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Résumé : 
            Cet article traite de la charge de la 
preuve en droit positif algérien, au vu des 
principes admis, aussi bien en matière de 
preuve civile que de preuve pénale, et qui se 
traduisent notamment par le principe 
exprimé en latin par la formule 
« actoriincumbitprobatio » qui signifie que la 
charge de la preuve pèse sur le demandeur, 
et la présomption d’innocence par laquelle le 
doute profite à l’accusé.                                   
            Nous avons essayé à travers cette 
étude d’évoquer en premier lieu les 
difficultés d’application de la règle civile de 
l’article 323 du code civil algérien en 
matière de répartition du fardeau de la 
preuve entre les parties au procès civil, avant 
d’évoquer dans un second chapitre le 
problème de la répartition de la charge de la 
preuve en matière pénale entre deux parties 
ne jouissant pas des mêmes droits et ne 
possédant pas les mêmes armes : l’autorité 
d’accusation et le mis-en-cause, tout en 
évoquant le principe consacré par l’article 45 
de La Constitution Algérienne : la 
présomption d’innocence et son effet sur la 
répartition du fardeau de la preuve entre les 
deux parties en question, pour conclure à 
l’issue de cette étude que la charge de la 
preuve en droit positif algérien obéit à des 
principes universels, visant à assurer les 
intérêts des parties devant les instances 
judiciaires.                         

  :ملخص
يعاجل هذا املقال موضوع عبء اإلثبات             

 املبادئيف القانون الوضعي اجلزائري، بالتطرق إىل  أهم 
اليت تتحكم يف توزيع عبء اإلثبات على أطراف 
الدعوى يف كل من املواد املدنية واملواد اجلزائية، 
واملتمثلة أساسا يف مبدأ أن البينة على من يدعي ومبدأ 

  .قرينة الرباءة
األول من الدراسة معاجلة  تناول املبحث            

املوضوع من حيث الصعوبات اليت تعرتض تطبيق 
القاعدة املدنية على كل من املدعي واملدعى عليه يف 
جمال اإلثبات املدين والوقائع القانونية اليت ينصب 
عليها عبء اإلثبات، يف حني تعرض الفصل الثاين من 

ء اإلثبات يف املواد اجلزائية الدراسة ملشكلة توزيع عب
واملبدأ الذي يتحكم يف توزيع هذا العبء على كل من 

واملتهم، مع التطرق لقرينة الرباءة، وذلك  النيابة العامة
من حيث نطاقها وأثرها يف توزيع عبء اإلثبات، 

وتكريسها يف  املبادئلنخلص يف النهاية إىل أمهية هذه 
ا عل  .ى مستوى احملاكمالتشريع اجلزائري وتطبيقا
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  مقدمة

خالف يد من وع ر، الظا مع قيقة ا أن ثبات لعبء سبة بال العامة القاعدة إن

عة الشر العامة والقاعدة مديونتھ، ت تث ح الذمة بريء سان إ ل أن ر والظا تھ، يث أن ذلك

أنك من ع ن واليم يد من ع نة الب أن   .رسالمية

من لديھ ما يقدم أن حق طالب ل ل ن يتع بحيث صوم، ل حقا ناحية من ثبات ان فإذا

دفوعھ وتقديم دلة ذه ينفي ما يقدم أن خر صم ل ون ي أن ع يدعيھ ما ة إلثبات أدلة

عاتق ع يقع ثقيل عبء الوقت نفس و أخرى ناحية من و ف ، املد ة عليھمواج يتوجب من

  .تحملھ

ع يلقي إذ ا، يج ن و الدعوى س خطورتھ ومدى ثبات عبء مية أ تتج ذلك و

الدعوى  يجة ن عليھ تتوقف إيجابيا أمرا لفھ ي ثقيال عبئا بھ لف امل   .الطرف

يط ومن إثباتھ، فعليھ بأمر يد من أن الصدد ذا فعليھوالقاعدة ام ال نفيذ ب الب

الدفع عند يصبح عليھ املد أن بحيث تھ، يث أن فعليھ منھ بالتخلص يد ومن وجوده، إثبات

ع توز لقاعدة تطبيقا خر دون ن صم ا أحد ل ا يثقل ال ثبات عبء أن منھ يت مما مدعيا،

صومة ا أطراف ن ب ثبات   .عبء

ينطبق ما ذا منو تحديد و بالدرجة ة الصعو تكمن ي،حيث املد ثبات ع أساسا

ثم ة، ج من اع ال أطراف ع يد من ع نة الب أن مبدأ تطبيق أي ثبات، عليھ يقع

ذه إثبات لقبول ا توافر الواجب والشروط ثبات عبء ا عل يرد ال ع الوقا أو املوضوع تحديد

ع أنالوقا أساس ع فق خالف محل مر أن فيبدو ي، زا ا لإلثبات سبة بال أخرى؟أما ة ج من

ان إذا ما حول قائما ساؤل ال يجعل مما زائية، ا املواد ثبات عبء لة ملش يتعرض لم املشرع

ا ثبات ع يد من ع نة الب أن مبدأ املتمثلة املدنية القاعدة تطبيق ب أنھي أم ي، زا

مجال تھ وحر سان قوق ضمانا وطبيعتھ، تتالءم أخرى لقاعدة خ ذا إخضاع ن يتع

م؟ امل لصا الشك وتفس اءة ال نة قر مبدأ واملتمثلة نائية، ا صومة   ا

ملوضو  تنا معا ا ع جابة نحاول ال ساسية ساؤالت ال ثباتتلكم عبء ع

خالل من وذلك أعاله، ا إل املشار املباديء مع نصوصھ توافق مدى ن لنب زائري، ا الوض القانون

لعبء املدنيةالتطرق املواد لعبءمبحثثبات ثم زائيةأول، ا املواد مبحثثبات

  .ثان

املدنية: ول بحثامل املواد ثبات   عبء
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أن     ملبدأ املدنية املواد ثبات يد"يخضع من ع نة عنھ"الب ب املع ية : بالالتي

Actoriincumbitprobatio،سية بالفر ع  La preuve incombe:ال
audemandeur.  

املادة أقرت أنھ323وقد ع ا بنص القاعدة ذه زائري ا ي املد القانون الدائن ع"من

منھإثب التخلص إثبات املدين وع ام ل املادة". ات أدق صفة و أيضا تناولتھ ما و من1315و

و ، ام ل ذا وجود إثبات عبء ام ال نفيذ ب يطالب من ا بتحميل وذلك ، الفر ي املد القانون

انقضائھ ب س أو لھ سديده ت يث أن منھ تحرره يد من تحميل املدو. )1(املقابل، أن ع ما ذا

أن ملبدأ مكمل آخر مبدأ و و الدفع، ذا إثبات بالتا عليھ ن تع و مدعيا، الدفع عند يصبح عليھ

بمبدأ ية بالالتي عنھ واملع يد من ع نة   . Reus in expiendofit actorالب

ما ملبدأين إذن يخضع ي املد أن: فاإلثبات ع"مبدأ نة يدالب أن"من ومبدأ املد"،

مدعيا الدفع عند يصبح مد"عليھ الدعوى مراحل من مرحلة يصبح قد املد أن ع مما ،

ن الطرف ن ب ثبات يوزع بحيث مدعيا، الدعوى مراحل من مرحلة عليھ املد صبح و عليھ

م أحد ز أن إ خر ع ما ألحد تفضيل ودون ساوي ذلكبال و الدعوى، فيخسر ثبات عن ا

ذا القا دور ون ي حيث ي، املد ثبات القاعدة و ن الطرف ن ب ثبات عبء ع توز ون ي

ع العبء ذا ينصب أن ع اع، ال بأطراف خاصة بمصا لتعلقھ نظرا ، وحياديا سلبيا املجال

القان الواقعة ع أي عليھ، املد ق ا اممصدر ل ا ع تب وامل ق ل شئة امل   . ونية

املدنية: ول طلبامل املواد ثبات عبء ع   توز

تقدم عليھ مد أم ان مدعيا ، يد من ع نة الب أن ي املد ثبات القاعدة انت إذا

أد مما ثبات، عليھ يقع من ن عي الصعب من يبدو ذلك مع فإنھ ستعانةبدفع، إ بالفقھ ى

أن ا مفاد وأدق أعم قاعدة الستخالص القضاء ام أح و عية شر ال من"بالنصوص ع نة  يد الب

قانونية نة قر خالف أو را ظا أو عرضا أو أصال الثابت القاعدة". خالف ذه لتوضيحات تطرق وس

ي فيما ا                                            :                                       وتطبيقا

الذمة: أوال براءة صية ال قوق ا صل   أن

تھ يث أن ذلك خالف يد من وع أصال، الثابت و ذا آخر. و ع دينا ص اد فإذا

أما دعواه، رفضت ذلك عن ز فإن عليھ، املد مديونية ع الدليل يقدم أن منفعليھ تمكن إذا

إما عليھ، املد أي ، خ ذا و مدين، عليھ املد أن عرضا الثابت أصبح ذلك، ع الدليل إقامة

املدين ون ي ئذ وحي التقادم، أو التنازل أو بالوفاء انقضاءه يد أن وإما الدين بوجود سلم أن

انق ب س إثبات عبء عليھ قع و عرضا الثابت خالف ع عليھ الديناملد أن. ضاء العتبار يجة وكن
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الصدد، ذا و املدين، لصا يفسر أن يجب الشك أن الذمة، براءة صية ال قوق ا صل

أن112ملادةاتنص و ا فقر ي املد القانون املدين"من ة ملص يؤول   ". الشك

ة: ثانيا ال العقود صل أأن العقد بطالن يد من وع الثابت، خالف يد ألنھ تھ يث ن

اكتما الرشد سن البالغ سان صل و العقد، و و القانون،لأصال، بحكم ا م يحد لم ما ليتھ أ

أصال الثابت خالف أي ذلك عكس ت يث لم ما العيوب، من خالية سليمة ون ت أن رادة صل . و

لھ يذكر لم ام ال ل فإن ب، للس سبة بال لمأما ما مشروعا، با س لھ أن ض يف العقد، ب س

يقوم ح قيقي ا ب الس و أنھ فيعت العقد ب الس ذكر إذا أما ذلك، خالف ع الدليل يقم

ذلك خالف ع أصال. الدليل الثابت خالف يد فإنھ صوري، العقد ب س أن ص اد فإذا

فإذا ذلك، ع الدليل يقدم أن عليھ جب إقامةو من تمكن إذا أما دعواه، رفضت ذلك عن ز

مشروعا آخر با س ام لإلل أن ت يث أن خالفھ يد من وع عرضا، الثابت أصبح ذا. الدليل و

تنص أن98دةاملاالصدد، ع ي املد القانون ض"من مف ام ال يقم ل لم ما مشروعا با س لھ أن

الس عت و ذلك، غ ع ماالدليل ع الدليل يقوم ح قيقي ا ب الس و العقد ور املذ ب

أن مشروعا آخر با س ام لإلل أن يد من فع ب، الس ة صور ع الدليل قام فإذا ذلك، يخالف

يدعيھ ما ت   ".يث

النية: ثالثا حسن سان صل ذاأن و ذلك، خالف يد من وع أصال، الثابت و ذا و ،

تنصالص أنھ824دةاملادد، ع والثانية و ا فقرت ي املد القانون النية: "من حسن ض يف

ان إذا إال الغ حق ع عتدي أنھ ل يج و و حقا يحوز جسيم ملن خطإ عن ناشئا ل ض... ا ف و

ذلك عكس ع الدليل يقوم ح دائما النية عسار،". حسن عدم ص ال صل وو ذا و

الدليل يقدم أن ذلك خالف يد من وع أصال،   .                                                                                                              الثابت

عا ر: را الظا مر و ية العي قوق ا صل صاحبأن عت ء ال ع يده يضع من وأن حق،

أن قاعدة رت ظ نا ومن ائز"عليھ، ا سند املنقول يازة را،"ا ظا الثابت و ذا أن باعتبار ،

عليھ الدليل يقدم أن ذلك خالف يد الثابت. ومن خالف يد من ع يقع إذن ثبات فعبء

الناس ن ب املعامالت الستقرار ضمانا رة الظا لألوضاع حماية وذلك را، تنصو. ظا الصدد، ذا

أن823املادة ع ي املد القانون أنھ"من ض يف ق ائز خالف ا ن ب ي ح ق ا ذا صاحب

ما"ذلك ة ع الدليل إقامة ذلك خالف يد من وع املالك، و ائز ا أن را ظا فالثابت ،

عي. يدعيھ اليف وت أعباء من يثقلھ مما خال امللكية حق أن أيضا ر خالفوالظا يد من وع ية،

تھ يث أن   .                                              ذلك
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ثبات: خامسا عبء من تھ ملص تقررت من عفي القانونية نة القر ستأن ل القانونية نة فالقر ،

ع من معينة ظروف املد املشرع ا عفي قاعدة وإنما دعواه، املد بھ ت يث ثباتدليال بء

العكس إثبات عبء عليھ املد ع يلقي التا و فرضا، ثابت بأمر مدعيا عت بأن عضھ، أو لھ

فرضا الثابت خالف مدعيا املادة. باعتباره تنص الصد، ذا أن337و ع ي املد القانون من

أية" من تھ ملص تقررت من غ القانونية نة طرق القر من أخرى قة يجوزطر أنھ غ ثبات،

ذلك غ يق نص يوجد لم ما ، العك بالدليل نة القر ذه   ".نقض

يطلبامل املدنية: الثا املواد ثبات عبء القانونية: موضوع   الواقعة

امل ذا ثالثةطلبونتطرق افروعو قبول شروط إ ثم القانونية الواقعة ف عر إ

ا   .وإثبا

القانونية: ول فرعال الواقعة ف   عر

عليھ يرتب ة اختيار أو طبيعية بصفة يقع أمر أو حادث ل ا بأ القانونية الواقعة ف عر يمكن

أو ي القانو التصرف إما وتتمثل قائم، ق انقضاء أو عديل أو جديد حق شاء بإ إما أثرا، القانون

املادية                                                         .               الواقعة

ن، مع ي قانو أثر إحداث إ سان إرادة اتجاه و ف ي، القانو بالتصرف املقصود أما

فقط، واحدة إرادة عن صادرا أو أك أو ن إرادت عن صادرا ان إذا ما بحسب التصرف ذا ختلف و

و  الة ا س املنفردةو باإلرادة الثانية الة ا و ام، ل شوء ل مصدر م أ باعتباره بالعقد

وال ام، لإلل رادية باملصادر أيضا الفقھ عنھ ع ما و و ام، ل شوء ل ا ثانو مصدرا ا باعتبار

إحدا إ ا واتجا ام لإلل املولدة الواعية رة ا سان إرادة ا ف ون شاءت وإ ن مع ي قانو أثر ث

ا لنفس ا بنفس ا ام   .                                                   ال

ا أساس ون ي بحيث أثرا القانون ا عل يرتب ال الواقعة تلك ف املادية، الواقعة أما

إ ت اتج قد سان إرادة انت إذا عما النظر غض وذلك أمالقانون، ي القانو ثر ذا إحداث

الزلزال رة، القا والقوة والوفاة وامليالد وار وا القرابة الطبيعية، الواقعة شمل و تتجھ، لم

وواجبات حقوقا القانون ا عل يرتب وال ا، وغ فعال. والفيضان خاصة، صفة و أيضا شمل كما

ذ انت متعمدة سان، عن الصادرة والاملادية نافعة، أم انت ضارة متعمدة، غ أم فعال ه

سان لإل ية التقص املسؤولية ا ع تب   .)2(ت

أي ا، أثر دون ا ذا حد القانونية الواقعة ع يرد ثبات محل أو موضوع فإن نا، ومن

ام ل ذا أو ق ا ذا دون ام ل أو ق ل مصدرا ا العقد،،)3(بوصف املصدر ذا تمثل سواء
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أو بجائزة، والوعد قرار و الوصية املنفردة، رادة أو ا، وغ والشراكة الة والو يجار و البيع

وإشرافھ رقابتھ تحت و من بفعل أو منھ بخطإ سان عن الصادر الضار الفعل تمثل

أو ض، بالتعو فيھ ب س من يلزم القانونوالذي أن إ الصدد ذا شارة مع القانون، نص

يتعدى وال ع الوقا أو الواقع ع يقتصر ثبات موضوع أن ذلك لإلثبات، محال س ل عامة كقاعدة

ض يف الذي القا عمل من القانون أن باعتبار بإثباتھ، طراف م يل ال الذي القانون إ ذلك

بتطبيق ام ل و بھ القواعدعلمھ إ القا إرشاد من م ل مو أو صوم ا يمنع ال ذا ان وإن ھ،

الذي بالتفس القا إقناع طرف ل يحاول بحيث املطروح اع ال ع التطبيق الواجبة القانونية

الفقھ وآراء القضاء ام بأح ذلك مستعينا تھ، ومص متفقا                                             .                                )4(يراه

عن يخرج الذي القانون دون الواقع ع إال ينصب ال أنھ ثبات صل ان إذا أنھ غ

ا وجود لة مش القانونية القاعدة تطبيق ا ف يث ناءات است أو حاالت ناك فإن ثبات، موضوع

القانون  كإثبات ا، والعاداتومضمو عراف و   .جن

مجرد عت وجوده إثبات مسألة بأن ي القضا اد ج يرى ، جن بالقانون يتعلق ففيما

وجوده ت يث أن جن بالقانون يتمسك الذي صم ا وع الدعوى، ع وقا جملة من مادية واقعة

اعتبا يجب أنھ الفقھ من جانب يرى ن ح مماومحتواه، ، الوط القانون بمثابة جن القانون ر

بإثباتھ طراف م يل أن دون عنھ بالبحث ملزما القا فقد. يجعل والعادات، عراف إثبات أما

م يل أن دون للقا ملزمة ا أ أي القانون، بمثابة عد العرفية القاعدة أن ع الفقھ استقر

ا أن غ ا، وجود بإثبات ولةطراف مج ون ت قد القانونية، القاعدة خالف وع العرفية، لقاعدة

ا بإثبا ا يتمسك الذي صم ا مطالبة بحقھ يحتفظ يجعلھ مما ، القا ف. من العادات، أما

املادية، ع الوقا جملة من ا اعتبار ع ستقران والفقھ القضاء جعل مما العرف، من درجة أقل

ع بالتا ن تع ثباتو طرق افة ب ا ومحتوا ا وجود ت يث أن ا يتمسك الذي صم .                                                                            )5(ا

يفرعال القانونية: الثا الواقعة قبول   شروط

القان دون ع الوقا ع يرد أنھ ثبات القاعدة انت عإذا الوقا ل أن ع ال ذا ف ون،

أو الكفاية فيھ بما ثابتة ع الوقا انت إذا لإلثبات مع ال أنھ إذ ا، قبول يمكن القضاء أمام ا املد

أن أو الكفاية فيھ بما محددة غ ا إثبا املراد الواقعة أن أو صوم ا ن ب ا شأ نزاع ألي وجود ال أنھ

بموضو  متعلقة غ جائزالواقعة غ أو الدعوى منتجة غ ا أ أو فيھ املتنازع ق با أو الدعوى ع

القضاء أمام ثبات عرض لقبول محددة شروط توافر ضرورة بالتا معھ يقت مما ا، ف . التحقيق

الدعوى، ومنتجة بھ، املطالب ق با متعلقة الواقعة ون ت أن أساسا الشروط ذه وتتمثل

الت اوجائز ف   .                                              )6(حقيق
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ول  بھ: الشرط املطالب ق با متعلقة الواقعة تكون   أن

متعلقة ون ت أن بد ال فإنھ بھ، املد ق ا مصدر ثبات محل الواقعة انت إذا

للم البيع عقد مثال ع البا يتمسك كأن الدعوى، مصدربموضوع و الذي البيع فعقد بالثمن، طالبة

بھ املطالب ق با متصلة واقعة و ثبات، ا عل ينصب ال الواقعة الوقت نفس ل ش ام ل

ة صعو أية تثور ال حيث املباشر، ثبات بحالة الة ا ذه س و بھ، ثبات. ومتعلقة ان إذا أما

ع ينصب بأن مباشرة غ قة صمبطر ا ع يتعذر حيث الدليل، تحول لفكرة طبقا ية أجن واقعة

عن البحث إل فيضطر صلية الواقعة لھإثبات سر ت ا ع بديلة أخرى أنواقعة يجب فإنھ ثبات،

مخالصات املستأجر يقدم كأن وثيقا، اتصاال صلية بالواقعة متصلة البديلة الواقعة ذه ون ت

املد جميع عن بواقعةجرة متصلة الواقعة ذه فإن بانتظام، جرة يدفع أنھ إثبات قصد السابقة د

محل تقل ي عندما مر وكذلك بالدعوى، متعلقة ا يجعل مما ا، بأجر املطالب املدة عن باألجرة الوفاء

طأ ا تحقق ع ا م ستدل أن يمكن ال املادية ع الوقا إ طأ ا من                                                                                      .      )7(ثبات

ون ت أن فيھ املتنازع أو املطالب ق با أو بالدعوى متصلة ون ت ي ل الواقعة ط ش وال

يمك بل ع، الوقا من ا غ عن منعزلة أخذت إذا اع ال ع غي بإحداث لكفيلة ا م سا أن ن

ا، ومتصلة بالدعوى متعلقة انت وإن الواقعة أن ذلك ع، الوقا من ا غ إ ا بإضاف ولو املطلوب

إليصاالت املستأجر فتقديم اع، ال حل ا إنتاج لعدم ان أثر أي القا نفس تحدث ال قد ا فإ

أنھ ع حتما يدل ال السابقة املدد عن جرة قدمسديد إذا أما الالحقة، املدد عن جرة و قد

ومنتجة متعلقة ون ت الة ا ذه الواقعة فإن والالحقة، السابقة ن ت الف عن مخالصات

  .                                                           )8(الدعوى

ي الثا الدعوى : الشرط منتجة الواقعة تكون   أن

بھ         يد ما بأحقية القا إقناع إ توصل أن ت ثب إذا الواقعة شأن من ون ي أن ذلك ع و

بموضوع علقت ولو ثبات منتجة ون ت فال القا إقناع تأث للواقعة تكن لم فإن ، املد

حائ أنھ مدعيا املكسب، التقادم أساس ع رض بملكية ائز ا يطالب كأن الالدعوى، ملدة ن للع ز

عن ل15تقل أن ع مما بالدعوى، متعلقة بالضرورة و ثبات، منتجة واقعة ذه ف سنة،

ون ت ال قد بالدعوى املتصلة الواقعة أن ن ح ا، متعلقة حتما ون ت الدعوى منتجة واقعة

ا ف                  .                                                )9(منتجة

الثالث ا: الشرط ف التحقيق جائز الواقعة تكون   أن

العام، بالنظام تتعلق قد ألسباب وذلك قانونا، ا إثبا ممنوع الواقعة ون ت أال الشرط ذا واملقصود

ياة ا قيد ع سان إ تركة بيع إثبات م92. م(كمنع ال )ق ال القاطعة القانونية بالقرائن تتعلق أو ،
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مر ية ذلك ملخالفة ي ا ي قضا حكم ة عدم إثبات مثال يجوز ال إذ العكس، إثبات تقبل

فيھ   .                               )10(املق

ا إثبا يمنع القانون ان إذا إال القبول جائزة ا أ الواقعة صل ا. و ف ون ت حاالت ناك أن غ

القبول جائزة كماالواقعة معينة، بأدلة ثبات املشرع يمنع فقد مقبول، غ ذلك مع الدليل ون و

نصاب ا قيم تجاوزت م القانونية للتصرفات سبة بال ال ا ادةاو ش ا إثبا يجوز ال حيث معينا،

ود إثبا)11(الش يجب الذي التجاري املحل كبيع ه، غ دون ن مع بدليل ثبات املشرع يفرض وقد تھ،

باطال ان وإال رس يج)12(عقد ال ال الزنا واقعة ن، مع بدليل إال ثبات املشرع يج ال وقد ،

القانون ا حدد بأدلة إال ا من)13(إثبا ه غ دون ن مع د شا ادة ش ثبات املشرع يمنع وقد ،

امل السر ع محافظة ب الطب أو املحامي ادة ش قبول كعدم ود، عالش ن الزوج أحد ادة ش أو ،

العائلية سرار ع حفاظا الزوجية أثناء ا علم ال لألمور سبة بال   .                                                                 )14(خر

و  قانون مسألة جائز غ أو ا ف التحقيق جائز ا إثبا املراد الواقعة ون ع،و وقا مسألة ست ل

العليا املحكمة لرقابة خاضعة ف ثم ب. ومن س ع القضاة اعتمد إذا بأنھ ق لذلك، وتطبيقا

أن ع املجلس حق من فإن ع، الوقا عض إلثبات قدم عرضا فرفضوا القانون من مستمد خاطئ

القانون خطأ يح لت القضاة)15(يتدخل ن يب لم إذا بأنھ ق كما سباب، م ام أح

أن ع للمجلس فإن ة، ا طلب أو التحقيق طلب رفض إ م دفع ال الواقعية أو القانونية

ثبات بخصوص صوم ا أحد طلب ع يجيبوا لم إذا وكذلك م، ام أح ب سب ع م .                                                              )16(يرغم

القانونية: الثالثفرعال الواقعة   إثبات

ام ل مصدر و أو بھ املطالب ق ا مصدر و ثبات موضوع أو ثبات محل ان إذا

اختالف ع العقود قانونية، تصرفات املصدر ذا تمثل سواء املدين، ل ا ع يقع الذي

البي ا، الصادرةأنواع التصرفات من ا وغ املقاولة وعقود دمات ا وتقديم والشراكة يجارات و وع

بجائزة والوعد براء و قرار و الوصية واحدة، إرادة عن الصادرة والتصرفات ، فأك ن إرادت عن

ال الطبيعية، ع الوقا معينا، أثرا القانون ا عل يرتب مادية ع وقا تمثل أو ا، والوفاةوغ والدة

املشروع غ العمل أو الضار الفعل سان، عن الصادرة املادية فعال و ذلك، إ وما والزلزال

والذي ا، املد قوق ا إثبات ميتھ أ تبدو التقسيم ذا فإن ب، س بال ثراء أو النافع والفعل

بوقا أو قانونية بتصرفات مر علق إذا ما بحسب ماديةيختلف   .                                                                             ع

وقوام القانونية، التصرفات نجد نما أثفب ب ترت إ ة املتج رادة ار ا أ ن، مع ي قانو

مما التصرف، إبرام أو شاء إ لدى ا إثبا ع الدليل يئة ب ا بطبيع طسمح ش املشرع جعل

ثبات، طرق افة ب ا إثبا يجوز ذلك خالف وع املادية ع الوقا فإن ا، إلثبا عامة كقاعدة الكتابة
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من يمنع ال ذا ان وإن ا، إلثبا ي كتا دليل مسبقا يأ أن ي ال مادي كفعل ا لطبيع نظرا

ا ع الوقا إلثبات حيان عض ي الكتا الدليل ستلزماستعمال وقد معاينة، محضر ر كتحر ملادية،

الت والوفاة الوالدة كإثبات ا، إلثبا وسيلة الكتابة امة ال املادية ع الوقا عض القانون

ذه أدرج ما ة عدم ن تب أو الدليل ذا يوجد لم إذا أنھ غ لذلك، املعدة املدنية الة ا

ثبات عندئذ يجوز فإنھ الت، أخرىال قة طر   .                       )17(بأية

يبحثامل زائية: الثا ا املواد ثبات   عبء

أو عرضا أو أصال الثابت خالف يد من ع يقع املدنية املواد ثبات عبء ان إذا

تقل و ن الطرف ن ب ثبات عبء يوزع بحيث قانونية، نة قر خالف أو را أنظا إ آخر إ طرف من

املشرع أن باعتبار ذلك، خالف ع ي زا ا ثبات الوضع فإن ثبات، عن ما أحد ز

ان إذا ما حول قائما ساؤل ال يجعل زائية،مما ا املواد ثبات عبء لة ملش يتعرض لم زائري ا

ث عن ه تم باستقاللية ي زا ا لإلثبات ف ع أن ب اءةي ال نة قر أساس ع وذلك ي، املد بات

املادة نص واملكرسة وكرامتھ، تھ ر ضمانا سان، إ ل ضة املف الدستور45صلية من

زائري ثبات)18(ا مجال السائدة العامة القاعدة بتطبيق كتفاء يجب ذلك عكس ع أنھ أم ،

نة الب أن مبدأ واملتمثلة ي، عاملد توز لة ملش التطرق ضرورة بالتا ستد مما ؟ يد من ع

معبء زائية ا املواد مطلبثبات اءة ال نة لقر ثم   .                                                 ثانطلبأول،

زائية: ول طلبامل ا املواد ثبات عبء ع توز لة   مش

ع ع توز موضوع ي،إن املد ثبات عليھ و عما يختلف زائية ا املواد ثبات بء

يد من ع نة الب أن منظور من ي املد ثبات و ي زا ا ثبات ن ب وثيق ترابط بوجود سلمنا ولو

ن الت ا عت . لتا ال املدنية الدعوى ست ل نائية ا الدعوى أن إ ختالف ذا ب س عود و

يفرض نحو ع الوسائل وذات الفرصة ذات ما م ل ل املساواة، قدم ع يقفان ن خصم ن ب صراعا

ع يقفان ال ن طرف ن ب صراع ذلك عكس ع بل القضاء، أمام ما بي الدليل إقامة عبء ع توز

يملك ال الذي م وامل الدولة قوة سلطات املزودة العامة النيابة ن ب املساواة، اصةقدم ا وسائلھ إال

م امل ضد دانة أدلة جمع متخصصة إجرائية منظمة ا باعتبار العامة النيابة ن ب املحدودة،

مر حقيقة عن تبحث أن انب ا ذا من ا عل يفرض نحو ع للمجتمع ممثلة كذلك ا اعتبار و

ان سواء قيقة، ا ار إظ يفيد ما ل وعن نائية ا مماالدعوى ھ، صا أو م امل ضد ذلك

السائد الفقھ نظر خاص ي قانو مركز ذا خصما ا م   .                                                )19(يجعل

أغراض إدراك ع قدر ة ا عاتق ع ثبات عبء يلقى أن من بد ال ان نا، ومن

ا ار وإظ نائية ا تحديدالدعوى اية ال و ثبات عبء عليھ يقع من تحديد وأن السيما قيقة،
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ع العبء ذا وتحميل القضاء، أمام الدليل إقامة عن ز ال مخاطر تتحمل سوف ال ة للمص

ي جرا التنظيم يحرص ما و و بريء، إدانة الدليل إقامة عن ز ال عند يجتھ ن ون ت قد م امل

برمتھ ي إقامةوالقضا عن ز ال عند النيابة ع ثبات عبء إلقاء يجة ن ون ت نما ب تفاديھ، ع

بريء إدانة تفادي ا ف ان إذا مجموعھ الفقھ ا يقبل يجة ن و العقاب، من مجرم إفالت الدليل
)20(                                                   .  

ة ر و ا املصا فإن نا، تحديدومن أساسيا دورا تلعب نائية ا بالدعوى املرتبطة

ثبات عبء ا عل يقع ال ة تھ. ا حر نائية ا الدعوى تضع الذي م امل ة مص ة، ج من ناك ف

ن و طر، ا منطقة وشرفھ وسمعتھ صية قائماال م تجر املجتمع ة مص أخرى ة ج من ك

اما اح الواقعية قيقة ا نع ب التوازن إقامة ضرورة بالتا معھ يقت مما م، التجر لشرعية

عسف من وسمعتھ تھ حر حماية م امل ق امل ال ام ح توف ق طر عن وذلك ن، ت املص

قيقة ا إدراك املجتمع ق امل ال ام ح وتوف ة، ج من عليھ املج انتقام أو السلطة

واقتضاء أخرى الواقعية ة ج من القانونية الشرعية إطار م امل من .                                                                                                        حقھ

الدعوى            ومباشرة ك تحر ق ا يمنح زائري ا زائية ا جراءات قانون ان إذا يح،

العامةالعمومي للنيابة ون)21(ة ي وقد ثبات، عبء ع توز بموضوع يتعلق نص أي يتضمن لم فإنھ ،

القانون اء فق والسيما الفقھ، عض يراه ما أساس ع ذلك جدوى عدم املشرع العتقاد راجعا ذلك

امل ثبات تحكم ال العامة للمباديء يخضع نائية ا املواد ثبات أن من ي، ي،املد د

مدع إ الدفع عند ينقلب عليھ املد أن ومبدأ يد من ع نة الب أن مبدأ صوص ا .                                                                                               و

ا باعتبار العامة النيابة ع يلقي يد من ع نة الب أن نائيةفمبدأ ا الدعوى املدعية

ذات يقع كما م، امل إ ا سب و مة ر ل واملادي ي القانو الثبوت ع القضاء أمام الدليل إقامة عبء

اب ارت جراء من أصابتھ ال ضرار عن ض بالتعو للمطالبة املدنية قوق با املد ع العبء

الد عند ينقلب عليھ املد أن ومبدأ مة، ر حقيقتھ،ا ت يث بأن دفعا يث الذي م امل يلزم مدعيا فع

تھ يث أن فعليھ العذر، أو املسؤولية من عفاء أو باحة أسباب من با س دفاعھ م امل أثار ما .                                                                       فإذا

رت ظ الصدد، ذا متعارضةو ية فق مواقف   :ثالثة

ول  ي:املوقف املد ثبات قواعد أن باعتبار ي، نا ا ثبات ع املدنية القاعدة تطبيق د يؤ

ذلك بما القانون، فروع ل ع ا تطبيق ب و القضاء أمام لإلثبات العامة القواعد ل ش

ع يقع ثبات عبء فإن نا ومن ي، نا ا منالقانون ب س بوجود دفع إذا ما حالة م امل

الدفوع ذه يتعلق فيما مدع إ م امل ينقلب بحيث املسئولية، ع موا من ع ما أو باحة .                                                                                        )22(أسباب



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   جامعة خنشلة/ سعادنه العيد .ــــــــــــــ دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

199 

ي الثا تطبي: املوقف بضرورة رى بعادو اس مع امال تطبيقا ي نا ا ثبات ع اءة ال نة قر مبدأ ق

إ ا سب و مة ر ا قيام ع الدليل بإقامة ام سلطة بإلزام وذلك ي، املد ثبات مع قياس ل

عذار و املسئولية ع وموا باحة أسباب إثبات يجعل مما ا، انتفا أسباب غياب إثبات مع م، امل

مالق امل دون العامة النيابة عاتق ع ا ل تقع   .           )23(انونية

الثالث املدنية:املوقف القاعدة ن ب مع ا خالل من وذلك ن، السابق ن املوقف ن ب توافقي اتجاه و و

ال  نة قر ومبدأ مدع، إ الدفع عند عليھ املد وانقالب يد من ع نة الب أن مبدأ اءة،املتمثلة

ب ي فإنھ ي، نا ا ثبات عبء مسألة يتحكم اءة ال نة قر مبدأ ان إذا أنھ إليھبحيث تضم أن

املدنية يكفيقالقاعدة إذ ، سل موقف غالقھ ا وعدم قيقة ا ار إظ عملية م امل إشراك صد

املو  مة ال ة ملواج مناسبا يراه الذي بالدفع يتمسك أن خ ذا ةل بإثبات يلزم أن دون إليھ ة ج

النيابة وع لديھ، املسئولية ع موا من ع ما أو باحة أسباب من ب س توافر املتمثل الدفع ذا

تھ عدم أو الدفع ذا ة من عندئذ تتحققا أن واملحكمة إ)24(العامة قرب املوقف و و ،

نظرنا   .                الصواب

يجد         ولم زائية ا املواد ثبات عبء إسناد مسألة حول الفق الف ا ذا استمر وقد

مستوى  ع وال الوض القانون مستوى ع ال وافيا، يحال القضا اد   .ج

ذلك بما ي، نا ا ثبات عبء بخصوص نص يوجد ال ، الوض القانون مستوى فع

يتعلق املسئوليةما ع األعذار)25(بموا باحة)26(و أسباب العامة)27(و النيابة أن مبدئيا ع مما ،

جد ا أ ولو نصوص توجد ذلك ومع اءة، ال نة قر ملبدأ تطبيقا وذلك العبء، ذا بتحمل لفة امل

ثبات عبء م امل تحمل           .                                     )28(قليلة

تب موقفھ عن بدقة يف لم ي نا ا القضاء فإن ي، القضا اد ج مستوى ع أما

ي مبد الصادر. حل ا قرار ا ع ت ع قاعدة سية الفر النقض محكمة أقرت الصدد، ذا 24و

ا1949مارس العناصر ل توافر إثبات عبء ام سلطة ا بموج لحملت عدام وا مة ر ل ونة مل

اءة ال نة قر ملبدأ تطبيقا وذلك مة، ر ا ذه بعاد اس ا شأ من ال ذه)29(العناصر انت وإن ،

فيما القاعدة ذه ترا ظلت وإن ذلك ، الن ذا الحقة قرارات و ذلك عد م تل لم املحكمة

تحم أصبحت الشامل، والعفو التقادم بمسأل بالدفوعيتعلق يتعلق فيما ثبات عبء م امل ل

املادة للمادة380الواردة املقابلة الفر ات العقو قانون زائري368من ا ات العقو قانون من

والفروع صول ن ب السرقات املادة)30(بخصوص عليھ نصت ما ناء باست باحة، أسباب وإثبات ،

امل329 الفر ات العقو قانون للمادةمن االت40قابلة ا بخصوص زائري ا ات العقو قانون من

من م امل عفي سيطة قانونية نة قر سية الفر النقض محكمة ا اعت وال الشر للدفاع املمتازة
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العكس إثبات غاية إ ثبات زائر)31(عبء ا العليا املحكمة تھ تب الذي تجاه نفس و و ،)32(،

عاتقوإثبات ع كراه إثبات عبء سية الفر النقض محكمة ألقت حيث نائية ا املسئولية ع موا

م شأنھ،)33(امل حا صر موقفا تتخذ لم سية الفر النقض محكمة فإن نون، ل سبة بال أما ،

النظر غفل أن للمحكمة يجوز ال بحيث الدفاع، حقوق ام اح إطار لة املش وضع ع مقتصرة

عرض وإال م للم والعقلية النفسية الة ل ط فحص إجراء التماس املتمثل الدفاع محامي طلب

للنقض ا   .                                                                    )34(قرار

يطلبامل اءة: الثا ال نة   قر

إ ل براءة اض اف اءة ال نة قر الع وك الش أو ضده املقامة دلة وزن ان ما م سان

قضائية يئة عن صادر ي ا و يح حكم بمقت إدانتھ ت تث أن إ ئا بر باعتباره حولھ تحوم

ساس ذا ع عامل أن جب و بريء و ف مختصة، ضمانة. نظامية ا بمضمو نة القر ذه وتقرر

لل صية ال ة ر ا ضمانات من منامة عليھ املج انتقام وضد ة ج من السلطة عسف ضد فرد

تخرج ال معاملة ومعاملتھ وكرامتھ سان ة ر ام اح من املبدأ ذا يفرضھ بما وذلك أخرى، ة ج

إجراءات من القانون عليھ نص ما نطاق   .            )35(عن

ونطاقھ املبدأ ذا إقرار إ نتطرق ، ي زائيةوفيما ا املواد ثبات عبء ع توز .                                                                                                  وآثاره

اءة: ول فرعال ال نة قر مبدأ   إقرار

حيث القديمة املجتمعات اءة ال نة قر ملبدأ إقرارا سانية عرف أنظمةلم سود انت

ق طر عن براءتھ ت يث أن إال عليھ وما اءة، ال بدل ذناب ص ال ض يف ان إذ عقالنية، ال

قيقة ا ار إظ مسئولية ا عل تقع ال ة ل إ   .توسلھ

ي التنقي باألنظمة س ما سود انت ف الوسطى، العصور و ية رو املجتمعات ة،أما

عتقاالت و التعذيب وسائل إ أ ي ان و اءة، ال بدل أيضا ذناب ص ال ض يف ان حيث

يتمتعون والقضاة م امل لصا يفسر ال الشك ان و قيقة، ا ار إلظ ات ر ا اك وان التعسفية

جعل مما اء، بر من الكث حق فادحة قضائية أخطاء ا ع ت ترت ة قو نظمةسلطات ذه

الث القرن ا فق من النتقادات الشاعرضة كتابھ نادى الذي ا ار بي مثل ، عشر رائم"من ا

ات أن" والعقو بمقتضاه يقرر ي ا ي قضا حكم صدور قبل مذنبا ص ال اعتبار يمكن ال أنھ

ماية ا لھ يضمن الذي جتما العقد ك ان قد ص                                                                     .            )36(ال

امل خالف واملجتمعات وع القديمة أقرتاية،ور جتمعات قد سالمية عة الشر نت

ال خرافية ممارسات غائصة خرى املجتمعات انت الذي الوقت ا، وعملت اءة ال نة قر مبدأ
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العقلتمت إ ورحمة. بصلة دى نات ب آيات من م الكر القرءان بھ جاء مما ذلك ع أدل وال

مبدأ ع القائمة واملعامالت العبادات مجال وتوضيح تفس من فة الشر ة النبو والسنة ن للعامل

من والتأكد والظنون وك الش وتفادي حسان و والعدل املنكر عن والن باملعروف وقوعمر

عا لقولھ ا، ا بارت م امل سان معاقبة أو محاسبة قبل مة ر جاءكم: "ا إن آمنوا الذين ا أ يا

فعلتم ما ع فتصبحوا الة بج قوما بوا تص أن نوا فب بإ ب ن فاسق آمنوا"،)37(" نادم الذين ا أ يا

غتب وال تجسسوا وال إثم الظن عض إن الظن من ا كث بوا عضااجت .                                                                    )38(" عضكم

لسنة سية الفر الثورة أعقاب سية التأس معية ا أقرت فقد ديث، ا العصر أما

أنھ1789 ع نصت ال التاسعة مادتھ واملواطن سان حقوق إعالن لعت "بمقت

عاقب ذلك عسف ل فإن إيقافھ، أو سھ ح مر اقت وإذا إدانتھ، تقرر ح ئا بر ص

القانون  القانون،"عليھ بنص أو الدستور إما املبدأ، ذا تقر الدول عات شر معظم وأخذت ،

املادة بموجب املبدأ كرس فقد زائر، ل سبة ال الدستور 45و             .                 من

قوق العال عالن املتحدة لألمم العامة معية ا أصدرت فقد ، الدو املستوى ع أما

خ بتار مادتھ10/12/1948سان ينص أن11والذي ئا"ع بر عت مة بجر م م ص ل

الضمانات ا ف لھ تؤمن علنية بمحاكمة قانونا إدانتھ ت تث أن عنھإ للدفاع ة ".                                                                                                       الضرور

يفرعال اءة: الثا ال نة قر   نطاق

منھ ستفيد إذ اص، لأل سبة بال ال تحديده، يمكن ال شامل نطاق اءة ال نة قر نطاق إن

عنل النظر غض رائم ل سبة بال وال معتادين، أم ن عرضي أم انوا ن مبتدئ ن، م امل اص

ين خط ن مجرم من املرتكبة ة ط ا رائم ل سبة بال توجد انت وإن ا، يف وتص ا خطور مدى

ص ال اءة ال نة قر تح بحيث للزمان سبة بال وال اءة، ال نة قر من تحد إذناب نة املدةقر طوال

صدور غاية إ ص لل ة الش ا ف سند ال ظة ال منذ وذلك نائية، ا الدعوى ا ستغرق ال

ي ا وإن. حكم املحاكمة، مرحلة سيما وال نائية، ا الدعوى مراحل جميع نة القر ذه وتطبق

ال عض بعد س إذ ي، بتدا للتحقيق سبة بال فق اختالف ناك ذهان نة القر تطبيق اء فق

عدم أو إذناب حول نائية ا الدعوى س مراحل خالل مسبق حكم إقرار يمكن ال أنھ ة ب املرحلة

ستاذ ح اق حيث م، امل ون"إذناب ار محايد" "جان ي قانو إطار بأنھ"وجود مصرحا الناحية"، من

إذن مسألة حول مسبق حكم إقرار يمكن ال الدعوىالعملية، أن طاملا م، امل تجاه ذناب انتفاء أو اب

ا نادت ال إذناب نة قر وال قوق، ا إعالن ا نادى ال براءة نة قر فال تھ، ت لم نائية ا

وضعية توجد وإنما تلك، وال ذا فال ين، ط ا ن املجرم تجاه صوص ا وع الوضعية، املدرسة
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امل تجاه محايدة الوقتقانونية نفس واملجتمع م للم حماية ھ وعيو بمزاياه يوفر خاص وضع " م،
)39(   .  

ثبات: الثالثفرعال عبء ع توز اءة ال نة قر   آثار

نة، القر ذه عن تب ي إذ ثبات، عبء ع بتوز يتعلق ما ا م أ ة، معت نتائج اءة ال نة لقر

م امل ام ال عدم فقط س الذيل واملضرور العامة النيابة ام ال وأيضا بل براءتھ، بإثبات عليھ املد

غ أو ضعيفا الدليل ان إذا بحيث ا، ع م امل ومسئولية مة ر ا وقوع بإثبات ي مد كطرف تأسس

ع م امل اءة ب القضاء وجب لصاف يفسر أن يجب الشك أن نةاأساس لقر أن ع ما ھ،

أ اءة عال اءة ال نة لقر مباشرة يجة وكن العبء ذا يقع إذ ي، زا ا ثبات عبء ع مباشرا ثرا

عليھ املج ع التبعية و ام،   .سلطة

املادي والركن الشر الركن املتمثلة مة ر ل ونة امل العناصر ع ثبات ذا نصب و

املعنوي  ساؤل . والركن ال أن يقعغ ثبات عبء ان إذا ما معرفة يتمثل الصدد ذا املطروح

عض إلثبات ي إيجا بدور بالقيام حيان عض م يل م امل أن أم ام، سلطة ع امل بال

ثبات عبء من التخفيف حيان عض يقت العم التطبيق أن أم لدفوعھ، تة املث ع الوقا

ع ع عبءامللقى قلب ا شأ من قرائن وضع إ وء ال ق طر عن وذلك العامة، النيابة ثبات؟اتق

تج ي نة القر ذه ألن اءة، ال نة لقر قيقي ا املضمون م ف يقت ساؤالت ال ذه عن جابة إن

واقع  ا أثرانع   :مر

براءتھ-             ع الدليل إقامة من م امل إعفاء يتمثل ، سل   أثر

ام-             ة ج ع لية العبء ذا إلقاء يتمثل ي، إيجا   .وأثر

سلبيا موقفا يتخذ أن م امل ستطيع ال الواقعية الناحية من أنھ إ شارة ب ي ذلك، ومع

عنم للدفاع اءة، ال نة بقر تمتعھ من الرغم ع مضطرا، نفسھ يجد قد إذ إليھ، ة املوج مة ال ن

نفسھ عن مة ال عاد إ قصد ھ يتعلق. مصا فيما اتخاذه أمكن إن ، السل املوقف ذا فمثل

م اتخاذ عليھ ن يتع حيث دلة، تقدير مرحلة اتخاذه يمكن ال فإنھ دلة، عن وقفبالبحث

ضده املقدمة دلة من ي   .                                                                        إيجا

القرائن ذه إعمال فإن م، امل عاتق ع ثبات عبء نقل القرائن دور بخصوص أما

أساسا املتمثلة م امل حقوق و اءة ال نة بقر املساس النيابةع أن كما ھ، لصا الشك تفس

ست ل دلة، وجمع مة ر ا إثبات يل س واسعة وسلطات ة معت انيات بإم مزودة و العامة،
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إ ابحاجة ل ل س عبء أن تخفيف قصد قانونية بقرائن املشرع طرف من ا د تزو درجة إ مور

ا عل                       .                        )40(ثبات

ثبات، عبء ع توز ع اءة ال نة لقر املباشرة ثار أو ساسية النتائج ذه جانب وإ

ي ما ا م نذكر زائري، ا زائية ا جراءات قانون واردة ة الثانو النتائج عض   :ناك

صد-             الذي احتياطيا املحبوس م امل أوإن التنفيذ وقف مع س ا ة عقو حكم حقھ ر

وصدر طليقا م امل ان وإذا ناف، ست ة ف خالل كمبدأ تھ حر جع س أن يجب مالية، غرامة

أو ناف ست ة ف خالل عامة كقاعدة طليقا أي ة حر حالة يبقى فإنھ س، با حكم حقھ

موقف أثر ذو الطعن أن باعتبار   .                                            )41(النقض،

التماس-             رفع يجوز القاضيةإال فيھ املق ء ال لقوة ائزة ا ام ح ضد إال النظر عادة

اءة بال القاضية تلك دون جنحة، أو جناية   .)42(باإلدانة

تقر -             ال أو البيضاء ت التصو أوراق ساب ناياتاح ا محكمة مداولة أثناء باألغلبية ا بطال ر

اءة ال نة قر نتائج من عد م، امل م)43(لصا امل إحضار القاعدة ذه تطبيقات من عد كما ،

القيود من طليقا املحاكمة   .   )44(بجلسة

الصة   ا

الوض القانون ثبات عبء بأن ستخلص تقدم، ما ضوء انع وإن زائري، ا

املادة عليھ املنصوص يد من ع نة الب أن ملبدأ عامة كقاعدة ي،323يخضع املد القانون من

زائية ا املواد ثبات وعبء املواداملدنية ثبات عبء من ل ن ب ا ر جو إختالفا ناك أن إال

ي فيما توضيحھ   :يمكن

خضوع-             جانب قاعدةإ إليھ تضاف ، يد من ع نة الب أن لقاعدة ي املد ثبات عبء

أعاله، ورة الذ املادة نفس ا عل منصوص مدع إ الدفع عند ينقلب عليھ املد أن ا مفاد أخرى

حيث لألطراف خاصة بمصا املجال ذا اع ال لتعلق نظرا ساوي، بال ن الطرف ن ب العبء ليوزع

دور  ون التصرفاتي تتمثل قانونية ع وقا ع ثبات عبء يرد وحيث وحياديا، سلبيا القا

ا إلثبا ي كتا دليل يأ أن ا بطبيع سمح وال الواعية رة ا سان إرادة ع القائمة القانونية

الوقا أو الناس، ن ب املعامالت واستقرار طراف قوق ضمانا التصرف شاء إ أولدى املادية ع

عقودا القانونية، ع الوقا ط ش و ثبات، طرق افة ب عامة كقاعدة ا إثبا يتم ال املادية فعال

ون ت بأن القضاء، أمام ا لقبول ة الضرور القانونية الشروط ا ف تتوفر أن مادية، أفعاال أم انت

منتجة ون ت وأن بھ، املطالب ق با متعلقة االواقعة ف التحقيق وجائز   .الدعوى
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ن-             ب ثبات عبء ع توز بخصوص لة مش فيث زائية، ا املواد ثبات لعبء سبة بال أما

ن ب املساواة، قدم ع يقفان ال ن خصم ن ب صراع عن عبارة نا اع ال أن باعتبار اع، ال أطراف

وامل الدولة سلطة املزودة العامة ةالنيابة املص ن ب املحدودة، اصة ا وسائلھ إال يملك ال الذي م

لألفراد اصة ا واملصا عليھ زاء ا بتوقيع م امل من حقھ اقتضاء إ دف الذي للمجتمع العامة

ادفة ال باإلجراءات القيام أثناء محتمل عسف أو تجاوز أي من م ا وحر م حقوق حماية املتمثلة

ق ا ار إظ تطبيقإ ب ي ان إذا ما حول ساؤل ال يث مما رائم، ا اب بارت ن م امل ومعاقبة يقة

مبد املتمثلة املدنية املدأالقاعدة وأن يد من ع نة الب مدعأن إ الدفع عند ينقلب عليھ

ال الطرف حقوق بصيانة كفيل آخر ملبدأ إخضاعھ من بد ال أنھ أم ي، زا ا ضعيفثبات

املادة ا عل املنصوص اءة ال نة قر مبدأ واملتمثل م، امل و و أال وما45املعادلة، الدستور، من

م؟ امل لصا الشك تفس ضرورة من ذلك ع تب   ي

ي زا ا ثبات عبء إخضاع بضرورة يرى رأي ، الشأن ذا فق خالف أث وقد

املدن قوقللقاعدة حماية اءة ال نة قر ملبدأ إخضاعھ ضرورة أي ذلك، عكس يرى آخر ورأي ية،

عبء بإخضاع رى و ن، السابق ن الرأي ن ب يوفق ثالث ورأي فراد، وحقوق ات ر وصيانة الدفاع

الصواب إ قرب الرأي و و معا، املبدأين لكال ي زا ا   .ثبات

التأكيد  ميةمع أ ع الوضاملبادئخ القانون ثبات عبء تحكم ال

ا باعتبار زائري، اتمبادئا ا أمام م ومصا طراف حقوق ضمان إ دف ومنطقية، عاملية

  .القضائية
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)1( L’article 1315 du code civil français stipule que « Celui qui réclame l’exécution 
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justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». 
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