون فروع من بذاته بفرع تتعلق ال ثباتاإل قواعد أن من الرغم وعلى ،العدالة

االجراءات  قانون وبني (إداري جتاري، مدين،) ةاملوضوعي القواعد بني وثيقاً  تتصل اتصاالً 
 القواعد من نوعني إىل ثباتاإل قواعد تقسيم إىل الفقه يذهب وهلذا ،ةاإلدارياملدنية و 
 .(2)القانونية

 فيها جيوز اليت واألحوال دليل كل وقوة ثباتاإل أدلة حتديد يف تتمثل وضوعيةامل قواعدال
 عند اتباعها الواجب لإلجراءات احملددة القواعد يف لتتمث إجرائية وقواعد منها، تقدمي كل

 ،وإجرائية موضوعية بني ثباتاإل قواعد يف االختالف هلذا ونظراً  القضاء، الدليل إىل تقدمي
 من فمنها ،ثباتاإل قواعد مكان حتديد يف القانونية النظم خمتلف يف اختلفت التشريعات

 قانون يسمى مستقل موحد قانون يف عهاومج ثباتاإل قواعد تأكيد استقاللية إىل ذهب
 سواء ثباتاإل قواعد تنظيم يف االجتاه هبذا األخذ إىل األنظمة ذهبت بعض حيث ،ثباتاإل

 يف املشرع عليه سار ما وهذا ،ثباتاإل قانون هو واحد بقانون أو إجرائية موضوعية أكانت
 29 رقم املصري ثباتاإل ونوقان العراقي والقانون السوري والقانون سكسويناألجنلو  النظام
 .(3)م1517 لسنة

                                                           

 111 ص - سابق مرجع – الوضعية واألنظمة االسالمي الفقه يف اإلثبات ونظام القضاء  :هاشم حممد حممود( 1)
 .بعدها وما

 2 ج  املدين القانون شرح يف الوسيط  السنهوري. د بعدها، وما 119 ص .سابق مرجع : هاشم حممد حممود( 2)
 .ابعدهاوم 11 ص  سابق مرجع

 .17 ص - سابق مرجع ،اإلثبات قانون نصوص على التعليق :الوفا أبو أمحد (3)
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 :(1)باآليت ثباتلإل مستقل بقانون أخذها األنظمة هذه وتربر
 . وإجراءاته ثباتاإل قواعد بني الفصل تعذر  -1
 على التيسري إىل متكامل قانون يف وإجراءاته ثباتاإل قواعد بني اجلمع يؤدي  -2

 . للقضاء تقدميه ريقوط دليل من حقه يسند ما على التعرف يف احلق صاحب

 ،االجراءات املدنية وقانون ثباتاإل قواعد بني الصلة توثيق إىل أخرى أنظمة وذهبت
 األنظمة، هذه ومن منه جزءاً  واعتربهتا ،اجلراءات املدنية قانون يف ثباتاإل فأدخلت قواعد

 بتنظيم تتصل امجيعه ثباتاإل قواعد بأن موقفه االجتاه هذا ويربر ،اللبناين واألملاين النظام
 ،عليه معروضة منازعات يف القضاء أمام إال يكون ال بقواعده ثباتالقضاء واإل أمام العمل
 تتصل املرافعات يف أساسية قاعدة شعاب من شعبة وإجراءاته بقواعده ثباتاإل أن كما
 ديستم اإللزام وهذا ،الدعوى يف باحلكم امللزم وكونه املدنية نظر الدعوى يف القاضي بدور

 شأن من صار القضاء إىل دعواهم اخلصوم أقام فمىت ،األفراد من مشيئة وليس القانون من
 وظيفة بأداء الصدد هذا يف يقوم إمنا القاضي ألن ،فيها واجبه الدعوى وأداء تسيري القاضي

 حيول ال أو االجراءات املدنية املرافعات قانون يف ثباتاإل قواعد فإن وضع كذلك ،(2)عامة
 يشملها أن جيب ال مث ومن ،موضوعية تعد قواعد ثباتاإل قواعد من بعضاً  بأن قولال دون

 أنه إال إجرائياً  قانوناً  كان وإن املرافعات ألن قانون ،"املرافعات قانون "اإلجرائي القانون
 وشروط التقاضي درجات وحتديد القضاء تنظيم مثل موضوعية قواعدعلى  أيضاً  يشمل

 يتضمنها اليت املوضوعية القواعد من ذلك وغري وتأديبه، هخماصمت وقواعد القاضي
 .(3)املرافعات انونــــــــــــــــــــــــــــــــــق

، ثباتاإل وقواعد املوضوعية القواعد بني الصلة تغليب إىل يذهب ثالث، اجتاه وهناك
 قانون يف ائيةاإلجر  القواعد نظمت حني يف ،املدين القانون نصوص إطار يف إدراجها وبالتايل

 جلميع عامة بصفة ثباتاإل قواعد نظم حيث االجتاه هبذا اجلزائري املشرع أخذ املرافعات وقد
                                                           

 .ومابعدها 15 ص - سابق مرجع .اإلثبات قانون نصوص على التعليق :الوفا أبو أمحد( 1)
 . 17 ص سابق مرجع ،اإلثبات قانون نصوص على التعليق :الوفا أبو أمحد( 2)

 .111 ص ،سابق مرجع ،الوضعية واألنظمة االسالمي الفقه يف اإلثبات ونظام القضاء :هاشم حممود     
 .111 ص  السابق املرجع( 3)
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، يف حني ترك القواعد (1)إدارية، يف القانون املدين – جنائية – جتارية – مدنية املنازعات
 الفرنسي واملشرع رعاملش به أخذ ما وهذا . (2) ةاإلدارياالجراءات املدنية و  قانون يف االجرائية
 .(3)القدمي املدين التقنني ظل يف املصري

 يف قواعده مجيع وتنظيم ثباتاإل باستقاللية يأخذ الذي األول لالجتاه إذ منيل وحنن
 : اآلتية لألسباب مستقل قانون

 النزاع على لتطبيقه ،إليه الرجوع القاضي على يسهل ثباتلإل عام قانون وضع إن (1
 . واإلجرائية املوضوعية الناحية نم أمامه املعروض

 يطرحوهنا اليت الوقائع إثبات للصصوم يسهل واحد قانون يف ثباتاإل قواعد جتميع( 2
 . فيها حكم على للحصول القضاء على

 طبيعة له أن يرى فالبعض ،ثباتلإل القانونية الطبيعة حول الفقه خالف رغم( 3
 تغليب الطبيعة إىل السائد الفقه ، ويذهب(4)عليها املتنازع احلقوق ينظم كونه موضوعية
 فإن وبالتايل ،القضاء أمام إال تكون ال ثباتاإل عملية باعتبار ثباتاإل مسائل على اإلجرائية

 ،واالجرائية بني املوضوعية ،خمتلطة طبيعته أن نرى حنن ، وهلذا(5)الغالبة هي اإلجرائية الطبيعة
 خادماً  بذلك ليكون املصتلطة الصفة يعطيه تثبالإل مستقل قانون ختصيص فإن وبالتايل

 . للحقوق

                                                           

، املتضمن القانون املدين، 1519سبتمرب سنة  21املوافق  1359رمضان عام 21املورخ يف  97-19األمر رقم ( 1)
 .(17ص 11ر.ج)2119يونيو  21املورخ يف  11-19املعدل بالقانون رقم 

قانون  يتضمن  2008 سنة  فرباير  25  املوافق  1429  عام  صفر  18  يف  مؤرّخ  08 - 09   رقم  ونقان( 2)
 .(3ص21ر.ج)ة اإلداريو   املدنية  اإلجراءات

 .111 ص  سابق مرجع  .الوضعية واألنظمة اإلسالمي الفقه يف اإلثبات ونظام القضاء :هاشم حممود( 3)
 .بعدها وما 17 ص - سابق مرجع  2 ج  املدين القانون شرح يف يطالوس : السنهوريعبد الرزاق ( 4)
 وما 3 ص م 2111  اإلسكندرية  احلديث اجلامعي املكتب .الفرعية التزوير دعوى إجراءات : عبداهلل أمحد جنيب( 5)

 .بعدها
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 ةاإلداري المنازعةوصعوبته في  ثباتأهمية اإل: المطلب الثاني

إىل  بالنظر وذلك ة،اإلداري املنازعة يف وصعوبته ثباتاإل أمهية عن الفرع هذا يف نتحدث
 ذلك وبيان ،العادية زعةاملنا عن مييزها حنو على ،املنازعة هذه هبا تتسم اليت اخلاصة الطبيعة

 : اآليت النحو على

 ثباتاإل أهمية : الفرع األول

 وال ،هلا إحياء هو إذ ،القانونية واملراكز للحقوق بالنسبة خاصة أمهية ثباتاإل حيتل
 ثباتفاإل العملية، الناحية من موجود غري د يع إثبات دون واحلق ،غريه من هلا فائدة عملية

 مصلحة هو التقليدي املذهب يف نعلم كما واحلق. (1)احلق قوة وهو مفيداً  وجيعله احلق حيي
 ،القانون حيمها مل إذا هلا قيمة ال مصلحة وأي ،(ةاملصلح هي غايته أن أي (حيميها القانون

 ،القانون يف قاعدة إىل برده تكون هإثبات ووسيلة ،هإثبات وسيلة تتوفر مل إذا له قيمة ال واحلق
الواقعة  يبني أن اثباهتإل ويكفي حقه مصدر القانونية القاعدة بتيث أن احلق مدعي وعلى

 عليه يلزم القضاء إىل يلجأ عندما ولذا. القانونية القاعدة تلك تطبيق يتطلبها اليت القانونية
 حتققت ما إذا القاضي على يكون وبعدئذ ،وأدلتها يدعيها اليت القانونية توضيح الوقائع

 .(2)عليها القانون حكم ينزل الوقائع أن تلك لديه

 على عمله يف تعرتض القاضي اليت املعضالت أهم من ثباتاإل قضية تصبح وبذلك 
 من عقيدته ، فالقاضي يكون(3)املتقاضني من يطلبه ملن العدل وتأمني احلقوق استقرار
 مهمة نأل املنظمة هلا، لإلجراءات وطبقاً  للقانون وفقاً  له قدمت اليت ثباتاإل عناصر خالل

 إرادة حتقيق إىل مؤدياً  يكون لكي التطبيق وهذا ،معينة واقعة على القانون تطبيق وه القضاء
 يكفي اخلصم ال وهلذا ،ثابتة وقائع على أي حقيقية وقائع على ينصب أن جيب القانون

                                                           

 .32سابق ص  مرجع اإلداري القانون يف اإلثبات نظرية  :موسى الدين كمال أمحد( 1)
 .13 ص - سابق مرجع  اإلثبات قانون نصوص على التعليق : الوفاء بوأ أمحد( 2)
 .21 ص - سابق مرجع  اإلثبات قانون شرح : النداوي وهيب آدم( 3)
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 أن يكون القاضي على ميتنع أن ذلك على ويرتتب ،اإثباهت عليه جيب بل ،ما واقعة ادعاء
 . (1)باطالً  قراره كان وإال الشصصية ملعلوماته وفقاً  عقيدته

 بإقناع يلتزم مث ومن ه،إثبات مت اليت الوقائع من قراره القاضي اختاذ على يتعني ذلك وعلى
 واضح، أي بشكل حكمه تسبيب خالل من الطعن بذلك وحمكمة واجملتمع اخلصوم
 ،قناعته القاضي منها ستمدي اليت املصادر أو العناصر هي األدلة ألن باألدلة احلكم تسبيب
 وإال، احلكم إلصدار منها يتيقن والقانونية اليت الواقعية األسباب مجيع حكمه يف فيذكر
 يدل تفسرياً  يتضمن أن القاضي جيب حكم يتضمنه الذي فالتسبيب ،باطالً  حكمه كان
 تنري هناأ يف ثباتاإل تربز أمهية وعليه ،النحو هذا على قراره وإصدار اقتناعه أسباب على

 اليقني بدرجة القاضي فإن اقتناع ،وجدانه يف العدالة معىن إىل وصوالً  القاضي أمام الطريق
 القواعد هذه تعمل مث ومن ،القواعد تلك عرب إال مير ال الدعوى حمل للواقعة نفياً  أو اً إثبات
 . (2)قناعته إىل للوصول القانونية األدلة مع الذهين التفكري استقامة على

 أمام احلاجز وهو الباطل من احلق متييز يف املعيار كونه يف ثباتاإل أمهية تكمن كما
 اهلل صلى اهلل رسول أن عباس ابن حديث من انطالقاً  الباطلة والدعاوى األقوال الكاذبة

َعى َناٌس ِدَماَء ِرَجاٍل َوأَْمَوالَُهمْ » :قال وسلم عليه اُس بَِدْعَواُهْم، الدَّ  يقبل ال أنه ، أي(3) «...لَْو ُيْعَطى النَّ
 على واعتدوا ،األخرين بأموال وطالبوا األعراض على الناس تطاول وإال ،دليل بدون االدعاء
 باحلجة إال به يؤخذ ال قول وكل ،دليل إىل حيتاج ادعاء فكل ،واألموال واألرواح األنفس
 ،ثباتباإل يدعم مل إذا قيمة كل من جمرداً  ،بالضياع مهدداً  ضعيفاً  يبقى حق وكل ،والربهان
 عالمة على وتقنينه ثباتاإل تنظيم وأن ،(4)سواء والعدم هو فيه املنازعة عند احلق ويصبح

                                                           

دار اجلامعة –دراسة حتليلية و تطبيقية  – سلطة القاضي التقديرية يف املواد املدنية و التجارية: نبيل إمساعيل عمر ( 1)
 .1 ص - سابق مرجع – العامة لإلثبات النظرية - تناغو مسري .125 ص - 2112اجلديدة للنشر طبعة 

 .بعدها وما 111 ص . السابق املرجع  التقديرية القاضي سلطة : عمر نبيل( 2)
هـ، 1122، 11صحيح البصاري، حتقيق زهري بن ناصر الناصر، ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي، دار طوق النجاة، ط (3)

باب اليمني . قضيةصحيح مسلم، كتاب األ: حيي بن شرف أبو زكريا النووي .31، ص11ج 1992: حديث رقم
 .1551/هـ 1111 .3ج.1111 احلديث رقم .على املدعى عليه

 .بعدها وما 31 ص -سابق مرجع  1 ج  االسالمية الشريعة يف اإلثبات وسائل : الزحيلي حممد( 4)
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 التقاضي على يعتمد الذي والقبلي البدائي النظام عزوف على ودليل االنسانية احلياة تنظيم
 . (1)ثانياً  املادية والقوة ،أوالً  الفردي

 مادام العدالة إلقامة كبرية بأمهية املتعددة القانون روعف يف ثباتاإل قواعد تتمتع لذلك
 ثباتاإل مسائل تعد كما ،عليه الدليل إقامة يف صاحبه ينجح مل إذا قيمةال ضعيف أن احلق

 على احملاكم تلجأ حيث يومياً  تطبيقاً  تلقى اليت القانون مسائل مقدمة يف العملية من الناحية
 ،إدارية أو جنائية أو كانت مدنية دعاوى من عليها عرضي ما كل يف إليها اختالف أنواعها

 .(2)املتقاضني ومراكز وحقوق التقاضي بأصول القوي التصاهلا

قيمته  من يتجرد فاحلق ،العملية الناحية من كبرية أمهية ثباتاإل حيتل املدنية املسائل ويف
 أن والواقع ،مادياً  أو احلادث هذا كان قانونياً  ،له املبدئ احلادث على الدليل يقم مل ما

 وجيعله احلق يثبت الذي هو الدليل أن ، و(3)فيه النفع ومعقد احلق حياة قوام هو الدليل
 الفقه من خاصة عناية واإلجرائية منها املوضوعية ثباتاإل قواعد وهلذا تلقى ،مفيداً 

 قيام على دليلال إقامة إىل احلق صاحب هبا يتوصل اليت الوسيلة إذ أهنا املصتلفة والتشريعات
 .(4)منه ليتمكن للقضاء وتقدميه احلق هذا

 وتضر للمجتمع انتهاكاً  متثل اجلرمية أن ذلك اجلزائية املواد يف ثباتاإل أمهية وتزداد
 على يرتتب فإنه مث ومن ،(5)كله اجملتمع على اعتداء مبثابة تعد أهنا أي العامة باملصلحة
 اخلاص، و العام للردع حتقيقاً  عليه العقوبة لتوقيع اجلاين تتبع يف سلطة للدولة ينشأ ذلك أن

 ثباتاإل قواعد له تكفل أن فيجب ،إليه أسند مما بريئاً  املتهم يكون أن احملتمل كان من وملا
 واقعة اجلرمية أن يف اجلنائي ثباتاإل أمهية تظهر ، كذلك(6)براءته وإظهار نفسه عن الدفاع

                                                           

 .211 ص ،سابق مرجع ،املدين والقانون االسالمي الفقه يف الشرعي واإلثبات القضاء  :الظبياين صاحل( 1)
 .33 ،سابق مرجع ،اإلداري القانون يف اإلثبات نظرية : موسى الدين كمال أمحد( 2)
 .23 ص ،سابق مرجع ،2 ج املدين القانون شرح يف الوسيط : السنهوري عبدالرزاق( 3)
 .25 ص ،القاهرة ،العريب لفكرا دار مطبعة ،1، ط1 ج . اإلثبات رسالة : نشأت أمحد( 4)
 .9 ص ،سابق مرجع ،اإلثبات يف املادي الدليل حجية : حسن عبداملطلب شحاتة( 5)
 عمان ،والتوزيع للنشر الثقافة دار مكتبة ،1، طاجلزائي اإلثبات يف الشهادة حجية : ربيع أمحد حممد عماد( 6)

 13 ص ،م 1555
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 حقيقتها على وتتعرف ،بنفسها احملكمة تعاينها نأ املمكن غري ومن إىل املاضي تنتمي
 تعيد بوسائل تستعني أن عليها تعني مث ومن ،شأهنا يف به تقضي ذلك فيما إىل وتستند
 .(1)ثباتاإل أدلة هي الوسائل وهذه حدث ما وتفصيل رواية أمامها

 مبقتضاه قاطع دليل على احلصول إمكانية عدم هو القضاء يؤرق ما فإن ذلك كل ومن
 أخطاء أي يف االنزالق ويتجنب ،هبا حيكم اليت الرباءة أو اإلدانة يربر أن القاضي يستطيع
 من هذا أداؤه به يناط بواجب يقوم فإمنا ذلك يفعل عندما والقاضي، حكمه تشوب
 القاضي يرضي بأن البشرية الطبيعة يف اإلنساين للجانب إرضاء آخر ومن جانب ،جانب
 املدعى ضد أو مع اليت األدلة بني يوازن أن فعليه ،ثباتاإل حمل ةبالقضي حيكم عندما ضمريه

 .(2)عليه

 أن حيث ،فيه املوجودة اخلصوصية من الرغم على بأنه نالحظ اإلداري القانون ويف
 ،ةاإلداري الدعوى وطبيعة ،القانون هذا ظروف أساس على تصاغ اإلداري ثباتقواعد اإل

 وتقوم ،ةاإلداري بوظيفتها تقوم -عامة كسلطة-  اإلدارة بني تنشأ إدارية تتعلق بروابط وهي
 الطرف– اإلدارة امتيازات حول تدور عوامل عدة بروز مع ،األفراد وبني الصاحل العام، على

 حيث ،اإلداري القانون يف ثباتاإل قواعد تشكيل يف وتتحكم -ةاإلداري يف الدعوى الدائم
 مما ،ثباتاإل جهة من الطرفني بني العادل توازنال انعدام ظاهرة خلق إىل هذه العوامل تؤدي

 الدعوى ثباتإل خاصه قواعد لوضع ملحة احلاجة وجيعل ،خاصة أمهية ثباتجيعل لإل
 بني متاماً  الصلة انقطاع يعين ال ذلك أن إال ،اإلداري القانون وظروف مبا يتفق ،ةاإلداري
 ،األخرى القوانني فروع يف باتثاإل قواعد من وغريها اإلداري يف القانون ثباتاإل قواعد
 ختتلف وال ،ومقتضياته التقاضي أصول من تعترب ثباتاإل يف عامة أصول مثة توجد حيث

 .(3)أخرى إىل دعوى من

                                                           

 .11 ص .سابق مرجع .اجلزائي اإلثبات يف الشهادة حجية : ربيع أمحد حممد عماد( 1)
 .11 ص  سابقال املرجع( 2)
 .31ص  .سابق مرجع .اإلداري القانون يف اإلثبات نظرية :موسى الدين كمال أمحد( 3)
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 وأكثرها وأخطرها القانونية املسائل أهم من تعد ثباتاإل مسائل أن يتضح سبق مما
 تطبيقها عن احملاكم تنقطع ال اليت الوحيدة املسائل تكون وتكاد ،العملية يف احلياة تطبيقاً 

 .(1)خصومات من عليها يعرض فيما يوم كل

 كبرية عناية اإلسالمية الشريعة عنيت فقد اإلسالمي الفقه يف كبرية أمهية ثباتولإل
 سبحانه هلل حقوقاً  احلقوق تلك أكانت سواء لذلك املؤدية الطرق ورسم ،(2)احلقوق إثباتب

 من واختالفها احلقوق تنوع تغفل مل اإلسالمية الشريعة أن ماك ،للعباد أم حقوقاً  وتعاىل
 األمهية تلك وتبدو ثبوته على للداللة ويكفي يناسبه ما حق لكل األمهية فوضعت حيث

 :تعاىل قوله يف صورها أجل يف ثباتاإل لقواعد الشريعة الغراء أولتها اليت

َنُكْم َكاِتٌب يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َتَدايَنُتْم بِ ) َدْين  ِإىَل َأَجل  ُمَسمًّى فَاْكتُُبوُه َوْلَيْكُتْب بـَيـْ
َيتَِّق اللََّه بِاْلَعْدِل َوال يَْأَب َكاِتٌب َأْن َيْكُتَب َكَما َعلََّمُه اللَُّه فـَْلَيْكُتْب َوْلُيْمِلْل الَِّذي َعَلْيِه احلَْقُّ َولْ 

ِإْن َكاَن الَِّذي َعَلْيِه احلَْقُّ َسِفيهًا َأْو َضِعيفًا َأْو ال َيْسَتِطيُع َأْن ميُِلَّ َربَُّه َوال يـَْبَصْس ِمْنُه َشْيئًا فَ 
 ُهَو فـَْلُيْمِلْل َولِيُُّه بِاْلَعْدِل َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن رَِجاِلُكْم فَِإْن ملَْ َيُكونَا َرُجَلنْيِ فـََرُجلٌ 

َر ِإْحَدامُهَا اأُلْخَرى َواْمرَأَتَاِن ممَّْن تـَْرَضْوَن ِمنْ   (3) (الشَُّهَداِء َأْن َتِضلَّ ِإْحَدامُهَا فـَُتذَكِّ

 ةاإلداري المنازعة في ثباتاإل صعوبة : الفرع الثاني

 القانون أن حيث ،باحلداثة تتسم اليت طبيعته يف القضائي ثباتاإل صعوبة تكمن
 املنازعة جعل ما وهذا ،واجلنائي املدين القانون نشأة مع باملقارنة متأخرة فرتة نشأ يف اإلداري
 القضاء تنظيم أن باعتبار ةاإلداري لإلجراءات متكامل قانون إىل اليوم حىت ة تفتقراإلداري

 الثامنة السنة وهي م 1711 سنة إىل فرنسا يف أساساً  يرجع حيث حديث نسبياً  اإلداري
 احملاكم باسم أخرياً  عرفت اليت األقاليم وجمالس الدولة بإنشاء جملس ،الفرنسية للثورة
 وبدأت م 1511 سنة املصري الدولة جملس أنشئ فقد يف مصر كذلك واحلال .(4)ةاإلداري

                                                           

 .بعدها وما 23 ص ،سابق مرجع ،املدين القانون شرح يف الوسيط: عبد الرزاق السنهوري( 1)
 .19 ص ،سابق مرجع  .اجلزائي اإلثبات يف دةالشها حجية : ربيع أمحد حممد عماد( 2)
 .272 رقم آية - البقرة سورة( 3)
 .31ص  ،سابق مرجع ،اإلداري القانون يف اإلثبات نظرية : موسى الدين كمال أمحد( 4)
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 بصورهتا ةاإلداري النزاعات يف التامة الصالحية له حىت أصبحت تدرجيياً  تتوسع اختصاصاته
 طويل وقت ذمن هلما واجلنائي املدين اجلانب أن جند يف حني ،(1)م1512 عام يف الشاملة

 .القضائية اخلربات وتراكمات اإلجرائية تشريعاهتما

 اليت ةاإلداري للدعوى اخلاصة الطبيعة يف أيضاً  اإلداري ثباتاإل صعوبة تكمن كما
 ،األفراد وبني -ةاإلداري بوظيفتها تقوم عامة كسلطة- اإلدارة بني تنشأ إدارية تتعلق بروابط

 مؤثرة عوامل عدة بروز إىل أدى ، ذلك(2)املشروعية أمبد ويسودها العام الصاحل على وتقوم
 وتتحكم ةاإلداري الدعوى يف الدائم الطرف اإلدارة امتيازات حول تدور ةاإلداري املنازعةيف 

 ظاهرة خلق إىل العوامل هذه تؤدي حيث ،اإلداري القانون يف ثباتاإل قواعد يف تشكيل
 خاصة وسائل إجياد ينبغي ولذلك ،ثباتاإل جهة من الطرفني بني العادل التوازن انعدام

 اخلطى من االستفادة خالل من ةاإلداري الدعوى معاجلة كيفية تتضمن اإلداري ثباتلإل
 هبذا قليلة أحكام من القانونية النصوص أوردته وما ،املقارن اإلداري للفقه والقضاء السابقة
 وبني اإلداري القانون يف ثباتاإل قواعد بني متاماً  الصلة انقطاع يعين ال أن ذلك إال الشأن،

 ثباتاإل يف عامة أصول مثة توجد حيث ،األخرى القوانني فروع يف ثباتقواعد اإل من غريها
 .(3)أخرى إىل منازعة من ختتلف وال ومقتضياته التقاضي أصول من تعد

 اهتمامه وعدم القضائي ثباتاإل أحكام دراسة عن الفقه ختلي يف الصعوبة هذه وتزداد
 األمر يزيد مما القضائية السوابق على تعتمد اليت املتفرقة اجملهودات بعض عدا ذلك فيماب

 ألحكام متكامله تقنينات تصدر مل األنظمة أن الصعوبات هذه عن نتج وقد ،صعوبة
 من الكثري كان وإذا ،املوضوعية أو اإلجرائية الناحية من سواء اإلداري القضاء أمام ثباتاإل

 بالقانون الفرنسية ةاإلداري احملاكم أمام نظم قد منها اإلجرائية خصوصاً  ثباتاإل أحكام
                                                           

 ،والنشر للطباعة عدن جامعة دار ،ةاإلداري اخلصومة وخصوصية اإلداري القضاء : باجنيد عبداهلل عمر خالد( 1)
 .111 ص ،م 2113 عدن

 .مبدأ املشروعية حول التفصيل من ملزيد القانون، حلكم تصرفاهتا يف اإلدارة خضوع يعين الذي املشروعية مبدأ( 2)
  ،3وضوابط خضوع اإلدارة العامة للقانون، دار النهضة العربية، الطبعة  املشروعية مبدأ  :اجلرف طعمية راجع

 .للطباعة العزم أبو .اإلدارة أعمال على والرقابة اإلداري القضاء -الدين مجال سامي .3 ص م1511 القاهرة
 .وما بعدها 11 ص  م 2112 القاهرة .الثالثة الطبعة

 .91ص  ،سابق مرجع ،اإلداري القانون يف اإلثبات نظرية : موسى الدين كمال أمحد( 3)
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 جملس أمام ذلك خالف على احلال فإن ،له املكملة والقواعد م 1775يوليو  22 يف الصادر
 وحماكم احملاسبات كمحكمة املتصصصة اإلداري القضاء من جهات وغريه الفرنسي الدولة

 مل حيث التجنيد منازعات وجمالس امليزانية تنفيذ على شرافوحمكمة اإل اإلقليمية املعاشات
 بعض عدا فيما شاملة بصورة موضوعية أو كانت إجرائية ثباتاإل أحكام أمامها تنظم

 نتيجة تشريعياً  ثباتاإل أحكام تنظم مل إذ مصر يف كذلك واحلال ،اإلجرائية اجلزئيات
 نص مبقتضى املتعاقبة املصري لدولةا جملس أحالت قوانني وهلذا ،اإلداري القضاء لظروف

 املرافعات قانون أحكام إىل ثباتاإل إجراءات مبا فيها لإلجراءات بالنسبة منها الثالثة املادة
 متضمناً  القضائي بالقسم اخلاصة اإلجراءات يصدر قانون أن إىل وذلك نص فيه يرد مل فيما

 .(1)واإلجرائية املوضوعية اإلداري ثباتاإل قواعد

 تتضمن اليت ةاإلداري الدعاوى أساساً  اإلداري ثباتباإل اخلاصة القواعد دفوتسته
 القضاء ودعاوى اإللغاء دعاوى وهي املألوفة صورهتا يف إدارية منازعة أو يف خصومة فصالً 

 كما نستبعد وبالتايل قانونية مراكز أو حبقوق تتصل إدارية منازعات على تقوم الكامل اليت
 الطبيعة ذات اجلزائية الدعاوى من ، وغريها(2)التأديبية الدعاوى الدراسة من هذه سبق

 ،األخرى ةاإلداري الدعاوى عن وأحكامها وغاياهتا بظروفها تتميز اليت أو اجلزائية العقابية
 اإلداري القانون يف ثباتلإل خاصة قواعد صياغة يف عليها االعتماد عدم الذي يربر األمر
 .(3)عادة املدعي هو فيها الفرد يكون اليت ةاإلداري ىالدعاو  على أساساً  تقوم اليت

معامل  بعيد حد إىل وضحت قد – والفرنسي املصري – السابقة األنظمة كانت وإذا
ظل  يف وتعقيداً  صعوبةً  يزداد األمر فإن سبق كما اإلداري ثباتاإل بعض قواعد وخصوصية

 متصصص إداري قضاء فيها يوجد ال اليت أي ،وحدة القضاء مببدأ تأخذ اليت األنظمة
القضاء  إجراءات ملمارسة خاص تنظيم ومل يصدر يقنن مل املشرع أن باعتبار السيما اجلزائر

التقاضي  بإجراءات حمكوماً  ويظل األمر ،اإلداري ثباتلإل خاصة قواعد وبالتايل ،اإلداري
                                                           

 .91  .مرجع سابق : الدين كمال أمحد( 1)
 للمساءلة األفراد أحد ضد التأدييب القضاء أمام ةاإلداري اجلهة ممثل من املقدم االدعاء : التأديبية بالدعاوى يقصد( 2)

 .القانونية لألحكام طبقاً  التأديبية
 .11ص  ،سابق مرجع ،اإلداري القانون يف اإلثبات نظرية :موسى الدين كمال أمحد( 3)
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 مبا املنازعات معلى معظ الساري ثباتاإل لقانون العامة القواعد و املرافعات لقانون طبقاً 
 الختالف قواعد نظراً  ةاإلداري الدعوى طبيعة مع يتفق ال وهذا ةاإلداري فيها املنازعات

يفرض  الذي باملدعي يتعلق فاألمر ،العادية املنازعة و ةاإلداري املنازعة يف حاليت ثباتاإل
األدلة  من ردواملتج الضعيف الطرف الفرد وهو ةاإلداري املنازعة يف عاتقه على ثباتاإل عبء

يعين صعوبة  مما األقوى، باملركز املتمتعة عليها املدعى اإلدارة حتوزها اليت ةاإلداري واالمتيازات
 يف العامة والقواعد املرافعات قانون يف عليها املنصوص التقاضي وإجراءات قواعد تطبيق

 .اجلانب هذا يف االختالف أوجه الحقاً  ، وسنبنيثباتاإل
 جيعل مما اجلزائري النظام ظل ه يفإثباتو  اإلداري إجراءات القضاء املمع تتضح مل وهلذا

 إجراءات يف القواعد العامة بني التوفيق من خالل وذلك ،صعبة البحث هذا يف مهمتنا
 اإلداري ثباتاإل خصوصية إبراز أي سنحاول اإلداري ثباتباإل اخلاصة والقواعد التقاضي

لتجارية وا املدنية املرافعات وقانون العام ثباتاإل قانون يف عليها املنصوص القواعد خالل من
أدلة  يف األساسية السمات إبراز حماولني ،اإثباهت و ةاإلداري الدعوى خصوصية مع تتالءم اليت
 اجلزائرية احملاكم أحكام ببعض ذلك يف بإذنه تعاىل وسنستعني ،ةاإلداري املنازعةو  ثباتاإل

 بذلك لنصل ،املقارن اإلداري والفقه خالل القضاء من وكذا ةاإلداري يف املنازعات الصادرة
 بني التوازن حتقيق إىل هتدف إثبات من قواعد به األخذ ما ينبغي إىل القاضي إرشاد إىل

 واخلصوم احملاكم يف القضاة لعله يفيد النقد بعيدًا عن لنجعله ةاإلداري املنازعة أطراف
 .وباحثني حمامني من وكذا املهتمني اإلدارة هةج أو األفراد كان سواءاً  العالقة أصحاب

 :في قواعد اإلثبات بين القانون اإلداري والقانون الجزائي التشابه: الفرع الثالث

يعترب موضوع اإلثبات يف املنازعات أيا كانت مدنية أو جزائية من املوضوعات اليت دأب 
عل املشرع يتدخل بصياغة كل الفقه إىل إجياد قواعد تتالئم مع كل خصومة أو نزاع، مما ج

من قانون اإلثبات يف املنازعات املدنية والتجارية وقانون اإلجراءات اجلزائية، وأيا ما كان 
األمر فإن اإلثبات أمر بالغ األمهية بالنسبة للحقوق واملراكز القانونية، بالنظر أن الوصول إىل 

لذي يعترب عنوانًا للحقيقة ورمزاً احلق البد أن تساوره أدلة وإثباتات للوصول إىل احلكم ا
 .للعدالة، فحيثما وجد اإلثبات وجد احلق
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عدم عناية الفقه بدراسة موضوع  إلثبات وكذلكمستقل لويف ظل عدم وجود قانون 
يف االجتهاد، الذي بدوره  اإلدارية مما فتح اجملال أمام القضاء اإلداري املنازعةيف  ثباتاإل

يف املعامالت املدنية والتجارية بالنسبة لدعويي القضاء  ثباتاإل اهتدى إىل الرجوع إىل قانون
الدعاوى التأديبية، وذلك   إىل قانون اإلجراءات اجلزائية يفالكامل وعدم الصحة والرجوع 

 .ةاإلداري املنازعةكله ينبغي أن يكون مبا يتفق وطبيعة 

 نه وبني القانون اجلزائياإلداري بيكأحد فروع القانون   وبذلك فالتشابه يظهر يف التأديب
 ،واجلزائي اإلداريباعتبار أن هناك بعض اإلجراءات واملبادئ اليت تتشابه يف كال القانونني 

 ملتبعة يف شأن املوظف الذي ارتكبفإن اإلجراءات ا اإلداريفمثال يف جمال التأديب 
 دور القرار التأدييب،لص املصالفة التأديبية من إجراء التحقيق معه واحرتام حق الدفاع ومتهيداً 

 ة من حيث وجود التحقيق االبتدائيتتشابه مع اإلجراءات املتبعة يف قانون اإلجراءات اجلزائي
 .بعد مجع االستدالالت متهيدا لإلحالة إىل احملاكمة وضمان حق الدفاع للمتهم

ن اجلرائم آلفة مهذه ا تله قيمته القانونية يف املسائل اجلزائية ملا تشكل ثباتوإذا كان اإل
، وإضرارا باملصلحة العامة ومن مث يرتتب على ذلك هنوض سلطة الدولة يف انتهاكا للمجتمع

له أمهيته لكون اإلدارة ختضع ملبدأ املشروعية وعلى  اإلداريتتبع اجلاين، فإنه يف اجملال 
ة ياإلدار مبا يتناسب مع طبيعة الدعوى  ثباتالقضاء مراقبة ذلك باستصدام كافة وسائل اإل

ية حلقوق وحريات األفراد من جهة  وضمان قيام املرافق العامة بانتظام اوفحص أعماهلا مح
يف  ثبات، وعلى ذلك يوجد تشابه بني قواعد اإلقيقا للمصلحة العامة من جهة أخرىحت

 : (1)التأدييب واجلزائي ميكن لنا إجيازها على النحو اآليت اإلدارياجملالني 

شأنه شأن القاضي اجلزائي ميكنه أن يلجأ إىل كافة الوسائل  اإلداريالقاضي  :أواًل 
قد تتعارض مع  ثبات، ولكن بعض وسائل اإلة يف اإلثبات للوصول إىل احلقيقةاملشروع
 .ة كاليمني احلامسةاإلداري املنازعةطبيعة 

                                                           

حممد . وما بعدها 32، ص ، مرجع سابقدارياإلنظرية اإلثبات يف القانون : أمحد كمال الدين موسى: انظر ( 1)
 .وما بعدها  321، ص 2112شرح قانون اخلدمة املدنية العماين، دار اجلامعة اجلديدة القاهرة ،: علي العريان
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 على مبدأ االقتناع املطلق لكون القضاء اإلدارييف القانون  ثباتيقوم نطاق اإل  :ثانيا ً 
 ثباتهو الذي حيدد طرق اإل اإلداريفالقاضي  ثبات،املقارن مل حيدد طرقا معينًة لإل اإلداري
 .كما هو احلال أمام القضاء اجلزائي من ناحية االقتناع بالدليل  ،املقبولة

يه العمل هو لويسري ع اإلداريالذي يالئم القضاء  ثباتومعىن ذلك أن مذهب اإل
حيث ميكن هلما تنظيم عبء  ،شأن يف املسائل اجلنائيةاحلر كما هو ال ثباتمذهب اإل

 .وبيان األدلة املقبولة وحجيتها ومدى االقتناع هبا دون قيد ثباتاإل

والقاضي اجلزائي عليهما مراعاة املبادئ العامة اليت  اإلداريكل من القاضي   : ثالثاً 
 . تتصل بأصول التقاضي وضمانة حقوق الدفاع

واجلزائي فمثال يف  اإلداريملبادئ اليت تتشابه يف كال القانونني وهناك بعض اإلجراءات وا
فإن اإلجراءات املتبعة يف شأن املوظف الذي ارتكب املصالفة  اإلداريجمال التأديب 

التأديبية من إجراء التحقيق معه واحرتام حق الدفاع ومتهيدا لصدور القرار التأدييب، تتشابه 
اإلجراءات اجلزائية من حيث وجود التحقيق االبتدائي بعد مع اإلجراءات املتبعة يف قانون 

 .مجع االستدالالت متهيدا لإلحالة إىل احملاكمة وضمان حق الدفاع للمتهم
 

 بالنظام العام ثباتمدى تعلق قواعد اإل: الثالث المطلب
 مرنة غري حمددة، وإمنا حتدد وفقاىل أن النظام العام فكرة إيذهب كثري من شراح القانون 

 حسب الغرض منها، وقصدها يف تقديرللزمان واملكان وتبعا للمذاهب والنظريات 
 ني امللزمة اليت ال جيوز لألفراداملصلحة، والقوانني املتعلقة بالنظام العام هي تلك القوان

 نه وسالمته خبالفمنظيم اجملتمع وأخمالفتها ألهنا وضعت للمحافظة على املصاحل العامة وت
 . (1)رة أو املكملةالقوانني املفس

                                                           

 .131ص  .مرجع سابق: حممد مصطفى الزحيلي  (1)
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 واملعاينة الشهود ومساع اخلربة منها التحقيق وسائل معظم اجلزائري املشرع أحال وقد
 القضاء على املطبقة اإلجرائية أحكام على اخلطوط ومضاهاة األماكن على واالنتقال
 بإجراء منها تعلق ما اجملال هذا يف اإلداري بالقضاء خاصة تدابري توجد أنه إال العادي،
 مبا أشبه هنا اإلداري والتحقيق منها، جزء أو العمليات من لكل بصري أو صويت تسجيل

 .اجلزائية اإلجراءات قانون من 9 مكرر 65 املادة يف هو مقرر

 ما و إثبات كقواعد الوسائل هذه طبيعة عن البحث هو الوسائل هذه من يهمنا ما
 العام؟ بالنظام تعلقها مدى

 بالوقائع املتعلقة ثباتاإل طبيعة بني التمييز منا تقتضي يةاإلشكال هذه عن لإلجابة
 .القانونية بالتصرفات اخلاصة إثبات وطبيعة املادية،

 :المادية الوقائع :الفرع األول

 ال وقائع وهي الشهود، وشهادة وقرائن أوراق من ، ثباتاإل وسائل بكافة اإثباهت جيوز
 املرور، حوادث مثاهلا، هلا، إثبات وسيلة ضريحت يتصور فال األحيان، أغلب يف توقعها ميكن

 .إخل...العمل حوادث

 احملاضر أو الشرطة حماضر طريق عن ثباتاإل إمكانية حىت احملكمة العليا تأضاف ولقد
 قضية يف 1551/05/05بتاريخ الصادر قراره يف أكده ما وهذا القضائي، احملضر حيررها اليت

 .معه ومن ع.ع ضد معه من ومن وزو تيزي بلدية رئيس

 :القانونية التصرفات :الفرع الثاني

 جندها األوىل فاحلالة منفردة، تصرفات أو عقود، شكل تأخذ اليت التصرفات تلك هي
 تنظيمي إداري قرار شكل يف تتجسد والثانية والفرد، اإلدارة بني ما مكتوب، عقد صورة يف
 يف لصياغتها وذلك التصرفات، ذهه بشأن ثبايتاإل الدليل مشكل غالبا يثار وال فردي، أو

 .اإللزامي الطابع عليها يضفي ما وهو مكتوب قالب
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 على أوجب القانون لكون العام، النظام من يعد القانونية التصرفات يف ثباتفاإل وعليه
 .تصرفاهتا يف الكتايب الشكل احرتام اإلدارة

 أمام ثباتاإل عيدموا احرتام ةاإلداري الدعوى حتريك أثناء األطراف على جيب كما
 صبغة ذات املواعيد حتكم اليت قواعد أن إذ مفعوله، ثباتاإل فقد وإال ،اإلداري القضاء

 وسائل حول الفرد مع اتفاق حيصل أن ميكن فال هي املدعية اإلدارة تكون ما ونادرًا آمرة،
 .ثباتاإل

 يف عليها نصوصامل ثباتاإل قواعد سابقا العليا للمحكمة ةاإلداري الغرفة اعتربت ولقد
 ضد م.و.ر.ب قضية 29/11/1553 يف الصادر القرار العام  يف النظام من املدين القانون

  .(1)عريف عقد مبوجب ثباتباإل يتعلق فيما العلمة بلدية
  :التمييز بين القواعد االجرائية والقواعد الموضوعية: الفرع الثالث

 ثباتوأشصاص اإل ثباتاإل منها ما هو موضوعي يتعلق مبحل ثباتإن قواعد اإل
ىل إيتعلق بإجراءات تقدمي الدليل  يجرائإوقوهتا ومنها ما هو  ثباتوطرق اإل ثباتوعبء اإل

  .القضاء
لذلك فإن القواعد االجرائية متعلقة بالنظام العام فهي قواعد آمرة ال جيوز االتفاق على 

 ،مراعاهتا من تلقاء نفسه يقاضخمالفتها أو تعديلها كما ال جيوز التنازل عنها وجيب على ال
 :ما القواعد املوضوعية اختلف الفقهاء على مدى تعلقها بالنظام العامأ

ىل تعلقها بالنظام العام على االطالق الرتباط هذه القواعد بتنظيم إرأي يذهب ( 1
 .القضاء وحسن سري العدالة وال جيوز االتفاق على خمالفتها

لنظام العام الرتباطها مبصاحل االفراد اخلاصة ولذلك عدم تعلقها بايرى ورأي آخر (  2
 .جيوز االتفاق على خمالفتها وتعديلها

                                                           

ص . 2111اجلزائر . للطباعة والنشردار هومة . ةاإلداريمبادئ االثبات يف املنازعات : حلسني بن الشيخ أث ملويا( 1)
111. 
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عتبارين على أساس ا (1)ليست من النظام العام ثباتأن قواعد اإل: أما الرأي الراجح( 3
 :مها

ذا كان هلم التنازل عن تتعلق حبق األفراد اخلاصة فإ ثباتأن قواعد اإل: االعتبار األول
 . اإثباهتقهم اخلاصة أو تعديلها فال جيوز هلم تعديل طرق حقو 

يلتزم فيه القاضي مببدأ احلياد  حق للصصوم يف الوقت الذي ثباتأن اإل: االعتبار الثاين
 .ىل أداء العدالةإيكون هلم االتفاق على القواعد اليت يريناها أقرب 

 
 

                                                           

قواعد اإلثبات  (:قضائية) 13لسنة  1117الطعن رقم  2111أبريل سنة  17جلسة : قضائيةجمموعة أحكام ( 1)
السكوت عن التمسك هبا يعد تنازال عن احلق يف اإلثبات بالطريق الذي  -أثر ذلك  -ليست من النظام العام 

 .تحدي به ألول مرة أمام حمكمة النقضوعدم جواز ال -رمسه القانون 
قاعدة عدم جواز اإلثبات بالبينة والقرائن يف  (قضائية) 11لسنة  1732الطعن رقم  2111أبريل سنة  17جلسة      

 :انظر .أثر ذلك -األحوال اليت جيب فيها اإلثبات بالكتابة ليست من النظام العام 
www.kdaiaeldwla.com/nakd/nakd002/nakd03.htm 
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 ثباتنظم اإل: المبحث الثاني
 ثباتاحلر أو املطلق، اإل ثباتاإل :الوضعي بني نظم ثالثة هييف القانون  ثباتيدور اإل

الذي جيمع بني األمرين السابقني أو املصتلط، وبيان كل نظام منهما  ثباتاملقيد، اإل
وبالتايل ستكون دراستنا لكل نظام مطلب والنظام املصتلط  ،وموقف املشرع اجلزائري منه

 . وموقف املشرع اجلزائري يف مطلب أخري

  الحر أو المطلق ثباتنظام اإل: ول طلب األالم

حرًا ويعطي  ثباتويرتك فيه اإل ثباتيف هذا املذهب ال حيدد املشرع طرقًا معينا لإل
، (1)يقيد هبا القاضي ثباتالصالحية املطلقة للقاضي، وال يرسم القانون طرقا حمددة لإل

كما أن   ،ناع القاضي بهدعواهم والسعي إلق ثباتطراف تقدمي أي دليل إلحبيث جيوز لأل
يف هذا  ثباتإىل أي دليل يطمئن إليه قلبه، أي أنه جيوز اإل االرتكانالقاضي حر يف 

املذهب بأي وسيلة يطمئن إليها القاضي يف تكوين عقيدته، ويف هذا النظام يكون للقاضي 
ملطروح اجلنائي الذي يتضح فيه دور القاضي حيال الدليل ا ثباتجيايب ال سيما يف اإلإدور 
بل جند أن القاضي ملزم يف هذا املذهب بالبحث وتكملة الدليل الناقص للكشف  ،أمامه

عن احلقيقة سواء كان ذلك باستدعاء الشهود الذي يرى أن يف مساعهم ضرورة للفصل يف 
الدعوى، كما له الفصل يف الدعوى بناءًا على البينات الظرفية أو القرائن أو بعلمه 

حيق للقاضي يف هذا املذهب أن يتلمس تكوين اعتقاده من أي  الشصصي وبصفة عامة
وله أن يقدر القيمة اإلقناعية لكل دليل حسبما تتكشف لوجدانه، حيث  ،دليل يطرح أمامه

كما أنه غري مطالب بأن يبني سبب اقتناعه بالدليل   ،ال سلطان عليه يف ذلك إال ضمريه
ن اعرتف للقاضي بسلطة إقة فالقانون و ومع كل ذلك فإن هذه احلرية ليست مطل ،املعني

فإنه قد قيده من حيث القواعد اليت حتدد كيفية حصوله عليه  ،واسعة يف تقدير الدليل

                                                           

  .11، ص1997 القاهرة  الشرقي، زهراء مكتبة .االلتزام أحكام :علي حسن عادل( 1)
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والشروط اليت يتعني عليه تطبيقها فيه وخمالفة هذه الشروط قد هتدر قيمة الدليل وتشوب 
 .(1)قضاءه بالبطالن

 ،بن القيم اجلوزيةاطلق أو احلر الفقيه امل ثباتومن فقهاء املسلمني الذين يقولون باإل
الذي يرى أن احلق البد أن يثبت بكافة البينات، وأن احلق ال جيوز رده مىت ما ظهر ببينة 

أن الشارع يف مجيع املواضيع يقصد ظهور احلق مبا ميكن ظهوره به من : "وعرب ذلك بقوله
فيضيع حقوق اهلل  ،ظهر بدليله أبداً البينات اليت هي أدلة عليه وشواهد له، وال يرد حقاً مىت 

وعباده ويعطلها وال يقف ظهور احلق على أمر معني ال فائدة يف ختصيصه مع مساواة غريه 
، كذلك جند هذا (2)له يف ظهور احلق أو رجحانه عليه ترجيحًا ال ميكن جحده ودفعه

ة والذي املذهب لدى جموزي احلكم بعلم القاضي الشصصي من فقهاء الشريعة اإلسالمي
 .سريد شرحه الحقاً 

وهكذا يتضح لنا أن هذا املذهب مينح القاضي دورا فعااًل حيال القضية واألدلة    
اجلنائية اليت يستعني فيها القاضي بكافة  ىاملقدمة فيه وهذا الدور يبدو جليا يف الدعاو 

لقناعة ليتمكن من استصالصه نتيجة منطقية للفصل يف الدعوى وللوصول ل ثباتوسائل اإل
وارتباط القضايا اجلنائية باحلق العام واملصلحة العامة هي اليت  ،الشصصية بالرباءة أو اإلدانة

هذا املذهب من إطالق يد القاضي  وجعلت منها جمااًل خصبا لتطبيق ما ينادي به مؤيد
وهذا بالطبع يرجع بسبب أن القضايا اجلنائية تتعلق بعوامل نفسية ووقائع  ،حيال األدلة

املدنية اليت تتعلق بتصرفات قانونية حبتة ال يثبت إال بأدلة معينة تكون  ىادية خالفا للدعاو م
 . حمددة سلفا وهذا ما جيعل دور القاضي املدين سليب يف بعض األحيان يف هذا املذهب

                                                           

النظرية العامة لإلثبات اجلنائى دراسة مقارنة بني النظم اإلجرائية الالتينية واالجنلوسكسونية : هاليل عبدالاله أمحد( 1)
 :حميالً  75ص .  القاهرة. دار النهضة العربية .والشريعة اإلسالمية

 Donnesieu de Vabres: "Traite" de droit criminal et le"gislation pe"nale 
compare"e" 3e ed.1242,P.716      ـ جلنة تأصيل القوانني  1553، تأصيل قانون اإلثبات لسنة

 . 1بالسلطة القضائية السودانية ـ مطبعة السلطة القضائية ص 
دار ابن اجلوزي ـ الدمام  1ـ إعالم املوقعني ـ ج( ابن القيم اجلوزية ) مشس الدين بن عبداهلل بن حممد بن بكر( 2)

 . 19ص . 2113السعودية 
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 : الحر ثباتمزايا نظام اإل : الفرع األول

دلة متكينا له من وى واستجماع األنه جيعل للقاضي دورا يف تسيري الدعأمن مجلة مزاياه 
كرب قسط ممكن من العدالة و يكفل بالتايل أوأنه حيقق  .(1)ينما وجدتأحتري احلقيقة 

 . التطابق بني احلقيقة القضائية واحلقيقة الواقعية

وأخذت هبذا النظام بعض الشرائع القدمية يف بعض مراحل تطورها و كما أنه مازال 
جنلو ملاين والقانون السويسري والقانون األني كالقانون األمعموال به يف بعض القوان

كما يأخذ به بعض فقهاء   ،ويف كثري من املسائل التجارية يف بعض البالد ،(2)أمريكي
 .(3)االسالم

 :الحر ثباتعيوب نظام اإل: الفرع الثاين

ور يؤخذ على هذا املذهب أو النظام أنه يقوم على افرتاض بأن القاضي مأمون من اجل
ن القضاة بشر غري معصومني من اخلطأ أشياء و والتحكم وهذا االفرتاض خيالف طبيعة األ

 .ويعرتيهم القصور

به،  ثباتإن هذا النظام يعطي للقاضي سلطة تقديرية واسعة يف تقدير الدليل واإل
ىل ما إمر الذي يسلب املتقاضني االطمئنان خر األآىل إوختتلف هذه السلطة من قاضي 

على حقوقهم ويشجع الظاملني على املنازعة يف احلق الثابت  إثباتيهم من أدلة يكون لد
وخيشى معه  ىل اختالف القضاة يف التقدير مما يهز بالثقة واالستقرار يف التعامل،إمستندين 

فثبوت  ،وتقدير قيمتها ثباتاحنرافه عن جادة الصواب فهو الذي يتحكم يف تعيني طرق اإل

                                                           

  .19ص 1فقرة 1سابق جمرجع : سليمان مرقس ( 1)
  .27ص 22فقرة 2مرجع سابق،ج: عبد الرزاق السنهوري( 2)
منشأة املعارف االسكندرية، . و القضاءاالثبات يف املواد املدنية و التجارية يف ضوء الفقه : نبيل ابراهيم سعد( 3)

  .13ص. على رأسهم ابن القيم اجلوزية.2111
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 .(1)تقدير القاضي األمر الذي يزعزع الثقة يف عدالة القضاءاحلق أو عدمه خيضع ل

  و القانونيأالمقيد  ثباتنظام اإل: المطلب الثاني 

وهو يقيد سلطة القاضي  ،ب النظام األول من عيوباشإثر ما  ىجاء هذا النظام عل
ه عن طريق ما يرمس ثباتوذلك بأن املشرع يتوىل حتديد طرق اإل ،(2)ثباتواخلصوم يف اإل

املصادر املصتلفة للروابط القانونية و جيعل لكل  ثباتالقانون من طرق حمددة حتديدا دقيقا إل
 . ىل القضاءإيضا االجراءات اليت يقدم هبا الدليل أطريق قيمته و حيدد 

وال جيوز له من جانبه أن يكمل ما يف أدلة  ،فموقف القاضي يف هذا النظام سليب حمض
ضي بعلمه الشصصي وال مبا توصل إليه من قناعة شصصية وهو اخلصوم من نقص وال أن يق

وإمنا يتعني عليه أن حيكم بالنتيجة اليت  ،ن إليه قلبهأطماغري حر يف اختيار الدليل الذي 
ويف  ،يصل إليه وفقًا للقيمة املقدرة من املشرع لكل دليل واملقدمة من اخلصوم يف الدعوى

وهكذا  ،اإلسناد أو عدم صحته مقام اقتناع القاضيهذا النظام يقوم اقتناع املشرع بصحة 
فإن اليقني القانوين يقوم أساسا على افرتاض صحة الدليل بصرف النظر عن حقيقة الواقع 

 . (3)أو اختالف ظروف الدعاوى

خر حبيث ال حجة دامغة لبعض األدلة ونسبية للبعض اآل املقيد ويضفي املشرع النظام
ليل  مبا يقلل من حجيته أو مبا يقوي من حجيتها مىت توفر يف جيوز معه للقاضي مناقشة الد

حيدد القيمة اإلقناعية لكل  أي أن املشرع هو الذي ،الدليل شروطه الشكلية واملوضوعية
 . وحيدد الدليل املقبول واملستبعد منه وذلك بإخضاع كل دليل لشـروط معينة ،دليل

                                                           

 9ـ جلنة تأصيل القوانني بالسلطة القضائية السودانية ـ مطبعة السلطة القضائية ص  1553قانون اإلثبات لسنة ( 1)
قانون االثبات  يف املواد املدنية  :حممد عبداللطيف. 7حمياًل اىل عبداملنعم الصدا ـ االثبات يف املواد املدنية ص 

 . 1ص  1513القاهرة . عامل الكتاب 2ج
نبيل ابراهيم .  5ص 1551 3قانون اإلثبات تشريعًا وقضاًء ـ مطبعة جامعة النيلني ط: البصاري عبداهلل اجلعلي( 2)

  .11سعد، املرجع السابق ص
  .71مرجع سابق ـص : هاليل عبدالاله أمحد ( 3)
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رغم أنه هو املباشر  ،دور رقايب فقطوهكذا يتضح لنا أن دور القاضي يف هذا املذهب 
واللصيق مبجريات القضية وحيثياهتا والذي يكون يقينه وعقيدته من خالل مالبسات 

القاضي والقناعة اليت يكتسبها من أداء الشهود  خربةالقضية، وكما ال خيفي على أحد أمهية 
كما   ،ن يكون بصريالشهادهتم وتعابريهم اليت تبدوا على وجوههم وهلذا اشرتط يف القاضي أ

أن هذا النظام خيرج القاضي عن وظيفته الطبيعية اليت حتتم عليه مناقشة الدليل والبحث 
والتحري عن القيمة احلقيقية لألدلة والقناعة اليت يصل إليها من مالبسات وظروف كل 
قضية على حدا فالقالب اجلامد الذي يضعه املشرع للقاضي يف هذا النظام بفرض يقني 

وين على ضمريه هو مبثابة إعطاء عيون املشرع اليت مل ترى شيئًا من أحداث الواقعة حمل قان
وهكذا  ،حداثعن هذه األ يءالبحث لريى هبا القاضي الذي له عينني أبصرتا كل ش

ويصبح احلكم الفتة مضللة  ،يسلب من احلقيقة جوهرها ويأخذ من العدالة مضموهنا
 .   (1)للحقيقة والعدالة معاً 

 :المقيد ثباتمزايا نظام اإل :لفرع األولا

ىل حد بعيد حيث يعلم املتصاصمون سلفا إحيقق هذا النظام االستقرار يف التعامل 
خرى مل ينص أدلة أىل إن حييلهم أقناع القاضي وليس للقاضي إدلة اليت ميكن عن طريقها األ

ن إخرى فأو من ناحية  ،عليها القانون كما يبعث الثقة و االطمئنان يف نفوس املتقاضني
هذا النظام يضع حدا حلرية القاضي يف التعسف و التحكم الذي يشيب حكمه و هذا 

 . لضمان حلسن سري العدالة

  :المقيد ثباتعيوب نظام اإل  :الفرع الثاني

يعاب عليه أنه جيعل وضيفة القاضي آلية و حيول بينه وبني احلكم باحلقيقة الواقعية رغم 
اليت عينها القانون و يرتتب على  ثباتذا كان ظهورها له من غري طرق اإلإ أهنا واضحة جلية

                                                           

  .71مرجع سابق ص : الاله أمحدهاليل عبد( 1)
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 .(1)ن هذا النظام يباعد بني احلقيقة القضائية و احلقيقة الواقعيةأذلك 

بالبينة شهادة شاهدين وال  ثباتذ جيب يف اإلإو يغلب هذا النظام يف الفقه االسالمي 
وإذا توافرت نصاب الشهادة وجب على  يكتفي بشهادة واحد إال يف حاالت استثنائية

 . القاضي األخذ دون أن يكون له حرية التقدير

 المختلط وموقف المشرع الجزائري  ثباتنظام اإل: المطلب الثالث 

وذلك نظرا  ،يعترب نظام االثبات املصتلط اجلمع بني االثبات املطلق واالثبات املقيد
حد هلذه االنتقادات، ذا اجلمع لوضع لالنتقادات اليت وجهت للنظامني، حيث جاء ه

  .منه املصتلط وموقف املشرع اجلزائري ثباتنتناول يف هذا املطلب نظام اإلوس

  المختلط ثباتمفهوم نظام اإل:  الفرع األول

يرتكز هذا النظام على املوازنة بني النظامني السابقني فهو يعتد بكل منهما و ال 
املقيد فهو يف  ثباتاملطلق و اإل ثباتملذهب بني اإليضحي بأحدمها حلساب اآلخر وجيمع ا

صل يف املسائل التجارية ذ األإ ،املطلق أو احلر ثباتىل نظام اإلإاملسائل التجارية أقرب 
 ،ثباتال بطرق حمددة لإلإقرب للتقييد فال يسمح فيها أالسرعة أما يف املسائل املدنية فهو 

ئل التجارية هو حرية التصرف واألصل يف املسائل خر ميكن القول أن األصل يف املساآمبعىن 
 . ثباتاملدنية هو تقييد اإل

نه جيمع بني مزايا املذهبني السابقني و يعاجل فضل املذاهب ألأو يعترب املذهب املصتلط 
التعامل مبا احتوى عليه من قيود وبني  إثباتليهما من نقد، ولكونه جيمع بني إما يوجه 

وقد .  لواقعية واحلقيقة القضائية مبا أفسح للقاضي من حرية يف التقديراالقرتاب من احلقيقة ا
 ،أخذ هبذا النظام كل من التشريعات الالتينية كالقانون الفرنسي و االيطايل و البلجيكي

 . والقانون املصري والتشريع اجلزائري

                                                           

طرق القضاء يف الشريعة االسالمية املطبعة : أمحد ابراهيم : ساد هذا املذهب يف الفقه االسالمي، انظر الشيخ( 1)
  .وما بعدها 5، وطرق االثبات الشرعية، ص 13ص. 1527، القاهرة 3السلفية ط
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صل فيه هو يف املواد املدنية و أن األ ثباتنه يقيد اإلأصل يف هذا النظام ذا كان األإو 
ال أن له مع ذلك حرية يف التقدير بالنسبة لبعض األدلة اليت ال حيدد إسلبية موقف القاضي 

فشهادة الشهود خاضعة لتقدير القاضي فيحق له  ،القانون هلا حجية معينة كشهادة الشهود
هم على ذا مل يقتنع هبا فال يتقيد بعدد الشهود و ال بإمجاعإذا اقتنع و يرتكها إن يأخذ هبا أ

و جيوز له أن يغلب شهادة القلة على شهادة الكثرة و كذلك احلال بالنسبة  ،أمر من األمور
، (1)ن املشرع ينزهلا منزلة الشهود و هي ختضع كذلك لتقدير القاضيأذ إللقرائن القضائية 

و هو يقدر ما إذا كانت هناك ضرورة لتوجيهها أم  ،وللقاضي أيضا أن يوجه اليمني املتممة
 و يف كل هذا يتصذ القاضي دورا اجيابيا يف تسيري الدعوى و مجع األدلة و ذلك على ال

 .(2)خالف ما يقضي به مبدأ حياد القاضي الذي جيعل دوره سلبيا

 موقف المشرع الجزائري :  الفرع الثاني

يف املواد املدنية  ثباتقد أخذ بالنظام املصتلط يف جمال اإل اجلزائري مبا أن املشرع
تجارية وبالتايل يعترب موقفا وسطا بني االطالق و التقييد، و ذلك موازنة بني غاية وال

ىل إ 323املواد من ما ذكرته الكشف عن احلقيقة و بني االستقرار يف املعامالت، ومن ذلك 
  .(3)من القانون املدين 391

ية كل حمددا بذلك نطاق وحج ثباتفمن حيث التقييد فقد مت حصر األدلة املتاحة لإل
وباملقابل منع القاضي من القضاء  ،اليمني ،قراراإل ،القرائن ،البينة ،منهما كدليل الكتابة

 . بعلمه الشصصي

جل أيف حني جند أنه من حيث االطالق يظهر لنا دور القاضي االجيايب و ذلك من 
له  الذي يسمح املنازعةطراف أجتسيد روح العدالة وعدم ترك كشف احلقيقة رهنا ملا يقدم 

                                                           

احملكمة اليت حتكم الوقائع هي اليت تقدر " تنص على أنمن أصول احملاكمات اللبناين ، وهي  217انظر املادة ( 1)
  ...."قيمة الشهادات

 . أصول حماكمات لبناين 211من قانون االثبات ، وانظر كذلك املادة  111انظر املادة ( 2)
تصلص على الدائن إثبات االلتزام، وعلى املدين إثبات ال: "من القانون املدين 323على سبيل املثال نصت املادة ( 3)

 . "منه
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الستجالء احلقيقة دون أن يقف موقفا سلبيا يف  ثباتجراءات اإلإبأن يأمر مبا يراه من 
فله أن يأمر بإحضار اخلصوم لالستجواب و هذا حسب  ،دلةأانتظار ما يقدمه اخلصوم من 

حوال اليت بشهادة الشهود أو القرائن القضائية يف األ ثباتم أو أن يأمر باإل.ا.ق 23/2املادة 
له القانون قوة معينة واليت يستنتج ثبوت واقعة غري  فيها تقدير الدليل الذي مل يعط يتعني

 . ثابتة من واقعة ثابتة

وبالرغم أنه ليس للنظام املصتلط أي أساس فكري وذلك راجع لكونه جمرد نتيجة 
و أ مة واألنسب سواء يف املواد املدنيةءكثر مالال أنه كان األإ ،لعيوب النظام احلر واملقيد

وال أدل على ذلك أن معظم التشريعات قد أخذت به منها الالتينية  ،التجارية أو اجلنائية
  .والعربية

بعيدة من أن تكون حمل يقني مطلق، وأن قناعة القاضي إمنا  ثباتولذلك فإن قواعد اإل
قرار بوجود احلق املدعى به مكان يكفي لإلتبىن يف األساس على احتمال قوي بقدر اإل

 . (1)هي نظرية الرجحان وهذه

 
 

                                                           

قواعد  : الغوثي بن ملحة .91-91أدلة االثبات يف القانون املدين اجلزائري والفقه االسالمي، ص: حيي بكوش( 1)
وىل، الديوان الوطين لألشغال الرتبوية الطبعة األ وأنظمة االثبات ومباشرهتا يف النظام القانوين اجلزائري ،

 .2111اجلزائر،
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 اإلداري ثباتالعوامل المؤثرة في اإل: المبحث الثالث

 مبراعاة يقوم حيث األخرى، الدعاوى من غريه عن ةاإلداري الدعوى يف ثباتاإل خيتلف
 ينظرها اليت ةاإلداري الدعوى طبيعة من مستمدة العوامل هذه، واعتبارات عوامل عدة

 الدعوى يف دائماً  طرفاً  اإلدارة وجود فكرة حول تقوم العوامل هذه ومجيع ،اإلداري القاضي
 ويظهر العامة للمصلحة واستهدافها خاصة بامتيازات ومتتعها عامة سلطة صورة يف ةاإلداري

-غالباً  الفرد وهو- املدعي وقوف حيث من ،ةاإلداري املنازعة على االمتيازات هذه أثر
 وذلك ةاإلداري املنازعة يف يؤثر الذي األمر يازات؛امت أية من جمرداً  اخلاصة املصلحة صاحب
 على ،واخلاصة العامة املصلحتني بني تعارضاً  يعد وهذا ،الطرفني بني العادل التوازن النتفاء
 مبدأ مبراعاة الدعوى نوع انــــــــــــــــــك مهما القضاء تلزم اإلجرائية والقوانني الدساتري أن الرغم
 : التايل النحو على مطلبني يف املبحث هذا يف العوامل هذه وضحـــــــــــــسن اواة لذلكـــــــــــــــاملس

 ةاإلداريامتيازات االدارة املؤثرة يف املنازعة : املطلب األول
 ةاإلداريآثار امتيازات االدارة على املنازعة : املطلب الثاين

 ةارياإلدامتيازات االدارة المؤثرة في الدعوى : المطلب األول

 هلذه ملا وذلك ،ةاإلداري املنازعة يف طرفاً  بوصفها اإلدارة امتيازات عن هنا نتحدث
 هذه اختالف إىل يؤدي الذي األمر ،اإلداري ثباتاإل يف مباشر تأثري من االمتيازات

 امتيازات، أربعة يف جنملها أن وميكن العادية، احملاكم تنظرها اليت الدعاوى عن الدعوى
 : باعاً ت عنها ونتكلم

 : ةاإلداري األوراق حيازة: الفرع األول

 الشصصية وهذه ،هبا للعاملني اخلاصة احلياة عن متميزة وحياة مستقلة شصصية لإلدارة
 يتمتع الذي الطبيعي اإلنسان خبالف ،هبا العاملني حياة تغري أو بانتهاء تنتهي وال تتغري ال

 عن يدافع - أساساً  - فهو ،للنسيان رضمع واملام فكر من مبا حيويه إنساين وعقل بذاكرة
 حاجة كانت مث ومن ،عمومها يف حمدودة تعترب قصرت أم طالت وحياته ،اخلاصة مصلحته
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 باقية تظل هلا متميزه إدارية ذاكرة إعداد يف تتمثل اليت املستقلة ذاكرهتا تكوين إىل اإلدارة
 إىل يرجع حبيث الشصصي غرضال أو ،النسيان عن بعيدة مجيعها ةاإلداري بالوقائع حمتفظة

 وتكون ،ومضموهنا وتارخيها ةاإلداري التصرفات حقيقة عن للكشف اللزوم عند الذاكرة هذه
 أو اإلداري العقل وهذا هبا، العاملني أشصاص عن النظر بغض األيام مر على ثابتاً  مرجعاً 

 من أعدت اليت واحملررات املصنفات ومجيع واألوراق وامللفات السجالت عن عبارة الذاكرة
 بالعمل املتعلقة الوقائع هبا وتثبت هبا العاملني عن صدرت أو ،ةاإلداري اجلهات خمتلف

 .(1)ةاإلداري باألوراق تسميتها ميكن ما وهي ،اإلداري

 باإلدارة العاملني وتصرفات ةاإلداري الوقائع ثباتإل الرئيس الطريق ةاإلداري األوراق وتعد
 طبيعي؛ أمر وهذا ،اإلداري القضاء أمام ثباتاإل يف األساسية ةالوسيل تعد لذلك ،العاملة

 استيفائية أهنا إىل باإلضافة كتابية صبغة ذات بأهنا تتميز القضائية ةاإلداري اإلجراءات ألن
 .(2)اإلداري القاضي وتوجيهات إشراف حتت تتم

 باعتبارها اإلداري القضاء أمام ثباتاإل يف الرئيسية الوسيلة ةاإلداري األوراق تعد وهلذا
 . احلاجة عند إليها يرجع اليت ةاإلداري الذاكره

 وما وحفظها واملستندات األوراق هذه على اإلدارة حيازة يف املشكلة تكمن ذلك ومع
 الذي الفرد املدعي على الصعب من يكون وبالتايل أرشيفها، يف مدونة بيانات من تضمنته

 اإلداري والقضاء الفقه استقر وهلذا وراق،األ هذه على احلصول ثباتاإل يتحمل عبء
 قوامه اإلداري السلوك يف القصدية العيوب من بالسلطة االحنراف عيب أن على( 3)املقارن

 من إال استيفاؤه ميكن ال القصد وهذا بالسلطة، االحنراف اإلدارة قصد لدى يكون أن
 لعيب قيام فال إلدارةا لدى القصد هذا وجود على من امللف الدليل يقم مل فإذا امللف

                                                           

 .بعدها وما 93 ص ،سابق مرجع ،اإلداري القانون يف اإلثبات نظرية : موسى الدين كمال أمحد( 1)
 الكتاب – وسوريا مصر يف تطبيقية نظرية دراسة – اإلداري القضاء إجراءات أصول : وصفي كمال مصطفى( 2)

  .21 ص ، م 1511  القاهرة  ،دار النهضة العربية ،األول
 وقضاء اإلداري العقد :عثمان أمحد مجال عياش .بعدها وما 91 ص ،سابق مرجع  :موسى الدين كمال أمحد( 3)

 . بعدها وما 215 ص  م 2111  االسكندرية ،حقوق ،دكتوراه رسالة ،اإللغاء
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 باجلهات العاملني كفاية تقدير خبصوص  (1)املصري اإلداري القضاء استقر كما ،االحنراف
 يعتمدون ال الرؤساء أن إىل استناداً  وامللفات يف األوراق ثابت هو مبا  االعتداد على ةاإلداري

 يعتمدون بل ،فقط الشصصية املعلومات على جمرد العامل كفاية عن عقيدهتم تكوين يف
 املوظف حياة مبراحل يتعلق ما لكل الرئيسي وأن املرجع ،األوراق يف ثابت هو ما على أيضاً 

 املوظف خدمة مباضي يتعلق ما لكل الطبيعي باعتباره الوعاء ،اخلدمة ملف هو الوظيفة يف
 السابقة اخلدمة مدة إثبات يكون كما ،والصالحية للوظيفة الكفاءة ناحية من وأحواله

 عند االختبار حصول إثبات يف أن األصل كما ،وامللفات السجالت واقع من لموظفل
 . اإلدارة وسجالت بأوراق ثابت هو ما العامل تعيني

يف  املعروف الوجه على رمسية حجية هلا تكون فقد ،ةاإلداري الورقة حجية حيث ومن
صادرة  عرفية أوراقاً  تكون وقد ،املقررة الشكليات مراعاة ضرورة حيث من اخلاص القانون

 ويف ،(2)خمتص عام موظف حتريرها يف يتدخل أن دون العاديني األشصاص أو األفراد من
 إدارية، وسنتناول ذلك لوقائع مثبتة اإلدارة حوزة يف بوجودها إدارية أوراقاً  تعترب كلتا احلالتني

 .بالتفصيل يف الفصل األخري من هذه الدراسة

 ،مادية لواقعة أو قانوين لتصرف مثبتة ةاإلداري الورقة تكون فقد مضموهنا حيث ومن
ممن  بغريهم أو ،باإلدارة بالعاملني تتعلق وقائع أو ،هبا العمل وسري اإلدارة بنشاط وقد تتعلق

مع  للمتعاقد بالنسبة الشأن هو كما ةتعاقدي عالقة أكانت سواء ،صلة أو عالقة هبا تربطهم
 املنزوعة األشصاص عالقة مثل ةتعاقدي غري عالقة انتك أم ،مقاول أو مورد بصفة اإلدارة

 يف وهي ذلك، غري إىل اإلقامة أو اجلنسية منحهم تقرر ممن أو ،إقامتهم احملددة أو ملكيتهم
 للعاملني احملددة االختصاصات جمال يف تدخل معينة إدارية وقائع تتضمن احلاالت مجيع

  .(3)عامة بصفة ةاإلداري والوظيفة اإلداري العمل بسري وتتصل

                                                           

 راجع .ومابعدها 91 ص  السابق املرجع : موسى الدين كمال أمحد :لدى إليها املشار العديدة األحكام راجع( 1)
 ماجد :إليهما شارأ ،15/19/1512بتاريخ  حكمها وكذلك .م 19/11/1512 يف العليا ةاإلداري احملكمة حكم
 .311 ص ،سابق مرجع ،اإلداري القضاء :احللو راغب

 .211ص ، سابق مرجع ،اإلثبات رسالة : نشأت أمحد ( 2)
 .91 ص ،سابق مرجع  : ىسو م الدين كمال أمحد (3)
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 مسطر عادي حمرر على الوقائع إثبات ويتم ،منوذج أو بشكل مقيدة غري ةاإلداري والورقة
 حمررة على ةاإلداري الورقة تكون وقد الكاتبة، باآللة أو اليد خبط مت سواء مسطر غري أو

املوظف  حالة بيان منوذجأ مثل ةاإلداري الوقائع بعض ثباتإل سلفاً  اإلدارة لدى معدة مناذج
املوظف  مؤهالت ،املصتصني مبعرفة به يثبت والذي بالدولة، موظف كل خدمة مبلف املرفق
 املتعلقة البيانات من ذلك غري إىل وجزاءاته ومرتبه وعالواته بدرجاته وبيان خدمته ومدة

 املدنية احلالة واستمارات الدراسية الشهادات ومناذج السفر وثائق وكذلك ،حبالته الوظيفية
 واإليصاالت الضرائب وربط واملعاشات التأمني واستمارات والشصصية لبطاقات العائليةوا

 النماذج من ذلك غري إىل ،القيادة ورخص السيارات ورخص اإلصابات املطبوعة وحماضر
 وفقاً  ألخرى جهة من ختتلف واليت ةاإلداري الوقائع خمتلف ثباتإل سلفاً  واألشكال املعدة

  .(1)اثباهتإل األوراق هذه أعدت اليت والوقائع رياإلدا نشاطها لطبيعة

عام  تنظيمي كقرار ،له شكل أو مرتبة أي يف إداري قرار صورة ةاإلداري الورقة تأخذ وقد
أو  الرتقية أو بالتعيني فردي قرار أو خمتصة، سلطة من صادرة الئحة أو وزاري، أو مجهوري
أو  التنظيمية ةاإلداري القرارات صور من ذلك غري إىل العامة للمنفعة امللكية نزع أو الفصل
قبيل  من الورقة تكون وقد ،اإلدارة مبلف به حيتفظ عقد صورة الورقة تأخذ قد كما ،الفردية

 أن وميكن ،وانضباطه اإلداري العمل سري لتنظيم الداخلية ةاإلداري والتعليمات املنشورات
 القضائية اللجان أو باحملاكم اخلاصة اجللسات حماضر مثل ةاإلداري احملاضر قبيل تكون من

 تتعلق إدارية أو فنية تقارير تكون وقد ،الشرطة حماضر أو االنتصاب حماضر أو ةاإلداري أو
 مثل بغريه أو باإلدارة العاملني بأحد أو معني، فين أو إداري بنشاط أو اإلداري بسري العمل

 . بالدولة األمن أجهزة تقارير أو احلسابية أو اهلندسية أو التقارير تقارير الكفاية

أعمال  مبقتضى خمتص موظف من ابتداء ةاإلداري الورقة تصدر فقد صدورها حيث ومن
 من كانت أم ،آخر شصص من سابق إجيايب إجراء أم ملبادرة نتيجة كانت سواء وظيفته

 تصدر أن وميكن ،والعقود ةاإلداري القرارات يف الشأن هو كما املنفردة اإلدارة قبيل مبادرة
 تقدم مث غريهم من أو بالدولة العاملني من أكان سواء الفرد من طلب صورة يف الورقة ابتداءً 

                                                           

 .91 ص ،سابق مرجع: ىسو م الدين كمال أمحد( 1)
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 إىل تؤدي اليت الوسائل من ذلك غري إىل باليد أو املسجل أو العادي بالربيد لإلدارة سواء
 تاختذ وإجراءات مراحل من ذلك وغري ،عادة ورودها تاريخ إثبات و عليها اإلدارة تأشري
 شصصياً  أو مبقدمها مبحررها الورقة ارتبطت سواء اإلدارة ملفات ضمن حفظها مث ،بشأهنا

  .(1)بغريه أو

وعلى  ،ةاإلداري باألوراق حينها يف اإثباهت يتم ةاإلداري الوقائع مجيع فإن ذلك وعلى
 ما يتصل وتسجيل ،بدقة حدوثها فور بعمله املتصلة الوقائع مجيع إثبات دوماً  املوظف

 ذاكرته على االعتماد عدم مع ،لذلك املعدة بالطريقة األوراق يف بأول شاطه أوالً بن
 ةاإلداري الذاكرة األيام مر على تتكون التسجيل وهبذا، اآلخرين أو ذاكرة ،الشصصية
 .(2)اللزوم عند إليها يرجع اليت املوضوعية

 حسب لتارخيها على وفقاً  وتتابع ،وتسلسل بانتظام ملفاهتا يف ةاإلداري األوراق حتفظو 
 كافية ودراية خربة هلم ممن باملصتصني االستعانة تستلزم احلفظ طريقة أن كما ،الثابتة الوقائع

 ةاإلداريالوقائع  إثبات يف بالغة أمهية ذات ةاإلداري األوراق تعترب وعليه العمل، هذا مبثل
 الذي يعتمد اإلداري باجلهاز العمل نظام ظل يف بصحتها اإلداري القاضي اقتناع وحتقيق

 وحبسب ،(3)اإلداري القضاء أمام ثباتاإل أساس تعترب واليت والسجالت، امللفات على
 تكون وقائعها وترابط توارخيها وتتابع أرقامها وتسلسل امللف وانضباطها أوراق انتظام

 بالنسبة تكون ثباتاإل يف ةاإلداري األوراق حجية أن مالحظة مع ،ثباتاإل حجيتها يف
 من تضمنته مبا اختصاصه، حدود يف كل حتريرها يف املصتصني تدخل العاملني اليت وقائعلل

 أال بشرط اختصاصاهتم نطاق يف اإثباهت و بتحريرها قاموا أو على لساهنم وردت بيانات
 أية تكتسب ال فإهنا البيانات من ذلك عدا أما أو مصاحلهم الشصصية، حبالتهم تتعلق
 األفراد من الشأن أصحاب لسان على الواردة الثابتة، كالبيانات ناتالبيا من تعد وال حجية

 املوظف يدونه ملا بالنسبة إال حجة تكتسب ال ةاإلداريالورقة  فبيانات ،العاديني واألشصاص

                                                           

 .95 ص ،سابق مرجع .اإلداري القانون يف اإلثبات نظرية : موسى لدينا كمال أمحد( 1)
 .بعدها وما  335 ص، سابق مرجع .اإلداري القضاء إجراءات أصول : وصفي كمال مصطفى( 2)
 .11 ص، سابق مرجع .اإلداري القانون يف اإلثبات نظرية : موسى الدين كمال أمحد( 3)
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 أو معينة جهة إىل وإحالتها ورقمه الوارد مثل تاريخ إليه ورودها عند بيانات من املصتص
 . خبصوصها تدون اليت والتصرفات التأشريات من ذلك غري إىل حفظها أو عليها املوافقة

 هذا على اإلدارة يد حتت ةاإلداري األوراق حفظ ومقتضيات اإلداري العمل وظروف
 أمام ثباتلإل األول الطريق ةاإلداري األوراق طريق عن بالكتابة ثباتاإل طريق النحو، جعلت

 أمام عليه هو ملا خالفاً  وذلك ةاإلداري عاتاملراف يف الكتابة ملبدأ تبعاً  ،اإلداري القضاء
 .(1)كبري حد إىل واليمني واإلقرار الشفهية املرافعات على يعتمد الذي العادي القاضي

 متناول عن بعيداً  هلا وحفظها ةاإلداري لألوراق حبيازهتا اإلدارة امتياز يتضح سبق مما
 ومصاحلهم حبقوقهم تتعلق وقد ة،القانوني وأوضاعهم مراكزهم متس قد أهنا حني يف األفراد

 سلفاً  مزودة تكون ةاإلداري الدعوى يف اخلصم مركز اكتسبت إذا بذلك وهي الشصصية،
 أمامها الفرد فيه يقف الذي الوقت يف ،لغريها بالنسبة أو هلا بالنسبة سواء ثباتبأدلة اإل

 إذا وما ،واضحة رةبصو  بيانات من فيها سطر ما يعلم ال وقد ة،اإلداري من األوراق جمرداً 
 أدلة من أعزالً  احلال بطبيعة الفرد يكون وبذلك ال، أم صاحله يف تلك البيانات كانت

 الفرد عن واالستعداد القوة حيث من أفضل وضع يف اإلدارة عامة وتكون بصفة ثباتاإل
 ،ثباتاإل يف الرئيسي الدليل هي اليت األوراق من يديه ختلو حني يف ،ادعاءاته يقدم الذي
 األخرى ثباتاإل أدلة على فيه الطرفان يعتمد حيث القانون اخلاص يف احلال خالف على
 كل وتتساوى الكتابة، جبانب ومألوفة أساسية بصورة واليمني كالشهادة الكتابية غري

 .ثباتاإل أدلة على حيازهتا أو حصوهلا شأن يف األطراف

 :المبادرة امتياز :الفرع الثاني

 يف اختاذ اإلدارة حق أو تنفيذية قرارات إصدار يف اإلدارة سلطة (2)درةاملبا بامتياز يقصد
 مبقتضى قرارات األفراد إرادة على توقف دون وحقوقها القانوين مركزها به حتدد معني موقف

                                                           

 .91 ص ،قساب مرجع:  ىسو م الدين كمال أمحد( 1)
 .19 ص ،سابق مرجع: موسى الدين كمال أمحد( 2)
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 بشأن قراراً  تتصذ أن يف سلطتها أو القضاء إىل لاللتجاء حاجة بغري تنفيذية، قوة هلا ملزمة
 .القرار هذا مبضمون القضاء هلا حيكم أن بغري وذلك تدعيه، ما

 قرارات إصدار متلك العام للصاحل حتقيقاً  اإلدارة أن لنا يتضح التعاريف هذه خالل ومن
 سابقة مبادرة أية دون من القضاء عن مبعزل و املنفردة إرادهتا عن تعبرياً  وذلك تنفيذية إدارية

 معينة حاالت يف حتدد بذلك اإلدارةو  القرارات، هذه مثل متسهم الذين األفراد جانب من
 عن جرباً  امللكية نزع قرارات تصدر أن فلإلدارة القانونية، واملراكز وااللتزامات مقدمًا احلقوق

رغبة  خالف على اخلدمة من (2)الفصل وقرارات التأديبية، اجلزاءات وقرارات ،(1)أصحاهبا
 العالوات منح أو الرتقية أو النقل أو التعيني قرارات نفسها تلقاء من ولو وتصدر املوظف،
 القرارات من ذلك غري إىل ،اإلداري بالضبط املتعلقة القرارات من العديد تصدر أن كما هلا

 وهذه والتزامات، حقوق من تتضمنه ما مع الوظيفة مباشرة نطاق يف تدخل ة اليتاإلداري
 أحكامها باحرتام املستقبل يف اإلدارة تلتزم حيث السواء، على واألفراد تلزم اإلدارة القرارات
 ما مبراعاة الوقت ذات يف الفرد ويلتزم قائمة، دامت ما هلا خمالف تصرف عن أي واالمتناع

 . ونصوص قواعد من القرارات هبذه ورد

 أساساً  تستهدف ،باإلدارة ةاملناط ةاإلداري الوظيفة أن إىل يرجع املبادرة امتياز وأساس
هذه  مباشرة وسائل أهم ومن ،وسالمته اجملتمع أمن وكفالة ادلألفر  العامة احلاجات إشباع

 ،التنفيذية ةاإلداري القرارات األفراد، كفة على اإلدارة كفة رجحان إىل تؤدي واليت الوظيفة
 بامتياز تتمتع دامت فما ،عنه تتنازل أن أو االمتياز هذا عن التصلي اإلدارة تستطيع وال

 مث قرارها تصدر أن أو ذلك، بشأن القضاء إىل اللتجاءا  عام كأصل – هلا ليس املبادرة
 إىل وااللتجاء املبادرة امتياز ترك لإلدارة فليس مث ومن القضاء، أمام فيه بعرضه والطعن تبدأ

                                                           

ال جيوز حرمان أي أحد من ملكيته إال يف األحوال ": على 11-19 املعدل من القانون املدين 111تنص املادة ( 1)
قوق غري أن لإلدارة احلق يف نزع مجيع امللكية العقارية أو بعضها، أو نزع احل. والشروط املنصوص عليها يف القانون

وإذا وقع خالف يف مبلغ التعويض وجب أن حيدد  .العينية العقارية للمنفعة العامة مقابل تعويض منصف وعادل
 ،"هذا املبلغ حبكم قضائي إال أن حتديد مبلغ التعويض جيب أن ال يشكل بأي حال مانعا حليازة األمالك املنتزعة

 .املتضمن قواعد نزع امللكية للمنفعة العمومية 51/11من قانون  2،و1كما نص على هذا الشرط يف املادة 
 .13-11من قانون الوظيفة العمومية اجلزائري  179واملادة  113املادة ( 2)
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 على واألفراد اإلدارة على يفرض الذي املباشر تصرفها من بدالً  حكم القضاء الستصدار
  . السواء

 وال القاضي إىل التنفيذية القرارات مصدرة ةاإلداري اجلهة جأتل ال املبادرة امتياز ومبوجب
 هذا يتطلبه ما تتحمل وال املدعي مركز يف تقف ال وبالتايل القضائية، الدعوى برفع تبادر

 ال حيثمن  إال ،ثباتاإل خبصوص نتائج من إليه يؤدي وما وواجبات أعباء املركز من
 يف تنفيذية وقوة إلزامية بقوة تتمتع اليت لقراراتا وإصدار املباشر امتياز التصرف هلا يكون
 األفراد مواجهة يف جرباً  ولو مباشرة آثارها ترتب اليت التنفيذية وهذه القرارات ،الوقت ذات

 ،إدارياً  قراراً  الواقع يف يعترب تنفيذي قرار كل أن إذ عامة، بصفة ةاإلداريالقرارات  عن ختتلف
 ةاإلداري القرارات نفاذ يف واألصل( 1)تنفيذياً  قراراً  لضرورةبا ليس إداري قرار كل أن حني يف
 على رجعي بأثر تسري ال و املستقبل، إىل بالنسبة تسري حبيث صدورها، تقرتن بتاريخ أن

 . املكتسبة للحقوق احرتاماً  صدورها تاريخ على السابقة الوقائع

فور  املباشر ألثرها بهاوترتي فوريتها ةاإلداري بالقرارات يقرن ما أهم فإن ذلك وعلى
 أهم من - اإلداري للقرار - املباشر األثر وهذا ،(2)تنفيذها بوقف حكم إذا إال صدورها

 اإلداري القرار يتمتع كما ،القوانني من غريه عن اإلداري القانون هبا يتمتع اليت االمتيازات
 التصرفات تفوق فيذيةوتن إلزامية قوة له تكون حيث ،العام للصاحل حتقيقاً  حبجية التنفيذي

 من مرتبة أقل احلجية هذه أن إال العامة، السلطة أساليب من باعتباره ،لألفراد املنفردة
 قاعدة إىل تستند اليت ،(3)القضائية األحكام هبا تتمتع اليت فيه الشيء احملكوم حجية

 مناقشته جيوز ال للحقيقة عنواناً  واعتباره أو القرار للقانون،  احلكم مؤداها مطابقة موضوعية
 بالقرار تلحق اليت ،حجيته أو املقضي به األمر قوة أن يف حني مضمونه، يف املناقضة أو

                                                           

 .153 ص  م 2111  بريوت ،ةاإلداري القرارات تنفيذ وقف : بسيوين الغين عبد ( 1)
  .151 ص ،م1511 القاهرة ،العريب الفكر دار ، ةاإلداري للقرارات العامة النظرية : الطماوي سليمان ( 2)

  .وما بعدها 125 ص ،سابق مرجع ،ةاإلداري القرارات تنفيذ وقف :بسيوين الغين عبد      
 .وما بعدها 312 ص ،سابق مرجع ،اإلداري القضاء احللو ماجد      

  :املقضي األمر حجية يف تفصيالً  راجع( 3)
 .ومابعدها 131 ص سابق مرجع ،دينامل القانون شرح يف الوسيط :السنهوري       
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 على تقوم األفراد مواجهة يف وسريانه صدوره منذ امللزمة التنفيذية الصفة وتكسبه اإلداري
 ،فيها نازعةوامل مناقشتها ميكن مؤقتة وهي ،ةاإلداري هبا القرارات تتمتع اليت السالمة قرينة

 عن اإلداري القرار يتميز الناحية هذه ومن القانونية، احلقيقة عنوان القرار يعد ال وبذلك
 .(1)القضائي احلكم

 دون وتنفذها جتاهها اآلخرين والتزامات حقوقها حتدد اإلدارة أن سبق ما خالصة
 على األمر رضع تصرفاهتا صحة يف ينازع من وعلى ،اإلداري للقاضي سلفاً  حاجة لاللتجاء

 املزودة سلفاً  اإلدارة تقف وبذلك الدعوى، يف املدعي مركز ومصاعب خماطر وحتمل القضاء
 الغالب يف األعزل الفرد يقف حني يف ،ثباتاإل حيث من القوي املوقف يف ثباتاإل بأدلة

 بني العادل التوازن عدم ظاهرة خيلق الذي األمر ،الصعب املوقف يف ثباتاإل أدلة من
 هذا ملعاجلة ويتطلب العادي، القاضي أمام هلا حمل ال اليت ،ةاإلداري الدعوى يف فنيالطر 

 بدور السواء على اإلداري والقاضي املشرع قيام التوازن لتحقيق ثباتاإل جمال يف الوضع
 . سيأيت كما فعال

 : ةاإلداري القرارات سالمة قرينة :الفرع الثالث

 العمل أن باعتبار العكس، يثبت حىت السالمة نةبقري مزودة ةاإلداري القرارات مجيع
 من ورقابتهم به يقومون الذين املوظفني اختيار كحسن خاصة بضمانات حياط اإلداري

 وباحرتام قراراهتم إصدار عند معينة وإجراءات أشكال باتباع وإلزامهم ،رؤسائهم باستمرار
 .(2)اخل ... االختصاص قواعد

                                                           

 .وما بعدها 131 ص ،سابق مرجع ،املدين القانون شرح يف الوسيط:  السنهوريعبد الرزاق  ( 1)
 .11 ص ،سابق مرجع ،اإلداري القانون يف اإلثبات نظرية  :موسى الدين كمال أمحد ( 2)
 .211 ص  م 1551  بغداد ،والنشر طباعةلل احلكمة دار ،اإلداري القرار :عالوي صاحل ماهر :راجع تفصيالً و 
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 ةاإلداري والقرارات عامة بصفة ةاإلداري لألوراق ميزةامل السمات من السالمة وقرينة
 تاريخ من صحيحاً  باعتباره املفعول نافذ قائماً  اإلداري القرار يظل أن ومؤداها ،بصفة خاصة
 .(1)بسحبه أو بتعديله أو بإلغائه به العمل انتهاء تاريخ سريانه حىت

 أو اإلجيابية املسببة وغري ةاملسبب ةاإلداري تلحق بالقرارات القرارات سالمة وقرينة 
 كانت ولو ةاإلداري بالقرارات لصيقة صفة السالمة وقرينة الضمنية، الصرحية أو السلبية،

 القرارات إال القرينة هذه من تستثىن وال ،أو بعدم مشروعيتها بإلغائها حيكم حىت معيبة
 .(2)كافية ورةبص واضحاً  يكون من اجلسامة حداً  العيب فيها يبلغ اليت وهي املعدومة

 هذه وأصل( 3)العامة املصلحة حدود يف يربرها، صريح سبب على قيامها يفرتض وهلذا
 قابلة بسيطة قرينة وهي ،إداري قرار كل سالمة تفرتض عامة فكرة من مستمد القرينة

 الدليل هذا يكون حبيث القرار صحة عدم على بالتدليل املدعي قام فإذا ،العكس ثباتإل
 مؤقتاً  ثباتاإل عبء انتقل هنا القرار، هبا يتمتع اليت السالمة قرينة ألقل لزحزحةا على كافياً 

 .(4)اإلدارة عاتق إىل املدعي عاتق على من

املوظف  دوهنا اليت والبيانات واإلجراءات الوقائع على إال السالمة قرينة تنصب وال
واسم  صدوره، وحمل القرار تاريخ ومنها بنفسه، هبا قام أو شاهدها قد املصتص، ويكون

عن  فضالً  وذلك القرار إليها استند اليت الشكلية واألوضاع واإلجراءات وصفته، مصدره
 قررها واليت بشأنه صدر الذي باملوضوع خاصة نصوص من يتضمنه وما القرار مضمون
 .(5)الوظيفية بصفته القرار مصدر

                                                           

 .159 ص  م 2111 مرجع سابق، ،ةاإلداري القرارات تنفيذ وقف : بسيوين الغين عبد ( 1)
 مرجع ،ةاإلداري للقرارات العامة النظرية :الطماوي سليمان :راجع املنعدمة القرارات حول التفصيل من ملزيد ( 2)

 .ومابعدها 123 ص ،سابق مرجع ،اإلداري القضاء :لواحل راغب ماجد .وما بعدها 133 ص  سابق
 .ومابعدها 133 ص ،سابق مرجع ،ةاإلداري للقرارات العامة النظرية :الطماوي سليمان ( 3)
 .ومابعدها 133 ص  :السابق املرجع ( 4)
 .بعدها وما 71 ص ، سابق مرجع ،اإلداري القانون يف اإلثبات نظرية  :موسى الدين كمال أمحد( 5)
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 خماطر يتحمل من هوف صعب مركز يف الفرد ةاإلداري القرارات سالمة قرينة وجتعل
 موقف يف ثباتاإل أدلة من األعزل الفرد يقف وبالتايل ،القرارات هذه يف صحة املنازعة
 وأفضل من أيسر مركز وهو ،الدعوى يف عليه املدعى موقف تقف يف اإلدارة حني يف املدعي
 الدعوى يف الطرفني بني العادل التوازن عدم تنشأ ظاهرة وبذلك ،ثباتاإل عبء ناحية

 . كما سيأيت ومعاجلته إصالحه يتطلب الذي مراأل ،ةإلداريا

 : المباشر التنفيذ امتياز : الفرع الرابع

 منهم احرتاماً  باختيارهم إما الشأن أصحاب مواجهة يف ةاإلداري القرارات تنفيذ يكون
 نونيةالقا الوسائل إىل االلتجاء أرادوا إذا الوقت ذات يف وهلم ،(1)امللزمة لقوهتا القانونية

 بعد الرقابة هذه وتتم ،القضائية الرقابة أو ةاإلداري الرقابة عن طريق سواء لرقابة املشروعية
 طريق عن اختيارهم بدون أو ،القرار تنفيذ وقف عليها أصالً  يرتتب وال اإلداري تنفيذ القرار
 السند ابةمبث ويعد ،التنفيذية بالصيغة هنائي مذيل حكم الستصدار القضاء إىل جلوء اإلدارة

 بالتنفيذ يسمى ما وهو بعضهم ببعض عالقات يف لألفراد بالنسبة الشأن هو التنفيذي كما
 مركزها يف العادة يضعف ذلك فإن قراراهتا، لتنفيذ القضاء إىل تلجأ عندما واإلدارة ،القضائي

 العامة املصلحة وحتقيق اإلداري العمل انتظام ضمان على مقدرهتا من وبالتايل يضعف
 طريق عن ةاإلداري القرارات تنفيذ اإلدارة منحت وهلذا ،(2)والنفقات الوقت واجلهد كبدهاوي

 .(3)أثراً  وأجنحها امتيازاهتا أخطر ومن اإلدارة حقوق من يعد احلق وهذا مباشرة اإلدارة

 يقتضي أن يستطيع ال احلق صاحب أن بينهم فيما األفراد معاملة يف األصل كان إذا
 حقه له ليقرر القضاء إىل ابتداء يلجأ أن عليه بل ،احلق هذا يف غريه نازعه ما إذا حقه بيده

 خترج اإلدارة فإن ،القضاء حكم له لتنفذ املصتصة السلطات إىل يتوجه مث ومن ،عليه املتنازع

                                                           

 .بعدها وما 211 ص ،سابق مرجع ،اإلداري القرار :عالوي صاحل( 1)
 .ومابعدها 211 ص  السابق املرجع ( 2)

 .133 ص ،سابق مرجع ،ةاإلداري للقرارات العامة النظرية :الطماوي سليمان       
 بند ا،بعده وما 211 ص ،م 2119 ،االسكندرية ،اجلامعية املطبوعات دار ،ةاإلداري اخلصومة : فودة عبداحلكيم( 3)

215. 
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 وعلى األفراد، على بنفسها تنفذه مث ،تنفيذياً  قراراً  بنفسها تصدر حيث األصل هذا على
 األفراد على أوامرها تنفذ أن يف اإلدارة حق" :بأنه املباشر التنفيذ حق تعريف ذلك ميكن

 .(1)"القضاء من سابق إذن إىل حاجة دون ،اختياراً  تنفيذها رفضوا إذا ،اجلربية بالقوة

 الوقت يف واحلكم اخلصم فهي تعسفها يتضح املباشر بالتنفيذ اإلدارة امتياز ومبوجب
 حرياهتم ميس قد ألنه ،له خيضعون الذين ،األفراد ملصاحل هتديداً  ميثل االمتياز وهذا نفسه

 كالقرارات امللكية حق ميس قد كما ،االعتقال أو بالقبض الصادرة كالقرارات الشصصية،
 .العامة للمنفعة عقار ملكية بنزع الصادرة

 قبغل أو منزل هبدم قرار كتنفيذ يستحيل تداركها أو يتعذر آثاراً  يرتك قد املباشر والتنفيذ
 بعد الشأن صاحب الفرد فيه عندما يطعن مشروع غري القرار أن تبني فإذا جتاري، حمل

 ،عنه الناتج الضرر تدارك ويتعذر التنفيذ خالل من حدث بالفعل قد الضرر يكون تنفيذه
 ومساس إضرار من مبا يتضمنه اإلدارة به الذي تقوم املباشر التنفيذ فإن سبق ملا وباإلضافة

 موقف جدية حبث األفراد ضمانة مما يفقد ،القضاء إىل اللجوء سبق دون يتم داألفرا مبصاحل
 يف اإلدارة فإن حق األمر كذلك كان ، وإذا(2)بالتنفيذ القيام قبل ادعاءاهتا وسالمة اإلدارة
 تستطيع اإلدارة ال وبالتايل مشدده، شروط ومبوجب استثنائياً  طريقاً  أقر املباشر التنفيذ
 أن احلصر، أي سبيل على حمدده وحاالت ذلك تقرر قانونية نصوص مبوجب إال إليه اللجوء
 على لتحصل القضاء إىل االلتجاء بضرورة تلتزم األفراد مثل اإلدارة أن هو العام األصل
 حلماية وذلك ،(3)بالتنفيذ قيامها قبل لقراراهتا اخلضوع األفراد إذا رفض حبقوقها حكم

 حمددة استثنائية حاالت يف املباشر اجلربي واز التنفيذهو ج واالستثناء ،مصاحل األفراد

                                                           

 .وما بعدها 133 ص ،سابق مرجع ،ةاإلداري للقرارات العامة النظرية :الطماوي سليمان( 1)
 ص، م 2111 ،صنعاء ،املعاصر الفكر دار ،اليمين اإلداري القانون يف الوجيز :الدين شرف عبد الرمحن أمحد ( 2)

 .بعدها وما 213
 وما 159 ص ،نشر تاريخ بدون ،االسكندرية ،املعارف منشأة ،اإلداري القانون أصول :شيحا عبدالعزيز براهيما ( 3)

 .بعدها
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 (1)حاالت ثالث عن خترج ال التنفيذ املباشر وحاالت احلصر سبيل على بنصوص خاصة
 :وهي

 املباشر،  بالتنفيذ لإلدارة يسمح صريح نص حالة وجود 

  ،خمالفته عند جزاء يقرر ال نص وجود وحالة

 : تباعاً   رباختصا  عنها نتكلم ،الضرورة وحالة

 :املباشر التنفيذ لإلدارة يبيح اللوائح أو القوانني يف صريح نص وجود حالة :أوالً 

 جيد املباشر التنفيذ ألن ،وضوحاً  وأكثرها ،املباشر التنفيذ حاالت أول احلالة هذه تعد
تستطيع اإلدارة تنفيذ أو من االجتهاد، حيث  القانون نص صريح من احلالة هذه يف أساسه

اهتا تنفيذا جربيا وهذا عن طريق عقوبات إدارية ينص عليها صراحة القانون، كحالة قرار 
فالتنفيذ  ،بالقوة تنفيذا أو حتقيقا ملصلحة عامة( استيالء على منزل شصصي)االستيالء، 

اجلربي مسموح فقط عندما يسمح به القانون، ومن مث فإن التنفيذ القسري أو اجلربي هو 
تنفيذ القرار على األفراد بقوة جربية دون حاجة إىل إذن سابق من حق لإلدارة يف تأمني 

لكن املالحظ أنه ال يوجد نص تشريعي حيدد كيفية استعمال هذا احلق، وخلطورة . القضاء
هذه الطريقة على احلريات الفردية واحلقوق املكتسبة لألفراد فقد حدد االجتهاد القضائي 

 .(2)فيذ اجلربيحاالت أو شروط استصدام التن اإلداري

                                                           

 .211 ص ،سابق مرجع  ،اليمين اإلداري القانون يف الوجيز :الدين شرف عبدالرمحن أمحد( 1)
 :التنفيذ الجبري ال يكون إال في الحاالت التالية: حاالت التنفيذ الجبري (2)

الجبري إال عند وجود نص صريح في القوانين واللوائح يجيز صراحة  ال يلجأ إلى التنفيذ /أ 

وعلى هذا األساس ال يجوز سحب رخصة مخزن . ة استعمال هذا الطريقاإلداريللسلطة 

دون االعتماد على أية حالة من الحاالت المنصوص عليها ( خاص بالمشروبات الكحولية)

ة دون االعتماد على نص صريح يعد قانونا وأن لجوء اإلدارة إلى سحب الرخصة مباشر

ة للمحكمة العليا بتاريخ اإلداريوفي هذا الصدد صدر قرار عن الغرفة )تجاوزا للسلطة 

حيث أن قرار "...ومما جاء في حيثيات القرار . 191ص  51سنة  2، م قضائية عدد 29/12/75

صوص المحتج بها والي الجزائر منتقد من أجل عدم استناده إلى أي نص قانوني ذلك أن الن

حيث يتضح بأن التنفيذ المباشر الذي قامت به اإلدارة جاء في غير "... ال تشمل موقع المحل 

 ".محله وأنه لم يعتمد على نص قانوني
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 :(1)خمالفته عند جزاء يقرر ال نص وجود حالة : ثانياً 

تنفيذ  عن األفراد امتناع حالة وهي ،املباشر التنفيذ فيها جيوز اليت الثانية احلالة هذه وتعد
 أو القوانني تنص فعندما ،خمالفتهما عند جزاء النص يتضمن مل الئحة أو قانون أحكام

 تلجأ أن لإلدارة جيوز ال أحكامها على خيرج من كل على توقع يةجنائ جزاءات اللوائح على
 لتوقيع اجلنائية اإلجراءات اختاذ احلالة هذه يف عليها جيب وإمنا ،املباشر التنفيذ اجلربي إىل

 من على يقع جزاء أي على الالئحة أو القانون ينص مل إذا ولكن ،عليه اجلزاء املنصوص
 امتنع إذا املباشر اجلربي التنفيذ إىل اللجوء لإلدارة حيق الةاحل هذه ففي ،على أحكامها خيرج

 . واللوائح للقوانني الواجب االحرتام يتحقق لكي اختياراً  تنفيذها عن األفراد

 : الضرورة حالة : ثالثاً 

 ة ملحة فهذا التنفيذ متعلق بفكرةالتنفيذ اجلربي تلجأ إليه اإلدارة عندما تدعوا إليه ضرور 
 أمام نفسها اإلدارة جتد أن ومقتضاها ظروف االستثنائية وظروف االستعجالالضرورة وال

 الصحة أو السكينة أو األمن على للمحافظة فوراً  تتدخل منها أن يقتضي داهم خطر
 اعي استعجال وأن احلالة ال حتتملو أن تسرع يف التنفيذ على أساس تواجد دو  العامة،

 ىل القضاء يضيعللجوء إىل هذا الطريق وأن اللجوء إ تأخريا، فحالة الضرورة تعد جماال خصبا
تداركها  صاحل العام وترتتب نتائج ال ميكنالفرصة ويقضي على الغرض من التصرف فيضر ال

                                                                                                                                                                     

كما قضى بأن إدارة الضرائب التي قامت بحجز تنفيذي على الحسابات البنكية دون مراعاة المدة 

قرار )قانونا تكون قد عرضت تصرفاتها لإللغاء  القانونية وتجاوزت لما هو منصوص عليه

، منشور بالمجلة القضائية العدد األول 11/11/1553ة للمحكمة العليا بتاريخ اإلداريالغرفة 

 (. 171الصفحة  1571سنة 

التنفيذ الجبري تلجأ إليه اإلدارة عندما تدعوا إليه ضرورة ملحة فهذا التنفيذ متعلق بفكرة  /ب   

 .روف االستثنائية وظروف االستعجالالضرورة والظ

وتقوم هذه الحالة عندما يكون من واجب اإلدارة أن تسرع في التنفيذ على أساس تواجد دواعي 

نظرية التنفيذ المباشر  –محمد كامل ليلة / الدكتور) استعجال وأن الحالة ال تحتمل تأخيرا 

 (. دار الفكر العربي – اإلداريفي القانون 

. التنفيذ الجبري عندما ال يكون هناك أي طريق قانوني آخر لتأمين احترام القرار اللجوء إلى/ ج

ال تستطيع اإلدارة اللجوء للقاضي الجزائي بسبب  ثحيمثال على ذلك، وتبدوا هذه الحالة 

 .عدم وجود جزاء مقرر في النصوص لهذا الغرض
 .211 ندب  217 ص ،سابق مرجع ،ةاإلداري اخلصومة : فودة عبداحلكيم( 1)
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 يسمح من القضاء حكم صدور انتظرت لو حبيث ،فيما بعد لوال التنفيذ اجلربي أو املباشر
 من صراحة مينعها املشرع كان ولو حىت ،جسيمة أخطار ذلك على لرتتب اجلربي بالتنفيذ
  .(1)احملظورات تبيح الضرورات أن القاعدة إذ ،إليه اللجوء

 عليه واملتفق حتققها، عند التدخل يف اإلدارة حق على وينص الضرورة يتوقع قد واملشرع
 ما وكل ،قبل من ثابتاً  حقاً  هلا يؤكد ولكنه ،جديداً  حقاً  لإلدارة ينشئ ال املشرع أن هنا
 هلا رمسه الذي السبيل بسلوك اإلدارة التزام هو احلاالت هذه يف املشرع نص ب علىيرتت

 تنذر أن أو قرارها تسبب أن اشرتط لو كما عليها، املنصوص الضرورة حالة يف املشرع
  .(2)اخل ...السالح استصدام إىل اإلدارة جلوء حالة مثل األفراد

 فاملتفق ،صريح قانوين نص مبوجب الضرورة املشرع فيها يتوقع اليت األحوال غري يف أما
 إذا :منها كثرية ذلك وأمثلة الضرورة حالة يف املباشر التنفيذ إىل تلجأ إلدارةا أن عليه

 باألخطار العام األمن هتدد اضطرابات حدثت إذا أو خطرة جتمعات أو مظاهرات حدثت
 فيذيةالتن اإلجراءات باختاذ قومت أن عليها جيب إمنا االنتظار تستطيع ال هنا فاإلدارة مباشرة،

 دعت الضرورة امللحة، اعالن حالة احلق إذا هلا فمثالً  الظروف، تقتضيها اليت املباشرة اجلربية
 ائية إذا كانت البالد مهددة خبطرأو اقرار احلالة االستثن (3)الطوارئ أو احلصار، ملدة معينة

 ألن ، ونظراً (4)ا أو سالمة تراهبا داهم يوشك أن يصيب مؤسساهتا الدستورية أو استقالهل
 عمد فقد وأمواهلم األفراد حريات يهدد خطر أكرب يعد الضرورة حالة يف املباشر التنفيذ

 نطاق يف الضرورة حالة يف املباشر التنفيذ حق استعمال حصر على املقارن الفقه والقضاء
 .(5)ضرورة حالة لوجود توفرها جيب حمددة شروط بوضع وذلك ضيق

                                                           

 .111 ص ،سابق مرجع ،ةاإلداري للقرارات العامة النظرية : الطماوي سليمان( 1)
 .111 ص ،السابق املرجع  :الطماوي سليمان ( 2)
 .1551 اجلزائري دستورالمن  51استنادا اىل املادة ( 3)
 .1551من دستور  53استنادا اىل نص املادة ( 4)
 .112 ص ،سابق مرجع ،ةاإلداري للقرارات العامة النظرية : الطماوي سليمان( 5)
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 :(1)هيالشروط  هذه

 العامة والسكينة والصحة األمن الثالثة بأركانه العام النظام يهدد جسيم خطر وجود  - أ
 . ملواجهته اإلدارة تدخل سرعة ويتطلب
 أداء يف اإلدارة تستعمل أال األصل ألن ؛ العادية القانونية بالطرق اخلطر دفع تعذر - ب
 إذا عجزت إال غريها تستصدم أن هلا وليس ،هلا القانون وضعها اليت الوسائل إال واجبها

 التدابري الستئذانه باختاذ للقضاء باللجوء وذلك ،اجلسيم اخلطر دفع عن العادية الوسائل
 .(2)الالزمة

 جعلت فإذا ،فقط العامة املصلحة حتقيق هو لتدخلها األساسي دافعها يكون أن -ج
 . االحنراف بعيب باً مشو  عملها كان خاصة مآرب لتحقيق وسيلة املباشر من التنفيذ

 أال فيجب الضرورة لظروف شدته يف حتماً  الزماً  اختذته الذي اإلجراء يكون أن -د
  .الضرورة به ما تقضي مبقدار إال العامة املصلحة سبيل يف األفراد مصلحة تضحى

 أمسى مركز يف اإلدارة وضع ،املباشر التنفيذ امتياز على يرتتب أنه نالحظ مما سبق
 األفراد على جرباً  حقوقها واقتضاء تصرفاهتا تنفيذ من تتمكن إذ ،األفراد ركزم من وأقوى

 عليه ليعرضوا القاضي إىل يلجأوا أن تضرروا إذا وعليهم ،عليهم دعاوى برفع منها دون التزام
 على املباشر التنفيذ امتياز يساعد وبذلك ،هلا املدعمة واألدلة باحلجج مستندين ادعاءاهتم

 الدعوى يف الضعيف الفرد من واأليسر األقوى املركز يف ثباتاإل بأدلة املزودة وقوف اإلدارة
 الذي األمر ،ةاإلداري الدعوى يف الطرفني بني العادل التوازن عدم ظاهرة تنشأ وهنا ،ةاإلداري

 بني العادل التوازن وحتقيق الظاهرة هذه لعالج السواء على واملشرع القاضي تدخل يتطلب
 .الطرفني

                                                           

 التفصيل من ملزيد ، 211 ص ،سابق مرجع ،اليمين اإلداري القانون يف الوجيز : الدين شرف عبدالرمحن أمحد( 1)
 5 السنتان الدولة جملس جمموعة - 1/1/1599يف  1122 رقم املصري الدولة جملس فتوى يف الشروط هذه راجع

 لسنة املصري الدولة جملس م، جمموعة21/1/1591 بتاريخ جلسة – املصري لدولةا جملس ، وحكم119 ص 11و
 .2و1هامش 213 ص – سابق مرجع  ةاإلداري اخلصومة : فودة عبداحلكيم :إليهما أشار ، 1121 ص  9

 .211 بند  211 ص ،سابق مرجع ،ةاإلداري اخلصومة : فودة عبداحلكيم( 2)
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 ةاإلداريآثار امتيازات االدارة على الدعوى : لب الثانيالمط

 بشكل االمتيازات تلك تؤثر أن الطبيعي فمن ،السابقة باالمتيازات اإلدارة لتمتع نظراً 
 باستئثارها اإلدارة أن ذلك ،ثباتاإل إجراءات سيما ال ة،اإلداري املنازعة سري على أو بآخر

 وهذا ،ثباتاإل أدلة على العادة يف واملهيمنة الدعوى يف األقوى الطرف تعد هلذه االمتيازات
 حني يف واألسهل؛ األيسر املوقف وهو عليه املدعى موقف تقف األحوال أغلب جيعلها يف

 يف املدعي موقف ثباتاإل أدلة من الغالب يف واخلايل امتيازات أي من الفرد األعزل يقف
 الطرفني مركزي على االمتيازات هذه رتأث وبالتايل األصعب، املوقف وهو ة،اإلداريالدعوى 

 الطرف اإلدارة أن باعتبار بينهما، العادل التوازن عدم ظاهرة وأنشأت ةاإلداري يف الدعوى
 الدعوى يف الطرفني مركزي بيان سنحاول لذلك األيسر؛ املركز على احلائزة القوي هي

 : اآليت النحو على فرعني إىل املطلب هذا تقسيم خالل من ةاإلداري

 .ةاإلداري الدعوى يف عادةً  املدعي موقف الفرد وقوف  :األول الفرع
 . ةاإلداري الدعوى يف استثناءاً  مدعيةً  اإلدارة وقوف : الثاين الفرع

 .ةاإلداري الدعوى في عادة   المدعي موقف الفرد وقوف  :األول الفرع

امتياز  يف وحقها ،ةياإلدار  لألوراق حيازهتا حيث من اإلدارة امتيازات أوضحنا وأن سبق
نشوء  إىل أدى ذلك كل وأن ،السالمة بقرينة قراراهتا ومتتع املباشر، التنفيذ وحق املبادرة
 ثباتاإل بأدلة سلفاً  املزود غري الضعيف الفرد أن مؤاداها اإلداري القضاء أمام واضحة ظاهرة
 املوقف هذا ءوأعبا صعوبات كل حتمله مع املدعي موقف ةاإلداري الدعوى من عادة يقف

 املدعى موقف ثباتاإل بأدلة سلفاً  املزودة اإلدارة تشغل حني يف ،(1)ثباتاإل من جهة
 كأصل – املدعي هو الفرد يكون وبذلك ةاإلداري الدعوى يف األسهل وهو املوقف ،(2)عليه
 أكان سواء اخلاص للقانون اخلاضع الشصص هنا بالفرد ونقصد ،ةاإلداريالدعوى  يف - عام

 بطلب تقدم من كل دعيــــبامل نقصد و ،أجنبياً  أم كان مواطناً  ،أم معنوياً  طبيعياً  شصصاً 

                                                           

 .بعدها وما 51 ص ،سابق مرجع ،اإلداري القانون يف اإلثبات نظرية : موسى الدين كمال أمحد ( 1)
 .115ص  ،سابق مرجع ،ةاإلداري اخلصومة وخصوصية اإلداري القضاء : باجنيد عبداهلل عمر خالد( 2)
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 السلطة عن عبارة وهي ،الدعوى يف الصفة له تـوثبت ،آخر مواجهة خصم يف القضاء إىل
 يف وعيــــــــاملوض قـــــــــاحل صاحب كونه من املدعي ويستمدها ،مباشرة الدعوى يف الوالية أو

 لديه يكون أن املدعي صفة الكتساب ويشرتط ،(1)عنه نائباً  أو رفعت للمطالبة اليت الدعوى
 حقوق من يتضمنه مبا القانوين املركز الكتساب الشصص وهي صالحية ،التقاضي أهلية

 يف املقررة قل احلقو امك  الذي يكستبلشصص ل األهلية وتثبت هذه ،إجرائية وواجبات
 وكذلك حي، إنسان لكل وتكون ،(2)كون أهليته منقوصةفال ت اجلزائري املدين القانون

 املدعي مركز وطنية، وينتقل أو أجنبية كانت سواء قانوناً  هبا املعرتف املعنوية لألشصاص
  . العامة القواعد حسب العامة أو اخلاصة باخلالفة

 مل تتضمنه األصل هذا فإن  عام كأصل ةاإلداري الدعوى يف املدعي هو الفرد كان وإذا
 األساسية املطبقة املبادئ من يستصلص وإمنا هبا، املعمول اإلداري القضاء إجراءات قواعد

 الوجه على به املنوطة القضائية واالختصاصات التقاضي وظروف ،اإلداري القضاء أمام
 : ذلك ومن  (3)املقارنة القانونية النصوص حتدده الذي

 اإلجراءات بشأن املصري ةالدول جملس قانون يف الواردة النصوص يف ما جاء (1
 من ذلك يتضح (4)املدعي مركز يف الفرد وقوف ظاهرة إىل منها الكثري يف يشري إذ ،القضائية

من  725 م، واملادة 1512لسنة   11 رقم املصري الدولة جملس قانون من (21) املادة نص
 واليت اإللغاء ىدعو  رفع ميعاد حتديد املتضمنان ،15-17قانون االجراءات املدنية اجلزائري 

 املذكور القانون من 29 املادة الشأن، ونص أصحاب إال من األفراد – األصل يف - تقدم ال
 املصتصة ةاإلداري اجلهة إىل ومرفقاهتا بأن إعالن العريضة املتضمن (جملس الدولة الصري)

 اجلهة نأ هو ذلك ومفاد تاريخ تقدميها، من أيام سبعة جياوز ميعاد ال يف الشأن ذوي وإىل
 ذلك يؤكد إليها، كما العريضة ومرفقاهتا إعالن يتعني اليت عليها املدعى املصتصة هي ةاإلداري

                                                           

 .191 ص  م2119 صنعاء الصادق،  مركز املرافعات،  أصول  :الشرعيب سعيد  (1)
ال يكون أهال ملباشرة حقوقه املدنية من : "من القانون املدين على أنه ( املعدلة) 12املادة على ذلك نص حيث ت (2)

 ". سنة 13يعترب غري مميز من مل يبلغ . أو جنون, أو عته, كان فاقد التمييز لصغر يف السن
 . 53 ص ،سابق مرجع ،اإلداري القانون يف اإلثبات نظرية : موسى الدين كمال أمحد( 3)
 .بعدها وما 53 ص، سابق مرجع ،اإلداري القانون يف اإلثبات نظرية : موسى الدين كمال أمحد( 4)
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 أنه فيها ورد اليت (قانون جملس الدولة) السابق القانون من 21 املادة من األوىل نص الفقرة
 تاريخ من يوماً  ثالثني خالل احملكمة كتاب قلم تودع أن املصتصة ةاإلداري على اجلهة"

 واألوراق اخلاصة باملستندات مشفوعة بالدعوى املتعلقة بالبيانات واملالحظات إعالهنا مذكرة
 .(1)"هبا

 املبني الوجه على ،املصري اإلداري القضاء اختصاص حتديد من ذلك يستفاد كما
 ،ةاإلداري املنازعات من بنوعني خيتص أنه على تنص اليت السابق القانون من باملادة العاشرة

 يف دوماً  يكون هلا بالنسبة والفرد عنها، والتعويض ةاإلداري القرارات بإلغاء يتعلق النوع األول
 التسوية منازعات خبصوص الكامل بالقضاء يتعلق الثاين والنوع الدعوى، يف مركز املدعي

 بعض يف إال عادة املدعي هو الفرد أن فيها صلواأل ةاإلداري العقود ومنازعات للموظفني
 وحمض باختيارها سواء املدعي موقف اإلدارة فيها تقف اليت النادرة االستثنائية االتاحل

  .(2)حقوقها القتضاء الوحيد السبيل هو القضائي الطريق ألن أو إرادهتا،

 يف أو فرنسا يف سواء اإلداري القضاء أحكام جمموعات استقراء من يستفاد كما  (2
اجلهة  أن حني يف املدعي مركز عامة بصفة شغلي الذي هو الفرد أن مصر اجلزائر أو يف

 ثابتة باإلحصائيات عامة ظاهرة عن يكشف مما ،عليه املدعى مركز يف تقف ةاإلداري
 فإن عليه املدعى تقف موقف املقارنة التشريعات معظم يف اإلدارة كانت ، وإذا(3)الرمسية
 اإلدارة قرارات من دائماً  هو املتضرر الفرد أن ذلك اجلزائري النظام يف خيتلف ال األمر

                                                           

  .ومابعدها 213 ص  سابق مرجع ،اإلداري القضاء إجراءات أصول : وصفي كمال مصطفى ( 1)
  .وما بعدها 259 ص سابق مرجع ،اإلداري القضاء :احللو ماجد     
 .23 ص  م 2111  سابق عمرج ،ةاإلداري املنازعات يف التحكيم :هند حممد حسن     

 .بعدها وما 52 ص  ،سابق مرجع ،اإلداري القانون يف اإلثبات نظرية  :موسى الدين كمال أمحد( 2)
 تكن مل اإلدارة أن ثبت م 1591 إىل م 1517 السنوات يف الفرنسي الدولة جملس أمام نظرت اليت الدعاوى يف( 3)

 عن تكشف اليت االحصائيات تنشر مصر ويف ، لدعاوىا جمموع من عشرين على جزء من أقل يف إال مدعية
 .رئيسه يعدها واليت اجمللس ألعمال السنوية التقارير ضمن الدولة جملس مبجلة اإلدعاء موقف وقوف الفرد ظاهرة
 .2 رقم هامش  53 ص ،السابق املرجع ،موسى الدين كمال أمحد:  راجع
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، (1)الضرر هذا إلزالة منه تضرر الذي القرار دعوى إلغاء برفع الضرر هذا إزالة يهمه وبالتايل
 يف  اجلزائري يف القانون فاملدعي لذلك أو برفع دعوى تعويض عن طريق القضاء الكامل،

 أما ،خلاصا القانون من أشصاص شصص أو العادي الفرد هو ةاإلداري الدعاوى معظم
 دائما من ترفع اليت اإللغاء دعوى من خالل ذلك ويتضح ،اإلدارة جهة فهي عليه املدعى

 .الفرد قبل

 . ةاإلداري الدعوى في استثناءا   مدعية   اإلدارة وقوف : الثاني الفرع

 اختياراً، أو جرباً  القضاء إىل اللجوء إىل النادرة احلاالت بعض يف (2)اإلدارة تبادر قد
 من استثناءاً  تعد احلاالت ة، وهذهاإلداري املنازعة يف املدعي صفة أو مركز تكتسب يلوبالتا

 يتحمل الذي (املدعي مركز) األصعب املوقف يف عادة الفرد جتعل اليت القاعدة العامة
 ك أن االدارة ال حتبذ اللجوء اىلومرد ذل ،اإلداري ثباتباإل يتعلق فيما املركز هذا تبعات

 وسلطتها، وبالتايل حترص االدارة زاعاهتا مع اآلخرين حفاظا على هيبتهاالقضاء لفصل ن
 ىل فضإيف كل ما من شأنه أن يؤدي دائما على سالمة اصدار قراراهتا وحرصها على تال

   .النزاع عن طريق القضاء

 املقام يف هبا ويقصد اجلزائية أو التأديبية بالدعاوى تتعلق االستثنائية احلاالت وهذه
 يف اإلجراء أو التصرف يصدر ملن القضائية الضمانات توفري هبدف القضاء تدخل األول

 األخرى ةاإلداري الدعاوى عن والغاية املضمون حيث من متميزة مجلتها يف مواجهته، وهي
                                                           

 19/11/2112جلسة بتاريخ  113521رفة الرابعة قضية رقم جملس الدولة، الغ :أحكام اخلصوص هذا يف راجع( 1)
 23/15/2112جلسة تاريخ  11377جملس الدولة ،الغرفة األوىل، قضية رقم . بلدية البليدة: ح م ضــد : قضية
جملس الدولة، الغرفة األوىل، رقم القضية . ق ز ع ح ضــد الصندوق الوطين للتعاون الفالحي و من معه: قضية

 .قضية ب ف ضــد وايل والية اجلزائر 23/15/2112تاريخ  جلسة 1159
ومن خالل  15-17، من قانون االجراءات املدنية 711 للمادة طبقاً  العام القانون أشصاص مجيع باإلدارة يقصد( 2)

والذين  11-19من القانون املدين  15احملدد لصالحيات جملس الدولة املعدل واملادة  11-57من قانون  5املادة 
 : بأهنم العامة األشصاص حددوا

. الوالية واملصاحل غري املمركزة للدولة على مستوى الوالية ، واهليئات العمومية واملنظمات املهنية الوطنيةو  الدولة-
 .كل جمموعة من أشصاص أو أموال مينحها القانون شصصية قانونية. الوقف. اجلمعيات واملؤسسات

 .خرى للبلدية ة األاإلداريالبلدية واملصاحل  - 
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 القانون يف ثباتاإل بنظام املقصودة الكامل القضاء ودعاوى اإللغاء دعاوى وهي
  .(1)اإلداري

 ثالث يف االدعاء مركز يف تقف اإلدارة أنلنا  يتضح حلاالتا هذه على وبالوقوف
 :حاالت

 : التأديبية الدعاوي : األوىل احلالة

 إىل أو اإلداري القضاء داخل املتميز التأدييب القضاء إىل اإلدارة تلجأ عندما وذلك
 لقواعد وفقاً  الدولة يف العاملني على التأدييب اجلزاء توقيع طالبة اخلاصة اللجان التأديبية

 اخلطأ أو التأديبية املسئولية قيام إثبات املدعية اإلدارة من تتطلب اليت املسئولية التأديبية
 .(2)سلباً  أو إجياباً  الوظيفة بواجبات اإلخالل يف يتحصل الذي التأدييب أو الوظيفي

 أو سلبياً  أو إجيابياً  وظيفته بواجبات املوظف إخالل بأهنا التأديبية الدعاوى عرفت وقد
 عليها تنص اليت الواجبات خيالف موظف فكل عليه، احملرمة األعمال من تيانه عمالً إ

 أو بنفسه، هبا يقوم أن جيب اليت وظيفته أعمال يف الواجب مقتضى على أو خيرج القوانني،
 يستوجب إداريَا ذنباً  يرتكب إمنا وأمانة، ودقة حيطة من تتطلبه مبا يف تأديتها يقصر
 مع ،(4)حصرها ميكن ال :حصر، أي حتت التأديبية اجلرائم ال تقع بالتايلو  ،(3)تأديبه

 وإمنا الدولة، موظفي على التأديبية اجلزاءات بتوقيع تنفرد القضائية ال احملاكم أن مالحظة
 التأديب جمالس تقوم كما اختصاصه، جمال يف كل وناإلداريالرؤساء  ذلك يف يشاركها

 ، أو(5)باجلامعات التدريس هيئة كأعضاء املوظفني، وائفلبعض ط بالنسبة ،القضاء بدور

                                                           

 .بعدها وما 111 ص ،سابق مرجع ،اإلداري القانون يف اإلثبات نظرية : موسى الدين كمال أمحد( 1)
 احللو راغب ماجد. 111 ص، سابق مرجع، اإلداري القانون يف اإلثبات نظرية : موسى الدين كمال أمحد( 2)

 .ومابعدها 915 ص ،سابق مرجع ،اإلداري القضاء
 ماجد .د. 139ص  122/ 1123 رقم القضية يف ،29/2/1597يف  املصرية العليا ةاإلداري حملكمةا حكم راجع( 3)

 .993 ص ،سابق مرجع ،اإلداري القضاء  احللو راغب
 .992 ص ،سابق مرجع ،اإلداري القضاء : احللو راغب ماجد  (4)
 .911 ص ،سابق مرجع ،اإلداري القضاء : احللو راغب ماجد  ( 5)
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 اختصاص يف وكذا ،(1)القضاة بتأديب علىاأل جملس القضاء اختصاص يف احلال هو كما
 اخلطأ أن غري ؛(2)القانونية الشؤون بوزارة قطاع الدولة مستشاري بتأديب اخلاصة اللجان

 أو ولإلدارة نفسه، الوقت يف جنائية تأديبية وأخرى جرمية يشكل قد املوظف إىل املنسوب
 لديها قام قد مادام ،ةاحملاكم لنتيجة دون االنتظار التأدييب اجلزاء توقع أن التأديب جمالس
 يف الفصل حىت االنتظار هلا أن إال على صحته؛ بالدليل واقتنعت ،اجلزاء هلذا املربر السبب
 .(3)تقديرها يف مالئماً  ذلك نكا إذا التأديبية ةاحملاكم لتنظر ،اجلنائية احملاكمة

 الدعوى برفع تقوم اإلدارة أن حيث كثرياً   (4)اجلزائري التشريع يف األمر خيتلف وال
 أو لسلوكه واجبه أداء عن العام املوظف احنراف على التأدييب اجلزاء توقيع التأديبية هبدف

  .(5)اجلزاء هذا توقع اليت اجلهة حيث من ختتلف قد ولكن الوظيفة مع مقتضيات املتناقض

  : اجلزائية الدعاوى : الثانية احلالة

 خالل من فيها اإلدارة عن موقف احلديث سنحاول الدعوى هلذه اخلاصة للطبيعة نظراً 
 .اجلزائري القانون يف مث ،املقارنة التشريعات بعض

  املقارن القانونيف  :أوالً 

                                                           

 .القضائية السلطة بشأن واملتعلق م 1551 لسنة 1 رقم القانون من 111 ادةامل راجع( 1)
 رقم  الوزراء جملس رئيس قرار من 111  واملادة ، م 1551 لسنة 31  رقم الدولة قضايا قانون من 31  املادة راجع( 2)

 .  م 1551 لسنة 31 رقم للقانون التنفيذية الالئحة بشان م 1551 لسنة  11 
  .297 ص 1س 21/12/1597بتاريخ  العليا املصرية ةاإلداري حملكمةا حكم (3)

 .1 رقم هامش ،سابق مرجع ،اإلداري القضاء - أحكام من إليه أشار وما :احللو ماجد    
 .111 ص ،سابق مرجع ،ةاإلداري القرارات بإلغاء الطعن : سليمان حممد( 4)
القانون  من 12ىل إ 11من  املواد القضاة على التأدييب زاءاجل بتوقيع اخلاص النظام راجع على سبيل املثال( 5)

 هذا من 19املادة  أن حيث .املتضمن القانون األساسي للقضاء 11/15/2111 املؤرخ يف 11-11رقم العضوي
إذا بلغ إىل علم وزير العدل أن قاضيا ارتكب خطأ جسيما، سواء تعلق األمر باإلخالل " :أنه على تنص القانون

ملهين، أو ارتكب جرمية من جرائم القانون العام خملة بشرف املهنة بطريقة ال تسمح ببقائه يف منصبه، بواجبه ا
يصدر قرارا بإيقافه عن العمل فورا، بعد إجراء حتقيق أويل يتضمن توضيحات القاضي املعين، وبعد إعالم مكتب 

 ."اجمللس األعلى للقضاء
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 قضاء عن اخلاصة املستقلة ةالطبيع ذي اإلداري القضاء فروع من اجلزائي القضاء يعد
 للقضاء بالنسبة الشأن هو كما املشروعية بقضاء يتصل كان وإن الكامل القضاء أو اإللغاء
 .(1)التأدييب

لتوقيع  املصتص القاضي إىل باللجوء باملبادرة اإلدارة تقوم اجلزاء قضاء نطاق ويف
سواء   ،األفراد جانب من تقع اليت ،املصالفات لبعض بالنسبة اجلنائية الصبغة ذات اجلزاءات

 اليت واللوائح للقوانني ملصالفتهم نتيجة اجملتمع أفراد من غريهم من أو املوظفني من كانوا
 .له خصص ملا أداءه وتكفل ،العام املال حتمي

 اإللغاء دعوى يف املتمثلة العادية ةاإلداري عن الدعوى متاماً  ختتلف هنا اجلزائية والدعوى
 معني، تصرف على اجلزاء توقيع إىل الدعوى اجلزائية هتدف حيث امل،الك القضاء ودعوى
 بشكل يظهر الدعاوى هذه ويف ،خاصة طبيعة ذات إدارية دعوى األصل يف فإهنا وبذلك
 املدعي موقف وقوفها من ذلك يستتبع مع ما القضاء إىل أوالً  باللجوء اإلدارة التزام واضح

 يف الشأن هو كما حاهلا وهنا ،ثباتباإل اخلاصة واألعباء الصعوبات وحتملها الدعوى يف
 إىل باللجوء لتزامهاإ مث املصالفة إثباتتقوم ب ةاإلداري اجلهة أن حيث من التأديبية الدعاوى
 اجلزاء لتوقيع واملستندات لألوراق حاملة ،(أو اجلزائي التأدييب القاضي) املصتص القاضي
 ،واجلزاء االهتام سلطيت بني والفصل الختصاصحيث ا من األدوار يف التوزيع هذا ،املناسب

، اجلزاء بتوقيع ختتص اليت واجلهة ،وعرضها املصالفات إثبات تتوىل اليت اجلهة بني الفصل أي
 القانون يف الشأن هو كما احلاالت هذه مثل يف اإلداريالقانون  يسود عاماً  أمبد يعد

 اليت اجلرائم أو املصالفات يف قوبةالع بتوقيع مبقتضى وظيفته القاضي خيتص حيث ،اجلنائي
 .قضائية وضمانات إلجراءات طبقاً  االهتام سلطة عليه تعرضها

 جنائية جزاءات توقيع سلطة ختوهلا ال فإهنا لإلدارة هبا املعرتف االمتيازات كانت وأياً 
 القضاء هبا ذلك خيتص من واستثناء العادي ائيز اجل بالقاضي أصالً  منوطة جزاءات باعتبارها

 ختتص اليت فرنسا يف الكربى الطرق ملصالفات بالنسبة احلال هو كما ،اإلداري اجلزائي

                                                           

 .113 ص ،سابق مرجع ،اإلداري القانون يف اإلثبات نظرية :موسى الدين كمال أمحد( 1)
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 مالحظة مع (1)اجلنائية باجلزاءات الشبه ذات اجلزاءات بعض بتوقيع بشأهنا ةاإلداري احملاكم
 هلا، شصاص اخلاضعنياأل حيث من اجلزائية الدعاوى عن ختتلف التأديبية الدعاوى أن

 على فيمكن رفعها اجلزائية الدعوى أما ،وحدهم املوظفني على تطبق بيةالتأدي فالدعوى
 وأخرى ،تأديبية جرمية يشكل قد الفعل نفس أن ومالحظة الدولة، أرض على املقيمني مجيع

 املنظمة القوانني يف عليها املنصوص اجلزاءات التأديبية احملاكم وتوقع الوقت، ذات يف جنائية
  .(2)حماكمتهم جتري من لشؤون

 ة،اإلداري الدعاوى بدراسة املهتمة اإلداري القانون مؤلفات من الكثري أفردت فرنسا ويف
 بدعاوى يعرف فيما واضحة بصورة يبدو الذي اجلزائي القضاء لدراسة مستقالً  قسماً 

 ر فقد أسند املشرع خمالفات الطرقالعام، أما يف اجلزائ املال محاية بقصد خمالفات الطريق
 مصر يف أما ،(3)ةاإلداريمن قانون االجراءات املدنية و  712قضاء العادي وفقا الختصاص ال

 على املصالفات بعض توقيع يف بالنظر اإلداريالقضاء  اختصاصات الدولة جملس حدد فقد
 اليت الدعاوى ضمن تندرج ال اجلزائية من الدعاوى الصورة هذه فإن وبالتايل احلصر سبيل
 تتمثل اجلزائية الدعاوى فإن النحو هذا وعلى ،حالياً  عامة بصفة الدولة جملس بنظرها خيتص

 القضاء أمام مثيل هلا ليس اليت ،فرنسا يف حالياً  املوجودة الطريق خمالفات دعاوى صورة يف
 .(4)املصري اإلداري

 اجلزائري القانون يف : ثانياً 

 اجلزائية دعوىال يف مدعيةً  تقف ال كانت وإن اإلدارة فإن اجلزائري النظام يف أما
 إجيابياً  موقفاً  تتصذ أهنا إال املقارنة، األنظمة بعض يف احلال هو كما اهتام باعتبارها سلطة

 اليت العامة للنيابة واملستندات األدلة بتقدمي تقوم حيث ،للدعوى خالل حتريكها من فيها
 ذلك يتضح ،ةاإلدار  من واملستندات األوراق لتلك تسلمها بعد الدعوى اجلزائية برفع تقوم

                                                           

 .113 ص ،سابق مرجع ،اإلداري القانون يف اإلثبات نظرية :موسى الدين كمال أمحد( 1)
 .ومابعدها 911 ص ،سابق مرجع ،اإلداري القضاء : احللو راغب ماجد( 2)
احملاكم العادية املنازعات أعاله ، يكون من اختصاص  711و  711خالفا ألحكام املادتني  712تنص املادة ( 3)

 ...".خمالفات الطرق 1 -: اآلتية
 .111 ص  ،سابق مرجع ،اإلداري القانون يف اإلثبات نظرية :موسى الدين كمال أمحد( 4)
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يونيو  17 املؤرخ يف 199-11أحكام قانون االجراءات اجلزائية من خالل األمر  خالل من
ذا القانون ومنهم ما ورد من هؤالء املوظفني واألعوان من نص عليه هاملعدل واملتمم،  1511

 :قوانني خاصة ذكره يف

 الفئة المحدد في قانون اإلجراءات الجزائية -أ

 األعوان املصتصون يف الغاباتاملوظفون و : أوال

 نونن مهمة البحث والتحري يف جنح وخمالفات قاو لو محاية األراضي واستصالحها فيت
إىل  وتثبت هذه اإلجراءات وترسل ،21 الغابات والتشريع الصيدي ونظام السري طبقا للمادة

 .وكيل اجلمهورية

ة مهمة الضبطية ارسمن ق ا ج الواردة صالحية مم 27خولت املادة : الوالة: ثانيا
اجلرائم السياسية واجلرائم )من الدولة أو جناية ضد أحدوث جنحة  ةالقضائية يف حال

 بأن السلطة يف حالة االستعجال أي عند عدم علم الوايل( الدولة قتصادية املاسة بأمناال
 .باحلادث القضائية قدُ أخطرت

 الفئة المحددة في قوانين خاصة -ب
من ق ا ج عندما حررت جبواز مباشرة املوظفني وأعوان اإلدارة  21نصت عليها املادة 

 :العمومية ومن بينهم هؤالء املوظفني واألعوان جند
وهذا ما نصت عليه  ،يف اجلرائم اليت تعد انتهاكا لتشريع العمل  :مفتشو العمل  - 1
 .1551 – 12 - 11املؤرخ يف  03 - 90 :من القانون رقم 11املادة 
حيث خيول هلم قانون اجلمارك صالحية تفتيش البضائع ومراقبة  :جلماركأعوان ا  - 2

 .هوية األشصاص الذين يدخلون اإلقليم اجلمركي أو خيرجون منه
 11 - 59فهم مكلفون طبقا للقانون رقم  :مفتشو األسعار ومفتشو التجارة  - 3

ري والبحث يف واملتعلق بالنافسة ومراقبة األسعار بالتح 1559 - 11 - 29املؤرخ يف 
 .املصالفات اليت تقع خرقًا للتنظيم
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 11 - 13املؤرخ يف  11 - 11خول القانون رقم  :مفتشو الصيد وحرس الشواطئ  - 1
املتعلق بالصيد البحري وتربية املائيات هؤالء املفتشون بضبط املصالفات اليت تقع  2111 -

حجة حلني إقامة الدليل من  خرقا ألحكام هذا القانون حيث حيررون بشأهنا حماضر تكسب
 .املتهم الرتكاب املصالفة على عكس ما ورد به

 بعض يف استثناءاً  املدعي موقف تقف اجلزائية ىالدعاو  يف اإلدارة أن نالحظ سبق مما
 املستندات تقدمي تتوىل اليت هي اآلخر البعض ويف ،اهتام سلطة باعتبارها التشريعات

 نطاق عن خيرج اجلزائية الدعوى يف ثباتاإل أن نرى ذلك معو  ،النيابة إىل واألوراق الالزمة
 إال العقوبات قانون يف املقررة تلك عن كثرياً  ال ختتلف اإثباهت وإجراءات قواعد ؛ ألن حبثنا

 : أمهها األمور بعض يف

 والتشريعات الفقه الختالف - اجلزائية الدعوى طبيعة حول اخلالف كان مهما -1
 معظم يف اإلدارة أن إال ،(1)الدعوى هذه يف القانونية واملراكز ومعيارها حول تعريفها

 بعض لتوقيع عامة بصفة اجلزائية الدعوى رفع إىل أو النيابة إبالغ إىل تلجأ احلاالت
 بواسطة إجراءات إدارية سلطات بتقريرها ختتص أو ،اجلنائية الصبغة ذات ةاإلداري اجلزاءات

 بالردع ويطلق عليه واللوائح للقوانني املصالفة لاألفعا بعض ردع هبدف حمددة إدارية
 أما ،املادية أو الطبيعة املالية ذات اجلزاءات معظم توقيع لإلدارة جيوز وهلذا ،(2)اإلداري

 على يرتتب قد ملا نظراً  ؛ بواسطة القضاء توقيعها فينبغي اجلنائية الصفة تأخذ اليت اجلزاءات
 ختضع أن الضروري من فلذلك فراد وحرياهتم؛األ حبقوق مساس من اجلزاءات هذه فرض
 للدستور طبقاً  األفراد حقوق حبماية املتعلقة املبادئ العامة احرتام يتضمن خاص لنظام

 .(3)الدفاع وحقوق واملشروعية املساواة مبدأ وأمهها النافذة والقوانني

                                                           

– دكتوراه رسالة - اإلداري العقوبات لقانون عامة نظرية حنو العقاب من احلد :السيد حممد مصطفى أمني( 1)
 .بعدها وما 311 ص - 1553 - االسكندرية

 .211 ص ،سابق مرجع ،العقاب من احلد : السيد مصطفى أمني( 2)
 .بعدها وما 213 ص ،سابق مرجع ،العقاب من احلد : السيد مصطفى أمني( 3)
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 القانون يف مثيلتها من مرونة وأكثر شكلية أقل الدعاوى هذه يف ثباتاإل قواعد تعد -2
 . األساسية وحقوقهم األفراد بضمانات إخالل أي دون ولكن ،اجلنائي

 يف املعروفة ثباتاإل طرق بشىت (اجلزائية) ةاإلداري اجلرائم إثبات اإلدارة تستطيع -3
 الشهود شهادة على ةاإلداري للجرائم اإثباهت يف االعتماد اإلدارة فتستطيع العقوبات، قانون

 املصتص اإلدارة على عضو ميتنع أنه غري ،مستندات من يدها حتت يقع وما ،اخلرباء وتقارير
 حرية متس وسائل إىل تلك اجلرمية إثبات هبدف يلجأ أن ةاإلداري اجلرمية وحتقيق بضبط
 واحلبس والتفتيش القبض عليه فيمتنع ،ةاإلداري اجلرمية خطورة مع تتناسب وال األفراد

 . اإليطايل تورالدس عليه نص ما وهو االحتياطي

اجلرائم  إثبات عبء فإن املدعية هي اإلدارة أن الدعوى هذه يف األصل كان إذا -1
 ثباتإداري إل جبزاء الصادر اإلداري القرار يتطلب إذ عاتقها، على يقع (اجلزائية) ةاإلداري
 اجلرائم تإثبايف  هنا األمر خيتلف ة، والاإلداري اجلرمية لقيام الكافية األدلة إدارية خمالفة

 على االستثناءات هناك بعض ذلك ومع ،االهتام عاتق على اإثباهت عبء يقع حيث اجلنائية
 الفاعل جانب يف اخلطأ - ةاإلدارياجلرائم  بعض يف - يفرتض املشرع أن منها ،القاعدة هذه

 الشصص يسأل أنه على يفهم ما وهو تلك اجلرائم يف اخلطأ إثبات من اإلدارة اعفاء هبدف
 قرينة االفرتاض هذا أن غري أو إمهال قصد عن ارتكبت سواء يرتكبها، اليت املصالفة عن

 .(1)العكس إثبات يقبل بسيطة

 قد اإلدارة فإن سبق ما إىل وباإلضافة: احملضة ةاإلداري الدعاوى بعض : الثالثة احلالة
 اليت التاحلا يف هو كما معينة، يف حاالت وذلك ةاإلداري الدعوى يف املدعي موقف تقف

 االمتياز هذا مباشرة عدم فيها اليت تفضل احلاالت ويف املباشر التنفيذ بامتياز فيها تتمتع ال
 فإن النحو هذا وعلى، القضاء إىل أوالً  تلجأ ولذا للمسئولية التعرض خشية به متتعها رغم

 ميكن حملضةا ةاإلداري املنازعات بشأن اإلداري القضاء إىل اإلدارة فيها تلجأ اليت احلاالت
 : نوعني إىل تقسيمها

                                                           

 .ومابعدها 115 ص ، ومابعدها 119 ص  ،سابق مرجع ،املدين القانون شرح يف الوسيط :السنهوري ( 1)
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 جمربة تكون مث ومن ،املباشر التنفيذ بامتياز اإلدارة فيها تتمتع ال حاالت : األول النوع
 لتوقيع اجلزاء أو حقوقها على للحصول الوحيد الطريق باعتباره االدعاء موقف الوقوف على

 مبوجب إال املؤسسة حل أو تصرف إبطال جيوز ال أنه سبق فيما ما قلنا ذلك ، من(1)املقرر
 .قضائي حكم

 متتعها رغم ابتداء القاضي إىل اللجوء خمتارة اإلدارة فيها تفضل حاالت : الثاين النوع
 باختيارها وليس االدعاء موقف جانبها من الوقوف يكون وبذلك ،املباشر التنفيذ بامتياز

 حلماية مركزها للتنفيذ قابل قضائي حكم على للحصول الوحيدة الوسيلة باعتباره
 ففي ،إداري مبوجب عقد التزاماته بتنفيذ مورد أو مقاول التزام عدم حالة فمثالً  ،(2)القانوين

 عن املمتنع إلجبار القضاء إىل باللجوء احلق تضررت إن لإلدارة جيوز فإنه ،احلالة هذه
 .جربياً  تنفيذاً  وتنفيذه حبقها حكم استصدار خالل من وذلك ،التنفيذ

 العدل حمكمة سيما وال املساواة ومبدأ اإلنسان حبقوق املهتمني بعض أن والواقع
 اإلدارة تعد وبالتايل الفرد، الضعيف للطرف رعاية فيها التوسع و الطريقة هذه األوروبية حتبذ

 أحكامها بعض يف املذكورة احملكمة اختذت وهلذا ،فرد أي شأن شأهنا احلالة هذه يف
 أية هلا ليس ةاإلداري املنازعة أطراف من طرفاً  باعتبارها دارةاإل من مواقف واضحة القضائية
 يتضمنه الذي اإلنسان حقوق مبادئ من يعترب املساواة مبدأ أن على أساس ،امتيازات
 يعلو األخري القانون هذا أن - أيضاً  - احملكمة هذه قررت بل ،اإلنساين الدويل القانون

 داخلي نص هناك كان إذا أنه مبعىن ،الداخلي ونالقان املقررة يف والقواعد املبادئ على
 يعمل وال اإلنساين الدويل القانون يطبق فإنه اإلنساين، القانون مبادئ من ملبدأ خمالف
  .(3)املصالف الداخلي بالنص

                                                           

 .937/912 ص  م 1519  القاهرة. دار الفكر العريب – ةاإلداري للعقود العامة األسس : الطماوي سليمان( 1)
 .119 ص - سابق مرجع  اإلداري القانون يف اإلثبات نظرية : موسى الدين كمال أمحد ( 2)
 ،سابق مرجع ،العقاب من احلد :مصطفى السيد أمني :لدى إليها املشار العديدة األحكام الشأن هذا يف راجع( 3)

 .121 ص
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 من جهة دور الخصوم والقاضي ثباتالقواعد األساسية لإل :الفصل الثاني

، فهما ثباتجراء املتصذ جزءا من عبء اإلجيب أن يتحمل الطرفان مهما كان منط اإل
اللذان عرضا نزاعهما أمام القضاء، فمبادرهتما برفع الدعوى ال تعد عبئا هبذا املعىن إال إذا 

 كنا القاضي من احلصول على تفاصيلأراد احلصول على حكم حيمي مراكزمها، وجيب أن مي
  .ايبة املعروضة أمامه، حيث ميارس دوره االجياإلداريالدعوى 

، ويف املبحث الثاين دور القاضي ثباتوعليه سنتناول يف مبحث أول دور اخلصوم يف اإل
 .ثباتيف اإل اإلداري
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 ثباتدور الخصوم في اإل: المبحث األول

ة واليت يضطلع هبا القاضي، فإن اإلداريجبارية يف املنازعات إجراءات التحقيق إمبا أن 
تق اخلصوم، فهما يساعدانه يف اجناز مهمته، وال ذلك خيفف من األعباء الواقعة على عا

ميكنهم احللول حمله، إذ جيب عليهم فقط حتديد املسألة حمل النزاع واليت خيتلفون بشأهنا على 
 .مستوى الوقائع

بل البد للقانون أن يتماشى  ،على عناصر قانونية وحسب ثباتوال ينصب عبء اإل
نفسه، فمن خالل ذلك البد من  إثباتىل إال حيتاج  واحلالة امللموسة أو الواقعية، والقانون

يف اجملال "البينة على من ادعى"مكانية تطبيق قاعدة إمث مدى  ثباتالتعرض لعبء اإل
 .اإلداري

 : ثباتعبء اإل: المطلب األول

 عليه تتوقف أمر إثبات به يناط إذ ،يتحمله ملن بالنسبة صعبة ومهمة عبء ثباتاإل يعد
 األمر ويزيد ،جيري ملا املتفرج موقف خصمه يقف بينما ،للدعوى هائيةالن أغلب النتيجة

 يفسر ما وهذا فيها، ومشكوك نادرة األحيان أغلب يف تكون ثباتاإل أن عناصر صعوبة
 املدعي على القانون فيه يفرض مركز أي ،"(1)ثباتاإل عبء" وهو يطلق عليه الذي االسم
 اليت املصلحة فوات إىل يؤدي القانوين العبء اهذ وخمالفة ،ملصلحته الذاتية به القيام

 .(2)العمل يستهدفها

 أهو ،به املكلف الطرف حتديد فينبغي ،يتحمله ملن بالنسبة عبئاً  يعد ثباتاإل كان وإذا
  ؟(3)معاً  مها أم عليه املدعى أم املدعي

                                                           

 القانون شرح يف الوسيط :السنهوري .ومابعدها 11 ص ،سابق مرجع ،اإلثبات قانون شرح :النداوي وهيب أدم( 1)
 واألنظمة الفقه اإلسالمي يف اإلثبات ونظام القضاء :هاشم حممود  .بعدها وما 19 ص، سابق مرجع :املدين

 .ومابعدها 11 ص ،سابق مرجع ،لإلثبات لعامةا النظرية :تناغو مسري .ومابعدها 191 ص، سابق مرجع ،الوضعية
 . 31 ، ص 2111 - االسكندرية االجرائي، منشأة املعارف، للجزاء العامة النظرية :حسني علي حسني( 2)
 191 ص ،سابق مرجع ،الوضعية واألنظمة اإلسالمي الفقه يف اإلثبات ونظام القضاء : هاشم حممود ( 3)
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 نالحظ القانونية األنظمة أغلب ، وكذا(1)اإلسالمي الفقه كتب بعض استقراء من
 حسن لضمان وذلك املدعي، عاتق على يقع ثباتاإل عبء يف األصل أن على مجاعهاإ

 عليه اهلل صلى) الرسول حديث إىل القاعدة هلذه اإلسالمي الفقه إقرار ويرجع ،العدالة سري
 أياً  الدليل هنا بالبينة ، واملقصود(2)أنكر من على واليمني ادعى من على البينة) وسلم
 هذه إقرار على احلديثة القانونية األنظمة ومعظم الفقه اإلسالمي يتفق ، وبذلك(3)كان

 .(4)القاعدة

 املدين القضاء أمام تسري يدعيه ما إثبات عبء املدعي حتمل قاعدة أن بالذكر وجدير
 طبقاً  ،العامة النيابة على ثباتاإل عبء يقع حيث اجلنائي القضاء أمام أيضاً  تسري كما

 يقوم حىت املتهم براءة وبافرتاض ،العمومية الدعوى يف املدعي باعتبارها العامة للقواعد

                                                           

 197 ص ،سابق مرجع ،الوضعية واألنظمة اإلسالمي الفقه يف اإلثبات ونظام اءالقض :هاشم حممود :ذلك راجع( 1)
 . 11و  13و  12 رقم هامش  مراجع من إليه أشار وما بعدها وما

 حممد .شرحه وراجع ، 197 ص  النشر تاريخ يذكر مل  الرياض 5 ج  للشوكاين األوطار نيل يف احلديث راجع( 2)
 . 329 ص ،سابق مرجع، اإلسالمية ريعةالش يف اإلثبات وسائل :الزحيلي

 . 197 ص ،سابق مرجع ،الوضعية واألنظمة اإلسالمي الفقه يف اإلثبات ونظام القضاء : هاشم حممد حممود( 3)
تنفيذ  يطلب من "بأن قررت حيث العامة القاعدة هذه على الفرنسي املدين القانون من 1319  املادة نصت فقد( 4)

النص  راجع "االلتزام من التصلص إىل أدت اليت الواقعة أو الوفاء إثبات التصلص يدعي من لىوع إثباته عليه التزام
 كذلك .11 ص  سابق مرجع -2 ج - املدين القانون شرح يف الوسيط :السنهوري الرزاق عبد .هامش لدى

 املدين وعلى االلتزام اتإثب الدائن على "أنه على تنص واليت ، املصري اإلثبات قانون من األوىل املادة عليه نصت
 الفقرة القاعدة هذه على نصت كما م، 1517 لسنة 29 رقم املصري اإلثبات قانون راجع، "منه التصلص إثبات
 واملنكر ، الظاهر خبالف يتمسك من هو املدعي أن "بقوهلا العراقي اإلثبات قانون من السابعة املادة من الثانية

 اإلثبات، قانون شرح :النداوي وهيب آدم :العراقي اإلثبات شرح يف راجع ." االصل بإبقاء يتمسك من هو
 أن الدائن وعلى الذمة براءة األصل "بقوهلا االردين املدين القانون من  13  املادة ، أيضاً 11 ص سابق مرجع
 املدنية وادامل يف بالقرائن اإلثبات :املصاروه حممد يوسف: األردين اإلثبات شرح راجع يف. " نفيه وللمدين يثبت

 21  رقم اليمين اإلثبات قانون نص كما ، 29 ص  م 1551  عمان ،والتوزيع الثقافة للنشر دار مكتبة ،والتجارية
 البينات قانون بأن لبناين، علماً  موجبات  312  املادة كذلك ، املدعي البينة على أن على م 1552 لسنة 

 1515 لسنة  71  رقم السوري املدين القانون وال ، النص هذا مثل مل يتضمن م 1511 لسنة  395  رقم السوري
 القضاء :هاشم حممد حممود :ذلك يف راجع .القاعدة هبذه يأخذ مل املشرع السوري أن يعين ال ذلك أن إال ، م

 . 2  رقم هامش  197 ص - سابق مرجع ،الوضعية اإلسالمي واألنظمة الفقه يف اإلثبات ونظام
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 ألول أجرم من أو عائداً  منهم كان سواء من مجيعاً  املتهمون منها ويفيد ،على إدانته الدليل
 .(1)مرة

 خالفاً  يدعي من هو وإمنا الدعوى رافع هو بالضرورة يكون ال ثباتاإل يف واملدعي
 هو عام مبدأ ثباتاإل قواعد على يسيطر إذ ،عليه مدعى أو مدعياً  كان سواء ثابت ألصل

 يقيم أن عكسه يدعي من فعلى وهلذا، ظاهراً  أو عرضاً  أو أصالً  الثابت احرتام، الوضع
 .(2)عليه الدليل

 يكلف فال ظاهراً  أو عرضاً  أو أصالً  الثابت األصل له يشهد من وهو اآلخر الطرف أما
 املدعي عجز فإن ،سليب موقف اختاذ حىت أو االدعاء ارإنك جمرد يكفيه وإمنا هثباتإل بشيء

 .(3)اآلخر الطرف دعواه وكسبها خسر ثباتاإل عن

 ،،،وفرضاً  وعرضاً  أصالً  ،الظاهر خالف يدعي من هو املدعي كان وملا

 ؟؟ وفرضاً  وعرضاً  أصالً  بالظاهر فما املقصود 

 فاألصل ،هلا اخلارجة والظواهر األشياء طبيعة حسب على كان ما هو : أصالً  الظاهر
 أن الظاهر األصل هذا خالف يدعي ومن بدين مشغولة غري خالية أهنا املرء ذمة يف الظاهر
 صاحب يعترب الشيء على يده يضع من أن هو العينية احلقوق يف واألصل ،يدعي ما يثبت
 .(4)عليه حق

                                                           

 . بعدها وما 111 ص  ،م 1572  صنعاء ،اليمين القانون يف اجلزائية اإلجراءات تنظيم : زيد إبراهيم حممد( 1)
 . بعده وما 11 ص ،سابق مرجع ،1 ج ،اإلثبات رسالة : نشأت أمحد( 2)
 وما 197 ص ،سابق مرجع ،الوضعية واألنظمة اإلسالمي الفقه يف اإلثبات ونظام القضاء :هاشم حممد حممود( 3)

 عليه يكون ينكر من فإن دعى،ا من على البينة كانت إذا نهأ إذ اإلسالمية الشريعة يف الوضع وخيتلف ، بعدها
 أدعى من على البينة" وسلم عليه اهلل صلى الرسول حلديث وفقاً  وذلك مييناً  حيلف أن الدعوى حىت يكسب

 عليه اهلل صلى الرسول بني وقد ،197 ص السابق املرجع  األوطار نيل يف احلديث راجع "من أنكر على واليمني
 رسول أن عباس البن حديث ففي ، ذمياً  كان ولو ، إليه توجه من به يقسم أن جيب الذي نص اليمني وسلم

 .احلديث هذا إىل أشار شيء عندك ماله هو إال إله ال الذي باهلل احلف :لرجل وسلم قال عليه اهلل صلى اهلل
 . 131 ص ،سابق مرجع ،ةاإلداري مةاخلصو  وخصوصية اإلداري القضاء :باحنيد خالد

 . بعدها وما 11 ص ،سابق مرجع ،اإلثبات قانون شرح : النداوي وهيب آدم ( 4)
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 الظاهر ذلك انقلب عليه املدعى على دينه املدعي أثبت إذا يعين عرضاً  الظاهر أما
 إىل املدعي من ثباتاإل عبء ينتقل وهنا الدليل، ذلك طريق عن عرضاً  ظاهر إىل أصالً 

 املدعى أبرز فإذا ،عرضاً  الظاهر إىل أصالً  الظاهر انقلب بالدين سنداً  أبرز فإذا ،املدعى عليه
 .(1)حاله إىل أصالً  الظاهر عاد الدين بوفاء سنداً  عليه

 سند وجود فإن ،قانونية بقرينة القانون يفرتضها اليت احلال وفه فرضاً  للظاهر وبالنسبة
 جانب من اليمني أما العكس، يثبت مل ما املدين ذمة براءة على داللة املدين بيد الدين

 الظاهر خالف يدعي من هو فاملدعي لذلك ،الظاهر األصل إلبقاء فمطلوب املدعى عليه
 تنتقل الصفات وهذه ،بالظاهر يتمسك من فهو عليه املدعى أما ،فرضاً  أو أو عرضاً  أصالً 
 .(2)ثباتاإل عبء معه وينتقل األصل هذا بتغيري

 حلني سليب موقف باختاذ ذكرنا كما عليه املدعى يكتفي العامة القاعدة هلذه وطبقاً 
 صحة على املقنع ثباتاإل بتقدمي املدعي قيام عدم إىل استناداً  الدعوى برفض احلكم صدور
 يثبت ما لتقدمي عليه املدعى على الدور حل فقد الكايف ثباتاإل املدعي قدم اأما إذ ،دعواه
 املدعى موقف فإن احلالتني كال ويف ،(3)مواجهته يف للمدعي قضي وإال االدعاء صحة عدم
 لتقدمي الدور حيل عندما الثانية احلالة يف يتوىل إذ ،املدعي موقف من وأفضل أيسر عليه

 دفاعه يبدأ وبالتايل ،مستندات من لديه ما قدم قد املدعي يكون أن دبع للرد الالزم ثباتاإل
  .(4)املبادرة موقف يتصذ املدعي أن حني يف أساسها على

 حيتمل القول أو الزعم فإن املدعي من يقدم زعم أو قول عن عبارة دعاءاال كان وإذا
 يف حكم من واقعلل ملا شصصي تصور باعتباره هإثبات عليه يقع ولذا ،اخلطأ أو الصواب
 أو حمقاً  يكون وقد ،القضائية املطالبة هو معني قانوين بشكل يكون التصور وهذا ،القانون

 فطبقاً  ذلك ومع ،باحلضور خصمه ويكلف الدعوى يرفع من هو املدعي أن أي حمق، غري
                                                           

  :راجع تفصيالً  ، بعدها وما 11 ص  سابق مرجع :النداوي وهيب آدم(1)
  . 11ص ،سابق مرجع ،املدين القانون شرح يف الوسيط :السنهوري     

 .911 ص  م 1553القاهرة  ،العربية النهضة دار ،املدين القضاء قانون يف الوسيط : وايل فتحي ( 2)
 . ومابعدها 17 ص مرجع سابق، ،املدين القانون شرح يف الوسيط : عبد الرزاق السنهوري( 3)
 . بعدها وما 19 ص ،سابق مرجع ،اإلداري القانون يف اإلثبات نظرية :موسى الدين كمال أمحد( 4)
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 ثبتأ إذا املدعي فإن ،التقاضي يف دستورياً  مبدأ أضحى الذي الدفاع يف اخلصوم حلق
 ومن ،املدعي ثبتهأ ما عكس إثباتب دعاءاال هذا يدفع أن عليه ىاملدع يستطيع ،دعواه
 ميكن النحو هذا وعلى ،(1)مدعي يصبح بدفعه عليه املدعى أن املرافعات فقه يف أيضاً  املقرر

 ونظراً  ،(2)دعواه خسر قد يكون يعجز فمن ،آخر إىل خصم من ثباتاإل عبء ينتقل أن
 مدلوهلا يف مشكوك وأ غامضة أو نادرة ثباتاإل عناصر تكون األحيان من كثري يف ألنه
 .(3)يتحمله ملن بالنسبة صعبة مهمة يصبح ثباتاإل عبء فإن  أسلفنا كما

 إثباتب التزامه يف ،املدعي عاتق على – عام كأصل – يقع الذي ثباتاإل عبء ويكون
 أم مادية أكانت سواء ،عليها نازعاملت القانونية اآلثار قيامها على يرتتب اليت القانونية الوقائع

 القانوين املركز أو احلق ثباتإل يلزم إذ ،الدعوى رفع على سابقة قانونية وأعمال تصرفات
الدعوى  يف ثباتاإل حمل هو وهذا عليها مرتتباً  أثراً  ويعترب وجوده على تدل اليت الوقائع ثبوت

 .(4)القانونية القاعدة إثباتب ملزم غري عام كأصل املدعي أن مالحظة مع

 القانوين لألثر املرتبة القانونية الواقعة تكون أن ثباتاإل حمل يف يشرتط أو يلزم أنه غري
 الوقائع نظر يف ينحصر القاضي عمل ألن ،الطرفني بني اتفاق حمل وليست عليها، متنازعاً 
 من صحتها رتقدي أو لنظرها حمل فال عليها خالف يوجد ال اليت الوقائع أما عليها، املتنازع
 .(5)القاضي جانب

 ذلك يعين ال عليها املتنازع الوقائع عناصر إثباتب املدعي التزام أن إىل نشري أن وينبغي
 العناصر إثبات يكفي وإمنا ،عليها املتنازع الواقعة عناصر كل إثباتب املدعي يقوم أن

                                                           

  املكتب ،اإلجرائي احلق استعمال يف التعسف :اهلل عبد أمحد جنيب :راجع اإلدعاء تعريف يف التفصيل من ملزيد( 1)
 . ومابعدها 17 ص ،م 2111  اإلسكندرية ،احلديث اجلامعي

 . 12 ص ،سابق مرجع ،لإلثبات العامة النظرية :تناغو مسري( 2)
 . 11 ص ،سابق مرجع، املدين القانون شرح يف الوسيط :السنهوري .12 ص ،السابق املرجع: تناغو مسري( 3)
 . ومابعدها 91 ص ، مرجع سابق،املدين القانون شرح يف الوسيط : عبد الرزاق السنهوري( 4)
 مرجع ،لإلثبات العامة النظرية :تناغو مسري .بعدها وما 32 ص ،سابق مرجع ،اإلثبات رسالة : نشأت أمحد( 5)

  .بعدها وما 17 ص ،سابق مرجع ،املدين القانون شرح يف الوسيط :السنهوري عبدالرزاق .11 ص، سابق
 . 911 ص ،سابق مرجع ،املدين القضاء قانون يف الوسيط :وايل فتحي     
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 ،احلياة يف واملألوف غالبلل وفقاً  األخرى العناصر باقي قيام توافرها على يرتتب اليت الرئيسية
 العناصر إثباتب االكتفاء إىل يؤدي الذي ثباتاإل يف الكايف الرجحان ملبدأ إعماالً  وذلك

 .(1)األخرى العناصر بقيام واالقتناع االعتقاد إىل تؤدي اليت

 األساسية أركانه توافر يثبت أن عليه ينبغي فال ما بعقد املدعي متسك إذا فإنه وعليه
أو  مرهقاً  أو صعباً  يكون قد هذا ألن ،القضائية املطالبة وقت حىت ونفاذه صحته وشروط

 وبالتايل لألمور االعتيادي الوضع أي األصل خيالف ما إثبات عليه يكون وإمنا ،(2)مستحيالً 
 . احلالة هذه يف العقد عناصر مجيع إثباتب املدعي إللزام حمل فال

: أمهها عدة اعتبارات إىل ثباتاإل لعبء ياملدع حتمل يف العامة القاعدة أساس ويرجع
 الوضع واحرتام الواقع األمر بصحة االعرتاف وإىل ،األصل خالف دعىا على من البينة أن

 احلقوق يف األصل وأن ،الذمة براءة هو االلتزامات يف فإن األصل عامة وبصفة الظاهر،
 أو فعالً  الدليل عليه قام ما هو أو الظاهر، هو سائر األمور يف واألصل الواقع، هو العينية
 االجتماعي واألمن العام والنظام احلقوق املكتسبة رعاية إىل ذلك يرجع كما ،(3)فرضاً 

 القانونية احلالة مطابقة عام يفرتض أصل قيام إىل أدى هذا كل،القانونية األوضاع واستقرار
 يثبت الوضع وهذا العكس، تثبت حىت القانون حلكم الدعوى رفع وقت الطرفني بني القائمة

مجيع  يف القاعدة هذه استقرت ذلك وعلى ،فرضية أو فعلية أو أصلية بصفة للشصص
 نظراً  النص غياب مع هبا فتعمل صراحة، عليها تنص مل اليت األنظمة تلك التشريعات حىت

 .(4)القانونية للتنظيمات األساسية من املبادئ العتبارها

                                                           

  .11ص ،سابق مرجع ،املدين القانون شرح يف الوسيط :عبد الرزاق السنهوري( 1)
 . 919 ص ،سابق مرجع ،املدين قانون القضاء يف الوسيط  :وايل فتحي      

 . 11 ص ،سابق مرجع ،اإلثبات قانون شرح : النداوي وهيب آدم ( 2)
  . 11 ص  سابق مرجع ،لإلثبات العامة النظرية :تناغو مسري( 3)

 .  11 ص ،املدين القانون شرح يف الوسيط :السنهوري     
  .بعدها وما 197 ص ،سابق مرجع ،الوضعية واألنظمة اإلسالمي الفقه يف اإلثبات ونظام القضاء :هاشم حممود( 4)

 مرجع ،املدين القانون شرح يف الوسيط :السنهوري .97 ص ،سابق مرجع اإلثبات، قانون شرح :النداوي آدم
 . 911 ص ،سابق مرجع ،املدين القضاء قانون يف الوسيط  :وايل فتحي .17 ص ،سابق
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املوجودة يف القانون املدين  ثباتن قاعدة عبء اإلفنجد أ :ةاإلداري المنازعاتأما في 
ة عن الدعوى اإلداريوالقانون اجلنائي ال تطبق بتمامها، نظرا الختالف طبيعة الدعوى 

حيث إن الدعوى املدنية تقوم على أساس املساواة بني الطرفني،  ،(1)املدنية واجلنائية
ة فتقوم على أساس اإلداريالدعوى ، أما يف ثباتواملساواة يف الغالب تؤدى إىل حرية اإل

 : التفاوت بني أطرافها، ألهنا تقوم بني طرفني

قوية وسلطة وتتمثل قوهتا يف كوهنا تتمتع بامتيازات  يأحدمها اإلدارة وهي طرف قو 
 .  ، كما أن األوراق واملستندات حتت يدهاعامة

ألول وإىل التعامل ضعيف حيتاج بصفة دائمة إىل الطرف االطرف الالفرد، وهو : والثاين
معه وخيشى إجراءاته الشديدة اليت ينص يف العقود عادة على أن تتمكن منها اإلدارة مبا 

 . هذا إذا كانت العالقة بينهما تعاقدية –نسميه بالشروط غري املألوفة 

أما إذا كانت العالقة بني اإلدارة والفرد تقوم على أساس قرار إداري فإن اإلدارة تنفرد 
القرار، وال يعلم الفرد حقيقة ما يتضمنه من وقائع وبيانات، ويف ضوء االمتيازات بإصدار 

، يف حني يقف الفرد الضعيف (2)اليت تتمتع هبا اإلدارة فإهنا تقف يف مركز املدعى عليه غالبا
يف مركز املدعي، األمر الذي يرتتب عليه نشوء ظاهرة عدم التوازن بني الطرفني يف الدعوى 

وسلطاته اإلستيفائية يف إطار الفصل يف  اإلداريم إظهار الدور اإلجيايب للقاضي اليت تستلز 
الدعوى وترجيح كفة أحد الطرفني على اآلخر مع التزامه باألصول القضائية، وبالتايل فإن 

ة وإن اختلفت عن الدعوى املدنية واجلنائية من حيث عدم التساوي بني اإلداريالدعوى 
معهم يف أن الدعوى تقوم بني طرفني وإن الطرفني قد خيتلفان يف  أطرافها إال أهنا تتفق

                                                           

، اإلداريثبات يف القانون نظرية اإل: أمحد كمال الدين موسى. 13ص  ،سابق مرجع: يمصطفى كمال وصف( 1)
ص  2111. رقابة القضاء على أعمال اإلدارة، دار النهضة العربية: السيد خليل هيكل .21ص ، سابق مرجع
 .317ص  1571، دار النهضة العربية طبعة "قضاء اإللغاء " رقابة القضاء ألعمال اإلدارة : طعيمة اجلرف .111

قوق دكتوراه مقدمة لكلية احل ،دراسة مقارنة ،اإلداريمال اإلجراء نظرية االحنراف يف استع: فؤاد حممد موسى
 . 272، ص 1559جامعة أسيوط 

 العريب، القاهرة دار الفكر، 1طة وإجراءاهتا، اإلداريالوجيز يف املبادئ العامة للدعوى : يعبد العزيز خليل بديو ( 2)
 . 111ص  1511
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العالقة اليت تربط بينهما، وهذا اخلالف لكي حيسم البد من اللجوء إىل القضاء، والقاضي 
ة اإلدارييفصل يف الدعوى يف ضوء ما يقدم له من أدلة، وعليه فإن دور القاضي يف الدعوى 

يف  ثباتنية من حيث املبدأ، فالقاضي ال يكلف باإلهو نفس دور القاضي يف الدعوى املد
ن يقنع القاضي بصحة دعواه أاألصل وإمنا يكلف اخلصوم، حيث أن صاحب الشأن ملزم ب

األصل براءة بأن "ة هو املدعي طبقا للمبدأ الذي يقضي اإلداريوصاحب الشأن يف الدعوى 
 .(1)"ثباتالذمة ومن يدعي خالف الظاهر عليه اإل

، ثباتة يدعى خالف الظاهر، لذلك يقع عليه عبء اإلاإلداري الدعوى واملدعي يف
، فعدم املساواة بني الطرفني يزداد حدة نتيجة ثباتوبالتايل فإن االدارة تعفى من عبء اإل

 .(2)لذلك، ويطرح املشكل يف الواقع بصورة خمتلفة حسب نوعية النزاع

" ما يدعيه إثباتعلى املدعي "نسي وتبدو الصيغة املستعملة من قبل جملس الدولة الفر 
بأن العارض مل "، فهو يسجل ثباتواضحة يف احلالة اليت يرفض فيها الطلب لنقص يف اإل

يثبت بأن القرار حمل الدعوى مت اختاذه هلدف خارج عن املصلحة العامة، وتبعا لتلك 
قبل جملس  ، لكن ال تستعمل تلك الصيغة من(3)"الشروط ال ميكن قبول دعوى السيد الزال

صاحلة لتدعيم دعواه،  ثباتالدولة إال عندما ال يقدم العارض جبالء ووضوح أية وسيلة لإل
وتعين أنه إذا مل يقدم دليال كافيا فإن الرفض سوف يكون مصري دعواه، وبالتايل يتحمل 

 .ثباتخماطر اإل

دم استعمال سلطته التقديرية للبحث عن احلقيقة عندما يق اإلداريوعلى القاضي 
ىل سلطته إالعارض حججا كافية دون أن يقدم الدليل الثبويت، حيث يلجأ القاضي 

 . التحقيقية قصد البحث عن احلقيقة وأن يقوم مبهامه على أحسن وجه

                                                           

 . 12و 11 ص ،مرجع سابق،املدين القانون شرح يف الوسيط : عبد الرزاق السنهوري: للتفصيل أكثر انظر( 1)
 . 11ص. مرجع سابق: حلسني بن الشيخ آث ملويا( 2)
: حلسني بن الشيخ آث ملويا: أشار اليه. 21/13/1591قرار جملس الدولة الفرنسي يف ( Lasalle)قضية الزال ( 3)

 . 15ص . مرجع سابق
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بأن العقوبة املسلطة  ةاإلداريأمام احملكمة ( Mottard)وهكذا متسك السيد موتار 
دعيما هلذه االدعاء شهادات صادرة عنه، وقام ت ،عليه مبنية على وقائع مادية غري صحيحة

تقدم الوزير مبالحظات نازع فيها القيمة " موتار"وعند اعالن وزير الداخلية بطلبات السيد 
بأن أقحم عناصر أخرى للمعلومات، وقد الحظ جملس " موتار"الثبوتية لشهادات السيد 
دعاءات املضادة، كان من أمام وجود تلك اال: "أنه 11/11/1597الدولة يف قرار له بتاريخ 

ة أن تشرتط من االدارة تقدمي كل الوثائق اليت بإمكاهنا حتديد اقتناع اإلداريواجب احملكمة 
 .  (1)"القاضي والتأكد من صحة ادعاءات املدعي

إذا تبني للمحكمة " :وجند قرارا آخر أكثر وضوحا، فلقد قضى جملس الدولة بأنه
من قبل العارض غري كافية، فإنه حيق هلا أن تطلب من هذا دلة املقدمة ة يف كون األاإلداري

، وبامتناعها عن األمر ميثل ذلك "األخري أن يقدم معلومات إضافية، حول تلك النقطة
 .(2)التدبري التحقيقي قبل الفصل يف مسألة قبول الطلب

ة اإلداريجلزائر مل تعرتف بااللتزامات املفروضة على اجلهة القضائية باة اإلدارياحملكمة 
واخلاصة بسري حتقيق القضايا اليت أخطرت هبا، ويبني لنا هذا االجتهاد القضائي بأن عبء 

، وبالتايل فالقاضي صاحب االختصاص التحقيقي (3)ال يقع فقط على املدعي ثباتاإل
جيب أن يستعمل سلطته ليس فقط ضد االدارة، بل أيضا ضد العارض أي الفرد الطبيعي 

تكميلي والذي يطلبه منه  إثباتب القاضي بتقدمي لتجب األخري لطنفسه، فإذا مل يس
القاضي، فإن دعواه ستستبعد، لكن كذلك يستعمل القاضي صالحياته يف التحقيق ملواجهة 

                                                           

حلسني : أشار اليه. 11/11/1597ة، قرار جملس الدولة الفرنسي يف ضد وزير الداخلي( Mottard)قضية موتار ( 1)
 . 71ص . مرجع سابق: بن الشيخ آث ملويا

حلسني بن الشيخ آث : أشار اليه. 1595/يونيو/21قضية النقابة اجلزائرية للرتبية، قرار جملس الدولة الفرنسي يف ( 2)
 . 71ص . مرجع سابق: ملويا

إذا مل تقم االدارة الدليل على عدم . 11/19/1513، قرار جملس الدولة الفرنسي يف (Sanglier)قضية سانغليي ( 3)
 . 71ص . مرجع سابق: حلسني بن الشيخ آث ملويا: أشار اليه. صحتها، جيب أن تعترب تلك االدعاءات ثابتة
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األشصاص العموميني، فالسلطة اليت يتمتع هبا ختفف من نطاق املبدأ الذي حيمل العارض 
      . (1)هإثباتعبء 

 اإلداريفي المجال "البينة على من ادعى"امكانية تطبيق قاعدة مدى : المطلب الثاني

هتدف األطراف املتنازعة يف  ،(2)"البينة على من ادعى"انطالقا من القاعدة املدنية 
احلصول على  تودىل تقدمي عناصر كافية لتكوين اقتناع القاضي مادام أهنا إ العادية املنازعات

فية لتكوين اقتناع القاضي يعد يف هذا الصدد مسألة حكم حيمي مراكزها، فتقدمي عناصر كا
وذلك لكي يتمكن القاضي من ممارسة نشاطه  ،هامة يتعني على األطراف االلتزام هبا

 .القضائي

يعين إقامة الدليل أمام القضاء على وجود وقائع قانونية بالكيفية  ثباتوإذا كان اإل
 ،القانون إثبات يعين أنه على املدعي ال ثباتوالطرق اليت حيددها القانون، فإن عبء اإل

ألن القاضي يفرتض فيه معرفته للقانون، أما األطراف املتنازعة فعليها فقط توضيح وضعيتها 
 ،ال يتعلق بعناصر قانونية ثباتن عبء اإلإأمام القاضي املطالب بتطبيق القانون، لذلك ف

يطبق على النزاعات ألن القانون الذي جيب أن يكيف على الوقائع جيب كذلك أن 
ومىت قامت بذلك  ،فاألطراف املتنازعة عليها أن تقدم الدليل فقط يف جمال الوقائع ،املتشاهبة

 كان على القاضي أن يطبق القانون على ما ثبت لديه من وقائع، ولذلك فإن القاعدة
 ثباتلإل القانونية اليت ينبغي على القاضي تطبيقها يف شأن النزاع املعروض عليه ليست حمال

ه فهو عمل القاضي وحده واملفروض فيه أنه يعلم بالقانون وعليه إثباتأي ال يكلف اخلصوم ب
 .وحده أن يثبت القاعدة القانونية الواجبة التطبيق على ما ثبت لديه من وقائع

ىل مناقشة مسألة تطبيق قاعدة قانونية على إومع ذلك فقد حيدث أن يلجأ اخلصوم 
على االطالق  ثباتعلى بساط احملكمة إال أن هذا ال يعد من باب اإل واقعة معينة معروضة

                                                           

 . 71ص . مرجع سابق: حلسني بن الشيخ آث ملويا: انظر( 1)
واليمني على من أنكر من املبادئ املقررة يف الفقه االسالمي، حيث روي  ن ادعىالبينة على مأصل هذا املبدأ ( 2)

مرجع : السنهوري". ولكن البينة على من ادعى... لو يعطي الناس بدعواهم الدعى أناس دماء ( "ص)عن النيب 
 . 11سابق، ص 
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وإمنا هو من باب التفسري واالجتهاد ال غري، ألن القاعدة موجودة فعال وال ينازع فيها أحد، 
 .ليه مفعوهلا و كيفية تطبيقهاإوإمنا يدور النزاع حول مضموهنا و حول املدى الذي ميتد 

، هل املدعي أم ثباتمن هو الطرف امللقى عليه عبء اإلولكن من بني أطراف النزاع 
  املدعى عليه؟

جراءات القضائية العادية الذي جيب التأكد من يوجد يف هذا الصدد مبدأ يطبق يف اإل
يلقى  ثباتة هذا املبدأ هو أن عبء اإلاإلداريمعناه احلقيقي يف جمال االجراءات القضائية 

 .على عاتق املدعي

يتمثل يف كون املدعي هو " البينة على من ادعى"عطاؤه لقاعدة إي ميكن ن التربير الذإ
 املنازعةف ثباتلذلك وجب عليه حتمل عبء اإل ،(1)حيمل يف األصل عبء اإلثباتالذي 

أما املدعى عليه فإنه سيجد نفسه أمام القاضي ، هي النتيجة املرتتبة على نشاط املدعي
 .بفعل عمل املدعي

يقع على عاتق املدعي فإن هذا ال يعين بالضرورة أنه جيب  ثباتاإلذا قلنا بأن عبء إو 
عادة إا، فالنتيجة الوحيدة املرتتبة على قاعدة البينة على من ادعى هي إثباهتعليه أن يقوم ب

ال يقع كله على  ثباتذا كانت غري مؤسسة، فاملبدأ هو أن عبء اإلإرفض مزاعم املدعي 
قتناع القاضي أو عدم  إود عناصر من شأهنا أن تكون املدعي ولكن فقط يف حالة عدم وج

ىل املدعي أشصاص آخرون إكفايتها أو قلتها لذلك فإنه من الطبيعي أن يساهم باالضافة 
 .يف البحث عن احلقيقة

لبحث عن الدليل ال تعد غريبة، فإذا أثارت لإن مسامهة األطراف األخرى يف الدعوى 
نه يقع عليها تقدمي جتاه االدعاءات موضوع النزاع فإ هذه األطراف وقائع مادية أو سلبية

 .ثباتالدليل بشأهنا وعلى هذا األساس جيب على أطراف النزاع حتمل جزء من عبء اإل

                                                           

 . 17 ص ،مرجع سابق،املدين القانون شرح يف الوسيط : عبد الرزاق السنهوري: انظر (1)
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من قبل قضاء الغرفة اإلدارية للمحكمة  غالباهي املطبقة  "البينة على من ادعى"وقاعدة 
 . (1)قرارات العليا سابقا وجملس الدولة حليا، ويستنبط ذلك يف عدة

يقع على عاتق املدعي ألن  ثباتمل يصرح يف يوم ما بأن عبء اإل اإلداريالقاضي 
الصيغ القضائية الصادرة عنه بالرغم من عدم وضوحها يف بعض احلاالت فإهنا مل ترتك أي 
جمال للشك يف هذه النقطة، وعلى الرغم من ذلك جيب التقيد هنا باملبدأ املتمثل يف أن 

ن مزاعمه إبدليل كاف ف فإذا مل يأت ،الدليل على ما يدعيهعليه أن يقدم  املدعي جيب
خر بوقائع أخرى ، أما إذا ادعى الطرف اآلثباتتسقط و بالتايل جيب عليه حتمل عبء اإل

 .اإثباهتفعليه أن يقوم ب

مادام أهنا حتاول من  ثباتومن هنا جيب على أطراف النزاع حتمل جزء من عبء اإل
احلصول على حكم حيمي مراكزها، وهذه النظرية هي املطبقة من قبل احملاكم خالل دعواها 

ة وجملس الدولة يف اجلزائر، ويستنبط ذلك من عدة قرارات، غري أنه توجد قرارات اإلداري
 .ثباتملساعدة املدعي يف اإل اإلداريأخرى أين تدخل القضاء 

يرات كافية وواضحة يف دعواه ىل ترب إذا أشار املدعي إىل أنه إمع ذلك جتدر االشارة و 
ن القاضي سيقبل دعواه وبالتايل سيستعمل سلطاته من أجل البحث إدون أن يقدم الدليل ف

 .عن احلقيقة ألن االلتزام امللقى على عاتقه و املتمثل يف الفصل يف املنازعة يتطلب منه ذلك

على  15/11/1551 ة باحملكمة العليا بتاريخاإلداريفقد جاء يف قرار صادر عن الغرفة 
 :(2)أنه

مبا أن املستأنفني ال يقدمون أي مستند يثبت شغل البلدية ألكثر من نصف هكتار "
تأييد "من أرضهم، حيث أن قضاة الدرجة األوىل قدروا الوقائع تقديرا سليما وأنه يتعني، 

بأن البلدية  ة باحملكمة العليا رفضت مزاعم املدعني لكوهنم مل يثبتوااإلداريفالغرفة " قرارهم

                                                           

 . 71ص . مرجع سابق: حلسني بن الشيخ آث ملويا  ( 1)
أ ضد رئيس بلدية عني العصافري .، قضية ورثة ح15/11/1551مؤرخ يف ( ةاإلداريالغرفة )قرار احملكمة العليا ( 2)

 . وما بعدها 111ص  1551العدد الثاين . اجمللة القضائية. بوالية باتنة
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يقع على  ثباتعبء اإل"تشغل أكثر من نصف هكتار، وهذا تطبيق صارم لقاعدة 
واقعة مادية تتمثل يف شغل أكثر من  إثبات، لكن ذلك مربر يف أن األمر يتعلق ب"املدعي

حالة، أو  إثباتتلك الواقعة بواسطة حمضر  إثباتنصف هكتار، وكان باستطاعة املدعني 
بإجراء خربة وهو الشيء الذي مل يطلبوه، إال أنه ال يوجد يف القانون ما بأن يطلبوا األمر 

ة من تلقاء نفسها قبل الفصل يف املوضوع بإجراء خربة طبقا اإلداريمينع من أن تأمر الغرفة 
 ".   من قانون االجراءات املدنية 273للمادة 

اتق املدعي، يقع على ع ثباتبأن عبء اإل (1)كما أكد جملس الدولة يف قرار آخر
لكون الدفوع اليت قدمها األخري ال حتمل دليال يثبت مزاعمه حول هذه الوقائع بالرغم من 

 .  يقع عليه، ومن مث دفوعه تصبح جمردة من كل قيمة قانونية ثباتأن عبء اإل

و ذلك  تدخل القاضية هي اإلدارييف املواد  ثباتإن املسامهة األكثر فعالية يف جمال اإل
دارة العامة يف موقع قوة واليت ة، فاإلاإلداريتساوي أطراف الدعوى يف املنازعة  نظرا لعدم

ذا متسكنا بقاعدة البينة على من إغالبا ما تكون مدعى عليها مقارنة مع املتعامل معها، و 
يقع على املتعامل معها الذي يعد يف أغلب األحيان مدعيا وهي  ثباتفإن عبء اإل ،ادعى

 .ا ألنه يف مواجهة شصص عام بيده امتيازات السلطة العامةمسألة صعبة جدا نظر 

 اإلداريوعليه فإن عدم تساوي أطراف النزاع هو الذي كان السبب يف منح القاضي 
دورا تدخليا يف الدعوى للمسامهة يف البحث عن الدليل و إعادة التساوي بني أطراف 

 .النزاع

                                                           

قرار غري )، قضية درياس مالك ضد وايل سطيف 31/19/1555مؤرخ يف ( رابعةالغرفة ال)قرار جملس الدولة ( 1)
 . 71ص. مرجع سابق: عني حلسني بن شيخ( منشور
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 ةدارياإلالدعوى  إثباتدور القاضي في : المبحث الثاني

 الدعاوى يف خاص وضع هلا" املدعي عاتق على يقع ثباتاإل عبء" إن القاعدة املدنية
 يستلزم الذي األمر الدعوى، أطراف بني الذكر سبق كما توازن وجود لعدم ة، نظرااإلداري
 بتقدمي اإلدارة جراءات التحقيق وبإلزامإيبدأ من  إجيايب بدور اإلداري القاضي قيام ضرورة

 هذه غالبا متلك كوهنا الفرد على النزاع ختفيفا مبوضوع عالقة هلا اليت واملستندات األوراق
يف ضمان التوازن بني أطراف  تقديرية سلطة ثباتاإل إطار يف للقاضي أن كما الوثائق،
 :، سنتطرق يف هذا املبحث اىل املطالب الثالث التاليةةاإلدارياملنازعة 

 ةاإلداريالدعوى  دور القاضي يف رفع: املطلب األول
 مستندات من لديها ما لتقدمي لإلدارة يف توجيه األوامر اإلداريدور القاضي : الثاين املطلب
 ةاإلدارييف ضمان التوازن بني أطراف املنازعة  اإلداريدور القاضي : الثالث املطلب

 ةاإلداريدور القاضي في رفع الدعوى : المطلب األول

ة مرورا بالتحقيق اإلداريبدأ من رفع وحتريك الدعوى يتمتع القاضي بسلطات واسعة ت
ىل حني وضع ملف الدعوى للفصل فيه، وقبل اخلوض إودور القاضي املقرر وحمافظ الدولة 

بعبارة أخرى ما هي ، ة يف حد ذاهتااإلدارييف هذه النقطة البد من الوقوف على املنازعة 
 ؟ةاإلداريهذه الدعاوى 

 : ةاإلداريى أنواع الدعاو : الفرع األول

دعوى التفسري ودعوى فحص مشروعية قرار إداري، لغاء، دعوى اإل: هذه الدعاوى هي
 .ةاإلداريوالدعوى اإلستعجالية طبعا يف املواد  ،ودعوى التعويض
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 :دعوى اإللغاء/  1

ة واملادة اإلداريمن قانون االجراءات  511و 711و 711 املوادنصت عليها هذه الدعوى 
 .املتعلق مبجلس الدولة 11-57 العضوي القانونمن  15

شرع وظف عدة مصطلحات خمتلفة هذه النصوص القانونية جند أن امل وبالرجوع إىل
وتارة  ،من ق إ م 711م ... اليت تكون الدولة ،فتارة يستعمل يف مجيع القضايا ،واحد مبعىن

يستعمل الطعون خر آويف موضع  ،ق إ م 711ة مادة اإلداريأخرى يستعمل إلغاء القرارات 
فاملقصود يف هذه ( تعلق مبجلس الدولةامل 11-57من القانون العضوي  15مادة )باإللغاء 

ة يف الدولة سواء  اإلداريجتاوز السلطة ضد القرارات الصادرة عن السلطة  ىاملواد هي دعاو 
 رياإلدا من أجل إلغاءها من قبل القاضي( ةإقليمية أو مصلحي)كانت مركزية أو ال مركزية 

املصتص لعدم مشروعيتها كوهنا مشوبة بأحد عيوب حاالت جتاوز السلطة فهي أصال 
موضوعية هدفها محاية املركز القانوين للمدعي الذي مسه القرار كما هو أيضا محاية  ىدعو 

  .ملبدأ املشروعية

تعد هذه الدعوى أوسع بابا يف دعوة اإللغاء كون هذه األخرية متشعبة فهي تشمل 
ايل وغري اجملال املنذكر منها اجملال االنتصايب واملهين واجملال العمراين و  ،ن اجملاالتالكثري م

والعمل  اإلداريإن دور القاضي هنا يقتصر على إلغاء العمل  ،...ذلك من اجملاالت 
كما ميكنه فضال عن اإللغاء التعويض عن األضرار النامجة عنه بناءا على   ، اإلنفرادي أصال

 .(1)طلب املدعي

 : دعوى التفسري ودعوى فحص مشروعية قرار إداري/   2

 . 13-57من القانون العضوي  15واملادة  ،من ق إ م 511نصت عليهما املواد 

                                                           

 . 15-17قانون االجراءات املدنية واالدارية من  12فقرة  711ملادة نص اوفقا ل (1)
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  :دعوى تفسري قرار إداري (أ

حتققت هذه الدعوى يف حالة صدور قرار إداري مهما كان نوعه ومصدره يكتنفه 
ا ملن له مصلحة أن يرفع دعوى تفسري أمام الغموض وعدم الوضوح وحيتمل التأويل، فهن

 ،املصتص طالبا إفادته باملعىن احلقيقي السليم الذي قصده صاحب القراراإلداري قاضي ال
املطلوب  اإلداريفدور القاضي يف هذه الدعوى هو النطق باملعىن احلقيقي األصلي للقرار 

 . تفسريه فقط
  :دعوى فحص مشروعية قرار إداري (ب

املصلحة يطلب من خالل رفع هذه الدعوى من القاضي املصتص فحص  وهنا صاحب
مدى مشروعية القرار هل القرار مطابق ومتفق مع القانون أم ال فدور القاضي يف هذه 
الدعوى يقتصر على إعالن على مشروعية القرار أو عدم مشروعيته ال يتعدى إلغاء أو 

 . تعديله

 : دعوى القضاء الكامل/  3

 أصحاب يرفعها اليت القضائية الدعاوى جمموعة هي": أهنا عوابدي على عمار يعرفها
 يف املصتصة، داريةاإل أو العادية القضائية السلطات جهات أمام املصلحة و القانونية الصفة

 هذه ملطالبة هتدف و املقررة، القانونية الشكليات و االجراءات و الشروط جمموعة ظل
 كان إذا ما تقرير وثانيا مكتسبة شصصية حقوق بوجود أوال االعرتاف القضائية السلطات

 الالزم الكامل التعويض تقرير و ضراراأل هذه تقدير و معنوية أو مادية أضرار أصاهبا قد
 .(1)"بالتعويض عليها املدعى ةاإلداري السلطات على احلكم و حلهاالص

يف هذه الدعوى ومسيت بالقضاء الكامل نظرا لتعداد واتساع سلطات القاضي املصتص 
من مث فهي متثل جمموعة و  ،مقارنة بسلطاته احملدودة يف دعاوى اإللغاء وفحص املشروعية

املصلحة أمام القضاء املصتص هبدف املطالبة و ة برفعها ذوي الصفة اإلداريالدعاوى 
                                                           

 املطبوعات ديوان :اجلزائر2 ط ، 2 ج ، القضائي النظام يف الدارية للمنازعات العامة النظرية :عوابدي عمار( 1)
 . 299 ص. 2003 اجلامعية
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شصصية مكتسبة لتقديرات اإلدارة من خالل أعماهلا ( مراكز)عرتاف هلم بوجود حقوق إلوا
تقدير  عندها يتم .مشروعةهبذه احلقوق الذاتية بصفة غري  سمتقد اليت ية واملادية القانون

التقرير بإصالحها وجربها وهذا إما بإعادة  مث ،األضرار املادية واملعنوية النامجة عن ذلك
 .ليها أو دفع مبلغ مايل مستحقاحلالة اليت كانت ع

 يطرح قرار أي جند مل البحث هذا دإعدا يف املستعملة القضائية القرارات جرد خالل من
 نطاق يف يدخل ما نزاع باعتبار القرارات تكتفي إمنا الكامل، القضاء دعوى تعريف فكرة

 توضح أو املوازي، الطريق لوجود لغاءاإل دعوى برفض أو تقضي الكامل، القضاء دعاوى
 /11/12: يف لياالع احملكمة قرار : مايلي منها فقط نذكر بالدعوى متعلقة إجرائية قواعد
 على منصب نزاع نهأ أساس حيلل بالتايل على النزاع أن حيث: "...فيه جاء والذي 1575

 اختصاصه، بعدم صرح عندما بالتايلو  أ،أخط قد وىلاأل الدرجة قاضي أن و ،ملكية حق
 يف نطاق تدخل امللكية حق على املنصبة املنازعات مجيع أن حيث م إ ق 7 للمادة طبقا

 .(1) "...فقط الكامل االختصاص ذات القضائية هةاجل اختصاص

 ضياع عن اجلمارك إدارة مسؤولية أقر الذي 17/11/1557 : يف الدولة جملس قرار وأيضا
 منازعات من مبنازعة يتعلق االمر أن" : فيه وجاء إليها املودعني والعقد العقدية السلسلة
 .(2)"تدرجيي إداري طعن تقدمي يشرتط ال الكامل القضاء

 ة،اإلداري العقود دعاوى و التعويض دعاوىومن أهم وأشهر دعاوى القضاء الكامل 
من ق  711ونصت عليها املادة  ، (3)الرسوم و وبالضرائب باملوظفني اخلاصة املالية املنازعات

 :ة كذلك بالفصل يف اإلداريختتص احملاكم ": إ م مبا يلي 
اوى التفسريية ودعاوى فحص املشروعية ة والدعاإلداريدعاوى إلغاء القرارات  1 - 

 :للقرارات الصادرة عن 

                                                           

 . 207 ص ، 1994 سنة الثاين، العدد القضائية، اجمللة ،12/11/1575 بتاريخ  97512 رقم قرار(  1)
 . 75 ص ، 2002 سنة االول، العدد الدولة، جملس جملة ، 17/11/1557 بتاريخ 128944 رقم قرار( 2)
 .411 ص ،2006 غرداية العربية املطبعة :،اجلزائر االدارة أعمال على القضائية الرقابة: اهلل بدع بن صاحل بكر أبو (3)
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 ،الوالية واملصاحل غري املمركزة للدولة على مستوى الوالية -
 ،ة األخرى للبلديةاإلداريالبلدية واملصاحل  - 
 ة،اإلدارياملؤسسات العمومية احمللية ذات الصبغة  - 
ادة احملددة لإلختصاص النوعي فمن خالل هذه امل ...."دعاوى القضاء الكامل 2 - 

ة مبجالس قضائية ومتمثلة يف كوهنا صاحب الوالية يف فصل يف كل القضايا اإلداريرف غلل
وفيما يتعلق  ،شصاص املعنوية العامة طرفا فيهامهما كانت طبيعتها واليت تكون أحد األ

ت املتعلقة املنازعا: بدعوى القضاء الكامل نصت نفس املادة يف الفقرة األخرية منها 
ة والرامية اإلداريغة صببلدية واملؤسسات العمومية ذات المبسؤولية املدنية للدولة والوالية وال

ففي هذه املادة نص املشرع فقط على دعوى التعويض أو املسؤولية عن  ،إىل طلب التعويض
الكامل ة الصادرة عن هذه األشصاص املعنوية بإعتبارها أهم دعاوى القضاء اإلداريعمال األ

 .وتركت بقية الدعاوى للنصوص اخلاصة

 : ةاإلداريالدعاوى اإلستعجالية يف املواد / 1

، ويستفاد من مضموهنا أن الدعاوى (1)من ق إ م 515نصت على أحكامها املادة 
ة هي إجراء قضائي يطلب من خالله املدعي من القاضي اإلدارياإلستعجالية يف املواد 

لقضائي عادة األمر بإختاذ أحد التدابري اإلستعجالية التحفظية املصتص وهو رئيس اجمللس ا
والتحقيقية املؤقتة محاية املصاحلة قبل تعرضها ألضرار أو خماطر يصعب أو يستحيل تداركها 

إندثارها مع مرور الزمن كما جتدر  ىوإصالحها أو تفاديها مستقبال أو معاينة وقائع خيش
ة اإلدارير تدابري اإلستعجال يف املواد صدد على سبيل احلاإلشارة أن أحكام هذه املادة مل حت
اإلستعجايل املصتص كامل السلطة التقديرية يف  اإلداريبل ذكرت أمهها وتركت للقاضي 

                                                           

عندما يتعلق األمر بقرار إداري ولو  :"على 15-17 من قانون االجراءات املدنية واالدارية 515تنص املادة ( 1)
، أن يأمر بوقف تنفيذ هذا القرار  بالرفض، ويكون موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي ، جيوز لقاضي االستعجال

أو وقف آثار معينة منه مىت كانت ظروف االستعجال تربر ذلك ، ومىت ظهر له من التحقيق وجود وجه خاص 
 .من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية القرار 

 .عندما يقضى بوقف التنفيذ، يفصل يف طلب إلغاء القرار يف أقرب اآلجال
 . "عند الفصل يف موضوع الطلبينتهي أثر وقف التنفيذ 
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مىت وجب له لزومتيها وذلك يف حدود ضوابط إختصاصه النوعي الذي حيرر بني  ،أمر ما
  : التدابري اليت نصت عليها هذه املواد

ر بتوجيه إنذار عن طريق كاتب الضبط الذي حيرر حمضر بفرغ فيه مضمون األم  – 1
  (.حاليا يتم توجيه اإلنذار بواسطة حمضر قضائي)اإلنذار 

حالة كتدبري حتفظ موضوعي معاينة أو وصف وقائع أو حاالت  إثباتاألمر ب  – 2
 إثباتر بمادية وقعت أو على وشك الوقوع خيشى ضياع معاملها بفوات الزمن مثل األم

وجرد أشغال أو تقدير القيمة املنجزة يف مشروع معني أو تعيني خبري لتقدير قيمة العتاد 
 إثباتأو منع باخرة من الرسو يف ميناء وتفريغ هذه البضائع أو  ،املوجود باملشروع وطبيعته

حالة تسرب مياه ويتم ذلك عن طريق أمر حمضر قضائي أو خبري خمتص معتمد لتحرير 
غالبا ما يتم ذلك وفق أمر على ذيل عريضة يوجهه إىل رئيس اجمللس القضائي و  ،حمضر

املصتص والذي يف حالة قبوله يوقع عليه والذي حتدد فيه بدقة مهام اخلبري أو احملضر 
 . القضائي

األمر بصفة حتفظية بوقف تنفيذ قرار إداري يشكل إعتداء مادي أو إستيالء غري   – 3
ماي  22املؤرخ يف  19-11اليت أضافها املشرع مبوجب قانون  إلدارياأو حالة الغلق  مشروع

املتمم واملعدل يف ق إ م كل ذلك ضمن توفر شروط أو ضوابط اإلختصاص النوعي  2111
 . اإلستعجايل اإلداريللقاضي 

فيها املصتص يطلب  اإلداري يقاضالميكن للمتقاضي أن يرفع دعوى إستعجالية أمام 
 ئي أو توقيف أعمال بناء أو إيقافبري مؤقت كتعيني حارس قضافيه بتد أمر إستعجاليا يأمر

 خارج أيام وساعات اخلاصة بالعمل تنفيذ قرار إداري وجيوز تقدمي الدعوى اإلستعجالية
وميكن تقدمي الدعوى للقاضي املصتص حىت قبل قيد الدعوى بسجل كتابة الضبط وحيدد 

حاالت جد إستعجالية أن يأمر بإستدعاء األطراف وميكن له يف  ،فورا القاضي تاريخ اجللسة
وتكون هذه األوامر مستعجلة  ،وجيوز له احلكم يف الدعوى حىت يف أيام العطل ،يف احلال

النفاذ يف حالة الضرورة يأخر القاضي التنفيذ مبوجب املسودة األصلية لألمر ويف حالة 
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يوما من  19اف فقط خالل ميعاد ميكن اإلستئن ،اإلستعجالية وميكن املعارضة أو اإلعرتاض
 .تاريخ تبليغ القرار اإلستعجايل واإلستئناف ال يوقف بتنفيذ القرار اإلستعجايل

 ةاإلداريرفع الدعوى : الفرع الثاني

بعد ايداع عريضة الطعن كتابة ضبط هذه  اإلداريأمام القضاء  املنازعةيبدأ التحقيق يف 
يضته قلم كتاب هذه اجلهة القضائية فقد نصت اجلهة القضائية، وذلك بإيداع املدعي عر 

ة اإلداريترفع الدعوى أمام احملكمة  ،أدناه 721مع مراعاة أحكام املادة : "على 719املادة 
 ".بعريضة موقعة من حمام

جيب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى البيانات املنصوص " :مايلي 711وجاء يف املادة 
من قانون االجراءات املدنية  723كما أكدت املادة ". لقانونمن هذا ا (1)19عليها يف املادة 

 .على تسليم أمني الضبط اإليصال املثبت لدفع رسم القضية واحملدد لرقمها (2)ةاإلداريو 

و تعيني القاضي املقرر الذي يتوىل فحص قبوهلا و تسيريها و السهر على تبليغ  
ىل إجراءات اليت تتطلبها ، و القيام بكل اإلعريضتها ومستنداهتا و مذكرات الرد لطريف النزاع

 .من التحقيق فيها و حتديد جلسة لنظرها غاية االنتهاء

ذا كانت ال تتوفر على أية خمالفة إيشرع القاضي املقرر يف عملية التحقيق يف القضية 
 .جرائية تربر عدم قبوهلاإأو  شكلية

                                                           

 :على. 15-17ة اإلداريمن قانون االجراءات املدنية و  19تنص املادة ( 1)
 :جيب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى ، حتت طائلة عدم قبوهلا شكال، البيانات اآلتية 

 اجلهة القضائية اليت ترفع أمامها الدعوى ، - 1
 اسم ولقب املدعي وموطنه ، - 2
 ولقب وموطن املدعى عليه ، فإن مل يكن له موطن معلوم ، فآخر موطن له ، اسم - 3
 اإلشارة إىل تسمية وطبيعة الشصص املعنوي ، ومقره االجتماعي وصفة ممثله القانوين أو االتفاقي ، - 1
 عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل اليت تؤسس عليها الدعوى، - 9
 .إىل املستندات والوثائق املؤيدة للدعوى اإلشارة ، عند االقتضاء ، - 1
 . 15-17ة اإلداريقانون االجراءات املدنية و ( 2)



91 

نية ملف القضية يف حالة عدم ويف هذه احلالة قد حتيل الغرفة على القاضي املقرر ثا
 .فيتوىل حينئذ التحقيق يف موضوعها ،بعدم قبول عريضة الطعن حكمها

ة كثريا من املقتضيات االجرائية سد اإلداريجراءات املدنية و و قد استحدث قانون اإل
ضة ة منها نظام التبليغ الرمسي لعرياإلداري املنازعةالفراغ الذي كان يعاين منه التحقيق يف  هبا

الدعوى عن طريق احملضر القضائي، يتواله رافعها يف الوقت الذي تتوىل فيه أمانة الضبط 
ىل اخلصوم إشراف القاضي املقرر تبليغ املذكرات ومذكرات الرد مع الوثائق املرفقة هبا إوحتت 

شعار جرائية وتدابري التحقيق، برسالة مضمنة مع اإلعمال اإلطراف األىل ممثلي األإو تبلغ 
شكال طلبات التسوية االستالم أو عن طريق حمضر قضائي عند االقتضاء، وتبلغ بنفس األب

 .ختتام و تاريخ اجللسةعذارات وأوامر اإلواإل

حيدد القاضي املقرر بناء على ظروف القضية األجل املمنوح للصصوم من أجل تقدمي 
له أن يطلب من اخلصوم  و جيوز  ،املذكرات االضافية و املالحظات و أوجه الدفاع و الردود

 .ية وثيقة تفيد يف فض النزاعأمستند أو  كل

منه، فرضت تعيني التشكيلة أو  711مبقتضى املادة و ة اإلداريقانون االجراءات املدنية و 
فتتاحية كتابة الضبط، حيث ليها الفصل يف الدعوى مبجرد قيد عريضتها اإلإالغرفة اليت يؤول 

بتعيني القاضي املقرر الذي يتوىل  ،غري احلالة السابقة يف ،يتوىل رئيس تشكيلة احلكم
 ن حيدد مقدما وفور تسجيل العريضة تاريخأشراف على التحقيق يف القضية، وجيوز له اإل

 .اختتام التحقيق ويعلم به أطراف القضية عن طريق أمانة الضبط

يق يف القضية ة أن يقرر بأال وجه للتحقاإلداريأجازت لرئيس احملكمة  711لكن املادة 
 ،ىل حمافظ الدولة لتقدمي التماساتهإفريسل امللف  ،إذا تبني له من العريضة أن حلها مؤكد

 .بعدها بإحالة امللف على تشكيلة احلكم  ويأمر

 و إدارهتا ابتداء من مرحلة تعيينه املنازعةو يلعب القاضي املقرر دورا أساسيا يف تسيري 
 .هاىل غاية حتديد اجللسة لنظر إلذلك 
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 جراءات السابقة، إذ فرضت علىجراءات املدنية اإلمن قانون اإل 751و أكدت املادة 
ىل حمافظ الدولة لتقدمي إالقاضي املقرر إحالة امللف مصحوبا بالتقرير و الوثائق املرفقة به 

 .شهر واحد من تاريخ استالمه امللفجل أاملكتوب يف  تقريره

وجه افظ الدولة عرضا عن الوقائع والقانون و األيتضمن التقرير املكتوب الذي يعرضه حم
 املثارة و رأيه حول كل مسالة مطروحة و احللول املقرتحة للفصل يف النزاع و خيتتم بطلبات

 .حمددة

عندما تكون القضية مهيأة للجلسة أو عندما تقتضي  711وانطالقا من نص املادة 
ىل إجراءات يرسل امللف ها من اإلو غري أخربة أو مساع شهود  القيام بالتحقيق عن طريق

 .دراسته من طرف القاضي املقرر حمافظ الدولة لتقدمي التماساته بعد

ن املشرع مل يرتك أمر أة، اإلداريجراءات الدعوى إل املصتصر تبني لنا من خالل عرضنا
 ،يهابل جعل للعضو املقرر دورا أساسيا ف ،ملك هلم املنازعةتسيريها ألطرافها على اعتبار أن 

يضاحية للمدعى عليه و مذكرة رد هذا فهو الذي يأمر بتبليغ عريضة الطعن و مذكرهتا اإل
وهو الذي يأمر بتقدمي أي مستند يرى أمهيته بالنسبة  ،األخري للمدعي يف آجال حمددة

الذي يقدر أن القضية أصبحت مهيأة للفصل فيها و يودع تقريره  لفحص الطعن، وهو
 .حوله

ة اإلداريدارة التحقيق يف الدعوى إز الذي يلعبه العضو املقرر يف تسيري و إن الدور البار 
ىل تربيرين، األول مرتبط بأمهية الطعن أمام هذه اجلهة القضائية سواء إيستند يف نظرنا 

بالنسبة لرقابة فكرة الشرعية على قرارات اجملالس القضائية أو توحيد االجتهاد القضائي من 
بط بوضعية جملس الدولة كجهة قضائية موجودة على رأس اهلرم القضائي خالهلا، والثاين مرت

طراف و ما قد ينجر عنه من مامها ملشيئة األأ املنازعةاألمر الذي يتعني معه عدم ترك سري 
 .يؤثر على نشاطها متاطل
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 من لديها ما لتقديم لإلدارة في توجيه األوامر اإلداريدور القاضي : الثاني المطلب
 مستندات

 دليل تقدمي على أحد إجبار جيوز ال أنه العادي ثباتاإل يف العامة القاعدة كانت إذا
 حتت مستند أي بتقدمي الغري أو اخلصوم أمر للقاضي جيوز ةاإلداري املادة يف فإنه نفسه، ضد
ات املنازع جمال يف املستقرة املبادئ من فإنه لذلك احلقيقة، كشف إىل الوصول هبدف يده

 أو املنازعة مبوضوع املتعلقة واملستندات الوثائق كل تقدمي اإلدارة جهة على نهأ ة،اإلداري
 األوراق تلك تقدمي رفضت ذافإ ذلك، منها طلب مىت نفيا أو تأكيدا النزاع إثبات يف املنتجة
 .خصمها لصاحل قرينة نفسها على أقامت

 كل بتسليم قضائيةال التحقيق ألوامر باالستجابة اإلدارة لتزامإ هو األصل كان وإذا
 من هناك فإن عليها، الثاين الطرف وإطالع الدعوى يف املنتجة السرية واملستندات األوراق

 اإلطالع وتقصر اخلصوم، جانب من عليها اإلطالع القوانني حتظر اليت السرية املستندات
 .محايتها العامة املصلحة تقضي اليت األسرار صيانة هبدف وحده، القاضي من عليها

 املستندات بإيداع التكليف ومنها اإلجراءات توجيه يف اإلداري القاضي سلطة تعدو 
 كل تسبيب عليه إذ مطلق غري التقدير هذا أن غري ،(1)تقديرية القضية ملف يف املنتجة
 ومن النقض، أو االستئناف قاضي من للرقابة فيه خيضع الذي ثباتاإل بشأن قطعي حكم
 عن امتنع عندما درجة أول قاضي كان إذا فيما الطعن ظربن املصتص القاضي يقدر خالله
 من خال ملف أساس على احلكم أو اإلدارة تصرف مربرات بإيداع يأمر بأن سلطته مباشرة
 أمامه؟ املنظورة الدعاوى حتضري يف التزاماته خيالف النتيجة يف مؤثر مستند

 يف اإلدارة حمل اإلداري القاضي من حلول اإلطار هذا يف يصدرها اليت األوامر تعد وال
 مساس أي تتضمن وال ةاإلداري العدالة حتقيق مستلزمات من تعد إذ قراراهتا إصدار

 .اإلجراءات توجيه على القتصارها اإلدارة باستقالل

                                                           

 بسكرة، جامعة احلقوق، كلية القضائي، االجتهاد ، جملة"املواد اإلدارية يف اإلثبات: "مقال بعنوان: حمدة حممد(  1)
 . 79ص ، 2119الثاين، العدد
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 حتديد على والقائم ثباتاإل يف احلر باملذهب أخذ جنده اجلزائري للمشرع وبالرجوع
 اليت األدلة تقدير يف واسعة حرية وإعطائه جهة من ثباتإلا يف منها كل وقوة املقبولة األدلة

 جواز عدم يف العام األصل عن وخروجا أخرى، هذا جهة من معينة قوة القانون حيددها مل
 تلزم ةاإلداري املنازعات جمال يف خصمه منه ليستفيد نفسه ضد دليل تقدمي على طرف إجبار
 القضاء استقر وقد غالبا، هلا احلائزة كوهنا إثبات وأدلة مستندات من لديها ما بتقدمي اإلدارة

 كما يرجع حبت قانوين ذلك وأساس له، وجييزه املشرع يتدخل أن قبل حىت األمر هذا على
 اعتبارات وإىل ةاإلداري الدعوى يف اإلداري القاضي به يقوم الذي اإلجيايب للدور القول سبق
 قانون من 711/12املادة  نص مبوجب اجلزائري املشرع أكده ما وهذا، (1)الدفاع حق

 جملس بشأن 1963 جويلية 30 مرسوم بصدور الفرنسي واملشرع ة،اإلدارياملدنية و  اإلجراءات
 حالة يف املرتتب اجلزاء أغفل اجلزائري املشرع أن غري منه، 37 املادة مبوجب الفرنسي الدولة
 عليها رتب الذي املصري نظريه خالف على املستند تقدمي عن متاطلها أو اإلدارة تعنت

 .(2)الدعوى رافع يدعيه فيما ضدها قرينة ذلك واعتبار إضافية غرامة اكراهية

حمل  اإلداريوميكن أن متارس رقابة القاضي يف جزء منها، بفضل كيفية تسبيب القرار 
تقدم املدعي إذا  ،ىل أبعد ما يكونإالدعوى، ويف غري تلك احلالة وللمضي يف التحقيق 

داري، فإن القاضي يطلب من إوالذي يولد الشك حول مشروعية قرار  ثباتيف اإل بأدلة
طار الذي يقع فيه تصرف ىل علمه جمموع الوقائع والوثائق والذي حتدد اإلإدارة أن توصل اإل
دارة، وهذا االلتزام الواقع على عاتق األشصاص العموميني بفضل طلب القاضي، يشمل اإل

دارة والضرورية للفصل يف القضية، أي تلك اليت البد من وزها اإلتقدمي كل الوثائق اليت حت
وجودها الختاذ موقف بشأن النقاط القانونية أو الواقعية املثارة يف عريضة املدعي، وعلى 

 .    (3)اخلصوص التعليمات الصادرة

                                                           

  .112 ص السابق، املرجع اإلدارية، الدعاوى يف اإلثبات مبادئ :ملويا آث الشيخ بن حلسني(  1)
. ة، رسالة ماجيستري، كلية احلقوق جامعة عدناإلداريخصوصية اإلثبات يف اخلصومة  :الشامي عايدة عبد الفتاح( 2)

  .172 ص ،2111اليمن 
أشار اليه االستاذ . رات بريليف قضية شركة السيا 1597يونيو  29تعليق األستاذ برنار حول قرار جملس الدولة يف ( 3)

  .111مرجع سابق ص : حلسني بن الشيخ 
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يت وال" قانونيةسباب الواقعية والاأل"دارة حتديد تطيع القاضي أيضا أن  يطلب من اإلويس
دارة حينذاك أن تتصذ صدارها للقرار حمل الدعوى، حيث باستطاعة اإلإاعتمدت عليها يف 
 :(1)أحد املوقفني التاليني

إما أن تستجيب لطلب القاضي، ويف هذه احلالة يراقب هذا األخري ما إذا كانت 
 دعاءات املدعي إذاااملقدمة مؤسسة أو مربرة، وآنذاك باستطاعته رفض  ثباتعناصر اإل

 .بينت االدارة بأن موقفها مربر

إذا تبني له بأن العناصر املقدمة من قبل االدارة  اإلداريوبالعكس فإنه مينع القرار 
 .(2)ليست يف حملها

دارة أو ال تريد االستجابة لطلب القاضي، ففي هذه احلالة، فإن وإما ال تستطيع اإل
ال يعين  ثباتبتربيره، وهذا النقص يف اإلالقاضي مينع قرار االدارة والذي مل تقم هذه األخرية 
رادة األشصاص العموميني، وهكذا إذا إدائما بأن االجراءات العامة متوقفة دائما على 

، فإن ذلك ال يثبت سوى (3)دارة ملف الدعوى أو كان مستحيال عليها تقدميهأضاعت اإل
رة تقدمي الدليل املطلوب، دارادهتا يف مواجهة القاضي، وكذا احلال إذا كان يستحيل على اإلإ

دارة مباشرة االستجابة لطلب القاضي املوجه هلا قصد تقدمي ويف احلالة األخرى ترفض اإل
راديا أم ال، فإن النتيجة إدارة املقدمة من قبل اإل ثباتاملعلومات، وسواء كان غياب أدلة اإل

املدعي  اليت يستنبطها القاضي من ذلك الوضع واحدة، فهو يعترب بأن ادعاءات
 .  (4)صحيحة

دارة املدعى عنها هلا طابع سري ترفض تسليمها، وباعتبار بعض الوثائق اليت تراها اإل
بأن قضاة الدرجة األوىل طلبوا "، (Mottard)يرى جملس الدولة الفرنسي يف قضية موتار 

 ارياإلدائق واليت كان من املفروض أن تكون موجودة يف امللف ثدارة تقدمي بعض الو من اإل
                                                           

  .111ص : عن حلسني بن الشيخ . 1551أفريل  31و 1517يناير  21قراري جملس الدولة يف ( 1)
  .Ray، قضية راي 1511يناير  22قرار جملس الدولة يف ( 2)
 (Sanglier)قضية سانغليي  .1513مايو  11قرار جملس الدولة يف ( 3)
  .Bloch، قضية اآلنسة بلوش 1571مايو  22قرار جملس الدولة يف ( 4)
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دارة بامتناعها عن االستجابة فاإل... للسيد موتار واملقدم أمام احملكمة، واليت لوحظ انعدامها
ة كان قرارها اإلداريلذلك الطلب يف األجل احملدد هلا فعال والذي كان كافيا، فإن احملكمة 

 . (1)مؤسس

فشاء السر إدارة تقدمي الوثيقة املطلوبة مبا تقتضيه ضرورة عدم وميكن تربير رفض اإل
ة يف أغلب اإلدارياملهين، أو سر الدفاع الوطين، وهكذا فإن السلطة اليت تتمتع هبا احملكمة 

األحيان بأن تأمر لضرورة التحقيق بتقدمي وثائق أو ملفات، تستثىن منها كل الوثائق اليت 
ت فشاءها حىت ولو مت حتإتعتقد بشأهنا السلطات املصتصة بأنه من الواجب التصريح بأن 

 .ضمانات وعلى املستوى القضائي غري ممكن بسبب ضرورة الدفاع الوطين

أمام هذا الرفض  (2)منزوع السالح اإلداريلكن السؤال املطروح هل يبقى القاضي 
 لتقدمي الوثائق بسبب سريتها؟

يف احلقيقة ليس للقاضي مناقشة ذلك، لكن إذا تبني له بأن تلك املعلومات ضرورية 
بشأن نقاط النزاع، فإنه ليس هناك ما مينع من أن يتصذ كل التدابري اليت من لتكوين قناعته 

طبيعتها أن تضع حتت تصرفه وبالطرق القانونية، كل التوضيحات الضرورية، حىت تلك 
املتعلقة بنوعية الوثائق املستبعدة وكذا سبب استبعادها، وهكذا فإن له اخليار يف دعوى 

التوضيحات اليت متكنه من أن يصدر حكمه عن بصرية، السلطة املسؤولة بأن تقدم كل 
فالقاضي يستطيع إذا . دون أن ميس مباشرة أو غري مباشرة باألسرار اليت يضمنها القانون

ىل األخرية قصد تزويده باملعلومات إدارة أن تقدم له الوثائق السرية، أن يوجه طلبا رفضت اإل
 . املتعلقة بتلك الوثائق

مدى قابلية وثيقة ما للتقدمي، يأمر القاضي بأن حياط علما بالوثائق  وإن ثار نزاع بشأن
 . (3)حمل النزاع ليفحص ما إذا كانت قابلة للتقدمي أم ال للمعين باألمر

                                                           

حلسني : أشار اليه. 11/11/1597ضد وزير الداخلية، قرار جملس الدولة الفرنسي يف ( Mottard)قضية موتار ( 1)
 . 71ص . مرجع سابق: بن الشيخ آث ملويا

 . 112ص . مرجع سابق: حلسني بن الشيخ آث ملويا( 2)
  .Hodin، قضية هودين 1553اكتوبر  17قرار جملس الدولة يف (  3)
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وجيب على القاضي أن يأمر الطرف الذي حيوز على الوثيقة املشمولة بالسر الطيب بأن 
قتضيات تقنني أخالقيات الطب حتت ميكن املدعي من االطالع عليها، يف حدود احرتام م

 .(1)طائلة عدم القيام باملهمة القضائية اليت تعد مهمته شصصيا

ليه مباشرة، دون إدارة تقدمي الوثيقة السرية أن يطلب من اإل اإلداريوباستطاعة القاضي 
ة يف قضية كتابة الدولة للحرب ضد  اإلداريحضور املدعي وحماميه، ففي قرار للمحكمة 

، واليت أخطرت فيها احملكمة بنزاع يتعلق بعزل عون كان يعمل يف Colon"(2)"كولون 
دارة تقدمي ملف املعين، وأمام رفض ورشة عسكرية لصنع األسلحة، طلبت احملكمة من اإل

 .هذه األخرية ذلك بسبب كون بعض الوثائق املودعة يف امللف متعلقة بأسرار الدفاع الوطين

ىل غرفة إالفصل حبكم يف املوضوع بتقدمي تلك الوثائق ة قبل اإلداريأمرت احملكمة 
املشورة، أي دون حضور املدعي وحماميه من قبل ممثل عن وزارة الدفاع، ونظرا ملصالفة هذا 

جراءات، فإن جملس الدولة أدان هذا احلل، وأكد بصرامة مبدأ الطبيعة األمر ملبدأ وجاهية اإل
 .   1599مارس  11 الوجاهية لالجراءات يف قراره املؤرخ يف

ة هو الفرد وجانبه ضعيف وكانت امللفات اإلداريوملا كان املدعي يف الدعوى  
بصفة رئيسية، لذلك  ثباتوالسجالت موجودة حتت يد اإلدارة ومها مما يعتمد عليه يف اإل

الواقع على عاتق الفرد بتقدمي  ثباتتدخل القضاء وألزم اإلدارة هبدف ختفيف عبء اإل
ه إجيابا ونفيا مىت إثباتاملتعلقة مبوضوع النزاع، واملنتجة يف و  (3)املستندات اليت حبوزهتااألوراق و 

 .(4) طلب منها ذلك سواء من هيئة مفوض الدولة أو من احملاكم

                                                           

  .P، قضية اآلنسة بـ 1557فرباير  11يف  Lyonلالستئناف ليون  اإلداريقرار اجمللس (  1)
(2)  L’aret d’Assemblée du 11 mars 1955 R.D.P 1955 p955 voir louis de 
castines p 103..  
(3 )  André de laubardèr : jean claude venezia , yves gaudemet, traité de 
droit administratif p de 470 a 475. 

أصول إجراءات التداعي أمام حماكم جملس " أمحد حممود مجعة  .191ص  ،سابقمرجع : السيد خليل هيكل (4)
: يالوهاب البندار عبد   .19ص  1579االسكندرية طبعة . منشأة املعارف" لدولة واحملكمة الدستورية العلياا
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إلجراءات  متابعته حيث من اإلجيايب بالدور اإلداري القاضي تفسري دور وميكن
اإليضاحات  مجيع نفسها تلقاء من تقدم أن هاميكن بالدعوى اإلدارة ختطر فعندما ،ثباتاإل

وتعنتت  اإلدارة سكتت إذا ولكن ،الطبيعي الوضع هو وهذا موقفها تؤيد اليت واملستندات
االجيايب، وهذا  دوره مبوجب يتدخل القاضي له السلطة أن فإن ،املستندات تقدمي ورفضت

 أو امتنعت فإذا لزومها، رىي اليت املستندات واإليضاحات بتقدمي يكلفها أمر طبيعي، حيث
 هذا أن أي ،إليها ثباتاإل عبء تنقل جانبها قرينة  من املوقف هذا يعترب أن ميكن تراخت
 املوجه اإلجيايب القاضي دور أن إىل هذا االجتاه خيلص وبالتايل ،ضدها يفسر السليب املوقف

 على ةاإلداري التقاضي إلجراءات مظهرًا مميزاً  يعترب املستندات بتقدمي للتكليف ومباشرته
 يوجه حيث الطرفني بني التوازن إىل حتقيق يؤدي وهو ،العادي القضاء أمام الوضع خالف

 بالنسبة ثباتاإل صعوبات ختفيف يف يساعد مما للمستندات احلائزة اإلدارة إىل العادة يف
 . (1)الفرد للمدعي

 القاضي على لزاما كانحيث   إداري حتقيق إلجراء لإلدارة توجيه أوامروللقاضي أيضا 
 يوجه أن فله ،ووقائعها أمامه املطروحة الدعوى وأوراق مستندات من احلقيقة تقصي اإلداري

 ثباتاإل بأدلة احملكمة تزويد أجل من -الثبوتية للمستندات احلائز باعتبارها- لإلدارة أوامر

                                                                                                                                                                     

لفكر العريب القاهرة الكادرات اخلاصة، طبعة دار ا يالعقوبات التأديبية للعاملني املدنيني بالدولة والقطاع العام وذو 
  .359ص  1557

، حكم احملكمة 979ص  1551طبعة . ة وصيغها، دار الفكر العريب القاهرةاإلداريالدعوى : معوض عبد التواب
ق جمموعة األحكام يف مخسة عشرة عاما اجلزء  13لسنة  117يف الدعوى رقم  11/11/1511ة العليا يف اإلداري

ق  11لسنة  1151يف الدعوى رقم  31/12/1513ة العليا يف اإلداري، حكم احملكمة 32ص  21األول فقرة 
 523قم يف الدعوى ر  22/9/1572ة العليا يف  اإلداري، حكم احملكمة 71ص  39ف  15جمموعة األحكام سنة  

يف الدعوى رقم  31/12/1575ة العليا يف  اإلداري، حكم احملكمة 71ف  23ق جمموعة األحكام سنة   22لسنة 
يف الطعن رقم  17/9/1553، وحكمها يف 973العدد األول ص  39ق جمموعة األحكام سنة   31لسنة  117

  .ة احلديثةاإلداريق املوسوعة  33لسنة  1719
، وحكمها يف 19وما بعدها ف  11/31إصدار الدار العربية للموسوعات بالقاهرة : ينحسن الفكها/ نعيم عطية

، وحكمها يف 19وما بعدها ف  11/11ةاإلداريق املوسوعة  31لسنة  1113يف الطعن رقم  17/3/1559
 . 51ف  13/211ة احلديثة اإلداريق الدائرة الرابعة املوسوعة  31لسنة  3121يف الطعن رقم  1/3/1551

  . 991 ص  سابق،مرجع  :معوض عبد التواب  (1)
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حتقيق  بإجراء راألم التحقيق، ومنها أوامر هي األوامر هذه الدعوى؛ يف للفصل الالزمة
 .(1)إداري

وقد رددت قوانني جملس الدولة املتعاقبة هذا املبدأ، فإذا نكلت اإلدارة عن تقدمي قرينة 
على عاتق  ثباتعبء اإل ىتلق ياألوراق موضوع النزاع فإن ذلك يقيم قرينة لصاحل املدع

 .(2)اإلدارة، ومع ذلك فإذا قدمت املستندات انتفت القرينة

يقع علي عاتق املدعي إال أن  ثباتاألصل أن عبء اإل"لدولة بأن وقد قضى جملس ا
ة ال يستقيم مع واقع احلال ال لنظر اإلدارياألخذ هبذا األصل علي إطالقه يف جمال املنازعات 

أن احتفاظ اإلدارة يف غالب األمر بالوثائق وامللفات ذات األثر احلاسم يف املنازعات مما  إىل
لذا فإنه من املبادىء املستقرة يف اجملال  ،حتديد مضموهنا حتديدا دقيقااألفراد  ىيتعذر معه عل

أن اإلدارة تلتزم بتقدمي سائر األوراق واملستندات املتعلقة مبوضوع النزاع واملنتجة يف  اإلداري

                                                           

 املعروضة الواقعة يف حتقيق بإجراء اإلدارة موظفي أحد اإلداري القاضي يأمر أن ؛اإلداري التحقيق بإجراء يقصد( 1)
 ويتم .عليه لإلطالع األطراف به وخيطر الدعوى مبلف يرفق التحقيق بنتيجة تقرير بإيداع احملقق ويلتزم أمامه،
 وجهها اليت األوامر صور ومن األطراف، أحد من بشأنه طلب تقدمي انتظار دون إداري حتقيق بإجراء األمر

 من الصادر احلكم بإلغاء الفرنسي الدولة جملس به قضى ما إداري حتقيق بإجراء اإلدارة إىل اإلداري القاضي
 املعلومات كل جلمع مستعجلة فةبص حتقيق بإجراء العامة اخلزانة من مندوب بتكليف وأمر درجة، أول حمكمة

 C.E 1) .التطهري عمليات يف االستمرار من ةاإلداري اجلهة تتمكن حىت ساكن كل استهالك معرفة تتيح اليت
5.3.1971 commune de saint etienne de timeé, AJDA, p278.) 

 اإلجراءات قانون من اخلصوصعلى وجه  71ىل إ 19من   املواد مبوجب اإلداري للقاضي اجلزائري املشرع خول وقد
 "التحقيق إجراءات يف":عنوان حتت الثاين الفصل من العامة احلكام إطار األول القسم يف ةاإلداريو  املدنية

 سواء القانون هبا يسمح اليت التحقيق إجراءات بكل يأمر أن اخلصوم طلب على بناء أو نفسه تلقاء من للقاضي
  .الدعوى فيها تكون مرحلة أي ويف شفهي أو كتايب بشكل

 هبا األمر سلطة له الذي اإلداري القاضي بصفة ترتبط حتقيق إلجراء لإلدارة أمر توجيه يف اإلداري القاضي وسلطة
  32 و31 املواد يف املصري املشرع سار أيضا االجتاه هذا ويف 3 .ةاإلداري املنازعات تتميز هبا خاصية كوهنا تلقائيا

 منشأة اإلدارية، القرارات إلغاء دعوى يف اإلدارية املنازعة إجراءات الدين، مجال اميس) .الدولة جملس قانون من
 (. 12 ص ، 2005 اإلسكندرية، املعارف،

ة اإلداريق الدائرة الثالثة املوسوعة  31لسنة  2112يف الطعن رقم  27/9/1551ة العليا يف  اإلداريحكم احملكمة ( 2)
 . 51ف  13/211
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 ،ه إجيابا ونفيا مىت طلب منها ذلك فإذا نكلت عن تقدمي األوراق املتعلقة مبوضوع النزاعإثبات
 .(1)"عاتق احلكومة ىعل ثباتقيم قرينة لصاحل املدعي تلقي عبء اإلفإن ذلك ي

 ةاإلداريفي ضمان التوازن بين أطراف المنازعة  اإلداريدور القاضي : المطلب الثالث

 ثباتاإل عبء" قاعدة تطبيق صعوبة أو مشكلة تثور ،ةاإلداري الدعوى خلصوصية نظراً  
 الدعوى يف الفرد أن حيث من ،القانونية األنظمة معظم ظل يف "املدعي عاتق على يقع

 املركز يعترب أسلفنا كما املركز وهذا ،املدعي موقف  كأصل عام دائماً  يقف ةاإلداري
 واإلدارة ،امتياز أي له وليس دليل أي حيوز ال الغالب يف الفرد أن إىل باإلضافة األصعب

 املدعى مركز يف األحيان أغلب يف تقف ثباتاإل أدلة على واحلائزة باالمتيازات املتمتعة وهي
 األمر ،الطرفني بني التوازن عدم ظاهرة تنشأ وبالتايل ،الدعوى يف األسهل املركز وهو ،عليه

 قيام خالل من العادل، التوازن لتحقيق ثباتاإل جمال يف الوضع ذلك معاجلة يتطلب الذي
 من فعال بدور ارياإلد القاضي قيام خالل من أو بعض األحيان يف ذلك بتنظيم املشرع
 .ثباتاإل إجراءات تسيري خالل

 القاضي دور يربز ةاإلداري الدعوى أطراف بني املتساوية غري العالقة هذه ضوء ويف
 حملهما حيل أنه أو ،ثباتاإل يف معني بعبء اإلداري القاضي يتحمل هل مبعىن ،اإلداري
 أو بالفرد تعلق سواء رفنيالط عاتق على أصالً  يقع العبء أن أم العبء؟ هذا يف بالكامل
 طبقاً  وقائع من أمامه يثبت ما على القانون تطبيق على القاضي دور يقتصر حيث اإلدارة،
 أن أو ،ثباتاإل عبء يف حملهما حيل أن دون ،وتوجيهه مبعاونته الطرفان قدمها اليت لألوراق

 سنحاول ؟ امةالع للقاعدة طبقاً  ،ثباتاإل عبء حتمل عليه يقع الذي هو املدعي الفرد
 سنقتصر بأننا مالحظة مع املقارن والقضاء الفقه موقف إبراز خالل من ذلك على اإلجابة

 .الطرفني بني ثباتاإل عبء توزيع يف القاضي به يقوم الذي الدور توضيح على

ال يتحمل  التشريعات معظم يف اإلداري القاضي أن إىل اإلشارة يلزم ذلك على لإلجابة
القاضي  إقناع يتعني ادعاءات هناك أن فطاملا ،ةاإلداري الدعوى يف اتثباإل عبء بنفسه

                                                           

 :انظر للموقع االلكرتوين 2111- 1 - 17جلسة  -ع .ق 11لسنة  1923ولة طعن رقم قرار جملس الد( 1)
http://mhamoo.mousika.org/t36-topic . 
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 ،اإلداري القاضي أمام ثباتاإل عبء وجود حتقق فقد ،الشأن صاحب جانب من بصحتها
 القاضي به يتحمل ال صغرياً  أو كبرياً  عسرياً  أو يسرياً  العبء هذا كان سواء وعلى ذلك

 أن إذ ،القضائية وظيفته طبيعة ذلك ملصالفة ،يالعاد القاضي شأن ذلك شأنه يف اإلداري
 عن فضالً  ،اخلصوم دور إىل ويتعداها القضائية وظيفته جمال عن خيرجه ثباتاإل لعبء حتمله
 وخماطر مصاعب حتمل عليه يتعني كان الذي اخلصم جانب إىل حتيزه إىل يؤدي قد ذلك

 .(1)الدعوى يف ثباتاإل

 يف خالف ثار أنه إال سبق، كما ثباتاإل عبء يتحمل ال اإلداري القاضي كان وإذا
 ،ثباتاإل بعبء يتعلق فيما الدعوى طريف بني العالقة شأن يف املقارن اإلداري والقضاء الفقه

 لذلك تبعاً  يتحمل والذي ثباتاإل بعبء امللتزم الطرف حتديد حول االجتاهات وتعددت
 االجتاهات أهم باختصار ذلك شرح وسنحاول الدعوى، يف ثباتاإلأدلة  كفاية خماطر عدم

 :التايل النحو على الشأن هذا يف

 على يقع ةاإلداري الدعوى يف ثباتاإل عبء أن إىل السائد الفقه يذهب : األول االجتاه
 ولكن ،(2)املدعي عاتق على يقع ثباتاإل عبء بأن تقضي اليت العامة للقاعدة وفقاً  املدعي

 للقاضي اإلجيايب الدور خالل من العبء أو عدةالقا هذه ختفيف لزوم يرى االجتاه هذا
 هبذا الوفاء على ويساعدهم ثباتاإل بعبء يتعلق فيما اخلصوم يراقب من خالله الذي

 متفرقة مسائل يف املشرع عليها ينص اليت القانونية للقرائن عمالهإعند  السيما ،العبء
 . عليه املدعى إىل ثباتاإل عبء ينتقل ومبوجبها

 اإلداري القضاء أمام ثباتاإل عبء يف العامة القاعدة تطبق االجتاه هبذا وعمالً 
 العبء هبذا الوفاء يف املدعي مهمة تيسري شأنه من مبا للقاضي اإلجيايب الدور باإلضافة إىل

 . ةاإلداري الدعوى يف الطرفني بني العادل التوازن حتقيق على والعمل

 مصر يف اإلداري القضاء ألحكام الصريح املنطوق حتليل إىل االجتاه هذا أساس ويرجع
                                                           

  .91 ص  1513املعارف اإلسكندرية، منشاة لإلثبات، العامة النظرية :تناغو مسري( 1)
  .21 ص ،سابق مرجع ،اإلثبات قانون شرح :النداوي آدم     

  . ومابعدها 913 ص ،سابق مرجع ،اإلداري القانون يف اإلثبات نظرية :موسى الدين لكما أمحد( 2)
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 الذي الفرد أن عديدة أحكام يف جاء فقد ،الفرنسي الدولة جملس ألحكام الضمين واملنطوق
 هو (2)الكامل القضاء دعوى يف املدعي أو ،(1)السلطة جتاوز بدعوى إداري قرار يطعن يف

 ثباتلإل بداية األقل على يقدم بأن وذلك ،(3)ادعاءاته صحة إثبات عبء عليه الذي يقع
 القضاء أو اإللغاء قضاء يف سواء العام األصل فإن مث ومن ،(4)الثبوت مببدأ يعرف ما أو

 كامالً  يكون قد فإنه العبء هذا مقدار أما ،ثباتاإل عبء املدعي يتحمل أن الكامل
 . ثباتلإل ببداية يكتفي حيث ذلك عن يقل وقد املباشر أو القاطع الدليل بتقدمي

 يسري عام أصل وجود إىل ذلك ومرد يتحمله الذي هو املدعي فإن احلالتني كال ويف
 طلباته يؤيد ما تقدمي عبء املدعي على أن هو ،إدارية أم كانت عادية احملاكم أمام مجيع

 ادعاءه فإن املدعي جانب من الكايف ثباتاإل تقدمي عدم حالة يف أنه يعين األمر الذي
 .(5)باتثاإل خماطر يتحمل حيث يرفض

 تطبق املدعي عاتق على ثباتاإل عبء جتعل اليت العامة القاعدة فإن االجتاه هلذا وطبقاً 
 يف ذلك يربر و ،العادي القضاء أمام احلال هو كما ،اإلداري القضاء أمام املبدأ من حيث

 تستهدف وطلبات ادعاءات يقدم حيث التقاضي إىل بااللتجاء املدعي هبا يقوم املبادرة اليت

                                                           

 من الشأن صاحب يرفعها اليت الدعوى هي : فرنسا يف اإللغاء بدعوى عليها يطلق ما وهي السلطة جتاوز دعوى( 1)
 وملزيد ، مشروع غري إداري رارق إلغاء بقصد ،اإلداري القاضي أمام اهليئات أو األفراد من أو العموميني املوظفني(

 ص النشر تاريخ يذكر مل .اليمن الوليد، بن خالد مكتبة – اإللغاء قضاء  سليمان علي حممد :راجع التفصيل من
 ،الدولة وجملس اإلداري القضاء فهمي زيد أبو مصطفى ،واملصري الفرنسي القضاء موقف راجع بعدها، وما 112

  .ومابعدها 715 ص  ،م1557  سكندريةاال ،اجلامعية املطبوعات دار 1 ج
 القضاء إىل اللجوء مبقتضاها األفراد يستطيع هامة قانونية وسيلة هي التعويض دعوى أو الكامل القضاء دعوى( 2)

 قرار يف متثل سواءاً  املشروع غري تصرفها نتيجة ضرر من أصاهبم عما بالتعويض اإلدارة بالتزام للمطالبة املصتص
 الدعاوى  منه املشرع موقف و اإلداري القضاء – العزي إمساعيل حممد مطهر :راجع ادي،م عمل أو إداري
  .ومابعدها 221 ص  ،م 2119  صنعاء ،الصادق مركز ،اليمنية التشريعات يف ةاإلداري

  .911 ص ،سابق مرجع ،اإلداري القانون يف اإلثبات نظرية  :موسى الدين كمال أمحد( 3)
 اإلثبات فيها يبدو اليت احلاالت يف وبراهني إمارات من يقدم ما ومقنعاً  كافياً  يعترب أن : تالثبو  مببدأ يقصد( 4)

 القضاء :فهمي زيد أبو مصطفى :راجع التفصيل من وملزيد ، الصعوبة من كبرية درجة على واملباشر الكامل
  .ومابعدها 711 ص ،سابق مرجع ،الدولة وجملس اإلداري

  .911 ص ،سابق مرجع ،اإلداري القانون يف اإلثبات نظرية :ىموس الدين كمال أمحد( 5)
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 حيل أن للقاضي وليس دعواه صحة تربير عليه يكون وبالتايل ،القائمة واملراكز غيري األوضاعت
 .الدعوى يف ثباتاإل عبء يف بدورمها يقوم أو الطرفني حمل

 املدعي أن يعين ،ثباتاإل عبء يف العامة القاعدة تطبيق ألن االجتاه هذا انتقد وقد
تشغل  حيث اإلداري القضاء أمام اإلدارة عم متساوي غري صعب مركز يف يكون وهو الفرد

ذلك  وعلى ،املقررة امتيازاهتا بسبب عليه باملدعى اخلاص األفضل املركز عامة بصفة اإلدارة
الدعوى  يف الطرفني بني التوازن عدم يؤدي إذ ،املدعي على ثقيالً  محالً  ثباتاإل عبء يكون
 ثباتاإل عبء من واملعلومات البيانات حيوز الذي القوي الطرف اإلدارة حترر إىل ،ةاإلداري
قضاء  يف هو كما ةاإلداري بعض املنازعات يف واضح بشكل الطرفني بني التوازن عدم ويربز
 فيه املطعون على القرار سابقة عالقة عادة (املدعي) للفرد ليس حيث السلطة جتاوز

 بناء ولو صدر فيه يشارك مل ذإ ،ثباتاإل جمال يف له بالنسبة الغري من بالتايل باإلدارة، ويعترب
 مبعرفة هإثبات الصعب فمن ،(1)مشروعيته عدم يثبت أن عليه الصعوبة طلبه، ومن على

 مشكلة تبقى وبذلك االجيابية سلطته مبوجب اإلداري القاضي يستلزم تدخل مما املدعي
  .القاضي تدخل عن بعيداً  تركت للمدعي إذا قائمة بالنسبة ثباتاإل

 الفرد بني املنازعة قيام على روابط سابقة توجد إذ الوضع خيتلف الكامل القضاء يف أما
 كذلك واحلال ،ادعائه يؤيد ما املدعي منها يستصلص حيث ،ثباتاإل يسهل مما واإلدارة
 وتلتزم ،ثباتاإل عناصر كل من بالكامل أعزل الفرد يقف ال إذ ،التأديب لقرارات بالنسبة
 من إليه ينسب ما على االطالع من الفرد متكني بينها ومن الدفاع حقوق باحرتام اإلدارة

 الدعوى يف ثباتاإل إقامة يف تعاونه اليت العناصر استصالص على يساعده خمالفات مما
 ليس اإلداري القاضي تدخل أن يتضح هنا ومن التأدييب، بالقرار املتعلقة بالطعن (2)القضائية

 .(3)ةاإلداريالدعاوى  يف واحدة درجة على

                                                           

  .وما بعدها 917 ص ،سابق مرجع ،اإلداري القانون يف اإلثبات نظرية :موسى الدين كمال أمحد( 1)
  .975 ص ،سابق مرجع ،اإلداري القضاء :احللو ماجد( 2)

  .111 ص ،سابق رجعم  ،1ج ،الدولة وجملس اإلداري القضاء :فهمي زيد أبو مصطفى     
  111 ص ،سابق مرجع ،الدولة وجملس اإلداري القضاء : فهمي زيد أبو مصطفى( 3)
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 يسندها فإنه ثباتاإل عبء بشأن العامة القاعدة تطبيق يقرر االجتاه هذا كان وإذا
 الدور مبقتضى األفراد مراقبة أو مبعاونة يقوم اإلداري القاضي أن أي ،بالدور اإلجيايب

 يف احلال خيتلف أن بد ال إذ ،كبرية استثنائية سلطات خيوله الذي اإلداري اإلجيايب للقاضي
 القوة يف األفراد يتساوى حيث اخلاص القانون عن اإلداري القانون يف باتثعبء اإل جمال

 .(1)ثباتاإل أدلة على احلصول ومقدرة

 (2)املقارن اإلداري القضاء مسلك تفسري إىل استناداً  الفقه بعض ذهب : الثاين االجتاه
 على ثباتاإل عبء إلقاء ميكن ال االجتاه هلذا الطرفني، وطبقاً  بني ثباتاإل عبء توزيع إىل

 العبء من نصيباً  طرف كل يتحمل حيث ،العبء بينهما توزيع ولكن الطرفني أحد عاتق
 العبء توزيع أساس على االجتاه هذا يقوم و ،اإلداريالقاضي  مبعرفة ومقداره أمهيته تتحدد

 بالقدر العبء الطرفان يتحمل وبالتايل ،معينة موجهات ومؤشرات مبقتضى الطرفني بني
 يف بالكامل ثباتاإل عبء طرف أي يتحمل أن دون منهما لكل القاضي ددهحي الذي

  .ةاإلداري الدعوى

 املدعى لصاحل وتوزيعه املدعي لصاحل العبء توزيع بني االجتاه هذا أنصار بعض ومييز
 .(3)ثباتلإل الفعلي والعبء القانوين العبء بني التفرقة أساس على يتم التوزيع ولكن عليه،

 البداية يف عليه يتعني الذي الطرف عاتق على الواقع االلتزام القانوين ءبالعب ويقصد
 املدعي، على يقع أنه الطبيعي ومن ،املدعي يدعيها اليت الوقائع صحة على ثباتتقدمي اإل

 الصعوبات الواقع يف تواجهه الذي الطرف به يتحمل الذي العبء الفعلي ويقصد بالعبء
 هذا بالطبع املدعي ويتحمل ،ثباتاإل حمل كان وأياً  مركزه انك أياً  إلقناع القاضي الكبرية

                                                           

  . 991 ص ،سابق مرجع ،اإلداري القانون يف اإلثبات نظرية : موسى الدين كمال أمحد( 1)
: وراجع .دهابع وما 991ص – سابق مرجع ،اإلداري القانون يف اإلثبات نظرية : موسى الدين كمال أمحد ( 2)

 . 711 ص ،سابق مرجع ،الدولة وجملس اإلداري القضاء :فهمي زيد أبو مصطفى
  .131 ص ،اإلداري القضاء : احللو ماجد    

 الدين كمال أمحد .ومابعدها 191 ص ، ومابعدها 131 ص ، مرجع سابق،اإلداري القضاء  :احللو ماجد( 3)
 العبء توزيع يف تفصيالً  راجع ، ومابعدها 991 ص ،سابق جعمر  ،اإلداري القانون يف اإلثبات نظرية :موسى
  .ومابعدها 11 ص  سابق مرجع ،املدين القانون شرح يف الوسيط :السنهوري. والقانوين الفعلي
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 فإهنما العادية احلالة وهي والفعلي القانوين العبئيني املدعي يتحمل وعندما ،أيضاً  العبء
 عن منهما كال ينفصل أن حيدث قد ولكن ،بينهما التمييز أمهية تبدو ببعضهما وال خيتلطان

 تبدو وهنا الفعلي العبء عليه املدعى ويتحمل قانوينال العبء املدعي يتحمل حبيث اآلخر
 .(1)بينهما التفرقة فائدة

 الغالب يف حيدث وإمنا بالكامل ثباتاإل بعبء يتحمل ما نادراً  املدعي فإن الواقع ويف
 يتحمل حيث ،اآلخر البعض دون يدعيها اليت الوقائع بعض إثبات بعبء املدعي أن يلتزم

 بالشكل املتعلقة الوقائع إثبات عبء يقع حني يف ،باملوضوع قةاملتعل الوقائع إثبات عبء
 الوقائع مجيع إثبات بعبء عليه املدعى يلتزم أن حيدث قد كما ،عليها اإلدارة املدعى على
 .(2)املدعي يدعيها اليت

 فعلي عبء العمل يف عليه يقع ال ذلك ومع قانوناً، ثباتاإل بعبء املدعي يلتزم وقد
 اإلداري القاضي ممارسة إىل باإلضافة هذا ،عليها املتنازع الوقائع اتإثب يذكر لسهولة

 إىل يؤدي مما ،ةاإلداري التقاضي إلجراءات اإلجيابية الصفة مبقتضى لسلطات واسعة
 . ومعقوالً  مناسباً  القاضي يراه الذي بالقدر العامة القاعدة حدة من التصفيف

 عاتق على ثباتاإل عبء بوقوع تقضي اليت العامة القاعدة أن االجتاه هذا على وينبين
 باستمرار القاعدة هذه تصادف ولكن ،اإلداري القضاء أمام العام األصل تعترب املدعي

 األصل تركت إذا أحياناً  امللطفات قبيل من تعترب حبيث ،واحلدة األمهية يف تعديالت تتدرج
 األصل تعديل درجة إىل وصلت اإذ االستثناءات قبيل من وتعترب بقائه، على تؤثر ومل قائماً،
 يف اختالف استثناءات يعترب ما أو املصففة التعديالت وسائل تعد فال ومن مث وتغيريه
 .(3)فحسب الدرجة يف اختالف ولكن ،الطبيعة

 الصورة األوىل ،صورتني يف تتضح العامة للقاعدة التصفيف قبيل من تعترب اليت والوسائل
 عبء خيف أن هنا الطبيعي ومن ،عليها املتنازع الوقائع وجود أي ثباتاإل مبجال تتعلق

                                                           

  .ومابعدها 15 ص ،سابق مرجع ،املدين القانون شرح يف الوسيط : عبد الرزاق السنهوري( 1)
  .139ص  ،سابق رجعم ،اإلداري القضاء  :احللو ماجد( 2)
  . 911 ص ،سابق مرجع ،اإلداري القانون يف اإلثبات نظرية : موسى الدين كمال أمحد( 3)
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 العبء يزداد حني يف ملموس وجود وهلا قائمة الوقائع هذه كانت إذا الوقائع هذه إثبات
 . أثر دون تالشت إذا أو ومسترتة خمفية الوقائع هذه كانت إذا صعوبة

 التدخل إىل تؤدي اليت ياإلدار  القضاء إلجراءات اإلجيابية بالصفة تتعلق الثانية والصورة
 .اجملال هذا يف الواسعة وسلطاته ثباتاإل إجراءات تسيري يف القاضي جانب من

 تعترب ال اإلداري القضاء أمام املسألة أن إىل االجتاه هذا يذهب األساس هذا وعلى
 بني العبء توزيع مسألة ولكنها ،الطرفني أحد عاتق على ثباتاإل عبء مسألة إلقاء

 مبعرفة ودرجته أمهيته تتحدد ثباتاإل عبء من جزءاً  طرف كل يث يتحملحب ،الطرفني
 . القاضي

 تستفاد مؤشرات توجد أنه إال ،التوزيع هلذا حمددة قواعد جود و عدم من الرغم وعلى
 إعماالً  عليه املدعى صاحل يف يكون قد التوزيع هذا بأن علماً  ،الدولة جملس من قضاء

 .(1)األصل هذا من استثناء ياملدع احلص يف يكون وقد ،العام لألصل

 أحكام بعض لتفسري وفقاً  الطرفني بني العبء توزيع وكيفية االجتاه هذا ولتوضيح
 واملدعى الفرد املدعي بني ثباتاإل عبء توزيع بني للتفرقة نعرض املقارن، اإلداريالقضاء 

 :(2)التايل النحو على اإلدارة عليه

 اليت القاعدة عام كأصل القاضي يقبل عندما يكون : عليه املدعى لصاحل التوزيع -1
 أو تعديالت ألي القاعدة هذه ختضع أن دون املدعي عاتق على ثباتاإل بعبء تلقي

 يف يعادل عليه املدعى عاتق على العبء من جزء إلقاء عدم حد إىل تصل تغيريات جذرية
 .التصفيف لبعض القاعدة هذه تعرضت وإن ،باملدعي املنوط العبء األمهية

 أن إما :يتطلب استثناء وهو إال يكون ال التوزيع وهذا : املدعي لصاحل التوزيع -2
 عليه املدعى ويتحمل بالعكس ينقلب املدعي عاتق على ثباتاإل بعبء يلقي الذي األصل

                                                           

  .911ص سابق مرجع: موسى الدين كمال أمحد( 1)
  .وما بعدها 911 ص ،سابق مرجع : موسى الدين كمال أمحد( 2)
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 فإن احلالتني كال ويف ،عبء أو مضمون أي من فارغاً  األصل هذا يكون أن وإما بالعبء،
 املدعى اإلدارة إىل ينتقل الذي ثباتاإل عبء من يتحلل الفرد الغالب يف وهو املدعي
 ختفيفها ميكن عليه املدعى إىل العبء نقل عن الناجتة اآلثار أن ذلك مع ويالحظ عليها،

 يف عليه املدعى الدور هذا من يستفيد إذ ،اإلداري للقاضي اإلجيايب خالل الدور من
 . العامة للقواعد طبقاً  املدعي منها ستفيدي الذي القدر بذات ،استثنائية حاالت

 ثباتاإل بعبء يلقي الذي األصل بانقالب أسلفنا كما املدعي لصاحل التوزيع ويكون
 إثباتب التزامه يعين وهذا ،بالعبء عليه املدعى يتحمل وبالتايل ،بالعكس املدعي عاتق على
 ،اإثباهت دون وتأكيدها وجودهاب االدعاء املدعي ويكفي ،بالعريضة الواردة الوقائع صحة عدم

 ،به القاضي يقنع ومل منه املطلوب ثباتاإل يقدم مل إذا عليه املدعى أن ذلك على ويرتتب
 الشك فإن العام األصل خالف على نهإ أي ،وثابته صحيحة تعترب إليها املشار فإن الوقائع

 حني يف الدعائه باتإث أي يقدم مل الذي املدعي منه يفيد القاضي بضمري يظل عالقاً  الذي
 املبادرة عن ثباتاإل عبء قانوناً  ينفصل وبذلك ،عليه املدعى لصاحل عادة يفسر الشك نأ

 أكانت سواء األمهية من معينة درجة على يكون الذي الفعلي العبء ونقل الدعوى رفع إىل
 . العملية احلاالت خمتلف من يتضح ملا وفقاً  يسريه أم كبرية

 الذي يلقى األصل يظل عندما أخرى ناحية من املدعي لصاحل التوزيع يوجد قد كما
يف  خالياً  يكون العملية الناحية من ولكنه ،الظاهر يف ومطبقاً  قائماً  ثباتاإل عبء عليه

به  حممالً  املدعي يبقى الذي ثباتلإل القانوين العبء فإن احلالة هذه ففي ،واملضمون اجلوهر
من  يكون املدعي يدعيها اليت الوقائع أن حيث ،عليف عبء أي معه يتطابق وال يقابله ال

 وحىت عليه املدعى إىل ثباتلإل الفعلي العبء ينتقل وبذلك ،اإثباهت كبرية لدرجة امليسور
 وإما ،إليها املشار الوقائع صحة عدم إثباتب إما عليه ،املدعي ادعاءات دحض يتمكن من

 ثباتاإل على يعتمد ال احلكم فإن احلالتني كال ويف ،ملوقفه مؤيدة وقائع وجود إثبات
 الواقع ثباتاإل على يعتمد ولكنه ،إليه بالنسبة سهل نهأ حيث ،املدعي من جانب املطلوب

 ،فيه مشكوكاً  جانبه من تقدميه جيعل مما ،إليه بالنسبة صعب وهو ،املدعى عليه عاتق على
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 ،صاحله يف يكونو  املدعي منه يستفيد هنا القاضي ضمري يف القائم الشك فإن ولذلك
 .معظمه أو كله الفعلي العبء هو عليه املدعى إىل حينئذ انتقل الذي والعبء

 ظروف ضوء يف ثباتاإل وعبء اإلرشاد عبء بني التفرقة إىل االجتاه هذا استند كما
إذ  ثباتاإل بأدلة سلفاً  املزودة اإلدارة مواجهة يف فيها الضعيف الفرد ومركز ةاإلداري الدعوى

 عبء عليه يقع حني يف ،يدعيها اليت ةاإلداري الوقائع عن اإلرشاد عبء الفرد على يقع
 من تدعيه ما إثبات عبء اإلدارة على يقع كما ،(1)غري إدارية وقائع من ما يدعيه إثبات
 ثباتإل قابلة قانونية قرينة عكس يدعي من وعلى إدارية، غري أو إدارية سواء أكانت وقائع

 ،الدعوى حتضري يف اإلجيايب بدوره اإلداري القضاء ويقوم ذاه ،ثباتاإل عبء العكس
 املتعلقة األوراق أصول تقدمي بشان اإلدارة مسلك ويقدر ،الطرفني بني ثباتاإل عبء وتوزيع

 عبء دائماً  يتحمل من مثة بأن القول يصعب وبذلك ،الفرد اليت يدعيها ةاإلداري بالوقائع
 .(2)كامالً  حتمالً  الدعوى يف ثباتاإل

 بني العالقة تنظيم حول املقارن اإلداري والقضاء الفقه اجتاهات أهم استعراض وبعد
 األول االجتاه نرجح فإننا ،ثباتاإل بعبء يتعلق فيما وضمان التوازن بينهما طريف الدعوى

 الالزم اإلجيايب الدور اإلداري القاضي منح مع ثباتاإل يف عبء العام األصل بتطبيق القائل
 : التالية ألسبابل ،ذلك يف

 يف العامة القاعدة يطبق األول فاالجتاه ،االجتاهني بني يذكر عملي خالف يوجد ال ( 1
 يأخذ والثاين ،منها للتصفيف اإلداري للقاضي اإلجيايب بالدور االستعانة مع ثباتاإل عبء

 منها التصفيف أو خاصة قانونية نصوص إىل استناداً  العبء توزيع مع أيضاً  هبذه القاعدة
 .أيضاً  اإلداري القاضي لدور طبقاً 

 مجيع على تطبق اليت ثباتاإل عبء يف العامة القاعدة مع االجتاه هذا يتفق (2
  .الدعاوى

                                                           

 .ومابعدها 711 ص ،سابق مرجع ،الدولة وجملس اإلداري القضاء :فهمي زيد بوأ مصطفى( 1)
  .997 ص ،سابق مرجع ،اإلداري القانون يف اإلثبات نظرية:  موسى الدين كمال أمحد    
  .ومابعدها 311 ص ،سابق مرجع ،اإلداري القضاء إجراءات أصول :وصفي كمال مصطفى( 2)
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 وهذا ،للجميع الواضحة املستقرة القواعد من ثباتاإل عبء يف العام األصل إن(  3
 وفقاً  ثباتاإل بأدلة سلفاً  ويستعدوا ،الدعوى رفع قبل موقفهم حتديد من ميكنهم الوضوح
 . املتاحة وإمكانياهتم لظروفهم

 اليت القانونية النصوص بعض خالل من و ،اإلجيابية سلطته مبوجب القاضي يستطيع (1
 .ةاإلداري الدعوى طريف بني املوازنة ثباتاإل عبء من ختفف
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 :خالصة الباب األول
 ونظمها ةاإلداريالدعوى  إثباتماهية  اليت تناولنا فيهايف الباب األول  هذه الدراسةبعد 

اتضحت لدينا مكانة طريف النزاع يف الدعوى االدارية وخصوصيتها والدور  وقواعدها األساسية
التحقيقي والتقديري الذي يقوم به القاضي االداري للمحافظة على التساوي بني أطراف 

 . النزاع
ىل جمموعة من إ ثباتاإلينبغي علينا أن نقسم أدلة بعد هذه الدراسة يف الباب األول 

اتفق الفقهاء عليها واختلفوا، وينبغي علينا ذكرها باختصار واعتماد أحد  واألصناف األقسام
 .األقسام يف خطتنا يف الباب الثاين حىت نتجنب ذكر األدلة بدون تقسيم وعددها مثانية

 : خمتلفةات عتبار اإىل عدة تقسيمات حبسب  ثباتفقد قسم غالبية الفقه القانوين طرق اإل
 : باعتبار طبيعتها  : أوال

 . أصلية وأخرى احتياطية إثباتتنقسم إىل طرق 
 ية دون أن تكون مكملة لطرقثباتهي األدلة اليت تقوم بذاهتا يف العملية اإل: فاألصلية -

 . أخرى، وهي قد تكون كافية لوحدها، كالكتابة والشهادة والقرائن القضائية
ألدلة اليت ال تقوم بذاهتا، بل تكون مكملة ألدلة موجودة، وهي هي ا: أما اإلحتياطية -

، وهي اليمني ثباتيف اإل عندما يفتقد ألي طريق آخر ثباتاليت يلجأ إليها اخلصوم يف اإل
الدليل ومل يبقى له إال إستجواب  احلامسة واإلقرار، أي يف حالة ما إذا عجز اخلصم على تقدمي

 . حمتكماُ فيها إىل ضمري خصمه يوجه إليه اليمني احلامسة خصمه لعله يقر بالواقعة أو أن
 : بإعتبار حجيتها  :ثانيا

 . ملزمة وأخرى غري ملزمة إثباتتنقسم إىل طرق 
هي اليت حدد القانون مدى حجيتها وألزم هبا القاضي ومل يرتك له أي سلطة : فامللزمة -

قانونية، وبعض هذه األدلة حجيتها قاطعة يف تقديرها، وهي الكتابة، اإلقرار، اليمني، القرائن ال
العكس وهي اليمني والقرائن القانونية القاطعة، وبعضها حجيته غري قاطعة  إثباتال تقبل 

العكس وهي الكتابة إذ تقبل الطعن بالتزوير كذلك االقرار إذ جيوز للمقر أن  إثباتفتقبل 
 .ما خيالفها إثباتجيوز دحضها ب يثبت أن اقراره غري صحيح والقرائن القانونية البسيطة إذ
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هي البينة والقرائن القضائية، إذ يتمتع القاضي حياهلا بسلطة يف : والطرق غري امللزمة  -
  .تقديرها فهو حر يف اقتناعه بشهادة الشهود واخلربة واملعاينة فحجيتها غري ملزمة هبا القاضي

 : ه إثباتمن حيث ما جيوز  :ثالثا
  .  طرق مطلقة وأخرى مقيدةإىل ثباتتنقسم طرق اإل

مجيع الوقائع سواء كانت وقائع مادية أو  ثباتفهي اليت تصح إل: املطلقة  ثباتطرق اإل
 . تصرفات قانونية وهي الكتابة، اليمني املتممة والقرائن القضائية

 ثباتأو ذات القوة احملدودة فهي تلك اليت جيوز قبوهلا يف اإل: املقيدة  ثباتأما طرق اإل -
 . لبعض الوقائع دون البعض اآلخر، كشهادة الشهود والقرائن القانونية

تنقسم إىل طرق : ه إثباتا وداللتها على املراد إثباهتمن حيث اتصاهلا بالوقائع املراد  :رابعا
 . مباشرة وأخرى غري مباشرة إثبات

ا،   إثباهتاد وهي اليت تنصرف داللتها مباشرة من الواقعة املر : املباشرة  ثباتطرق اإل -
ا بالذات سواء كانت تصرفا إثباهتفالكتابة تسجل الواقعة املراد  كالكتابة والشهادة والبينة،

هذه الواقعة،  ثباتقانونيا كما هو الغالب أو كانت واقعة قانونية، فتكون طريقا مباشرا إل
انونيا كانت أو ا بالذات، تصرفا قإثباهتوالشهود إذا انصبت شهادهتم على صحة الواقعة املراد 

واقعة قانونية، يثبتون هذه الواقعة بطريق مباشر، ويالحظ أن املعاينة واخلربة طريقان مباشران 
 .  اإثباهت، بل مها الطريقان اللذان يتصالن اتصاال ماديا مباشرا بالواقعة املراد ثباتلإل

مباشرة، ولكن وهي اليت ال تنصب داللتها على الواقعة : غري املباشرة  ثباتطرق اإل -
ا بطريق اإلستنباط، كالقرائن، واالقرار واليمني، أما إثباهتتستصلص داللتها على الواقعة املراد 

ا بالذات، بل على واقعة إثباهتفيها ال ينصب على الواقعة املراد  ثباتالقرائن فقد قدمنا أن اإل
ا للواقعة األوىل إثبات( عة البديلةالواق)أخرى متصلة هبا اتصاال وثيقا، حبيث يعترب الواقعة الثانية 

باحملل  ثباتومن مث تنطوي القرائن على استبدال حمل آخر يف اإل  .استنباطا( الواقعة األصلية)
بطريق غري مباشر، وكل من  -اإثباهتأي الواقعة املراد -األصلي، فهي إذن تثبت احملل األصلي، 
ا بالذات، إال إثباهتفهو وإن تناول الواقعة املراد ، ثباتاالقرار واليمني ال يعترب طريقا مباشرا لإل

أن صحة هذه الواقعة ال تستصلص منه مباشرة بل عن طريق االستنباط، فاالقرار ال يثبت 
ا، فتصبح ثابتة بطريق غري إثباهتا مباشرة، بل هو يعفي اخلصم من إثباهتصحة الواقعة املراد 
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 االقرار أو يف اليمني، مقصورا على اخلصمني، ، سواء يفثباتمباشر، وملا كان االعفاء من اإل
فإن حجية االقرار واليمني حجية قاصرة عليهما غري متعدية اىل الغري، أما حجية القرائن فهي 

 . (1)حجية متعدية
: وهي 11-19طرق، وفق ما ورد يف القانون املدين (  19) خسمة  ثباتوطرق اإل *

 .اليمنيالكتابة القرائن شهادة الشهود اإلقرار 
 .املعاينة واخلربة: فهي  15-17ة اإلداريأما ما ورد يف قانون اإلجراءات املدنية و  -

حتقق التوازن يف  –املباشرة وغري املباشرة  ثباتأي طرق اإل –وباعتبار أن أن هذا التقسيم 
املباشرة الكتابة  ثباتاخلطة املتبعة يف رسالتنا لذلك سنعتمدها، حيث ستتضمن أدلة اإل

الغري املباشرة ستتضمن القرائن واالقرار  ثباتلشهادة واخلربة واملعاينة، أما أدلة اإلوا
 .واالستجواب واليمني

إضافة اىل ذلك هناك أدلة علمية حديثة تقنية يلجأ اليها القاضي الثبات الدعوى االدارية 
الصوتية التسجيالت  -التلكس والفاكس والربيد االلكرتوين –وهي الكتابة االلكرتونية 

 .والفلمية
 

                                                           

احلليب احلقوقية، بريوت  منشورات 3ط 2الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد، ج: عبد الرزاق السنهوري ( 1)
 .111و 55ص . 1557
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 اإلداريالمقبولة أمام القاضي  ثباتأدلة اإل الباب الثاني
بوسائل كثرية حيث ختتلف هذه  اإلدارياحلق أو الواقعة أمام القاضي  إثباتيتم 

 .الوسائل حبسب طبيعة حمل النزاع املعروض على احملكمة

، ثباتصوص خاصة باإلة من ناإلداريوبسبب خلو القوانني اليت حتكم عمل احملاكم 
العادية كقانون  ثباتواجراءاهتا للقواعد املنصوص عليها يف قوانني اإل ثباتأدلة اإلختضع 

، على أن ال يتعارض تطبيق هذه القواعد مع طبيعة 15-17ة اإلدارياالجراءات املدنية و 
 .ةاإلدارياملنازعة 

ىل إنطالقا من تصنيفها عرب ثالث فصول ا ثباتحاولت يف هذا الباب أن أوزع أدلة اإل
أي أن القاضي يستمد الدليل عرب هذه  (الشهادة واملعاينةو  الكتابة واخلربةوهي )أدلة مباشرة 

 والقرينةاالقرار واالستجواب وهي )والتصنيف الثاين وهو األدلة الغري مباشرة . الوسيلة مباشرة
وهي الكتابة االلكرتونية  التقنية أما التصنيف األخري وهو األدلة العلمية احلديثة أو(. واليمني

  .التسجيالت والفاكس والربيد االلكرتوينو 

املباشرة،  ثباتفصل أول يتناول أدلة اإل: سنتناول يف هذا الباب ثالثة فصولوبالتايل 
غري املباشرة، وفصل ثالث وأخري يتناول األدلة العلمية  ثباتوفصل ثان يتناول أدلة اإل

 .احلديثة
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 المباشرة  ثباتأدلة اإل :الفصل األول
ة بأدلة اإلدارياحلق أو الواقعة أمام القاضي بوسائل كثرية حيث تأخذ احملاكم  إثباتيتم 

ليها، هذه األدلة هي أدلة مباشرة وهي إاملنصوص عليها يف القوانني العادية عند احلاجة  ثباتاإل
 .الشهادة واملعاينةو  الكتابة واخلربة
لغاء وذلك لغلبة الصفة الكتابية من أهم الوسائل املتبعة يف دعوى اإل بالكتابة ثباتويعترب اإل

على مجيع نشاطات االدارة اليت تعترب طرف دائم يف الدعوى، كما ميكن للقاضي أن يأمر باخلربة 
 .أو االنتقال حملل النزاع ملعاينته عندما يستدعي األمر ذلك

 :حيث سنتطرق اىل اخلطة التالية حث،مبعناصر لكل عنصر  أربعةيف هذا الفصل نتناول 
 الكتابة: املبحث األول
 اخلربة: املبحث الثاين

 شهادة الشهود: املبحث الثالث
 املعاينة: املبحث الرابع

 
 الكتابة : المبحث األول

، وغالبــا مــا يعــول اإلداريالــيت يعتمــدها القاضــي  ثبــاتتعــد األوراق املكتوبــة مــن أهــم أدلــة اإل
دارة منظمة تنظيما يعتمد كليا على األوراق، وال يعتمد على ذاكرة ك أن اإل، ذلثباتعليها يف اإل

، تبعـــاً للشـــصص ثبـــاتاملـــوظفني أو الشـــهود، وال غـــرو أن تتغـــاير الكتابـــة، باعتبارهـــا أهـــم طـــرق اإل
الذي يقوم بتحرير احملـرر املكتـوب، فـإذا كـان هـذا الشـصص موظفـاً عامـاً أو مكلـف خبدمـة عامـة،  

اً، وإذا كــان شصصــاً عاديــاً، كــان احملــرر عرفيــاً، وهــذا احملــرر قــد يكــون معــداً أصــاًل كــان احملــرر رمسيــ
تتفاوت  ثباتاإلوقد يكون من األوراق غري املعدة لذلك، لكنها تنطوي على عناصر من  ثباتلإل

لعبارات الواردة يف احملرر يدخل يف اختصاص حمكمة املوضوع إال أن وإن كان تفسري ا قوًة وضعفاً،
 .هذا مقيداً باملعىن الذي تشري إليه دون احنراف عن اإلرادة املشرتكة لألطراف

مطلــب ) اوحجيتهــســنتحدث يف هــذا املبحــث عــن الكتابــة والــيت نقصــد هبــا احملــررات الرمسيــة 
 (.مطلب ثان) وحجيتهامث احملررات العرفية  (أول
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 المحررات الرسمية وحجيتها: األول المطلب
التصـرفات  ثبـاتيعترب الدليل الكتـايب هـو الوسـيلة الناشـئة عـن الكتابـة الـيت يتطلبهـا القـانون إل

، ألن إعدادها وقت حصول التصرف القانوين يقرهبا ثباتالقانونية، وتعد الكتابة من أهم طرق اإل
الكــذب، خاصــة وأن تطــور ىل إاحتمــال الصــدق منــه  مــن احلقيقــة، وجيعــل مــا يــدون هبــا أقــوى إىل

العالقات وتشابكها أدى إىل عجز ذاكرة اإلنسان على استيعاب تفاصـيلها، فالكتابـة خـري وسـيلة 
لقطع الشك باليقني حول شـروط مـا مت االتفـاق بشـأنه بـني األطـراف، ألهنـا تعـد مقـدماً، أي منـذ 

بشــأهنا واحتياطــا هلــذا النــزاع، وبالتــايل الكتابــة هــي حــدوث الواقعــة القانونيــة، وقبــل أن يقــع النــزاع 
مــا هلــم مــن حقــوق ومــا علــيهم مــن التزامــات علــى حنــو  إثبــاتالوســيلة الفعالــة واملأمونــة لألفــراد يف 

واضح ودقيق، حىت إذا تقادم العهد على الواقعة املثبتة جيعلها يف مـأمن ممـا قـد يطـرأ مـن نسـيان أو 
 .(1)وفاة 

، مث شــروط صـــحته (األول الفــرع)لرمســـي البــد مــن التطــرق اىل مفهومـــه للحــديث عــن احملــرر ا
 .(الثالث الفرع) ثباتاإل يف حجية احملرر الرمسي  ، وأخريا(الثاين الفرع)

 مفهوم المحررات الرسمية: األول الفرع
العقـد الرمسـي :"بأنـهج .م.ق 321حيـث عرفتـه املـادة  ،321،329،321تناولت أحكامـه املـواد 

ت فيــه املوظــف أو ضــابط عمــومي أو شــصص مكلــف خبدمــة عامــة مــا مت لديــه أو مــا هـو عقــد يثبــ
 ".تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا لألشكال القانونية ويف حدود سلطته وتقديره

يف القـانون املـدين، حبيـث جتـوز االسـتعانة  ثبـاتوقـد أقـر املشـرع اجلزائـري الكتابـة كـدليل يف اإل
قائع القانونية، سواء كانت وقائع مادية أو تصرفات قانونية أيا كانت كافة الو   إثباتهبذا الدليل يف 

 إثبـاتااللتـزام وعلـى املـدين  إثبـاتعلـى الـدائن " 323: ه، حيث نصت املـادةإثباتقيمة احلق املراد 
بالكتابــة وجوبيــا يف شــأن  ثبــات، ويســتفاد مــن هــذا الــنص أن املشــرع قــد جعــل اإل"الــتصلص منــه

التصرفات  إثباتالرئيسية فيما يتعلق ب ثباتبعبارة أخرى تعد الكتابة وسيلة اإلاملعامالت املدنية، و 
مطلقـة لكوهنـا تغـين مبفردهـا حلسـم أي  إثبـاتن املشـرع اعـرتف هلـا بقـوة أواحلقوق املتنازع عليهـا، و 

عتمـد علـى ذاكـرة تنزاع أمام القضاء، ذلك أن االدارة تعتمد بصفة رمسية وقانونية على األوراق وال 
أهــم األدلــة الــيت كــان يعتــد هبــا القاضــي  وال يــزال ملــوظفني أو الشــهود، هلــذا كــان الــدليل الكتــايبا

ة أغلبهـا ذات طـابع كتـايب، وقـد أكـد قـانون االجـراءات اإلداري، خاصة وأن االجراءات (2)اإلداري

                                                           

، أصول االتبات وإجراءاته يف املواد املدنية، اجمللد األول، األدلة 9الوايف يف شرح القانون املدين، رقم : سليمان مرقس( 1)
 .199،ص11، بند 1551القاهرة  دار الكتب القانونية،، 9املطلقة، ط

 .117ص .1557للطباعة والنشر، االسكندرية  لفكر العريبدار ا. القضاء اإلداري: حممود حلمي( 2)
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أ األولوية على سائر وبالتايل هلذا املبد ،(1)ة يف كثري من اجراءاته على األدلة املكتوبةاإلدارياملدنية و 
دلـة من احتمال صدق ما يثبـت عـن طريـق األ ىقو أألن احتمال صدق ما يدون هبا  ثباتأدلة اإل

 .ىخر األ
ولكن املشرع مل ينف عن الكتابة احتمال وقـوع الكـذب فيهـا، وإمنـا اكتفـى بـأن جعلهـا قرينـة 

الكتابــة ليســت حجــة  عــدم مطابقتهــا للحقيقــة، وبالتــايل إثبــاتعلــى احلقيقــة، حيــث جيــوز دائمــا 
ن كان ذلك يتحقـق بأسـاليب خمتلفـة حبسـب نـوع إعكسها، و  إثباتوإمنا جيوز  ثباتمطلقة يف اإل

 .   (2)و عرفيةأهذه األوراق رمسية 
واجلدير بالذكر ال يشرتط توافر شـكل خـاص يف الكتابـة سـواء يف املـادة الـيت تكتـب عليهـا أو 

ابــة خطيـة أو مطبوعــة بـأي وسـيلة مــن وسـائل الطباعــة، يف األداة الـيت تكتـب هبــا، فقـد تكـون الكت
ويستوي األمر أن تكون خبط يد موقعها أو خبط غريه، حىت ولو كان هذا األخري هو من يتمسك 
هبــا يف مواجهتــه، كمــا يســتوي مــن ناحيــة أخــرى أن تكــون الكتابــة باملــداد الســائل أو بقلــم احلــرب 

 .(3)عربيةاجلاف أو بقلم رصاص وبأي لغة عربية أو غري 
كما أن املشـرع اجلزائـري مل يضـع تعريفـا للدعامـة الـيت تـدون عليهـا الكتابـة، غـري أنـه اسـتصدم 

عنــــد تناولــــه ألنــــواع  ثبــــاتلفــــظ العقــــد مــــرات عديــــدة، يف إشــــارة إىل الكتابــــة املعتــــربة دلــــيال يف اإل
 نصـت املـادة ، فمثالثباتاحملررات، وذلك كما جاء يف نصوص القانون املدين املنظمة ألحكام اإل

العقــد الرمســي عقــد يثبــت فيــه موظــف عــام أو شــصص مكلــف خبدمــة عامــة مــا مت "علــى أنــه  321
 ...."يديه أو تلقاه من ذوي الشأنعلى 

خنلص إىل القول أن الدليل الكتايب يف القانون اجلزائري هو دليل مادي ملموس تتمثل دعامته 
ع لفظ العقد يف تنظيمه لألدلة الكتابية يقصر الدليل دائما يف الورقة اليت تثبته، وأن استصدام املشر 

الكتــايب علــى مــا يكتــب علــى ورق فقــط، كمــا أن لفــظ العقــد يعــرب عــن الــدليل الكتــايب ســواء كــان 
، وقــد تكــون الكتابــة رمسيــة أو عرفيــة وهــو مــا ســنتناوله يف الفــرع أو غــري معــد لــذلك ثبــاتلإل معــدا

 . الثاين والثالث
 : حة المحرر الرسميشروط ص: الثاني الفرع

 ذي شصص مبعرفة حمررة تكون اليت أي ،الرمسية احملررات إثبات كأدلة تقدم اليت احملررات من
 أعماله يف الثقة توفري ضرورة من ذلك يستلزمه وما حكمه يف ممن أو عام موظف وهو رمسية صفة
 فيلـزم العـاديني، فـراداأل حيرره الذي العريف احملرر حجية من أقوى حجية حيرره الذي للمحرر جعل

                                                           

ن الدعوى أمن قانون االجراءات املدنية واإلدارية جند وأن املشرع نص صراحة على  11املادة  على سبيل املثال تنص( 1)
 .بعريضة مكتوبة وموقعة ومؤرخة احملكمة مماأترفع 

 .111،ص19مرجع سابق، بند : سليمان مرقس( 2)
 .231، ص19مرجع سابق بند : سليمان مرقس. يف ذات املعىن، د انظر( 3)
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 لسـان علـى ورد فيمـا بـالتزوير الطعـن طريـق اختـاذ رمسيـة بيانـات مـن الرمسـي احملـرر يف مـا لتكـذيب
 حرره ما صحة أما بنفسه، علمه أنه عامة خبدمة مكلف شصص أو العمومي لضابطا أو املوظف

 يف احلجية للمحرر نيكو  حىت العامة للقواعد وفقا العكس إثباتب دحضها فيجوز الغري عن رواية
 شروط املدين القانون من 324 للمادة طبقا اجلزائري املشرع استوجب الرمسي احملرر وصفة ثباتاإل

 :عرضها األيت النحو على وهي لذلك
 : صدور احملرر من موظف عام أو شصص مكلف خبدمة عامة/ أ 

 الدولة تعينهم من كل عامة خبدمة املكلف الشصص أو العمومي الضابط أو باملوظف يقصد
 يف يشرتط وال دائما أو مؤقتا املوظف كان سواء و ،أجر بدون كانوا ولو أعماهلا من للقيام بعمل

 موظفا يكون أن يكفي بل املركزية السلطة من صادرا تعيينه يكون أن عاما موظفا اعتبار الشصص
 الشصصية ذات لعموميةا املؤسسات أو الوالئية أو البلدية كاجملالس اإلقليمية بإحدى اهليئات

أن هذا احملرر ينسب إىل املوظف العمومي أو الشصص  مبعىن، (1)املستقلة كاجلامعات املعنوية
خطه، وأن تكون صادرة بامسه وموقعة  أن يكتبه بيده أو املكلف باخلدمة وال يستلزم ذلك

ظيفة دائمة أو سواء كانت الو  حتقيق املصلحة العامة بإمضائه إذ يقوم بنشاط مرفقي عام غرضه
 .مؤقتة

 بالنسـبة عامـا موظفـا فالقاضـي أعمـال، مـن بـه يقومـون ملـا تبعـا العـامون املوظفـون وخيتلـف
 واملوثـق يـدوهنا الـيت اجللسـات حملاضـر بالنسـبة عامـا موظفـا اجللسـة وكاتـب يصـدرها الـيت لألحكـام

 يف العـاملني املـوظفني لسـائر بالنسـبة الشـأن وكـذلك يوثقهـا الـيت للتصرفات بالنسبة عموميا ضابطا
 حمـررات يعتـرب عـنهم يصـدر فيما وغريهم الوالة أو كالوزراء الالمركزية أو املركزية العمومية اإلدارات

 لقناصـلة واحملضـرونا ومـن هـؤالء مـوظفي احلالـة املدنيـة،اختصاصـاهتم،  يف تـدخل مادامـت رمسيـة
-11األمـر  جـاء يف ي احلالة املدنيةواملوثقون وخمتلف اإلدارات وكتاب الضبط، ففيما يتعلق مبوظف

 احلالـة املدنيـة هـو رئـيس إن ضـابط"واملتعلقـة باحلالـة املدنيـة بنصـها  1511فيفري  15املؤرخ يف  21
 إليها انتدبوا اليت املهمات مبناسبة حيرروهنا اليت اخلرباء حماضر أما ،(2)"اجمللس الشعيب البلدي ونوابه

 رقـم الرئاسـي املرسـوم إىل اإلشـارة ننسـى دون أن وهـذا يـة،رمس حمـررات (3)الفقـه بعـض فيعتربهـا
 القنصـلي املركـز لـرئيس خـول الـذي القنصـلية املتعلـق بالوظيفـة 21/11/2112/ املؤرخ يف 12/119

                                                           

 .21ص  1551املعدل طبعة .املوجز يف الطرق املدنية لالثبات يف التشريع اجلزائري: حممد زهدور( 1)
صفة ضباط احلالة املدنية تضفى على أشصاص معينني تستند إليهم مهمة تلقي التصرحيات بالوالدات والوفات وحترير ( 2)

األمر رقم . و هؤالء هم كل من رئيس اجمللس الشعيب البلدي ونوابه. ود الزواج و تسجيلها يف سجالت معينةعق
املادة  .1512املتضمن قانون احلالة املدنية اجلديد الذي دخل حيز التنفيذ عام  15/12/1511الصادر يف  11/21
 .21اجلريدة الرمسية عدد . 11

اجلزائر . 2ط ،املؤسسة الوطنية للكتاب، القانون املدين اجلزائري والفقه اإلسالمي أدلة اإلثبات يف: حيي بكوش ( 3)
 .51ص. 1577
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 التوثيقيـة املهـام ممارسـة إىل إضـافة وحتريرهـا، اجلزائـريني بالرعايـا اخلاصـة املدنيـة احلالـة عقـود إعـداد
 أكـده مـا ونفـس" التوثيقيـة املهـام القنصـلي املركـز رئيس ميارس"منه  38 ادةامل عليه نصت ملا طبقا

 القنصلية املراكز رؤساء لصالحيات احملدد 21/11/2112يف  املؤرخ 02 /111رقم الرئاسي املرسوم
 بـه املعمـول التنظـيم إطـار يف التوثيقيـة الوظـائف القنصـلي املركـز رئـيس ميـارس"بنصـه  07 املـادة يف

 اليت األوراق هي القضائي ثباتاإل جمال يف حبثنا حمور أن ، غري"بذلك لتعاقدية املتصلةا واألحكام
 هبـا وختـتص الشـأن ذوي مـن يتلقـاه ما على بناءا القانونية التصرفات الضابط العمومي فيها يثبت

 .اجلمهورية مجيع أحناء يف التوثيق مكاتب
 منـه صـدوره بـل بيـده كتابتـه يشـرتط الو  فقـط احملـرر إليـه ينسب أن املوظف من احملرر فصدور

 ما وهو الشرعي، القاضي قبل من سابقا حررت اليت احملررات مع ذلك يف ويستوي توقيعه بشهادة
 حيررهـا الـيت العقـود أن فقهـا وقضـاء عليـه املسـتقر مـن" قراراهتـا إحـدى يف العليـا احملكمـة كرسـته

 األعـوان قبـل مـن احملـررة العقـود هتكتسـي الـيت الرمسيـة طـابع نفـس تكتسـي القضـاة الشـرعيون
 ال حبيـث تـواريخ مـن عليـه تـنص ومـا اتفاقـات مـن فيهـا يفرغ ما صحة على عنوانا وتعد العموميون

 خبـرق فيـه املطعـون القـرار علـى النعـي فـإن مث ومـن لفحواهـا معـاكس أو مغـاير هـو مـا إثبـات ميكـن
 القاضـي طـرف مـن احملـررة القسـمة أن احلـال قضـية يف الثابـت مـن كـان وملـا  مؤسـس غـري القـانون
 .(1)تطبيقا صحيحا القانون طبقوا املوضوع قضاة فإن مث ومن هبا ومعرتف صحيحة الشرعي

 : صدور احملرر من املوظف العمومي يف حدود سلطته واختصاصه/ ب 
مـــن القـــانون املـــدين يف املوظـــف العمـــومي أن يكـــون املوظـــف أو املكلـــف  321تشـــرتط املـــادة 

حملياً أو لـه واليـة حتريـر  اً أي له والية حترير الورقة من حيث املوضوع وخمتصاً مكانياً أونوعي خمتصاً 
 .طبقا لألشكال القانونية ويف حدود سلطته ،من حيث املكان الورقة

 حـدود يف"...اجلزائـري  املـدين القـانون مـن 324 املـادة نـص مـن األخـرية العبـارة مـن يفهـم
 الزمـان حيـث ومـن املوضـوع حيـث مـن احملـرر حتريـر والية ظفللمو  تكون أن "واختصاصه سلطته
 .واملكان

 التوثيـق مهنـة تنظـيم قـانون مـن 17.16.15 للمـواد طبقا: املوضوع حيث من اختصاصه :أوال    
 حالـة فيـه تتـوافر وال احملـرر لكتابـة أهال املوظف يكون أن تستوجب فإهنا 12/11/1577 يف املؤرخ

 تربطـه أو شصصـيا (2)خيصـه حمـرر توثيـق جيـوز للموثـق ال وعليـه قانونـا ةاملمنوعـ التنايف حاالت من
 هـو يكـون الـيت احملـررات وكـذلك الرابعـة الدرجـة لغايـة قرابة أو مصاهرة صلة فيه الشأن وأصحاب

                                                           

 .115ص . 11عدد  1552اجمللة القضائية سنة  13/11/1575مورخ يف  11151قرار رقم ( 1)
 . 11ص . 2111رة القاه  .دار اجلامعة اجلديدة للنشر. قانون االثبات مبادئ اإلثبات وطرقه: حممد حسني منصور( 2)
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 يف مباشـرة شصصـية مصـلحة لـه تكـون ال أن عـام وبوجـه الشـأن ذوي ألحـد وكـيال أو فيهـا طرفـا
 .البطالن ةطائل حتت يوثقه الذي احملرر

 مـن حمـررا يكتـب أن لـه يكـون ال إذ العمـل بنوع املوظف اختصاص يتحدد أن يتعني أنه كما
 فقط النسخ إال له جيوز فال كاتبه أما ،احلكم بكتابة خيتص القاضي فمثال إصداره، به املنوط غري

 أن حيـث: "ولـةالد جملس قرار يف جاء ما وهذا الشهر الواجبة احملررات مجيع بكتابة خيتص واملوثق
مجيـع  توثيـق أيضـا ، ولـه(1)"موثـق أمـام حـرر إذا إال لـه قـانوين وجـود وال ينعقـد ال العقـار بيـع عقـد

 عقـد حتريـر مـثال لـه فيجـوز التوثيـق، قـانون ألحكـام وفقـا طبيعتهـا كانـت مهما القانونية التصرفات
 الوقـائع أن غـري جلزائـري،ا األسـرة قـانون مـن 18 للمـادة طبقـا املدنيـة احلالـة يف وتسـجيله الـزواج
 .املدنية احلالة ضابط اختصاص من إمنا و وواليته اختصاصه يف تدخل ال املادية

 حتريـر وقـت قائمـة املوظـف سـلطة أو واليـة تكـون أن جيـب :الزمـان حيـث من اختصاصه :ثانيا  
 وال تـزول واليتـه فـإن منـه نقـل أو عملـه مـن أوقـف أو وظيفتـه مـن عـزل قد كان فإذا الرمسي احملرر
 أنه على صحته شروط من بشرط لإلخالل باطال حيرره الذي احملرر ويكون عمله، مباشرة له جيوز

 كـانوا أيضـا الشـأن وذوي الوالية انتهاء أو النقل أو التوقيف أو بالعزل يعلم  مل املوظف كان إذا
 تكـون الظـروف هـذه يف املوظـف حيررهـا الـيت الرمسيـة الورقـة فـإن يعلمـون بـذلك، ال النيـة حسـين

 هـذه يف املوظـف أن باعتبـار الشـأن لـذوي النيـة حبسـن املصـحوب الظـاهر للوضـع محايـة صحيحة
 وظيفته من قانونا توقيفه بعزله أو العمومي الضابط أو املوظف علم إذا أما ،(2)فعليا موظفا احلالة

 وقـع إذا عـريف رركمحـ تصبح حيررها اليت احملررات فإن وظيفته أعمال ممارسة يف ذلك مع واستمر
 .عليها

 أن جيب بل املوضوع حيث من املوثق اختصاص يكفي ال: املكان حيث من اختصاصه  :ثالثا  
 بتوثيق املوثقون حدودها يف يقوم معينة دائرة للتوثيق مكتب فلكل املكان حيث من خمتصا يكون

 التوثيـق مكتـب يقيـد اإمنـ املكـاين االختصـاص أن وجنـد توثيقهـا إلـيهم يطلـب الـيت الرمسيـة األوراق
 حريـة فلـه الشـأن صـاحب أمـا اختصاصـهم دائـرة خـارج عملهـم مباشـرة مـن املـوثقني أي وحـده
 .الوطين الرتاب كامل عرب لتوثيقه مكتب أي إىل مبحرره التقدم

 :احملرر حترير يف القانونية األشكال مراعاة/  ج
 لألشـكال طبقـا وذلـك...: "اجلزائـري املـدين القـانون مـن 324 املـادة نـص يف جـاء لقـد
 املوظـف علـى جيـب معينـة أشـكاال الرمسيـة احملـررات مـن نـوع لكـل يقـرر فالقـانون ...."القانونيـة
 ميكـن ال متعـددة األشـكال وهـذه الرمسيـة بالصـفة يتسـم حـىت احملـرر حتريـر عنـد مراعاهتـا املصـتص

                                                           

مشار اليه يف كتاب محدي باشا عمر محاية امللكية العقارية  21/12/2112مورخ يف  211115قرار جملس الدولة رقم ( 1)
 .11ص  2111دار هومة . اخلاصة

 .51ص. مرجع سابق: حيي بكوش ( 2)
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 من 1مكرر 324 إىل 2 مكرر 324 من املواد يف جاء مبا منها بعض إىل اإلشارة ميكن إذ حصرها
 مـرحلتني يف يـربز الـذي للشـكل وفقـا العقـد بتوثيـق التوثيـق قـانون أحكـام وكـذا املـدين القـانون
 :مهمتني

 منـه طلبهـا الـيت اخلـدمات طبيعـة مـن املرحلـة هـذه يف املوثـق يتأكـد:  التحرير قبل ما مرحلة :أوال
رقـم  املوثـق مهنـة تنظـيم قـانون مـن 12 للمـادة طبقـا واألنظمـة القـانون ال ختـالف إذا مـا املتعاقـدين

 ذلـك توثيـق بـرفض األمـر عليـه يسـتوجب ذلـك لـه تبـني وإن 2006 فربايـر 21املـؤرخ يف  11-12
 ومقر أمسائهم بذكر املتعاقدين شصصية من يتأكد وبعدها ،منه 15 للمادة طبقا القانوين التصرف
 عـن ذلـك يـتم أن أوجـب ذلـك معرفـة املوثـق علـى استعصـى وإذا املدنية واألهلية واحلالة سكناهم

 مكـرر 321 للمـادة طبقـا األطـراف هويـة حتديـد مسـؤولية يـتحمالن بـالغني تعريـف شـاهدي طريق
 مـن علـيهم مبـا فيهـا يعلمهـم نصـائح لألطـراف يوجـه األخـري ويف اجلزائـري، املـدين القـانون مـن 02

 .حقوق من وماهلم التزامات
 الـيت البيانـات مراعيـا بذاتـه الرمسـي احملـرر توثيـق املرحلـة هذه يف املوثق يتوىل:  التحرير مرحلة :ثانيا
 وبيانـات الورقـة مبوضوع متعلقة بيانات نوعان وهي الرمسية صفة ليكتسب احملرر يتضمنها أن جيب

 فإنـه مـثال الوكالـة أو كـالبيع بالتصرف اخلاصة البيانات أي الورقة مبوضوع املتعلقة فالبيانات عامة،
 .العقد بنود تنفيذ يف املتعاقدين والتزامات البيع نمث فيها يذكر

 الـيت احملـررات يف العقـار وحـدود ومضـمون طبيعـة تبيـان يتعـني فإنـه بعقـار األمـر تعلـق إذا أمـا
 القـانون مـن 04 مكـرر 324 للمـادة طبقـا السـابقني املـالكني وأمسـاء عقـار مللكيـة نـاقال عقـدا تثبـت
 واملواريـث الشصصـية األحـوال غرفـة عـن صـادر قـرار يف هإليـ أشـري مـا وهـذا ،اجلزائـري املـدين

 الشـكل علـى حتـرر أن العقاريـة امللكيـة نقـل املتضـمنة العقـود يف يشـرتط: "بأنـه العليـا للمحكمـة
 تنعقـد اهلبـة أن األسـرة قـانون مـن 206 املـادة وتـنص ،(1)"الـبطالن طائلـة حتـت وقعـت وإال الرمسـي

 لعـدم باطلـة تعتـرب اهلبـة فـإن لـذا العقـارات يف التوثيـق انونقـ أحكـام مراعـاة مـع والقبـول باإلجيـاب
 .اجلوهرية للشروط استيفائها

 ثباتاإل في حجية المحرر الرسمي  :الثالث عالفر 
 11إىل مكـرر  05 مكرر 324 من املواد يف الرمسي احملرر حجية على اجلزائري املشرع نص لقد

 مكرر 324  املادة..."  تزويره يثبت حىت حجة يالرمس احملرر يف ورد ما: "التايل النحو على وذلك
 ".الشـأن وذوي وورثـتهم املتعاقدة األطراف بني املربم االتفاق حملتوى حجة "احملرر"العقد  يعترب 05
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 اإلشارة سبيل على بيانات إال فيها يعرب مل ولو حىت األطراف بني حجة الرمسي يعترب العقد احملرر
 . (1)..."مع اإلجراء اشرةمب عالقة لذلك أن يكون شريطة

 مظهـره وكـان املطلوبـة الشـروط للمحـرر الرمسـي تـوافر فإنـه مـىت جمتمعة النصوص هذه مجلة من
 مـن صـدوره حيـث ومـن املاديـة الناحيـة من سالمته قانونية على قرينة قامت برمسيته ناطقا اخلارجي

 تزويـر بـه أن علـى يـدل يالرمسـ للمحـرر املظهـر اخلـارجي كـان وإذا عليـه، وقعـوا الـذين األشـصاص
 حسـبما للمحكمـة جـار ،شـروطه شـرط مـن لتصلـف بـاطال أنـه علـى أو حتشـري أو كشـط كوجـود

 سـار مـا وهـذا، إنقاصـها أو ثبـاتاإل يف قيمتـه بإسـقاط تقضـي أن (2)فوده احلكم عبد الدكتور يراه
 دعـوة أو راحملـر  مـن ،(3)الرمسيـة صـفة إسـقاط سـلطة للقاضـي مـنح الـذي اجلزائـري املشـرع عليـه

 العيـوب املاديـة مـن ذلـك غـري أو حتشـري أو كشـط مالحظـة حالـة يف لسـؤاله حـرره الـذي املوظـف
 العقـود تضـمني عـدم املوثـق علـى أوجبـت (4)التوثيـق مهنـة تنظـيم قـانون مـن 27 املادة أن و خاصة

 لتسـاؤلا ولكـن وجودهـا حالـة يف الـبطالن توقيـع مـع ذلـك غـري أو حتـوير أو كتابـة أيـة حيررهـا الـيت
 بالنظـام يتعلـق األمـر لكـون نفسـه تلقـاء مـن املـدين القاضـي بـذلك يقـوم هـل يبقـى مطروحـا الـذي
 غريه؟؟ أو كشط بوجود اخلصوم أحد بعد دفع بذلك يقوم أنه أم العام
 األشصاص حيث من الرمسي احملرر قوة  :أوال

 الرمسـي احملـرر نأ مفادهـا الـذكر السـالفة النصـوص سـياق خـالل مـن عامة قاعدة املشرع وضع
 فيـه يطعـن وال ،رمسـي حمـرر العتبـاره املطلوبـة الشـروط فيه توافرت مىت الكافة على حجية مطلقة له

 ال فإهنـا الشـأن ذوي بـه صـرح مـا حجيـة أمـا بـالتزوير، بـالطعن إال الغـري أو ذوي الشـأن مـن سـواء
 نتنـاول وعليـه بـالبطالن إال فيهـا يطعـن وال خـاص أو عـام خلفـا كـان ولغـريهم سـواء هلـم إال تتقـرر

  .الغري مث املتعاقدين فيما بني بداية الرمسي احملرر حجية
 :ثباتاإل حيث من املتعاقدين بني فيما الرمسي احملرر حجية ( 1

 ذوي يسـتطيع وال فيـه الثابـت التعاقـد حصـول علـى قاطعا ودليال حجة يعترب الرمسي العقد إن
 حمتوياتـه حيـث مـن وال عليـه هبـا املوقـع التوقيعـات حيـث مـن ال بـه جـاء ممـا شـيئا ينكـروا أن الشأن

 متـت الـيت البيانـات يف تزويـر حبصـول باالدعـاء إال لـه احملـرر املوظـف أمـام حصـوله حيـث مـن وال
 بنـاء املوثـق أثبتهـا الـيت البيانـات ببطالن يتعلق فيما أما شصصيا، املوثق مساع أو مشاهدة أو مبعرفة

                                                           

 .من القانون املدين  11مكرر 324 املادة( 1)
وأحكام حمكمة النقض، دار الفكر  احملررات الرمسية واحملررات العرفية يف ضوء خمتلف اآلراء الفقهية: عبد احلكم فودة( 2)

 .17ص .2111والقانون املنصورة طبعة 
 باملدرسة  16 الدفعة القضاة، على الطلبة ألقيت املدنية، املواد يف اإلثبات طرق بعنوان حماضرات :ملزي الرمحن عبد( 3)

 .غري منشورة .2111/2111سنة  للقضاء، العليا
 .يتضمن تنظيم مهنة املوثق 2111فرباير سنة  21املوافق لـ  1121حمرم عام  21مؤرخ يف  12-11قانون رقم ( 4)
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 ختضـع فهـي العقـد حتريـر وقـت شصصـيا منهـا التأكـد لـه ميكـن ال نـهلكو  لـه اخلصـوم يقـرره مـا على
 وصـدقه املوثـق بأمانـة متـس ال ألهنـا فيهـا بـالتزوير للطعـن احلاجـة دون ثبـاتاإل يف املقـررة للقواعـد

 ثبـاتاإل يف الرمسيـة الورقـة حجيـة كانـت إذا ...حيـث" :أنـه (1)العليا احملكمة قرار يف جاء ما وهذا
 بـني التفرقـة جيـب معـا فإنـه للغـري وبالنسـبة املتعاقـدين بـني فيمـا أي كافـة، النـاس علـى حجيـة هـي

 حجيتهـا وهـذه املوثق بأمانة مساس فيها واليت وبصره مسعه حتت جرى مما املوثق أثبتها اليت الوقائع
 الشـأن ذوي ينقلهـا الـيت الوقـائع أمـا ،بـالتزوير فيهـا الطعـن طريـق عـن إال إنكارهـا جيـوز وال مطلقـة
 ،"بطريق التزوير ذاهتا الورقة يف الطعن إىل حاجة دون عكسها إثبات طريق عن فيها الطعن زفيجو 

 بالكتابـة يكـون بالكتابـة الثابـت خيـالف أو جيـاوز مـا إثبـات ألن بالكتابـة يكـون العكـس إثبـاتو 
 .األشكال توازي ملبدأ طًبقا للمتعاقدين، بالنسبة
 :ثباتاإل حيث من للغري بالنسبة الرمسي احملرر حجية(  2

 مبـا عليـه حجـة الرمسـي احملـرر ويعتـرب احملـرر مـن يسـتفيد أو يضـار مـن كـل يف الغـري ينحصـر قـد
 مل مـا حضـوره يف الشـأن ذوي مـن وقعـت أو مهمتـه حـدود يف حمررهـا هبـا قـام أمـور مـن فيـه دون
 يتوجـب ذيالـ اخلـاص اخللـف أو العـام اخللـف هـو الغـري وهنـا قانونـا، املقـرر بـالطرق تزويرهـا يتبـني
 وقـد نونـا،قا املقـررة بـالطرق ذلـك يثبـت أن التصـرحيات بتلـك ورد ما صحة عدم ادعى ما اإذ عليه

 (2)تصـرحيات تكـون فـال وخلفـائهم الشـأن ذوي غـري مـن شـصص كـل وهـو األجنـيب الغـري يكـون
 يف رغـب وإذا صـحتها عـدم يثبتـوا أن إىل احلاجة دون صحتها أنكروا إذ عليهم حجة الشأن ذوي

 هـو العقـد طـريف بـني املـربم التصـرف باعتبار ثباتاإل طرق بكافة فيكون (3)مضموهنا عكس باتإث
 جتاهـه فالعقـد البيـع عقـد عـن أجنـيب ثالـث شـصص هـو الـذي الشـفيع ذلـك مثـال لـه، ماديـة واقعـة
 أو شـاهده أنـه الرمسـي املوظـف يـذكر مـا ماعـدا ثبـاتاإل طـرق بكافة يثبتها أن له مادية واقعة يعترب

 .فيها بالتزوير بالطعن إال عكسها إثبات جيوز ال واليت الرمسي احملرر تنظيم عند بنفسه عهمس
 املضمون حيث من الرمسي احملرر قوة  :ثانيا

 جند ، إذ(4)فيها الطعن طرق باختالف ختتلف حجية الرمسي احملرر يف الواردة البيانات تكتسي
 املوثـق لـدى مت فيمـا بـالتزوير بـالطعن إال فيـه لثابتـةا البيانات عكس إثبات جيوز ال الرمسي احملرر أن
 قـرار يف جـاء مـا وهـذا الشـأن ذوي مـن صـدرت الـيت البيانـات يف إال يـتم فـال بـالبطالن الطعـن أمـا

                                                           

 .191ص . 11عدد  2111اجمللة القضائية سنة  25/13/2111مورخ يف  151911قرار احملكمة العليا رقم ( 1)
 .مرجع سابق القضاة، على الطلبة ألقيت حماضرات :ملزي الرمحن عبد( 2)
بريوت  ،منشورات زين احلقوقية. األول اجلزء اجلزائية، و املدنية احملاكمات أصول يف اإلثبات نظرية :عبيد أبو إلياس( 3)

 .191ص 2005.
 . 11مرجع سابق ص : حممد حسني منصور( 4)
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 يتضـمن نـوعني التـوثيقي العقد أن حيث" :يلي ما فيه وجاء الشهرة عقد حجية عن العليا احملكمة
 :البيانات من

 األطـراف هبـا يقوم اليت املادية الوقائع أو نفسه املوثق يباشرها اليت الوقائعب تتعلق اليت البيانات
 املتعلقة البيانات أما بالتزوير، فيها يطعن حىت حجة تكون البيانات وهذه يعاينها الذي املوثق أمام

 عكسـها، يثبـت أن إىل حجـة تكـون األطـراف مـن املوثـق يتلقاهـا الـيت واالتفاقـات بالتصـرحيات
 طـرف مـن بـه احملـتج الشـهرة عقـد تضـمنه مـا عكـس إثبـاتب مسحـوا الـذين اجمللـس قضـاة أن حيـث

 مـن 05 مكـرر 324 املـادة  أحكـام خيـالفوا مل املوثـق هبـا أدىل الـيت التصـرحيات خيـص فيمـا الطـاعن
 حيـازة حـول الطـاعن طـرف مـن للموثـق بـه املـدىل الشريف التصريح أن ذلك اجلزائري املدين القانون
 حمتوى يف ينازع يدحضه من أن ميكن الشهرة عقد يف وحدودها مساحتها املذكور رضيةاأل القطعة

 هـذا وعلـى ، (1)"عقـد الشـهرة يف بـالتزوير الطعـن إىل احلاجـة ودون العكسي بالدليل التصريح هذا
 :   التايل النحو على البيانات هذه إىل نتطرق األساس

 :لتزويربا بالطعن إال عكسها إثبات جيوز ال بيانات 1-
 ميكنـه حبيـث حضـوره يف الشـأن ذوي مـن وقعـت أو بنفسـه املوثـق دوهنـا الـيت البيانـات وهـي

 كالتاريخ مهنته حدود يف بتدوينها املوظف يقوم اليت الوقائع ذلك ويشمل وبصره، بسمعه إدراكها
 عـدب احملـرر تـالوة وكـذلك التوثيـق ومكـان وتوقيعـاهتم وأهليـتهم الشـأن أمسـاء ذوي مـن والتحقيـق

 صـحتها علـى وشـهد بأذنـه مسعهـا أو عينه أمام متت أهنا املوثق اليت ذكر البيانات هذه وكل كتابته
 .التزوير بطريق إال دحضها جيوز وال ثباتاإل يف املطلقة حجيتها هلا يكون

 وإذا املوثق مهمة حدود يف متت قد تكون أن شرط البيانات هلذه اخلاصة الثقة املشرع وأعطى
 قبـل مـن موقعـا كـان إذا عـريف كمحـرر أو بـاطال احملـرر يعتـرب فهنـا مهمتـه دودحـ خـارج كانـت

 القـانون فيهـا يوجـب الـيت القانونيـة بالتصـرفات يتعلـق ومـا ،12مكـرر  326 للمـادة طبقـا األطـراف
 321 واملــادة ،11 مكـرر 324 املـادة يف الـواردة التصـرفات مثـل النعقادهـا كشـرط الرمسيـة
 .(2)13مكرر

 :عكسها إثبات وزجي بيانات 2-
 عالقة وهلا فقط لتصرحياهتم وتبعا الشأن ذوي من تلقاها أن بعد املوثق دوهنا اليت البيانات إن
 الصـفة هلـا تثبـت فـال صـحتها مـن يتحقـق أن دون يـدوهنا أن املوثـق علـى يكـون بـاحملرر، مباشـرة
 بتـدوينها قـام أو املوثـق امأمـ متـت الـيت البيانات شأن ثباتاإل يف احلجية نفس هلا تكون وال الرمسية

                                                           

 .191ص . 11عدد  2111اجمللة القضائية سنة  25/13/2111مورخ يف  151911قرار احملكمة العليا رقم ( 1)
يتلقى الضابط العمومي حتت طائلة البطالن العقود ": أنه على 11-19من القانون املدين  3مكرر  321تنص املادة ( 2)

 . "االحتفائية، حبضور شاهدين
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 بـالطرق بـل بـالتزوير احملـرر يف الطعـن إىل احلاجـة دون عكسـها إثبـاتب دحضـها جيـوز إذ بنفسـه،
 وصـدقه، املوثـق بأمانـة مساسـا يتضمن ال البيانات هذه يف الطعن لكون ثباتاإل يف املقررة العادية

 اإلجـراء هـذا يف الطعـن جيـوز ال فإنـه الـثمن بقـبض أمامه أقر البائع أن املوثق أثبت إذا ومثال ذلك
 علـى صـدرت بـل منهـا يتحقـق ومل املوثـق أمـام تـتم مل الـيت الـثمن قـبض واقعـة أمـا ،(1)بـالتزوير إال

 الطعـن إىل احلاجـة دون العكـس علـى الـدليل بإقامـة تكـذيبها فـيمكن الشـأن صـاحب لسـان
 اسـتنتاجا احملـرر يسـتنتجه تزوير فيمابال للطعن ضرورة ال أنه (2)نشأت أمحد األستاذ ويرى بالتزوير،
 قـانون يف اجلزائـري املشـرع أن حـني يف ،أصـم أبكـم، متعاقد إشارات من يستصلصها اليت كاألمور

 جـاءت الـيت 29 املـادة يف أشـار ،2006 فربايـر 20 يف املـؤرخ  12-06 رقـم  مهنـة التوثيـق تنظـيم
 الـذي العقـد يتضـمن أن جيـب: "أنـه اومضـموهن التوثيقيـة العقـود بأشـكال املتعلـق اخلـامس الفصـل

 ومـن ،"وتوقيعـه االقتضـاء عنـد املـرتجم ومـوطن ولقـب اسـم بينهـا ومـن اآلتيـة البيانات املوثق حيرره
 .أيضا بالبطالن فيه الطعن جيوز كما الرمسي، احملرر يف بالتزوير الطعن جيوز أنه يتبني املنطلق هذا

 :لرمسيا احملرر صحة شروط بعض أو كل ختلف جزاء -أ
 نـص يف واحملـددة بعضـها أو الرمسـي احملـرر يف توافرهـا الواجـب الشـروط بأحد اإلخالل وقع إذا

 أن ينبغـي كـان الـيت احلجيـة عنه وارتفعت الرمسية له تعد مل اجلزائري املدين القانون من  324 املادة
 عمـومي بطضـا مـن السـند يصـدر مل إذا أنـه ذلـك شـأن ومـن باطلـة الورقة تصبح وبذلك له تعطى

 القانونيـة األشـكال يـراع مل أنـه أو خمتص غري ولكنه عامة خبدمة مكلف موظف من صدر أو مثال
 يعـين فـال ذكـره سـبق ملـا طبقـا احملـرر بطـالن  أن غـري ،رمسـي حمـرر باعتبـاره بـاطال السـند كان املقررة

 فمـا وعليـه القـانون اجييزهـ الـيت األخـرى ثبـاتاإل بوسـائل هإثباتـ باإلمكـان إذ ذاتـه، االتفـاق بطـالن
 ؟(3)الباطلة الرمسية الورقة مصري

 ويصـح جـزء يبطـل فـال باطلـة أجزاءهـا مجيـع تكـون باطلـة كانـت إذا الرمسيـة الورقـة أن األصـل
 وال باطلـة كلهـا تكـون الورقـة فإن الورقة يف مباشرة شصصية مصلحة للموثق كان إذا فمثال جزء،

 أن إال ،(4)املباشـرة الشصصـية املصـلحة هـذه فيـه وثـقللم يثبـت الـذي اجلـزء علـى الـبطالن يقتصـر
 سـلطته حـدود ويف موظـف مـن احملـرر بصـدور املتعلقـني الشـرطني ختلـف حالـة بـني ميـز الفقـه

 الشـكلية شـرط ختلـف وبـني الرمسيـة، الصـفة وفقدانـه احملـرر بطالن إىل يؤدي فتصلفهما واختصاصه
 املوثـق اسـم أو التـاريخ كإغفـال اجلوهريـة لبيانـاتا مـن املتصلـف كـان إذا :أمـرين بني فيها ميز اليت
 يعتـرب احملـرر فـإن الرمسـي، بـاخلتم احملـرر خـتم عـدم أو اخلصـوم أمسـاء ذكـر عـدم أو توقيعـه عـدم أو
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 فـإن الشـطب أو الكشـط أو اإلحـاالت ذكـر كعـدم جوهريـا بيانـا لـيس املتصلـف كـان وإذا بـاطال
 .البطالن إىل يؤدي ال اعاهتامر  فعدم اجلوهرية غري البيانات من يعترب ذلك

 :الرمسي احملرر بطالن عن املرتتبة اآلثار -ب
 احملـرر كـان فـإذا ذاته، القانوين والتصرف القانوين التصرف يثبت الذي احملرر بني التمييز جيب
 عـن هإثباتـ كـان وإن ،قائمـا يبقـى بـل القـانوين التصـرف بطـالن بالضـرورة األمـر يقتضـي بـاطال فـال

 قـد بـل الكتابـة، غـري آخـر طريـق عـن التصـرف إثبـات يصـح وعليـه انعـدم، قـد الرمسـي احملـرر طريـق
 الـيت02  مكـرر 321 للمـادة طبقـا عـريف كمحـرر صـح إذا ذاتـه الباطـل بـاحملرر الرمسـي هإثباتـ يصـح
 انعـدام أو العمـومي الضـابط أهليـة أو كفـاءة عـدم بسـبب رمسـي غـري العقـد يعتـرب" :علـى أنـه تنص

 القـانوين التصـرف يكـن مل مـا وهـذا ،"األطـراف قبـل مـن موقعـا كـان إذا عـريف كمحـرر الشـكل
الرمسـي  احملرر بطالن على ويرتتب والشفعة كاهلبة رمسي حمرر يف حيرر أن النعقاده جيب شكليا أي

 حيـرر: "(1)فيـه جـاء الـذي العليـا احملكمـة قـرار علـى نسـتقر الصـدد هـذا ويف ذاتـه التصـرف بطـالن
 11 مكـرر 324 للمـواد طبقـا وذلـك صـحته ثبـاتإل الرمسـي الشـكل يف لعقـارا مقايضـة عقد وجوبا
  .البطالن طائلة حتت اجلزائري املدين القانون من 415 واملادة

 طائلـة حتـت جيـب رمسـي شـكل إىل بإخضـاعها القـانون يـأمر الـيت العقـود علـى زيـادة وأنـه
 أو صـناعية جتاريـة حمالت أو ريةعقا حقوق أو عقار ملكية نقل تتضمن اليت حترير العقود البطالن

 فـإن املشـرع ذلـك علـى ، وبنـاء"الرمسـي الشـكل علـى حيـرر أن جيـب مـن عناصـرها عنصـر كـل أو
 أن ومعناه عريف حمرر إىل الرمسي احملرر حتول بقاعدة 02 مكرر 326 املادة طبقا لنص أخذ اجلزائري

 مكرر 321 املادة نص يف ةحمدد هي كما لقيامه الصحة شروط يستوف مل حمرر رمسي هو ما كل
 هنا واملشرع العريف، احملرر يف جوهري شرط هو والتوقيع منه صدر من مكتوب وقعه حمرر فهو 02

 للفقه خالفا ثباتلإل معد هو الذي الرمسي واحملرر لالنعقاد ركن هو الذي احملرر الرمسي بني مييز مل
 احلالـة هـذه ففـي بـه، إال ينعقـد ال قـانوينال التصـرف يف ركنـا الرمسـي كـان احملـرر إذا أنـه يرى الذي

 إذا مـا خالفـا عـريف إىل يتحـول أن دون ذاتـه التصـرف بطـالن  الورقـة الرمسيـة بطـالن علـى يرتتـب
 كتاريخ يعترب بل ثابتا تارخيا يعترب وال عرفية ورقة إىل يتحول فهنا ثباتلإل معدا الرمسي احملرر كان
 .الشأن بأنفسهم ذوي حيررها ورقة أي

 :بالصور يتعلق فيما الرمسية احملررات قوة  :لثاثا
 ويعطـى التوثيـق مكتـب يف حمفوظـا احملـرر أصـل لظـي ،وصـورة أصـل من الرمسي احملرر حترير يتم

 توقيعـات حيمـل الـذي هو األصل إذ أن والصورة األصل بني وشتان منه، رمسية صورا الشأن لذوي
 خطيـة تكـون أن إمـا والصـورة التوقيعات، هذه ملحت فال الصورة أما واملوثق، والشهود الشأن ذوي
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 مطابقـة أي رمسيـة صـورا الصـور هـذه كانـت طاملـا احلكـم يف بينهمـا القـانون ويسـاوي مشسـية، أو
 صور من األفراد يصنعه ما أما، الرمسي املوظف عليها ويشهد هبا يقوم املطابقة متاما، وهذه لألصل

  .الرمسية الصور حجية هلا تكون فال الرمسية لألوراق فوتوغرافية
 املـدين القـانون مـن 326 و 325 املـادتني يف الرمسـي احملرر صور حجية أوضح املشرع أن وجند
 إال احلجيـة هلـا تكـون ال الرمسيـة فالصـور األصـل، حجيـة مـن أقـل الصـور حجيـة أن وهي اجلزائري
 أحـد منازعـة عـدم لـىع تتوقـف الصـورة حجيـة فـإن وهلـذا لألصـل مطابقتهـا علـى قرينـة أهنا باعتبار
 احملـرر أصـل كـان إذا مـا حبسـب القـوة يف ختتلـف حجيتهـا فـإن وبالتـايل املطابقـة هـذه يف الطـرفني
 .مفقودا أو موجودا الرمسي

 اجلزائـري املـدين القانون من 325 املادة نصت :موجود األصل كان إذا الصور حجية 23-1
 املقـررة احلجيـة ذات هلـا تكـون الرمسيـة تهصـور  فـإن موجـودا الرمسـي احملـرر أصـل كـان إذا أنـه علـى

 تكـون أن يسـتوي أنـه كمـا خطية أو فوتوغرافية الصورة هذه تكون أن ذلك يف ويستوي ،لألصل
 مت أي رمسيـة كلهـا أهنـا مـادام األصـل صـور عـن أخـذت صـورا أو مباشـرة األصـل عن نقلت صورا
، لـه مطابقـة كانـت إذا إال لألصـل رةاملقـر  احلجيـة هلـا تكـون ال الرمسيـة والصـورة األصـل، عـن نقلها
 ويلـزم األصـل إحضـار يطلـب أن رمسيـة بصـورة عليـه حيـتج الـذي (1)اخلصـم بإمكـان فإنـه وعليـه

 علـى تشتمل الصورة أن حبجة بذلك القيام هبا متسك من ميتنع أن دون بإحضارها باألمر القاضي
 قوهتـا هلـا كانـت لألصـل بقـةمطا الصـورة كانـت فـإذا ،لألصل التامة مطابقتها على تدل ضمانات

 .الدعوى ملف من استبعادها يتم لألصل مطابقتها عدم تبني إذا أما ،ثباتاإل يف
 األوراق صـور علـى تنطبـق الـيت احلالـة هـذه :موجـود غـري األصـل كـان إذا الصـور حجيـة 2-

 مـن 326 املـادة أشـارت وقـد السـرقة، أو كـاحلريق قهريـة ألسـباب األصـل فقـدان حالـة هـي الرمسيـة
 الرمسـي حمـرر أصـل وجـود عـدم حالـة يف الرمسيـة للصـورة أوضـاع ثالثـة إىل اجلزائـري املـدين القـانون
 .بينهم وميزت
 بواسـطة مباشرة الرمسي السند أصل عن املنقولة الصورة وهي :األصلية الرمسية الصورة حالة -أ

 هلـا وتوضع مباشرة األصل عن تنقل اليت وهي تنفيذية هذه الصورة كانت سواء خمتص عام ضابط
 وتسـمى التوثيـق عقـب مباشـرة األصـل عـن تنقـل الـيت تنفيذية وهي غري كانت أو التنفيذية الصيغة
 التوثيـق بعـد لكـن مباشرة األصل عن تنقل األصلية البسيطة والصورة الشأن، لذوي وتعطى النسخ

 فـإن األحـوال هـذه كـل ويف ،بـذلك إذن احملكمـة بعـد للغـري تعطـى وقـد الشـأن لـذوي وتعطى مبدة
 مظهرهـا كـان مـىت األصـل ويكـون حجيـة مباشـرة األصـل مـن مـأخوذة ألهنـا أصـلية، تعتـرب الصـورة

 ذاهتـا مـن مسـتمدة هـذه احلالـة يف الصـورة، حجية لألصل مطابقتها يف بالشك يسمح ال اخلارجي
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 وثقامل ختم هو وجود احلكم هذا تأخذ الصورة جيعل والذي موجود غري األصل ألن األصل من ال
  .(1)توقيعه وال األطراف توقيعات حتمل ال أهنا رغم عليها

 مطابقتهـا يف الشـك يثـري للصـورة اخلـارجي املظهـر كـان إذا أنـه (2)أمحـد نشـأت األسـتاذ ويـرى
 يصـح ال ذلك من بشيء اخلصم وادعى جزئية أو كلية خمالفة خمالفة لألصل كانت سواء لألصل
 ضياعه أن مبا قاهرة، بقوة صاحبه على ضاع مستندا أو الكتابةثبوت ب مبدأ من أكثر احملرر اعتبار

 يكـون أن وهـي واحـدة تكـون والنتيجـة لصـاحبه قـاهرة بالنسـبة قـوة يعتـرب التوثيـق مكتـب مـن
 التشـريع اجلزائـري يف ولكـن ،ثبـاتاإل بكافـة طـرق لألصـل مطابقتـه إثبـات حـق احملـرر لصـاحب
 الرمسيـة للصـورة يكـون: "ذكـر أنـه اجلزائـري جنـد ديناملـ القـانون مـن 326 املـادة نـص إىل بـالرجوع
 يسـمح ال اخلـارجي مظهرهـا كـان مـىت األصـل حجيـة تنفيذيـة غـري أو كانـت تنفيذيـة األصـلية
 غـري أم تنفيذيـة الرمسيـة األصـلية الصور حجية إىل أشار املشرع ، فهنا"لألصل مطابقتها يف بالشك
 اجلـزاء إىل مل يتطـرق فهنـا لألصـل مطـابق خلـارجيا مظهرهـا كـان مىت األصل حجية هلا أن تنفيذية
 فلـو اعتربناهـا وعليـه ،ذلـك عـن املرتتبـة واحلجيـة لألصـل مطابقتهـا عـدم حالـة يف عنهـا املرتتـب

 الرمسيـة الصـورة وهـذه التوقيـع وهـو العرفيـة للمحررات اجلوهري بالشرط نصطدم فإننا كمحرر عريف
 واقعة مادية باعتبارها بالكتابة ثبوت مبدأ نعتربها أن إال يبقى ال وبالتايل عليها، غري موقع األصلية

 .لألصل مطابقة أهنا ثباتاإل طرق بكافة يثبت أن ثباتباإل وللمكلف
 :األصلية الصورة من املأخوذة الرمسية الصورة حالة  -ب

 للمحرر األصلية عن الصورة عن مأخوذة وإمنا مباشرة األصل عن مأخوذة ليست هنا الصورة
 للطرفني ميكن حىت موجودة تكون أن شرط األصلية للصورة املقررة احلجية ذات كون للصورةي هنا

 مبجـرد تـزول القرينـة وهـذه عنهـا أخـذت الـيت األصـلية الصـورة علـى املقدمـة الصـورة مراجعـة طلـب
 هـذه يف الصـورة وحجيـة للمطابقـة األصلية الصورة توافر بعدها ويتعني بعدم املطابقة اخلصم إدعاء

 الصـورة فقـدت إذا ولـذلك األصـلية الصـورة مـن مسـتمدة هـي بـل مـن ذاهتـا مسـتمدة ليست الةاحل
 وال املنازعـة عنـد حجيـة عنها املأخوذة للصورة تكون فال أيضا مفقودا األصل أن والفرض األصلية

 اعتبـار ميكـن أنـه منصـور حسـني حممـد الـدكتور يـرى يف حـني ،(3)االسـتئناس سـبيل علـى  هبـا يعتـد
 ،(4)ذلـك شـروط تـوافرت إذا بالكتابـة ثبـوت مبدأ األصلية جمرد الصورة تطابق مل إذا الرمسية ةالصور 
 سـندا ليسـت األصـلية الرمسيـة كامـل فهنـا الصـورة سـابق سـند كوجـود بالفعـل يتـوافر ال مـا وهـذا

 .ثبوت بالكتابة مبدأ عنها املأخوذة الرمسية الصورة تعترب حىت كامال
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املسـافة  تبتعـد احلالـة هـذه يف :األصـلية الصـورة صـورة عـن املـأخوذة الرمسيـة الصـورة حالـة -ج
 أيـة للصـورة تكـون ال هذه احلالة ففي ،الثالثة الصورة أي الصورة صورة فهي واألصل الصورة مابني

 مـع قضية كل ظروف حسب فقط واالستئناس االستدالل جملرد هبا يأخذ أن للقاضي حجية وإمنا
 كمـا ،بـاليمني املتممـة وتكمـل بـه املـدعي احلـق وجـود احتمـال منهـا بطيسـتن جمـرد قرينـة اعتبارهـا

  .بالشهادة فيكملها بالكتابة ثبوت بداية دعوى أخرى يف اعتبارها ميكن
 وحجيتها  المحررات العرفية: الثاني المطلب

ــــع اخلــــاص، فهــــي األوراق الــــيت حيررهــــا األطــــراف  تســــمى الســــند العــــادي أو ســــند ذي التوقي
دون أن يتـوىل أو يتـدخل يف حتديـدها موظـف عـام أو شـصص مكلـف خبدمـة عامـة، العاديون مـن 

 .وبالتايل سنتناول يف هذه النقطة شروطها وحجيتها
 شروطها : األول الفرع

ممــن وقعــه كمــا مل ينكــر  مــن القــانون املــدين والــيت تعتــرب العقــد العــريف صــادراً  321نصــت املــادة 
يشــرتط يف أنــه وممــا يســتنتج مــن نــص هــذه املــادة  ،عصــراحة مــا هــو منســوب إليــه مــن خــط أو توقيــ

  :(1)شرطني مها إثبات هذا النوع من احملررات العرفية حىت تصبح كدليل
 وهـي عنصـر الزم لوجـوده تـدل علـى الغـرض الـذي أعـد مـن أجلـه، أي الواقعـة : الكتابةة -أ 

لذوي الشأن  كتابة، وإمنااليت أعد احملرر ليكون دلياًل عليها، وال يشرتط أي شكل معني يف هذه ال
مـن الطـرفني خبـط أحـدمها أو  احلرية يف كتابته بأي لغة أو عبارات أو حىت رمـوز مـا دامـت مفهومـة

يـــؤثر يف صـــحة احملـــرر العـــريف وجـــود تأشـــري أو  كمـــا ال ،خبـــط الغـــري حـــىت لـــو كـــان نـــاقص األهليـــة
إمنـا يـرتك ذلـك لتقـدير على اهلامش، كمـا ال يلـزم توقيـع إضـافات، و  إضافات أو كشط أو كتابات

 .الرمسية القاضي عكس ما قيل يف احملررات
احلجيـة علــى  أساسـي وجـوهري لوجـود احملـرر وهـو الـذي يضـفي وهـو شـرط : التوقيةع -ب     

من ينسـب إليـه احملـرر قـواًل  واملراد بالتوقيع هو توقيع ،الورقة العرفية وعدم وجوده يؤدي إىل بطالهنا
ملزماً للجانبني وجب أنه يوقعه الطرفان، أما  ضمون احملرر، فإذا كان احملررأو التزاماً وهذا حبسب م

وينطـوي التوقيـع علـى معـىن  امللتـزمسـوى توقيـع الطـرف  إذا كان العقد ملزماً جلانب واحـد فـال يلـزم
أو اخلتم،  من الشصص املوقع، وميكن أن يقع التوقيع باإلمضاء أو البصمة اجلزم بأن الورقة صادرة

                                                           

صدر هذا العقد أو احملرر ممن كتبه أو من وقعه،  11-19من القانون املدين املعدل بالقانون  321اشرتطت املادة ( 1)
 .وبالتايل شرط الكتابة أو التوقيع
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، وقـــد يوقـــع باإلســـم أو (1)ليــهإمل تكــن مكتوبـــة خبـــط يــده أن ينكـــر صـــراحة مــا هـــو منســـوب وإذا 
اللقــب أو بأيــة عالمــة اعتــاد الشــصص علــى اســتعماله للتعبــري عــن إرادتــه وموافقتــه علــى عمــل أو 

 . تصرف بعينه، كما أن البصمة واخلتم تعادالن التوقيع وإن مل تذكرمها املادة السابقة

 ية المحررات العرفيةحج: الثاني رعالف
 منهـا أكثـر أهنـا ولـو الرمسيـة األوراق بعـد الرتتيـب يف الثـاين الكتـايب الـدليل هـي العرفية احملررات

 ومن جهة، من املضمون حيث من حجيته نتناول ثباتاإل يف احملرر هذا قوة مدى وملعرفة ،انتشارا
 .أخرى جهة من التاريخ حيث
 ضمونهمل بالنسبة العريف احملرر حجية ( أ

 .والغري أطرافه نيب فيما املضمون حيث من العريف احملرر حجية تنحصر
 321 املـادة نـص يف احلجيـة هـذه عـن املشرع أفصح :أطرافه بني فيما العريف احملرر حجية  -1

 يعتـرب" :األوىل علـى أنـه فقرهتـا يف نصـت والـيت منـه 11باملـادة  املعدلـة اجلزائـري املـدين القـانون مـن
 هـو مـا صـراحة ينكـر مل مـا أصـبعه بصـمة عليـه وضـع أو وقعـه أو كتبـه ممـن صـادرا ريفالعـ العقـد

 وضـعت مـن أو املوقـع أو املكتـوب العـريف احملـرر أن املـادة هـذه نـص مـن ويتضح ،(2)"إليه منسوب
 احملـرر علـى التوقيـع صـاحب اعـرتف إذا احلجيـة إليـه حيـوز منسـوب هـو ممـن األصـبع بصـمة عليـه

 التصـرف عندئـذ ينفـذ بعضـه أو كلـه صـراحة عنـه ينكـر صـدوره ومل سـكت أو منـه بصـدوره العـريف
  .(3)واخلاص العام وخلفه هو حقه يف احملرر يف الثابت

 تطـابق اإلرادتـني نتيجـة عـريف عقـد إثبـات حـول هلـا قـرار يف العليـا احملكمـة أكدتـه األمـر هـذا
 عن التعبري الطرفان تبادل مبجرد يتم العقد أن قانونا املقرر من: "بقوهلا وذلك وقعه ممن منكر وغري

 منسوب هو ما صراحة ينكر مل ما وقعه ممن صادرا يعترب العريف العقد أن أيضا املقرر ومن إرادهتما
 حملـه غـري يف تطبيقـه يف القـانون واخلطـأ مبصالفـة فيـه املطعـون القـرار علـى النعـي فـإن مث ومـن إليـه،

 مطلقتـه مـع اتفاقـه ينكـر ال الطـاعن أن احلـال يةقضـ يف الثابـت مـن كـان وملـا رفضـه، ويسـتوجب
 قضـاة فـإن قبلـه مـن املمضي العريف للعقد طبقا بينهما قائمة والزوجية معها الزوجي املنزل باقتسامه

 طبقـوا ضـدها للمطعـون واملطـبخ بإرجـاع الغرفـة القاضـي لـديهم املسـتأنف احلكـم بتأييـدهم اجمللـس

                                                           

 .11-19من القانون املدين املعدل بالقانون  321املادة ( 1)
 صفحة   2119يونيو 26 يف مؤرخة 44 رقم الرمسية ريدةاجل يف منشور 2119فرباير  21مؤرخ يف  11-19القانون رقم ( 2)
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 التوقيـع إنكـار عـدم ، وبالتـايل(1)"الطعـن رفـض سـتوجبا ذلـك كـان ومىت صحيحا القانون تطبيقا
 ذلك يف مبا فيه الواردة البيانات مجيع بصدق ايضمن إقرارا هو لذكرا السالف للقرار طبقا وقعه ممن

 .اجلوهرية البيانات أحد باعتباره تارخيه
 :للغري بالنسبة العريف احملرر حجية  -2

 مـن يضـار أو يسـتفيد أن شـأنه مـن ولكـن رراحملـ يف طرفا ليس شصص كل هنا الغرييقصد ب
 فـال أو خلفـه ورثتـه أمـا" :الثانيـة فقرهتـا يف اجلزائـري املـدين القـانون مـن  327 املـادة وتـنص احملـرر

 هو البصمة أو اإلمضاء أو اخلط أن يعلمون ال بأهنم ميينا حيلفوا ويكفي أن اإلنكار منهم يطلب
 ".احلق هذا منه تلقوا ملن

 اخلـاص خلفـه منـه، وعلـى صـدر مـن علـى حجـة العـريف أن احملـرر جنـد املـادة نـص اسـتقراء مـن
 وقعه ممن احملرر صدور بعدم يتمسك أن اخللف أو لورثته فهنا التوقيع صاحب تويف ما وإذا والعام،

 هي اخلتم أو البصمة أو اخلط أن يعلم ال بأنه ميينا حيلف أن يكفي بل إنكار التوقيع طريق عن ال
 املقـرر مـن" :أنـه إىل خلـص الـذي العليـا احملكمـة قـرار يف ثابـت هـو احلـق، وهـذا مـا هعنـ تلقـى ملـن

 منهم يطلب ال خلفه أو ورثته أما صراحة ينكره مل وقعه ما صادرا ممن يعترب العريف العقد أن قانونا
 ،احلـق هـذا منـه تلقـوا ملـن هـو اإلمضـاء أو اخلـط أن ال يعلمـون بـأهنم ميينـا حيلفـوا أن ويكفـي ذلـك

 القـرار إليـه أشـار مـا ، إن(2)"تطبيـق القـانون خطـأ يف يعـد املبدأ هذا خيالف مبا القضاء فإن مث منو 
 إذا حالـة يف لكـن العاديـة، األحـوال يف هـذا ،صـراحة ينكـره مل مـا منـه صـدر ممـن التوقيـع كون من
 مـهعل بـدون متـت أهنـا إال صـحيحة ختمـه بصـمة بـأن العـريف احملـرر إليـه املنسـوب الشـصص أقـر

 اخلـتم صاحب يستطيع فال خيون األمانة شصص إىل به عهد أو اخلتم ضياع حالة يف كما وإرادته
 يكفـي وال باخلتم، توقيعه عدم إثباتو  بالتزوير فيه الطعن من بد ال وإمنا بإنكاره احملرر من التحلل

يـنهض  ال اإلعـالن فهـذا ،الصـحف إحـدى يف ختمـه فقـد أنـهأعلـن  قد يكون أن ثباتاإل هذا يف
 علـى وزيـادة اخلـتم هبـذا خمتومـة بورقة املتمسك على حجة يعترب وال فعال الفقد حدوث على دليال
 ألن املدنيـة احلالـة ضـابط مـن عليـه املصـادق التوقيـع إنكـار املتعاقـدين ألحـد يكفـي ال فإنـه ذلـك

 .(3)رمسي حمرر مبثابة احلدود هذه يف يعترب احلالة هذه التوقيع يف على التصديق

                                                           

 .11ص  1551سنة  1اجمللة القضائية عدد ، 11/12/1571مؤرخ يف  19197قرار الغرفة املدنية للمحكمة العليا رقم ( 1)

 .55ص  1552سنة  1، اجمللة القضائية عدد 27/19/1551مؤرخ يف  93531قرار احملكمة العليا رقم ( 2)
 .51ص . مرجع سابق: ملزي عبد الرمحن( 3)
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 يعلمـون ال بـأهنم اليمـني حلـف إال مـنهم ال يطلـب التوقيـع عنـه صـدر من خلف أو ورثة ماأ 
 إقـرار أمـا ،(1)املـورث عـن الصـادر ذاتـه إىل التصـرف أثـره ميتـد ال الـذي باجلهالـة الطعـن طريـق وهـو

 فإنه قاحل عنه تلقوا ملن احملرر األصبع املوجودة على بصمة أو التوقيع أو اخلتم بأن الورثة أو اخللف
 .العريف احملرر يف طريق الطعن بالتزوير سلوك بل باجلهالة الطعن ذلك بعد منهم يقبل ال

 :تارخيه حيث من العريف احملرر حجية (ب
 ذلك هلا يكون ال حني يف أطرافها بني بيانات من تتضمنه فيما احلجية هلا العرفية احملررات إن
 األطـراف بـني العـريف للمحـرر احلجيـة فـاختالف عليـهو  ثابـت تـاريخ هلـا كـان إذا إال للغـري بالنسـبة

 :اآليت النحو على نتناوله والغري
 ولـه العـريف احملـرر مـن عنصـر إال لـيس التـاريخ إن :العقـد لطـريف بالنسـبة التـاريخ حجيـة 1-

 إقامـة أطرافـه مـن وألي   يتضـمنها الـيت البيانـات بـاقي شـأن ذلـك يف شـأنه املتعاقـدين علـى احلجيـة
 إثباتب تتعلق هنا املسألة مبأن ذلك، إثبات عبء عليه ويقع التاريخ ذلك عدم صحة ىعل الدليل

 .بالكتابة ثبوت مبدأ يوجد مل ما بالكتابة يكون ثباتاإل مكتوبا فإن سندا خيالف ما
 يكـون أن منذ إال الغري على حجة يكون ال العريف احملرر إن :للغري بالنسبة التاريخ حجية 2-

 الغـري علـى أثـر لـه لـيس القـانوين التصـرف يدونـه أطـراف الـذي العـادي فالتـاريخ ،(2)ثابت تاريخ له
 تقـدمي طريـق عـن األطـراف يسـتطيع مثـة ومـن حتريـر احملـرر يف يشـرتك مل ألنـه نظـرا عليـه بـه حيتج وال

 بسبب عليه حمجور شصص من تصرف قد يصدر أنه إذ ،الغري مبصلحة اإلضرار تأخريه أو التاريخ
 يكـون ال احلـاالت هـذه مثـل يف قـرار احلجـر قبـل مت لـو وكمـا يبـدو تارخيه حبيث يقدم ولكن السفه

 ليسـت العـريف احملـرر تـاريخ بقاعـدة ثبـوت التمسـك وأن الغـري علـى حجـة احملـرر يف املـذكور التـاريخ
 صـاحب مـن هبا ينبغي التمسك بل نفسه تلقاء من يثريها ال القاضي فإن مث ومن العام النظام من

 وعلـى عليـه، العريف حجـة احملرر يف الثابت التاريخ كان القاعدة بتلك الغري يتمسك مل إذاف الشأن
 يف احملـررات رمسـي بوجـه التـاريخ ثبـوت حصـر مـع الغـري هـو مـن حتديـد مـن بـد ال األسـاس هـذا

 انتقـال تـاريخ علـى السـابقة سـلفه تصـرفات فقـط إليـه تنصـرف الـذي الشـصص هـوفـالغري  .العرفيـة
 مـن معينـة بعـني خيـتص الـذي احلـاجز والـدائن اخلـاص اخللـف يف ينحصـر التعريـف هـذاو  إليـه احلـق
 .(3)مدينه ذمة

                                                           

 .75ص . مرجع سابق: حممد حمسن منصور( 1)
 .11-19اجلزائري  املدين القانون من 328 املادة ( 2)
 .51ص . مرجع سابق: ملزي عبد الرمحن( 3)
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 :العريف احملرر يف التاريخ ثبوت -3
 يكـون تـاريخ: "أنـه علـى تـنص الـيت اجلزائـري، املدين القانون من 328 املادة نص إىل بالرجوع
عـام،  موظـف حرره آخر عقد يف مضمونه وتثب يوم من تسجيله، يوم من ابتدًءا ثابًتا العقد احملرر

 خط العقد على هلم الذين أحد وفاة يوم من خمتص، عمومي ضابط يد على عليه يوم التأشري من
  ".إمضاء أو

 للـدفع القـانوين التصـرف أطـراف يدونـه الـذي التـاريخ اسـتبعد املشرع أن املادة نص من خالل
 الـذكر املـادة السـالفة نـص يف إليهـا املشـار األربعـة ائـقالطر  مراعـاة يتعـني وإمنـا العـريف، بصـحة احملـرر

 مطلًقـا، أو باطال بطالنًـا الغري مواجهة يف آثاره جلميع منتج صحيح العريف احملرر كان ما إذا ملعرفة
 تصـحيح أن قانونًـا املقـرر مـن أنـه حيـث " ،(1)قراراهتا إحدى يف العليا احملكمة انتهت إليه ما وهذا

 يعـد املـدار الـذي العقـد إبـرام تـاريخ مـن التأكـد تثبيتهـا قبـل تتطلب قبل القاضي من العرفية العقود
 كان مطلقا، وملا بطالنًا باطال أو آثاره جلميع ومنتًجا صحيًحا احملرر العريف يعترب ضوئه على الذي
 ااعرتفـ الطـرفني أن إىل اسـتناًدا العـريف البيـع بصـحة قضـوا قضـاة اجمللـس أن احلـال قضـية يف ثابتًـا

القـانون،  أحكـام جتـاهلوا قـد هـذا بقضـائهم فـإهنم ،البيـع العـريف لتـاريخ مـنهم حتديـد دون بصـحته
 ،رقابتهـا بسـط مـن العليـا احملكمـة علـى يتعـذر مـا وهـو الواقعيـة ناقصـة قـرارهم أسـباب وجـاءت
  ". نقضه يتعني وبالتايل

 ثباتلإل المعدة العرفية المحررات صور حجية :الثالث رعالف

 عليهـا يضـفي خمـتص عـام موظـف مبعرفـة حتـرر ألهنـا ثبـاتاإل قـوة هلـا الرمسيـة احملـررات صـور إن
 مـا وغالبـا تصـويرا أو كتابـة عنهـا منقولـة ورقة هي العرفية احملررات صور أما ،ثباتاإل يف الثقة وقوة

 لصـورة حجيـة أن ال هـو واألصـل ،التصـوير طريـق عـن منقـوال احملـرر إليـه ينسـب مـن يكـون توقيـع
 إليـه فريجـع موجـودا كـان إذا ألصـلل مطابقتها مبقدار إال ثباتاإل يف هلا قيمة ال و راق العرفيةاألو 

 توقيـع حتمـل ال هـي إذا بالصـورة لالحتجـاج سـبيل فـال موجـود غـري كـان إذا ، أما(2)إثباتكدليل 
 .عنه صدرت من

                                                           

الغرفة العقارية، أشار اليه االستاذ محدي باشا يف كتابه محاية امللكية  27/11/2111مؤرخ يف  111513قرار رقم ( 1)
 .15ص 2111العقارية اخلاصة، اجلزائر 

 .59ص . مرجع سابق: حممد حمسن منصور( 2)
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 العرفي المحرر على الحجية قرينة إسقاط  :الرابع رعالف
 واإلمضـاء اخلطـوط ملضـاهاة إتباعها الواجب القواعد املدنية اإلجراءات ونقان يف املشرع حدد

قـانون االجـراءات  مـن 111 و 111 املـواد نصـوص مـن يتبـني و اإلمضـاء، أو اخلـط إنكـار حالة يف
 :ومها العريف احملرر على احلجية إلسقاط طريقتني وجود املدنية

 :عليه التعرف دمبع االدعاء أو التوقيع أو اخلط إنكار طريق عن 1-
 احملـرر هـذا عليـه يشـهد مـن املسـتقبل يف ينكـر أن وخيشـى عـريف سـند الشـصص بيـد يكـون قـد
 بأصـل متعلقـة دعـوى تكـون مـا بغـري األصلية اخلطوط حتقيق دعوى رفع إىل فيلجأ أو خطه توقيعه
 رراحملـ هـذا حجيـة تأكيـد إىل الـدعوى هـذه هتـدف و األجـل حلـول وقبـل إىل القضـاء مرفوعة احلق
 هـي األصلية اخلطوط حتقيق ودعوى املستقبل يف خطه أو توقيعه أن ينكر اخلصم يستطيع ال حىت

 تقبـل وال حمتملـة فيهـا واملصـلحة وصـحته الرضـا ركـن وجـود تأكيـد إىل هتدف إجيابية تقريرية دعوى
 دعـوى برفـع يقضـي خـاص نـص يوجـد ال أنـه ومبـا القـانون، يف خـاص نـص إىل اسـتندت إذا إال

 هـذا حجيـة تأكيـد إىل فـاللجوء وعليـه مقبولـة، غـري هـي وبالتـايل العقـد، بصـحة للمطالبـة ةأصـلي
 ميكـن الـيت احلالـة حـني يف ،(1)العملـي اجلانـب يف نـادرة وهـي منهـا فائـدة ال هبـذا الطريـق احملـرر

 حالـة يف ويكـون املوضـوع يف رفعـت أصـلية دعـوى مبناسـبة العريف احملرر حجية إسقاط هي تصورها
 حجيتـه هنـا احملـرر عـن زالـت بـذلك علمـه اخللـف أو الـوارث نفى أو احملرر إليه نسب من أنكر إذا

 ألن عليـه بـه احملـتج احملـرر موضـوع مناقشـة يف اخلـوض دون احملكمـة فيهـا تفصـل حـىت مؤقتـة بصـفة
  .بصحته تسليمه يفيد ذلك

 سـلطة فللقاضـي عليـه بـه احملـتج احملـرر موضوع مناقشة قبل اإلمضاء أو اخلط اخلصم أنكر إذا
 املتصاصـمني مركـز حتديـد يف وظيفـة لـه لـيس الـدعوى يف املقـدم احملـرر أن لـه تبـني فـإذا ،(2)تقديريـة
 إثبـات إىل يهـدف احملـرر أن للقاضـي تبـني إذا أما باإلنكار، الدفع عن النظر وصرف احملرر استبعد

 عـن التحقيـق إىل حتيلـه بإمضـائه احملـرر علـى التأشـري بعـد احملكمـة فهنـا الـدعوى، يف منتجـة واقعـة
 إذا عمـا اخلصـم ختيـري دون كليهمـا أو الشـهود مسـاع أو باملضـاهاة اخلطـوط حتقيـق إجـراءات طريق
 التحقيـق يكـون أن القاضـي قـرر إذا حـني يف ،(3)بـالتزوير للطعـن خالفـا ال أم باحملرر يتمسك كان

 الـذي اخلصـم توقيـع أو خط حتمل أخرى ملستندات اجلهالة أو باإلنكار فيه املطعون احملرر مبطابقة

                                                           

 .2111/2111سنة  11الدفعة . ية ألقيت على طلبة املدرسة العليا للقضاءحماضرات يف االجراءات املدن: زودة عمر( 1)
 .15-17من من قانون االجراءات املدنية واإلدارية  191انظر املادة (  2)
 .51ص . مرجع سابق: ملزي عبد الرمحن(  3)
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 اليت املدنية اإلجراءات قانون من 117 املادة عليه نصت ما مراعاة جيب فإنه التوقيع أو اخلط أنكر
 يقـارن باإلنكـار فيـه املطعون العريف احملرر وهنا احلصر، سبيل على املقارنة حمل املستندات حددت

 خالصـة مـن تبـني وإذا املسـتندات، مـن واحـدة لىع املوجود باإلنكار الدفع صاحب وتوقيع خبط
 تغرميـه أوجـب أنكـره الـذي اخلصـم مـن عليـه موقعـا أو مكتوبـا كان فيه املطعون احملرر أن التحقيق

 حالـة يف أمـا ،(1)فيهـا تسـبب الـيت واملصـاريف فيـه احلـق لـه مـن تعـويض إمكانيـة مـع مدنيـة بغرامـة
 .الدعوى ملف من احملرر اهذ يستبعد القاضي فإن ادعائه يف املنكر صدق

  :العريف احملرر يف بالتزوير االدعاء 2-
 تقيمهـا عموميـة لـدعوى موضـوعا يكـون أن إمـا هنا والتزوير، املستند مبوضوع هنا األمر يتعلق

 إثبات أجل من كاستثناء مدنية لدعوى موضوعا تكون أن وإما اجلزائية، احملاكم أمام العامة النيابة
 نقـاط يف يتفـق بـالتزوير الطعـن أن جنـد ،ثبـاتاإل يف حجيتـه إلسـقاط فيهـا قدمامل احملرر صحة عدم

 ملعرفة الوصول به يراد منهما واحد كل كون يف فيتفقان اخلطوط، مضاهاة مع البعض يف وخيتلف
 كاملقارنـة واحـدة، فيهمـا ثبـاتاإل وطـرق ال أم صـحيحا الـدعوى يف املقـدم احملـرر كـان إن

 غـري يسـتبعد، أو امللـف يف مقبـول احملـرر أن إىل الوصـول هـي والنتيجـة إخل، ...واخلـربة باملسـتندات
 ثبوتـه يـؤدي اهتـام فإنـه بـالتزوير االدعـاء أما ،مدعيه من اهتام فيه ليس اإلنكار أن يف خيتلفان أهنما

 يف بـالتحقق األمـر قبـل القاضـي املشـرع ألـزم لـذلك جزائيـة، مسـؤولية بـاحملرر املتمسك مسؤولية إىل
 صـراحة، ال أم بـه يتمسـك كـان إن مـا ليصـرح احملـرر قـدم الـذي الطـرف اسـتدعاء بالتزوير عاءاالد
 تنـازال الـدعوى يف احملـرر اسـتعمال عـن السـكوت اعتـرب املشـرع ألن ،(2)احملـرر يسـتبعد سـكت وإذا
 .له املستعمل من

 

                                                           

ثبت عملية املضاهاة أن احملرر وإذا مت إجراء التحقيق وا" 15-17من قانون االجراءات املدنية واإلدارية  111املادة ( 1)
دج دون  91.111دج إىل  9111حمل النزاع مكتوب أو موقع من اخلصم الذي أنكره ، حيكم عليه بغرامة مدنية من 

املساس حبق املطالبة بالتعويضات املدنية واملصاريف، وإذا أتثبت املضاهاة عكس ذلك استبعد القاضي احملرر حمل 
 ". ها على حاهلااإلجراء من الدعوى وفصل في

 . 15-17من قانون االجراءات املدنية واإلدارية   171/2املادة ( 2)



011 

 الخبرة: المبحث الثاني
ــــتكــــاد ال تنفــــرد اخلــــربة يف مــــادة املنازعــــات  ــــك أن  األخــــرىن بــــاقي املنازعــــات ة عــــاإلداري ذل

واملنصـــــوص عنهـــــا يف قـــــانون  اإلداريالنصـــــوص القانونيـــــة الـــــيت تـــــنظم اخلـــــربة القضـــــائية يف اجملـــــال 
املنظمـة يف اجملـال املـدين، كمـا  119ىل إ 129إحالـة للمـواد مـن  هـي 797الجراءات املدنية باملادة ا

ة، فتعيــــني القاضــــي اإلداريـــيف املســــائل وال للصبــــري  وجــــود لقـــانون خــــاص للصــــربة القضـــائيةأنـــه ال 
االلتزامــات عــن التعيــني مــن قبــل القاضــي  للفــين بصــفته خبــريا يكــاد ال خيتلــف مــن حيــث  اإلداري
 .العادي

جــراء جــوازي بالنســبة إوهـي  ،اإلداريالشــائعة أمــام القضــاء  ثبـاتوتعتـرب اخلــربة مــن وســائل اإل
لــب مــن الطــرفني أو مــن أحــدمها، وجيــب أن للقاضــي أن يــأمر بــه مــن تلقــاء نفســه أو بنــاء علــى ط
ة وجملـس الدولـة تعيـني خبـري إذا طلبـه اإلداريـيكون األمر الـذي يتضـمنها كتابيـا، وجيـوز للمحكمـة 

 . ىل خربةإ من أن القضية حتتاج نيأحد اخلصوم يف حال تب
يف  (1)تواليت هلا خصوصيا–ة اإلداريوعلى هذا النحو فإن اخلربة القضائية يف مادة املنازعات 

ملنازعـات ، حـىت تنسـجم وا(2)تبقـى مهمـة ذات دور هـام تبحـث عـن خصوصـية -القضاء اجلزائري
 .ة بكل تعقيداهتااإلداري

ـــاء نظـــر القاضـــي  ـــا حلهـــا أو  اإلداريأثن ـــه أحيان للـــدعاوى املعروضـــة أمامـــه قـــد يستعصـــى علي
عرفة ذات طابع خاص ىل معلومات فنية دقيقة تتطلب مإالفصل فيها لوحده، ذلك أنه حيتاج فيها 

ليس يف مقدوره االملام هبا، من حماسبة، هندسـة، ضـرائب، وغريهـا مـن التصصصـات الـيت ال ميكـن 
ملاما تامـا، ولـيس املطلـوب مـن القاضـي أن يكـون ملمـا إألي شصص مهما كان أن يلم مبفرده هبا 

                                                           

يف جمال التنظيم القضائي بإقراره ازدواجية  1551رغم االصالح الذي جاء به دستور : جيب االشارة اىل ما يلي( 1)
الصالح مل يصل اىل مبتغاه، مما القضاء يف اجلزائر والنصوص القانونية اليت صدرت من أجل تكريسه، إال أن هذا ا

أم الذي وقع هو جمرد  1551هل وقع اصالح قضائي سنة : دفع االستاذ رشيد خلويف يف احدى مقاالته للتساؤل
. 2111سنة  1عدد. املدرسة الوطنية لالدارة. جملة االدارة. 1551رشيد خلويف؛ القضاء بعد : هيكله؟ راجع يف ذلك

 .19-15ص . اجلزائر
ذا كانت هناك خربات من اختصاص إا جعل االستاذ جان بول باستورال يتساءل يف مقدمة كتابه عن ما هذا م( 2)

القضاء اإلداري؟ هل اجراءات اخلربة يف جمال املنازعات اإلدارية هي بالفعل خمتلفة عن تلك املأمور هبا يف القضاء 
 .ربة أمام القضاء اإلداري؟ انظرالعادي؟ وهل تقدم ميزات خمتلفة؟ هل حنن اذا أمام منوذج خاص للص

Jean-Paul Pastorel : L'expertise dans le contentieux administratif : LGDJ france 1998. 
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باملبادئ القانونية بكل هذه التصصصات والنقاط التقنية املعقدة، بل الواجب عليه أن يكون ملما 
 . والقواعد الفقهية واألحكام القضائية اليت هي من صميم وظيفته

علــى هــذا األســاس أعطــى املشــرع للقاضــي ســلطة نــدب اخلــرباء لالســتعانة هبــم يف التحقيــق، 
 .باعتبارهم أصحاب خربة فنية يفيدون يف التحقيق قبل الفصل يف الدعوى

اء يف القضـاء أو يف جمـاالت أخـرى كالتـأمني والطـب وتعد اخلربة من أهم وسائل التحقيـق سـو 
ـــق بالنســـبة للقاضـــي  وغريمهـــا وموضـــوعنا يـــدور حـــول اخلـــربة القضـــائية كوســـيلة مـــن وســـائل التحقي

وإن كانـــــت هلـــــا خصوصـــــياهتا املتعلقـــــة بطبيعـــــة النزاعـــــات  اإلداري، إن منازعــــات القضـــــاء اإلداري
ري يف قانون اإلجراءات ئية أوردها املشرع اجلزائواالختصاص القضائي إال أنه بالنسبة للصربة القضا

ـــــة و  ـــــاملدني ـــــث أســـــباب اللجـــــوء إليهـــــا وأنواعهـــــا اإلداري ة ضـــــمن األحكـــــام املشرتكة،ســـــواء مـــــن حي
حجيتهـــا وآثارهـــا تكـــاد تكـــون واحـــدة النـــزاع، وكـــذا إجراءاهتـــا و والتصصصـــات الـــيت تفرضـــها طبيعـــة 

 . اإلداريبالنسبة للقضاء ين العادي و 
مســـتعيدا بعـــض املـــواد الـــيت  111إىل  129اخلـــربة القضـــائية يف املـــواد مـــن 15-17تنـــاول قـــانون 

تضــمنها قـــانون اإلجــراءات املدنيـــة القـــدمي و مســتحدثا لـــبعض املـــواد اجلديــدة والبحـــث يف موضـــع 
اخلــربة هــو حماولــة أمــام ضــصامة النصــوص يف هــذا التقنــني العمــالق، للمســامهة ولــو جبــزء بســيط يف 

لــيت تتطلــب مشــاركة مجيــع املصتصــني لتســهيل تطبيقــه ميــدانيا نظــرا لصــعوبة دراســة بعــض أحكامــه ا
 .املادة و قلة الفقه فيها يف بالدنا
 : مطالب أربعةموضوع البحث مقسم إىل 

املطلب األول خمصص ملاهية اخلربة القضائية، ومطلب ثان إلجراءاهتا، واملطلب الثالث يتناول 
 .لب الرابع حجية تقرير اخلربةاملط إجناز اخلربة القضائية وآثارها،

 ماهية الخبرة: المطلب األول
تعرض علـى القاضـي أحيانـا عنـد النظـر يف النزاعـات وقـائع قـد يعجـز عـن احلكـم حـول مـدى 
صــحتها، أو وثــائق ال يســتطيع اجلــزم بصــحتها لعــدم قدرتــه أو معرفتــه علــى اإلملــام هبــا، وقــد تتعلــق 

قنية تتجاوز قدراته وتكوينه كأن يتعلق النزاع بعلم اهلندسة أو وقائع النزاع بأمور فنية أو علمية أو ت
 ... الطب أو احلسابات أو اإلعالم اآليل

ىل خربة معينة، فقد خول له القانون اللجوء إوحىت ال يقف القاضي أمام نزاع يتطلب اللجوء 
حلكـم املناسـب، الوقـائع ليصـل إىل قناعـة معينـة متكنـه مـن إصـدار ا إثبـاتإىل اخلربة لتساعده على 
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إذن فــاخلربة هــي اســتثناء مــن األصــل العــام الــذي يقضــي بــأن احملكمــة ملزمــة بتحقيــق الوقــائع الــيت 
ا بنفسها، وخيصص هذا املطلب لتعريـف اخلـربة يف فـرع أول، مث إثباهتتفرض عليها وأن تتوصل إىل 

 .بيان أمهيتها يف فرع ثان
 تعريف الخبرة : الفرع األول

يتم اللجوء إليها إذا اقتضى األمر لكشف دليل أو  ثباتريق من طرق اإلط»اخلربة اصطالحا 
 ثبــــاتوهـــي أيضـــا استشــــارة فنيـــة يســــتعني هبـــا القاضـــي أو احملقــــق يف جمـــال اإل تعزيـــز أدلـــة قائمــــة،

ملساعدته يف تقدير املسائل الفنية اليت حيتاج تقديرها إىل دراية علمية ال تتوافر لدى عضو السـلطة 
إجــراء يعهــد بــه القاضــي إىل »: ، وتعــرف اخلــربة أيضــا(1)«ص حبكــم عملــه وثقافتــهالقضــائية املصــت

شصص خمتص يسمى اخلبري مبهمـة حمـددة، تتعلـق بواقعـة أو وقـائع ماديـة يسـتلزم حبثهـا أو تقـديرها 
أو على العموم إبداء الرأي فيهـا علمـا أو فنـا ال يتـوافر يف الشـصص العـادي ليقـدم لـه بيانـا أو رأيـا 

 .(2)يستطيع القاضي الوصول إليه وحدهفنيا ال 
إستيضـاح رأي أهـل اخلـربة يف شـأن إسـتظهار بعـض جوانـب الوقـائع "كما تعرف كذلك بأهنا 

املادية اليت يستعصـى علـى قاضـي املوضـوع إدراكهـا بنفسـه مـن جمـرد مطالعـة األوراق والـيت ال جيـوز 
 أوراق الـدعوى وأدلتهـا مـا يعـني للقاضي أن يقضي يف شأهنا إستنادا ملعلوماته الشصصية ولـيس يف

ــــا يف تكــــوين قناعتــــه يف شــــأن موضــــوع  ــــيت يكــــون إستيضــــاحها جوهري ــــى فهمهــــا، وال القاضــــي عل
 .(3)"النزاع

أما التعريف التشريعي للصربة فإن كل من قـانون اإلجـراءات املدنيـة يف اجلزائـر وفرنسـا مل يعرفـا 
فقــد تكلــم فقــط عــن هــدف اخلــربة يف   ،(4)ديــدة اجلاإلداريــاخلــربة، أمــا قــانون اإلجــراءات املدنيــة و 

، وأوردهـا "هتدف اخلربة إىل توضيح واقعة مادية تقنية أو علميـة حمضـة للقاضـي: "بقوله 129املادة 
يف الكتاب األول اخلاص باألحكام املشرتكة جلميع اجلهات القضـائية يف القسـم الثـامن وتعتـرب مـن 

وهــذا مســـلك الفقـــه الفرنســي يف تعريـــف اخلـــربة  ،ثبـــاتإجــراءات التحقيـــق وحتـــت بــاب وســـائل اإل

                                                           

القاهرة . منشأة املعارف( ط. ب) جزائيا يف ضوء الفقه والقضاء التزوير والتزييف مدنيا و : عبد احلميد الشواريب( 1)
 .992ص . 1551

 دار األوىل، الطبعة م، 2111 لسنة 31 رقم بالقانون املعدل اجلديد البينات قانون أحكام شرح :عباس العبودي( 2)
 .231ص. 2111عمان  والتوزيع، للنشر الثقافة

الدار اجلامعية اجلديدة للنشر، القاهرة، ( ط.ي )بات املواد املدنية والتجارية الوجيز يف إث: مهام حممد حممود زهران( 3)
 .391، ص 2113

 . 29/12/2117املؤرخ يف   08-15قانون االجراءات املدنية واإلدارية( 4)
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أو مــن  ثبـاتمـن القواعــد اإلجرائيـة لإل ثبـاتوبعـض الفقـه العـريب الــذي يعتـرب اخلـربة مــن وسـائل اإل
 .غري املباشرة، ومنهم من اعتربها نوع من الشهادة ثباتأدلة اإل

عــن التقــدير إجــراء هدفــه الوحيــد إعــالم القاضــي "مــن خــالل ذلــك ميكــن تعريــف اخلــربة أهنــا 
، وهلــذا الســبب تــردد القضــاء "املــادي للوقــائع وال ميكــن أن يكــون هدفــه الفصــل يف نقطــة قانونيــة

والفقه يف قبول اخلربة يف دعوى جتاوز السلطة واليت تعـد ميـدانا للـتكهن بالشـرعة كوهنـا ذات طـابع 
ص إذا كانـت مــدى قـانوين، إال أنـه رغــم ذلـك قبـل جملــس الدولـة اللجــوء إىل اخلـربة يف هـذا اخلصــو 

ويالحــظ أن أحكــام اخلــربة الــيت أدرجهــا " واقعيــة"شــرعية القــرار املطعــون فيــه تتوقــف علــى عناصــر 
ـــة و  111إىل  129املشـــرع يف املـــواد  ة هـــي ذاهتـــا ســـواء بالنســـبة اإلداريـــمـــن قـــانون اإلجـــراءات املدني

النزاع مبسألة فنية أو هلا ، يتم اللجوء إليها عندما يتعلق موضوع اإلداريللقضاء العادي أو القضاء 
 .املعرفة خبالف املعارف القانونيةصلة بفرع من فروع 

 أهمية الخبرة: الفرع الثاني
بالنظر إىل التطورات العلمية والتقنية اليت يشـهدها العصـر احلـايل،  ثباتللصربة دور هام يف اإل

ج عـــن حـــدود إدراك ممـــا جعـــل الكثـــري مـــن النزاعـــات تتعلـــق بوقـــائع هلـــا جانـــب علمـــي أو فـــين خيـــر 
لـــذلك فقـــد تضـــمنت قـــوانني اإلجـــراءات القضـــائية نصوصـــا متكـــن القاضـــي مـــن  القاضـــي وعلمـــه،

االســتعانة بــاخلرباء وذلــك بالقــدر الــالزم يف أضــيق تفســري وتــرك زمــام اخلــربة بيــده حيــث يقــدر أوال 
نـة بسـلطة القاضـي أمهية إجرائها وتقديرها ومدى األخـذ بنتيجتهـا، وبالتـايل فأمهيتهـا يف النـزاع مرهو 

  :(1)بتوفر شرطني
ـــاخلربة ممـــا خيـــرج بطبيعتـــه عـــن إدراك القاضـــي، ثبـــاتأن تكـــون الوقـــائع حمـــل اإل :أوال أي أن  ب

 .الصعوبات الفنية جتاوز معرفة القاضي العام يف الدولة وثقافته العامة
ا لتأســـيس أال يتضـــمن ملـــف الـــدعوة ووقائعهـــا الثابتـــة مـــا يغـــين عـــن إجـــراء اخلـــربة وكافيـــ :ثانيـــا

واملالحــظ أن اخلــربة يف وقتنــا احلــايل أصــبحت مــالذا للقضــاة نظــرا للتطــور اهلائــل الــذي  .(2)احلكــم
تشــهده احليــاة االجتماعيـــة واالقتصــادية والعلميـــة، حيــث طـــرأت نزاعــات عديـــدة مل تكــن معروفـــة 

القانونيـــة بالنســـبة للقاضـــي الـــذي تنحصـــر قدراتـــه يف املعرفـــة  ةســـابقا تتميـــز بـــالغموض أحيانـــا كثـــري 
تعلـق تة اإلداريـتعد اخلربة إجراءا جوهريا فمعظـم النزاعـات  اإلداريوليست التقنية، وحىت يف اجملال 

                                                           

عمان . والتوزيع دار الثقافة والنشر. دراسة مقارنة-اإلثبات باملعاينة واخلربة يف القانون املدين :مراد حممود الشنيكات( 1)
 . 111ص  .2117

 ... أحيانا تكون اخلربة لتقدير سالمة األدلة، وثائق، شهادة مشكوك يف سالمة عقل من يديل هبا( 2)
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 ،اإلداريبالقضايا العقارية مع البلـديات والصـفقات العموميـة الـيت تربمهـا املؤسسـات ذات الطـابع 
، إذا فأمهيــة (1)اح التعــويضة الــيت تتطلــب عــادة تعيــني خبــري لتقــدير واقــرت اإلداريــودعــاوى املســؤولية 

اخلــربة تكمــن يف أهنــا ال تشــكل هــدفا يف حــد ذاهتــا لكنهــا وضــعت خلدمــة التحقيــق يف اخلصــومة 
الرئيســـية يـــأمر هبـــا القاضـــي قبـــل الفصـــل يف موضـــوع احلق،كمـــا ميكـــن أن تطلـــب خـــارج اخلصـــومة 

 .(2)الرئيسية كما هو احلال يف مادة االستعجال
 خبرة إجراءات ال: المطلب الثاني

بأمهيـة بالغـة يف العمـل القضـائي باعتبـاره أكثـر اإلجـراءات  ن موضـوع اخلـربة القضـائية حيضـىإ
إىل القضــاء غالبــا مــا تكــون مرتبطــة بــإجراء  التعــويض املرفوعــة ىدعــاو  تطبيقــا، فــيالحظ مــثال أن

ا بالنســبة للقضــايا العقاريــة علــى اخــتالف أنواعهــا؛ كمــا أن ســوء تطبيــق هــذ خــربة، كــذلك الشــأن
 واخلـربة مهنـة حـرة. القاضي يرتتب عنه إضرار حبقوق الـدفاع وتطويـل أمـد النـزاع اإلجراء من طرف

 اللجـــوء إىلجـــراءات اخلـــربة إنتناول يف وبـــذلك ســـ تشـــارك يف أداء خدمـــة عموميـــة وتنـــوير القضـــاء،
 .  (فرع ثان)اخلبري واستبداله ورده ، مث تعيني(فرع أول)اخلربة 

  الخبرة ىاللجوء إل: الفرع األول
إن تعقيد املسألة التقنية املطروحة يف النـزاع ميكـن أن يـؤدي إىل تعيـني خبـري أو أكثـر، واملشـرع 

إذ قرر جواز تعيني خبريا أو عدة خرباء من نفس التصصص أو مـن  ،اجلزائري مل حيدد عدد اخلرباء
نون الفرنســي أن واألصــل العــام أنــه ال يــتم تعيــني إال خبــري واحــد، وجييــز القــا ،(3)عــدة ختصصــات

لكـن مـن  ،أثناء سري التحقيق شرط أن يكون ختصصه خمالف لتصصـص اخلبـري يلجأ إىل رأي تقين
وهــذا مــا أخــذ بــه املشــرع الفرنســي يف املــادة  اواحــد االناحيــة العمليــة ونظــرا لكلفــة اخلــربة يعــني خبــري 

 : قتني، وميكن للصربة أن يتم افتتاحها بطري(4)من قانون اإلجراءات املدنية 211
 اللجوء للخبرة بإرادة القاضي: الفقرة األولى

 مـــن قـــانون 19مســـألة االســـتعانة بـــاخلربة مـــرتوك للســـلطة التقديريـــة للقاضـــي إذ نصـــت املـــادة 
ميكــن للقاضــي بنــاء علــى طلــب اخلصــوم أو مــن تلقــاء نفســه أن يــأمر :"15-17 اإلجــراءات املدنيــة

، إال أن هنـاك حـاالت "الـيت يسـمح هبـا القـانونشفاهة أو كتابة بأي إجراء من إجراءات التحقيق 

                                                           

  .15-17من قانون  111وهذا ما أكدته املادة ( 1)
 . 211املرجع السابق، ص  :حلسني بن الشيخ آث ملويا( 2)
  .111ص مرجع سابق،  :مراد حممود الشنيكات( 3)
 . .15-17من القانون  133و 132هذا ما نصت عليه املواد ( 4)
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 121تكون فيها اخلربة استثنائيا إجبارية يف حاالت حددها القانون بنص صريح وقد أكدت املادة 
علــى أن القاضــي ميكنــه تعيــني خبــريا أو أكثــر وهــذا هــو األصــل العــام، فتعقيــد نفســه قــانون المــن 

 .(1)تعيني خبريا أو أكثر املسألة التقنية املطروحة يف النزاع تؤدي إىل
 اللجوء إلى الخبرة بطلب من األطراف: الفقرة الثانية

ويقــدم إىل  ،للصصــوم أو أحــدهم طلــب تعيــني خبــري 15-17 اإلجــراءات املدنيــة أجــاز قــانون
 11القاضي، الذي بنـاء علـى سـلطته التقديريـة يوافـق علـى الطلـب أو يرفضـه، حيـث نصـت املـادة 

ن للقاضـي ولسـبب مشــروع وقبـل مباشـرة الـدعوى أن يـأمر بـأي إجــراء ميكـ: "15-17مـن القـانون 
 ثباتقامة الدليل و اإلحتفاظ به إلإمن إجراءات التحقيق بناء على طلب كل ذي مصلحة قصد 

 :(2)وجيب أن يتضمن احلكم اآلمر باخلربة األمور التالية "الوقائع اليت قد حتدد مآل النزاع
، (121م )أو أكثــر  اأي األســباب الــيت دعــت إىل تعيــني خبــري تربيــر احلكــم الــذي يــأمر بــاخلربة 

وبيــان اســم ولقــب اخلبــري أو اخلــرباء مــع حتديــد التصصــص وأن يبــني بوضــوح النقــاط الــيت تنصــب 
وذلك بتعيني أجل إيداع تقرير اخلربة الـذي يقـوم  عليها مهمة اخلبري  وحتديد اجلدول الزمين للصربة

إذا تـأخر دون مــربر جـاز احلكـم عليـه بغرامــة واحلكـم عليـه بكـل مــا ، و (3) (127م )فيـه اخلبـري رأيـه 
، أمـا (132م) تسبب فيه من مصاريف وعنـد االقتضـاء احلكـم عليـه بالتعويضـات املدنيـة واسـتبداله

موعد تقدمي طلـب اخلـربة مـن طـرف اخلصـوم فـيمكن ذلـك يف أي مرحلـة مـن مراحـل الـدعوى ويف 
أمــام جملــس الدولــة يف احلــاالت الــيت تنظــر هبــا للفصــل يف  أو حــىت العاديــة اكممــن احملــأي مســتوى 

، وال يشــرتط يف الطلــب 08-15مــن القــانون  11املوضــوع، وهــذا اجتــاه املشــرع اجلزائــري، يف املــادة 
الذي يقدمه اخلصوم إلجراء اخلربة شكال معينا فيجوز تقدميه شـفاهيا مث يسـجل يف حمضـر اجللسـة 

 .ة وأسبابهأو كتابة متضمنا أمهية طلب اخلرب 
 تعيين الخبير واستبداله ورده: الفرع الثاني

 (فقرة ثانية)واستبداله ورده ( فقرة أوىل)فقرتني تعيني اخلبري  هبذا الفرع يفنتحدث 

                                                           

جيوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب أحد "على   17/15من قانون االجراءات املدنية واإلدارية  121املادة تنص ( 1)
 ."اخلصوم ، تعيني خبري أو عدة خرباء من نفس التصصص أو من ختصصات خمتلفة

 .123املرجع السابق، ص  :مراد حممود الشنيكات. الوايف يف شرح القانون املدين، عن د :سليمان مرقس( 2)
فيما يتعلق هبذه النقطة،  15-17يالحظ أن هناك تقارب شبه تام بني قانون  - 15-17من قانون  127املادة ( 3)

  .2111من قانون اإلجراءات املدنية الفرنسي لعام  219أعاله تقابلها املادة  127فاملادة 
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 تعيين الخبير: الفقرة األولى
أو عـدة خـرباء مـن نفـس  اميكن للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب أحد اخلصـوم، تعيـني خبـري 

وفقـــا للشـــروط واألوضـــاع املنصـــوص عليهـــا قانونـــا، وتعيـــني ات خمتلفـــة، التصصـــص أو مـــن ختصصـــ
ة أو جملــس الدولــة بصــفته اإلداريــيف اجلزائــر يكــون إمــا مــن الغرفــة  اإلدارياخلــرباء بالنســبة للقضــاء 

قاضـــي موضــــوع ويكــــون ذلــــك بقــــرار قبـــل الفصــــل يف الــــدعوى بــــذات األشــــكال واإلجــــراءات يف 
 .ع اجلزائري أدرج أحكام اخلربة ضمن األحكام املشرتكةالقضايا العادية وذلك ألن املشر 

مبجــرد اقتنــاع القاضــي بضــرورة إجــراء خــربة يصــدر حكمــا بتعيــني : شــروط تعيــني اخلــرباء: أوال
خبري إما من قائمة اخلرباء القضائيني املقيدين لديها أو من غري املقيدين، وقد نظم املشرع اجلزائري 

والذي حيدد أيضا حقـوق وواجبـات  (1)311-59مبوجب املرسوم  شروط التسجيل يف قوائم اخلرباء
 .اخلبري وتأديبه

ة تعيــني أي خبــري مــن اإلداريــجيــوز للقضــاة يف القضــايا املدنيــة و : مبــدأ حريــة االختيــار  -1
حيـث توضـع كـل سـنة إلعـالم القضـاة قائمـة  ،اختيارهم حتت قيـود النصـوص التشـريعية والتنظيميـة

ــــة لقــــب  ،حيررهــــا كــــل جملــــس قضــــائي ــــنص علــــى محاي ــــدى اجمللــــس"والقــــانون ي ــــري ل ، وقــــانون "خب
حيث جيب  121ة أعطى لقاضي املوضوع هذه الصالحية مبوجب املادة اإلدارياإلجراءات املدنية و 

قائمــة )تسـمية اخلبـري يف القـرار املتضـمن األمـر بـاخلربة وختصصــه مـن القائمـة املعتمـدة لـدى اجمللـس 
 .هاأو من غري ( اخلرباء القضائيني

جنــدها تلــزم  (2)311-59غــري أنــه عنــد الوقــوف يف الفقــرة الثانيــة مــن املــادة الثانيــة مــن املرســوم 
اخلبـري الغــري موجـود بالقائمـة يف حالــة الضـرورة، وهـو برأينــا تضـييق مـن الــنص  القاضـي بـاللجوء إىل

                                                           

شروط التسجيل يف قوائم اخلرباء القضائيني و   ، حيدد 1559أكتوبر 11املؤرخ يف  311- 59مرسوم تنفيذي رقم ( 1)
 .حقوقهم و واجباهتم كيفياته ، كما حيدد

املهنية إذ  ىهي السد الوحيد للحيولة دون الوصول إيل خربة قضائية يف مستو  59/311من املرسوم  23املادة  ىوتبق( 2)
ما ال هناية من حياهتم، إذ وجدنا   يعقل أن نبقي علي خرباء معتمدين يف ضل ظروف تارخيية معية معتمدين إىلال

الكثري من اخلرباء القضائيني من غري خرجي اجلامعات و ليس هلم تأهيل مهين خيوهلم البت و منح أراء تقنية تكون 
فعل حسن املشرع الفرنسي ملا جعل تعيني اخلبري أمام أساس الفصل يف النزاعات قد يصري احلق لغري أهله و قد 

أساس قبول جلنة مشكلة من قضاة و خرباء  ىجمالس االستئناف مقيدة بفرتة اختبار مدهتا سنتني و يعاد تسجيله عل
و جتدد املدة بنفس الشروط يف كل مرة أما قبول اخلبري املعتمد أمام حمكمة النقض يف القانون الفرنسي فيجب أن 

األقل و مينح االعتماد ملدة سبع سنوات و  ىون خبري مسجل أمام أحد جمالس االستئناف ملدة ثالث سنوات عليك
 .أنه ال يقبل تسجيل أي خبري قضائي بلغ عمره سبعون سنة فأكثر

ت، ونقرتح أن املتعلق باخلرباء القضائيني باألخذ باملالحظا 311-59ويف األخري نرجو من املعنيني إعادة النظر يف املرسوم 
 .15-17يعاد النظر فيه حسب االقرتاح كي يتماشى مع القوانني اجلديدة ومنهم قانون 
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م بقــانون ن كــان هــذا التنــاقض يصــطدإالتنظيمــي حلريــة القاضــي يف اختيــار خــرباء خــارج القائمــة و 
أي   2117/04/24و أنــه صـدر يف ، (1)منـه 131يف املــادة  15-17ة اإلداريـاإلجـراءات املدنيــة و 
و يكـون بالتـايل الـنص التشـريعي قـد ألغـى ضـمنا الـنص التنظيمـي و  311-59بعد صدور املرسـوم 

لقـانون أي هـذا ا .311-59مـن املرسـوم  21بالتايل يستبعد تطبيق الفقرة ما قبل األخرية من املـادة 
الـــذي يعطـــي للقاضـــي احلريـــة التامـــة يف اختيـــار اخلـــرباء خـــارج القائمـــة بشـــرط أن يـــتم  -17-15-

ضـمنا الفقـرة  ىحتليفهم، ويفهم أن النص القانوين الوارد يف قانون اإلجراءات وهو األقوى، قـد ألغـ
 ،نيــة القــدميالــيت صــدرت يف ضــل قــانون اإلجــراءات املد 311-59مــن املرســوم  2الثانيــة مــن املــادة 

 131الذي جعل من اختيار القاضي للصبري من خارج القائمة إجراء استثنائي حسب نص املادة و 
 .(2)من قانون اإلجراءات املدنية القدمي

 :شروط التسجيل يف قائمة اخلرباء القضائيني  -2
 الــذي حيــدد شــروط التســجيل يف 311-59املشــرع اجلزائــري يف املرســوم التنفيــذي رقــم اشــرتط 

قــوائم اخلــرباء القضــائيني وكيفياتــه وحقــوقهم وواجبــاهتم، يف تســجيل يف قائمــة اخلــرباء أي شــصص 
على أن تكون له شـهادة جامعيـة أو تأهيـل مهـين معـني يف االختصـاص الـذي يطلـب فيـه  ،طبيعي

املتعلــق مبهنــة املهنــدس اخلبــري  (3)17-59التســجيل دون حتديــد االختصاصــات، كمــا صــدر األمــر 
منــه علــى وجــوب قيــام الشــصص بوضــع املصططــات الطبوغرافيــة  12حيــث نصــت املــادة  العقــاري،

هذا فضال عن بعـض النصـوص  للوثائق التقنية اليت تلحق بعقود رمسية تتعلق بنقل امللكية العقارية،
املتنــاثرة يف العديـــد مـــن التشــريعات تتنـــاول موضـــوع اخلـــربة يف القــانون املـــدين، باإلضـــافة إىل خـــرباء 

الطب الشرعي، وخرباء مضاهاة اخلطوط، ويالحظ أن املشرع اجلزائري أخـرج فئـة احملكـوم مصلحة 
اآلداب املرتبطـة مبهنـة اخلبـري وكـذلك املفلسـني  ةعليهم باحلرمـان مـن احلقـوق الوطنيـة بسـبب ضـمان

 .الذين مل يرد هلم اعتبارهم أمام القصر فمبعدين مطلقا
دون أول مرة يف قوائم اجملالس القضائية اليمني املنصـوص يؤدي اخلرباء املقي: أداء اليمني: ثانيا

مــن قــانون اإلجــراءات اجلزائيــة ويــتم إعــداد حمضــر أداء اليمــني وحيــتفظ بــه يف  119عليهــا يف املــادة 
                                                           

يؤدي اخلبري غري املقيد يف قائمة اخلرباء ، اليمني أمام : "15-17من قانون االجراءات املدنية  131املادة تنص ( 1)
 ."القاضي املعني يف احلكم اآلمر باخلربة

ذا اختري بصفة إيف حالة ما :"على 191-11من قانون االجراءات املدنية واإلدارية القدمي األمر رقم  131تنص املادة ( 2)
استثنائية خبري من غري اخلرباء املقيدين باجلدول من جهة قضائية يف نزاع معني فإنه يتعني لقبول هذا اخلبري أن حيلف 

 ".م بأداء املهمة املوكولة اليه بالدقة واألمانةاليمني أمام اجلهة القضائية أو القاضي الذي عينه بأن يقو 
 .يتعلق مبهنة املهندس اخلبري العقاري 11/12/1559املوافق لـ  1119مؤرخ يف أول رمضان عام  17-59األمر رقم ( 3)
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أن هـذا األخـري يــؤدي  ،أرشـيف اجمللـس القضـائي، والفــرق بـني اخلبـري املقيــد يف القائمـة وغـري املقيــد
 يف احلكــم اآلمـر بــاخلربة وتـودع نســصة مـن حمضــر أداء اليمـني يف ملــف اليمـني أمـام القاضــي املعـني

مـن  91، يف حـني أن املـادة املدنيـة جـراءاتاإلمـن قـانون  131وهذا ما نصت عليه املـادة  ،القضية
  .قانون اإلجراءات املدنية القدمي أجازت إعفاء اخلبري من اليمني باتفاق اخلصوم

ر القاضـي بـاخلربة فـال جيـوز لـه أن حيكـم مـن جديـد إال عنـدما عندما يـأم : سلطة القرار: ثالثا
وإذا كـان  ،غـري أنـه إذا كـان الطـرف الـذي طلـب اخلـربة مل يتصـل بـاخلبري املعـني يودع اخلبـري تقريـره،

للقاضــي وســائل جديــدة تســمح لــه بتأســيس قــراره فيمكنــه صــرف النظــر واحلكــم يف املوضــوع كمــا 
ويف ظــل القــانون  ، األجــل احملــدد اعتبــار تعيــني اخلبــري الغيــاميكــن يف حــال عــدم إيــداع التســبيق يف

القدمي إذا رفع للمجلس أثر ناقل لالسـتئناف جيـوز لـه فـرض إجـراءات اسـتعالمية خمتلفـة عـن تلـك 
اليت حددها قضـاة الدرجـة األوىل و إضـافة حتقيـق إىل اخلـربة فـإن هـؤالء ال يسـتطيعون الرجـوع عـن 

مـن قـانون  212األطـراف، وقـد اشـرتط املشـرع الفرنسـي يف املـادة قرارهم األول ألن ذلك مـن حـق 
أن يقــدم الطالــب مــربرا خطــريا وشــرعيا  15-17مــن قــانون  11اإلجــراءات املدنيــة املعــدل و املــادة 

 .واحلصول من رئيس حمكمة االستئناف على أمر استعجايل
 استبدال الخبير ورده: الفقرة الثانية

ملقرر أنه بصدور حكم تعيني اخلبـري يـتم إعالمـه يف أقـرب اآلجـال من ا : استبدال اخلبري: أوال
ة بـاجمللس أو مبجلـس الدولـة فـيمكن أن يـرفض أو يقبـل، وإذا اإلداريمن طرف كاتب ضبط الغرفة 

رفض اخلبري املهمة ألي سبب كـان كـأن يكـون يريـد إعفـاءه مـن مهامـه إذا كـان عـاجزا عـن أدائهـا 
شــأهنا اإلضــرار بصــفته أو كــان اطلــع علــى القضــية يف نطــاق يف ظــروف تقيــد حريــة عملــه أو مــن 

ويصــدر يف  ،مـر علـى ذيـل عريضـة صـادر عـن القاضـي الـذي عينـهأمبوجـب  (1)آخـر، يـتم اسـتبداله
ة باجمللس القضائي املعني له حسـب مكـان تواجـد القضـية اإلدارية عن رئيس الغرفة اإلداريالقضايا 

 .أو من القاضي لدى جملس الدولة
اخلبــري ال جتعــل مــن أمــر اخلــربة الغ وهــذه نقطــة مل يعاجلهــا املشــرع اجلزائــري كمــا أنــه يف ووفــاة 

القاضــي يف حالــة  قــانوين حالــة عــدم اتفــاق اخلصــوم يعــني القاضــي خبــريا آخــر، وال مينــع أي نــص
رفض اخلبري أو وجود مانع أن يستبدله بأمر استعجايل بطلب مـن الطـرف األكثـر اسـتعجاال، وإذا  

، للقاضــي حريـة يف أن يوافــق دون أن ميــس باملوضــوع ألن االســتبدال باتفـاق األطــرافان طلــب كـ
                                                           

إليه أو تعذر إذا رفض اخلبري إجناز املهمة املسندة : واليت تنص دنيةامل إلجراءاتا انونمن ق 132املادة استنادا اىل نص ( 1)
 .عليه ذلك ، استبدل بغريه مبوجب أمر على عريضة صادر عن القاضي الذي عينه
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، وهو ما أكده جملس تعيني اسم اخلبري ال ميس مبوضوع النزاع أو احلق املتنازع فيه وال يلزم القاضي
 ن باعتبارهــا خــربة ناقصــة، وتعيــني اخلبــري.الدولــة باســتبعاد تقريــر اخلــربة الطبيــة املنجــزة مــن طــرف ط

 .  (1)13/12/2119أ للقيام بنفس املهام الواردة بالقرار التمهيدي الصادر بتاريخ .ش
  :رد اخلبري: ثانيا 

، وإذا املعـني اخلبـريحـق رد  للصصـوم أن، 133/1اعترب املشرع اجلزائـري مـن خـالل نـص املـادة 
  ،يف حالة يستحيل عليه ممارسة هذا احلق فإن نتائج اخلربة ال تلزمه همكان أحد

ومــن املنطــق أن الــرد خيــص اخلبــري الــذي عينــه القاضــي دون طلــب  ، :قــرار الــرد إصــدار  -1
وقاضــي املوضــوع الــذي أمــر بــاخلربة هــو الــذي يفصــل يف أســباب الــرد  ،اخلصــوم أو بطلــب أحــدمها

أيام  7وذلك بناء على طلب يتقدم به اخلصم مبوجب عريضة تتضمن أسباب الرد توجه له خالل 
 .(2) غه هبذا التعيني، ويفصل يف الرد بآمر غري قابل ألي طعن وذلك دون تأخريمن تاريخ تبلي

 :وتتمثـل يف 17-15مـن القـانون  2/ 133أسباب الـرد نصـت عليهـا املـادة  :أسباب الرد - 2
القرابـــة املباشـــرة أو غـــري املباشـــرة لغايـــة الدرجـــة الربعـــة، و وجـــود مصـــلحة شصصـــية أو ألي ســـبب 

 .جدي آخر
إن الرد يوقف أثر احلكم وأداء اليمني من طرف اخلبـري وال يسـري هـذا إال بعـد :ردآثار ال - 3

ميكـن أن يكـون الـرد غـري املـربر سـببا للتعـويض مـن طـرف املـدعي الـذي مل و  ،الفصل يف طلب الرد
يؤسس طلبه لصاحل الطرف اآلخـر عـن التسـبب يف تـأخري حـل النـزاع وأيضـا لصـاحل اخلبـري نظـرا ملـا 

املســـاس باعتبـــاره الـــذي يتمتـــع بـــه، وإذا قـــرر اخلبـــري متابعـــة طالـــب الـــرد بـــدعوى  يشـــكله الـــرد مـــن
ويـتم اسـتبداله وذلـك ألنـه أصـبح خصـما ألحـد  ،التعويض فإنه ال يسـتطيع البقـاء كصبـري يف النـزاع

أطراف النزاع يف حني أن عمله يفرض عليه احلياد وعـدم االحنيـاز إىل أحـد اخلصـوم وإال عـد ذلـك 
 .وجب التأديبخطأ مهنيا يست

 تنفيذ الخبرة وآثارها :المطلب الثالث 

 ،مىت توافرت شروط احلكم بـاخلربة وصـدوره وإعـالم اخلبـري وإيـداع التسـبيق يباشـر اخلبـري عملـه
 .احملكمة، اخلصوم واخلبري: ورغم ذلك ال تنجز اخلربة إال مبسامهة األطراف الثالث

                                                           

د ضد .، قضية م 112311ملف رقم  17/11/2111يتعلق باستبدال خبري الصادر يف قرار جملس الدولة اجلزائري ( 1)
 .م.غ .29/13/2115القطاع الصحي لوالية تبسة صادر بتاريخ 

 .دنيةامل إلجراءاتا انونمن ق 133/1املادة استنادا اىل نص ( 2)
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 وإمكانية الصلحدور المحكمة و الخصوم في الخبرة : الفرع األول
 .نتناول يف هذا الفرع دور احملكمة مث دور اخلصوم يف اخلربة وأخريا إمكانية الصلح

 :دور المحكمة: الفقرة األولى
جنده ينص على عدة  15-17ال يتوقف دور القاضي عند تعيني اخلبري، فالربجوع إىل القانون 

 :إجراءات والتزامات تقع على القاضي أمهها
األصـل  :15-17مـن القـانون  51ى عمليات اخلربة وفقا ملا تنص عليه املادة اإلشراف عل -1

إال إذا  ،أن مجيــع األعمــال الــيت يقــوم هبــا اخلبــري تنفيــذا حلكــم اخلــربة يؤديهــا حتــت إشــراف احملكمــة
اقتضــت طبيعــة اخلــربة غــري ذلــك كــأن يكــون حمــل اخلــربة فحــص طــيب، وأهــم مهــام القاضــي يف هــذا 

ع اجلزائــري والفرنســي للقاضــي حضــور أعمــال اخلــربة وإبــداء مالحظاتــه وتوقيــع اإلطــار ويتــيح املشــر 
حمضـــر بـــذلك مـــع تقـــدمي اخلبـــري للشـــروحات الالزمـــة وتصـــرحيات الغـــري أو األطـــراف ويوقـــع اخلبـــري 

 .والقاضي على هذا احملضر
اطالع ويلتزم اخلبـري بـ متابعة التدابري اليت تسهل مهمة اخلبري كالتأكيد على دفع التسبيق، -2

 ،إشكال يعرتضه، وإلزام اخلصوم بتسليمه الوثائق واملستندات الضـرورية إلجـراء اخلـربة أيالقاضي ب
وميكـن يف حـال امتنـاعهم ، (1)وميكن يف حالة رفضهم أن يصدر أمر حتت طائلة الغرامة التهديديـة

 .أن يستصلص اآلثار القانونية املرتتبة على عدم التسليم
 الخصوم في الخبرةدور : الفقرة الثانية 

جتــري عمليــات اخلــربة يف التــاريخ الــذي بلــغ بــه اخلبــري اخلصــوم حيــث يقــع علــى عاتقــه إعــالم 
 وذلـك تكريسـا ملبـدأ املواجهـة ،األطراف بيوم وساعة ومكان إجراء اخلربة عن طريـق حمضـر قضـائي

-17قـانون  مـن 13فقـرة  13الذي حيكم إجراءات التقاضي ونص عليـه املشـرع اجلزائـري يف املـادة 
وإخطار اخلصـوم مـن طـرف اخلبـري خيضـع  ،ويعترب من حقوق الدفاع، "مبدأ الوجاهية"ويسميه  15

 . قاضي شرط أن يعرب عنه األطراف ويعرض اخلربة إىل اإلبطالالملراقبة 
 إمكانية الصلح: الفقرة الثالثة

ميكــن إذا حيــث  ،أحيانــا ال تتــوج أعمــال اخلبــري بــالتقرير الــذي يتضــمن أعمــال الــيت كلــف هبــا
تبـــني لـــه أن مهمتـــه أصـــبحت بـــدون موضـــوع بســـبب تصـــاحل اخلصـــوم يتعـــني عليـــه إخبـــار القاضـــي 

لكــن هــذا االحتمــال يظــل اســتثنائيا وميكــن التســاؤل يف هــذا اإلطــار هــل أن املــادة  ،مبوجــب تقريــر
                                                           

 .15-17دنية واالدارية امل إلجراءاتا انونمن ق 131املادة  (1)
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ا تعطـي للصبـري رخصـة الصـلح بـني األطـراف تكريسـا ملـ 15-17 االجراءات املدنية من قانون 112
حــىت قضــاء جملــس الدولــة الــذي يعتــرب أن جتــاوز اخلبــري حلــدود  اإلداريدرج علبيــه القضــاء العــادي و 

مهامهــا املتمثلــة يف مســاعدة القاضــي علــى الفهــم الشــامل لعناصــر القضــية أمــر غــري جــائز إال أنــه 
 .صدرت له قرارات طلبت من اخلبري املصاحلة بني اخلصوم

 لخبرةا تنفيذالشروع في :الفرع الثاني 
إجراءات مبعىن الكلمة طاملا أن اخلبري له احلرية الكاملة يف   ايف الواقع أن سري اخلربة ال حتكمه

كيفية أداء مهمته وعليه التزام بالتحقيق يف الوقائع املتصلة مبجالـه العلمـي والتقـين ومل حيـدد املشـرع 
يطلـب مـن اخلصـوم املسـتندات اجلزائري أجال بالبدء يف اخلـربة لكنـه نـص علـى أن اخلبـري ميكنـه أن 

الــيت يراهــا ضــرورية إلجنــاز مهمتــه دون تــأخري عمليــا يشــرع اخلبــري يف مهمتــه فــورا ألنــه مقيــد بأجــل 
ومن مصلحته إجناز اخلربة يف وقتها دون تأخري حتت طائلة حتمل املصاريف وعند االقتضاء احلكم 

وبة تأديبية إذا تأخر دون مربر مقنع هذا فضال عن تعرضه لعق ،عليه بالتعويضات املدنية واستبداله
 .(1) ودون طلب مهلة إضافية من احملكمة يشكل خطأ مهنيا

 آثار الخبرة: الفرع الثالث
إن أقوال ومالحظات اخلصوم ومستنداهتم وعرض حتليلي عما قام بـه وعاينـه اخلبـري يف حـدود 

ألنه يعرب عن وجهة نظر اخلبري  املهمة املسندة إليه ونتائج اخلربة والتقرير يتصف بالصفة الشصصية
                                                           

املتعلق باخلرباء القضائيني يف الفصل الرابع حتت عنوان إجراءات  11/11/1559الصادر يف  311-59نظم املرسوم ( 1)
ية دون أدىن تفصيل لإلجراءات التأديبية كما فعل املشرع الفرنسي تأديبية وإن كان حمتوى املواد تتعلق بالعقوبات اإلدار 

املتعلق باخلرباء القضائيني، واملالحظ أن العقوبات اإلدارية ال  23/12/2111املؤرخ يف  2111/1113يف املرسوم رقم 
صلحة حق تعفي من متابعة اخلبري من طرف النائب العام املكلف برقابته قانونا وأن لكل شصص صاحب صفة و م

العقوبات اإلدارية على  311-59من املرسوم  21و15وقد حددت املادتني  متابعة اخلبري أمام احملاكم املدنية أو اجلزائية
 . سبيل احلصر
املتعلق باخلرباء  1511/06/29املؤرخ يف  157-11يشبه نوعا ما القانون الفرنسي رقم  311-59املرسوم الظاهر أن نص 

و إن اختلف معه من حيث  2111/12/23املؤرخ يف  1113-11املتمم وكذا املرسوم الفرنسي القضائيني املعدل و 
النقائص اليت يشهدها التنظيم اجلزائري كتقادم األخطاء املهنية للصرباء و كيفية الطعن يف القرارات التأديبية كما 

طة تعيني و تأديب اخلرباء فنجد أن خيتلف التنظيم اجلزائري عن التشريع والتنظيم الفرنسي يف جوهره من حيث سل
املشرع الفرنسي جسد من حيث التشريع استقاللية أعمال السلطة القضائية عن أعمال اإلدارة الوصية فتعيني وتأديب 

اجلمعية العامة لقضاة االستئناف أو قضاة حمكمة النقض حسب نوع القائمة لكن جند أن اإلدارة  اخلرباء موكل إىل
يف وزارة العدل مازالت بواسطة التنظيمات اليت تسنها متسك حببل تبعية السلطة القضائية جلهاز اإلدارة  باجلزائر املمثلة

املذكور سابقا جيعل من القائمة املعدة من طرف السلطة  59/311فتعيني اخلرباء القضائيني يف املرسوم اجلزائري 
و أن سلطة تأديب اخلرباء القضائيني بالتوقيف املؤقت  القضائية خاضعة ملوافقة وزير العدل حسب املادة الثانية منه

 .311-59من املرسوم  22للصبري القضائي أو عزله خيضع كذلك لقرار وزير العدل حسب نص املادة 
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وجيـــب علـــى اخلبـــري تقـــدمي  وجيـــب أيضـــا أن يتســـم بـــاجلزم واليقـــني فاألحكـــام ال تبـــىن علـــى الشـــك،
، وذلك يف اآلجال احملددة وال يتأخر إال بوجود أو جملس الدولة ةاإلداريالتقرير لدى أمانة احملكمة 

 :تقريـر اخلبـري يضـم نـوعني مـن املعلومـات ،مربر مقنع وإال جاز استبداله واعتبار ذلك خطأ تأدييب
معلومــات متعلقــة بــأقوال اخلصــوم ومالحظــاهتم ومســتنداهتم ومــا قــام بــه اخلبــري مــن أعمــال وميكــن 
إطــالع األطــراف عليها،ومعلومــات يفــرتض أهنــا ســرية وهــي املتعلقــة بنتــائج اخلــربة،ويف حالــة تعــدد 

فـاق تفانعدام اإل، (1)ب ذلكيقوا وجب عليهم تسباخلرباء، يلتزمون بتقدمي تقرير واحد، وإذا مل يتف
على تقرير واحد يكشف تباعد اآلراء، ويالحظ أن املشرع اجلزائري مل حيدد نصاب اإلنفـاق علـى 

ويلتــزم اخلبــري باحلضــور أمــام احملكمــة لتقــدمي التوضــيحات الالزمــة بشــأن ، التقريــر الواحــد إن أمكــن
، وعدم حضوره يعد خطأ مهنيا واهلدف من حضوره التقرير حيث ميكن استداؤه حبضور األطراف

 . هو إعطاء توضيحات تكميلية شفوية
 :حجية تقرير الخبرة: المطلب الرابع 

عيني خبري من عدمه حتكمهـا حاجتـه إىل مسـاعدة مـن تقـين متصصـص تإن حرية القاضي يف 
القـــانون  بوضـــع لـــه نقـــاط غامضـــة ووقـــائع قـــد يكـــون هلـــا طـــابع علمـــي أو فـــين ليـــتمكن مـــن تطبيـــق

والفصل يف املوضوع لكن يبقى تقرير اخلبـري غـري ملـزم للقاضـي فيمكنـه األخـذ بـه أو اسـتبعاده، أو 
  . اآلخذ جبزء منه فقط

 : اعتماد الخبرة كاملة: الفرع األول
تقرير اخلـربة طاملـا أن املسـألة حمـل اخلـربة فنيـة ختـرج عـن  اإلداريأغلب األحيان يأخذ القاضي 

ل إن قضــاء احملكمــة العليــا عــن القاضـي علــى االلتــزام هبــذا النــوع مــن التقريــر، اختصـاص القاضــي بــ
حينمــا يستعصــى عليهــا األمــر يف فهــم مســائل فنيــة أو عنــدما تتــوفر يف إحــدى القضــايا املطروحــة 
عليها للفصل فيها ظروف أو شروط معينة فتسندها خلبري واحد أو عدة خرباء وذلك حبسب نـوع 

و حســب موضــوعها أو طبيعتهــا أو أمهيتهــا، فــإذا التــزم اخلبــري حــدود املهمــة الــيت اخلـربة املــأمور هبــا أ
ة أو جملــس الدولـة يعتمـدان علـى تقريــر اخلـربة كعنصـر فعــال اإلداريـفــإن احملكمـة  انتـدب مـن أجلهـا

وقــــد وردت العديــــد مــــن  ثبــــاتأثنــــاء الفصــــل يف النــــزاع املطــــروح، وبالتــــايل يعتــــرب التقريــــر دلــــيال لإل
الـــيت اســـتندت علـــى اخلـــربة للفصـــل يف النـــزاع وإن كـــان هـــذا اإللـــزام ال  اإلداريقضـــاء األحكـــام ال

                                                           

 .من قانون االجراءات املدنية واإلدارية 15-17من القانون  2فقرة  121وهذا ما نصت عليه املادة  (1)
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وباعتمـاد  .يتيح للقاضي سلطة تقدير نتائج اخلـربة 111يكتسي الطابع القانوين، إذ أن نص املادة 
 .تقرير اخلربة يصبح مرجعية يف تسبب احلكم يف املوضوع

يســتصلص مـــن القــرار املطعــون فيـــه أن .....حيـــث أنــه" :(1)وعلــى ذلــك قضـــى جملــس الدولــة
قضاة الدرجة األوىل قد سببوا قرارهم مبا فيه الكفاية وأسسوا قضاءهم على التقرير الطيب احملرر من 

وبالتــايل فقـد بـني الطبيــب اخلطـأ الطـيب املرتكــب واملـدون يف تقريـره املعتمــد ...طـرف اخلبـري الطبيـب
وجــاء فيــه أنــه بعــد دراســة خمتلــف عناصــر امللــف   21/13/1551ة بتــاريخ اإلداريــمــن طــرف الغرفــة 

 ...".ىل عدة أخطاء طبية مؤكدةإالطيب تبني وأن الضحية تعرضت فعال 
 بطالن تقرير الخبرة: الثانيالفرع 

بــأن العناصــر الــيت بــىن ( ة أو جملــس الدولــةاإلداريــاحملكمــة )إذا رأت اهليئــة القضــائية املصتصــة 
اختــاذ مجيــع التــدابري الالزمــة وباســتطاعتها أن تــأمر بــإجراء حتقيــق  عليهــا اخلبــري تقريــره ناقصــة فلهــا

مــع العلــم  ،(2)تكميلــي، أو مثــول اخلبــري أمامهــا للحصــول علــى االيضــاحات واملعلومــات الضــرورية
ليـــه إوبالتـــايل باســتطاعته احلكـــم علـــى خـــالف مـــا توصـــل ، (3)بــأن القاضـــي غـــري ملـــزم بـــرأي اخلبـــري

 .يعرف باخلربة املضادة اضي إىل مااخلبري، فيلجأ الق
إذا تبني للقاضي بأن اخلبري أو اخلرباء أجنزوا املهمة اليت كلفوا هبـا لـيس بإسـتطاعته الفصـل يف ف

أو أن تقـارير اخلـربة املصتلفـة واملطروحـة أمـام  ،إما لعدم عدالة احلل املقـرتح يف تقريـر اخلـربة ،القضية
لقاضي اللجوء إىل خربة مضادة يلتـزم فيهـا اخلبـري اجلهة القضائية متناقضة، ففي هذه احلالة ميكن ل

، حيـث يقـوم مبراقبـة صـحة املعطيـات وسـالمة النتـائج وخالصـات (4)املكلف بالقيام باملهام نفسها
تعـين املعاكسـة وإمنـا هـي تنـدرج  وذلك بواسطة خبري أو عدة خـرباء، وتسـميتها باملضـادة ال اخلبري،

، ولقــد كرســت احملكمــة العليــا هــذا النــوع مــن (5)اعهميف إطــار متكــني اخلصــوم مــن كــل وســائل دفــ
إذا ثبــت :"بقوهلـا 199313 :حتـت رقـم 17/11/1557:صـادر بتـاريخ اخلـربات القضـائية يف قرارهـا ال

                                                           

. الغرفة األوىل قضية القطاع الصحي بأدرار ومن معه ضد السيدة زعاف رقية  15/11/1555قرار جملس الدولة يف ( 1)
 .قرار غري منشور

 .من قانون االجراءات املدنية واإلدارية 791املادة ( 2)
 .من قانون االجراءات املدنية واإلدارية 111املادة ( 3)
 . 11، ص 1552طبعة حلب، اجلزائر،اخلربة القضائية يف املواد املدنية، م: موالي بغدادي ( 4)
، ص 2112دار هومة، اجلزائر سننة ( ط. ب)مبادئ اإلثبات يف املنازعات اإلدارية : حلسني بن شيخ أث ملويا( 5)

232 . 
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وجود تناقض بني خربة وأخرى وتعذر فض النزاع بني الطرفني وجب اإلستعانة خبـربة فاصـلة وعـدم 
 .ا مع متطلبات العدلاإلقتصار على خربة واحدة أو خربتني متاشي

ومثال ذلك ما جاء يف قرار جملس الدولة والذي قضى بتعيني خبـري آخـر للقيـام خبـربة مضـادة 
ىل تقييمــات خمتلفــة، اســتجاب جملــس الدولــة إللصــربات الــثالث الــيت طرحــت للمناقشــة وتوصــلت 

ة اإلداريـالغرفـة لطلب اخلصوم بتعيـني خبـري آخـر ليقـوم باملهمـة نفسـها احملـددة بـالقرار الصـادر عـن 
، وهــي حتديــد املبلــغ احلقيقــي للمــرت املــربع الواحــد 11/13/1551جمللــس قضــاء قســنطينة املــؤرخ يف 

 .(1)لألرض املتنازع عليها
ملا ثبت من القرار املطعون فيه أن جهة اإلستئناف إعتمـدت اخلـربة الثانيـة  "... ويف قرار آخر

ون تعليل كاف، فإهنا تكون قد أساءت تطبيق قواعد ورجحتها على اخلربة األوىل املتناقضة معها د
 .(2)"والقصور يف التسبيب، مما يعرض القرار للنقض ثباتاإل

 :اأسبابهو  الخبرة بطالنالطعن ب:  أوال
حالة واحدة نصت على بطالن تقرير اخلربة إال يف  15-17مل ينص املشرع اجلزائري يف قانون 

اليت ترتتب على تلقي اخلبري املقيد يف قائمة اخلـرباء التسـبيقات وهي احلالة  ،(3)111/2عليها املادة 
عـــن األتعـــاب واملصـــاريف مباشـــرة مـــن اخلصـــوم، لكـــن الطعـــن يف التقريـــر اخلبـــري ميكـــن أن يكـــون 

من  11 إىل 11 من ألسباب أخرى وهي أسباب بطالن األعمال اإلجرائية اليت نصت عليها املواد
وعلى مـن  ،ن اخلربة كإجراء حتقيقي شكال ال يقرر إال بنصحيث تقرر أن بطال ،15-17القانون 

 .تصحيح اخلربةوجيوز للقاضي أن مينح أجال للصصوم ل يتمسك به أن يثبت الضرر الذي حلقه،
املشــرع اجلزائــري نــص صــراحة علــى أنــه ال ميكــن أن تشــكل املناقشــات املتعلقــة بعناصــر اخلــربة 

احلكـم أو الطعـن فيـه بـالنقض، وقـد تقـرر هـذا احلكـم  ونتائجهـا أسـبابا لالسـتئناف هاويقصد تقرير 
بالنسـبة لكــل إجـراءات التحقيــق، إذا مل تكـن قــد أثـريت مســبقا  15-17مـن القــانون  71يف املـادة 

ـــر  ـــه جيـــوز لألطـــراف مناقشـــة التقري ـــائج اخلـــربة، علـــى أن أمـــام اجلهـــات القضـــائية الـــيت فصـــلت يف نت

                                                           

قرار غري . ، قضية بوالصوف احلاسن ضدوزير الشباب والرياضة21/11/1555قرار جملس الدولة الغرفة الرابعة يف ( 1)
 .منشور

،ص 12، عدد 1557عن جملة قضائية لسنةصادر  199313حتت رقم  17/11/1557:ر جملس الدولة بتاريخ قرا( 2)
99 . 

 يرتتب على قبول اخلبري، املقيد يف اجلدول، هذه: "على من قانون االجراءات املدنية واإلدارية 111املادة تنص ( 3)
 ".التسبيقات، شطبه من قائمة اخلرباء وبطالن اخلربة
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املوضوع هذا خالفا لقـانون اإلجـراءات املدنيـة القـدمي واالعرتاض عليه أمام القاضي قبل احلكم يف 
 .الذي كان جييز الطعن يف تقرير اخلربة مستقال عن احلكم يف املوضوع

إال أن بعـض الفقـه يــرى  ،القضـائية ىولـئن كـان التعـديل يصـب يف تفـادي املصــاريف والـدعاو 
ة هـو جـزء مـن حقـوق الـدفاع أن حق الطعن يف تقرير اخلبري أمام حماكم املوضـوع بـدرجاهتا املصتلفـ

فــإذا  ،منطقــي (1)2فقــرة  119إال أنــه مــن جانبنــا نــرى أن نــص املــادة  ينبغــي متكــني اخلصــوم منهــا،
أبــدى اخلصــوم االعــرتاض علــى تقريــر اخلــربة أمــام القاضــي فهــذا مــن حقــه وميكــن هلــذه النقطــة يف 

ألول  اإلداريأمـام القاضـي ة، فإذا مل يستعمل اخلصـم هـذا احلـق عنـد نظـر القضـية اإلداريالقضايا 
 .عترب طلبا جديدا ولن يلتفت إليهمرة، فال حيق له إثارهتا أمام جملس الدولة ألهنا ست

 :الخبرة آثار بطالن:  اثاني
إذا قررت احملكمة بطالن اخلربة ميكنها األمـر خبـربة جديـدة أو تقـض يف املوضـوع وفقـا مـا تـراه 

قرارها فكل تقرير باطـل يفقـد كـل قيمـة، وإن كـان كمـا من أسانيد حبيث لن يكون التقرير أساس ل
أشرنا جييز البعض جتزئة التقرير بإبطال شق منه فقط ومنه نستنتج أنه إذا حكمت احملكمة بإبطال 

 :(2)اخلربة تكون أمام خيارين
فإما أن تصرف النظر عن قرار اخلـربة وتفصـل يف الـدعوى علـى ضـوء الوثـائق املـربزة فيهـا  1 -

 هذه كافية للحكم، إذا كانت
ما أن تُقّرر إعادة إجراء حتقيق فيّن جديـد مـن قبـل خـرباء ُجـدد أو مبعرفـة نفـس اخلـرباء إو  2 -

 . السابقني ما مل يكن سبب إبطال اخلربة يعود إىل وجود سبب من أسباب الردّ 
سباب  جراء خربة جديدة تأمر هبا احملكمة عندما ترفض هنائيا اخلربة األوىل ألي سبب من األإ

كــالبطالن مــثال فللقضــاة مطلــق احلريــة يف األمــر خبــربة جديــدة إذا كانــت اخلــربة األوىل مشــوبة بقلــة 
العناية واإلفتقار إىل املعلومات وللصصوم أن يطلبوا ذلك أيضا بغية إيراد براهني جديدة يف عناصر 

 :الدفاع عن قضاياهم وميكن األمر خبربة جديدة يف الصور التالية
 .التقرير معيبا يف شكله أو مشوبا بإحنيازه إىل خصم من خصومإذا كان  -
 .إذا كان التقرير ناقصا أو غري كاف يف نظر احملكمة أو اجمللس -

                                                           

اخلربة،  ن أن تشكل املناقشات املتعلقة بعناصرميكال : "على من قانون االجراءات املدنية واإلدارية 119/2املادة تنص ( 1)
فصلت يف  إذا مل تكن قد أثريت مسبقا أمام اجلهة القضائية اليت أسبابا الستئناف احلكم أو الطعن فيه بالنقض،

 ". نتائج اخلربة
 . 11ص ( ب س( )ب ط)الشرعي ، مطبعة عمار قريف باتنة اجلزائراخلربة يف الطب : حيي بن لعلى( 2)
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بإسـتبعاد تقريـر خـربة اخلبـري العربوقـي :"(1)مبا يلية جمللس قضاء قاملة اإلداريولقد قضت الغرفة 
ند إليه نفس املهام القاضي بشأهنا احلكم بشري والقضاء من جديد بتعيني السيد جبار مسعود لتس

 ".التحضريي السابق
وبإسـتقراء النتـائج الـيت خلـص إليهـا اخلبـري املنتـدب :"جاء يف إحـدى حيثيـات احلكـم أنـهولقد 

تبـني للمحكمـة بأنـه مل يـرد علـى األسـئلة املطروحــة لإلجابـة عليهـا مبوجـب احلكـم حمـل اإلســرتجاع 
ة العقـود علـى القطعـة األرضـية موضـوع املطالبـة القضـائية ودون السيما ما تعلق منهـا مبـدى مطابقـ

 .تبيان مركز كل واحد من الطرفني بالنسبة هلا
وحيـــث أن وأمـــام هـــذه اإلغفـــاالت اهلامـــة يعـــد تقريـــر اخلـــربة مشـــوبا بـــالنقص يتعـــني إســـتبعاده 

: يف والقضـــاء مـــن جديـــد بتعيـــني خبـــري آخـــر تســـند إليـــه نفـــس املهـــام القاضـــي هبـــا احلكـــم املـــؤرخ
22/12/2111". 

أن جمــرد وجــود الغمــوض أو الــنقص ال يســتلزم بالضــرورة إعــادة اخلــربة، بــل  جيــب اإلشــارة إىل
 .يستلزم اإليضاح والتفسري وسّد النقص من قبل اخلرباء أنفسهم توفرياً للوقت وللجهد وللتكاليف

ء أو ثبــت هلــا عجــز أمــا إذا رأت احملكمــة عــدم كفايــة اإليضــاحات املقّدمــة مــن اخلبــري أو اخلــربا
أعضاء اخلربة اجلارية عن إيضاح الغموض وسّد النقص املالحـظ يف خـرباهتم، فإهنـا تـأمر مـن تلقـاء 
نفســها أو بنــاء علــى طلــب أحــد اخلصــوم القيــام بتحقيــق فــيّن جديــد، أو بعمــل تكميلــي ميكــن أن 

 .تعهد به إىل اخلبري أو اخلرباء أنفسهم أو إىل خرباء آخرين
أو أن  ،لية اليت تأمر هبا احملكمة عندما ترى نقصا واضـحا يف اخلـربة املقدمـة إليهـااخلربة التكمي

حقهــا مــن  أو أنــه مل تســتوف ،املعــني مــن أجلهــااخلبــري مل جييــب عــن مجيــع األســئلة والنقــاط الفنيــة 
البحــــث أو التحــــري فتــــأمر احملكمــــة بإســــتكمال الــــنقص امللحــــوظ يف تقريــــر اخلــــربة وتســــند اخلــــربة 

 وهــذا حســب قــانون اإلجــراءات املدنيــة ،(2)أو إىل خبــري آخــر ،إىل اخلبــري الــذي أجنزهــا التكميليــة
إذا رأى القاضي أن العناصـر الـيت بـين عليهـا اخلبـري تقريـره غـري وافيـة فلـه أن يتصـذ  واإلدارية، حيث

 .(3)...مجيع اإلجراءات الالزمة وله على األخص أن يأمر بإستكمال التحقيق
                                                           

 .11/13/2113: املؤرخ بتاريخ 91/13:حكم صادر عن الغرفة اإلدارية جمللس قضاء قاملة ، القسم العقاري حتت رقم( 1)
  .م.غ.ق

 . 19بغدادي املرجع السابق، ص : موالي ملياين( 2)
إذا تبني للقاضي أن العناصر اليت بىن عليها اخلبري : 15-17املدنية واإلدارية من قانون االجراءات  111املادة تنص ( 3)

تقريره غري وافية، له أن يتصذ مجيع اإلجراءات الالزمة ، كما جيوز له على اخلصوص أن يأمر باستكمال التحقيق ، أو 
 . .حبضور اخلبري أمامه ، ليتلقى منه اإليضاحات واملعلومات الضرورية 
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ة جمللــس قضــاء ســعيدة يف اإلداريــليــه جملــس الدولــة بتأييــد قــرار الغرفــة إمــا ذهــب  ذلــك ومثــال
والــذي قضــى بــرفض الــدعوى مــع القــول بأنــه ال جــدوى مــن التصــديق علــى تقريــر  ،21/12/1559

لتمس أثناء مباشرته اخلربة من املدعني تقدمي خمطط يؤكد احلدود املتعلقة إاخلربة، وهذا لكون اخلبري 
 .(1)11/19/1712ء مل يقدموا له إال عقدا عرفيا حمررا يف باألرض، غري أن هؤال

وعلى احملكمة أن تبنّي يف قرار إعادة اخلربة النقص أو الغموض الذي دعاها إلعادة اخلربة 
وإذا مل تعّلل قرارها واستعانت يف بناء حكمها على اخلربة اجلديدة يكون هذا احلكم عرضة 

 .للنقض
 

  شهادة الشهود: المبحث الثالث
الظهار احلق والبينة على من ادعى باملعىن العام  ثباتيستند أطراف النزاع على طرق اإل

ما املعىن أ ،شهادة الشهود القرائن( و عرفيةأرمسية )الكتابة : دلة للبينة االستعانة بكل األ
  .اخلاص للبينة فيتمثل يف شهادة الشهود

ن ليس له صدق الشصص أل كقاعدة عامةويرجح   ،و الكذبأحتتمل الصدق  الشهادة
مصلحة يف الكذب وما ميكن أن ختتص أو تتميز به شهادة الشهود هو كوهنا حجة مقنعة 

، كذلك غري قاطعة ميكن نفيها بشهادة اإلداريوليست ملزمة ختضع للسلطة التقديرية للقاضي 
كذلك شهادة الشهود حجة متعدية ليست قاصرة   ثباتأخرى أو أي طريق آخر من طرق اإل

على صاحبها ألن ما يثبت هبا يعترب ثابتا لدى الكافة واخلاصية األخرية هلا كوهنا دليال مقيدا 
يف املنازعة  ثباتاإلفما مدى قوة شهادة الشهود يف  ،به إال يف نطاق معني ثباتال جيوز اإل

 ؟اإلدارية
 لشهادة وأحكامها العامة امفهوم : ولالمطلب األ

 .أول، مث أشكاهلا يف فرع ثان نتناول مفهوم الشهادة يف فرع
 مفهوم الشهادة: ولالفرع األ

 .ىل تعريف الشهادة مث مساع الشهودإنتطرق يف هذ الفرع 

                                                           

، قضية ورثة بومعزة عيسى ضد رئيس مستثمرة ميمون عبد القادر 21/11/1555جملس الدولة الغرفة الرابعة يف قرار ( 1)
 .قرار غري منشور. ومن معه



011 

، وال يف (1)مل يرد تعريف للشهادة يف القانون املدين املصري: تعريف الشهادة: الفقرة األوىل
ومن عرفها  ،تعريف الشهادة القانون املدين اجلزائري، كما أن شراح القانون نادرا ما تناولوا

منهم فال خيرج تعريفه عن تعريف الفقهاء إن مل يكن مقتبسا منهم، حيث تناولتها عدة 
 : تعريفات نذكر منها

 وهي .(2)هي إخبار الشصص أمام القضاء بواقعة حدثت من غريه ويرتتب عليها حق لغريه
وأحاسيسه  شاهدال شصصية على تعتمد اليت التحقيق وسائل أو ثباتاإل طرق من

وعرفها الدكتور  .(4)لغريه غريه على حبق احلكم جملس يف اإلنسان إخبار وهي ،(3)ومعتقداته
خبار االنسان يف جملس القضاء بواقعة صدرت من غريه يرتتب عليها إهي " بأهنا فرج الصدة

 .(5)"حق لغريه
من ( 31، 32، 21)اليت أشارت إليها بصفة عامة املواد  ثباتوهي وسيلة من وسائل اإل

هبا وإجراءاهتا فريجع يف  ثبات، أما كيفية اإل1512لسنة  11قانون جملس الدولة املصري رقم 
وما بعدها، ومبا ال يتعارض مع ( 11)يف املادة  1517لسنة  29رقم  ثباتذلك إىل قانون اإل

 . ة وتنظيم جملس الدولةاإلداريطبيعة الدعوى 
باالخبار أمام القضاء عن  -بعد حلف اليمني– زعةاملناوهي قيام شصص من غري أطراف 

ويرتتب عليها  ،صدرت من شصص آخر ثباتدراكه حباسة من حواسه لواقعة تصلح حمال لإلإ
، فالشاهد خيرب بوقائع تنشئ التزاما على الغري وليس عليه هو، وإال (6)حق لشصص ثالث

 . (7)قراراإأصبحت 

                                                           

 . 113ص . 1572بريوت . وسائل االثبات، مكتبة دار البيان: حممد مصطفى الزحيلي( 1)
 . 51دروس يف قانون اإلثبات، ص : عبد الودود حيىي( 2)
 .337 ص .سابق مرجع .اإلداري القضاء إجراءات أصول :وصفي كمال طفىمص( 3)
 .151، ص  سابق مرجع .اإلثبات قانون شرح :النداوي آدم( 4)
 . 227اإلثبات يف املواد املدنية، مرجع سابق، ص : عبد املنعم فرج الصدة( 5)
اعد االجرائية واملوضوعية لالثبات يف املواد الوسيط يف القو : مكاري نزيهة –بيل صقر : مأخوذ من : بو النجاأحسن ( 6)

 . 121ص. 2115دار اهلدى عني مليلة اجلزائر . املدنية
 . 51دروس يف قانون اإلثبات، ص : عبد الودود حيىي(  7)
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 (1)اإلداري القضاء أمام للشهادة خاص متنظي املقارنة التشريعات بعض تضمنت وقد
 وهي ،اإلداري القاضي أمام الدليل تقدمي إىل تؤدي اليت القضائية التحقيق وسائل من باعتبارها

 حىت بالشهادة األخذ إىل القضاء ويتجه ،اإلداري القضاء أمام املألوفة التحقيق وسائل من تعد
 كانت وإن ،(2)الدعوى يف استيفائية يةإجياب سلطة من له مبا ذلك، خيوله صريح نص بدون
 أقوال مساع على تعتمد الشهادة أن إىل اجمللس أمام الندرة هذه مرد ولعل العمل، يف نادرة

 .(3)منها املرجوة الفائدة حيقق ال قد مما طويل بوقت والوقائع األحداث وقوع بعد شهود
 لنص حاجة دون إليها االلتجاء ميكن اليت التحقيق وسائل من الشهادة تعترب وبذلك

 خببري االستعانة إىل حتتاج ال اليت الوقائع بشأن القاضي معلومات إكمال وتستهدف صريح
 أن دون عليها املتنازع الوقائع هذه حقيقة على الضوء يسلطون الذين الشهود طريق عن

 سبةمبنا إال تكون ال وهي اخلربة، يف الشأن هو كما للقاضي فنية معلومات تقدمي يستهدف
 تسري اليت العامة املبادئ الشهادة بشأن وتطبق القضاء، أمام فعالً  قائمة دعوى حتضري
 أهنا حيث هبا، باألمر القاضي على إلزام فال مث ومن عامة، بصفة التحقيق لوسائل بالنسبة
  .(4)اختيارية

 قواعد املنصوصالدولة اجلزائري التطبق احملاكم اإلدارية وجملس  :مساع الشهود: الفقرة الثانية
االجرءات  من قانون 795ملادة جراءات الشهادة استنادا لنص اإلتنظيم  عنها يف القوانني املدنية

 191املواد من  ىلإحكام املتعلقة بسماع الشهود املنصوص عنها املدنية واليت أحالت تطبيق األ
 .112ىل إ

مساعه،  قبل عرفوي اخلصوم، غياب يف حضور أو يف انفراد على شاهد كل حيث يسمع
، على (5)للصصوم تبعيته أو ودرجة قرابته ومصاهرته وعالقته وموطنه وسنه ولقبه ومهنته بامسه

كانت له قرابة أو مصاهرة مباشرة مع أحد اخلصوم،  أن ال جيوز مساع أي شصص كشاهد إذا
ال جيوز و  ،وال جيوز مساع شهادة زوج أحد اخلصوم يف القضية اليت تعين زوجه، ولو كان مطلقا

                                                           

 31و32و21واملواد  ، الفرنسية اإلدارية احملاكم بشأن 1775يوليو  22قانون  39و 21املواد  املثال سبيل على راجع( 1)
 .املصري الدولة جملس قانون من

 . 311 ص .سابق مرجع .اإلداري القانون يف اإلثبات نظرية :موسى الدين كمال محدأ( 2)
 اليمين القانون يف اإلثبات يف الشهادة حجية :اخلياري علي عبداهلل :راجع ،الشهادة أمهية عن التفصيل من ملزيد( 3)

 . 31 ص .م 2111 صنعاء .منياأل مركز .املقارن والقانون اإلسالمي والفقه
 .319 ص .سابق مرجع .اإلداري القانون يف اإلثبات نظرية :موسى الدين كمال أمحد( 4)
 .من قانون االجراءات املدنية واإلدارية 192املادة ( 5)
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غري أن األشصاص  العمومة ألحد اخلصوم، اإلخوة واألخوات وأبناء أيضا قبول شهادة
حبالة األشصاص  القضايا اخلاصة باستثناء الفروع، جيوز مساعهم يفاملذكورين يف هذه املادة 

تقبل شهادة و  سبيل االستدالل، على جيوز مساع القصر الذين بلغوا سن التمييزو  والطالق،
 .(1)األهلية ألشصاص، ما عدا ناقصيباقي ا

 شكال المختلفة لشهادة الشهوداأل: الفرع الثاني 
 :شكال خمتلفة ميكن أن نفصل فيها كااليتألشهادة الشهود  

يف الغالب يتم االدالء بالشهادة بالتصريح : الشهادة الشفهية والشهادة املكتوبة   -1
لشهود يصرحون شصصيا للقاضي عما رأوه ن اأحبيث  ،(2)مستمدا إياها من ذاكرته الشفوي

يف و كاستثناء عن هذه القاعدة أو ما يسمى بالشهادة الشفهية قد تتم الشهادة  ،أو ما مسعوه
وكمثال عن هذا  ،(3)، حترر أمام جهة رمسية تدون فيها وقائع معينةوهذا أمر نادر ورقة مكتوبة

يف اجلزائر باألوراق االعرتافية أو يف  النوع من الشهادة جند التصرحيات الواردة يف ما يسمى
خر من آظهرت نوعا أن الوسائل السمعية البصرية احلديثة قد إالرسائل و زيادة على ذلك ف

 .دلة بتحفظشرطة لكن ال زال القضاء يتقبل هذه األالشهادة تتمثل يف التسجيالت واأل
صل حيث خيرب ة وهي األالشهادة املباشر  :الشهادة املباشرة والشهادة غري املباشرة  -2

و ما يسمى بالشهادة أما النوع الثاين من الشهادة أ ،(4)و مسعه بأذنهأالشاهد عما رآه بعينه 
خر آمبا مسعه عن  ثباتن يشهد الشاهد على الواقعة حمل اإلأو السماعية فهي أغري املباشرة 

 . صليةاملباشرة األ ذنه وهي جتوز يف ما جتوز به الشهادةأو مسعها بأها بعينه آيكون قد ر 
بل خترب عن الشائع  ةمباشر  ثباتال تنصب على الواقعة حمل اإل: الشهادة بالتسامع  -3

و مثاهلا  ،(5)فهي شهادة مبا تتسامعه الناس ،فمصدرها غري معني ،بني الناس عن هذه الواقعة
ن منيز أو ميكن ال يف ما نص عليه القانون إوهي غري مقبولة  ،املرياث ،املوت ،النكاح ،النسب

ما أ ،خرية ميكن حتري مبلغ الصدق فيهابينها و بني الشهادة السماعية يف كون هذه األ
 . الشهادة بالتسامع فهي غري قابلة للتحري

                                                           

 .من قانون االجراءات املدنية واإلدارية 193املادة ( 1)
 .312مرجع سابق، ص: عبد الرزاق السنهوري( 2)
 .311مرجع سابق، ص: عبد الرزاق السنهوري( 3)
 .312مرجع سابق، ص: عبد الرزاق السنهوري( 4)
 .311مرجع سابق، ص: عبد الرزاق السنهوري( 5)
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 بالكتابة ثباتبشهادة الشهود واإل ثباتمقارنة بين اإل: الفرع الثالث 
خرية ال ن هذه األأما ال يتعامل القاضي مع الكتابة كما يتعامل مع شهادة الشهود ك

فتصرحيات الشاهد قد تنقصها املصداقية و عدم احلسم  ،تكسب نفس القوة اليت هي للكتابة
ن يرفض تقدمي الشهود أمبوضوع النزاع لذلك ميكن للقاضي  ةو قد ال تتصل مباشر  ،يف النزاع

ما ظهر يف كثري و هذا  ،مامهأن شهادة الشهود ال تفيد للفصل يف النزاع املطروح أن تبني له أ
ن تكون شهادهتم مقبولة أحكام القضائية مما يستدعي من القاضي لقبول تقدمي الشهود من األ

 . وصادقة ومنتجة
وقد اتفقت معظم التشريعات الوضعية على جعل شهادة الشهود يف املرتبة الثانية بعد 

كرب من أى هلا قوة ثري نزاع فيه فيبقأولو  ،حق ثباتمعدة خصيصا إل واألخرية ،(1)الكتابة
خرية فيقبل هبا وتبقى له دائما السلطة هبذه األ ثباتن القاضي قبل اإلأو لو فرضنا  ،الشهادة

 . خذ بعني االعتبار تصرحيات الشهود لكن مقيدا مبا ورد يف الكتابةالتقديرية املطلقة يف األ
 : ةاإلداريخصوصية الشهادة في المنازعة :  المطلب الثاني

لتوضيح بعض البيانات الغامضة، أو تكملة بعض عناصر امللف  هادةالش تستصدم
حيث جيوز  ،ةاإلداريوقائع ليس من طبيعتها أن تدون يف امللفات والسجالت  ثباتوإل

لتشكيلة احلكم أو للقاضي املقرر الذي يقوم بسماع الشهود، أن يستدعي أو يستمع تلقائيا 
ضا مساع أعوان االدارة، أو طلب حضورهم إىل أي شصص يرى مساعه مفيدا، كما جيوز أي

 . (2)لتقدمي االيضاحات
 القانون يف والواجبات احلقوق أن إىل يرجع ةاإلداري الدعوى يف الشهادة ندرة أن والواقع

 بالصيغة ةاإلداري التقاضي إجراءات وتتميز مكتوبة، وأوراق بقرارات عادة تنظم اإلداري
 أمام واالستيفاء ثباتلإل الرئيسية الوسيلة هي وراقاأل اعتربت وبذلك سبق، كما الكتابية
 .اإلداري القضاء أمام الكبرية العملية األمهية للشهادة فليست مث ومن ،اإلداري القاضي
 املستندات بعض ضياع حالة يف اإلداري القضاء أمام مفيدة الشهادة تكون ذلك ومع

 مل ولذلك البحتة، املادية الوقائع صحة نم بالتحقق يتعلق فيما ثباتاإل يف األصيل جماهلا وجتد

                                                           

 . 133ص . مرجع سابق: حممد مصطفى الزحيلي( 1)
 . 15-17من قانون االجراءات املدنية اجلزائري  711املادة ( 2)
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 بالشهادة األمر ةاإلداري الدولة واحملاكم لسبالتايل جملو  كثرياً، إليها االلتجاء إىل اجمللس يعمد
  .(1)األطراف طلب على بناء أو نفسها تلقاء من

ة أو جملس الدولة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب اإلداريوباستطاعة احملكمة 
، وهذا مبوجب قرار قبل الفصل يف أصل احلق، والذي يبني الوقائع (2)خلصوم مساع أي شصصا

   .(3)املراد التحقيق فيها ويوم وساعة اجللسة احملددة الجرائه
، حيث كانت يف املاضي من ثباتومن خصائص الشهادة أن ليس هلا قوة مطلقة يف اإل

ت مل تكن فيه الكتابة منتشرة وكان العلم دلة، بل كانت هي الدليل الغالب يف وقأقوى األ
بالرواية واللسان ال بالكتابة والقلم، فكانت الكلمة كافة االتفاقات واملعامالت واملعاهدات 

 . (4)ال بالشهادةإوالقوانني، فكل ذلك ال يثبت 
أن الشهادة هي طريق استثنائي ونادرة احلدوث يف دعاوى االلغاء،  اءالفقه أغلبويرى 
ة املصتلفة على اتباع نظام امللفات اإلدارييف ذلك أن العمل جيري لدى اجلهات والسبب 

ىل الشهادة على أهنا أقل مرتبة وأدىن إكل ما يتصل هبا كتابة، وينظر   إثباتوالسجالت و 
، حيث تبعث على الثقة ثباتة اليت تقف يف املقام األول من طرق اإلاإلداريحجية من األوراق 

ت تبعدها عن العبث وهي يف ذات ابياناهتا ملا حيوطها عادة من ضمان واالطمئنان يف صحة
 .(5)اإلداريالوقت الطريق الذي يالئم العمل 

ة ألن الوقائع اليت اإلداريوهناك من يرى أن هذه الوسيلة غري مقبولة يف جمال املنازعات 
تكون بعيدة كل البعد عن تثريها املنازعة حىت لو كانت وقائع مادية إال أهنا تثري جوانب قانونية 

االقتناع الشفهي للقاضي، فالقاضي ال حيكم مبا يراه دائما بل مبا يقدم له من أوراق 
 .   (6)ومستندات

                                                           

 .سابق مرجع . املقارن والقانون اإلسالمي والفقه اليمين القانون يف اإلثبات يف شهادةال حجية :اخلياري علي عبداهلل( 1)
 .11 ص

 . من قانون االجراءات املدنية واإلدارية 117املادة ( 2)
 . 117ص. مرجع سابق. حلسني بن الشيخ آث ملويا( 3)
 .315ص . مرجع سابق: عبد الرزاق السنهوري( 4)
: كمال وصفي . 111ص .1511. االسكندرية. منشأة املعارف. اإلدارية وجملس الدولةالقضاء : بو زيد فهميأ( 5)

 . 397ص . مرجع سابق. صول اجراءات القضاء اإلداريأ
 . 111ص. مرجع سابق. االحكام االجرائية للدعوى اإلدارية: شوقي أمحد( 6)
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ومع ذلك جتد الشهادة تطبيقاهتا عند االدعاء باالحنراف بالسلطة، وذلك عندما يستند 
، وختضع هذه (1)ألوراقىل وقائع صدرت من بعض رجال االدارة ومل تثبت يف اإهذا االدعاء 

 .   اإلداريالشهادة للسلطة التقديرية للقاضي 
 شهادة الشهود و حجيتها إثبات: المطلب الثالث

، وحجية (فرع أول)بشهادة الشهود  ثباتشروط قبول اإلإىل نتطرق يف هذا املطلب 
 (.فرع ثالث)، مث تقدير القاضي لكفاية شهادة الشهود(فرع ثان)شهادة الشهود 

 بشهادة الشهود  ثباتشروط قبول اإل: ولع األالفر 
مل حيدد املشرع اجلزائري بوضوح هذه الشروط بل اكتفى ببيان احلاالت اليت ال جيوز فيها 

هبا  ثباتو احلاالت اليت جيوز فيها اإل( ق م 331 -333: )بشهادة الشهود املادة ثباتاإل
بشهادة الشهود  ثباتبعد فيها اإلبالنسبة للحاالت اليت يست ،(ج.م.ق 331 -339: )املواد

ه إثباتن ال تفوق القيمة النقدية للتصرف القانوين املراد أتشرتط  ج.م.ق 1/  333جند املادة 
ن ال ينصب هذا التصرف على أوكذلك  ،ن تكون هذه القيمة غري حمددةأ وأ ،الف دج111

وما  ،كقاعدة عامة  ويقدر التصرف القانوين حسب قيمته وقت صدوره هذا ،املواد التجارية
ذا كانت قيمة التصرف القانوين اليت إ ،بشهادة الشهود ثباتيستثىن من هذه القاعدة جواز اإل

ذا اشتملت الدعوى إ ،(2)صلىل األإال من ضم امللحقات إ تألف دج مل تأ111تزيد على 
 بشهادة الشهود يف كل ثباتالقضائية على عدة طلبات ناشئة عن مصادر متعددة جاز اإل

جمتمعة على  تزيد قيمتها ،ولو كانت نفس الطلبات ،لف دجأ111طلب ال تزيد قيمته على 
ولو كان مصدرها عالقات بني اخلصوم أنفسهم أو تصرفات قانونية ، القيمة السالف ذكرها

هذا  ،(3)لف دجأ111و كذلك يكون احلكم لكل وفاء ال تزيد قيمته  ،ذات طبيعة واحدة
 .وىلبالنسبة للحالة األ

ال  ،م.ق331ذكرهتا املادة واليت بشهادة الشهود  ثباتأما احلالة الثانية اليت ال جيوز فيها اإل
لف دج يف ثالث أ 111بشهادة الشهود ولو مل تزد قيمة التصرف القانوين على  ثباتجيوز اإل

ما خيالف أو ما جياوز ما اشتمل عليه عقد  إثباتهبا  ثباتن كان يقصد من اإلإحاالت 

                                                           

 . 399ص . 1571االسكندرية . ةدار النهضة العربي 2ط. قضاء االلغاء -القضاء اإلداري: حممود حلمي( 1)
  .11-19انون املدين اجلزائري قمن ال  333/2املادة (2)
 . م.ق 333/3املادة  (3)
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ذا إ ،(2)ه اال بالكتابةإثباتذا كان املطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق ال جيوز إ ،(1)رمسي
ىل إلف دج مث خفض طلبه أ111طالب أحد اخلصوم يف الدعوى القضائية مبا تزيد قيمته على 

 .(3)ما ال يزيد عن هذه القيمة
-339خالل املواد بشهادة الشهود ذكرها املشرع من  ثباتأما احلاالت اليت جيوز فيها اإل

وىل جيوز بشهادة الشهود، احلالة األ ثباتيضا حالتان جيوز فيهما اإلأم و هناك فيها .ق 336
ما احلالة أ ،ذا وجد مبدأ ثبوت الكتابةإه بالكتابة إثباتا يف ما كان جيب ءهبا استثنا ثباتاإل

ة الشهود يف ما جيب بشهاد ثباتوهي اليت جيوز فيها اإل ،م.ق331الثانية فنصت عليها املادة 
ديب ال ميكن من احلصول على الدليل أو أذا وجد مانع مادي إ :مرينه بالكتابة وهذا ألإثبات

 . رادتهإجنيب خارج عن أو فقد الدائن سنده الكتايب لسبب أ ،الكتايب
  :حجية شهادة الشهود: الفرع الثاني 

د بينت أن هلذا النوع من طرق بشهادة الشهود ق ثباتن الشروح السابقة و الواردة يف اإلإ
قوة حمدودة خاصة يف ما يتعلق بالتصرفات القانونية املدنية، و كقاعدة عامة مبا أن  ثباتاإل
عن طريق شهادة الشهود ذو قوة حمدودة فالقاضي يتمتع باحلرية الكاملة والسلطة  ثباتاإل

نزاع املطروح أمامه ولو كان خذ هبا حسب ما يراه مناسبا أو صاحلا للبت يف الالتقديرية يف األ
بطلب من املستأنف، فباستطاعة القاضي املقرر األمر شفاهة بإجراء حتقيق بسماع الشهود، أو 

ة للمجلس القضائي القيام اإلداريمساع هؤالء إن قدمهم أحد طريف الدعوى، كما حيق للغرفة 
 :(4)ة باحملكمة العليااإلداريبذلك، وقد جاء يف قرار الغرفة 

من القانون املدين  339أن املستأنفة تعيب على القرار املستأنف خرقه لنص املادة  حيث"
بعدم االستجابة لطلبها املتضمن مساع شاهديها حول ملكيتها للدار املهدمة من طرف 

 ...البلدية
حيث أن هذا الدفع قانوين ويستجيب لنص املادة املذكورة أعاله، وكان على قضاة الدرجة 

جابة لذلك مادام حبوزة املدعية هاتني الوثيقتني اللتني تعتربان بداية بينة لصاحلها، األوىل االست
                                                           

 . م.ق 331/2املادة  (1)
 . م.ق 331/3املادة   (2)
 . م.ق 331/1املادة  (3)
وما  219ص  1551لسنة . ثالثاجمللة القضائية العدد ال. 15/12/1553قرار اجمللس األعلى باحملكمة العليا مؤرخ يف ( 4)

 .بعدها
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 ...مث مناقشة هاتان الوثيقتان على ضوء تصريح لشاهدين
حيث أن الدفع املثار من املستأنفة قانوين لألسباب املذكورة لذا يتعني الغاء القرار 

 ...".  فيها من جديداملستأنف وإحالة الدعوى على نفس اجمللس للفصل 
وما يرتتب عن هذا االجتهاد أن القاضي له السلطة التقديرية املطلقة يف التعامل مع  

شهادة الشهود فهو غري مرتبط بتعدد الشهادات وخالفا للقاعدة الواردة يف القانون القدمي واليت 
يعتمد عليها يف تقول ال عربة بالشهادة الوحيدة فالقاضي له أن يأخذ بشهادة واحدة واليت 

كما أنه ال تثبت ،خرى اليت أديل هبا أمامهاقتناعه ولو كان هناك ما خيالفها يف الشهادات األ
لديه واقعة قد ادعى هبا عدة شهود وبالتايل فهو غري ملزم باحلالة اليت يكون فيها تطابق بني 

 إثباتوسائل  تصرحيات كل الشهود حبيث جيوز له بناء على سلطته التقديرية أن يلجأ اىل
 . (1)أخرى

 تقدير القاضي لكفاية شهادة الشهود :  الفرع الثالث
إن الشهادة يف املواد املدنية ختضع لتقدير القاضي الذي يستطيع أن يأخذ هبا ويصدق   

 213كما له أن يطرحها إذا مل يطمئن هلا، و ذلك ما نصت عليه املادة    ،(2)الشاهد يف قوله
لفرنسي اليت أعطت للقاضي احلق يف أن يستمع إىل الشهود ويستجوهبم من قانون املرافعات ا

ا بشهادة الشهود وعن أية وقائع أخرى ولو مل يشر إليها إثباهتعن كل الوقائع اليت جييز القانون 
 .     (3)قرار اإلحالة للتحقيق

األدلة حملكمة املوضوع السلطة التامة يف تقدير " (4):ولقد ورد عن حمكمة النقض ما يلي
، لذا فإن  "عدم كفايتها يف ذاهتا ثباتوعدم جواز مناقشة شهادة كل شاهد على حدا إل

ن تقدير أقوال الشهود أتقدير أقوال الشهود وجترحيهم مما يستقل به قاضي املوضوع وجاء 
 .  31/11/1511مرهون مبا يطمئن إليه وجدان حمكمة املوضوع نقض 

هادة ال يتقيد بعدد الشهود وال جبنسهم وال بسنهم فقد لذا فالقاضي عند تقديره قيمة الش
وقد يصدق امرأة وال يصدق رجل، واملالحظ أن التشريعات  ،تقنعه شهادة شاهدان أو أكثر

                                                           

 .321سابق، ص  مرجع :السنهوري أمحد الرزاق عبد( 1)
 .م.غ.ق. 192صفحة 11/11/1517قرار صادر عن احملكمة العليا بتاريخ ( 2)
 .م.غ.ق. 1573لسنة  1519طبعة  31جمموعة مرافعات دالوز صفحة ( 3)
 .م.غ.ق. ق 11س  335طعن رقم  13/12/1571:نقض مصري بتاريخ ( 4)
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احلديثة مل تعد تأخذ بالنصاب الذي كان قائما يف القدمي وهو رجالن أو رجل وامرأتان أو 
                                        .                      شهود أربعة أو حنو ذلك

لذا أطلقت حرية القاضي يف تقدير الشهادة دون أن يتأثر يف ذلك بكثرة أو قلة عدد 
الشهود وكذلك زالت ضرورة تزكية الشهود فلم يعد الشاهد يزكيه شاهد آخر بل الذي يزكيه 

له أن يرجح شهادة عن هو مبلغ ما يبعثه يف نفس القاضي من االطمئنان، كما أن القاضي 
كما له أن يأخذ بأقوال الشاهد ولو كان   ،وله أن يطرح شهادة إذا تشكك يف صحتها ،أخرى

قريبا للصصم مىت اطمأن له، كذلك إذا اتفق األطراف على أن يشهد شصص معني يثقون فيه 
يبين ن القاضي ال يتقيد بشهادة هذا الشاهد فيجوز له أن يطرحها إذا مل يطمئن إليها و إف

 .              قضائه يف الدعوى على ما يطمئن إليه من أدلة أخرى يف أوراق الدعوى 
ن إاجلزائري أن القضاة إذا مل يبينوا سبب تفضيلهم شهادة واحد على اثنني فالقضاء يرى و 

 .(1)قرارهم يكون ناقص التسبيب
دة  فالقاضي يتمتع عن طريق شهادة الشهود هو ذا قوة حمدو  ثباتومما سبق يتبني أن اإل

باحلرية الكاملة والسلطة املطلقة يف األخذ و االعتماد على شهادة الشهود، حسب ما يراه 
 .مناسبا أو صاحلا للبت يف النزاع املطروح عليه

دة الشهود خطري، ليس فقط إلمكانية ابشه ثباتيعترب اإل"ن مازو وشاباس ايقول الفقيه
الوقائع بصفة حمضة وبسيطة ودون حتوير بتيان اإلغراء بعض الشهود، لكن يصعب عليهم إ

ال عما رآه وما مسعه، غري أن إهلا، وعلى األقل جيب أن يطلب من الشاهد بأن ال يصرح 
للقاضي وحسب قوهلما سلطة تقديرية لفحص وتقدير قيمة األدلة املطروحة أمامه، إذ 

دة متعارضة مع األوراق كأن تكون الشها (2)باستطاعته قبول شهادة شاهد أو عدم قبوهلا
 .واملستندات الرمسية ألنه حال تعارضها فإنه ال جيوز التعويل عليها

 للقاضي ذلك بعد يبقى أنه غري قانونا، جائزا بالشهادة ثباتاإل كون من الرغم وعلى
 هبا يسمح فال مستساغة غري الشهادة أن القاضي يرى قد إذ به يف السماح تقديرية سلطة

                                                           

أشار إليه الدكتور حيي بكوش األحكام القضائية  31/17/1513الصادر بتاريخ   5121قرار احملكمة العليا رقم ( 1)
 .15وصياغتها الفنية الصفحة 

(2)  MAZEAUD Henri, Léon et Jean/CHABAS François : Leçons de droit civil - Tome I - 
premier volume - Introduction à l'étude du droit - 8° édition. librairie les flamboyants 
(beaucaire, ., France) 1986. P 595. 
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 القانون جييز أن يكفي ال أنه السنهوري ويرى ،ثباتيف اإل جييزها لقانونا أن من بالرغم
 حسب مستساغا هبا ثباتاإل يكون أن أيضا جيب بل األحوال، بعض يف بالشهادة ثباتاإل

 رفضه يسبب أن عليه أنه غري النقض، حمكمة لرقابة هذا تقديره يف خيضع وال القاضي، تقدير
   .(1)بالقصور مشوبا حكمه كان إال و سائغا تسبيبا

 حيدد حبيث م.إ.ق 199 نص املادة خالل من أيضا للقاضي التقديرية السلطة وتظهر
 ينتقل أو آخر ميعادا شهادته لسماع احملدد اليوم يف احلضور عليه استحال الذي للشاهد
 يلجأ أن فللقاضي ،احملكمة اختصاص دائرة خارج مقيما الشاهد كان إذا و شهادته، لسماع

مساع  فور يفصل يف القضية أن إمكانية للقاضي م.إ.ق 113 املادة وتتيح القضائية، اإلنابة إىل
 .مقبلة جلسة إىل يؤجله أن أو الشهود،

 العملي الواقع فإن للشهود، باالستماع األمر فيه يصدر أن جيب الذي الشكل وحول
 كانت إن و ،شفاهة أخرى تارة و مكتوب، شكل يف بذلك أمره يصدر القاضي بأن يؤكد
 تلقاء أو من اخلصوم طلب على بناء للقاضي  ميكن: "أنه على نصت قد ق،إ،م 19 املادة
، "القانون هبا  يسمح اليت التحقيق من إجراءات إجراء بأي كتابة أو شفاهة يأمر  أن نفسه

 .ذلك خمالفة البطالن على ترتب مل أهنا غري شفاهة، وبالتايل ميكن أن يكون
 الشأن هو كما التعاقدية املسائل الشهادة إىل اإلداري القاضي فيها يلجأ ليتا املسائل ومن

 العامة الوظيفة ومسائل الكربى، الطرق خمالفات وكذلك العامة، األشغال عقود منازعات يف
 ويصدر عليها، تنصب اليت الوقائع حيدد حبكم الشهادة تقرر أن واألصل التأديب، مسائل ويف
  .(2)باطلة كانت وإال عاملوضو  يف الفصل قبل

 الشأن أصحاب يقدمه ما على ثباتاإل جمال يف يعتمد أن اإلداري للقاضي ذلك وعلى
 للتحقيق، بوسيلة باألمر القاضي يقوم ال اجملال هذا ويف بامللف، مرفقة مكتوبة شهادات من

 سائر ضوء يف املكتوبة الشهادات بينها ومن إليه املقدمة واألوراق املستندات قيمة يقدر ولكنه
 .عقيدته يكون لديه املوجودة العناصر كل أساس وعلى امللف أوراق

 عليه تعرض اليت املنازعات مجيع يف بالشهادة األمر اإلداري للقاضي أن ذلك وخالصة
 يف الشهادة حاالت وتكثر الكامل، القضاء أو اإللغاء بقضاء منها تعلق ما سواء عام كأصل

                                                           

 .321، 321سابق، ص  مرجع :السنهوري الرزاق عبد( 1)
 .ومابعدها 311 ص ،سابق مرجع ،اإلداري القانون يف اإلثبات نظرية : موسى الدين كمال أمحد( 2)
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 أن على فيها، اكبري  اأثر  الشهود ألقوال يكون اليت املنازعات هذه لطبيعة االنتصابية، املنازعات
 وإىل لإلجراءات الكتابية الصبغة إىل ذلك ومرد ،نادرا اإلداري القضاء أمام الشهادة إىل اللجوء

 .(1)باجللسة شهاداهتم لسماع املوظفني استدعاء يف اإلداري القاضي تردد
 

 : ينةاالنتقال للمعا: الرابعالمبحث 
، إثباتباالنتقال لألماكن واملعاينة كدليل  اإلدارييقتضي منا البحث يف دور القاضي 

 .ثبات، مث نعرج حلجيته يف اإلاالنتقال للمعاينةالبد من ابراز مفهوم 
 مفهوم االنتقال للمعاينة: المطلب األول

  :على حدىالبد من تعريف االنتقال واملعاينة كل  لتوضيح مفهوم االنتقال للمعاينة
  :تعريف االنتقال: الفرع األول

عمل هام من أعمال التحقيق يتم بقصد مجع األدلة وفحصها وإجالء يعترب االنتقال 
، وهو يعين أن ينتقل احملقق من مقر عمله إىل مكان آخر ة ودوافعهااإلداريوامض املنازعة غ

اء معاينة أو هبدف القيام فاالنتقال إذن قد يتم هبدف إجر  ،إلجراء عمل من أعمال التحقيق
 .بعمل آخر كالتفتيش والضبط أو مساع أقوال شاهد يف بعض األحوال

 تعريف المعاينة : الفرع الثاني
تسمح للقاضي بالتعرف على  إثباتوسيلة  وميكننا القول أن دليل االنتقال للمعاينة ه

تلقاء نفسه أن يقوم  إذ جيوز للقاضي بطلب من أحد اخلصوم أو من ،الوقائع يف مكان النزاع
بإجراء معاينات أو تقييمات أو تقديرات أو إعادة متثيل الوقائع اليت يراها ضرورية مع االنتقال 

  .(2)إىل عني املكان إذ اقتضى األمر ذلك
فاملعاينة هي االنتقال إىل مكان النزاع ملشاهدته على الطبيعة بقصد التوصل إىل معرفة 

وقد تنتقل احملكمة هبيئتها  ،ة على ضوء نتيجة املعاينةإلداريااحلقيقة والفصل يف الدعوى 

                                                           

. مرجع سابق. القضاء اإلداري: ماجد راغب احللو/ 315.319 ص ،سابق مرجع : موسى الدين كمال أمحد( 1)
 .11ليه من أحكام هامش رقم إوما أشار  951ص

حيدد القاضي خالل اجللسة / 2/3/1وتنص يف فقراهتا : 15-17من قانون االجراءات املدنية واإلدارية  111املادة ( 2)
مكان ويوم وساعة االنتقال ، ويدعو اخلصوم إىل حضور العمليات، إذا تقرر إجراء االنتقال إىل األماكن من طرف 

مجاعية، ميكن تنفيذه من قبل القاضي املقرر، يف حالة غياب اخلصوم أو أحدهم ، تتبع اإلجراءات املقررة يف تشكيلة 
 .من هذا القانون 79املادة 
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القضائية إلجراء املعاينة إذا كانت هناك مربرات وذلك الستجالء املالبسات الغامضة يف 
وقد تضمن قانون  ،، وللمعاينة أثر بالغ يف استظهار احلقائق(م.ا.ق 111م ) موضوع النزاع

لقاضي أن يأمر من تلقاء نفسه أو بناء على لأنه جيوز  اإلجراءات املدنية اجلزائري النص على
طلب اخلصوم باالنتقال للمعاينة، كما يعد يف كل احلاالت ذو طبيعة اختيارية للقاضي حىت 

ن يستصحب من خيتاره من أهل اخلربة أوأنه جيوز للقاضي  ،(1)ولو طلبه الطرفان صراحة
كما أجاز املشرع   ،(2)ربته الفنية يف موضوع النزاعلالستعانة به عند إجراء املعاينة واالسرتشاد خب

ن يسمع الشهود الذين يرى لزوما لسماع شهاداهتم بعني أللقاضي أثناء إجراء املعاينة 
وجيب أن حيرر حمضر باملعاينة ويوقع عليه القاضي ومن كاتب اجللسة وتثبت فيه  ،(3)املكان

كما نص املشرع   ،(4)ا احملضر مبلف الدعوىن يودع هذأإجراءات املعاينة وما يثبت منها، على 
 . نتقال للمعاينة تضاف إىل مصروفات الدعوىعلى أن مصروفات اإل

 ةاإلداريالدعوى  إثباتنتقال للمعاينة في حجية اال: المطلب الثاني
عما   (5)جراء القاضي االختياري لالنتقال للمعاينة أكثر شيوعا يف التشريع الفرنسيإأصبح 

املاضي، وهذا بسبب تطور منازعات التعمري والبيئة وكذا نزع امللكية للمنفعة كان عليه يف 
شغال املسموح هبا ذا كانت األإمن أجل معرفة ما -:ويكون ذلك على سبيل املثال. (6)العامة

يف مادة محاية األماكن - .(7)عن طريق رخصة بناء قد أجنزت خمالفة ألمر قضائي بوقف التنفيذ
 .(9)من أجل معرفة املساس باملساحات القريبة من شاطئ البحر- .(8)األثرية والبيئة

ويقـــوم القاضـــي  ،كمـــا ميكـــن األمـــر بـــذلك االجـــراء يف املـــادة العقاريـــة أو األشـــغال العامـــة
بتحديد اليوم والسـاعة الـيت جتـري فيـه عمليـة االنتقـال مـع تبليـغ الطـرفني بـذلك، لكـون االنتقـال 

                                                           

 .م.غ.ق .Criasقضية بلدية كرياس . 17/19/1779قرار جملس الدولة الفرنسي يف ( 1)
 .15-17من قانون االجراءات املدنية واإلدارية  111املادة ( 2)
 .15-17من قانون االجراءات املدنية واإلدارية  117املادة ( 3)
 .15-17من قانون االجراءات املدنية واإلدارية  115املادة ( 4)
 .112ص . مرجع سابق. مبادئ االثبات يف املنازعات اإلدارية: حلسني بن شيخ آث ملويا (5)

(6) René Chapus :Droit du contentieux administratif  .12 e édition . L.G.D.J. France.2006. 
p773-774.   

 .قرار غري منشور .قضية لويسيان. 19/11/1519قرار جملس الدولة الفرنسي يف ( 7)
 .م.غ.ق .قضية السيدة بوسفي. 1513/يونيو/11حكم احملكمة اإلدارية الفرنسية لغرونوبل يف ( 8)
 .م.غ.ق .قضية اسبيالندو. 27/12/1559قرار اجمللس اإلداري لالستئناف لبوردو يف  (9)
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 .(1)االنتهاء من املعاينة حيرر حمضر يتضمن العمليات املنجزةلألماكن ذو طبيعة وجاهية وبعد 
ة القيام بزيـارة غـري رمسيـة لألمـاكن، وإذا حصـلت هـذه الزيـارة ال اإلداريوال ميكن للمحكمة 

ميكـــن ذكرهــــا يف احملضــــر، ولقـــد أوضــــحت حمكمــــة الــــنقض الفرنســـية بأنــــه ال ميكــــن للمحكمــــة 
، كمـــا تبـــىن جملـــس الدولـــة الفكـــرة نفســـها يف قـــرار (2)االســـتناد يف حكمهـــا اىل مثـــل تلـــك الزيـــارة

 .(3)له
ىل بعض إة، أو اإلداريىل مجيع أعضاء احملكمة إوميكن أن توكل مهمة املعاينة لألماكن 
ة أو أحد أعضائها االستماع على سبيل اإلداريأعضائها، أو أحدهم، وباستطاعة احملكمة 

 .(4)قيام بكل عملية يروهنا ضروريةاالستدالل لكل شصص يتواجد يف عني املكان، مع ال
عندما يأمر القاضي باالنتقال للمعاينة حيدد خالل اجللسة مكان ويف التشريع اجلزائري 

وإذا كان موضوع النزاع يتطلب  ،ويوم وساعة االنتقال ويدعو اخلصوم حلضور عملية املعاينة
ه من ذوي االختصاص  معلومات تقنية فيجوز له يف نفس احلكم أن يأمر باصطحاب من خيتار 

، كما جيوز للقاضي أثناء إجراء املعاينة أن (م.إ.ق 111م )ستعانة هبم لإل.... كاألطباء واخلرباء
يسمع أي شاهد يرى لزوما لسماع أقواله سواءا كان ذلك من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب 

 117املادة )اخلصوم كما جيوز له يف نفس الظروف مساع اخلصوم إذا رأى يف ذلك ضرورة 
 . (م.إ.ق

وعند انتهاء املعاينة حيرر حمضرا ملعاينة األماكن وما وقع خالهلا يوقعه القاضي وأمني 
الضبط ويودع مبلف القضية ضمن أصول أمانة الضبط وميكن للصصوم احلصول على نسصة 

 .(إ .م.إ.ق 115املادة )منه 
ىل تعيني إ، بدال من اللجوء واهلدف من املعاينة هو االطالع على حقيقة األمر عن قرب

ة أو جملس اإلداريخبري، كما قد تكون اخلربة ناقصة وغري معربة عن الواقع، وبالتايل تأمر الغرفة 
ة باحملكمة العليا، قضت هذه األخرية بعد أن اإلداريففي قرار للغرفة  ،الدولة باالنتقال للمعاينة

                                                           

 .113ص . مرجع سابق. مبادئ االثبات يف املنازعات اإلدارية: حلسني بن شيخ آث ملويا (1)
 .م.غ.ق .1571مارس  12قرار مدين فرنسي صادر يف  (2)
 .م.غ.ق .باريبييقضية . 22/11/1511قرار جملس الدولة الفرنسي يف ( 3)

(4) Jaques PUISOYE :le contentieux administratif .Études et éditions 
juridiques et sociales, Ejus . L.G.D.J. France.1969 p215.    
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 .(1)طعن بالبطالنقامت مبعاينة األماكن برفض تقرير اخلبري وكذا ال

                                                           

 .م.غ .يسى ضد بداوي حممد ووايل اجلزائرقضية معوش ع، 21/12/1551قرار الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا يف ( 1)



011 

 

 

 الغير مباشرة ثباتالفصل الثاني أدلة اإل

غري املباشرة هي اليت ال تنصب داللتها على الواقعة مباشرة، ولكن  ثباتطرق اإل
قرار القرائن، واإل: وهيا بطريق اإلستنباط، إثباهتتستصلص داللتها على الواقعة املراد 

فيها ال ينصب على الواقعة املراد  ثباتأن اإل واليمني، أما القرائن فقد قدمناواالستجواب 
 واالستجواب قرارا بالذات، بل على واقعة أخرى متصلة هبا اتصاال وثيقا، وكل من اإلإثباهت

ا بالذات، إال أن إثباهت، فهو وإن تناول الواقعة املراد ثباتواليمني ال يعترب طريقا مباشرا لإل
قرار ال يثبت صحة بل عن طريق االستنباط، فاإلصحة هذه الواقعة ال تستصلص منه مباشرة 

 .ا، فتصبح ثابتة بطريق غري مباشرإثباهتا مباشرة، بل هو يعفي اخلصم من إثباهتالواقعة املراد 
ة سواء احلامسة أو املتممة، فطبيعة اإلداريأما اليمني فال جتد هلا تطبيقات يف املنازعات 

 .ال تتفقان مع بعضهما البعض تثبالغاء وطبيعة اليمني كدليل اإلدعوى اإل
 :اخلطة التالية قأدلة وف أربعةغري املباشرة اىل  ثباتسنتطرق يف هذا الفصل من أدلة اإل

 قراراإل: املبحث األول
 االستجواب: املبحث الثاين

 القرائن: املبحث الثالث
  اليمني: املبحث الرابع

 



017 

 

 االقرار : المبحث األول
ن وأثناء سري الدعوى القضائية أن تنتفي الدالئل أو أن يعجز قد حيصل يف كثري من األحيا

يف إقناع القاضي، ووفقا  فيصفقما يدعي به  إثباتالطرف املدعي باحلق أو بالواقعة عن 
فال يكون أمامه  ،"البينة على من ادعى واليمني على من أنكر"للمبدأ القانوين املتعارف عليه 

وإال يكون معرضا خلسارة الدعوى  ،ة للتوصل إىل إقناعهإال احلصول على أدلة وبراهني دامغ
وبالتايل ضياع حقه لكن يف خضم هذا ميكن أن يقوم اخلصم وألغراض خمتلفة بتصرف يعفيه 

، من البحث عن األدلة ويقوم باإلعرتاف بالواقعة املتنازع فيها، فتحسم القضية لصاحل املدعي
 العقود و باإللتزامات اخلاص الباب يف نظمها رىمن التشريعات األخ كغريه اجلزائري واملشرع
  .املدين القانون من 350 ىلإ 323 من املواد هلا خمصصا

 صة تتعلق باالقرار إال ما ورد يفقواعد أو نصوص قانونية خا اإلداريوال توجد يف القانون 
 :ومن خالل ذلك هلذا نطرح اإلشكالية التالية ،القانون املدين

 يتصذ دليال ضد نفسه يف جمال اإلقرار؟هل ميكن للشصص أن 
 .ثاينمطلب  يف ثباتشروط اإلقرار وحجيته يف اإلو  .مفهوم اإلقرار: املطلب األولسنتناول يف 

 مفهوم اإلقرار: المطلب األول
 قبل للمقر حقا يثبت ال فإنه األول كان فإن ه،نفس على أو لنفسه املقر من اإلقرار يكون

 طرق من يعترب فال ،اثباهتإل حمال يدع ال و هبا معرتف الواقعة جيعل فهو الثاين كان وإن ،غريه
 املقر القاضي يأمر إمنا و القاضي حبكم ال احلق به ثبت املقر من اإلقرار صدر مىت و ثباتاإل

 السهل من وليس جتوزا إال القضاء طرق من اإلقرار إعتبار إذن يصح فال بإقراره لزمه ما بأداء
 يطلب أن يف للصصم رخص قد القانون ولكن ،نفسه على اخلصم إقرار على احلصول عمليا

 سيد" اإلقرار بأن القول وجرى ،اإلقرار ىلإ استدراجه يف أمال خصمه إستجواب احملكمة من
 املقر يكذب أن يتصور ال ذإ ،احلقيقة على داللة قواهاأ أنه أي (1)"ثباتملكة اإل"، و"األدلة

 يف منه رغبة حقيقي غري بأمر نفسه على يقر قد لشصصا أن الواقع لكن و نفسه حق يف
 للواقع مطابقا إقراره يكون فال بغريه الضرر احلاق قصد أو به املقر من أشد هو مما التصلص

                                                           

 .179ص . مرجع سابق. مبادئ االثبات يف املنازعات اإلدارية: حلسني بن شيخ آث ملويا (1)
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 نتناول يف مفهوممن خالل ذلك س .منه صدر من على قاصرة حجة اإلقرار إعترب ولذلك
 .ع ثاناالقرار تعريفه وخصائصه يف فرع أول، وأنواعه يف فر 

 :تعريف اإلقرار وخصائصه: الفرع األول
لإلحاطة باملفهوم القانوين لإلقرار البد أوال من تعريفه وتبيان خصائصه اليت يتميز هبا وهو 

 :ما سنتناوله يف النقاط اآلتية
  تعريف اإلقرار: الفقرة األولى

 :حيلتعريف اإلقرار عدة اجتاهات فهناك تعريف لغوي وثاين شرعي وثالث اصطال
 واإلقرار مأخوذ من قر،. (1)اإلقرار هو اإلذعان للحق و االعرتاف به: اإلقرار لغة: أوال

 .قرارا وإذا ثبت وأقر بالشئ فاملعىن أعرتف به يقر،
 قد جاء يف القرآن الكرمي ما يدل على اإلقرار وذلك يف قوله: اإلقرار شرعا: ثانيا

وجه الداللة أن اهلل ( 2)"...َذِلُكْم ِإْصِري قَاُلوْا َأقْةَرْرنَاَءآقْةَرْرُتْم َوَأَخْذتُْم َعَلى ...:"تعاىل
: وقال تعاىل أيضا. سبحانه و تعاىل طلب منهم اإلقرار و لو مل يكن حجة ملا طلبه منهم

 .(3)"...َوءاَخُروَن اْعتَةَرُفوْا ِبُذنُوِبِهمْ ..."
صلى اهلل عليه وسلم  -لرسول أما يف السنة النبوية فجاء ما روي أن ماعزا أقر بالزنا فرمجه ا

َعَلى  يَا أُنـَْيسُ ...: "وكذلك حديث الغامدية يف صحيح مسلم ويف قضيته العسيف قوله –
احلد باالعرتاف أما يف  (لعمص)فقد أثبت الرسول  ،(4)"...فَاْرمُجَْها فَِإِن اْعتَـَرَفتْ  اْمَرأَِة َهَذا

 .(5)إىل يومنا هذا( لعمص)ن رسول اهلل اإلمجاع أمجعت األمة على صحة اإلقرار وكونه حجة م
 :اإلقرار اصطالحا: ثالثا

اعرتاف شصص بادعاء يوجهه إليه :"السنهوري اإلقرار بأنه عبدالرزاق يعرف األستاذ 

                                                           

، ص 2119، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت ط.أصول اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية، د: حممد حسن قاسم( 1)
221. 

. 2111. وحدة الرغاية، اجلزائر. ران، برواية ورش عن نافع، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعيةمن سورة آل عم 71اآلية  (2)
 .11ص

 .211ص. من سورة التوبة، برواية ورش عن نافع، مرجع سابق 112اآلية  (3)
. 1551/هـ 1111 دمشق -للطباعة و النشر  دار اخلري .صحيح مسلم، كتاب احلدود: حيي بن شرف أبو زكريا النووي( 4)

 .391ص. 1157رقم احلديث 
 .221ص  ،مرجع سابق: حممد حسن القاسم( 5)
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 .(1)"شصص آخر
اإلقرار هو اعرتاف شصصي بواقعة من شأهنا أن تنتج آثار قانونية ضده مع فوبالتايل 

( ب)ويعرتف أن الشصص ( أ)تة يف حقه كأن يقر شصص قصده أن تعترب هذه الواقعة ثاب
عليه مبلغ من املال وأن يقر أنه ارتكب فعال يرتتب عليه عقوبة بدنية أو مالية كما هو لو 

ألن لدى " سيد األدلة"اعرتف أنه قد أتلف له ماال وقد أمجعت األمة على حجيته بل اعتربته 
 .اإلنسان وازعا طبيعيا مينعه من ظلم نفسه

اإلقرار هو اعرتاف اخلصم أمام القضاء بواقعة قانونية : "مبايلي. ج.م.ق 311رفته املادة عو
 ".مدعى هبا عليه و ذلك أثناء السري يف الدعوى املتعلقة هبا الواقعة

فاإلقرار حسب هذا التعريف ال يتضمن إنشاء حلق جديد يف ذمة املقر، وإمنا هو عبارة 
الواقعة من طرف اخلصم الذي يدعيها، ومن مث قيل أن  تإثباعن نزول احلق يف املطالبة ب

وليس من الضروري أن يكون اإلقرار تعبريا مطابقا  ثباتاإلقرار هو من األدلة املعفية من اإل
للحقيقة والواقع ألنه تعبري صادر من اخلصم، فقد يكون واقع ألجل إخفاء احلقيقة ذاهتا أو 

ن من الطبيعي أن يفرتض وجود خالف بني إن وعليه فأو للتحايل على القانو  لإلضرار بالغري
ولكن المناص من أن يفرتض وجود خالف بني  معطيات اإلقرار وبني احلقيقة اجملردة،

  .معطيات اإلقرار باحلقيقة ذاهتا ألن املرء غالبا ال يتصرف تصرفا مضرا بنفسه
وين ألنه غري ويستصلص من هذه التعاريف أن اإلقرار ال ينشئ احلق كالتصرف القان

 .معاصر للتصرف القانوين بل يأيت الحقا لنشوئه بإعرتاف املقر بالدين على نفسه دون غريه
 :خصائص اإلقرار: الفقرة الثانية

 :على ضوء التعريف السابق لإلقرار تتحدد خصائصه يف النقاط اآلتية
اه إرادة املقر حنو يعترب اإلقرار عمل قانوين ألنه تعبري عن اجت :اإلقرار عمل قانوني: أوال

 ،هذا احلق إثبات ءإحداث أثر قانوين معني هو ثبوت احلق يف ذمته وإعفاء املقر له من عب
ومن هنا يشرتط يف اإلقرار ما يشرتط يف سائر األعمال القانونية األخرى، من ضرورة متتع املقر 

                                                           

، 1571أدلة اإلثبات يف القانون املدين اجلزائري والفقه اإلسالمي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر : حيي بكوش( 1)
 .211-213ص 



071 

ه وليس حباجة إىل قضاء ويرتتب على اعتبار اإلقرار عمال قانونيا أنه ملزم بذات ،بإرادة معربة
 .(1)القاضي

اإلقرار ال ينشئ حقا جديدا وإمنا هو إخبار حبدوث واقعة معينة يف  :اإلقرار عمل إخبار: ثانيا
وقت مضى أو ثبوت حق معني قبل تارخيه وألن إنشاء احلق غري االعرتاف به فقد يشرتط 

ما ما أال إقرار،  إثباتدليل  القانون شكال معينا لتصرف قانوين ما كالكتابة مثال فهذه تكون
 .يكتبه املدين أو ما يصرح به على نفسه باحلق ذاته فهو إخبار بوجوده بعد إنشائه

وملا كان املقر به خربا فإنه قبل اإلقرار به يتساوى فيه احتمال الصدق واحتمال الكذب 
بذلك قرينة ولكن مبجرد صدوره يصبح احتمال صدقه أقوى من احتمال كذبه، فيعترب اإلقرار 

قانونية على حقيقة املقر به وهذه القرينة غري قاطعة إذ جيوز ملن تكون له مصلحة يف هدمها أن 
وألن اإلقرار عمل قانوين إخباري فهو مقرر لوجود احلق املقر به وليس  .يثبت كذب اإلقرار

 .(2)منشأ له
قر املنفردة وينتج أثره دون يقع اإلقرار بإرادة امل :اإلقرار عمل قانوني من جانب واحد :ثالثا

ومبجرد صدور اإلقرار التزم املقر به وال يستطيع الرجوع فيه حىت لو مل  ،حاجة بقبول املقر له
 .يقبله املقر له

ويستوي يف ذلك أن يكون اإلقرار قد صدر من املقر أثناء استجوابه أو من تلقاء نفسه، 
تدوين هذا اإلقرار إذا أراد أن يتمسك به وحيسن يف حالة اإلقرار الشفوي أن يطلب املقر له 

نه يستطيع إحىت ال يكون حمل نزاع يف املستقبل، وإذا ورد يف اإلقرار ما يضر مبصلحة املقر له ف
كما يستطيع إقامة الدليل على عدم صحة   ،أن يتجاهل اإلقرار ويثبت دعواه من طريق آخر

 .(4)له النافع من اجلزء ديستفي وبذلك ،(3)اجلزء الذي جاء يف اإلقرار ضارا به
أن اإلقرار هو عبارة عن قرينة قانونية، " بارتان" الفقيهيعتقد  :ثباتاإلقرار إعفاء من اإل:رابعا

ن املشرع يستنتج من واقعة اإلقرار املعروفة واقعة أخرى جمهولة هي وجود احلق أو الواقعة أل
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 ،(1)به املدعى إثبات ءعب من عياملد يعفى عليه املدعى وبالتايل فإن إقرار ،املعرتف هبا
 صارت هبا، املدعى القانونية بالواقعة أقر إذا اخلصم أن ذلك و ثباتاإل طرق من ليس فاإلقرار

 .(2)اثباهتإل نإذ داعي ال و فيها متنازع تبقى ومل بدون جدوى األخرية هذه
 معفي طريق تبارهبإع اإلقرار:ال يشترط في االقرار صيغة معينة كالكتابة أو الشفاهة: خامسا

 فقد متعددة، صوره أن غري معني، شكل له ليسخمتلفة ف صورا و صيغا يأخذ قد ،ثباتاإل من
 أي إشرتاط دون مكتوبا تقريرا يكون أنه والغالب شفويا، أو مكتوبا ضمنيا، أو صرحيا يكون

 ميكن القضاء خارج شفويا يكون وقد مقال أو برقية يف أو رسالة يف يكون كأن شكل،
 إستجواب أو حتقيق من يستصلص القضاء أمام شفويا أو بالشهود صدوره على إلستشهادا

 .إشهاد شكل يف تدوينه ويتم
 ملا وفقا قانونية أثارا هلا أحدث و الضمين اإلقرار من حاالت اجلزائري املشرع أوجد وقد

 على ردها ندو  عنها فنكل اليمني إليه من وجهت كل" املدين القانون من 347 املادة يف جاء
 حكم املشرع أعطى هبذا و ،"دعواه خسر عنها فنكل عليه اليمني ردت من لوك خصمه
 أن حضور كما ،إليه وجهها من على ردها بعد أو اليمني حلف عن اإلمتناع مبجرد اإلقرار
 إعتباره ميكن القاضي من طرف إليه موجهة حمددة أسئلة عن اإلجابة ورفضه للتحقيق اخلصم
 عدم على إقرار اإلبراء أو باملقاصة الدائن بسقوط دعوى املدين دفع بأن قضى دوق إقرارًا،
 إدعاءو  بالوفاء، الدفع للصصم جيوز فال اإلبراء أو املقاصة صحة تبني عدم إذا و بالدين، الوفاء
 بصحة ضمين إقرار األخرى، يعترب عن ويسكت صراحة أحدمها خصمه فينكر بواقعتني خصم
 .(3)نهاع املسكوت الواقعة

 أو قضائي يكون أن إما فهو ضمين، أو صريح اإلقرار شكل كان أيًا األحوال مجيع ويف
 .قضائي غري

 :أنواع اإلقرار: الفرع الثاني
أو  اإلقرار قد يأخذ إحدى الصورتني، فإما أن يكون أمام القضاء، فيمس بإقرار قضائي،

 :النوعني يف الفروع التالية أن يكون خارج القضاء فيمس بإقرار غري قضائي وسندرس كال
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 اإلقرار القضائي: الفقرة األوىل
ويتوقف عليه حل النزاع حال جزئيا أو كليا،  املنازعةاإلقرار القضائي هو الذي يقع أثناء 

فاإلقرار القضائي هو اعرتاف اخلصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى هبا عليه وذلك أثناء 
، وإذا كان األصل يف من القانون املدين 311اقعة طبق نص املادة سري الدعوى املتعلقة هبذه الو 

اإلقرار بوجه عام أنه اعرتاف الشصص بواقعة من شأهنا أن تنتج آثار قانونية حيث تصبح يف 
ويكون هذا االعرتاف خالل السري يف الدعوى أمام حمكمة قضائية  ثباتغري حاجة إىل اإل

ن تكون احملكمة أو اهليئة القضائية اليت يصدر اإلقرار يف سواء كانت مدنية أو إدارية ويشرتط أ
إال إذا كان عدم اختصاصها ليس متعلقا بالنظام العام ومل يثره أحد األطراف  جملسها خمتصة،

 .ن اإلقرار الذي يقع أمام جهة إدارية كمجلس التأديب ال يعترب إقرارا قضائياإوبناءا عليه ف
نفسه أو نائبه فإذا كان اإلقرار حاصال مبعرفة اخلصم نفسه واإلقرار القضائي ميلكه اخلصم 

فال يكون ملزما له إال إذا كان ميلك التصرف يف احلق املتنازع فيه، فالقاصر واحملجور عليه ال 
يلتزمون بإقرارمها، وال يعد إقرارا باملعىن القانوين اإلقرار احلاصل من حمامي اخلصم يف املرافعات 

 . (1)يكون موكال بصفة خاصة يف اإلقرار أو املذكرات دون أن
يعتمد على االقرار املنظم يف القانون املدين،  اإلداريومن خالل ذلك وباعتبار أن القضاء 

 .(2)ة وأمام جملس الدولةاإلدارييعد االقرار القضائي من األدلة املطلقة أمام احملكمة 
 اإلقرار غري القضائي: الفقرة الثانية

ائي هو الذي يصدر خارج جملس القضاء أو يصدر أمام القضاء ولكن اإلقرار غري القض
ومن أمثلة اإلقرار  ،و عمل قانوين ويتم بإرادة منفردةيف دعوى أخرى ال تتعلق مبوضوعه، وه

وقد يكون  ،غري القضائي اإلقرار الذي يصدر أثناء حتقيق جتريه النيابة العامة أو حتقيق إداري
الواقعة  ثباتكتابة ترد يف رسالة أو يف أي ورقة أخرى غري معدة إل  اإلقرار شفاهة كما قد يكون

 ،ثباتاإلقرار غري القضائي عند اإلنكار للقواعد العامة يف اإليف  ثباتاإلوخيضع  .حمل النزاع
صدور اإلقرار  إثباتفإذا كان احلق املطالب به ال تزيد قيمته على مائة ألف دينار جزائري جاز 

اإلقرار بالكتابة أو  إثباتن جاوزت قيمة احلق هذا القدر وجب إلقرائن و بشهادة الشهود وبا
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 .(1)ما يقوم مقامها يف احلاالت اليت جتوز فيها شهادة الشهود استثناء
وعلى األخص قضاء  اإلداريليه القضاء املدين، جند بأن القضاء إوعلى خالف ما ذهب 

ا آلثاره وصحيح، وأنه يلزم صاحبه حىت ولو  جملس الدولة، اعترب بأن االقرار غري القضائي منتج
أن اعرتاف بلدية آيت  حبيث، (2)كان ذلك االقرار أمام اخلبري، وهو ما قضى به جملس الدولة

قرارا ضمنيا مبلكية هذا إعيسى أمام اخلبري بأن ملكية املستأنف عليه توجد يف منعرج يعد 
ين اليت ال تعتد باالقرار غري القضائي، ىل تطبيق قواعد القانون املدإاألخري، وأنه مل يلجأ 

 . (3)يبحث عن احلقيقة حتقيقا للتوازن ما بني االدارة واملواطن اإلداريفالقاضي 
 ثباتشروط اإلقرار وحجيته في اإل: المطلب الثاني

إدعاءاته يقوم على شروط ومىت ترتب عليه  إثباتاإلقرار باعتباره طريق يعطي املقر له من 
 :ية اليت يتمتع هبا وهو ما سنتطرق إليه يف النقاط التالية آثار وهي احلج

 :الشروط الواجب توافرها في اإلقرار، والجزاءات المترتبة عن تخلفها: الفرع األول
سنتناول يف الفقرة األوىل شروط اإلقرار، أما يف الفقرة الثانية فسنصصصه إىل تبيان 

 .اجلزاءات املرتتبة عن ختلف أحد هذه الشروط
 الشروط الواجب توافرها يف اإلقرار: لفقرة األوىلا

اإلقرار القضائي هو " :حيث نصت على أنج اإلقرار القضائي .م.ق 311عرفت املادة 
اعرتاف اخلصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى هبا عليه، وذلك أثناء السري يف الدعوى 

ر يف اإلقرار القضائي وهو اإلقرار يتبني أنه جيب أن يتواف ذلكومن  ،"املتعلقة هبا الواقعة
 :(4)ثالثة شروط وهي ثباتاملقصود يف اإل

لكي يكون اإلقرار قضائيا فيجب صدوره من اخلصم يف  :صدور القرار من اخلصم: أوال
ج، وهذا شرط بديهي ألن اخلصم يف الدعوى .م.ق 311الدعوى، وهذا واضح من نص املادة 
ل النزاع، ويستوي صدور اإلقرار من اخلصم شصصيا، أو هو الذي ميلك اإلعرتاف بالواقعة حم

من نائب عنه يكون له حق اإلقرار، وجيب أن تتوافر يف املقر به وأن يكون رضاه خاليا من 
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العيوب فال يرتب اإلقرار أثره إذا صدر من عدمي األهلية أو ناقصها، وإذا صدر من النائب 
حلدود اليت جيوز إعطاء هذا اإلذن فيها، وال القانوين فيجب أن يكون بإذن من احملكمة يف ا

واحملامي ال  ،جيوز للوكيل أن يقر عن موكله إال إذا كان مفوضا يف ذلك مبوجب عقد الوكالة
 . (1)ميلك اإلقرار على موكله إال مبقتضى توكيل خاص

وهذا الركن مييز اإلقرار القضائي عن اإلقرار غري : صدور اإلقرار أمام القضاء:ثانيا
فاإلقرار الذي ال يصدر أمام القضاء ال يعد إقرارا قضائيا، ويعترب قضاء كل جهة  قضائي،ال

نظمها القانون من جهات القضاء فال يقتصر ذلك على القضاء املدين وحده ويعتد باإلقرار 
وكذلك يعتد باإلقرار  ،وقضاء األحوال الشصصية اإلداريالصادر أمام القضاء التجاري و 

مسؤولية مدنية مرفوعة أمام القضاء اجلزائي،كذلك أمام القاضي املنتدب  الصادر يف دعوى
أما اإلقرار أمام النيابة والتحقيق واخلرباء فال يعترب إقرارا قضائيا ألن  ،للتحقيق أو االستجواب

هذه اجلهات ليست جهات قضاء واالعرتاف يف خطاب أرسل إىل اخلصم ولو أثناء سري 
 جملس القضاء سواء كان شفهيا أو حتريريا يف مذكرة تقدم الدعوى بل جيب أن يكون يف

 .(2)للمحكمة
خالل  منومقتضى هذا الركن أن اإلقرار يصدر  :صدور اإلقرار أثناء سري الدعوى: ثالثا

، فيصح أن يكون يف صحيفة الدعوى إثباتى اليت يكون فيها اإلقرار دليل إجراءات الدعو 
 أو ،أو أثناء املرافعة ،أو طلبات معلنة للصصم ،ا على الدعوىأو يف املذكرات اليت يرد هب ،ذاهتا

أما اإلقرار الذي يصدر يف دعوى أخرى سابقة ولو بني  ،خالل استجواب جتريه احملكمة
واإلقرار الوارد يف صحيفة الدعوى غري دعوى النزاع واألقوال الصادرة من أحد  ،اخلصمني

الدعوى املنظورة فال يعتد به إال باعتباره إقرارا غري اخلصوم أمام اخلبري املنتدب يف دعوى غري 
 .(3)اقضائي

 اجلزاءات املرتتبة عن ختلف شروط اإلقرار: الفقرة الثانية
 .نتطرق يف هذا بالنسبة للصصم وملوضوع االقرار
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 :اجلزاءات املرتتبة عن ختلف شروط اإلقرار بالنسبة للصصم: أوال
 نإف ،قراره بال خالف إذا توفرت شروط صحة اإلقرارالرشد صح إ إذا كان املقر بالغا سن

 إذا كان غري مميز باختالف ما إذان احلكم يف إقراره خيتلف ما إمل يكن املقر بالغا سن الرشد ف
 .كان ما أقر به يوجب عقوبة بدنية أو كان يوجب حقا ماليا

ن هذا القرار باطال، وإذا إفأما إذا كان املقر جمنونا ال يؤخذ بإقراره وإذا كان هازال يف إقراره 
 .(1)علم من اإلقرار كذب املقر كان باطال

 :اجلزاءات املرتتبة عن ختلف شروط اإلقرار بالنسبة ملوضوع اإلقرار: ثانيا
حبيث ال  إذا مل يقر املقر أمام القضاء وأثناء السري يف الدعوى ففي هذه احلالة بطل إقراره،

 . (2)ج.م.ق 311ضائيا، وهذا مبفهوم املصالفة لنص املادة قرارا قإيعد إقراره يف هذه احلالة 

 حجية اإلقرار: الفرع الثاني
 ،، لكن كيف يتعامل معه القاضيثباتاإلقرار يعد طريق من طرق اإل أنمما الشك فيه 

 .فاألمر خيتلف بالنسبة للفرق القائم بني اإلقرار القضائي واإلقرار غري القضائي
وأما اإلقرار غري القضائي هو  ،ئي هو حجة قاطعة على املقرن اإلقرار القضاإوعليه ف

 .(3)موكول للسلطة التقديرية للقاضي
 :حجية اإلقرار القضائي: الفقرة األوىل

عكسها وال ميكن ملن أصدره  إثباتاإلقرار القضائي حجة قاطعة على املقر وال جيوز 
 312حكمني فقط يف املادة  وقد نص املشرع اجلزائري على ،الرجوع عنه وال جيوز جتزئته

كما نص على حكم عدم التجزئة،   ،منه فذكر أن اإلقرار حجة قاطعة على املقرق،م،ج 
 :(4)ولدراسة حجية اإلقرار القضائي نتناول أحكامه الثالثة اآلتية

 :رـقِ مُ ـاإلقرار القضائي حجة قاطعة على ال: أوال
ر حجة قاطعة على املقر وال يتجزأ اإلقرا:"بقوهلا. ج.م.ق 312بينت هذه احلجة املادة 
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اإلقرار على صاحبه إال إذا قام على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها ال يستلزم حتما 
  ".وجود الوقائع األخرى

نه إج أن اإلقرار القضائي إذا صدر ف.م.ق 312ويقصد مبا جاء يف الفقرة األوىل من املادة 
ويتعني على  ،خر مطالبا بتقدمي دليل آخرخلصم اآليكون بذاته حجة على املقر فال يكون ا

واإلقرار ال يكون حجة إال على املقر  ،القاضي احلكم مبقتضى هذا اإلقرار من تلقاء نفسه
 .وخلفائه و يتأثر به الدائنون بطريق غري مباشر وهذا طبقا للتفصيل الذي تقدم بيانه

يطعن املقر يف إقراره بأنه صوري تواطأ ولكن كون اإلقرار ملزما بذاته للمقر ال مينع من أن 
أو أنه وقع نتيجة غلط أو تدليس أو إكراه أو أنه صدر منه وهو ناقص  ،عليه مع خصمه

فإذا ما أثبت ذلك بالطرق اجلائزة قانونا بطل اإلقرار، أما اإلقرار الصحيح فال جيوز  ،أهلية
 .(1)املقرعكسه، فهو إذن حجة قاطعة على  إثباتالرجوع فيه و ال ميكن 

 :عدم جواز العدول عن اإلقرار:ثانيا
هي أن اإلقرار ال يقبل الرجوع عنه، بعدما صدر من املقر، وهل هذه  العامة القاعدة

القاعدة هي مقيدة بظرف الزمن حبيث يعتد باإلقرار من اليوم الذي صدر فيه، و ال جيوز أصال 
 احلقيقة يف ت موافقة اخلصم باألخذ به ؟الرجوع عنه أو ال ميكن للمقر الرجوع عن إقراره إذا مت

املسألة كانت حمل اختالف يف اإلجتهاد القضائي وجيوز الرجوع عن اإلقرار يف حالة اخلطأ 
 .(2)املادي

 :عدم جواز جتزئة اإلقرار: ثالثا
و ال يتجزأ اإلقرار :"بقوهلا ج على هذه القاعدة.م.ق 312نصت الفقرة الثانية من املادة 

إذا قام على وقائع متعددة و كان وجود واقعة منها ال يستلزم حتما وجود  العلى صاحبه إ
  ".الوقائع األخرى

مقتضى هذه القاعدة ال جتوز جتزئة اإلقرار، فاملقر له إما أن يأخذ باإلقرار كله أو يرتكه  
ولكن هذه القاعدة  ،كله، لكن ال يستطيع أن يأخذ من اإلقرار ما يفيده ويرتك منه ما يضره
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ال تنطبق على كل صور اإلقرار فاملهم أال حتول دون إفادة املقر له يف الدعوى باإلقرار فيستطيع 
 .(1)اإلفادة من اإلقرار بوصف آخر ال يتقيد بعدم التجزئة 

 :حجية اإلقرار غير القضائي: الفقرة الثانية
 :آثارإن اإلقرار غري القضائي موكول إىل السلطة التقديرية للقاضي وترتتب عليه 

ج فقط على .م.ق 311نصت املادة :السلطة التقديرية للقاضي يف اإلقرار غري القضائي: أوال
ج أن له حجة قاطعة على املقر وبالتايل فإن القانون .م.ق 312 املادةاإلقرار القضائي وأكدت 

ومدى حجيته  ذلكاملدين مل يتحدث عن اإلقرار غري القضائي ويف غياب نص يتكلم عن 
لقاضي حرية التصرف يف التعامل معه حسب إقتناعه الشصصي دون أن خيضع لرقابة فيكون ل

 .(2)احملكمة العليا
 :هناك صورتان :عن السلطة التقديرية للقاضي الناجتةاآلثار : ثانيا

اإلقرار غري القضائي هو قابل للتجزئة على أن القاضي يركز إقتناعه على التصريح (: أ)
مثاله كأن يعرتف شصص يف رسالة بأنه مدين  ،التصريح اإلضايف األصلي دون اإلعتماد على

و يف تصريح آخر له يضيف أنه سدد ما عليه، ففي هذه احلالة ال جيوز أن يتمسك مببدأ عدم 
 .التجزئة وعلى القاضي أن يأخذ باإلعرتاف الوارد يف الرسالة فقط

غري القضائي فيما هو  جيوز للقاضي أن يأخذ بعني اإلعتبار الرجوع عن اإلقرار(: ب)
 .(3)متفق عليه فقها وقضاء

ومن خالل ما تقدم تظهر لنا األمهية البالغة اليت يكتسبها موضوع اإلقرار فهو يعترب كنقطة 
حتول فاصلة يف الدعوى، فهو ينشئ حقا للمقر له، ويسقط حقا للمقر، فيضع حدا للنزاع 

 .لةالقائم والقاضي ملزم باألخذ به هلذا مسي سيد األد
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 االستجواب: الثانيالمبحث 

واليت  اإلدارياليت يعتمد عليها القاضي  ثباتيعترب االستجواب من بني وسائل اإل
، وهذا املفهوم  ثباتالحظناها من خالل تطبيقات القضاء النادرة يف استصدامها كوسيلة اإل

-17ة إلداريامن قانون االجراءات املدنية و  111ىل إ 57كان قد نظمت أحكامه املواد من 
ن فقهاء وشراح القانون أإال  ،، ومل جند تعريف حمدد لذلك املفهوم يف صلب املواد أعاله15

ن لكل طرف من أويستدل من هذا املفهوم على  ،اجتهدوا يف حتديد ماهية هذا املفهوم
طريف الدعوى الطلب من احملكمة املصتصة استقدام الطرف اآلخر والسؤال منه شصصيا عن 

ن للوكيل صالحية اإلجابة نيابية عنه يف أمور ومن دون توسط أي شصص، مع بعض األ
 .غري األمور اليت تقرر احملكمة استجواب ذلك الطرف شصصيا عنها

 :وقد ارتأينا وضع بعض التعريفات الفقهية لالستجواب
 . (1)توجيه األسئلة بقصد احلصول على إقرار يفيد يف الدعوى يقال أنه

 إىل بواسطته الدعوى أطراف أحد فيها يعمد الدعوى، حتقيق طرق نم طريقة أيضا وهو
 إثبات إىل هبا اإلقرار أو عليها اإلجابة وراء من ليصل ،معينة وقائع عن اآلخر الطرف سؤال

 .(2)ثباتلإل املوصلة احلقيقة إىل تصل كي احملكمة إليه تلجأ إذ ،ادعائه أو دفعه
بصفة عامة ضمن  1512لسنة  11لة رقم وقد ورد النص عليه يف قانون جملس الدو 

فيما يتعلق باألحكام واإلجراءات يف املادة  ثباتمع الرجوع إىل قانون اإل ثباتوسائل اإل
ويتم بواسطة احملكمة أو أحد اخلصوم بناء على طلب أو بدون طلب  ،(3)وما بعدها 119

يه األسئلة إىل اخلصم ، ومبقتضاه يقوم القاضي بتوج(4)بأن جتريه احملكمة من تلقاء نفسها
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وال يكون االستجواب إال ملن كان خصما يف  ،(1)ومناقشته شصصيا يف األدلة املقدمة منه
 .(2)أما غري اخلصم فال تسمع أقواله إال يف صورة الشهادة أو اخلربة ،الدعوى

 سواء ،لالستجواب يستدعيهم أو اخلصوم من حاضراً  يكون من يستجوب أن وللقاضي
ومعىن ذلك  ،(3)لتقديره املطلق خيضع الذي اخلصوم أحد طلب على بناء أو هنفس تلقاء من

قصد  اإلدارياستدعاء ممثل االدارة أو اهليئة مصدرة القرار  اإلداريأنه باستطاعة القاضي 
استجواهبا وطرح األسئلة عليها وكذا طلب تقدمي توضيحات أمامه، أو أمام اجللسة، ويتم 

، اإلدارية لكن غالبا ال حتضر االدارة أمام القضاء اإلداريكمة عادة يف جلسة صلح أمام احمل
ذا كانت االدارة هي املدعية أو إوباستطاعة القاضي اختاذ موقف ضد االدارة خاصة 

 .(4)املستأنفة
 قانون يف العامة للقواعد طبقاً  الوسيلة هبذه األخذ على النظم بعض عمدت وقد

 .(5) املرافعات املدنية
الفرنسي رغم اإلشارة إليه أمام  اإلداريوسيلة غري معروفة أمام القضاء  واالستجواب

حيث يعمل جملس الدولة على جتنب  ،ة شأنه يف ذلك شأن اليمني احلامسةاإلدارياحملاكم 
الدخول مبناسبة إجراء االستجواب يف صدام أو خالف مفتوح مع اإلدارة  اإلداريالقضاء 

 .(6)العامة
 القاضي اعتمد األطراف، أحد من وحمدد صريح إقرار إىل جواباالست أدى إذا وعليه

 فقد ،حمددة غري أو مبهمة إجابات على واقتصر ،اإلقرار هذا مثل إىل يؤد مل إذا أما عليه،
 حيضر مل إذا أما ،ثباتلإل كبداية عليها يعتمد أو ثباتلإل قرائن القاضي منها يستصلص

                                                           

وما بعدها  15ص  13ق جمموعة سنة   5لسنة  911يف القضية رقم  17/11/1511م احملكمة اإلدارية العليا يف حك( 1)
  .قرار غري منشور. 11ف 

 . 1517لسنة  29من قانون اإلثبات رقم ( 119. )م( 2)
  .331 ص ،سابق مرجع ،اإلثبات قانون نصوص على التعليق : الوفا أبو أمحد( 3)
 113ص . مرجع سابق: خ آث ملوياحلسني بن شي( 4)
  .379 ص ،سابق مرجع ،اإلداري القانون يف اإلثبات نظرية : موسى الدين كمال أمحد( 5)

( (6   Jérémie Boulaym ; La preuve par témoins devant le juge administratif . R.D.P. Paris 

2002   p. 428/ Debbasch op  cit p. 399.  
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 ظروف ضوء يف وقيمته ذلك أثر يقدر قاضيال فإن ،االستجواب على يرد مل أو اخلصم
 .(1)جانبه من ضمين إقرار مبثابة اعتباره إىل ينتهي وقد ،الدعوى
 اليت العامة النصوص خالل من اإلداري القضاء أمام باالستجواب األخذ الفقه برر وقد

 من تندبه من أو احملكمة سلطة أو ،اإلداري ثباتاإل يف تقديرية سلطة اإلداري القاضي متنح
إجراء  ،ذلك مفهوم يف ويدخل ،املناسب التحقيق إجراء يف املفوضني أو أعضائها

على غرار  مصر يف الغالب الرأي أن إال ،ذلك امللف حالة اقتضت إذا للصصوم االستجواب
باستدعاء رجال  األمر وأ اخلصوم استجواب إمكان عدم إىل يتجه فرنسا يف معروف ماهو

يف القضاء  عليه احلال هو كما ليست أمهيته أن باعتبار منهم إقرار على للحصول اإلدارة
إىل قرارات  أساساً  تستند اإلداري القانون يف وااللتزامات احلقوق ألن وذلك ،(2)العادي

إجراءات القضاء  يسود الذي العام األصل أن كما ،العام القانون وقواعد تتفق ومستندات
 ميكن لألطراف كان وإن ،الشفوية املرافعة تعرف ال فهي ،كتابية اإلجراءات أن هو اإلداري

 سوى إيضاح يتضمن ال باجللسة شفاهة منهم يرد وما ،مكتوبة ومالحظات مذكرات تقدمي
 إصدار القاضي يف عليها يعتمد واليت بامللف املرفقة ومستنداهتم مذكراهتم يف ورد ملا وتفسري
 له استدعاء ليس الذي ،دارياإل القضاء عن اإلدارة استقالل ذلك إىل يضاف ،حكمه

 قد اإلداري القضاء أمام للتحقيق كوسيلة االستجواب فإن لذلك ،الستجوابه رجاهلا أحد
 اإلدارة، باستقالل املساس إىل يؤدي قد أنه كما  ،اإلجراءات يف الكتابة مبدأ مع يتعارض

 .(3)الفرنسي القضاء مامأ منعدماً  بل نادراً  االستجواب كان وهلذا
ىل أن يعرتف على نفسه أو إمن االستجواب هو استدراج الطرف املستجوب  واهلدف

على االقرار، وقد قضى جملس الدولة الفرنسي بأنه ال ميكن األمر باالستجواب بعد تقدمي 
لكون املناقشة باجللسة قد أقفلت، مع العلم بأن القانون مل ينص ( 4)حمافظ احلكومة طلباته

                                                           

 مرجع ،املدين القانون شرح يف الوسيط :السنهوري:  راجع .وشروطه االستجواب إجراءات عن صيلالتف من ملزيد( 1)
  .ومابعدها 171 ص ،سابق مرجع ،اإلثبات قانون شرح: النداوي آدم .ومابعدها 915 ص ،سابق

  .951 ص ، ومابعدها 211 ص ،سابق مرجع ،اإلداري القضاء  :احللو ماجد( 2)
 ال باجللسة شفاهة شصصياً  املدعي أقوال مساع طلب أن على صراحة نص الذي الفرنسي دولةال جملس حكم راجع( 3)

 م، ص1599 يوليو 13 يف الصادر احلكم - م 1519 يوليو 31 يف الصادر باألمر ، أمامه املنظمة اإلجراءات يناسب
  .2 هامش ،371 ص - سابق مرجع ،الدين كمال أمحد :إليه لدى مشار ، 127

 .م .غ.(coulon)قضية أمانة الدولة للحرب ضد كولون 1599مارس  11جملس الدولة الفرنسي يف قرار ( 4)
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ىل ذلك التدبري التحقيقي نظرة ازدراء خاصة عندما يطبق إ على ذلك، وينظر جملس الدولة
ة بالدخول مبناسبة ذلك اإلداريعلى أعضاء االدارة، فهو حياول احليلولة دون أن تقوم احملاكم 

ىل استجواب األشصاص اخلاضعني إاالجراء يف خالف مع األشصاص العامة، كما ال يلجأ 
ي حيتفظ مبيزة استثنائية أمام اجلهات القضائية الشفو  ثباتال نادرا، فاإلإللقانون اخلاص 

  .(1)ةاإلداري
 مدى يف النظر يتعني لذلك ميني، أو إقرار صدور االستجواب أثناء ميكن ذلك ورغم

 .(2)اإلداري القضاء أمام شروطهما حتقق
 القرائن: المبحث الثالث

خاصــــة منهــــا الــــيت  ،اإلداريليهــــا القاضــــي إالــــيت يلجــــأ  ثبــــاتتعــــد القــــرائن مــــن أهــــم أدلــــة اإل
نسـانية، ويســتند إليهـا القاضــي يف إصـدار حكمــه  إيسـتنبطها مـن الواقــع واملسـماة قــرائن قضـائية أو 

أو يؤيد هبا ما لديه من أدلة، وهذا قدر متفق عليه بني كافة فروع القانون سواء كـان احلـديث عـن 
 .اإلداريالقرينة هبدف تطبيقها يف اجملال املدين أو اجلنائي أو 

 اإلداريماهية القرينة في القانون : مطلب األولال
إىل آخــر، ومــن مث  إزاء هــذا األمــر فــإن التعــرض لبيــان ماهيــة القرينــة ال خيتلــف مــن فــرع قــانوين

مــن خــالل القواعــد املســتقرة يف فســوف نتحــدث عــن ماهيــة القرينــة، والشــروط الالزمــة لتطبيقهــا، 
 اإلدارير القوانني، وذلك هبدف االستعانة هبا يف اجملال باعتباره الشريعة العامة لسائ القانون املدين

 :اآلتية الفروعوهو ما سوف يتضح من خالل 
 شروط القرينة: الفرع الثاين/ ماهية القرينة: الفرع األول

 القرينة تعريف: الفرع األول
ـــــة بصـــــفة عامـــــة يف املـــــادة  ـــــيت " مـــــدين بأهنـــــا  1315عـــــرف املشـــــرع الفرنســـــي القرين ـــــائج ال النت

 . (3)"صلصها القانون أو القاضي من واقعة معلومة ملعرفة واقعة جمهولةيست
تغين :"من القانون املدين 331أما املشرع اجلزائري فلم يعطها تعريف واضح، بل ذكر يف املادة 

، علــى أنــه جيــوز نقــض هــذه القرينــة ثبــاتمــن تقــررت ملصــلحته عــن أيــة طريقــة أخــرى مــن طــرق اإل
                                                           

 112ص . مرجع سابق: حلسني بن شيخ آث ملويا( 1)
  .352 ص ،سابق مرجع :موسى الدين كمال أمحد( 2)

(3) Art 1349 “ Les presomptions sont des consequences que le loi ou le magistrature d’un fait 
connu a un fait inconnu “ 
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يف تعريفهـا   الفقهـاءومن مث فقد اختلـف ". جد نص يقضي خبالف ذلكبالدليل العكسي ما مل يو 
 :من ذلك على سبيل املثالو  ،(1)خركل منهم عرفها بتعريف خيتلف عن اآل

 .(2)أن القرينة هي استنباط الشارع أو القاضي ألمر جمهول من أمر معلوم
 .(3)جمهول ما يستصلصه القاضي أو املشرع من أمر معلوم للداللة على أمر: وقيل هي

ويالحظ أن هذه التعاريف وإن اختلفت ألفاظها إال أن مضموهنا واحد، كما أن معىن القرينة 
شــــواهد " :بأهنــــاالقرينــــة حيــــث تعــــرف  ،ال خيتلــــف عــــن املعــــىن الســــابق اإلدارييف نطــــاق القــــانون 

يف دعـواه ه تؤيـد املـدعى وإمارات نص عليها املشرع أو استنبطها القاضي من الواقعة املعروضـة عليـ
 .(4)"أو ختذله

 شروط القرينة: الفرع الثاني
إىل قـرائن قانونيـة وقـرائن قضــائية، وبالتـايل فـإن شـروط العمــل  – كمـا ســيأيت-القـرائن تنقسـم 

، أو "تقـــررت بـــنص مـــن قبـــل الشـــارع " بالقرينـــة ختتلـــف حبســـب مـــا إذا كانـــت القرينـــة قانونيـــة أي 
 .عروضة أمامه يف الدعوىقضائية أي استنبطها القاضي من الوقائع امل

 .وعليه فإذا مل تتوافر شروط القرينة سواء كانت قانونية أو قضائية فإنه ال يعمل هبا
 :شروط القرينة القانونية: أوال

 :لكي يعمل بالقرينة القانونية أمام القضاء فإنه البد من توافر الشروط اآلتية
عمل بالقرينة أمام القضاء، فإنه البد لكي ي :أن يوجد نص يقررها يف كل حالة: الشرط األول

مـن وجـود نـص يقررهـا يف ذات الواقعـة املعروضـة، إذا هـي اسـتثناء واالسـتثناء ال يتوسـع يف تفسـريه 
يف ذلك أن يكون النص يف  ي، فإذا وجد النص الذي يقررها فإنه يعمل هبا يستو (5)أو يقاس عليه

                                                           

: عبد السالم ذهين. 113ف  2/327الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد، : السنهوري :يراجع يف تعريف القرينة( 1)
: يعبد الباسط مجيع .2/11هـ 1311/ م 1522ينات أو التعهدات وااللتزامات، مطبعة املعارف الفجالة مبصر ااملد

عبد املنعم فرج  .171، ص 1593، الطبعة األوىل سنة  القانون املدين املصري، دار الكتاب العريبنظام اإلثبات يف
 .217ف     273اإلثبات يف املواد املدنية، مرجع سابق، ص : الصده

 . 111ف  2/171،  مرجع سابق: أمحد نشأت( 2)
   .121، ص مرجع سابق: توفيق حسن فرج( 3)
 .191ص  1511الطبعة الثانية سنة  ،داريالقضاء اإل :حممود حلمي( 4)
املرجع السابق :إدوار عيد .119ف  2/152املرجع السابق :أمحد نشأت .2/121أصول اإلثبات : يمان مرقسسل( 5)

. 1557القاهرة . التعليق على قانون اإلثبات، املكتبة القانونية: حامد عكاز /عز الدين الدناصوري .257ف  2/117
 .911ص 
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 .(1)هاقانون، أو يف اتفاقية دولية دخلت الدولة طرفا في
 –كمةا سةبق  –القرينةة  :بيان األمور التي بنيت عليها القرينةة: الشرط الثاني

استنباط من قبل الشةارع أمةرا غيةر تابةت مةن أمةور أخةر، تابتةة، ومةن تةم فة ن 

المشرع عندما ينشئ قرينة ف نه البد وأن يبين األمور التي يجب أن تكةون تابتةة 

ور التةةي جعلهةةا المشةةرع أساسةةا حتةةى يترتةةب عليهةةا قيةةام القرينةةة، وهةةي األمةة

 .(2)الستنباط األمر غير الثابت

 :أن تكةون القرينةة صةالحة للتطبيةق علةى الحالةة المعروضةة: الشرط الثالةث

لكةةي يتمسةةك المةةدعى أمةةام القضةةاء بالقرينةةة القانونيةةة ف نةةه البةةد وأن تكةةون هةةذه 

القرينةة القرينة من الممكن أن تنطبق على حالته، وهو ما يقتضى من المتمسك ب

أن يثبةةةت أنةةةه تةةةوافرت فةةةي حالتةةةه األمةةةور التةةةي جعلهةةةا المشةةةرع أساسةةةا لهةةةذه 

 .(3)القرينة

 شروط القرينة القضائية: ثانيا
لكي حيتج بالقرينة القضـائية ويسـتند إليهـا القاضـي يف إصـدار احلكـم البـد مـن تـوافر الشـروط 

 :اآلتية
لقرينة القضائية دليل من األدلة اليت نظرا لكون ا: أن تكون القرينة قوية واضحة: الشرط األول

أمـام القضـاء، فإنـه البـد وأن تكـون واضـحة وذلـك حـىت يتيسـر للصصـوم  ثبـاتيعتمد عليهـا يف اإل
االستناد إليهـا، ويسـتطيع القاضـي أن يعتمـد عليهـا يف إصـدار حكمـه، وأن تكـون قويـة، وال شـك 

 .(4)وية إال إذا كانت واضحةيغىن عن شط الوضوح ألهنا لن تكون ق. أن اشرتط كوهنا قوية
أن يسـتند إليهـا يف إصـدار حكمـه، يسـتوى يف ذلـك  يومىت وجدت القرينة القوية فإن للقاضـ

 .اجتماعها إىل توافر هذه القوة يأن تكون قرينة واحدة أو عددا من القرائن يؤد

                                                           

عن . 13وما بعدها ف 17ص  17ق جمموعة سنة   32لسنة  71، 11يف الطعن رقم  1511يناير9دين ىفنقض م( 1)
  .123مرجع سابق، ص: حممود حلمي

 . 271ف  2/121مرجع سابق،   : سليمان مرقس( 2)
حامد : / يعز الدناصور   .9ف  2/27مرجع سابق، : سليمان مرقس .321ف  2/113: السنهوري الوسيط( 3)

 .3/111، املذكرة اإليضاحية لتنقيح القانون املدين جمموعة األعمال التحضريية، 995رجع سابق، ص م: عكاز
: عبد السالم ذهين .2/79مرجع سابق، : سليمان مرقس .2/333 ، مرجع سابق،الوسيط: عبد الرزاق السنهوري( 4)

 12لسنة  9يف الطعن رقم  29/1/1519، يف نفس املعىن نقض مدين يف 2/15املداينات أو التعهدات وااللتزامات، 
 .قرار غري منشور .217وما بعدها ق  1312ص  21ق جمموعة سنة  
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ى أن وللقاضـي كـل السـلطة يف تقـدير حجيـة القـرائن، علـ" :يف هذا تقول املـذكرة اإليضـاحيةو 
إمجــاع الفقـــه قـــد انعقـــد علـــى أن القاضـــي ال يتقيـــد بعـــدد القـــرائن وال بتطابقهـــا، فقـــد جتـــزئ  قرينـــة 

 .(1)"..دة مىت توافرت على قوة اإلقناعواح
أن يكــون اســتصالص القــرائن مــن قبــل القاضــي استصالصــا ســائغا مؤديــا عقــال : الشـرط الثــاين

 .إىل النتيجة اليت ينتهي إليها يف حكمه
 حتجــاج هبـا أمـام القضـاء، وإمنــالقرينـة القضـائية قويــة أو واضـحة ال يكفـي وحـده لالأن كـون ا

بــد وأن يكــون اســتصالص القاضــي هلــذه القرينــة مــن الوقــائع واحلــوادث استصالصــا ســائغا مؤديــا ال
 .(2)عقال إىل النتيجة اليت ينتهي إليها يف حكمه

أن : مقتضــى هــذا الشــرط: ثبــاتاإل أن يوجــد اتصــال بــني القرينــة والواقعــة حمــل: الشــرط الرابــع
االحتجاج بالقرينة أمام القضـاء، أو متسـك القاضـي هبـا يتطلـب االتصـال بـني القرينـة والواقعـة حمـل 

 ي، وال يكفـــي جمـــرد االتصـــال، وإمنـــا ال بـــد وأن يكــون االتصـــال وثيـــق حمكـــم، حبيـــث يـــؤدثبــاتاإل
 .(3)استنتاجه إىل ما سيقضى به مباشرة

 اإلداريم القرينة في القانون أقسا: المطلب الثاني
ـــل القاضـــي، فـــإذا كـــان  ـــل املشـــرع أو مـــن قب ـــة علـــى االســـتنباط ســـواء كـــان مـــن قب تقـــوم القرين

وإذا كــان االســتنباط مــن قبــل القاضــي  ،االســتنباط مــن قبــل املشــرع فإهنــا تســمى بــالقرائن القانونيــة
  :نيتياآل الفرعنيمن خالل  سنوضحهفإهنا تسمى بالقرائن القضائية وهو ما 

 .القرائن القضائية: الفرع الثاين .القرائن القانونية: الفرع األول
 القرائن القانونية: الفرع األول

شـرع يعتمـد عليهـا لتحقيـق القرينة القانونية هي أهم وسائل اإلثبـات غـري املباشـر كـون املتعترب 
جتماعيـــة هـــي ، مصـــلحة قضـــائية إذ تســـمح بإقامـــة الـــدليل أمـــام القضـــاء ، ومصـــلحة امصلحتــــني

  .تعريفها مث أنواعها القرائن القانونيةيف نتناول ، احملافظة على حقوق األفراد من الضياع
 : تعريفها: الفقرة األوىل

                                                           

 .قرارات غري منشورة .وما بعدها 3/125جمموعة األعمال التحضريية، ( 1)
، نقض مدين 271ق  1127ص  11م ج سنة   21/12/1559ق جلسة  91لسنة  39نقض مدين يف الطعن رقم ( 2)

 .قرارات غري منشورة .27ق  131ص  11م ج سنة   1/1/1553ق جلسة  11لسنة  3121م يف الطعن رق
وما  111، ص 1571 ،1طدار األدباء للطبعة والنشر،  :البيان يف شرح قانون اإلثبات :لبيب حليم/ يصالح محد (3)

 .2/15مرجع سابق : عبد السالم ذهين .111ف  2/171مرجع سابق  :بعدها،  أمحد نشأت
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 :تعددت التعاريف اليت ذكرها الفقهاء للقرينة القانونية نستعرض بعضا منها
ا للداللــة علــى أمــر مــا يســتنبطه املشــرع مــن واقعــة معلومــة حيــدده: أن القرينــة القانونيــة هــي (1

 .(1)جمهول ينص عليه
 .(2)هي اليت نص عليها القانون نصا صرحيا: القرينة القانونية (2
هــي الـيت قررهــا القـانون ومـن شــأهنا أن تؤيـد الشــصص يف دعـواه أو تقــيم  :القرينـة القانونيـة (3

 .(3)الدليل ضده
مضـمون واحـد،  مع مالحظة أن هذه التعاريف رغم تعددها فإهنا تدور يف فلك واحد وحـول

االســتنباط الــذي يقــوم بــه املشــرع مــن واقعــة معلومــة هبــدف إعطــاء : وهــو أن القرينــة القانونيــة هــي
 .حكمها لواقعة جمهولة ويضمن ذلك نص القانون

فاملشرع يف نطاق القرائن القانونية يقوم بنفس دور القاضي يف نطاق القرائن القضـائية، حيـث 
حكــم الواقعــة املعلومــة إىل الواقعــة  يومــة واألخــرى جمهولــة فيعطــيكــون أمامــه واقعتــان إحــدامها معل

مث يقــوم بصــياغة ذلــك الــدليل القــانوين يف قاعــدة قانونيــة حمــددة ال ميلــك القاضــي إزاءهــا  ،اجملهولــة
سوى التسليم، واحرتام النص، وتطبيقـه علـى الواقعـة املنظـورة أمامـه بعـد التأكـد مـن تـوافر الشـروط 

 .الالزمة لتطبيقها
 :من القانون املدين الفرنسي على( 1391)تنص املادة ما من الناحية التشريعية أ

 :القرينة القانونية هي اليت جيعلها نص القانون مرتبطة بتصرفات أو بوقائع معينة، من ذلك"
التصــرفات الــيت يقــرر القــانون أهنــا باطلــة مفرتضــا أهنــا أبرمــت لالحتيــال علــى أحكامــه  -1

 .بالنظر إىل صفتها وحدها
األحـــوال الـــيت يقـــرر فيهـــا القـــانون أن كســـب امللكيـــة أو بـــراءة الذمـــة ينـــتج عـــن بعـــض  -2

 .ظروف معينة
 .ياحلجية اليت يرتبها القانون على األمر املقض -3
 .(4)"القوة اليت جيعلها القانون إلقرار اخلصم أو ليمينه -1

                                                           

 . 221ف  253ص  مرجع سابق،اإلثبات يف املواد املدنية، : عبد املنعم الصدة(  1)
 . 112ف  2/171مرجع سابق، : أمحد نشأت (2)
 . 115القضاء اإلداري، مرجع سابق، ص : حممود حلمي  ( 3)
 .2112، دالوز، بريوت 1جامعة القديس يوسف، ط: من القانون املدين الفرنسي بالعربية 1391املادة ( 4(
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قـررت ملصـلحته تغين من ت" :هعلى أن 11-19اجلزائري  من القانون املدين( 331)وتنص املادة 
، علـى أنـه جيـوز نقـض هـذه القرينـة بالـدليل العكسـي مـا مل ثبـاتعن أية طريقة أخرى من طرق اإل

 ثبـاتمن قانون اإل 55تقريبا مع نص املادة  مطابقةوهي بذلك ". يوجد نص يقضي خبالف ذلك
 .(1)املصري

لقانونيــة بأهنــا الــيت ومبراجعــة النصــني الســابقني يتضــح أن املشــرع الفرنســي بــني حقيقــة القرينــة ا
جيعلها نص القانون مرتبطـة بتصـرفات أو بوقـائع معينـة مث ضـرب املشـرع الفرنسـي أمثلـة علـى ذلـك 

 .تضمنها سياق النص السابق
أما املشرع اجلزائري فاكتفى بالنص على أن القرينة القانونية تغىن من تقررت ملصلحته عـن أيـة 

 . يقتها الجتهاد الفقهتاركا بيان حق ثباتطريقة أخرى من طرق اإل
 :وترجع إىل: العلة يف تقرير القرائن القانونية

ما يالحظه املشرع من أحوال النـاس وطبـائعهم وعـادهتم اليوميـة يف معـامالهتم، ومـا اتفقـوا  .1
فيه على وجه العموم، فمثال من طبيعة اإلنسان وعادته أن ال يرتك سند دينه للمـدين إال إذا أخـذ 

سـند الـدين حتـت يــد املـدين كـان ذلــك قرينـة علـى ختلصـه مــن الـدين، وهـو مــا دينـه، فـإذا مـا وجــد 
 .يعين أهنا تقررت مراعاة ملصلحة الناس

للمصلحة العامة كقرينة قـوة الشـيء احملكـوم فيـه، إذ تقضـي املصـلحة العامـة  املشرعمراعاة  .2
 . هنايةباعتبار احلكم النهائي قرينة على صحة ما قضى به ملنع جتدد النزاع بال حد وال

رع مــن خمالفــة األحكــام الــيت قررهــا، فمــثال ال تصــح الوصــية لــوارث، وال تصــح شــخــوف امل .3
لغري وارث فيما زاد عن ثلث مال املوصي، فصوفا من اإليصاء يف شكل بيع اعترب الشارع أن البيع 

 .(2)يف مرض املوت قرينة على أنه وصية، ولذلك أعطاه حكم الوصية 
تي من أجلها قرر المشرع القرينة القانونية في نطاق وال شك أن هذه العلة ال

 :أيضا ومن األمثلة على ذلك اإلداريالقانون المدني توجد في نطاق القانون 

ة اإلداريـمـا قضـت بـه احملكمـة  ،مثال القرينة القانونية الـيت تقـررت مراعـاة للمصـلحة العامـة - أ
كــون ت حــازت قــوة األمــر املقضــي األحكــام الــيت" يالعليــا املصــرية يف خصــوص حجيــة األمــر املقضــ

                                                           

أن القرينة القانونية تغىن من تقررت ملصلحته عن أية طريقة أخرى من " من قانون اإلثبات املصري  55تنص املادة ( 1)
 ". طرق اإلثبات، على أنه جيوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسى ما مل يوجد نص يقضى بغري ذلك 

مرجع سابق : أمحد نشأت .2/115جع سابق، مر : سليمان مرقس .321وما بعدها ف 2/111الوسيط : السنهوري (2)
 .211وما بعدها ف 3/111من طرق اإلثبات،  :سليمان مرقس .113وما بعدها ف  2/117
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حبيث ال جتوز اجملادلة يف احلجيـة مـىت احتـد اخلصـوم، واملوضـوع، والسـبب،  ،حجة فيما فصلت فيه
بــل يعتــرب احلكــم عنــوان احلقيقــة فيمــا قضــى، والــذي حيــوز احلجيــة مــن احلكــم هــو منطوقــه، وكــذا 

ا للحقيقـة فيمـا قضـى بـه، وال حبيـث يعتـرب يف هـذا الشـأن عنوانـ …األسباب اجلوهريـة املكملـة لـه 
 يوواضــح مـن هــذا احلكــم أن قرينــة حجيــة األمــر املقضــ ،(1)"وز بعــد ذلــك العــودة للمجادلــة فيــهجيـ

قرينة على صـحة مـا قضـى بـه  يتقررت مراعاة للمصلحة العامة، واليت تقضي باعتبار احلكم النهائ
 .هبدف منع جتدد النزاع

مــا قضــت بــه حمكمــة  …عــاة ملصــلحة خاصــة مثــال القرينــة القانونيــة الــيت تقــررت مرا - ب
 .(2)يف خصوص قرينة مسئولية اإلدارة عن أعمال موظفيها اإلداريالقضاء 

مســئوليته  -أي املوظــف-ومــن حيــث إن إقــرار احلكومــة مبســئوليتها عــن التعــويض يرفــع عنــه "
فهـو  مادام أن وظيفته هي اليت مكنته من ارتكاب اخلطأ الشصصي  أساس التعـويض املطالـب بـه،

تســأل عنــه احلكومــة، ذلــك أنــه ال يوجــد تعــارض بــني  ييعــد بذاتــه دلــيال علــى وجــود خطــأ مصــلح
 ،إىل استحالة اجتماعهما معا يف قضية واحـدة أو إىل انتفـاء أحـدمها بوجـود األخـر ياخلطأين يؤد

ذلــك أن ذات الفعــل أو الــرتك قــد يكــون خطــأ شصصــيا ومصــلحيا يف الوقــت ذاتــه، إذ يعــد اخلطــأ 
 يي مىت وقـع مـن املوظـف أثنـاء تأديـة وظيفتـه أو مبناسـبة تأديتهـا دلـيال علـى خطـأ مصـلحالشصص

تسـأل عنــه احلكومـة إلمهاهلــا يف الرقابـة واإلشــراف علـى موظفيهــا وعلـى ذلــك فلـيس يف القــانون مــا 
 مســئولية املوظـف عــن خطئــه الشصصــي جبانــب يمينـع قيــام مســئولية احلكومـة عــن خطئهــا املصـلح

 .(3)"يضا طالب التعويض من أن جيمع بني هاتني املسئوليتني معا يف قضية واحدةوال ما مينع أ
ففي هذا الحكم نجد أن المشرع قرر مسئولية الحكومة عةن أعمةال الموظة  

بناء على الخطأ المفتةرض فةي الرقابةة وذلةك بهةدف حمايةة مصةلحة المضةرور 

 .موظ والمتمثلة في عدم ضياع التعويض المستحق له نتيجة إعسار ال

 :أنواع القرائن القانونية: الفقرة الثانية
مةن القةانون المةدني  331عبر المشةرع الجزائةري عةن ذلةك فةي نةص المةادة 

تغني من تقررت لمصلحته عن أية طريقة أخر، من طةرق " :والتي تنص على

                                                           

قرار . 1119ص  9جمموعة سنة  2/1/1511ق جلسة  1لسنة  311حكم احملكمة اإلدارية العليا يف الدعوى رقم ( 1)
 .غري منشور

لقانونية املقررة ملصلحة خاصة قرينة خطأ املتبوع املبنية على وقوع خطأ من التابع من القرائن ا: "يقول سليمان مرقس( 2)
 . 271ف  2/115: أصول اإلثبات وإجراءاته": أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها 

 م.ق.313ق  591ص  1ق جمموعة سنة 3لسنة  77يف القضية رقم  25/1/1591حكم حمكمة القضاء اإلداري يف ( 3)



088 

، علةى أنةةه يجةوز نقةةض هةذه القرينةةة بالةدليل العكسةةي مةا لةةم يوجةد نةةص تبةاتاإل

 ".يقضي بخالف ذلك

مـن القـانون املـدين فـإن القـرائن القانونيـة  331ومن مث ووفقا ملا قـرره املشـرع وملـا جـاء يف املـادة 
 .(1) القرائن القانونية البسيطة، القرائن القانونية القاطعة: تنقسم إىل قسمني مها

 :القرائن القانونية البسيطة: أوال
مــن  331مــدين فرنســي، واملــادة  1392تضــمنت الــنص علــى القــرائن القانونيــة البســيطة املــادة 

، كـــل منهـــا يف املوضـــع التابعـــة لـــه، ومـــن مث يعـــرف الفقـــه القرينـــة القانونيـــة اجلزائـــري القـــانون املـــدين
بأهنــا تلــك الــيت جتعــل جانــب أحــد املتــداعيني  ،(2)مــا ينقضــها إثبــاتالبســيطة بأهنــا هــي الــيت تقبــل 

تغنيـه عـن أي طريـق آخـر ، و بـاتثأقوى من اآلخر، فهي تعفي الشصص الذي شـهدت لـه مـن اإل
 .عكسها إثباتو لكن حيق للصصم  ثباتلإل

ينةةتج التعبيةةر :"11-19الجزائةةري  مةةن القةةانون المةةدني 11المةةادة  :ذلةةك ومثةةال

عن اإلرادة أتره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم مةن وجةه إليةه و يعتبةر وصةول 

فقةةد راعةةى  ،"لةةكالتعبيةةر قرينةةة علةةى العلةةم بةةه مةةا لةةم يقةةم الةةدليل علةةى العكةة  ذ

المشرع أن الذي يحدث عادة هو أن يعلم الشخص بما يصل إليه وقةت وصةوله، 

العلةم و هةو أمةر  إتبةاتفأقام هذه القرينة حتةى يخفة  عةن موجةه التعبيةر عةبء 

                                                           

وهي اليت تقبل إثبات : أن القرائن القانونية تنقسم إىل قرائن بسيطة  " Decottignies “قيه الفرنسي يرى الف( 1)
العكس جبميع الطرق، وقرائن وسط تقبل إثبات العكس بطرق حمددة يعينها القانون بالنسبة لكل قرينة على حدة، 

ويرى عبد . 1بند  21ص : اخلاص املرجع السابق القرائن يف القانون" وقرائن قاطعة ال تقبل إثبات العكس بأى دليل 
 : أن القرائن القانونية تنقسم إىل أربعة أقسام: احلى حجازى

قرائن قانونية قاطعة ال تقبل إثبات العكس بأى دليل مثل قرينة حجية الشئ احملكوم فيه املنصوص عليها يف املادة  .1
 . من قانون اإلثبات 111

إثبات العكس إال عن طريق اإلقرار أو اليمني وذلك مثل القرينة املنصوص عليها يف املادة قرائن قانونية قاطعة ال تقبل  .2
 . مدين بشأن التقادم املسقط بسنة واحدة 317

ومسيت بذلك ألن إثبات عكسها مقيد يف الصورة أو الوسيلة اليت : قرائن قانون مقيدة ما بني القاطعة والبسيطة .3
العكس من باب أوىل باإلقرار أو اليمني ألن قوهتا أقل من تلك الواردة يف البند حددها القانون، وهي تقبل إثبات 

السابق جبانب قبوهلا إثبات العكس بالوسيلة احملددة اليت عينها القانون لكل قرينة، ومن أمثلتها قرائن املسئوليات 
ن واملسئولية عن األشياء واملسئولية وهي املسئولية عن احليوا 971، 219، 117، 111األربع املنصوص عليها يف املواد 

العقدية ومسئولية املستأجر عن احلريق يف العني املؤجرة حيث ال جيوز إثباهتا عكسها مجيعا إال عن طريق السبب 
 . يباألجن

 . قرائن قانونية بسيطة وهي اليت تقبل إثبات العكس بأى دليل دون تقييد .1
مرجع سابق : حممود عبد العزيز خليفة .وما بعدها، ووافقه د 2/313 1593 هنضة مصر" النظرية العامة لاللتزام : يراجع

 . وما بعدها 321ص 
 .111ف  2/153رجع سابق م: أمحد نشأت(  2)
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و يجوز لمن وجه إليه التعبير أن ينقض هذه القرينة بدليل عكسي،  ،هإتباتيتعذر 

 .إلخ...أو مرض( مثال) به علما لغيابهفيثبت أنه رغم وصول التعبير لم يحط 

 15-17ة اإلداريةةمةةن قةةانون االجةةراءات المدنيةةة و 731/12المةةادة كةةذلك تةةنص 
بمثابة  خالل شهرين ة المتظلم أمامها عن الرداإلدارييعد سكوت الجهة ..: "بأنه

 ".من تاريخ تبليغ التظلم قرار بالرفض ويبدأ هذا األجل

علـى تقـدمي الـتظلم  شـهريناعتبـار فـوات : قـام قرينـة مقتضـاهاففي هذا النص جنـد أن املشـرع أ
دون أن جتيــب عنــه الســلطات املصتصــة مبثابــة رفــض للــتظلم، أي مبثابــة صــدور قــرار إداري ضــمين 

العكـس وهـو مـا  إثباتالضمين من القرائن البسيطة اليت تقبل  اإلداريوقرينة القرار  ،برفض التظلم
 .(1)ليه القضاءارتكن إ

مهمـا كانـت قيمـة النـزاع، ويف  ثبـاتعكسها بكافة طرق اإل إثباترائن البسيطة جيوز هذا والق
بناء على قرينة  ثباتأن نعفي خصما من اإل يءليس من العدل يف ش"أمحد نشأت / هذا يقول د

 .(2)"ما ينقض هذا القرينة بكافة الطرق مبا فيها القرائن إثباتوحيرم خصمه من 
 :القاطعةالقرائن القانونية : ثانيا

عكسها إال  إثباتعرف الفقه القانوين القرائن القانونية بأهنا اليت نص القانون على عدم جواز 
السبب األجنيب، ومن هذا القبيل ما نصت  إثباتيف حاالت خاصة كاإلقرار القضائي واليمني أو 

سببه للغري، فهي من القانون املدين، يف مسؤولية حارس احليوان عن الضرر الذي ي 135عليه املادة 
العكس، وما تنص عليه املادة  إثباتمسؤولية تقوم على خطأ احلارس، وهو خطأ مفرتض ال يقبل 

مـن نفـس التقنـني  151من القانون املدين يف مسؤولية حارس األشـياء و مـا تـنص عليـه املـادة  137
 .من مسؤولية املستأجر عن حريق العني املؤجرة

متثل استثناء على األصل العام كما سبق حيث أن األصل أن تكـون والقرائن القانونية القاطعة 
العكــس، ومــن مث  إثبــاتالعكــس واالســتثناء أن تكــون قاطعــة ال تقبــل  إثبــاتالقرينــة بســيطة تقبــل 

 .(3)"ما ينقضها إثباتاليت ال تقبل " يعرفها الفقه بأهنا هي 

                                                           

، 22ق  211ص  1جمموعة سنة  25/11/1597ق جلسة  3لسنة  721حكم احملكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم ( 1)
 1133، 1311يف القضايا أرقام  3/1/1512، وحكمها يف 572ص  13جمموعة سنة  29/9/1517حكمها يف 

 .غ.ق.11ق  917ص  11ق جمموعة سنة  23لسنة  1117ق،  12لسنة 
 . 111ف  2/171مرجع سابق : أمحد نشأت(  2)
اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية والشرعية : حممد شتا أبو سعد/ ، 111ف  2/153مرجع سابق : أمحد نشأت (3)

التعليق على قانون اإلثبات : عز الدناصوري، حامد عكاز/، 1ص . ه1117القاهرة . تاب الرابع دار الفكر العريبالك
 . 911ص 
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مةن القةانون  312المةادة  عليةه نصةتمةا  :ومن األمثلةة علةى القةرائن القاطعةة

المدني على التقادم بسةنة واحةدة بالنسةبة لحقةوق التجةار والصةناع علةى األشةياء 

التي وردوها ألشخاص ال يتةاجرون فيهةا، وحقةوق أصةحاب الفنةادق والمطةاعم 

عةةن أجةةر اإلقامةةة و تمةةن الطعةةام و كةةل مةةا صةةرفوه لحسةةاب عمالئهةةم و المبةةالغ 

انةه أوقةد أضةافت هةذه المةادة  ،المستحقة للعمال األجراء اآلخرون مقابةل عملهةم

 ،يجب على من يتمسك بالتقادم لسنة أن يحلة  اليمةين علةى أنةه أد، الةدين فعةال

وهذا ما يدل على أن المشرع قد جعل هذا التقادم القصير قائم على قرينة قاطعة 

تفيد الوفاء بالحق، ومن تم أجاز دحض هذه القرينة بالنكول عن اليمةين، فيجةوز 

 .حضها باإلقرارمن باب أولى د

من القانون المةدني علةى أن األحكةام التةي حةازت  337نصت المادة كذلك ما 

قوة الشيء المقضي به تكون حجة بما فصلت فيه من الحقةوق، وال يجةوز قبةول 

 .أي دليل ينقض هذه القرينة

وفةي هةذا يقةول الةدكتور : قرينة مسةئولية اإلدارة عةن أعمةال موظفيهةاكذلك 

لمسةئولية اإلدارة عةن أخطةاء تابعيهةا  ين األساس القانونأب" :سليمان الطماوي/

وأن  …يكمن في خطئها المفترض في اختيار تابعيها أو في رقابتهم وتوجيههم 

العكة  بحيةث ال تسةتطيع اإلدارة أن  تبةاتالخطأ مفترض افتراضا غير قابةل إل

 .(1)"تقيم الدليل على عكسه

 القرائن القضائية: الفرع الثاني
 .(2)لقــرائن الــيت يســتنتجها القاضــي باجتهــاده وذكائــه مــن موضــوع الــدعوى وظروفهــاا: وهــي

وعليــه فــإن القــرائن القضــائية عبــارة عــن أدلــة يستصلصــها القاضــي باجتهــاده وذكائــه وإعمــال فكــرة 
بناء على ما يراه من وقائع يف موضوع الدعوى وظروفها املصتلفة والذي أعطاه هذا احلق القـانون، 

 :من مراجعة النصوص اآلتيةويتضح ذلك 
القـــرائن الـــيت مل يـــنص عليهـــا " :مـــن القـــانون املـــدين الفرنســـي علـــى أن 1393تـــنص املـــادة  (1

القــانون تــرتك لنظــر القاضــي وتقــديره وال جيــوز أن يأخــذ إال بقــرائن قويــة الداللــة ودقيقــة التحديــد 

                                                           

  1599الطبعة الثالثة  مسئولية اإلدارة عن أعماهلا غري التعاقدية، دراسة مقارنة، دار الفكر العريب: يسليمان الطماو (  1)
 . 211ص 

مرجع : يأنور العمروس .121مرجع سابق ص : توفيق حسن فرج .112ف  2/171ق مرجع ساب: أمحد نشأت(  2)
مرجع سابق : حممود حلمي .911التعليق على قانون اإلثبات ص : حامد عكاز/ يعز الدناصور  .517سابق ص 

 . 115ص 
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يطعـن يف بالبينـة مـا مل  ثبـاتاإلظاهرة التوافق وال يأخـذ هبـا إال يف األحـوال الـيت جييـز فيهـا القـانون 
  .(1)"التصرف بالغش أو التدليس

ترتك لتقدير القاضـي القـرائن الـيت مل يقررهـا :" من القانون املدين اجلزائري 311تنص املادة  (2
بشـــهادة  ثبـــاتهبــذه القـــرائن إال يف األحـــوال الــيت جييـــز فيهـــا القــانون اإل ثبـــاتالقــانون وال جيـــوز اإل

 ".الشهود
نصــوص الســابقة أن املشــرع هــو الــذي مــنح القاضــي هــذا احلــق ومبقتضــاه يقــوم يتضــح مــن ال

القاضي أثناء نظر الدعوى باستنباط حكـم لواقعـة جمهولـة معروضـة أمامـه مـن حكـم واقعـة معلومـة 
قريبة منها باجتهاده وذكائه وفطنته مع متتعه بسلطة واسعة يف االستنباط ويف اختيار الواقعـة الثابتـة 

 .تعددة اليت يراها أمامه الستنباط القرينة منهامن الواقع امل
مــا  إثبــاتومــن مث فــيمكن  ثبــاتالعكــس بكافــة طــرق اإل ثبــاتهــذا والقــرائن القضــائية قابلــة إل

 .(2)خيالفها مبثلها ومبا هو أقوى منها من باب أوىل
الواقـــع علـــى عـــاتق الطـــرف املتحمـــل بـــه، وتظهـــر أمهيتهـــا  ثبـــاتإىل تيســـري عـــبء اإل يوتـــؤد

عليتهــا علــى وجــه اخلصــوص يف احلــاالت الــيت يتعــذر أو يصــعب احلصــول فيهــا ســلفا علــى أدلــة وفا
 .(3)ةاإلداريأو بالنسبة للوقائع اليت من شأهنا الرصد يف األوراق  ثباتاإل

  :اإلداريومن األمثلة على القرائن القضائية يف نطاق القانون 
نظـرا ملـا حيـاط بـه مـن ضــمانات  اإلداري وهـي تعـين أن العمـل :ةاإلداريـقرينـة سـالمة القـرارات 

، ورقــابتهم مــن رؤســائهم اإلداريعديــدة خاصــة كحســن اختيــار املــوظفني الــذين يقومــون بالعمــل 
باســـــتمرار وإلـــــزامهم باتبـــــاع أشـــــكال وإجـــــراءات معينــــــة عنـــــد إصـــــدار قـــــراراهتم وبـــــاحرتام قواعــــــد 

 .سالمتها حىت يثبت العكسة الصادرة عنهم أو اإلدارياالختصاص، فإنه يفرتض صحة القرارات 
الضـمين، وتتمثـل يف رفـض االدارة املسـتنبط  اإلداريومن أمثلة هذه القـرائن، جنـد قرينـة القـرار 

من سكوهتا ملدة معينة، فإذا رفع املواطن تظلما ضد قرار صادر عن وزير الداخلية مثال، مث سكت 
مـن يـوم الـتظلم، فـإن ( ق إ م 725مدة الطعن م )الوزير عن الرد عن التظلم ملدة تزيد عن شهرين 

ة اإلداريــهــذا الســكوت يعتــرب قرينــة علــى رفــض االدارة لــذلك الــتظلم، وعلــى ذلــك قضــت الغرفــة 

                                                           

 .1393املادة . يوسف، مرجع سابق القديس جامعة: بالعربية الفرنسي املدين القانون) 1(
 . 2/51مرجع سابق، : سليمان مرقس .191ف  2/129مرجع سابق، : نشأتد أمح (2)
 . 112، 111مرجع سابق، ص : أمحد كمال الدين موسى( 3)
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عي دعواه قبل انقضاء مهلـة الـثالث أشـهر دبأنه إذا رفع امل: "(1)(احملكمة العليا)للمجلس األعلى 
وأثنـاء التحقيـق يف الـدعوى الـيت رفعهـا ، اإلداريقـرار لأمـام اجلهـة مصـدرة ا اإلداريمن رفع التظلم 

 ". املدعي انقضت هذه املهلة دون أن ترد االدارة على التظلم، عد ذلك قرينة على الرفض
   ثباتحجية القرائن في اإل: المطلب الثالث

القــرائن القانونيــة وذلــك : مهــاانتهينــا يف الســابق إىل أن القرينــة بصــفة عامــة تنقســم إىل قســمني 
ستنباط من قبل املشرع، والقرائن القضائية إذا كان االستنباط مـن قبـل القاضـي، وعليـه كان اال إذا

ة ختتلـف حبسـب مـا إذا كانـت القرينـة قانونيـة أو اإلداريـيف الـدعوى  ثبـاتفإن حجية القرائن يف اإل
 :نياآلتي الفرعنيقضائية وهو ما سوف نوضحه يف 

 اتثبحجية القرائن القانونية في اإل: الفرع األول
وهــذا اإلعفــاء قــد ، (2)ثبــاتإىل إعفــاء مــن يتمســك هبــا مــن عــبء اإل يالقرينــة القانونيــة تــؤد

العكـس، وقـد يكـون بصـفة مؤقتـة وذلـك  إثباتيكون تاما وذلك إذا كانت القرينة قاطعة ال تقبل 
العكــس ولبيــان مــىت تكــون القرينــة قاطعــة ال تقبــل  ثبــاتإذا كانــت القرينــة غــري قاطعــة أي قابلــة إل

خــر بيــان املعيــار املميــز بــني آالعكــس أو مبعــىن  إثبــاتالعكــس، ومــىت تكــون بســيطة تقبــل  ثبــاتإ
ي واملشــرع اجلزائــري يف القرينــة القانونيــة القاطعــة والقرينــة البســيطة، نســتعرض موقــف املشــرع الفرنســ

 :مع بيان رأي الفقه ورأينا اخلاص هذا الشأن
 :القرينة البسيطة والقرينة القاطعةموقف املشرع الفرنسي من التمييز بني : أوال

وضــع املشــرع الفرنســي معيــارا للتمييــز بــني القرينــة القانونيــة البســيطة والقرينــة القانونيــة القاطعــة 
القرينة القانونية " :من القانون املدين الفرنسي حيث جاء نصها كاآليت 1392وذلك يف نص املادة 

مـا يـنقض القرينـة  القانونيـة إذا كـان  إثبـاتجيـوز تغىن من تقررت ملصلحته عن أي دليل أخـر، وال 
القــانون يبطــل علــى أساســها  بعــض التصــرفات القانونيــة أو جيعــل الــدعوى غــري مقبولــة هــذا مــا مل 

خصــوص  وذلــك مــع عــدم اإلخــالل مبــا ســيتقرر يف يحيفــظ القــانون احلــق يف إقامــة الــدليل العكســ
 ".اليمني واإلقرار القضائيني

                                                           

اجلزائر . العدد الرابع. اجمللة القضائية. ومن معها( م)ضد بلدية ( ق)قرار الغرفة اإلدارية باجمللس األعلى، قضية فريق ( 1)
 . وما بعدها 291ص  1575

أهنا حجة يف اإلثبات بصفة عامة إال أن درجة هذه احلجية ختتلف حبسب ما إذا كانت قرينة قانونية قاطعة أو  يأ( 2)
 . بسيطة
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املشـرع الفرنسـي بـني يف املـادة السـابقة احلـاالت الـيت تعـد فيهـا القرينـة  أن :مقتضى هذا النص
 :القانونية قاطعة وهي

بطالن بعض التصرفات، ومـن األمثلـة علـى ذلـك مـا إذا كان القانون يرتب على أساسها  -1
كـل تـربع صـادر لعـدمي األهليـة يكـون بـاطال سـواء "مدين فرنسي مـن أن ( 511)نصت عليه املادة 

تار صورة عقـد معاوضـة أو صـدر لشـصص مسـصر، ويعتـرب شصصـا مسـصرا لعـدمي األهليـة حتت س
 .(1)"أبوه وأمه وفروعه وزوجه

ووفقا لهذا النص تكون الهبة باطلة إذا صدرت لعديم األهلية مباشرة، وتأخذ 

نف  الحكم الهبة التي تصدر ألشخاص معينين بينتهم المةادة السةابقة مةن أقةارب 

بمقتضةةى قرينةةة أقامهةةا المشةةرع وهةةي أن الهبةةة الصةةادرة  عةةديم األهليةةة وذلةةك

لشخص مسخر لعديم األهلية هةي فةي حقيقتهةا تكةون لعةديم األهليةة وليسةت لهةذا 

العكة ، ومةن تةم ال يجةوز  إتبةاتالشخص المسةخر وهةي قرينةة قاطعةة ال تقبةل 

لمثل هةذا الشةخص المسةخر الةذي صةدرت لةه الهبةة أن يثبةت أنةه هةو المقصةود 

 .بة وأنه لي  مسخرا لعديم األهليةحقيقة باله

إذا كــان القــانون يرتــب علــى أساســها عــدم قبــول الــدعوى، مــن األمثلــة علــى ذلــك قرينــة . 2
العكـس،  إثباتتقوم على قرينة قانونية قاطعة ال تقبل  ي، فحجة األمر املقضيحجية األمر املقض

الشأن وال جيوز مساعها، وال جيـوز ومن مث يرتتب على هذه القرينة عدم قبول الدعوى املرفوعة هبذا 
 .للمحكوم عليه أن يثبت أن احلكم الذي حيتج به عليه غري صحيح

 إثبـــاتالقـــول بـــأن مـــا عـــدا هـــذه احلـــاالت تكـــون فيـــه القرينـــة بســـيطة تقبـــل  يوهـــو مـــا يقتضـــ
قاطعة واالسـتثناء  صل يف القرينة القانونية أن تكونالعكس، وهو ما دفع البعض إىل القول بأن األ

  .(3)سليمان مرقس وهو تفسري خاطئ كما يقول الدكتور ،(2)أن تكون بسيطة
يرتـــب علـــى أساســـها عـــدم قبــــول إذا كـــان القـــانون "مـــا بالنســـبة للمعيـــار الثـــاين وهـــو أ: ثانيـــا
أن املقصـــود بـــه أن يكـــون هنـــاك دفـــع مينـــع مـــن الـــدخول يف موضـــوع الـــدعوى، : فيقـــول" الـــدعوى

فـإن أيـة دعـوى ترفـع جيـب نظرهـا وإال كـان  ،ع الـدعوى أصـالال ترفـأفرتفض على هـذا األسـاس ال 
إىل عــدم الــدخول يف املوضــوع  يهــذا إنكــارا ألداء العدالــة، وملــا كــان الــدفع بأيــة قرينــة قانونيــة يــؤد

                                                           

 . 511املادة . يوسف، مرجع سابق القديس جامعة: بالعربية الفرنسي املدين القانون( 1)
Art 911: annule en sonaline aler les liberalites faits par personnes interposees au profit des 

incapables l’alinea qui suit dispose “ sont reputees personnes interposees les pere et mere les 
enfants de descendants et l’epoux de la personne incapable.  

(2)  Aubry (C) et Rau ( C ): Cours de droit civil francais 5ed paris 1922 T.12 P.101. 
 . 2/121مرجع سابق، : سليمان مرقس ( 3)
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كان هذا املعيار إن فهـم علـى املعـىن األول يتنـاول كـل القـرائن القانونيـة   ،والوقوف عند هذه القرينة
وإن فهم على املعـىن الثـاين فإنـه ال يتنـاول شـيئا منهـا  ،دون متييز فيما بينهما القاطعة وغري القاطعة

 .(1)على اإلطالق
أن المعيةةار  :كمةةا انتقةةد جانةةب مةةن الفقةةه ذات المعيةةار معلةةال نقةةده بمةةا يلةةي

يةةيدي إلةةى الخلةةط بةةين القةةرائن القاطعةةة ( 1392)المنصةةوص عليةةه فةةي المةةادة 

 .(2)والقواعد الموضوعية

تمثةل هةذا الةرد فيمةا قالةه عض الفقهاء للرد على النقد السةابق ويوقد تصد، ب

أمةا بالنسةبة للمعيةار " محمود عبد العزيز خليفةة فةي رسةالته حيةث قةال  الدكتور

 :األول فنقول

وال يعيــب املعيــار يف ذاتــه وكنــا نريــد مــنهم أن  يغــري موضــوع يأن هــذا االنتقــاد يف نظــر : أوال
الـة يـتم فيهـا إبطـال التصـرف علـى أسـاس القرينـة، ومـع ذلـك تكـون يقدموا لنا ولـو مثـاال واحـدا حل

 .هذه القرينة غري قاطعة، ولو قدموا مثاال واحد لكان ذلك فعال طعنا جوهريا يف سالمة املعيار
أن املسألة هنا خاصة مبعيار متييز القرائن القانونية القاطعة والبسـيطة ولـيس البحـث عـن : ثانيا

 .احلكمة من القرائن
تقريــر املشــرع لقطعيــة القرينــة لــيس ســببه الوحيــد منــع التحايــل وإمنــا يقــرر املشــرع هــذه : ثــا ثال

القطعية هلذا السبب وغريه من أسباب أخرى، يؤيد ذلك أنه مل يقدم فعال على استثناء شـيء مـن 
ىل هـذا املعيـار، إهذا النص رغم احتفاظه باحلق للحاالت اليت قد يرى فيها ضرورة ملحـة للصـروج 

مــا ذلــك يف تقــديرنا إال ألن هــذا املعيــار ســليم، وال تثريــب عليــه يف أعمــال هــذا الشــق، كمــا أن و 
أمــا إذا كانــت القرينــة  ،التصــرف القــانوين ال جيــوز إبطالــه إال إذ كانــت القرينــة القانونيــة قاطعــة فعــال

 يغــري هنــائ بنــاء عليهــا ألن حكــم القرينــة يف هــذه احلالــة بســيطة فــال جيــوز إبطــال التصــرف القــانوين
عكســـه فإننــا نكـــون أمــام حالـــة اســتبعاد حلكـــم القرينـــة  إثبـــاتعكســـه، فــإذا مت  إثبــاتوإمنــا ميكـــن 

 .بالكامل فكيف جيوز إبطال التصرف يف هذه احلالة اليت مت فيها استبعاد حكم القرينة
 إىل اخللـــط بـــني القـــرائن ييـــؤد( 1392)أمــا القـــول بـــأن هـــذا املعيـــار املنصـــوص عليــه يف املـــادة 

بأن هذا االنتقاد يف غري حملـه ألن هـذا املعيـار مل يوضـع أصـال : القاطعة والقواعد املوضوعية فنقول
للتميـــز مـــا بـــني القـــرائن القاطعـــة والقواعـــد املوضـــوعية وإمنـــا وضـــع للتمييـــز مـــا بـــني القـــرائن القانونيـــة 

لقاطعـة قـائم قبـل هـذا باإلضافة إىل أن اخللط مـا بـني قواعـد املوضـوع والقـرائن ا ،القاطعة والبسيطة

                                                           
1) ) Geny: op-cit P306، 307 

 . 231ف  311مرجع سابق، ص : عبد املنعم فرج الصدة  ( 2)
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وأن اخللط الـذي ميكـن أن يعيـب املعيـار هـو  ،املعيار وبعده ويف وجود هذا املعيار ويف عدم وجوده
ذاك اخللط ما بني القرائن القاطعـة والبسـيطة ومل يقـدم الشـراح لنـا مثـاال إلمكـان وجـود هـذا اخللـط 

 .(1)"من جراء تطبيق هذا املعيار
 :ي من التمييز بني القرائن القاطعة والبسيطةموقف املشرع اجلزائر : ثانيا

لبيــان املعيــار املميــز بــني  ثبــاتمل يتعــرض املشــرع املصــري ســواء يف القــانون املــدين أو قــانون اإل
القـرائن القاطعـة والقـرائن البسـيطة، ومـن مث احتـار الشـراح واحملـاكم يف طريقـة االهتـداء إىل مـا يعتــرب 

ومــن مث أخــذ الفقــه يــتلمس املعيــار دون جــدوى، ومل يصــل يف قــرائن قاطعــة ومــا ال يعتــرب كــذلك، 
( 1392)ذلك إىل نتيجـة حمـددة ألنـه تـأثر إىل حـد كبـري باملعيـار الفرنسـي املنصـوص عليـه يف املـادة 

القرينـة القانونيـة تغـىن مـن تقـررت " :علـى( 331)ونـص يف املـادة  2119إىل أن جاء القانون املـدين 
 يعلى أنه جيوز نقض هذه القرينة بالدليل العكس ثباتمن طرق اإلملصلحته عن أية طريقة أخرى 

وهــو مــا يعــين أن املشــرع هــو الــذي حيــدد القرينــة القاطعــة  ،"بغــري ذلــك يمــا مل يوجــد نــص يقضــ
والقرينـــة البســـيطة يف ضـــوء القاعـــدة العامـــة الـــيت تقضـــي بـــأن األصـــل يف القرينـــة أن تكـــون بســـيطة 

 :(2)يا يقول الدكتور السنهور واالستثناء أن تكون قاطعة، ويف هذ
العكـــس، وهـــو شـــأن كـــل دليـــل ينظمـــه  إثبـــاتاألصـــل أن تكـــون القرينـــة غـــري قاطعـــة فتقبـــل "

القــانون، ولكــن هنــاك قــرائن أقامهــا املشــرع العتبــارات هامــة خطــرية حيــرص كــل احلــرص علــى عــدم 
ه غرضه وال يرجع العكس حىت يستقيم ل ثباتاإلخالل هبا، ومن مث جيعل هذه القرائن غري قابلة إل

ذلــك ضــرورة إىل أن القرينــة القانونيــة القاطعــة هــي أكثــر انطباقــا علــى الواقــع مــن غريهــا بــل يرجــع 
العتبــارات يســتقل بتقــديرها املشــرع فهــو وحــده الـــذي وضــع القرينــة القانونيــة، وهــو وحــده الـــذي 

قرينـة قانونيـة ويريـد العكس، ومـن مث كـان واجبـا علـى املشـرع عنـدما يقـيم  ثباتجيعلها غري قابلة إل
أن حيكم تشريعه أن ينظر ما إذا كانت االعتبارات اليت اقتضت النص على هذه القرينة من األمهية 
واخلطــورة حبيــث تســتوجب أن تبقــى القرينــة قائمــة يف مجيــع األحــوال فعنــد ذلــك يــنص علــى عــدم 

 األصلوعا إىل العكس رج ثباتالعكس، فإن سكت عن ذلك كانت القرينة قابلة إل إثباتجواز 
 .(1)أو يف فرنسا (3)وموقف املشرع اجلزائري ميثل االجتاه السائد يف الفقه سواء يف مصر

                                                           

 .  315: 311ص  مرجع سابق،: حممود عبد العزيز خليفة(  1)
 . 331ف  2/111 مرجع سابق،: السنهوري(  2)
 131: 2/121: مرجع سابق، ،أصول اإلثبات وإجراءاته: سليمان مرقس .331ف  2/111 مرجع سابق،: السنهوري (3)

. 251، ق 1951ص  31ق جمموعة سنة   11لسنة  111يف الطعن رقم  25/9/1571نقض مدين يف . 277ف 
 .قرار غري منشور
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 ثباتحجية القرائن القضائية في اإل: الفرع الثاني
القرائن اليت يقوم القاضي أثناء نظر الدعوى باستنباطها من الوقائع : القرائن القضائية هي

يف اجلملة سواء كان  ثباتعلى ذكائه وفطنته، وهي حجة يف اإلاملعروضة عليه معتمدا يف ذلك 
 .اإلداريذلك أمام القضاء العادي أو 

وال جيـوز : "علـى  311ويف هذا اإلطار جعل هلـا القـانون املـدين حجيـة مقيـدة فـنص يف املـادة 
 ".بشهادة الشهود ثباتهبذه القرائن إال يف األحوال اليت جييز فيها القانون اإل ثباتاإل

يف غـري املـواد التجاريـة إذا كـان "منـه فقـال  333وبني هذه األحوال يف القانون املدين يف املادة 
دينـــار جزائـــري أو كـــان غـــري حمـــدد القيمـــة فـــال جيـــوز  111111التصـــرف القـــانوين تزيـــد قيمتـــه عـــن 

 ".بالشهود يف وجوده أو انقضائه ما مل يوجد نص يقضي بغري ذلك ثباتاإل
 ثبـاتهبا أمام القضاء إذا كـان موضـوع اإل ثباترائن القضائية ال يقبل اإلومقتضى هذا أن الق

 .تزيد قيمته عن مخسمائة جنيه (2)أمرا خيالف أو جياوز ما يثبت بالكتابة أو كان تصرفا مدنيا
فيـــه بكافـــة الطـــرق مبـــا فيهـــا البينـــة  ثبـــاتعمـــال ماديـــا فإنـــه جيــوز اإل ثبـــاتأمــا إذا كـــان حمـــل اإل

 .(3)يد ذلك حبد معنيوالقرائن دون تقي
إمنـا تكـون يف احلـاالت الـيت  ثبـاتالقوة املطلقة للقـرائن القضـائية يف اإل" :السنهوري/ ويقول د

ا إثباهتواقعة مادية جمردة أو واقعة مادية إدارية فمجموع هذه الوقائع ميكن  ثباتيكون فيها حمل اإل
 .(4)بالقرائن القضائية

قــرائن القضــائية حتتــل دورا أكــرب ويتســع جمــال اســتصدامها، أمــا يف إطــار القــانون العــام فــإن ال
 :ويرجع ذلك إىل األمور اآلتية

حيــث يتمتــع بســلطة تقديريــة أثنــاء نظــر الــدعوى وال يقيــد  اإلدارياتســاع ســلطة القاضــي  .1
 .بدليل معني

 .وقائع مادية اإلداريأن جل وقائع القضاء  .2
                                                                                                                                                                     
1) ) Geny :  op cit  T  III P. 298 – 307  

من  ييها بكافة طرق اإلثبات، والعلة يف ذلك ما يقتضيه التعامل التجار أما التصرفات التجارية فإنه جيوز اإلثبات ف( 2)
  .يستغرقه من وقت قصري يف تنفيذهالسرعة، وما يستلزمه من البساطة وما 

 . 179ف  2/315الوسيط : عبد الرزاق السنهوري     
تابة أو وجد مانع من احلصول على كذلك األمر إذا كان حمل اإلثبات من التصرفات القانونية ووجد مبدأ ثبوت بالك( 3)

 . 177ف  2/399الوسيط : عبد الرزاق السنهوري :الكتابة أو من تقدميها بعد احلصول عليها
 . 172وما بعدها ف  2/191مرجع سابق، ، الوسيط: السنهوري( 4)
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ألمر إطـالق يـد القاضـي يف اسـتنباط أهنا تقوم بني طرفني غري متساويني ومن قم يقتضى ا .3
 .امللقى على عاتقه ثباتالقرائن اليت تعني املدعي يف دعواه وختفف من عبء اإل

بـــالقرائن القضـــائية يف جمـــال القـــانون العـــام أمـــرا مألوفـــا ويف هـــذا يقـــول  ثبـــاتوعليـــه فيعتـــرب اإل
اإللغـــاء أو دعـــاوى ســـواء يف دعـــاوى  اإلداريومـــن املـــألوف يف العمـــل أمـــام القضـــاء : "(1)باكـــت

 ".على القرائن القضائية ثباتالقضاء الكامل االعتماد يف اإل
أمــام  ثبــاتتعتــرب القــرائن القضــائية يف مقدمــة طــرق اإل" :(2)ويقــول أمحــد كمــال الــدين موســى

العكـس  ثباتة إال قرائن مكتوبة قابلة إلاإلداريوما املستندات وغريها من األوراق  اإلداريالقضاء 
لذلك كان من الطبيعي أن يقـيم القاضـي  ،الوقائع املتنازع عليها ثباتابط مع بعضها إلتتألف وترت 

 ."خرآحكمه يف الكثري من األحيان على القرائن القضائية وحدها دون اشرتاط دليل 
عليها  يأما إذا كانت تصرفا قانونيا فإنه يسر  ،واقعة مادية ثباتهذا إذا كانت الواقعة حمل اإل

 .التصرفات القانونية يف القانون املدين من قواعدعلى  يما يسر 
ســواء كــان  اقــوال واحــد اإلداريأمــام القضــاء  ثبــاتومــن مث فــإن القــرائن القضــائية حجــة يف اإل

 .(3)ذلك يف قضاء اإللغاء أو قضاء التعويض أو قضاء التأديب
 

                                                           
1) ) Pactet: op cit. N.68  

 . 111مرجع سابق، ص: أمحد كمال الدين موسى( 2)
الدوائر االستئنافية،  315ص  3جمموعة سنة   23/2/1512حكم احملكمة اإلدارية العليا يف : يراجع يف ذلك( 3)

ق  15لسنة  13يف الطعن رقم  5/1/1513، وحكمها يف 199ص  3جمموعة سنة   21/12/1511وحكمها يف 
ثة املوسوعة الدائرة الثال 21/2/1551ق جلسة  31لسنة  3151، وحكمها يف الطعن رقم 111ص  17جمموعة سنة  

 .قرار غري منشور. 111وما بعدها ق  13/311اإلدارية 
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 اليمين: الرابعالمبحث 

 اليمني، هلذه تعريفا تعط مل املدين القانون يف الواردة احلامسة لليمني املوضوعية القواعد إن
 ذلك من وانطالقا ذلك، على املرتتبة واآلثار اليمني هذه توجيه شروط بتحديد اكتفت بل

 :ةالتالي بالتعاريف ميكن االستعانة
هي استشهاد اهلل عز وجل على قول احلق مع الشعور هبيبة احمللوف به وجالله واخلوف 

 . (1)من بشطه وعقابه
 النزاع فصل حكمه يف إصدار يف القاضي إليها يستند اليت ثباتاإل وسائل من وسيلة يوه
 والعقيدة الضمري على تعتمد ذاتية داخلية وسيلة وهي املتصاصمني، األطراف بني وإهنائه
 .(2)األمور حقيقة إىل وتصل
 القضاء امأم خصم يؤديها اليت ،(3)العظيم باهلل احللف هي الوضعية األنظمة يف واليمني 

 متنازع واقعة وجود عدم أو وجود على احملكمة، طلب أو اآلخر، اخلصم طلب على بناء
 ال الوضعية األنظمة يف واليمني كفايته، عدم أو الدعوى يف الدليل انعدام عند وذلك عليها،
 أمام تعاىل اهلل باستشهاد نفيه أو احلق ثبوت تأكيد فهي اإلسالمي الفقه يف عنها ختتلف

ال : "تعاىل فقوله الكتاب فأما ،واإلمجاع والسنة الكتابة يف مشروعة واليمني (4)اضيالق
 قوليف السنة وأما. (5)"يـَُؤاِخذُُكْم اللَُّه بِاللَّْغِو يف أمَْيَاِنُكْم َوَلِكْن يـَُؤاِخذُُكْم مبَا َعقَّْدمُتْ اأَلمْيَانَ 

، مْ َدْعَواُهْم، الدََّعى نَاٌس ِدَماَء رَِجال  َوأَْمَواهلَُ َلْو يـُْعَطى النَّاُس بِ " وسلم عليه اهلل صلى الرسول
 .(6)"َوَلِكنَّ اْلَيِمنَي َعَلى اْلُمدََّعى َعَلْيهِ 

                                                           

 . 913ص  ،مرجع سابق: أمحد نشأت( 1)
 . ومابعدها 911 ص  .سابق مرجع .املدين القانون شرح يف الوسيط :السنهوريعبد الرزاق ( 2)
 -هاشم حممد حممود :راجع .ديانته يف املقرره باألوضاع أداءها يؤدها مل ملن مث من ويكون ، دينياً  عمالً  بذلك وتعد( 3)

 .1 رقم هامش ، 311 ص ،سابق مرجع ،الوضعية واألنظمة اإلسالمي الفقه يف اإلثبات ونظام القضاء
  .315 ص ،سابق مرجع  :الزحيلي حممد( 4)

 . . 391 ص ،سابق مرجع ،املدين والقانون اإلسالمي الفقه يف الشرعي واإلثبات القضاء:  الظبياين صاحل      
  .75  اآلية - املائدة سورة( 5)
صحيح   حييي بن شرف أبو زكريا النووي :احلديث نص راجع  ومسلم البصاري اإلمامان رواه - عليه متفق احلديث( 6)

 :انظر. 1111رقم . باب اليمني على املدعى عليه. 3ج.كتاب االقضية  . مسلم
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5244&idto=5246&bk_no=53

&ID=791  
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 عليه يقع من إرادة اجتاه: بأهنا احلامسة اليمني تعريف إىل الوصول من خالل ذلك ميكن
 حلسم فيها متنازع عةواق يف خصمه وضمري ذمة إىل اإلحتكام إىل من اخلصمني ثباتاإل عبء
  .القضاء منعا للتعسف إشراف حتت النزاع

 هي بل يدعيه، ما ثباتإل اخلصم يقدمه دليال ليست احلامسة فاليمني املفاهيم، هلذه وطبقا
 يدعيه ما إثبات عن يعجز عندما خصمه وضمري ذمة إىل اخلصم هبا إحتياطية حيتكم وسيلة

 لذلك ،(1)النزاع حسم إىل توجيهها وراء من اخلصم فإذ ويهد القانون، يتطلبه الذي بالدليل
 أو املدعي لصاحل احلكم إما توجيهها ، لذلك يرتتب على(2)احلامسة باليمني تسميتها جاءت
 .النكول عنها أو اليمني هذه حلف حبسب وذلك عليه، املدعى

سم إىل اليت تؤدى أمام القضاء، وهي تنق" اليمني القضائية"املرادة هنا هي : واليمني
 . اليمني املتممة، واليمني احلامسة: قسمني

 اليمين الحاسمة : أوال
. (3)وهي ميني يوجهها اخلصم إىل خصمه عندما يعوزه كل دليل آخر حىت حيسم هبا النزاع

خر طاملا أعوزه الدليل، فيحتكم إىل ضمري اخلصم اآل ثباتوتكون عند عجز اخلصم عن اإل
 . (4)ثباتوهي وسيلة لإلعفاء من اإل

 : اليمين المتممة: ثانيا
ويقصد هبا إنارة القاضي  ،(5)وهي اليت يوجهها القاضي من تلقاء نفسه إىل أحد اخلصمني

فهي ليست عقدا وال  ،(6)وإراحة ضمريه عندما تكون األدلة املقدمة يف الدعوى غري كافية
بة منه يف استقصاء صلحا وال عمال قانونيا وال حىت دليل وإمنا هي إجراء يتصذه القاضي رغ

                                                           

، ص 1551، املوجز يف الطرق املدنية لإلثبات يف التشريع اجلزائري وفق آخر التعديالت، الطبعة األوىل: حممد زهدور( 1)
95 . 

،ص  1551البينات يف املواد املدنية والتجارية، مجعية عمال املطابع التعاونية، الطبعة الثانية، : مفلح عواد القضاة( 2)
111 . 

 . 955ص  1املرجع السابق ج: سليمان مرقس( 3)
  .122ص  ،مرجع سابق: عبد املنعم فرج الصدة .2/919مرجع سابق، ، الوسيط: السنهوري( 4)
 . 1/117مرجع سابق : سليمان مرقس( 5)
احلكم  21ص  21اجملموعة الرمسية للمحاكم الوطنية املصرية السنة  1522يونيه  13حكم حمكمة ببا اجلزائية جلسة ( 6)

 . 21ص  11جملة التشريع والقضاء املصتلطة س  1513ديسمرب  2، استئناف خمتلط يف 11رقم 
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احلقيقة، مبا له من دور توجيهي يف الدعوى أعطاه إياه املشرع خروجا على مبدأ احلياد الذي 
 . (1)يقصر وظيفة القضاء على تقدير األدلة اليت تقدم إليه فحسب
أمام القضاء العادي نص  ثباتوكال من اليمني احلامسة واملتمة تعترب دليال من أدلة اإل

، وهلا تطبيقات 131إىل  111يف املواد من  1517لسنة  29رقم  ثباتنون اإلعليهما يف قا
 . عديدة يف أحكام حمكمة النقض

 : من اليمين الحاسمة واليمين المتممة اإلداريموقف القضاء  :ثالثا
أمام القضاء  ثباتاعتبار اليمني احلامسة من أدلة اإل عدم على اإلداري القضاء استقر

 اليمني بتوجيه االستعانة إمكانية عدم ، وبالتايل(2)اإلداريستقر عليه القضاء األنه أمر  اإلداري
 الدولة جملس ملوقف بالنسبة احلال هو كما متاًما ةاإلداري الدعوى طبيعة مع لتناقضها احلامسة

 بتاريخ الصادر املصرية اإلداري القضاء حمكمة حكم خالل من ذلك وجند الفرنسي،
 إىل احلامسة اليمني وجه قد الثالث اخلصم كان إذا" :بأنه القول فيه ءجا والذي م،1591/6/21
 إال يوًما، ستني من أكثر الدعوى رفع وبني تظلمه حبفظ علمه بني ينقض مل أنه على املدعي

 الدفع يف املنازعة حسم على احلكومة حمامي اعرتض للحلف استعداده املدعي أبدى حني أنه
 هذه على املنازعة تلك حسم دام ما املدعي إىل اليمني توجيه معه امتنع مما الطريقة هبذه

 ".بطبيعته التجزئة يقبل ال مما الصورة
فقد سكتت النصوص عن اإلشارة إليها أمام  اإلداري القاضي أما اليمني املتممة أمام

 سواء يف فرنسا أو يف مصر أو يف اجلزائر، وقد أمجع الفقه على استبعادها يف اإلداريالقضاء 
حق اإلدارة خلروجها عن طبيعة اإلجراءات املوضوعية وتعلقها بأحاسيس ومشاعر داخلية 

 بني اخلصوم املساواة مببدأ إخالهلا إىل باإلضافة وشصصية، أما توجيهها إىل الفرد دون اإلدارة،
 فيما يتعلق أمر مستبعد وهذا الطرفني من لكل توجيهها يفرتض إذ اإلدارة وجهة الفرد ومها
 أو أو مصر يف فرنسا سواء القضائي التنظيم قانون يف نص وجود عدم بسبب وأخريًا دارة،باإل

                                                           

وما  1/111 2119.بريوت. مكتبة صادر دار املنشورات احلقوقية. احملاكمات املدنيةالوجيز يف أصول : ادوارد عيد( 1)
 . 111ص  ،مرجع سابق: عبد املنعم الصده. بعدها

ف 515ص 1ق جمموعة سنة2لسنة  129يف القضية رقم  21/1/1591حكم حمكمة القضاء اإلداري يف( 2)
  .م.غ.ق.251

C.E: 29 Nov 1851 “ Pelissier ‘ Rec. p. 270  et S. 1852-2-154.  
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 وبالتايل مل يعترب القضاء (1)الدعوى أجل حتقيق من املتممة اليمني توجيه وجوب على اجلزائر
 . اليت تثبت هبا الوقائع أمامه ثباتاليمني احلامسة واليمني املتممة من أدلة اإل اإلداري

 ألنة، اإلداريمع طبيعة الدعوى  ـىايل بأن كال من اليمني احلامسة واليمني املتممة تتنافوبالت
ة تكون يف العادة مسجلة سلفا مبلفات وسجالت، األمر الذي يتيح اإلداريوقائع املنازعة 

للمحكمة أن حتصل على الدليل الالزم منها ومن مث تكون اليمني مستبعدة متاما أمام القضاء 
 .(2)اإلداري

من توجيه اليمني املتممة  اإلداريألنه ال يوجد ما مينع القاضي  ،والبعض يرى جواز ذلك
لألفراد فقط لتنويره والستكمال عقيدته واالستئناس هبا وفقا لتقديره اخلاص دون أي قيد أو 

 ملزم، وألهنا تتفق مع طبيعة األفراد، والقاضي يعامل كل طرف مبا يتفق مع ترتيب أثر قانوين
 .، وهو ما نؤيده(3)طبيعته وظروفه

                                                           

. 2111املرافعات اإلدارية يف قضاء جملس الدولة، منشأة املعارف االسكندرية، سنة : محدي ياسني عكاشة( 1)
 . 1199.ص

ياسني  يمحد.، د177ص  ،مرجع سابق: عبد العزيز بديوي.، د117ص  ،مرجع سابق: يمصطفى أبوزيد فهم( 2)
 . 1199ص  ،مرجع سابق: عكاشه

 . 355ص  ،مرجع سابق :، د أمحد كمال الدين موسى311ص  ،مرجع سابق: يفى كمال وصفمصط( 3)
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 ةاإلداريالحديثة في المنازعات  ثباتأدلة اإل: الفصل الثالث

ن شهد العامل تطور مل أىل إلقد ظل التطور العلمي يسري يوم بعد يوم وسنة بعد سنة 
فظهرت احلاسبات االلكرتونية والفاكس والتلكس  ،يشهده من قبل يف ثورة االتصاالت

والذي فاق بسرعته  ،خر ما ظهر االنرتنتآوكان  ،نقلة وغريها من االجهزة املتطورةواهلواتف املت
 .(1)وسهولة استصدامه كل وسائل االتصاالت اليت سبقته

ىل اجياد إاالنفجار املعلومايت اهلائل و فقد أدت هذه املعلوماتية وتراكمها املتواصل والسريع 
اع أحد على وجه اخلليقة أن يلم هبذا التطور وسائل االتصال احلديثة اليت لوالها ملا استط

و صفحات الكتب البد من أوالكم اهلائل من املعلومات أو حىت أن خيزهنا العقل البشري 
 واليت أصبحت تعترباالنرتنت  توجود قناة مناسبة يتم نقل وتبادل املعلومات من خالهلا فكان

احلديث يف هذا اجملال عن أحدث وبذلك سنتناول  وسيلة من وسائل االتصال احلديثة،أهم 
أحدثت ثورة مل حتدثها أي وسيلة اتصال سبقتها وهي وسيلة من وسائل االتصال احلديثة اليت 

 .ثباتهام يف اإل االنرتنت، ملا له من دور
وقد قلل الفقيه عبد الرزاق السنهوري من أمهية األدلة العلمية قبل عقود وقبل هذا التطور 

ك أن ما ثبت بطريق علمي فإنه ال يعترب حقيقة ثابتة وليست إال فروضا التكنولوجي معتربا ذل
   .(2)، مث ينكشف بعد ذلك خطؤهاغري دقيقة

، التلكس والفاكس (مبحث أول)الكتابة االلكرتونية  :وسنتناول باحلديث يف هذا الفصل
 .(حث رابعمب) التسجيالت املرئية والصوتية، (مبحث ثالث)الربيد االلكرتوين ، (مبحث ثان)

                                                           
 .1ص 1573بريوت . دار جمدالوي للنشر والتوزيع . دراسات يف التلكس والتلربنرت: عبد الرمحن املبيضني ( 1)
 .19و 11ص. الوسيط يف شرح القانون املدين، مرجع سابق: عبد الرزاق السنهوري( 2)
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  اإللكترونية الكتابة: المبحث األول
، لكن هذا الدليل حمل إثباتوأن تناولنا الكتابة العادية كدليل  األولسبق يف الفصل 

اعتمدها  وهي من األدلة العلمية احلديثة، الدراسة له خصوصية نظرا لتعلقه باجملال االلكرتوين
التشريعات  ، حيث اعتمدهتا الكثري من2119يل املشرع اجلزائري يف القانون املدين يف تعد

 يف توافرها الواجب والشروط( مطلب أول)العاملية، وبالتايل سنتناول يف هذا املبحث، مفهومها 
 (.مطلب ثالث)حجية الكتابة االلكرتونية و ( مطلب ثان)اإللكرتونية  الكتابة

 مفهومها: المطلب األول
التوقيع اإللكرتوين  قانون املادة األوىل من خالل عرف املشرع املصري احملرر اإللكرتوين يف

احملرر اإللكرتوين كل رسالة بيانات تتضمن معلومات، تنشأ أو ختزن أو ترسل أو "املصري 
 .(1)"تستقبل كليا أو جزئيا بوسيلة إلكرتونية أو فنية أو ضوئية أو بأي وسيلة أخرى مشاهبة

لوسيلة اإللكرتونية أو ما يف حكمها عند اهو " :احملرر اإللكرتوين أما الفقه فقد عرف
 .(2)"إنشاء هذه الرسالة أو ختزينها أو إرساهلا أو استقباهلا

 للمستجدات مواكبا وجاء غريه يف التشريعات املقارنة، عن اجلزائري التشريع خيتلف ملو 
 أحكام متومت ُعّدلت إذ الدويل؛ التجاري للقانون املتحدة األمم جلنة هبا نادت اليت القانونية
 أين 2005 يونيو 20 يف املؤرخ (3)11-19رقم  القانون مبوجب ثباتباإل املتعلقة املدين القانون

  .321املادة  وعدلت 1 مكرر  323 -و مكرر 323 املادتني أضيفت
 أو حروف تسلسل من بالكتابة ثباتاإل ينتج": أنه مكرر 323 املادة نصت حيث

 تتضمنها اليت الوسيلة كانت مهما مفهوم معىن ذات رموز أو عالمات أية أو أرقام أو أوصاف
 ."إرساهلا طرق وكذا

 اإللكرتوين الشكل يف بالكتابة ثباتاإل يعترب" :أنه فنصت على 1 مكرر 323 املادة أما
 أن و أصدرها الذي الشصص هوية من التأكد إمكانية بشرط الورق على بالكتابة ثباتكاإل

 ."سالمتها ضمنت ظروف يف وحمفوظة معدة تكون
 :التالية النقاط يف وذلك أحكام من فيهما جاء ما استقراء حناول املادتني ذكر بعد

                                                           
 21هـ املوافق لـ 1129ب صدر يف غرة ربيع األول /1املادة . 2111لسنة   19نون التوقيع االلكرتوين املصري رقم قا(  1)

 .القاهرة. مكتبة القوانني العربية( 22/1/2111ج ر .)2111أفريل 
 .91، ص2111كندرية التوقيع اإللكرتوين يف النظم القانونية املقارنة، دار الفكر اجلامعي، اإلس: عبد الفتاح بيومي( 2)
 .17 صفحة  . 2005 يونيو 26 يف مؤرخة 44 رقم الرمسية اجلريدة يف منشور( 3)
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 جامعا ليكون جدا واسعا فجعله الكتابة مدلول عّرف مرة ألول اجلزائري املشرع أنّ  :أوال
 كان ماهم احلديثة أم )التقليدية (الورق على سواء الكتابة أنواع كل على للتطبيق وقابال
 عن الكالم حني طبعا هذا ينطبق و تدوينها، املراد املعاين عن التعبري هبا طريقة أو اهشكل

 أشكال تباعا اجلزائري املدين القانون من 324 املادة فيها اليت تتطلب الرمسية ال العرفية احملررات
 .للقانون وفقا حمددة

 ميكن الكتابة أن قيل فقد ،القدمي منذ القانوين الفقه به قال ملا وفقا جاءت الفكرة وهذه
 حملية باصطالحات أو ميتة بلغة أو مفتاحها، الطرفني مع يكون اصطالحية بلغة تكون أن

 باآللة يكون أن يصح اليد خبط مكتوب احملرر يكون أن يصح وكما ،(1)مفهومة تكون حبيث
 .(2)مطبوع أم الكاتبة

 وأن نقلها، و البيانات لتحرير عددةمت وسائل زالت ما و أفرزت التكنولوجيا أن جند واليوم
 هلا املثبتة احملررات وحترر عربها تربم االقتصاد يف واملؤثر الكبري احلجم ذات التصرفات من الكثري
 .مستجد لكل قابال لينا يكون أن التشريع على لزاما كان وعليه فيها؛

 من تتم الذي يطالوس و احملرر يف كشرط أو كمفهوم الكتابة بني فصل املشرع أن :ثانيا
 وسيط عرب أو ورقي وسيط أكان سواء، مادية غري أو مادية دعامة على أكانت خالله، فسواء

سنة  تعديل 1316 املادة يف عليه منصوص املبدأ وهذا الثبوتية، قوهتا على ال يؤثر فهذا الكرتوين
 وسيلة وال اعتبار حمل الكتابة عليها املوجود الدعامة الفرنسي، فألن القانون املدين من2000 
 على احلفاظ هو النقل وسيلة أو الدعامة دور خيص فيما األساسي معياره املشرع فكأن لنقلها،

 التصزين وسائل من اللني، وغريها الصلب، القرص الورق، القرص :الوسيلة هذه الكتابة، وأمثلة
 بواسطة لكرتويناإل لألوراق، النقل املادي أو النقل اليدوي: النقل وسائل احلديثة، ومن

 ،االلرتنت ،االنرتنت احلواسيب طريق شبكات عن أو (3)الكهرومغناطيسية املوجات
 .اإللكرتوين الربيد أو اإلكسرتنت،

 على أكد والذي الفرنسي، الفقه و القضاء :عليه سار املبدأ هذا أن اإلشارة جتدر و
 .(4)شائهاإن يف املستصدمة املادة أو األداة و الكتابة بني الفصل ضرورة

                                                           
 .122ص  .سابق مرجع رسالة االثبات،: نشأت أمحد( 1)
 .211ص  .2113لبنان .بريوت.احلليب ،منشورات التجارية و املدنية املواد يف اإلثبات أصول :قاسم  حسن حممد( 2)
 .التلكس و الفاكس عمل مبدأ وهي( 3)
 .171ص ، 2111. اإلسكندرية. دار اجلامعة اجلديدة. التوقيع االلكرتوين  :احلميد عبد ثروت(  4)
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 فهي الدعامة تعبري، أما هي الكتابة أن وخاصة الصواب عني هو الفصل هذا أن رأينا ويف
 الدال املعىن ذات الرموز أو العالمات أو األرقام أو األوصاف أو احلروف تظهر الذي حقلها

 ألحكامل جتميد مبثابة هو نقلها وسيلة أو عليها املوجودة بالدعامة الكتابة فربط لذلك عليه، و
 .ومدهشة ملحوظة بسرعة متطور واقع مقابل يف ثباتباإل املتعلقة القانونية
 يف كما خاص قانون يضع مل و إليهما املشار املادتني عّدل اجلزائري املشرع أنّ  :ثالثا

 الكتابة إعداد طريقة ال و اهلوية إثبات كيفية حيل ومل املصري، التشريع مثل التشريعات بعض
 بنص الفرنسي، بل اكتفى املشرع فعل كما التنظيم، إىل حفظها طريقة وال شروطها أو

 تأسس بوابة الكرتونية 113للمادة مقتضب يف قانون الصفقات العمومية، حيث طبقا 
 .(1)للصفقات العمومية لدى الوزير املكلف باملالية

ميكن حيث  111كذلك النص على تبادل املعلومات بالطريقة االلكرتونية طبقا للمادة 
املصاحل املتعاقدة أن تضع وثائق الدعوة إىل املنافسة حتت تصرف املتعاهدين أو املرتشحني 
للصفقات العمومية بطريقة الكرتونية، وميكن أن يرد املتعاهدون للصفقات العمومية على 

 .(2)الدعوى إىل املنافسة بطريقة الكرتونية
 بالكتابة ثباتاإل أن إىل وصرحية واضحة بصيغة املادة أشارت :الوظيفي التعادل مبدأ رابعا

 هوية من التأكد إمكانية بشرط الورق على بالكتابة ثباتلإل مساو اإللكرتوين الشكل يف
 سالمتها، نفصِّل يف تضمن ظروف يف حمفوظة و معدة تكون أن و أصدرها، الذي الشصص

 .اإللكرتونية الكتابة حجية عن الكالم حني النقطة هذه
 اإللكترونية  الكتابة في توافرها الواجب الشروط: يالثان المطلب

 يف والقضاء الفقه اشرتطه وما اجلزائري املدين التقنني من مكرر 323 املادة نص باستقراء
 ميكننا الدويل التجاري للقانون املتحدة األمم جلنة دليل و النموذجية والقوانني التقليدية الكتابة
 ومفهومة  واضحة تعبريية داللة ذات الكتابة تكون أن: يف يةاإللكرتون الكتابة شروط أهم حصر
 الفرع) اسرتجاعها وميكن حمفوظة وأخريا ،(الثاين الفرع ) موثوقة و موقعة و ،)األول الفرع

 .(الثالث
                                                           

. يتضمن تنظيم الصفقات العمومية املعدل 2111اكتوبر  11مؤرخ يف  231-11من املرسوم الرئاسي  113املادة ( 1)
 .97ريدة الرمسية عدد اجل. القسم املتعلق باالتصال بالطريقة االلكرتونية

 2111أكتوبر سنة   1املوافق   1131شوال عام 27املؤرخ يف  236 - 11من املرسوم الرئاسي رقم  111و 113املواد ( 2)
 .واملتضمن تنظيم الصفقات العمومية املعدل واملتمم 
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 ومفهومة واضحة تعبيرية داللة ذات: األول الفرع
 "..مفهوم معىن ذات"... :بقوهلا صراحة مكرر 323 املادة نص صلب يف الشرط هذا جاء

 وذلك ورقية، الدعامة كانت حينما مطروحا يكن مل اإلشكال هذا أن إال مألوف، شرط وهو
 و برسوم تكتب فيها املستعملة الكتابة أن مألوفة، وثانيهما الطريقة هذه أن هو أوهلما لسببني
 إليها نظرال فيكفي لقراءهتا معني برنامج أو نظام أو لوسيط حتتاج وال مباشرة تقرأ أشكال
 مبصدر متعلقة كانت إذا ما القول و داللتها إىل الوصول وبالتايل معانيها لفك اجملردة بالعني
  .ال أم هإثبات املراد احلق

 عليها التدوين و مادية، غري أي الكرتونية أصبحت فالدعامة اختلف فاألمر اليوم أما
 الدعامات هذه أن همها، إذف و لقراءهتا إليها الوصول كذا و خاصة لقواعد خيضع أصبح

 الشاشة مثل املادية باملكونات املتعلق ذلك أي :مادي :عنصرين من تتكون (1)اإللكرتونية
 . وغريها األقراص قارئ األقراص، و و املفاتيح ولوحة

 وذلك اآليل احلاسب وبرنامج  الكمبيوتر برنامج يتناول الذي اجلزء وهو :مادي غري عنصر
 أو شكلها كان مهما معينة معلومات فإلدخال وعليه .(2)احملمولة البياناتو  املعلومات لتشغيل
 لإلطالع بالنسبة الشأن وكذلك معنوي و مادي وسيط من بد ال الكرتوين جهاز يف صيغتها
 املوجودة الدعامة و الكتابة بني الفصل عدم :ملبدأ تطبيقا إشكالية يطرح ال كله وهذا عليها،
 الطريقة إىل إرجاعها ميكن مبعىن منها، نسخ أخذ و عليها إلطالعا ميكن أنه وخاصة عليه،

 .طباعتها طريق عن ورقية لتكن و مادية دعامة على أي التقليدية
 معادالت شكل يف تكون اإللكرتونية الكتابة أن رغم نهإ القول ميكن وكصالصة

 احلاسوب، شاشة خالل من وإخراجها البيانات إدخال عمليات خالل من تنفذ وخوارزميات
 االعرتاف على أثر ذي غري ذلك أن إال ،مباشرة بطريقة يكون ال عليها واإلطالع قراءهتا أن و

 كانت مهما:"...نصت حيث ذلك مكرر 323 املادة يف املشرع كرس وقد ؛إثبات كدليل هبا
 كيفية ال و احلاسب عمل مبدأ يهم ال إذن ،"إرساهلا طرق وكذا تتضمنها اليت الوسيلة
 .متاحة احملرر يف جاء ما قراءة إمكانية أن فاملهم احملرر على عاالطال

                                                           
دأ عملها واحد و إن تنوعت معظم األجهزة االلكرتونية عبارة عن حواسيب كوهنا تعمل بتقنية اإلعالم اآليل فمب( 1)

 .وظائفها و قدراهتا
 .113، ص 2111بريوت . منشورات احلليب احلقوقية. محاية برامج الكمبيوتر: مغبغبنعيم ( 2)
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 أكان سواء هإثبات املراد احلق مصدر على منصبة الكتابة هذه تكون أن املهم الثاين والشيء
 .ثباتاإل مبحل واملتعلقة املهمة، العناصر على احملرر صلب حيتوي أن أي مادي، أم قانوين

 ترونيااللك التوقيع: الفرع الثاني
 عامل إن إذ به، املقصود حتديد منا يقتضي حديث مصطلح اإللكرتوين التوقيع ظهور إن
 تلك توثيق على وعمل اإللكرتوين للتوقيع عديدة وصوًرا أشكاال أظهر قد اإللكرتونية التجارة

 هوية حتديد اإللكرتوين يهدف إىل التوقيع ألن ونظرًا به، القانوين لتنال اإلعرتاف التوقيعات
السند حىت يصبح دليال قانونيا  مضمون على باملوافقة عن إرادته والتعبري املوقع الشصص

التوقيع  حتقيق مدى يف البحث منا فإن األمر يتطلب لذلك ة،اإلدارييف املنازعات  ثباتلإل
 مدى عليها يتوقف هذه املسألة إن إذ ،"التقليدي" العادي التوقيع لوظائف اإللكرتوين
 إن به عدم االعرتاف أو الوظائف، تلك حيقق كان إن اإللكرتوين انوين بالتوقيعالق االعرتاف

 .ذلك عن عجز
 :اإللكرتوين التوقيع تعريف

 التوقيعات بشأن املوحدة القواعد (ونستريالاأل) الدولية للتجارة املتحدة األمم جلنة وضعت
 وقد اإللكرتوين، وقيعبالت خاصة قواعد وضع يف الدول مساعدة أجل من اإللكرتونية، وذلك

 : عن عبارة بأنه اإللكرتوين للتوقيع تعريف املوحدة القواعد يف ورد
 منطقًيا، هبا مرتبطة أو إليها مضافة أو بيانات رسالة يف مدرجة إلكرتوين شكل يف بيانات"
 على املوقع موافقة وبيان البيانات رسالة إىل بالنسبة املوقع هوية بتعيني تستصدم أن وجيوز

  .(1)"البيانات رسالة يف الواردة ملعلوماتا
 حمددا تعريًفا منها لكل ووضع بنوعني، اإللكرتوين التوقيع األورويب االحتاد وقد عرف

  :(2)ومها
 مبعلومات متعلقة إلكرتوين شكل على معلومات عن عبارة ":اإللكرتوين التوقيع -1

 ."للتوثيق أداة وتستصدم وثيًقا، ارتباطًا هبا ومرتبطة أخرى إلكرتونية
 :يكون أن فيه يشرتط إلكرتوين توقيع "عن عبارة هو املعزز اإللكرتوين التوقيع -2

                                                           
 املتحدة، لألمم العامة اجلمعية األمانة، من مذكرة 2111سبتمرب  15- 18 فينيا السابعة الدورة ونستريالاأل وثائق( 1)

 .11ص Add   71   (A/CN.G/WG.IV/WP 1)حتت رقم 
حجية التوقيع االلكرتوين يف التشريع األردين، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية : فياض القضاة/غازي أبو عرايب (2)

 .115، ص2111والقانونية، العدد األول، دمشق 
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 .التوقيع صاحب مع نوعه من فريًدا ارتبطًا مرتبطًا -أ
 .باستصدامه عليه والتعرف التوقيع صاحب حتديد على قادرًا -ب
 .التامة السرية صاحبه فيها يضمن وسائل فيه تستصدم -ج
 ."املعلومات يف تغيري أي يكشف إنه حيث الرسالة يف احملتواه املعلومات مع رتبطًام - د

هو إجراء معني يقوم به الشصص املراد توقيعه وبالتايل ميكننا القول بأن التوقيع االلكرتوين 
على احملرر سواء كان هذا االجراء على شكل رقم أو إشارة الكرتونية معينة حمفوظة بشكل آمن 

نع من استعماهلا من قبل الغري، وتعطي الثقة يف صدورها تفيد بأن هذا التوقيع بالفعل وسرية مت
 . صدر من صاحبه

، 321ومل يعط املشرع اجلزائري تعريفا واضحا للتوقيع االلكرتوين غري النص عليه يف املادة 
نص جاءت يف حميلة ذلك للشروط اليت : "...ويعتد بالتوقيع االلكرتوين: "حيث نصت على

، وعليه فإن شرط التوقيع الزم ..."وية الشصصه، بشرط التأكد من ..."1مكرر 323املادة 
، ورغم أن احملرر اإللكرتوين عريف إال أن الفرق ثباتلكرتونية يف اإللالعتداد حبجية الكتابة اإل

ك ري بينه وبني احملررات العرفية على دعامات مادية أي يف الشكل التقليدي هو أن هناهاجلو 
ما يقوم مقام التوقيع عليها يف هذه األخرية، وتتمثل يف حترير السند خبط اليد ووضع بصمة 

فلو قدم  ،وباملقابل فهي الزمة يف احملررات اإللكرتونية ،( جزائريمدين 321املادة )اإلصبع 
دون أن تستصدم أي ( Word)لكرتونيا حممال على قرص لني يقرأ يف نظام الوارد إخصم حمررا 

فإن هذا احملرر ال ميكن ( التوقيع اإللكرتوين)يقة لتعيني هوية الشصص والتدليل عليه طر 
، كون نظام الوارد ال يوفر أي محاية إثباتاالعتداد به ككتابة ومن مثة استبعاده كدليل 

للمستند من حيث العبث مبحتواه وتغيري ما جاء فيه من بيانات وال ميكن اكتشاف ذلك 
فة األساسية للتوقيع يف جمال الكتابة اإللكرتونية كما سنبني ذلك يف التحريف وهي الوظي

 . (1)حينه

                                                           
القانون وجود توقيع من شصص، حيثما يشرتط  -1" من القانون النموذجي للتوقيع اإللكرتوين 1فقرة  1نصت املادة ( 1)

يعد ذلك االشرتاط مستوىف بالنسبة إىل رسالة البيانات إذا استصدم توقيع الكرتوين يعول عليه بالقدر يتناسب للغرض 
 3أما فقرهتا . "الذي أنشئت أو أبلغت من أجله رسالة البيانات، يف ضوء كل ظروف مبا يف ذلك أي اتفاق ذي صلة

إذا كان الغرض من اشرتاط التوقيع :" الكالم عن شروط التعويل عن التوقيع اإللكرتوين نصت مبناسبة" د"يف نقطتها 
 "قانونا هو تأكيد سالمة املعلومات اليت يتعلق هبا التوقيع و كان أي تغيري جيرى يف تلك املعلومات بعد وقت التوقيع 
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 إمكانية الحفظ واالسترجاع: الفرع الثالث
اشرتط أيضا املشرع اجلزائري أن تكون الكتابة معدة و حمفوظة يف ظروف تضمن سالمتها 

 (.مكرر مدين 323املادة )

من القانون النموذجي بشأن التجارة  11و  7ذا بناءا على املادتني هويتوفر شرط احلفظ 
وقت الذي أنشئت فيه إذا وجد ما يعول عليه لتأكيد سالمة املعلومات منذ ال: االلكرتونية

للمرة األوىل يف شكلها النهائي، ومعيار تقدير سالمة املعلومات هو حتديد ما إذا كانت قد 
بالشكل الذي أنشئت أو أرسلت أو  بقيت مكتملة ودون تغيري أي االحتفاظ برسالة البيانات

 .دقة املعلومات اليت أنشئت أو أرسلت أو استلمت إثباتاستلمت به أو بشكل ميكن 

أما شرط االسرتجاع فهو مرتبط بالشرط السابق و معناه إمكانية اإلطالع على املعلومات 
ها الحقا بعد الواردة يف رسالة البيانات على حنو يتيح استصدامها عند احلاجة بالرجوع إلي

إعدادها وحفظها وإرساهلا، وهذا بطبيعة احلال يستلزم حفظ النظام أو الربنامج الذي اعتمد يف 
إنشاء وحفظ وختزين البيانات وذلك ألنه النظام املؤهل لقراءة ما جاء يف احملرر اإللكرتوين، وهو 

لقانون النموذجي للتوقيع من ا 5املادة .." )وجد أهنا توفر معيارا موضوعيا"...املقصود بعبارة 
فاملقصود منها هو ..." على حنو يتيح استعماهلا "أما عبارة (. اإللكرتوين املشار إليه آنفا

 .(1)االستصدام البشري وأيضا االستصدام بواسطة جهاز احلاسوب

يف  ثباتومن خالل عرض هذه الشروط نالحظ أن التعديل والتتمة اليت مست قواعد اإل
اجلزائري جاءت عامة، أي بتقرير مبادئ عامة فقط، حيث أنه لشرح الشروط  القانون املدين

جلأنا إىل القوانني النموذجية للجنة األمم املتحدة اليت كرستها أغلبية التشريعات الداخلية 
املقارنة بصفة صرحية و مطولة يف حماولة منها إىل حصر املوضوع، و معاجلته من خمتلف الزوايا 

ا  ،القانونية، بل أكثر من ذلك فقد أفردت بعض التشريعات قوانني خاصةالتقنية منها و  و رمبَّ
أن السبب الذي جعل املشرع اجلزائري يكتفي مبجرد إيراد مبادئ عامة هو حذره من فتح 

 .اجملال واسعا ملفهوم حديث ومعاصر مل تستقر مفاهيمه بشكل بات وواضح بعد

                                                           
 .قانون النموذجي املتعلق بالتجارة اإللكرتونيةللتوضيح ال..الوثائق الرمسية لألمم املتحدة...دليل اإلشرتاع(  1)
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 يةحجية الكتابة االلكترون: المطلب الثالث
مكانية التأكد إبشرط  ،على الورق ثباتكاإل  ،بالكتابة يف الشكل اإللكرتوين ثباتيعترب اإل

 ،(1) وأن تكون معدة وحمفوظة يف ظروف تضمن سالمتها ،من هوية الشصص الذي أصدرها
لقد أسس املشرع من خالل هذا النص التعادل الوظيفي بني الكتابة يف الشكل اإللكرتوين 

 : طالقه بل قيده بشرطني مهاإلورق ولكن مل يأخذ به على والكتابة على ا
لكن  : نه هذه الكتابةمإمكانية التأكد من هوية الشصص الذي صدرت : الشرط األول

 يبقى معلقا كونه يصعب على القاضياملشرع مل ينظم بعد هذا الشرط لذلك فإن تطبيقها 
 . التثبت من هوية من صدرت عنه الكتابة

 ل على مصداقيتهاأن تكون حمفوظة يف ظروف تضمن سالمتها وتد: الشرط الثاين
 أمر تقدير تلك املدة للقاضي ولكنويرتك  ،وصالحيتها ملدة طويلة دون تلف أو تعديل حملتواه

 . سنة 19ال ينبغي أن تقل عن فرتة التقادم وهي كقاعدة عامة 
ل املطروح أيضا حول وبتوفر هذين الشرطني يصبح للمحرر االلكرتوين حجية ولكن التساؤ 

نوع الكتابة اليت ميكن أن تعادل يف حجيتها الكتابة بالشكل اإللكرتوين؟ هل هلا حجية العقود 
الرمسية أم احملررات العرفية، ويف هذا اختلفت اآلراء فمنهم من اعترب حجية الكتابة اإللكرتونية 

ضمن  1مكرر  323واملادة مكرر  323معادلة للعقود الرمسية ألن املشرع أدرجها يف املادة 
بالكتابة، وبالتايل ميكن أن تعادل الكتابة  ثباتيف مقدمة الفصل اخلاص باإل ثباتقواعد اإل

الرمسية، يف حني ذهب بعض الفقه إىل اعتبار أن حجية احملررات اإللكرتونية معادلة للمحررات 
ميكن  وتوقيعها، يف حني الالعرفية ألن املشرع يف الكتابة الرمسية اشرتط حضور الضابط العام 

  . 321حضوره إذا ما تعلق األمر بالكتابة يف الشكل اإللكرتوين وهذا ما تشري إليه املادة 
 

                                                           
 .11-19من القانون املدين اجلزائري  1مكرر  323املادة (  1)
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 التلكس والفاكس: المبحث الثاني
التلكس هو نظام الرسال واستقبال الرسائل النصية، خضع للفحص والتجربة، وكان له خالل 

ولكن ، عمله كعمل الفاكس، فوالتجارة الدولية األعمالاملاضية أثرًا بارزًا على  القرن العشرين
أما الفاكس  ،أي بواسطة صحن مرِسل وآخر مستقِبل( ال سلكي)الفرق بينهما أن التلكس 

ذات األمهية نظرا  دلةاألمن والفاكس  التلكسيعترب ، و عن طريق سلك اهلاتف فيكون
 .حديثة أو مكتب جتاري منه ويندر أن ختلو مؤسسة يف جمال االتصاالت الستعماله الواسع

 (: مطلب ثان)يف والفاكس ( مطلب أول) يف نتناول يف هذا املبحث التلكسس
 التلكس: المطلب األول

 اهومن جماالت عدة يف تستصدم أصبحت اليت احلديثة االتصال وسائل من التلكس عتربي
التصاالت وإذا كان اهلاتف سيد اواملؤسسات،  األفراد بني والعقود الصفقات العمومية إجراء

 هو فما ة والتجارية،اإلداريحاليا سيد االتصاالت يف األعمال  احلديثة فإن التلكس يعد
 :التالية النقاط يف اإلجابة حناول ؟ثباتاإل يف حجيته وما التلكس

 التلكس مفهوم: الفرع األول
 البيانات يطبع بدعامة متصل مربق الكرتوين جهاز ":أنهالتلكس ب يعرف: تعريفه: أوال
 يستطيع و األسود، إليه باللون املرسل من الصادرة لبياناتاو  أمحر، بلون املرسل من الصادرة
 رده، تلقي إجيابه و إلرسال اجلهاز نفس ميلك آخر مشرتك أي مع رةمباش االتصال املشرتك

 .(1)إليه املرسل اجلهاز من نداء رمز و رقم مشرتك فلكل
 يستصدم فهو املتماثل بالتشفري يسمى ما طريق عن التلكس يعمل  :عمله طريقة: ثانيا

 ببعضهما متصلني ينجهاز  بني ينتقل أن ميكن معينا رمزا به أن يقصد و الذاهب، النداء نظام
 جهاز ويقوم ا،مهأحد من الراجع النداء استالم نفسه ميكن األسلوب هبذا و واحد، خبط

 السلكي، باالتصال االستالم و اإلرسال، طريق عن تتم اليت املكتوبة احلروف بتحويل التلكس
 ولتتح كهربائية إشارة إىل احلروف على الضغط فيتحول كهربائية نبضات إىل والالسلكي،

 فيه تنعكس الذي التلكس جهاز بتسلمها ليقوم أمواج خالل متر كهرومغناطيسية، إشارات إىل
 .(2)املرسل احلرف طبع إىل العملية

                                                           
 .51 ص .سابق مرجع:  نصريات حممد عالء(  1)
 .142 ص .سابق مرجع: احلميد عبد ثروت( 2)
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 املستفيد، بنك إىل برقية بالدفع اآلمر البنك حيرر: البنوك يف التلكس استصدام: ثالثا
 عدد يوقعه بوضع مث فيد،املست اسم و التحرير تاريخ حتديد مع معني مبلغ منه دفع يطلب

 قاعدة إىل تستند رياضية دالة عن ناتج وهو الربقية، يف زاوية على الشفرة، أو باملفتاح معروف
 املوظفني إال يعرفوهنا ال داخلهما حىت و الباعث، والبنك إليه، املرسل البنك إال يعرفها ال سرية

 الشفرة أو املفتاح حبل التلكس تلقي عند املراسل البنك العمليات، يقوم بتلك لإلذن املصولني
 نفس وجد فإذا بالدفع، اآلمر العميل البنك مع عليها املتفق وبالسرية املتبادلة، القاعدة حسب

 العددان اختلف إذا أما أمان، بكل العملية فينفذ اآلمر عن صادرة أهنا أدرك الربقية على العدد
 .الربقية أمر يف تللتثب اآلمر بالبنك يتصل و العملية اجناز فريفض

 له أنه يرتك مسة وأهم الوضوح و السرية و بالسرعة التلكس يتمتع: التلكس مميزات: رابعا
 الرسائل، لتبادل آمنة بيئة يعترب بذلك فهو ،(1)طريقه عن املرسلة للوثائق مكتوبا ماديا أثرا

 يقوم حمايد وسيط شصص مراقبتها و إدارهتا، يف يتحكم خاصة شبكة يف أنه يستصدم وخاصة
 املرسل جهاز تلقي من ويتحقق الرسالة، طريف هوية حيدد فالوسيط الربيد، شبيه ملكاتب بدور
 مدة خالل الرسائل تبادل على يدل مبا حيتفظ الوسيط أن مث اإلرسال عملية ويؤرخ للرسالة إليه

 .االستقبالو  اإلرسال بعملييت يتعلق فيما األمان من أدىن حدا تكفل اإلجراءات معينة، وهذه
 التلكس بحجية التشريعي االعتراف: الفرع الثاني

 قوانني معظم وكانت ومعارض، الفقه بني مؤيد بني جدل حمل التلكس حجية كانت لقد
  .به اعرتفت بعد يف ما لكن االستدالل، سبيل على إال حجية تعطيه أية ال ثباتاإل

نا بشأن النقل الدويل للبضائع عام وقد أكدت عليه اتفاقية األمم املتحدة املوقعة يف فيي
من هذه االتفاقية على أن ينصرف مصطلح الكتابة على  13حيث نصت يف املادة  1571

 . (2)املراسالت املوجهة يف شكل برقية أو تلكس
 كتابة والورق، فال يشرتط أن تكونخنلص من ذلك إىل عدم وجود ارتباط بني فكرة ال

 أمام قبول كل الدعامات يف التقليدي وهو ما يفتح البابالكتابة على ورق موقع باملفهوم 
 عربية األدلة التقليدية املكتوبةوقد حددت التشريعات ال ،أيًا كانت مادة صنعها ثباتجمال اإل

                                                           
 .2112عمان . دار الثقافة للنشر والتوزيع .احلجية القانونية لوسائل التقدم العلمي يف اإلثبات املدين: عباس العبودي( 1)

 .11 ص
 :مأخوذ من موع األمم املتحدة Wordنص االتفاقية كامل على شكل ( 2)

cms.unov.org/.../GetDocInOriginalFormat.drsx?DocID=841f7f95-8ba6 
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 ، كالرسائلثباتبالسندات الرمسية والسندات العادية، وسائر السندات األخرى املعتمدة يف اإل
 .(1)لتشريعات التلكس ضمن الدليل الكتايبوالربقيات ومل تذكر صراحة هذه ا

إن السند املستصرج من التلكس ال ميكن أن نعده حبكم السندات الرمسية، ألن هذا النوع 
من السندات يستلزم أن يثبت فيه موظف عام أو شصص مكلف خبدمة عامة ما مت على يديه 

السند املستصرج من التلكس أو ما أدىل به ذوو الشأن طبقا للقانون ويف حدود صالحياته، أما 
صداره هذه الشروط، فقد يصدر من قبل األفراد املشرتكني بعقد اشرتاك يف إفال تراعى يف 

شبكة التلكس مع شبكة االتصاالت والربيد، وبالتايل ال ميكن اعتبار هذه السندات سندات 
ة عليها والتلكس ال رمسية ألن هذه السندات تستلزم توقيع املوظف الرمسي وختم االدارة العمومي

 .يتضمن سوى كتابة مطبوعة فقط
التلكس وغريه من األدلة احلديثة فرض نفسه يف التعامل وشاع استصدامه يف جماالت عدة 

ال يقل شأنا ن األدلة الكتابية، ال بل أصبحت دليال عصريا أفضل من  إثباتبوصفه دليل 
أن  (2)يرى الدكتور عباس العبوديمتام العقد بأقصر وقت وأقل جهد وأقل نفقات، و إناحية 

، البد أن يتضمن ثباتالسند املستصرج من التلكس لكي يكون دليال كتابيا كامال يف اإل
ليه السند، حبيث ميكن االعتداد إمها الكتابة والتوقيع عليه من قبل الشصص املنسوب : شرطني

 . به كسند خاص
ولية اليت اعتربت أن مصطلح الكتابة قيات الداويف فرنسا أخذ املشرع مبا أخذت به االتف

أن التلكس يف فرنسا " بوريس ستارك"، حيث يعترب الفقيه الفرنسي (3)يشمل الربقية أو التلكس
ضمن الرسائل العادية، وأن مصطلح الرسائل يشمل الرسائل املغلقة الربيدية والربقيات 

د أية عالقة مميزة وخاصة وقد استقر القضاء على أنه يكفي لصحة التوقيع وجو  .(4)والتلكس

                                                           
 .17 ص .بقسا مرجع. التقدم العلمي يف اإلثبات املديناحلجية القانونية لوسائل : عباس العبودي( 1)
 .77 ص .مرجع سابق. احلجية القانونية لوسائل التقدم العلمي يف اإلثبات املدين: عباس العبودي( 2)
، حيث تُرسي هذه االتفاقية اليت اعتمدها مؤمتر 1517قواعد هامبورغ  -اتفاقية األمم املتحدة للنقل البحري للبضائع ( 3)

ا موّحدا ينّظم حقوق والتزامات الشاحنني والناقلني واملرسل إليهم نظاما قانوني 1517مارس /آذار 31دبلوماسي يف 
 .1552نوفمرب /تشرين الثاين 1وقد بدأ نفاذ االتفاقية يف   .مبوجب عقد نقل البضائع حبرا

 :انظر املوقع. منه 13يف املادة  1571ابريل  11كذلك أخذت هبا اتفاقية فيينا للبيع الدويل للبضائع املوقع عليها يف 
www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG.html  

 .113 ص .سابق مرجع: حيي بكوش( 4)
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بالشصص املوقع تسمح بتحديد شصصيته والتعرف عليها بسهولة بشكل يظهر إرادته الصرحية 
 . (1)يف الرضا بالعقد

 هذه للربقيات تكون" :أنه حيث يؤكد على املدين القانون يف اجلزائري ضمنها املشرع وقد
 من عليها موقعا مكتب التصدير يف ودعامل أصلها كان إذا (العرفية األوراق قيمة) أيضا القيمة

 أصل تلف إذا ذلك و عكس على الدليل يقوم حىت ألصلها مطابقة الربقية تعترب و مرسلها،
 نفسه النظام هو الربقيات إرسال ، ونظام(2)"االستئناس جملرد إال نسصتها تعترب فال الربقية

 فألن الربق يف أما مشفرة، سالةالر  تكون التلكس حالة أنه يف عدا ما التلكس، يف املستصدم
  .به يتمتع الذي األمان و للسرعة نظرا إليها يلجؤون التعامل أطراف

التلكس  عن النامجة احملررات أعطى قد اجلزائري املشرع أن جند املادة األخري نص ومن
 حىت التصدير مكتب يف املودع ألصلها مطابقة أهنا وافرتض الورقية، للمحررات ذاهتا القيمة

 إليه بالعملية واملرسل املرسل قيام من للتحقق التصدير ملكاتب الرجوع العكس، وميكن يقوم
 .كامال كتابيا دليال اعتباره عدم طائلة عليه حتت موقع األصل يكون أن بد وال النزاع موضوع
 حىت التلكس مستصرج فإن التصدير مكاتب لدى موجودا الربقية أصل يكن مل إن أما

 ليفقد التوقيع إنكار فإنه يكفي احملددة الضرورية البيانات ومجيع بالتوقيع، راممهو  كان وإن
 .مكتوب قيمته كمحرر

العقود عن طريق رسائل  إثباتولقد استقر االجتهاد القضائي على األخذ بإمكانية 
التلكس أكثر من الوسائل األخرى ال سيما رسائل الفاكس، ذلك أن رسائل التلكس ترتك أثرا 

 .(3)مكتوبا بآلة طابعة وعلى سند ورقي يدخل ضمن األدلة االلكرتونيةماديا 
 

 الفاكس: المطلب الثاني
يعترب الفاكس من الوسائل التقنية األكثر انتشارا يف جمال االتصاالت واملعامالت االدارية، 

 نتناول تعريفلذلك التساؤل حول مدى حجية الوثائق املرسلة عرب الفاكس، من خالل ذلك 
 .أمام القضاء مث حجيته الفاكس جهاز

                                                           
 .17 ص .سابق مرجع. احلجية القانونية لوسائل التقدم العلمي يف اإلثبات املدين: عباس العبودي( 1)
املدين  املتضمن القانون 1519سبتمرب  21ل املوافق  1359رمضان  21املؤرخ يف  97-19األمر من  325املادة ( 2)

 .اجلزائري املعدل واملتمم
حتديات االثبات بالسندات االلكرتونية ومتطلبات النظام القانوين لتجاوزها، منشورات احلليب : عباس العبودي( 3)

 .291ص . 2111احلقوقية، لبنان 
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  تعريف الفاكس: الفرع األول
ميكن به نقل الرسائل واملستندات  ،(1)طباعة إلكرتوين مربقأنه جهاز  على الفاكس يعرف

املصطوطة باليد واملطبوعة بكامل حمتواها كأصها، وتسلمها عن طريق شبكة اهلاتف املركزية 
هو اختصار ( فاكس)ويطلق عليه ناسوخ  والصور تللمستندا نقل وهو جهاز ،وبسرعة قياسية

وهو جهاز يعمل عن طريق تقنية اإلتصاالت  facsimile"(2)"لكلمة فاكسيملي بالالتينية 
يستصدم الناسوخ ، ويقوم بإرسال نسخ طبق األصل من الوثائق املراد إرساهلا إىل الطرف اآلخر

غري أهنا إما  ،الصغرية( التصوير)النسخ وهلذا فإن النواسيخ تشبه آالت  ،لبث واستقبال الصور
 باليد املصطوطة واملستندات نقل الرسائل به ميكن أن تكون مزودة هباتف أو متصلة به، حبيث

مطابقا ألصلها، ومبجرد أن يتم االتصال تتحرك األداة  نقال حمتوياهتا بكامل بالطباعة أو
ول الصورة إىل جمموعة من اإلشارات الفاحصة اإللكرتونية يف جهاز اإلرسال فوق الصفحة وحتُ 

املتلقي، وتعيد تلك  "الفاكس"وتنتقل هذه اإلشارات عرب خط اهلاتف إىل الناسوخ  ،الكهربائية
 ومن ،اآللة اإلشارات الكهربائية مرة أخرى إىل صورة من الوثيقة األصلية مث تطبع نسصة منها

 .ثانية 31املرسل يقدر بـ  على للرد زمين فاصل أن هنالك املالحظ
 :ثباتاالعتراف التشريعي بحجية الفاكس في اإل: الفرع الثاني

إذا طبقنا أحكام األدلة الكتابية االعتيادية على رسائل الفاكس يف غالبية التشريعات 
العربية فإهنا ال ختلو عن وضعها صورة لسند كتايب عادي، أمهلتها بعض التشريعات العربية 

 .ثباتة حجية معينة يف اإلومنها اجلزائر ومل تعطها أي
ومل تأخذ باملفهوم املتطور الذي اعتمدته االتفاقيات الدولية املعاصرة، منها القانون املدين 

 1311املعدلة للمادة  231/2111الفرنسي يف التعديل اجلديد وذلك من خالل القانون رقم 

(3). 
 من أكدها شريطة منهم إثباتوقد أخذت معظم الدول العربية برسائل الفاكس كدليل 

                                                           
 .11ص . مرجع سابق. اإلثبات املدين احلجية القانونية لوسائل التقدم العلمي يف: يعباس العبود( 1)
 املكتبات يف واملعلومات املكتبات املهين الختصاصيي للتطوير أسلوب بعد عن التعليم: الشهري علي بن منصور (2)

 .111ص .2119/هـ1121سعود، الرياض  امللك اآلداب، جامعة كلية حبوث األكادميية، مركز
: على أن( 1311/1)؛ حيث نصت املـادة رقم 2111مارس عام  13الصادر بتاريخ  231/2111القانون رقم ( 3)

الوثيقة يف شكلها اإللكرتوين تكون مقبولة كدليل بنفس طريقة الوثيقة الورقية، بشرط أن تساهم يف التعرف على »
الوثيقة »: من تلك املادة فتنص على أن( 3)، أما الفقرة «هوية مرسلها، وختزن يف ظروف حتافظ على سالمتها

 .«إللكرتونية هلا نفس قيمة الوثيقة الكتابيةا
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، (2)األردينواالجتهاد القضائي ، وكذلك التشريع (1)هلا املصدر الشصص موقعها يعرتف هبا أن
، واعرتفت هبا األمم املتحدة يف (3)حجية قانونية ومنحها املغريب واعرتف هبا كذلك القضاء

 (4)القانون النموذجي للتجارة االلكرتونية
فاكس أمهية كبرية عن طريق التوسع يف تطبيقه حيث وقد أعطت حمكمة النقض املصرية ال

ارتفعت به إىل مصاف األوراق املكتوبة، باعتبارها دليال كتابيا ناقصا يصدق عليه وصف مبدأ 
إذا قام دليل على أن املنسوب إليه  ثبات، ومن مث يكون هلا حجية، اإل(5)الثبوت بالكتابة

                                                           
 بشرط عريف سند اعتبارها يف اإلثبات حيث من الفاكس بواسطة املرسلة املستندات إىل الفلسطيين املشرع أشار وقد( 1)

 على حيث نصت الفلسطيين البينات قانون من19 أكدته املادة  ما وهذا هلا، املصدر الشصص موقعها يعرتف هبا أن
 مكتب يف املودع أصلها كان إذا أيضا القوة هذه اإللكرتوين والربيد والفاكس التلكس ومكاتبات للربقيات تكون" أنه

 ".. مرسلها من عليها التصدير موقعا
 مبا الطرق بكافة املصرفية املعامالت جمال يف اإلثبات جواز على" منه  92  املادة يف جاء حيث البنوك االردين قانون( 2)

هلذه  يعطى ولكي والتلكس الفاكس أجهزة مراسالت من يتم وما احلاسوب وخمرجات اإللكرتونية ياناتالب فيها
 -أ : يلي ما املعدلة بصورهتا منه13 املادة يف البينات قانون على األردين املشرع أدخل اإلثبات يف حجية النصوص

 إرساهلا إليه نسبت من يثبت مل ما اإلثبات يف اديةالع اإلسناد قوة اإللكرتوين والربيد والتلكس الفاكس لرسائل وتكون
 قررت ذلك على وتأكيًدا .115ص مرجع سابق ، النوافله عن نقال. بإرساهلا أحًدا يكلف مل أو بذلك يقم مل أنه

 كما ، اإلثبات يف مقبولة بينه يعترب األصول حسب واملوقع الفاكس أن صورة على هلا قرار يف األردنية التمييز حمكمة
 وهو اإلقرار هذا وإن ضرر من حلقها ما بقيمة املدعيه حبق املالك من إقرارا الباخرة مالك عن الصادر الفاكس اعتربت

 .التقادم يقطع إقرار فاكس صورة
 حمكمة قررته ما خالل من وذلك اإلثبات يف قانونية حجية ومنحها الفاكس سندات حبجية املغريب القضاء اعرتف( 3)

 به املستدل والفاكس إطاره يف هبا املدىل الوثائق فإن مقاوله عقد النزاع طريف بني مجع إذا أنه : قوهلا بفاس االستئناف
 القضائي انظر االجتهاد. باألداء األمر موضوع الدين وكذلك والتعاقدية التجارية العالقة إثبات يف حجه األداء على

 تاريخ  12/11/2117بتاريخ  ( 121 ) رقم املغرب سبفا التجارية االستئناف حملكمة قرار ، االختصاص قضايا
 .3 عدد ملف/ 25/12/2111/ اإلطالع

www.cacfes.ma/competence.htm73. 
منه  2، يف املادة CNUDCIأو UNCITRAL القانون النموذجي لألمم املتحدة حول التجارة اإللكرتونية( 4)

نرتنيت، أو عن طريق استعمال تقنيات أخرى كالتلكس النقل بالطريق اإللكرتوين للنصوص باستصدام األ :"..على
 .والفاكس

 التوقيع يكون أن جيوز: أنه على حبرا البضائع بنقل اخلاصة املتحدة األمم اتفاقية من (14) املادة من الثالثة الفقرة وتنص
 إلكرتونية وسيلة بأية أو الرموز أو باخلتم أو الفاكس لألصل رسائل املطابقة بالصورة أو اليد خبط الشحن سند على

 .الشحن سند فيه يصدر الذي البلد قوانني مع ال يتعارض هذا كان إذا ، أخرى
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على احلكم املطعون فيه اخلطأ يف تطبيق القانون والقصور يف التسبيب ويف بيان ذلك ( "5)

املرسلة من املطعون ضده عن طريق الفاكس إىل  تقول أن احلكم املطعون فيه أقام قضاءه على أن نسصة االستقالة
الطاعنة تعترب صورة عرفية منها ال حجية هلا يف اإلثبات وذلك بعد أن جحدها املطعون ضده ومل تقدم الطاعنة أصلها 

 -يف حني أن هذه النسصة ال تعترب صورة عرفية من االستقالة بل صورة مطابقة لألصل املرسل عن طريق الفاكس 
وهلا حجيتها يف اإلثبات ألهنا حمررة صلبًا وتوقيعًا من املطعون  -ل حتت يد املرسل مبا يستحيل معه تقدميه والذي يظ

ضده وإذ مل يلتزم احلكم املطعون فيه هبذه احلجية أو جييب الطاعنة إىل طلبها بإحالة الدعوى إىل التحقيق إلثبات 
الدائرة ."افة طرق اإلثبات فإن ذلك ما يعيبه ويستوجب نقضهواقعة االستقالة املرسلة بالفاكس من املطعون ضده بك

 . 22/1/2111ق جلسة  15لسنة  571املدنية العمالية الطعن رقم 
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 .(2)والقرائن (1)ه بالبينةرسالة الفاكس قد أرسلها بالفعل، وجيوز تكملت
، ثباتاملشرع اجلزائري ال يعترب رسائل الفاكس مساوية للسند العادي يف اإلإن وبالتايل ف

عكسها بكافة الطرق ألن واقعة االرسال واقعة مادية، وهذه  إثباتليه إغري أنه جيوز ملن نسب 
ملية االرسال الرسائل قد تكون فيها نقاط ضعف تقنية منها احتمال حصول خطأ يف ع

رسال رسائل الفاكس الذي تصدره هذه اآللة ال يؤكد إشعار إواالستقبال فضال عن ذلك أن 
 .ليه، بل يفيد املرسل فقطإاستالم مضمونه من قبل املرسل 

 مجيع يف ثباتاإل يف القانونية احلجية بكامل يتمتع الفاكس أن نرىخالل ذلك  من
 يف وكذلك إبرامه، املراد القانوين للتصرف معيًنا شكال فيها القانون ال يتطلب اليت احلاالت
 بكل ثباتاإل استطاعتهم يف يكون أن ، أيثباتاإل حبرية فيها املتعاقدون يتمتع اليت احلاالت

وعلى الرغم من أن هذه احملررات ليست من  ،كالكتابة بطريقة معينة التقيد دون ثباتاإل طرق
احملررات شائعة يف استعماهلا والتصاطب هبا وعدم اكتساهبا األوراق الرمسية إال أهنا أصبحت من 

 .اإلداريوتبقى يف تقدير القاضي  ثباتالصفة الرمسية ال حيتم استبعادها من أدلة اإل
 

 :البريد االلكتروني: المبحث الثالث

تقوم فكرة الربيد االلكرتوين على تبادل الرسائل اإللكرتونية، وامللفات والرسوم والصور 
اخل، عن طريق إرساهلا من املرسل إىل شصص أو أكثر وذلك …..غاين والربامج واأل

 .باستعمال عنوان الربيد االلكرتوين للمرسل إليه بداًل من عنوان الربيد التقليدي
وقد شهد وقتنا احلاضر تطورًا تقنيًا هائاًل يف جمال االتصاالت، وأن العامل كله أصبح مير 

يف خمتلف ميادين احلياه املصتلفة، وتعترب وسائل االتصال ( تصاالتبثورة اال)فعاًل مبا يسمى 
وخاصة االنرتنت اليت أصبح  ةشكاهلا وأنواعها، من أبرز الوسائل احلديثأاحلديثة بكافة 

شصاص، وقد فرضت هذه استصدامها يتزايد بشكل كبري جدًا وخاصة يف معامالت األ
واسع مشل كافة جماالت احلياة املصتلفة، األمر الوسائل احلديثة نفسها يف التعامل على نطاق 

                                                           
وقانون التجارة الدولية، كلية  عقود التجارة اإللكرتونية، دروس الدكتوراه لدبلومي القانون اخلاص: أمحد شرف الدين( 1)

 .وما بعدها  219، ص 2111 احلقوق، جامعة عني مشس، القاهرة،
 عن الناجتة اإللكرتونية احملررات التجارة، قانون من ( 58 ) املادة نص خالل من وذلك املصري املشرع أعطى ولقد( 2)

 شرط هناك يكون أن على التقليدية للمحررات الثبوتية القوة نفس مماثلة إلكرتونية وسيلة أية أو والتلكس الفاكس
 .114 120 ص ، سابق مرجع ، حممد لورنس ، عبيدات.د ، أنظر للمزيد. عليه  احلجية غإسبا  ليتم االستعجال
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الذي جعل منها البديل العصري للتعاقد باملراسلة االلكرتونية، األمر الذي سيجعل من التعامل 
من آخر خملفات العصر احلايل، وستحل السندات  ثباتبالطرق التقليدية يف جمال التعاقد واإل

ة حملها، وسيتم بالتايل اعتمادها من قبل األفراد األمر االلكرتونية املرسلة بواسطة الوسائل احلديث
 . ةاإلدارييف املسائل املدنية و  ثباتالذي سيجعل هلا قوة كاملة يف اإل

ة، وهو اإلداريالدعاوى  إثباتويف ضوء ما تقدم فقد أوضحت حجية الربيد االلكرتوين يف 
على اعتبار أن العامل يشهد تطورا  من وسائل االتصال احلديثة ملا له من أمهية يف وقتنا احلاضر
هذه الوسائل باعتبار أنه ال  إثباتسريع يف استصدام الوسائل التكنولوجية احلديثة، مع صعوبة 

ه إثباتيوجد تشريعات قانونية فيما مضى وحاليا تتناسب وهذا املوضوع من حيث صعوبة 
 .وحجيته القانونية بأية وسيله قانونية

 :نشأتهمفهومه و : المطلب األول
صندوق الربيد العادي، مع وجود فارق جوهري شبيه بصندوق الربيد االلكرتوين  يعترب

ليك وتلك اليت سبق لك إيتمثل يف أنه يف صندوق الربيد اإللكرتوين توجد الرسائل املرسلة 
يت ىل قائمة بالعناوين الربيدية الإإرساهلا والرسائل امللغاة ومناذج عامة لصيغ الرسائل باإلضافة 

 .تضيفها أو تنشئها يف صندوقك حىت ال تعود يف كل وقت لطباعة العنوان من جديد
 .تعريف الربيد االلكرتوين فقهيا وتشريعيا مث نشأتهإىل  من خالل ذلك سنتطرق

 :التعريف الفقهي: الفرع األول
 طريقة تسمح بتبادل الرسائل املكتوبة بني"عرف جانب من الفقه الربيد اإللكرتوين بأنه 

مكنة التبادل اإللكرتوين غري "بينما عرفه البعض بأنه  ،"األجهزة املتصلة بشبكة املعلومات
تلك املستندات "خر بأنه كما عرفه البعض اآل. (1)"املتزامن للرسائل بني أجهزة احلاسب اآليل

اليت يتم إرساهلا أو إستالمها بواسطة نظام اتصاالت بريدي إلكرتوين وتتضمن ملحوظات 
رة ذات طابع شكلي حقيقي، وميكنه استصحاب مرفقات به مثل معاجلة الكلمات وأية خمتص

مستودع حلفظ األوراق " وعرف أيضا بأنه. (2)يتم إرساهلا رفقة الرسالة ذاهتا ىمستندات أخر 
مني هذا الصندوق أواملستندات اخلاصة يف صندوق الربيد اخلاص باملستصدم شرط أن يتم ت

                                                           
 .131ـ ص 2111االنرتنيت وبعض اجلوانب القانونية ـ القاهرة ـ دار النهضة العربية  :لحممود السيد عبد املعطي خيا( 1)
منشور يف شبكة احملامني العرب ـ املكتبة حبث اجلوانب القانونية للربيد اإللكرتوين،  :فوزي العوضيعبد اهلادي ( 2)

 . 23، ص القانونية ، القاهرة



109 

ك من خالل نظام التشفري أو كلمة املرور وغريها من تقنيات احلماية بعدم الدخول إليه وذل
 .(1)"الفنية

 التعريف التشريعي: الفرع الثاني
  1571كما عرف القانون األمريكي بشأن خصوصية االتصاالت اإللكرتونية الصادر يف 

-18UScode,Sec.2510-2711)واملقنن يف موسوعة القوانني الفيدرالية األمريكية 
U.S.C.C.A.N)   وسيلة اتصال يتم بواسطتها نقل املراسالت "الربيد اإللكرتوين بأنه

اخلاصة عرب شبكة خطوط تليفونية عامة أو خاصة، وغالبًا يتم كتابة الرسالة علي جهاز 
ختزينها لديه حيث يتم  كمبيوتر مورد اخلدمة الذي يتوىل  الكمبيوتر مث يتم إرساهلا إلكرتونيًا إىل

 .(2)"كمبيوتر املرسل إليه  نظام خطوط التليفون إىل إرساهلا عرب
بأنه   2111 ويوني 22وعرفه القانون الفرنسي بشأن الثقة يف االقتصاد الرقمي الصادر يف 

أو مرفق هبا صور أو أصوات ويتم إرساهلا عرب شبكة  ةكل رسالة سواء كانت نصية أو صوتي"
أو يف املعدات الطرفية للمرسل إليه  اتصاالت عامة، وختزن عند أحد خوادم تلك الشبكة

 .(3)"ليتمكن هذا األخري من استعادهتا
بشأن التوقيع اإللكرتوين خاليًا من مثة  2111لسنه  19وقد جاء القانون املصري رقم 

 .تعريف ملاهية الربيد اإللكرتوين
الربيد  هو نظام للرتاسل باستصدام احلاسب و هذا:"وعرفه القانون العريب النموذجي املوحد

 م معاجلتها رقميا يف صندوق خاصيستصدم حلفظ املستندات و األوراق و املراسالت اليت تت
شصصي للمستصدم ال ميكن الدخول إليه إال عن طريق كلمة مرور، و تكمن اخلطورة يف أن و 

                                                           
احلكومة االلكرتونية ونظامها القانوين ـ اجمللد األول ـ النظام القانوين للحكومة االلكرتونية : عبد الفتاح بيومي حجازي ( 1)

 . 112ـ ص 2111ـ دار الفكر اجلامعي ـ اإلسكندرية ـ 
 . 11، ص مرجع سابقاجلوانب القانونية للربيد اإللكرتوين،  :لعوضيفوزي اعبد اهلادي ( 2)

)3   ( Le fait que la notification soit censée être faite au domicile du destinataire n’est pas 
un obstacle à la notification électronique puisqu’il est estimé par une partie de la 
doctrine qu’il y a une assimilation parfaite entre domicile et adresse électronique. 
Voir dans ce sens : P.-Y.Gautier, « l’e-mail», in « Clés pour le siècle », Université 
Panthéon-Assas, Paris II, Dalloz, 2000, p.369 ;  

http://www.univ-paris1.fr/fileadmin/diplome_droit_internet/02-
03_Kessler_Delphine_memoire.pdf . 
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ليه من شصص غري صاحبه بعد حصوله على كلمة املرور بأي طريقة سواء كانت عن إالولوج 
 ."(1)ه بتسريب كلمة املرور منه دون قصد متعمد أو إمهاله فنيا ومن مث يصيبه ضررإمهال صاحب

ومن خالل ذلك ميكننا القول بأن الربيد االلكرتوين هو تلك الرسالة اليت تتضمن 
 .معلومات تنشأ أو تدمج أو ختزن أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسيلة الكرتونية أو رقمية

 هنشأت: الفرع الثالث
ـ  E-Mail)ظهر الربيد االلكرتوين وانتشر يف مجيع أحناء العامل حتت التسمية االنكليزية 

  ray tomlinson (3)يرجع الفضل لنشأته إىل العامل األمريكي راي توملينستونو . (2) االمييل
مث  ،sed message وهو الذي صمم على شبكة األنرتنيت برنامج لكتابة الرسائل يسمى

، مث قام بدمج Cypnetىل آخر مسي بـ إج آخر بغرض نقل امللفات من جهاز اخرتع برنام
، وملا صادفت (4)الربناجمني يف برنامج واحد و نتج عن هذا الدمج ميالد الربيد االلكرتوين

توملينسون مشكلة تتمثل يف أن الرسالة ال حتمل أي دليل على مكان مرسلها فكر بابتكار 
وكان يف  ＠املوقع الذي ترسل منه الرسالة وكان اختياره للرمزرمز يوضع بني اسم املرسل و 

Tomlinson＠bbn-tenexaوأصبح أول بريد الكرتوين يف التاريخ هو  1511عام 
(5). 

وقد شهد الربيد االلكرتوين ثورة يف وسائل تنظيمه وإرساله وربطه التفاعلي بوسائل التقنية 
أو استقبال رسائل  ةمن خالله ترك رسائل صوتي احلديثة، فتم تطوير الربيد الصويت الذي ميكن

مكتوبة بشكل صويت ربط الربيد مبواقع الشركات عرب االنرتنيت لتسهيل عمليات اإلرسال 
واالستقبال أثناء الوجود على مواقع االنرتنيت وطورت تقنية استقبال الربيد االلكرتوين بواسطة 

                                                           
صدرت القانون العريب النموذجي، وهي جمموعة قوانني مت اعتمادها من طرف الدول العربية، وذلك بالتعاون بني ( 1)

 جملس وزراء الداخلية العرب وجملس وزراء العدل العرب وذلك حتت مظلة جامعة الدول العربية، ومثال القوانني املتعلق
وهي منشورة على موقع مركز هنوض .  باالثبات بالتقنية احلديثة واالسرتشادي للمعامالت والتجارة االلكرتونية

 :انظر  املوقع . للدراسات والبحوث القانونية
 http://nohoudh.blogspot.com/2013/05/blog-post_6594.html   
http://law-oasis.com/vb/showthread.php?p=904  

 . (Electronic Mail)هذه التسمية هي اختصار لـ ( 2)
يف والية ما تشوسيتس  يف كمربدج( B.B.N( )يب يب ان تكنلوجيز)أكرب املهندسني يف شركة ( راي توميلنسون)يعد ( 3)

 . .االمريكية
 . 27ـ ص 2111قصة اخرتاع الربيد االلكرتوين ـ احتاد املصارف العربية ـ طبع بريوت ـ لبنان ـ  :يونس عرب( 4)
 . 12ص سابق،مرجع  :عبد اهلادي فوزي العوضي ( 5)
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( Mobil Phone)طريق اهلاتف النقال الكمبيوترات املفكرة احملمولة باليد وأيضًا عن 
 .(1)كنصوص مكتوبة ومسموعة مع إمكانية التحويل من شكل إىل آخر

نه مت استصدام وسائل األمن واحلماية التقنية لرسائل الربيد االلكرتوين يف  أأضف إىل ذلك 
 .(2)لككافة مراحلها مبا يف ذلك التشفري وتوثيق مواعيد اإلرسال واالستقبال والتحميل وغري ذ

ن تعتربها يف حكم أهل ميكن  ،ثباتويثور التساؤل عن مدى حجية هذه الرسائل يف اإل
يف  .م تطبق عليها أحكام السند العادي اليت تطبق على الرسائل والربقياتأالسندات الرمسية 

 .احلقيقة اجلواب على ذلك سيكون باحلديث عن حجية الربيد االلكرتوين
 : ثباتيد اإللكتروني في اإلحجية البر : المطلب الثاني

يعترب الربيد االلكرتوين صورة من صور التقنيات احلديثة املستصرجة منها السندات 
االلكرتونية اليت متثل بيانات ثبوتية يقع خزهنا ونقلها بشكل رقمي وتتميز هذه السندات 

قية االعتيادية بغزارهتا وميكن احلصول عليها بسرعة هائلة وهي بذلك تتفوق على السندات الور 
على دعائم مغناطيسية ال ميكن قراءهتا أو االطالع عليها إال  ةوختتلف عنها بوصفها مسجل

من خالل عرضها على شاشة احلاسب اآليل أو طبعها على ورق بواسطة الطابعة امللحقة هبذا 
تب على  احلاسب بعكس السندات الورقية االعتيادية إذ يسهل قراءهتا بالعني اجملردة ألهنا تك

يف  ة، وبذلك فإن السؤال يثور حول قوة السندات االلكرتونية احلديث(3)كيان مادي ملموس
، وخاصة فيما يتعلق بالرسائل املرسلة من خالل ةالتقليدي ةمقارنة مع السندات الكتابي ثباتاإل

 . الربيد االلكرتوين عرب شبكة االنرتنت
بواسطة الربيد االلكرتوين أحكام السندات  ن تطبق على الرسائل املرسلةأال ميكن : أوالً 

ن هذه الرسالة مل تصدر عن موظف رمسي أو شصص مكلف خبدمة عامه نظمها الرمسية، أل

                                                           
ملستصدمة لتطويره ووسائل احلماية الفنية انظر يف تفاصيل التطور الذي يشهده الربيد االلكرتوين من ناحية التقنيات ا( 1)

( 11175)انظر ـ صحيفة الشرق األوسط ـ نيويورك ـ العدد .لصد أقوى الفريوسات ومكافحة الرسائل املصادعة 
 :وعلى موقعها االلكرتوين( برامج لصد أقوى الفريوسات)يف املقال املنشور حتت عنوان  2111/ 1/1الصادر يف 

 http://www.aasat.com  /  
ـ عمان ـ  1الوجيز يف عقود التجارة االلكرتونية ـ دراسة مقارنة ـ دار الثقافة للنشر والتوزيع ـ ط :حممد فواز املطالقة( 2)

 .199ـ ص 2111
نظرًا حلداثة اصطالح السندات االلكرتونية فقد اختلفت التشريعات بشأن تسميتها وأشارت إىل تعبريات خمتلفة  ( 3)

حتديات اإلثبات : عباس العبودي . ، انظر د( ، حمرر الكرتوين، مستند، وثيقة، سجل، وغري ذلك كتابة) نذكر منها 
 .31بالسندات االلكرتونية ـ مصدر سابق ـ ص
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ن يكلف مربزها ما نص عليها ويعمل هبا ما أوضاع القانونية، وحيكم به دون ووثقها طبقا لأل
 .(1)مل يثبت تزويرها

نه أما مل يثبت موقعها  ثباتناد العرفية من حيث اإلتعترب هذه الرسائل هلا قوة االس: ثانيا
صلها أذا كان إيضا أحدا بإرساهلا وكذلك تكون للربقيات هذه القوة أمل يرسلها ومل يكلف 

 .(2)املودع يف دائرة الربيد موقعا عليها من مرسلها

لدليل ، إال أن حجية هذا اإثباتإذا انتهينا إىل اعتبار رسائل الربيد اإللكرتوين أدلة 
االتفاقي تبقى خاضعة للسلطة التقديرية للقاضي، من حيث كوهنا دلياًل كاماًل أو ناقصاً، 
فقواعد حجية األدلة الكتابية تتعلق بالنظام العام باعتبار أن هذه القواعد ترتبط بأداء القضاء 

ة لتقدير لوظيفته، فهذا االتفاق ال جيب أن يقف حائاًل أمام ممارسة القاضي لسلطته التقديري
، وهو ما يعين أن رسالة الربيد اإللكرتوين ال تعترب حبال دليل ثباتحجية الدليل املقدم يف اإل

لتقدير القاضي، فهي حجية نسبية،  ثباتقاطع يف النزاع، بل ختضع حجيتها يف اإل إثبات
 حبيث يستطيع قاضي املوضوع دائمًا التحقق من عدم وقوع أي تالعب أو حتريف يف الرسالة

 . اإللكرتونية، ويف حالة عدم اقتناعه ميكنه عدم األخذ هبذه الرسالة
 ةن الرسائل االلكرتونية عرب شبكة االنرتنت وعلى ضوء املفاهيم التقليديإميكننا القول 

ولكن وفقا ألحكام القانون ميكن  ،للدليل الكتايب، ال ميكن اعتبارها يف حكم السندات الرمسية
ال  ذا توافرت فيها الشروط اليت ذكرهتا سابقا، وبالتايلإات العادية فيما ن تعترب يف حكم السندأ

تتمتع بالثقة فيما يتعلق هبوية مرسلها ومدى إمكانية نسبة الرسالة إليه وسالمة حمتواها، وبالتايل 
ستصضع لسلطة القاضي التقديرية، ومدى إملامه وتفهمه بالنواحي التقنية  ثباتفإن قوهتا يف اإل

 .بتكنولوجيا املعلومات والكمبيوتر واألدوات املعلوماتية اخلاصة
 ؟ثباتهل الربيد االلكرتوين املذيل بتوقيع الكرتوين يتمتع حبجية اإل :استثناء على ما تقدم

 :الربيد االلكرتوين املذيل بتوقيع الكرتوين
  صدامها يفاست تصاالت ومواكبة التطور اهلائل يفواال إطار تنمية تكنولوجيا املعلومات يف

اإللكرتوين، والذي تكمن تطبيق تكنولوجيا التوقيع  االت واألنشطة، مت التفكري يفكافة اجمل
                                                           

العقد الرمسي عقد يثبت فيه موظف عام أو شصص مكلف خبدمة عامة ما مت "أكد على انه  321ألن نص املادة ( 1)
 .، أي أن صدوره جيب أن يكون من موظف عام أو شصص مكلف خبدمة عامة"على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن

 .11-19من القانون املدين  325املادة ( 2)
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التعامالت، نظرا لقدرة هذه التقنية على حفظ  زيادة مستوى األمن واخلصوصية يف أمهيته يف
تقبل سرية املعلومات والرسائل املرسلة وعدم القدرة على حتديد شصصية وهوية املرسل واملس

إلكرتونيا للتأكد من مصداقية الشصصية مما يسمح بكشف التحايل أو التالعب، هذا هو ما 
، إىل إصدار unicitral دفع األمم املتحدة ممثلة يف جلنة القانون التجاري الدويل، األونسيرتال

، و أيضا القانون النموذجي بشأن 1551القانون النموذجي بشأن التجارة اإللكرتونية سنه 
، ومعاهدة استصدام وسائل االتصال اإللكرتونية يف 2111لتوقيعات اإللكرتونية الصادر سنه ا

، وذلك بغرض تنظيم العقود اإللكرتونية الدولية وإضفاء احلجية 2119 ةالعقود الدولية لسن
 . القانونية عليها

 شأن يف 1555ديسمرب  13يف  53/1555كما أصدر االحتاد األوريب التوجيه األوريب رقم 
والذي ألزم الدول األعضاء بنقل مضمونه يف داخل تشريعاهتم الوطنية يف  ،التوقيع اإللكرتوين

شهر، كما أصدرت عدة دول قوانني تنظم التوقيع اإللكرتوين ومنها أمريكا وإجنلرتا  17خالل 
 .وسنغافورة ومصر واإلمارات العربية املتحدة واألردن وتونس والبحرين

عدة تعديالت  2111لسنه  19اإللكرتوين رقم  ن املصري للتوقيعوقد أحدث القانو 
، لعل أمهها املساواة يف احلجية القانونية بني الكتابة على حمرر ثباتجوهرية على قانون اإل

إلكرتوين والكتابة التقليدية على حمرر ورقي وذلك شريطة حتديد هوية الشصص الذي صدرت 
سالة إليه وأن تتم الكتابة وتسجل وحتفظ على حنو يضمن منه الكتابة وإمكانية نسبة هذه الر 

 .سالمتها
تعترب رسالة الربيد اإللكرتوين املذيلة بتوقيع إلكرتوين تتمتع  ومن خالل ما سبق يف األخري

ال تقل عن حجية احملرر العريف، حبيث يتعني على القاضي أن يعتد  ثباتحبجية كاملة يف اإل
 .كتايب كاملبالرسالة اإللكرتونية كدليل  
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 التسجيالت: المبحث الرابع
ىل إة، نتطرق اإلدارييف املنازعات  ثباتلدراسة التسجيالت كوسيلة من وسائل اإل

 (.مطلب ثان)، مث التسجيل البصري أو الفيلمي (مطلب أول)التسجيل الصويت 

 ( التسجيل الصوتي)شريط الكاسيت : المطلب األول
املدين،  ثباتل العلمية اليت أدخلت حديثا يف جمال اإليعترب التسجيل الصويت من الوسائ

، وقد انتشر استصدام تسجيل املصاطبة اهلاتفية (1)التصرف القانوين ثباتوهي وسيلة تصلح إل
من قبل األفراد عن طريق جهاز التسجيل الصويت يف أشرطة حتفظ الصوت وتعيد مسعه 

 .لتعاقدا ثباتلالستفادة منها يف احلصول على دليل مادي إل
ولسكوت غالبية التشريعات العربية عن بيان قيمة الكالم املسجل على الشريط فإن 

 املدين؟ ثباتالتساؤل يثار عن مدى مشروعية استصدام التسجيل الصويت وبيان قيمته يف اإل
 .مفهوم شريط الكاسيت، وحجيته: وعليه سنتناول هذا العنصر يف فرعني 

 سيتمفهوم شريط الكا: الفرع األول
 .نتناول يف مفهوم شريط الكاسيت تعريفه وتقديره

 تعريفه: أوال
التسجيل الصويت عبارة عن عملية ترمجة للتغريات املؤقتة ملوجات الصوت اخلاصة بالكالم 
أو املوسيقى اىل نوع آخر من املوجات أو التغريات الدائمة، ويكون التسجيل عادة بواسطة آلة 

زات خاصة، ويتم تسجيل الصوت على الشريط املستصدم يف ىل اهتزاإترتجم موجات الصوت 
جهاز التسجيل بوساطة املغناطيسية، إذ جيري التسجيل على سلك ممغنط، وحاليا جيري 

 .(2)التسجيل على شريط من البالستيك املمغنط
وتشري الدراسات العلمية احلديثة إىل أن الصوت يعد من الصفات املميزة يف حتديد 

، حيث أن لكل شصص صوت خاص به خيتلف متاما عن أي شصص آخر شصصية االنسان
وميكن متييزه والتعرف على صاحبه من بني العديد من األصوات مبجرد مساع صوته، وقد 

                                                           
ببغداد  1ط. مطبعة الشرطة. مشروعية استصدام الوسائل العلمية احلديثة يف االثبات اجلنائي: حممد فاحل حسن( 1)

 . 131ص . 1571
 .37ص . مرجع سابق. وسائل التقدم العلمي يف اإلثبات املديناحلجية القانونية ل: عباس العبودي( 2)
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ىل حد كبري إحققت الدراسات العلمية تقدما كبريا يف هذا اجملال وذلك باستصدام طريقة تشبه 
تعتمد على مضاهاة اخلطوط والعالمات  طريقة حتقيق الشصصية عن طريق البصمات اليت

 . الفريدة واملميزة لطبعات بصمات األصابع

 تقدير التسجيل الصوتي: ثانيا
تعرض الدليل املستمد من التسجيل الصويت إىل انتقادات علمية وفنية، منها أنه ليس 

لتسجيل هناك ما يؤكد علميا بأن الدليل املستمد من املصاطبة اهلاتفية املسجلة عن شريط ا
الصويت يعود إىل من نسب إليه ذلك، ألن أصوات الناس تتشابه يف بعض احلاالت، كذلك 
احتمال وقوع التزوير على الشريط املسجل وذلك إما بتقليد أصوات معينة أو بنقل أجزاء 

 .معينة من صوت مسجل على شريط آخر حىت يبدو ملن يسمعه بأنه حديث متكامل
يستلزم أن يكون الصوت املسجل قد جسد الواقعة بدقة كاملة ولتفادي هذه االنتقادات  

إىل درجة يكون معها القاضي متأكد من معرفة حقيقة األمور اليت يستصلص منها احلقيقة 
ويستطيع اخلرباء عن طريقها إجراء املضاهاة يف ذبذبات صوت املتكلم ورأي اخلبري هنا 

 .(1)ثباتاستشاري وفقا للقواعد العامة لإل
طيع اخلرباء عن طريق إجراء املضاهاة يف ذبذبات صوت املتكلم، التحقق من صوته ويست

 .إن كان أصليا أو مزيفا

 ةاإلداريفي المنازعات  إثباتمدى حجية التسجيل الصوتي كدليل : الفرع الثاني
يف الدعوى بصفة عامة خاصة اجلزائية  إثباتلقد أثار استصدام التسجيل الصويت كدليل 

حول مدى مشروعية هذا الدليل املستمد هبذه الطريقة، ال سيما إذا مت تسجيل   جدال كبريا
كالم أحد األطراف يف الدعوى خفية ودون علمه هبا، حيث ال يكون حرا يف التعبري عن 
إرادته فضال عن ذلك أن التسجيل خلسة يستند على االحتيال والغش الذي يوقع الطرف 

 .(2)رادتهإاملعين يف الغلط مما يعيب 
                                                           

 :1515لسنة ( 111)من قانون االثبات العراقي رقم  111ادة جاء يف امل( 1)
 . للمحكمة ان تتصذ من تقرير اخلبري سببا حلكمها –اوال "

خذ وجبت عدم األأسباب اليت ن تضمن حكمها األأذا قضت خبالف رايه إرأي اخلبري ال يقيد احملكمة، وعليها  –ثانيا 
 . 2127:رقم العدد -املصدر الوقائع العراقية ". براي اخلبري كال أو بعضا

www.nazaha.iq/images/laws/kadaa/13.doc  
 .199ص . 1519املطبعة العاملية القاهرة . 2ط. اعرتاف املتهم رسالة دكتوراه: سامي صادق املال(  2)
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وقد تباينت خمتلف التشريعات يف بيان مدى مشروعية الدليل املستمد عن طريق التسجيل 
ثارة للجدل باعتبارها متس حرية إالصويت للكالم املسجل يف الدعاوى اجلزائية ألهنا أكثر 

ة فكانت تستمد أدلتها من القانون املدين، ونظرا ألن هذا اإلداريالشصص، أما يف املنازعات 
ميس أحد األطراف يف أقواله، أيا كانت الدعوى، فإنه بالتايل ينطبق على كافة الدعاوى  الدليل

 .ة، لذلك ارتأينا االستعانة بالتشريعات اجلنائية واالجتهادات القضائيةاإلداريمبا فيها اجلزائية و 
، (1)ىل خمتلف التشريعات حيث هناك من نص صراحة على مشروعية هذا الدليلإنعود 
من االعالن العاملي حلقوق االنسان  12حظر اللجوء اليه، وهو ما نصت عليه املادة  ومنهم من

 .1517الصادر يف 
أما قانون االجراءات اجلزائية اجلزائري فذكر شروط لقبول صحة إجراء التسجيل تاركة 

أن على ضابط الشرطة القضائية أن  5مكرر  19ذلك لتقدير القاضي، حيث جاء يف املادة 
ضر عن كل عملية منها التسجيل الصويت غري أن هذه العمليات تتم بإذن مكتوب من حيرر حم

ومل تستقر احملاكم الفرنسية على اجتاه معني بصدد األخذ بالتسجيل  ،السلطات املصتصة
الصويت بوصفه دليال مشروعا جيوز أن تستند عليه احملاكم يف قراراهتا، وذهبت بعض احملاكم اىل 

ه مىت كان احلصول عليه قد مت بطريقة مشروعة، وضمنت الضوابط القانونية أنه جيوز األخذ ب
حلماية الصوت، أما احملاكم االجنليزية فيمكن أن تأخذ به بوصفه دليال حقيقيا بشرط أن 

 : (2)تتأكد احملكمة من الضمانات التالية
ل مطابقا ضمان صوت املتكلم احلقيقي والطريقة اليت مت التسجيل هبا وأن يكون التسجي

على احملكمة احلذر يف هذا الدليل ألن التسجيالت الصوتية قد تكون عرضة للتغيري ، قلألصل
 .  بسهولة

ىل وسائل التقدم العلمي إأما يف القضايا املدنية فال جند دليال كافيا يسمح لألفراد باللجوء 
ة حبيث عليه أن اجلديدة منها التسجيل الصويت، وبالتايل على املشرع النص على ذلك صراح

املصاطبة اهلاتفية املسجلة بشرط االلتزام بالضوابط القانونية  إثباتيتصذ موقفا حىت يعتمد على 
 . ىل الشصص املنسوب اليهإاليت تؤكد صحة الكالم املسجل 
                                                           

 .1512سنة  31جراءات اجلزائية املصري املعدل بالقانون رقم من قانون اال 59املادة (  1)
. 2112عمان . دار الثقافة للنشر والتوزيع. احلجية القانونية لوسائل التقدم العلمي يف اإلثبات املدين: عباس العبودي( 2)
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إن املصاطبات اهلاتفية تتميز بأهنا تتم بني خصمني، ومن مث إذا تضمنت أمورا سرية تتعلق 
 جيوز للصصم اآلخر أن يتمسك هبا اال مبوافقة صاحبها، وقد استقر الفقه بصاحبها، فإنه ال

والقضاء يف فرنسا ومصر على هذا االجتاه، إذ ال يكفي لتقدمي املصاطبة اهلاتفية اليت تتضمن 
، فإذا قدمها (1)ليهإأمورا سرية رضاء اخلصم، بل جيب أيضا رضا الشصص الذي نسبت 

حبها بالرغم مما احتوته من أسرار، فّإنه جيوز هلذا األخري أن ىل القضاء دون علم صا،اخلصم 
 . (2)يطلب استبعادها ألن ذلك يعد انتهاكا حلرية االسرار

فإذا توفرت هذه الشروط اليت ذكرناها فإن الدليل املستمد من املصاطبة اهلاتفية املسجلة 
 .(3)يعد مشروعا وجيوز للمحكمة أن تستند اليه الصدار قرارها

د اعتربت إحدى احملاكم الفرنسية الكالم املسجل على شريط الكاسيت مبثابة مبدأ وق 
وقد . (4)ثبوت بالكتابة يوصف بشبه احملضر الذي تدون فيه أقوال احلضور عند استجواهبم

تعرضت هذه األحكام لالنتقاد من جانب الفقه على أساس أن شريط التسجيل ال يتسم 
ا التالعب به، فضال عن ذلك أن الطريقة اليت حيصل فيها بالدقة املطلوبة ومن السهل جد

 . الدليل املستمد من هذه الوسيلة تكون يف الغالب غري مشروعة
جند أن شراح القانون اختلفوا بشأن حجية التسجيالت الصوتية وذهبوا إىل ما  ويف مصر

قة ومنهم من بصفة مطل ثباتيقارب مخسة آراء فمنهم من يؤيد األخذ هبذه الوسيلة يف اإل
يعارض األخذ هبا، ومنهم من حييط هذا الدليل بشروط تسويه بالدليل املستمد من االستماع 
خلسة إىل احملادثات اهلاتفية الذي له شروط هو اآلخر، ومنهم من جييز التسجيالت الصوتية 

 .شروعإذا كان التسجيل مقدماً للتدليل على براءة املتهم ولو كان احلصول عليه بطريق غري م

( 31)بعد تعديلها بالقانون ( ج.أ 59)إال أن ذلك اخلالف الفقهي حسم بنص املادة 
إذ نص املشرع صراحة على جواز إجراء تسجيالت ألحاديث جرت يف مكان ( 1512)لسنة 

  :خاص مىت كان لذلك فائدة يف ظهور احلقيقة وقد ربط النص ذلك بشروط معينة هي

                                                           
 .791ص. 1571اجلزائر . أدلة االثبات يف القانون املدين اجلزائري والفقه االسالمي: حيي بكوش( 1)
 .213ص.يط، مرجع سابقالوس: يعبد الرزاق السنهور ( 2)
 .11ص. مرجع سابق. احلجية القانونية لوسائل التقدم العلمي يف اإلثبات املدين: عباس العبودي( 3)
 .19ص 1هامش رقم . مرجع سابق. مأخوذ عن عباس العبودي. 531.  21/11/1599حمكمة دجيون حكم بتاريخ ( 4)
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يف ظهور احلقيقة، وأن يكون يف جناية أو يف جنحة أن يكون هذا احلديث له فائدة 
معاقب عليها باحلبس ملدة تزيد على ثالثة أشهر، وأن يكون بناء على أمر مسبب وملدة ال 
تزيد على ثالثني يوماً قابلة للتجديد ملدة أو ملدد أخرى مماثلة، على أن يتم ذلك بناء على أمر 

 .قاضي التحقيق

للمحكمة أن تستصلص من الكالم املسجل على شريط  (1)وقد أجاز جانب من الفقه
األخرى يف تكوين قناعتها  ثباتىل حد ما مع عناصر اإلإالتسجيل قرينة قضائية تساهم 

بالقدر الذي يؤكد على مدى صحة الواقعة حمل النزاع بشرط أن يكون الكالم املسجل بعيدا 
ض مع حق الفرد يف احملافظة على عن شبهة التالعب والتزوير وسجل بطريقة مشروعة ال تتعار 

ىل أن شريط التسجيل يعد مبثابة سند عادي إسرية حديثه، ويذهب الدكتور عبد اهلل اجلعلي 
 .(2)ثباتيف اإل

وهكذا يتضح أن بعض التشريعات العربية تعطي الدليل املستمد من شريط التسجيل قوة 
، غري أن ثباتدليل قوة معينة يف اإل، وأن الفقه أيضا يعطي هلذا الثباتالدليل الكامل يف اإل

ىل عدم االعتماد على هذا الدليل، بوصفه من املسائل إ، مييل (3)هناك اجتاه آخر يف الفقه
اخلطرة اليت ينبغي على احملاكم أن تأخذ جانب احلذر واالحتياط منها، فهو ككل اكتشاف 

 ثباتثر البالغ على اإلعلمي حديث يبعث على االهتمام واالعتقاد بأن ظهوره سيكون له األ
القضائي لكن التطور السريع هلذه الوسائل ال يلبث أن يقلل ما وضع فيه من ثقة السيما وأنه 

ىل نربات صوتية تصاغ منها أقوال مل تصدر عن إأصبح من اليسري فنيا جتزئة الكالم املسجل و 
 .(4)صاحب الكالم

عطاء أية حجية للدليل إكل هذه احملاذير مهما بدت منطقية وصحيحة، فإن عدم 
املستمد من شريط الكاسيت ال ينسجم مع التطور احلديث للوسائل اجلديدة اليت ظهرت يف 

، وذلك ألن هذه احملاذير ميكن تفاديها باالستعانة برأي خرباء األصوات، إذ أن ثباتعامل اإل
ليه إذهب  ىل درجة الكشف عن التالعب، لذلك نؤيد ماإتقدم العلم يف هذا اجملال توصل 

                                                           
 .  111ص.مرجع سابق: فاحل حسنحممد (  1)
 . 121ص. 2119.بريوت. مكتبة صادر دار املنشورات احلقوقية. الوجيز يف أصول احملاكمات املدنية: ادوارد عيد( 2)
 . 227ص 1571شرح قانون اإلثبات، بغداد، : آدم النداوي( 3)
 .297. م1557. ابعةالطبعة الر . جامعة اخلرطوم. البصاري عبد اهلل اجلعلي. قانون اإلثبات( 4)
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، وبالتايل جيوز أن يؤخذ به بوصفه دليال كامال إذا تأكد له صحة الكالم (1)املشرع اللبناين
ليه، بشرط أن يستعني القاضي خببري للكشف عن الغموض أو التالعب إىل املنسوب إاملسجل 

 .(2)الذي ميكن أن حيدث على شريط الكاسيت

 (ت الفيلميةالمصغرا)التسجيالت البصرية : المطلب الثاني
ىل أدلة أكثر إ ثباتىل العدول عن األدلة التقليدية يف اإلإتتجه معظم التشريعات املعاصرة 

ىل استبداهلا بأدلة حديثة تتفق مع التقنيات العلمية اجلديدة اليت فرضت إتقدما منها، وهتدف 
ا، إثباهتة ووسائل نفسها يف التعامل وأثرت تأثريا واضحا على طبيعة املعامالت املدنية والتجاري

فاكتشاف هذه التقنيات العلمية اجلديدة اليت فرضت نفسها يف التعامل وأثرت تأثريا واضحا 
ا، فاكتشاف هذه التقنيات العلمية وانتشار إثباهتعلى طبيعة املعامالت املدنية ووسائل 

يطرح تساؤال  ،(3)"امليكروفيلم"استصدامها يف اجملتمعات املعاصرة بشكل متزايد، ومنها أجهزة 
ذا قدمها أحد اخلصوم للمحكمة إة خاصة اإلدارييف املواد  ثباتحول مدى حجيتها يف اإل

 .املصتصة
 :من خالل ذلك يتم تقسيم هذا املبحث اىل فرعني 

 ثباتالفرع األول مفهوم املصغرات الفيلمية، الفرع الثاين حجيتها يف اإل
 مفهوم المصغرات الفيلمية: الفرع األول

 .ل يف مفهوم املصغرات الفيلمية تعريفها وخصائصها وتطورهانتناو 

                                                           
جيوز أن يستصلص اإلقرار " 1573لسنة  51من قانون اصول احملاكمات املدنية اللبناين رقم  211حيث تنص املادة ( 1)

ويف حال إنكار اخلصم التصريح املنسوب  .غري القضائي من تصريح اخلصم املسجل بعلمه على شريط مغناطيسي
للمحكمة أو القاضي املنتدب " 131وتنص املادة ". صوت بواسطة خبريإليه، جيوز للقاضي أن يلجأ إىل تدقيق ال

حق اللجوء إىل التسجيل الصويت أو البصري أو السمعي البصري لكل أو بعض عمليات التحقيق اليت يباشرها أي 
ويتم االستنساخ . حيفظ التسجيل لدى القلم، ولكل خصم أن يطلب تسليمه نسصة عنه مقابل دفع النفقة .منهما

 : مأخوذ من ."أما يف القلب أو يف وزارة العدل
www.e-lawyerassistance.com/LegislationsPDF/lebanon/civilprocedurelawAr.pdf 

 .17 ص .سابق مرجع. التقدم العلمي يف اإلثبات املديناحلجية القانونية لوسائل : عباس العبودي( 2)
  Computer oulpoul Microfilm الح االجنليزي وهي اختصار لالصط COMامليكروفيلم تصغري لـ ( 3)

ىل مؤمتر إمدى حجية التوقيع االلكرتوين يف االثبات يف املسائل املدنية والتجارية، حبث مقدم : حممد املرسي وهرة: انظر
. 1551تشرين الثاين  29و23الفرتة املمتدة ما بني . كلية احلقوق. جامعة الكويت. الكويت للقانون واحلاسب اآليل
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 تعريفها : أوال
مصنوعة من مادة أساسية هي هاليدات ( فوتوغرافية)عبارة عن أفالم حساسة للضوء وهي 

حيث تشكل اجلزيئات امليكروسكوبية السوداء ملعدن الفضة ترمجة للضوء الذي  -الفضة 
لبيضاء من املستند وذلك من خالل عدسة جهاز يسقط عليها منعكسًا من املساحات ا

وعند طبع الصورة امليكروفيلمية على ورق بواسطة اجلهاز ( التسجيل امليكروفيلمي)التصوير 
وتعين كذلك وهي تصغري حجم الوثائق وطبعها على  ،اخلاص بذلك فإهنا تظهر كاألصل متاماً 

التكنولوجية للميكروفيلم أن يتم  وتشمل اإلمكانيات ،(1)أفالم صغرية للرجوع اليها بسرعة
 .عمل نسخ من الفيلم السالب األصلي تبعاً إلحتياجات العمل

والفيلم امليكروفيلمي اخلاص بتصوير املستندات قد يكون أفالم ملفوفة على بكر بعرض 
 1111مم ويستوعب حىت 39أو A3صفحة حىت مقاس  2111كثر من أمم ويستوعب 11

 .مستند كبري املساحة
  خصائصها: اثاني

ال يتأثر بالزمن وال تتغري  (2)أهم ما مييز امليكروفيلم أنه صورة ضوئية من معدن الفضة
كما أنه   ،نظرية أجهزة قراءهتا مع مرور الزمن فهي أجهزة ضوئية بسيطة غري معقدة تكنولوجيا

فظ تزوير حيدث على الصور امليكروفيلمية مما جعلها الوسيط املثايل حل ييسهل اكتشاف أ
ألنه الوسيط الثاين بعد الورق الذي يوفر احلجية القانونية  ،املعلومات ملئات السنني باإلضافة

 .للمعلومات
وامليكروفيلم له مواصفات قياسية عاملية يسهل حتقيقها بدراسة بسيطة وهي تقليص أمكنة 

أو على  احلفظ، تضمن جودة الصورة امليكروفيلمية ألغراض القراءة وإعادة الطبع على ورق
فيلم بديل كما تضمن جودة الفيلم ليعمر لسنوات طويلة، ويساعد على تاليف األضرار النامجة 

ىل االقتصاد يف إتالف الوثائق أو ضياعها ألي سبب من األسباب، فضال عن أهنا تؤدي إعن 
 .(3)النفقات

                                                           
 .91ص . مرجع سابق .احلجية القانونية لوسائل التقدم العلمي يف اإلثبات املدين: عباس العبودي( 1)
، والتوزيع دار الثقافة للنشر .دنيةثبات املواد املإاحلجية القانونية للمصغرات الفيلمية يف : لطفي حممد حسام حممود (2)

 .وما بعدها 11ص .1577 القاهرة
 .91ص . مرجع سابق .احلجية القانونية لوسائل التقدم العلمي يف اإلثبات املدين: عباس العبودي( 3)
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األهرام للتنظيم مركز وفقا لرؤية  وعلى هذا فإن اإلمكانيات احلديثة لتكنولوجيا امليكروفيلم
 :(1)قد حققت اإلمكانيات املميزة التالية وتكنولوجيا املعلومات

تطورت أجهزة اإلنتاج لتكاد تكون كاملة اآللية لتحقيق أعلى دقة وسرعة إنتاج وذلك  -
 .نتيجة تطور الدوائر اإللكرتونية وربط األجهزة باحلاسبات الصغرية

 .ضوئي ال تتوفر ألى وسيط إلكرتوينتطورت خامات اإلنتاج لتعطي دقة تسجيل  -
تطورت إمكانيات االسرتجاع امليكروفيلمي باستصدام املاسحات الضوئية للميكروفيلم  -

Microfilm Scanner   واليت أصبحت تستصدم لالسرتجاع امليكروفيلمي على شبكة
رشيف أو الدخال املستندات اىل نظام اال -احلاسبات أو للطبع الورقي على طابعات الليزر

  .االلكرتوين
فضال عن ذلك فإن نظام املصغرات الفيلمية ميكن تطبيقه لطبع حمضر جلسات احملاكم  -

وتصوير سجالت وسندات نزع امللكية للمنفعة العامة وامللكية العقارية والقوانني وعقود الزواج 
 .(2)من القضايا الوثائقية األخرى هوالطالق وغري 

 تطورها : ثالثا
تصدام املصغرات الفيلمية فأصبح هلا دور مهم يف التحقيق من خطورة وقد تطور اس

ومشكلة التمسك باألدلة الورقية، السيما يف ظل استصدام احلاسبات االلكرتونية، إذ تطورت 
وسائل النسخ احلديثة وتوفرت هلا ضمانات أكثر للتطابق مع األصل، ويزداد حجم مشكلة 

اليت كان  (3)التايل إلحدى املنشآت الصناعية الفرنسية الكبريةالتمسك باألدلة الورقية يف املثال 
وكان ( األرشيف)ستة عشر كيلومرتا من الرفوف ألغراض التصزين  11لديها خمزن حيتوي على 

ىل البحث عن دليل إيتم زيادة هذه الرفوف مبعجل كيلومرت كل عام، وبالتايل أدى هذا األمر 
ذلك أن هذه املشكلة ال تقتصر فقط على مكان آخر خيتلف عن املستندات الورقية، 

 .التصزين، وإمنا أيضا يف مثن الورق الذي ازدادت قيمة مادته األولية كثريا

                                                           
 :مأخوذ من موقع ،للمستندات يالتسجيل امليكروفيلم :مركز األهرام للتنظيم وتكنولوجيا املعلومات(  1)
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ىل استصدام املصغرات الفيلمية للحد من مشكلة إلذلك اجتهت معظم الدول احلديثة 
سرتجع التصزين واالسرتجاع، ألن استصدام هذه املصغرات يساعد يف التصزين بسرعة وي

 .   املعلومات بشكل أسرع
 ةاإلداريفي المنازعات  إثباتمدى حجية المصغرات الفيلمية كدليل : لفرع الثانيا

ال ترقى  ثباتإن املصغرات الفيلمية، إذا طبقنا عليها ضوابط األدلة الورقية فإن قوهتا يف اإل
الصورة، فأية صورة تعد واليت مل يشرتط املشرع أي أسلوب معني يف عمل هذه  معتربة ىل قيمةإ

 .يف مرتبة أدىن من األصل وال يعطيها أي حجية بصفة عامة إال بقدر مطابقتها لألصل
وهبذا الصدد جيب أن منيز بني صورة السند الرمسي وصورة السند العادي، فصورة السند 

صورته ذا كان أصل السند الرمسي موجودا، فإن إ (1)ثباتمن قانون اإل 23الرمسي وفقا للمادة 
صلي بالقدر الذي تكون فيه الرمسية خطية كانت أو مصورة، تكون هلا حجية السند الرمسي األ

مطابقة لألصل، وتعترب الصورة مطابقة لألصل ما مل ينازع يف ذلك من حيتج عليه هبا، ويف هذه 
ى ذلك أن األصل يف حجية لاحلالة األخرية يتعني مراجعة الصورة على األصل، ويرتتب ع

ند الرمسي أهنا قاصرة على النسصة األصلية، أما الصورة اخلطية أو املصورة فإهنا ال تكون الس
بالرغم من أن موظفا عاما استوثق مطابقتها لألصل، وعليه فإنه مبجرد  ثباتبذاهتا حجة يف اإل

 .(2)نكار مطابقة الصورة لألصل، يكفي االلتزام بتقدمي األصلإ
ارة عن نقل االتفاق الوارد بسند عادي حرفيا، أو عن أما صورة السند العادي وهي عب

ألهنا ال حتمل  ثبات، فإن هذه الصورة ليس هلا أي أصل يف اإل(3)طريق املصغرات الفيلمية
توقيع من صدر عنه السند، ألن الصورة قد تكون حمرفة أو أن يكون األصل مزورا، وتطبيقا 

إال بوجود  ثباتيس هلا أية قيمة يف اإلإن صورة السند العادي ل"لذلك قضت حمكمة النقض 
إن صورة السند العادي ال ميكن "وقد قضت حمكمة التمييز اللبنانية  .(4)"األصل ال الصورة

حىت ولو كانت فوتوغرافية، ألنه من املمكن جعل هذه  ثباتاألخذ هبا بوصفها وسيلة يف اإل
من حذف وتبديل يف مضمون  الصورة ختتلف عن األصل بالنظر ملا ميكن أن يرافق التصوير
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 .    (1)"براز األصل يف كل حنيإالسند األصلي، فيبقى ملن أدىل ضده بالصورة أن يطلب 
البد يف هذا الصدد من إعطاء سلطة تقديرية يف هذا الشأن ألنه ميكن للمحكمة أن 

 ال تثريب على احملكمة"تعتمد على صورة سند عادي، ويف ذلك قضت حمكمة النقض املصرية 
 . (2)"ذا استصلصت القرينة من صورة ضوئية لسند عاديإ

بصورة سند عادي أن  إثباتاملعروض عليه دليل  اإلداريوبالتايل ما على القاضي 
يستعمل السلطة التقديرية للتأكد من صحة هذا الدليل عن طرق خربة أو غريها، وما إذا  

ترب ألن هلا نفس قوة صورة كانت هذه الوثيقة سليمة وصحيحة من أي تزوير أو غش أن يع
 . (3)السند الرمسي املطابقة مع األصل، وهو ما دافع عنه بعض الفقهاء

، بإصدار (1511)وقد أوحى املشرتكون يف مؤمتر تنظيم الوثائق وامليكروفيلم بالقاهرة 
التشريع الالزم وذلك بأن يكون للمصغرات الفيلمية حجية معينة يؤخذ هبا أمام القضاء 

بوصفها وثيقة تقوم مقام الوثيقة األصلية، وبالرغم من هذه التوصية فلم يعرض على املصتص، 
    .(4)احملاكم العربية، أي تطبيق لألخذ باملصغرات الفيلمية

ويتضح من استعراض ما سبق أن هناك اهتمام على إعطاء املصغرات الفيلمية حجية 
تعلقة بإعداد تصويرها سواء من حيث وذلك إذا توافرت فيها الضمانات امل ثباتاألصل يف اإل

نوعية الفيلم املستصدم ومواصفات التحميض والطبع أم من حيث الضمانات املتعلقة بعملية 
 ا من التزوير الذي ميكن أن تتعرضاحلفظ، ولقد حرصت الدول اليت أعطتها هذه احلجية وخوف

ر حول فكريت الدوام له هذه املصغرات بأن وضعت شروط واجبة االحرتام، هذه الشروط تدو 
ىل وضع مواصفات تقنية لعملية التصوير إوالتطابق مع األصل، بل أن هناك من الدول ذهبت 

يطاليا وسويسرا، ذلك أن العلم يفرض علينا إواحلفظ مثلما هو احلال بالنسبة لبلجيكا و 
لرتدد يف حتديات متعددة جتعل املصتص بالقانون مدفوعا مبواجهتها حبلول قانونية متطورة، وا

 .اليت تثبت التصرفات القانونيةإعطائها حجية قانونية سوف حيرم األفراد من امتالك األدلة 
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من خالل دراستنا يف الباب الثاين عن أدلة االثبات املقبولة أمام : خالصة الباب الثاني
 ولعل ارياإلد القضاء أمام اإلثبات يف تؤثر عوامل عدة هناك بأن القول ميكنناالقاضي االداري 

 عن غىن يف جتعلها كبرية بامتيازات ومتتعها اإلداري النزاع يف دائم كطرف اإلدارة وجود أمهها من
 .الصحة بقرينة هبا تقوم اليت أعماهلا مجيع وتتمتع كما بطلباهتا، األفراد إللزام القضاء إىل اللجوء

 أمام الدعوى يبتدئون ام غالًبا الذين األفراد فهم اإلدارية الدعوى يف اآلخر اخلصم أما
 الطرف باعتبارهم أعماهلا عن النامجة األعباء وحتملهم اإلدارة مشيئة حتت خلضوعهم القضاء

 .الدعوى يف األضعف
 صحة على املقنعة األدلة تقدميه خالل من حبقوقه للمطالبة القضاء إىل اخلصم يلجأ وعندما

وتناسبها مع املنازعة االدارية  اإلثبات ةأدل يتوجب عليه تقدير اإلداري القاضي فإن يدعيه، ما
 .لتحقيق املساواة بني طريف النزاع

 لقضاء العادي مبا يتوافق والدعوىحيث يستعني القاضي بوسائل اإلثبات املطبقة يف ا
واملستدعي أو املدعي الطرف . اإلدارية املعروضة عليه باعتبارها قواعد أصلية مستقلة عنها

متيازات مىت ما اقنع القاضي اإلداري حبجة دعواه أو زرع الشك يف صحة الضعيف اجملرد من أية ا
القرار الصادر عن اإلدارة املتمتعة باالمتيازات وحيازهتا لألوراق وما تصاحب قراراهتا بقرينة الصحة 
والسالمة ، فإن القاضي اإلداري يقيم قرينة على صحة ما ادعى به وبالتايل ينقل عبء اإلثبات 

 وقد عاجلت الدراسة هذه العوامل يف إطار من التحليل والتطبيق العملي، . ةعلى اإلدار 
 اليت احلاالت إال ذلك من مينعه وال األوىل، بالدرجة أوراق قاضي هو اإلداري فالقاضي

 التامة بالسرية تتمتع ومستندات أوراق كشفها أو العامة باملصلحة اإلضرار شأهنا من يكون
 .الدولة بسيادة لتعلقها

 باألمر اإلداري القاضي سلطة يف تكمن األخرى اليت تناولناها اجلوهرية اإلثبات وسائل ومن
 الالزمة الضمانات لتوفري وذلك التأديب قضاء أمام وخاصة اإلدارية التحقيقات بعض بإجراء

 .نفسه عن الدفاع من اإلدارية الدعوى يف الضعيف اخلصم يتمتع لكي
 النزاع يف والفصل الدعوى حتقيق من اإلداري القاضي متكن كتابية غري أخرى وسائل وهناك

 الشهود شهادة خالل من  اخلربة طلبات أو املعاينة بإجراء األدلة هذه متثلت سواء عليه املعروض
 واملتممة احلامسة بنوعيها اليمني وهناك دليل آخر وهي. باحلق باإلقرار املتمثلة االستجواب أو

 طبيعتها مع لتعارضها اإلدارية الدعاوى جمال هبا يف االستعانة يتم ال اليت األدلة من وهي
 .بأدائها املكلفني واخلصوم إجراءاهتا واختالف
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 الخاتمة

جند أن هلا طابع  ةاإلدارييف املنازعات  ثباتمن خالل دراسة املالمح القانونية لقواعد اإل
ري متكافئني، فالسلطة بني طرفني غعادة خاص نظرا لطبيعة الدعوى اإلدارية اليت تنشأ 

اإلدارية تتمتع بامتيازات السلطة العامة اليت جتعلها طرفا قويا يف املنازعة، ومبوجب هذه 
االمتيازات املصولة هلا قانونا ال حتتاج اللجوء إىل القضاء القتضاء حقها، مما جيعلها يف 

ق واملستندات مقارنة أغلب األحوال يف مزكز املدعى عليها وحتوز أغلب أدلة االثبات والوثائ
 . مع الطرف اآلخر وهو غالبا الفرد

كل ذلك استوجب متتع القاضي اإلداري بسلطات أوسع يف جمال اإلثبات متكنه من 
حتقيق التوازن املفقود بني طريف الدعوى، حيث أن دوره يتطلب استكمال وسائل اإلثبات 

زة اإلدارة والزامها بتقدميها يف الدعوى اإلدارية وذلك بضم األوراق والوثائق اليت حبو 
للمحكمة، وأي امتناع ينشأ عنه قرينة قضائية لصاحل املدعي ختفف عنه عبء االثبات 

 . الواقع على عاتقه، وهي قرينة بسيطة قابلة إلثبات العكس

وهذا يعترب استثناء من األصل العام املنصوص عليه يف القانون اخلاص، الذي ينص على 
لى تقدمي دليل ضد نفسه، ذلك أن هذا األصل يطبق يف احلاالت اليت أن اخلصم ال جيرب ع

يكون فيها أطراف الدعوى متكافئني بقدراهتم يف تقدمي اإلثبات على ادعاءاهتم، هذا فيما 
 . خيص الدعوى العادية

و لإلثبات يف الدعاوى اإلدارية عالقة بالدعاوى العادية، حيث ميكن اللجوء إىل 
لقانون املدين واالجراءات املدنية، نظرا لعدم وجود نص قانوين خاص وسائل اإلثبات يف ا

ينظم قواعد اإلثبات، حيث أحال املشرع بعض إجراءات االثبات اإلدارية إىل اإلجراءات 
 .املدنية بالرغم من خصوصية أدلة اإلثبات يف املنازعة اإلدارية

املدنية والتجارية وتطبيقها وعلى ذلك ميكن القول أن األخذ بوسائل اإلثبات يف املواد 
  .   على الدعاوى اإلدارية جيب أن يكون بالقدر الذي يتناسب مع طبيعة الدعوى اإلدارية
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 ثباتميكن استصالص نتائج وتوصيات علنا نرتقي أكثر يف جمال اإلومن خالل ذلك 
  .ربته األوىلالزال يف جت اإلدارية باعتبار أن نظامنا القانوين يف اجملال اإلدارييف الدعاوى 

 : النتائج : أوالً 

 لطبيعة تبعاً  اخلاص طابعه له ةاإلداري املنازعات يف ثباتاإل أن الدراسة من تبني  -1
عامة  كسلطة اإلدارة :ومها ،غالبا متكافئني غري طرفني بني تنشأ اليت ة،اإلداري املنازعة
 الذي األمر ،املدعي مركز يف عادة ويكون والفرد عليه، املدعى مركز يف الغالب يف وتكون

الطرف ، وبالتايل يؤثر سلبا على ةاإلداري اخلصومة أطراف بني التوازن انعدام مشكلة خيلق
  .الضعيف وهو الفرد غالبا

تلك  يف ةاإلداري الدعوى إثباتب خاص قانون وجود عدم الدراسة خالل من ظهر   -2
القانون  يف الواردة القليلة وصالنص بعض عدا القضاء ازدواجية مببدأ تأخذ اليت الدول

 بعض وكذلك استيفائية سلطات اإلداري القاضي متنح اليت حمددة، منازعات يف اإلداري
 .املدعي عاتق على الواقع العبء من ختفف واليت هبا العمل استقر اليت املبادئ

 عبء بنفسه يتحمل كثريا ال اإلداي القاضي نأ الدراسة هذه خالل من اتضح   -3
 من بصحتها القاضي إقناع يتعني ادعاءات هناك أن فطاملا ة،اإلداري يف الدعوى باتثاإل

 كان وسواء اإلداري القضاء أمام ثباتلإل عبء وجود حتقق فقد ،الشأن جانب صاحب
 القاضي شأن ذلك يف شأنه ،اإلداري القاضي يتحمله ال عسرياً  أو يسرياً  هذا العبء

 خيرجه ثباتاإل لعبء حتمله أن إذ القضائية، للوظيفة ياديةاحل الطبيعة ذلك ملصالفة العادي؛
 إىل حتيزه يؤدي إىل أنه قد عن فضالً  ،اخلصوم دور إىل ويتعداها القضائية وظيفته جمال عن

 .الدعوى يف ثباتاإل وخماطر مصاعب حتمل عليه يتعني كان الذي اخلصم جانب

 عاتق على به تلقى اليت تثبااإل عبء يف العامة القاعدة أن الدراسة تكشف   -1
ة اإلداري الدعوى طبيعة مع اتفاقها عدم رغم ة،اإلداري الدعوى يف القاعدة نفس هي ،املدعي

 دور من خالل املدعي على الواقع العبء ختفيف على استقر املقارن اإلداري القضاء أن غري
 هذا نقل عض احلاالتب يف وإقراره ،ثباتباإل يتعلق فيما اخلصوم مراقبة يف اإلجيايب القاضي
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 وذلك – األقل على–  ثباتلإل بداية املدعي يقدم عندما ،عليه املدعى عاتق إىل العبء
 الفقهاء اختلف الدور وهذا ،اخلاصة القانونية النصوص وبعض القضائية القرائن إىل استناداً 
 املدعي على يكون ةاإلداريالدعوى  يف ثباتاإل عبء أن إىل ذهب من فهناك ،بشأنه

 إىل ذهب من ومنهم ،السائد الرأي وهو اإلداري للقاضي اإلجيايب الدور ذلك يف يسانده
 عملي فارق يوجد ال أنه الحظنا اخلالف هذا وأمام ،عليه واملدعى املدعي بني العبء توزيع
 االجتاه رجحنا قد وحنن طرف، كل إليه يستند الذي األساس يف اختالفهم عدا ،يذكر
 اإلجيايب الدور يسانده املدعي عاتق على يقع ثباتاإل عبء أن إىل يذهب الذي األول

 اليت األسباب لقوة وذلك ،تنظيمه وحماولة ثباتباإل يتعلق فيما اخلصوم مراقبة يف للقاضي
 النظام القانوين فيها مبا األنظمة مجيع على املبدأ هذا تطبيق املمكن من وألنه ،إليها يستند

 اإلجيايب الدور تقر اإلجرائية القوانني معظم ألن زدواجية القضاء،ا مببدأ يأخذ الذي اجلزائري
 . إدارية أم عادية كانت سواء املنازعة يف للقاضي

 :التوصيات

  خالل هذه الدراسة توصلنا للصروج بالتوصيات التالية من

 ة،اإلداري الدعوى إثباتب نظام خاص إجياد على أن يعمل على املشرع اجلزائري  -1
 يتفق الذي الوجه على ةاإلداري الدعوى حتقيق يف اإلداري القاضي دور ليكتم لكي

 . أطرافها ومراكز وخصوصيتها

وضع العمل على  املشرععلى  1551بعد تكريس ازدواجية القضاء يف دستور   -2
 الدعاوى بتحضري يقومون داري يف تكوين القضاة واحملافظني ومساعديهم،إختصص قضاء 

 .بسهولة نظرها والفصل فيها من املوضوع قاضي يتمكن حىت نداهتامست وجتميع ومتابعة

 مبجلدات ةاإلداري باملنازعات اخلاصة االجتهادات مجع ضرورةعلى جملس الدولة   -3
 . من االطالع عليها نيالباحثكل  نيمتكو  خاصة
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املدرسة  فياإلداري ثباتاإل ومبادئ اإلداري القضاء مادة تدريس ضرورة إدراج  -9
 يف متصصصة قضائية كوادر إخراج أجل من ألمهيتها، نظراً  مستقلة كموادللقضاء   لياالع

 وإقامة تدريبية إعداد دورات على والرتكيز ،اخلاصة الطبيعة ذات املنازعات من النوع هذا
 .اجملال هذا يف احلاليني القضاة لرتقية معارف حماضرات

التسجيالت ) ديثة وااللكرتونيةشمل األدلة احللت اإلداري القضاء مادة ترقية  -1
 منها بشكل وموقف النظام اجلزائري...( رتنيتالصوتية والفلمية والربيد االلكرتوين واالن

 ينبغي لذلك ا،إثباهتو  الدعوى لتحقيق خاص جزء وإفراد ،ةاإلداري أمهية الدعوى مع يتالءم
 . املرجوة للفائدة حتقيقاً  العمق هبذا االهتمام

هناك تدخل تشريعي يقضي مبساواة السندات االلكرتونية مع  جيب أن يكون -1
السندات اخلطية بنصوص قانونية صرحية السيما يف األخذ باملفهوم الواسع لكل من الكتابة 

 . والتوقيع 

 ربية املنظمة للتجارة واملعامالتاالستفادة من جتربة قوانني الدول العربية والغ -7
 غلب التشريعاتألوماتية حيث وضعت ع حتديات الثورة املعااللكرتونية من خالل تعاطيها م

 ماً على مشرعنا أن يتدخل ويتعاملالعربية أطر تنظيمية ملسألة التجارة االلكرتونية لذا كان لزا
 اليوم أحد منا يستغين عن استصداموجبدية مع إفرازات الثورة املعلوماتية خاصة وأنه ال جند 

 .اليومية كاالنرتنيت والربيد االلكرتوين مثالً  التقنيات احلديثة يف تعامالته

 : وأخيرا  

 موضوعات القضاء أحد يعد موضوعها أن الدراسة، هذه إعداد عند يـــبــــمبلغ هتي كان
 إطالع ودراسة بعد إال املصتلفة جوانبه كشف إىل أصل مل ،وأمهية وتعقيداً  دقةً  اإلداري

 . الفكر ونضج الرؤية لتوج ،احلس أرهقت حىت ،عميق وحتليل   متأنية

واجلمل  اللغوي التقعر حتاشيت فقد ،لفظاً  وليس معىن هو القانون علم أن وحبسبان
 اللغة لتزمتاعنه، و  بالفكرة تضلل أو القارئ تضل اليت املهجورة واأللفاظ ،االعرتاضية
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 إىل للوصول بعضها برقاب األفكار فيه تأخذ الذي املتدرج البحثي واألسلوب ،اليسرية
 . عرضها أود اليت والقانونية الفكرة

 كل ما وتسصري املطلوبة والعناية اجلهد بذل علي كان باألسباب العمل باب ومن
 قضائية تتعلق وأحكام مصادر من جديد هو ما كل على اإلطالع و احلصول يف بوسعي
وأخص  ،رغم صعوبة احلصول عليها إال بالطرق املوازية منها واالستفادة الدراسة مبوضوع

 اهلل من فضل فإمنا هو هديف ذلك يف أصبت قد كنت فإن بالذكر قرارات جملس الدولة،
 ذلك، من ال خيلو بشري جهد أي فإن تقصري أو ِهنة هناك كان وإن ،يشاء من يوتيه

 يبقى مرتوك بالشك الدراسة، واألمر هدف إىل الوصول يف جهداً  أءلو مل أين وحسيب
 . ليةاملستقب الدراسات من للمزيد

 



111 

  

 قائمة المصادر والمراجع

 

 :المصادر: أوال
وحدة الرغاية، . برواية ورش عن نافع، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية :القرآن الكريم -أ

 .2111. اجلزائر
 :السنة النبوية -ب

 .1513 دار اجليل، بريوت 5 ج ،األوطار نيل :لشوكاينا حممد بن علي .1
 .1157رقم احلديث  ،صحيح مسلم، كتاب احلدود: حيي بن شرف أبو زكريا النووي .2

 . 1551/هـ 1111 دمشق .دار اخلري للطباعة و النشر
 ني علىباب اليم .قضيةكتاب األصحيح مسلم،  : حيي بن شرف أبو زكريا النووي .3

 .1551/هـ 1111 .3ج.1111 احلديث رقم. املدعى عليه
ناصر، ترقيم صحيح البصاري، حتقيق زهري بن ناصر ال: البصاريامساعيل ابن حممد  .1

 1992: هـ، حديث رقم1122، 11حممد فؤاد عبد الباقي، دار طوق النجاة، ط
 .11ج

 .6991دار الهدى للنشر والتوزيع، الجزائر  المعدل 6991دستور الجزائر   -جة
 :القوانين -د

مايو سنة  31املوافق  1115صفر عام  1املؤرخ يف  11-57رقم  العضوي قانونال .9
 31جريدة رقم . املعدلوعمله  اصات جملس الدولة وتنظيمه، املتعلق باختص1557

 .3ص  1557يونيو  11مؤرخة يف 
املتضمن قواعد نزع امللكية  1551بريل سنة أ 21مؤرخ يف  11-51القانون رقم  .1

 .1551لسنة  21، اجلريدة الرمسية العدد للمنفعة العمومية
ن القانون األساسي املتضم 11/15/2111 املؤرخ يف 11-11 رقم القانون العضوي .1

 .2111لسنة  91اجلريدة الرمسية عدد  .للقضاء
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 2111فرباير سنة  21املوافق لـ  1121حمرم عام  21مؤرخ يف  12-11قانون رقم ال .7
 .9 ، ص2111مارس  17مؤرخة يف  11 جريدة رقم .يتضمن تنظيم مهنة املوثق

 سنة  فرباير   25  فقاملوا  1429  عام  صفر  18  يف  مؤرّخ  08 - 09 رقم قانونال .5
 (.3ص21ر.ج)ة اإلداريو   املدنية  اإلجراءات قانون  يتضمن  2008

 :األوامر -هة
 1511يونيو  17ه املوافق لـ 1371صفر عام  17مؤرخ يف  191-11األمر رقم  .1

 .972ص 11اجلريدة الرمسية عدد  .ةاإلداريقانون االجراءات املدنية و املتضمن 
املتضمن  15/12/1511ه املوافق لـ 1375ذي احلجة  13يف املؤرخ  21-11األمر رقم  .2

عدد  اجلريدة الرمسية .1512قانون احلالة املدنية اجلديد الذي دخل حيز التنفيذ عام 
 .211ص  .21

، 1519سبتمرب سنة  21املوافق  1359رمضان عام  21رخ يف ؤ امل 97-19األمر رقم  .3
 2119يونيو  21رخ يف ؤ امل 11-19 املتضمن القانون املدين، املعدل بالقانون رقم

 .11 صفحة     2119 يونيو 26 يف مؤرخة 44 رقم الرمسية اجلريدة يف منشور
يتعلق  11/12/1559املوافق لـ  1119مؤرخ يف أول رمضان عام  17-59األمر رقم  .1

 .19ص  1559أبريل  11مؤرخة يف  21جريدة رقم  .مبهنة املهندس اخلبري العقاري
يتضمن القانون األساسي العام  2111يوليو  19مؤرخ يف  13-11 األمر رقم .9

 (.3ص 2111يوليو  11صادرة يف  11ج ر عدد )للوظيفة العمومية 
 :المراسيم -و

أكتوبر سنة  1املوافق   1131شوال عام 27املؤرخ يف   10 -231رئاسي رقم مرسوم  .1
 (97د ج ر عد) .واملتضمن تنظيم الصفقات العمومية املعدل واملتمم  2111

حيدد شروط التسجيل يف  ،1559أكتوبر 11املؤرخ يف  311- 59مرسوم تنفيذي رقم  .2
 .حقوقهم و واجباهتمو  ،قوائم اخلرباء القضائيني و كيفياته

 

 : القوانين العربية -ز
اعداد أمحد حسن املوسوي، . 1573لسنة  51صول احملاكمات املدنية اللبناين رقم أ .1

، 25/11/1555تاريخ  111، والقانون رقم 21/1/1551تاريخ  925بالقانون رقم 
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. 1/7/2112تاريخ  111، والقانون رقم 1/5/2111تاريخ  3711واملرسوم رقم 
 .2119بريوت . منشورات احلليب احلقوقية

الكتاب  .1591لسنة  191الصادر بالقانون رقم قانون االجراءات اجلزائية املصري  .2
الصادر يف  35العدد رقم  اجلريدة الرمسية. 1512سنة  31املعدل بالقانون رقم األول 

27/5/1512. 
الصادر يف  22اجلريدة الرمسية العدد . 1517 لسنة 29 رقم املصري اإلثبات قانون .3

31/9/1517. 
، 19/17/1515  منشورة بتاريخ. 1515لسنة ( 111)قانون اإلثبات العراقي رقم  .1

اجلزء  111 :رقم الصفحة 1515لسنة   2127 :رقم العدد -الوقائع العراقية  جريدة
2. 

لسنة  1/3نشر يف اجلريدة الرمسية العدد . 1552 لسنة  21  رقم اليمين اإلثبات قانون .9
1552. 

ب صدر يف غرة /1املادة . 2111لسنة   19 املصري رقم قانون التوقيع االلكرتوين .1
انني مكتبة القو ( 22/1/2111ج ر .)2111أفريل  21هـ املوافق لـ 1129ربيع األول 

 .2111القاهرة . العربية
 13رقم  اجلريدة الرمسيةصدر يف  .1512 لسنة 11 رقم املصري الدولة جملس قانون .1

 .1512أكتوبر  11املوافق لـ  1352شعبان سنة  23 بتاريخ
اجلريدة  15/11/1551الصادر بتايخ . 1551 لسنة 31 رقم اليمين الدولة قضايا قانون .7

 .1551لسنة 15الرمسية رقم 
دار اعداد مصطفى حممود فراج، . 1511لسنة ( 13)رقم  االردين املدين قانونال .5

 .2111، عمان االردن الثقافة للنشر والتوزيع
 بريوت دالوز، ،1ط يوسف، القديس جامعة: بالعربية الفرنسي املدين القانون .11

2112 
 التنفيذية الالئحة بشان م 1551 لسنة  11  رقم  الوزراء جملس رئيس قرار .11

 .1551لسنة  1/2نشر يف اجلريدة الرمسية العدد  .1551 لسنة 31 رقم انونللق
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 من مذكرة 2111سبتمرب  15- 18 فينيا السابعة الدورة االونستريال وثائق .12
  Add 71 1) حتت رقم املتحدة، لألمم العامة اجلمعية األمانة،

(A/CN.G/WG.IV/WP. 
 

 :القواميس -حة
 القـاهرة ،1ج ،احملـيط القـاموس ،يعقـوب بـن حممـد الـدين جمـد : أبـادي الفـريوز .1

1592.   
 القـاهرة 1ج .الكبـري الشـرح غريـب يف املنـري املصباح  :علي حممد بن الفيومي أمحد .2

1591. 
 المراجع باللغة العربية: ثانيا

 :المراجع العامة -أ
 االسكندرية ،املعارف منشأة ،اإلداري القانون أصول :شيحا العزيز عبد إبراهيم .1

1551. 
 املطبعة :اجلزائر ،دارةاال أعمال على القضائية الرقابة: اهلل عبد بن صاحل بكر بوأ .2

 . 2006 غرداية ،العربية
، نظرية االلتزام يف القانون املدين اجلديد، الكتاب األول: بو ستيتأأمحت حشمت  .3

  .1591 القاهرة ،مطبعة مصر ،2ط
 القاهرة السلفية، املطبعة، 3ط ،االسالمية الشريعة ىف القضاء طرق:  ابراهيم محدأ .1

1527 . 
 سكندريةاال ،املعارف منشأة ،ثباتاإل قانون نصوص على التعليق : أمحد أبو الوفا .9

1575. 
 ،دار املطبوعات اجلامعية ،1طنظرية األحكام يف قانون املرافعات، : أمحد أبو الوفا .1

  .1571 القاهرة
 ،الدار اجلامعية للطباعة والنشر ،اريةيف املواد املدنية والتج ثباتاإل: أمحد أبو الوفاء .1

 .1573القاهرة 
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 الفكر دار ،اليمين اإلداري القانون يف الوجيز :الدين شرف الرمحن عبد أمحد .7
 .2111  صنعاء ،املعاصر

، دار اجمللد األول ،1طالوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية، : سرور يأمحد فتح .5
  .1571 القاهرة ،النهضة العربية

 دار مؤسسة ،اإلداري القانون يف ثباتاإل نظرية : موسى الدين الكم أمحد .11
 .1511  القاهرة ،الشعب

لدولة واحملكمة أمام حماكم جملس ا يأصول إجراءات التداع :أمحد حممود مجعة .11
  .1579، االسكندرية منشأة املعارف ،الدستورية العليا

 .1512 القاهرة ،عريبال الفكر دار مطبعة ،1، ط1ج ،ثباتاإل رسالة : نشأت أمحد .12
 بغداد ،القادسية دار مطبعة ،2ط ،ثباتاإل قانون شرح :النداوي وهيب آدم .13

1571. 
، درا النهضة ثباتشرح القواعد اإلجرائية يف اإل: أسامة أمحد شوقي املليجي .11

  .1551 القاهرة ،العربية
 . 1511 ةالقاهر  ،يف النظرية العامة لاللتزام، مكتبة عبد اهلل وهبه: إمساعيل غامن .19
 ،1ج واجلزائية، املدنية احملاكمات أصول يف ثباتاإل نظرية :عبيد أبو إلياس .11

 2005.بريوت  ،منشورات زين احلقوقية
 . 2119اجلزائر  ،ار اهلدىد ،املنازعات اجلبائية يف التشريع اجلزائري :أمزيان عزيز  .11
املنشورات احلقوقية صادر، بريوت . 1اخلربة القضائية، ط: أميل أنطوان ديراين .17

1511. 
دار ، 1ط ،أصول املرافعات الشرعية يف مسائل األحوال الشصصية: أنور العمروس .15

 . 2111الفكر اجلامعي، القاهرة 
 . 1511 القاهرة ،ربيةدار النهضة الع الوجيز يف مصادر االلتزام،: أنور سلطان .21
 ، السودانجامعة اخلرطوممطبعة  ،1ط ،ثباتقانون اإل :البصاري عبد اهلل اجلعلي .21

 .م1557
مطبعة جامعة النيلني ، 3، طثبات تشريعاً وقضاءً قانون اإل :البصاري عبداهلل اجلعلي .22

1551.  
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ة مؤسسة الثقاف ،يف املواد املدنية والتجارية ثباتقواعد اإل: توفيق حسن فرج .23
 .1572 القاهرة ،اجلامعية

 .2111اإلسكندرية  ،اجلديدة اجلامعة دار ،االلكرتوين التوقيع :احلميد عبد ثروت .21
اإلسكندرية  ،منشأة املعارف ،ثباتأصول أحكام االلتزام واإل :يجالل العدو  .29

1551. 
 .1553اإلسكندرية  ،منشاة املعارف ،1طاملدخل إىل القانون، : حسن كرية .21
  .1591اإلسكندرية  ،نشرللرات يف املدخل للقانون، دار الثقافة حماض: حسن كريه .21
 مصر ،دار الكتب القانونية ،اإلداريةالتحكيم يف املنازعات  :حسن حممد هند  .27

2111.  
 االسكندرية ، منشأة املعارف،االجرائي للجزاء العامة النظرية :حسني علي حسني .25

2111 . 
منشأه  ،1،ط قضاء جملس الدولةة يفاإلدارياملرافعات : ياسني عكاشة يمحد .31

 .1557 اإلسكندرية ،املعارف
منشأة  ،2ط ة يف قضاء جملس الدولة،اإلدارياملرافعات : محدي ياسني عكاشة .31

 . 2111 االسكندرية ،املعارف
 دار ،ةاإلداري اخلصومة وخصوصية اإلداري القضاء : باجنيد عبداهلل عمر خالد .32

 .2113 ناليم ،عدن ،والنشر للطباعة عدن جامعة
، الدار اجلامعية 2طالوسيط يف شرح مقدمة القانون املدين، : رمضان أبو السعود .33

 .1571بريوت  ،للطباعة والنشر
مطبعة عني  ،12مبادئ اإلجراءات اجلنائية يف القانون املصري، ط: رؤوف عبيد .31

  .1515القاهرة  ،مشس
 العزم أبو ،3، طةاإلدار  أعمال على والرقابة اإلداري القضاء :الدين مجال سامي .39

 .2112القاهرة ، للطباعة
 اإلدارية، القرارات إلغاء دعوى يف اإلدارية املنازعة إجراءات الدين، مجال سامي .31

 .2119 اإلسكندرية املعارف، منشأة
 .2119 صنعاء ،الصادق مركز ،املرافعات أصول : الشرعيب سعيد .31
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دار الفكر  "التعويض قضاء"  ، الكتاب الثايناإلداريالقضاء : سليمان الطماوى .37
 . 1517القاهرة  ،العريب

 القاهرة ،العريب الفكر دار ،ةاإلداري للقرارات العامة النظرية :الطماوي سليمان .35
1511. 

وإجراءاته يف املواد املدنية يف القانون املصري مقارنة  ثباتأصول اإل: سليمان مرقس .11
  .1571والنشر، القاهرة للطباعة  عامل الكتب ،1ط بتقنيات سائر البالد العربية،

، أصول االتبات وإجراءاته يف املواد الوايف يف شرح القانون املدين :سليمان مرقس .11
 .1551القاهرة ، دار الكتب القانونية، 9ط، ، اجمللد األول، األدلة املطلقةاملدنية

 .1577 االسكندرية ،املعارف منشأة ،ثباتلإل العامة النظرية : تناغو مسري .12
الدار ، 1ط ،موسوعة البينات يف املواد املدنية والتجارية :احلليبمسري سامي  .13

 .1515 اجلامعية، بريوت
 ، القاهرةرقابة القضاء على أعمال اإلدارة، دار النهضة العربية: السيد خليل هيكل .11

2111. 
دار . إعالم املوقعني :(ابن القيم اجلوزية )مشس الدين بن عبداهلل بن حممد بن بكر  .19

 . 2113الدمام السعودية  1ـ ج ابن اجلوزي
دار األدباء  1ط ،ثباتالبيان يف شرح قانون اإل :لبيب حليم/ ي صالح محد .11

 .1571 القاهرة ،للطبعة والنشر
 .1511ار النهضة العربية، القاهرة مبادئ تاريخ القانون، د: صويف حسن أبو طالب .11
  .1551القاهرة  الشرقي، زهراء مكتبة .االلتزام أحكام :علي حسن عادل .17
 لسنة 31 رقم بالقانون املعدل اجلديد البينات قانون أحكام شرح :عباس العبودي .15

 .2111عمان  والتوزيع، للنشر الثقافة دار ، 1ط م،2111
دار الكتاب  ،1ط يف القانون املدين املصري، ثباتنظام اإل: عبد الباسط مجيعى .91

 .1593 القاهرة، العريب
 االسكندرية ،اجلامعية املطبوعات دار ،ةرياإلدا اخلصومة : فودة احلكيم عبد .91

2119. 
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 ،االلتزام بآثار ثباتاإل ،املدين القانون شرح يف الوسيط : السنهوري الرزاق عبد .92
  .1557منشورات حليب احلقوقية، بريوت ، الثاين اجمللد

منشورات حليب  ،يف املواد املدنية والتجارية ثباتقواعد اإل: عبد الرزاق السنهوري .93
 .1557ية، بريوت احلقوق

ة وإجراءاهتا، اإلداريالوجيز يف املبادئ العامة للدعوى : يعبد العزيز خليل بديو  .91
 . 1511 القاهرة العريب، دار الفكر ،1ط

 ىشركة مكتبة ومطبعة مصطف ،يف املواد املدنية ثباتاإل: عبد املنعم فرج الصدة .99
 .1599 القاهرة ،2ط ،احلليب

سة القانون وتطبيق الشريعة اإلسالمية، دار مدخل لدرا: عبد الناصر العطار .91
  .1515 بريوت ،السعادة

 ،املكتبة القانونية، ثباتالتعليق على قانون اإل: حامد عكاز /يعز الدين الدناصور  .91
 .1557القاهرة 

، 2ط ،2 ج القضائي، النظام يف داريةاال للمنازعات العامة النظرية :عوابدي عمار .97
 .  2113جلزائرا، اجلامعية املطبوعات ديوان

 ،اجلزائري القانوين النظام يف هتامباشر  و ثباتاإل طرق و قواعد : ملحة بن الغوثي .95
 .2111اجلزائر  ،الرتبوية لألشغال الوطين الديوان ،1ط

 .1553القاهرة  ،العربية النهضة دار ،املدين القضاء قانون يف الوسيط : وايل فتحي .11
دار هومة  ،ةاإلدارييف املنازعات  تثباحلسني بن الشيخ أث ملويا، مبادئ اإل .11

 .2111اجلزائر  ،2ط للطباعة والنشر
دار ( ط. ب) ةاإلدارييف املنازعات  ثباتحلسني بن شيخ أث ملويا، مبادئ اإل .12

 . 2112هومة، اجلزائر 
سكندرية اال ،دار املطبوعات اجلامعية ،اإلداريالقانون  :ماجد راغب احللو  .13

1551.  
 .1551 بغداد ،والنشر للطباعة احلكمة دار ،اإلداري ارالقر  :عالوي ماهر صاحل .11
  .1571 صنعاء ،اليمين القانون يف اجلزائية اإلجراءات تنظيم :زيد إبراهيم حممد .19
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، احلليب منشورات ،التجارية و املدنية املواد يف ثباتاإل أصول :قاسم حسن حممد .11
 .2113لبنان -بريوت

املدنية والتجارية، دون طبعة، يف املواد  ثباتأصول اإل: حممد حسن قاسم .11
 .2119منشورات احلليب احلقوقية، بريوت 

دار اجلامعة اجلديدة  ،وطرقه ثباتمبادئ اإل ثباتقانون اإل: حممد حسني منصور .17
 . 2111القاهرة  ،للنشر

، 1ط ،املعدل يف التشريع اجلزائري ثباتاملوجز يف الطرق املدنية لإل: حممد زهدور .15
 .1551 قاهرةال ،دار الفكر العريب

، الكتاب الرابع ،يف املواد املدنية والتجارية والشرعية ثباتاإل: بو سعدأحممد شتا  .11
 . ه1117القاهرة  ،دار الفكر العريب

، دار هومه للنشر 1طالواضح يف شرح القانون املدين،  :حممد صربي السعدي .11
 .2117والتوزيع، اجلزائر 

 القاهرة ،الكتاب عامل ،2ج ،املدنية املواد يف ثباتاإل قانون: عبد اللطيف حممد .12
1513 . 

 ،شرح قانون اخلدمة املدنية العماين، دار اجلامعة اجلديدة :حممد علي العريان .13
 .2112 القاهرة

ب ) اليمن( ب ط)  الوليد بن خالد مكتبة ،اإللغاء قضاء  سليمان علي حممد .11
 (.س

النهضة العربية، ، دار 2طشرح قانون اإلجراءات اجلنائية، : حممد عيد الغريب .19
  .1551 القاهرة

دار  ،1ط ،دراسة مقارنة ،الوجيز يف عقود التجارة االلكرتونية :حممد فواز املطالقة .11
 . 2111عمان  ،الثقافة للنشر والتوزيع

 ،دار الفكر العريب ،اإلدارينظرية التنفيذ املباشر يف القانون  :حممد كامل ليلة .11
 .1512القاهرة 

دار البيان،  مكتبة ،االسالمية الشريعة يف ثباتاإل وسائل : الزحيلي مصطفى حممد .17
 .1572 بريوت
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 ،دار النهضة العربية 2ط. قضاء االلغاء -اإلداريالقضاء : حممود حلمي .15
 . 1571االسكندرية 

للطباعة والنشر، االسكندرية  دار الفكر العريب ،اإلداريالقضاء : حممود حلمي .71
1557. 

 القاهرة ،العربية نهضةدار ال ،ية العامة لاللتزامالنظر : حممود عبد العزيز خليفة .71
1593 . 

 واألنظمة الفقه االسالمي يف ثباتاإل ونظام القضاء : هاشم حممد حممود .72
 .1577 الرياض ،سعود امللك جامعة منشورات ،1ط  ،الوضعية

 املطبوعات دار ،1ج، الدولة وجملس اإلداري القضاء :فهمي زيد أبو مصطفى .73
  .1557  ندريةسكاال ،اجلامعية

منشأة املعارف  ،وجملس الدولة القضاء اإلداري: فى أبو زيد فهميمصط .71
 . 1515 ،االسكندرية

 ،مطبعة ابن دمسال ،1ط ،يف املواد املدنية والتجارية ثباتاإل: مفلح القضاة .79
 .1551االمارات 

البينات يف املواد املدنية والتجارية، مجعية عمال املطابع : مفلح عواد القضاة .71
 . 1551 عمان االردن ،2طالتعاونية، 

 ،مكتبة سيد عبد اهلل وهبة ،2ط املدخل للعلوم القانونية،: منصور ىمنصور مصطف .71
 . 1511القاهرة 

 ،يف املواد املدنية و التجارية يف ضوء الفقه والقضاء ثباتاإل: نبيل ابراهيم سعد .77
  .2111منشأة املعارف االسكندرية، 

يف  ثباتالوسيط يف القواعد االجرائية واملوضوعية لإل: مكاري نزيهة /بيل صقر ن .75
 . 2115اجلزائر  ،عني مليلة ،دار اهلدى ،املواد املدنية

ة العليا وفتاوى اإلداريمبادئ احملكمة : ة احلديثةاإلدارياملوسوعة : نعيم عطية .51
طبعة و  1579إصدار الدار العربية للموسوعات بالقاهرة طبعة  ،اجلمعية العمومية

 .2111طبعة و  1551
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الدار ( ط. ب) املواد املدنية والتجارية  إثباتالوجيز يف : مهام حممد حممود زهران .51
 2113للنشر، القاهرة،  اجلديدةاجلامعية 

 ،2، طيف القانون املدين اجلزائري والفقه االسالمي ثباتأدلة اإل: حيي بكوش .52
 .1577اجلزائر  ،املؤسسة الوطنية للكتاب

 املواد يف بالقرائن ثباتاإل األردين ثباتاإل قانون شرح :املصاروه حممد يوسف .53
   .1551 عمان ،لتوزيعوا الثقافة للنشر مكتبة دار ،والتجارية املدنية

 

 :المراجع المتخصصة -ب
دراسة تطبيقية مقارنة للنظم  ،دور القضاء يف املنازعة اإلدارية: حسن السيد بسيوين .51

للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة  القضائية يف مصر وفرنسا واجلزائر، عامل الكتب
1571 . 

يتم إبرامها عن طريق  إثبات التصرفات القانونية الىت :يحسن عبد الباسط مجيع .59
  .2111 القاهرة االنرتنت، دار النهضة العربية،

 .2111 ، اجلزئردار هومة ،محاية امللكية العقارية اخلاصة :محدي باشا عمر .51
 ،3ط مسئولية اإلدارة عن أعماهلا غري التعاقدية، دراسة مقارنة،: يسليمان الطماو  .51

 . 1599 ، القاهرةدار الفكر العريب
، دار 1التعاقد عرب تقنيات االتصال احلديثة، ط :د العزيز اجلمالمسري حامد عب .57

 .2111 النهضة العربية، القاهرة
اإلثبات يف الفقه اإلسالمي  يف املادي الدليل حجية: حسن عبداملطلب شحاتة .55

 .2119 ، القاهرةدار اجلامعة اجلديدة للنشر، والقانون الوضعي
االسالمي  الفقه يف الشرعي اتواإلثب القضاء:  الظبياين اهلل عبد صاحل .111

 .1551 صنعاء ،اليمنية اجلامعة دار ،املدين والقانون
املشروعية وضوابط خضوع اإلدارة العامة للقانون، دار  مبدأ :اجلرف طعمية .111

 .  1511 القاهرة ،3النهضة العربية، الطبعة 
. احلجية القانونية لوسائل التقدم العلمي يف اإلثبات املدين: عباس العبودي .112

 .2112عمان  ،دار الثقافة للنشر والتوزيع
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حتديات اإلثبات بالسندات االلكرتونية ومتطلبات النظام : عباس العبودي .113
 .2111القانوين لتجاوزها، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان 

احملررات الرمسية و احملررات العرفية يف ضوء خمتلف اآلراء : عبد احلكم فودة .111
 .2111 ، مصراملنصورة ،ة النقض، دار الفكر والقانونالفقهية و أحكام حمكم

التزوير والتزييف مدنيا وجزائيا يف ضوء الفقه والقضاء : عبد احلميد الشواريب .119
 .1551القاهرة  ،منشأة املعارف( ط. ب)
دار جمدالوي للنشر  ،دراسات يف التلكس والتلربنرت: الرمحن املبيضني عبد .111

 .1573بريوت  ،والتوزيع
ينات أو التعهدات وااللتزامات، مطبعة املعارف ااملد: م ذهينعبد السال .111

 .1522مصر  ،الفجالة
، منشورات احلليب احلقوقية، اإلدارية القرارات تنفيذ وقف : بسيوين الغين عبد .117
 .2111 بريوت ،2ط
اجمللد  ،احلكومة االلكرتونية ونظامها القانوين: عبد الفتاح بيومي حجازي  .115

اإلسكندرية  ،دار الفكر اجلامعي ،ين للحكومة االلكرتونيةالنظام القانو  ل،األو 
2111 . 

التوقيع اإللكرتوين يف النظم القانونية املقارنة، دار الفكر : عبد الفتاح بيومي .111
 .2111اجلامعي، اإلسكندرية 

 والفقه اليمين القانون يف اإلثبات يف الشهادة حجية : اخلياري علي اهلل عبد .111
 .2111 صنعاء ،األمني مركز ،قارنامل والقانون اإلسالمي

العقوبات التأديبية للعاملني املدنيني بالدولة والقطاع : يعبد الوهاب البندار  .112
  .1557، القاهرة العام، دار الفكر العريب

 ،1ط ،والقانون اإلسالمي الفقه يف وأدلته الدعوى إثبات نظام :رسالن علي .113
  .1551  االسكندرية ،الدعوة دار
 دار مكتبة، 1، طاجلزائي اإلثبات يف الشهادة حجية :ربيع دأمح حممد عماد .111

 .1555 عمان ،والتوزيع للنشر الثقافة
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احلجية القانونية للمصغرات الفيلمية يف إثبات : لطفي حممد حسام حممود .119
 .1577لقاهرة ا ،ثقافة للنشر و التوزيعدار ال ،املواد املدنية

اإلثبات التقليدي واإللكرتوين، دون طبعة، دار الفكر : حممد حسني منصور .111
 .2111اجلامعي، مصر 

الكتابة الرقمية طريقًا للتعبري عن االرادة ودليال  :حممد العيش الصاحلني .111
 .2117منشأة املعارف اإلسكندرية،  ،1ط لالتبات،

وعية استصدام الوسائل العلمية احلديثة يف اإلثبات مشر : حممد فاحل حسن .117
 . 1571ببغداد  ،مطبعة الشرطة، 1ط، اجلنائي

دار  ،االنرتنيت وبعض اجلوانب القانونية :حممود السيد عبد املعطي خيال .115
 .2111القاهرةـ  ،النهضة العربية

سة درا، اإلثبات باملعاينة واخلربة يف القانون املدين :مراد حممود الشنيكات .121
 .2117، عمان دار الثقافة والنشر والتوزيع، مقارنة

 نظرية دراسة ،اإلداري القضاء إجراءات أصول : وصفي كمال مصطفى .121
 .1511 – القاهرة ، دار النهضة العربية، األول الكتاب ،وسوريا مصر يف تطبيقية

 الدعاوى ،منه املشرع موقف و اإلداري القضاء :العزي إمساعيل حممد مطهر .122
  .  2119 صنعاء ،الصادق مركز ،اليمنية التشريعات يف ريةاإلدا

 دار الفكر العريب، القاهرةالدعوى اإلدارية وصيغها، : معوض عبد التواب .123
1551.  

 اخلربة القضائية يف املواد املدنية، مطبعة حلب، اجلزائر :موالي بغدادي  .121
1552 . 

 – ملدنية و التجاريةسلطة القاضي التقديرية يف املواد ا: نبيل إمساعيل عمر  .129
 .2112 ، القاهرةدار اجلامعة اجلديدة للنشر–دراسة حتليلية و تطبيقية 

 اجلامعي املكتب ،اإلجرائي احلق استعمال يف التعسف :اهلل عبد أمحد جنيب .121
 . 2111 اإلسكندرية ،احلديث

 اجلامعي املكتب ،الفرعية التزوير دعوى إجراءات :عبداهلل أمحد جنيب .121
 .2111 كندريةاإلس ،احلديث
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 احلقوقية، بريوت احلليب الكمبيوتر، منشورات برامج محاية :نعيم مغبغب .127
2111. 

ب )اخلربة يف الطب الشرعي، مطبعة عمار قريف باتنة اجلزائر :حيي بن لعلى .125
  .(ب س) (ط

 

 رسائل الدكتوراه -جة 
 العقوبات لقانون عامة نظرية حنو العقاب من احلد :السيد حممد مصطفى أمني .1

 . 1553 االسكندرية .حقوق .دكتوراه رسالة .إلداريا
 االسكندرية .دكتوراه رسالة .اإللغاء وقضاء اإلداري العقد :عثمان أمحد عياش مجال .2

2111 . 
القاهرة  .املطبعة العاملية. 2ط. رسالة دكتوراه .اعرتاف املتهم: سامي صادق املال .3

1519. 
دكتـوراه مقدمـة إىل    رسالة. واد اجلنائيةبالقرائن يف امل ثباتاإل: عطية على عطية مهنا .1

 .1577كلية احلقوق جامعة القاهرة 
  .دراســــة مقارنــــة اإلدارينظريــــة االحنــــراف يف اســــتعمال اإلجــــراء : فــــؤاد حممــــد موســــى .9

 . 1559دكتوراه مقدمة لكلية احلقوق جامعة أسيوط 
يف التشــــريع  اجلنــــائي ثبــــاتالنظريــــة العامــــة للقــــرائن يف اإل: حممــــود عبــــد العزيــــز خليفــــة .1

 .1577رسالة دكتوراه مقدمة اىل جامعة القاهرة املصري واملقارن، 
اجلنائى دراسة مقارنة بني النظم  ثباتالنظرية العامة لإل: هاليل عبدالاله أمحد .1

رسالة دكتوراه، كلية احلقوق  ،اإلجرائية الالتينية واالجنلوسكسونية والشريعة اإلسالمية
  .1571 القاهرة 1ط .دار النهضة العربيةيف د ُنِشرت وق .م1571جبامعة القاهرة، 

 :المتخصصةدراسات ال -د
 املهين الختصاصيي للتطوير أسلوب بعد عن التعليم: الشهري علي بن منصور .1

 اآلداب، جامعة كلية حبوث األكادميية، مركز املكتبات يف واملعلومات املكتبات
 .2119/هـ1121سعود، الرياض  امللك
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 :المحاضرات -ه
 .، غري منشورةحماضرات يف نزع امللكية من أجل املنفعة العمومية :أمحد رمحاين  .1

 .1551جوان  .م.، غألقيت باملدرسة الوطنية لإلدارة
عقود التجارة اإللكرتونية، دروس الدكتوراه لدبلومي القانون : أمحد شرف الدين .2

 .2111لقاهرة، اخلاص وقانون التجارة الدولية، كلية احلقوق، جامعة عني مشس، ا
علـــــى طلبـــــة املدرســـــة العليـــــا حماضـــــرات يف االجـــــراءات املدنيـــــة ألقيـــــت : زودة عمـــــر .3

 .2111/2111.م.،غ 11الدفعة ، للقضاء
علـى  ألقيـت املدنيـة، املـواد يف ثبـاتاإل طـرق بعنـوان حماضـرات :ملـزي الـرمحن عبـد .1

 .2111/2111.م.غللقضاء  العليا باملدرسة 16 الدفعة القضاة، الطلبة

 لمقاالت واألبحاثا -و
 .1571جانفي  ،األول العدد القضاة نشرة منشور مقال :خيلف بن بريزة .1
املدرسة الوطنية  ،جملة االدارةمقال منشور يف  ،1551القضاء بعد  :رشيد خلويف .2

 .2111 اجلزائر ،1عدد ،لالدارة
ملدنية مدى حجية احملرر االلكرتوين يف االتبات يف املسائل ا :عبد العزيز املرسي محود .3

جملة البحوث القانونية مقال منشور يف والتجارية يف ضوء قواعد االتبات النافذة، 
 .2112 بريلأواالقتصادية، العدد الواحد والعشرون السنة احلادية عشر، 

اجلوانب القانونية للربيد اإللكرتوين، حبث منشور يف  :عبد اهلادي فوزي العوضي .1
 . (بدون سنة) القاهرة ،انونيةشبكة احملامني العرب ـ املكتبة الق

حجية التوقيع االلكرتوين يف التشريع األردين، جملة : فياض القضاة/غازي أبو عرايب .9
 .2111جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، العدد األول، دمشق 

يف املسائل املدنية  ثباتمدى حجية التوقيع االلكرتوين يف اإل: حممد املرسي وهرة .1
  ،جامعة الكويت ،، حبث مقدم اىل مؤمتر الكويت للقانون واحلاسب اآليلوالتجارية

 .1551تشرين الثاين  29و23الفرتة املمتدة ما بني  ،كلية احلقوق
 القضائي، هاداالجت جملة، "اإلدارية املواد يف ثباتاإل" :مقال بعنوان: حمدة حممد .1

  . 2119الثاين، العدد بسكرة، جامعة احلقوق، كلية
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 :باللغة العربية ملخص الرسالة

 

قامة الدليل إن هي حمل االثبات وعلى من يدعي توافرها يرد االثبات على واقعة معينة تكو 
وسيلة ال وهي ،االثبات يف املنازعات االداريةالفكرة اليت يدور حوهلا حبثنا هي على ذلك، و 

واقع ما  ىل احلقيقة يقوم هبا أساسا القاضي االداري والذي يتوىل النظر يف الدعوى منإللوصول 
 .ومن واقع ما يضمه من تلقاء نفسه ت،دلة الثبو أيعرض عليه من مستندات و 

عدم حتقيق  شكاليةإالدعوى اإلدارية بطبيعتها اخلاصة ومراكز أطرافها تنشئ  إذا كانت
الذي ، األمر الذي يتطلب معاجلة ذلك الوضع ال سيما معاجلة عبء اإلثبات التوازن بني أطرافها

ال حيوز  (الفرد)إذا كان املدعي  :اآليت، وبالتايل يثور السؤال (عليها ىاملدع)تتحلل منه اإلدارة 
، فهل أي دليل يف الغالب، واإلدارة حبسب امتيازاهتا املقررة هي اليت حتوز األوراق واملستندات

وفقًا للقاعدة العامة اليت تلقي بعبء  بتقدمي البينة باعتباره املدعيسيلزمه القاضي اإلداري 
يطبق القاعدة العامة يف اإلثبات على هذه الدعوى اإلثبات على عاتق املدعي، أم أن القاضي لن 

، فكيف يستقيم احلال والفرد املدعي ال ميلك أية أدلة، إذا افرتضنا أن القاضي طبقهااإلدارية؟ و 
على اعتبار أن األوراق واملستندات يف الغالب تكون يف حوزة اإلدارة، وبالتايل لن يستطيع تقدمي 

 . الدليل وسيصسر دعواه
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 :باللغة األجنبية لرسالةملخص ا

Résumé : 

La preuve porte sur un fait juridique déterminé constituant son objet, la 

partie prétendant son existence lui incombe son établissement. S’agissant des 

matières administratives la preuve consiste en un moyen pour forger la vérité 

principalement par le juge administratif qui se prénomme sur l’action en se 

basant sur les procédés de preuve présentés par les parties et déduire par lui-

même. 

Le   déséquilibre (la prépondérance)  qui caractérise les parties dans le 

procès administratif donne lieu à une spécificité à cette dernière, notamment 

en ce qui concerne la charge de la preuve souvent niée par l’administration 

publique (défendeur). Dans ce contexte une question se forme comme suit : 

Est-ce que on applique la règle générale régissant la charge de la preuve 

dans les procès administratifs de la même façon que ceux qui concernent les 

matières civiles notamment lorsque 

L’administration prive le particulier (demandeur) des pièces justificatives 

relatives du procès. 

 


