
 

 

 ائيةالقرائن القضاثبات اإللتزام في التقنين المدني :
 : من التقنني املدىن عىل ما يأ ىت 707تنص املادة  : النصوص القانونية - 271

ثب . يرتك لتقدير القاىض اس تنباط لك قرينة مل يقررها القانون"   هبذه القرائن  اتوال جيوز االإ

ثبات ابلبينة  ال ىف ال حوال الىت جيزي فهيا القانون االإ  . " ( 1) اإ

من هذا التقنني  180/  122ولكن املادة  . وال مقابل لهذا النص ىف التقنني املدىن السابق

ثبات ابلبينة وابلقرائن فامي زادت قميته عىل عرشة جنهيات /  227كذكل اكنت املادة و  . اكنت تبيح االإ

ذا وجد مبدأ  ثبوت ابلكتاب 181 ثبات ابلبينة وابلقرائن فامي زادت قميته عىل عرشة جنهيات اإ  . ةتبيح االإ

ثباته ابلثانية ، فدل ذكل عىل أ ن البينة والقرائن متالزمان ثباته ابل وىل جيوز اإ وهذا ابلرمغ  ، مفا جيوز اإ

 . ( 182 - 182/  112 - 110 م) من أ ن بعض النصوص اكنت تكتفى بذكر البينة دون القرائن 

 $ 818 $  

 : 21 رى مىف قانون البينات السو  : ويقابل هذا النص ىف التقنينات املدنية العربية ال خرى

وىف  ، 820 وىف تقنني أ صول احملاكامت املدنية اللبناىن م ، 202وىف التقنني املدىن العراىق املادة 

 . ( 2)  822ة التقنني املدىن للمملكة الليبية املتحدة املاد
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 . ( 3)  2828ويقابل ىف التقنني املدىن الفرنىس املادة 

من التقنني املدىن الفرنىس  2872عرفت املادة  : نوعان من القرائن –تعريف القرينة  - 278

الىت يس تخلصها القانون أ و القاىض من واقعة معلومة  $ 812 $ النتاجئ"  القرائن بوجه عام بأ هنا ىه

 "  جمهوةلملعرفة واقعة 

 " Les presomptions sont des consequences que la loi ou le magistrate 

tire d'un fait connu a un fait inconnu "  

ذن أ دةل غري مبارشة ثبات فهيا عىل الواقعة ذاهتا مصدر احلق ، فهىى اإ ذ ال تقع االإ بل عىل  ، اإ

ذا ثبتت أ مكن أ ن يس تخلص مهنا الواقعة  ثباهتاوقاعة أ خرى اإ ثبات  وهذا رضب من حتويل . املراد اإ االإ

 (deplacement de preuve ) ىل أ خر ىل ذكل فامي بعد ، من حمل اإ مثل ذكل أ ن  . وس نعود اإ

ويس تدل  ، فالواقعة املعلومة ىه قيام الزوجية بني املتعاقدين ، تكون الزوجية قرينة عى الصورية

ثباهتاالقاىض من هذه الواقعة الثابتة عىل الواقعة ا  .  الزوجنيوىه صورية العقد املربم ما بني ، ملراد اإ

علومة ىه فالواقعة امل ، ومثل ذكل أ يضًا أ ن يكون وجود س ند ادلين ىف يد املدين قرينة عىل الوفاء

مثل ذكل و  . ويس تدل القاىض من هذه الواقعة عىل واقعة الوفاء ، وجود س ند ادلين ىف يد املدين

ررام فالواقعة املعلومة ىه ، ىف مرض املوت قرينة عىل الترصف وصيةأ خريًا أ ن يكون الترصف   اإ

 . ويس تدل القاىض مهنا عىل أ ن هذا الترصف وصية ، الترصف ىف مرض املوت
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Art  . 1353 : Les presomptions qui ne sont point etablies par la loi, sont 
abandonees aux lumieres et a la prudence du magistrate, qui ne doit 
admettre que des presomptions graves, precises et concordantes, et dans 
les cas seulement ou la loi admet les preuves testimoniales, a moins que 
l'acte ne soit attaque puor cause de fraude ou de ???????  . 



 

 

ما قرائن قانونية أ و قرائن قضائية ، كام قدمنا ، والقرائن  presomptions )فالقرائن القانونية  . اإ

legales, presomptions de droit ) ثب . ىه الىت ينص علهيا القانون  ، اتوىه ليست طريقاً لالإ

ثبات ذن مع االإقرار والميني ، بل ىه طريق يعفى من االإ ) ية والقرائن القضائ  . فسنبحهثا اإ

presomptions juduciaires, presomptions du fait de l'homme, presomptions 

simples ) وىه وحدها  ، ن ظروف القضية ومالبساهتاىه الىت ترتك لتقدير القاىض يس تخلصها م

  . موضع هذا البحث

تكييف القرائن  ( اثنياً ) عنارص القرينة القضائية وسلطة القاىض ىف تقديرها  ( أ والً )  : ونبحث

ىل قرائن قانونية  . بوجه عام وحتولها من قرائن قضائية اإ

 املبحث ال ول

 اعنارص القرينة القضائية وسلطة القاىض ىف تقديره

واقعة اثبتة  ( 2)  $ 880 $:  للقرينة القضائية عنرصان : عنرصان للقرينة القضائية - 277

 . ( indices) وتسمى هذه الواقعة ابدلالئل أ و ال مارات  ، خيتارها القاىض من بني وقائع ادلعوى

قعة الوا ليصل من هذه ، معلية اس تنباط يقوم هبا القاىض ( 1)  . وهذا هو العنرص املدى للقرينة

ثباهتا ىل الواقعة املراد اإ  . وهذا هو العنرص املعنوى للقرينة . الثابتة اإ

ذا مل يوجد اإ  –قد يس تخلص القاىض ادلليل  : واقعة اثبتة خيتارها القاىض - 272 قرار أ و ميني اإ

 ، س هتاولكن من ظروف القضية ومالب  ، وال من بينة تسمع ، ال من ورقة مكتوبة –أ و قرينة قانونية 

من قرائن يس تخلصها من ظروف ادلعوى بعد أ ن يقتنع  ( 202 م) أ و كام يقول التقنني املدىن العراىق 

ىل ذكل أ ن خيتار بعض الوقائع الثابتة أ ماه ىف ادلعوى . بأ ن لها دالةل معينة قد خيتارها من  . وسبيهل اإ

 . قيقات ابطةلولو من حت  ، وقد خيتارها من ملف ادلعوى . الوقائع الىت اكنت حمل مناقشة بني اخلصوم

جراءات جنائية ولو اكنت هذه  ، بل قد خيتارها من أ وراق خارج ادلعوى دارى أ و حمارض اإ كتحقيق اإ

 . ( 4) احملارض قد انهتت ابحلفظ 
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أ و  $ 882 $ ، ( 6) أ و بورقة مكتوبة  ( 5) وقد تكون الواقعة الىت اختارها القاىض اثبتة ابلبينة 

قرار من اخلصم  ، ( 7) لفها رميني نلك اخلصم عن ح  أ و بقرينة أ خري دلت عيل الواقعة اليت  ، ( 8) أ و ابإ

 . ( 10) أ و جبمةل من الطرق جممتعه  ، ( 9) تس تنبط مهنا القرينة 
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ذن عند واقعة خيتارها تثبت عنده $ 881 $  ت بورقة ولتكن واقعة قرض ثبت ، يقف القايض اإ

ذ يراها  ، والقايض حر يف اختيار الواقعة اليت يقف عندها . مكتوبة أ و ببينة أ و بقرينة أ و بغري ذكل اإ

 . أ كرث موااتة لدلليل وأ يرس يف اس تنباط القرينة
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ثباهتا من الواقعة الثابتة - 272 د يبذهل ويبدأ  بعد ذكل أ شق جمهو  : اس تنباط الواقعة املراد اإ

ذ عليه أ ن يس تنبط من هذه الواقعة الثاب  . القايض يف اس تخالص ادلليل ل الواقعة اليت تة ادلليل عاإ

ثباهتا تقدم ال يكون القايض ففي املثل امل  . فيتخذ من الواقعة املعلومة قرينة عيل الواقعة اجملهوةل ، يراد اإ

يل املال عندما  ذا هو اس تخلص من واقعة القرض اليت اختارها أ ن املقرتض اكن يف حاجة اإ متعنتا اإ

ذا أ دعي أ نه اشرتي ، عقد القرض دارا من املقرض  ، لقرض بأ ايم قليةل وقبل أ ن يفي ابلقرضبعد ا ، فاإ

ارضة مع دالةل الواقعة اكنت هذه الوقائع متع ، ودفع هل المثن يف احلال ، رمثن يزيد كثريا عيل مبلغ القرض

يل املقرتض بأ نه بيع صوري . الثابتة ذا طعن خشص يف عقد البيع الصادر من املقرض اإ أ و دفع  ، فاإ

يل املال وتعارض  ، نبصورية دفع المث اكن للقايض أ ن يس تخلص من واقعة القرض وحاجة املقرتض اإ

 ذكل قرينة اكن هل أ ن يس تخلص من لك ، هذه احلاجة مع دفعه مثنا كبريًا يزيد كثريًا عيل مبلغ القرض

يل املقرض  . فتكون هذه القرينة القضائية دليال عيل الصورية ، عيل أ ن املقرتض مل يدفع اإ

ة يف وقد رأ ينا فامي تقدم أ ن للقايض سلطة واسع : سلطة القايض وساعة يف التقدير $ 888 $ 

 ، ة اليت يراها أ مامهمن بني الوقائع املتعدد ، فهو حر يف اختيار واقعة اثبتة . اس تنباط القرائن القانونية

وهذا هو  ، ةلالمث هو واسع السلطات يف تقدير ما حتمهل هذه الواقعة من ادل ، الس تنباط القرينة مهنا

لامي فيس تقمي مفن القضاة من يكون اس تنباطه س . وتتفاوت املدارك ، وفيه ختتلف ال نظار . الاس تنباط

من أ سمل  ومن مث اكنت القرينة القضائية . ومهنم من يتجايف اس تنباطه مع منطق الواقع ، هل ادلليل

س تنباط ومن أ خطرها من حيث حصة الا ، ال دةل من حيث الواقعة الثابتة اليت تس تنبط مهنا القرينة

 . ( 11) واس تقامته 

وال تقنعه  ، قد تقنعه قرينة واحدة قوية ادلالةل ، فامي هل من سلطان واسع يف التقدير ، والقايض

ذا اكنت هذه القرائن ضعيفة مهتافتة   م )وأ ما ما يذكره التقنني املدين الفرنيس  . ( 12) قرائن متعددة اإ

ال م ، ق ع قرائن قوية ادلالةل دقيقة التحديد ظاهرة التوافقمن وجوب اجامت ( 2828 ن قبيل فليس اإ

 $ وال تعقب عليه حممكة النقض يف . ويبقي حق التقدير الهنايئ يف ذكل هل . ( 13) توجيه القايض 
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يل  ، ( 14) هذا التقدير  $ 887 ما دامت القرينة اليت اعتربها دليال عيل ثبوت الواقعة تؤدي عقال اإ

 . ( 15) ا ثبوهت

ثباته ابلبينة - 278 ال ما جيوز اإ ثبات ونر  : ال جيوز أ ن يثبت ابلقرائن القضائية اإ ي مما تقدم أ ن االإ

نة القضائية حبرية يمتتع يف اس تنباط القري  ، كام رأ ينا ، ابلقرائن القضائية ال خيلو من اخلطر فالقايض

يف وزن  فليس مثة من اس تقرار اكف . وتتباين ال نظار ، يف ميدان تتفاوت فيه ال فهام ، واسعة

ثبات ال يري قاض أ يخ فيه شيئا ، ادلليل  . وما يراه قاض قرينة منتجة يف االإ
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ثبات ، من أ جل ذكل اكنت القرينة القضائية تساوي يف فهىي ت  ، دون مزنةل الكتابة ، كدليل اإ

ال . ( 16) مزنلهتا مع البينة  ثبات بقرينة قضائية اإ ثبات ابلبينة ح  $ 882 $ وال جيوز االإ  )يث ييجوز االإ

 . ( 18)  ( مدين 707م )  . ( 17
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ثبات من أ ن هذا  $ 882 $  يل ما س بق أ ن ذكرانه يف عبء االإ وال يفوتنا هنا أ ن نشري اإ

يل خصم وفقا للقرائن القضائية اليت يس تخلصها القايض من ظروف  العبء ينتقل يف الواقع من خصم اإ

ثبات الاكمل حفسب ، ضائيةفالقايض يأ خذ ابلقرائن الق . ادلعوي ثبات بل أ يضا ل  ، ال لالإ نقل عبء االإ

يل جانب يل اجلانب ال ول  ، من جانب اإ  . ( 19) مث لرده اإ

غذ يه دامئا  ، ويه أ يضا اكلبينة غري قاطعة ، والقرينة القضائية اكلبينة جحة متعدية غري ملزمة

ثبات العكس ما ابلكتابة أ و ابلبينة أ و بقرينة مثل  ، تقبل اإ ىي من هذه الناحية فه  ، ها أ و بغري ذكلاإ

 . اكلقرينة القانونية غري القاطعة

 املبحث الثاين

يل قرائن قانونية   تكييف القرائن بوجه عام وحتولها من قرائن قضائية اإ

ثباهتا  : تكييف القرائن بوجه عام - 272 ثبات من الواقعة املراد اإ ال نقل االإ القرينة ليست اإ

يل واقعة أ خري ذا ثبتت اعترب ثبوهتا دليال عيل حصة الواقعة ال ويل ، قريبة مهنا ابذلات اإ  . اإ

ثبات الواقعة مصدر ا" :  ويقلو ابراتن يف هذا املعين حلق تقتيض طبيعة ال مور أ ن نستبدل ابإ

ثباهتا ، املدعي به ثبات واقعة أ خري قريبة مهنا  ، ويه واقعة يتعذر اإ ) ومتصةل هبا  ( voisin) اإ

connexe ) اس تنباط  عن طريق ، ب اخلصم من القايض أ ن يس تخلص من حصة الواقعة الثانيةويطل

ثباهتا بطريق مبارش $ 887 $ حصة ، يطول أ و يقرص فيتحول  ، الواقعة ال ويل اليت ال يمتكن من اإ

ثبات  ثبات عيل حنو ما وهذا ما اقرتح تسميته بتحول االإ  ( deplacement de prevue) حمل االإ

ثبات القضايئوهو من اخلصائص   . ( 20) "  اجلوهرية لالإ
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ثباهتا  . ففي القرينة القضائية القايض هو اذلي خيتار هذه الواقعة القريبة املتصةل ابلواقعة املراد اإ

  . ( 21) أ ما يف القرينة القانونية فالقانون هو اذلي يتويل هذا الاختيار 

ال علام ظنيا -(  indice) ويه ال مارة  - وهذه الواقعة القريبة املتصةل  . ال تعطي للقايض اإ

يل العمل اليقيين   de la vraisemblanca a la) وابالس تنباط ينتقل القايض من العمل الظين اإ

certitude ) ،  يل احملقق   . ( 22)  ( de la probabilite au reel) ومن الراحج اإ

يل قرائن قانونية - 280 القرينة القانونية  أ ن" :  أ يضايقول ابراتن هنا  : حتول القرائن القضائية اإ

ال قرينة قضائية قام القانون بتعمميها وبتنظميها  La presumption) "  ليست يف الواقع من ال مر اإ

legale n est au fand qu une presumption de fait generalisee et systematisee 

par la loi ) ال لقانونية ليست يف ال  فالقرينة ا . وهذا حصيح من حيث التكييف والتأ صيل صل اإ

القرينة متغرية  ومن مث مل تصبح هذه . فاس تقر علهيا القضاء ، قرينة قضائية تواترت واضطرد وقوعها

يل أ خري فرأ ي املرشق ع يف اضطرادها واس تقرارها ما جيعلها جديرة بأ ن ينص عيل  ، ادلالةل من قضية اإ

 . ( 23) فتصبح بذكل قرينة قانونية  ، توحيد داللهتا

 : نذكر بعضها ، وال مثةل عيل ذكل كثرية $ 888 $ 

يكون هناك  وأ ن ، يشرتط يف جناح ادلعوي البوليصية يف املعاوضات أ ن يكون املدن معرساً 

عسار املدين تقوم عليه . تواطؤ بني املدين ومن ترصف هل  ، دين السابقيف ظل التقنني امل ، فاكن اإ

يل قرينة قانونيةحتولت يف التقنني امل ، قرينة قضائية ذ تنص امل ، دين اجلديد اإ من هذا  182ادة اإ

عسار املدين"  التقنني عيل أ نه ذا ادعي ادلائن اإ ال أ ن يثبت مقدار ما يف ذمته م ، اإ ن فليس عليه اإ

 . " وعيل املدين نفسه أ ن يثبت أ ن هل ما ال يساوي قمية ادليون أ و يزيد علهيا ، ديون

ش سلسةل من القرائن القضائية تقوم دليال عيل غ ، سابقيف ظل التقنني ال  ، واكنت هناك

يل قرائن قانونية . املدين وتواطئه مع من ترصف هل بعوض يف  وقد حتولت هذه القرائن القضائية اإ
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ذ تنص املادة  ، التقنني املدين احلايل ذا تنص املادة "  من هذا التقنني عيل أ نه 188اإ من هذا  188اإ

ذا اك"  التقنني عيل أ نه ن ترصف املدين بعوض اشرتط لعدم نفاذه يف حق ادلائن أ ن يكون منطواي اإ

ار الترصف ويكفي العتب . وأ ن يكون من صدر هل الترصف عيل عمل هبذا الغش ، عيل غش من املدين

ترصف كام يعترب من صدر هل ال  ، منطواي عيل الغش أ ن يكون قد صدر من املدين وهو عامل أ نه معرس

 . " ذا اكن قد عمل أ ن هذا املدين معرسعاملا بغش املدين اإ 

رينة عيل اعتبار الوفاء بقسط من ال جرة ق ، يف ظل التقنني املدين السابق ، وجري القضاء

فارتفعت هذه القرينة  ، واضطرد هذا القضاء واس تقر . ( 24) قضائية عيل الوفاء ابل قساط السابقة 

يل مزنةل ال ذ نصت املادة  ، قرينة القانونيةالقضائية يف التقنني املدين اجلديد اإ من هذا التقنني  287اإ

حيت يقوم  ، الوفاء بقسط من ال جرة قرينة عيل الوفاء ابل قساط السابقة عيل هذا القسط"  عيل أ ن

 . " ادلليل عيل عكس ذكل

يل قرينة قضائية ، عيل النقيض من ذكل ، وقد يقع كام وقع  $ 882 $ ، أ ن قرينة قانونية تزنل اإ

/  122 م) ق فقد اكن التقنني املدين الساب. قرينة املس تفادة من وجود س ند ادلين يف يد املدينيف ال

يل أ ن يقمي ادلائن دليل عيل العكس  ، جيعهل قرينة قانونية عيل الوفاء( 187 ولن  ( 182/  110 م) اإ

يل مرتبة  ، يستبق التقنني املدين اجلديد هذا النص  . لقرينة القضائيةانزلت هذه القرينة القانونية اإ

وابلرمغ من أ ن القرينة القضائية والقرينة القانونية من طبيعة واحدة من حيث التكييف 

ال أ هنام ختتلفان من حيث هممة لك مهنام ، والتأ صيل جيايب من . اإ طرق  فالقرينة القضائية طريق اإ

ثبات أ ما القرينة القانونية فهىي ثبات ، كام قدمنا ، االإ عفاء من االإ ذا اكنت ؤقت أ و دامئ وفقا ملم ، اإ ا اإ

ثبات العكس أ و ال تقبل ذكل   . ( 25) القرينة تقبل اإ
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