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 تعليق على قرار قضائً متييزي 

 د. صدام خزعل حييى           
 هدرس قانوى املرافعات املدنية واالثبات

 كلية احلقوق/ جاهعة املوصل      
 اوالً: رقن القرار التوييزي وهبدئه. 

/ ١٦ٖٝ األحٛاٍ ايػخص١ٝ ٚاملٛاد 9462قساز حمه١ُ ايتُٝٝص االحتاد١ٜ املسقِ 
 .2018/ 21/1ايػخص١ٝ يف 

)إٕ إثبات ايػخص١ٝ ايكا١ْْٝٛ يًصٚج نْٛ٘ ع٢ً قٝد احلٝا٠ َٔ َبدأ ايكساز ايتُٝٝصٟ 
 عدَ٘ ٜهٕٛ بدعا٣ٚ طًب ايتفسٜل يًٗجس حصسًا...(.

 ثانيًا: هضووى القرار التوييزي
)يد٣ ايتدقٝل ٚاملداٚي١ ٚجد إ ايطعٔ ايتُٝٝصٟ َكدّ ضُٔ َدت٘ ايكا١ْْٝٛ يرا قسز قبٛي٘ 

يٓظس ع٢ً ايكساز املُٝص ٚجد اْ٘ غري صخٝح ٚخمايف إلحهاّ ايػسع غهاًل ٚيد٣ عطف ا
ٚايكإْٛ الٕ حمه١ُ املٛضٛع زدت ايدع٣ٛ حبج١ عدّ اثبات ايػخص١ٝ ايكا١ْْٝٛ يًُُٝص 
عًٝ٘ ٚفُٝا اذا نإ ع٢ً قٝد احلٝا٠ َٔ عدَ٘ دٕٚ َساعا٠ َا اضتكس عًٝ٘ قطا٤ ٖرٙ 

هٕٛ يف دعا٣ٚ طًب ايتفسٜل يًٗجس حصسًا ٚال احمله١ُ يف اثبات ايػخص١ٝ ايكا١ْْٝٛ يًصٚج ٜ
جيٛش ايتٛضع فٝٗا، مما اقتط٢ ايطري يف ايدع٣ٛ ٚاصداز احلهِ ايرٟ تساٙ احمله١ُ َٛافكا 

 يًػسع ٚايكإْٛ ع٢ً ض٤ٛ حتكٝكاتٗا..(.
 ثالثًا: التعليق على القرار التوييزي.

املدع١ٝ ناْت قد َٔ خالٍ ايسجٛع إىل حٝجٝات ايدع٣ٛ َٛضٛع ايكساز، فكد تبني إ 
اقاَت دع٣ٛ ايتفسٜل ضد شٚجٗا)املدع٢ عًٝ٘( بطبب عدّ االْفام عًٝٗا، ٚإ احمله١ُ 
زدت ايدع٣ٛ يعجص املدع١ٝ عٔ اثبات َا نًفت٘ بٗا احمله١ُ آال ٖٚٛ إثبات إ شٚجٗا ع٢ً 
قٝد احلٝا٠ ٚيٝظ َتٛف٢ َٚٔ خالٍ تدقٝل ايكساز ايتُٝٝصٟ َع َٛضٛع ايدع٣ٛ دمد إ 

 ا ٜطتدعٞ تعًٝكٓا عًٝ٘ ٚدمًُٗا ع٢ً ٚفل اآلتٞ:ٖٓاى َ
َٔ املعًّٛ إٕ غخص١ٝ االْطإ تبدأ بتُاّ ٚالدت٘ ٚتٓتٗٞ بٛفات٘ ٖٚرا َا أغازت ايٝ٘  .1

، ٚإ ع١ًُٝ اثبات 1951يط١ٓ  40( َٔ ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ زقِ 34/1املاد٠)
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ملعد٠ ٚيف حاي١ اْعداّ )ايٛالد٠ ٚايٛفا٠( تهٕٛ بايطجالت ايسمس١ٝ ا ايػخص١ٝ ايكا١ْْٝٛ
 ايديٌٝ اٚ تبني عدّ صخ١ َا ادزج بايطجالت فٝجٛش االثبات بأ١ٜ طسٜك١ اخس٣.

(َٔ ايكإْٛ املرنٛز أْفًا، يرا ٚتطبٝكًا يًكاعد٠ ايػسع١ٝ 35ٖٚرا َا أغازت ايٝ٘ املاد٠)
)االصٌ يف ايصفات ايعازض١ ايعدّ( فإٔ املهًف بإثبات نٕٛ املدع٢ عًٝ٘ ع٢ً قٝد 

( َٔ ٠2 َٔ عدَ٘ ٖٞ احمله١ُ ذاتٗا، ٚال عالق١ يًُدع١ٝ بريو، طبكًا يٓص املاد٠ )احلٝا
)إيصاّ ايكاضٞ بتخسٟ ايٛقا٥ع  ٚاييت تٓص 1979يط١ٓ  107قإْٛ األثبات زقِ 

الضتهُاٍ قٓاعت٘( يرا دمد إ املالحظ١ االٚىل ع٢ً ايكساز املُٝص ٖٞ عدّ صخ١ تهًٝف 
١ خلصُٗا، بٌ إ احمله١ُ ٖٞ املًص١َ بأجسا٤ املدع١ٝ بإثبات ايػخص١ٝ ايكاْْٛٝ

 حتكٝكاتٗا املاد١ٜ ٚاملٛضٛع١ٝ يًٛصٍٛ اىل احلكٝك١.
إٕ اجتاٙ احمله١ُ املٛقس حبصس اثبات ايػخص١ٝ ايكا١ْْٝٛ يًصٚج )املدع٢ عًٝ٘(  .2

( َٔ قإْٛ االحٛاٍ 43/2بدعا٣ٚ طًب ايتفسٜل يًٗجس املٓصٛص عًٝٗا يف املاد٠ )
، ٖٛ اجتاٙ ال ضٓد ي٘ َٔ ايػسع ٚايكإْٛ، حٝح مل 1959يط١ٓ  188ايػخص١ٝ زقِ 

تبني حمه١ُ ايتُٝٝص َا ٖٛ االضاع اٚ املعٝاز ايػسعٞ ٚايكاْْٛٞ ايرٟ اضتٓدت ايٝ٘ 
بتربٜس حصس اثبات ايػخص١ٝ ايكا١ْْٝٛ يًصٚج بٗرا ايدعا٣ٚ فكط، حٝح إ االخر بٗرا 

ٚج١( باحلصٍٛ ع٢ً قساز ايتفسٜل بطبب املبدأ ضٝؤدٟ ابتدا٤ً اىل غٌ ٜد املدع١ٝ )ايص
اهلجس حت٢ ٚإ ناْت اديتٗا َتٛفس٠ فعاًل، ألْٗا ضتصطدّ بٛجٛب إيصاَٗا بإثبات نٕٛ 
شٚجٗا ع٢ً قٝد احلٝا٠ بٗرا ايٓٛع َٔ ايدعا٣ٚ، مما حيسَٗا َٔ احلصٍٛ ع٢ً قساز 

ئ ايكإْٛ ايتفسٜل، نُا إ األخر بٗرا االجتاٙ املرنٛز، َٔ غأْ٘ إ ٜتعازض َع َباد
بػهٌ عاّ ٚاييت تدعٛ اىل تبطٝط ايػه١ًٝ ٚاالجسا٤ات يف ايعٌُ ايكطا٥ٞ، َٚا ٜؤند 

( َٔ قإْٛ االحٛاٍ ايػخص١ٝ اعط٢ احلل 43/2صخ١ َالحظتٓا أٜطًا إ املاد٠ )
يًصٚج١ بطًب ايتفسٜل بطبب اهلجس اذا َط٢ ع٢ً ٖجسٖا َد٣ ضٓتني فأنجس ٚإ نإ 

ٍ تطتطٝع االْفام َٓ٘، ٚبتخًٌٝ ايٓص املرنٛز ٜتبني إ شٚجٗا َعسٚف االقا١َ ٚي٘ َا
املدع٢ عًٝ٘ ٚإ نإ غري َعسٚف االقا١َ فإ ذيو ال ميٓع َٔ اقا١َ دع٣ٛ ايتفسٜل 
يًطبب املرنٛز، َٚٔ دٕٚ تهًٝفٗا بإثبات ايػخص١ٝ ايكا١ْْٝٛ يصٚجٗا َٔ نْٛ٘ ع٢ً 

 قٝد احلٝا٠ َٔ عدَ٘.



 (19( ، السنة )66( ، العدد )91مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (66), Year (21) 

124 

صٟ ميجٌ اجتٗادًا قطا٥ًٝا زا٥عًا حمله١ُ ايتُٝٝص يهٌ َا تكدّ ٚزغِ إ ايكساز ايتُٝٝ
املٛقس٠, َٚبد٥ًا جدٜد حيطب هلا يف اطاز َباد٥ٗا ايسا٥ع١، إال آْا ْدعٛ احمله١ُ َٔ 
خالٍ ٖرا ايتعًٝل اىل بٝإ األضباب ٚاملربزات ايػسع١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ اييت تساٖا َكٓع١ 

ٚيف قسازتٗا َطتكباًل إٔ حلصس اثبات ايػخص١ٝ ايكا١ْْٝٛ بٗرٙ ايدعا٣ٚ حصسًا 
اضتُست ع٢ً تبين ٖرا املبدأ، نُا ْدعٛ احمله١ُ اىل عدّ اغرتاط حتكل ايػخص١ٝ 
ايكا١ْْٝٛ يًخصِ يف ايدعا٣ٚ بػهٌ عاّ ٚعدّ االضتُساز ب٘ ضٛا٤ أنإ َتعًل بدعا٣ٚ 
ايتفسٜل يًٗجس اٚ غريٙ َٔ ايدعا٣ٚ، الٕ احمله١ُ تطتطٝع ايٛصٍٛ ايٝ٘ َٔ خالٍ 

ع٣ٛ، عُاًل بايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ املعسٚف١)املطًل جيسٟ ع٢ً اطالق٘ اذا مل ٜكٝد ٚقا٥ع ايد
 ديٌٝ ايتكٝٝد ْصًا اٚ دالي١(.

 

 


