
 اهذاف قاوىن االثثات 
 

 مىخ القاضي دورا ايجاتيا في االثثات  -: أ
 

  -ْٔٙ :يزاْب ٚمسى انفمٓاء يُاْج انمٕاٍَٛ فٙ تُظٛى ػًهٛت االثباث انمضائٙ انٗ ثالث 

 

 : : مذهة األثثات المطلق المذهة االول

ٔااللُاع ال ٚمبم بمٕاػذ ،  الُاع نؼمم انماضٙػباسة ػٍ ػًهٛت ٚشٖ ْزا انًزْب اٌ االثباث انمضائٙ ْٕ 

تمذٚش  نهماضٙ دشٚت تايت فٙاٌ ٔ،   ألجهّ االدنت ٔانٕسائم انتٙ ٚستطٛغ انخصٕو تمذًٚٓا ذو، بم تم لإََٛت

 . ( َفسٛاَ أٔ يُطمٛاَ اكثش يُّ لإََٛاَ  االثباث ٔبزنك ٚصبخ االيش ) ،  باثثلًٛت كم دنٛم يٍ ادنت اال

 

 : المقيذ : مذهة األثثات المذهة الثاوي

بٓذف تٕدٛذ االدكاو انمضائٛت فٙ لبٕل ادنت االثباث ، ٚمٕو ْزا انًزْب ػهٗ اساط انذذ يٍ دشٚت انماضٙ 

فذٔس انماضٙ ٔفماَ نٓزا فٙ تمذٚش االدنت ٔتشجٛخ ادذْا دٌٔ االخش ، فٙ انمضاٚا انًتشابٓت ٔ يُؼّ انتؼسف 

 يٍ انمإٌَ ٚشتبّ يأ اجاص انمإٌَ تمذًٚٓا ، ت يا ٚمذيّ انخصٕو يٍ ادن دٔسا سهبٙ ٚمتصش ػهْٕٗ انًزْب 

  .ػهٗ تمذٚى تهك االدنت  اثاس

 

  -: مذهة األثثات المخحلط :  المذهة الثالث
سًخ نهماضٙ فٙ تٕجّٛ اطشاف انذػٕٖ ٔاستكًال ٛف ، ٚمٕو ْزا انًزْب ػهٗ انجًغ بٍٛ انًزْبٍٛ انسابمٍٛ

ٔاتخار يا ٚهضو يٍ  انغايضت فٙ ٔلائغ انذػٕٖ انًؼشٔضت ايائّاالستٛضاح ػٍ انُماط ، االدنت انُالصت 

 .بششط ػذو تؼاسضٓا يغ تمٛذ انماضٙ باالدنت انًذذدة لإََاَ  اجشاءاث االثباث ،

 

 : العزاقي مه مذاهة االثثات مىقف المشزع

 ،اخز انًششع انؼشالٙ بانًزْب انًختهظ 

 ؟في االثثات المخحلطاالخذ تالىظام عث المشزع الى فماهي االسثاب الحي د

 

 ؟ ط في االثثاتظام المخحلمه الىادية الحطثيقية مه خالل جطثيق الى يمكه مالدظحها ماهي االمىر الحي 

 

 ادحزام سىح القضاء  -:ب 
 

نًا كاٌ دك انتماضٙ دما كفهّ انذستٕس ، فاَّ ٚستٕجب ػهٗ انخصٕو استخذاو ْزا انذك ٔفما نهٓذف  -1

 انًشجٕ يُّ ، ْٕٔ استذصال انذمٕق الصذابٓا .

اٌ استخذاو دك انتماضٙ بصٕسة غٛش صذٛذت ، ٚؤد٘ الػتباس صادبّ يتؼسفا فٙ استؼًانّ ، سٕاء  -2

 اكاٌ رنك االستخذاو بسٕء َٛت أ باًْال جسٛى .

يٍ ٔاجب انخصٕو ، يًاسست دك انتماضٙ بذسٍ َٛت ، سٕاء اكاٌ رنك فٙ اتخار اجشاء أ االيتُاع ػٍ  -3

 ْٕ ادذ يكَٕاث انًشكض انمإََٙ نهخصى فٙ انذػٕٖ انمضائٛت .اتخارِ ، الٌ يبذا دسٍ انُٛت ، 


