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بسم هللا الرحمن الرحيم

عن القاضى الفاضل عبد الرحيم البيساني العسقالني في رسالته للعماد األصفهانى
أنه قال:

"……إني رأيت أنه ال يكتب إنسان كتابه في يومه إال ق ال في غ ه :ل وغيير
هذا لكان أحسن ،ولو زيه لكان يستحسن ،ولو قيهم هذا لك ان أفض  ،،ول و ت رك
ه ذا لك ان أمم  ،،وه ذا م ن أعظ م العب ر ،وه و دلي  ،عل اس تيء ال قص

مملة البشر"

ب

عل

اإلهها
إلى من هداني خير السبيل ،وجعل لي الحق دليال........

(الحبيب المصطفى ) 

إلى من أستقي منهم حب العطاء ،والعمل الدؤوب إذا َكلَ ْلت أو ملَ ْلت ( ....أهل بلدي الحبيب).
إلى من أحمل اسمه بكل إفتخار ،وعلمنى العطاء دون إنتظار( ............والدى العزيز).
إلى من كان دعائها سر نجاحى وحنانها بلسم جراحى
إلى ست الحبايب وأغالهم.......
إلى من بوجودها أكتسب قوة ومحبة ال حدود لها ..........
إلى سندي وعزوتي............................

(أمى الحبيبة).
(أختى العزيزة).
( أخوتي األعزاء).

إلى رفيقة دربى وشريكة حياتي ،إلى معنى الحب والوفاء...........

( زوجتى الحبيبة).

إلى شهداء فلسطين الذى سالت دمائهم دفاعا ً عن أرضهم.
إلى أسرانا البواسل خلف قضبان السجون.
( الرائد حقوقي /محمد جهاد الشوبكي).

إلى من كان لى خير عون وسند..............

إلى الذين وقفوا بجانبى وساندوني فى كل خطوة من خطوة من خطوات حياتى.
ولكل من ساهم فى إتمام هذا الجهد المتواضع.

أههى ثمرة هذا الجهه والبحث
الباحث

ت

اإلقرار
أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التى تحمل عنوان:

"الشهادة ودورها فى اإلثبات المدني والتجاري"
أقر بأن ما اشتملت عليه الرسالة هو نتاج جهدى الخااص بسساتانام ماا تام اإلشاارة إلياه حياماا ورد

وأن هااذ الرسااالة ككاال أو أى جاازم منهااا لاام يقاادم ماان قباال لنياال أى درجااة علميااة أو بحااث علمااى أو
بحاى لدى أيه مؤسسة تعليمية أو بحاية أخرى حسب معرفتي واعتقادى.
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شكر وتقدير
الحم ا ااد

ال ا ااذى خل ا ااق االنس ا ااان علم ا ااه البي ا ااان أن ا اازل الق ا اارن وجعل ا ااه لك ا اال ش ا اايم فصا ا ا

وتبي ا ااان ال ا ااذى فه ا اام فص ا اال الخط ا اااب لس ا االيمان وجع ا اال الع ا اادل لك ا اال ق ا ااا

عنا ا اوان الحم ا ااد

الحكا اايم فا ااي قلا ااائه العا ااادل فا ااي ج ازئا ااه القائا اال فا ااي كتابا ااه (وال تكتم ا اوا الشا ااهادة وما اان يكتمها ااا

فسنا ااه اا اام قلبا ااه وع بما ااا تعملا ااون علا اايم) والص ا ا ة والس ا ا م علا ااى سا اايدنا (محما ااد صا االى ع عليا ااه
وس ا االم )خي ا اار م ا اان حك ا اام فع ا اادل وقل ا ااى بالقس ا ااط الله ا اام ص ا االى وس ا االم وب ا ااارك علي ا ااه وعل ا ااى ل ا ااه

وص ا ا ااحبه وال ا ا ااذين اهت ا ا اادوا به ا ا اادا وس ا ا اااروا عل ا ا ااى منهاج ا ا ااه ام ا ا ااا بع ا ا ااد  .وامتا ا ا اااالً لقول ا ا ااه تع ا ا ااالى

(لاا اائن شا ا ااكرتم ألزيا ا اادنكم) وقولاا ااه صا ا االى ع عليا ا ااه وسا ا االم "م ا اان ال يشا ا ااكر النا ا اااس ال يشا ا ااكر ع"
ف ا ا ا يسا ا ااعني اال ان أحما ا ااد ع عا ا ااز وجا ا اال بدايا ا ااة حما ا اادا يم ا ا ا األر

والسا ا ااماوات علا ا ااى نعمائا ا ااه

عاد وال يكتبها مداد.
الوافرة التي ال يحصيها ٌ
واذا كان من الواجب أن يذكر اهل الفلل بفللهم وان ُيخص بعلهم بالذكر فسنني أتقدم
بخالص شكري وعظيم تقديري وامتناني إلى استأذى الفالل الدكتور" /عبد ع خليل الف ار"
أستاذ قانون المرافعات المشارك ورئيس قسم القانون الخاص والذى سعدت بسشرافه على هذ الرسالة
فقد رافقني في هذ الرحلة وفتح لي قلبه وجاد علي بسرشاداته السديدة

وتوجيهاته المفيدة

والذى

عهدته وعام يتدفق علماً معطاماً ب حدود ومخلصا ب قيود فكان نعم المرشد والمعلم والموجه

حيث لم يبخل على بجهد أو وقت أو تشجيع معلماً مدققاً منقحاً فج از ع عني خير الجزام
وبارك في جهود ونفع به االس م والمسلمين.

استاذي الكريمين علوي لجنة المناقشة
كما أتقدم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان الى
ّ
األستاذ الدكتور /موسى أبو ملوح والدكتور /حمدي بارود والذى تشرفت بأني كنت طالبا عندهما
في مرحلة البكالوريوس والماجستير واليوم ازداد تشرفا لتفللهما بمناقشة رسالتي واارائها

بالتوجيهات النافعة واالرشادات الصائبة سائ ً ع المولي عز وجل أن يجزيهما عنى خير الجزام.
كما أتوجه بالشكر إلى كل من قدم لي المساعدة في هذا المجال.

ج

الملخص
تحظي قواعد اإلابات بأهمية بالغة في فروع القانون كافة فالحق دون دليل يسند هو
والعدم سوام فالدليل هو قوام حيا الحق ومعقد النفع فيها.

ولما كانت الشهادة هى إحدى وسائل اإلابات بل هى األعظم مكانه واألقدم إستعماالً

واألكار إنتشا اًر بين المتداعين ونظ اًر لهذ األهمية جامت هذ الدراسة لتتناول مولوع الشهادة

بالبحث والمناقشة وذلك من خ ل ا اة فصول تناولت فى الفصل األول منه تعريف الشهادة

وقلام.
لغهً واصط حاً وقانوناً
ً
ام تناولت الدراسة فى مبحث مستقل مشروعية الشهادة من الكتاب والسنة واإلجماع والعقل

كما وخلصت بذلك إلى مشروعيتها فى القوانين الولعيه فل ً عن بيان خصائص التى تمتاز
بها الشهادة من حيث كونها ذات حجه غير قاطعه ومقيد وغير ملزمه ومتعدية.

ومن ام تناولت الدراسة أنواع الشهادة فى مبحث مستقل وذلك ألن الشهادة تتعدد أنواعها

بحسب الوجهة التى ننظر فيها إليها فقد تكون الشهادة إما مباشرة أو سماعية أو بالتسامع أو
بالشهرة العامة.

ولما كانت الشهادة أمرها عظيم وأداؤها عبم اقيل ولكن حتى يوصف ما يصدر عن

الشاهد بأنه شهادة في مدلولها القانوني يجب أن يتوفر فيها عدة شروط حازت على اهتمام الفقهام
فكان منها ما يتعلق بالشاهد ذاته ومنها ما يتعلق بالشهادة ذاتها كما ويشترط أيلاً أن يدلي

الشاهد بشهادته وفقاً إلجرامات تتبعها المحكمة في سماع الشهود.

لكل ذلك تناولت الدراسة فى الفصل الااني الشروط الواجب توافرها فى الشاهد حيث يشترط

فى الشاهد أن يكون بالغاً للسن القانونية خمس عشرة سنة قاد اًر على التمييز لديه الكفامة
الجسمانية لإلدالم بالشهادة حر اإلرادة غير ممنوع من أدائها بسبب صفته أو مهنته أو قرابته أو

بسبب المصلحة العامة.

كما وتناولت الدراسة الشروط الواجب توافرها فى الشهادة ذاتها حيث يشترط فى الشهادة أن

تؤدى أمام المحكمه وبصورة شفوية

للدعوى وللواقعة.

وكما ويشترط أن تؤدى فى خصومة فل ً عن موافقتها

ويجب أن تؤدى الشهادة وفقاً إلجرامات معينه نظمها القانون وهذا ما تناولته الدراسة فى

مبحث مستقل حيث بينت إجرامات اإلابات بالشهادة خ ل نظر الدعوى وكيفية تقديم طلب

اإلابات بالشهادة خ ل نظر الدعوى وكيفية تقديم طلب سماع الشهود والشروط االواجب توافرها
فى الطلب وكيفية الحكم فيه وكيفيه دعوة الشهود وكيفيه أدام الشهادة ونفقاتها.
ح

وبالرغم من األصل أن يكون سماع الشهادة إجرام من إجرامات التحقيق فى دعوى

معرولة على القلام إال أنه وفى سبيل المحافظة على دليل الشهادة من اللياع فقد أجاز
المشرع أن يتم سماع شهادة الشهود بصفة مستعجلة من خ ل طلب يقدم إلى قا

األمور

الشهود بصفه مستعجلة كما بينت إختصاص قالى األمور المستعجلة لنظر مال هذ

الطلبات

المستعجلة وهذا ما تناولته الدراسة وبينت الشروط الواجب توافرها إلجابة طلب التحقيق بسماع

قيمياً ونوعياً ومحلياً مع بيان الطرف الذى يتحمل مصاريف هذا الطلب.

أما الفصل الاالث واألخير فقد تناولت الدراسة نطاق اإلابات بالشهادة حيث بينت الحاالت

التى يجوز فيها اإلابات بشهادة الشهود بحسب األصل وهى التصرفات القانونية التجارية والوقائع
المادية والتصرفات القانونية المدنية التى ال تزيد عن النصاب مع بيان األسس التى بموجبها يتم

تحديد قيمة اإللتزام.

كما وبينت الدراسة الحاالت التى ال يجوز فيها اإلابات بشهادة الشهود وهى ما يخالف أو

يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي التصرفات القانونية المدنية التي تزيد عن النصاب إذا كان
المطلوب هو الباقي أو هو جزم من حق ال يجوز إاباته إال بالكتابة

إذا عدل أحد الخصوم عن

طلبه المقدم فى الدعوى إلى ماال يزيد عن النصاب بعد أن كان يزيد عنه.

إستانام ويأخذ هذا
إال وأنه يجوز اإلابات بشهادة الشهود فيما كان يجب إاباته بالكتابة
ً
اإلستانام صورتين الصورة األولى :اإلستانام اإلتفاقى حيث أن قواعد اإلابات ليست من النظام

العام ولذلك يجوز للخصوم اإلتفاق علي مخالفتها صراحه أو لمناً كما يجوز لصاحب الحق

التمسك بها أو التنازل عنها.

الااني :اإلستانام القانوني :حيث بين القانون الحاالت التى يجوز اإلابات بها بشهادة

الشهود فيما كان يجب إاباته بالكتابة وهى مبدأ ابوت الكتابة ووجود مانع من الحصول على دليل
كتابي إذا كان العرف والعادة ال يقليان بربط اإللتزام بسند كتابي والطعن فى العقد إما لمخالفته

القانون أو النظام العام أو اآلداب العامة أو لوجود عيب من عيوب اإلرادة فل ً على أن تخلف
الخصم عن الحلور ل ستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن اإلجابة دون مبرر قانوني

إستانام.
فيجوز للمحكمة أن تقبل اإلابات بالشهادة
ً

وقد تناولت الدراسة المواليع السابقة وفق المنهج التحليلي المقارن بين نصوص قانون

البينات الفلسطيني رقم ( )2لسنه 4110م وقانون اإلابات المصري 42رقم لسنه 0698م وفقه
الشريعة اإلس مية ما أمكن مستنيرين فى ذلك بما ذهب إليه الفقه وما قرر القلام.

وأخي اًر خلصت الدراسة إى عدة توصيات كان أهمها إلى أن قانون البينات الفلسطيني لم

ينظم اإلابات بالشهادة تنظيماً دقيقاً وأوصت بتعديل بع
بحذف بع

النصوص فل ً عن أنها أوصت

النصوص األخرى مع بيان األسباب واألسانيد القانونية الموجبة لذلك.
خ

Summary
The rules of proving are given great importance in all sections of law
because a right that has no evidence is equal to null. Thus evidence is an
essence for rights to exist and be fruitful.
Since a testimony is one means of proving, being the top ranking, most
senior in usage and the most popularly used by opponent parties, and in
view of such importance, this study has been made to deal with the
subject matter of testimony, by conducting research and discussion in
three chapters. In the first chapter I dealt with the definition of testimony
linguistically, legally, idiomatically and judicially. Then the study dealt in a
separate sub-study with the legitimacy of a testimony in the Holy Book,
Sunnah, consensus and in the sense. It also dealt with its legitimacy in
ordinances, in addition to a listing of properties that a testimony has in
terms of its being non-deterministic, bound, non-binding and
translational.
Thereafter the study dealt with forms of testimony in a separate substudy because testimonies have many forms according to the side we see
it from: it might be direct, informational, by way of hearing or publicly
known.
Due to testimony being of great importance and its deposition being a
heavy burden, but in order for what a witness may depose to be a
testimony in its legal significance, it must fulfill certain conditions that
scholars had given great concern; some of these conditions are relating to
the witness himself, some to the testimony itself, in addition to the
condition that a witness should testify in accordance with certain
procedures that the court applies when hearing witnesses.
Therefore, in the second chapter the study dealt with the characteristics
that a witness must possess, where he/she must have reached a legal age
of fifteen years, has a sense to distinguish, be physically competent for
deposition, having free will and not prohibited from testifying due to his
status, profession, relationship or due to public interest.
Furthermore the study dealt with the conditions that must be met in the
testimony itself, where it is conditional that deposition must be before
court and verbally. Also a deposition should be concerning a dispute and
as well be coincidental with the lawsuit and incident.
A testimony must be deposed in accordance with specific procedures that
are stipulated by law. This has been dealt with in the study in a separate
sub-study where I explained the procedures of proving by testimony
during proceedings, method of applying to give proof by testimony during
د

proceedings, method of applying for hearing witnesses, conditions that an
application must meet, method of its judgment, method of calling a
witness, method of deposition and expenses involved.
Although it is fundamental that hearing a testimony is one of investigation
procedures in a lawsuit that is filed before the judiciary, in order to
preserve the evidence of a testimony against loss, legislator permitted
hearing a deposition on urgent basis through an application to urgent
matters judge. This has been dealt with in the study and I explained the
conditions that an must be met in order to entertain an application for
hearing a deposition on urgent basis, and I also explained the competency
of urgent matters judge for considering such application in respect of
value, type and domain, and indicated the party who pays the expenses
involved.
In the last and third chapter, the study dealt with the scope of proving by
testimony. It explained cases in which proving by testimony of witnesses
may be fundamentally allowed. These cases are common legal actions,
materialistic incidents and civil legal acts that do not exceed an original
condition, with an indication of the basis by which a value of an obligation
is determined.
The study also showed cases where proving by testimony of witnesses will
not be allowed. These are whichever contradicts or exceeds the contents
of a written evidence, civil legal actions that exceed an original condition
when the claim is a remainder or is part of a right that may not be proven
except in writing, and if one of the opponent parties changed his claim in
a lawsuit to become not more than the original condition after it had been
more than that.
Nevertheless, and as an exception, proving may be done by testimony of
witnesses in matters that ought to have been proven by writing. This
exception has two forms: the first, exception by agreement, since the
rules of proving are not in the public order, and therefore opponents may
explicitly or impliedly agree to contradict with it, same as when the owner
of a right may insist on or waive it. The second is the legal exception,
where the law showed cases in which proving by testimony of witnesses
may be done concerning matters that ought to have been proven by
writing, that is "writing is a proof" principle, with the existence of a
deterrent to obtain a written evidence, when norms do not require a
written binding instrument, objection against a contract either because it
violates the law, public order, morals or having a defect of will, in addition
to failure of witnesses to attend for questioning without an acceptable
reason or refused to answer without legal excuse,
ذ

then the court may accept, as an exception, a proving by testimony.
The study dealt, in as much as was possible, with the said subjects in
accordance with the analytical approach that compares between
Palestinian Evidences Law No. (4) for Year 2001 and Egyptian Proving Law
No. (25) for Year 1968, and the Islamic jurisprudence, in light of the views
of scholars and judicial rulings.
The study has been concluded with recommendations, most important of
which is that the Palestinian Evidences Law carefully regulates
testimonies. The study also recommended amendments for some of the
stipulations of the Evidences Law concerning testimonies, and
cancellations of some, giving the reasons and legal justifications therefore.

ر

المقدمة
 -1موضوع البحث ومشكلته:
تحظي قواعد اإلابات بأهمية بالغة في فروع القانون كافة فالحق دون دليل يسند هو

والعدم سوام فالدليل هو قوام حيا الحق ومعقد النفع فيها(.)0

ولما كانت الشهادة هي إحدى وسائل اإلابات بل هى األعظم مكانة ،واألقدم
إستعمالا وتتمتع ب أهمية بالغة في كل نظام إابات فقد وصفها الفيلسوف االنجليزي بنتام
 Benthamبأنها أعين و ذان العدالة(.)4

وظلت الشهادة كذلك إلى أن انتشرت الكتابة واحتلت بذلك المرتبة األولى في اإلابات في

المواد المدنية في القرن السادس عندما ولعت قاعدة " الكتابة تفوق الشهادة(.)4
إال أن هذا ال يعنى أن الشهادة أصبحت عديمة األهمية في المواد المدنية بل على العكس
دور هاماً في بع
ظل اإلابات بشهادة الشهود يلعب اً
استانى بع

المشرعين بع

المسائل في مجال اإلابات المدني فقد

الحاالت من وجوب اإلابات بالكتابة وأعطى القالي جواز قبول

اإلابات فيها بشهادة الشهود رغم أنها في األصل من الحاالت التي يجب إاباتها وجوبا بالكتابة .
لذا فسن مولوع الشهادة ياير إشكالية فاى تحدياد مادى حجيتهااا وماا هاى الشاروط الواجاب

توافرها ا ا ا ا ااا فا ا ا ا ا ااى كا ا ا ا ا اال ما ا ا ا ا اان الشا ا ا ا ا ااهادة والشا ا ا ا ا اااهدا وأاا ا ا ا ا اار إخا ا ا ا ا اات ل إج ا ا ا ا ا ارامات أدام الشا ا ا ا ا ااهادةا
وماادى جاواز دحا

الكتابااة بالشااهادةا باإللااافة إلااى بعا

اإلشااكاليات الجزئيااة التااى يتعاار

لهااا

الباحث أانام تناول المولوعا

 -4أهمية موضوع البحث:

تبرز أهميه دراسة دور الشهادة في اإلابات من الناحية العملية كون الشهادة من الوسائل
األكار يس اًر بل واألكار إنتشا اًر بما يجعلها الوسيلة الغالبة وهذا يترتب عليه أن دراستها يفيد فى حل
العديد من اإلشكاليات العملية التى تواجه الشهادة من حيث محلها ومؤديها وكيفية تأديتها.

) )0مشااار إليااه لاادي  -عبااد الارازق الساانهوري  -الوساايط فااي شاارح القااانون الماادني  -الجاازم الااااني  -لطبعااة الاانيااة  -068 -دار النهلااة
للنشر والتوزيع  -ص.06
( )4عماااد محمااد أحمااد ربيااع – حجيااة الشااهادة فااى اإلابااات الج ازئااي – الطبعااة األولااى – 0666م – مكتبااة دار الاقافااة للنشاار والتوزيااع-
ص.012
( )3مشار إليه لدي  -عماد محمد أحمد ربيع  -مرجع سابق  -ص.101

1

أما من الناحية العلمية فسن البحث يتناول مولوع دور الشهادة في اإلابات وهو مولوع

لم يحظ بالبحث الكافي من قبل أي فقيه أو باحث فلسطيني إال ما ندر وربما يرجع السبب في

ذلك إلي أن قانون البينات الفلسطيني رقم ( )2لسنه 4110م هو قانون حديث النشأة صدر في
عام 4110م بما يجعل فى دراسة هذ المولوع لبنه فى توليح مواد قانون البينات الفلسطينى
وحل ما أشكل من مسائل تم تنظيمها من خ ل هذا القانون فى إطار البحث.

 -4منهاج البحث:

سنتبع في بحانا المنهاج التحليلي المقارن بين نصوص قانون البينات الفلسطيني رقم ()2

لسنه 4110م وقانون اإلابات المصري المصري 42رقم لسنه 0698م وفقه الشريعة اإلس مية
ما أمكن مستنيرين فى ذلك بما ذهب إليه الفقه وما قرر القلام.

 -4خطه البحث:
سنتناول بحثنا عبر ثالثة فصول على النحو األتى:
الفصل األول :ماهية الشهادة وأنواعها.

الفصل الثانى :شروط الشهادة والشاهد وأصول أدائها.
الفصل الثالث :نطاق الشهادة.

2

الفصل األول

ما هية الشهادة وأنواعها
تعد الشهادة أهم طرق اإلابات بل هى األعظم مكانةً واألقدم استعماالً ولذلك اهتم الفقهام

واللغويون والقانونيون فيها إهتماماً كبي اًر فكان لكل منهم وجهة نظر مختلفة فأصبحت ماار جدل

من حيث تعريفها وأنواعها وخصائصها.

هذا ما نستعرضه خالل المباحث اآلتية:
 المبحث األول :تعريف الشهادة.

 المبحث الااني :مشروعية الشهادة.
 المبحث الاالث :خصائص الشهادة.
 المبحث الرابع :أنواع الشهادة.

المبحث األول

تعريف الشهادة

كانت الشهادة وال زالت مولوع جدل فى تعريفها وهو ما نستعرله في المطالب األتية :
 المطلب األول :تعريف الشهادة لغةً.

 المطلب الااني :تعريف الشهادة اصط حاً.
 المطلب الاالث :تعريف الشهادة قانوناً.
قلام.
 المطلب الرابع :تعريف الشهادة
ً
 المطلب الخامس :التعريف المختار.

المطلب األول
تطلق الشهادة لغةً علي عدة معان منها:

تعريف الشهادة لغة

 -0الحضووور :ومنااه قولاة تعااالي ﴿فَ َم ْن َه ِه َِ ِم ْ ُك َُّ َّ
الش ْه َي فَ ْلَ ُ ْمهُ﴾
غياار مسااافر فليصاام مااا حلاار وشااهدت المجلااس أي حل ارته فأنااا شاااهد وشااهيد( )2وقولااه
وقول ا ااه
َ يَ ْوٌد َم ْش ُهو ٌد﴾( )3أي محل ا ااور يحل ا اار أه ا اال الس ا اامام وأه ا اال األر
تع ا ااالىَ ﴿:و َذلِ َ
ودا﴾( )4أي ص ة الفجر تحلرها م ئكة الليل والنهار.
تعالى﴿:إِ َّن قُ ْي َآ َن الْ َف ْج ِي َكا َن َم ْش ُه ً
()0

أي ماان كااان حالا اًر مقيم ااً

))1

سورة البقرة ية (.)082

))2

أحما ااد با اان محما ااد با اان علا ااي  -المصا ااباح المنيا اار  -مكتبا ااة لبنا ااان بيا ااروت  -تحقيا ااق خلا اار الج ا اواد  -ص  042بطا اارس البسا اااتين -

محيط المحيط مكتبة لبنان -بيروت ص .282
))3

سورة هود ية رقم (.)014

))4

سورة االسرام – ية رقم (.)88
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 -4الخبر القاطع :تقول (شهد) علي كذا شهادة أي أخبر به خب اًر قاطعاً(.)1

(شه َد) عند الحاكم لف ن على ف ن
أى اإلخبار بصحة الشئ عن مشاهدة وعيان ويقالَ :
(شهود)(.)2
(شاهد) وهم
بكذا (شهادةً) فهو
ٌ
ٌ
 -4الحلوووووووووف :نق ا ا ا ااول أش ا ا ا ااهد بكا ا ا ا اذا أي أحل ا ا ا ااف( )3وش ا ا ا ااهد ب ا ا ا ااا أي حل ا ا ا ااف( .)4ق ا ا ا ااال تع ا ا ا ااالى
اا ِ ا َِّ إِنَّ هُ ل َِم ن الْ َك ِ
اد َّلل
اذ ِ َ ( )5أي تحل ا ااف .وق ا ااال
اَ نَ ْن تَ ْش َه َِ ن َْعَ َ َه َه َ
﴿ َويَ ِْ َعنُ َه ْ َه ا ال َْن َه َ
َ
ِ
ول ا َِّ﴾( )6أي نحلف.
َ ل ََي ُس ُ
اء َك ال ُْمَافِ ُقو َن قَالُوا نَ ْش َه ُِ إِنَّ َ
تعالى﴿:إذَا َج َ
 -2العلم :قوله تعالى ﴿ َه ِه َِ ا َُّ نَنَّهُ َلَ إِلَهَ إَِلَّ ُه َو﴾( )7أي علم ع ونقول أشهد أن ال إله إال ع:
أى أعلم وأبين(.)8
 -2اإلدراك :نقول شهد الجمعة أي أدركها( )9وشهدت العيد أي أدركته

()10

.

 -9المعاينة :ويقال شهد الشيم أي عاينه( )11وشاهدته مشاهدة أي عاينته معاينة

()12

.

شهد مال
 -8األداء :وشهد له بكذا شهادة أي أدى عند من الشهادة فهو
شاهد والجمع ٌ
ٌ
شهود وأشهاد(.)04
صاحب وصحب وجمع أشهد
ٌ
 -8بيووووووووووووا الحوووووووووووو  :س ا ا ا ا ا اوام كا ا ا ا ا ااان علياا ا ا ا ااه أو عل ا ا ا ا ا اى
اك َه ِ
اه ًِا َوُمبَ ِش ًيا َونَ ِه ًييا﴾( )15أى مبيناً.
﴿إِنَّا ن َْع َس ْلَ َ
))0

غيا ا ا ا ا اار ()02

ومن ا ا ا ا ااه قولا ا ا ا ا ااه تعا ا ا ا ا ااالي:

إسااماعيل الجااوهري  -الصااحاح تاااج اللغااة وصااحاح العربيااة –المجلااد الااااني – دار العااالم للم ياين  -تحقيااق أحمااد عبااد الغفااور عفااار–

ص 262المعجم الوسيط الطبعة الرابعة 4112-م-مكتبة الشروق الوطنية – ص.268
))4

ناصار الاادين المطاارزى -المغاارب فااي ترتيااب المعاارب – الطبعااة األولااى –  -0686تحقيااق  :محمااود فاااخورى– مكتبااة أسااامة باان زيااد –

حلب – ص .226
))4

محمد بن أبي بكر الرازي  -مختار الصحاح  -مكتبة لبنان – بيروت – باب الشين – ص.028

))2

أحمد بن محمد بن علي المصباح المنير –مرجع سابق – ص.042

)(2

سورة النور – ية رقم(.)8

))9

سورة المنافقون – ية رقم (.)00

)) 7

سورة أل عمران – ية رقم (.)08

))8

الفيروز أبادي – القاموس المحيط – ص.464

) )

 6بطرس البستاني – محيط المحيط –ص.282الفيروز أبادي – القاموس المحيط – ص.464

))10

أحمد بن محمد بن علي –المصباح المنير – مرجع سابق – ص.442

))11

المعجم الوسيط – مرجع سابق – ص .268

))12

أحمد بن محمد بن علي – المصباح المنير – مرجع سابق – ص.042

))04

ينظر  -إسماعيل الجوهرى -مرجع سابق – ص 262ومحمد بن ابي بكر الرازي – مرجع سابق – ص.028

))02

أبي البقام أيوب الكوفي (0984م) -الكليات– مؤسسة الرسالة -الطبعة الاانية 0668-م -تحقيق عدنان درويش واخر -ص.248

))02

سورة الفتح ية رقم(.)8
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 -6البينة :أي الدليل وسمي الشاهد شاهداً ألنه يبين عند الحاكم الحق من الباطل(.)1

وعلي الرغم من تعدد معاني الشهادة على النحو الذي ذكرنا إال أنها تعود بأكملها إلي

ا اة أصول فقط وهن (الحلور والعلم واإلع م )

()2

األصول وذلك إنما يدل علي التطور الزمني للشهادة(.)3

وقد تولدت المعانى التى ذكرناها من هذ

المطلب الثاني

تعريف الشهادة اصطالحا
تعددت تعريفات مذاهب الشريعة اإلس مية للشهادة وذلك تبعاً إلخت ف إجتهاداتهم في

األحكام المتعلقة بها ويمكن تصنيفهم في هذا المقام إلى ا اة اتجاهات(.)4

االتجاه األ ول :وهم غالبية المذاهب الذين عرفوا الشهادة بأنها إخبار ومنهم:

 -0تعريف الحنفية :عرف فقهام الحنفية الشهادة بتعريفات عدة أشهرها(:)5
(إخبار صد إلثبات ح بلفظ الشهادة في مجلس القضاء)(.)9

أو هي (إخبار ع مشاهدة وعيا ال ع تخمي وحسبا وتلزم بطلب المدعي)(.)7

شرح محترزات التعريف(:(8

قوله (إخبار) :جنس يشمل جميع اإلخبارات سوام أكان صادقاً أم كاذباً وسوام أكان في

مجلس القلام أو غير .

وقوله (صد ) :قيد أول ُيخرج به شهادة الزور فشهادة الزور ليست شهادة بالمعني
الحقيقي إنما يطلق عليها لفظ الشهادة مجا اًز.
وقولووووه(إثبات حوووو ) :قي ااد ا ااان لبي ااان مح اال الش ااهادة وتخ اارج منه ااا اإلخب ااار ف ااي الراوي ااة

والشهادة برؤية بع

العرفيات(.)6

))0

عماد محمد ربيع  -مرجع سابق -ص -88إسماعيل الجوهري -مرجع سابق – ص.262

)(4

إبن حسين احمد فارس – معجم مقاييس اللغة  -الجزم الاالث – دار الفكر العربي – ص.440

))4

أح م محمد إغبارية – شهادة النسام – رسالة ماجستير -جامعة الخليل – قسم القلام الشرعي –4101م -ص.42

)(2
))2
1

بعد إستقراء الجملة من التعريفات المذاهب  ،سأكتفي بذكر األشهر واألكثر تداول بين كتب الفقه.
ابن همام – كمال الدين عبد الواحد – شرح فتح القدير – الجزم السابع – دار الكتب العلمية لبنان– ص.446

) ) عماد نوفل – اآلثار المترتبة على الرجوع فى الشهادة على جرائم الحدود والقصاص – رسالة ماجستير – جامعة النجاح الوطنية –
2002م – ص.9

))7

محمد بن حسين القادري -البحر الرائق شرح كنز الدقائق  -الجزم السابع – دار الكتب العلمية – بيروت -ص.64

))8

محمد القادري  -مرجع سابق – ص 64محمدالزحيلي -وسائل اإلابات في الشريعة اإلسا مية – الجازم األول – مكتباة دار البناان –

ص.014
) )6ابن قيم الجوزية – إع م الموقعين عن رب العالمين – المجلد الااني -الطبعة األولي0244 -ه– دار ابن الجوزى– ص.088

5

وقوله(بلفظ الشهادة)

()1

:

قيد االث إلخراج األخبار الصادقة التي تقع بدون لفظ الشهادة

كأعلم وأتيقن.

وقوله(:في مجلس القضاء) ,قيد رابع إلخراج اإلخبار في غير مجلس القلام وذلك ألن

اإلخبار في غير مجلس القلام ال يعتبر شهادة.

 -4تعريف الشافعية :عرف فقهام الشافعية الشهادة بعدة تعريفات أشهرها:
أ( -إخبار بح للغير علي الغير بلفظ أشهد)

()2

شرح محترزات التعريف

()3

.

:

قوله (إخبار) :جنس يتناول اإلخبار بحق واإلخبار في رواية.

قوله (بح ) :قيد أول والمراد به محل اإلابات سوام كان الحق

سبحانه وتعالى أو

للعبد ويشمل المال وغير مما يابت ويسقط كما يشمل الحق الوجودي والعدمي كاإلبرام وبهذا
يخرج الخبر والرواية واألخبار عن الحقائق الكونية الاابتة.

وقوله(للغير) :قيد اان فيخرج بذلك الدعوي وهو األخبار بحق لنفسه على الغير.

وقوله (على الغير) :قيد االث فيخرج بذلك اإلقرار وهو اإلخبار بحق الغير على نفسه.

وقوله(بلفظ أشهد) :قيد رابع ويخرج بذلك األخبار بحق لغير على غير بغير لفظ أشهد

مال:أعلم أو أتيقن.

ب -كما عرفها بع

الشافعية بأنها( :إخبار ع شيء بلفظ خاص)(.)4

شرح محترزات التعريف:

قوله(إخبار) :جنس يتناول اإلخبار بحق و اإلخبار في رواية(.)5

قوله(ع الشيء) :ليشمل الحق ويشمل كذلك الشهادة به ل رملان.

قوله (بلفظ خاص) :وهو لفظ اشهد(.)9

 -4تعريف المالكية :عرف فقهام المالكية الشهادة عدة تعريفات أشهرها:
أ -هي( :إخبار تتعل بمعي – وبقيد التعيي تفار الرواية)(.)7

))1
))2

محمد الشنقيطي – تعارض البينات من الفقه اإلسالمي – رسالة ماجستير – أكاديمية نايف األمنية 1999-م – ص .91
زكريااا األنصاااري  -حاشااية الجماال عل اى شاارح الماانهج – المجلااد الخااامس – كتاااب الشااهادات – دار إحيااام الت اراث العربااي – لبنااان –

ص 448رياد اللحيد – العزوف عن الشهادة – رسالة ماجستير – أكاديمية نايف للعلوم األمنية – 4114م – ص.6

))3

ينظاار :سااعد محمااد العساايري  -نظااام اإلابااات فااي الج ارائم الحاادود – رسااالة ماجسااتير –الجاازم األول  0682-م – جامعااة أم القاارى -

ص 422محمد مصطفي الزحيلي– مرجع سابق – ص.012
) ) محمد أبو يحي  -حكم شهادة النسام فيما سوي العقوبات – دار اليازوري العلمية– عمان  -1997-ص .10
5
) ) سعد العسيري – مرجع سابق – ص.244
1
) ) عمر بركات – فيض اإلله المالك – الجزء الثاني – الطبعة الثانية –  -1953مطبعة الجليل وأولده – ص .349
7
) ) ابن فرحون  -برهان الدين أبى الوفام فرحون – تبصرة الحكام مان أصاول األقلاية ومنااهج األحكاام -الجازم األول – دار عاالم الكتاب
4

– الريا

– طبعة خاصة 4114-م – ص .082

1

ب -هي( :إخبار عدل حاكما بما علم ولو بأمر عام ليحكم بمقتضاه)(.)1
وبهذا التعريف يميزون بين الشهادة والرواية فهي إخبار بما لم يحصل فيه التراجع ولم
يقصد به فصل القلام وبت الحكم بل قُصد به حجه أعزو لقائله(.)2
 -2تعريف الحنابلة :عرف الحنابلة الشهادة بأنها(:األخبار بما علمه بلفظ خاص)(.)3
شرح محترزات التعريف(:)4

قوله (اإلخبار) :جنس يشمل ما يعلمه وما ال يعمله.
قوله (بما علمه) :قيد يخرج به ما ال يعلمه.
قوله (بلفظ خاص) :وهو لفظ أشهد.

 -2تعريف الظاهرية :كل من سمع أنساناً يخبر بحق لزيد عليه إخبا اًر صحيحاً

تاماً(.)2

 -9تعريف الزيدية( :)6اإلخبار بما يعلمه الشاهد عند التحاكم إلي الحاكم بأي لفظ كان وعلي أي
صفه وقع(.)8

شرح محترزات التعريف:

قوله (إخبار) :جنس يشمل ما يعلمه وما ال يعلمه.
قوله (بما علمه) :قيد يخرج به ماال يعلمه.

قوله (عند التحاكم) :قيد يخرج به اإلخبار من غير التحاكم.
قوله (بأي لفظ كا ) :لم يقيد اإلخبار بلفظ خاص.

) )0نق ً عن سعد محمد العسيرى– مرجع سابق -ص .424

) ) إبراهيم سليمان أبو صعيليك– الشهادة والرجوع عنها من فقه المعام ت – رسالة ماجستير – جامعة األزهر  -4100-ص .04
2

) ) منصا ا ا ااور البها ا ا ااوتي– شا ا ا اارح منتها ا ا ااي اإلرادات– الجا ا ا اازم الاالا ا ا ااث – عا ا ا ااالم الكتا ا ا ااب – الناشا ا ا اار :المكتبا ا ا ااة اإلس ا ا ا ا مية علا ا ا ااي موقعها ا ا ااا
3

 - www.libraray.islamweb.netص .289
4
) )عبد هللا الضويحي– الشهادة في الحدود والقصاص – رسالة ماجستير – أكاديمية نايف للعلوم األمنية –  – 2002ص .53
5
) ) ابن حزم – أحمد بن سعيد – المحلي  -الجزم التاسع  -تحقيق :محمد الدمشقي – الطباعة المنيرية – ص.242
) ) إتباااع زيااد باان علااي باان الحسااين باان علااي رلااي ع عنااه ساااقوا اإلمامااة فااي أوالد فاطمااة رلااي ع عنهااا ولاام يجياازوا ابااوت أمامااه ماان
1

غيا اارهم أال إنها اام يجيا اازوا أن كا اال فا اااطمي عا ااالم ازها ااد شا ااجاع سا ااخي كما ااا ويجيا اازوا أن يكا ااون أما ااامين ما اان قط ا ارين مما اان يحم ا ا ن ها ااذ
الخصاال(.الشهدساتاني أباي فاتح محماد عباد الكاريم  -الملال والنحال – الطبعاة الاانياة 0664-م دار الكتاب العلمياة – لبناان ص 024ومااا
بعدها).
) (8محم ااد ب اان عل ااى الش ااوكاني  -الس اايل الجا ارار المت اادفق عل ااى ح اادائق اإلزه ااار -الطبع ااة األول ااي  – 4116 -دار اب اان ح اازم – لبن ااان-
ص.884

7

االتجاه الثاني :وهو االتجاه الذي اعتبر الشهادة (قوال) ولم يتبع الفقهام الذين اعتبروا
الشهادة إخبا اًر وذلك ألن القول أعم من الخبر والخبر أخص من القول وألنه أدخل في تعريف

الشهادة قبل األدام فهي القول وليست

ر()0
خب اً

وقد سار في هذا اإلتجا بع

الفقهام نذكر منهم:

 -0ابن عرفة من المالكية والذي عرف الشهادة بأنها( :قول بحيث يوجب علي الحاكم سماعه
والحكم بمقتضاه إ عدل قائله مع تعدده وحلف طالبه)(.)4

 -4تعريوووف اإلباضوووية(( :)4قوووول بحيوووث يوجوووب علوووى الحووواكم سوووماع الحكوووم بمقتضووواه إ عووودل
قائله)(.)2

شرح محتزرات

التعريف)2(:

قوله (قول) :جنس يشمل ما يوجب الحكم وما ال يوجبه.

قوله (بحيث) :عبر بالحياية ُليدخل فيها الشهادة قبل األدام.
قوله (يوجب على الحاكم سماعه) :قيد يخرج بذلك الرواية واألقاويل المخالفة لمقتلي
الشهادة.

قوله (الحكم بمقتضاه) :قيد يلزم الحاكم الحكم بشهادة العدول.

قوله (إ عدل قائله) :أي أن ابت عدالة الشاهد عند الحاكم ببينه أو بعلمه.

االتجوووووواه الثالووووووث :وهاا ااذا االتجا ا ااا اعتبا ا اار أن الشاا ااهادة (بيا ا ااان) وابتعا ا ااد كلي ا ا ااً عا ا اان الفقهاا ااام الا ا ااذين

اعتبا ااروا الشا ااهادة إخبا ااا اًر أو ق ا اوالً وما اان ه ا اؤالم الفقها ااام اإلما ااام التلمس ا ااني الما ااالكي والا ااذي عا اارف

الشااهادة بأنهااا(:بيوووا مسوووتند علوووم أو غالوووب ظووو بلفوووظ أو قوووائم مقاموووه عووو ثبووووت حووو معوووي

أو سقوطه أو آيل إليهما)(.)9
شرح محترزات التعريف(:)7

قوله( :بيا ) ,جنس يشمل البيان بالخبر وغير .

قوله( :مستند علم أو غالب ظ ) قيد يخرج به الروايات الظنية.
) ) أح م محمد إغباريه مرجع سابق -ص .4.
1

) ) الرصاع -ابن عبدع محمد األنصاري -حدود ابن عرفة –القسم االول –الطبعة االولي 0664م تحقياق  :محماد اباو االجفاان
2

دار

الغرب االس مي – لبنان – ص.284
) ) فرقااه ماان الخ اوارج – بسمام اه عبااد ع باان إبااا
3

ويقولااون ب اأن مخااالفيهم ماان هااذ األمااة ليس اوا مااؤمنين وال مشااركين باال كفااار ويجااوز

شهادتهم ونكاحهم والتوارث منهم وال يجوز قتلهم وافترقت اإلبالية إلي أربع فرق وهاى  :الحفصايه الحاراياه اليزيدياه واصاحاب طاعاة
ال ي اراد ع بهااا عبااد القاااهر البغاادادى– الفاارق بااين الفاارق – تحقيااق محمااد يحيااي عبااد الحمااد  -مكتبااة دار الت اراث –القاااهرة – ص041
حسين متولي– مذكرة الفرق –دار الطباعة المحمديه–0684م  -القاهرة  -ص.81
) ) محمد بن يوسف أطفيش – شرح كتاب النيل وشفام العليل – الجزم الاالث عشر  -دار الفتح  -بيروت – ص.442
5
) ) ناصررر محمررد البقمرري – الشررهادة وحجيتهررا مررن إثبررات جرررائم الحرردود – رسررالة ماجسررتير – أكاديميررة نررايف للعلرروم األمنيررة – – 1992
ص .43
1
) ) الرصاع  -عبد ع األنصاري – مرجع سابق -ص.289
4

) ) الرصاع  -عبد ع األنصاري – مرجع سابق -ص.289
7

8

قوله( :بلفظ) ,لم يقيد التعرف القولي بلفظ خاص.

قوله( :قائم مقامه ) ليدخل بذلك التصرفات الغير تحوليه كسشارة األخرس المعبرة.
قوله( :ثبوت ح علي معي أو سقوطه) يخرج بذلك اإلخبار.

قوله( :آيل إليهما) ,أي حائر إلي ابوت الحق علي معين أو سقوطه عنه.
المطلب الثالث

تعريف الشهادة قانونا
ل ا ا اام يل ا ا ااع ق ا ا ااانون البين ا ا ااات الفلس ا ا ااطيني رق ا ا اام ( )2لس ا ا اانة

4110م()0

تعريفا ا ا ااً للش ا ا ااهادة

واكتفا ا اي ببي ا ااان أحكامه ا ااا وتنظ ا اايم قواع ا اادها ف ا ااي ب ا اااب خ ا اااص بعنا ا اوان(:ش ا ااهادة الش ا ااهود) يتل ا اامن
الم ا اواد ما اان (98ال ا اى  )012ويكا ااون با ااذلك قا ااد سا ااار علا ااى ذات الا اانهج الا ااذى سا ااار عليا ااه قا ااانون
اإلابات المصري رقم ( )08لسنة 0666م المعدل(.)4

بينمااا نجااد أن المااادة ( )0982ماان مجلااة األحكااام العدليااة تعاارف الشااهادة بأنهااا( :الشووهادة

اإلخبار بلفظ الشهادة ,يعني بقول أشوهد بثثبوات حو أحود الوذي هوو فوي ذموه اآلخور فوي حضوور

القاضي في مواجهة الخصمي  ,ويقال للمخبر :شاهد ,ولصاحب الح مشهود له ,وللمخبر عليه
مشهود عليه ,وللح مشهود به).

ويؤخذ على تعريف المجلة أنها اشترطت في الشهادة مواجهة الخصمين علي الرغم من أن

حلور الخصمين ليس شرطاً وجوبياً وأنه من الممكن أن تؤدي الشهادة بحلور وكيل أي من

الخصمين أو كليهما أو غياب أحد الخصوم.

كما أن المشرع اليمني عرف الشهادة في المادة ( )44من قانون اإلابات اليمني رقم ()40

لسنة 0664م" :بوأنها إخبار في مجلس القضاء م شخص بلفظ أشهد إلثبات ح علي غيره"

ويؤخذ على التعريف السابق بأنه عند تحديد لشروط الشهادة لم يشترط أن تؤدى بعد حلف
اليمين.

وعرف قانون اإلابات السوداني لسنة0662م في المادة( )44منه الشهادة بأنهاا(:هي البينة

الشووفوية لشووخص ع و إدراكووه المباشوور لواقعووه تثبووت لغيووره مسووئولية موودعي بهووا عل وى آخوور أمووام

المحكمة).

ويؤخااذ علااي التعريااف السااابق بأنااه عباار عاان محاال الشااهادة بأنااه واقعااة والصااحيح أنااه حااق

فل ً عن عدم إشتراطه أن تؤدى الشهادة بعد حلف اليمين.
1

) ) منشور بالعدد ( )38من الجريدة الرسمية الفلسطينية.
2
) ) منشور بالعدد رقم ( )44من الجريدة الرسمية.
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كما وأن فقهام القانون ناد ًار ما يتناولوا تعريف الشهادة ومن عرفها منهم ف

تعريف الفقهام الشرعيين إن لم يكن مقتبساً منهم(.)1
فقد عرفها بع

يخرج تعريفه عن

الفقهام بأنها" :إخبار اإلنسا بعد أداء اليمي في مجلس القضاء ع

ح لشخص غيره ,واقعه شاهدها أو سمعها أو اتصلت بعلمه"(.)4

وعرفها خر بأنها" :إخبار اإلنسا في مجلس القضاء بح على غيره يضره"(.)4
ويؤخذ علي التعريف السابق بأنه لم يشترط بأن تؤدى الشهادة بعد أدام اليمين كما أنه لم

يتشرط أن يكون الشاهد قد شاهد الواقعة أو سمع بها أو اتصلت بعلمه.

بينما عرفها االث بأنها" :إخبار شخص أمام القضاء بواقعة حدثت م غيره أو واقعة

شاهدها أوسمعها أو اتصلت بعلمه"(.)2

ويؤخذ علي التعريف السابق أنه لم يشترط بأن تؤدى الشهادة بعد أدام اليمين.

وعرفها رابع بأنهاا" :التعبير الصاد ع مضمو اإلدراك الحسي للشاهد بالنسوبة للواقعوة

التي شاهدها أو سمعها أو أدركهوا بحاسوة مو حواسوه بطريو مباشور والمطواب لحقيقوة الواقعوه

التي يشهد عليها في مجلس القضاء"(.)2

ويؤخذ علي التعريف السابق أنه لم يشترط بأن تؤدى الشهادة بعد أدام اليمين.
وعرفها خامس بأنها" :إثبات واقعة معينة م خالل ما يقوله أحد األشخاص عما شاهدة

أو سمعه أو أدركه بحواسه ع طري هذه الواقعة بطريقة مباشرة"(.)9

يتلح من خ ل التعريف السابق بأن الشهادة تنصب على ما ر الشاهد ببصر أو سمعه
أو أدركه بحواس أخرى مال الشم ف يجوز أن تتناول الشهادة أرام للشاهد أو معتقداته الشخصية

أو تقدير فهذ األمور تخرج عن نطاق ودوائر الشهادة.

وعرفها سادس بأنها " :األقوال التي يدلو بها أمام المحكمة بعد حلف اليمي

"(.)8

ويؤخذ على التعريف السابق إنه لم يشترط أن يكون الشاهد قد شاهد الواقعة أو سمعها أو اتصلت

بعلمه كما ويؤخذ عليه أيلاً أنه ذكر بأن تؤدى الشهادة أمام المحكمة وكان من األفلل لو

استخدم لفظ مجلس القلام.

) )0محمد الزحيلي– مرجع سابق – ص .004
) ) مشار إليه لدى عماد ربيع – مرجع سابق – ص .64
2

) )4مشار اليه لدى محمد الزحيلي– مرجع سابق – ص .004

) )2مفلح القلاة– البينات فى المواد المدنية والتجارية -الطبعة الاانية0662 -م جمعية عمال المطابع التعاونية – ص .006
) )2عماد ربيع – مرجع سابق – ص .64
1
) ) مشرررار إليررره لررردى – محمرررد كامرررل إبرررراهيم – الوسررريط مرررن سرررماع الشرررهود أمرررام القضررراء الجنرررائي – الطبعرررة األولررري – 1991م -
الدار البيضاء للطباعة والنشر – ص .50
7
) ) مشار إليه لدى – محمد الزحيلي– مرجع سابق – ص .004

10

وعرفها سابع " :تقرير المرء لما يعلمه شخصيا إما ألنه رآه أو أل نه سمعه"(.)0
ويؤخذ على التعريف السابق بأن لم يشترط أن تؤدى الشهادة بعد حلف اليمين كما وأنه قصر

اإلدراك على الرؤية والسمع فقط دون باقي الحواس.

ويري اامن أن الشهادة هي المعني الخاص

للبينة()4

أما البينة بالمعني العام فهي تشمل

كل طرق اإلابات أياً كانت كتابة أو شهادة أو قرائن(.)4
ويتبين من تعريفات فقهام القاانون ساالفه الاذكر أنهاا مشاابهه لتعريفاات ماذاهب الشاريعة إال

أنه ي حظ علي تعريف القانونيين مايلي(:)2

 -0اشترط فقهام الشريعة لفظ الشهادة ولم يشترط لها القانونيين لفظاً معيناً.

 -4اشترط فقهام القانون أن تؤدى الشهادة في مجلس القلام فوافقوا بذلك فقهام الشريعة.
المطلب الرابع

تعريف الشهادة قضاء
عرفاات محكمااة الاانق

المص ارية الشااهادة بأنهااا(:إخبووار صوواد فوووي مجلووس الحكووم بلفوووظ

الشهادة إلثبات ح علي الغير ولو بال دعوى)(.)2

ويؤخذ على التعريف السابق أنه لم يشترط أن تؤدى الشهادة بعد حلف اليمين.
كما عرفت محكمة النق

المصرية الشهادة بأنها " الشهادة فى األصل هي تقرير

الشخص لما يكو قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم

بحواسه"(.)9

ويؤخذ على هذا التعريف بأنه لم يتلمن إشتراط أن تكون الشهادة فى مجلس القلام كما
أنه لم يشترط أن تؤدى الشهادة بعد حلف اليمين.

1

) ) مشار إليه لدى – محمد إبراهيم – مرجع سابق – ص .50
2
) ) عبد الرزاق السنهوري– مرجع سابق – ص .40
) ) أطلق أئمة المذاهب األربعة لفظ الشهادة والشهود علاي البيناه لولاوح الحاق وظهاورة بهماا بينماا يارى الابع
3

باأن البيناة ال تتوقاف علاي

طريق معين واال تمادي الظالم بظلمه ابن فرحون – تبصر الحكام – جزم األول – ص.048
) ) محمد الزحيلي– مرجع سابق  -ص  64أح م اغبارية -مرجع سابق  -ص .34
4

) )2الطعا اان رق ا اام ( )8لس ا اانة ( )29ق أحا ا اوال شخصا ااية جلس ا ااة 0686/0/01م الطع ا اان رق ا اام 48سا اانة 29ق -أحا ا اوال شخص ا ااية – جلس ا ااة
0688/2/40م الطعنااان رق اام ( )22 -46أحا اوال شخص ااية جلس ااة  0682/9/00نقا ا ً ع اان مجموع ااة القواع ااد القانوني ااة– مرج ااع س ااابق-

ص 998وما بعدها.
) )9نق

مصرى رقم  208سنة 42ق والصادر بتاريخ0692/9/02م نق ً عن محمد إبراهيم – مرجع سابق – ص .24
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وقررت أيلاً أن" :الشهادة هى ما يقر به شخص ما أمام جهة قضائية عما يكو قد

رآه أو أدركه بحاسة م حواسه"(.)1

ويؤخذ على التعريف السابق بأنه لم يشترط أن تؤدى الشهادة بعد حلف اليمين.
وفا ااى حكا اام خا اار قا ااررت با ااأن" الشووووهادة قانونووووا تقوووووم علووووى إخبووووار شووووفوي يوووودلى بووووه

الشووواهد فوووي مجلوووس القضووواء بعووود يموووي يوديهوووا علوووى الوجوووه الصوووحي ووزنهوووا مووو األموووور
التى تستقل بها محكمة الموضوع ما دام تقريرها

سليما"(.)2

ويؤخذ على التعريف السابق بأنه خرج من إطار تعريف الشهادة ليبين كيفية تقديرها على
الرغم من أن التعريف يجب أال يشتمل على ذلك.
كما عرفت محكمة النق

بأن(:الشهادة قانونا تقوم علي إخبار شفوي يدلي به الشاهد

في مجلس القضاء بعد يمي يوديها علي الوجه الصحي )(.)4

ويؤخذ على التعريف السابق بأنه لم يقيد اإلخبار وجعله بذلك يشمل اإلخبار الصادق واإلخبار

الكاذب.

المطلب الخامس
التعريف المختار

وقلام فسنه يمكن لنا تعريف
بعد أن إستعرلنا تعريف الشهادة لغهً واصط حاً وقانوناً
ً
الشهادة بأنها " إخبار صاد يدلي به الشاهد في مجلس القضاء ,إلثبات واقعة على آخر ,بعد
يمي يوديها علي الوجه الصحي "

وقلام
وقد عبرت عن الشهادة بلفظ (إخبار) :وذلك ألننى رأيت تأييد الرأى ا
الرجح فقهاً
ً
بأن الشهادة إخبار فل ً على أن اإلخبار أخص من القول والبيان.
أما قولى( :صاد ) ,وذلك إلخراج اإلخبار الكاذب وشهادة الزور فشهادة الزور ليست

شهادة بالمعني الحقيقي إنما يطلق عليها لفظ الشهادة مجا اًز.

أما قولى( :فى مجلس القضاء) وذلك إلخراج اإلخبار الصادق الذى يتم خارج مجلس

القلام وذلك ألن الشهادة المعتبرة هي التي يؤديها الشاهد أمام المحكمة وعلى ذلك ف

يعتد

بالشهادة التي تؤدى خارج مجلس القلام كالشهادة التى تؤدى أمام الخبير ما ً وال يصح اإلستناد

عليها وحدها في الحكم فهي ليست دلي ً قانونياً تصح إقامة الحكم عليها.

) )0نق
) )4نق

مصرى رقم  02سنه  46ق والصادر بتاريخ 0688/4/9م نق ً عن – محمد إبراهيم – مرجع سابق – ص .24
مصرى رقم ( )0سنة  02ق والصادر بتاريخ 0692/0/9م نق ً عن – محمد إبراهيم – مرجع سابق  -ص.24

) )4مشار لهذا الحكم لدى عماد ربيع – مرجع سابق -ص .61

12

أما قولى( :إلثبات واقعة على آخر) وذلك لبيان محل الشهادة ولتمييز الشهادة عن
الراوية فل ً على أن الواقعة تشمل الحق.
أما قولى( :بعد يمي يوديها علي الوجه الصحي ) وذلك ألنه يشترط فى الشهادة أن
تؤدى بعد حلف اليمين ويترتب علي عدم حلف الشاهد لليمين عدم سماع شهادته وذلك حسب

نص المادة ( ) 64من قانون البينات الفلسطيني بينما يترتب على عدم حلف الشاهد لليمين بط ن

الشهادة وذلك حسب نص المادة ( )89من قانون اإلابات المصري.
المبحث الثاني

مشروعية الشهادة
بينت شريعتنا مشروعية الشهادة وذلك من خ ل ما ورد فى الكتاب والسنه وما أجمعت
عليه األمة كما أكدت ذلك القوانين الولعية وهو ما نبينه فى المطالب األتيه:
 المطلب األول :مشروعية الشهادة من الكتاب.
 المطلب الااني :مشروعية الشهادة من السنة.

 المطلب الاالث :مشروعية الشهادة من العقل واإلجماع.
الخ صة.
 المطلب الرابعُ :
المطلب األول

مشروعية الشهادة م الكتاب

ذكر ع سبحانه وتعالى الشهادة في يات كايرة منها(:)0
 -0قوله تعالى﴿ :واستَ ْش ِه ُِوا َه ِه َِي ِن ِمن ِعجالِ ُكَّ فَِإ ْن ََل ي ُكونَا عجلَ ْ ِ فَ يجل وامينَتَ ِ
ض ْو َن ِم َن ُّ
الش َه َِ ِاء
ان ِِمَّ ْن تَ ْي َ
َ ْ
ْ َ َُ
ْ ْ َ ْ
َ ُ ٌ َ َْ
نَ ْن تَ ِ
خ َيى﴾(.)4
اُهَا فَ تُ َهكِ َي إِ ْح َِ ُ
ض َّل إِ ْح َِ ُ
اُهَا ْاْلُ ْ
وجه اإلستدالل :إن اآلية صريحة الداللة علي مشروعية الشهادة فأمر ع تعالى باإلشهاد

على العقد والمداينة للبط التعامل ومنع الحقوق من اللياع فلو لم تكن مشروعه لما أمر ع
سبحانه وتعالى بها(.)4
) ) وردت كلمااة الشااهادة فااي الق اران الك اريم ( )44م ارة بلفااظ المفاارد و( )4م ارات بلفااظ الجمااع ينظاار -محمااد ف اؤاد عبااد الباااقي – المعجاام
1

المفهارس أللفااظ القاران الكاريم – مطبعااة دار الكتاب المصارية  -القااهرة –دون ساانة نشار –ص486ومااا بعادها مصااطفي شامس الاادين –
حكا ا ا ا اام أخا ا ا ا ااذ األج ا ا ا ا ارة علا ا ا ا ااي الشا ا ا ا ااهادة – بحا ا ا ا ااث علما ا ا ا ااي – الناشا ا ا ا اار :موقا ا ا ا ااع األلوكا ا ا ا ااة المجلا ا ا ا ااس العلما ا ا ا ااي عبا ا ا ا اار موقعها ا ا ا ااا عبا ا ا ا اار
االنترنت) - )majles.alukah.net/showthread.php?82710ص.8
2
) ) سورة البقرة – اآلية رقم (.)282
3
) ) ماهر الحولي و مازن وادي – بحث بعنوان اإلابات بشهادة النسام منفردات في الشريعة اإلس مية وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية
في قطاع غزة 4118 -م -ص2

13

والرلى من الشهدام يشمل معنيان هما:

األول :أن يكون الشاهدان عدلين مرليين من الجماعة.

والثاني :أن يرلي بشهادتهما طرفا التعاقد ولكن إن لم يتوفر شاهدان عدلين فعنئذ

تستدعى النسام للشهادة(.)0
ِ
 -4قال تعاليَ ﴿ :وََل تَ ْكتُ ُموا َّ
الش َه َ
ادةَ َوَم ْن يَ ْكتُ ْم َها فَِإنَّهُ آَِثٌ قَ لْبُهُ
وجه اإلستدالل :إن ع تعالى نهى عن كتمان الشهادة وأمر بأدائها واقامتها وقد بين
﴾(.)4

ع تعالي جزام من يكتم الشهادة وخص القلب باإلام ألن كتمان الشهادة عمل يتم في أعماق
القلوب(.)4

وف نَو فَا ِعقُوه َّن ِِبَني َّلل
َّلل
ِ
وف َونَ ْه ِه ُِوا ذَ َو ْي َه ِْ َّللل ِم ُك َّْ
َجلَ ُه َّن فَأ َْمس ُك ُ
وه َّن ِِبَْن ُي ْ
 -3قوله تعالى﴿ :فَِإذَا َلَ ْغ َن ن َ
ُ ُْ
ِ ِ
ِ
ِ
الشه ِ ِ ِ
وه ُ ِ
جا ()2
ادةَ َّ َذل ُك َّْ يُ َ
َونَقِ ُموا َّ َ َ
ظ ِه َمن َكا َن يُ ْؤم ُن ِا َّ َوالَْ ْود اآلخ ِي َوَمن يَت َِّق ا ََّ ََْي َنل لَّهُ ََمَْي ً
وجه اإلستدالل :إن ع تعالى أمر بالشهادة فقوله :سبحانه وتعالى﴿ َونَ ْه ِه ُِوا ﴾ أمر
وقوله سبحانه وتعالى ﴿ َونَقِ ُموا َّ
ادةَ﴾ أمر على أدائها خالصة لوجه ع فلو لم تكن الشهادة
الش َه َ
مشروعة لما أمر ع سبحانه وتعالى بها.

وأمر ع تعالى باإلشهاد على الط ق والرجعة ألن الشهادة سبب قطع المظالم وتابيت

الحقوق(.)2

 -2قوله تعالى﴿ :فَِإذَا دفَ نتَّ إِلَ ِهَّ نَموا ََلَّ فَأَ ْه ِه ُِواْ هلَ ِهَّ وَك َفى ِا َِّ
َ ُْ ْ ْ ْ ْ َ ُْ
َْ ْ َ

حِ
س بًا﴾()9
َ

وجه اإلستدالل :إن ع تعالى أمر باإلشهاد وذلك حال تسليم األموال الى اليتامى بعد

البلوغ وذلك حماية لليتيم وحفظ حقوقه وقطعاً للمنازعات من إنكار القب

وتجد في اآلية

التحذير المخيف والتشريع محدد األصول(.)8

) ) سيد قطب -في ظ ل القران – المجلد األول – دار الشروق – طبعة (0218-)04ه -ص(.)442
1

) ) سورة البقرة – اآلية رقم (.)484
2

) ) محمد حسن الحمصي -تفسير وبيان القران الكريم – دار الرشيد – دمشق – ص 21سيد قطب – مرجع السابق ص.448
3

) ) سورة الط ق – أية رقم (.)4
4

) ) محمد الحمصي – مرجع سابق –ص 228أح م إغبارية –مرجع سابق – ص.24
5

) ) سورة النسام – أية رقم (.)9
1

) ) سيد قطب – مرجع سابق – ص.226
7
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المطلب الثاني

مشروعية الشهادة م السنة
ورد فى طلب الشهادة واقامتها أحاديث كايرة منها-:

 -0عا اان ابا اان عبا اااس رلا ااي ع عنا ااه {أ رسوووووول هللا صووووولى هللا عليوووووه وسووووولم قضوووووي بيموووووي
وشاهد}(.)0

وجه اإلستدالل :يستدل من الحاديث جاواز القلاام بشااهد واحاد ويماين ولايس فاي الحاديث
استَ ْش ِه ُِوا َه ِه َِيْ ِن ِم ْن ِع َج الِ ُك َّْ ﴾( )4تكااون فااي حااال المداينااة أو
مااا يخااالف القاارن ألن قولااه تعااالىَ ﴿ :و ْ
حال الحكم عند التجاحد وظاهر يقلي الحالين حقاً.
فسن كان المقصد حال الحكم عند التجاحد ف

مجال أنه قد أفاد وجوب الحكم بشهادة

رجلين أو رجل وامرأتين عند التجاحد واألمر علي الوجوب ف

يجوز الحكم بأقل من العدد

المذكور ومن يحكم بأقل من ذلك يكون مخالفًا للقرن كما أن من حكم بشاهد واحد من غير يمين
كان مخالفاً للقرن ولكن من حكم بشهادة رجلين أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمين فيكون موافقاً

للقرن.

 -4عن الرسول صلى ع عليه وسلم أنه قال{ :أال أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل
أ يسألها}(.)4

وجه اإلستدالل :يحث الحديث الشريف على اإلتيان واإلدالم بالشهادة قبل أن ُيسألها فلو
لم تكن الشهادة مشروعة لما حث النبي صلى ع عليه وسلم على إتيانها.
 -4عن الرسول صلى ع عليه وسلم أنه قال{ :أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل قل بلى
قال فذلك م نقصا

عقلها}(.)2

وجه اإلستدالل :يادل الحاديث علاى جاواز شاهادة النساام ماع الرجاال وخاص الجمهاور ذلاك
بالااديون واألم اوال وقااالوا :ال تجااوز شااهادتهن فااي الحاادود والقصاااص واختلف اوا فااي النكاااح والط ا ق
) ) مسلم بن حجاج القشيرى (0482ه) صاحيح مسالم تحقياق محماد فاؤاد عباد البااقي – كتااب االقلاية –حاديث رقام ( )0804أباو داود
1

 سليمان بن األشعث السجستاني  -سنن أبي داود  -دار الحديث القاهرة – كتاب االقلية -حديث رقم (.)4918) ) سورة البقرة – اآلية رقم (.)484
3
) ) محمررررررد بررررررن عيسررررررى الترمررررررذي  -سررررررنن الترمررررررذي – كترررررراب الشررررررهادات – الحررررررديث رقررررررم ( -)2297،2295الناشررررررر موقررررررع
). )www.al.islam.com
4
) )محم ااد اس ااماعيل البخ اااري – ص ااحيح البخ اااري – كت اااب الش ااهادات – الح ااديث رق اام ( )4202الناش اار موق ااع()www.al.islam.com
2

مسلم – مرجع سابق –كتاب اإليمان – الحديث رقم(.)81
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والنس ااب

والا اوالم()0

النسام(.)4

واتفقا اوا علا اى ش ااهادتهن فيم ااا اليطل ااع علي ااه الرجا اال ك ااالحي

والا اوالدة وعي ااوب

ُ -2سئل الرسول صلى ع عليه وسلم عن الشهادة فقال {هل تري الشمس؟ قال :نعم ,قال :على
مثلها فاشهد واال فدع}(.)4
فهذ األحاديث وغيرها تبين مشروعية الشهادة وتحث علي طلب البينة والشهادة نوع من
أنواعها.
المطلب الثالث

مشروعية الشهادة م اإلجماع والمعقول
أجما ااع المجتها اادين ما اان عها ااد رسا ااول ع(صا االي ع عليا ااه وسا االم) حتا ااى يومنا ااا ها ااذا عل ا اى

مشروعية الشهادة وعلى أنها حجة شرعية ووسيلة لإلابات ودليل

للقلام()2

وان كانا اات الشا ااهادة قا ااد وردت فا ااي القا اارن الك ا اريم والسا اانة النبويا ااة إال أن ذلا ااك ال يمنا ااع

ماا ا اان أن يقاب ا ا ا ال هاا ا ااذ النصا ا ا ااوص القرنياا ا ااة واألحاديا ا ا ااث النبويا ا ا ااة إجما ا ا اااع جمي ا ا ااع علما ا ا ااام األما ا ا ااة
اإلسا ا مية واجم اااع أه اال العلا اام ل اام يك اان مقتص ا ا اًر عل ااي العم اال بالش ااهادة فقا ااط ب اال ش اامل جوانا ااب
عديا اادة ما اان الشا ااهادة منها ااا شا ااروط الشا ااهادة وموانعها ااا وأما ااور
تبين وتظهر الحق وال توجبه بل القالي يوجب الحق

بها(.)9

أخ ا اارى()2

والشا ااهادة حجا ااة شا اارعية

فل ً على أن الشريعة اإلس مية جامت لرعاياة عقاول البشار فاي حيااتهم وتنظايم المجتماع

اإلس مي فجامت تحفظ حقوقهم وتحرس مصالحهم .

فشرعت الشهادة لحفظ األموال وصيانة الحقوق واألنفس ولتسهيل عمل القلام فاي رد

الحقوق الى أصحابها(.)8

يقول القالي شاريح( :القلاام جمار فنحاه عناك بعاودين يعناي شااهدين وانماا الخصام

دام والشهود شفام فأفرغ الشفام على الدام)(.)8
) ) منعها الجمهور أو جازها الكوفيون.
1

) ) ابن حجر – أحمد بن علي بن حجر – فتح الباري – شرح صحيح البخاري – كتاب الشهادات -ص.018
2

) ) مشار إليه لدي – محمد الزحيلي – مرجع سابق – ص.008
3

) ) ينظر – محمد عبد ع الرشيدي – الشهادة كوسايلة مان وساائل اإلاباات – رساالة ماجساتير  4100-جامعاة الشارق األوساط  -ص44
4

محمد الزحيلي – مرجع سابق – ص 29سعد محمد العسيري – مرجع سابق – ص.428
5
) ) فواز حسن زقزوق – األخذ بشهادة المرأة أمام القضاء الشرعى  - -رسالة ماجستير  -مركرز العربرى للدراسرات األمنيرة والتردريب –
 -1991ص .102
1
) ) منصور بن يونس البهوتي – مرجع سابق – ص4462.
) ) محمد الزحيلي – مرجع سابق – ص.006
7

) ) منصور بن يونس البهوتي -مرجع سابق – ص.4462
8

11

نظر الخت ف أطباع الناس وأخ قهم ووقاوع التخاصام والتجاحاد بيانهم فالحاجاة
وكذلك اً

واللرورة تدعو إليها إلابات وصيانة الحقوق.

وكمااا أن الشااهادة طريقااة ماان الطاارق التااي تاادعم الااروابط االجتماعيااة بااين الناااس وتوااق

وتواق الص ت بينهم فهى سبب إلحيام الحقوق وصيانة األع ار

(.)0

فالشهادة لرورية لقيام الحياة اإلجتماعية وما يخالطها من أحداث وما يصاحبها من

وقائع وتصرفات ومعام ت وع قات وهذا كله يحتاج الى الشهادة إلابات الحقوق واال
لاعت.

المطلب الرابع
الخالصة

أجازت القوانين الولعية اإلابات بالشهادة ف يخلو أى قانون من قوانين اإلابات من إجازة اإلابات
بالشهادة وتنظيم أحكامها وعلى ذات النهج سار قانون البينات الفلسطيني حيث حدد فى المادة
السابعة منه طرق اإلابات وكان من بين هذة الطرق اإلابات بالشهادة حيث نصت المادة على أن
"طرق اإلابات هي

 -0األدلة الكتابية  -4الشهادة  -4القرائن  -2اإلقرار  -2اليمين

 -9المعاينة  -8الخبرة"
ونظم قانون البينات قواعد الشهادة وبين أحكامها في باب خاص بعنوان(:شهادة الشهود) يتلمن
المواد من (98الى  )012وعلى ذات النهج سار قانون اإلابات المصري رقم( )08لسنة 0666م
المعدل حيث نظم قواعد الشهادة فى الباب الاالث منه من المواد ( 91إلى  )61وهذا يدل على
ان هذة القوانين قد شرعت اإلابات بالشهادة وشرعت العمل بها.

) ) محمد عبد ع الرشيدي -مرجع سابق – ص.42
1
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المبحث الثالث

خصائص الشهادة
لما ااا كانا اات الشا ااهادة حجا ااة غيا اار قاطعا ااة ومتعديا ااة ومقيا اادة وغيا اار ملزما ااة فا ااسن بيا ااان ها ااذ

الخصائص نستعرله في المطالب األتية:

المطلب األول :الشهادة حجة غير قاطعة.

المطلب الااني :الشهادة حجة متعدية.

المطلب الاالث :الشهادة حجة مقيدة.
المطلب الرابع :الشهادة غير ملزمة.
المطلب األول

الشهادة حجة غير قاطعة
ابوت أمر عن طريق الشهادة يقبل النقي
اإلابات()0

والقرائن

بشهادة أخرى أو أى طريق خر من طرق

فهي ليست دلي ً يعفى الخصم من اإلابات كما هو الحال في االقرار واليمين الحاسمة

القاطعة()4

يابت عكسه(.)4

ويعنى أن الشهادة حجة غير قاطعة أي أن ما يابت بها يعد صحيحاً إلي أن

وها ا ااذا ما ا ااا نصا ا اات عليا ا ااه الما ا ااادة ( )84ما ا اان قا ا ااانون البينا ا ااات الفلسا ا ااطيني والتا ا ااي نصا ا اات

علا ااى ":اإلذن ألحا ااد الخصا ااوم بسابا ااات الواقعا ااة بشا ااهادة الشا ااهود يقتلا ااي دائم ا ااً أن يكا ااون للخصا اام

اآلخر الحق فى نفيها بذات الطريق".

ويتطابق هذا النص مع نص المادة ( )96من قانون اإلابات المصري والتي جام فيها

"اإلذن ألحد الخصوم بسابات الواقعة بشهادة الشهود يقتلي دائماً أن يكون للخصم اآلخر الحق في

نفيها بذات الطريق".

على أي حال فسنه يجب أن يقتصر طلب المدعي على نفس الوقائع التى يريد خصمه

ااباتها أو علي اابات وقائع تؤدي مباشرة إلى نق

مزاعم خصمه التي يطلب سماع الشهود

عليها فسنه يكون له الحق دائماً في أن تسمع شهود علي

ذلك()2

وقد قلت محكمة النق

) ) دم الن ا ا ا ااداوي -دور الح ا ا ا اااكم الم ا ا ا اادني م ا ا ا اان اإلاب ا ا ا ااات – د ارس ا ا ا ااة مقارن ا ا ا ااة – مكتب ا ا ا ااة دار الاقاف ا ا ا ااة 0668 -م – عم ا ا ا ااان ص 462
1

أحمد عبد العال أبو قرين  -أحكام اإلابات من المواد المدنية – الطبعة الاالاة -4119 -ص.099
) ) عباس العبودي – شرح أحكام قانون اإلابات – دار الاقافة – 4100م –ص .484
2

) )4نق ا

مصااري مااايو ساانة  0622نق ا ً عاان عماااد ربيااع  -مرجااع سااابق – ص  046عبااد العزيااز المرسااي  -مبااادإل اإلابااات –

دون دار نشر – دون طبعة  – 0662ص .418

) )2عبد الوهاب العشماوي – إجرامات اإلابات – الطبعة األولى -دار الجليل0682 -م -ص .001
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المصرية بأن ":إغفال حكم اإلابات اإلذن للخصم بنفي ما صرح لخصم بساباته ال ينفي حقه من
طلب سماع الشهود"(.)0

فما ً لو أذنت المحكمة إابات واقعة البيع التي هى أساس المطالبة بامن الشئ المبيع

بشهادة الشهود فسن حق الخصم األخر يقتصر علي نفى هذ الواقعة فقط بشهادة الشهود وليس

له أن يابت وفام للدين بشهادة الشهود

(.)2

المطلب الثاني

تعد الشهادة حجة
لطرفي الخصومة وخلفائهم

متعدية()4
فقط()2

الشهادة حجة متعدية

أي أن ما يابت بها يعتبر اابتاً بالنسبة

للكافة()2

ال بالنسبة

بمعني أن الوقائع التي تابت عن طريق الشهادة ال تعتبر اابتة

علي من أُقيمت في مواجهته بل تتعدى إلى

غير (.)9

وتعد الشهادة حجة متعدية استنادا إلي ثالثة اعتبارات:
األول :يفتر

أنها صادرة من شخص عدل من غير الخصوم ليس له مصلحة من

الدعوى( )8وال يهمه أن يحابي أحد الخصوم(.)8

الثاني :أن الشاهد يحلف يميناً علي أال يقول إال الحق والصدق ومن هنا كانت شهادته قرينة علي
الحقيقة إلي أن يابت العكس(.)6

الثالث :أن الشهادة تخلع لتقدير القالي ويكون للقالي سلطة تقديرية فى تقدير قيمتها

بنام علي شهادة الشهود إال بعد تدقيق
في إابات الحق .كما وأن القالي ال يبني حكمه ً
وتمحيص حيث يابت له انتفام الدليل المعاكس(.)01

) )0نق ا ا

مصا ااري رقا اام ( )984والصا ااادر بتا اااريخ ما اان  0680/2/41أشا ااار لبيانا ااات الحكا اام علا ااى النحا ااو السا ااابق عبا اااس العبا ااودي –

مرجع سابق – ص.48
) )4أحما ااد العا ااادى– الوسا اايط فا ااي شا اارح قا ااانون المرافعا ااات – ص  -009الطبعا ااة األولا ااى –  -0680دار النهلا ااة العربيا ااة – القا اااهرة –
ص .218
) ) وهذا ما كانت تقلي به المادة ( )88من محلة األحكام العدلية والتي نصت أن علي البينة حجة متعدية واإلقرار حجة قاصرة.
3

) ) دم النداوى – مرجع سابق -ص .462
4

) ) عبد العزيز المرسي– مرجع سابق – ص .418
5

) ) ينظ اار عب ااد ال اارزاق الس اانهوري– مرج ااع س ااابق – ص  442س االيم رس ااتم ب اااز – ش اارح المجل ااة – دون طبع ااه الاقاف ااة – عم ااان 4101م
1

– ص .24
) ) نبيل سعد -اإلابات في المواد المدنية والتجارية  -دون طبعة  -منشأة المعارف – اإلسكندرية 4111 -م – ص .081
7

) )8عبد الرزاق السنهورى  -مرجع سابق – ص 424
) ) عبد العزيز المرسي– مرجع سابق – ص .418
9

) ) ينظار عباد الارزاق ياس  -شارح قواعاد اإلابااات – الطبعاة الاالااة  -دون دار نشار – 0668م -ص  024نبيال ساعد -مرجاع سااابق -
10

ص.081
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ويتشابه اإلابات بشهادة الشهود في هذ الخاصية مع اإلابات بالكتابة والقرائن القاطعة

والمعاينة والخبرة ويختلف عن اإلابات باإلقرار وذلك ألن اإلقرار يعد حجه قاصرة ال يمتد وال يلزم
أو يستفيد منه إال المقر وخلفائه(.)0

فما ً لو طالب الدائن أحد وراة مدينه بدين له علي التركة فسما أن يقر له الوارث بذلك

واما أن يقيم الدائن البينة على دعوا فسذا أقر له الوارث بذلك يلتزم الوارث المقر وحد في نصيبه
فقط دون أنصبه سائر الوراة.

كل في حدود
وأما إذا اابت الدائن دعوا بالشهادة فيلزم الدين كل الوراة دون استانام ٌ
تركته( )4ولذلك يقال أن اإلقرار حجة قاصرة والشهادة حجة متعدية(.)4

المطلب الثالث

الشهادة حجة مقيدة
أحوال

تعد الشهادة من أدلة اإلابات المقيدة وذلك ألن المشرع قصر نطاقها في اإلابات علي

محددة(.)2

فقد قصر المشرع الشهادة علي إابات الوقائع المادية والتصرفات القانونية التي ال تزيد

عن النصاب والمسائل التجارية ولو زادت عن

ذلك(.)9

النصاب()2

وهذا مالم يوجد اتفاق علي خ ف

وعلي ذلك فما أوجب القانون إلاباته بالكتابة ال يجوز إاباته بالشهادة مالم ينص أو يتفق

على غير

ذلك()8

هذا ما أكدته محكمه النق

الفلسطينيه حيث قلت (البينات من حق الخصوم

وهي ليست من النظام العام وبالتالي يكون للخصوم الحق فى التمسك بها أو التنازل عنها)(.)8
كما أكدته محكمة النق

المصرية في حكمها حيث قررت أن ":قاعدة عدم جواز اإلابات

بشهادة الشهود في األحوال التي يجب فيها اإلابات بالكتابة ليست من النظام العام"(.)6
) )عماد ربيع  -مرجع سابق  -ص.048
1

) ) نظر رستم باز – مرجع سابق ص  24عماد ربيع  -مرجع سابق – ص .048
2

) ) نصت المادة ( )86من قانون البينات األردناي علاي أن "الكتاباة والشاهادة والقارائن القاطعاة والمعايناة والخبارة حجاه متعدياة واالقارار حجاه
3

علي المقر" ونصت المادة ( )88من مجلة األحكام العدلية علي أن" :البينة حجه متعدية واإلقرار حجه قاصرة"
) ) نبيل سعد – مرجع سابق  -ص .080
4

) ) محمد عبدع الرشيدي – مرجع سابق  -ص .82
5

) ) موسي أبو ملوح – شرح قانون البينات – دون طبعة -مكتبة ومطبعة دار المنارة  -ص .442
1

) ) نبيل سعد  -مرجع سابق  -ص .080
7

) )8نقا ا ا ا ا ا ا ا ا

فلس ا ا ا ا ا ا ا ااطيني دائا ا ا ا ا ا ا ا ارة رام ع رق ا ا ا ا ا ا ا اام ( )4116/48والص ا ا ا ا ا ا ا ااادر بت ا ا ا ا ا ا ا اااريخ  4116/9/08منش ا ا ا ا ا ا ا ااور عل ا ا ا ا ا ا ا ااي موق ا ا ا ا ا ا ا ااع

المقتفى .http://muqta.birzeit.edu/familulaws
) ) الطعن رقم  264سنة  21ق الصادر بتاريخ0689/4/41م نق ً عان عباد الحمياد الشاواربي – االاباات بشاهادة الشاهود – دون طبعاة
9

منشأة المعارف – االسكندرية 0669-م – ص .089
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ها ا ااذا وقا ا ااد أخا ا ااذ ك ا ا ا ً ما ا اان المشا ا اارع الفلسا ا ااطيني فا ا ااي الما ا ااادة( )98عا ا اان قا ا ااانون البينا ا ااات

والمشا اارع المصا ااري فا ااى نا ااص الما ااادة ( )91ما اان قا ااانون اإلابا ااات باالتجا ااا الا ااذي سا االكته محكما ااة
النق

المصرية()0

ومحكمه النق

الفلسطينية.

وترجع العلة من أن المشرع جعل للشهادة قوة محدودة في االابات في نطاق التصرفات

القانونية هي محاولة منه لدرم إحتمال الكذب فيها( .)4علي الرغم من أن الشاهد يدلي شهادته
تحت القسم وافت ار

أنه ال مصلحة له في

الدعوى()4

إال أن هناك من العيوب الظاهرة والتي

ترجع الي الشهود مال عدم أمانة الشهود وعدم دقتهم وتعر

ذاكرتهم للنسيان(.)2

فل ً عن انتفام لمانات فعليه ال حيلة للقانون بها (فقد أسفرت الدراسات النفسية
أقوال من يسمعون من الشهود من يوم وقوع الحادث مع القطع

وتجارب القلام عن تناق

بتوافر حسن النية فيهم فأي لمان يكفل صحة الشهادة ودقتها إذا سمع الشهود بعد ذلك بعشر

سنوات أو أكار وأنى لذي الشأن ببقام الشهود علي قيد الحياة والمامه بمصائرهم إذا قدر إجرام

التحقيق بعد ذلك بعد زمن

طويلا)()5

هذا كله هو الذي جعل المشرع يتدخل لدرم إحتمال الكذب

في الشهادة حيث جعل لها قوة محدودة في اإلابات وذلك علي خ ف اإلابات بالكتابة حيث

جعل لها المشرع قوة مطلقة في

اإلابات(.)9

وليس معني هذا أن الشهادة عديمة األهمية بل على عكس ذلك فاإلابات بالشهادة يعد

من أهم طرق اإلابات ويلعب دو اًر هاماً في مجال اإلابات(.)7

المطلب الرابع

الشهادة حجة غير ملزمة
تعد الشهادة من األدلة غير الملزمة للقالي وذلك ألن تقدير أقوال الشهود مرهون بما
يطمئن إليه ويستقل به القالي مادام لم يخرج بذلك عما تحتمله األقوال.
وهذا ما أكدته محكمة النق

الفلسطينية بأن" :تقدير أقوال الشهود واستخ ص الواقع

منها مما يستقل به قالي المولوع دون أن يلتزم ببيان ترجيحه شهادة شاهد علي خر ما دام لم
يخرج عن الاابت في

أقوالهم"(.)0

) )0ينظر ذلك الحقاً في فصل الاالث – نطاق الشهادة – ص.002

) ) عبد الرزاق يس– مرجع سابق -ص  024نبيل سعد -مرجع سابق – ص .080
2

) ) نبيل سعد – مرجع سابق – ص .081
3

) ) عماد ربيع  -مرجع سابق  -ص .010
4

) ) نق ً عن المذكرة اإليلاحية للقانون المدني المصري – مجموعة األعمال التحليرية – الجزم الاالث – ص .468
5

) ) عباس العبودي – مرجع سابق -ص.484
1

) )8عماد ربيع – مرجع سابق  -ص .018

21

وهو ما أكدته محكمه النق

المصرية أيلاً فقلت أن" :تقدير أقوال الشهود مرهون بما

يطمئن إليه وجدان قالي المولوع ب معقب عليه في ذلك إال أن يخرج بتلك األقوال إلي ما ال
يؤدي إليه

مدلولها"(.)4

وال يخلع القالي في تقدير لشهادة الشهود إلي رقابة محكمة النق

()4

وهذا ما أكدته

محكمة النق

الفلسطينية حيث قلت بأن" :وزن البينة من ص حيات محكمة المولوع وال رقابة

لمحكمة النق

عليها فى ذلك"(.)2

وقل ا اات ك ا ااذلك":طالم ا ااا أن م ا ااا توص ا االت إلي ا ااه واق ا ااع وزن البين ا ااة م ا اان ص ا ا حيات محكم ا ااة

المولوع وال رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النق
وذهبت إليه محكمة النق

"(.)5

المصرية أيلاً حيث قررت أن" :تقدير الشهادة مسألة
حيث كان استخ صاً

مولوعية ال يصح الجدل فيها أمام محكمة النق

سائغاً"(.)9

كما قلت بأنه :من المقرر في قلام هذ المحكمة أن تقدير أقوال الشهود في الدعوى

واستنباط القرائن القلائية فيها من المسائل المولوعية التي يستقل بها قالي المولوع ويعتمد

عليها في تكوين عقيدته وال رقابة عليه في ذلك من محكمة النق

حيث كان ما استخلصه منها

من شأنه أن يؤدي إلي النتيجة التي انتهي إليها"(.)7
واذا كانت ال رقابة لمحكمة النق

على تقدير أقوال الشهود متى كان إستخ صها

إستخ صاً سائغاً وسليماً إال أن محكمة الدرجة الاانية يكون من ص حيتها وزن البينة من جديد
وذلك ألن محكمة الدرجة الاانية تعتبر محكمة مولوع وهذا ما أكدته محكمة النق

حيث قلت" :محكمة اإلستئناف بصفتها محكمة مولوع تقوم بوزن البينة من

) ) نق

جديد(.)8

فلسطيني رقم  20لسانة 4118م جلساة 4119/9/48م نقا ً عان أكارم كا ب -أحكاام ومباادإل محكماة الانق

1

الفلسطينية

 -دون طبعاة –

دون دار نشر 4104-م –ص.09
) ) نق ا ا ا
2

مصا ا ااري رقا ا اام  442سا ا اانة  21ق صا ا ااادر بتا ا اااريخ  00682/08ونق ا ا ا

0684/4/44م نق

مصري رقم  8سنة  48الصادر بتاريخ 0684/4/08م نق

مصا ا ااري رقا ا اام  246سا ا اانة  48ق صا ا ااادر بتا ا اااريخ
رقم  46سنة  46ق جلسة 0692/0/6م.

) ) عبد الرزاق يس  -مرجع سابق ص .024
3

) ) نقرررررررض فلسرررررررطيني دائا ا ا ارة رام ع رقرررررررم ( )2010/91والصرررررررادر بتررررررراريخ 2010/11/14م ،منشرررررررور علرررررررى موقرررررررع المقتفرررررررى
.http://muqta.birzeit.edu/familulaws
5
) ) نقررررررررض فلسررررررررطيني دائا ا ا ارة رام ع رقررررررررم ( )2009/290والصررررررررادر بترررررررراريخ  ،2013/12/1منشررررررررور علررررررررى موقررررررررع المقتفررررررررى
.http://muqta.birzeit.edu/familulaws
1
) ) نق مصري رقم 429سنة  42الصادر بتاريخ  0628 /04/08نق مصاري رقام 412سانة  44ق الصاادر بتااريخ 0629/4/02
4

نق

مصري رقم  49سنة 46ق الصادر بتاريخ (0692/4/49مجموعة القواعد القانونية – مرجع سابق ص .464

) ) نق ا ا ا ا
7

مصا ا ا ااري رقا ا ا اام ( )261سا ا ا اانة 48ق صا ا ا ااار بتا ا ا اااريخ 0684/4/9م نق ا ا ا ا

مصا ا ا ااري رقا ا ا اام  22سا ا ا اانة 08ق صا ا ا ااادر بتا ا ا اااريخ

(0626/04/46مجموعة القواعد القانونية – مرجع سابق  -ص .464
) ) نقررررررررض فلسررررررررطيني دائ ا ا ا ارة رام ع رقررررررررم ( )2009/352والصررررررررادر بترررررررراريخ 2010/9/5م منشررررررررور علررررررررى موقررررررررع المقتفررررررررى
http://muqta.birzeit.edu/familulaws
8
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وهذا ما أكدته محكمة النق

المصرية حيث قلت بأن":ال إلزام على محكمة اإلستئناف

باألخذ بنتيجة التحقيق الذى أجرته محكمة الدرجة األولي وحسبها أن يتلمن حكمها بيان أسباب

عدم أخذها بهذ النتيجة كما أن ال تاريب إذ هي لم ترد استق الً علي أسباب الحكم اإلبتدائي

الذي ألغته ما دام حكمها محموالً على أسباب تسوغ النتيجة التى انتهي إليها"(.)1

وقلت أيلاً":لمحكمة اإلستئناف أن تذهب في تقدير الشهود مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة

أول درجة وال تكون عليها فى هذ الحالة أن تبين األسباب الداعية لذلك وحسبها أن تقيم قلامها

على ما يحمله ف يعيب حكمها أن تستخلص من أقوال الشهود ما طمأنت إليه ولو كان مخالفاً

لما استخلصته محكمة الدرجة األولي التي

سمعتهم"(.)4

ويترتب علي التسليم للقالي بسلطة تقديرية في مجال الشهادة بأن له الحق فى ترجيح

شهادة شاهد علي خر.

وهذا ما قلت به محكمة النق

المصرية حيث قررت أن" :ترجيح شهادة شاهد علي شهادة شاهد

خر هو من إط قات قالي المولوع ال شأن فيه لغير ما يطمئن إليه وجدانه وهو ليس بملزم أن

يبين أسباب هذا الترجيح

"(.)3

ويرى الباحث بأن محمكمه النق

المصرية قد أخطأت حينما أعطت للقالى سلطة

مطلقة في ترجيح شهادة شاهد علي شهادة خر دون أن يبين أسباب هذا الترجيح حيث أن يجب
عى القالى حين الترجيح بين البينات وبين شهادة الشهود بيان أسباب هذا الترجيح واال كان

حكمه معيباً.

ويترتب علي التسليم بالسلطة التقديرية للقالي في تقدير الشهادة أيلاً بأنه يحق له من

تقدير شهادة الشهود وأن يأخذ بنتيجة دون أخري ولو كانت

محتملة()2

كما يحق له أن يأخذ ببع

أقوال الشاهد مما يرتاح إليه وياق به ويطرح بعلها مما ال يرتاح إليه وال يطمأن

إليه()5

دون حاجة منه

إلى الرد استق الً على من لم تأخذ بشهادتهم أو بيان الصلة من ذلك(.)1

1

) ) نقض مصرى رقم ( )259سنة 35ق والصادر بتاريخ  ،1919/5/1نقالا عن مجموعة من القواعد القانونية – مرجع سابق – القاعردة
رقم ( – )1034ص .405
2
) ) نقررض مصرررى رقررم ( )313سررنة 31ق والصررادر بترراريخ  ،1971/4/22نقرالا عررن مجموعررة مررن القواعررد القانونيررة – مرجررع سررابق –
القاعدة رقم ( – )1013ص .104
3
) ) نق مصري رقم  422جلسة  0624/2/44نق مصري رقام  849سانة 20ق جلساة ( 0688/4/41مجموعاة القواعاد القانونياة –
مرجع سابق – ص .)462
) ( نق
4

) ) نق
5

مصري رقم  026سنة 06ق – جلسة ( 0620/4/44مجموعة القواعد القانونية – مرجع سابق ص .)468
مصري رقم  09سنة  44ق جلسة  062/00/04نق

مصري رقم 48سنة 48ق جلسة 0694/04/04م نق

 229سنة  46ق – جلسة (0689/4/44مجموعة القواعد القانونية – مرجع سابق  -ص .)462
) ) نق
1

مصري رقم – 469سنة  49ق جلسة (.0680/4/4مجموعة القواعد القانونية – مرجع سابق -ص .)469

23

مصاري رقام

وهذا ما أكدته محكمة النق

الفلسطينية حيث قررت "لمحكمة المولوع ص حية وزن

وتقدير البينات واألخذ بما ت ار منها وترك ما ال ت ار بعد تمحيص تلك البيانات ووزنها وزناً صحيحاً

دون رقابة عليها من ذلك فى محكمة النق

"(.)1

كما وأن القالي ال يكون مقيداً بالرأي الذي يبديه الشاهد تعليقاً علي ما ر أو سمعه.

ويجب على القالي عند تقديرة للشهادة أن يكون تقديرة مبنى على إستخ ص سائغ

ومقبول وسليم وهذا ما أكدته محكمة النق

الفلسطينية حيث قلت بأن":وزن وتقدير البينات أمر

منوط بمحك مة المولوع وال رقابة عليها لمحكمة النق

فى ذلك طالما أن ما توصلت إليه محكمة

المولوع مستخلصاً استخ صاً سائغاً ومقبوالً وله ما يؤيد من البينات"(.)4

وقلت أيلاً" :لمحكمة اإلستئناف وزن وتقدير البينات دون رقابة عليها فى ذلك من

محكمة النق

ما دام كان إستخ صها سليماً ومقبوالً"(.)4

وتجدر اإلشارة إلى أن المقصود بالبينات فى الحكمين السابقين جميع أدله اإلابات المقدمة فى

الدعوي بما فيها الشهادة.
وأكدته محكمة النق

المصرية حيث قلت بأن " تقدير أقوال الشهود مما يستقل به قالي

المولوع دون معقب عليه من محكمة النق

حيث كان ذلك مقاماً على أسباب

سائغة"(.)2

وقلت أيلاً" :تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان المحكمه فمتي كان ما

إستخلصه الحكم من أقوال الشهود

سائغاً"(.)2

) )0نقا ا ا ا ا ا ج ازئ ا ا ا ا ااي فلس ا ا ا ا ااطيني دائا ا ا ا ا ارة رام ع ق ا ا ا ا اام ( )4101/10والص ا ا ا ا ااادر بت ا ا ا ا اااريخ 4101/8/4م منش ا ا ا ا ااور عل ا ا ا ا ااى المقتفررررررررررررى
http://muqta.birzeit.edu/familulaws
فلسا ا ا ا ااطيني دائ ا ا ا ا ارة رام ع رقا ا ا ا اام ( )4116/226والصا ا ا ا ااادر بتا ا ا ا اااريخ 4101/2/40م منشا ا ا ا ااور علا ا ا ا ااى موقا ا ا ا ااع المقتفررررررررررى
) )4نق ا ا ا ا ا
http://muqta.birzeit.edu/familulaws
فلسا ا ا ا ااطيني دائ ا ا ا ا ارة رام ع رقا ا ا ا اام ( )4101/018والصا ا ا ا ااادر بتا ا ا ا اااريخ 4101/6/09م منشا ا ا ا ااور علا ا ا ا ااى موقا ا ا ا ااع المقتفررررررررررى
) )4نق ا ا ا ا ا
http://muqta.birzeit.edu/familulaws
) )2نقا ا مص اارى رق اام ( )088س اانة 46ق والص ااادر بت اااريخ  0684/04/2نقا ا ً ع اان مجموع ااة م اان القواع ااد القانوني ااة – مرج ااع س ااابق –
القاعدة رقم ( – )014ص .214

) )2نق

مصرى رقم ( )099سنة 46ق والصادر بتاريخ  0692/4/2نقا ً عان مجموعاة مان القواعاد القانونياة – مرجاع ساابق – القاعادة

رقم ( – )0114ص .466
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المبحث الرابع

أنواع الشهادة
األتية:

تتعدد أنواع الشهادة بحسب الوجهة التى ننظر فيها إليها وهو ما نبينه من خ ل المطالب
المطلب األول :الشهادة المباشرة.

المطلب الثاني :الشهادة السماعية.
المطلب الثالث :الشهادة بالتسامع.

المطلب الرابع :الشهادة بالشهرة العامة.

المطلب األول

الشهادة المباشرة
األصل في الشهادة أن تكون شهادة مباشرة يدلي الشاهد بما وقع تحت بصر أو سمعه

كمن يشهد تعاقداً أو حاداة فيروي ما سمعه أو ر (.)0

ويستدل علي أن األصل في الشهادة العلم واليقين من قوله تعالى﴿:إال م شهد الح وهم

يعلمو ﴾(.)2

وقد قلت محكمة النق

المصرية أن":األصل في الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل

كما قلت محكمة النق

المصرية بأن" :األصل في الشهادة هو معاينة محل الشهادة

الشهادة بنفسه"(.)4

بنفسه ف يجوز أن يشهد بشىم لم يعاينه عيناً أو سماعاً في غير األحوال التي تصح الشهادة
بالتسامع وليس من بينها الشهادة علي التعليق

لللرر"()4

والشهادة المباشرة هي أقوي أنواع الشهادة فالشاهد كان علي اتصال مباشر بالواقعة

مولوع ومحل

الشهادة(.)2

) ) عب ا اادالرازق الس ا اانهورى  -مرج ا ااع س ا ااابق – فقا ا ارة -090ص  400مفل ا ااح القل ا اااة – اإلاب ا ااات ف ا ااي الما ا اواد المدني ا ااة – دون طبع ا ااة -
1

دون دار نشر -ص .082
) ) سورة الزخرف أية رقم (.)89
2

) ( نق ا

مصااري رقاام 448ساانة  92ث صااادر بتاااريخ 0668/4/42م نق ا ً عاان أنااور طلبااه  -اإلابااات فااي الم اواد المدنيااة والتجاريااة –

) ) نق

مصري98سنه  82صادر بتاريخ  -4118/4/06نق عن أنور طلبة  -مرجع سابق – ص .244

3

الجزم األول -طبعة 4100م – ص .244
4

) ) هشا ااام زويا اان – موسا ااوعة اإلابا ااات – الجا اازم الاا اااني – المكتا ااب الا اادولي للموسا ااوعات القانونيا ااة – طبعا ااة الاانيا ااة  4116 -ص 08
5

ص ح الناهي – الوجيز في مبادإل اإلابات – دون طبعة  -دون دار نشر  -ص.48
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وتعتبر الشهادة المباشرة هي النموذج األصلي وذلك ألن الشاهد يروى ما وقع تحت بصر

أو سمعه أو أى حاسة من حواسه وبالتالي فالذي يميز الشاهد فى هذا النوع من الشهادة هو أنه
يشهد علي وقائع عرفها معرفة شخصية وهو يستقي معرفته الشخصية للواقعة إما ألنه رها بعينه

أو ألنه سمعها بأذنه أو ألنه أدركها بعينه وسمعه معاً أو أدركها بأي حاسة من حواسه فالشاهد
أدرك بنفسه هذ الوقائع محل الشهادة أى أنه عايش الواقعة ولذا فسنه يرويها من ذاكرته ويعيد

الشاهد الواقعة في مجلس

القلام(.)0

المطلب الثاني
الشهادة السماعية

()2

تكون الشهادة سماعية إذا كان الشاهد ال يشهد بما ر أو سمعه مباشرة وانما يشهد بما

سمع رواية عن الغير فيشهد بأنه سمع شخص يروي واقعة

معينة(.)4

فالشاهد الذى يدلي بالواقعة لم يشهدها ذاته وماال ذلك أن يسمع الشاهد شخصاً يدعى(أ)

يقول أن (ب) مدين ل(جاا) فالشهادة تعتبر مباشرة فيما يتعلق بأقوال (أ) التى قيلت له لكنها غير

مباشرة فيما يتعلق بواقعة الدين ذاتها والشهادة تنصب على ذات الواقعة وتنسب إلى شخص معين
بالذات ويمكن التحري

عنها(.)2

وقد أجازت بع

مذاهب الشريعة اإلس مية الشهادة السماعية (الشهادة علي الشهادة)

لشدة الحاجة إليها وذلك ألن الشاهد األصلي قد يعجز عن اإلدالم بشهادته إما لموته أو مرله
أو غيبته فلو لم تجز ألدي ذلك إلي لياع حقوق

تفصيل جوازها(.)9

كايرة()2

وان كان فقهام الشريعة اختلفوا فى

1

) ) محمد إبراهيم – مرجع سابق – ص .58
2
) ) ويطلق عليها أيضا ا بالشهادة غير مباشرة أو بالشهادة علي الشهادة.
3
) ) نبيلة رسالن – اإلثبات – دون طبعة  -دون دار نشر1998 -م  -ص .177
4
) ) محمد إبراهيم – مرجع سابق – ص .58
) )2أحمااد فتحااي بهنس اي – نظريااة اإلابااات فااي الفقااه اإلس ا مي  -الطبعااة الرابعااة 0684 -م  -دار الشااروق  -ص 042رياااد اللحيااد –
مرجع سابق – ص.46

) )9فااتفقوا علاي جوازهااا فاي أحاوال وقااال أباو حنيفاة وأحمااد ال تقبال فاي الحاادود والقصااص وقاال مالااك تقبال فاي الحاادود وفاي كال الحقااوق
ألن ذلك يابت بشهادة األصل فيابت بشهادة الفرع وتقبل شهادتهم كشهادة المترجم وقد ساق الفريق األول عدة حجج منها:
أ -يتطرق إليها شبهه احتمال الخطأ والكذب والنسيان في شهادة الفرع
ب -الراجح في الحدود الساتر علاي مرتكبيهاا واألفلال للشااهد أن يكاتم شاهادته سات اًر علاي الماذنب والشاهادة علاي الشاهادة تقبال فاي األحاوال
المدنية خوفاً من لياع الحقوق

ج -الشاهادة علاي الشاهادة تابات باالستحسااان فا نفاي فيهاا ال يجاوز قياسااها فاي الحادود أماا فاي التعزيااز فا خا ف باين الفقهاامعلي جاواز
الشهادة علي الشهادة ( أحمد فتحي بهنسي – مرجع سابق  -ص  042بدرية حسونة-شرح قانون اإلاباات اإلسا مي الساوداني  -الطبعاة

األولي 4111 -م  -ص 80وما بعدها.

21

وتجوز الشهادة السماعية متي جازت الشهادة األصلية وهذا ما قررته محكمة النق

المصرية حيث قلت بأن "الشهادة السماعية تجوز متي جازت الشهادة األصلية".

وقلت أيلاً بأن" :من المقرر أنه ليس فى القانون ما يمنع المحكمة من األخذ برواية

نقلها شخص عن خر متى رأت أن تلك األقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمال الواقع فى

الدعوى إذ أن المرجع فى تقدير قيمة الشهادة ولو كانت منقوله هو إلى محكمة المولوع وحدها
واطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة ف

عليها"()0

تصح مصادرتها ومنعها من األخذ بها والتعويل

وقلت أيلاً" :ال مانع قانوناً من أن تأخذ المحكمة باألقوال التى ينقلها شخص عن خر

ولو أنكرها هذا اآلخر متى رأت أن تلك األقوال قد صدرت منه

حقيقة"()4

وتخلع الشهادة السماعية لتقدير القالي وال سلطان عليه في ذلك إال القانون وهذا ما

قلت به محكمة النق

المصرية حيث قررت بأنه(:الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة

األصلية وهي مالها تخلع لتقدير قالي المولوع وال سلطان ألحد عليه فى ذلك إال أن يخرج

بأقوال الشهود إلي ما يؤدي إليه مدلولها)(.)3

وقد منع المشرع األردني قبول الشهادة السماعية إال فى أحوال إستانائية حيث نصت

المادة ( )46من قانون البينات األردني بأنه " الشهادة بالسماع غير مقبولة إال في حاالت اآلتية:
 -0الوفاة.

 -4النسب.
 -4الوقف الصحيح لجهة خيرية مدة طويلة.

ويبدو أن المشرع األردني خلط ما بين الشهادة السماعية والشهادة بالتسامع حيث أن

وقلام علي
الحاالت التي أوردها في نص المادة سالفة الذكر هي من الحاالت المتفق عليها فقهاً
ً
أنها من لمن حاالت الشهادة بالتسامع.
وقد اختلف فقهام القانون حول ما إذا كان يصح للمحكمة أن تعول على الشهادة

السماعية وأن تأخذ بها وحدها وانقسموا إلى فريقين:

الفريق األول( :)2يري أن الشهادة السماعية مقبولة قانوناً وليس هناك ما يمنع من أن

تعتمد المحكمة علي أقوال منقولة عن شاهد متى اطمأنت إلي أن تلك األقوال بأنها قد صدرت
من األصيل فع ً.

1
) ) نقض مصرى رقم ( )133سنة 41ق والصادر بتاريخ  ،1971/11/7نقالا عن محمد إبراهيم  -مرجع سابق – ص .59
2
) ) نقرررض مصررررى رقرررم  1424سرررنة 21ق ،والصرررادر بتررراريخ1957/2/21م ،رقرررم 1003سرررنة 29ق جلسرررة  ،1910/3/15نقرررالا عرررن
محمد إبراهيم – مرجع سابق – ص .59
3
) ) نق مصري ( )020سنة  21ق جلسة 0682/2/46م (مجموعة القواعد القانونية – مرجع سابق – ص .214

) )2نبيل سعد – مرجع سابق ص  084توفيق حسن فرج – قواعد االابات -دون طبعة– دون دار نشر 0688 -م  -ص .002
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الفريق

الااني(:)0

ويري بأن الشهادة السماعية ال يجوز قبولها قانوناً وال يمكن للمحكمة

أن تعدها دلي ً كافياً تستند إليه في الدعوى كونها ليست مولع اقة وتكون عرله للتحريف

كما يشوبها الشك وال يمكن أن تعتبر وحدها دلي ً كافياً فى الدعوى واذا استندت المحكمة

إلي الشهادة السماعية وحدها يكون حكمها مشوباً بالفساد فى االستدالل.

يؤيد الباحث ما ذهب إليه الفريق األول ويليف أن الشهادة السماعية مقبولة قانوناً وليس

هناك ما يمنع من األخذ بها طالما أن الشهادة تخلع أوالً وأخي اًر فى تقديرها إلى القالي.

ولم يتلمن قانون البينات الفلسطيني نصاً حول الشهادة السماعية وعليه يقترح الباحث

النص األتي:

 -1يجوز اإلدالء بالشهادة السماعية حيث تجوز الشهادة األصلية"

المطلب الثالث

الشهادة بالتسامع

تكون الشهادة بالتسامع إذا قامت على ما يتسامعه الناس وتتداوله األلسن دون أن

تنسب إلي أصل أو مصدر أو شخص

الواقعة(.)4

معين()4

بل هي شهادة علي القول الشائع في شأن

وتختلف الشهادة السماعية عن الشهادة بالتسامع فى ناحيتين:

األولي :من حيث الواقعة المراد إاباتها فالشهادة بالتسامع ال تنصب علي الواقعة

المراد إاباتها بالذات بل علي القول الشائع لدي جمهور الناس عن هذ

الواقعة(.)2

الثانية :من حيث الشخص المشهود عليه بالذات فصاحب الشاهادة بالتساامع ال ياروي

عن شخص معين بينما صاحب الشهادة السماعية فياروي صااحبها عان شاخص معاين بالاذات

وشهد الواقعة وبالتالي يتحمل صاحبها مسؤولية شخصية فيما سمعه بنفسه عن

غير ( ).
5

وقد اتفق فقهام المذاهب الشريعة على جواز الشهادة بالتسامع ولكنهم اختلفوا فى

حصر األمور التي تجوز فيها وذلك علي النحو اآلتى:

) ) ينظاار نشااأت بااك – رسااالة االابااات – الجاازم األول – الطبعااة السادسااة 0669-م  -ص  428عماااد ربيااع – مرجااع سااابق -ص -66
1

محمد إبراهيم – مرجع سابق -ص .28
) ) هشام زوين – مرجع سابق ص  08توفيق فرج – مرجع سابق – ص .002
2

) )عماد ربيع – مرجع سابق  -ص  014رياد اللحيد – مرجع سابق – .41
3

) ) محمد الرشيدي– مرجع سابق  -ص .40
4

) ) عم اااد ربي ااع –مرج ااع س ااابق  -ص  014مفل ااح القل اااة  -مرج ااع س ااابق  -ص  028عب ااد ال اارزاق س اانوري  -مرج ااع س ااابق -
5

فقرة  -094ص .404
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عند الحنفية :تجوز الشهادة بالتسامع في النكاح والنسب والموت والدخول ووالية
القالي(.)0

وعند المالكية :تجوز في الملك المحاز والوقف والموت البعيد(.)4

وعند الشافعية :تجوز في النسب والموت أما العتق والوالم والوقف والنكاح والملك ف

تجوز الشهادة بالتسامع لديهم(.)4

أما الحنابلة :فتجوز الشهادة بالتسامع بالموت والملك والنكاح والخلع والوقف والعتق

والوالم والوالية والعزل وما يشبه ذلك كالط ق ونحو وهذ األشيام تتعذر عليها الشهادة غالباً
بمشاهدتها ومشاهدة أسبابها(.)2

فالشهادة بالتسامع غير مقبولة إال فيما ينص عليه القانون وقد نصت المادة ( )88من

قانون البينات الفلسطيني على الحاالت التي يجوز فيها الشهادة بالتسامع بقولها":وال تقبل الشهادة

علي شيوع الخبر إال في األحوال اآلتية:
 -0الوفاة.

 -4النسب.

 -4الوقف الصحيح الموقوف لجهة خيرية من فترة طويلة.
 -2األحوال التي ينص عليها القانون.

وال توجد مادة مقابلة لهذ المادة من قانون اإلابات المصري.

ويتلح من نص المادة ( )88في قانون البينات الفلسطيني سالف الذكر يستنتج بأن

الحاالت التي حددتها المادة هي من األشيام التي تتعذر الشهادة عليها غالباً بمشاهدتها ومشاهدة
أسبابها وتتفق مع القاعدة الشرعية التي تنص علي أن " :كل ما تعذرت مشاهدته أو مشاهدة

أسبابه جازت الشهادة فيه اإلستفالة "(.)2

) )0عامان الزيعلي – تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق – الجزم الرابع – الطبعة األولى – المطبعة الكبرى األميرية – مصر – ص .008
) )4أحمد إدريس القرافي – الفروق – تحقيق :خليال المنصاور -دار الكتاب العلمياة 0668 -م -الجازم األول – ص – 02الناشار المكتباة
الشاملة عبر اإلنترنت . http://shamela.ws.php/book-10908
) )4أبى إسحاق الشيرازي – المهذب في فقه اإلمام الشافعي – الجزم الخامس – تحقياق :محماد الزحيلاي – الادار الشاامية – بياروت – دون
ساانة نشاار – ص  942ومابعاادها شاامس الاادين الش ارييني – مغنااى المحتاااج إلااى معرفااة ألفاااظ المنهاااج – الجاازم ال اربااع – تحقيااق  :محمااد
عيتانى – دار المعرفة بيروت – دون سنة نشر – ص 296وما بعدها.
) )2منص ااور ب اان ي ااونس البه ااوتى – كش اااف القن اااع عل ااى م ااتن االقن اااع – الج اازم الخ ااامس – تحقي ااق :محم ااد الل ااناوي – ع ااالم الكت ااب –
دون طبعة – ص 426وما بعدها.
) ) خالد قرقور – قواعد اإلابات في الشريعة اإلس مية – رسالة دكتوراة– ص .020
5
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فما ً في حالة الوفاة تجوز الشهادة بالتسامع عن وفاة شخص معين وذلك ألن الموت

ال يحلر كافة الناس وانما يمكن استنتاجه من الجنازة والمأتم والحزن أو يكون قد علم بحالة
الوفاة إذا كان قد ُسئل عن ف ن فقيل له قد توفى(.)0
وكذلك في حالة النسب فالشاهد لم يعاين الوالدة بنفسه ولكنه يشهد النسب متى اشتهر
عند ذلك خصوصاً أن مسائل النسب تنتقل عبر رواية الناس بعلهم عن بع

(.)4

نستنتج مما سبق بأن الشهادة بالتسامع والهي شهادة برأي وال شهادة سماعية وال هي

شهادة من الدرجة الاانية إنما هي شهادة أصلية متميزة بلوابطها ودواعيها ولها قوتها في
اإلابات( ).
3

المطلب الرابع

الشهادة بالشهرة العامة
الشهادة بالشهرة العامة فيها يدلى الشهود بشهادتهم أمام جهة رسمية علي وقائع يعرفونها

عن طريق الشهرة العامة وبالتالي ال تعتبر الشهادة بالشهرة العامة شهادة بالمعني الصحيح بل هي

بنام علي شهادة الشهود والذين بدورهم عرفوا هذ الوقائع
ورقة مكتوبة قام بتحريرها موظف عام ً
عن طريق الشهرة العامة.
فالشاهد لم يكن حال اًر عند وقوع الواقعة ولكنه يشهد علي علم شخصي فتتوافق شهادته

مع باقي أقوال الشهود موافقة تستند عليها قوة اإلابات(.)2

وماالها ا ااا إع ا ا ا م الو ارااا ااة ومحلا ا اار حصا ا اار الترك ا ااة وتقريا ا اار غيب ا ااة المفق ا ااود فها ا ااى أوراق

اام علا ااي شا ااهادة شا ااهود
رسا اامية تا اادون فيها ااا أسا اامام الوراا ااة أو أعيا ااان التركا ااة أو واقع ا اة الغيا اااب بنا ا ً
عرفوا هذ الوقائع بالشهرة العامة(.)2
وتختلف الشهادة بالشهرة العامة عن الشهادة الصكية من حيث محل ومولوع الشهادة

فالشهادة الصكية هي شهادة تشترطها بع

القوانين الخاصة لبع

العقود وااللتزامات أو لبع

األوراق القلائية لزيادة التأكد والتوايق من صحة الصك والورقة وس مة التوقيع لما يترتب علي
هذ األوراق عادة من اار قانونية كانتقال ملكية أو قر

أو رهن أو توكيل

رسمي(.)9

) ) ص ح الناهي – مرجع سابق –ص .46
1

) ) بدرية حسونة  -مرجع سابق  -ص .82
2

) ) نق
3

مصري رقم ( )84سنة  44ق بتاريخ  0698/0/02م نق ً عن أنور طلبة  -مرجع سابق  -ص .246

) ) عز الدين الدناصوري حامد عكاظ  -مرجع سابق  -ص .464
4

) (2نبيلة رس ن – مرجع سابق  -ص.088
) ) هشام زوين – مرجع سابق  -ص.06
1
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فالشاهد في الشهادة الصكية يدلي بأقواله علي وقائع عرفها مباشرة وأدركها بالمشاهدة أو

بأحد الحواس في حين يدلي الشاهد بأقواله في الشهادة بالشهرة العامة علي وقائع علمها عن
طريق الشهرة العامة.

والشهادة بالشهرة العامة تفتر

وجود موظف عام (كاتب العدل– أو قالي) تدلي أمامه

الشهود بالشهرة عن الواقعة المراد إاباتها(.)0

وال تقبل الشهادة بالشهرة العامة إال في المسائل المنصوص عليها أما في غير ذلك ف

تقبل الشهادة بالشهرة العامة وان كان يمكن للقالي اإلستئناس بها فيما يجوز إاباته بالكتابة(.)4

) ) عب ا ا ااد ال ا ا اارزاق الس ا ا اانهوري – مرج ا ا ااع س ا ا ااابق  -فقا ا ا ارة  – 092ص  408عب ا ا ااد الحمي ا ا ااد الشا ا ا اواربي– مرج ا ا ااع س ا ا ااابق  -ص 028
1

عز الدين الدناصوري حامد عكاظ  -مرجع سابق  -ص .464
) ) نبيلة رس ن – مرجع سابق  -ص .088
2

31

الفصل الثاني
شروط الشهادة وأصول أدائها (إجراءاتها)
الشهادة أمرها عظيم وأداؤها عبم اقيل ولكن حتى يوصف ما يصدر عن الشاهد بأنه

شهادة في داللتها القانونية يجب أن يتوفر فيها عدة شروط حازت على اهتمام الفقهام فكان منها
ما يتعلق بالشاهد ذاته ومنها ما يتعلق بالشهادة ذاتها كما ويشترط أيلاً أن يدلي الشاهد بشهادته

وفقاَ إلجرامات تتبعها المحكمة في سماع الشهود.
وهذا ما نستعرضه في المباحث األتية:

 المبحث األول :الشروط الواجب توافرها في الشاهد.

 المبحث الااني :الشروط الواجب توافرها في الشهادة.
 المبحث الاالث :قواعد وأصول الشهادة.

المبحث األول
تفتاار

الشروط الواجب توافرها في الشاهد

الشااهادة أن يكااون الشاااهد بالغ ااً للساان القانونيااة قاااد اًر علااى التمييااز لديااه الكفااامة

الجسمانية للشهادة غير ممنوع من أدائها ولتوليح ذلك نستعر

مطالب وهي علي النحو األتي:

مولوع هذا المبحاث فاي أربعاة

 المطلب األول :أن يكون الشاهد بالغاً للسن القانونية.
 المطلب الااني :القدرة على التمييز.

 المطلب الاالث :الكفامة الجسمانية للشاهد.
 المطلب الرابع :أن يكون حر اإلرادة.

 المطلب الخامس :أال يكون ممنوعاَ من أدام الشهادة.
المطلب األول

أ يكو الشاهد بالغا للس القانونية
نصت المادة ( )82فقرة ( )4من قانون البينات الفلسطيني على أنه " ال يكون أه ً

للشهادة :من لم يبلغ سنه خمس عشرة سنة على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ هذ السن

بغير يمين على سبيل اإلستدالل".

تتطابق هذ المادة مع نص المادة ( )92من قانون اإلابات المصري.
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يتلح من النصين السابقين بأنه يشترط لصحة الشهادة بلوغ الشاهد سن خمسة عشر سنة

مي دية كاملة فسن كان غير ذلك أي أن عمر أقل من خمسة عشر فتكون شهادته مسموعة على
سبيل اإلستدالل(.)0

معني ذلك أنه ال يصح للقالي أن يبني حكمه على شهادة من هو أقل من خمس عشرة

سنة وحدها كدليل كامل في اإلابات ألنه يسمعها بدون حلف يمين وان كان ذلك ال يمنعه من
األخذ بها على سبيل االستئناس لتقوية دليل خر(.)4

وذهب جانب من الفقه بجواز قبول شهادة الصغير الذى لم يبلغ خمس عشرة سنة بعد

تحليفه اليمين إذا كان مدركاً لمعني اليمين وألافوا إلى ذلك إلى أن حلف الشاهد الذي لم يبلغ

خمس عشرة من عمر اليمين تعطيه لمانة إلافية لصحة الشهادة(.)4

فالباحث ال يؤيد ما ذهب إليه هذا الجانب من الفقه وذلك ألن نص المادة ( )82من

قانون البينات صريح في تحديد أهلية أدام الشهادة بسن خمسة عشر عاماَ وذلك ألسباب ابتغاها

المشرع ومن المعلوم بأن قواعد األهلية اإلجرائية تعد من النظام العام ويترتب على مخالفتها
البط ن المطلق ذلك فل ً إلى أن المشرع لو أراد مخالفة هذا الحكم لكان نص صراحة على قبول
شهادة القاصر بعد تحليفه اليمين إذا كان يدرك معناها.

وتتفق مذاهب الشريعة اإلس مية على عدم قبول شهادة الصبي وهذا ما ذهب إليه

9
2
2
يد ْي
استَ ْشهدوا َشه َ
الحنفية( ) والشافعية( ) والحنابلة( ) واستدلوا بذلك من الكتاب بقوله تعالىَ ﴿ :و ْ
م ْ ر َجالك ْم﴾( )8والصبي ال يطلق عليه رجل وال يدخل في مسما (.)8

واستدلوا من السنة النبوية قوله (صلي ع عليه وسلم) ":رفع القلم ع ثالث :ع الصبي

حتى يبلغ ,وع النائم حتى يستيقظ ,وع المجنو حتى يفي
وأجاز المالكية قبول شهادة الصبيان في الجراح

وعدم إهدار الدمام (.)0

"()9

فالصبي ال يكلف

والقتل()00

بشيء(.)10

وذلك حفاظاً لحقوق اآلخرين

) )0ناظم عويلة – شرح قانون البينات –دون طبعة – دون دار نشر– غزة – ص – 004عباس العبودي – مرجع سابق – ص .442
2
( ) أحمد نشأت ب ،مرجع سابق – ص  ،358عز الدين الدناصوري وحامد عكاظ – مرجع سابق – ص .570
3
( ) وقال البعض إنه ":ما دامت المحكمة ل تعتمد في حكمها على شهادته وحدها وتعتبرها على سبيل اإلستدلل ،إذ تكرون اليمرين مرن هرذه
الحالة تزيد لضرر منه ،بل قد يدفع ذلك إلى تحفير الصغير المميز على الحرص والتدقيق في شهادته بما يعزز األدلة القائمة في الردعوى
تعزيزا ا كافياا ( .مشار إليه لدي محمد إبراهيم – مرجع سابق – ص).124
( )2عامان الزيعلي– مرجع سابق – ص .008
( )2أبي إسحاق الشيرازي -مرجع سابق – ص .942
( )9البهتوني– مرجع سابق  1ص 426وما بعدها.
( )8سورة البقرة اآلية .484

( )8إبراهيم أبو صعيليك– مرجع سابق – ص .44

( )6سنن النسائي – كتاب الط ق حديث رقم (.)4244

( )01سنن أبو داود – كتاب الحدود – حديث رقم (.)2468
( )00إبراهيم أبو صعيليك– مرجع سابق – ص .44
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علي أي حال يراعى بأن سن الشاهد الذي يعول عليه في الشهادة سن -خمسة عشر

عاماً– هو وقت إدالم بالشهادة وليس وقت حصول الواقعة المتشهد عليها هذا ما أكدته محكمة

النق

المصرية في حكمها حيث قلت بأن":العبرة بسن الشاهد وقت اإلدالم بشهادته ال وقت

حصول الواقعة التي يشهد بها"(.)2

ويفصل القالي في سن الشاهد طبقاً لمستند رسمي أو على أساس تقدير طبي صادر من

طبيب مختص يعين لهذ الغاية وذلك في حال انتفام القيود الرسمية وقد قلت محكمة النق

المصرية على أنه":ليس للقالي اللجوم في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما ي ار بنفسه إال إذا
كانت هذ السن غير متحققة بأوراق رسمية"(.)4

وأكدته محكمة التمييز اللبنانية حيث قلت" قيود األحوال الشخصية هي المرجع الرسمي

األصلى لتحديد السن وال يجوز طرحها باالستناد إلى ماهية

الحال"()4

ويعد الدفع بعدم تمييز الشاهد من الدفوع الجوهرية التي تستوجب رد المحكمة عليه واال

كان حكمها قاص اًر(.)2

( )4ولكن المالكية عند إجازتهم لشهادة الصبيان لم يطلقوها بل ولعوا لها شروط معينة وهي كما يأتي:
أ-

أن تكون شهادة الصبيان في قتل أو جرح ال في مال وذلك لعدم اللرورة في شهادتهم على المال إلمكان أن يشهد عليه رجال.

ب -أن يكون الشاهد ح اًر مسلماً.
ج -أن يكون الشاهد ممي از ف تقبل شهادة الصبي غير المميز ألنه ال يلبط ما يقوله ف تصح شهادته.
د -أن يكون ذك اًر ف تقبل شهادة اإلناث من الصبيان مهما كارن.
ه -أن يكون الشاهد أكار من واحد ف تقبل شهادة صبي على انفراد.
و -أن ال يكون بين الشاهد والمشهود عليه عداوة سوام كانت العداوة بين الصبيان أنفسهم أو بين بائهم.
ز -أن ال يكون بين الشاهد والمشهود عليه قرابة.
ح -أن يتفق الصبيان في شهادتهم على قول واحد.
ط -أال يتفاارق الصاابيان بعااد الحااادث ألن فااي تف ارقهم مظنااة تعلاايمهم مماان لااه مصاالحة فااي ذلااك .إال إذا شااهد علاايهم عاادول قباال تف ارقهم ااام
تفرقوا بعد ذلك ف يلر هذا التفرق.
ك -أن ال يحلر الحادااة التاي وقعات كبيار وهاذا اللفاظ عاام يشامل الاذكر واألنااى العادل والفاساق والمسالم والكاافر ألن فاي حلاورهم مظناة
تلقينهم(.عبد ع القحطاني – مرجع سابق – ص  000إبراهيم أبو صعيليك– مرجع سابق – ص .)44

( )4نق مصري– رقم  066سنة  44ق جلسة 0698 /0/2م – نق ُ عن عبد الحميد الشواربي– مرجع سابق – ص .086
3
( ) نقض مصري جزائي رقم  1499لسنة  53والصادر بتاريخ 1984/11/1م ،نقالا عن مجموعرة األحكرام الصراردرة فري الهيئرة الهامرة
للمررواد الجنائيررة فرري الرردوائر الجنائيررة – السررنة  -35القسررم الجنررائي – القاعرردة رقررم  ،718 – 157وقضررت محكمررة التمييررز اللبنانيررة أيضرا ا
بقرارها رقم ( )02بتاريخ 0624/0/04م أن تقدير السن باالستناد إلى كافة طرق اإلابات جائز من حالاة انتفاام القياود الرسامية أو الشاك فاي
صحتها" نق َ عن عماد ربيع – مرجع سابق – ص .442

( ) تمييز لبناني رقم  -469جزائي – بتاريخ 0620 /04/48على أنه " :قيود األحوال الشخصية هي المرجع الرسمي األصلى لتحديد
4

السن وال يجوز طرحها باالستناد إلى ماهية الحال" "،نق َ عن عماد ربيع – مرجع سابق – ص .442

( )2عماد ربيع  -مرجع سابق – ص.442
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المطلب الثانى

أ يكو سليم اإلدراك قاد ارَ على التمييز

نصت المادة ( )86من قانون البينات الفلسطيني على أنه " :ال يجوز رد الشاهد ولو كا

قريبا أو صه ار ألحد الخصوم إال إذا كا غير قادر على التمييز ,بسبب هرم أو حداثة أو مرض

أو ألي سبب آخر تقدره المحكمة".

وتتطابق نص المادة سالفة الذكر نص المادة ( )84من قانون اإلابات المصري.

يتلح من النص أن المشرع لم يأخذ بنظام رد الشاهد حتى ولو كان قريباً أو صه اًر ألحد

الخصوم مهما كانت درجة القرابة أو المصاهرة إال في الحاالت المنصوص عليها وهي عدم قدرته
على التمييز بسبب هرم أو حدااة أو مر

التمييز(.)0

أو ألي سبب خر يؤدي إلى عدم القدرة على

ويقصد بالتمييز":القدرة على فهم ماهية الفعل وطبيعته وتوقع اآلاار التي من شأنه

إحدااها".

وهذ القدرة تنصرف إلى ماديات الفعل فتتعلق بكيانه وعناصر وخصائصه و اار .
ويرجااع انعاادام قاادرة الشاااهد علااى التمييااز واإلدراك إلااى عاادة أمااور كالعاهااة العقليااة وماار

الشاهد وحالة الشيخوخة أو أي سبب خر يفقد اإلنسان قدرته على التمييز وتبيان ذلك على النحاو
اآلتي:

أوال:عاهة العقل والجنو (:)2
لم يرد في القانون المدني الفلسطيني الجديد رقم ( )2لسنة  4104وال القانون المدني المصري رقم

( )040لسنة ( )0628تعريفاً للعاهة العقلية وال الجنون.
وقد عرف البع
العادي لإلنسان(.)4

العاهة العقلية بأنها :كل فه تصيب العقل وتسبب انحرافاً عن النشاط

بينما عرف فقهام القانون قد عرفوا الجنون بعدة تعريفات منها أنه ":فه تصيب قوى اإلنسان

العقلية فتعدم تمييز وتذهب عقله ورشد وتعطل إرادته وادراكه وتفقد أهلية األدام"(.)0

( )0فرج الصراف – قواعد اإلابات فاى التشاريع الفلساطيني -دون دار نشار 0664-م – ص  444عاز الادين الدناصاوري وحاماد عكااظ –
مرجع سابق – .904

( )4تعددت المصطلحات التي تستخدم للتعبير عن العاهة العقلية ياؤارون تعبيار (المار

أو الانقص العقلاي) وهنااك مان يساتعمل مصاطلح

(اإللااطراب العقلااي) وأمااا أهاال القااانون فيااأارون اسااتعمال مصااطلح (الجنااون) عبااد القااادر ج ارادة – مبااادإل قااانون العقوبااات الفلسااطيني–
الطبعة األولى –  – 4101مكتبة أفاق – ص .241

( )4عبد القادر جرادة – مبادإل قانون العقوبات – مرجع سابق – ص .242
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بينما عرفه البع

وعرفه البع

اآلخر بأنه" :مر

يصيب عقل الشخص فيعدمه التمييز"(.)4

اآلخر بأنه ":اخت ل العقل بحيث تكون األفعال واألقوال الصادرة عن

المجنون مخالفة لما يقتليه العقل السليم"(.)4

وقد عرف القلام المصري الجنون بأنه (المجنون – في فقه الشريعة اإلس مية :من

أصيب بسخت ل في عقله ويفقد اإلدراك تماماً وتكون حالته حالة الطراب وحكمة أن تصرفاته
القولية تكون باطلة بط ناَ كلياَ ف تصح له عبارة أص ً وال ينبني عليها أي حكم من األحكام)(.)2

يتلح من التعريفات السابقة أن العاهة العقلية لها معني واسع يشمل الجنون بمعنا الطبي

ويزيد عليه فيدخل فى معني العاهة العقلية اللعف العقلي وعلي اخت ف درجاته والتي يعتبر

أشدها العته والب

هة()2

وقد قلت محكمة النق

الملكات الذهنية دون مرحلة النلج الطبيعي"(.)9

المصرية أن" البله عاهة في العقل يوقف نمو

ويدخل أيلاً في معني العاهة العقلية صور من األم ار

العصبية والنفساية التاي قاد تجارد

اإلنسان من اإلدراك بل ويدخل فى معني العاهة العقلية الحااالت العصابية والنفساية التاي يكاون مان
أارها فقد الشعور أو االختيار عند المصااب بهاا وذلاك ألن مان شاأنها أن تفقاد الشااهد المصااب بهاا

شعور وقدرته على التمييز واإلدراك وماال ذلك" :الهستيريا المي نكونيا ونوم اليقظة وانفصام

الشخصااية"()8

وال تقب ال شااهادة المصاااب بعاهااة عقليااة ألن ماان ال يعقاال ال يعاارف الشااهادة وال يقاادر

على أدائها والعقل هو مناط التكليف(.)8

أدام واستدلوا بذلك من
واتفق فقهام الشريعة على أنه ال تقبل شهادة المجنون ال تحم ً وال ً
ش َهدَاءِ ﴾( )6والمجنون ال ترلى شهادته واستدلوا من
الكتاب لقوله تعالي ﴿:مِ َّمنْ ت َْرض َْونَ مِ نَ ال ُّ
السنة بقوله (صلى ع عليه وسلم)":رفع القلم ع ثالث ع الصبي حتى يبلغ ,وع النائم حتى
يستيقظ ,وع المجنو حتي يفي "(.)10

( )0غالااب علااى الااداودى– الماادخل إلااى علاام القااانون – دون طبعااة -دون دار نشاار  – 4112ص  424محمااد فريااد – الماادخل للعلااوم
القانونية – الجزم الااني – دون طبعة – دون دار نشر – ص .86

( )4أحم ااد محم ااد الرف اااعي – الم اادخل للعل ااوم القانوني ااة – الج اازم األول –دون طبع ااه – دون دار نش اار -ص  61محم ااد أحم ااد المع ااداوى–
المدخل للعلوم القانونية – دون طبعة– دون دار نشر -ص.61

( )4مشار إليه لدى – موسى أبو ملوح – المدخل لدراسة القانون – الكتاب الااني الطبعة الاانية –  – 4119مكتبة القدس – ص .21
( )2نق ا

مصااري– 0680/9/44م س  44ص  068نق ا عاان أحمااد فااوزي أبااوعقلين – ع اوار

األهليااة – بحااث منشااور علااى صاافحة

النيابة العامة – 4104م – ص .2
5
( ) عبد القادر جرادة – مبادئ القانون العقوبات – مرجع سابق – ص  524وما بعدها.
1
( ) نقض مصري  23مايو سنة 1911م ،س ،17أشار لبيانات الحكم على النحو السابق محمد إبراهيم – مرجع سابق – ص.83
7
( ) محمد إبراهيم – مرجع سابق – ص.84
( )8بناادر الساابيق المطيااري – الجنايااة علااي العقاال ماان لااوم الش اريعة اإلس ا مية – رسااالة ماجسااتير – أكاديميااة نااايف -4110 -ص 49
أحمد بك و واصل إبراهيم – مرجع سابق – ص.094

( )6سورة البقرة ية .484

( )01سنن أبو داود – كتاب الحدود – حديث رقم (.)2468
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ويجب على المحكمة أن ترجع في تقدير الحالة العقلية للشاهد إلى الطبيب المختص وهذا

ما أكدته محكمه التمييز األردنية بقولها":إن مسألة الجنون مسألة فنية يختص األطبام بتشخيصها
وال تستطيع المحكمة بدون بينة فنية أن تقرر من عندها فيما إذا كان المتهم مختل العقل أو غير

مختل وذلك باالستناد إلى مشاهدتها المجردة"(.)1
ثانياَ :السكر وتناول المخدرات:

السااكر :هااو عبااارة عاان زوال العقاال بساابب تناااول الخماار أو غيرهااا ماان المسااكرات ويترتااب

عليه عدم معرفة السكران بعد إفاقته من السكر ما صدر منه أانام سكر(.)4

وال تقبل شهادة السكران ألن الساك ارن ال يفهام شايئاَ وال يعقال منطقااَ وال يعارف الشاهادة وال

يقدر على أدائها(.)4

ويلحق بالسكر كسبب من أسباب التي تفقد قدرة الشاهد على التمييز العقاقير المخدرة

وتعرف المخدرات بأنها كل مادة سوام كانت طبيعية أو مصنعة أو نصف مصنعة إذا تعاطاها

اإلنسان لغير األغ ار

الطبية فسنها تسبب خل ً في العقل والسلوك وتؤدي إلى حالة من التعود

واإلدمان عليها مما يلر بصحته جسدياً ونفسياً واجتماعياً(.)2
بينما يعرفها البع

مخدرة"(.)2

وعرفها البع

األخر بأنها":كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من مواد

اآلخر بأنها" :مجموعة من العقاقير التي تؤار علي النشاط الذهني والحالة

النفسية لمتعاطيها إما بتنشيط الجهاز العصبي المركزي أو بسبطام وتسبب اإلدمان"(.)9

ويؤدي تناول المخدرات إلى إنهاك الجسم والتأاير على العقل تأاي اًر سلبياً يؤدي إلى فقد

القدرة على التركيز الذهني والسيطرة على التصرفات(.)8

( )0اااار البيانااات هااذا الحكاام تمييااز ج ازئااي أردنااي رقاام  28/40المنشااور علااى الصاافحة  248ماان مجلااة نقابااة المحاااميين األردنيااين لساانة
 )0628نق ً عن عماد ربيع – مرجع سابق – ص .449

( )2إياد جاد الحق مرجع سابق – ص .808

( )3سعيد العسيري – مرجع سابق – ص .488
( )4محمد عمر مهنا -مكافحة المخدرات – الطبعة األولى – غزة –  -4100ص .01
( )2محمود محمد حكمات -الظاروف المشادذة للعقوباات فاي نظاام مكافحاة المخادرات – رساالة ماجساتير – أكاديمياة ناايف للعلاوم األمنياة –
4116م – ص .41
( )9خالد عبد الرحمن الحميدي – التحري

علي جريماة تعااطي المخادرات – رساالة ماجساتير – أكاديمياة ناايف للعلاوم األمنياة – 4118م

– ص  44طااه فهااد الدوسااري – العواماال اإلجتماعيااة واإلقتصااادية المرتبطااة بتاارويج المكونااات والمخاادرات – رسااالة ماجسااتير – أكاديميااة
نايف – 0661م – ص .44
( )7إياد جاد الحق – مرجع سابق – ص .844
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والحقيقة إن السكر وتناول المخدرات تؤدى إلى انحراف التمييز وتنقص من السيطرة على

ام أدخلت هذة المادة عن طريق الفم أو الشم
اإلرادة على نحو محسوس وينحرف فيها الوعى وسو ً
أو الحقن أو اإلمتصاص أو أى طريقة أخرى(.)0

واذا كان الفقه يفرق بين ما إذا كان السكر والمخدرات وقع عن قصد واختيار أو تم دون

قصد واختيار إال أن األمر مختلف في مجال الشهادة فمتي ابت للقالي أن الشاهد في حالة من

فقدان الوعي واإلرادة أو االنتقاص منها لتناوله أي كمية من الكحول أو المخدرات وجب على

المحكمة أن ترف

سماع أقوال الشاهد سوام كان تناول الكحول أو المخدرات عن قصد أو خطأ

أو بسبب طارإل أو قوة قاهرة وتقدير ما إذا كان الشاهد فاقداً للوعي أو اإلرادة بسبب تعاطي

الكحول أو المخدرات مسألة مولوعية خالعة لتقدير القالي وال يخلع لرقابة محكمة النق

.

وهااذا مااا أكدتااه محكمااة التمييااز اللبنانيااة حيااث قلاات بااأن ":تقوودير تووافر حالووة السووكر أمور يتعلو

بوقائع الدعوى وهو عائد لقضاة األساس وال يخضع لرقابة محكمة التمييز"(.)4

ثالثا :الشيخوخة أو الهرم:

يعرف البعض الشيخوخة بأنها :حالة متدرجة ال مفر منها من التدهور واالنهيار تصيب

كافة األجهزة واألعلام واألنسجة والخ يا فتلعف قدرتها على التكيف والحفاظ على التوازن عند
التعر

لللغوط ويمر بها كل كائن حي عند الهرم لنوعه في طول األجل"(.)4
وقد عرفت محكمة النق

المصرية الهرم أو الشيخوخة بأنها":بلوغ الشخص إلى سناً

متقدمة إلى الحد الذي يفقد معها القدرة على تذكر األحداث – مولوع الشهادة – بولوح كافي

األمر الذي ال يمكن معه القول بأن ما يقوله يعد دلي "(.)2
ويؤخذ على تعريف محكمة النق

المصرية عند تعريفها للشيخوخة أو الهرم بأنها اعتبرت

أن الهرم أو الشيخوخة هي بلوغ الشخص سناً متقدماً على الرغم من أن هذ المرحلة (الشيخوخة
أو الهرم) غير محددة بسن معينة فقد يصاب األطفال بمر

الشيخوخة أو

الهرم(.)2

وعليه ف تقبل شهادة الشاهد إذا بلغ مرحلة (الشيخوخة أو الهرم) ووصل إلى الدرجة التي

يفقد معها اإلدراك والتمييز وتذكر األحداث وتؤدي الشيخوخة إلى إحداث الطرابات عديدة في

درجة الوعي والتركيز ويصاحب هذا كله كارة النسيان السيما األحداث

القريبة()9

وهي مسألة

) )0محمد إبراهيم -مرجع سابق – ص.17
( )2تمييز جزائي لبناني رقم  048تاريخ  0624/2/49نق َ عن عماد ربيع مرجع سابق – ص .448

( )3محمد دودح– الشيخوخة – تنكيس في الخلق – بحث علمي منشور في مجلة اإلعجاز العلمي – العدد ( – )04رقم البحث (.)8
( )4نق

مصري– رقم  0461لسنة  – 28ق  41بتاريخ 0686/9/04م – نق عن هشام زوين – مرجع سابق – ص .094

( )5يصاب طفل لكل  8م يين طفل بمر

الشايخوخة أو الهارم – هناادي عبااس – زرقاة الوجاه مؤشار شايخوخة األطفاال – مقاال منشاور

على جريدة عكاظ– العدد  4648بتاريخ 4104/4/46م.
( )1أطبام شبكة اللجان الطبية  -بحث بعنوان الشيخوخة – منشور على الموقع اإللكتروني للشبكة .www.medicalcom.net
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مولوعية خالعة لتقدير قالي لمولوع ويستطيع قالي المولوع أن يستعين بأحد الخبرام

للبت في هذ المسألة(.)0

رابعا :التنويم المغناطيسي:

عرف البع

التنويم المغناطيسي بأنه":إحداث حالة تشبه النوم تنتج عن إطفام جذوة مقاومة

درجة الوعي نتيجة المؤارات النفسية الرتيبة

الوعي باإليحام النفسي وايجاد حالة من انخفا

والمنظمة بحيث تكون هناك ع قة خاصة بين العقل والجسم" (.)4

بينما عرفه خر بأنه رقاد ناقص ينجم عن اإليحام المغناطيسي(.)4

قااد عباار االااث عاان التنااويم المغناطيسااي بقااولهم هااو تغيياار

الحقيقااة()2

أو بقااولهم هااو بوابااة

ال وعي(.)2

وينقسم التنويم المغناطيسي إلى نوعي :

النوع األول  :التنويم المغناطيسي الخفي أو الطبيعي:

بآخر(.)9

ويقصد بالتنويم الخفي أو الطبيعي هو االتصال الطبيعي ويحدث طوال الوقت بشكل أو
وكاير منا نتعر

لعملية التنويم المغناطيسي بشكل خفي وغير مباشر وذلك عند مشاهدة

التلفزيون أو قرامتك لكتاب أو عند قيادة السيارة(.)8
النوع الثاني :التنويم المغناطيسي المتعمد:

وهو حالة نوم غير طبيعية تتغير فيها الحالة الطبيعية للجسم من الناحية العلوية والنفسية

للشخص المنوم(.)8

ومن المؤكد أننا نقصد بالتنويم المغناطيسي المتعمد كسبب من أسباب إنعدام التمييز

واإلرادة للشاهد وذلك ألن التنويم المغناطيسي الطبيعي ال يؤار على إرادة وقدرة الشاهد على

التمييز.

( )1عماد ربيع – مرجع سابق – ص .442
( )2الازين عباااس عمااارة – التنااويم المغناطيسااي -مجلااة الاانفس المطمئنااة (مجلااة الكترونيااة)  -الجمعيااة العالميااة اإلسا مية للصااحة النفسااية
العدد http://www.elazayem.com/mental%20peace.htm 28
( )3بيياار داكااو -استكشاااف أغاوار الاادهن – التنااويم المغناطيسااي – ترجمااة رعااد اسااكندر وأركااان بيتااون– مكتبااة الت اراث اإلسا مي – القاااهرة
ص.04
( )4أدم أيسا ا ا ااون– أس ا ا ا ارار التنا ا ا ااويم المغناطيسا ا ا ااي الا ا ا ااذاتي – ترجما ا ا ااة مكتبا ا ا ااة جديا ا ا ااد – الطبعا ا ا ااة األولا ا ا ااى –  – 4101مكتبا ا ا ااة جريا ا ا اار –
المملكة العربية السعودية – ص .42
( )5بيير داكو– مرجع سابق – ص .01
( )1دم إيشون– مرجع سابق – ص .42
( )7قساام الت ااأليف والترجمااة ف ااي دار الرشاايد – التن ااويم المغناطيسااي – الطبع ااة األولااى – 0660م – دار الرش اايد – ص 8
مرجع سابق – ص .42
( )8أحمد بشير – القانون الجنائي العام – الجزم األول – دون دار نشر –  -0668ص .064
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دم أيس ااون –

ويستخدم األخصائيين النفسيين التنويم المغناطيسي في ع ج حاالت الخوف والرهاب

والليق النفسي واللعف الجنسي كما يستخدمونه في ع ج عدد كبير من األم ار

الهستيرية(.)0

ظهر ع مات التنويم المغناطيسي كظاهرة في العديد من الاقافات القديمة وأول من
إستخدم التنويم المغناطيسي القدمام المصريين ام اليونانيون ام أحيا الطبيب "أنتون مسمر" التنويم
المغناطيسي من جديد وذلك في عام (0811م) .أما في عام 0842م-م 0802مزانز أننون

جسمي ويذكر بكلم مسمارية وقد عمل على التأاير البدني للفرد على غير فأزعج نجاحه األطبام
والمؤسسات الطبية ونظمت لجنة تحقيق حكومية رسمية فرنسية وأعلنت اللجنة أن ما يقوم به
مسمر هو حقيقي وأن المرلي ينامون حقيقة وأن التنويم المغناطيسي يحقق نتائج إيجابية أما في

عام 0882م– 0891م استطاع الطبيب االنجليزي "جيمز برايد" إكتشاف أن الحقيقة ورام التنويم

المغناطيسي ليس بسبب التأاير البدني للفرد بل هو بسبب اإليحام أما في عام  0864- 0842م

فقد أحيا الطبيب "جين ماري" نظرية (جسمي) الخاصة بالتأاير البدني للفرد على اآلخرين(.)4

المنوم مغناطيسياً معدوم اإلرادة انعداماً تاماً وينفذ كل ما يأمر المنوم دون
ويكون الشخص
َ
جدال أو نقاش بل من الممكن أن ينفذ بع األمور بعد أن يستيقظ ويسمى هنا باإليحام التالي

للتنويم()4

وهذا ما أكدته محكمة النق

المصرية حيث قلت بأنه" :التنويم المغناطيسي حالة

تنعدم فيها إرادة النائم أو تلعف بحيث يكون خالعاً إلرادة المنوم وأدا في يد من ينفذ بها
بع

األفعال التي يأتيها النائم وارادته معطلة"(.)2

المنوم مغناطيسياً ال يملك إرادة أو إدراك فهو كالمجنون أو السكران
ومما سبق يتلح أن َّ

تماماً بل هو أشد وذلك لكونه يتلقي تعليمات المنوم ويرى الباحث بأنه ال تقبل شهادة الشاهد في
فترة نومه المغناطيسي وال يجوز أن يبني على أقواله أي حكم.

كما ويرى الباحث بأنه ال مجال للتفرقة بين ما إذا كان التنويم المغناطيسي وقع عن إرادة

منوم مغناطيسياً إلى درجة فقدان الوعي
واختيار أم تم دون علم به فمتى ابت للمحكمة بأن الشاهد َّ
واإلرادة على نحو ملموس وجب على المحكمة أن ترف

سماع أقوال الشاهد كما ويرى الباحث

بأن تقدير م ا إذا كان الشاهد فاقد الوعي واإلدراك بسبب التنويم المغناطيسي مسألة مولوعية
تخلع لتقدير قالي المولوع وال يخلع لرقابة محكمة النق

.

( )0بيير داكو -مرجع سابق – ص.22
( )4دم إيسون– مرجع سابق – ص -498وما بعدها إياد جاد الحق مرجع سابق -ص .842
( )4أحمد بشير – مرجع سابق – ص  064إياد جاد الحق – مرجع سابق – ص .842
(  ) 2نق ا

ج ازئااري مصااري رقاام ( )248لساانة  22ق والصااادر بتاااريخ 0699م نق ا ً عاان عبااد القااادر ج ارادة– مبااادإل قااانون العقوبااات –

مرجع سابق – ص .)242
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وياور التساؤل حول الع قة بين الحجر والشهادةا

0
ان الَّذي َعلَ ْيه اْل َح ُّ
ق
ويقصد بالحجر هو منع إجرام التصرفات( ) واألصل فيه قوله تعالى﴿:فَس ْن َك َ
َن ُيم َّل ُه َو َفْلُي ْمل ْل َوليُّهُ باْل َع ْدل﴾(.(4
لعيفًا أ َْو ال َي ْستَطيعُ أ ْ
َسفيهًا أ َْو َ

وقد ولع المشرع نظاماً للمحافظة على أموال المجنون والمعتو والسفيه وذو الغفلة وذلك

لتحقيق مصلحتهم ويتمال هذا النظام في الحجر عليهم.

أما بالنسبة لبيان الع قة ما بين الحجر والشهادة فالباحث يرى أنه ال ع قة بين شهادة

ام كان ذلك قبل قرار
المجنون والمعتو والحجر وذلك ألن شهادة المجنون والمعتو ال تقبل سو ً
الحجر أو بعد وذلك ألن من فقد عقله ال تقبل شهادته ال تحم ً وال أداماً.
كما ويرى الباحث أنه ال ع قة بين صدور قرار الحجر وبين شهادة السفيه وذو الغفلة

حيث أنه تقبل شهادة السفيه وذو الغفلة قبل صدور قرار الحجر كما وتقبل شهادتهم بعد صدور
قرار الحجر وذلك ألنه واليتهم على أنفسهم تكون كاملة بينما ال تكون لهم واليه على أموالهم

وتكون واليتهم على أموالهم للمحكمة أو لمن تعينه المحكمة قيماً عليهم وهذا ما نصت عليه المادة

( )004في القانون المدني الفلسطيني رقم ( )2لسنة  4104ويقابلها نص المادة ( )04من قانون
المدني المصري.

يتلح مما سبق أنه ال تقبل شهادة المجنون والمعتو سوام قبل صدور قرار الحجر أو

بعد وتقبل شهادة السفيه وذو الغفلة سوام قبل صدور قرار الحجر أو بعد .
المطلب الثالث

الكفاءة الجسمانية للشاهد
تاير شهادة األعمى واألخرس خ فاً وهو ما نستعرله من خ ل الفرعين اآلتين:
 الفرع األول :شهادة األعمى

 الفرع الااني :شهادة األخرس.

( )1على أبو البصل – شهادة الصغير وحجيتها فاي اإلسا م بحاث علماي منشاور فاي مجلاة جامعاة دمشاق للعلاوم االقتصاادية والقانونياة –
العدد األول -المجلد  -4116 -42ص -821موسي أو ملوح -المدخل للعلوم القانونية – مرجع سابق – ص .20
( )2سورة البقرة – اآلية رقم (.)484
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الفرع األول

شهادة األعمى
إن تأدية الشهادة يكون إما على فعل أو على

قول()0

وقد إتفق فقهام الشريعة اإلس مية

على أنه يشترط في الشاهد البصر إذا كانت شهادته على فعل فسن كان أعمي ف تقبل شهادته

في األفعال وان كانوا أجازوا قبول شهادته على األقوال وهذا ما ذهب إليه مذاهب السنه من
المالكية( )4والحنابلة( )4والشافعية()2

واإلبالية(.)2

بينما ذهب الحنفية إلى عدم قبول شهادة األعمى مطلقاً ال فى األفعال وال في

األقوال()9

بينما ذهب الظاهرية إلى قبول شهادة األعمى مطلقاً واعتبروها كشهادة الصحيح سوام في األفعال

ش ِهيدَ ْي ِن مِ ْن ِر َجا ِلكُ ْم﴾
ست َ ْ
ش ِهد ُوا َ
أو األقوال مستدلين بقوله تعاليَ ﴿ :وا ْ

البينة ولم تشترط اآليات أن يكون

مبصر(.)8

()8

فا عز وجل أمر بقبول

( )0أسااامة عبااد الاارزاق – رد شااهادة العاادل – رسااالة ماجسااتير – الجامعااة اإلس ا مية – 4119م – ص 99أحمااد بااك و واصاال إب اراهيم –
طرق اإلابات الشرعية – الطبعة الرابعة 4114-م – المكتبة األزهرية للتراث – ص.094
( )2وتقباال شااهادة األعمااى عنااد المالكيااة فااي األق اوال (الساامعيات) مطلق ااً حااين تاايقن ماان الصااوت وكااان فطن ااً ال تش ابته عليااه األص اوات كمااا
وأجازوا شهادة األعمى من الملموسات والمذوقات والمشمومات ينظر ابن فرحون – مرجع سابق – ص .088

( )3وتقباال شااهادة األعمااى عنااد الحنابلااة فااي األقاوال مطلقااً ساوام تحملهااا قباال العمااي أم ال وذلااك إذا تاايقن الصااوت واسااتدلوا بقولااه تعااالى و

يد ْين م ْن ر َجال ُك ْم﴾ واألعمى رجل فجازت شهادته كما أن استدلوا على ذلك بالقياس فقاسوا شهادة األعماى علاى الشاهادة علاى
استَ ْشه ُدوا َشه َ
﴿و ْ
َ
الروايااة حكمااً إن شااهادة األعماى مقبولااة اسااتدلوا ماان الروايااة تكااون مقبولااة فااي األقاوال المعقااول بااأن الساامع أحااد الحاواس واسااتدلوا بعاادد ماان

األقيسة منها:

أ -قياس األصوات علي الصور وذلك ألن ك ً منها مختلف حيث أن إخت ف الصور بين الناس يجعلها يميز وكذلك إخت ف األصوات.

ب -قياس على األنسااب والما ك بجاامع أن كا ً منهماا يعتماد علاى الساماع (أساامة عباد الارزاق – مرجاع ساابق – ص  )81ينظار تفصايل

ذلااك ينظاار البهااوتي– مرجااع سااابق ص  426ومااا بعاادها  -بهااام الاادين المقدسااي – العاادة فااي شاارح العماادة – الجاازم األول الناشاار :موقااع

المكتبة الشاملة عبر اإلنترنت http://shamela.ws.php/book-10908
( )4وتقبل شهادة األعمى عناد الشاافعي فيماا يابات باإلستفالاة (كالنساب أو الماوت) -وكاذلك تقبال شاهادته فاي اإلقارار واساتدلوا باذلك علاى
قياااس شااهادة األعمااى باإلستفالااة علااى صااحة شااهادته فااي الترجمااة ألن األعمااى يفهاام مااا ساامعه كالبصااير وماان المعقااول بااأن األعمااى
كالبصير من السماع .ينظر تفصايل ذلاك الشايدازي–مرجاع ساابق-ص  99وماا بعادها الشاربيني – مرجاع ساابق ص  28وماا بعدها أساامة
عبد الرزاق _ مرجع سابق – ص .98
( )5محمد اطفيش – مرجع سابق ص  448وما بعدها.
( )1نصاات المااادة ( )0989ماان مجلااة األحكااام العدليااة على اأن (ال تقباال شااهادة األخاارس واألعم اى) وماان الملعااوم أن مجلااة األحكااام العدليااة
مااأخودة ماان الفقااه الحنفااي وال تقباال شااهادة األعمااي عنااد الحنفيااة مطلق ااً س اوام قباال األدام س اوام قباال األدام أو بعااد األدام فلااو عمااي بعااد

الشااهادة ولكاان قباال القلااام فيمتنااع القلااام بهااا أمااا إذا عمااي عنااد األدام ف ا يميااز بااين المشااهود لااه والمشااهود عليااه إال بالنغمااة (الصااوت)
فيخشى عليه التلقين .ينظر تفصيل ذلك الزيلعي  -مرجع سابق – ص  008سليم رستم باز – مرجع سابق – ص .888
( )7سورة البقرة أية رقم .484
( )8كما ويردون على من يقول بأن قد تتشابه األصاوات وقاد تتشاابه الصاور أيلااً ينظار تفصايل ذلاك المحلاي  -مرجاع ساابق -ص244

أسااامة عبااد الاارزاق – مرجااع سااابق – ص 96نصاار فريااد واصاال – نظريااة الاادعوي واإلابااات  -الطبعااة العاشارة  -دار الشااروق – 4114
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ويرى الباحث أن الراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهام وهو قبول شهادة األعمى.

الفرع الثاني
شهادة األخرس

نصت المادة ( )61من قانون البينات الفلسطيني على أن":من ال قدرة له على الك م

يؤدي الشهادة ببيان مراد بالكتابة أو اإلشارة".

يتطابق نص هذ المادة مع ما نصت عليه المادة ( )84من قانون اإلابات المصري .
فاألصا ا ا ا ا اال أن تا ا ا ا ا ااؤدي الشا ا ا ا ا ااهادة شا ا ا ا ا اافاهة ً وها ا ا ا ا ااذا ما ا ا ا ا ااا قررتا ا ا ا ا ااه الما ا ا ا ا ااادة ( )68ما ا ا ا ا اان

ق ا ا ا ااانون البين ا ا ا ااات الفلس ا ا ا ااطيني والت ا ا ا ااي نص ا ا ا اات علا ا ا ا اى أن":ت ا ا ا ااؤدي الش ا ا ا ااهادة ش ا ا ا اافاهةً وال يج ا ا ا ااوز
للشا ا ا ا اااهد اإلسا ا ا ا ااتعانة بمفك ا ا ا ا ارات مكتوبا ا ا ا ااة إال با ا ا ا ااسذن المحكما ا ا ا ااة كلم ا ا ا ا اا دعا ا ا ا اات اللا ا ا ا اارورة إلا ا ا ا ااي

ذل ا ا ا ا ااك" .ويتط ا ا ا ا ااابق نا ا ا ا ا اص الم ا ا ا ا ااادة س ا ا ا ا ااالفة ال ا ا ا ا ااذكر م ا ا ا ا ااع ن ا ا ا ا ااص الم ا ا ا ا ااادة ( )61م ا ا ا ا اان ق ا ا ا ا ااانون
اإلابات المصري.

وها ا ا ا ااذا ما ا ا ا ااا أكدتا ا ا ا ااه محكما ا ا ا ااة الا ا ا ا اانق

الفلسا ا ا ا ااطينية حيا ا ا ا ااث قا ا ا ا ااررت" :اإلسا ا ا ا ااتماع إلا ا ا ا ااى

شا ا ا ااهادة الشا ا ا ااهود ما ا ا اان واجبا ا ا ااات المحكما ا ا ااة ليتسا ا ا اانى لها ا ا ااا تقا ا ا اادير البينا ا ا ااات كافا ا ا ااة طبق ا ا ا ااً لمبا ا ا اادأ
تساند األدلة وشفوية الشهادة"(.)0

ويقصد بالشفوية" :هي أن تكون الشهادة باللسان أو بصوت مسموع من كل الحلور"(.)4

وعليه فسنه يجب أن تؤدى الشهادة شفاهةً أمام القالي وال يجوز للشاهد أن يعتمد في

شهادته إال على ذاكرته وال يجوز للشاهد أن يتلو الشهادة من ورقة مكتوبة أو أن يستعين بأي

مذكرة إال إذا دعت اللرورة وطبيعة الدعوى إلى ذلك مال التحقق من بيانات أو أرقام أو
إحصائيات وبعد موافقة المحكمة(.)4

ويترتب على عدم مراعاة مبدأ شفوية الشهادة بط ن الحكم الصادر في الدعوى إذا بني

على الشهادة ولذا يجب على من تكون له مصلحة أن يدفع بالبط ن وذلك ألن الشفوية إجرام

جوهري قصد به مصلحة الخصوم ومن ام يجوز النزول عن هذا الدفع ويسقط بعدم التمسك

به(.)2

( )0نقا ا ا ا ا ا

ج ازئ ا ا ا ا ااي فلس ا ا ا ا ااطيني دائا ا ا ا ا ارة رام ع رق ا ا ا ا اام ( )4101/82والص ا ا ا ا ااادر بت ا ا ا ا اااريخ 4101/04/48م منش ا ا ا ا ااور عل ا ا ا ا ااى موق ا ا ا ا ااع

المقتفىhttp://maqtafi.birzeit.edu/courtjudmets
( )2عب ااد ع عل ااي الربيع ااة ش اافوية المح اااكم ف ااي النظ ااام الس ااعودي – رس ااالة ماجس ااتير – جامع ااة ن ااايف العربي ااة للعل ااوم األمني ااة – 4118
ص .41
( )3عماد ربيع – مرجع سابق – مرجع سابق  -ص .449
( )4عبد ع علي الربيعة  -مرجع سابق  -ص . 48
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هذا كله ما لم يكن هناك حالة استانائية تحول دون تطبيق الشفوية حينئذ يعتبر الحكم

صحيحاً ولو لم تكن الشهادة شفوية .

وترجع الحكمه من وجوب تأدية الشهادة شفاهةً إلى عدة أسباب أهمها.)0(:

 -0اقتناع المحكمة بابوت الحق أوالً يكون مستمداً من الاقة التي توحي بها أقوال الشاهد أو ال
توحي بها ومن التأاير الذي ينتج عن هذ األقوال في نفس القالي وهو ينصت إليها بنفسه.

 -4إن مبدأ شفوية الشهادة مكمل لمبدأ ع نية الجلسات وقد أخذ بهذ المبادإل القانون األساسي
الفلسطيني فى نص المادة ( )69منه والتي نصت على "جلسات المحاكم علنية إال إذا قرر

المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام واألداب.

 -4يعتبر مبدأ شفوية الشهادة من المبادإل األساسية والهامة في تقدير األدلة اإلطمئنان إلي
صحتها ولكن تستطيع المحكمة الموازنة بينها لكي تتمكن من أن تبنى قناعتها على أدلة
ووقائع ناقشتها بنفسها.

 -2أن تأدية الشهادة بطريقة شفوية في مجلس المحاكمة يتيح للقالي فحص حالة الشاهد النفسية
وقت أدام الشهادة ومراوغاته والطراباته وغير ذلك مما يساعد القالي على معرفة مدي

صدق الشاهد وصحة شهادته وتقدير أقواله حق قدرها.

 -2إن مناقشة الشهود في حلور الخصوم وأمام القالي يعد جزًم ال يتج أز من دفاع الخصوم.
واذا كان األصل شفوية الشهادة إال أن قانون البينات الفلسطيني وقانون اإلابات المصري
استانى من هذا المبدأ حالة األبكم (األخرس) فنصت المادة ( )61من قانون البينات الفلسطيني
علي أنه " :ال قدرة له على الك م يؤدي الشهادة ببيان م ارد بالكتابة أوالً أو باإلشارة "
ويتطابق هذا النص مع نص المادة ( )84من قانون اإلابات المصري .

ويتلح من النص السابق قبول شهادة األخرس ويتعين على القالي أن يسأله عما إذا

كان يعرف الكتابة أم ال فسن كان يعرفها أخذت شهادته بالكتابة واذا كان ال يعرفها فتؤخذ شهادته

باإلشارة(.)4

ويجوز للمحكمة أن تستعين بخبير ليترجم لها إشارات األخرس وذلك بعد أن يحلف اليمين

بأن يقوم بواجبه بأمانة

طريق الخبير(.)4

ونزاهة()0

ويابت ذلك في محلر الجلسة ويجوز توجيه أسئلة للشاهد عن

()1عماااد ربيااع – مرجااع سااابق – ص  449ومااا بعاادها عباادع علااي الربيع اة– مرجااع سااابق  40وص  48ومااا بعاادها مصااطفي عياااد –
الوساايط ماان شاارح قااانون أصااول المحاكمااات المدنيااة والتجاريااة الكتاااب األول – دون ناشاار الطبعااة األول اى 4114 -ص  88وم اا بعاادها
عبد ع محمد لنين – تدوين الموافقة القلائية – بحث منشور من مجلة العدل – العدد الااني  0241ه – ص  011وما بعدها.
( )2هشام زوين -مرجع سابق -ص .090
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وبعد اإلنتهام من سماع الشاهد األخرس ومناقشته عن طريق الخبير يوقع الشاهد والخبير

وكاتب الجلسة على محلر الجلسة(.)4

وقد اختلف فقهام الشريعة اإلس مية حول قبول شهادة األخرس على قولين أولهما :هو

عدم قبول شهادة األخرس والى هذا ذهب

الحنفية( )2والحنابلة( )2والشافعية()9

واستدلوا لما ذهبوا

إليااه بااأن ال تصاارف علااي حقيقتهااا إال بااالك م وان إشااارة األخاارس ال تقااوم مقااام العبااارة كمااا وأنااه
تشترط في الشهادة عندهم لفظ الشهادة و األخرس ال عبارة له أص ً(.)8

ثانيهما :هو قبول شهادة األخرس إذا فهمت إشارته والى هذا ذهب المالكية واستدلوا

بذلك بأن إشارته من حق نفسه كعبارة الناطق في ط ق ونكاح وأن البين من عمل

باإلشارة()8

ونميل إلى األخذ بقول الفريق الااني وهو قبول شهادة األخرس بشرط أن يعرف الكتابة أو إذا

فهمت إشارته وذلك بقوة األدلة التي استدلوا إليها.

المطلب الرابع

أ يكو الشاهد حر اإلرادة
يتعين على الشاهد وقت إدالم شهادته أن يكون حر اإلرادة أما إذا خالعاً تحت تأاير

تهديد إك ار فتكون شهادته

باطلة()6

وال يجوز أن يبني عليها الحكم فالشاهد يجب أن يؤدى شهادته

ح اًر مختا اًر وال يجوز للمحكمة أن تسلك نحو إال سلوكاً

مولوعياً()01

واإلك ار هو ذلك اللغط

( )0نصا اات الما ااادة ( )009ما اان قا ااانون أصا ااول المحاكما ااة المدنيا ااة والتجاريا ااة الفلسا ااطينية" اللغا ااة العربيا ااة ها ااي لغا ااة المحكما ااة فا ااسذا كا ااان
الخصا ااوم أو أحا اادهم أو شا ااهودهم مما اان يجهلا ااون اللغا ااة العربيا ااة فتجا ااري المخاطبا ااة بوسا اااطة متا اارجم يا ااؤدي اليما ااين القانونيا ااة علا ااى صا اادق
ترجمته قبل القيام بمهمته".
()4عز الدين الدناصوري وحامد عكاظ – ص.902
( )3ناظم عويلة – مرجع سابق  -ص .002
( )4نص اات الم ااادة ( )0989م اان مجل ااة األحك ااام العدلي ااة عل ااي أن "تقب اال ش ااهادة األخ اارس واألعما اى" عام ااان الزيعيل ااي– مرج ااع س ااابق -
ص .888
( )5البهوتي  -مرجع سابق  -ص .426
( )1الشيارزي– مرجع سابق  -ص  941وما بعدها .
( )7نصا اار واصا اال – مرجا ااع سا ااابق ص 81عبا ااد ع القحطا اااني مرجا ااع سا ااابق – ص  042محما ااد الف ا ا ار – مسا ااائل فا ااي الفقا ااه المقا ااارن –
دون طبعه  - 4101 -ص  48أسامة عبد الرزاق – مرجع ساابق – ص 82محماد عباد العزياز الجريساي – علام الانفس الجناائي – دون
طبعاة –  -4100أفااق للطباعاة – ص 042علاي حيادر – درر الحكاام شارح مجلاة األحكاام  -المجلاد ال ارباع -تعرياب :فهماى الحسايني -
دون طبعة  -دار عالم الكتب  -ص.429
( )8إب اراهيم صااعليك  -مرجااع سااابق -ص  48فااارس الشاامري -الشاابهات الدارئااة لحااد الخماار -رسااالة ماجسااتير – جامعااة نااايف للعلااوم
االمنية – 4116م -ص .022
( )9عماد ربيع – مرجع سابق ص .448
( )01محمد محمد القالي – أصول المحاكمات الجنائية – دون طبعة – دار النهلة العربية – القاهرة – ص.448
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الذي يمارس على إرادة الغير فيجعلها تتشكل وفقاً إلرادة من باشر اإلك ار أو هو ذلك التأاير أو

تلك القوة التي تباشر من شخص عمداً لد خر ويترتب على ذلك سلب إرادته أو ينقص منها(.)0

ويمكن للباحث أن يعرف اإلك ار الذي يقع على الشاهد بأنه":لغط يولد رهبةٌ تقوم في نفس

الشاهد تدفعه إلى اإلدالم بشهادته على نحو مخالف للحقيقة ليتفادى نتائج التهديد".
ويتخذ

ر ()4
اإلك ا

الذي يجعل إرادة الشاهد غير حرة شكلين(:)4

األول :اإلكراه المعدم لإل رادة :هو الذي يعدم اإلرادة نهائياً ,بحيث ال يبقى للشاهد ال قدرة وال

اختيار(.)2

الثاني:اإلكراه الذى يعيب اإلرادة :وهو ال يعدم اإلرادة الشاهد بل يلعفها ويأخذ هذا النوع م

اإلكراه صورتي :

األولى :المادية :وهذا الصورة تتم من خ ل المساس بجسد الشاهد بحيث ال يبقى للشاهد ال قدرة
وال اختيار(.)2

الثاني :المعنوي :وهو ينشأ عن وسائل تهديد ال تمس جسد الشاهد وتقتصر على مجرد التأاير
المعنوي بحيث تلعف إرادته ويشترط في هذا النوع من اإلك ار توليد رهبة غير مشروعة في نفس

الشاهد()9

وقد تكون وسيلة االك ار المعنوى تهديداً بسلحاق أذى دون أن يقع فع ً لكنه تهديد يحدث

رهبة فى النفس ويؤار على إرادة الشاهد ويلعفها ويؤار عليها ويذهب بقيمته وان كان ُيبقى عليها
من الوجهه المادية فقط وقد يكون التهديد بسيقاع أذى فى شخص الشاهد أو فى ماله أو فى إيذام
غيرة من أقربائة أو أعزائة ممن لهم ص ت خاصة بهم(.)8

وتجدر اإلشارة إلى أنه ال تبطل الشهادة إذا كان التأاير دينياً أو أخ قياً لحث الشاهد على

قول الصدق وتأدية الشهادة بل على العكس تماماً فسن مال هذا التأاير مطلوب إليقاظ لمير
1

( ) مشار إليه – محمد إبراهيم – مرجع سابق – ص.87
( )2قسم فقهام الشريعة اإلك ار إلي عدة أقسام إك ار مجلئ هو الذي ال يبقى للشخص قدرة وال اختيار إك ار غير ملجائ وهاو يعادم الرلاا وال
يفسد اإلختيار ينظر تفصيل ذلك محمد المحمد – بحث بعنوان أار اإلكا ار فاي المعاام ت المالياة – منشاور مان مجلاة الد ارساات مان مجلاة
الد ارسااات االجتماعيااة – العاادد الااااني نشاار ديساامبر  4110ص  060ومااا بعاادها هاااني عبااد ع الجبياار الط ا ق المكاار والغلاابان بحااث
منشور من مجلة البحوث االس مية – العدد ( - )21ص .8
( )4يتخذ اإلك ار من الفقاه اإلسا مي ناوعين إكا ار تاام وهاو يعادم الرلاا ويفساد االختياار واكا ار نااقص وهاو يعادم الرلاا وال يفساد االختياار.
عبد القادر جرادة – مبادإل قانون العقوبات – المرجع السايق– ص .229
( )4ينظا ا اار ما ا اان تفصا ا اايل اإلك ا ا ا ار الما ا ااادي :عبا ا ااد القا ا ااادر الفا ا ااار – مصا ا ااادر االلت ا ا ازام – مكتبا ا ااة دار الاقافا ا ااة – دون طبعا ا ااة  -ص 81
موسي أبو ملوح  -مصادر االلتزام – دون ناشر  -الطبعة األولاى - 4114 -ص  044إيااد جااد الحاق  -مصاادر االلتازام – دون ناشار
– الطبعة األولى 4116 -ص  022محمد المحمد – مرجع سابق ص .060
( )5ينظا ا اار ما ا اان تفصا ا اايل اإلك ا ا ا ار الما ا ااادي :عبا ا ااد القا ا ااادر الفا ا ااار – مصا ا ااادر االلت ا ا ازام – مكتبا ا ااة دار الاقافا ا ااة – دون طبعا ا ااة  -ص 81
موسي أبو ملوح  -مصادر االلتزام – دون ناشر  -الطبعة األولاى - 4114 -ص  044إيااد جااد الحاق  -مصاادر االلتازام – دون ناشار
– الطبعة األولى 4116 -ص  022محمد المحمد – مرجع سابق ص .060
( )1موسى أبو ملوح – مصادر االلتزام – مرجع سابق -ص  042محمد المحمد – مرجع سابق ص .060
) )8محمد إبراهيم – مرجع سابق – ص.86
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الشاهد وما تأدية اليمين إال نوع من أنواع الحث الديني كما وأن المهابة المنبعاة من اإلحترام

والتبجيل ال تبطل الشهادة بل تبقي الشهادة صحيحة كخوف اإلبن من أبيه أو التلميذ من مدرسه

وهذا ما قلت به محكمة اإلستئناف العليا حيث قلت" :ما ذهبت إليه محكمة المولوع من

إعفام المستأنف عليهما الااني والاالث من المسؤولية تأسيساً على أنهما كانا ينفذا أوامر والدهما هو
أمر غير سائغ وبالتالي فسن ما ذهبت إليه المحكمة يعتبر خطأ في تطبيق القانون"(.)0

يتلح مما سبق أنه يشترط لكي يكون التهديد أو الاأاير مبط ً للشهادة عدة شروط:

أوال :أن يكون دنيوياً ال دينياً.

ثانيا :أن يكون وليد أمر غير مشروع فاتخاذ إجرامات بحق الشاهد كتوقيع عقوبة الغرامة

في حال تخلف عن الحلور أو إصدار أمر باإلحلار قد تتلمن نوعاً من تأاير المادي أو

بنام علي أمر مشروع.
المعنوي إال أنه اتخذ ً
ثالثأ :ع قة السببية أي أن التأاير الذي وقع على الشاهد هو الذي دفع إلي تحريف
شهادته أو بمعني خر لوال التأاير لما حرف الشاهد شهادته.

والدفع ببط ن أقوال الشهود لصدورها تحت تأاير اإلك ار أو التهديد دفع جوهري يجب على

المحكمة مناقشته والرد عليه واال كان حكمها معيباً بالقصور في التسبيب وهذا أكدته محكمة
النق

المصرية بقولها" :وكان من المقرر أن الدفع ببط ن أقوال الشاهد لصدورها تحت تأاير

اإلك ار هو دفع جوهري يجب على المحكمة المولوع مناقشته والرد عليه"(.)4

وال يا ا ا ااؤار إذا كا ا ا ااان اإلك ا ا ا ا ار صا ا ا اااد اًر ما ا ا اان أحا ا ا ااد أط ا ا ا اراف الا ا ا اادعوى أم ال فمت ا ا ا اى اب ا ا ا ات

للقال ا ااي أن الش ا اااهد أدلا ا اى بش ا ااهادته تح ا اات ت ا ااأاير اإلكا ا ا ار والتهدي ا ااد وج ا ااب علا ا اى المحكم ا ااة ع ا اادم
قبا ا ااول شا ا ااهادته ويرجا ا ااع لقالا ا ااي المولا ا ااوع تقا ا اادير درجا ا ااة اإلك ا ا ا ار التا ا ااي وقعا ا اات عل ا ا اى الشا ا اااهد

وماا اادى تاا ااأاير ذلاا ااك عل ا ا اى شاا ااهادته وال رقاباا ااة لمحكم ا ا اة ال ا اانق
ال ا ا انق

علي ا ااه وه ا ااذا م ا ااا قررتا ا ااه محكما ا ااة

المص ا ا ارية بقولهاا ااا" :لقالاا ااي المولاا ااوع السا ا االطة التام ا ااة ف ا ااي تقا ا اادير درجا ا ااة اإلك ا ا ا ار ما ا اان

الوقاا ااائع وها ا اال هاا ااو شا ا ااديد وما ا ااؤار فا ا ااي الشا ا ااخص الواقا ا ااع عليا ا ااه أوالً وال رقاب ا ااة لمحكما ا ااة الا ا اانق
عليه في ذلك"(.)3

( )0نق ً عنعن عبد القادر جرادة – مبادإل قانون العقوبات – مرجع سابق – ص .294
( )2نق

مصري رقم  –419سنه  40ق بتاريخ  0681/9/02نق عن عماد ربيع – مرجع سابق -ص.446

( )3نق

مصري رقم  6سنة  4ق جلسة  0644/9/4مجموعة القواعد القانونية مرجع سابق  -ص .041
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المطلب الخامس
أال يكو ممنوعا م الشهادة

قد يمنع الشخص من الشهادة لسبب يتعلق بصفته أو مهنته أو قرابته أو بسبب المصلحة
العامة وهو ما نتناوله من خ ل الفروع األتية:

 الفرع األول :المنع بسبب الصفة.

 الفرع الثاني :المنوع بسبب المهنة.

 الفرع الثالث :المنع بسبب المصلحة العامة.
 الفرع الرابع :المنع بسبب الزوجية.

الفرع األول
المنع بسبب الصفة

يجب على الشاهد أن يتمتع بالحياد ف يجوز أن تكون صفته في الدعوى تتعار
صفته كشاهد ف

مع

يجوز للشاهد أن يجمع بين صفتي الشاهد والقالي وال بين صفتي الشاهد

وكاتب الجلسة وال بين صفتي الشاهد والمترجم وتبيان ذلك علي النحو اآلتي:

أوال:الخصووووووووم فووووووووي الوووووووودعوى :فا ا ا ا يج ا ا ااوز الجم ا ا ااع ب ا ا ااين ص ا ا اافتى الخص ا ا اام والشاا ا اااهد

وذلا ا ا ا ااك ألن صا ا ا ا اافة الشا ا ا ا ااهادة والخصا ا ا ا اام فا ا ا ا ااي الا ا ا ا اادعوى صا ا ا ا اافتان

متلا ا ا ا ااادتان()0

وعليا ا ا ا ااه ف ا ا ا ا ا

يج ا ا ا ا ااوز أن يس ا ا ا ا ااتمع إل ا ا ا ا ااى الخص ا ا ا ا اام كش ا ا ا ا اااهد عل ا ا ا ا ااى نفس ا ا ا ا ااه أو لنفس ا ا ا ا ااه ف ا ا ا ا ااي أي ح ا ا ا ا ااال م ا ا ا ا اان

األح ا ا ا ا ا ا اوال ماا ا ا ا ا اان الاا ا ا ا ا اادعوى المقاما ا ا ا ا ا ااة

عليا ا ا ا ا ا ااه()4

هاا ا ا ا ا ااذا ما ا ا ا ا ا ااا أكدتا ا ا ا ا ا ااه محكما ا ا ا ا ا ااه اإلسا ا ا ا ا ا ااتئناف

الفلسطينية حيث قلت بأنه" :شهادة الخصم لنفسه ال تقبل
وقلت محكمة النق

الفلسطينية أيلاً":ال يعد الخصم شاهداً وال يجوز سماع شهادته"(.)4

وأكدت محكمة النق

وشخص من يشهد

كبينة"(.)4

المصرية ذلك حيث قررت":يقتلي المغايرة بين شخصي الخصم

له"(.)2

وترجع العلة من ورام ذلك لما يترتب على ذلك حرمانه من حقه في الدفاع(.)0

( )0عباس العبودى– مرجع سابق – ص .448
( )4عمااد ربيااع – مرجاع سااابق – ص  412عبااد ع إباراهيم الكناادرى– اإلسااتجواب وتطبيقاتاه ماان قااانون اإلجارامات والمحاكمااات الجزائريااة
الكويتي– رسالة ماجستير – أكاديمية نايف – 4101م – ص .42
( )4اس ا ا ا ااتئناف فلسا ا ا ا ااطيني دائا ا ا ا ارة رام ع رقا ا ا ا اام ( )4101/6والص ا ا ا ااادر بتا ا ا ا اااريخ 4112/04/44م – منش ا ا ا ااور علا ا ا ا ااي موق ا ا ا ااع المقتف ا ا ا ا اى
http://muqtafi.birzet.edu/courtjudments/cjsearfn
) ) نقررررض فلسررررطيني دائرررررة رام هللا رقررررم ( )2010/114والصررررادر بترررراريخ 2010/05*/10م ،منشررررور منشا ااور علا ااي موقا ااع المقتف ا اى
4

http://muqtafi.birzet.edu/courtjudments/cjsearfn
( )2نقا

مصااري رقاام ( )8040ساانة 28م والصااادر بتاااريخ  -0661/4/49نقا ً عاان سااعيد شااعله – قلااام الاانق

المعارف –  –0668ص .420
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فااي اإلابااات – منشااأة

وعل ا ااى ذل ا ااك فا ا ا يج ا ااوز للخص ا اام أن يك ا ااون ش ا اااهداً عل ا ااى نفس ا ااه أو لنفس ا ااه ف ا ااى ال ا اادعوى

المقاما ا ااة عليا ا ااه ف ا ا اسن كا ا ااان الخصا ا اام يرغا ا ااب فا ا ااي اإلدالم بسفادتا ا ااه أو أقوالا ا ااه فا ا ااى الا ا اادعوى فيا ا ااتم
اسا ااتجوابه وها ااذا ما ااا نصا اات عليا ااه الما ااادة ( )044ما اان قا ااانون البينا ااات الفلسا ااطيني حيا ااث نصا اات
عل ا ا ااى أن":للمحكم ا ا ااة أن تس ا ا ااتجوب م ا ا اان يك ا ا ااون حالا ا ا ا اًر م ا ا اان الخص ا ا ااوم إظه ا ا ااا اًر للحقيق ا ا ااة ف ا ا ااى

الدعوى لكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحالر".

ويقابلها نص المادة ( )012من قانون اإلابات المصري والتي نصت على أن" المحكمة

تستجوب من يكون حال اًر من الخصوم ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه اآلخر".

على ذلك فاالستجواب يوجه ألحد الخصوم في الدعوى أما من ليس طرفاً في الدعوى

فيتم سماعه بصفته شاهداً(.)4

كما ال تجوز شهادة الوصى أو الوكيل فيما هو وصى عليه أو وكيل فيه وال شهادة

الشريك لشريكه وذلك ألن العلة التي منع الخصم من اإلدالم بشهادته متحققة بيقين فيهم كما أن
شأن الحكم القلائي أن يؤار ذات التأاير فيهم ولذلك تنزل شهادة الوصى أو الوكيل فيما هو
موصي فيه أو وكيل فيه وشهادة الشريك لشريكه منزلة شهادة الخصم الذي يباشر الدعوى من

حيث عدم جواز قبولها وردها وهذا ما أكدته محكمة النق

المصرية حيث قلت" :مفادها نص

المادة من قانون اإلابات رقم  42لسنة 0698م أن القانون لم يجعل القرابة أو المصاهرة بين

الخصم وشاهد سبباً لرد الشاهد أو عدم سماع شهادته – ومن باب أولى – سائر ص ت المودة

وما شابها إال أن الشهادة – وعلى ما جرى به قلام هذ المحكمة تختلف عن اإلقرار واليمين

الحاسمة وكذلك اليمين المتممة في أنها تقتلى المغايرة بين شخص الخصم وشخص من يشهد له
وذلك عم ً بالقاعدة السائدة أن الخصم ال يجوز له أن يصطنع لنفسه لما بداخله من شبهة

مصلحته الخاصة فيما يدعى به من معلومات بشأن الواقعة المشهود عليها واذ كانت تلك الخشية
هى المدار في رد الشهادة أو قبولها وهي متحققة بيقين في شهادة الشريك في ملكية العقار إذا ما

تناولت الشهادة وقائع تنتهى إلى الحكم بسخ م العين المؤجرة وتسليمها إلى المؤجر إذ من شأن هذا

القلام أن تحقيق مصلحة الشريكين معاً وهي تطهير العين المملوكة لها من حق اإليجار
المحملة به وخلوها من شاغلها ومن ام يكون الشريك الشاهد قد شهد لنفسه وبطريق اللزوم إفادة

شريكة اآلخر بتلك الشهادة ألن الحكم بسنهام عقد اإليجار يصدر لصالح جميع الشركام في ملكية

العقار سوام من اختصم منهم في الدعوى أو من لم يختصم فيها"(.)4

) )0محمد إبراهيم – مرجع سابق – ص.014
( )4عز الدين الدناصورى وحامد عكاظ  -مرجع سابق – ص .0016
( )4نق

مصري رقم ( )8040سنة  28ق والصادر بتاريخ  -0661/4/49نق ً عن سعيد شعله – مرجع سابق – ص.420
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وذهبت مذاهب الشريعة اإلس مية من(الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة) إلى رد شهادة

الوصى أو الوكيل فيما هو وصى عليه أو موكل فيه للموصى لهم أو الموكل(.)0
ثانيا:

قاضي()2

الدعوى :ذهب جاناب مان

الفقاه()4

بأناه ال يجاوز الجماع باين صافتى الشااهد

والقالااي أو بمعنااى خاار إنااه ال يجااوز للقالااي أن يكااون شاااهداً فااي الاادعوى التااي ينظاار فيهااا

وارجعاوا ذلااك إلااى عاادة أسااباب منهااا أنااه ال يجااوز للقالااي أن يحكاام بعلمااه الشخصااي حسااب نااص

المادة ( )0مان قاانون البيناات الفلساطيني والتاي نصات علاى أناه "ال يجاوز للقالاي أن يحكام بعلماه
الشخصي" يقابلها نص المادة ( )44من قانون اإلابات المصري فل ً على أنه كسائر البشر ال
شك أن يكون متأا اًر بشهادته ف يصح أن يفصل فيها
غر

شخصي في

النازاع()2

()2

كما أنه يجب أن يتحارر القالاي مان كال

ساوام أكاان قالاياً منفارداً أو علاواً فاي هيئاة

المحكماة()9

لاف إلاى

ذلك أنه قد كشف عن اقتناعه برأي معين قبل الفصل في الدعوى المطروحة أمامه(.)8

وال يميل الباحث إلى األخذ بهذا الرأى ويرى بأنهم خلطوا بين منع القالى من الشهادة

وبين عدم ص حية القالى للنظر في الدعوى فالقالى يجوز أن يكون شاهداً في أى دعوى

حتى ولو كانت منظورة أمامه ولكن إذا أدلى بشهادته في دعوى منظورة أمامه ف يكون صالحاً

للنظر فيها ويتوجب عليه يمتنع عن نظرها واال كان حكمه باط ً وهذا ما نصت عليه المادة

( )020من قانون أصول المحاكمات لف إلى ذلك أنه يكون من حق أى خصم أن يطلب ردة

وذلك حسب نص المادة ( )024من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني والمادة( )028من قانون

المرافعات المصرى.

وال يمتد هذا األار بالنسبة للقالي إلى أي دعوى أخرى ولو كانت متشابهة معها أو

مرتبطة بها وكذلك إدالم القالي بشهادته في الدعوى المستعجلة ال يمنعه بعد ذلك من نظر
الدعوى المولوعية التي تتعلق بها إلخت ف

الدعوتين(.)8

( )0أسامة عبد الرازق – مرجع سابق – ص - 91عبد ع اللويحي – مرجع سابق – ص.98
( )4يقصد بالقلاة :أعلام الهيئة القلائية الذي يمارساون عملهام فاي مجلاس القلاام وذلاك للنظار فاي الخصاومات المعرولاة علايهم أو
هااو كاال شااخص يتااولى القلااام ويااتم تعيااين القلاااة إمااا عاان االنتخاااب أو عاان طريااق التعيااين ماان قباال الساالطة التنفيذيااة أو الجمااع بااين
الطريقين .األنصاري حسن النيداني – قانون المرافعات المدنية – دون طبعة – دون دار نشر – ص.8
) ) مفل ا ا ا ا ا ا ا ااح القل ا ا ا ا ا ا ا اااة– مرج ا ا ا ا ا ا ا ااع س ا ا ا ا ا ا ا ااابق – ص  ،428محم ا ا ا ا ا ا ا ااد إبا ا ا ا ا ا ا ا اراهيم – مرج ا ا ا ا ا ا ا ااع س ا ا ا ا ا ا ا ااابق – ص 68محم ا ا ا ا ا ا ا ااد نج ا ا ا ا ا ا ا اام –
3

الوجيز في قانون أصول المحاكمات الجزائية – الطبعة األولى –  -4119دار الاقافة للنشر – ص.402
( )2مفلح القلاة– مرجع سابق – ص .428
( )2محمد إبراهيم – مرجع سابق – ص.68
( )9محمد نجم – الوجيز في قانون أصول المحاكمات الجزائية – الطبعة األولى –  -4119دار الاقافة للنشر – ص.402
( )8مصطفي عياد -مرجع سابق –ص .044
( )8السعدي محمد األزمازي – نظام رد القلاة – بحث منشور فاي المجلاة العلمياة بكلياة الشاريعة والقاانون بطنطاا – العادد الساابع عشار –
 -4110ص 24خالد الكي ني الفرق بين رد القلاة ورد المحكمين – بحاث منشاور فاي مجلاة الحاوار المتمادن – العادد 4119 -0921
عبر موقع http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp
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وهنا تجدر اإلشارة إلى أنه إذا لجأ المدعى عليه إلى إع ن القالي شاهداً في الدعوى

المطروحة أمامه تفصل المحكمة الجلسة وبعد سماع الخصوم في الطلب فسذا رأت أن المدعى

عليه ال يقصد سوى إبعاد المحكمة تقرر إلغام وصرف النظر عنه أما إذا رأت أن المدعي عليه

جاداً في إع نه فتقرر المحكمة إجابته علماً باأنه ال يجوز للقالي المطلوب إع نه أن يكون من
لمن الهيئة التي تنظر الطلب حيث يستبدل بغير أما إذا كان القالي المعلن قالي فرد

فيستدعي قالياً أخر للفصل في جدية

الطلب()0

ويستانى من هذا ويكون للقالي أن يحكم بنفسه

في الطلب إذا لم تكن لديه معلومات شخصية تتعلق بالدعوى(.)4

ثالثا :كاتب الجلسة:

يعرف الباحث كاتب الجلسه هو موظف عام من لمن قلم كتاب المحكمه يقوم بكتابة

محالر الجلسات من بدايتها إلى نهايتها ويوقع عليها وما يلزم لها.
وال يجوز لكاتب الجلسة أن يكون شاهداً في الدعوى التي يحرر محلرها خشيه أن تؤار

شهادته عليه فتحمله على اإلخ ل بشي خر أو أن يتأار بأقوال الشهود فيدفعه إلى اإلدالم
بأقوال ليست وفق قناعاته هذا فل ً عن شغور مكانه حين يؤدي

ال يؤمن على تدوين الشهادات التي تسمع دون أن يكون متأا اًر

الشهادة)4(.

بشهادته)2(.

ألف إلى ذلك أنه

ويرى جانب من الفقة وهو الذي يميل الباحث إليه إلى أنه ال يوجد ما يمنع من أن يكون

الكاتب شاهداً في الدعوى التي يحرر محلرها إذا كانت لديه معلومات شخصية عن واقعة

الدعوى ال يشهد على المعلومات التي كونها نتيجة قيامه بعمله بكتابة اللبط على أن يحل
محله كاتب خر أانام أدائه للشهادة( .)2فل ً عن ذلك فسنه من الصعوبة بمكان قيام الكاتب

باإلخ ل بمحلر الجلسة أو تدوين أقوال الشهود وفق ما هو متأار به وذلك ألن إجابات الشهود
تابت في المحلر ام تتلي عليهم ويوقعها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها وهذا ما

نصت عليه المادة ( )66من قانون البينات الفلسطيني والتي نصت على أن "تابت إجابات الشاهد

في المحلر ام تتلى عليه ويوقعها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها واذا امتنع عن التوقيع
ذكر ذلك وسببه في المحلر" وتتطابق نص المادة سالف الذكر مع نص المادة ( )60من قانون

اإلابات المصري.

( )0عماد ربيع – مرجع سابق – ص  412وما بعدها.
()4عماد ربيع – مرجع سابق – ص  412وما بعدها.
( )4مفلح القلاة – مرجع سابق – ص.426
( )2محمد على سكيكر – تحقيق الدعوى الجنائية وااباتها – الطبعة األولى – 4118م – دار الفكر الجامعي – ص.480
( )2ومن أنصار هذا االتجا فاروق الكي ن ينظر تفصيل ذلك عماد ربيع – مرجع سابق – ص.412
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رابعا :المترجم:
ال يجوز الجمع بين صفتي الشاهد والمترجم وعليه فسنه ال يجوز للمترجم أن يكون شاهداً

في الدعوى التي اختير لها.

وترجع العلة في عدم جواز الجمع بين صفتي الشاهد والمترجم إلى الخشية من أن يتأار
بشهادته في الترجمة(.)0

ويرى الباحث عدم قبول شهادة المترجم وذلك لوجود خشية من أن يتأار المترجم بشهادته

وخصوصاً إذا كان القالي والخصوم مما يجهلون اللغة التي يترجمها.
الفرع الثاني

المنع بسبب المهنة
نصت المادة ( )89من قانون البينات الفلسطيني على أنه:

 -0ال يجوز لمن علم من المحامين أو الوك م أو األطبام أو غيرهم ممن علم عن طريق مهنته
أو صفته بوقائع أو معلومات أن يفشيها ولو بعد انتهام خدمته أو زوال صفته ما لم يكن

ذكرها له مقصوداً به ارتكاب جناية أو جنحه.

 -4يجب على األشخاص المذكورين أع

أن يؤدوا الشهادة متى طلب منهم من أسرها إليهم على

أال يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم".

ويقابلها نص المادة ( )99من قانون اإلابات المصري.
يتلح من النص السابق بأن المشرع قد يحظر على المحامين واألطبام والوك م وغيرهم

ممن علم عن طريق مهنته أو صفته بواقعه أو معلومات أن يفشيها الفتر

التعار

بين واجب

المحافظة على األسرار وواجب الشهادة وأعطي األولوية لواجب المحافظة على األسرار في
األحوال التي حددها القانون أما المحافظة على األسرار الشخصية التي ال ع قة لها بالمهنة ف

توجد حالة التعار

مع واجب أدام الشهادة في حياد تام فالمحافظة على أسرار المهنة وحدها هي

المصلحة الجديرة بالحماية(.)4

ام فيم ا ا ا ااا يتعل ا ا ا ااق ب ا ا ا اااألفراد أو الدول ا ا ا ااة أو
وق ا ا ا ااد اه ا ا ا ااتم اإلسا ا ا ا ا م بحف ا ا ا ااظ األسا ا ا ا ارار سا ا ا ا او ً
المجتما ا ا ااع وأما ا ا اار المسا ا ا االمون بحفا ا ا ااظ أس ا ا ا ارارهم لقولا ا ا ااه (صا ا ا االى ع عليا ا ا ااه وسا ا ا االم)" ا ْل َم َجاااااااااا ِل ُ
ااااااار
ِب ْاأل َ َمانَااااااا ِ َِل َّث ثَ َالثَااااااا َ َم َجاااااااا ِل َ َ
ااااااارام أَ ْو فَ ْ
اااااارام أَ ْو ا ْق ِت ََااااااااُْ َماااااااال ِب َ ْي ِ
ااااااار َحا َ
سااااااا ْف ُ دَم َح َ
َحق"(.)4

( )0مفلح القلاة– مرجع سابق – ص  – 426عماد ربيع – مرجع سابق _ ص .419
( )4محمد إبراهيم – مرجع سابق – ص.011
( )4أبو داود -الحديث رقم .4896
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وقولا ا ااه (صا ا االى ع عليا ا ااه وسا ا االم)":ماااااان سااااااتر مساااااالما د سااااااتر
واآلخاااااااااار

"()0

عليااااااه فااااااي الاااااادنيا

فهاا ا ا ااذ األحاديا ا ا ا ااث النبويا ا ا ا ااة تؤكاا ا ا ااد تح ا ا ا ا اريم إفشا ا ا ا ااام األس ا ا ا ا ارار ونه ا ا ا ا اى اإلس ا ا ا ا ا م

عمن يفشيها وخاصة إذا كانت فيها ملرة.
ولم يبين القانون المقصود بالسر إال أن بع

فقهام القانون عرف السر بأنه "ما يفلي

به اإلنسان إلى أخر مستكتماً إيا من قبل أو من بعد ويشمل ما حفت به من قرائن داله على

طلب الكتمان كما ويشمل خصوصيات اإلنسان وعيوبه التي يكر أن يطلع عليها الناس"(.)4

ويؤخذ على التعريف السابق أنه ال يصلح ألن يكون تعريفاً لسر المهنة أو الصنعة.

بينما عرفها خر بأنه" :واقعة أو صفة ينحصر نطاق العلم بها في عدد محدود من
األشخاص إذا كان امة مصلحة يعترف بها القانون لشخص أو أكار يظل العلم بها محصو اًر في

ذلك النطاق"(.)4

وعرفها االث بأنه":كل ما يلر إفشاؤ شخصاً ما ويستوي في ذلك أن يكون اللرر أدبياً

أو مادياً" بينما يرى البع

بأن المقصود بسفشام السر المهني هو" :اإلفلام بسر من شخص

أؤتمن عليه بحكم عمله أو مهنته أو صناعته في غير األحوال التي يوجب على القانون اإلفلام

أو يجيز(.)2

وعرفها رابع بأنه ":ما يقوم في الذهن مقيداً بوجوب الكتمان"(.)2

ويرى الباحث بأن السر يأخذ مدلوالً مرناً يرجع تقدير إلى قالي المولوع والذي بدور

يرجع في تحديد إلى العرف الجاري وظروف كل حاداة على انفراد .فما ً المري

بمر

العقم قد

يتعامل مع هذا األمر بأنه عادي وأنها مشيئة ع" إال أن مريلاً خر قد يعتبر أنها من األمور التي

تنال من رجولته.

وهذا ما أكدته محكمة النق

المصرية بقلائها " إن القانون لم يبين معنى السر وترك

األمر إلى تقدير القلاة فوجب أن يرجع ذلك إلى العرف وظروف كل حاداة على انفرادها"(.)9

( )0عب اادع محم ااد أب ااو ش اايبة – أحادي ااث األحك ااام – الج اازم الس ااادس– دار الفك اار 1994-م الناشرررر :المكتبرررة اإلسرررالمية عبرررر موقعهرررا
 –http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=10&ID=3672ص.3172
( )4المجما ا ا ا ا ا ااع الفقها ا ا ا ا ا ااي اإلس ا ا ا ا ا ا ا مي – فت ا ا ا ا ا ا ااوى السا ا ا ا ا ا اار فا ا ا ا ا ا ااي المه ا ا ا ا ا ا اان الطبيا ا ا ا ا ا ااه منشا ا ا ا ا ا ااورة عل ا ا ا ا ا ا ااي موقا ا ا ا ا ا ااع طريا ا ا ا ا ا ااق اإلسا ا ا ا ا ا ا ا م
http://ar.islamway.net/falwa/32532.
( )4مشااار إليااه لاادى – أسااامة عماار عسااي ن – الحمايااة الجنائيااة لساار المهنااة – رسااالة ماجسااتير – جامعااة نااايف العربيااة للعلااوم األمنيااة –
ص.48
( )2عارف علي عارف– بحث بعناوان إفشاام السار فاي الفقاه اإلسا مي – بحاث مجلاه اإلسا م– العادد( – )4المجلاد (-)8ديسامبر–4101
ص .4
( )2شريف ادول ادريس – كتمان السر وافشاؤ – الطبعة 0668م – دار النفائي  -ص .018
(  ) 9نق ا ا ا

مصا ا ااري صا ا ااادر سا ا اانة  0624نق ا ا ا ً عا ا اان طا ا ااارق ص ا ا ا ح الا ا اادين محما ا ااد – بحا ا ااث بعن ا ا اوان :مسا ا اائولية الطبيا ا ااب الجنائيا ا ااة –

منشور على موقع .http://www.ssfcm.org/public/artical/index/secid/125/artid/12249
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وعلوووى ذلوووك يمكننوووا تعريوووف السووور بأنوووه" :ه ااو ك اال م ااا تع اارف علي ااه ص اااحب المهن ااة أو
الصا اانعة أانا ااام أو بمناسا اابة أو بسا اابب مهنتا ااه أو صا اانعته وكا ااذلك كا اال ما ااا عها ااد با ااه العميا اال ما اان

معلوم ا ااة أو خب ا اار وب ا اااح ب ا ااه باعتب ا ااار مهنت ا ااه أو ص ا اانعته ول ا اايس رجا ا ا ً عاديا ا ااً إال ف ا ااي الح ا اااالت

التي يرخص له فيها باإلفشام إما اتفاقاً أو قانوناً".

يتلح من التعريف السابق إن صفة السرية تنتفي إذا كانت المعلومات التي حصل عليها

صاحب الصنعة أو المهنة علمها ممن ال تربطهم ع قة خاصة كما تنتفي إذا عرفها ليس بصفته
صاحب مهنة أو صنعة إنما بوصفة رج ً عادياً.
وهذا ما أكدته محكمه النق

وقائع علم بها أانام قيامه بزيارة وديه لبع

الجزائرية حيث أجازت شهادة الطبيب بصفته شاهد عن
أصدقائه(.)0

وتجدر اإلشارة إلى أن هناك فرق بين السر وبين اإللتزام بحفظ السر فالسر هو كل ما
يصل إلى علم صاحب المهنة أو الصنعة من معلومات أانام أو بمناسبة أو بسبب ممارسته للمهنة

أو الصنعة أما اإللتزام بحفظ السر فهو يفر

على صاحب المهنة أو الصنعة أن يلوذ بالصمت

فى كل ما يتعلق بهذا السر إال في الحاالت التي يرخص له القانون فيها باإلفلام أو اإلفشام(.)4
وقد اختلفت األرام في تحديد مفهوم السر المهني إلى ا اة رام:

الرأي األول :يعتمد في تحديد لمفهوم السر المهني على اللرر الذي يترتب من إفشام

السر على سمعة وكرامة مودعه وسميت هذ النظرية بنظرية

اللرر()4

.

الرأي الثاني :يرجع في تحديد نطاق السر إلى العرف وظروف كل حالة على حد ويرى

أصحاب هذا ال أري أنه ليس من اللروري أن يكون السر قد عهد به إلى صاحب المهنة علي أنه
سر وبالتالي يعد س اًر كل أمر يعد بطبيعته أو بحسب الظروف المحيطة به ولو اشترط على

صاحبه كتمانه وسميت هذ الظروف بنظرية األمر س اًر(.)2

الرأي الثالث :يرجع أنصار هذا الرأي في تحديد نطاق السر بوجوب التفرقة ما بين

الوقائع السرية والوقائع المعروفة للناس وأنه ال مجال للحديث عن إفشام السر المهني على الوقائع
التي تكون عامة وعرفت من قبل وماال ذلك الطبيب تجوز شهادته بأن ف ناً أعمى أو أعرج أو

أصم فمال هذ الحاالت ال تعد س اًر فالوقائع المعروفة ال تكون سر بأي حال من األحوال(.)2

( )0نق ا ا ً عا اان داريا ااس محما ااد – بحا ااث بعن ا اوان مسا ااؤولية األطبا ااام المدنيا ااة عا اان إفشا ااام السا اار المهنا ااي – منشا ااور مجلا ااه جامعا ااه دمشا ااق –
العدد األول – مجلد  – 4116- 42ص .424

( )4بومدان عبد القادر– المسؤولية الجزائية للطبيب – رسالة ماجستير – جامعة مولود معمري –  -4101ص.44
( )4أسامة عسي ن – مرجع سابق – ص .62
( )2صالح الصقعبي– مرجع سابق – ص  29عارف علي عارف – مرجع سابق – ص .02
( )2شريف إدريس – مرجع سابق – ص  29صالح الصقصبي -دون دار نشر– مرجع سابق – ص .24
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وقد جام هذا النص ليحمي صاحب سر المهنة أو الصنعة من اإلدالم بشهادة عن واقعة

أو معلومات أطلع عليها بسبب أعمال مهنته كما جام ليمنع المحكمة من أن توقع الجزام المقرر
لإلمتناع عن تأدية الشهادة(.)0
العميل()4

ويبقى المحامي والطبيب والوكيل ملتزماً بسر المهنة وعدم إفشام سر العميل ولو بعد وفاة
كما يبقى اإللتزام قائماً بالنسبة ل طبام والمحامين والوك م

انتهام خدمتهم أو زوال صفتهم ولو اشتهر بين الناس ألن ذلك يؤدي إلى

وغيرهم()4

توكيدها()2

لهم إفشاء السر في حالتي هما:

حتى ولو بعد
إال أنه يمك

األولووووووى :إذا ك ا ااان ذك ا اار له ا اام الس ا اار بقص ا ااد إرتك ا اااب جناي ا ااة أو جنح ا ااة فيج ا ااب عل ا اايهم

اإلخبا ااار عا اان الجا اارم الم ا اراد إرتكابا ااه أما ااا إذا كا ااان الجا اارم قا ااد تا اام إرتكابا ااه فع ا ا ً اا اام بلا ااغ العميا اال
وكيل ا اه أو طبيب ا اه ف ا ا يجا ااوز لها اام إفشا ااام ها ااذا

السا اار()2

وماا ااال ذلا ااك  :طلا ااب الم ا ارأة الحبلا ااى ما اان

طبيبه ا ااا إجهال ا ااها فسن ا ااه يح ا ااق للطبي ا ااب ف ا ااي ه ا ااذ الحال ا ااة إفش ا ااام
الا ا اانق

الس ا اار()9

وق ا ااد قل ا اات محكم ا ااة

المص ا ا ارية بأنا ا ااه (إذا إسا ا ااتطلع أحا ا ااد المتهما ا ااين رأى محاميا ا ااة فا ا ااي إرتكا ا اااب جريما ا ااة وتا ا اام

اإلتفا اااق ما ااع أحا ااد الشا ااهود علا ااى أن يشا ااهدوا زو اًر فها ااذا األما اار ولا ااو أنا ااه سا اار علا اام با ااه المحا ااامي
بحكم مهنته إال أن من حقه بل من واجبه أن يفشيه لمنع وقوع الجريمة)(.)8

من أَ ّس َر إليهم بالسر شريطة أال يكون في القوانين الخاصة بالمهنة ما
الثانية :إذا و َ
افق ْ
يمنع إفشام السر رغم هذ الموافقة كما هو الحال بالنسبة إلى رجل األمن فقد استقر الفقه والقلام
على إعفام رجال األمن عن كشف اسم المرشد السري الذي حصل منه على معلوماته عند اإلدالم

بشهادته أمام

القلام(.)8

ويسا ا ا ا ا ااتوي فا ا ا ا ا ااي الموافقا ا ا ا ا ااة أن تكا ا ا ا ا ااون ص ا ا ا ا ا اريحة أو لا ا ا ا ا اامنية با ا ا ا ا اال يصا ا ا ا ا ااح فيها ا ا ا ا ااا أن
تك ا ا ا ا ااون مفترل ا ا ا ا ااة وذل ا ا ا ا ااك مت ا ا ا ا ااى ك ا ا ا ا ااان ف ا ا ا ا ااي المحق ا ا ا ا ااق أن ا ا ا ا ااه ل ا ا ا ا ااو ك ا ا ا ا ااان العمي ا ا ا ا اال حالا ا ا ا ا ا اًر

( )0عز الدين الدناصورى وحامد عكاظ – مرجع سابق – ص .282
( )4أسامة توفيق أبو الفصل – دستور المحامىن -الطبعة األولى – دوار نشر – ص.486
( )4عماد ربيع – مرجع سابق -ص .404
( )2ارجااح بخياات السااناني – أدب المحااامي فااي الش اريعة اإلس ا مية والق اوانين الولااعية – رسااالة ماجسااتير – جامعااة نااايف العربيااة للعلااوم
األمنية – 4116م – ص.94
( )2هشااام زوياان – مرجااع سااابق -ص  48حم ازة خياااط – أخ قيااات مهنااة وك ا م الخصااومة وأارهااا علااى العدالااة – رسااالة ماجسااتير –
أكاديمية نايف للعلوم األمنية –  -4110ص.014
( )8نق

مصري رقام ( )0666س 4جلساة  0644/04/48أشاار لبياناات الحكام علاى النحاو الساابق صاالح الصاقعبي– مرجاع ساابق –

ص. 014
( )8ناصر ديب سليمان – قانون قوى األمن – معهد التدريب اللباط – غزة  – 4100-ص .004
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أو ق ا ا ا اااد اًر عل ا ا ا ااى اإلفص ا ا ا اااح ألعل ا ا ا اان ع ا ا ا اان
ف بد من توافر الشروط

 -0الصفة :ف

األتية)4(:

موافقت ا ا ا ااه()0

لكا ا ا ا اي تن ا ا ا ااتج الموافق ا ا ا ااة أاره ا ا ا ااا المب ا ا ا اايح

بد أن تصدر الموافقة على إفشام السر من صاحب الحق نفسه فالرلا حق

شخصي لصاحبه ف
بسفشام السر.

يعتد بغير ولو كان زوجاً له أو وكي ً عنه إال إذا كان توكي ً خاصاً

 -4األهلية :ال يعتد بالموافقة علي إفشام السر إال إذا صدرت ممن هو أه ً لها ومناط األهلية
اإلدراك والتمييز فالمجنون والمعتو والصبي ال يملكون األهلية القانونية وبالتالي ف

يعتد

بالموافقة التي تصدر منهم.

 -4سووالمة اإلرادة م و العيوووب :اإلرادة ال تنااتج أارهااا إذا وقعاات تحاات إكا ار أو غلااط أو حتااى لااو
صدرت تحت تأاير مسكر أو مخدر أو تنويم مغناطيسي.
وتجاا اادر اإلشا ا ااارة إلا ا ااى أنا ا ااه إذا تعا ا اادد أصا ا ااحاب السا ا اار فا ا ااي الواقعا ا ااة وكا ا ااان جما ا اايعهم قا ا ااد

أطلع ا ا ا اوا صا ا ا اااحب المهنا ا ا ااة أو الصا ا ا اافة عليا ا ا ااه ف ا ا ا ا يجا ا ا ااوز أن يا ا ا اادلي بالشا ا ا ااهادة عا ا ا اان ها ا ا ااذ
المعلومات إال بموافقتهم جميعاً ف يكفي لرفع هذا القيد موافقة أحدهم أو

بعلهم(.)4

كما يكون للمحامي والطبيب وغيرهم الحق بالصمت أمام أسئلة المحكمة وال يجبر على

أدام الشهادة وال تستطيع المحكمة إجبار على ذلك وال يلع تحت طائلة القانون في حال رفله

اإلجابة على

األسئلة(.)2

الفرع الثالث

المنع بسبب المصلحة العامة

نصت المادة ( )82من قانون البينات الفلسطيني على أنه" :ال يجوز أن يشهد أحد عن
معلومات أو ملمون أوراق تتعلق بأمن الدولة إال إذا كانت قد نشرت بسحدى الطرق القانونية أو

كانت السلطة المختصة قد أذنت بسذاعتها".

ونصت المادة ( )92من قانون اإلابات المصري على أن" :الموظفون أو المكلفون بخدمة

عامة ال يشهدون -ولو بعد تركهم العمل -عما يكون قد وصل إلى علمهم في أانام قيامهم به من

معلومات لم تنشر بالطريق القانوني ولم تأذن السلطة المختصة من إذاعتها ومع ذلك فلهذ
بنام على طلب المحكمة أو أحد الخصوم"
السلطة أن تأذن لهم في الشهادة ً
( )0اشااترط الاابع
المري

أن تكااون موافقااة العمياال علااي إفشااام ساار كتابااهً ينظاار فااي هااذا ال ارأى خالااد علااي الااوزان – بحااث بعن اوان حفااظ الساار

وكتمانه منشور على موقع Faculty.ksu.edu.sa/alwazzan/deslip.

( )4أسامه عسي ن – مرجع سابق – ص .020
( )4أمين مدني – مباديم إستق ل وقانون مهنة المحاما – بحث منشور في مجلة المحاما – العدد الخامس – 0668م – ص.00
( )2راجح بخيت السناني – مرجع سابق – ص.92
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يتلح من النصين السابقين بأن ك ً من المشرع الفلسطيني والمشرع المصري قد منع

من اإلدالم في الشهادة تحقيقاً للمصلحة العامة والتي تكمن في حماية أسرار الدولة

ومؤسساتها(.)0

ويرى الباحث بأن نص قانون اإلابات المصري سالف الذكر كان معيباً من عدة نواحي

وهي على النحو اآلتي:

 -0حصر نطاق عدم اإلدالم بالشهادة ألسباب تتعلق بالمصلحة العامة بالموظفين أو المكلفين
بالخدمة العامة وانه كان من األفلل لو لم يحصر نطاق اإلدالم بالشهادة ألسباب تتعلق

بالمصلحة العامة بأشخاص معنيون وترك األمر مطلقاً حتي يوفر حماية أكبر ألسرار الدولة

ومؤسساتها.

 -4حصر عدم إدالم الموظفون والمكلفون بالخدمة العامة فقط من المعلومات التي وصلت إلى
علمهم أانام قيامهم بعملهم وكان من األفلل لو منع الموظفون والمكلفون بالخدمة العامة من

اإلدالم بشهادتهم عن المعلومات التي وصلت إلى علمهم أانام أو بسبب أو بمناسبة عملهم.

وتكمن الحكمة من المنع من اإلدالم بالشهادة في الحالة التي قررها قانون البينات
الفلسطيني والحالة التي قررها قانون اإلابات المصري إنما تقررت تحقيقاً للمصلحة العامة وهي
المحافظة على أسرار الدولة ومؤسساتها(.)4

ويقصد بأسرار الدولة بأنها":كل األسرار المتعلقة بالمصالح العلياا للدولاة وتشامل المعلوماات
واألشيام والواائق واألخبار التي تخص الدولة وس متها"(.)4
( )0يعاارف الاابع

الموظااف العااام بأنااه" :هااو الشااخص الااذي يعهااد إليااه بعماال دائاام فااي خدمااة الم ارفااق التااي تاادار بطريااق مباشاار بواسااطة

السلطات اإلدارية المركزية أو المحلية أو المرفقية ويشغل وظيفة داخل النظام اإلداري الاذي يعمال فياه" بينماا عرفاه خار بأناه" :كال شاخص
ام كانات مركزياة أو ال مركزياة محلياة أو مصالحية يباشار هاذ الخدماة مؤقتاة أو
يتولى أدام خدماة مان مرفاق عاام تادير السالطة اإلدارياة ساو ً
دائمة وذلك مقابل راتب يتقالا مان الميزانياة العاماة أو الخاصاة ويتباع ألحكاام التقاعاد داخال فاي الما ك الخااص باالموظفين" بينماا عرفاه
خر بأنه" :الشاخص الاذي يعهاد إلياه عمال دائام فاي مرفاق عاام يادار بطرياق مباشارة" هاذا وقاد عرفات الماادة ( )0مان قاانون الخدماة المدنياة
الفلسطيني رقم ( )2لسنه 4112م ( )1الموظاف بأناه " :الشاخص المعاين بقارار مان جهاة مختصاة لشاغل وظيفاة مدرجاة فاى نظاام تشاكي ت
الوظااائف المدنيااة علااى موازنااة إحاادى الاادوائر الحكوميااة أي ااً كاناات طبيعيااة تلااك الوظيفااة أو مسااماها" بينمااا عرفتااه محكمااة القلااام اإلداري

المصااري بأنااه "الشااخص الااذي يعااين بصاافة مسااتقرة غياار عارل اة للمساااهمة فااي عماال دائاام فااي خدمااة مرفااق عااام تاادير الدولااة أو أحااد
أشاخاص القااانون العااام" ويقصاد بعبااارة المكلفااين بخدماة عامااة هاام األشااخاص المنااوط بهاام أدام عمال يشااكل خدمااة عامااة دون أن تكااون لهاام
مرتبااات يتقالااونها علااى ذلااك ماان الدولااة أو إحاادى الهيئااات المحليااة والجاادير بالااذكر أن المقصااود بااالمكلفون بخدمااة عامااة ال يعنااي فقااط
موظفي الدولة بل تتسع لتشمل موظفي الهيئات التابعة لها كالمجالس البلدياة والجامعاات وتشامل كاذلك موظفاو المصاالح الحكومياة كأعماال
البريااد والتليفااون والتلغ اراف كمااا تشاامل موظف اوا المؤسسااات العامااة وشااركات القطاااع العااام وكااذلك الموظفااون الااذين يااديرون أم ا ك الدولااة

الخاصاة(.ينظر تفصيل ذلك لدى :ص ح الناهي – مرجع ساابق – ص  28أحماد أباو الوفاا – المرافعاات المدنياة والتجارياة –
الطبعاة الخامساة عشار -منشااأة المعاارف  –0661 -ص  986عباد العزيااز العنازى-النظاام القااانونى النتهاام خدماة الموظااف

العام -رسالة ماجستير -جامعه الشرق األوسط4104-م -ص 41صالح الصقعبى -مرجع سابق – ص.24
( )4هشام زوين – مرجع سابق – ص .49
( )4صالح عبد العزيز الصقبصى – مرجع سابق – ص .26
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ويمكن لنا ذكر أمالة على أسرار الدولة على النحو اآلتي:

 -0المعلومات العسكرية:وهي الحقائق واألنباام التاي تعاد بطبيعتهاا مان األسارار العساكرية وتشامل
المعلوما ااات العس ا ااكرية وس ا ااائل دف ا اااع الدول ا ااة وعملياتها الحربي ا ااة وحجم قواته ا ااا العس ا ااكرية ون ا ااوع
األسلحة وأساليب قتال الدولة وغيرها(.)0

 -4المعلومات السياسية :ويقصد بها الحقائق التي تتعلق بق اررات الحكومة من شؤون السياسة
الخارجية أو الداخلية والتي تنوى الحكومة السير عليها متى كانت مرتبطة بشؤون الدفاع عن

الب د ولو بطريق غير مباشر وماال ذلك إفشام أهم القلايا التي يمكن أن تاير خ فات
المذهبية أو العرقية أو

الطائفية)4(.

 -4المعلومات الدبلوماسية :وهي تتعلق بملمون الرسائل أو اإلتصاالت المتبادلة بين وزير
الخارجية وبين ممالي الدولة السياسيين(.)4

 -2المعلومات االقتصادية :وهى مجموعه البيانات الخاصة بالسياسات المالية للدولة وحالة
المواد التموينية والمخزون اإلستراتيجي والحالة

النقدية(.)2

 -2المعلومات الصناعية والعلمية :ويقصد بها الحقائق واألخبار المتعلقة بنواحي اإلنتاج على
إخت ف أنواعها والتي تهم شؤون

الدفاع(.)2

 -9المواد واألشيام العسكرية :فهي ذات الكيان المادي المحسوس وتشمل على وجه الخصوص
األسلحة والذخائر واآلالت والمعدات والمواد الكيميائية

وغيرها(.)9

 -8الواائق األمنية :ويقصد بها جميع أنواع الكتابات والمذكرات والتقارير والمخابرات والخطط
والخرائط وغيرها من الوسائل التي تتلمن معلومات أو أخبار تتعلق بالدفاع عن الب

د(.)8

 -8األخبار العسكرية :ويقصد بها األخبار المتعلقة بالشؤون العسكرية واإلستراتيجية كسنسحاب
الجيش أو حصول كاراة في مصنع

حربي(.)8

 -6المعلومات المتعلقة بالتحقيق فى جرائم إفشام أسرار أمن الدولة :وهي تتناول المعلومات

المتعلقة بالتدابير واإلجرامات التي تتخذ للكشف عن جرائم األمن الخارجي وماال ذلك إستدالت

الشرطة ورجال المخابرات(.)6
( )0شريف ادريس – مرجع سابق – ص .82

( )4أسامة عسي ن – مرجع سابق – ص .048
( )4صالح الصقعبي – مرجع سابق -ص .92
( )2شريف إدريس – مرجع سابق – ص .88
( )2أسامة عسي ن – مرجع سابق – ص 048.
( )9صالح الصقعبي – مرجع سابق – ص .98
( )8شريف إدريس – مرجع سابق – ص .88
( )8أسامة عسي ن – مرجع سابق – ص .048
( )6شريف إدريس – مرجع سابق – ص .86
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والج ا ا ا اادير بال ا ا ا ااذكر أن ا ا ا ااه إذا خ ا ا ا ااالف الش ا ا ا ااخص وفقا ا ا ا ااً لق ا ا ا ااانون البين ا ا ا ااات الفلس ا ا ا ااطيني أو

الموظا ا ااف والمكلا ا ااف بالخدما ا ااة العاما ا ااة وفق ا ا ااً لقا ا ااانون اإلابا ا ااات المصا ا ااري ألحكا ا ااام قا ا ااانون اإلابا ا ااات

المصا ااري فا ااي الشا ااهادة ف ا ااى ها ااذا الشا ااأن وأدل ا ااى بشا ااهادته عا اان األم ا ااور الممنوعا ااة كانا اات ش ا ااهادته

باطلا ااة وال يج ا ااوز للمحكما ااة أن تؤس ا ااس حكمه ا ااا عليها ااا واال ك ا ااان حكمه ا ااا با اااط ً وال ا اابط ن هن ا ااا
متعلق بالنظام العام لتعلقه بحماية أسرار الدولة

ومؤسساتها(.)0

وياور التساؤل حول المنع بسبب المصلحة العامة حول مدى جواز إجبار الممالين

الدبلوماسيين على اإلدالم بشهادتهم وذلك لما يتمتع به هؤالم من حصانة دبلوماسيةا

إن الحصانة التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي لرورة تقتليها مهام وظيفته ليؤدي
عمله في جو من الطمأنينة بعيداً عن المؤارات من الدولة المعتمد لديها ولئن كان يستتبع إعفام
الممال الدبلوماسي من الخلوع للقلام األقليمى في الدولة األخيرة عدم االلتزام باإلدالم بمعلومات

كشاهد أمام القلام في أي دعوى مدنية أو جزائية بحيث ال يجوز إكراهه علي أدائها أو إجبار
على الماول أمام السلطات المحلية المختصة إال أن قواعد العرف الدولي تقتلي معاونة هذ

ام من
السلطات من أدام واجبها حتي كان ادالؤ بمعلوماته ليس فيه مساس بعمله أو بدولته سو ً
تلقام نفسه أو بنام على موافقة الجهة التي يتبعها وال يعد ذلك تنازالً عن الحصانة القلائية(.)4
ً
الفرع الرابع

المنع بسبب الزوجية
نصت المادة ( )88من قانون البينات الفلسطيني على أنه"ال يجوز ألحد الزوجين أن يفشي

بغير رلام اآلخر ما أبلغه إليه أانام قيام الزوجية أو بعد إنفصالها إال من حالة رفع دعوى من
أحدهما على اآلخر أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على اآلخر"
ويتطابق النص السابق مع نص المادة ( )98من قانون اإلابات المصري.

وقد جام الحظر للمودة والرحمة والتى هي جوهر وأساس الع قة الزوجية بما يستتبع ذلك
تصور إفلام أحد الزوجين إلى اآلخر بأمور لم يكن ليطلع عليها أحد وكان من ال زم حماية هذ

األسرار التي أفلى كل منهما إلى اآلخر بها ولذلك أجاز المشرع أن يمتنع أحد الزوجين عن
اإلدالم بشهادته لد اآلخر بهذ الوقائع(.)4
ويبقى هذا المنع طالما بقيت الع قة الزوجية كما يستمر بعد إنفصالهما وال يسرى هذا

المنع على ع قة الخطبة وذلك ألن مال هذا المنع يكون على حساب العدالة والحق(.)2
( )0عز الدين الدناصورى وحامد عكاظ – مرجع سابق – ص  284هشام زوين – مرجع سابق – ص .49
( )4نق

مصري رقم ( )044سنة  24ق جلسة  – 0688/4/6سعيد شعله -مرجع سابق -ص .462

( )4هشام زوين – مرجع سابق – ص  49عز الدين الدناصورى وحامد عكاظ – مرجع سابق – ص .282
( )2ناظم عويله – مرجع سابق – ص .014
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واستانى المشرع من هذا القيد الحاالت اآلتيه:
األولي:حالة الرلا فسذا رلي أحد الزوجين بأن ُيح َل زوجه من واجب الكتمان فيما يتعلق
باألمور التي أفلى إليه بها وأطلع عليها وذلك ألن المنع تقرر أص ً لمصلحة الزوجية وطرفيها
فيرتفع واجب الكتمان وعدم اإلفشام الواقع على كل من الزوجيين برلا الزوج اآلخر على الشهادة

وعدم االعت ار

على اإلدالم بها أو مناقشته

إياها)0(.

الثانية :وهي حالة رفع دعوى من أحد الزوجين على اآلخر أياً كان مولوع الدعوى أو

نوعها فسن ذلك يرفع عن الزوج اآلخر واجب الكتمان الذي تفرله عليه مصلحة األسرة وذلك ألن

رفع الدعوى من أحد الزوجين علي اآلخر يحمل في ذاته الدليل علي انعدام الاقة واأللفة.

ويذهب الرأى الراجح إلى أنه ليس بمجرد رفع الزوج دعوى على الزوجة يعفيه من واجب
الكتمان وانما يحل الزوج المدعي عليه فقط من واجب الكتمان دون الزوج

المدعي)4(.

الثالثة :وهى حالة إقامة دعوى على أحد الزوجين بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على

اآلخر فسذا أقيمت الدعوى فسن ذلك يحل الزوج اآلخر المجني عليه من واجب الكتمان دون الزوج
مرتكب الجناية أو

الجنحة)4(.

يترتب على مخالفة الحظر من قبل أحد الزوجين بط ن الشهادة وال يجوز للمحكمة
اإلعتماد عليه كدليل وتجدر اإلشارة إلى أن البط ن المشار إليه هو بط ن نسبي ف يجوز أن

تتخذ من تلقام نفسها وال يصح أن يتمسك به إال من تقرر لمصلحته (.)2

وياور التساؤل حول مدى اعتبار وجود خصومة بين الشاهد ومن يشهد عليه مانعاً من

قبول شهادتها

ج ا ا ا ااامت نص ا ا ا ااوص ق ا ا ا ااانون البين ا ا ا ااات الفلس ا ا ا ااطيني وك ا ا ا ااذلك نص ا ا ا ااوص ق ا ا ا ااانون اإلاب ا ا ا ااات

المصري من نص يعالج أار وجود خصومه بين الشاهد والمشهود عليه.

إال أن فقه ا ا ااام الشا ا ا اريعة اإلسا ا ا ا مية اتفقا ا ا اوا عل ا ا ااى أن الع ا ا ااداوة ب ا ا ااين الش ا ا اااهد والمش ا ا ااهود

علي ا ااه ت ا ااؤدي إل ا ااي ع ا اادم قب ا ااول الش ا ااهادة ذل ا ااك إذا كان ا اات ع ا ااداوتهم دنيويا ا اة ف ا ااي م ا ااال أو ج ا ااا أو
خصام (.)2
[

( )0مفلح القلاة – البينات – مرجع سابق – ص .094
( )4ناظم عويله – مرجع سابق – ص .012
( )4مفلح القلاة – البينات – مرجع سابق – ص .094
( )2عز الدين الدناصورى وحامد عكاظ – مرجع سابق – ص  289وهشام زوين – مرجع سابق – ص .48
( )2برها ااان الا اادين أبا اان الوفا ااام إبا ا اراهيم – مرجا ااع سا ااابق  -ص  064أحما ااد فتحا ااي بهنس ا ااي – مرجا ااع سا ااابق – ص  68وما ااا بع ا اادها
شهاب عبد ع  -مرجع سابق – ص  082فارس الشمري – مرجع سابق – ص.64
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وأما إذا كانت العداوة دينية ف تأاير لهذ العداوة على قبول الشهادة ولذلك تقبل شهادة

المسلم على غير المسلم مع وجود العداوة بينهما ألنها عداوة دينية(.)0
وقد قلت محكمة النق

المصرية بأن:

 -0الشهادة ذات حجية متعدية ألن ما يابت بها أحد الخصوم يعد اابتاً بالنسبة للخصم اآلخر

وذلك إعتبا اًر بأن من صدرت منه الشهادة شخص عدل ال يقصد بها تحقيق مصلحة ألحد أو

ملارته ولهذا األار واعتبارات العدالة فسنه يجب أال يقوم بالشاهد مانع من موانعها من شأنه

أن يدع للميل بشهادته لخصم على خر سبي ً ومن هذا القبيل أن تكون بين الشاهد ومن
يشهد عليه خصومه فقد ورد في الحديث الشريف":ال تقبل شهادة خصم وال ظنين وال ذي"....

واذ خلت مواد قانون اإلابات المنظمة لشهادة الشهود فالباب الاالث من نص يعالج أار وجود

خصومة بين الشاهد والمشهود عليه فليس أمام القالي من سبيل إال أن يلجأ إلى مبادإل

الشريعة اإلس مية التي تقلي بأن قيام هذ الخصومة يعد مانعاً للشهادة باعتبار هذ المبادإل

المصدر الرئيسى للتشريع بنص المادة الاانية من الدستور والمرجع األصيل عند غياب النص

وجود العرف طبقاً لما نصت عليه المادة األولى من القانون المدني فيبنى على ذلك فسذا ما
طعن الخصم على أقوال الشاهد بوجود خصومة بينهما بما منعه من اإلدالم بأقواله دون ميل

وأقام الدليل على ذلك تعين على المحكمة أن تمحص دفاعه وتحققه قبل أن تحكم في النزاع
فسن هي لم تفعل وأستندت إلى أقوال هذا الشاهد رغم الطعن بفسادها وقع الحكم باط

ً(.)4

وتجدر اإلشارة إلى أن قانون اإلابات المصري ألاف شرطاً جديداً يشترط في الشاهد وهو

أال يكون الشاهد محكوماً عليه بعقوبة جناية حيث نصت المادة ( )42من قانون العقوبات

المصرى رقم ( )28لسنة  0648على أن:

" كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا اآلتية:
ثالثا :الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إال على سبيل اإلستدالل ".

يتلااح ماان الاانص السااابق بااأن المشاارع المصااري ألاااف شاارطاً جديااداً لقبااول شااهادة الشاااهد

وهااو أال يكااون محكومااً عليااه بعقوبااة جنايااة كمااا ويتلااح بأنااه ال يكفااي بااأن يكااون الشاااهد أن يكااون

مرتكباً لجناية بل يجب أن يكون محكوم عليه بعقوبة جناية فما ً لو إرتكب الشاهد جريمة من ناوع
جناية إال أن المحكمة عاقبته بعقوبة جنحة استعماالً للرأفة ف ينطبق النص ويجب علي المحكمة
تحليفه

اليمين()4

وهو ما أكدته به محكماة الانق

المصارية حياث قلات باأن":إذا الاابات مان الحكام

( )0عبد ع القحطانى – مرجع سابق – ص  062أحمد فتحى بهنسي – مرجع سابق – ص .66
( )4نق

مصري رقم  242س  26ق في جلسة  0664/00/02سعيد شعلة – مرجع سابق – ص .422

( )4هشام زوين – مرجع سابق – ص .094
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أن الش ا ا اااهد ل ا ا اام يحك ا ا اام علي ا ا ااه بعقوب ا ا ااة جناي ا ا ااة وانم ا ا ااا حك ا ا اام بحبس ا ا ااه ف ا ا ااي جناي ا ا ااة ف ا ا ااسن الم ا ا ااادة

( )42من قانون العقوبات ال ينطبق حكمها عليه"(.)0

ويقتصر عدم قبول شهادة المحكوم عليه بعقوبة جناية إال على سبيل اإلستدالل على مدة
العقوبة فسذا طُلب إلدالم الشهادة قبل تنفيذ العقوبة أو بعد تنفيذها فسنه تقبل شهادته ويترتب على

هذا نتيجة غير معقولة بالنسبة للمحكوم عليه باإلعدام وهي قبول شهادتة رغم وجود في السجن

انتظا اًر للتنفيذ على الرغم من أنه محكوم عليه بأشد العقوبات الجنائية ولذلك يرى البع

وبحق

أنه ال مفر من اعتبار مدة إيداعه في السجن من وقت الحكم حتى اتمام التنفيذ مدة عقوبة ألن
هذ المدة ليست إال تمهيداً لتنفيذ الحكم وبالتالي فسنه ال يصح قبول شهادته خ ل هذة المدة إال
على سبيل

اإلستدالل(.)4

وال يترتب بط ن الشهادة التي تصدر من الشاهد المحكوم عليه بعقوبة جناية مدة العقوبة

بل تعتبر هذ الشهادة على سبيل االستدالل يترك تقديرها للقالي وهذا ما أكدته محكمة النق

المصرية حيث قلت بأنه" :إذا حلف الشاهد المحكوم عليه بعقوبة جناية مدة العقوبة فى خ ل
فترة الحرمان من إدائه ف

بط ن وتظل هذ الشهادة في حقيقتها وفي نظر القانون من قبيل

اإلستدالل التي يترك تقديرها القالي إذ ال يجوز أن يترتب البط ن على اتخاذ لمان على سبيل

اإلحتياط قلي به القانون عندما أوجب أدام اليمين حم ً للشهادة على قول الصدق"(.)3

ويؤيد الباحث ما ذهب إليه المشرع الفلسطيني من عدم النص على حرمان المحكوم عليه

بعقوبة جناية من الشهادة وذلك ل سباب اآلتية:

 -0أن الشهادة ال تعتبر ميزة بل تعتبر واجب واالمتناع عن أدائها يعتبر جريمة يعاقب عليها.

 -4قد تكون شهادة الشاهد بعقوبة جناية جوهرية في الدعوى فما الذي يمنع من سماع شهادتها
خصوصاً أن الشهادة تخلع أوالً وأخي اًر إلى تقدير القالي.
 -4ال يعني أن الشخص عوقب بعقوبة الجناية أنه إرتكب جريمة مخلة بالشرف أو األمانة مما يستتبع
عدم الاقة بل من الممكن أنه عوقب بعقوبة الجناية بأن قام بعمل سياسي أو انتمى إلى حزب أو
جماعة غير مرخصة.

 -2تخلع الشهادة أوالً وأخي اًر إلى تقدير القالي.

( )0نق

مصري رقم  0002سنة  48ق والصادر بتاريخ 0628/00/4م نق ً عن محمد إبراهيم – مرجع سابق – ص.044

( )4نق

مصري رقم  809سنة 42ق والصادر بتاريخ 0692/9/44م نق ً عن محمد إبراهيم – مرجع سابق – ص.044

( )4عماد ربيع – مرجع سابق – ص .420
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المبحث الثاني
الشروط الواجب توافرها في الشهادة

يشترط فى الشهادة أن تؤدى أمام المحكمه وبصورة شفهية وموافقتها للواقعة وللدعوي وأن تؤدى

فى خصومة وهو مانتناولة فى المطالب اآلتية:

 المطلب األول :أن تؤدي الشهادة أمام القالي وبصورة شفهية.
 المطلب الااني :موافقة الشهادة للواقعة.

 المطلب الاالث :موافقة الشهادة للدعوى.
 المطلب الرابع :أن تؤدى في خصومه.

المطلب األول
أ تودي الشهادة أمام القاضي وبصورة شفهية
ونستعرض موضوع هذا المطلب فى الفرعي اآلتيي :



الفرع األول :أن تؤدى الشهادة أمام القالي.

الفرع الااني :أن تؤدى الشهادة بصورة شفهية.

الفرع األول
أ تودى الشهادة أمام المحكمة

ويشااترط فااي الشااهادة أن تااؤدى أمااام القالااي وفااي مجلااس المحكمااة أو

القلااام()0

س اوام

أكاناات أمااام المحكمااة ذاتهااا التااي تنظاار الاادعوى مولااوع الشااهادة أو أمااام قالااي خاار فااي حالااة
اللرورة()4

وال معنى للشهادة شرعاً أو قانوناً إذا لم تكن أمام القالي لعدم حصول مقصودها(.)4

وه ا ااذا م ا ااا أكدت ا ااه محكم ا ااة التميي ا ااز األردني ا ااة حي ا ااث قل ا اات بأن ا ااه" :الش ا ااهادة المعتبا ا ارة ه ا ااي

الت ا ااي يؤديه ا ااا أم ا ااام

المحكم ا ااة"()2

وعل ا ااى ذل ا ااك فا ا ا يعت ا ااد بالش ا ااهادة الت ا ااي ت ا ااؤدى أم ا ااام الخبي ا اار وال

يص ااح اإلس ااتناد عليها ااا وح اادها ف ااي الحكا اام فه ااي ليس اات دلا ااي ً قانونيا ااً تص ااح إقاما ااة الحك اام عليها ااا

إال إذا اعتب ا ا ا ا ا ا ا ا اارت المحكم ا ا ا ا ا ا ا ا ااة الش ا ا ا ا ا ا ا ا ااهادة أم ا ا ا ا ا ا ا ا ااام الخبي ا ا ا ا ا ا ا ا اار مج ا ا ا ا ا ا ا ا اارد قرين ا ا ا ا ا ا ا ا ااة قل ا ا ا ا ا ا ا ا ااائية
( )0عبد ع القحطانى – مرجع سابق – ص  081بدرية حسونة – مرجع سابق – ص.82
( )4نبيلة رس ن – مرجع سابق – ص .82
( )4سعيد العسيري – مرجع سابق – ص .442
( )2تمييز أردني جزام رقم ( )82/088سنة 0682م نق ً عن محمد صبحي نجم – مرجع سابق – ص.444
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وه ا ااذا م ا ااا قل ا اات ب ا ااه محكم ا ااة ال ا اانق

المصا ا ارية" :م ا ااا يجري ا ااة الخبي ا اار م ا اان س ا ااماع ش ا ااهود ل ا اايس

تحقيقا ااً واعتب ااار مج اارد قرين ااة قل ااائية مل ااافة إل ااى قا ارائن أخ اارى ي ااؤدي إل ااى النتيج ااة الت ااي إنته اات

إليها محكمة المولوع من تكوين عقيدتها"(.)0

هذا ويجب أن يتوافر في المحكمة التي تؤدي الشهادة أمامها العدد المطلوب من القلاة

على حسب ما نص القانون المتعلق بتشكيلها واال كان اإلجرام الذي اتخذته المحكمة بسماع أقوال
الشهود باط ً بط ناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام(.)4
كما يشترط أن يكون القلاة المشكلة منهم المحكمة لهم والية القلام وتكون لهم الوالئية

القلائية إذا تم تعينهم بقرار من

الرئيس()4

وأن يكونوا إشتغلوا فى القلام بعد أدام اليمين القانوني

كما يشترط لتوافر الوالية القلائية فى القالي أن يراعي في نقلهم وترقيتهم القواعد واإلجرامات

المنصوص عليها بنظام القلام(.)2
وعلى ذلك ف

تكون الشهادة معتبرة إذا أداها أمام قالي منتهية واليتة القلائية كأن

يكون مستقيل ما ً وال يجوز أن يبني عليها الحكم(.)2
[

وال يفهاام ماان أنااه يجااب أن تااؤدى الشااهادة فااي مجلااس القلااام أو أمااام القالااي بأنااه يشااترط

سبق الدعوى في الشهادة فمن الممكن أن تؤدى الشهادة أمام مجلس القلام ولو با دعاوى وهاذا
مااا نصاات عليااه المااادة ( )012ماان قااانون البينااات الفلسااطيني والتااي نصاات علااى أنااه":يجااوز لماان
يخشى فاوات فرصاة اإلستشاهاد بشااهد أماام القلاام أن يطلاب فاي مواجهاة ذوي الشاأن ساماع ذلاك

الشاهد" يقابلها نص المادة ( )96من قانون اإلابات المصري.

ويتلح من النصاين الساابقين بأناه ال يشاترط سابق الادعوى لقباول الشاهادة فمان الممكان أن

تؤدى الشهادة بنام على طلب وليس دعوى(.)9

( )0نق

مصري رقم  698س  26ق تاريخ 0662/0/04نق ً عن عز الدين الدناصورى وحامد عكاظ – مرجع سابق – ص . 908

( )4مأمون س مة اإلجرامات الجنائية – الجزم الاالث – دار الفكر العربي –  -0686ص .06

( )4نصاات المااادة( )9فقاار ( )4ماان قااانون الساالطة القلااائية رقاام ( )02لساانة  4112أن" :يعااين أو يرقااى القلاااة بق ارار ماان رئاايس الساالطة
الوطنيااة الفلسااطينية بنااام علااى تنساايب مجلااس القلااام األعلااى بعااد توصاايه ماان لجنااه التعيينااات أو ماان دائارة التقياايم والترقيااة بحسااب الحااال
وتكااون الترقيااة علااى أساااس األقدميااة وعناصاار الكفااامة بمااا فيهااا نتااائج الاادورات التدريبيااة " ويقابلهااا نااص المااادة ( )22ماان قااانون الساالطة
القل ااائية رق اام ( )29لس اانه 0684والت ااى نص اات عل ااى أن ااه " :يك ااون ش ااغل الوظ ااائف القل ااائية سا اوام ب ااالتعيين أو الترقي ااة بقا ارار م اان رئ اايس
الجمهورية.
( )2أحمد السيد صاوى – الوسيط في شرح قانون المرافعات – دار النهله العربيه –  -0680ص .88
( )2مأمون س مة – مرجع سابق – ص .41
( )9وق ااد اش ااترطت مجل ااه األحك ااام العدلي ااة س اابق ال اادعوى ف ااي قب ااول الش ااهادة وه ااذا م ااا نص اات علي ااه الم ااادة ( )0969والت ااي نص اات عل ااى
" يشترط سبق الدعوى في الشهادة بحقوق الناس" ويجب في هذ الدعوى وجود شرطين:
الشرط األول :أن تكون الدعوى المسبوق هي نفس الدعوى التي شهد بها الشهود فسذا كانت الشهادة في دعوى محالفه ف تقبل .
الشرط الااني :ويشترط في الدعوى أن تكون صحيحة فلذلك لو كانت الدعوى غير صحيحة ال مقام الشهود.
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وهذا ما أكدته محكمة النق

المصرية أيلاً في حكمها عند تعريف الشهادة حيث قلت

أن":الشهادة هي إخبار صادق في مجلس الحكم بلفظة الشهادة إلابات حق على الغير ولو ب

دعوى"(.)0

والحقيقة أن لسماع الشهود بمعرفة المحكمة فوائد عدة منها:أن المحكمة تستمد قناعتها من

الاقة التي توحي بها أقوال الشهود كما يمكن للمحكمة من أن تكشف التحريفات التي قد تصدر
من الشاهد(.)4

الفرع الثاني
أ تودى الشهادة بصورة شفوية

نصت المادة ( )68من البينات الفلسطيني على أن تؤدى الشهادة شفاهة وال يجوز للشاهد
اإلستعانة بمفكرات مكتوبة إال بسذن المحكمة كلما دعت اللرورة إلى ذلك"

يتطابق نص المادة سالف الذكر مع نص المادة ( )61من قانون اإلابات المصري.
ويتلح من النص السابق أنه يجب أن تؤدى الشهادة بصورة شفهية وال يجوز للشاهد أن
يعتمد في شهادته إال على ذاكرته وال يجوز أن يتلو الشهادة من ورقة مكتوبة أو أن يستعين بأية

مذكرة إال إذا دعت اللرورة وطبيعة الدعوى إلى ذلك وبعد موافقة المحكمة ويترتب على عدم
مراعاة مبدأ شفوية الشهادة بط ن الحكم الصادر في الدعوى ونكتفي ببيان ذلك ونحيل إلى ما

سبق شرحه في إطار الحديث حول شهادة

األخرس(.)4

ويخارج مان هااذا الشارط المساائل التااي هاي ماان حقاوق ع فتقبال بهااا الشاهادة بادون ساابق دعاوى وماان ذلاك الوقاف والحاادود والظهاار واإليا م
بحرمه المصاهرة والظهاار وعتاق األماة وتادبيرها  .علاي حيادر – مرجاع ساابق – ص  488وماا بعادها ساليم رساتن بااز – مرجاع ساابق -
ص .886
(  )0ن ق ا

أح اوال شخصااية مصااري – رقاام  24ساانة  0644ق والصااادر بتاااريخ 0699/4/44م نق ا ً عاان مجموعااة المبااادإل القانونيااة –

مرجع سابق القاعدة رقم  – 0896ص.996
( )4محمد إبراهيم – مرجع سابق – ص.04
( )4ينظر فيما سبق -ص.22
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المطلب الثاني
موافقة الشهادة للواقعة
نصاات الم ااادة ( )4م اان ق ااانون البينااات الفلس ااطيني عل ااى أن" يج ااب أن تكااون الوق ااائع المااراد إاباته ااا
متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائ اًز قبولها" ويقابلها نص المادة ( )4من قانون اإلابات المصرى.
يشترط في الشهادة أن تكون موافقة

للواقعة()0

فسن خالفتها ال

تقبل()4

وذلك ألن الغر

من الشهادة إابات صدق الخصم في دعوا وعلى ذلك فسن كانت الشهادة غير موافقة للواقعة لم
تكن دلي ً على صحتها(.)4

وهذا ما أكدته محكمة النق

المصرية حيث قلت بأن":إذا كان ما أورد الحكم يقطع من

أن شهادة شاهدي المطعون عليها قد انصبت على وقائع حدات في حلرتهما وعايناها سمعاً
ومشاهدة واتفقت أقوالهما في جوهرها مع الوقائع المشهود بها فتكون شهادتهما قد استوفت شروط

صحتها"(.)2

وتكون الشهادة موافقة للواقعة إن اتحدا نوعاً وكماً وكيفاً ومكاناً وزماناً وفع ً ووصفاً(.)2
بنام على
فما ً إذا ادعى الخصم أنه أقر الخصم اآلخر ألف دينار وشهدت الشهود ً
اتفاق بينهم على أن الخصم قد أقر الخصم اآلخر فع ً ألف دينار تكون الشهادة مقبولة(.)9
أما إن خالفت الشهادة الواقعة ف تقبل وتكون المخالفة نوعاً كما إذا ادعى المدعى ألف

دينار وشهدت الشهود ألف دوالر(.)8

وتكون المخالفة كماً كما لو ادعى المدعي ألف دينار وشهدت الشهود بألفي دينار(.)8

( )0ناصر محمد البقمي – مرجع سابق – ص .89
( )4ع ا م الاادين مسااعود – باادائع الصااناع – الجاازم التاسااع – تحقيااق علااي معااو

وعااادل عبااد الموجااود دار الكتااب العلميااة – بيااروت –

ص.21
( )4عبد ع القحطاني – مرجع سابق – ص .096
( )2نق

أحاوال شخصاية مصارى – رقام  06سانة  22ق و الصاادر بتااريخ 0689/4/42م نقا ً عان القواعاد القانونياة – مرجاع ساابق –

القاعدة رقم ( – )0886ص.980

( )2سليم رستم باز – مرجع سابق – ص 818وعلى حيدر مرجع سابق – ص.218
( )9محما ا ااد أما ا ااين عابا ا اادين (ابا ا اان عابا ا اادين) – حاشا ا ااية المختا ا ااار علا ا ااى الا ا اادر المختا ا ااار شا ا اارح تنا ا ااوير األبصا ا ااار – تحقيا ا ااق :دار الفكا ا اار
للطباعة والنشر بيروت – 4111م الناشر  :شبكة المشكاة اإلس مية عبر موقعها عبر اإلنترنت .www.muska.com
( )8نصا اات الما ااادة ( )0804ما اان مجلا ااة األحكا ااام العدليا ااة علا ااى أن ":إذا اختلا ااف الشا ااهود فا ااي المشا ااهود با ااه ال تقبا اال شا ااهادتهم .ما ااا ً لا ااو
شهد أحد الشاهدين بألف درهم ذهباً واآلخر بألف فلة ال تقبل شهادتهما".

( )8نصا ا اات الما ا ااادة ( )0818م ا ا ان مجلا ا ااة األحكا ا ااام العدليا ا ااة علا ا ااى أن ":إذا كا ا ااان الما ا اادعى با ا ااه أقا ا اال وشا ا ااهدت الشا ا ااهود با ا ااأكار ال تقبا ا اال
.".....
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أما ااا المخالفا ااة كيف ا ااً فتكا ااون كما ااا لا ااو ادعا ااى الما اادعي ش ا ارام سا اايارة وشا ااهدت الشا ااهود هبا ااه

السا اايارة()0

وتكا ااون المخالفا ااة زمان ا ااً كما ااا لا ااو ادعا ااى الخصا اام أنا ااه أدى الا اادين منا ااذ شا ااهر وشا ااهدت

الشا ا ااهود بأنا ا ااه أداة منا ا ااذ شا ا ااهرين ال تقبا ا اال

شا ا ااهادتهم()4

وتكا ا ااون المخالفا ا ااة مكان ا ا ااً كما ا ااا لا ا ااو ادعا ا ااى

المدعى حدوث الواقعة فى البيت وشهدت الشهود حدواها فى محل تجاري.

وتكون المخالفة وصفاً كما لو ادعى المدعي العقار الواقع في الجانب الشرقي من أر

معين أو ملك معين فشهدت الشهود بأن العقار يقع على الجانب الغربي من األر

المذكورة(.)4

هذا وقد اتفق فقهام الشريعة اإلس مية على قبول الشهادة إذا كانت أقل من المدعى

كما لو شهدت الشهود بالملك بسبب تقبل

شهادتهم()2

به()2

ذلك ألن الملك المطلق أعم من الملك بسبب

يظهر في األصل حتي تستحق به الزوائد والملك بسبب تقتصر فقط على وجود السبب فكان

الملك المطلق أعم من الملك بسبب(.)9

وكذلك إذا ادعى المدعي أنه اشترى عقا اًر منذ شهرين وشهدت الشهود أنه اشتراها منذ

شهر تقبل شهادتهم(.)8

علا ا ااى أي حا ا ااال فسنا ا ااه ال يشا ا ااترط أن تكا ا ااون الشا ا ااهادة موافقا ا ااة للواقعا ا ااة لفظ ا ا ااً ومعنا ا ااى با ا اال

يكفا ا ااي أن توافقها ا ااا

معنا ا ااى()8

فلا ا ااو ادعا ا ااى الما ا اادين بأنا ا ااه أدى الا ا اادين وشا ا ااهدت الشا ا ااهود علا ا ااى أن

الااادائن أب ا ا أر الما اادين تقبا اال شا ااهادتهم وذلا ااك الحتما ااال أن اإلب ا ارام الا ااذى شا ااهد با ااه الشا ااهود ها ااو إب ا ارام

استيفام فتكون بذلك الشهادة موافقة للواقعة(.)6

كما ال يشترط أن تكون الشهادة مطابقة للواقعة بجميع تفاصيلها بل يكفي أن يكون في

شأنها أن تؤدي إلى الحقيقة وهذا ما أكدته محكمة النق

المصرية حيث قلت":ال يشترط في

( )0نصا ا اات الما ا ااادة ( )0812علا ا ااى أنا ا ااه " لا ا ااو اختلا ا ااف الشا ا ااهود فا ا ااي لا ا ااون الما ا ااال المغصا ا ااوب أو فا ا ااي كونا ا ااه ذك ا ا ا اًر أو أناا ا ااى ال تقبا ا اال
شهادتهم."....

( )4سليم رستم باز – مرجع سابق – ص.840
( )4على حيدر – مرجع سابق – ص.201
( )2نصا اات الما ااادة ( )0818ما اان مجلا ااة األحكا ااام العدليا ااة " موافقا ااة الشا ااهادة للا اادعوى إما ااا مطابقتها ااا لها ااا بالتما ااام أو يكا ااون المشا ااهود با ااه
أقل من المدعى به".
( )2عامان الزيعلي – مرجع سابق – ص.446
( )9ع م الدين مسعود – مرجع سابق  -ص.21
( )8سليم رستم باز – مرجع سابق – ص.800
( )8عبد الغني الغنيمي – اللباب فن شرح الكتاب – الجازم الساابع – تحقياق :محماد يحياي عباد الحمياد – المكتباة العلمياة – بياروت – دون
سنة نشر – ص 92عبد ع محمود المصلي – االختيار لتقليل المختار -الجازم الاااني -تحقياق :شاعليب األرناؤوط – دار الرساالة العالمياة
– دون سنة نشر -ص.422
( )6على حيدر – مرجع سابق – ص.201
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شهادة الشاهد أن تكون واردة على الواقعة المطلوب إاباتها بجميع تفاصيلها بل يكفي من شأنها أن

تؤدى إلى الحقيقة"(.)0

ويجب على المحكمة أانام وزنها للشهادة أن تأخذ بعين االعتبار مدى موافقتها للدعوى أو

للوقائع المشهود عليها هذا ما أكدته محكمة النق

الفلسطينية حيث قلت بأنه":من مهمة

المحكمة وهي في سبيل تكوين عقديتها وعند وزنها للشهادة أن تأخذ بعين االعتبار مدى موافقتها
للدعوى أو للوقائع المشهود عليها"(.)4
المطلب الثالث

موافقة الشهادة للدعوى
يشترط في الشهادة أن تكون موافقة للدعوى واال ف تقبل ويقصد بموافقة الشهادة للدعوى

هي أن ترد الشهادة على واقعة ذات صلة بالحق المتنازع فيه ليكون ابوتها مؤا اًر في الفصل في

الدعوى()4

على ذلك فسذا كانت الشهادة ال تؤار في الفصل في الدعوى ف تقبل(.)2

بمعنا ا ااى خا ا اار تكا ا ااون الشا ا ااهادة موافقا ا ااة للا ا اادعوى إذا كا ا ااان اإلابا ا ااات بالشا ا ااهادة يا ا ااؤدي إلا ا ااى

إابات الدعوى أو جزم منها(.)2

أما إذا كانت الشهادة غير موافقة للدعوى كأن تكون الشهادة مجهلة الهدف أو الغاية ف

تقبل ويستفاد هذا الشرط من نظرية المصلحة في الدعوى وفي الدفع وفي الطعن فحيث تنتفي

المصلحة ينتفي إمكان التحدي بأي أمر منها ألن المصلحة مناطها جميعاً(.)9
هذا ما أكدته محكمة النق

المصرية حيث قلت بأنه" :يجوز لمحكمة المولوع أال

تسمع شهود النفى إذا رأت أن شهادتهم غير متعلقة بمولوع الدعوى المطلوب سماعهم فيها"(.)8

كما قلت أيلاً بأن" :طلب سماع شهود النفى هو دفاع مولوعي يجب أن يكون كسائر

الدفوع المولوعية ظاهر التعلق بمولوع الدعوى أي أن يكون الفصل فيه الزماً للفصل في

( )0نقا ا

مص اارى رقا اام ( )96س اانة 44ق والص ااادر بتا اااريخ 0698/01/08م نقا ا

مص اارى رقا اام ( )022س اانة 42ق والص ااادر بتا اااريخ

0698/01/08م نق ً ع مجموعة القواعد القانونية – القاعدة رقم ( -0140و )0144ص.214

(  )4نق ا ا ا ا ا ا

فلسا ا ا ا ا ااطيني دائ ا ا ا ا ا ارة رام ع رقا ا ا ا ا اام ( )4116/098والصا ا ا ا ا ااادر بتا ا ا ا ا اااريخ  4101/2/40منشا ا ا ا ا ااور علا ا ا ا ا ااى موقا ا ا ا ا ااع المقتفا ا ا ا ا ااي

.http://maqtafi.birzeit.edu/courtjudgments
( )4عبد الودود يحيي – مرجع سابق – ص.04
( )2محمد يحيي مطر – مرجع سابق – ص .94
( )2هشام موفق عو

وعبد ع العطاس – قانون اإلابات – دون طبعة – 0244ها  -دون دار نشر – ص.04

( )9محمد إبراهيم – مرجع سابق – ص.98
( )8نق

مصري رقم  62سنة 6ق والصادر بتاريخ 0648/04/06م نق ص عن محمد إبراهيم – مرجع سابق – ص.98
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المولوع ذاته واال فالمحكمة في حل من عدم اإلستجابة إلى هذا الطلب كما أنها ليست ملزمة
بالرد عليه صدامة في حكمها"(.)0

وعلى أي حال ف يشترط أن تكون الشهادة موافقة للدعوى بصورة مطابقة هذا ما أكدته

محكمة النق

الفلسطينية حيث قلت بأن":ال يشترط موافقة الشهادة للدعوى بصورة مطابقة واال

أدى ذلك إلى اإلخ ل بالسلطة التقديرية للمحكمة التي لها األخذ بالقدر الذي قلت فيه"(.)4

كما يجب على المحكمة أانام وزنها للشهادة أن تأخذ بعين االعتبار مدى موافقتها

للدعوى"(.)4

المطلب الرابع

أ تودي في خصومه
يجب أن تؤدى الشهادة في خصومه وقد اختلف الفقهام حول تعريف الخصومة فمنهم من

اسم لك م يجرى بين اانين على سبيل المنازعة والمشاحنة"(.)2
عرفها بأنهاٌ " :
ويؤخذ على التعريف السابق بأنه لم يبين ماهية الخصومة وخصائصها كما اقتصر
الخصومة على ما كان بين اانين والخصومة قد تكون بين أشخاص متعددين.

وعرفها خر بأنها":هي الدعوى والجواب عنها"( .)2ويؤخذ على هذا التعريف أنه جعل

الخصومة هي الدعوى وهذا غير صحيح فالدعوى والخصومة مصطلحان مختلفان.

وعرفها االث بأنها":حالة أو رابطة قانونية تنشأ عن رفع الدعوى القلائية أمام القلام

وترتب حقوقاً والتزامات على عاتق الخصوم والمحكمة تقتلي بمتابعة اإلجرامات للوصول إلى

الفصل في الدعوى"(.)9

يؤخذ على التعريف السابق أنه أخذ بفكرة الرابطة القانونية من أحكام القانون المدني

وحرفها عن مسارها التي أعدت له فأفقدها فعاليتها وذلك ألن الرابطة القانونية تفتر

طرفين أو أكار وتقرر ألحدهما سلطة وتفر

القلائية.
( )0نق
( )4نقا ا ا ا ا ا

وجود

على اآلخر واجب وهذا ما ال يكون في الخصومة

مصري رقم  0002سنة 48ق والصادر بتاريخ 0628/00/4م نق ً عن محمد إبراهيم – مرجع سابق – ص.98

فلس ا ا ا ا ااطيني دائا ا ا ا ا ارة رام ع رق ا ا ا ا اام ( )4116/098والص ا ا ا ا ااادر بت ا ا ا ا اااريخ  4116/04/42منش ا ا ا ا ااور عل ا ا ا ا ااى موق ا ا ا ا ااع المقتف ا ا ا ا ااي

.http://maqtafi.birzeit.edu/courtjudgments
(  )4نق ا ا ا ا ا ا

فلسا ا ا ا ا ااطيني دائ ا ا ا ا ا ارة رام ع رقا ا ا ا ا اام ( )4116/098والصا ا ا ا ا ااادر بتا ا ا ا ا اااريخ  4101/2/40منشا ا ا ا ا ااور علا ا ا ا ا ااى موقا ا ا ا ا ااع المقتفا ا ا ا ا ااي

.http://maqtafi.birzeit.edu/courtjudgments
( )2ناصر محمد الغامدى – دفع الخصومة في الفقه اإلس مي – دون طبعة – دار ابن الجوزى – دون سنة نشر -ص.49
( )2ناصر الغامدى – مرجع سابق – ص.48
( )9مصطفى عياد – الوسيط – الكتاب الااني – مرجع سابق – ص.9
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وعرفها رابع بأنها":مجموعة من اإلجرامات التي تتخذ في الدعوى من وقت المطالبة إلى

حين الحكم فيها أو إنهائها بغير

حكم"()0

يؤخذ على التعريف السابق بأنه لم يبين

ما تمتاز به

الخصومة في أنها وحدة فنية وأنها ظاهرة مركبة وأنها عمل قانوني تتابعي كما يؤخذ على

التعريف السابق بأنه لم يبين الع قات التي تنشأ من وجودها.

وعرفها خامس بأنها":هي ظاهرة قانونية تشمل مجموع األعمال اإلجرائية التي رسمها

القانون والتي ترمي إلى صدور حكم في المولوع تقصد حل النزاع وازالة العقبة التي تعيق الحياة
القانونية وهي وحدة فنية تتميز بالحركة نحو الغاية المطلوبة لتحقيق الحماية المبتغاة للحق محل

النزاع كما أنها ظاهرة مركبة من حيث أشخاصها ف

ينفرد بها شخص واحد بل يشترك فيها

مجموعة من األشخاص هم الخصوم من ناحية والقالي وأعوانه من ناحية أخرى وهي عمل

قانوني تتابعي يتكون من إجرامات يعد كل إجرام من إجراماتها عم ً قانونياً قائماً بذاته تبدأ
بالمطالبة وقد تنتهي بالحكم ويترتب عليها قيام ع قات بين الخصوم فيما بينهم من ناحية وبين

المحكمة من ناحية أخرى ويترتب على كل نوع منها اار"(.)4

وهذا التعريف هو الذي يميل الباحث إليه وذلك لكونه شام ً مانعاً .على أي حال يجب أن

تؤدي الشاهادة فاي خصاومة واال فا تقبال فلاو أدي الشااهد شاهادته قبال انعقااد الخصاومة فا تقبال
وال يجااوز للقالااي االسااتناد إليهااا فااي الحكاام واال كااان حكمااه باااط ً ذلااك ألن الاادعوى قباال انعقاااد

الخص ااومة ال تص االح لمباشا ارة أي إجا ارام ه ااذا م ااا أكدت ااه محكم ااة ال اانق

الفلس ااطينية حي ااث قل اات

بااأن":الاادعوى قباال انعقاااد الخصااومة ال تكااون صااالحة ألن يباشاار فيهااا أي إج ارام س اوام ماان جانااب
الهيئة الحاكمة أو من جانب الخصوم"(.)4

ويج ا ا ا ااوز للمحكم ا ا ا ااة ول ا ا ا ااو م ا ا ا اان تلق ا ا ا ااام نفس ا ا ا ااها ول ا ا ا ااو ل ا ا ا اام يتمس ا ا ا ااك الخص ا ا ا ااوم القل ا ا ا ااام

بع ا ا ا اادم قب ا ا ا ااول ش ا ا ا ااهادة الش ا ا ا ااهود قب ا ا ا اال انعق ا ا ا اااد الخص ا ا ا ااومة ذل ا ا ا ااك ألن الخص ا ا ا ااومة تعتب ا ا ا اار م ا ا ا اان
النظا ا ا ا ا ا ااام العا ا ا ا ا ا ااام وها ا ا ا ا ا ااذا ما ا ا ا ا ا ااا قررتا ا ا ا ا ا ااه محكما ا ا ا ا ا ااة الا ا ا ا ا ا اانق

الفلسا ا ا ا ا ا ااطينية حيا ا ا ا ا ا ااث قلا ا ا ا ا ا اات

ب ا ا ا ااأن":الخص ا ا ا ااومة م ا ا ا اان النظ ا ا ا ااام الع ا ا ا ااام وللمحكم ا ا ا ااة أن تايره ا ا ا ااا م ا ا ا اان تلق ا ا ا ااام نفس ا ا ا ااها ول ا ا ا ااو ل ا ا ا اام
يتمسك بها الخصوم"(.)2

( )0أحم ااد الس اايد ص اااوى – مرج ااع س ااابق – ص 206أحم ااد هن اادى – ق ااانون المرافع ااات المدني ااة والتجاري ااة – دون طبع ااة – دار الجامع ااة
الجديدة للنشر -0662 -ص.9
( )4نقا ً عاان عباد ع الفا ار – المعاجاة التشاريعية لمركاز الخصاام فاى القاوانين الفلساطينية  -مجلااة الجامعاه اإلسا مية  -العادد العشاارون -
يونيو 4104م – ص.281

(  )4نق ا ا ا ا ا ا

فلسا ا ا ا ا ااطيني دائ ا ا ا ا ا ارة رام ع رقا ا ا ا ا اام ( )4116/488والصا ا ا ا ا ااادر بتا ا ا ا ا اااريخ 4101/8/4م منشا ا ا ا ا ااور علا ا ا ا ا ااى موقا ا ا ا ا ااع المقتفا ا ا ا ا ااي

.http://maqtafi.birzeit.edu/courtjudgments
(  )2نق ا ا ا ا ا ا

فلسا ا ا ا ا ااطيني دائ ا ا ا ا ا ارة رام ع رقا ا ا ا ا اام ( )4116/81والصا ا ا ا ا ااادر بتا ا ا ا ا اااريخ  4116/6/04منشا ا ا ا ا ااور علا ا ا ا ا ااى موقا ا ا ا ا ااع المقتفا ا ا ا ا ااي

.http://maqtafi.birzeit.edu/courtjudgments
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وما ا ا اان غي ا ا ا اار الممك ا ا ا اان أن ياا ا ا ااار أو تس ا ا ا اامع ش ا ا ا ااهادة الش ا ا ا ااهود فا ا ا ااى ح ا ا ا ااال طاا ا ا ا أر عل ا ا ا ااى
الا ا ا ا اادعوي طا ا ا ا اااارإل يعيا ا ا ا ااق سا ا ا ا اايرها( )0أو إذا ما ا ا ا ااا أصا ا ا ا اااب الا ا ا ا اادعوى عا ا ا ا ااار

الخصومة(.)4

ويقصا ا ا ااد بع ا ا ا اوار

ما ا ا ا اان ع ا ا ا ا اوار

الخصا ا ا ااومة العقبا ا ا ااات المادي ا ا ا ااة أو القانونيا ا ا ااة التا ا ا ااي تعتا ا ا اار

س ا ا ا ااير

إجا ا ا ارامات الخص ا ا ااومة بحي ا ا ااث يرت ا ا ااب عليه ا ا ااا الق ا ا ااانون وف ا ا ااق السا ا ا اير فيه ا ا ااا ول ا ا ااو بص ا ا اافة مؤقت ا ا ااة
أو انقلا ا ا ااائها أو تركها ا ا ااا دون الحكا ا ا اام فا ا ا ااي

مولا ا ا ااوعها()4

أوهي":ما ا ا ااا يعتا ا ا ااري الخصا ا ا ااومة ما ا ا اان

عواما ا اال الا ا ااوهن أو الفنا ا ااام ما ا اان الناحيا ا ااة الشا ا ااكلية فيا ا ااؤدي إلا ا ااى ركودها ا ااا أي وقا ا ااف السا ا ااير فيها ا ااا
أو تعطيله ا ااا أو ي ا ااؤدي إل ا ااى زواله ا ااا أي انقل ا ااائها دون الحك ا اام ف ا ااي مول ا ااوعها وه ا ااو م ا ااا يس ا اامي
باالنقلام المبستر للخصومة"(.)2

المبحث الثالث
قواعد وأصول أداء الشهادة

ب ا ااين الق ا ااانون أن ا ااه يتع ا ااين تق ا ااديم طل ا ااب اإلاب ا ااات بالش ا ااهادة كم ا ااا ب ا ااين كيفي ا ااة دع ا ااوة الش ا ااهود إذا
أُجيا ا ااب لطلا ا ااب طالا ا ااب اإلابا ا ااات بالشا ا ااهادة ونفقا ا ااات الشا ا ااهود واج ا ا ارامات أدام الشا ا ااهادة
كان ذلك خ ل نظر الدعوي أو بصفة مستعجلة وهو ما نبينة من خ ل اآلتى:
هذا المبحث من خ ل:

ونستعر




( )0بركات محمد – بحث عوار

المطلب األول :اإلابات بالشهادة خ ل نظر الدعوي.
المطلب الااني :اإلابات بالشهادة بصفة مستعجلة.

الخصوم في ظل القانون – مجلة المفكر – العدد الاامن – ص.20

( )4مصطفى عياد – الوسيط – الكتاب الااني – مرجع سابق -ص.088
( )4مصطفى عياد  -مرجع سابق – ص.088
( )2أحمد هندى – مرجع سابق – ص .414
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س ا ا اوام

المطلب األول

اإلثبات بالشهادة خالل نظر الدعوي
إن حق الخصم في أن يستشهد بشهود فسن وافقت المحكمة على طلب الخصم طلبت

منه حصر بينته وتسمية الشهود تمهيداً لتبليغهم بالحلور وأدام الشهادة وكذلك تقرر المحكمة

النفقات التي تستلزم الشاهد لحلور إلى المحكمة والطرف المكلف بها(.)0
وتقتلى دراسة هذا المطلب أن نبين عدة أمور وهي:

أوالً :تقديم طلب سماع الشهود والشروط الواجب توافرها.
اانياً :الحكم في طلب اإلابات بشهادة الشهود.

االااً :دعوة الشهود.

رابعاً :نفقات الشهود.

خامساً :إجرام التحقيق والمسائل المتعلقة.

أوال :تقديم طلب سماع الشهود والشروط الواجب توافرها:
نصت المادة ( )4/84من قانون البينات الفلسطيني على أن":على الخصم الذى يطلب
اإلابات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إاباتها كتابة أو يبديها شفاهة في الجلسة".

يقابلها نص المادة ( )98من قانون اإلابات المصري على أنه":على الخصم الذي يطلب

اإلابات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إاباتها كتابة أو شفاهة في الجلسة"

يتلح من النص السابق بأنه يجب على الخصم الذي يريد إابات واقعة بشهادة الشهود أن
شفاهة(.)4

ام بين هذة الوقائع كتابة أو
يبين الوقائع التي يريد إاباتها سو ً
وعلى الخصم الذي يقدم طلب اإلابات بشهادة الشهود -سوام كان تقديم الطلب كتابة أو

شفاهاً -أن يحدد ويبين فيه الوقائع التي يريد إاباتها بشهادة الشهود وذلك ليتسنى للقالى عند
النظر في الطلب أن يتحقق أن هذ الوقائع المطلوب إاباتها مما يجوز إاباته بشهادة الشهود وفقا

ل حكام والقواعد العامة في قانون اإلابات(.)4

يلزم القالى بسجابة طلب اإلابات بشهادة الشهود إذا توافرت الشروط األتية:

أوال :أ تكو الوقائع المطلوب إثباتها مما يجوز إثباته بشهادة الشهود ,وفقاً للقواعد

واألحكام العامة في

اإلابات(.)2

) )1فررررررررررايز كناكريرررررررررره – أصررررررررررول سررررررررررماع الشررررررررررهادة – بحررررررررررث منشررررررررررور عبررررررررررر موقررررررررررع منتررررررررررديات كليررررررررررة الحقرررررررررروق
 –http://www.f-law.net/law/threads/11290ص ،3أحمد السيد صاوي – مرجع سابق -ص .505
) )4نبيا ا اال صا ا ااقر – الوسا ا اايط فا ا ااى شا ا اارح قا ا ااانون اإلج ا ا ارامات المدني ا ا اة واإلداريا ا ااة  -الطبعا ا ااة األولا ا ااى  -4118 -دار الها ا اادى– ص416
عباس العبودي – مرجع سابق – ص .498
) (3دم وهيب النداوى -مرجع سابق – ص .468
) )2عبدالودود يحيي – الموجز في قانون اإلابات – دار النهلة العربية –  -0689ص.008
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ثانيووا :أ تكووو الوقووائع الم وراد إثباتهووا متعلقووة فووي الوودعوى ومتنازعااً فيهااا وجااائز قبولهااا
وهو شرط عام بالنسبة لكل طرق اإلابات فالقالى يرف

ومتنجة

فيها()0

فيتعذر

إاباتها(.)4

طلب الخصم بسماع

الشااهود إذا كاناات الوقااائع الااذي يريااد إاباتهااا بشااهادة الشااهود بعياادة اإلحتمااال أو طااال العهااد عليه اا
ثالثا :أ يكو الطلب متعل

بموضوع الدعوى أي أن الفصل فيه الزماً للفصل في

المولوع ذاته واال المحكمة ليست ملزماً بالرد عليه صراحة(.)4

رابعا :أ يكو الطلب صريحا جازما :الطلب الذي تلتزم المحكمة بسجابته والرد عليه هو

الطلب الحازم الذي يصر عليه مقدمه ومعني ذلك أن يكون الطلب أو الدفع والح حاسم في

إصرار الخصم عليه فسذا لم يتوافر هذا في الطلب كان للمحكمة أن تلتفت عنه دون أن يكون
حكمها معيباً وتطبيقاً لذلك فسذا كان الطلب في صورة رجام أو كان مجه ً أو غير جدي أو
على سبيل التفوي

أو على سبيل اإلحتياط ف تلزم المحكمة بالرد عليه"(.)2

كما أنه إذا لم يبين صاحب الطلب في طلبه الوقائع التي يريد إاباتها عن طريق البينة

كان طلبه غير مقبول ألنه لن تستطيع المحكمة تقدير توافر الشروط ال زمة لقبوله أو

عدمه()2

وكذلك إذا قدم الخصم طلبه بسماع أقوال الشهود بعبارات عامة ومبهمة كان للمحكمة أن تلتفت
عنه()9

وهو ما قررته محكمة النق

المصرية حيث قلت بأن":الذي تلتزم المحكمة ببيان سبب

رفلها له هو الطلب الذي يقدم إليها من صيغه صريحة جازمه تدل على إصرار صاحبه عليه".

خامسووا :يجووب اشووتمال الطلووب علووى بيووا مضوومونة المنووت فووي الوودعوي ,واظهااار األااار

المنا ااتج فا ااي الا اادعوي ف ا ا يكتفا ااي أن يطلا ااب الخصا اام سا ااماع الشا ااهود دون أن يحا اادد ملا اامون ما ااا
يشهدون(.)8

سادسووووا :أال يتنووووازل عنووووه الخصووووم صووووراحة أو

ضوووومنا(,)8

يج ااب عل ااى الخص اام أن يظ اال

متمسا ااكاً بدفعا ااه أو طلبا ااه ومص ا ا اًر عليا ااه فا ااسذا لا اام يتمسا ااك الخصا اام بطلبا ااه ولا اام يصا اار عليا ااه فا ااي

) )0يحيي إسماعيل – المرشد فى قانون اإلابات  -الكتاب الااني -لطبعة الاالاة -4101 -دون دار نشر– ص.914
) (4دم النداوى– مرجع سابق – ص .468
( )4محمد إبراهيم – مرجع سابق – ص.98
( )2نقا ا ا ا ا ا ا ا

مص ا ا ا ا ا ا ااري رق ا ا ا ا ا ا اام  96س ا ا ا ا ا ا اانة  04والص ا ا ا ا ا ا ااادر بت ا ا ا ا ا ا اااريخ 0690/4/02م نقا ا ا ا ا ا ا ا

مص ا ا ا ا ا ا ااري رق ا ا ا ا ا ا اام  040س ا ا ا ا ا ا اانة 46

والصادر بتاريخ  /6يونيه0688 /م نق ً عن محمد إبراهيم  -مرجع سابق  -ص .96

) )2يحيي إسماعيل – مرجع سابق  -ص .914

) )9عبدالوهاب العشماوى– إجرامات اإلابات – الطبعة األولى – دار الجليل للطباعة –  -0682ص.018
( )8محمد إبراهيم – مرجع سابق – ص.81
( )8محمد إبراهيم مرجع سابق -ص84
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طلبات ا ااه يعتب ا اار متن ا ااازالً ل ا اامنياً عن ا ااه وال يعن ا ااي ه ا ااذا أن ا ااه ال يج ا ااوز للخص ا اام ال ا ااذي تن ا ااازل ع ا اان

طلبه أن يتمسك بالطلب الذي سبق إبداؤ طالما لم يقفل باب المرافعة.

واذا تغيا ا ا اارت هيئا ا ا ااة المحكما ا ا ااة فسنا ا ا ااه يجا ا ا ااب التمسا ا ا ااك بالطلا ا ا ااب أما ا ا ااام الهيئا ا ا ااة الجديا ا ا اادة

وسا ااكوت الخصا اام عا اان التمسا ااك بسا ااماع شا ااهود اإلابا ااات أما ااام محكما ااة أو درجا ااة يسا ااقط حقا ااه فا ااي

التمس ا ااك بس ا ااماعهم أم ا ااام محكم ا ااة ا ا اااني درج ا ااة ه ا ااذا م ا ااا أكدت ا ااه محكم ا ااة ال ا اانق

حي ا ااث قل ا اات

بأن ا ااه":إذا كاا ااان الااباا اات ماا اان اإلطا ا ا ع علا ا ااى محالاا اار جلس ا ااات المحاكم ا ااة أن الط ا اااعن لاا اام يباا ااد

طلباااه س ا اماع محا اارر المحلا اار أماااام محكما ااة أول درجا ااة إال علا ااى سا اابيل اإلحتيا اااط كما ااا أنا ااه وان
تمس ااك ب ااه أم ااام محكم ااة ا اااني درج ااة إال أن ااه ل اام يص اار ف ااي خت ااام مرافعت ااه فسن ااه ال علىه ااا إن ه ااي

التفت اات ع اان ذل ااك الطل ااب ول اام تا اارد علي ااه لم ااا ه ااو مق اارر مااان أن الطل ااب ال ااذي تلت اازم ب ااه محكماااة

المول ا اوع بسجابت ا ااه أو ال ا اارد علي ا ااه ها ااو الطل ا ااب الج ا ااازم ال ا ااذي يصا اار علي ا ااه مقدم ا ااه وال ينف ا ااك ع ا اان
التمسك به واإلصرار عليه في طلباته الختامية"(.)0
سابعا :أ يبدي الطلب قبل إقفال باب

المرافعة(,)2

المحكمة ال تكون ملزمة بسجابة طلب

الخصم بسماع الشهود إذا قدمه بعد إفقال باب المرافعة.
وللمحكمه الحق فى أن تقرر فتح باب المرافعة من جديد ومن تلقام نفسها لتتبين بع

أمور غاملة تحتاج إلى ج ئها كما فيكون للخصم الحق في أن يطلب فتح باب المرافعة إذا بني

على سبب جديد جوهري ط أر بعد قفله وفتح باب المرافعة أمر يدخل في تقدير المحكمه فسنها

تقرر فتحة متي رأت أن في إجابة هذا الطلب مما يحقق العدالة حسبما ت ار .
وقد قلت محكمة النق

المصرية بأنه":إذا اغفلت المحكمة الرد على مذكرة للطاعن

قدمها بغير إذن منها بعد انتهام المرافعة ف عيب يصيب الحكم"(.)4

ثامنا :يجب أ يكو الطلب قد أثير بالفعل على وجه ثابت فى أو ار

الدعوى(,)4

على

الخصوم إابات أمر يسهم في محلر الجلسة أن يطلب إلى المحكمة تدوينه فسن لم يفعل فليس له

إاارة ذلك أمام محكمة النق

.

تاسعا :أ ترى المحكمة وجود داعي إلى التحقي  ,ألنه ال يوجد في الدعوى من األدلة

األخرى لتكوين

قناعتها()2

فلذلك تستطيع المحكمة أن ترف

طلب اإلابات بالشهادة ولو كانت

الوقائع مما يجوز إاباتها بالشهادة وكانت متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها إذا رأت وفقاً لسلطتها

( )0نق

مصري رقم  6سنة 24ق والصادر بتاريخ 0684/4/2م نق ً عن محمد إبراهيم – مرجع سابق – ص.84

( )4نق

مصري رقم  94سنة  42ق والصادر بتاريخ 0682/4/2م نق ً عن محمد إبراهيم – مرجع سابق – ص.82

( )4محمد إبراهيم – مرجع سابق – ص.84

( )2محمد إبراهيم – مرجع سابق – ص.82

) )2نبيلة رس ن -مرجع سابق – ص.414
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التقديرية أنه ال حاجة بها إليها أو أنها غير

قلت بأن":لمحكمة المولوع أن ترف

مجدية()1

هذا ما أكدتة محكمة النق

المصرية حيث

إجرام أي تحقيق يطلبه الخصوم متي رأت بما لها من

سلطة تقديرية أنه ال حاجة به إليه أو أنه غير مجد بالنظر إلى ظروف الدعوى وما هو اابت فيها

من األدلة والوقائع".

ويستفاد هذا الشرط بمفهوم المخالفة من نص المادة ( )81من قانون البينات الفلسطيني

والتي نصت على أن":للمحكمة من تلقام نفسها أن تأمر باإلابات بشهادة الشهود في األحوال التي

يجيز القانون فيها اإلابات بالشهادة متى رأت في ذلك فائدة حقيقة" وتتطابق نص المادة سالفة

الذكر مع ما نصت عليه المادة ( )81من قانون اإلابات المصري إذ يستفاد من هذا النص أنه إذا
طلب اإلابات

لم َتر المحكمة في اإلابات بشهادة الشهود فائدة في الكشف عن الحقيقة أن ترف
بالشهادة واذا لم تتوافر الشروط السابقة كان للمحكمة إما من تلقام نفسها أو بنام على طلب
الخصوم رف

اإلابات بشهادة الشهود(.)4

هاااذا ما ااا أكدتا ااه محكما ااة اإلسا ااتئناف الفلسا ااطينية حيا ااث قلا اات با ااأن":علا ااى قالا ااي الصا االح

استيل ا اااح الواقع ا ااة الت ا ااي يري ا ااد الخص ا اام اإلش ا ااهاد عليه ا ااا ف ا ااسن تب ا ااين ل ا ااه إنتاجي ا ااة ه ا ااذ الش ا ااهادة
بالطلب قام بتبليغ الشهود ألدام شهادتهما"(.)4

واذا لم تكن الوقائع متعلقة بالدعوى أو متنازعاً فيها وال جائز اإلابات فيها وال منتجاً تحكم

المحكمة ولو من تلقام نفسها بعدم قبول طلب اإلابات بشهادة

الشهود(.)2

أما إذا كانت الوقائع مما ال يجوز إاباته بشهادة الشهود فيجب على المحكمة أن ترف

اإلحالة على التحقيق إذا تمسك الخصم بذلك ودفع بعدم جواز اإلابات بشهادة الشهود
وكذلك من باب أولى فأنه ال يجوز للمحكمة أن ترف

(.)2

اإلحالة إلى التحقيق باعتبار أن

القانون ال يجيز اإلابات بشهادة الشهود مع أن الخصم قد قبل تحقيق الوقائع بهذا الطريق ذلك
أن عدم جواز اإلابات بشهادة الشهود ليس من النظام العام وانما المقصود به حماية مصلحة
الخصوم الخاصة وبذلك يجوز لهم التنازل بهذا المنع صراحة أو لمناً وهذا ما استقر عليه الفقه

والقلام

حيث قلت محكمة اإلستئناف الفلسطينية أن":البينات من مصلحة الخصوم

) )0كما قلت محكمة النق
متااي رأتهااا ال تجاادي" .نق ا

المصرىة على أن " ":إجرام التحقيق إلاباات وقاائع يجاوز إاباتاا بالبيناة لايس حقااً للخصاوم تتحاتم اإلجاباة إلياه

مصااري رقاام  49ساانة  4ق والصااادر بتاااريخ 0644/00/08م نق ا

بتاريخ 0644/00/01م  .نق ً عن سعيد أحمد الشعلة – قلام النق

مص ارى رقاام ( )24ساانة  4ق الصااادر

في اإلابات – المرجع الساب -ص .428

) )4عز الدين الدناصورى وحامد عكاظ  -مرجع سابق – ص .288
) )4اسا ا ا ا ااتئناف فلسا ا ا ا ااطيني دائ ا ا ا ا ارة رام ع رقا ا ا ا اام ( )4110/88والصا ا ا ا ااادر بتا ا ا ا اااريخ 4110/4/44م – منشا ا ا ا ااور علا ا ا ا ااى موقا ا ا ا ااع المقتفا ا ا ا ااي
.http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments
) )2نبيلة رس ن – مرجع سابق – ص.412
) )2عبد الوهاب العشماوى– مرجع سابق – ص.004
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وليست من النظام العام تستطيع المحكمة التصدي لها من تلقام

أما محكمة النقص

نفسها"()0

المصرية بأن":قاعدة عدم جواز اإلابات بشهادة الشهود وبالقرائن في األحوال التي يجب فيها
اإلابات بالكتابة ليست من النظام العام فيجوز االتفاق صراحة أو لمناً على
كذلك قلت محكمة النق

مخالفتها"()4

المصرية أنه ":قاعدة عدم جواز اإلابات بالكتابة وعلى ما

جرى به قلام هذ المحكمة ليست من النظام العام فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز
اإلابات بالبينة أن يتقدم بذلك لمحكمة المولوع قبل البدم في سماع شهادة الشهود فسذا سكت عن

ذلك عد سكوته تنازالً منه عن حقه في اإلابات بالطريق الذي رسمه القانون"(.)4

أما إذا كانت الوقائع مما يجوز إاباتها بشهادة الشهود فسنه يحق للمحكمة وفقاً لسلطتها

التقديرية أن ترف
ببيان سبب رف

طلب اإلحالة للتحقيق لكن ياور التساؤل حول مدى وجوب إلزام المحكمة

طلب اإلحالة للتحقيق إلابات ما يجوز إاباته بشهادة الشهود فذهب القلام

المصري إلى اتجاهين:

االتجاه األول :أوجب على المحكمة بيان سبب رف

طلب اإلحالة للتحقيق متى كانت

جائزة كوسيلة إابات واال كان حكمها باط ً وهذا ما قررته محكمة النق

أنه":رف

المصرية حيث قلت

طلب اإلحالة للتحقيق إلابات ما يجوز إاباته بشهادة الشهود وجوب بيان المحكمة

لسبب الرف

"(.)2

االتجاه الثانى :ال يوجب على المحكمة أن تبين سبب رف

طلب اإلحالة للتحقيق في

الحاالت التي يجيز فيها المشرع اإلابات ومنها شهادة الشهود هذا ما قررته محكمة النق

المصرية حيث قلت أنه":طلب إجرام التحقيق ليس حقاً للخصوم وانما هو من الرخص التي
تملك محكمة المولوع عدم االستجابة إليها متي وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي
لتكوين عقيدتها دون أن تلتزم ببيان سبب الرف

"(.)2

ويؤيا ا ااد الباحا ا ااث ما ا ااا ذها ا ااب إليا ا ااه االتجا ا ااا األول ويا ا اارى الباحا ا ااث أنا ا ااه ها ا ااو الا ا ااذي يتف ا ا ااق

وصاا ااحيح القاا ااانون ذلاا ااك أنا ا ااه حتاا ااى يتمساا ااك المكلا ا ااف بطريا ا ااق مع ا ااين ما ا اان طا ا اارق اإلاباا ااات التا ا ااي
) )0اسا ا ا ااتئناف فلسا ا ا ااطيني دائ ا ا ا ارة رام ع رقا ا ا اام ( )4110 /68والصا ا ا ااادر بتا ا ا اااريخ 4112/04/44م – منشا ا ا ااور علا ا ا ااى موقا ا ا ااع المقتفا ا ا ااي –
. http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments
) )4ينظاار نق ا

مصاارى رقاام  401ساانة  40ق والصااادر بتاااريخ 0680/8/42م ونق ا

مصاارى رقاام  444ساانة 49ق والصااادر بتاااريخ

0680/4/42م نق ً عن سعيد شعلة – مرجع سابق – ص 409وما بعدها).

) )4نق

) )2نقا ا ا

مصرى رقم  248سنة  46ق جلسة 0689/4 /06م نق عن سعيد أحمد شعلة – مرجع سابق -ص.406
مص ا اارى رق ا اام  826لس ا اانة  26ق والص ا ااادر بت ا اااريخ 0680/2/40م نقا ا ا ع ا اان ع ا ااز ال ا اادين الدناص ا ااورى وحام ا ااد عك ا اااظ -

مرجع سابق – ص.289
) )2نق ا

مص اارى رقاام  0168لس اانة  24ق والصااادر بت اااريخ 0689/0/44م نق ا

0682/2/46م نق ً عن يحيي إسماعيل – مرجع سابق – ص.941
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مص اارى رقاام  0486لس اانة  21ق والصااادر بت اااريخ

أجازه ا ااا المش ا اارع فسن ا ااه يتع ا ااين عل ا ااى المحكم ا ااة إذا رفل ا اات طلب ا ااه أن تول ا ااح س ا اابب الا ا ارف

ف ا ااي

حكمها ا ااا واال كا ا ااان قاص ا ا ا اًر وأما ا ااا إذا أغفلا ا اات المحكما ا ااة طلا ا ااب اإلحالا ا ااة للتحقيا ا ااق وعا ا اادم التحا ا اادث

عنه أص ً أو عدم ردها عليه ولو لمنياً يجعل حكمها مشوباً بقصور يبطله.

وعلى أي حال فسنه من المقرر أن قالي المولوع ال يخلع في تقدير إلجابة طلب

التحقيق أو رفله كلياً أو جزئياً لرقابة محكمة النق

 -0إذا رف

(:)0

الطلب على أساس عدم جواز إابات الواقعة المطلوب تحقيقها بالبينة.

 -4إذا قلى باإلحالة للتحقيق على واقعة ال يجوز فيها اإلابات بالبينة سوام كان ذلك من تلقام
بنام على طلب الخصم هذا ما لم يتنازل الخصم اآلخر عن التمسك بهذا الحق.
نفسه أو ً
 -4إذا بني الحكم على أسباب غير سائغة.
بنام على طلب من له مصلحة من ذلك
ال يشترط أن يكون اإلابات بشهادة الشهود دائماً ً
من الخصوم بل يجوز لمحكمة المولوع من تلقام نفسها أن تأمر باإلابات بشهادة الشهود طالما
أنه جائز قانوناً( )4هذا ما أكدته المادة ( )81من قانون البينات الفلسطيني والتي نصت على أن:

 -0للمحكمة من تلقام نفسها أن تأمر باإلابات بشهادة الشهود فى األحوال التي يجيز القانون فيها
اإلابات بالشهادة حيث رأت في ذلك فائدة للحقيقة.

 -4يكون للمحكمة في جميع األحوال كلما أمرت باإلابات بشهادة الشهود أن تستدعى للشهادة من
تري لزوماً لسماع شهادته إظها اًر للحقيقة".

يتطا ا ااابق نا ا ااص الما ا ااادة سا ا ااالف الا ا ااذكر ما ا ااع ما ا ااا نصا ا اات عليا ا ااه الما ا ااادة ( )81ما ا اان قا ا ااانون

اإلابا ا ااات المصا ا ااري ويعتبا ا اار الا ا اانص سا ا ااالف الا ا ااذكر توكيا ا ااد للا ا اادور اإليجا ا ااابي للقالا ا ااي واعطا ا ااام
مزي ااد م اان الفاعلي ااة ف ااي توجي ااه ال اادعوى ف ااي إح اادى مراحله ااا المهم ااة وذل ااك لي ااتمكن القال ااي م اان
تحرى الحقيقة واستخدامها نقية(.)4

ي حظ على النص السابق أنه جام عاماً دون تقييد القالي بوجوب مراعاة قواعد توزيع

عبم اإلابات فسلطة القالي في هذا الصدد تكون سلطة مطلقة فيكون له أن يكلف أي من

الخصمين بتقديم الشهود فيجوز للقالي تكليف المدعى إلابات صحة مطالبه كما يجوز له
تكليف المدعى عليه إلابات صحة الدفوع التي يدلي بها حيث أن الغاية من ذلك هو أال يقوم

القالي مقام الخصم المكلف باإلابات فيتولى إابات الدعوى حيث تكون الدعوى خالية من أي

دليل()2

حيث إن مجال استعمال هذ السلطة يكون عندما يوجد في الدعوى دليل ناقص أو شبه

) ) عز الدين الدناصورى وحامد عكاظ – مرجع سابق – ص.281
1

) )4محمد حسين منصور – قانون اإلابات – دون طبعة – منشأة المعارف – اإلسكندرية – ص .044
) )4هشام زوين – مرجع سابق  -ص.012
) )2دم النداوى -مرجع سابق – ص.214
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دليل ف

تكتفي المحكمة به فترى نظ اًر لظروف الدعوى أن تلجأ إلى التحقيق لتكملة الدليل

الناقص أو لدحلة بشهادة الشهود وعلى ذلك ف يجوز للقالي استعمال هذ السلطة إذا كانت
الدعوى خاليه من أي

دليل(.)0

كمااا أن حااق المحكمااة فااي أن تااأمر بااالتحقيق ماان تلقااام نفسااها هااو أماار ج اوازي فلهااا أن

تمارسه أو تتركه فاألمر متروك لتقديرها وال تخلع فيه لرقابة محكمة النق
النق

هذا ما قررته محكمة

المصرية حيث قلت أن":حاق المحكماة فاى أن تاأمر باالتحقيق مان تلقاام نفساها وفقااً للماادة

( )61من قانون المرافعات هو أمر جوازي لها متروك لتقديرها"(.)4
ثانيا :الحكم فى طلب اإلثبات بشهادة الشهود:

إذا نظرت المحكمة طلب اإلابات بشهادة الشهود وتبين لها أن الوقائع المطلوب إاباتها

متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائز قبولها ولم يكن من األدلة األخرى ما يكفي لتكوين اقتناعها

تحكم المحكمة بقبول طلب الخصم في اإلابات بشهادة الشهود(.)4

أوجب المادة ( )86من قانون البينات الفلسطيني والمادة ( )80من قانون اإلابات

المصري على المحكمة أن تبين في منطوق الحكم بقبول طلب اإلابات بالشهادة ما يلي:

 -0الوقائع المأمور والمراد إاباتها واال كان حكمه باط ً غير أن هذا البط ن ال يتعلق بالنظام
العام ويزول إذا ما سكت الخصم عن التمسك به أمام محكمة المولوع وهذا ما قررته

محكمة النق

المصرية حيث قلت بأنه":البط ن الناشيم عن عدم بيان الوقائع المأمور

بساباتها من منطوق الحكم الصادر باإلحالة إلى التحقيق هو بط ن ال يتعلق بالنظام العام و
يزول إذا سكت الخصم عن التمسك به أمام محكمة المولوع وال يقدح في ذلك أن يكون

خصمه قد تمسك بهذا البط

ن"(.)2

وتجدر اإلشارة إلى أن قانون البينات الفلسطيني لم ينص صراحة على الجزام المترتب

على عدم ذكر وتحديد الوقائع المراد إاباتها في القرار الصادر باإلابات بالشهادة وان الباحث يرى
أنه يترتب على عدم تحديد الوقائع المراد إاباتها فى منطوق الحكم هو بط ن الحكم وذلك ألن
اإلابات بالشهادة يقوم على ركنين هما:

أوالً :تعلق الوقائع المراد إاباتها بالدعوى.

اانياً :أن تكون هذ الوقائع منتجة في الدعوى.

) )0دم النداوى -مرجع سابق – ص.214
) )4نقا ا ا

مص ا ااري رق ا اام  96س ا اانة  41ق والص ا ااادر بت ا اااريخ 0692/04 /09م نقا ا ا

0681/2/4م – مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النق

مص ا ااري رق ا اام  2لس ا اانة 49ق والص ا ااادر بت ا اااريخ

– القاعدة رقم ( )488ورقم ( – )490ص 441وما بعدها.

) )4عبد الودود يحيي – مرجع سابق – ص.008
) )2نق

المصرى رقم  482سنة  44ق والصادر بتاريخ 0629/4/0م – مجموعة القواعد القانونية – القاعدة رقم  – 489ص.422
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ومقتلي ذلك أن تكون تلك الوقائع مبينة بالدقة لينحصر فيها التحقيق وليعلم كل طرف ما

هو مكلف بساباته أو نفيه(.)0

 -4كما ا ااا اشا ا ااترطت الماا ااادة ( )86ما ا اان قا ا ااانون البيناا ااات الفلسا ا ااطيني أن يتلا ا اامن الق ا ا ارار القالا ا ااي
اث لا ا اام تشا ا ااترط الما ا ااادة
بسا ا ااماع الشا ا ااهود دعا ا ااوة الشا ا ااهود المعينا ا ااين ما ا اان طالا ا ااب التحقيا ا ااق حيا ا ا ُ
( )80م ا ا اان ق ا ا ااانون البين ا ا ااات المص ا ا ااري ما ا ا اال ه ا ا ااذا الش ا ا اارط وي ا ا اارى الباح ا ا ااث ب ا ا ااأن المش ا ا اارع
الفلسا ااطيني كا ااان موفق ا ااً فا ااى إلا ااافة ها ااذا الشا اارط ألنا ااه يكا ااون با ااذلك قا ااد عما اال علا ااى حصا اار

البينة وكذلك تستطيع المحكمة تقدير نفقات الشهود.

 -4كم ا ااا يش ا ااترط أن يب ا ااين م ا اان منط ا ااوق القا ا ارار الي ا ااوم ال ا ااذي يب ا اادأ في ا ااه التحقي ا ااق والميع ا اااد ال ا ااذي
يجب أن يتم

فيه(.)4

وال يترتب البط ن كجزام على مخالفة الشرط سالف الذكر وبالتالي ف يترتب البط ن إذا

لم يشتمل القرار يوم بداية التحقيق وميعاد إتمامه وانما يكون للخصوم أن يطلبوا تحديد من

المحكمة أو من القالى المنتدب إلجرام اإلابات كما أن للقالي المنتدب للتحقيق أن يحدد هذا

الميعاد من تلقام

نفسه()4

كذلك ال يترتب البط ن إذا حدد الحكم بداية التحقيق ولم يبين الميعاد

الذي يجب أن يتم فيه وذلك ألن هذا اإلجرام هو إجرام تنظيمي الغاية منه هو ولع أجل النتهام

التحقيق حيث ال تتوقف الدعوى(.)2

وأجازت المادة ( )82من قانون اإلابات المصري للخصوم أن يطلبوا من المحكمة أو من

القالي المنتدب مد الميعاد ويفصل في هذا الطلب على الفور بقرار يابت في محلر الجلسة

ومعني ذلك أنه يتعين التقدم بالطلب خ ل الموعد أي قبل انقلام الميعاد الذي حددته المحكمة

للتحقيق فسذا قدم الخصم الطلب بعد انقلام الميعاد كان طلبه غير مقبول ذلك حتى تتحقق
الجدية في الطلب ويكون الطلب وليد ظروف صاحبت مجرى التحقيق بحيث يمكن للمحكمة

فحصها والتحقق

منها()2

وقرار المحكمة في الطلب ال يجوز الطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن أما إذا رف

القالي المنتدب مد الميعاد فسنه يجوز التظلم منه إلى المحكمة بنام على طلب شفوي يابت في

محلر التحقيق وتحكم فيه المحكمة على وجه السرعة(.)9
))0عز الدين الدناصوري وحامد عكاظ – مرجع سابق – ص.262

) )4ينظر نص المادة ( )86من قانون البينات الفلسطيني والمادة ( )80من قانون اإلابات المصرى.
))4عبد الودود يحيي – مرجع سابق – ص.041
))2عز الدين الدناصوري وحامد عكاظ – مرجع سابق – ص .262
) )2أحمد أبو الوفا – التعليق على نصوص قانون اإلابات – الطبعة الاانية -منشأة المعارف – ص.044
) )9نصات الماادة ( )82ماان قاانون اإلابااات المصارى علااى أن " إذا طلاب أحااد الخصاوم خا ل الميعااد المحاادد للتحقياق مااد الميعااد حكماات
المحكمااة أو القالااي المنتاادب علااى الفااور فااي الطلااب بق ارار ياباات فااي محلاار الجلسااة واذا رف ا
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القالااي مااد الميعاااد جاااز الااتظلم إلااى

معني ذلك أنه ال يتطلب شك ً معيناً في هذا التظلم كما أنه لم ينص على إتباع

إجرامات محددة عند نظرة وعلى ذلك فيتبع فى شأن هذا الطلب ونظر القواعد العامة التي تحكم
ما يقدم إلى المحكمة من طلبات متعلقة بسير
رف

النق

الدعوى()0

كما ال يجوز الطعن في قرار المحكمة

دعوة الخصم ألدام الشهادة أمام محكمة الدرجة الاانية أو النق
الفلسطينية حيث قلت بأن "ص حية محكمة النق

وهذا ما قررته محكمة

تنحصر بالطعون المقدمة إليها لد

األحكام النهائية الصادرة عن محاكم اإلستئناف إذا كان الطعن مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ
في تطبيقه أو تأويله وعليه فسن قرار محكمة اإلستئناف رف

طلب دعوة الشهود ألدام الشهادة

ليس نهائياً وال يرفع يد محكمة اإلستئناف عن نظر الدعوى وال يقبل الطعن بالنق

أدام شك ً"(.)4

مما يستوجب

ال يجوز للمحكمة وال للقالي المنتدب مد الميعاد أكار من مرة كما ال يجوز لهم سماع

الشهود بعد انقلام الميعاد وال يترتب على مخالفة هذا اإلجرام البط ن وذلك ألن هذا اإلجرام

يعد إجراماً تنظيمياً الغاية منه حث القالي والخصوم على الحد والفراغ من التحقيق في أقرب

فرصة حتي ال تكون اإلحالة للتحقيق سبباً في تعطيل الفصل في الدعوى واطالة أمد النزاع دون

مبرر(.)4

ويتبين من ذلك أنه ال يترتب البط ن إذا مدت المحكمة ميعاد التحقيق أكار من مرة أو

بنام على طلب الخصوم وهذا – بعد انقلام الميعاد  -هذا
سمعت بعد انقلام الميعاد – شهوداً ً
المصرية حيث قلت بأنه":إذا كانت المادة ( )41من قانون المرافعات
ما قررته محكمة النق
القائم ال يرتب البط ن بغير نص قديم إال إذا شاب اإلجرام عيب لم تتحقق بسبب الغاية منه

وكان النص في المادة ( )82من قانون اإلابات رقم ( )42لسنة 0698م على أنه ال يجوز بعد

بنام على طلب الخصوم – هو نص تنظيمي ال يترتب
إنقلام ميعاد التحقيق سماع شهود ً
البط ن على مخالفته فيعتد بالتحقيق الذي يتم بعد انتهام الميعاد طالما سمع شهود الطرفين
وتحققت الغاية من اإلجرام"(.)2

المحكمة بنام على طلاب شافوي يابات فاي محلار التحقياق وتحكام فياه المحكماة علاى وجاه السارعة وال يجاوز الطعان باأي طرياق فاي قارار
المحكمة وال يجوز للمحكمة وال للقالي المنتدب مد الميعادألكار من مرة واحدة".
) )0أحمد أبو الوفا – إجرامات اإلابات – مرجع سابق – ص.044
) )4نق ا ا ا ا ا

فلسا ا ا ا ااطيني دائ ا ا ا ا ارة رام ع رقا ا ا ا اام ( )4112 /91والصا ا ا ا ااادر بتا ا ا ا اااريخ 4112 /2/08م – منشا ا ا ا ااور علا ا ا ا ااى موقا ا ا ا ااع المقتفا ا ا ا ااي

.http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments
))4عز الدين الدناصوري وحامد عكاظ – مرجع سابق – ص .914
) )2نقا ا
ص .422

مص اارى رق اام  4س اانة  24ق والص ااادر بت اااريخ 0689/4/01م – نقا ا ً ع اان مجموع ااة القواع ااد القانوني ااة – القاع اادة رق اام – 461
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ويرى الباحث بأن المشرع الفلسطيني كان أكار توفيقاً من المشرع المصري حيث أنه لم

يدخل فى هذ التفصي ت أو إيراد تلك القيود ذلك ألن هذ الجزئية ال تقتلي كل هذا االهتمام
وخصوصاً أنها غير متعلقة بالنظام العام وال يترتب على مخالفتها البط ن.

وال ع ق ا ا ا ااة للميع ا ا ا اااد ال ا ا ا ااذي تح ا ا ا اادد المحكم ا ا ا ااة إلجا ا ا ا ارام التحقي ا ا ا ااق بمواعي ا ا ا ااد المرافع ا ا ا ااات

باعتباره ا ااا اآلج ا ااال الت ا ااي يح ا ااددها الق ا ااانون لمباشا ا ارة إجراماته ا ااا ف ا ااسذا أص ا اادرت المحكم ا ااة أن الي ا ااوم
المق ا اارر لب ا اادم التحقيا ا اق ه ا ااو  /4ين ا اااير4104 /م م ا ااا ً ف ا ااسن ه ا ااذا الي ا ااوم ينبغ ا ااي احتس ا ااابه ل ا اامن

الميعا اااد ذلا ااك ألنا ااه ما اان الجا ااائز سا ااماع الشا ااهود واج ا ارام التحقيا ااق فيا ااه بالا ااذات

وتكا ااون نهاي ا اة

ميع ا اااد التحقي ا ااق ف ا ااي الي ا ااوم المح ا اادد ال م ا اان الي ا ااوم الت ا ااالي ل ا ااه ف ا ااسن كان ا اات نهاي ا ااة الميع ا اااد بملا ا اي
ا اة شهور فسن التحقيق ينتهي يوم  /4أبريل/

4104م(.)0

قلام قطعياً في جميع المنازعات
يعتبر قلام المحكمة باإلذن للخصم باإلابات بالشهادة
ً
المتعلقة به كالدفع بعدم جواز اإلابات بالشهادة ألن الواقعة المراد إاباتها ال تجوز الشهادة فيها

أو ألنها غير منتجة في الدعوى وما إلى ذلك فسن الحكم يحوز حجية الشيم المحكوم فيه في هذ

الجزئية ألنه يتعلق بجانب مولوعي وذلك خ فاً للقاعدة العامة ل حكام المتعلقة باإلابات
باعتبارها أحكاماً تمهيدية أو تحليرية يجوز للمحكمة العدول عنها لعدم تمتعها

بالحجية(.)4

والقلام الصادر بالتحقيق هو قلام صادر قبل الفصل في المولوع وال تنتهي به

الخصومة كلها أو بعلها ومن ام ال يجوز الطعن فيه إال مع الحكم الصادر في المولوع(.)4

ولما كان الحق في اإلابات يقتلي أن يتاح لكل خصم تفنيد ما يقدم الخصم اآلخر من

أدلة ويترتب على ذلك أنه إذا أذنت المحكمة ألحد الخصوم بسابات واقعة بشهادة الشهود فسن ذلك

يقتلي أن يكون للخصم اآلخر الحق في نفيها بهذا الطريق(.)2

هذا ما قررته المادة ( )84من قانون البينات الفلسطيني والتي نصت علي أن" :اإلذن ألحد

الخصوم بسابات الواقعة بشهادة الشهود يقتلي دائماً أن يكون للخصم اآلخر في نفيها بذات

الطريق" ويقابلها نص المادة ( )96من قانون اإلابات المصري ولكن يقتصر هذا الحق على
الوقائع التي يريد الخصم إاباتها أو على إابات وقائع تؤدى مباشرة إلى نق
( )0نق

مزاعم خصمه التي

مصرى رقم  04سنة  24ق والصادر بتاريخ 0682/00 /06م مجموعة القواعد القانونية – القاعدة رقم  – 488ص.422

) )4مصطفى عياد – الكتاب الااني – ص.048
) )4نصت الماادة ( )064مان قاانون اإلجارامات المدنياة والتجارياة علاى أناه":ال يجاوز الطعان فاي القا اررات التمهيدياة التاي تصادر أاناام ساير
الاادعوى وال تنته ااي به ااا الخص ااومة إال م ااع الحكاام الفاص اال ف ااي مول ااوع ال اادعوى كلهااا ع اادا .0 :القا ا اررات الوقتي ااة والمس ااتعجلة .4 .القا ا اررات
الصااادرة بوقااف الاادعوى .4.الق ا اررات القابلااة للتنفيااذ الجباارى .2 .األحكااام الصااادرة بعاادم اإلختصاااص واإلحالااة إلااى المحكمااة المختصااة وماان
هذ الحالة يجب على المحكمة المحالة إليها الدعوى أن توقفهاا حاين يفصال فاي الطعان .2 .الحااالت التاي ناص القاانون علاى جاواز الطعان
فيها استق الً" ويقابلها نص المادة ( )404من قانون المرافعات المصرى.

) )2نبيلة رس ن – مرجع سابق – ص.419
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يطلب سماع الشهود وال يباح للخصم أن يابت بالشهادة وقائع جديدة مستقلة عن الوقائع التي يريد

الخصم إاباتها(.)0

فا ا ا ا اسذا أذن ا ا ا اات المحكم ا ا ا ااة م ا ا ا ااا ً بساب ا ا ا ااات واقع ا ا ا ااة البي ا ا ا ااع الت ا ا ا ااي ه ا ا ا ااي أس ا ا ا اااس المطالب ا ا ا ااة

با ا ا ااامن الشا ا ا اايم المبيا ا ا ااع بشا ا ا ااهادة الشا ا ا ااهود فا ا ا ااسن حا ا ا ااق الخصا ا ا اام اآلخا ا ا اار يقتصا ا ا اار علا ا ا ااى نفا ا ا ااى

ها ا ا ا ا ا ا ااذ الواقعا ا ا ا ا ا ا ااة فقا ا ا ا ا ا ا ااط بشا ا ا ا ا ا ا ااهادة الشا ا ا ا ا ا ا ااهود ولا ا ا ا ا ا ا اايس لا ا ا ا ا ا ا ااه أن يابا ا ا ا ا ا ا اات وفا ا ا ا ا ا ا ااام للا ا ا ا ا ا ا اادين
بش ا ا ا ااهادة الش ا ا ا ااهود وانم ا ا ا ااا علي ا ا ا ااه إن أراد أن يستص ا ا ا اادر حكما ا ا ا ااً م ا ا ا اان المحكما ا ا ا اة بتحقي ا ا ا ااق ه ا ا ا ااذ

الواقعة(.)4

ثالثا :دعوة الشهود:
تتم دعوة الشهود إما بمذكرة تكليف بالحلور على يد مأمور التبليغ وفقاً إلجرامات تبليغ

األوراق القلائية في قانون أصول المحاكمات أو المرافعات ويجوز للخصم إحلار شهود

بالكيفية التي يراها دون إتباع إجرامات خاصة(.)4

بذلك يكون ك ً من قانون البينات الفلسطيني وقانون اإلابات المصري قد أخذ بمذهب

القانون األهلى الذي يعطي الخصم إحلار شاهد بغير إع ن لما في هذا اإلجرام من بساطة
ويسر وال خشية من أن تشجع الدعوة الشفوية الشهود على التخلف أو يتخذها الخصم وسيلة

للتعطيل طالما أن القالي حدد أجل إلنتهام التحقيق يسقط بعد حق الخصم

فيه(.)2

كما يجوز سماع شهادة الشهود إذا تصادف وجود في المحكمة دون حاجة للتبليغ وهذا

حق قانوني للمحكمة ألن العبرة بالحلور وليس باإلع ن( .)2وهذا ما قررته المادة ( )82من
قانون البينات الفلسطيني والتي نصت على":إذا طلب أحد الخصوم دعوة شخص للشهادة وتبين
أنه حالر من المحكمة جاز لها أن تكلفه بأدام الشهادة" وال مقابل لهذا النص في قانون اإلابات

المصرى.

على أى حال فسن دعوة الشاهد للماول أمام المحكمة يجب أن تتلمن عدة بيانات هامة وفقاً

للمادة ( )80من قانون البينات الفلسطيني وهي:

 -0اسم الشاهد المراد سماع شهادته وذلك وفقاً للقواعد العامة في التبليغ.
 -4تعيين المحكمة التي يؤدي أمامها الشهادة.

 -4بيان مكان الحلور ويومه وساعته وتاريخاً محدداً باليوم والشهر والسنة.
) )0أحمد أبو الوفا – إجرامات اإلابات – مرجع سابق – ص.009
) )4أحمد السيد صاوي – مرجع سابق – ص.218
) )4مصطفى عياد – الكتاب الااني – مرجع سابق – ص .046
) )2المااذكرة التفساايرية لقااانون المرافعااات المصااري السااابق مشااار إليااه لاادى أحمااد أبااو الوفااا – التعليااق علااى قااانون اإلابااات – دون طبعااة –
منشأة المعارف – اإلسكندرية – ص.428
) )2ناظم عويلة – مرجع سابق – ص.001
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 -2بيان ماهية الدعوى التي تطلب فيها الشهادة.

 -2بيان أسمام الخصوم فيها واسم الخصم الذي طلب االستماع إلى شهادته.
 -9التنبيه إلى العقوبة التي يتعر

لها الشاهد المتخلف عن الحلور.

وال مقابل لهذا النص في قانون اإلابات المصري.

والشا اااهد مجبا اار ولا اايس مخيا اار علا ااى الحلا ااور أما ااام القلا ااام إذا دعا ااي للشا ااهادة بصا ااورة
ص ااحيحة()0

ف ااسذا ل اام يق اام الخص اام ب اادعو أو إحل ااار ش اااهد ف ااي الجلس ااة المح ااددة للتحقي ااق تق اارر

المحكمة تكليف الشاهد بالحلور في جلسة أخرى وذلك وفقاً لنص المادة ( )82من قانون البينات
الفلسااطيني فااي حااين أعطااي قااانون اإلابااات المصااري المحكمااة أو القالااي المنتاادب إل ازام الخصاام

بدعوة الشاهد للحلور في موعد جديد فسن لم يفعل جاز للمحكمة معاقبته بجزام يتماال فاي إساقاط
النظر عن انتهام أجال التحقياق أو بقائاه

حقه باالستشهاد بالشاهد وهو جزام يتقرر بغ

ممتاداً()4

والجازام المنصااوص عليااه وهااو سااقوط حااق الخصاام فااي االستشااهاد بشاااهد ال يخاال بحااق المحكمااة

بالحكم عليه بأي جزام يرتب القانون علي هذا التأخير كاالحكم بالغ ارماة المالياة أو وقاف الادعوى إذا
ت ااوفرت ش ااروط الوق ااف ولع اال ه ااذا م ااا قص ااد المش اارع ف ااي عج ااز الم ااادة ( )82م اان ق ااانون البين ااات

الفلسطيني والتي جام فيها":وال يخل هذا بأي إجرام يرتبه القانون على هذا التأخير"(.)4

ويرى الباحث بأن المشرع الفلسطيني كان أكار توفيقاً من المشرع المصرى حيث إنه أعطي

المحكمة أن تقرر تكليف الشاهد بالحلور مباشرة إذا لم يحلر الخصم شاهد

أو لم يكلفه

بالحلور في الجلسة المحددة حيث أن تكليف الخصم بدعوة شاهد من جديد في جلسة أخرى

كما حصل فى القانون المصرى فيه خشية وخوف من أن يتخدها الخصم وسيلة لتعطيل أو إطالة

أمد الدعوى.

والحكم بسقوط حق الخصم في االستشهاد بشاهد ال يمنع المحكمة بعد ذلك من الحكم

بسماع هذا الشاهد من تلقام نفسها كما أنه ال يمنع الخصم اآلخر من االستشهاد به إذا رأى أن له

مصلحة في

ذلك(.)2

وقد بين ك ً من قانون البينات الفلسطيني وقانون اإلابات المصرى الجزام المترتب عن

تخلف الشاهد للحلور إلى المحكمه لإلدالم بشهادته فقد نصت المادة ( )88فقرة ( )0من قانون

البينات الفلسطيني على أن (:إذا كلف الشاهد بالحلور تكليفاً صحيحاً ولم يحلر حكمت عليه

المحكمة بغرامة ال تتجاوز مائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ويابت القرار في
))0عماد ربيع – مرجع سابق – ص.489
) )4نق

مصري سنة  46والصادر بتاريخ 0688/4/46م نق ً عن عز الدين الدناصورى وحامد عكاظ  -مرجع سابق – ص.918

) )4مصطفى عياد – مرجع سابق – الكتاب الااني – ص.021

) ) عز الدين الدناصورى وحامد عكاظ – مرجع سابق – ص.919
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المحلر وال يكون قاب ً للطعن) ويقابلها نص المادة ( )88من قانون اإلابات المصرى والتى
نصت على أن (:اذا كلف الشاهد الحلور تكليفا صحيحا ولم يحلر حكمت المحكمه او
القالى المنتدب بغرامه مقدارها اربعون جنيه ويابت الحكم فى المحلر وال يكون قاب

وفى احوال االستعجال الشديد يجوز ان تصدر المحكمه او القالى ام ار باحلار الشاهد).

للطعن

يتلح من النصين السابقين بأنه إذا كلف الشاهد تكليفاً صحيحاً ولم يحلر تحكم عليه المحكمه

بغرامة قدرها مائة دينار حسب قانون البينات الفلسطيني أو أربعين جنيهاً حسب قانون اإلابات

المصرى ويابت هذا الحكم فى المحلر وال يكون قاب ً للطعن.

والغرامة المبينة بالنصين السابقين محددة ومن ام فليس لها حد أدني وحد أقصى وانما يكون على
()0

القالى الحكم بها حسب األحوال.
بشهادته

كما ويجوز للمحكمه أن تصدر أم اًر بسحلار الشاهد إذا تخلف عن الحلور لإلدالم
بعد تكليفه بالحلور للمرة الاانيه وهذا ما نصت عليه المادة ( )88من قانون البينات

الفلسطيني والتى نصت على" إذا تخلف الشاهد بعد تكليفه بالحلور للمرة الاانية جاز للمحكمة

إصدار أمر بسحلار  ".ونص المادة ( )88من قانون اإلابات المصرى وذلك بعد
إعادة تكليفه والحكم عليه بملاعفة الغرامه حيث نصت المادة على أن( :وفى غير االحوال يؤمر

باعاد تكليف الشاهد بالحلور اذا كان لذلك مقتلى وتكون مصرفات ذلك التكليف اذا تخلف
حكم عليه بلعف الغرامه المذكر ويجوز للمحكمه او القالى اصدار امر باحلار (.

وعلى أى حال فسنه يجوز إعفام الشاهد من الغرامة إذا حلر وأبدى عذ اًر مقبوالً وهذا ما

نصت عليه المادة ( )88فقرة ( )4من قانون البينات الفلسطيني والتى نصت على أن( :للمحكمة

في جميع األحوال إعفام الشاهد من الغرامة إذا حلر وأبدى عذ اًر مقبوالً) ويقابلها نص المادة

( )86من قانون اإلابات المصرى والتى نصت على أن( :يجوز للمحكمه أوالقالى المنتدب اقاله
الشاهد من الغرامه اذا حلر وابدى عذ ار مقبوال).

رابعا :نفقات الشهود

نصت المادة ( )011فقرة ( )4من قانون البينات الفلسطيني على أن":تقدر المحكمة نفقات
بنام على طلبهم ويعطي الشاهد صورة من أمر التقدير تكون نافذة على الخصم الذي
الشهود ً
استدعا " وتتطابق هذ الفقرة مع نص المادة ( )64من قانون اإلابات المصري.
فاألصا ا اال أن الشا ا ااهادة تطوعيا ا ااة اختياريا ا ااة تبرعيا ا ااة تها ا اادف إلا ا ااى الوصا ا ااول للحقيقا ا ااة عا ا اان
النظ ا ا ا اار عم ا ا ا اان ه ا ا ا ااو ص ا ا ا اااحب ه ا ا ا ااذا الح ا ا ا ااق

طري ا ا ا ااق ق ا ا ا ااول كلم ا ا ا ااة الح ا ا ا ااق والص ا ا ا اادق بغا ا ا ا ا

إال أن المش ا اارع أراد أن يحم ا ااي الش ا اااهد بتعويل ا ااه عم ا ااا ق ا ااد ي ا اانجم م ا اان ل ا اارر أو خس ا ااارة بس ا اابب

1
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84

الوقا اات الا ااذي قا ااد يمكاا ااه فا ااي الا ااذهاب إلا ااى المحكما ااة والعا ااودة منها ااا مما ااا يلا اايع ما اان وقتا ااه وربما ااا
يكون لها مقابل مادي(.)0

إذاً فالمقصود بنفقة الشاهد هو أخذ ما يحتاجه الشاهد في أدائه الشهادة من مال

ومواص ت وغيرها(.)4

وتجدر اإلشارة إلى أن الشاهد ال يأخذ نفقة مقابل الشهادة بل يأخذ نفقة مقابل تبعات

الشهادة وقد أجاز فقهام الشريعة اإلس مية أخذ نفقة مقابل تبعات الشهادة واستدلوا على ذلك من
َآر كَاتِب َوثَ
قوله تعالىَ ﴿:وثَ يُض َّ

ش ِهيد﴾()4
َ

وهذا ما يتفق مع المنطق السليم حيث أنه لو طالب

الشاهد بالحلور لمجلس القلام وقد يكون غير قادر على نفقة الطريق والمواص ت بل إن
حلور إلى مجلس القلام إلدالم بشهادته يعطله عن طلب النفقة لنفسه وأوالد ومن أجل هذا

المعني وجب إعطام الشاهد ما يحتاجه من نفقة لقام تبعات

شهادته(.)2

وعلى هذا فالشاهد الذي يتوجه إلى المحكمة لإلدالم بشهادته يكون له الحق في أن يطلب

من المحكمة أانام الماول أمامها وبعد أدام الشهادة صرف الملبغ الذي يغطي مصاريف حلور

للشهادة وتحدد المحكمة قيمة المبلغ الذي ترى أنه كافياً لتسديد هذ المصاريف عن طريق تقديرها
للمسافة التي قطعها الشاهد للمجيم للمحكمة والنفقات التي تستلزم لقطع تلك المسافة عادة وعلى

ذلك فسذا لم يطلب الشاهد أي نفقات بسبب حلور للمحكمة فليس لها أن تلزم الخصم الذي طلب

الشاهد بدفع أية مبلغ للشاهد وليس للشاهد الحق من الطلب بقيمة هذ المصاريف بعد انتهام

الجلسة أو إنتهام المحكمة وان طلب هذ المصاريف بعد انتهام الجلسة فيعود األمر للقالي وفقاً

لسلطته التقديرية(.)2

وقد أوجبت الفقرة ( )0من المادة ( )011من قانون البينات الفلسطيني على أنه:

"للمحكمة أن تكلف الخصم الذي يرغب في إستدعام شاهد أو أكار أن يودع صندوق المحكمة
المبلغ الذي ت ار كافيا لتغطية نفقات الشاهد" .وال مقابل لهذ الفقرة في قانون اإلابات المصري.

ويا ا ا ا ا ا ااور التس ا ا ا ا ا اااؤل ح ا ا ا ا ا ااول م ا ا ا ا ا اادى اس ا ا ا ا ا ااتحقاق دف ا ا ا ا ا ااع نفق ا ا ا ا ا ااات الش ا ا ا ا ا اااهد إذا حل ا ا ا ا ا اار

الش ا ا ا ا اااهد ول ا ا ا ا اام ي ا ا ا ا ااؤدي الش ا ا ا ا ااهادةا باساا ا ا ا ااتقرام ن ا ا ا ا ااص الم ا ا ا ا ااادة ( )011م ا ا ا ا اان ق ا ا ا ا ااانون البيناا ا ا ا ااات
الفلس ا ا ا ااطيني والم ا ا ا ااادة ( )64م ا ا ا اان ق ا ا ا ااانون اإلاب ا ا ا ااات المص ا ا ا ااري ف ا ا ا ااسن الش ا ا ا اااهد إذا حل ا ا ا اار بن ا ا ا ااام

) )0ناظم عويلة – مرجع سابق – ص.041
) )4خلود معجون – إابات جريمة الزنا -الطبعة االولى– دار النشر بالمركز العربى للدراسات األمنية – الريا

02044 -ه – ص.48

) )4سورة البقرة – ية رقم .484
) )2مص ااطفي ش اامس ال اادين – مرج ااع س ااابق – ص  06مص ااطفى دي ااب -القرش ااي عب ااد ال اارحيم  -وس ااالم ال ارش اادي – البين ااات وال اادعاوى
والقلام – الطبعة األولى  - 4119-دار المصطفى – ص.94
) ) فايز كناكريه – مرجع سابق  -ص.6
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علاا ا ا ا ا ااى طلاا ا ا ا ا ااب الخصا ا ا ا ا ا اام ألدام الشاا ا ا ا ا ااهادة فسناا ا ا ا ا ااه يسا ا ا ا ا ا ااتحق نفق ا ا ا ا ا ااات الش ا ا ا ا ا ااهادة س ا ا ا ا ا ا اوام أدى

الشهادة أم لم يؤدها(.)0

خامسا :إجراء التحقي والمسائل المتعلقة به:
نصت المادة ( )84من قانون اإلابات المصري على أن":يكون التحقيق أمام المحكمة

ويجوز لها عند االقتلام أن تندب أحد قلاتها إلجرائه" .وال مقابل لهذ المادة في قانون البينات

الفلسطيني.

يتلااح ماان الاانص السااابق بااأن األصاال سااماع شااهادة الشااهود أمااام المحكمااة ويسااتاني ماان

ذلك أن يتم سماعهم بمعرفة أحد قلاتها ويعاب على التحقيق الاذي يجاري أماام قالاي منتادب أن
واحد علاى الشااهد يختلاف عان حكام قلاا ا ااة

فيه إهدار لميزة تعدد القلاة ذلك أن حكم قا

وأمااا االكتفااام باااالط ع علااى ملخااص تلااك األق اوال فااي المحلاار ال يااؤدي إلااى تكااوين اعتقاااد ااباات

وصااحيح هااذا فل ا ً عاان أن عاادم قاادرة المحكمااة ماان رؤيااة الشااهود والوقااوف علااى حااالتهم النفسااية

وقت أدام

الشهادة(.)4

وان كان األصل أن يجرى التحقيق بمركز المحكمة المنظورة أمامها الدعوى أو بواسطة

أحد قلاتها رغم ذلك يجوز أن يباشر التحقيق خارج مركز المحكمة أو يباشر قا
غير هيئة المحكمة التي أمرت بالتحقيق في الحاالت اآلتية:

خر من

أ -إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحلور يجوز للمحكمة في هذ الحالة أن تنتقل إليه لسماع
يتسن لهم مناقشة وتوجيه
أقواله ويدعى الخصوم للحلور أانام إدالم الشاهد بشهادته حتي
َ
األسئلة إليه وفقا للقانون ويحرر بها محلر يوقعه رئيس المحكمة والقالي المنتدب( )4وهذا
ما قررته نص المادة ( )88من قانون البينات الفلسطيني والتي نصت على" :إذا كان للشاهد
عذر يمنعه من الحلور جاز للمحكمة أن تنتقل إليه لسماع أقواله ويدعى الخصوم لحلور

تأدية هذ الشهادة ويحرر محلر بها يوقعه رئيس المحكمة والكاتب" .يقابل نص المادة
سالف الذكر نص المادة ( )80من قانون اإلابات المصري.

ب -يباشر التحقيق قا

من غير قلاة المحكمة إذا كان المكان الواجب إجرام التحقيق فيه أو

الذي تتحقق المصلحة بسجرام هذا التحقيق فيه بعيداً عن مقر المحكمة وهذا ما قررته المادة

( )2من قانون اإلابات المصرى والتي نصت على":إذا كان الواجب إجرام اإلابات فيه بعيداً
عن مقر المحكمة جاز لها أن تندب إلجرائه قالي محكمة الجزئية التي يقع هذا المكان في

دائرتها وذلك مع مراعاة الميعاد المنصوص عليه من المادة السابقة".
) )0فايز كناكريه – مرجع سابق  -ص.6
) )4عبد الوهاب العشماوي – مرجع سابق – ص.008
) )4عز الدين الدناصورى وحامد عكاظ – مرجع سابق – ص.900
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ج -رئيس الدولة

نصت المادة ( )012من قانون البينات الفلسطيني والتي نصت على أنه " إذا كان من

اللروري االستماع إلى شهادة رئيس الدولة أو رئيس السلطة الوطنية أو رئيس مجلس الوزرام
ووجد لديه مانع من االنتقال جاز للمحكمة االنتقال إليه لسماع أقواله ويحرر محلر بذلك

ويوقع من رئيس المحكمة والكاتب ويلم إلى ملف القلية" وال مقابل لها من قانون اإلابات
المصرى

على أي حال فسن المحكمة أو القالي المنتدب يباشر التحقيق ويستمر التحقيق إلى أن

يتم سماع جميع شهود اإلابات والنفي في الميعاد ويجري سماع شهود النفي في ذات الجلسة التي

سمع فيها شهود اإلابات ما لم يحول مانع دون

ذلك()0

هذا ما قررته المادة ( )84فقرة ( )0من

قانون البينات الفلسطيني والتي نصت على":يستمر التحقيق إلى أن يتم سماع جميع شهود اإلابات
والنفي في الميعاد ويجري سماع شهود النفي في الجلسة ذاتها التي سمع فيها شهود اإلابات إال

إذا حال دون ذلك مانع" يقابل نص المادة سالفة الذكر نص المادة ( )84من قانون اإلابات
المصري.

إنه وان كان األصل سماع شهود النفي في نفس الجلسة التي سمع فيها شهود اإلابات إال

أن هذا ليس أم اًر حتمياً يترتب علي مخالفته البط ن بل ترك المشرع تنظيمه للمحكمة التي تتولى

إجرام التحقيق فلها أن ترجيم سماع شهود النفي إلى جلسة أخرى غير التي سمعت فيها شهود
اإلابات إذا حال دون سماعهم في نفس الجلسة مانع وتقدير المانع يدخل في نطاق سلطة

المحكمة التقديرية ب معقب عليها(.)4

ويعتبر من قبيل المانع الذي يحول دون سماع شهود اإلابات وشهود النفي في جلسة

واحدة كارة عدد الشهود أو طول الوقت الذي يستغرقه سماع أقوالهم جميعاً في جلسة واحدة كما
يعد من قبيل المانع الذي يمنع سماع شهود اإلابات وشهود النفي في جلسة واحدة تخلف بع

الشهود عن جلسة التحقيق األولى بسبب عدم إع نهم وتمسك الخصم اآلخر بطلب سماع شهود
الذين أحلرهم دون انتظار إلى جلسة قادمة يتم إع ن شهود خصم

إليها(.)4

الحقيقة أن الواقع يؤكد سوم تطبيق مال هذا النص إذ قد يستغرق المدعى المكلف

باإلابات سنوات في إحلار شهود وكذلك يفعل المدعى عليه لذلك فسنه لو وجد هذا النص جدية
في التطبيق العملي فقد يساهم في سرعة الفصل في الدعاوى وتخفيف العبم عن القلام وذلك

ألن العدالة البطيئة أقرب إلى الظلم منها إلى العدالة فل ً عن إن تطبيق هذا النص ال يعطي
1

) ) أحمد السيد صاوى– مرجع سابق – ص.511
) )2نقرض مصرري –  20سررنة 44ق والصرادر بترراريخ 1971/2/23م ،نقرالا عرن يحيرري إسرماعيل – مرجررع سرابق – ص ،127مجموعررة
القواعد القانونية – القاعدة رقم ( – )389ص.245
) )3عز الدين الدناصورى وحامد عكاظ – مرجع سابق – ص.599
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الفرصة للخصم المكلف بالنفى بمعرفة ما شهد به شهود اإلابات ومحاولة التأاير على شهود

لدحلها(.)0

وهنا ن تساؤل هل يجوز لمحكمة االستئناف أن تحيل الدعوى للتحقيق لسماع شهود النفي

إن كان الخصم المكلف بالنفي لم يحلر شهود أمام محكمة أول درجة أو هل يتعين في هذ

الحالة سماع شهود الطرفين نفياً وااباتاًا

الحقيقة أنه ليس هناك ما يمنع من ذلك إال إذا كان المكلف باإلابات طلب إابات وقائع

جديدة أو حتى نفي الوقائع السابقة وحينئذ يتعين على المحكمة أن تسمع شهود الطرفين إال أنه
يجب سماع شهود اإلابات أوالً ومن ام سماع شهود النفي وذلك ألنه قد يلجر الخصم من
إحلار شهود إابات ففي هذ الحالة ال موجب لسماع شهود النفي(.)4

سابعا :أداء الشهادة:

عندما تبدأ المحكمة من سماع الشهود ينادى عليهم
الشهادة أن يفصح عن اسمه ولقبه ومهنته وسنه

وموطنه()2

بأسمائهم()4

وعلى الشاهد قبل أدام

وأن يبين كذلك قرابته ألحد الخصوم

ودرجتها ويبين كذلك إن كان يعمل عند أحدهم كأن يكون أجي اًر أو خادماً أو مستخدماً لديه

وهذا ما قررته المادة ( )60من قانون البينات الفلسطيني والتي نصت على":على الشاهد أن يذكر

اسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه وأن يبين قرابته ومصاهرته ودرجتها إن كان قريباً أو صه اًر ألحد

الخصوم ويبين كذلك إن كان يعمل عند أحدهم" يقابل نص المادة سالف الذكر نص المادة ()82
من قانون اإلابات المصري.

وفي اعتقاد الباحث عدم وجود مبرر لحصر ما يجب على الشاهد ذكر قبل اإلدالم

بشهادته فهناك من الع قات التي تكون بين الشاهد وبين أحد طرفي الخصوم تتساوى تماماً بل

تعتبر أشد تأاي اًر على شهادة الشاهد من الع قات التي ذكرها النص كالوكالة والصداقة والعداوة أو

قيام ع قة تبعية أو مشاركة من المصالح مع أي منهما ما ً وعلى ذلك فسن من األفلل لو أن
المشرع لم يحصر هذ البيانات وجعلها على سبيل الماال ال الحصر كما ويؤخذ على النص سالف

الذكر بأن فرق بين القرابة والمصاهرة على الرغم من أن القرابة نوعان قرابة بالنسب وقرابة
) )1ناظم عويضه– مرجع سابق – ص.109
) )4عز الدين الدناصورى وحامد عكاظ – مرجع سابق – ص.911
) )4عبااد الق اادر ج ارادة  -موسااوعه اإلج ارامات الجزائيااة – المجلااد الاالااث – مرحلااه المحاكمااه – عاادد بئاار الساابع – مكتبااه أفاااق – 4116-
ص.0488
) )2نصت المادة ( )26من القانون المدنى الفلسطيني رقم ( )2لسنة 4104م على أن ":الموطن هو المكاان الاذي يقايم فياه الشاخص عاادة
ويجااوز أن يكااون للشااخص فااي وقاات واحاد أكااار ماان مااوطن واذا لاام يكاان للشااخص مكااان يقاايم فيااه عااادة يعتباار با مااوطن" وتتطااابق نااص
المادة مع نص المادة ( )21من القانون المدنى المصرى رقم ( )040لسنة 0628م بينما يعرف الماوطن مان فقاة الشاريعة اإلسا مية باأن":
وطن اإلنسان في بلاد أو بلاد أخارى اتخاذ دا اًر وتطاوطن بهاا ماع أهلاه ولايس قصاد االرتحاال عنهاا بال يتعاايش بهاا" مشاار إلياه لادى ساالم

حماد الدحدوح – الوجيز في القانون الدولى الخاص – الجزم األول – الطبعة السادسة –  -4116/4118ص.496
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بالمصاهرة ولذلك كان من األفلل لو أن المشرع إستخدم لفظ قرابته فقط دون أن يستخدم لفظ

مصاهرته وذلك ألن المصاهرة تدخل فى معنى القرابة.
ذلك(.)0

ويجب على الشاهد أن يابت هذ البيانات بواائق رسمية كالبطاقة أو جواز السفر أو نحو
والغاية من هذا البيان هو تمكين المحكمة من تقدير قيمة الشاهد تبعاً لما إذا كانت له

ع قة بالخصوم أم ال وخصوصاً أن لهذ الروابط تأاير في قيمة الشهادة إن كانت ال تعتبر سبباً

من أسباب ردها(.)4

ويجب على الشاهد أن يكون صادقاً في شهادته وقد أوجب المشرع على الشهود أن يحلفوا

اليمين قبل البدم لما في الحلف من تذكير الشاهد با
غير الحق(.)4

وقد عرف البع

(عز وجل) وتحذير من سخطه إن قال

اليمين بأنها ":قول يتخذ فيه الحالف ع شاهداً علي صدق ما يقول

ويستنزل عقابه إذا ما حنث"(.)2

بينما عرفها خر بأنها":ندام روحي يصدر عن اللمير وتعهد على قول الحق أمام من
يقدمه الشاهد سوام أكان ذلك يتمال في ع سبحانه وتعالى أو فيما يعد مقدساً في نظر الشاهد

وأنه سوف يعر

نفسه النتقامه إن قال غير الحق"(.)2

وه ا ااذا التعري ا ااف ه ا ااو ال ا ااذى يمي ا اال الباح ا ااث إلي ا ااه لكون ا ااه ش ا ااامل ج ا ااامع م ا ااانع وعل ا ااى أى

حا ااال فا اااليمين ما اان أها اام اللا اامانات التا ااى تعطا ااى الشا ااهادة الاقا ااه التا ااى يتعا ااين أن تت ا اوافر لها ااا لكا ااى
تكا ا ااون دل ا ا ااي ً يس ا ا ااتمد من ا ا ااه القال ا ا ااي إقتناع ا ا ااه كما ا ااا أن حل ا ا ااف الش ا ا اااهد لليم ا ا ااين يع ا ا ااد م ا ا اان أه ا ا اام

اللمانات الشكلية الي تحيط بالشهادة(.)9
وقا ا ااد قلا ا اات محكما ا ااة الا ا اانق

المص ا ا ارية بأن":اسا ا ااتح ف الشا ا اااهد ها ا ااو ما ا اان اللا ا اامانات

الت ااي ش اارعت لمص االحة الم ااتهم لم ااا ف ااي الحل ااف م اان ت ااذكير الش اااهد باإلل ااه الق ااائم عل ااى ك اال نف ااس
وتحا ااذير مااان سا ااخطه عليا ااه أن يااادلي الشااااهد با ااأقوال لمصا االحة الم ااتهم ق ااد تقا ااع موقا ااع القباااول فا ااي
نفس القالي فيتخذها من أسس عقيدته"(.)8

) )0عبد ع الربيعة – مرجع سابق – ص .92
) )4عبد الوهاب العشماوى– مرجع سابق – ص.049
( )4عبد القادر جرادة – موسوعه اإلجرامات الجزائية -مرجع سابق -ص .0488
( )2ناظم عويله– مرجع سابق – ص .002
( )2عماد ربيع – مرجع سابق – ص .420
( )9عماد ربيع –الممرجع السابق – ص .424
( )8نق

مصري رقم  0860سنة 42ق والصادر بتاريخ 0692/4/0م نق ً عن محمد إبراهيم – مرجع سابق – ص.016
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يج ا ا ااب عل ا ا ااى الش ا ا اااهد أن يحل ا ا ااف اليم ا ا ااين قب ا ا اال أدام الش ا ا ااهادة ف ا ا ااسن أداه ا ا ااا دون حل ا ا ااف

اليم ا ااين ا ا اام أدرك ا اات المحكم ا ااه ذل ا ااك بع ا ااد إدالئ ا ااه به ا ااا فيج ا ااوز للمحكم ا ااه ف ا ااي ه ا ااذ الحال ا ااة أم ا ااا أن
تطل ااب من ااه أن يا اؤدى الش ااهادة م اان جدي ااد بع ااد حل ااف

شا ا ااهد با ا ااالحق وبها ا ااذا قلا ا اات محكما ا ااه الا ا اانق

أو تحلف ااه اليم ااين عل ااى إن ااه إنم ااا

اليم ااين()0

المص ا ا اريه بأنا ا ااه":إذا فووووووث المحكمووووووة أ تحلووووووف

الشووواهد اليموووي قبووول أداء الشوووهادة ثوووم أدركوووت ذلوووك اليموووي بعووود إدالئهوووا بهوووا فحلفتوووه اليموووي

علي أنه إنما شهد بالح  ,فتعويلها على هذه الشهادة ال عيب

فيه"(.)4

ويترتب علي عدم حلف الشاهد لليمين عدم سماع شهادته وذلك حسب نص المادة ()64

من قانون البينات الفلسطيني بينما يترتب على عدم حلف الشاهد لليمين بط ن الشهادة وذلك
حسب نص المادة ( )89من قانون اإلابات المصري.

لم تبين المادة ( )64من قانون البينات الفلسطيني والمادة ( )89من قانون اإلابات

المصرى صيغ ه اليمين أو القسم واقتصروا علي قولهم بأنه يجب على الشاهد أن يؤدى اليمين
وذلك بأن يقول الحق وال شي إال الحق(.)4
إال أن محكمة النق

الفلسطينية قررت بأن الجزام المترتب على عدم حلف اليمين هو

بط ن الشهادة حيث قلت":عدم حلف الشاهد اليمين – أار بط ن شهادته"(.)2
على الشاهد أن يحلف يميناً بأن يقول الحق وال شيم إال

الحق()2

ولم يحدد قانون البينات

الفلسطيني صيغة اليمين إال أنه نص المادة ( )020من قانون البينات الفلسطيني والواردة في الباب

السادس من الفصل األول فصل اليمين الحاسمة على أنه":تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف

"أقسم با العظيم" ام يذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة ولمن يكلف بحلف اليمين أن يؤديها وفقاً

ل ولاع المقررة في ديانته إذا طلب ذلك" بينما نصت المادة ( )048من قانون اإلابات المصري
على أنه":تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف "أحلف" ويذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة".

ومفاد ذلك أن الصيغة القانونية للقسم أو اليمين وفقاً لقانون البينات الفلسطيني هي أن

يقول الشاهد "أقسم با العظيم".

( )0وعلااى القالااى أن يعيااد األساائلة عليااه مارة أخاارى التااى ساابق أن سااألها ويسااتكمل باااقي التااى ياارى وجااوب توجيههااا للشاااهد عبااد القااادر
جرادة – مرجع سابق – المجلد الاالث – ص .0486
( )4نقا ا

مص اارى م اادني رق اام  429س اانه  42ق والص ااادر بت اااريخ 0644/00/02م ونقا ا ً ع اان ع ااز ال اادين الدناص ااورى وحام ااد عك اااز–

مرجع سابق – ص .909

( )4أحمد بك – مرجع سابق – ص  422عبد القادر جرادة – مرجع سابق – المجلد الااني – ص .249
( )2نق

فلسطيني – رقم ( )4112/24والصادر بتاريخ 4119/6/44م نق ً عن أكرم ع ب – مرجع سابق – ص.09

( )2أحمد بك – مرجع سابق – ص 422عبد القادر جرادة – مرجع سابق – المجلد الااني – ص.249
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وقد جرى العمل أمام المحاكم الفلسطينية على أن يقول الشاهد"أقسم با العظيم أن أقول

الحق كل الحق والشئ غير الحق" وتكون الصيغه القانونية لليمين أو القسم وفقاً لقانون اإلابات

المصرى هي أن يقول الشاهد " أحلف"(.)0

وقد جرى العرف في المحاكم المصريه أن تكون اليمين بصيغة أحلف أو أقسم با

العظيم"(.)4

إال أن البع

يرى أن قول الشاهد أانام الحلف "أن أقول الحق وال أقول غير الحق"

صيغة ناقصة لجواز أن يعلم شاهد أم اًر يفيد الدعوى وال يسأل عنه وهذا يتطلب أن يلاف إلى

الصيغة عبارة " كل الحق"(.)4

وقد اختلف فقهام الشريعه اإلس مية حول صيغه الشهادة فذهب جمهور مذاهب

السنه()2

على أنه يجب أن تكون الشهادة بلفظ "أشهد" وأنها ال تصح بدون هذا اللفظ واستدلوا بذلك بقوله
2
يد ْي م ْ ر َجالك ْم﴾(.)9
تعالىَ ﴿:وأ َ ْ
استَ ْشهدوا َشه َ
ش ِهد ُوا ذَ َو ْي َعدْل مِ ْنكُ ْم﴾ ( ) وقوله تعالىَ ﴿ :و ْ
فهذ األيات تدل علي أن لفظ " أشهد" هو اللفظ الذى تصح به الشهادة وأنه ال تجوز

الشهادة بغيرة لذكرته(.)8
وذهب المالكية إلى عدم اشتراط لفظ خاص ألدام الشهادة بل يجوز بأى لفظ ألن المقصود
هو إخبار القالي بأى لفظ يحصل به لبط الشهادة.
ويرجح الباحث ما ذهب إليه المالكية من أن أدام الشهادة يجوز بأى لفظ يحصل اليقين

لذلك فسن وجد لفظ يفيد لفظ الشهادة ويؤكد بأن ما شهد به الشاهد هو الصدق ف

بأس من

استخدامه خصوصاً أن الشاهد يحلف اليمين قبل أدام الشهادة بأن يقول الحق.
ليس هناك ما يمنع من أن يحلف الشاهد لليمين طبقاً لديانته أو على كتاب دينه المقدس
سبحانه وتعالى وأنه سيتعر

ألن الغاية من تحليف اليمين تذكير الشاهد با

لسخطه إن قال

غير الحق ولفت انتباهه إلي أهمية ما يقوله وتجعله حريصاً على قول الحق فالشاهد يتراجع عن

الكذب أمام تأدية اليمين(.)8

( )0أحمد نشأت بك – مرجع سابق – .428
()4عز الدناصورى وحامد عكاظ – مرجع سابق – ص 0081
( )4محمد إبراهيم – مرجع سابق – ص.004
( )2حيث أشترط ك ً من الشافعية والحنفية والحنابلة أن تكون الشاهادة بلفاظ أشاهد(ينظر تفصاي ذلاك لادى عباد ع القحطاانى– مرجاع ساابق
– ص 092

( )2سورة الط ق أية رقم 4
( )9سورة البقرة أية رقم .484
( )8عبد ع القحطانى– مرجع سابق – ص 092
( )8بهام السيقيلي -الوجيز في شرح اإلجرامات الجزائية 4100-م – دون طبعة نشر – دون دار نشر -ص .041
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وال تقبل شهادة من ال ديانة له ألنه غير معتقد با

الج لة(.)0

وال يكون اليمين إال بسستعمال لفظ

وال يوجد شكل معين تؤدى به اليمين فيجوز أن يرفع الشاهد يد اليمني وهو يؤدى القسم

وأن يلع يد علي المصحف الشريف أو الكتاب المقدس(.)4

وياور التساؤل حول مدى لزوم المحكمه ذكر صيغه اليمين ورقم المادة المتعلقه بها في

محلر أو لبط الجلسها

وذهبت اآلراء الفقهية إلى رأيي :
األول :يرى هذا االتجا بأن ال لزوم لتدوين صيغة اليمين أو رقم المادة المتعلقة بها

ويكفى أن يشار فى محلر الجلسه إلى أن الشاهد حلف اليمين(.)4
بهذا أخذت محكمة النق

المصرية حيث قلت بأنه":ال يكون سبباً للبط ن عدم النص

في محلر الجلسة أو في الحكم على أن الشاهد قد حلف اليمين أو عدم ذكر الصيغة التي

حلفها"(.)2

الثوووووواني :يا ا اارى بأناا ااه ال با ا ااد للمحكماا ااة ماا اان تاا اادوين عب ا ا اارة وص ا اايغة اليم ا ااين وذكاا اار رقا ا اام

الم ااادة المتعلق ااه به ااا تح اات طائل ااة ال اابط ن وق ااد أخ ااذت محكم ااة التميي ااز اللبناني ااة ف ااى حك اام له ااا
بها ااذا ال ا ارأي وقلا اات بأنا ااه":وحيا ااث أن محكما ااة الجنايا ااات التا ااى تسا ااتمع إلا ااى شا اااهد دون أن يا اادون
ما ا اان لا ا اابط المحا ا اااكم الما ا ااادة القانونيا ا ااة المتعلقا ا ااه بيما ا ااين الشا ا اااهد أو ذكا ا اار ص ا ا ايغه ها ا ااذا اليما ا ااين
مخالف للقانون إذا أن لليمين صيغ قانونية عدة"(.)2

ويميل الباحث األخذ بالرأي األول والذى يرى بأنه يكفى أن يشار فى محلر الجلساة إلاى

أن الشاااهد حلااف اليمااين ذلااك ألن صايغة اليمااين للشااهود واحاادة ومعروفااة فلا ً عاان أن األصاال
فى القاانون الفلساطيني والقاانون المصارى أن االجارامات قاد روعيات أاناام الادعوى ألاف إلاى ذلاك

أن عدم ذكر الشئ ال ينفى حصولة بالفعل.
ويحلف الشاهد اليمين مرة واحد فسذا لم تستكمل شهادة الشاهد في الجلسة ألى سبب أو
قررت المحكمه إعادة مناقشته بعد إفادته األولى وانهام الجلسه ف يحلف الشاهد اليمين مرة اانية

ويكتفى أن يفهم وأن يتذكر أنه ما زال تحت القسم القانوني وتستكمل شهادته من حيث وصل(.)9
( )0ناظم عويله– مرجع سابق – ص .002
( )4مفلح القلا – اإلابات – مرجع سابق – ص .428
( )4ناظم عويله– مرجع سابق – ص .002
( )2نق

مصري 0626/00/08م سنة  01أشار لبيانات الحكم على النحو السابق محمد إبراهيم  -مرجع سابق – ص.040

) (2تمييز جزائي لبناني رقم  62بتاريخ  0689/4/4نق ً عن عماد ربيع _ مرجع سابق – ص .422
))9عبد القادر جرادة – مرجع سابق – المجلد الاالث – ص .0486

92

هذا ما أكدته محكمة النق

الفلسطينية حيث قلت بأنه":وان كان من واجب قالي

الصلح إفهام الشاهد الذي استكملت شهادته إنه ما زال تحت تأاير القسم القانوني الذي أدا في

الجلسة السابقة إال أن عدم تقييد قالي الصلح بهذا اإلجرام ال يبطل الشهادة إذ ال بط ن بدون

نص").(0

به ا ااذا أخا ا اذت محكم ا ااه ال ا اانق

المصا ا ارية حي ا ااث قل ا اات أن ا ااه":ي ا ااؤدى الش ا اااهد اليم ا ااين ما ا ارة

واحا اادة وعلا ااى ذلا ااك فلا اايس هنا اااك مبا اارر إلعا ااادة تحليفا ااه إذا رأت المحكما ااه استيلا اااحه عا اان أما ااور

متعلقا ااه بما ااا سا اابق أن شا ااهد با ااه أو عا اان وقا ااائع جديا اادة حتا ااى ولا ااو كا ااان ذلا ااك فا ااي جلسا ااه أخا اارى
غير الجلسه التى حلف فيها

اليمين"(.)4

ياور التساؤل حول مدى وجوب إعادة تحليف الشاهد إذا قررت المحكمة إعادة سماعه

لحصول تبدل في الهيئة في القاليا

قد تباينت أرام الفقه والقلام حول هذ المسألة فذهب جانب من الفقه إلى أنه يجب علي

الهيئة الجديدة تحليف الشاهد مجدداً وأن تذكير باليمين التى حلفها أمام الهيئة السابقة ال يصحح

هذ المخالفة المبطلة وبهذا أخذت محكمة التمييز اللبنانية حيث قلت بأنه" :عند تبدل الهيئة

الحاكمة واعادة سماع الشهود ال بد من تحليف اليمين"(.)4
بينما ذهب جانب أخر من الفقه إلى أنه ليس من اللرورى إعادة تحليف الشاهد اليمين
وأن اليمين التى حلفها أمام الهيئة السابقه تكفى شريطه أن يذكر بها صراحه من قبل الهيئة التى

استمعت إلى إفادته من جديد(.)2

ويعفى من حلف اليمين الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة

سنة()2

وال شك أن عدم

تحليف الشاهد اليمين ينفي عن أقواله صفة الشهادة القانونية كدليل إابات ليجعلها علي سبيل
اإلستدالل .التى تعزز القالي دون أن يكون من الجائز اإلستناد إليها وحدها من الحكم

إلي ما سبق بيانه عند الحديث عن الشروط الواجب توافرها فى

الشاهد(.)8

()9

ونحيل

( )0اس ا ا ا ا ااتئناف فلس ا ا ا ا ااطيني دائا ا ا ا ا ارة رام ع رق ا ا ا ا اام ( )68/844والص ا ا ا ا ااادر بت ا ا ا ا اااريخ 0668/2/02م منش ا ا ا ا ااور عل ا ا ا ا ااى موق ا ا ا ا ااع المقتف ا ا ا ا ااي
.http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments
) )4نق

مصرى  49فبراير  0621أشار لبيانات الحكم على النحاو الساابق عاز الادين الدناصاورى وحاماد عكااظ– مرجاع ساابق – ص

.909
( )4تمييز لبناني – رقم  400والصادر بتاريخ 0682/2/49م نق ً عن عماد ربيع – ص.422
( )2عماد ربيع – مرجع سابق – ص.491

( )2نصت المادة ( )82فقرة ( )4من قانون البينات الفلسطيني ال يكون أه للشهادة:
ماان لاام يبلااغ خمااس عش ارة ساانة علااى أنااه ال يجااوز أن تساامع أقاوال ماان لاام يبلااغ هااذ الساان بغياار يمااين علااي ساابيل اإلسااتدالل ويقابلهااا نااص
المادة ( )92من قانون اإلابات المصرى.
( )9مأمون س مه – مرجع سابق – ص .401
( )8ينظر فيما سبق – ص.44
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واذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أمام المحكمه يحكم عليه بغرامه أقصاها مائة دينار أو

ما يعادلها بالعمله المتداولة قانوناً وذلك حسب نص المادة ( )62من قانون البينات

الفلسطيني()0

أو يحكم عليه بغرامة أقصاها مائتي جنيه وذلك حسب نص المادة ( )81من قانون اإلابات

المصري(.)4

هذا وقد كانت الغرامة وفقاً قانون المرافعات المصرى السابق عشرة جنيهات ام زيدت إلى

عشرة ألعافها ام زيدت بمقدار المال فأصبحت مائتي جنيه(.)4
وهناك أشخاص يمنعون من أدام

الشهادة()2

فسذا حلر أحد هؤالم أمام المحكمه وامتنع

عن أدام الشهادة ف يجوز للمحكمة أن توقع الغرامة عليه وكذلك بالنسبة للشاهد التى ال تجيز له

ديانته الحلف ف

يجوز توقيع الغرامة عليه وان كان يجوز للمحكمة أن تسمعه علي سبيل

االستدالل(.)2

ويجب أن تؤدى الشهادة شفاهة أمام المحكمة وال يجوز للشاهد أن يستعين بمذكرات

مكتوبة إال بسذن المحكمة وذلك إذا كانت طبيعة الدعوى تحتم ذلك أو دعت اللرورة إلى ذلك

وهذا متروك بطبيعة الحال لتقدير المحكمة( .)9ويكتفي الباحث بيان ذلك ونحيل ذلك إلى ما سبق

شرحه من شفهية الشهادة عند الحديث عن الشروط الواجب توافرها فى
ويؤدي كل شاهد شهادته على انفراد دون حلور باقي

الشهود()8

الشاهد(.)8

وذلك حتي ال يتأار الشاهد

بسجابات باقي الشهود وذلك يجب على المحكمة أن تأمر الشهود بمغادرة القاعة لحين المنادة على

كل

منهم()6

وال يترتب البط ن إذا خالفت المحكمة

ذلك()01

ولكن على المحكمة أن تابت ذلك في

لبط الدعوى ويكون لها السلطة التقديرية في تقدير قيمة الشهادة التي أدلى بها الشاهد الذي

( )0نصت المادة ( )62من قانون البينات الفلسطيني علي أنه " إذا حلر الشاهد وامتنع عذر قانوني عان أدام اليماين أو عان اإلجاباة عان
األسئلة التى توجه إليه يحكم عليه بغرامه ال تتجاوز مائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملهالمتداوله قانوناً".

( )4نصاات الماااد ( )81ماان قااانون اإلابااات المصاارى علااي أنااه" :إذا حلاار الشاااهد وامتنااع بغياار مباارر قااانوني عاان أدام اليمااين أو اإلجابااه
حكم عليه طبقاً ل ولاع المتقدمه بغ ارمه ال تتجاوز مائتي جنيه".

( )4يحيي اسماعيل – مرجع سابق – ص .261
( )2ينظر فيما سبق – ص.21

( )2عز الدين الناصورى وحامد عكاظ– مرجع سابق – ص .901
) )9نصت المادة ( )68على أن " تؤدي الشهادة شفاهة وال يجوز للشاهد اإلستعانة بمفكرات مكتوبة إال باسذن المحكماة كلماا دعات اللارورة
إلى ذلك" وتقابلها نص المادة ( )61من قانون اإلابات المصرى.
) )8ينظر فيما سبق -ص.82
) )8نصات الماادة ( )64ماان قاانون البيناات الفلسااطيني علاى أن ":ياؤدي كاال شااهد شااهادته علاى انفاراد بغياار حلاور بااقي الشااهود الاذين لاام
تسمع شهادتهم" وتتطابق نص المادة مع نص المادة ( )82من قانون اإلابات المصرى.
) )6ناظم عويلة – مرجع سابق – ص .002
) )01أحمد أبو الوفا – التعليق على نصوص قانون اإلابات – مرجع سابق – ص.490
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حلر سماع شهادة أحد الشهود السابقين بل يجوز للمحكمة أن تجمع الشهود للمقابلة بينهم( .)0ال

يعنى ذلك أن تؤدى الشهادة بصورة سرية بل على العكس من ذلك يجب أن تؤدى الشهادة أمام
المحكمة في جلسة علنية وتجتمع التشريعات الحدياة على قاعدة ع نية جلسات المحاكمة(.)4

وتظهر أهمية الع نية فى أنها تحقاق العدالاة وتعطاى للجمهاور الحاق بمراقباة ماا يادور فاى

جلسااات المحاكمااة ماان مناقشااات ومااداوالت ل طمئنااان علااي ن ازهااة جهاااز

قلااام()4

كمااا تكفاال هااذ

الع نية حسن أدام القالي لعمله حيث يجتنب القالي كل تصرف من الممكن أن يقدح في عدلاه

ومساواته بين الخصوم تجعل القالي يتحرى مزيداً من

الدقه()2

فل ً عان تحقياق اإللتازام الكامال

بمقتليات العدالة وتجعل القالي أن يصدر أحكامه بشكل أدق ويسببها بشكل أولح(.)2

وق ا ااد ا ا ااار خا ا ا ف ح ا ااول م ا اادى وج ا ااوب ذك ا اار أن الجلس ا ااة تم ا اات بص ا ااورة علني ا ااه أو سا ا ارية

فى لبط المحكمة إلي اتجاهين:

االتجوواه األول :ياارى أن عاادم اإلشااارة فااى لاابط أو محلاار المحاكمااة إلااي أن المحاكمااة

جرت علناً يوجب البط ن وبهذا أخذت محكماة الانق
علنية الجلسة في محلرها بط ن جوهرى مؤد للنق

المصارية حياث قلات أناه":إن عادم إاباات

وال يكتفى ذكر العلنية إلى

المحاكمة"(.)9

بهذا أخذت أيلاً محكمة التمييز اللبنانية حيث قلت أنه":حيث أنه بالرجوع إلي لبط

المحاكمة في هذ القلية يتبين بأنه لم يذكر فيه أن المحاكمات أجريت بصور العلنية األمر الذى
يوجب إبطال القرار المطعون

فيه"(.)8

) )0ناظم عويلة – مرجع سابق – ص .002
( ) 4يقصد بع نية المحاكمة":أن من حق كل فرد أن يحلر المحاكمة دون قيد أو شرط أو عائق إال اإلخ ل بالنظام وذلك ليتمكن من
مشاهدة إجرامات المحاكمة باإللافة إلى السماح بنشر وقائع المحاكمة بواسطة وسائل النشر المختلفة" أوهو":فتح أبواب القلام أو
المحاكم أمام الجمهور واتاحة الفرصة لهم بحلور جلسات المحاكمة واإلستماع لمرافعة الخصوم والنيابة العامة والقالي مباشرة لكل ما
يجرى من قاعه المحكمه أانام نظر القلايا أو الفصل فى الخصومات" قد عرفها البع

خر":أن يتم تحقيق الدعوى والمرافعة فيها في

جلسات علنيه يسمح لكل شخص بالحلور وأن يسبب القالي حكمة وأن ينطق به في جلسة علنية وأن يسمح بنشر المناقشات
والمرافعات ومنطوق األحكام في الصحف فقد ال يحلر الجلسات سوى عدد قليل من الجمهور وأن يرخص بسعطام صورة من نسخه

الحكم األصليه لكل من يطلبها ولو لم يكن له شأن من الدعوى(.عماد ربيع – مرجع سابق – ص 424ع م باسم فلل –
لمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية – رساله ماجستير – جامعه النجاح الوطنية –  -4100ص  044أحمد

السيد صاوى– مرجع سابق – ص .99

( )4ع م فلل – مرجع سابق – ص .042
( )2ناصر محمد الجوقان – ع نيه جلسات التقالي – بحث محكم منشور في مجله العدل – العدد الخامس – محرم 0240-ها.
( )2عب ااد ع ص ااديق ف ش ااه – ع ني ااة المحاكم ااه تخ اادم القل اااة والمتخاص اامين – مق ااال منش ااور عل ااي ص ااحيفه عك اااظ – الع اادد – 4666
األربعام  4سبتمبر .4116
(  )9ن ق ا ا

مصا اارى رقا اام  24سا اانه  2الصا ااادر بتا اااريخ  0624/01/40نق ا ا ً عا اان مركا ااز العدالا ااه والتحكا اايم واالستشا ااارات عبا اار موقعها ااا

)(http://www.a;ada;acenter.com

( )8تمييز لبناني رقم  040بتاريخ  0620/2/49نق ً عن عماد ربيع – مرجع سابق – ص .422
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اإلتجاه الثاني :يرى بأن عدم اإلشارة فى لبط الجلسة إلى أن المحاكمة جرت علناً ال

يوجب البط ن .وبهذا أخذت محكمة النق

المصرية فى حكم مخالف لحكمها األول حيث قلت

بأن":مجرد خلو محلر الجلسة والحكم من ذكر الع نية ال يصح أن يكون وجهاً لنق
لم يابت الطاعن أن الجلسة كانت سريه من غير مقت

الحكم ما

ألن األصل فى اإلجرامات المتعلقة

بالشكل أنها روعيت أانام الدعوى ولصاحب الشأن أن يابت بكافة الطرق القانونية أن تلك

اإلجرامات قد أهملت أو خولفت"(.)0

ك ا ا ا ا ااذلك أخ ا ا ا ا ااذت محكم ا ا ا ا ااه التميي ا ا ا ا ااز اللبناني ا ا ا ا ااة به ا ا ا ا ااذا اإلتج ا ا ا ا ااا ف ا ا ا ا ااى حك ا ا ا ا اام مخا ا ا ا ا االف

لحكمه ا ا ا ااا األول حي ا ا ا ااث قل ا ا ا اات":إن خل ا ا ا ااو محل ا ا ا اار ل ا ا ا اابط المحاكما ا ا ا اة م ا ا ا اان أي عب ا ا ا ااارة تب ا ا ا ااين
ب ا ا ا ا ااأن المحاكما ا ا ا ا اة كان ا ا ا ا اات سا ا ا ا ا ارية أو علني ا ا ا ا ااه يس ا ا ا ا ااتفاد من ا ا ا ا ااه أن ه ا ا ا ا ااذ الجلس ا ا ا ا ااه ق ا ا ا ا ااد أُجري ا ا ا ا اات

بص ا ا ا ااورة علني ا ا ا ااة ألن الع ني ا ا ا ااة ه ا ا ا ااى األص ا ا ا اال وع ا ا ا اادم الق ا ا ا ااول ب ا ا ا ااأن المح ا ا ا اااكم أُجري ا ا ا اات سا ا ا ا ا اًر
يستنتج منه لمناً بأن المحاكمة أجريت ع نيه"(.)2

ويؤيد الباحث ما ذهب إليه اإلتجا الااني وذلك ألن ع نية الجلسات هى األصل ويفتر

أنها روعيت ما لم تقدر المحكمة إجرام المحاكمة بصورة سرية ولكن إذا قررت المحكمة جعل

المحاكمة سرية يشترط ذكر ذلك محلر الجلسة مع بيان األسباب التى استوجبت هذا التدبير.

واذا كا ااان األصا اال ها ااو ع نيا ااة المحاكما ااة فسنا ااه يجا ااوز للمحكما ااة وعلا ااي سا اابيل اإلس ا اتانام

أن تقا ا اارر عاا اادم ع نياا ااة المحاكم ا ا اة م ارعاا اااة للنظاا ااام العا ا ااام

واآلداب()4

ويقص ا ااد بع ا اادم الع نيا ا ااة أو

س ا ارية المحا اااكم:هو إج ا ارام المحاكما ااة فا ااي جا ااو ما اان الس ا ارية والكتما ااان وصا ااد ما اان ال شا ااأن لا ااه ما اان
حلا ااور جلسا ااات المحاكم ا اة أما ااا الا ااذين يكا ااون له ا ام ع قا ااة أو دور ما اان المحاكما ااة فما اان حقها اام
حلورها(.)2

وتقدير سرية الجلسة من حق المحكمة وحدها وخالع لتقديرها فمتي وجدت المحكمة

المحافظة علي الحيام أو مراعاة

اآلداب()2

تقلي بذلك وال سلطان ألحد عليها وليس من حق

المتقالين مناقشتها من ذلك(.)0
(  ) 0نق ا ا ا ا ا

مص ا ا ا ا ارة رقا ا ا ا اام  420الصا ا ا ا ااادر بتا ا ا ا اااريخ 0646/2/42م نقا ا ا ا ا ا ً عا ا ا ا اان مركا ا ا ا ااز العدالا ا ا ا ااه والتحكا ا ا ا اايم – مرجا ا ا ا ااع س ا ا ا ا ااابق –

).(http://www.a;ada;acenter.com

( )4تمييز لبناني رقم  46بتاريخ  0698/4/49نق ُ عن عماد ربيع – مرجع سابق – ص .422

( )4نصت المادة ( )4فقرة ( )0من قانون السلطة القلائية الفلساطيني علاي أناه ":تكاون جلساات المحااكم علنياه إال إذا قاررت المحكماه مان
اام علاي طلاب أحاد الخصاوم عقادها سارية م ارعااة لا داب أو للمحافظاة علاي النظاام العاام ويكاون النطاق باالحكم فاي جمياع
تلقام نفسها أو بن ً
األحوال جلسه علنية"ويقابلها المادة ( )08من قانون السلطة القلائية المصرى.
( )2عبد القادر جرادة – مرجع سابق – ص .611
( )2قلت محكمه النق

المصرية بأن ":الحيام له معني خاص قاصر بوجه ما علاى اآلداب الخاصاة باألعماال واللاذات الجسامانية بينماا

تشاامل عبااارة اآلداب العامااة كاال مااا شااأنه حفااظ ك ارمااة الشااعب والمساااعدة علااى حساان ساالوكه ورقااى أخ قااه" .نق ا

مصاارى رقاام ()018

والصادر بتاريخ  0640/9/00مشار إليه لدى مركز العداله والتحكيم – مرجع سابق.(http://www.a;ada;acenter.com)-
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والقرار الصادر من المحكمة بجعل الجلسة سرية يصدر من المحكمة بكامل هيئتها ال من

رئيسها وعلى المحكمة أن تسبب قرارها بسجرام المحاكمه سرية ويترتب على عدم تسبيبها إلجرام

سرية المحاكمة البط ن وال يصحح التسبيب ال حق علي جلسه قرار السرية البط ن

الحاصل()4

كما أن المحكمة ليست ملزمة بسجابة طلبات الخصوم جعل الجلسة سرية ما دام لم يكن هناك سبب
يستوجب ذلك(.)4

كما تجدر اإلشارة إلى أنه ال سرية مطلقه فمتى زالت مقتليات السرية وجب على
المحكمة أن تقرر مباشرة ع نية المحاكمة من

جديد()2

وفي جميع األحوال ورغم نظر الدعوى في

جلسة سرية فسنه يجب أن يصدر الحكم في جلسة علنية فالنطق بالحكم يجب أن يكون في جلسة
علنية دائماً ولو ُنظرت الدعوى بصورة سرية(.)2
وياور التساؤل حول ع نية الشهادة حول مدى جواز نقل إجرامات المحاكمة بواسطة

وسائل اإلع ما

يختل ااف الفق ااه ح ااول ه ااذ المس ااألة ف ااذهب جان ااب م اانهم إل ااى أن ااه ي اادخل ف ااى معن ااى علني ااة

المحاكمة السماح بنشر وقائع المحاكمة بوساطة وسائل النشر المختلفة(.)9
بينما ذهب جانب خر وهو الذى يميل الباحث إليه إلى أنه وان كان من حق أي فرد من

الجمهور أن يحلر جلسة المحاكمة ولكن ليس معنى ذلك أن ينقل إليه ما يدور في جلسات
المحاكمة إلى منزله أو في محل عمله كما أنه ال ع قة بين التقاط صورة للقلا وللشهود بمبدأ

ع نية الجلسات كما وأنه من حق الشخص أال ت حقه وسائل اإلع م أياً كانت نوعها ف يجوز

بنام علي
أن تنشر صور أو أخبار الشخصية إال بالقدر الذى تسمح به السلطة المختصة أو ً
موافقته الصريحة( )8ويرى بأن نقل جلسات المحاكمة عبر وسائل اإلع م ويتخلل ذلك من التقاط
صور للقلاة أو للشهود أو للمدعى أو المدعى عليه هو من مسائل إدارة الجلسة ومنوط برئيسها.

( )0نق ا ا ا ا ا

مصا ا ا ا اارى  484والصا ا ا ا ااادر بتا ا ا ا اااريخ  0640/9/00مشا ا ا ا ااار إليا ا ا ا ااه لا ا ا ا اادى مركا ا ا ا ااز العدالا ا ا ا ااه والتحكا ا ا ا اايم – مرجا ا ا ا ااع سا ا ا ا ااابق-

).(http://www.a;ada;acenter.com
( )4عماد ربيع – مرجع سابق – ص 422أحمد براك القلام الج ازئاي – بحاث منشاور فاي الادليل التادريبي – بناام قادرات القانونياات –
اإلجرامات الجزائية الفلسطينية – ص.22
( ) 4نق ا ا ا ا ا ا ا

مصا ا ا ا ا ا اارى رقا ا ا ا ا ا اام ( )261والصا ا ا ا ا ا ااادر بتا ا ا ا ا ا اااريخ  0628/2/48منشا ا ا ا ا ا ااور علا ا ا ا ا ا ااى موقا ا ا ا ا ا ااع مركا ا ا ا ا ا ااز العدالا ا ا ا ا ا ااه للتحكا ا ا ا ا ا اايم

واالستشارات).(http://www.a;ada;acenter.com
( )2عبد القادر جرادة – مرجع سابق – ص .610
( )2أحمد صاوى– مرجع سابق – .98
( )9ع م باسم فلل – مرجع سابق – ص .044
( )8عبد القادر جرادة – مرجع سابق .619-
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ويباشر الخصم الذي استدعى الشاهد بمناقشته وسؤاله عن الوقائع التي يريد التابت منها

فسن أنهى الخصم مناقشة شاهد أعطي الدور للخصم اآلخر ليناقش الشاهد حول ما ورد

بشهادته()0

وال يمكن ألياً كان ما عدا القالي بمقاطعة الشاهد أانام اإلدالم بشهادته(.)4
كم ا ا ا ا ااا ال يش ا ا ا ا ااترط ف ا ا ا ا ااي ش ا ا ا ا ااهادة الش ا ا ا ا اااهد أن تك ا ا ا ا ااون واردة عل ا ا ا ا ااى الواقع ا ا ا ا ااة المطل ا ا ا ا ااوب

إاباته ا ا ا ااا بجمي ا ا ا ااع تفاص ا ا ا اايلها ب ا ا ا اال يكف ا ا ا ااي أن يك ا ا ا ااون م ا ا ا اان ش ا ا ا ااأنها أن ت ا ا ا ااؤدي إل ا ا ا ااى
وه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااذا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا أكدت ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااه محكم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اانق

الحقيق ا ا ا ااة()4

الفلس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااطينية حي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااث قل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اات:

"ال يش ا ا ا ا ا ا ااترط موافق ا ا ا ا ا ا ااة الش ا ا ا ا ا ا ااهادة لل ا ا ا ا ا ا اادعوى بص ا ا ا ا ا ا ااورة مطابق ا ا ا ا ا ا ااة واال أدى ذل ا ا ا ا ا ا ااك لإلخا ا ا ا ا ا ا ا ل
بالسلطة التقديرية للمحكمة التي لها األخذ بالقدر الذي قلت فيه"(.)2
يجا ا ا ااوز للخصا ا ا اام أن يعتا ا ا اار

االعت ا ا ا ا ار

ك ا ا ا ااأن تك ا ا ا ااون األسا ا ا اائلة تلقيني ا ا ا ااة أو إيحائي ا ا ا ااة أو خارجا ا ا ااة ع ا ا ا اان مول ا ا ا ااوع ال ا ا ا اادعوى

وللمحكمة قبول أو عدم قبول اإلعت ار
النق

علا ا ا ااى س ا ا ا اؤال الخصا ا ا اام اآلخا ا ا اار وعليا ا ا ااه أن يبا ا ا ااين وجا ا ا ااه
مع تدوين ذلك في لبط الجلسة(.)2

تجدر اإلشارة إلى أنه ال يجوز للخصم أن يتمسك بمال هذا الدفع ألول مرة أمام محكمة

(بأن بع

األسئلة الموجهة للشاهد كانت إيحائية أو تلقينية) بل يجب على الخصم أن

يتمسك به أمام محكمة المولوع وهذا ما قررته محكمة النق
"النص على الحكم بأن بع

المصرية حيث قلت بأن:

األسئلة الموجهة للشاهد أانام التحقيق كانت إيحائية وتلقينية هو

دفاع يخالطه واقع ولم يابت تمسك الطاعن به أمام محكمة المولوع ف يجوز إاارته ألول مرة

أمام محكمة النق

"(.)9

على أي حال فسنه يجوز للقالي أن يوجه أي أسئلة استيلاحية من شأنها الكشف عن

الحقيقة وأما إذا كانت المحكمة مشكلة من أكار من قالي فسنه يجوز لرئيس الجلسة أو أي من
أعلام الهيئة توجيه أسئلة للشاهد إن كانت من شأنها الكشف عن

الحقيقة()8

شريطة أال تتلمن

األسئلة الموجهة من أي علو من أعلام الهيئة أية عبارة تنم عن تلقين وتوجيه للشاهد من

) )0محمود الكي ني – قواعد اإلابات وأحكام التنفيذ – الطبعة األولى – دار الاقافة – 4101م – ص.84
) )4نبياال صااقر – مرجااع سااابق – ص 401علااى محمااد جعفاار مباااديم المحاكمااات الجزائيااة – الطبعااة األولااي – 0662م – المؤسسااة
الجامعية للدراسات – لبنان – فقرة  – 488ص.418
) )4نق ا ا

مصا اارى رقا اام  96سا اانة  44ق والصا ااادر بتا اااريخ 0699/01/42م ونق ا ا

مصا اارى رقا اام  022سا اانة 42ق والصا ااادر بتا اااريخ

0629/01/08م نق ً عن مجموعة القواعد القانونية – القاعدة رقم  0144و – 0144ص.214

) )2نق ا ا ا ا ا

فلسا ا ا ا ااطيني دائ ا ا ا ا ارة رام ع رقا ا ا ا اام ( )4116/098والصا ا ا ا ااادر بتا ا ا ا اااريخ 4116/04/42م – منشا ا ا ا ااور علا ا ا ا ااى موقا ا ا ا ااع المقتفا ا ا ا ااي

.http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments
) )2ناظم عويلة – مرجع سابق – ص .008
) )9الطعنان رقم ( 46و  )22سنة 21ق والصادر بتاريخ 0682/9/00م – مجموعة القواعد القانونية – القاعدة رقم  488ص .422
) (8نصاات المااادة ( )68ماان قااانون البينااات الفلسااطيني علااى أنااه " إذا كاناات المحكمااة مشااكلة ماان أكااار ماان قالااي جاااز ألى ماان أعلااام
المحكمة أن يوجه للشاهد ما ي ار مفيداً من األسئلة في كشف الحقيقة" ويقابلها نص المادة ( )86من قانون اإلابات المصرى.

98

المحكمة بالشهادة لصالح أحد الخصوم وان كان يحق لهم تنبيه الشاهد إلى المقصود من السؤال
وهذا ما قررته محكمة النق

المصرية حيث قلت بأن":ورود عبارة أفهمنا التي جري العمل على

إاباتها إار توجيه السؤال من المحكمة إلى الشاهد ال يقصد بها تلقين أو توجيه الشاهد وانما يقصد
بها تنبيه الشاهد إلى المقصود من السؤال حتي ال يخرج بسجابته عن الوقائع مولوع
كما ااا أنا ااه ال يجا ااوز للخصا اام أن يتمسا ااك أما ااام محكما ااة الا اانق

التحقيق"(.)0

با ااأن الس ا اؤال الا ااذي وجها ااه

القالا ااي إلا ااى الشا ااهود مبني ا ااً علا ااى واقعا ااة ال أصا اال لها ااا إذا كا ااان الاابا اات ما اان محلا اار التحقيا ااق
أن الشهود جميعاً لم يتأاروا بهذا السؤال(.)4

وقد جري العمل أمام محاكم قطاع غزة أن يوجه رئيس الجلسة األسئلة سوام كانت منه
شخصياً أو من أحد األعلام وان كان ذلك ال يمنع القالي من توجيه أي سؤال للشاهد بعد

الفراغ من مناقشته من قبل الخصوم بعد استئذان رئيس المحكمة س اًر والذي بدور ال يستطيع رف

ذلك(.)4

[[[[

وي ح ا ااظ أن كا ا ا ً م ا اان ق ا ااانون البين ا ااات الفلس ا ااطيني وق ا ااانون اإلاب ا ااات المص ا اارى ق ا ااد خلطا ا اا

با ااين ط ا اريقتين فا ااي طريقا ااة مناقشا ااة الشا اااهد األولا ااى :وفيها ااا يا ااتم توجيا ااه األسا اائلة ما اان قبا اال رئا اايس

المحكم ا ا ااة وتمت ا ا اااز ه ا ا ااذ الطريق ا ا ااة بأنه ا ا ااا تحق ا ا ااق إختص ا ا ااار للوق ا ا اات واإلقتص ا ا ااار عل ا ا ااى األس ا ا اائلة
المباشا ا ا ارة والمنتجاا ا ااة فا ا ا ااي ال ا ا اادعوى إال أناا ا ااه يؤخا ا ا ااذ عليه ا ا ااا أن الش ا ا اااهد يشا ا ا ااعر بحمايا ا ا ااة رئا ا ا اايس
المحكما ااة لا ااه ف ا ا يجيا ااب علا ااى األسا اائلة إال إذا أذن لا ااه رئا اايس المحكما ااة وقا ااد يشا ااعر بأنا ااه غيا اار

مل ا اازم

ب ا ااذلك()2

وأم ا ااا الطريق ا ااة الااني ا ااة وفيه ا ااا ي ا ااتم مناقش ا ااة الش ا اااهد بش ا ااكل مباش ا اار ع ا اان طري ا ااق

الخصا ا اام دون حاجا ا ااة إلا ا ااى أنا ا ااه يوجا ا ااه أسا ا اائلته عا ا اان طريا ا ااق رئا ا اايس المحكما ا ااة وال يحا ا ااق ل ا ا ارئيس

المحكم ا ا ا ااة أن يعت ا ا ا اار

عل ا ا ا ااى األس ا ا ا اائلة إال إذا إعت ا ا ا اار

الخص ا ا ا اام عليه ا ا ا ااا فيب ا ا ا اات ف ا ا ا ااي الح ا ا ا ااال

بقانونيتها ااا وجا اادواها وتمتا اااز ه ا اذ الطريقا ااة بأنها ااا تحقا ااق إيلا اااح للواقعا ااة المطروحا ااة بشا ااكل أكبا اار

وذل ااك ألن ااه م اان دع ااا الش اااهد يس ااتطيع اإلس ااتزادة م اان األس اائلة كم ااا أن الش اااهد ال يش ااعر بحماي ااة
رئا اايس المحكما ااة لا ااه أو أنا ااه غيا اار ملا اازم باإلجابا ااة إال إذا أذن رئا اايس المحكما ااة لا ااه با ااذلك إال أنا ااه

يؤخذ على النظرية أنها تطيل بع

الشيم أمد الخصومة

القلائية(.)2

) (0نقا

مصاارى رقاام  40لساانة  48ق والصااادر بتاااريخ  04ديساامبر 0684م نقا ً عاان عبااد الوهاااب العشااماوي – هااامش رقاام (– )26

) )4نق

مصرى رقم  68لسنة  09ق والصادر بتاريخ 0628/01/41م – مجموعة القواعد القانونية – القاعدة رقم  – 484ص.424

مرجع سابق – ص.048

) )4ناظم عويلة – مرجع سابق – ص .008
) )2وقااد أخاذ بهااذ الطريقااة قااانون اإلابااات الساوري رقاام ( )426لساانة 0628م فااي المااادة ( )86منااه والتااي نصاات على":يسااتجوب رئاايس
المحكمة الشاهد عن م بسات الوقائع التي تطلب الشهادة فى شأنها وعن .".......
) )2مفلح القلاة – اإلابات – مرجع سابق – ص .424
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وعلى أي حال فسنه إذا انتهي الخصم من مناقشة شاهد ف يجوز له أن يطرح عليه أسئلة

جديدة إال إذا أذنت له المحكمة بذلك هذا ما قررته المادة ( )69من قانون البينات الفلسطيني والتي
نصت على":إذا انتهى الخصم من إستجواب الشاهد ف يجوز له إبدام أسئلة جديدة إال بسذن من
المحكمة" ويتطابق نص المادة سالف الذكر مع ما نصت عليه المادة ( )88من قانون اإلابات

المصري.

ويتلح من النص السابق يجد قد أعطى المحكمة ص حية اإلذن للخصم الذي استدعى

الشاهد بطرح أسئلة جديدة على الشاهد وهذا ما يعرف بالسؤال الناتج أي الذي ينتج عن مناقشة

الخصم اآلخر وتكمن الحكمة من هذا النص إعطام الحق من المناقشة بشكل مولوعي وال
يمكن للخصم اآلخر طرح أي أسئلة على الشاهد بعد األسئلة الناتجة بينما تمتلك المحكمة هذا

الحق وصوالً للحقيقة

القلائية)0(.

ويؤخذ على نص المادة ( )88من قانون اإلابات المصري والمادة( )68من قانون البينات
الفلسطيني سالف الذكر أنه استخدم مصطلح استجواب الشاهد على الرغم من أن الشاهد ال
يستجوب بل تتم مناقشته بينما الخصم هو الذي يستجوب ولذلك فسنه كان يجب على المشرع

إستخدام مصطلح (مناقشة الشاهد) بدالً من (استجواب الشاهد).
[

وتابت إجابة الشاهد في المحلر ام يتلي المحلر على الشاهد وأانام الت وة له الحق

في تصحيح كل خطأ ورد فيه وبعد ذلك يوقع عليه( .)4هذا ما قررته المادة ( )66من قانون البينات
الفلسطيني والتي نصت علىة"تابت إجابات الشاهد في المحلر ام تتلي عليه ويوقعها بعد تصحيح

ما يرى لزوم تصحيحه منها واذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحلر"

()3

ويرى الباحاث بأناه كاان مان األفلال لاو أن المشارع قاد ناص صاراحة فاي أن تابات إجاباات

الشاهد في المحلر بصيغة المتكلم دون تغيير ولو كانت بالعامية واذا كانت هناك بع

التعاابير العامياة ذات الداللاة الخاصاة فيادونها بألفاظهاا( .)2ااام يساأل ماا ُيقصاد بهاا ويادون ماا أعطااا

لها من

داللىة(.)2

وان كا ااان نا ااص الما ااادة سا ااالفة الا ااذكر قا ااد اكتفا اات بتابي ا ات إجابا ااات الشا ااهود فا ااي المحلا اار

إال أن ن ا ااص الماا ااادة ( )010م ا اان قاا ااانون البيناا ااات الفلس ا ااطيني ون ا ااص الم ا ااادة ( )64ماا اان قاا ااانون
اإلاباا ااات المصا ا ااري أوجبا ا ااا علا ا ااى المحكما ا ااة أن تاباا اات فا ا ااي محلا ا اار الجلسا ا ااة األسا ا اائلة واإلجابا ا ااات
) )0ناظم عويلة – مرجع سابق – ص .008
) )4ناظم عويلة – مرجع سابق – ص .041
) ) 4تتطابق مع نص المادة ( )60من قانون اإلابات المصري.
) )2جمال مصطفي – شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية – دون طبعة – دون دار نشر – ص.91
) )2مفلح القلاة – اإلابات – مرجع سابق – ص .422
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الت ا ااي ي ا اادلى به ا ااا الش ا اااهد حي ا ااث أوجب ا اات الما ا اواد س ا ااالفة ال ا ااذكر وج ا ااوب إش ا ااتمال محل ا اار س ا ااماع

الشاهد على البيانات اآلتية:

 -0يوم التحقيق ومكان وساعة بدئه وانتهائه.
 -4أسمام الخصوم وألقابهم.

 -4أسمام الشهود وألقابهم وبيان حلور أو غياب كل منهم.
 -2ما يبديه الشهود بعد تحليفهم اليمين.

 -2األسئلة الموجهة إليهم ومن تولي توجيهها وما نشأ عن ذلك من المسائل العارلة ونص
إجابة الشاهد عن كل سؤال.

 -9توليح الشاهد على إجابته بعد إابات ت وتها وم حظته عليها.
 -8قرار تقدير نفقات الشاهد إن طلب ذلك.
 -8توقيع رئيس المحكمة والكاتب.

يؤخذ على نص المادة ( )010من قانون البينات الفلسطيني ونص المادة ( )64من قانون

اإلابات المصري أنه لم ينص على لرورة بيان سن الشاهد على الرغم من أهمية هذا البيان إذ

يؤدي إلى عدم جواز سماع شهادة الشاهد وعليه فسن الباحث يوصى المشرع بسلافة هذا البيان.

والحكمة من ذكر كل هذ البيانات في محلر سماع الشهود هي":أن تكون الشهادة
المدونة بالمحلر مطروحة تحت نظر الخصوم لمناقشتها وتحت بصر المحكمة لتقول كلمتها فيها
عند الفصل في الدعوى ولتمكين المحكمة األعلى درجة من الرجوع إليها عند الحاجة إلى إعمال
رقابتها على صحة استخ ص الواقع من أقوال الشهود وااللتزام بما يؤدي إليه مدلولها ومن ام فسن

عدم إابات أقوال الشاهد بمحلر التحقيق من شأنه أن تتخلف به الغاية التي هدف إليها المشرع

من تدوينها بهذا المحلر ويترتب عليه وجوب استبعاد شهادته وعدم التعويل عليها عند تقدير

أقوال الشهود"(.)0
على أي حال فسنه وعلى الصعيد الواقعي في قطاع غزة فسن محلر تدوين أقوال الشاهد

يقتصر على اسم المحكمة وهيئتها وكاتب الجلسة ورقم الدعوى وتاريخ الجلسة والحلور من
الخصوم أو وك ئهم ام تدوين أقوال الشاهد بدون األسئلة الموجهة إليه وبعد االنتهام والمناقشة

يوقع الشاهد وكاتب اللبط والقالي(.)4

تقلي المادة ( )62من قانون اإلابات المصري بأنه":بمجرد انتهام التحقيق أو انقلام
الميعاد المحدد إلتمامه يعين القالي المنتدب أقرب جلسة لنظر الدعوى ويقوم قلم الكاتب بسخبار

) )0نق
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) )4ناظم عويلة – مرجع سابق – ص .044
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الخصم الغائب ووفقاً لذلك فسنه يجب على المحكمة أن تنظر الدعوى عقب االنتهام من التحقيق
إذا كانت هي من أجرت التحقيق أما إذا كان التحقيق قد تم بواسطة القالي المنتدب فسنه يحدد

أقرب جلسة لنظر الدعوى ويخطر الخصم الغائب بتاريخ هذ الجلسة ويكون للمحكمة مطلق

الحرية في تقدير نتيجته( .)0هذا وال مقابل لنص المادة ( )62من قانون اإلابات المصري في قانون
البينات الفلسطيني.

خامسا :تعذر حضور الشاهد ألداء الشهادة:
نصت المادة ( )88من قانون البينات الفلسطيني على أنه":إذا كان للشاهد عذر يمنعه من

الحلور جاز للمحكمة أن تنتقل إليه لسماع أقواله ويدعى الخصم لحلور تأدية هذ الشهادة

ويحرر محلر بها ويوقعه رئيس المحكمة والكاتب" ويقابل نص المادة سالفة الذكر نص المادة

( )80من قانون اإلابات المصري.
يتلح من النص السابق بأنه إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحلور للمحكمة كأن

وبنام على
يكون مريلاً أو كبي اًر في السن وال يقدر على الحلور ما ً فسنه يجوز للمحكمة
ً
سلطتها التقديرية في اقتناعها بعذر الشاهد وبأهمية شهادته أن تنتقل إليه لتأخذ شهادته( )4وفي هذ
الحالة تعقد الجلسة بحلور الخصوم وتدون أقوال الشاهد في محلر يوقعه القالي الحالر

وكاتب اللبط

والشاهد(.)4

يترت ا ا ا ااب عل ا ا ا ااى ع ا ا ا اادم دع ا ا ا ااوة الخص ا ا ا اام لحل ا ا ا ااور تأدي ا ا ا ااة ه ا ا ا ااذ الش ا ا ا ااهادة ه ا ا ا ااو بطا ا ا ا ا ن

اإلج ا ا ا ارام بط ن ا ا ا ااً نسا ا ا اابياً مقا ا ا اارر لصا ا ا ااالح الخصا ا ا اام الا ا ا ااذي لا ا ا اام يا ا ا اادع ولا ا ا اام يحلا ا ا اار علا ا ا ااى أن

ي ارع ا ا ا ااي ف ا ا ا ااي دعاا ا ا ااوة الخص ا ا ا ااوم القواع ا ا ا ااد العاما ا ا ا ااة المق ا ا ا ااررة ف ا ا ا ااي ق ا ا ا ااانون أص ا ا ا ااول المحاكماا ا ا ااات

المدنيا ا ا ااة والتجاريا ا ا ااة والمرافعا ا ا ااات فا ا ا ااسذا كا ا ا ااان الخصا ا ا اام قا ا ا ااد حلا ا ا اار إحا ا ا اادى الجلسا ا ا ااات وانقطا ا ا ااع
بالنس ا ا ا اابة ل ا ا ا ااه تسلس ا ا ا اال الجلس ا ا ا ااات ال ي ا ا ا اادعى للحل ا ا ا ااور ف ا ا ا ااي ح ا ا ا ااال إنتق ا ا ا ااال لس ا ا ا ااماع الش ا ا ا اااهد

أما ا ا ا ااا إذا كا ا ا ا ااان لا ا ا ا اام يحلا ا ا ا اار أي جلسا ا ا ا ااة أو انقطا ا ا ا ااع تسلسا ا ا ا اال الجلسا ا ا ا ااات بالنسا ا ا ا اابة لا ا ا ا ااه ولا ا ا ا اام
يحل ا ا ا اار ب ا ا ا ااأي جلس ا ا ا ااة تالي ا ا ا ااة تع ا ا ا ااين إع ن ا ا ا ااه واال ك ا ا ا ااان التحقي ا ا ا ااق ب ا ا ا اااط ً وال ا ا ا اابط ن هن ا ا ا ااا
يقتص ا ا اار عل ا ا ااى ه ا ا ااذا التحقي ا ا ااق فق ا ا ااط فا ا ا ا يتع ا ا اادا إل ا ا ااى أي تحقي ا ا ااق خ ا ا اار س ا ا اامعته المحكماا ا ااة

كما أنه نسبي ف يجوز للمحكمة أن تقلي به من تلقام

نفسها(.)2

) )0نبيلة رس ن – مرجع سابق – ص.404
) )4فايز كناكريه – مرجع سابق – ص.08
) (4ناظم عويلة – مرجع سابق – ص.004
) )2عااز الاادين الدناصااوري وحامااد عكاااظ – مرجااع سااابق – ص  900أحمااد أبااو الوفااا – التعليااق علااى نصااوص قااانون اإلابااات -مرجااع
سابق – ص.426
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كذلك إذا قررت المحكمة االستماع إلى شهادة رئيس الدولة أو رئيس السلطة التشريعية أو

رئيس مجلس الوزرام وكان لديه مانع من االنتقال للمحكمة يجوز للمحكمة االنتقال إليه لسماع
أقواله وتحدد محلر بذلك يوقع من رئيس المحكمة والكاتب هذا ما قررته نص المادة ()012

من قانون البينات الفلسطيني والتي نصت على أنه":إذا كان من اللروري االستماع إلى شهادة

رئيس الدولة أو رئيس السلطة الوطنية أو رئيس مجلس الوزرام ووجد لديه مانع من االنتقال جاز

للمحكمة االنتقال إليه لسماع أقواله ويحرر محلر بذلك ويوقع من رئيس المحكمة والكاتب ويلم

إلى حلف القلية" وال مقابل لها في قانون اإلابات المصرى.

يرى الباحث بأنه كان على المشرع أن ُيلزم المحكمة عند سماع شهادة هؤالم االنتقال إليهم
وسماع أقوالهم حتى ولو لم يكن لديهم مانع من االنتقال للمحكمة وذلك نظ اًر لحساسية مواقعهم.

المطلب الثاني
إجراءات الشهادة بصفة مستعجلة
في سبيل المحافظة على دليل الشهادة من اللياع قبل أوان اإلستمساك

به()0

فقد أجاز

قانون البينات الفلسطيني من نص المادة ( )104منه والتى نصت على":يجوز لمن يخشي فوات

فرصة اإلستشهاد بشاهد أمام القلام أن يطلب في مواجهة ذوى الشأن سماع ذلك الشاهد".
ويقابلها نص المادة ( )69من قانون اإلابات المصرى والتى نصت على:

 -0يجوز لمن يخشى فوات فرصة اإلستشهاد بشاهد على مولوع لم يعر

ويحتمل عرله عليه أن يطلب في مواجهة ذوى الشأن سماع ذلك الشاهد.

بعد أمام القلام

 -4ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة إلى قالي األمور المستعجلة وتكون مصروفاته كلها على

من طلبه وعند تحقق اللرورة يحكم القالي بسماع الشاهد متي كانت الواقعة مما يجوز

إاباتها بشهادة الشهود".
ويتلح من النص السابق أنه بالرغم من أن األصل أن يكون سماع الشهادة إجرام من

إجرامات التحقيق في دعوى معروله على القلام على نحو ما سبق بيانه إال أن المشرع قد
أجاز في حاله معينه أن يتم سماع الشاهد بصورة أصلية عن طريق طلب يقدم إلى قالي األمور

المستعجلة يطلب فيه شهادة أحد األشخاص لتكون دلي ً يمكن تقديمه إلى القلام بعد ذلك إذا
عر

النزاع على القلام( .)4وذلك علي النحو اآلتي:

) )0دم النداوي– شرح قانون البينات واإلجرام – الطبعة األولى – 0668م – مكتبة دار الاقافة للنشر – ص .026
) )4عيد محمد القصاص – الوسيط في شرح قانون المرافعات – الطبعة الاانية –  – 4101دون دار نشر – ص .894
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[

أوال:الشروط الواجب توافرها إلجابة طلب التحقي بسماع الشهود بصفة مستعجلة:

يجب أن تتوافر عدة شروط إلجابة طلب التحقيق بسماع الشهود أمام قالي األمور

المستعجلة وهى علي النحو اآلتي:

الشرط األول :أن يتحقق عنصر اإلستعجال أو حالة

اللرورة()0

ومناط اإلستعجال هو

الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه بسجرامات سريعة ال تحتمل التأخير أو
اللرورة التي تبرر اإلجرام الوقتي على وجه السرعة لعدم إمكان تحقيق ذلك عن طريق القلام

العادي ولو قصرت المواعيد(.)4
وعل ا ااى أى ح ا ااال ف ا ااسن حال ا ااة الل ا اارورة تت ا ااوفر ف ا ااي طل ا ااب التحقي ا ااق المق ا اادم إل ا ااى قال ا ااي

األم ا ااور المس ا ااتعجلة لس ا ااماع ش ا اااهد إذا كان ا اات هن ا اااك ل ا اارورة تب ا اارر

ذل ا ااك()4

أي أن يك ا ااون هن ا اااك

ام ا ااه خط ا اار حقيق ا ااي م ا اان فا ا اوات فرص ا ااة اإلستش ا ااهاد بالش ا ااهود ل ا ااو إنتظ ا اار الخص ا اام حت ا ااي يع ا اار

القل ا ااام( .)2ك ا ااأن يك ا ااون الش ا اااهد مريلا ا ااً مرلا ا ااً خطيا ا ا اًر أو مجن ا ااداً ف ا ااي الح ا اارب أو مق ا ااب ً عل ا ااى

السا اافر()2

أو أى حالا ااة أخا اارى مما ااا يسا ااتعجل سا ااماع شا ااهادة وتقا اادير حالا ااة اإلسا ااتعجال واللا اارورة

ه ا ااو قال ا ااي األم ا ااور

المس ا ااتعجلة()9

وعل ا ااى ذل ا ااك فل ا اايس لقال ا ااي المول ا ااوع عن ا ااد نظ ا اار ال ا اادعوى

بعا ااد ذلا ااك أن ينا اااقش ذلا ااك األما اار ما ااا دام قا ااد قبا اال إابا ااات الواقعا ااة بشا ااهادة الشا ااهود فلا اايس لا ااه أن

ي ا ارف

قبا ااول الشا ااهادة با اادعوى أن حالا ااة اللا اارورة لا اام تكا اان

متا ااوفرة()8

ولك ا ان يكا ااون لا ااه وحس ا اب

مقتل ا ا ا ااي الح ا ا ا ااال أن يط ا ا ا اارح الش ا ا ا ااهادة ويأخ ا ا ا ااذ به ا ا ا ااا أو ببعل ا ا ا ااها وذل ا ا ا ااك ف ا ا ا ااي إط ا ا ا ااار س ا ا ا االطته
التقديرية(.)8

) (0عرف فقهام القانون اإلستعجال أنه":الخطر الحقيقي المحدق بالحق الماراد المحافظاة علياه أو حمايتاه بستخااذ إجارامات ساريعة ال تحتمال
التاأخير وال يمكان أن تتحقااق هاذ الحماياة عاان طرياق القلاام العااادي ولاو بتقصاير المواعيااد" بينماا عرفاه خاار بأنه":لارورة الحصاول علااي
القانونيااة العاجلااة التااي ال تتحقااق ماان إتباااع اإلج ارامات العاديااة للتقالااي نتيجااة لت اوافر ظااروف تمااال خط ا اًر علااى حقااوق الخصاام أو تتلاامن

لر اًر قد يتعذر تداركه واص حه" .نبيلة رس ن – مرجع سابق – ص  404مصطفي عياد – الوسيط – الكتااب األول – مرجاع
سابق – ص  488عز الدين الدناصوريو حامد عكاظ – القلام المستعجل وقلام التنفيذ – الطبعة الاانية – دون دار نشار
– ص .008

) )4مصااطفى عياااد وناااظم عويلااة – القلااام المسااتعجل ولاارورته فااي فلسااطين – دون طبعااة –  – 0668دون دار النشاار– ص 28
خم اايس الس اايد إس ااماعيل – موس ااوعة القل ااام المس ااتعجل وقل ااام التنفي ااذ واش ااكاالته – الطبع ااة األول ااى0661 -م – 0660/دار الطباع ااة
الحدياة – ص .01
) )4عبد الودود يحيي – مرجع سابق – ص .048
) )2مفلح القلاة – البينات – مرجع سابق – ص .094
) )2فايز كناكرية– مرجع سابق – ص .40
) )9دم النداوى– شرح قانون البينات – مرجع سابق – ص .026
) )8عز الدين الدناصورى حامد عكاظ – التعليق على قانون اإلابات – مرجع سابق – ص .928
) (8عبد الوهاب العشماوى– مرجع سابق – ص.029
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يجب أن يستمر الخطر من فوات فرصة اإلستشهاد بشاهد إلى حين الفصل في الطلب

فحالة اللرورة واإلستعجال يعتبران شرط إبتدام وبقام االختصاص لقالي األمور المستعجلة فسن
زال الخطر أانام نظر الطلب وجب علي قالي األمور المستعجلة الحكم برد الطلب(.)0
لكا اان ما اااذا لا ااو تا اام تقا ااديم الطلا ااب إلا ااى قالا ااي األما ااور المسا ااتعجلة وحكا اام القالا ااي بعا اادم

اإلختصاص إلنتقام عنصار اإلساتعجال وعادم تاوفر سابب ساماع الشااهد اام تغيارت الظاروف خا ل
ميعااد الطعان وتاوفر خطار وخشااية حقيقياة مان عادم ساماع الشاااهد فهال يجاوز الطعان فاي الحكاام
لتوافر حالة اإلستعجالا
[[[

ال يجاوز الطعان فاي الحكام بعاادم اإلختصااص وذلاك كاون الطعاان ساوف ينقال الادعوى أمااام
محكماه الدرجاة الاانياة بالحالاة التاي كانات عليهااا الادعوي أماام محكماه الدرجاة األولاي وعلياه يعتباار

الطعن في الحكم بسبب وجود ظروف جديدة طلباً جديداً يجب رفله كماا يجاب رفا

الطعان فاى

الحالااة األولااي -الطعاان بعاادم اإلختصاااص -وذلااك لعاادم تااوفر حالااة اإلسااتعجال بالتااالي فا يكااون
للمدعي إال أن يرفع دعوى جديدة بالظروف الجديدة(.)4
ياور التساؤل حول مدى جواز سماع شهود النفي إذا لم تكن حالاة اللارورة متاوفرة بالنسابة

لهما بمعني خر هل يملك الخصم اآلخر طلب سماع شاهد النفي على ذات الواقعة على الفورا

الحقيقاة إناه ااار خا ف باين فقهاام القاانون حااول مادى ساماع شاهود النفاي إذا لام تكان حالااة

اللرورة متوفرة بالنسبة إليهم وانقسموا إلى رأيين:
األول)4(:

ويرى بأنه ال يجوز للخصم أن يطلب سماع شاهد النفي إال إذا توافرت فيهم حالة

اإلستعجال أيلاً وذلك ألن القالي المستعجل ليس قالي تحقيق بل هو قالي لروري وعلى
ذلك فسذا أراد الخصم سماع شهود نفي وجب عليه أن يابات أن حالاة اللارورة تقتلاي ذلاك أي أناه

يخشي أن تفوت عليه فرصة اإلستشهاد بشاهد النفي.

الاانى :يرى بأنه يجوز للخصم وعلى الفور أن يطلب سماع شهود النفاي لاذات الواقعاة ولاو

لم تتوفر في الشاهد شروط اإلستعجال وذلاك ألناه مماا شاك فياه أن ساماع الشااهد بناام علاى طلاب

المدعي ينشئ للمدعي عليه حالة قلق شديد تؤار في نفسايته مماا يقتلاي وتحقيقااً للعدالاة أن يكاون
له سماع شهود النفي لذات الواقعة(.)2

 )0مصطفي عياد – الوسيط – مرجع سابق – ص .486
 )4مصااطفي عياااد – الوساايط – مرجااع سااابق – ص  486مصااطفى عياااد وناااظم عويلااة  -القلااام المسااتعجل – مرجااع سااابق – ص
.21
) )4عبد الوهاب العشماوي – مرجع سابق – ص.029
) )2أحمد أبو الوفا – التعليق على نصوص قانون اإلابات – مرجع سابق – ص .481
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ويرى الباحث بأن الرأى األول هو الذي يتفق مع صحيح القانون وذلك ألن عدم توفر حالة

اإلستعجال واللرورة في سماع شهود النفي يترتب عليه عدم إختصاص قالي األمور المستعجلة

كماا ويتفاق ماع صاريح ناص الماادة ( )68مااع قاانون اإلاباات المصاري والتااي نصات علاي":ال يجااوز

ف ااي ه ااذ الحال ااة تس االيم ص ااورة م اان محل اار التحقي ااق وال تقديم ااه إل ااى القل ااام إال إذا رأت محكم ااه
المولااوع عنااد نظاار ج اواز إابااات الواقعااة بشااهادة الشااهود ويكااون للخصاام اإلعت ا ار

أمامهااا علااى

قبول هذا الدليل كما يكاون لاه طلاب ساماع شاهود نفاي لمصالحته" وال مقابال لهاا فاي قاانون البيناات

الفلسطيني.

الشووورط الثووواني :أ يكوووو الموضووووع لوووم يعووورض بعووود علوووي القضووواء وانموووا يحتمووول عرضوووه(:)1
معن ا ااى ذل ا ااك أن ا ااه إذا ك ا ااان المول ا ااوع معرولا ا ااً فعا ا ا ً عل ا ااي القل ا ااام فا ا ا يقب ا اال طل ا ااب التحقي ا ااق

األصا ا اايل وانما ا ااا يكا ا ااون للخصا ا اام أن يلجا ا ااأ إلا ا ااى المحكما ا ااة المعا ا اارو
إحالة الدعوى على التحقيق لسماع الشاهد.
يعار

البع

عليها ا ااا الن ا ا ازاع وأن يطلا ا ااب

()4هذا الرأي ويرون أنه ليس هناك ما يمناع مان جاواز اإللتجاام إلاى القلاام

المستعجل بتقديم طلب سماع شاهد ولو كانت الدعوى المولوعية مرفوعة من قبل.
ويمياال الباحااث إلااى األخااذ بهااذا ال ارأي ذلااك ألنااه يتفااق مااع صااحيح القااانون ذلااك ألنااه عم ا ً

ب اانص الم ااادة ( )014م اان ق ااانون أص ااول المحاكم ااات المدني ااة والتجاري ااة الفلس ااطيني الت ااي ال تنف ااي

إختصاااص القلااام المسااتعجل حتااي وان رفعاات الاادعوى األصاالية حيااث نصاات المااادة علااى أنااه:

"يج ااوز لم اان يخش ااي ح اادوث ل اارر محتم اال م اان فا اوات الوق اات أن يق اادم طلبا ااً إل ااى قال ااي االم ااور
المستعجلة يطلب فياه إتخااذ إجارامات وقتياة وفقااً لمقتلاي الحاال بماا ال يمناع مان نظار هاذا الطلاب

تبعاً للدعوى األصلية" يقابلهاا ناص الماادة ( )22مان قاانون المرافعاات المصارى والتاي نصات علاى

أناه":يناادب فااي مقار المحكمااة اإلبتدائيااة قالاي ماان قلاااتها لايحكم بصاافة مؤقتااة ماع عاادم المساااس
بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشي عليها من فوات الوقت أما خاارج دائارة المديناة التاي بهاا
مقاار المحكمااة االبتدائيااة فيكااون هااذا االختصاااص لمحكمااة الماواد الجزئيااة علااى أن هااذا ال يمنااع ماان

اختصاص محكمة المولوع أيلاً بهذ المسائل إذا رفلت لها بطريقة التبعية".
إلااافة إلااى أن هااذا األماار لاايس علااى إط قااة فلصاااحب الشااأن ماان الخصااوم الخيااار بينهمااا

حس ااب مص االحته ولك اان إذا لج ااأ إل ااى أح اادهما س ااقط حق ااه ف ااي أن يلج ااأ إل ااى اآلخ اار إال إذا تغي اارت
الظروف أو األسباب أو ظهرت أسباب جديدة تبرر له رفع الدعوى المستعجلة.

) )0نبيلة رس ن – مرجع سابق – ص  404عبد الوهاب العشماوى– مرجع سابق – ص.022
) )4أحمد أبو الوفا – التعليق على قانون اإلابات – مرجع سابق – ص .092
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عر

على أي حال فسن قالاي األماور المساتعجلة هاو الاذي يحادد ماا إذا كاان النازاع مماا يحتمال

على القلام أم لم يحتمل عرله عليه ويحدد ذلاك مان ظااهر الوقاائع وظااهر المساتندات

ولكن ال يجوز له أن يتادخل إلاى أبعاد مان هاذا ويتادخل فاي أصال الحاق ويحادد موقاف المادعى مان

النزاع المولوعي ومدى احتمال كسبه للنزاع(.)0

الشرط الثالث :أ يكو القضاء المدني هو المختص في الفصل في النزاع(:)2
فيجا ااب أن تكا ااون الواقعا ااة الم ا اراد إاباتها ااا بالشا ااهادة مما ااا يخا ااتص بالفصا اال فيها ااا القلا ااام الما اادني
ف ا ا يجا ااوز لقالا ااي األما ااور المسا ااتعجلة أن يا ااأمر با ااالتحقيق بشا ااأن واقعا ااة يحتما اال عرلا ااها علا ااى

القلام اإلداري أو القلام الجزائي(.)4

ذلك ألن إجرامات سماع الشهود أمام القلام اإلداري أو القلام الجزائي يكون وفق قوانين
خاصااة بهاام وال تسااري علاايهم اإلج ارامات المبينااة فااي قااانون البينااات الفلسااطيني أو قااانون اإلابااات

المصري بهذا الخصوص.

الشرط الرابع :أ تكو الواقعة الموراد إثباتهوا بوأقوال الشوهود مموا يجووز إثباتهوا بشوهادة الشوهود

طبقا ألحكام القانو (:)4

وقد قصر المشرع الشهادة على إابات الوقائع المادية والتصرفات القانونية التي ال تزيد عن
النصاب والمسائل التجارية ولو زادت عن النصاب هذا ما لم يوجد اتفاق على خ ف ذلك(.)2

وعلااى ذلااك فمااا أوجااب إلاباتااه بالكتابااة ال يجااوز إاباتااه بالشااهادة مااا لاام ياانص أو يتفااق علااى

غير ذلك(.)9
[

وبيان ما إذا كانت الواقعة جائز إاباتها بشهادة الشهود أم ال مسألة قانون ال مسألة واقع(.)8
عل ا ا ا ا ااى أي ح ا ا ا ا ااال فسن ا ا ا ا ااه إذا حك ا ا ا ا اام القال ا ا ا ا ااي المس ا ا ا ا ااتعجل بس ا ا ا ا ااماع ش ا ا ا ا ااهود الم ا ا ا ا اادعى

ف ا ا ا ا يعتبا ا ا اار ذلا ا ا ااك قلا ا ا ااام منا ا ا ااه با ا ا ااأن الواقعا ا ا ااة الم ا ا ا اراد إاباتها ا ا ااا مما ا ا ااا يجا ا ا ااوز إاباتها ا ا ااا بشا ا ا ااهادة
الشا ا ا ا ا ااهود فهاا ا ا ا ااي مسا ا ا ا ا ااألة مولاا ا ا ا ااوعية تخا ا ا ا ا اارج عا ا ا ا ا اان اختص ا ا ا ا اااص القال ا ا ا ا ااي المسا ا ا ا ا ااتعجل وال
يل ا ا ا اازم حكم ا ا ا ااه محكم ا ا ا ااة المولا ا ا ا اوع عن ا ا ا ااد نظ ا ا ا اار ال ا ا ا اادعوى المول ا ا ا ااوعية فلمحكم ا ا ا ااة المول ا ا ا ااوع
أن تقلا ا ا ااي با ا ا ااأن الواقعا ا ا ااة مما ا ا ااا ال يجا ا ا ااوز إاباتها ا ا ااا بالشا ا ا ااهادة أو تقلا ا ا ااي با ا ا اارد ها ا ا ااذ الشا ا ا ااهادة

) )0أحمد أبو الوفا – التعليق على نصوص قانون اإلابات – مرجع سابق – ص .492
) (4يحيي إسماعيل– مرجع سابق ص.944
)(4عز الدين الدناصورى وحامد عكاظ – التعليق على قانون اإلابات – مرجع سابق ص .928
) )2مفلح القلاة – البينات – مرجع سابق ص.094
) )2موسى أبو ملوح – شرح قانون البينات – مرجع سابق ص .442
) )9نبيل سعد – مرجع سابق – ص.080
) )8عز الدين الدناصورى حامد عكاظ – التعليق على قانون اإلابات – مرجع سابق – ص.928
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بساا ا اابب خا ا ا اار(.)0علاا ا ااى ذلاا ا ااك فسناا ا ااه يجاا ا ااوز للماا ا اادعى علي ا ا ااه عن ا ا ااد طا ا ا اارح الن ا ا ا ازاع أماا ا ااام محكما ا ا ااة
إال بالكتابا ا ا ا ا ااة

المولا ا ا ا ا ااوع أن يا ا ا ا ا اادفع بعا ا ا ا ا اادم ج ا ا ا ا ا اواز إابا ا ا ا ا ااات الواقعا ا ا ا ا ااة الما ا ا ا ا اادعى بها ا ا ا ا ااا

وف ا ا ا ااي ه ا ا ا ااذ الحال ا ا ا ااة ال يتقي ا ا ا ااد قال ا ا ا ااي المول ا ا ا ااوع ب ا ا ا ااالحكم المس ا ا ا ااتعجل ألن ا ا ا ااه قا ا ا ا ارار ب ا ا ا ااسجرام
وقتي ال يحوز حجية األمر المقلي أمام محكمة المولوع(.)4

ثانيوووا :االختصووواص القيموووي والنووووعي لقاضوووي األموووور المسوووتعجلة بنظووور طلوووب اإلثبوووات بشوووهادة

الشهود(:)4

تختص محاكم الدرجة األولى نوعياً وقيمياً بنظر طلب اإلابات بشهادة الشهود في حدود ما

تختص به نوعياً وقيمياً من منازعات مولوعية.

وتختص محاكم الدرجة الاانية بنظر طلب اإلاباات شاهادة الشاهود فاي حادود ماا تخاتص باه

نوعياً وقيمياً في المنازعات المولوعية.

ياااور التساااؤل حااول ماادى اختصاااص القلااام المسااتعجل عنااد نظاار الطلااب بسااماع شاااهد
بصفة مستعجلة إذا كان قد ورد شرط يقلي بعر

أي نزاع يتعلق على هيئة

التحكيما()2

انقسم الفقه حول مدى اختصااص القلاام المساتعجل عناد وجاود شارط أو مشاارطة تحكايم

إلى رأيين:

األول :أن وجود شرط أو مشاارطة تحكايم تقلاي عار

النازاع علاى هيئاة تحكايم ال يسالب

والياااة القلا ااام العا ااادي والمسا ااتعجل إال إذا وجا ااد اتفا اااق ص ا اريح أو لا اامني يقلا ااي بعرلا ااها علا ااى

التحكاايم()2

علااى ذلااك فااسن طلااب اإلابااات بشااهادة الشاااهد بصاافة أصاالية وفق ااً لهااذا ال ارأي يقاادم إلااى

القلام العادي ما لم يوجد اتفاق يقلي بغير ذلك.

الثاني :أن هيئة التحكيم تختص فقط بالمنازعات المتفق علي طرحهاا أمامهاا إحت ارمااً إلرادة

ألطراف رغم ذلك فسن المسائل المستعجلة التي لام يانص عليهاا فاي شارط أو مشاارطة التحكايم تبقاي
) )0فايز كناكريه – مرجع سابق  -ص .40
))4عز الدين الدناصورى حامد عكاظ – التعليق على قانون اإلابات – مرجع سابق – ص.926
) )4مصطفى عياد وناظم عويلة – القلام المستعجل – مرجع سابق – ص.24

) )2ويقصااد بشاارط التحكاايم هااو اتفاااق األطاراف علااى أن مااا ينشااأ ماان نازاع بياانهم حااول تفسااير عقااد أو تنفيااذ يفصاال فيااه بواسااطة التحكاايم.
بينما عرفه خر بأنه :االتفاق الذي ياتم قبال حادوث النازاع وساوام ورد هاذا االتفااق فاي عقاد مان العقاود أو فاي اتفااق ساابق علاى نشاأة النازاع
ويلتاازم األطاراف بمقتل اي ذلااك بسخلاااع مااا قااد ياااور ماان خ فااات بياانهم حااول تنفيااذ العقااد أو تفسااير لمحكمااين للفصاال فيااه باادالً ماان قلااام

الدولة أما مشارطة التحكيم فيقصد بها قيام الخصوم باتفاق خاص لطرح النزاع القائم على محكم أو أكاار عرفهاا الابع

اآلخار بأنهاا اتفااق

يبرمه األطراف منفص ً عن العقد األصلي بموجبه يتم اللجوم إلى التحكيم للفصل في نزاع قائم فص ً بصدد هذا العقد .ينظار فاى تفصايل
ذلك لدى :فتحي والي – الوسيط في القلام المادنى– طبعاة – دار النهلاة العربياة – القااهرة – 4110م – ص 642أساامة

أبو القمصان – مدى استق لية شرط التحكيم عن العقد األصلي – رسالة ماجستير – جامعة األزهر –  – 4101ص.04
) )2مصطفى عياد وناظم عويلة – القلام المستعجل – مرجع سابق – ص .24
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خالااعة لرقابااة القلااام المسااتعجل تماشااياً مااع روح القااانون أي أنااه طالمااا أن إج ارامات التحكاايم قااد
افتتحت قيصير المحكم بعاد افتتاحهاا هاو المخاتص بنظار فاي الطلباات الوقتياة

والمساتعجلة()0

علاى

ذلااك فااسن طلااب اإلابااات بشااهادة الشاااهد بصاافة أصاالية وفق ااً لهااذا ال ارأى ال يقاادم إلااى قالااي األمااور
المستعجلة طالما أن إجرامات التحكيم قد افتتحت.

وياارى الباحااث إلااى أنااه يجااوز اللجااوم إلااى هيئااة التحكاايم أو إلااى القلااام العااادى بحسااب مااا
اتفق عليه خصوصاً وأن نص القانوني جام بصيغة الجواز حيث نصت الماادة ( )44مان قاانون

التحكاايم الفلسااطيني رقاام ( )4لساانة 4111م "يجااوز لهيئااة التحكاايم أانااام نظاار الن ازاع أن تصاادر أم ا اًر
باتخاااذ أي إج ارامات تحفظيااة أو مسااتعجلة ت ارهااا مناساابة بحااق أحااد أط اراف التحكاايم إذا نااص إتفاااق

التحكاايم علااى ذلااك ويكااون لهااذا األماار قااوة األماار الصااادر عاان المحكمااة المختصااة ويجاارى تنفيااذ

ب ااذات الطري ااق ال ااذي تنف ااذ ب ااه األحك ااام والقا ا اررات" يقابله ااا ن ااص الم ااادة ( )42م اان ق ااانون التحك اايم
المصرى رقم ( )48لسنة 0662م والتى نصت علاى "يجاوز لطرفاي التحكايم اإلتفااق علاى أن يكاون
لهيئة التحكيم بنام على طلب أحدهما أن تأمر أياً منهما بستخاذ ما ت ار من تدابير مؤقتة أو تحفيظاه
تقتليها طبيعة النزاع وأن تطلب لمان كاف لتغطية نفقات التدابير الذي تأمر به".

رابعا :اختصاص قاضي األمور المستعجلة محليا في نظر طلب اإلثبات بشهادة الشهود:
يتم تحديد اإلختصاص المحلي لقالي األمور المستعجلة للنظر في طلب اإلابات بشهادة

الشهود بالنظر للكيفية التي رفع فيها الطلب فسن رفع الطلب بالتبعية للدعوى المولوعية فسنه
هذ الحالة ال تاير أي صعوبة ذلك ألن والية المحكمة بالنظر في الطلب يتم تحديد لمن حدود

واليتها في نظر الدعوى المولوعية التابع لها الطلب المستعجل بسماع شاهد بصفة أصلية تبعيه
نوعية وقيمية ومحلية أما في حالة رفع الطلب بصفة أصلية أمام المحكمة المختصة بنظر
المسائل المستعجلة فسنه وبالنظر إلى قواعد اإلختصاص المحلي فسنها غير متعلقة بالنظام العام
ويمكن مخالفتها باالتفاقات الصريحة أو اللمنية وذلك من أجل التيسير على األطراف ومن ام

فسنه ال يتصور أن المشرع قد خرج عن هذا األصل العام بشأن اإلختصاص القلام المستعجل

عامة وقالي األمور المستعجلة بالنظر إلى طلب سماع شاهد بصفة أصلية كما وتكون المحكمة

المختصة هي محكمة محل اتخاذ إجرام وذلك من أجل الحصول على حماية قلائية سريعة

وعلى ذلك فاالختصاص المحلي للنظر في طلب إابات شهادة شاهد بصورة مستعجلة ينعقد بين

المحاكم اآلتية:

أ -محكمة موطن المدعى عليه.

) )0محسن شفيق – التحكيم التجاري الدولى– دون طبعة – دار النهلة العربية – مصر – دون سنة نشر – ص.410
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ب -محكمة مكان إتخاذ اإلجرام وذلك دون اإلخ ل بالقواعد العامة المقررة لتنظيم اإلختصاص
المحلي فى نظام القلام العادي(.)0

على ذلك فسنه ال شأن لموطن الشاهد الذي يطلب سماع شهادته في تحديد اإلختصاص

وذلك ألنه ليس خصماً في الدعوى(.)4

خامسا :مصاريف الطلب:

يعتبر إجرام سماع الشاهد إجرام تحفظي يقصد به المحافظة على

الدليل()4

فتكون

مصاريفه كلها على من يطلبه(.)2
ياور التساؤل عما إذا كان قالي المولوع يملك أن يلزم المدعى عليه بالمصروفات

عندما يرفع إليه النزاع مولوعاً وحكم فيه لصالح المدعىا

ال يجوز ذلك ألن المدعى هو الذي بادر برفع الدعوى المستعجلة قبل أوانها خوفاً على

حقه من اللياع(.)2

تتبع في هذا التحقيق القواعد المتقدمة ما عدا القواعد التي ال تتفق مع التحقيق بدعوى
أصلية()9

وي حظ أن المشرع استاني القواعد التي تتنافي مع طبيعة هذ الدعوى المستعجلة( )8وهذا

ما قررته المادة ( )68من قانون اإلابات المصري والتي نصت على " تتبع في هذا التحقيق القواعد
المتقدمة عدا ما نص عليه في المواد ( )62 /82 /84 /84 /96وال مقابل لهذ المادة في قانون

اإلابات الفلسطيني.
على أي حال فسذا حكم قالي األمور المستعجلة سماع شهادة شاهد فاألصل أن يتم

إابات الشهادة بحلور الشاهد والخصوم أمام القالي المختص ومع ذلك فياور التساؤل فيما لو
كانت الظروف الصحية ما ً للشاهد ال تسمح باإلنتظار لحين ماول الخصم اآلخرا
إن دواع ا ا ا ااي االس ا ا ا ااتعجال تقتل ا ا ا ااي م ا ا ا اان القال ا ا ا ااي س ا ا ا ااماع أق ا ا ا ااول ذل ا ا ا ااك الش ا ا ا اااهد ف ا ا ا ااو اًر

وت ا ا ا اادوينها ف ا ا ا ااي محل ا ا ا اار حت ا ا ا ااى ل ا ا ا ااو ك ا ا ا ااان ذل ا ا ا ااك خ ا ا ا ااارج س ا ا ا اااعات ال ا ا ا اادوام الرس ا ا ا اامي ويع ا ا ا ااود
تق ا ا ا اادير الش ا ا ا ااهادة فيم ا ا ا ااا ل ا ا ا ااو ت ا ا ا ااوفي الش ا ا ا اااهد إل ا ا ا ااى تق ا ا ا اادير المحكم ا ا ا ااة فله ا ا ا ااا أن تأخ ا ا ا ااذ به ا ا ا ااا أو

) ) مصطفى عياد وناظم عويلة – القلام المستعجل – مرجع سابق – ص 29وما بعدها.
1

) )4عز الدين الدناصوري حامد عكاظ – التعليق على قانون اإلابات – مرجع سابق – ص.926
3
) ) أحمد أبو الوفا – التعليق على نصوص قانون اإلثبات – مرجع سابق – ص.215
4
) ) أحمد أبو الوفا – المرافعات المدنية والتجارية– دون طبعة – منشأة المعارف – ص.981
) )2عز الدين الدناصورى حامد عكاظ – التعليق على قانون اإلابات – مرجع سابق – ص.926
ا
) )1محمرد سريد عبرد القررادر – نحرو فكررة عامرة للقضرراء المسرتعجل فري قرانون المرافعررات – دراسرة تأصريلية – دون طبعرة – دار النهضررة
العربية – ص15
) )7محمد على راتب – قضاء األحوال المستعجلة -الجزم األول – دون طبعة – دون دار نشر – ص006
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ترفلا ا ا ااها فا ا ا ااسن أخ ا ا ا اذت بها ا ا ااا المحكما ا ا ااة يجا ا ا ااب أن تا ا ا ااتم ت وتا ا ا ااة بجلس ا ا ا اة علنيا ا ا ااة ويكا ا ا ااون لها ا ا ااا
نفس القوة في اإلابات(.)0

لما كان المراد من رفع دعوى أصلية بسماع شاهد أمام قالي األمور المستعجلة هو

المحافظة على الدليل من اللياع فلذلك فسنه ال يجوز االحتجاج بشهادة الشاهد إال حين رفع

المولوع إلى القلام وترى محكمة المولوع أن الواقعة المشهود عليها يجوز إاباتها بشهادة
الشهود فعندئذ يجوز تسليم صور من محلر التحقيق وتقديمها للمحكمة ويكون للخصم اآلخر

اإلعت ار

على قبول هذا الدليل كما يكون له طلب سماع شهود النفي

لمصلحته()4

هذا ما قررته

المادة ( )68من قانون اإلابات المصري والتي نصت على":ال يجوز في هذ الحالة تسليم
صورة من محلر التحقيق وال تقديمها للقلام إال إذا رأت محكمة المولوع عند نظر جواز إابات

أمامها على قبول هذا الدليل كما يكون له طلب

الواقعة بالشهادة الشهود ويكون للخصم االعت ار

سماع شهود نفي لمصلحته" ال مقابل لهذ المادة في قانون البينات الفلسطيني.
الحقيقة أن المستق أر لنص المادة والمعالج لطلب التحقيق األصلية بسماع شاهد والوارد في

قانون البينات الفلسطيني يجد قاص اًر وال يغطي كاير من القواعد التي كان يجب أن يتلمنها
ولذلك يقترح الباحث النص اآلتي:

 -1يجوز لم يخشي فوات االستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل
عرضه عليه أ يطلب في مواجهة ذوي الشأ سماع هذا الشاهد .ويقدم هذا الطلب بالطر

المعتادة لقاضي األمور المستعجلة ,وتكو

مصروفاته كلها على م

طلبه ,وعند تحق

الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد متي كانت الوقعة مما يجوز إثباتها بشهادة الشهود.

 -2يجوز للقاضي سماع شهود النفي بناء على طلب الخصم اآلخر بالقدر الذي تقتضيه
ظروف االستعجال في الدعوى.

 -3فيما عدا ذلك تتبع في الشهادة القواعد واإلجراءات السالف ذكرها في المواد السابقة وال

يجوز في هذه الحالة تسليم صورة م محضر التحقي وال تقديمه إلى القضاء ,إال إذا رأت

محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود ,ويكو للخصم االعتراض

أمامها على قبول هذه الدليل ,كما يكو له طلب سماع شهود نفي لمصلحته".

) )0مصطفى عياد – الوسيط – مرجع سابق – ص.412
) )4مشار إليه لدي – أحمد أبو الوفا – المرافعات – مرجع سابق – ص .980
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الفصل الثالث

نطا الشهادة
اتانام وها ااو
ح اادد المشا اارع األح ا اوال التا ااى يجاااوز فيها ااا اإلاب ااات بالشا ااهادة س ا اوام بشا ااكل أصا االى أم إسا ا ً
ما نتناوله في المباحث اآلتية:
 المبحث األول :نطاق الشهادة حسب األصل.

 المبحث الاانى :األحوال التى ال يجوز فيها االابات بشهادة الشهود.

 المبحث الاالث :اإلستانامات الواردة على المبدأ العام في اإلابات بالكتابة.
المبحث األول

نطا الشهادة حسب األصل
اعتب ا ا اار المش ا ا اارع التصا ا ا ارفات التجاري ا ا ااة والوق ا ا ااائع المادي ا ا ااة والتصا ا ا ارفات القانوني ا ا ااة المدني ا ا ااة

التا ااى ال تزيا ااد عا اان النصا اااب ها ااى نطا اااق الشا ااهادة األصا االى ولتولا اايح ذلا ااك نسا ااتعر

في المطالب اآلتية:


المولا ااوع

المطلب األول :التصرفات القانونية التجارية.



المطلب الااني :الوقائع المادية.



المطلب الاالث :التصرفات المدنية التي ال تزيد عن النصاب.
المطلب األول

التصرفات القانونية التجارية
نصت المادة ( )98من قانون البينات الفلسطيني على أن":في المواد غير تجارية إذا كان

اإللتزام تزيد قيمته على مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو كان غير محدد
القيمة ف تجوز شهادة الشهود في إابات وجود أو إنقلائه ما لم يوجد اتفاق صريح أو لمني

أو نص قانوني يقلي بغير ذلك".

يقابلها نص المادة ( )91من قانون اإلابات المصري والتي نصت على أن":في غير المواد

التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته عن خمسمائة جنيهاً أو كان غير محدد القيمة ف
تجوز شهادة الشهود في اإلابات وجودة أو إنقلائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقلي بغير

ذلك"(.)0

( )0عدلت هذ المادة مرتين منذ صدور قانون اإلابات فقد عدلت في المرة األولاي بالقاانون رقام ( )44لسانة 0664م الاذي عادل باأن رفاع
النصاب الجائز إاباته بشهادة الشهود إلى مائة جنيه بعاد أن كاان عشارين جنيهااً وعادل نفاس الماادة بالقاانون رقام ( )08لسانة 0666م باأن
رفع النصاب الجاائز إاباتاه بشاهادة الشاهود إلاى خمسامائة جنياه .عاز الادين الدناصاورى وحاماد عكااظ – التعلياق علاى القاانون رقام  08لسانة

 -0666دون طبعة – دون دار نشر  -ص .042
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يتل ا ااح م ا اان النص ا ااين س ا ااالفي ال ا ااذكر اس ا ااتانامهما الما ا اواد التجاري ا ااة م ا اان وج ا ااوب اإلاب ا ااات

بالكتاب ا ااة حت ا ااى ول ا ااو كان ا اات قيم ا ااة التص ا اارف تزي ا ااد ع ا اان النص ا اااب فالتص ا اارف الق ا ااانوني التج ا اااري
يجوز إاباته بشهادة الشهود حتى لو كانت قيمته تزيد عن
هذا ما أكدته محكمه النق

النصاب(.)0

الفلسطينية حيث قلت":في غير المواد التجارية إذا كان

اإللتزام تزيد قيمته على مائتي دينار أردني أو ما يعادلهاً أو كان غير محدد القيمة ف
شهادة الشهود فى إابات وجودة أو

انقلامة"()4

وأكدته محكمة النق

بأن":التصرفات في المواد التجارية يجوز إاباتها بالبينة والقرائن مهما كانت

تجوز

المصرية حيث قلت

قيمتها"(.)4

يرجا ا ااع السا ا اابب فا ا ااي ج ا ا اواز اإلابا ا ااات بالشا ا ااهادة فا ا ااي التص ا ا ارفات القانونيا ا ااة التجاريا ا ااة أي ا ا ااً

كان ا ا اات قيم ا ا ااة التص ا ا اارف إل ا ا ااى م ا ا ااا تقتل ا ا اايه طبيع ا ا ااة المع ا ا ااام ت التجاري ا ا ااة م ا ا اان الس ا ا اارعة وم ا ا ااا
تس ا اتلزمه ما اان التيسا ااير والبسا اااطة كما ااا أن سا اارعة تنفيا ااذها ال يجعا اال النسا اايان يتطا اارق إليها ااا مما ااا
ييسر اإلابات بشهادة
يس ااتاني بعا ا

الشهود(.)2

التصا ارفات التجاري ااة م اان اإلاب ااات بش ااهادة الش ااهود وتك ااون واجب ااة اإلاب ااات

بالكتابة وهي:

 -0إذا وجا ا ااد إتفا ا اااق با ا ااين التجا ا ااار علا ا ااى أن يا ا ااتم اإلابا ا ااات بالكتابا ا ااة وذلا ا ااك لعا ا اادم تعلا ا ااق قواعا ا ااد
اإلابات بالنظام

العام(.)2

 -4إذا كان طبيعة التصرف ال يتصور وال يستقيم وجود إال بالكتابة كما هو الحال في األوراق
التجارية(( )9كمبيالة()8

–

شيك()0

– سند األمر(.))4

( )0عبد الرزاق حسين يسن – مرجع سابق – ص 021نبيلة رس ن  -مرجع سابق – ص.089
) ) نقرررررررض فلسرررررررطيني دائررررررررة رام هللا رقرررررررم ( )2003/393والصرررررررادر بتررررررراريخ 2004/04/13م ،منشرررررررور عل ا ا ااى موق ا ا ااع المقتف ا ا ااي
2

http://muqta.birzeit.edu/familulaws
( )4نق

مصري رقم  448لسنة  26ق والصاادر بتااريخ 0680/9/0م نقا ً عان مجموعاة القواعاد القانونياة – مرجاع ساابق –

القاعادة

رقم ( – )820ص.499

( )2توفيق حسين فرج – مرجع سابق – ص 009ونبيل سعد – مرجع سابق  -ص .089
( )2أحمد أبو الوفا – التعليق على قانون اإلابات – مرجع سابق – ص.409
( )9يقصااد بالورقااة التجاريااة بأنهااا":صااكوك تمااال حقااً نقاادياً واجااب الاادفع فااي ميعاااد معااين وقابلااة للتااداول وبااالطرق التجاريااة علااى أن يسااتقر
العرف على قبولها كأداة وفام بدالً من النقود" ويعرفها البع

أناه":صاك ياتم تحريار مساتوفياً للبياناات التاي يانص عليهاا القاانون علاى أناه

يتلاامن إلت ازم ااً تجاري ااً باادفع مبلااغ نقاادي واحااد مسااتحق فااي تاااريخ معااين مااع إمكااان نقاال الحااق فااي اقتلااائه ماان شااخص ألخاار عاان طريااق
التظهير أو المناولة" حمدي بارود – األوراق التجارية – الطبعاة األولاى – 0668م – دون دار نشار – ص 2محماود مختاار أحماد باديري
– قانون المعام ت التجارية – الطبعة األولى – 4111م – دار النهلة العربية – ص.409

( )8الكمبيالة":ورقة تجارية تتلمن أم اًر من شخص إلى خار يسامي المساحوب علياه باأن يادفع مبلغااً مان النقاود مان تااريخ معاين أو بمجارد

اإلط ع إلذن أو ألمر شخص االث هو المستفيد أو لحاملها" حمادي باارود – األوراق التجارياة – مرجاع ساابق – ص 08فاوزي ساامي –
شرح القانون التجاري – المجلد الااني – دون طبعة – 0668م -دار الاقافة للنشر والتوزيع – ص.499
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 -4شركات

التوصية( )4والتلامن( )2والمساهمة()2

حيث نصت المادة ( )222من قانون المدني

الفلسطيني الجديد على أن "يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً واال كان باط ً".

ويقابلها نص المادة ( )218من القانون المصري .وينطبق هذا الحكم على كافة أنواع

الشركات التي وردت أشكالها في قانون الشركات الفلسطيني رقم ( )8لسنة

والقانون التجاري المصري رقم  08لسنة

)8(0666

باستانام شركة المحاصة حيث أجاز المشرع

إابات وجودها بجميع طرق اإلابات وذلك لعدم تمتعها بالشخصية
محكمة النق

)9(4104

اإلعتبارية()8

هذا ما أكدته محكمة

المصرية حيث قررت "إن قانون التجارة لم يوجب الكتابة لإلابات إال بالنسبة إلى

عقود شركات التلامن والتوصية والمساهمة أما شركات المحاصة فسابات وجودها بالبينة

جائز"(.)6

وقررت أيلاً "يجوز إابات شركة المحاصة بالبينة جدياً على أحكام القانون العام فل ً

على أن قانون التجارة لم يوجب الكتابة باإلابات إال بالنسبة إلى عقود شركات التلامن والتوصية
والمساهمة"(.)01

 -2األعمال البحرية :نصت المادة ( )4من قانون التجارة البحرية لسنة 0481ها المطبق في قطاع
ام كان قبل سفرها أو في
غزة واللفة الغربية على أن":بيع السفينة كاملة أو حصة منها سو ً
الممالك األجنبية في مواجهة الدولة العليا يجري بسند رسمي".
( )0يقصد بالشيك":ورقة تتلمن أم اًر من شاخص يسامي السااحب إلاى شاخص خار يسامي مساحوب علياه – ويكاون مصاروفاً أو مصارفياً–
بااأن ياادفع بمجاارد اإلط ا ع عليهااا مبلغ ااً معين ااً ماان النقااود لشااخص االااث هااو المسااتفيد أو ألماار أو للحام ال( .مصااطفي كمااال طااه – القااانون

التجاري – القسم األول – دون طبعة – 0688م – الدار الجامعية – ص.424

( )4ويقصد بالسند ألمر هو ورقاة يتعهاد بمقتلااها شاخص يسامي المحارر باأن يادفع مبلغااً معينااً مان النقاود فاي ميعااد معاين لشاخص خار
هو المستفيد أو إلذنه (ألمر) مصطفي طه – مرجع سابق – ص.444

( )4تعاارف شااركة التوصااية البساايطة بأنهااا " إحاادى شااركات األشااخاص وتشاامل فئتااين ماان الشااركام فئااة الشااركام المفولااين الااذين يحااق لهاام
دون سواهم أن يقوماوا بأعمالهاا اإلدارياة وهام مساؤولون بصافتهم الشخصاية وبوجاه التلاامن عان إيفاام دياون الشاركة وفئاة الموصاين الاذين
يتقدمون المال وال يلزم كل منهم إال بنسبة ما قدمه( .إليااس ناصايف – الكامال فاي قاانون التجاارة – الجازم الاااني – دون طبعاة – دون سانة
نشر – عويدات للنشر والطباعة – ص.016
( )2يقصد بشركة التلامن " الشركة التي تقوم بين مجموعاة مان الشاركام يساألون مساؤولية تلاامنية ومطلقاة عان ديونهاا" (حمادي باارود –
الشركات التجارية – الجزم الاالث – الطبعة األولى – 4111م -دون دار نشر – ص.042
( )2يقصد بشركة المساهمة بأنها " هي الشركة التي يتج أز رأس مالها إلى أسهم متساوية وقابلة للتاداول وال يكاون كال شاريك فيهاا مساؤوالً إال
بقدر حصته من رأس المال وال تعنون باسم أحد الشركام" حمدي بارود – الشركات التجارية – مرجع سابق – ص.449

( )9منشور في الجريدة الرسمية– العدد الخامس والامانون.
( )8منشور في الجريدة الرسمية -العدد رقم التاسع عشر.
( )8محم ااود الكي ن ااي – الموس ااوعة التجاري ااة والمصا ارفية – المجل ااد الخ ااامس – الطبع ااة األول ااى – 4116م -دار الاقاف ااة للنش اار والتوزي ااع–
ص428
( )6نق ا

مصااري رقاام  42لساانة  02ق والصااادر بتاااريخ 0629/4/8م نقا ا ً مجموعااة القواعااد القانونيااة – مرجااع سااابق – القاعاادة رق اام

( )01نقا

مصاارى صااادر بتاااريخ  8ماان فب ارياار  0629أشاار لبينااات الحكاام علااى النحااو السااابق :عاان أحمااد نشااأت بااك – مرجااع سااابق–

 -848ص.490
ص.499
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يقابلها نص المادة ( )00من قانون التجارة البحري رقم ( )8لسنة 0661م"تقع التصرفات

التي يكون مولوعها إنشام أو نقل أو إنقلام حق الملكية أو غير من الحقوق العينية على
السفينة بمحرر رسمي واال كانت باطلة" يتلح من النصيين السابقين بأن المشرع اشترط الكتابة
النظر عن

في مال بيع السفينة بغ

حجمها(.)0

على أي حال فاإلابات بالشهادة في التصرفات القانونية التجارية أمر جوازي للقالي كما

هو شأن اإلابات بالشهادة في أي مسألة أخرى ولذلك يستطيع القالي أن يرف

اإلابات بالشهادة

في التصرفات التجارية إذا رأي أن اإلابات بها غير مستساغ وله أن يقدر أن هذا اإلابات ال بد
من تعزيز بالكتابة خاصة في الدفاتر التجارية ال سيما إذا كانت التصرفات المراد إاباتها ذات قيمة

كبيرة أو مما يصعب لبطه بدون

كتابة()4

ويجوز ألصحاب الشأن أن يتفقوا على أن يكون

اإلابات فيما بينهم فى التصرفات القانونية التجارية بالكتابة وذلك لعدم تعلق قواعد اإلابات

بالشهادة بالنظام العام ويجوز اإلتفاق على ما يخالفها

وهذا ما قررته محكمة النق

المصرية"قواعد اإلابات ليست من النظام العام ويجوز اإلتفاق على مخالفتها صراحة أو
والقانون التجاري هو الذي يحدد متى يعتبر التصرف القانوني

إاباته بالشهادة أياً كانت

قيمته(.)2

تجارياً()2

لمناً"(.)4

فيجوز بالتالي

وال يكفي توافر الصفة التجارية للتصرف حتي يباح إاباته بالشهادة أياً كانت قيمته بل

يتعين فوق ذلك أن يكون كل من طرفيه

ر(.)9
تاج اً

هذا ما قررته محكمة النق

المصرية حيث

قلت بأن":متي كان المتعاقدين تاجرين وبصدد أعمال تجارية إتبعت في إاباتها مسائل اإلابات
التجارية"(.)8

( )0أحمد نشأت بك – مرجع سابق – هامش رقم  – 4ص.499
( )4عبد الحميد الشواربي – مرجع سابق – ص.448
( )4نق

مصري رقم ( )048لسنة  28ق والصادر بتاريخ 0680/0/49م نق ً عان مجموعاة القواعاد القانونياة – مرجاع ساابق – القاعادة

رقم ( – )068ص.066

( )2تمخلت محاوالت الفقه في تحديد متى يعتبر العمل تجارياً أم ال إلاى نظرياات عادة تاأار بعلاها بالطاابع المولاوعي للقاانون كنظرياة

التااداول والملاااربة وتمشااي بعلااها مااع الطااابع الطااائفي التقلياادي كنظريااة الحرفااة التجاريااة والمشااروع والحقيقااة أن جميااع النظريااات السااابقة

تعرلاات للنقااد وخلااص الفقااه إلااى أن مفهااوم تجاريااة العماال يقااوم علااى كونااه عم ا ً متلاامناً الوساااطة فااي تااداول الاااروات بهاادف الملاااربة

وتحقيق الربح على أن يأخذ صورة المقاولة أو المشروع أو الحرفة (ينظر في تفصيل هذ النظرياات :حمادى محماود باارود – أحكاام لقاانون

التج اااري -الطبع ااة الااني ااة – 4118م – دون دار نش اار – ص 22محم ااد فري ااد العرين ااي – الق ااانون التج اااري اللبن اااني – الطبع ااة الااني ااة –
0682م -الدار الجامعية – ص.)92
( )2أحمد أبو قرين – مرجع سابق – ص.084
( )9عبد العزيز المرسي – مرجع سابق – ص.408
( )8نقا

مصااري رقام ( )448لساانة  26ق والصاادر بتاااريخ 0680/9/0م نقا ً عاان مجموعاة القواعااد القانونياة – مرجااع ساابق – القاعاادة

رقم  – 820ص.492
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على ذلك فلو وقع التصرف القانوني بين شخصين مدنيين فسن التصرف يعتبر بالنسبة

لكل منهما تصرفاً مدنياً المزارع يبيع جزًم من محصوله إلى المستهلك فاإلابات في هذ الحالة ال
يجوز أن يكون بالشهادة إال فيما ال يجاوز النصاب(.)0

أما ا ااا إذا وقا ا ااع التصا ا اارف با ا ااين شخصا ا ااين بالنسا ا اابة إلا ا ااى أحا ا اادهما تص ا ا ارفاً ما ا اادنياً وبالنسا ا اابة

إلا ااى األخا اار تص ا ارفاً تجاري ا ااً كا ااالمزارع يبيا ااع محصا ااوله لتا اااجر وكعمليا ااات المصا ااارف با ااين العميا اال
والمص ا اارف()4

ف ا ااسن ه ا ااذا التص ا اارف يعتب ا اار تصا ا ارفاً

مختلطا ا ااً()4

فف ا ااي ه ا ااذ الحال ا ااة تس ا اارى القواع ا ااد

المدني ااة ف ااي اإلاب ااات عل ااى ما ان ك ااان التص اارف تجاريا ااً بالنس اابة ل ااه وتس اارى القواع ااد التجاري ااة ف ااي
اإلاب ا ا ااات عل ا ا ااى م ا ا اان ك ا ا ااان التص ا ا اارف بالنس ا ا اابة ل ا ا ااه م ا ا اادنياً ومعن ا ا ااي ذل ا ا ااك أن الما ا ا ازارع والعمي ا ا اال
يسا ااتطيعوا أن يابت ا اوا دع ا اوا قبا اال التا اااجر أو المصا اارف بكافا ااة طا اارق اإلابا ااات بما ااا فيها ااا الشا ااهادة

أما ا ااا التا ا اااجر والمصا ا اارف ف ا ا ا يسا ا ااتطيع إابا ا ااات دع ا ا اوا قبا ا اال الم ا ا ازارع والعميا ا اال إال طبق ا ا ااً لقواعا ا ااد

اإلابات

المدنية(.)2

هااذا مااا قلاات بااه محكمااة الاانق

المص ارية حيااث قااررت":إذا كااان التصاارف حاص ا ً بااين

شخصاين كاان بالنساابة ألحادهما ماادنياً وبالنسابة ل خاار تصارفاً تجاريااً فااسن قواعاد اإلابااات فاي الماواد
المدنية هي التي تتبع على من كان التصرف مدنياً بالنسبة إليه ف يجوز إابات وفام الدين إال

طبق ااً لقواعااد اإلابااات المدنيااة إذا كااان التصاارف بالنساابة للاادائن تص ارفاً ماادنياً ولااو كااان بالنساابة إلااى

المدين تصرفاً

تجارياً"(.)2

وقلت أيلاً":متى كان التعاقد بين تاجرين وألعمال تجارية اتبعت في إاباته وسائل

اإلابات التجارية وان كان بين تاجر وغير تاجر أو بين تاجرين ولكن ألعمال ال تتصل بالتجارة أو
مدنية بطبيعتها اتبعت في إاباته وسائل اإلابات التجارية بالنسبة للتاجر ووسائل اإلابات المدنية

بالنسبة إلى غير التاجر أو بالنسبة للتاجر الذي يعتبر العمل مدنياً من

ناحيته"(.)9

يجب على المحكمة أن تتأكد وفي كل حالة على حد من ابوت صفة التاجر بالنسبة إلى

التصرف واال كان حكمها مشوباً بالقصور هذا ما أكدته محكمة النق

الفلسطينية حيث

( )0عبد الحميد الشواربي – مرجع سابق – ص.446
( )4نقا ا ا ا ا ا

فلس ا ا ا ا ااطيني دائا ا ا ا ا ارة رام ع رق ا ا ا ا اام ( )4112/02والص ا ا ا ا ااادر بت ا ا ا ا اااريخ 4112/2/06م – منش ا ا ا ا ااور عل ا ا ا ا ااى موق ا ا ا ا ااع المقتف ا ا ا ا ااي

http://muqta.birzeit.edu/familulaws
( )4يقص ااد بالتص اارف التج اااري المخ ااتلط بأن ااه "ه ااو أعم ااال تجاري ااة بالنس اابة لط اارف ومدني ااة بالنس اابة إل ااى للط اارف الا اااني) حل ااو أو حل ااو –
القانون التجاري دون طبعة 4118 -م -دون دار نشر – ص.64
( )2عبد الرزق ياسين – مرجع سابق – ص. 010
( )2نق

مصري رقم ( )400سنة  42ق والصادر بتاريخ 0696/00/00م نق ً عن مجموعة القواعد القانونية – مرجاع ساابق – القاعادة

( )9نق

مصري رقام ( )286لسانة 42ق والصاادر بتااريخ 0691/04/8م نقا ً عان مجموعاة القواعاد القانونياة – مرجاع ساابق – القاعادة

رقم  -824ص.499

رقم  – 824ص.499
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قلت":أخطأت محكمة اإلستئناف في اعتبار العقد مدنياً بالنسبة للمطعون لد دون أن تعالج ما
إذا كان المعطون لد تاج ار أم ال األمر الذي يشكل قصو اًر في التعليل والتسبب"(.)0

العبرة في اإلابات بطبيعة التصرف وصفة الخصوم ال بالمحكمة المختصة فقد يطرح نزاع

تجاري أمام محكمة مدنية فتتبع قواعد اإلابات التجارية وقد يطرح نزاع أمام محكمة تجارية وتتبع

قواعد اإلابات

المدنية(.)4

يج ا ااوز اإلاب ا ااات بالش ا ااهادة جمي ا ااع المس ا ااائل التجاري ا ااة فيم ا ااا يخ ا ااالف الكتاب ا ااة أو يجاوزه ا ااا

وبالت ا ااالي إذا ك ا ااان التص ا اارف الق ا ااانوني التج ا اااري ااب ا اات بالكتاب ا ااة يبق ا ااي خال ا ااعاً لإلاب ا ااات الح ا اار
بجميع طرق

اإلابات(.)4

المطلب الثاني

الوقائع المادية
نصت المادة ( )98من قانون البينات الفلسطيني على"( .0في المواد غير

التجارية إذا كان اإللتزام تزيد قيمته عن مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو
كان غير محدد القيمة ف تجوز شهادة الشهود في إابات وجود أو إنقلام ما لم يوجد إتفاق

صريح أو لمني أو نص قانوني بغير ذلك".

تقابلها الفقرة األولى من نص المادة ( )90في قانون اإلابات المصري على أنه " في غير

المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته عن خمسمائة جنيه أو كان غير محدد القيمة

ف تجوز شهادة الشهود في إابات وجود أو انقلائه ما لم يوجد إتفاق أو نص يقلي بغير ذلك".
ولع المشرع بهذين النصين القاعدة العامة في اإلابات بالشهادة فجعل لها قوة مطلقة في

اإلابات وذلك بصراحة التعيين وفي الوقائع المادية وذلك بداللتهما أما بالنسبة إلى التصرفات

القانونية المدنية فقد جعل للشهادة قوة محدودة في إاباتها ويتلح من داللة النصين سالفي الذكر
أن للشهادة قوة مطلقة في إابات الوقائع المادية فقد قصد المشرع تقييدها(الشهادة) على التصرفات

القانونية المدنية ومفاد ذلك بمفهوم المخالفة إط قها بالنسبة لغيرها من تصرفات تجارية ووقائع
مادية(.)2

يرجع السبب في جعل الشهادة قوة مطلقة في إابات الوقائع المادية هي طبيعة الوقائع

المادية التي تستعصي فر

الكتابة لإلابات ألنها غالباً ما تقع فجأة ودون توقع من أحد مما

يجعل من الصعوبة بمكان بل من المستحيل تهيئة الدليل مقدماً إلاباتها .لذلك كان إاباتها جائ اًز

(  ) 0نق ا ا ا ا ا ا ا

فلسا ا ا ا ا ا ااطيني دائررررررررررررررررة رام هللا رقا ا ا ا ا ا اام ( )4112/02والصا ا ا ا ا ا ااادر بتا ا ا ا ا ا اااريخ 4112/2/06م منشا ا ا ا ا ا ااور علا ا ا ا ا ا ااى موقا ا ا ا ا ا ااع

المقتفي.http://muqta.birzeit.edu/familulaws
( )4عبد العزيز المرسي – مرجع سابق – ص.408
( )4مساعد صالح الشمري – دور السندات العادية في اإلابات – رسالة ماجستير – جامعة الشرق األوسط – 4104م – ص.22
( )2عبد الرازق يس – مرجع سابق – ص.026
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بكافة طرق اإلابات ومنها
وهذا ما أكدته محكمة النق

الشهادة(.)0

المصرية حيث قلت على أن":الواقعة المادية يجوز إاباتها بكافة

طرق اإلابات بغير قيد النصاب الذي حدد القانون في شأن إابات التصرفات
نتناول دراسة الوقائع المادية على النحو األتى:

القانونية"(.)4

أوالً :المقصود بالوقائع المادية وطبيعتها.
اانياً :صور الوقائع المادية.

أوال :المقصود بالوقائع المادية وطبيعتها.
يقصد بالوقائع المادية :بأنها أعمال مادية تصدر عن األشخاص ويترتب على ذلك اار
قانونية)4(.

والوق ا ا ااائع المادي ا ا ااة ق ا ا ااد تك ا ا ااون وق ا ا ااائع طبيعي ا ا ااة كالفيل ا ا ااان والحري ا ا ااق وال ا ا ازالزل والجن ا ا ااون

والا اوالدة والوفا ااة وق ااد تك ااون أعم اااالً مادي ااة م اان فعا ال اإلنس ااان كالفع اال الن ااافع

والل ااار()2

كم ااا أن

الوقا ااائع الماديا ااة قا ااد تكا ااون بحتا ااة وها ااي تلا ااك الوقا ااائع التا ااي ال يتولا ااد عنها ااا أي أاا اار قا ااانوني وقا ااد
تكون وقائع مادية ذات أار قانوني وهذ الوقائع هي التي يجوز إاباتها بشهادة

ثانيا :صور الوقائع المادية:

الشهود(.)2

يعتبر ولع اليد واقعة مادية العبرة فيه بما يابت قيامه فع ً فسذا كان الواقع يخالف ما هو

اابت من األوراق فيجب األخذ بهذا الواقع وطرح ما عدا فالعبرة بالواقع الفعلي وليس بالتصرف

القانوني الذي قد يطابق أو ال يطابق الحقيقة وعليه فسنه يجوز إابات ولع اليد بكافة طرق
اإلابات(.)9

وعدم قيام المقاول بتنفيذ البنام طبقاً لما التزم به من عقد المقاولة هو واقعة مادية يجوز

إاباتها بالبينة والقرائن وال مخالفة في ذلك لما هو اابت في العقد إذا لم ينص فيه على وفام المقاول

بالتزاماته الواردة

فيه(.)8

( )0نبيل سعد – مرجع سابق – ص.089
( )4نق

مصري رقم  488سانة  42ق والصاادر بتااريخ 0698/01/44م نقا ً عان مجموعاة القواعاد القانونياة – مرجاع ساابق – القاعادة

رقم ( – )968ص.442

( )4موسى أبو ملوح – المدخل العام للعلوم القانونية – مرجع سابق – ص.042
( )2محمد حسين منصور – مرجع سابق – ص.042
( )2هشام زوين – مرجع سابق – ص.22
( )9الطع ا ا اان رق ا ا اام  094س ا ا اانة  42ق والص ا ا ااادر بت ا ا اااريخ 0696/04/09م نقا ا ا ا
0626/04/49م نق
0696/9/01م نق

مص ا ا ااري رق ا ا اام  404س ا ا اانة  42ق والص ا ا ااادر بت ا ا اااريخ

مصري رقم  482سنة  44ق والصادر بتااريخ 0699/2/48م نقا

مصاري  412سانة  42ق والصاادر بتااريخ

مصري رقم  244سنة  28ق والصادر بتاريخ  )0680/00/42نقا ً عان مجموعاة القواعاد القانونياة – مرجاع ساابق

– القواعد رقم ( – )964-964-960-961-988ص.442
( )8نقا ا

مص ااري رق اام  444س اانة  42ق – والص ااادر بت اااريخ 0698/00/09م نقا ا ً ع اان مجموع ااة القواع ااد القانوني ااة – مرج ااع س ااابق –

القاعدة رقم  -969ص.442
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والتوقي ااع عل ااى العق ااد ببص اامة مطموس ااة واقع ااة مادي ااة يج ااوز إاب ااات حص ااولها بجمي ااع ط اارق

اإلابات بما فيها

الشهادة()0

ورد المنقوالت المؤجرة إلى المؤجر واقعة مادية فسذا كانت هذ الواقعة ليس فيها ما يخالف

الاابت بعقد اإليجار كتابة أو يجاوز فسنه يجوز إاباتها بالشهادة باعتبار هذ الواقعة مستقلة عن

العقد(.)4

والتنازل اللمني للمؤجر من منع المستأجر من تأجير المكان من الباطن أو التنازل عن

اإلجارة يجوز إاباته بكافة طرق اإلابات بما فيها الشهادة على أساس أن اإلرادة اللمنية تستمد
من وقائع مادية بجميع

الوسائل()4

اإلنتقال إلى محل إقامة المشتري ومطالبته بالوفام واالمتناع

عنه هي جميعاً من قبيل الوقائع المادية والتي يجوز إاباتها بكافة طرق اإلابات بما فيها الشهادة(.)2
والشركة الفعلية واقعة مادية يجوز إاباتها بكافة طرق

المستتر الاابت بالكتابة واقعة مادية يجوز إاباتها بشهادة

اإلابات()2

كما أن علم الغير بالعقد

الشهود(.)9

والقانون األجنبي واقعة مادية يجوز إاباته بكافة طرق اإلابات(.)8
كما وقلت محكمة النق

المصرية بأن ":للشريك على الشيوع في ع قته بالشريك األخر

الذي تصرف ببيع المحصول الناتج من زراعتهما المشتركة أن يابت في حدود هذ الع قة صدور
هذا التصرف بوصفة من أعمال اإلدارة بجميع طرق اإلابات بما فيها الشهادة على اعتبار أن هذا

التصرف بالنسبة له واقعة

مادية"(.)8

( )0نق

مصري رقم  488سانة  42ق والصاادر بتااريخ 0698/01/44م نقا ً عان مجموعاة القواعاد القانونياة – مرجاع ساابق – القاعادة

( )4نق

مصري رقم  486سنة  44ق والصاادر بتااريخ 0698/4/40م نقا ً عان مجموعاة القواعاد القانونياة – مرجاع ساابق – القاعادة

( )4نق

مصري رقم ( )982سنة  29ق والصاادر بتااريخ 0686/4/48م نقا ً عان مجموعاة القواعاد القانونياة – مرجاع ساابق – القاعادة

( )2نق

مصري رقم  0466سنة  20ق والصادر بتاريخ 0684/0/4م نق ً عن أنور طلبة – مرجع سابق – ص.484

( )9نق

مصري رقم  422سنة  41ق والصادر بتاريخ 0692/04/41م نق ً عن أنور طلبة – مرجع سابق – ص.488

( )8نق

مصري رقم  441سانة  42ق والصاادر بتااريخ 0696/00/08م نقا ً عان مجموعاة القواعاد القانونياة – مرجاع ساابق – القاعادة

رقم  – 968ص.442
رقم  -962ص.442

رقم  – 812ص.448
( )2نق

مصري رقم  404والصادر بتاريخ 0682/00/49م نق ً عن أنور طلبة مرجع سابق – ص.482

( )8نق

مصري رقم  812سنة  22ق والصادر بتاريخ 0680/2/8م نق ً عن أنور طلبة – مرجع سابق – ص.488

رقم 966م – ص.449
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المطلب الثالث

التصرفات المدنية التي ال تزيد ع النصاب
نصت المادة ( )98من قانون البينات على أن .0":في المواد غير تجارية إذا كان اإللتزام

تزيد قيمته على مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو كان غير محدد القيمة
ف تجوز شهادة الشهود في إابات وجود أو إنقلائه ما لم يوجد اتفاق صريح أو لمني أو نص

قانوني يقلي بغير ذلك"

يقابلها نص المادة ( )91من قانون اإلابات المصري التي نصت علاى أن":فاي غيار الماواد

التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمتاه علاى خمسامائة جنيهااً أو كاان غيار محادد القيماة فا
تجوز شهادة الشهود في اإلابات وجود أو انقلائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقلي بغير ذلك".

المستق أر للنصوص السابقة يستنتج بأنه يجوز إابات التصرفات القانونية المدنية التي ال

تزيد قيمتها عن النصاب بشهادة الشهود مع عدم اإلخ ل بقاعدة ال يجوز إابات ما يجاوز الاابت

بالكتابة إال بالكتابة حتى ولو كانت قيمته أقل من

النصاب()0

أو إذا كان هناك اتفاق بين الخصوم

على اإلاب ات بالكتابة وذلك ألن قواعد اإلابات ليست من النظام العام وهذا ما أكدته محكمة
النق

الفلسطينية حيث قلت "وسائل اإلابات من حق الخصوم وليست من النظام العام"(.)4فقد

أكدته محكمة النق

المصرية حيث قلت":قواعد اإلابات ليست من النظام العام ولذلك يجوز للخصوم

اإلتفاق على مخالفتها صراحة أو لمناً كما يجوز لصاحب الحق في التمسك بها أو يتنازل عنها"(.)4

هذا وقد حددت المادة ( )98من قانون البينات نصاب إابات التصرفات المدنية بمائتي

دينار بينما حددتها المادة ( )91من قانون اإلابات المصري بخمسمائة

جنيه(.)2

لبيان نطاق القاعدة وطبيعة التصرف المراد إاباته وبيان األسس التي بموجبها يتم تحديد

قيمة اإللتزام وهذا ما سيتم بيانه من خ ل النقاط األتية:

أوال :تحديد نطاق القاعدة وطبيعة التصرف المراد إاباته.
ثانيا :األسس التي بموجبها يتم تحديد قيمة اإللتزام.

( )0عبد العزيز المرسي – مرجع سابق – ص.408
( )4نقا ا ا ا ا ا ا ا

فلس ا ا ا ا ا ا ااطيني دائرررررررررررررررررة رام هللا رق ا ا ا ا ا ا اام ( )4116/48والص ا ا ا ا ا ا ااادر بت ا ا ا ا ا ا اااريخ 4116/9/08م منش ا ا ا ا ا ا ااور عل ا ا ا ا ا ا ااى موق ا ا ا ا ا ا ااع

المقتفي. .http://muqta.birzeit.edu/familulaws
( )4نق

مصري رقم  866سانة  24ق والصاادر بتااريخ 0680/04/01م نقا ً عان مجموعاة القواعاد القانونياة – مرجاع ساابق – القاعادة

رقم ( -)066ص.411

( )2وقد كان النصاب عشارين جنيهااً اام معادل بالقاانون رقام  44لسانة 0664م ليصابح مائاة جنياه اام عادل بالقاانون رقام  08لسانة 0666م
ليصبح خمسمائة جنيه .عز الدين الدناصوري وحامد عكاظ – التعليق على قانون  08لسنة 0666م – مرجع سابق – ص.049
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أوال :تحديد نطا القاعدة وطبيعة التصرف المراد إثباته.
تسري القاعدة المتقدم ذكرها على جميع التصرفات القانونية المدنية التي تزيد عن

النصاب وال يمتد نطاقها على التصرفات القانونية التجارية وال على الوقائع

المادية(.)0

يرجع ذلك أن التصرفات القانونية هي عبارة عن إرادة تتجه إلحداث أار قانوني معين

وعلى ذلك فتعد اإلرادة ركناً أساسياً سوام كانت إرادة منفردة كالوصية أو تطابق إرادتين كما هو

الشأن في إبرام

العقود()4

وبيان ذلك على النحو األتي

أ -التصرف القانوني الصادر عن تطابق إرادتين ويدخل في التصرفات القانونية المدنية الصادرة

عن تطابق إرادتين جميع اإلتفاقات والعقود أياً كان األار المترتب عليها فتدخل العقود
واالتفاقات التي تنشئ االلتزام أو تنقله كحوالة الحق وحوالة

الدين(.)4

كما تدخل العقود واالتفاقات التي تحدث أي أار قانوني خر كاالتفاق على تأجيل الدين

أو إلافة شروط له أو إلغام شرط فيه أو النزول عن جزم منه أو االتفاق على إعطام الدين
كرهن أو كفالة أو حلول

االتفاقين(.)2

قد يتطلب القانون شك ً خاصاً في العقود واالتفاقات كالرسمية ما ً ويكون هذا الشكل

لرورياً إلنعقاد العقد ال إلاباته فقط وذلك كالرهن الرسمي والهبة وهنا تكون الكتابة الزمة النعقاد
العقد ال إلاباته فقط وقد تكون الكتابة الزمة إلابات العقد ال النعقاد وذلك كالصلح وعقد

الكفالة(.)2

ب -التصرفات القانونية الصادرة ع إرادة منفردة:
ال يقتصر سريان القاعدة على التصرفات القانونية الصادرة عن تطابق إرادتين بل تمتد

لتسري على كل تصرف قانوني ولو كان صاد اًر عن إرادة

منفردة()9

وذلك ألن كل تصرف

قانوني – إرادة كان أو أكار – يمكن إعداد الدليل عليه مقدماً فهو قابل للدليل

المهيأ(.)8

على ذلك فالقاعدة تسري على اإليجاب الملزم والقبول والوعد بالجائزة واالبرام المدني

واإلقرار بدين طبيعي وقبول المنتفع في اإلشتراط لمصلحة الغير وقبول الغير في التعهد عن
الغير والغام العقد إذا كان غير محدد المدة وفسخه وتسري القاعدة أيلاً على الوكالة والعارية

والوديعة والرجوع في الهبة والنزول عن حق عيني والنزول عن الشفقة واعتماد الحساب والتنبيه

( )0ينظر فيما سبق – ص.044
( )4سامي محمود مقداد – اإلابات بالكتابة في المواد المدنية – رسالة ماجستير – جامعة الدول العربية – 4118م -ص.084
( )4عز الدين الدناصوري وحامد عكاظ – التعليق على قانون  08لسنة  – 0666مرجع سابق – ص .049
( )2عبد الحميد الشواربي – مرجع سابق – ص.424
( )2عبد الرزاق السنهوري – مرجع سابق – الفقرة رقم  -064ص.482
( )9عبد الرازق السنهوري – مرجع سابق – الفقرة رقم  – 064ص.482
( )8عز الدين الدناصوري وحامد عكاظ – التعليق على قانون رقم  08لسنة  – 0666مرجع سابق – ص.048
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باإلخ

م(.)0

وعلى ذلك إذا انقطع التقادم بتصرف قانوني كاالعتراف بالحق أو دفع أقساط الدين

ف يجوز إابات هذا التصرف إال بالكتابة إذا جاوز

النصاب()4

والفلولي إذا قام بتصرف قانوني

باسم رب العمل كأن يبيع أشيام مملوكه لرب العمل يخشي عليها من التلف أو قبوله اشتراطاً
لمصلحة رب العمل أو قبوله هبة صدرت من الواهب لرب العمل فجميع هذ التصرفات ال يجوز

إاباتها بين الفلولي وبين من تعاقد معه إال بالكتابة إذا تجاوزت النصاب أما التصرف القانوني
بالنسبة لرب العمل فيجوز إاباته بكافة طرق

اإلابات(.)4

وهناك من التصرفات القانونية التى تنعقد بسرادة منفردة ويتطلب القانون فيها شك ً خاصاً

النعقادها ال إلاباتها فحسب وذلك كاألعذار واألخذ

بالشفقة)2(.

ثانيا :األسس التي بموجبها يتم تحديد قيمة االلتزام:

عني المشرع بتبيان القواعد التي يجب إتباعها في تقدير قيمة التصرف بصدد تطبيق

القاعدة التي توجب الكتابة بما يجاوز النصاب وتبيان هذ القواعد على النحو األتي:

 -0العبرة بقيمة االلتزام وقت صدور التصرف ولو زادت أو نقصت قيمته بعد ذلك:

نصت الفقرة الاانية من المادة ( )98من قانون البينات على أن.4":يقدر االلتزام باعتبار

قيمته وقت صدور التصرف ويجوز اإلابات بشهادة الشهود في كل طلب ال تزيد قيمته على مائتي
دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً حتى ولو كانت هذ الطلبات في مجموعها تزيد
على هذ القيمة ولو كان منشؤها ع قات أو عقوداً من طبيعة واحدة".

يقابلها الفقرة الاانية من نص المادة ( )91من قانون البينات المصري والتي نصت

على":يقدر االلتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ويجوز اإلابات بشهادة الشهود إذا كانت
زيادة االلتزام على خمسمائة جنيه لم تأت إال في لم الفوائد والملحقات إلى األصل.

يتلح من النصوص السابقة أن العبرة فى تقدير قيمة االلتزام وقت صدور بغ

النظر

عما يط أر على هذا التصرف من زيادة أو نقصان بسبب ما يلحق التصرف من فوائد وملحقات بعد

صدور التصرف مهما كانت قيمة االلتزام وقت صدور التصرف(.)2

ذلك ألن الدليل الكتابي فيما يجاوز النصاب هو دليل مهيأ يجب إعداد مقدماً عند صدور

التصرف ف
الدليل()9

يستطيع الدائن إال أن عند هذا الوقت معرفة ما إذا كان واجباً عليه إعداد هذا

فسذا اتفق شخصان على شرام ورقة اليانصيب أو شهادة استامار من ذات الجوائز

( )0عبد الحميد الشواربي – مرجع سابق – ص.424
( )4عز الدين الدناصوري وحامد عكاظ – التعليق على قانون اإلابات – مرجع سابق – ص.249
( )4عز الدين الدناصوري وحامد عكاظ – التعليق على قانون رقم  08لسنة 0666م – مرجع سابق – ص.048
( )2عبد الرزاق السنهوري – مرجع سابق – فقرة رقم  – 064ص.488
( )2سامي محمود مقداد – مرجع سابق  -ص . 064
( )9عز الدين الدناصوري وحامد عكاظ – التعليق على قانون رقم  08لسنة 0666م – مرجع سابق – ص.048

122

وقيمتها ال تجاوز النصاب واتفقا على أن تكون قيمتها وما تحققه من ربح إلافي فيما بينهم فمن
الجائز إابات هذا اإلتفاق بشهادة الشهود ولو ربحت الورقة أو شهادة اإلستامار جائزة قيمتها تزيد

عن

النصاب)0(.

على العكس من ذلك إذا اشتري شخصان أسهم في شركة مناصفة وكانت قيمة السهم

تجاوز النصاب وجب إابات هذا االتفاق بالكتابة ولو نقصت قيمته األسهم الفعلية عن هذا المبلغ
وقت حصول

النزاع(.)4

على أي حال فسذا كان قيمة االلتزام محدد بالنقد األجنبي فعلي القالي أن يحول إلى نقد

محلي وقت صدور التصرف ال وقت المطالبة أما إذا كان االلتزام شيئاً غير النقود قيمته وقت
صدور التصرف ال وقت المطالبة دون أن يتقيد بتقدير المدعى فسذا طالب المدعي بأمتعة أو

أااث ما ُ أودعها عند المدعي عليه وقدر قيمتها بأقل من النصاب ام طلب إابات الوديعة
بالشهادة وعار

المدعي عليه متمسكاً بأن قيمة األااث يزيد عن النصاب ف

يجوز إابات

الوديعة بالشهادة وللقالي أن يعين خبي اًر لتقدير قيمة األااث وقت إبرام عقد الوديعة ال وقت رفع

الدعوى وكذلك إذا تمسك أحد المتعاقدين بفسخ العقد مطالباً بتعوي

اإلابات بالشهادة يجوز للمتعاقد اآلخر أن يعار
جاوز النصاب وبالتالي ال يجوز إاباته

بالشهادة(.)4

في تقدير التعوي

ال يجاوز النصاب وطلب

وأن يتمسك بأن التعوي

 -2العبرة في التقدير بأصل اإل لتزام دو ضم الفوائد والملحقات:
نصت الفقرة الاانية من نص المادة ( )98من قانون البينات الفلسطيني على أن":يجوز

اإلابات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة االلتزام على مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة
المتداولة على مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً لم تأت إال من لم

الملحقات إلى األصل".

يقابلها نص المادة ( )91من قانون اإلابات المصري والتي نصت على " ويجوز اإلابات

بشهادة الشهود إذا كانت زيادة االلتزام على خمسمائة جنيه لم تأت إال من لم الفوائد والملحقات

إلى األصل".

يعتبر هذا المبدأ نتيجة للمبدأ السابق وذلك ألنه طالما أن العبارة بالقيماة وقات صادور التصارف ال

وقاات المطالبااة ف ا يحسااب مااا يلاااف إلااى هااذا األصاال ماان ملحقااات أو الفوائااد س اوام كاناات معلومااة وقاات
التصرف كالفوائد محددة النسبة أو غير معلومة كالتعوي

الناتج عن الوفام والتأخير.

( )0وقياال بااأن اماان ورقااة اليانصاايب لاايس هااو محاال الشااركة باال محاال الشااركة هااو ال اربح المااأمول وبالتااالي ال يجااوز إابااات فااي الورقااة إال
بالكتابة( .ينظر في تفصيل ذلك – أحمد أبو الوفا -التعليق على قانون اإلابات – مرجع سابق – ص.)408
( )4عز الدين الدناصوري وحامد عكاظ – التعليق على قانون اإلابات – مرجع سابق – ص.248
( )4عبد الرزاق السنهوري – مرجع سابق – الفقرة رقم –  – 062ص.486
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على ذلك فسنه يكون على الدائن إابات الدين بالشهادة ولو زيد عن النصاب إذا كانت هذ

الزيادة أتت من لم مصروفات الدين وفوائد إلى أصله وهذا ما يتفق مع المنطق السليم ألننا لو
قلنا بغير ذلك لكان من الحرج ومن الصعوبة بمكان على الدائن أن يابت دينه فما ً لو أن الدائن

أقر

المدين قرلاً بمبلغ يقل عن النصاب وبفائدة  %8لمدة سنة واحدة فمن حق الدائن أن يعتمد

في إاباته بالشهادة وليس عليه أن يحصل على دليل كتابي ولكن مع مرور العام واستحقاق الفائدة

فسذا كان أصل الدين وملحقاته أقل من النصاب كان على الدائن إابات حقه بالشهادة ولكن إذا

استمهل المدين الدائن في سداد الدين سنة أخري وقبل الدائن كان مجموع الدين وفوائد تزيد عن
النصاب في نهاية السنتين فسذا لم تتبع القاعدة السابقة فسنه ال يجوز للدائن إابات دينه
يري البع

كان مجموع القر

()4

بالشهادة(.)0

عكس ذلك حيث يروا بأن كان على الدائن أن يحتاط ويشترط كتابة ذلك إذا

مع ملحقاته سوف يجاوز النصاب وال يميل الباحث إلى األخذ بهذا الرأي ألن

الحكم الذي أورد قانون البينات الفلسطيني وقانون اإلابات المصري من عدم لم ملحقات الدين
هو أيسر في حساب النصاب وأقرب إلى المنطق ويوازن في الوقت ذاته مستوي النصاب المنخف

كما

تقدم(.)4

علي أي حال فسناه وفقااً لهاذ القاعادة فسناه لاو أن عقاداً ال تزياد قيمتاه عان النصااب أخال باه

الماادين فرجااع علااى الاادائن بتعااوي

يزيااد عاان النصاااب يجااوز لااه إابااات وجااود العقااد بالشااهادة ولااو

كان يطالب بمبلغ يزيد عن النصاب ألنه أسس طلبه على عقد ال تزيد قيمته عن النصاب.

ال توجد صعوبة في تكييف الفوائد أو الامرات وانما قد يدق األمر بصدد التعويلات التي

قد يتمسك بها المدعي عند المطالبة بها مع أصل االلتزام لذلك يري البع

بأنه يجب التفرقة في

هذا الصدد بين الطلبات التي تتبع طلباً أصلياً وهذ ال تلاف إليه بين الطلبات التي ال تتبع

طلباً أصلياً فيكون لها كيان مستقل هذ تلاف مع الطلب األصلي أو ال تلاف بحسب ما إذا
كانت تقوم معه على أساس قانوني واحد أولها سبباً قانونياً مستق ً(.)2

تج ا ا ا ا ا اادر اإلش ا ا ا ا ا ااارة هن ا ا ا ا ا ااا أن ه ا ا ا ا ا ااذا التق ا ا ا ا ا اادير ال ا ا ا ا ا ااذي تطلبت ا ا ا ا ا ااه الم ا ا ا ا ا ااادة ( )98ق ا ا ا ا ا ااانون

البين ا ا ا ااات الفلس ا ا ا ااطيني ن ا ا ا ااص الم ا ا ا ااادة ( )98م ا ا ا اان ق ا ا ا ااانون اإلاب ا ا ا ااات المص ا ا ا ااري يغ ا ا ا اااير التق ا ا ا اادير

ال ا ا ا ااذي نظم ا ا ا ااه ق ا ا ا ااانون ن ا ا ا ااص الم ا ا ا ااادة ( )44م ا ا ا اان ق ا ا ا ااانون أص ا ا ا ااول المحاكم ا ا ا ااات الت ا ا ا ااي نص ا ا ا اات

عل ا ا ا ااى أن ا ا ا ااه":ي ا ا ا اادخل ف ا ا ا ااي تق ا ا ا اادير قيم ا ا ا ااة ال ا ا ا اادعوي م ا ا ا ااا يك ا ا ا ااون مس ا ا ا ااتحقاً ي ا ا ا ااوم إقامته ا ا ا ااا م ا ا ا اان

التل ا ا ا اامينات والري ا ا ا ااع والمص ا ا ا ااروفات وغي ا ا ا اار ذل ا ا ا ااك م ا ا ا اان الملحق ا ا ا ااات المق ا ا ا اادرة القيم ا ا ا ااة ويعت ا ا ا ااد
( )0عبد الرزاق السنهوري – مرجع سابق – فقرة رقم  – 069ص.484
( )4أحمد أبو الوفا – التعليق على قانون اإلابات – مرجع سابق – ص.441
( )4ينظر فيما سبق – ص.042
( )2أحمد أبو الوفا – التعليق على قانون اإلابات – مرجع سابق – ص.441
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ك ا ا ا ااذلك ف ا ا ا ااي جمي ا ا ا ااع األحا ا ا ا اوال بقيم ا ا ا ااة البن ا ا ا ااام أو الغا ا ا ا اراس إذا طلب ا ا ا اات إزالت ا ا ا ااه" يقابله ا ا ا ااا ن ا ا ا ااص

المادة ( )49من قانون المرافعات المصري.

يا اارى الباحا ااث با ااأن ها ااذا األما اار منتقا ااد وذلا ااك ألنا ااه ال يتصا ااور أن يكا ااون للطلا ااب القلا ااائي
الواح ااد أكا اار م اان قيم ااة واح اادة فا ا يتص ااور أن يك ااون للطل ااب قيم ااة يعت ااد به ااا ف ااي ق ااانون أص ااول

المحاكمات أو المرافعات وقيمة أخري يعتد بها قانون البينات أو اإلابات.

كما ا ااا يوصا ا ااى الباحا ا ااث المشا ا اارع بولا ا ااع قواعا ا ااد واحا ا اادة يعما ا اال بها ا ااا عنا ا ااد تقا ا اادير قيما ا ااة

الطلب القلائي خاصة وان هذا التقدير مولوعي المقياس.
على أي حال فسنه وازام هذا التعار

فمن الواجب إعمال كل قانون في النطاق المحدد

له مع األخذ بعين االعتبار أن قانون أصول المحاكمات أو المرافعات هو القانون العام فى
اإلجرامات يتعين الرجوع إليه كلما شاب القوانين األخرى نص أو غمو

أو إبهام بمعني يجب

الرجوع إليه في تقدير القيمة إذا افتقر قانون البينات أو اإلابات نص خاص في هذا الصدد(.)0

 -3إذا اشتملت الدعوى على عدة طلبات:

نصت الفقرة األولي من المادة ( )96من قانون البينات الفلسطيني على أنه":إذا اشتملت

الدعوى على طلبات ناشئة عن مصادر متعددة وليس على أي منها دليل كتابي جاز اإلابات
بشهادة الشهود في كل طلب ال تزيد قيمته على مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة

قانوناً حتى لو كانت هذ الطلبات في مجموعها تزيد على هذ القيمة ولو كان منشؤها ع قات أو
عقوداً من طبيعة واحدة".

يقابلها الفقرة ( )4من نص المادة ( )91من قانون اإلابات المصري والتي نصت على:

" إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز اإلابات بشهادة الشهود
في كل طلب ال تزيد قيمته على خمسمائة جنيه ولو كانت هذ الطلبات في مجموعها تزيد على
هذ القيمة ولو كان منشؤها ع قات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبقة واحدة".

يتلح من النص سالف الذكر أنه إذا تعددت اإللتزامات بين شخصين وكانت ناشئة عن

مصادر متعددة وجب االعتداد بكل تصرف على حدة لتقدير قيمته وقت تمامه ويجوز إاباته
بشهادة الشهود إذا كانت قيمته ال تجاوز النصاب أما إذا زادت هذ القيمة عن النصاب المحدد

وجب إاباتها بالكتابة أو ما يقوم

مقامها(.)4

ماال ذلك لو أن شخص يطالب بديون ا اة يكون أولها ناشئاً عن عقد بيع واانيها يكون

ناشئا عن عقد إيجار واالاها ناشئاً عن عقد قر

فيجوز للدائن أن يابت قيمة هذ العقود كل

( )0أحمد أبو الوفا – التعليق على قانون اإلابات – مرجع سابق – ص.408
( )4توفيق حسين فرج – مرجع سابق – ص.044
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منها على حدة بالشهادة إذا لم تجاوز النصاب ولو كانت في مجموعها تزيد قيمتها عن النصاب

بل وي جوز له أن يابت هذ الديون الا اة بالشهادة إذا كانت ناشئة عن تصرفات من طبيعة واحدة
تمت في أوقات مختلفة كأن تنشأ عن ا اة عقود قر

متمي اًز عن الديون األخرى وال تزيد قيمته عن النصاب(.)0

أبرمت في أوقات مختلفة ما دام كل دين

يختلف األمر إذا كان الطلب مكوناً من عدة أجزام ولكنه نشأ من تصرف قانوني واحد كما

لو باع شخص آل خر أشيام متعددة باعتبارها صفقة واحدة فالعبرة هنا بقيمتيها كلها باعتبارها ناشئة
عن مصدر واحد فسذا كان مجموع امنها يزيد عن النصاب وجب إاباتها بالكتابة حتى ولو كانت

قيمة كل جزم ال يجاوز النصاب وال يغير من ذلك كون المدعي رفع بكل جزم دعوي على حدة(.)4
يتفق هذا المبدأ مع ما نصت المادة ( )48من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني والتي نصت

على" :إذا تلمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها
جملة فسن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار كل منها على حدة".

يقابلها نص المادة ( )48من قانون المرافعات المصري وعلى أي حال فسذا تبين للقالي

من ظروف الدعوى أن طلبات المدعي عليها كلها مصدرها تصرف قانوني واحد وليست ناشئة عن
مصادر متعددة وأن المدعي قصد من تجزئتها إلى إابات كل جزم منها بالشهادة بقصد التهرب من

اإلابات بالكتابة فسن القالي له أن يقلي بعدم جواز اإلابات بالشهادة إذا دفع الخصم ذلك(.)4

 -4العبرة في الوفاء الجزئي بقيمة االلتزام األصلي.

نصت الفقرة ( )4من المادة ( )96من قانون البينات على أن":تكون العبرة في إابات الوفام

الجزئي بقيمة االلتزام األصلي" يتطابق هذا النص مع ما نصت عليه الفقرة ( )2من المادة ()91
من قانون اإلابات المصري.

يتلح من النصوص سالفة الذكر أنه يجب األخذ بعين االعتبار في حالة الوفام الجزئي

بقيمة االلتزام األصلي معني ذلك أنه إذا كانت قيمة االلتزام األصلي تزيد عن النصاب وقام
المدين بالوفام على دفعات تقل كل منها عن النصاب ف يجوز إابات الوفام بكل دفعة من هذ

الدفعات بالشهادة وذلك ألن قيمة االلتزام األصلي يزيد عن

النصاب(.)2

بذلك يكون المشرع قد ربط بين الوفام الجزئي وأصل الدين وذلك لمنع تحايل المدين على

قاعدة اإلابات بالكتابة للتصرفات التي تزيد عن النصاب فيدعي الوفام بها كان على دفعات متعددة

قيمة كل منها أقل من النصاب(.)2

))0عز الدين الدناصور وحامد عكاظ – التعليق على قانون رقم  08لسنه 0666م – مرجع سابق – ص.021
( )4سامي مقداد – مرجع سابق  -ص.062
( )4عز الدين الدناصوري وحامد عكاظ  -التعليق على قانون اإلابات – مرجع سابق – ص.248
( )2عبد الرازق يس – مرجع سابق – ص.028
( )2أحمد أبو الوفا – التعليق على قانون اإلابات – مرجع سابق – ص.444
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تنطبق هذ القاعدة أيلاً على الدائن ال على المدين فحسب فسذا طالب الدائن مدينه بمبلغ تزيد
قيمته عن النصاب ودفع المدين بسقوط الحق

بالتقادم()0

فرد الدائن على هذا الدفع بأن المدين قد
التقادم()4

سدد جزًم من الدين قبل أن تكتمل مدة التقادم ليصل من ذلك إلى قطع
إابات هذا الوفام إال بالكتابة حتى ولو كانت قيمة الجزم الموفي به ال يجاوز نصاب البينة(.)4
تطبيقاً لذلك قلت محكمة النق

ف

يجوز له

المصرية بأن":إيصال مقابل حوالة الحق (إيصال حجز

سيارة نصر) يخلع للقواعد العامة في انعقاد حوالة الحق واذا تقالي المحيل مبلغاً يزيد عن

السعر المحدد لها بمقدار التسعيرة ال حق ل تفاق وجب عليه إابات ذلك

 -5إذا كا االلتزام غير محدد القيمة اعتبرت قيمته زائدة ع النصاب:

بالكتابة"(.)2

نصت الفقرة ( )0من المادة ( )98من قانون البينات الفلسطيني على أن":في المواد غير

التجارية إذا كان االلتزام تزيد قيمته على مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً
أو كان غير محدد القيمة ف تجوز شهادة الشهود في إابات وجود أو إنقلائه ما لم يوجد اتفاق

صريح أو لمني أو نص قانوني يقلي بغير ذلك".

يقابلها الفقرة رقم ( )0من نص المادة ( )91من قانون االابات المصرى والتي نصت

على ":في غير المواد التجارية إذا كان االلتزام تزيد قيمته على خمسمائة جنيه أو كان غير محدد

القيمة ف تجوز شهادة الشهود في إاباته وجود أو إنقلائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقلي بغير

ذلك".

يتلح من النصوص سالفة الذكر أن المشرع اعتبر االلتزام المدني غير محدد القيمة

كااللتزام الذي تزيد قيمته عن النصاب ف يجوز إاباته بالشهادة وانما يجب إاباته بالكتابة(.)2
محدد

هذا ما أكدته محكمة النق

القيمة"(.)9

الفلسطينية حيث قررت أنه":ال تجوز الشهادة على مبلغ غير

( )0لاام تأخااذ مجلااة األحكااام العدليااة وال القااانون الماادني األردنااي رقاام  24لساانة 0689م بنظااام سااقوط الحااق بالتقااادم وانمااا أخااذوا بنظااام عاادم
سااماع الاادعوى إياااد جاااد الحااق – ماارور الزمااان وأااار علااى اإللتزمااات فااي المعااام ت المدنيااة الطبعااة األولااي – 4104م – دون ناشاار –
ص.42
( )4يقصاد بسنقطااع مادة مارور الزماان قياام الادائن أو المادين بعمال معاين أانااام ساريانه مان المادة قبال اكتمالهاا علاى أن تبادأ مادة جديادة ماان
وقت زوال السبب الذي أدي إلى االنقطاع .نق ً عن – إياد جاد الحق -مرور الزمان – مرجع سابق – ص.084

( )4عز الدين الدناصوري وحامد عكاظ – التعليق على قانون  08لسنة 0666م – ص.024
( )2نق ا

مصااري رقاام  424ساانة  20ق والصااادر بتاااريخ 0688/4/44م نق ا ً عاان أحمااد أبااو الوفااا – التعليااق علااى قااانون اإلابااات –

مرجع سابق – ص.444

( )2عبد الحميد الشواربي – االابات بشهادة الشهود – دون طبعة  -منشأة المعارف – االسكندرية 0669-م – ص.422
(  )9نق ا ا ا ا ا ا ا

فلسا ا ا ا ا ا ااطيني دائرررررررررررررررة رام هللا رقا ا ا ا ا ا اام ( )4101/011والصا ا ا ا ا ا ااادر بتا ا ا ا ا ا اااريخ 4101/2/40م منشا ا ا ا ا ا ااور علا ا ا ا ا ا ااى موقا ا ا ا ا ا ااع

المقتفي.http://muqta.birzeit.edu/familulaws
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من أمالة ذلك أن يطالب الخصم خصمه بتقديم حساب دون أن يحدد الرصيد الذي في

صالحه فسنه ال يجوز هنا اإلابات

بالشهادة()0

ويختلف األمر لو أن الدائن طالب بتقديم حساب

بصفة أصلية أو بمبلغ معين كنتيجة لهذا الحساب بصفة إحتياطية فسن االلتزام يقدر بهذا المبلغ

إذا رف

الطلب

األصلي(.)4

ام كان صريحاً أو تتلمنه
ال تسري القاعدة السابقة إذا وجد اتفاق بين أطراف االلتزام سو ً
بنود االلتزام أو لمنياً يمكن استخ صه من طبيعة االلتزام أو نصاً صريحاً في القانون يقلي

بخ ف

ذلك(.)4

 -9إذا كا المطلوب هو الباقي أو جزءا م ح فالعبرة بقيمة الح بأكمله.
نصت المادة ( )8من قانون البينات على أن":ال يجوز اإلابات بشهادة الشهود إذا كان

المطلوب هو الباقي أو جزم من حق ال يجوز إاباته إال بالكتابة".

تتطابق هذ النص نص المادة ( )90من قانون اإلابات المصري.

هذ القاعدة تتماشي مع القاعدة األساسية وهي أن العبرة في تقدير االلتزام باعتبار قيمته وقت التصرف

وذلك حتى ال يباح للخصوم للتجزئة مطالبتهم القلائية للتمكن من اإلابات بشهادة الشهود فيما ال

يجوز إاباته إال بالكتابة(.)4
فما ً لو اقتر

شخص مبلغاً ماا مان الماال يزياد عان النصااب وكاان الوفاام مقساطاً علاى

خمسااة أقساااط متساااوية قيمااة كاال قسااط ال تتجاااوز النصاااب فااسذا طالااب الاادائن الماادين بأحااد هااذ

األقساط كان عليه أن يابت عقد القر

ف يجوز أن يابته بالشهادة ولو أنه ال يطالاب إال بمقادار

قسااط ال يتجاااوز النصاااب ألنااه يؤسااس طلباه علااى عقااد قاار

قيمتااه وقاات صاادور تزيااد قيمتااه عاان

النصاب وتسري هذ القاعدة أيلاً حتى ولو كان القسط المطالب به هو القسط األخير(.)2

إذا كان ا ا ا ا ات قيما ا ا ا ااة الا ا ا ا اادين تزيا ا ا ا ااد عا ا ا ا اان النصا ا ا ا اااب وتا ا ا ا ااوفى الا ا ا ا اادائن عا ا ا ا اان سا ا ا ا ااتة وراا ا ا ا ااة

انقس ا ا اام بياا ا اانهم الاا ا اادين وكاا ا ااان نصاا ا اايب كا ا ا اال وارث م ا ا اانهم أقا ا ا اال م ا ا اان النص ا ا اااب ف ا ا ا ا يجاا ا ااوز ألي

ما ا ا ا اانهم إابا ا ا ا ااات النصا ا ا ا اايب الما ا ا ا ااوروث بالشا ا ا ا ااهادة وذلا ا ا ا ااك ألن العب ا ا ا ا ارة فيما ا ا ا ااا يتعلا ا ا ا ااق باإلابا ا ا ا ااات
 -كم ا ا ا ااا تق ا ا ا اادم – بقيم ا ا ا ااة ال ا ا ا اادين وق ا ا ا اات نش ا ا ا ااوئه فيس ا ا ا ااتطيع الا ا ا ا اوارث المطالب ا ا ا ااة بنص ا ا ا اايبه ف ا ا ا ااي

الاا ا ا اادين إال إذا أاباا ا ا اات أن موراا ا ا ا ااه كاا ا ا ااان يا ا ا ا ااداين الماا ا ا اادين فا ا ا ا ااي المبل ا ا ا ااغ بتماما ا ا ا ااه وهاا ا ا ااو ما ا ا ا ااا ال
يجوز إاباته بشهادة

الشهود(.)9

( )0عبد الرزاق الشنهوري – مرجع سابق – فقرة رقم  – 062ص.481
( )4أحمد أبو الوفا – التعليق على قانون اإلابات – مرجع سابق – ص.444
( )4سامي مقداد – مرجع سابق – ص.061
( )2أحمد أبو الوفا -التعليق على قانون اإلابات – مرجع سابق – ص.440
( )2عبد الحميد الشواربي – مرجع سابق – ص.428
( )9عز الدين الدناصوري وحامد عكاظ – التعليق على قانون  08لسنة  – 0666مرجع سابق – ص.028
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 -7ال يعتد بعد رفع الدعوي بثنقاص قيمة الطلب القضائي ليتيسر إثباته بالشهادة:
نصت الفقرة ( )4من المادة ( )81من قانون البينات الفلسطيني على أن":ال يجوز اإلابات

بشهادة الشهود إذا طالب أحد الخصوم في الدعوي بما تزيد قيمته على مائتي دينار أردني أو ما
يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ام عدل عن طلبه إلى ما ال يزيد عن هذ القيمة".

يقابل هذ الفقرة مع نص الفقرة ( )4في المادة ( )90من قانون اإلابات المصري والتي

نصت على":إذا طلب أحد الخصوم في الدعوي بما تزيد قيمته عن خمسمائة جنيه ام عدل عن
طلبه إلى ما ال يزيد على هذ القيمة".

يتلح من النصوص سالفة الذكر بأنه ال يجوز للمدعي الذي أسس دعوا على تصرف

قانوني تزيد قيمته عن النصاب وطالب بهذ القيمة اإلابات بالشهادة حتى ولو أنقص بعد ذلك ما

يطالب به إلى ما ال يزيد عن النصاب وذلك ألن العبرة ليست بما يطالب بل بقيمة التصرف

القانوني الذي يؤسس عليه

دعوا (.)0

لكن األمر يختلف إذا تنازل المدعي عن دعوا األولي وأقام دعوي جديدة على اعتبار أنه

أخطأ عند رفع الدعوي في تقدير قيمة التصرف فصحح دعوا وجعل قيمة ما يطالب به أقل من
النصاب المطلوب ففي هذ الحالة يجوز اإلابات

بالشهادة(.)4

إذا انحصر النزاع بين طرفين ال يزيد على النصاب ولكنه يقوم على تصرف قانوني تزيد

قيمته عن النصاب ف يجوز اإلابات إال بالكتابة ألن العبرة ليست بقيمة المبلغ المتنازع عليه بل
بقيمة التصرف الذي بني عليه النزاع فما ً لو أقام المشتري دعوي على البائع مطالباً إيا بتسليم

منقوالت اشتراها منه بمبلغ يزيد عن النصاب وسلم البائع بواقعة البيع ولكنه ادعي أن الامن يزيد

بمبلغ ال يجاوز النصاب ف يجوز للمشتري أن يابت بشهادة الشهود المبلغ وذلك على اعتبار أن

النزاع بينه وبين البائع قد انحصر في هذا المبلغ إذ أن العبرة بقيمة التصرف وقت

تمامه(.)4

ويرى الباحث بأن الفقرة ( )4من نص المادة ( )81من قانون البينات الفلسطيني والفقرة رقم

(ج) من نص المادة ( )90من قانون اإلابات معيبة في ملمونها وفي صياغتها ذلك ألن هذة

القاعدة تخالف ما قررته الفقرات سالفة الذكر وال تتمشي مع المنطق السليم بل وتخالف نص

المادة ( )98من قانون البينات الفلسطيني والمادة ( )90من قانون اإلابات المصري ذلك ألننا لو

افترلنا أن هناك عقداً ال تتجاوز قيمته النصاب أخل به المدين فأقام دائنه دعوي عليه لمطالبته
بمبلغ يزيد عن النصاب بسبب هذا الخلل فيجوز للدائن أن يابت دعوا والعقد بالشهادة وذلك

عم ً باألصل العام والقاعدة المقررة في نص المادة ( )98من قانون البينات والمادة ( )98من
( ) موسي أبو ملوح – شرح قانون البينات – مرجع سابق – ص.029
1

( )4محمد الرشيدي – مرجع سابق – ص.92
( )4عز الدين الدناصوري وحامد عكاظ – التعليق على قانون  08لسنة  – 0666مرجع سابق – ص.028
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قانون اإلابات والتي تنص على":أن العبرة بالتقدير بأصل االلتزام دون لم الفوائد والملحقات فسذا

عدل الدائن طلبه أانام نظر الدعوي مكتفياً بمطالبة المدين بمبلغ يقل عن النصاب فهل يكون عليه
أن يابت حقه بالكتابة في حين أنه كان يجوز أن يابت العقد األصلي بالشهادة..ا!

كما أنه إذا كان من حق المدعي النزول عن خصومته واقامة دعوي جديدة بطلبه المعدل

بدالً من إنقاص مطلوبة وعندئذ يملك إاباته بشهادة الشهود أف

يكون من العبث حرمانه من

االعتداد بقاعدة اإلابات الواجبة بصدد طلبه المعدل كما أن القاعدة في قانون أصول المحاكمات

والمرافعات بطلبات الخصم األخيرة.

 -8ال مجال إلعمال القواعد المتقدمة إذا تطلب القانو ذات الكتابة إلنعقاد العقد أو إلثباته:
قد يتطلب القانون الكتابة النعقاد عقد ما وهنا يكون العقد من العقود الشكلية ف ينعقد

إال كتابة وال يابت إال كتابة حتى ولو لم تزيد قيمته عن النصاب وماال ذلك عقد الهبة والرهن

الرسمي(.)0

قد يتطلب القانون الكتابة لمجرد اإلابات فيعد مال هذا العقد من العقود الرلائية فينعقد

العقد بت قي اإليجاب والقبول وانما ال يجوز إاباته إال بالكتابة وماال ذلك عقود النقل البحري التي
تخلع لشرط اإلابات بالكتابة وكذلك إيجار

السفينة()4

وعقد الكفالة(.)4

( )0أحمد أبو الوفا – التعليق على قانون اإلابات – مرجع سابق – ص.444
(  )4ن ق ا ا

مصا ااري رقا اام  20لسا اانة  24ق والصا ااادر بتا اااريخ 0686/4/42م نق ا ا ً عا اان مجموعا ااة القواعا ااد القانونيا ااة – مرجا ااع سا ا اابق –

القاعدة رقم ( – )268ص.484

( )4سعاد أبو مشايخ – عقد الكفالة المدنية – رسالة ماجستير – جامعة النجاح – 4119م -ص.02

130

المبحث الثاني

األحوال التي ال يجوز فيها
اإلثبات بشهادة الشهود

منع كل من قانون البينات الفلسطيني وقانون اإلابات المصري اإلابات بشهادة الشهود في

حاالت محددة نستعرلها من خ ل المطالب األتية:

 المطلب األول :فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.

 المطلب الااني :التصرفات القانونية المدنية التي تزيد عن النصاب.

 المطلب الاالث :إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزم من حق ال يجوز إاباته إال
بالكتابة.

 المطلب الرابع :إذا طلب أحد الخصوم في الدعوى بما يزيد عن النصاب ام عدل عن طلبه
إلى ما ال يزيد عن النصاب.
المطلب األول

ال تقبل الشهادة فيما يخالف الكتابة أو يجاوزها
نصت الفقرة ( )0من المادة ( )81من قانون البينات الفلسطيني على أن":ال يجوز اإلابات
بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي".

يقابلها الفقرة رقم (أ) في المادة رقم ( )90من قانون اإلابات المصري.

تبرز األهمية العملية لتلك القاعدة التي أوردها المشرع فيما يتعلق بالتصرفات القانونية

المدنية التي تقل عن النصاب القانوني ما دامت إرادة طرفي العقد انصرفت إلفراغ تصرفاتهم

بموجب سند إلاباتها أما إذا كانت القيمة تزيد عن النصاب فسن هذ

القاعدة ال تليف شيئاً

جديداً مما نحن بصدد الحديث عنه وذلك لعدم قبول البينة بسابات التصرفات التي تزيد عن

النصاب(.)0

معني ذلك أ نه ال يجوز للقالي أن يأخذ بشهادة الشهود إلابات عكس ما ورد بالبينة

الخطية فما ً لو ادعي أحدهم بأنه أوفي قيمة السند الخطي ف
ويتعين أن يدعم قوله بما هو

مكتوب(.)4

يقبل منه إابات ذلك بالشهادة

ف عبرة بنوع السند سوام كان سند رسمي أو عرفي أو كان عقداً أو تصرفاً قانونياً من

جانب واحد فليس لمن يدعي ما يخالف ملمون السند المكتوب إال أن يقدم سنداً أخر يدح

محتوا (.)0

( )0سامي مقداد – مرجع سابق – ص.411
( )4محمود الكي ني – مرجع سابق – ص.69
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هذا المبدأ أكدته محكمة النق

بالكتابة ف يجوز إابات صوريته إال

الفلسطينية حيث قلت أنه":إذا كان العقد الظاهر اابت

بالكتابة"(.)4

قلا اات محكما ااة االسا ااتئناف الفلسا ااطينية أيل ا ااً با ااأن "ال تقبا اال البينا ااة الشا اافوية لا ااد البينا ااة

الخطية"(.)4

يقتصر نطاق تطبيق القاعدة على المتعاقدين وخلفهما العام

فقط()2

كما يشترط لتطبيق

هذ القاعدة عدة شروط هى على النحو األتي:

الشرط األ ول :وجود دليل كتابي معد لإلثبات:

يجب أن تكون هناك كتابة قد أعدت لإلابات ويقصد بالكتابة المعدة لإلابات هي الكتابة

التي وقع عليها المدين سوام كانت رسمية أو

عرلية(.)2

فاألوراق التي لم تعد لإلابات كالدفاتر التجارية واألوراق المنزلية فيجوز إابات ما يخالفها

أو يجاوزها بالشهادة وذلك ألنها ال تعد دلي ً كام ً والتعرف يجوز إاباته بجميع الطرق(.)9
أما إذا كانت هذ األوراق موقعاً عليها بغر

اإلابات بها كما في المراس ت فسنه ال يجوز

إابات ما يخالفها أو يجاوزها إال بالكتابة ألن مال هذ األوراق تعد من حكم الكتابة المعدة

لإلابات)8(.

متى وجدت الكتابة أياً كانت فيه االلتزام الاابت بها ولو قل عن النصاب يمتنع اإلابات

بالشهادة(.)8

الشرط الثاني :أال يكو الثابت بالكتابة التزام تجاري:
ذلك ألن االلتزامات التجارية يجوز إاباتها – كما تقدم – بالشهادة أياً كانت قيمتها ولو

زادت عن النصاب وكذلك يجوز إابات ما يخالف الكتابة أو ما يجاوزها من المسائل التجارية
بالبينة أياً كانت قيمة االلتزام ونكتفي ببيان ذلك ونحيل إلى سبق شرحه(.)6
( )0أحمد أبو الوفا – التعليق على قانون اإلابات – مرجع سابق – ص.448
( )4نقا ا ا ا ا ا ا ا

فلس ا ا ا ا ا ا ااطيني دائرررررررررررررررررة رام هللا رق ا ا ا ا ا ا اام ( )4112/02والص ا ا ا ا ا ا ااادر بت ا ا ا ا ا ا اااريخ 4112/2/06م منش ا ا ا ا ا ا ااور عل ا ا ا ا ا ا ااى موق ا ا ا ا ا ا ااع

المقتفي. .http://muqta.birzeit.edu/familulaws
( )4اسا ا ا ا ا ا ا ااتئناف فلسا ا ا ا ا ا ا ااطيني دائررررررررررررررررررة رام هللا رقا ا ا ا ا ا ا اام ( )66/42والصا ا ا ا ا ا ا ااادر بتا ا ا ا ا ا ا اااريخ 0668/2/0م منشا ا ا ا ا ا ا ااور علا ا ا ا ا ا ا ااى موقا ا ا ا ا ا ا ااع
المقتفي. .http://muqta.birzeit.edu/familulaws
( )2سامي مقداد – مرجع سابق – ص.410
( )2عبد الحميد الشواربي – مرجع سابق – ص.426
( )9مفلح القلاة – اإلابات – مرجع سابق – ص.448
( )8عبد الرازق السنهوري – مرجع سابق  -فقرة رقم  – 410ص .468
( )8عز الدين الدناصوري وحامد عكاظ – التعليق على قانون اإلابات – ص.204
( )6ينظر فيما سبق – ص.044
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الشرط الثالث :أ يكو المراد إثباته يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
كقاعدة عامة يقصد بما يخالف الدليل الكتابي أو يجاوز بأنه أي إدعام يتعار

مع ما

وجد في الدليل أو مع ما جام معه أي يخالف ظاهرة حقيقة أو حكماً سوام أكان اإلدعام بأن هذ

التعدي ت سابقة أو الحقة أو معاصرة للدليل الكتابي وسوام أكان اإلدعام بمخالفة ما هو مكتوب

صراحة أو لمناً أو يخالف ما ليس مكتوباً فيه إنما يقتليه القانون حكماً أو فرلاً(.)0

ولتبيان هذا الشرط نتناول دراسته تباعاً على النحو األتي:

أ -ما يخالف الكتابة إثباته إال بالكتابة.

يقصد بمخالفة الكتابة هو تكذيب الاابت بالكتابة أو التعديل أو اإللافة إليه كما لو ادعي

البائع أن جزًم من الامن لم يتم تسديد من قبل المشتري مع أن عقد البيع اابت به استلم الامن
كام ً أو إذا ورد أن امن المبيع مبلغاً معيناً من النقود فسذا أراد أن يابت أن الامن أقل أو أكار

ف يجوز له في ك الحالتين أن يابت ذلك بشهادة الشهود مهما بلغ قيمة التصرف وانما يجب هذا
اإلدعام بالكتابة ألنه يخالف ما اشتمل عليه دليل

كتابي(.)4

تجدر اإلشارة إلى أنه يجب التفرقة بين ما إذا أريد إابات ما يخالف ورقة رسمية فيما

يصدر عن الموظف العام المختص أنه وقع تحت بصر أو سمعه ف يكون ذلك إال عن طريق
الطعن بالتزوير وبين ما إذا أريد مخالفة الورقة الرسمية فيما عدا ذلك أو إابات مخالفة ورقة عرفية

فهو جائز على أن يكون الدليل على ما يخالف الكتابة هو دليل كتابي أيلا(.)4
ب -ما يجاوز الكتابة ال يجوز إثباته إال بالكتابة:

يقصد بسابات ما يجاوز الكتابة فهو اإلدعام بسلافة أو تعديل أمر اابت كتابة كما لو أراد أحد

المتعاقدين تعدي ً تم شفويًا من شأنه أن يوسع نطاق ما هو مكتوب أو يليف عليه وصفاً ومفاد
ذلك لو أن هنا قر

اابت بالكتابة بدون فوائد وأراد الدائن إابات أن القر

بفائدة ف

يجوز

اإلابات إال بالكتابة حتى ولو كانت الفائدة وأصل الدين ال يزيد عن النصاب( )2كذلك لو تقدم

المدين إلابات أن االلتزام المكتوب وهو منجز علق بعد ذلك على شرط أو أقترن بأجل ف يجوز
إابات ذلك إال بالكتابة وذلك ألنه إابات لما يجاوز الكتابة ويبقي ذات الحكم قائماً لو عكس األمر
وذلك بأن يكون االلتزام قد كتب أنه معلق على شرط أو مقترن بأجل وأراد الدائن أن يابت أنه

منجز(.)2

( )0عز الدين الدناصوري وحامد عكاظ – التعليق على قانون  08لسنة  – 0666ص.024
( )4عبد الرازق يس – مرجع سابق – ص.090
( )4عبد الحميد الشواربي – مرجع سابق – ص.421
( )2سامي مقداد – مرجع سابق –ص.412
( )2عبد الحميد الشواربي – مرجع سابق – ص.426
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كذلك ال يجوز إابات تجديد التزام اابت بالكتابة إال بالكتابة حتى ولو كانت قيمة االلتزام

الجديد أو كانت قيمة االلتزامين معاً ال تجاوز النصاب وذلك ألنه إابات لما جاوز الكتابة وبع
النظر عما إذا كان هذا االتفاق اإللافي قد تم قبل أو بعد أو أانام الكتابة(.)0

ج -ما ال يعد مخالفا أو مجاو از للكتابة.

يكون ذلك إذا كان المراد إاباته واقعة مستقلة عما اشتمل عليه الدليل الكتابي وكانت ال تنطوي

على ما يخالف الكتابة فسن دليل اإلابات يتحدد وفقاً للقواعد العامة فسذا كانت تتمال في إنقلاام التازام

ااباات بالكتابااة عاان طريااق تنفيااذ أعمااال ماديااة فيجااوز إابااات هااذ األعمااال بالشااهادة وهااذا مااا قلاات بااه
محكمة النق

المصرية بقولهاا":إن عادم قياام المقااول بتنفياذ البناام طبقاًا لماا التازم باه فاي عقاد المقاولاة

واقعااة ماديااة يجااوز إاباتهااا بكافااة الطاارق وال مخالفااة لااذلك للعقااد لعاادم الاانص فيااه عل اى وفااام المقاااول

بالتزاماته الواردة منه"(.)2

أما إذا انقلى العقد بتصرف قانوني كوفام مبلغ من النقود فسن هذا الوفام يابت بالشهادة

إذا لم يزد هذا المبلغ عن النصاب حتى لو كان مجموع الدين أكار من ذلك أو كان الدين اابتاً
بالكتابة)4(.

كذلك يجوز إابات عيب من عيوب اإلرادة كالغلط والتدليس واإلك ار واالستغ ل في سند

مكتوب بالشهادة ذلك ألنه ليس في ذلك إابات لما يخالف الكتابة ألن الكتابة ليست دلي ً على
صحة التصرف حتى يعتبر الطعن في صحته مخالفاً

لها(.)2

كما يجوز إابات وقائع مادية من شأنها تفسير العبارات الغاملة في العقد أو التوفيق فيما

بينها إذا كانت متعارلة وذلك بالشهادة إذ ليس في هذا اإلابات ما يجاوز الكتابة أو يخالفها(.)2

أم ا ااا الت ا اااريخ إذا ل ا اام يك ا اان مكتوبا ا ااً جا ا اااز للمتعاق ا اادين إابات ا ااه بالش ا ااهادة حت ا ااى ول ا ااو كانا ا اات

قيما ااة االلت ا ازام تزيا ااد عا اان النصا اااب وذلا ااك ألنا ااه ال يوجا ااد فا ااي ها ااذا اإلابا ااات ما ااا يخا ااالف الكتابا ااة أو
يجاوزها ااا با اال ها ااو إابا ااات لواقعا ااة ماديا ااة يجا ااوز إاباتها ااا بكافا ااة طا اارق اإلابا ااات ويختلا ااف األما اار لا ااو

أن تاريخ العقد مكتوباً ف يجوز إابات عدم صحته إال بالكتابة(.)9

أما ااا الخطا ااأ الما ااادي أو الحسا ااابي إما ااا أن يسا ااتفاد ما اان نفا ااس العقا ااد ومحتوياتا ااه وظروفا ااه وأحوالا ااه

فهنا ااا يمل ا ااك القال ا ااي إص ا ا ح الخط ا ااأ أم ا ااا إذا لا اام ت ا اادل عب ا ااارة العقا ااد وال ظ ا ااروف األحا ا اوال عل ا ااى
( )0عبد الرازق السنهوري – مرجع سابق – فقرة رقم  – 414ص.211
( )4نق

مصري رقم  444سانة  42ق والصاادر بتااريخ 0698/00/09م نقا عان مجموعاة القواعاد القانونياة – مرجاع ساابق – القاعادة

رقم  – 969ص.442
( )4عبد الحميد الشواربي – مرجع سابق -ص .412
( )2عز الدين الدناصوري و حامد عكاظ – التعليق على قانون رقم  08لسنة  -0666ص.022
( )2عبد الرازق السنهوري – مرجع سابق – فقرة رقم  – 414ص .214
( )9سامي مقداد – مرجع سابق – ص.419
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حصا ااول الخطا ااأ الم ا ااادي با ااه فقا ااد انقس ا اام الفقا ااه إلا ااى

اتج ا اااهين()0

فما اانهم ما اان ي ا ااري أنا ااه ال يج ا ااوز

اإلابا ااات الخطا ااأ الما ااادي و الحسا ااابي ال ا اوارد بالعقا ااد بشا ااهادة الشا ااهود وما اانهم ما اان يا ااري أنا ااه يجا ااوز

له إابات ذلك بشهادة الشهود إلستج م قصد المتعاقدين حتى يستطيع بذلك تفسير العقد.

يميل الباحث إلى األخذ بالرأي الااني وذلك ألن األخذ بغير ذلك سيؤدي إلى عدم قدرة

القالي تفسير العقد واستج م قصد المتعاقدين خصوصاً أن القالي عجز عن الوصول إلى
إرادة المتعاقدين من خ ل العقد ذاته.

أما بخصوص سبب العقد فسذا لم يذكر في العقد فسن المادة ( )048من القانون المدني

الفلسطيني والمادة ( )048من القانون المدني المصري قد ولعتا قرينة قانونية قابلة إلابات

العكس يفتر

بمقتلاها أن سبب العقد مشروع ومن يدعي خ فاً لذلك أو يدعي بعدم وجود

سبب للعقد يستطيع إابات ذلك بكافة طرق اإلابات بما فيها الشهادة وال يعتبر ذلك مخالفاً للاابت

للكتابة أو مجاو اًز له وانما هو دح

هذا ما أكدته محكمة النق

للقرينة

القانونية(.)4

المصرية حيث قلت أنه "إذا ذكر في السند سبب االلتزام

فسنه يعتبر السبب الحقيق الذي قبل المدين أن يلتزم من أجله غير أن هذا ال يمنع المدين من أن

يابت وبجميع الطرق أن السبب الحقيقي غير

مشروع"(.)4

الشرط الرابع :عدم إنطبا القاعدة إال فيما بي المتعاقدي :
كل ما تقدم من وجوب اإلابات بالكتابة فيما يخالف الكتابة أو يجاوزها ال يكون إال بين المتعاقدين
وخلفهما العام أما الغير فيجوز له اإلابات بالشهادة فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل

كتابي ولو زاد عن النصاب(.)2

نكتفي ببيان ذلك ونحيل إلى ما تقدمت دراسته تفصي ً عند دراسة الحالة الاالاة من

الحاالت التي يجوز بها اإلابات بشهادة الشهود(.)2

الشرط الخامس :أال يكو هناك احتيال على القانو :
يشترط إلعمال قاعدة عدم جواز إابات ما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي أال يكون
هناك احتيال على القانون وذلك ألنه متى إن وجد احتيال على القانون يجب تيسير كشفه وااباته

بجميع الطرق حتى يلقي جزام (.)9

( )0ينظر في تفصيل هذين الرأيين إلى عز الدين الدناصوري وحامد عكاظ – التعليق على قانون اإلابات – مرجع سابق – ص.202
( )4عز الدين الدناصوري وحامد عكاظ – التعليق على قانون رقم  08لسنة  – 0666مرجع سابق – ص.029
(  )4ن ق ا ا

مصا ااري رقا اام  980لسا اانة  20ق والصا ااادر بتا اااريخ 0689/9/8م نق ا ا ً عا اان مجموعا ااة القواعا ااد القانونيا ااة – مرجا ااع س ا ااابق –

القاعدة رقم  -808ص.444

( )2توفيق فرج – مرجع سابق – ص.048
( )2ينظر فيما سبق – ص .042
( )9عبد الحميد الشواربي – مرجع سابق – ص.422
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هذا ما أكدته محكمة النق

بالكتابة ف

يجوز إابات صوريته إال بالكتابة إال اذا وجد احتيال على القانون فيجوز إابات ما

يخالف الكتابة بالشهادة والقرائن"(.)0
اإلدعام

الفلسطينية حيث قلت بأن":إذا كان العقد الظاهر اابتاً

كذلك قلت محكمة النق

بالحيلة"(.)4

الفلسطينية على أن":قبول البينة الشفهية لد مستند في حالة

تطبيقاً لذلك قلت محكمة النق

المصرية بأنه " يجوز إابات الصورية بين المتعاقدين

بغير الك تابة مادام أن إخفام الرهن ورام بيع وفام هو غش وتحايل على القانون للتوصل إلى تملك
األطيان بغير اتخاذ اإلجرامات التنفيذية وبامن بخس"(.)4

وقلت أيلاً بأن " :تحديد أجرة المساكن هو من النظام العام التي نص المشرع على تأايم

مخالفة القواعد الواردة بشأنها وأن التحايل على زيادة هذ األجرة يجوز إاباته بكافة طرق
اإلابات"(.)2

يساااتوي أن يكا ااون إابا ااات اإلحتيا ااال ما اان الغيا اار أو ما اان أحا ااد المتعاقا اادين مما اان اشا ااترك فا ااي

اإلحتيا ااال نفسا ااه ويريا ااد الكشا ااف عنا ااه وفا ااي الحا ااالتين يقلا ااي النظا ااام العا ااام بلا اارورة فلا ااح ها ااذا

اإلحتيال ومن ام أبيح حتى للمتعاقد ذاته أن يابت وبجيمع الطرق بما فيها الشهادة(.)2

( )0نقا ا ا ا ا ا ا ا

فلس ا ا ا ا ا ا ااطيني دائرررررررررررررررررة رام هللا رق ا ا ا ا ا ا اام ( )4112/02والص ا ا ا ا ا ا ااادر بت ا ا ا ا ا ا اااريخ 4112/2/06م منش ا ا ا ا ا ا ااور عل ا ا ا ا ا ا ااى موق ا ا ا ا ا ا ااع

المقتفي..http://muqta.birzeit.edu/familulaws
( )4نق

فلسطيني رقم ( )0624/098أشير لبيانات الحكم على النحو السابق -سامي مقداد – مرجع سابق – ص.414

( )4نق

مصري رقم  04سنة  02ق والصادر بتاريخ 0622/2/42م نقا عان مجموعاة القواعاد القانونياة – مرجاع ساابق – القاعادة رقام

( – )800ص.441
( )2نق

مصري رقم  494سنة  48ق والصادر بتاريخ 0684/4/02م نق عن مجموعاة القواعاد القانونياة – مرجاع ساابق –

رقم ( – )806ص.444
( )2عبد الرزاق السنهوري – مرجع سابق – الفقرة رقم ( – )414ص.212
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القاعادة

المطلب الثاني

التصرفات القانونية المدنية التي تزيد ع النصاب
نصت المادة ( )98من قانون البينات على أن .0":في المواد غير تجارية إذا كان

اإللتزام تزيد قيمته على مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو كان غير محدد
القيمة ف تجوز شهادة الشهود في إابات وجود أو إنقلائه ما لم يوجد اتفاق صريح أو لمني

أو نص قانوني يقلي بغير ذلك"

يقابلها نص المادة ( )91من قانون اإلابات المصري والتي نصت على ":في غير المواد

التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسمائة جنيهاً أو كان غير محدد القيمة ف
تجوز شهادة الشهود في اإلابات وجود أو انقلائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقلي بغير ذلك".

يتلااح ماان النصااوص السااابقة أنااه اليجااوز إابااات التص ارفات القانونيااة المدنيااة التااي تزيااد

قيمتهااا عاان النصاااب بشااهادة الشااهود مااع عاادم اإلخ ا ل بقاعاادة ال يجااوز إابااات مااا يجاااوز الااباات
بالكتابة إال بالكتابة حتى ولو كانت قيمته أقل من

النصاب()0

أو إذا كان هناك اتفاق بين الخصاوم

علااى اإلابااات بالكتابااة وذلااك ألن قواع اد اإلابااات ليساات ماان النظااام العااام هااذا مااا أكدتااه محكمااة

النق

الفلسطينية حيث قلت أن":وسائل اإلابات من حق الخصوم وليست من النظام العام"(.)4
ونكتفي بذلك ونحيل على ما تقدمت دراسة عند دراسة حاالت اإلابات بالشهادة(.)4
المطلب الثالث

إذا كا المطلوب هو الباقي أو جزء م ح ال يجوز إثباته بالشهادة
نصت المادة ( )81من قانون البينات على أنه":ال يجوز اإلابات بشهادة الشهود إذا كان

المطلوب هو الباقي أو جزم من حق ال يجوز إاباته إال بالكتابة".

تتطابق هذ النص نص المادة ( )90من قانون اإلابات المصري.

هذ القاعدة تتماشاي ماع القاعادة األساساية وهاي أن العبارة فاي تقادير االلتازام باعتباار قيمتاه

وقت التصرف وذلك حتى ال يباح للخصوم للتجزئة مطالبتهم القلائية للتمكن من اإلابات
بشهادة الشهود فيما ال يجوز إاباته إال بالكتابة(.)2

نكتفي ببيان ذلك ونحيل على ما تقدمت دراسة عند دراستنا قواعد تقدير قيمة

النصاب(.)2

( )0عبد العزيز المرسي – مرجع سابق – ص.408
( )4نقا ا ا ا ا ا ا ا

فلس ا ا ا ا ا ا ااطيني دائرررررررررررررررررة رام هللا رق ا ا ا ا ا ا اام ( )4116/48والص ا ا ا ا ا ا ااادر بت ا ا ا ا ا ا اااريخ 4116/9/08م منش ا ا ا ا ا ا ااور عل ا ا ا ا ا ا ااى موق ا ا ا ا ا ا ااع

المقتفي. .http://muqta.birzeit.edu/familulaws
( )4ينظر فيما سبق – ص .124
( )2أحمد أبو الوفا -التعليق على قانون اإلابات – مرجع سابق – ص.440
( )2ينظر فيما سبق – ص .042

137

المطلب الرابع

إذا طالب أحد الخصوم بما يزيد ع النصاب ثم
عدل إلى ما ال يزيد ع النصاب

نصت الفقرة ( )4من المادة ( )81من قانون البينات الفلسطيني على أن":ال يجوز

اإلابات بشهادة الشهود إذا طالب أحد الخصوم في الدعوي بما تزيد قيمته على مائتي دينار أردني
أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ام عدل عن طلبه إلى ما ال يزيد عن هذ القيمة".

يقابل هذ الفقرة مع نص الفقرة ( )4في المادة ( )90من قانون اإلابات المصري والتي

نصت على " إذا طلب أحد الخصوم في الدعوي بما تزيد قيمته عن خمسمائة جنيه ام عدل عن
طلبه إلى ما ال يزيد على هذ القيمة".

يتلح من النصوص سالفة الذكر بأنه ال يجوز للمدعي الذي أسس دعوا على تصرف

قانوني تزيد قيمته عن النصاب وطالب بهذ القيمة اإلابات بالشهادة حتى ولو أنقص بعد ذلك ما

يطالب به إلى ما ال يزيد عن النصاب وذلك ألن العبرة ليست بما يطالب بل بقيمة التصرف

القانوني الذي يؤسس عليه

دعوا (.)0

نكتفي ببيان ذلك ونحيل على ما تقدمت دراسة عند دراستنا قواعد تقدير قيمة

( )0موسي أبو ملوح – شرح قانون البينات – مرجع سابق – ص.029
( )4ينظر فيما سبق – ص.042
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النصاب(.)4

المبحث الثالث

الحاالت التي يحوز فيها االثبات
شهادة الشهود استثناء

نستعر

مولوع هذا المبحث من خ ل المطلبين االتيين :

المطلب األول  :االستانام االتفاقي

المطلب الااني  :االستانام القانوني

المطلب األول

االستثناء االتفاقي
نستعر

مولوع هذا المطلب من الفرعين اآلتيين :

الفرع األول :أساس االستانام االتفاقين

الفرع الااني :صور وطبيعة االستانام االتفاقي

الفرع األول

أساس اإلستثناء االتفاقي

أوال :المقصود باإلستثناء القانوني وأساسه القانوني:

نصاا اات الماا ااادة ( )98ماا اان قاا ااانون البينا ا ااات الفلسا ا ااطيني علا ا ااي أن -0(:ف ا ااي الم ا ا اواد غيا ا اار

التجاري ا ا ااة إذا ك ا ا ااان اإللتاا ا ازام تزي ا ا ااد قيمت ا ا ااه عل ا ا ااي م ا ا ااائتين دين ا ا ااار أردن ا ا ااي أو م ا ا ااا يعادله ا ا ااا بالعمل ا ا ااة
المتداول ا ااة قانونا ا ااً أو ك ا ااان غي ا اار مح ا اادد القيم ا ااة فا ا ا تج ا ااوز ش ا ااهادة الش ا ااهود ف ا ااي إاب ا ااات وج ا ااود أو
إنقلائه ما لم يوجد اتفاق صريح او لمين او نص قانوني يقلي بغير ذلك)

يقابلها ااا نا ااص الما ااادة ( )91ما اان قا ااانون االابا ااات المصا ااري والتا ااي نصا اات علا ااي أنا ااه (:فا ااي

غي ا اار الما ا اواد التجاري ا ااة إذا ك ا ااان قيم ا ااة التص ا اارف الق ا ااانوني تزي ا ااد قيمت ا ااه عل ا ااي خمس ا اامائه جني ا ااه أو

كا ااان غيا اار محا اادد القيما ااه ف ا ا تجا ااوز شا ااهادة الشا ااهود فا ااي ااباتا ااه او انقلا ااائه ما ااا لا اام يوجا ااد اتفا اااق
صريح لمين يقلي بغير ذلك

)()0

يتلح من نصوص سالفه الذكر جواز اإلتفاق على االابات بالشهادة فى أي تصرف

قانوني تزيد قيمته عن النصاب ومن باب أولى فسنه يجوز اإلتفاق علي وجوب االابات بالكتابة
فى تصرف قانوني ال يزيد عن النصاب كما ويجوز االتفاق علي االابات بالشهادة فيما يخالف

) )0ذهااب المشاارع الج ازئااري فااى موقااف مغاااير لمااا ذهباات إليااه سااائر التش اريعات العربيااة حيااث نصاات المااادة ( )444ماان القااانون الماادني
الج ازئ ااري الص ااادر ب اااألمر رق اام  28 -82المواف ااق /49س اابتمبر0682/م عل ااي أن (ف ااى غي اار الما اواد التجاري ااة إذا ك ااان التص اارف الق ااانوني
011 111دينار جزائري أو كان غير محدد القيمة ف يجوز االابات بشاهادة الشاهود فاى وجاود أو إنقلاائه ماا لام يوجاد ناص يقلاي بغيار
ذلااك) وبااذلك يكااون المشاارع الج ازئااري خااالف سااائر التشاريعات العربيااة فيمااا ذهباوا إليااه ماان هااذا الشااأن حيااث قاارر عاادم جاواز إتفاااق األطاراف
علي استعباد قاعدة االابات بالكتابة بحيث استبعد اإلستانام اإلتفاقي تماما وأبقي علي االستانام القانوني.
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الكتابة أو

يجاوزها()0

ذلك ألن قواعد اإلابات المولوعية غير متعلقة بالنظام العام وبالتالي يكون

للخصوم تقديرها وفقاً لما يرونه صالحاً كما أنهم قادرون علي النزول عن هذا الحق فيستطيعون
من باب أولي رسم طريق خاص إلاباته(.)4

ثانيا :األساس الفقهي :

اار التساؤل حول مدي تعلق قواعد اإلابات بالنظام العام من عدمه بمعني خر هل

يجوز اإلتفاق علي مخالفة واستبعاد قواعد االابات وتنظيم إتفاقيات فيما بين األطراف بخصوص
عملية إابات حقوقهما

الحقيقة أنه ال خ ف بين فقهام القانون علي إعتبار قواعد اإلابات الشكلية أو اإلجرائية

وهى القواعد التي تتعلق باإلجرامات التي يجب اتباعها فى تقديم الدليل عند نظر النزاع أمام

القالى()4

علي أن هذ القواعد من النظام العام ال يجوز اإلتفاق علي ما يخالفها ذلك ألانها

تتعلق بنظام التقالى(.)2

أما قواعد اإلابات المولوعية وهي القواعد التي تحدد األدلة والحاالت التي تستعمل فيها

كل دليل فقد إختلف الفقه حول هذ القواعد ومدي إعتبارها من النظام العام إلى عدة أرام وهي
علي النحو األتي:

األول( :)2يري هذا الرأي أن قواعد اإلابات المولوعية تتعلق بالنظام العام وذلك ألن

القانون عندما نظم طرق االابات يهدف إلي الوصول لحسم النزاع بين األفراد وبالتالي فهو يمس
تنظيم القلام نفسه وتنظيم القلام يعتبر من النظام العام كما يبرر هذا الرأي موقفه بقوله أن
األساس الذي استند إليه المشرع فى جعل قوة محدود لإلابات بالشهادة هي أن السماح لها يفسح

المجال لإلكاار من رفع القلايا وازدحام المحاكم فل ً عن تصيد الشهود وشرائهم عند االقتلام

وهذا االعتبار يتصل أواق اإلتصال بالنظام العام يترتب علي هذا الرأي عدم جواز اإلتفاق علي
اإلابات بالشهادة فيما تزيد قيمته عن النصاب أو فيما يخالف أو يجاوز الكتابه ولو لم يزد قيمته

عن النصاب.

الااني( :)9يذهب إلي جواز اإلتفاق علي قواعد اإلابات المتعلقة بالشهادة بعد نشوم النزاع حيث
) )0عز الدين الدناصوري وحامد عكاظ – التعليق علي قانون االابات – مرجع سابق – ص.244
) )4عز الدين الدناصوري وحامد عكاظ – التعليق علي قانون 08لسنة  -0666ص.026
) (4عبد الودود يحيي – مرجع سابق – ص.9
) )2محمد مطر – مرجع سابق – ص.09
اري لاادي عبااد ال ارازق الساانهوري – مرجااع سااابق – الفق ارة رقاام -061
) (2وقااد اخااذ بهااذا ال ارأي الفقااه الفرنسااي (ينظاار فااى تفصاايل هااذا الا أ
ص 491وما بعدها.
اري ك ا ماان عبااد الماانعم فاارج الصاادة وحسااين المااؤمن وسااليمان م ارقس (مشااار اليااه لاادي عبااد ال ارازق الساانهوري –
) )9وقااد أخااذ بهااذا الا أ
مرجع سابق – فقرة  -061ص498.
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يكون الخصم في موقف يسمح له بتقدير ما يتعر

له بقبول اإلابات بشهادة الشهود فسن كانت

هناك اقة قَبل اإلابات بشهادة الشهود واال تمسك بوجوب اإلابات بالكتابة أما اإلتفاق سلفاً علي
التحلل من وجوب اإلابات بالكتابة فسن ذلك فيه نوعاً من الملاربة ألن ك ً من الطرفين يقبل هذا

اإلتفاق فى وقت ال يعلم فيه شيئاً عما سيكون عليه مولوع النزاع بينهما وال عمن سيكون الشهود
الذين يستشهد عليه بهم ومقدار ما يوجب به من اقه واذ أن ذلك من شأنه أن يسمح للمدعي بأن
يفر

على المدعى عليه اإلابات بشهادة شهود ال يعرلهم وال ياق بهم وبالتالي يشجع علي

اإللتجام إلي الكذب والتلفيق واإلستعانه بشهود زور وهذا يمس النظام العام وال يجيز  .الاالث(:)0

هو ما عليه أغلب فقهام القانون حيث يروا أن قواعد اإلابات المولوعية ليست متعلقة بالنظام

العام وبالتالي فسنه يجوز اإلتفاق علي مخالفتها وذلك ألن قواعد االابات ولعت لحسن

سير العدالة والتقالى إال أن ذلك ال يمنع الخصوم من إتباع قاعدة دون أخري ان يتفقوا

علي ذلك فلهم الخيار فى تقدير ما يرونه صالحاً ما دام الحق المتنازع عليه غير متعلق بالنظام

العام.

ويميل الباحث إلى األخذ بالرأي الاالث وذلك ألنه هو الذي يتفق مع صحيح القانون وذلك

ألن نص المادة ( )98من قانون البينات الفلسطيني والمادة ( )91من قانون اإلابات المصري
أجازوا اإلتفاق علي مخالفة قواعد اإلابات المتعلقة بالشهادة بصريح النص ولم يميزوا بين إتفاق تم

بعد قيام النزاع أو قبل قيام النزاع وطالما أنه ال اجتهاد مع صراحة النص فبالتالي يكون الرأي

الاالث هو الرأي الذي يتفق مع صحيح القانون.

ثالثا:األساس القضائي:

قد استقر القلام الفلسطيني والقلام المصري علي أن قواعد اإلابات المتعلقة بالشهادة

ليست متعلقة بالنظام العام ويجوز اإلتفاق علي مخالفتها صراحة أو لمناً وهذا ما أكدته محكمه

النق

الفلسطينية علي أن(:البينات من حق الخصوم وهي ليست من النظام العام وبالتالي يكون

للخصوم الحق فى التمسك بها أو التنازل

عنها)()4

كما قلت محكمه اإلستئناف الفلسطينية أيلاً

على أن ( وسائل اإلابات من حق الخصوم وليست من النظام

العام)(.)4

) )0عااز الاادين الدناصااوري وحامااد عكاااظ – التعليااق علااي قااانون االابااات -مرجااع سااابق – ص 244ناااظم عويلااة – البينااات –

مرجااع

سااابق – ص 60فاارج الص اراف ودرويااش الوحياادي – مرجااع سااابق – ص 21عبااد الااودود يحيااي – مرجااع سااابق – ص 9محمااد مطاار –
مرجع سابق – ص 09عبد الرازق السنهوري مرجع سابق – فقر  -061ص.498
) )2نق ا ا ا ا ا ا ا ا

فلسا ا ا ا ا ا ا ااطيني دائرررررررررررررررررة رام هللا رقا ا ا ا ا ا ا اام ( )4116/48والصا ا ا ا ا ا ا ااادر بتا ا ا ا ا ا ا اااريخ  4116/9/08منشا ا ا ا ا ا ا ااور علا ا ا ا ا ا ا ااي موقا ا ا ا ا ا ا ااع

المقتفى .http://muqta.birzeit.edu/familulaws
) )3اس ا ا ا ا ا ا ا ااتئناف فلس ا ا ا ا ا ا ا ااطيني دائررررررررررررررررررة رام هللا رق ا ا ا ا ا ا ا اام ( )68 68والص ا ا ا ا ا ا ا ااادر بت ا ا ا ا ا ا ا اااريخ  4111/0/4منش ا ا ا ا ا ا ا ااور عل ا ا ا ا ا ا ا ااي موق ا ا ا ا ا ا ا ااع
المقتفى .http://muqta.birzeit.edu/familulaws
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قلت أيلاً بأنه(ال يجوز شهادة الشهود فى إابات ما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي

أو في إابات وجود أو إنقلائه ما لم يوجد اتفاق صريح أو لمني أو نص قانوني يقلي بغير
ذلك)(.)0

قلت محكمة النق

المصرية أن(:قواعد االابات ليست من النظام العام ويجوز االتفاق

علي مخالفتها صراحة او لمناً)(.)4

وقلت أيلاً أن (:قواعد اإلابات ليست من النظام العام ولذلك يجوز للخصوم اإلتفاق

علي مخالفتها صراحه أو لمناً كما يجوز لصاحب الحق التمسك بها أو تتنازل عنه)(.)4

كما قلت بأنه (يجوز االتفاق بين الخصوم علي مخالفة قاعدة عدم جواز اإلابات بالبينة

فيما يجب اإلابات فيه بالكتابة كما يجوز لصاحب الحق فى االتمسك بها أو التنازل عنه وهذ

القاعدة ليست من النظام العام فيجوز االتفاق صراحهاو لمنا علي مخالفتها)(.)2

وقلت أيلاً بأنه(:ال تتعلق قواعد اإلابات بالنظام العام فيجوز اإلتفاق صراحة أو لمناً

علي مخالفتها )(.)2

أوال :صور االتفا االستثنائي:

الفرع الثاني

صور وطبيعة اإلتفا االستثنائي

يتخذ اإلتفاق اإلستانائي علي استبعاد قواعد اإلابات صورتين:

األولى :اإلتفاق الصريح :ويكون ذلك بوجود نص صريح فى اإلتفاق علي إستبعاد قاعدة
عدم جواز اإلابات بالشهادة في األحوال التي يجب االابات بالكتابة أو االتفاق علي اإلابات

بالكتابة فى األحوال التي يجوز فيها االابات بالشهادة(.)9

علي أي حال اذا حصل مال هذا اإلتفاق فسنه ال يجوز ألي من طرفيه نقله بسرادة منفردة هذا ما

قلت به المحكمة اإلستئناف الفلسطينية حيث قلت بأن(اإلتفاق ما بين البنك والمدعي بسلزام

) )1اس ا ا ا ا ا ا ااتئناف فلس ا ا ا ا ا ا ااطيني دائررررررررررررررررة رام هللا رق ا ا ا ا ا ا اام ( )4116/28والص ا ا ا ا ا ا ااادر بت ا ا ا ا ا ا اااريخ  4101/0/06منش ا ا ا ا ا ا ااور عل ا ا ا ا ا ا ااي موق ا ا ا ا ا ا ااع
المقتفى .http://muqta.birzeit.edu/familulaws
) )2نقا ا ا

مص ا ااري رق ا اام  048س ا اانة 28ق والص ا ااادر بت ا اااريخ  0680/0/49نقا ا ا ً ع ا اان مجموع ا ااة القواع ا ااد القانوني ا ااة – مرج ا ااع س ا ااابق –

) )3نق

مصري رقم  866سانة 24ق والصاادر بتااريخ 0680/04/01م نقا ً عان مجموعاة القواعاد القانونياة – مرجاع ساابق – القاعادة

) )4نق

مصري رقم  449سنة 28ق والصادر بتاريخ  0680/04/08نق ً عن مجموعة القواعد القانونية – مرجع سابق -ص.411

القاعدة رقم  -068ص.066
رقم  -066ص.411
) )5نقا ا ا

مص ا ااري رق ا اام 221س ا اانة 40ق والص ا ااادر بت ا اااريخ  0622/2/02نق ا ا ا ً ع ا اان مجموع ا ااة القواع ا ااد القانوني ا ااة – مرج ا ااع سا ا ااابق –

قاعدة رقم  -4104ص.414

) )1عز الدين الدناصوري وحامد عكاظ – التعليق علي قانون االابات – مرجع سابق – ص244
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المدعي ببنود البنك وحساباته ودفاتر واعتبار بينة قاطعة يعد إتفاقاً صريحاً وال يجوز للمدعي
نقله بسرادة

منفردة)()0

الثانية :اإلتفاق اللمنى :يكون ذلك إذا سكت عنها من يريد التمسك بها فسن هذا

السكوت يعد تنازالً عن حقه في اإلابات بالطريق الذى رسمه القانون وهذا ما أكدته محكمه النق

المصرية حيث قلت أن (:قواعد اإلابات – وعلى ما جرى به قلام هذة المحكمة – ليست من

النظام العام فسذا سكت عنها من يريد التمسك بها عد ذلك تنازالً عن حقه في اإلابات بالطريق الذى

رسمه

القانون)()4

وتطبيقاً لذلك فسذا طلب أحد الخصوم إابات حقه بالشهادة وسكت الخصم اآلخر عن

التمسك بالدفع بعدم جواز هذا اإلابات ولم يعار

فيه عند تنفيذ الحكم الصادر باإلحالة على

التحقيق فسن ذلك يعد تنازالً لمنياً وقبوالً منه لإلابات بالشهادة(.)4

أما إذا تمسك ودفع بعدم جواز اإلابات بالشهادة فعلى المحكمة أن تلتزم بقواعد اإلابات

حيث قلت محكمة اإلستئناف الفلسطينية على أن (إعت ار

الخصم على البينة الشفوية فيما زاد

مئتي دينار يجعل عدم جواز إابات التصرف القانوني المدني إال بدليل خطى)(.)2

وس ا ا ا ااقوط الح ا ا ا ااق ف ا ا ا ااى ال ا ا ا اادفع بع ا ا ا اادم جا ا ا ا اواز اإلاب ا ا ا ااات بالش ا ا ا ااهادة لع ا ا ا اادم التمس ا ا ا ااك ب ا ا ا ااه

ف ا ا ا ا ااى الوق ا ا ا ا اات المناس ا ا ا ا ااب ال يج ا ا ا ا ااوز إس ا ا ا ا ااتئنافه ال إس ا ا ا ا ااتق الً وال م ا ا ا ا ااع الحك ا ا ا ا اام ف ا ا ا ا ااى مول ا ا ا ا ااوع

الا ا ا ا اادعوى وال مج ا ا ا ا ااال للتحا ا ا ا اادى ف ا ا ا ا ااى ها ا ا ا ااذا المق ا ا ا ا ااام ب ا ا ا ا اأن إس ا ا ا ا ااتئناف الحكا ا ا ا اام الص ا ا ا ا ااادر ف ا ا ا ا ااى

ال ا ا ا اادعوى يس ا ا ا ااتتبع حتما ا ا ا ااً إس ا ا ا ااتئناف جمي ا ا ا ااع األحك ا ا ا ااام الت ا ا ا ااى س ا ا ا اابقت ص ا ا ا اادورها ف ا ا ا ااى القل ا ا ا ااية

م ا ا ااا ل ا ا اام تك ا ا اان قُبل ا ا اات صا ا ا اراحة إذ ال ارتب ا ا اااط ب ا ا ااين الح ا ا ااالتين فس ا ا ااقوط الح ا ا ااق ف ا ا ااى ال ا ا اادفع بع ا ا اادم
جا ا ا ا اواز اإلاب ا ا ا ااات بش ا ا ا ااهادة الش ا ا ا ااهود لع ا ا ا اادم التمس ا ا ا ااك ب ا ا ا ااه ف ا ا ا ااى الوق ا ا ا اات المناس ا ا ا ااب ل ا ا ا اايس م ا ا ا اان
نتائجا ا ا ااة عا ا ا اادم ج ا ا ا اواز إسا ا ا ااتئناف الحكا ا ا اام الصا ا ا ااادر فا ا ا ااى التحقيا ا ا ااق ذلا ا ا ااك أن رف ا ا ا ا

الا ا ا اادفع فا ا ا ااى

ه ا ا ا ااذة الحال ا ا ا ااة ال يترت ا ا ا ااب علي ا ا ا ااه إال تابي ا ا ا اات مب ا ا ا اادأ جا ا ا ا اواز اإلاب ا ا ا ااات بالش ا ا ا ااهادة ف ا ا ا ااى ال ا ا ا اادعوى

) )1اسا ا ا ا ا ااتئناف فلسا ا ا ا ا ااطيندائرررررررررررررة رام هللا رقا ا ا ا ا اام ( )68/68والصا ا ا ا ا اااجر بتا ا ا ا ا اااريخ 4111/0/4م منشا ا ا ا ا ااور علا ا ا ا ا ااي موقا ا ا ا ا ااع المقتفا ا ا ا ا ااى
.http://muqta.birzeit.edu/familulaws
) )2نقا ا

مص ااري رق اام  849س اانه  20ق والصا اادر بت اااريخ 0688/4/41م ونقا ا

0680/2/41م ونقا ا

مص ااري رق اام  244س اانه  28ق والص ااادر بت اااريخ

مص اارى رق اام  002س اانه  28ق والص ااادر بت اااريخ 0684/4/02م ونقا ا

مص ااري رق اام  0422والص ااادر بت اااريخ

0684م نق ً عن مجموعة القواعد القانونية – مرجع سابق -القاعدة رقم ( – )412-414 -414-410-411ص.411

) (3نقا ا ا ا ا ا

مص ا ا ا ا ااري رق ا ا ا ا اام 094س ا ا ا ا اانه  48ق والص ا ا ا ا ااادر بت ا ا ا ا اااريخ 0694/00/02م ونقا ا ا ا ا ا

مص ا ا ا ا ااري رق ا ا ا ا اام  298س ا ا ا ا اانه  22ق

والصادر بتاريخ 0686/04/06م نق ً عن مجموعة القواعد القانونية – مرجع سابق – القاعدة رقم  408و – 444ص412وما بعدها.

) )4إسا ا ا ا ا ااتئناف فلسا ا ا ا ا ااطيني دائررررررررررررررة رام هللا رقا ا ا ا ا اام ( )4116/28والصا ا ا ا ا ااادر بتا ا ا ا ا اااريخ 4101/0/06م منشا ا ا ا ا ااور علا ا ا ا ا ااى المقتفرررررررررررررى
.http://muqta.birzeit.edu/familulaws
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أماا ا ااا الحكاا ا اام فاا ا ااى ذاتاا ا ااه فسناا ا ااه يبقاا ا ااى جاا ا ااائز اإلساا ا ااتئناف ف ا ا ااى خص ا ا ااوص اإلج ا ا ا ارامات المتعلقا ا ا ااة
به أو المترتبه عليه مالم تكن قبلت صراحة(.)0

ولقالى المولوع سلطة تقديرية فى إستخ ص القبول اللمنى من سلوك الخصم ويجب

على القالى عند إستخ صه القبول اللمنى أن يقيم قلامة على أسباب سائغة وهذا ما أكدته

محكمه النق

المصرية حيث قلت":من المقرر أن قاعدة جواز اإلابات بالشهادة فى األحوال

التى يجب فيها اإلابات بالشهادة ليست من النظام العام ويجوز اإلتفاق صراحة أو لمناً على ما

يخالفها ولقالى المولوع سلطة تقديرية فى إستخ ص القبول اللمنى من سلوك الخصم متى
أقام قلامة على أسباب سائغة"(.)4
ثانيا :طبيعة اإلتفا :

يعتبر االتفاق على إستبعاد اإلابات بالكتابة شأنه شان أى اتفاق فهو ملزم لطرفيه وال

يجوز ألحد طرفيه نقله بسرادة منفردة وهذا ما أكدته محكمه اإلستئناف الفلسطينية حيث قلت

بأن ":االتفاق ما بين البنك والمدعى على الزام المدعى ببنود البنك وحساباته ودفاترة واعتبارها بينة

قاطعة يعد اتفاقاً صحيحاً وال يجوز نقلة بسرادة منفردة"(.)4

ويجوز أن يكون االتفاق سابق على رفع الدعوى كما ويجوز أن يكون الحقاً

لرفعها()2

وال

يجوز للقالى من تلقام نفسه رف

اإلابات بالشهادة حيث يوجب القانون اإلابات بالكتابة من غير

اإلابات ألول مرة أمام محكمه النق

إذا لم تكن قد أايرت قبل ذلك أمام محكمه المولوع هذا ما

تتمسك ألول مرة أمام محكمة النق

بعدم جواز اإلابات بهذا الطريق لسقوط حقها فى التحدى بهذا

أن يطلب الرف

أكدته محكمة النق
الدفع"(.)2

من أحد من الخصوم كما ال يجوز أن تاار المخالفه للقواعد المتعلقة بطرق
المصرية حيث قلت بأن "إذا قبلت الطاعنة اإلابات بالبينة ف يجوز لها أن

) )1نق

مصري رقم  221سنه 40ق والصادر بتاريخ 0622/2/02م نق ً عن مجموعة القواعاد القانونياة – مرجاع ساابق – القاعادة رقام

) )2نق

مصري رقم  840سنه 24ق نق ً عن مجموعة القواعد القانونية – مرجع سابق – القاعدة رقم  – 412ص.410

) )5نق

مصري رقم  48لسنه 46ق والصادر بتاريخ 0694/04/06م نق ً عن مجموعة القواعد القانونية – مرجع ساابق – القاعادة رقام

 – 404ص.414

( )3إس ا ا ا ا ا ا ااتئناف فلس ا ا ا ا ا ا ااطينى دائرررررررررررررررررة رام هللا رق ا ا ا ا ا ا اام ( )68/68والصا ا ا ا ا ا ا ااادر بت ا ا ا ا ا ا اااريخ 4116/9/08م منشا ا ا ا ا ا ا ااور عل ا ا ا ا ا ا ااى موقا ا ا ا ا ا ا ااع
المقتفى .http://muqta.birzeit.edu/familulaws
( )4عبد الرازق السنهورى – مرجع سابق – هامش رقم  - 4فقرة رقم  – 061ص.498
 406ص.418
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المطلب الثانى

اإلستثناء القانوني
إستانى المشرع حاالت من وجوب إاباتها كتابه ونستعر
 الفرع االول :مبدأ ابوت الكتابة.

هذة الحاالت فى الفروع االتيه:

 الفرع الثانى :وجود مانع من الحصول على الدليل الكتابى.
 الفرع الثالث :العرف والعادة.

 الفرع الرابع :فقدان الدليل الكتابى.

 الفرع الخامس :حاالت خاصة من اإلستانامات.
الفرع االول

مبدأ ثبوت الكتابة
نصت المادة ( )80من قانون البينات الفلسطيني على أن":يجوز اإلابات بشهادة الشهود

فيما كان يجب إاباته بالكتابة في الحاالت التالية:

إذا وجد مبدأ ابوت بالكتابة ويعتبر في حكم ذلك كل كتابة تصدر من الخصم يكون من

شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب االحتمال".

تتطابق الفقرة سالفه الذكر مع نص المادة ( )94من قانون اإلابات المصرى.

سنتناول دراسة مبدأ ابوت الكتابة على النحو األتى:
أوال :المقصود بمبدأ ثبوت الكتابة:
عرف البع

مبدأ ابوت الكتابة بأنه":كتابة صادرة ممن يراد اإلابات لد ليست سنداً

كام ً بما يراد إاباته وانما تجعله قريب

اإلحتمال"()0

وعرفا ااه خا اار بأنا ااه":كل كتابا ااة تصا اادر ما اان الخصا اام ويكا ااون ما اان شا ااأنها أن تجعا اال وجا ااود

التصرف المدعى به قريب

اإلحتمال"()4

وعرفه االث أنه":وجود كتابة ال تصلح دلي ً كام ً ولها أهميتها ولكنها تكتمل بشهادة

الشهود أو القرائن أياً كانت قيمة التصرف المراد إاباته فسذا حدث ذلك قام دليل كامل على ما كان
يتعين إاباته"(.)4

وعرفته محكمه النق

المصريه أنه" كل كتابه تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن

تجعل وجود التصرف المدعى به قريب اإلحتمال"(.)2
) )1أحمد نشأت بك – مرجع سابق – ص.216
) )2عبد الرازق يس – مرجع سابق – ص.094
) )3سامى مقداد – مرجع سابق – ص.418
) )4نق

مصرى رقم  4202سنه  24ق والصادر بتاريخ 0689/2/48م .نق ً عن سعيد شعله – مرجع سابق – ص.442
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ثانيا :شروط تطبي القاعدة :
حتى يتحقق مبدأ ابوت الكتابة يجب توافر عدة شروط على النحو اآلتى:

الشرط األول :وجود كتابة:

والكتاب ا ااة المقص ا ااود به ا ااا هنا ا اا تعن ا ااى":وج ا ااود ورق ا ااة مكتوب ا ااة ال تع ا ااد دل ا ااي ً كتابيا ا ااً ك ا ااام ً"

والكتاب ااة هن ااا تؤخ ااذ بمعناه ااا الواس ااع وتش اامل ك اال م ااا يح اارر دون إش ااتراط ش ااكل مع ااين ف ااأي ورق ااة

كتبا اات بيا ااد الخصا اام ألى غ ا ار

معا ااين تصا ااح أن تعتبا اار مبا اادأ ابا ااوت الكتابا ااة ف ا ا يشا ااترط فيها ااا

التوقي ا ااع فيكف ا ااى ف ا ااى الورق ا ااة أن تك ا ااون مكتوب ا ااة كخط ا اااب أو أوراق منزلي ا ااة أو م ا ااذكرة مقدم ا ااة ف ا ااى

الدعوى(.)0

على ذلك يجب إستبعاد التصريحات الشفوية المادية إيجابية كانت أم سلبية ال تعتبر

مبدأ ابوت بالكتابة كما أن تنفيذ اإللت ازم إذا انطوى على أعمال مادية محلة كبنام منزل فسنه ال
يصلح أن يكون مبدأ ابوت الكتابة أما إذا انطوى على أعمال قانونية كالوفام بمبلغ من النقود ف

بد من إابات هذا التنفيذ وهو تصرف قانونى بورقة مكتوبة إذا زاد عن النصاب وهذ الورقة –

سوام كانت دلي ً كتابياً كام ً على التنفيذ أو لم تكن إال مبدأ ابوت الكتابة تكون في الوقت ذاته

مبدأ ابوت الكتابة بالنسبة إلى إابات وجود اإللتزام فسذا كان الوفام ينصب على مبلغ ال يزيد عن
النصاب وكان هذا كل الدين فسابات الوفام يجوز بالشهادة ولكننا في هذ الحالة ال نكون بحاجة

إلى مبدأ ابوت الكتابة إلابات اإللتزام ذاته إذ يجوز إاباته بالشهادة(.)4
وشروع المدين بالوفام بالتزامه بعمل مادى مح

ال يجوز للدائن أن يتخذ من هذا العمل

المادى مبدأ ابوت الكتابة إلابات وجود اإللتزام في ذمة المدين أما إذا كان الوفام ينطوي على
تصرف قانونى كالوفام بمبلغ من النقود وأابت في ورقة مكتوبة بأن المبلغ الموفى به يزيد عن

النصاب فسن هذ الورقة تصلح مبدأ ابوت بالكتابة كسند غير موقع إذ أن العقد الموقع يعتبر دلي ً

كتابياً كام ً(.)4

والسند غير الموقع عليه أو الدفاتر التجارية أو مذكرات خاصة أو سج ت أو أوراق منزليه

أو مذكرة في دعوى أو محلار صالح أو م ارسا ت موقعاة كانات أو غيار موقعاة كال هاذ كال هاذ

تصا ا االح أن تكا ا ااون مبا ا اادأ ابا ا ااوت بالكتابا ا ااة ها ا ااذا إذا لا ا اام تكا ا اان دلا ا ااي ً كا ا ااام ً فا ا ااي الحا ا اااالت التا ا ااى

نص قانون فيها على

ذلك()2

) )1عبد الرازق يس – مرجع سابق – ص.092
) )2عبد الحميد الشواربى – مرجع سابق – ص.482
) )3عز الدين الدناصورى وحامد عكاظ – التعليق على قانون اإلابات – مرجع سابق – ص.242
) )4نبيله رس ن – مرجع سابق – ص.061
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وكذلك يصلح أن يكون مبدأ ابوت الكتابة محلر الجرد ودفاتر الحساب واإليصاالت

والمخالصات والتأشيرات المدونة فى هامش األوراق والسندات أو فى ظهرها والمذكرات الشخصية
ولو كانت مكتوبة فى أوراق مبعارة وصور المستندات الموقعة الفوتوستاتية فى غير األحوال

المعتبرة كدليل

كامل()0

وال يلزم أن يستخلص مبدأ ابوت الكتابة من ورقة واحدة فقد يستخلص من

مجموع أوراق متفرقة حتى ولو كانت كل ورقة منها التكفي بمفردها للنهو

بهذا االستخ

ص()4

أويمكن استخ صها من قصاصات ورق ممزقة إذا أمكن التعرف على ملمونها بطريق اللصق
وهذا ما أكدته محكمة النق

المصرية حيث قلت بأن ":إذا قدمت فى الدعوى قصاصات ورق

مجموعة بعلها إلى بع

بطريق اللصق على أنها تلمنت شروط استرداد العين المبيعة

فاستدلت المحكمة منها ومن ترتيب العبارة الواردة بها وخصوصاً ما يتعلق منها بالعين ومقدارها
وحق استردادها مع اتحاد الخط والحبر والورق ووجود توقيع بصمة ختم المشترى على إحداها

استدلت من ذلك على أن هذ البقايا هي أجزام ألصل واحد فاعتبرتها -ال ورقة لد كاملة -بل

وبنام على
مبدأ ابوت الكتابة أو أكملته بما استخلصته من شهادة الشهود والقرائن التى أوردتها
ً
ذلك بأن العقد فسن كتب في صورة عقد بيع بات هو من حقيقة يخفي رهناً فذلك ليس فيه خطأ من
تطبيق القانون"(.)4

والسند الرسمي إذا كان باط ً وكان موقعاً من ذوي الشأن يعتبر مبدأ ابوت الكتابة أما إذا

كان السند الرسمي باط ً وكان غير موقع عليه من ذوي الشأن وكان عدم التوقيع راجعاً إلى

الجهل بالكتابة أو عدم استطاعته إياها أو رفله للتوقيع فسنه يصلح أن يكون مبدأ ابوت بالكتابة

أما إذا كان عدم التوقيع ال يرجع إلى جهل بالكتابة أو عدم إستطاعته إياها أو رفله التوقيع فسنه

يكون مجرد مشروع لم يتم وال يصلح أن يكون مبدأ ابوت بالكتابة أما إذا كان السند الرسمي

الباطل صادر عن عد ة مدينين متلامنين ولم يوقعه إال بعلهم ف تكون له قيمة الورقة العرفية

وال يصلح أن يكون مبدأ ابوت بالكتابة ال بالنسبة إلى من لم يوقع لعدم التوقيع وال إلى من وقع

ألنه لم يوقع إال كمدين متلامن مع خرين فلو صلحت أن يكون هذا السند الباطل لد لفقد حق
الرجوع على من لم يوقع من هؤالم المدينين(.)2

السند العرفى إذا كان باط ً لعدم التوقيع عليه يصلح أن يكون مبدأ ابوت بالكتابة إذا كان

مكتوباً بخط المدين أو كان صاد اًر منه أو من ينوب عنه أو من يماله وكذلك السند الموقع عليه
أو الصادر منه أو من المدين ولو لم يذكر فيه مقدار الدين يصلح أن يكون مبدأ ابوت الكتابة

))0عبد الرازق السنهوري  -مرجع السابق -فقر  -400ص 241
) )4عبد العزيز المرسي  -مرجع سابق  -صفحة 440
) )4نق ا ا

مصا اارى رقا اام  068سا اانة 06ق والصا ااادر بتا اااريخ 0620/00/44م نق ا ا ً عا اان مجموعا ااة القواعا ااد القانونيا ااة  -مرجا ااع سا ااابق -

القاعدة رقم  - 602ص .480

) )2عبد الحميد الشواربي  -مرجع سابق  -ص .489
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ويجوز إابات الدين بالشهادة وال يعد ذلك تجاوز للكتابة ألن الكتابة هنا ليست دلي ً كام ً بل مبدأ

ابوت

بالكتابة(.)0

األحيان قد يكون مجرد بيان سلبي (أى مجرد إغفال ذكر بيان من ورقة مكتوبة) صالحاً

في بع

ألن يكون مبدأ ابوت بالكتابة فيستخلص مبدأ الابوت بالكتابة من عدم ذكر أمر من ورقة تحتويه

عادة كما لو لم يذكر الوراة فى محلر جرد أموال موراهم ديناً للمورث فسن هذا يصلح مبدأ ابوت
بالكتابة في التخالص من هذا

الدين(.)4

غنا ااي عا اان البيا ااان أنا ااه يجا ااب أن تكا ااون الورقا ااة موجا ااودة وأن يقا اادمها صا اااحب المصا االحة

للمحكما ا ا ااة فا ا ا ااسذا فقا ا ا اادت الورقا ا ا ااة أو لا ا ا اااعت ف ا ا ا ا يصا ا ا االح إابا ا ا ااات تحريرها ا ا ااا بشا ا ا ااهادة الشا ا ا ااهود
و إال إذا كان اإلابات كله جائز على أنه إذا اعتارف بهاا الخصام المتمساك بهاا لاد أخاذ اعت ارفاه

مقام وجودها وتقديمها وتقدير ما إذا كان الورقة مكتوبة أم ال مساألة قانونياة تخلاع لرقاباة محكماة
النق

(.)4

الشرط الثاني :أ تكو الكتابة صادرة م الخصم أو مم يمثله:
يجب اانياً إلعتبار الورقة المكتوبة مبدأ ابوت الكتابة أن تكون صادرة من الخصم ويقصد

بالخصم هنا والخصم الذى يحتج عليه بهذ

الكتابة()2

وتكون الكتابة كذلك إذا كانت صادرة من

الخصم شخصياً وتعتبر صادرة منه أيلاً إذا كانت صادرة من سلف فيما يجوز اإلحتجاج به من
تصرفات السلف علي الخلف كأن تكون الكتابة صادرة عن السلف فيحتج بها على الخلف

العام(.)2

تطبيقاً لذلك قلت محكمة اإلستئناف الفلسطينية بأن":سند القب

المتعلق بالفترة السابقة

النتقال العقار إلي المالك الجديد يكون قد صدر عن خصم لكون اعتبار السند مبدأ ابوت بالكتابة

ويجب أن يكون موقعاً عليه ممن يراد اإلابات عليه أو ممالة فسن الحقوق المترتبة على السلف
تنتقل إلى الخلف وال مجال ألن ينتقل من التزامه أمام المستأجر أو يدعى أن ما تم بين المستأجر

والمالك السابق ال يرتب التزامات له أو عليه ويتلح من ذلك القول أنه إذا كان يمكن السندات
المبرزة فى الدعوى مبدأ ابوت الكتابة فى مواجهة المالك السابق فمن البديهي أن تعتبر كذلك فى

مواجهة المالك الجديد".

) (0عز الدين الدناصورى وحامد عكاظ  -التعليق على قانون اإلابات  -مرجع سابق  -ص .249
) )4عبد الرزاق السنهوري  -مرجع سابق  -فقرة  -404ص .244
) )4مفلح القلا  -اإلابات  -مرجع سابق  -ص .416
) )2محمد حسين منصور  -مرجع سابق  -ص .024
) )2عبد الرزاق يس -مرجع سابق  -ص .092
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كذلك األمر تعتبر الكتابة صادرة من الخصم يحتج عليه بها اعتبارها مبدأ ابوت الكتابة متى كانت
صادرة من نائب عنه في حدود نيابته سوام كانت إتفاقية أم قانونية(.)0

على ذلك إذا صدرت الورقة من الوكيل وكانت خارج حدود وكالته أو بعد انتهام مدة

وكالته إذا كانت الوكالة محددة المدة ال يصح إعتبارها مبدأ ابوت بالكتابة هذا ما أكدته محكمة

اإلستئناف الفلسطينية":عدم إعتبار السند الصادر من الوكيل في تاريخ الحق إلنتهام وكالته مبدأ
ابوت بالكتابة يجوز معه سماع الشهادة "(.)4

كذلك ال يمكن اعتبار الورقة مبدأ ابوت الكتابة إذا كانت صاردة من شخص ال يماله ولو

كان ابنه أو زوجته أو شريكته.

هذا ما أكدته محكمة النق

المصرية حيث قلت بأنه":يجب لكي يعتبر المحرر الصادر

عمن ينوب عن الخصم المطلوب اإلابات عليه كوكيل أو ولي أو وصى مبدأ ابوت الكتابة أن
يكون صادر في حدود

نيابته"()4

صدور الورقة من الخصم إما أن يكون صدو اًر مادياً يتحقق بأن تكون الورقة بتوقيع

الخصم أو بخطه والورقة التي وقعها الخصم تكون فى الغالب دلي ً كتابياً كام ً إذا أعدت أًص ً
إلابات المدعى به وانما اقتصرت على بيانات تجعل المدعى به قريب االحتمال وعندئذ يكفى
العتبار الورقة صادرة من الخصم أن تكون ممهورة بتوقيعه دون أن تكون بخطه شريطة أن يكون

التوقيع صحيح وعلى ذلك ف يكفي أن يكون مجرد تأشيرة أو ع مة(.)2

قد تكون الورقة غير موقعه من الخصم لكنها مكتوبة بخط يد وهذا يكفي العتبار الورقة

مبدأ ابوت الكتابة فسيصال الدائن بغير توقيع يصح أن يعتبر مبدأ ابوت الكتابة وسند الدين غير

ال موقع عليه من المدين والوعد أو تعهد بالبيع وغير ذلك من العقود والدفاتر واألوراق المنزلية
طالما أنها مكتوبة بخط من يحتج عليه أو من وكيله في حدود وكالته(.)2

وأما أن تكون الورقة قد صدرت صدو اًر معنوياً والصدور المعنوى يتحقق بأن الخصم وهو

لم يوقع الورقة أو لم يكتبها بخطه  -يعتبرها كما لو كانت صادرة منه فما ً لو أن الخصم كان

أمياً وكتبت الورقة بسم ئه تعتبر من هذ الحالة صادرة دون أن يكون قد وقعها أو كتبها بخطه
وتطبيقاً لذلك قلت محكمة النق

المصرية بأن":محالر الحجوز اإلدارية التى توقع بنام على

) )0توفيق فرج  -مرجع سابق  -ص .040
) )4اسا ا ا ا ا ا ا ااتئناف فلسا ا ا ا ا ا ا ااطيني دائرررررررررررررررررة رام هللا رقا ا ا ا ا ا ا اام ( )68/248والصا ا ا ا ا ا ا ااادر بتا ا ا ا ا ا ا اااريخ 0688/6/0م منشا ا ا ا ا ا ا ااور علا ا ا ا ا ا ا ااى موقا ا ا ا ا ا ا ااع
المقتفى.http://muqta.birzeit.edu/familulaws
) )4نقا ا ا

مص ا اارى رق ا اام  94لس ا اانة 08ق والص ا ااادر بت ا اااريخ 0626/04/0م نقا ا ا ً ع ا اان مجموع ا ااة القواع ا ااد القانوين ا ااة – مرج ا ااع س ا ااابق –

القاعدة رقم  -644ص .482

) )2عبد الحميد الشواربي  -مرجع سابق  -ص .488
) )2أحمد نشأت بك  -مرجع سابق  -ص .209
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طلب المؤجر على زراعة المستأجر تعتبر قانوناً أنها صادرة من المؤجر وهى بذلك تصلح

ل حتجاج بها عليه كمبدأ ابوت الكتابة من شأن بيع األشيام المحجوزة بالقدر وبالامن الوارد

بها"(.)0

فقد تكون الورقة لم تكتب بسم ئه ولكنه أقر بما ورد فيها كمخالصة صادرة من الخصم

اآلخر تمسك بها فتعتبر كأنها صادرة منه أو دون أن تحمل توقيعه أو تكتب بيد (.)4

على أى حال فسنه يشترط لكى تكون الورقة صادرة من الخصم كشرط العتبارها مبدأ ابوت

بالكتابة أال يكون الخصم قد أنكر الخط أو التوقيع إذا كانت الورقة عرفية أو طعن فيها بالتزوير

إذا كانت الورقة رسمية فسذا أنكر الخصم الورقة أو طعن بها ف بد من تأكيد نسبتها إليه وفقاً لما

هو عليه الحال من صحة األوراق العادية حتى يأخذ بها فى اإلابات(.)4

وكون الورقة صادرة من الخصم أو ممن له صفة من تمايل الخصم أو من تمايله للخصم

هو الركن الجوهرى من مبدأ الابوت الكتابة ألنه يصل الورقة بالخصم ويجعلها حجة عليه وهذ
مسألة من مسائل القانون تخلع لرقابة محكمة النق

الشرط الثالث :أ تجعل المدعى به قريب االحتمال:

(.)2

يشترط أن تكون الورقة المقدمة كمبدأ ابوت الكتابة من شأنها أن تجعل المدعى به قريب
االحتمال معني ذلك أن يكون من شأن الورقة جعل الواقعة المراد إاباتها مرجحة الحصول وأن
هناك قرينة على صحتها وبذلك تعتبر دلي َ كتابياً ناقصاً يمكن تكملته بشهادة

الشهود(.)2

هذا الشرط أكدته المحاكم الفلسطينية على إخت ف أنواعها فقد قلت محكمة النق

الفلسطينية على أن":يجوز إابات اإلجارة بشهادة الشهود إذا وجد مبدأ ابوت بالكتابة من شأنه أن
يجعل وجود المدعى به قريب االحتمال"(.)9

فقد أكدته محكمة اإلستئناف الفلسطينية حيث قلت بأنه " يشترط فى ورقة مبدأ الكتابة أن

يكون من شأنها جعل ما قدم فى هذ الورقة وااللتزام مدعي به قريب االحتمال"(.)8

من الممكن ولع عدة لوابط لإلستئناس بها من قبل القالى فى تقدير ما إذا كان مبدأ

الابوت بالكتابة من شأنه أن يجعل الواقعة المراد إاباتها قريبة
) )0نقا ا ا

االحتمال(:)0

مص ا اارى رق ا اام  86س ا اانة  2ق والص ا ااادر بت ا اااريخ  - 0649/4/06نقا ا ا ً ع ا اان مجموع ا ااة القواع ا ااد القانوني ا ااة  -مرج ا ااع س ا ااابق -

القاعدة رقم  -604ص .481

) )4عبد الرازق السنهورى  -مرجع سابق  -فقرة رقم  -408ص .246
) )4عبد الحميد الشواربي  -مرجع سابق  -ص .448
) )2مفلح القلا  -اإلابات  -مرجع سابق  -ص .404
) )2توفيق فرج  -مرجع سابق  -ص .044
) )9نق ا ا ا ا ا ا ا

فلطسا ا ا ا ا ا اايني دائررررررررررررررررة رام هللا رقا ا ا ا ا ا اام ( )4112/044والصا ا ا ا ا ا ااادر بت ا ا ا ا ا ا اااريخ 4119/2/4م  -منشا ا ا ا ا ا ااور علا ا ا ا ا ا ااى موق ا ا ا ا ا ا ااع

المقتفى .http://muqta.birzeit.edu/familulaws
) )8اسا ا ا ااتئناف فلسا ا ا ااطيني دائرررررررررة رام هللا رقا ا ا اام ( )4110/042والصا ا ا ااادر بتا ا ا اااريخ 4100/2/41م  -منشا ا ا ااور علا ا ا ااى موقا ا ا ااع المقتفا ا ا ااى
.http://muqta.birzeit.edu/familulaws
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 -0ورقة كان من الممكن أن تكون دلي ً كتابياً كام ً على الواقعة المراد إاباتها :ماال ذلك
األوراق الرسمية أو العرفية إذا نق

شرط من شروط صحتها التى تطلبها القانون فهى لم تعد

تصلح ألن تكون دلي ً كام ً فتنقلب إلى مبدأ الابوت بالكتابة كالورقة الرسمية إذا شابها
عيب الشكل ولم تصلح ألن تكون ورقة عرفية فسنها تصلح ألن تكون مبدأ ابوت الكتابة.

ام
 -4ورقة تشير إلى الواقعة المراد إاباتها ولكنها من غير الممكن أن تكون دلي ً كتابياً لها سو ً
كانت اإلشارة إيجابية أو سلبية ماال ذلك كتاب يرسله المدين يذكر فيه الديون الاابتة فى
ذمته دون أن يذكر مقدارها وشروطها أو كتاب يرسله شخص آلخر يتكلم فيه عن بيع أو

قر

العقد.

بغ

أو عقد خر فهذا الكتاب يصلح أن يكون مبدأ ابوت الكتابة لد صاحبه علة وقوع هذا
النظر عن نوع اإلشارة فسنه يجب أن يكون من شأنها أن تجعل الورقة قريبة

االحتمال ومرجحة الحصول فما ً االتفاق المكتوب بين شخصين على جواز إابات العقود المبرمة

بينهما بالشهادة ال يصلح ألن يكون مبدأ الابوت بالكتابة إلابات عقد إبرام هذا االتفاق إذ أن هذا
اإلتفاق المكتوب ليس من شأنه أن يجعل العقد المدعى به قريب االحتمال أو مرجح الحصول.

 -4ورقة تابت واقعة أخري لها ارتباط وايق بالواقعة المراد إاباتها ويكون ابوت هذ الورقة األخرى
من شأنه أن يجعل الواقعة المراد إاباتها قريبة اإلحتمال.

ماال ذلك إذا قرر الدائن المرتهن شطب الرهن فسن هذا التقرير يعتبر مبدأ الابوت

بالكتابة على الوفام بالرهن ذلك أن الدائن المرتهن ال يرلى عادة بشطب الرهن قبل أن يستوفي
حقه وتقرير الدائن لشطب الرهن ورقة تابت رلام الدائن بهذا الشطب والواقعة المراد إاباتها هى

وفام الدين الملمون بالرهن وابوت الواقعة األولي يجعل الواقعة المراد إاباتها قريبة اإلحتمال.

تقري ا اار م ا ااا إذا كان ا اات الورق ا ااة (الكتاب ا ااة) تجع ا اال الواقع ا ااة الم ا اادعى به ا ااا قريب ا ااة االحتم ا ااال أم

ال مس ا ا ا ااألة مول ا ا ا ااوعية ال تخل ا ا ا ااع لرقاب ا ا ا ااة محكم ا ا ا ااة ال ا ا ا اانق

( )4ه ا ا ا ااذا م ا ا ا ااا أكدت ا ا ا ااه محكم ا ا ا ااة

اإلس ا ااتئناف الفلس ا ااطينية حي ا ااث قل ا اات":يخل ا ااع تق ا اادير الورق ا ااة الص ا ااادرة م ا اان الخص ا اام م ا اان جه ا ااة
كونها تجعل اإلابات قريب االحتمال أو ال تجعله الي محكمة المولوع"(.)4
وأكدت ا ا ااه محكم ا ا ااة ال ا ا اانق

المصا ا ا ارية حي ا ا ااث قل ا ا اات ب ا ا ااأن":إن تحص ا ا اايل مفه ا ا ااوم الورق ا ا ااة

الم ا اراد اعتبارها ااا مبا اادأ الابا ااوت بالكتابا ااة والحكا اام علا ااى أسا اااس ها ااذا التحصا اايل با ااأن الورقا ااة تجعا اال

) )0وهذ اللوابط لإلستئناس فقط فالقالي غير مجبر قانوناً باألخذ بها فالقالي في هذا الشأن ال يخلع لرقابة محكمة النق
) ) 4وبذلك يختلف هذا الشارط عان بااقي الشاروط مان حياث خلاوعه لمحكماة الانق
يخلعان لرقابة محكمة النق

.

فالشارطان األوالن يعتباران مان مساائل القاانون فهماا

أما الشرط الاالث  -قرب اإلحتمال  -من مسائل الواقع وال يخلع لرقابة محكمة النق

.

) )4اسا ا ا ااتئناف فلسا ا ا ااطيني دائررررررررررة رام هللا رقا ا ا اام ( )4118/498والصا ا ا ااادر بتا ا ا اااريخ 4116/01/49م منشا ا ا ااور علا ا ا ااى موقا ا ا ااع المقتفا ا ا ااى
.http://muqta.birzeit.edu/familulaws
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األم ا اار الما ا اراد اابات ا ااه قريا ا اب اإلحتم ا ااال أو ال ه ا ااو م ا اان قبي ا اال فه ا اام الواق ا ااع م ا اان ال ا اادعوى فم ا ااا تا ا ا ار
محكمة المولوع من شأنه ال يقبل الطعن القانون"(.)1

الفرع الثاني

وجود مانع م الحصول علي الدليل الكتابي
نصت المادة ( )4/80من قانون البينات الفلسطيني على أنه -0":ال يجوز اإلابات بشهادة

الشهود فيما كان يجب إتباعه بالكتابة.

-4إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي أو إذا كان العرف والعادة
ال يقليان بربط االلتزام بسند كتابي يعتبر مانعاً مادياً أال يوجد من يستطيع الكتابة أو أن يكون
طالب اإلابات شخصاً االااً لم يكن طرفاً فى العقد ويعتبر مانعاً أدبياً القرابة بين الزوجين أو ما بين

األصول والفروع أو ما بين الحواشي حتى الدرجة الاالاة أو بين أحد الزوجين وأبوى الزوج اآلخر
أو بين الخطيب وخطيبته"

يقابل هذ المادة نص المادة ( )0/94التى نصت على "يجوز كذلك اإلابات بشهادة

الشهود فيما كان يجب إاباته بدليل كتابي:

أ -إذا وجد مانع مادى أو أدبي يحول دون الحصول علي دليل كتابي".

يتلح من النصوص السابقة أنه إذا وجد مانع من الحصول علي الكتابة إلابات تصرف

قانوني كان الواجب إاباته بالدليل الكتابي فسنه يجوز إابات هذا التصرف بالشهادة(.)4
عار

كما يتلح أن المانع الذي يبرر قيام هذا اإلستانام ليس مانعاً مطلقاً بل هو مانع نسبي
ال يرجع إلى طبيعة التصرف بل يرجع إلى الظروف التي انعقد فيها التصرف

ذاته()3

وتتفق النصوص سالفة الذكر مع المنطق وتوجه العدالة ذلك ألن القانون حينما يستلزم الكتابة فى
اإلابات إنما يفتر

إمكان الحصول عليها فسذ حالت ظروف خاصة دون ذلك ف يكون المنطق

وال العدل محاسب صاحب الحق علي عدم الحصول علي الكتابة وحرمانه إابات حقه إذ ال قبل

ألحد بالمستحيل(.)2

ل ا ا ا ا ا ااذلك يج ا ا ا ا ا ااب عل ا ا ا ا ا ااي المحكم ا ا ا ا ا ااة أن تب ا ا ا ا ا ااين ظ ا ا ا ا ا ااروف الح ا ا ا ا ا ااال الت ا ا ا ا ا ااي منع ا ا ا ا ا اات م ا ا ا ا ا اان

الحصا ا ا ااول علا ا ا ااي الا ا ا اادليل الكتا ا ا ااابي ها ا ا ااذا ما ا ا ااا أكدتا ا ا ااه محكما ا ا ااة الا ا ا اانق

المص ا ا ا ارىة":صا ا ا االة الق اربا ا ا ااة

مهم ا ا ا ا ااا كان ا ا ا ا اات درجته ا ا ا ا ااا ال تعتب ا ا ا ا اار ف ا ا ا ا ااي ذاته ا ا ا ا ااا مانعا ا ا ا ا ااً أدبيا ا ا ا ا ااً يح ا ا ا ا ااول دون الحص ا ا ا ا ااول عل ا ا ا ا ااي

الكتاب ا ا ااة وما ا ا اان اا ا ا اام ف ا ا ااسن اقتصا ا ا ااار الحكا ا ا اام المطع ا ا ااون فيا ا ا ااه علا ا ا ااي قول ا ا ااه إن البنا ا ا ااوة تقا ا ا ااوم مانع ا ا ا ااً

) )0نق

مصرى رقم  22و 82لسنة 09ق والصادر بتاريخ 0628/2/44م نق ً عن سعيد شعله  -مرجع سابق  -ص .442

) )4عبد المجيد الشواربي – مرجع سابق – ص .408

) )4عز الدين الدناصوري وحامد عكاظ – مرجع سابق – ص .224
) )2عبد العزيز المرسي – مرجع سابق – ص .448
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أدبي ا ا ا ااً م ا ا ا اان حصا ا ا ااول اإلب ا ا ا اان علا ا ا ااي عق ا ا ا ااد كتا ا ا ااابي م ا ا ا اان أبيا ا ا ااه دون أن يب ا ا ا ااين ظا ا ا ااروف الح ا ا ا ااال

التي تبرز ذلك يجعله مشوباً بالقصور"(.)0

وهذا لم يعرف قانون البينات الفلسطيني وقانون اإلابات المصرى المقصود بالمانع وانما

إكتفت بيان أنواعه وهى إما مانع مادى أو مانع أدبي .

نستعرض فيما يلي أنواع المانع التى يحول دو الحصول علي دليل كتابي وصورة وذلك علي

النحو اآلتي:

أوال  :المانع المادي وصوره:
ويقصد المانع المادي بأنه حاله ما إذا نشأ التصرف القانوني في ظل ظروف لم يكن
ألصحابه المصلحة متسعاً من الوقت أو وسيلة للحصول على دليل

كتابي"()4

أوهو الحالة التي يمنع فيها الحصول علي المحرر المكتوب بسبب ظروف إستانائية أو

حوادث مفاجئة كالحريق أو

الفيلان(.)4

هذا فقد ولع قانون البينات الفلسطيني صو اًر للمانع المادي وي حظ بأن الصور التى

أوردها قانون بينات الفلسطيني وردت على سبيل الماال ال الحصر في حين لم يورد قانون اإلابات

المصرى صو اًر للمانع المادي ويرى الباحث بأن المشرع المصرى كان أكار توفيقاً من المشرع

الفلسطيني في عدم إيراد صو اًر للمانع المادي حيث أن تقدير المانع مسألة مولوعية يجب على

القالي أن يبحث كل واقعه على حد كما أن الصور التى أوردها المشرع الفلسطيني جامت على
سبيل الماال ال الحصر.

نستعرض هذه الصور على النحو اآلتي:

 -0ال يوجد م

يستطيع الكتابة :وهذا ما نصت عليه المادة ( )4/80من قانون البينات

الفلسطيني على أن":يعتبر مانعاً مادياً أال يوجد من يستطيع الكتابة" ويتصور هذا الشرط في

البيئة التي ال ينتشر فيها اإللمام بالكتابة انتشا اًر كافياً بحيث يصعب العاور فيها على شخص
يستطيع أن يكتب السند الواجب إعداد

للتصرف()2

وان كان الباحث يرى بأن من النادر أن

تتحقق صورة هذا المانع خصوصاً مع إنتشار الكتابة والزيادة الملحوظة في نسبة المتعلمين.

على أي حال فسنه يجب على القالي أن يتحقق من قيام هذ الصورة وذلك بالرجوع إلى

البيئة التى أبرم فيها التصرف فل ً على أنه يقع على عاتق المتمسك بهذا المانع عبم

) )0نق

مصرى رقم  229سنة  42ق والصادر بتاريخ  0681/0/8نقا ً عان مجموعاة القواعاد القانونياة – مرجاع ساابق – القاعادة رقام

 – 886ص .402

) )4سامي مقداد – مرجع سابق – ص .402
) )4إياد محمد عارف سد – مدى حجية المحررات اإللكترونية في اإلابات – رسالة ماجستير – جامعة النجاح –  -4116ص .019
) )2سامي مقداد – مرجع سابق – ص .409
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إقامة الدليل على تعذر وجود من كان يستطيع كتابة السند فى الظروف التى انعقد فيها

التصرف ويجوز له إابات ذلك بكافة طرق اإلابات(.)0

وقد اار خ ف بين فقهام القانون حول هذ الصورة

فمنهم من يرى أن هذ الصور من

المانع ال يعتد بها إال في القوانين التي نصت عليها كقانون البينات الفلسطيني وال يعتد بها فى

القوانين التي لم تنص عليها مانعاً يبرر اإلابات بالشهادة كقانون اإلابات المصرى.
بيما يرى البع

اآلخر إلى عكس ذلك حيث يروا أن هذة الصورة يعتد بها فى ظل

القوانين التى نصت عليها والتى لم تنص عليها ويبرروا ذلك بقولهم أن القوانين التي أشارت إلي
هذا المانع اكتفت بذكر بوجه عام ولم تبين صور فل ً إلى أن القوانين التي أوردت بع

صور

هذا المانع أوردتها على سبيل الماال ال الحصر كما أن تقدير المانع مسألة مولوعية فيجوز

ل لقالي أن يبحث كل واقعه على حد فسذا ابت لديه بأنه لم يكن هناك من يستطيع أن يكتب
التصرف في السند كان للقالي أن يعتبر ذلك مانعاً يسوغ إابات التصرف بالشهادة(.)4

ويرى الباحث بأن الرأي الااني هو الصحيح وهو الذي يتفق مع صحيح القانون وذلك لقوة

وحجته وأسبابه.

ب -أ يكو طالب اإلثبات شخصا ثالثا لم يك طرفا في العقد:
مما

يقصد بالشخص الاالث هنا :هو الذي لم يكن طرفاً في العقد المطعون بصحته ولم يكن

فيه()4

ويحق للشخص الاالث فى هذ الحالة أن يابت التصرف بكافة طرق اإلابات بما فيها

الشهادة وذلك إذا كانت له مصلحة مشروعة متعلقة بهذا التصرف(.)2

ويعتقد الباحث أن المشرع الفلسطيني قد أخطأ عندما أورد هذ الحالة من لمن صور

المانع المادي وذلك ألن الشخص الاالث (الغير) يستطيع إابات التصرف بكافة طرق اإلابات ال
اعتبار قيام المانع من الحصول على الدليل الكتابي بل على اعتبار أن التصرف القانوني بالنسبة

له واقعة مادية.

على ذلك فسنه يجوز إابات الصورية بكافة طرق اإلابات إلنها بالنسبة إليه عمل مادي

ليس بسمكانه أخذ كتابه بها وال يستطيع الحصول على كتاب إلابات صورية لم يكن طرفاً فيها

كما أن ورقة اللد التى نظمها العاقدات تكون سرية بينهما وموجه لد .

ونؤكد على أن األمالة السابقة المشار إليها أوردها قانون البينات الفلسطيني على سيبل

الماال ال الحصر وأن الموانع كايرة نذكر منها الواقعة اإللط اررية التي يلطر فيها شخص أن
) )0عز الدين الدناصورى وحامد عكاظ – مرجع سابق – ص .228
) )4مشار إليه لدى – عز الدين الدناصورى وحامد عكاظ – مرجع سابق – مرجع سابق – ص .222
) )4مفلح القلا – اإلابات – مرجع سابق – ص .408
) )2سامي مقداد – مرجع سابق – ص .409
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يودع أمواله لدى شخص خر نتيجة خطر يتهدد وال تسمح له الظروف من الحصول على دليل
كتابي من المودع لديه يابت فيه مقدار هذ الوديعة ففي هذ الحالة يجوز للمودع أن يابت هذ

الوديعة بشهادة الشهود إذا استطاع أن يابت سبب اإليداع وحالة اإللطرار(.)0

كذلك يقوم المانع المادي من الحصول على دليل كتابي في حاالت أخرى غير منظورة

يتعذر فيها الحصول على دليل لعدم وجود فسحة من الوقت كمن يقر

مساف اًر على وشك

الرحيل بالباخرة أو الطائرة مبلغاً من المال يزيد عن النصاب إذ في متل هذ الحالة ال يتسع الوقت

الحصول على دليل كتابي(.)4

علي أي حال فسن تقدير قيام المانع يترك لقالي المولوع دون معقب عليه وهذا ما

أكدته محكمة النق

المصرية حيث قلت":إن تقدير قيام المانع من الحصول على الدليل الكتابي

هو مما يدخل فيها قالي المولوع ب معقب عليه"(.)4

لك ا اان ال يش ا ااترط القال ا ااي وجا ا اوب قي ا ااام ه ا ااذا التق ا اادير أن يؤس ا ااس قل ا ااائه عل ا ااى أس ا ااباب

س ااائغة وه ااذا م ااا أكدت ااه محكم ااة ال اانق

المصا ارية حي ااث":تق اادير قي ااام الم ااانع م اان الحص ااول عل ااى

دليل كتابي يستقل به قالي المولوع وجوب قيام هذا التقدير على أسباب

ثانيا :المانع األدبي وصورة:

سائغة"()2

ويقوم المانع األدبي على ظروف نفسيه أحاطت انعقاد التصرف القانوني إذا كانت هذ

الظروف يستحيل معها أدبياً الحصول على دليل كتابي(.)2

فقالي المولوع هو الذي يقدر هذ اإلستحالة عن طريق استخ صها من ظروف

الدعوى وع قة الخصوم بعلهم ببع
هذا ما أكدته محكمة النق

وما اعتاد عليه الناس من الناحية اإلجتماعية والخلقية

المصرية حيث قلت أن":تقدير المانع من الحصول على سند كتابي

وان كان من األمور الواقعية التي يستقل بها قالي المولوع إال أنه يتلمن عليه أن يؤسس

قلام من ذلك علي أسباب سائغه"(.)9

على أي حال فسن مجال إعمال المانع األدبي هو التصرفات القانونية حيث يترتب على ذلك أن

المانع الذي يبرر قيامه ليس مطلقاً وانما هو نسبي ال يرجع إلى طبيعة التصرف بل إلى الظروف
) )0محمد حسين منصور – مرجع سابق – ص .028
) )4نبيلة رس ن – مرجع سابق – ص .068
) ) نق ا ا ا

مصا ا ااري رقا ا اام 020سا ا اانة 08ق والصا ا ااادر بتا ا اااريخ0626/0/9م نق ا ا ا ً عا ا اان مجموعا ا ااة القواعا ا ااد القانونيا ا ااة مرجا ا ااع سا ا ااابق –

) )2نقا ا

مص اارى رق اام  26س اانة 28ق و الص ااادر بت اااريخ 0664/4/42م نقا ا ً ع اان إبا اراهيم س اايد أحم ااد – التعلي ااق عل ااى ق ااانون اإلاب ااات

3

القاعدة رقم  896ص .481

فى المواد المدنية والتجارية والجنائية من لوم الفقه والقلام – دار العدالة – دون سنة نشر – ص .84
) )2هشام زوين – مرجع سابق – ص .84
) )9نقا ا ا

مص ا اارى رق ا اام 229س ا اانة  42ق والص ا ااادر بت ا اااريخ 0681/0/8م نقا ا ا ً ع ا اان مجموع ا ااة القواع ا ااد القانوين ا ااة – مرج ا ااع س ا ااابق –

القاعدة رقم ( -)888ص .484

155

التى انعقد فيها أو لحقته وعلى ذلك فصلة النسب مهما كانت درجتها ال تعتبر من ذاتها مانعاً

أدبياً يحول دون الحصول على سند كتابي بل المرجع لذلك ظروف الحال التى تقدرها محكمة

المولوع(.)0

واذا قام هذا المانع فسنه يجوز إاباته بالكتابة وهذا ما أكدته محكمة النق

الفلسطينية التى

قلن على أن ":الموانع األدبية تمنع من كتابة اإللتزام فالدعوى المقامة بين أخوة بينهم موانع أدبية
ال يشترط فيها اابات االلتزام بالكتابة"(.)4

هذا وقد أورد قانون البينات الفسطيني من المادة ( )4/80منه على عدة صور للمانع

األدبي نستعرلها على النحو اآلتي:

أ -صلة الزوجية:

نصت المادة ( )4/80من قانون البينات الفلسطيني صراحة على هذ الحالة فسذا ما ابت

هذ الع قة تحتم على القالي اعتبارها مانعاً من الحصول على الدليل الكتابي إلابات تصرف

قانوني كسابات وفام بدين ما بينهما أو إابات قر

أو تصرف قانوني خر(.)4

ويعتبر مدى اعتبار الع قة الزوجية مانعة من األمور المولوعية التى تختلف من

الدعاوى يحسب ظروفها(.)2

وان كان األصل قيام المانع األدبي الذى يمنع من الحصول على الدليل الكتابي إال أنه قد

يعتاد الزوجات على كتابة تصرفاتها القانونية بشرط توافر عنصر االعتياد(.)5

فأحياناً ال تكون رابطة الزوجية موحية بالاقة وقيامها بين الزوجين كذلك الحال إذا ما

إعتاد الزوجات على ربط معام تها بالدليل الكتابي فسذا وعلى أي حال فسن وجود محرر كتابي
بين الزوجين ال يمنع من قيام المانع األدبي الذى يحول دون الحصول علي دليل كتابي إذا توفرت

شروطه وهذا ما قررته محكمة النق

المصرية حيث قلت بأن":التوكيل الصادر إلى الطاعن من

زوجته لتحصيل نصيبها من الريع وتوقيعه على كشوف الحساب التى تسلم بموجبها هذا النصيب
مما يتولى إدارة العقار ليس من شأنه أن ينفي قيام المانع األدبي من ع قة الطاعن مع

زوجته"()9

) )0نقا ا ا

مص ا اارى رق ا اام  681س ا اانة 28ق الص ا ااادر بت ا اااريخ 0680/4/42م نقا ا ا ً ع ا اان مجموع ا ااة القواع ا ااد القانوني ا ااة – مرج ا ااع س ا ااابق –

) )4نقا ا ا ا ا ا

فلس ا ا ا ا ااطيني دائررررررررررررة رام هللا رق ا ا ا ا اام ( )44/440الص ا ا ا ا ااادر بت ا ا ا ا اااريخ 4112/2/42م منش ا ا ا ا ااور عل ا ا ا ا ااي موق ا ا ا ا ااع المقتف ا ا ا ا ااى

القاعدة رقم ( – )884ص .484

.http://muqta.birzeit.edu/familulaws
) )4سامي مقداد – مرجع سابق – ص .408
) )2نق

مصارى رقام  48و 21سانة 6ق والصاادر بتااريخ 0621/0/00م نقا ً عان مجموعاة القواعاد القانونياة – مرجاع ساابق – القاعادة

رقم  -892ص .496

) )2مفلح القلا – اإلابات – مرجع سابق – ص .408
) )9نق

مصرى رقم 826سنة  24الصادر بتاريخ 0689/4/4م نق ً عن مجموعة القواعد القانونية – مرجاع ساابق –

رقم  -861ص .482
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القاعادة

ويمتد قيام المانع إلى الع قة بين الخطيب وخطيبته هذا ما قدرته المادة ( )4/80من قانون البينات

الفلسطيني بقولها":أو بين الخطيب وخطيبته".
وكذلك أكدته محكمة النق

المصرية حيث قلت بأن":فترة الخطبة وعلى ما جري به

العرف لها سمتها الخاصة التى تفر

على الخطيبين وأسرتيهما سلوكاً حميماً يته التوادد

والمجاملة لما للطرف اآلخر وهو ما ال ي ئم التعامل بالكتابة من شأن أدام المهر أو تقديم الشبكة

وما فى حكمها من الهدايا المتعارف عليها فسن هذ الفترة تعد بذاتها مانعاً أدبياً يحول دون
الحصول على دليل كتابي من هذا الخصوص ويجوز اإلابات بشهادة الشهود"(.)0
على ذلك فسذا سلم الخاطب بع

الهدايا أو أقر

الخاطب خطيبته مبلغ من المال يزيد

عن النصاب ولم يتم الزواج طالب به جاز إابات الدعوى بالبينة إذ يوجد من هذ الظروف مانع

أدبي حال دون الحصول على دليل كتابي(.)4

ب -المانع األدبي بي األقارب بالنسب:

هذا ما قررته المادة( )4/80من قانون البينات الفلسطيني بقولها" يعتبر مانعاً أدبياً القرابة

بين الزوجين أو ما بين األصول والفروع أو ما بين الحواشي إلى الدرجة الاالاة"

يتلح من النص السابق أن قانون البينات الفلسطيني قد حدد وعلى سبيل الحصر القرابة

التى تشكل مانعاً أدبياً من الحصول على دليل كتابي وهي قرابة
والفروع()2

والحواشي حتى الدرجة الاالاة(.)2

النسب()4

ما بين األصول

وعلى ذلك فسنه يخرج من نطاق إعمال المانع الدبي ويوجب عليه اإلابات بالكتابة كل من

هو قريب بعد الدرجة الاالاة.

عل ااى أي ح ااال ف ااسن قال ااي المول ااوع ه ااو ال ااذي يح اادد ك ااون الق ارب ااة الم اادعا مانع ااة م اان

الحصول على الدليل الكتابي بالحق المتنازع فيه أو غير مانعة ذلك ألنه ال القرابة من ذاتها مانعااً

) )0نق

مصرى رقام  0196سانة 62ق والصاادر بتااريخ  /01ينوياو 0664/م مشاار إلياه لادى – ساامي مقاداد – مرجاع ساابق –

ص

.441
) (4عز الدين الدناصورى وحامد عكاظ – التعليق على قانون اإلابات – مرجع سابق – ص .222
) ) ويقصا ااد بق اربا ااة النسا ااب :ها ااى الصا االة با ااين الشا ااخص وما اان يجمعها اام با ااه أصا اال مشا ااترك س ا اوام ما اان ناحيا ااة األب أو ما اان ناحيا ااة األم.
3

(عبد القادر الفار -المدخل بدراسة العلوم القانونية – الطبعة األولي – 0662م مكتبة دار الاقافة للنشر والتوزيع – عمان – ص .096
) )2ويعرف هذا النوع من القرابة بسسم القرابة المباشرة وهى التاى تقاوم علاى تسلسال عماودي باين مان تجمعهام وحادة الادم واألصال هاو مان
نازل أو انحادر مناه الفارع كاااألب واألم والفارع هاو مان انحادر األصاال كااالبن والبنات بالنسابة إلاى األم(.نبياال ساعد – المادخل إلاى القااانون –
الجزم الااني – دون طبعة –  -4111دار المعرفة الجامعية – ص .)028
) )2ويعرف هذا النوع من القرابة أيلاً قرابة الخط المنحرف وهى قرابة يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحادهم فرعااً ل خار ماال ق ارباة
األخ ألخيااه وتحسااب درجااة هااذا النااوع ماان الق اربااة علااى أساااس عااد الاادرجات جهااو اًر ماان الفاارع إلااى األصاال المشااترك إلااى الفاارع األخاار الااذى

يتف ا اارعن األص ا اال المش ا ااترك وك ا اال ف ا اارع فيم ا ااا ع ا اادا األص ا اال يعتب ا اار درج ا ااة فم ا ااا ً األخ قري ا ااب م ا اان الدرج ا ااة الاانية(.موس ا ااي أب ا ااو مل ا ااوح -

مدخل للعلوم القانوينة – مرجع سابق – ص .)40
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أدبيااً يحااول دون الحصااول علااى سااند كتااابي باال المرجااع ماان ذلااك إلااى ظااروف الحااال التااى يقاادرها
القالي(.)0

هذا وقد أيدت محكمة النق

حقوقه بشهادة الشهود نحو أخيه"(.)4

الفلسطينية هذا المبدأ حيث قلت بأنه " يجوز ل خ إابات

كما ويزول المانع األدبي بين األقارب باالعتماد على الكتابة ذلك أنه ليس هناك ما يمنع

الطرفين من إعداد الدليل الكتابي حيث أن ص ت القرابة ال تقوم على الاقة المتبادلة التى تقرر
وجود المانع األدبي أو إذا كان هناك من الخصام الذى ينفي وجود الاقة بين األقارب ومن كل

الحاالت فسن تقدير هذا المانع من عدمه يعود إلي قالي المولوع(.)4

تجدر اإلشارة إلى أن القرابة التي تتجاوز الدرجة الاالاة فهذ القرابة غير مشمولة بنص

المادة ( )4/80من قانون البيات الفلسطيني إال أنه يعود للقالي تقديرها حسب الواقعة المطروحة
عليه وباعتبارها من الص ت العائلية.

ج -المانع األدبي وعالقة

المصاهرة(:)4

هذا ما قررته المادة( )4/80من قانون البينات الفلسطيني بقولها "يعتبر مانعاً أدبياً القرابة

بين أحد الزوجين وأبوي الزوج اآلخر".

يتلح من النص السابق حصر قيام المانع األدبي بين والد ووالدة زوجته وبين الزوجة

ووالد ووالد زوجها على اعتبار أن هذ المصاهرة تحول من الناحية النفسية إابات المعام ت فيما
بينها بالكتابة(.)2

على ذلك فيخرج من نطاق المانع األدبي أخ وأخت الزوجة والعكس ألن الع قة فيما بينهم

ال تشكل مانعاً أدبياً يجيز اإلابات

بالشهادة(.)9

ويزول المانع األدبي بين أحد الزوجين وأبوى الزوج اآلخر إذا تم كتابه التصرف أو إذا

تبين من ظروف الدعوى أنه ليس هناك ما يمنع الطرفين من إعداد الدليل الكتابي حيث أن ص ت
القربى ال تقوم على الاقة المتبادلة التي تقرر وجود المانع األدبي أو إذا تواجد الخصام الذى ينفي
الاقة بينهم.

) )0نق

مصرى رقم  91سنة 44ق والصادر بتاريخ  0622/2/2نق ًعن مجموعاة القواعاد القانونياة  -مرجاع ساابق -القاعادة رقام 880

) )4نق

فلسطيني رقم  4114/0والصادر بتاريخ 4112/2/42م مشار إليه لدى سامي مقداد  -مرجع سابق  -ص .406

 -ص.480

) )4مفلح القلا  -االابات  -مرجع سابق  -ص .442
) )2يقصد بقرابة المصاهرة :هى قرابة التاى تحصال بسابب الازواج والتاى تقاوم باين أحاد الازوجين وأقاارب الازوج األخار فقرياب أحاد الازوجين
قرابة مباشرة أو غير مباشرة يعتبر قريباً بالمصاهرة للزوج األخر وبانفس الدرجاة (خالاد الزغباي ومناذر الفلال  -المادخل إلاى علام القاانون -

الطبعة الاانية  -0688 -مكتبة دار الاقافة للنشر والتوزيع  -ص  404موسى أبو ملوح  -المدخل  -مرجع سابق  -ص .40
) )2مفلح القلا  -البينات  -مرجع سابق  -ص .024
) )9مفلح القلا  -اإلابات  -مرجع سابق  -ص.442
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ويؤخذ على النص سالف الذكر بأن فرق بين القرابة والمصاهرة على الرغم من أن القرابة

نوعان قرابة بالنسب وقرابة بالمصاهرة ولذلك كان من األفلل لو أن المشرع إستخدم لفظ قرابته
فقط دون أن يستخدم لفظ مصاهرته وذلك ألن المصاهرة تدخل فى معنى القرابة.

تجدر اإلشارة فى نهاية الحديث عن صور الموانع األدبية إلى أن هذ الصور التي أوردتها

المادة ( )80من قانون البينات الفلسطيني قد وردت على سبيل الماال ال الحصر.

على ذلك فسنه يجوز للقلام وللفقهام استنباط موانع أدبية أخرى من ع قات بين الناس

غير المذكورة فى هذا النص ومن هذ األمالة وأشهرها ع قة الخدمة فالع قة ما بين المخدوم
والخادم ال تسمح تبعاً للظروف للحصول على دليل

كتابي()0

والع قة بين صاحب المصنع

وعامله والع قة ما بين رب العمل وكاتبه والع قة بين والد التلميذ والمعلم كذلك صلة الجوار بل

مركز الشخصي االجتماعي يعتبر في حد ذاته مانعاً أدبياً(.)4

على أى حال فسن محكمة المولوع هى التى تفصل فى وجود هذ الموانع من عدمها

ودون رقابة محكمة النق

متى كان تقديرها مبنياً وقائماً على أسباب
الفرع الثالث

سائغة(.)4

العرف والعادة
نصت المادة ( )4/80من قانون البينات الفلسطيني على هذ الحالة حيث جام نصها "إذا

كان العرف والعادة ال يقليان بربط اإللتزام بسند كتابي".

يتلح من النص السابق بأنه يجوز اإلابات بشهادة الشهود إذا كان العرف والعادة ال

يقليان ربط اإللتزام بسند كتابي وهنا يزداد اتساع النطاق من قاعدة الدليل الكتابي إذ ال يكون

المانع المادى راجعاً إلى وجود عذر بل إلى مجرد ما جرت به العادة
المري

والعرف(.)2

ماال ذلك مهنة الطب فسن الطبيب من أكار الظروف ال يحصل على دليل كتابي من
بما اتفقا عليه من حيث أحد الع ج بل قد ال يتفقان أص ً على األجر ويطلب الطبيب

أجر بعد ذلك وفقاً للعرف الجارى دون أن يطلب منه تقديم دليل كتابي حتي ولو زاد عن

النصاب()2

حائك الم بس ال يأخذ عادة ورقة مكتوبة من عميله فيجوز إابات حقه فى ذمة

) )0قل ا ا اات محكم ا ا ااة اإلس ا ا ااتئناف المصا ا ا ارية ب ا ا ااأن "ص ا ا االة الخ ا ا ااادم بس ا ا اايدة وط ا ا ااول م ا ا اادة خدمت ا ا ااه عن ا ا ااد تعتب ا ا اار م ا ا اان الموان ا ا ااع األدبي ا ا ااة "
(إس ااتئناف مص اارى رق اام  48س اانة  0648مش ااار إلي ااه ل اادى عبا ااد الا ارازق الس اانهوري  -مرج ااع س ااابق  -فقا ارة  - 448ه ااامش رقا اام (- )2
ص .292
) )4عبد الرزاق السنهوري  -مرجع سابق  -فقرة رقم  - 448ص .294
) )4نق

مصرى رقم  229سنة 42ق والصادر بتاريخ 0681/0/8م مجموعاة القواعاد القانونياة  -الم ارجاع الساابق  -القاعادة رقام ()888

 ص.484) )2عبد الرازق السنهورى  -مرجع سابق  -فقرة رقم  -442ص .228
) )2عبد الحميد الشواربى  -مرجع سابق  -ص .444
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العميل بالبيتة حتى لو زادت القيمة عن النصاب كذلك جرى العرف والعادة من تعامل مدير

المطعم مع الزبائن إذ من غير المتصور أن يقوم صاحب المطعم بسعداد سند كتابي مقدماً عن
قيمة ما يطلبو من مأكوالت حتى ولو زادت عن

النصاب(.)0

الفرع الرابع

فقدا الدائ سنده كتابي بسبب ال يد له فيه
نصت المادة ( )80من قانون البينات الفلسطيني على أن "

يجا ااوز اإلابا ااات بشا ااهادة الشا ااهود فيما ااا كا ااان يجا ااب إاباتا ااه بالكتابا ااة فا ااي الحا اااالت التاليا ااة:

[ ]4إذا فقد الدائن سند الكتابي بسبب ال يد له فيه".

يقابلها نص المادة( )94من قانون اإلابات المصرى.
يتلح من النص السابق أن المادة تحدات عن الدائن إذا فقد السند الكتابي أي السند الذى

يابت دينه في مواجهة المدين ولكنها لم تتحدث عن حالة المدين إذا ما فقد السند الكتابي الذي

يابت به وفام بالدين المترتب في ذمته لصالح الدائن كفقدانه لسبب أجنبي سند مخالته.

ياور التساؤل حول مدى قصر هذا اإلستانام للدائن وحد فقط حق اإلابات بشهادة الشهود

إذا فقد السند الكتابي لسبب أجنبيا أي بمفهوم المخالفة أال يجوز للمدين االستناد على نص هذ
المادة إلابات وفائه بالدين إذا فقد السند الكتابي الذي يابت ذلكا
يرى البع

أن حكم هذ المادة جام عاماً من حيث التطبيق بغ

النظر عمن

بنام عليه فسن حكمها
هو المعني باألمر سوام كان فاقد السند المابت ل لتزام هو الدائن أوالمدين
ً
ينطبق على الدائن والمدين علي حد سوام فلقد جام هذا االستئنام على افت ار أن السند الكتابي

كان موجوداً فع ً مستوفياً لكافة الشروط المطلوبة ولكنه فُقد بسبب خارج عن إرادة المدين أو
الدائن كسرقته ما ً أو لياعه في حريق أو أي كاراه طبيعية....أخرى.
ومن ام فقد جام النص من منطلق العدالة الذي يتبنا المشرع فسذا كان المشرع في حالة

المانع األدبي أو المادي الذي حال دون الحصول على دليل كتابي أص ً سمح باإلابات بشهادة

الشهود فمن باب أولي أن يسمح باإلابات بشهادتة إذا كان الدليل الكتابي قد وجد مكتم ً ولكنه فقد
بفعل قوة قاهرة أو لسبب أجنبي خارج عن إرادة المعني باألمر.

على اعتبار أن الدائن راعي الشروط المطلوبة قانوناً للدليل الكتابي وفى نفس الوقت لم

يكن له ع قة من قريب أو من بعيد بفقدانه فهو أجدر بالحماية من الذى لم يحتاط أص ً ولم يعد

الدليل الكتابي إلابات حقه فهنا نكون أمام حالة استحالة الحقة لوجود السند الذي كان موجوداً
بالفعل وبالتالي يجب أن يكون لها نفس األار المترتب على االستحالة المعاصرة

) )0سامى مقداد  -مرجع سابق  -ص .402
2
) ) ويرى بعض الفقه أن هذه الحالة من قبيل المانع المادي.
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للتصرف(.)4

ثانيا :خصوصية هذا االستئناء
ي حظ على هذا االستئنام (فقدان السند) أنه أوسع نطاقاً من سابقيه أي مبدأ الابوت

بالكتابة والمانع من الحصول على دليل كتابي فهو ع وة على أنه يبيح اإلابات بشهادة الشهود

إذا زاد قيمة التصرف القانوني عن النصاب إال أنه إلافة إلى ذلك بأنه يجيز اإلابات بشهادة

ستانام حتى ولو كان هذا التصرف شكلياً أى كانت الكتابة ركناً من أركان انعقاد (.)0
الشهود إ
ً
غنى عن البيان أنه إذا كان السند المفقود هو سند رسمي وله صور يجوز اإلابات بالصور
وهذا التوسع في نطاق هذا االستانام نابع من افت ار

وعليه جامت شهادة الشهود بدالً منه وليست تكملة له.

أن السند الذي فقد كان مستوفياً للشروط

ثالثا :شروط تطبي هذا االستثناء.

البد من توافر عدة شروط في الحالة السابقة لكى يستطيع المدعي إابات حقه بشهادة

الشهود هى على النحو اآلتى:

أ-إثبات فقدا السند وأ السند كا كامال:
ليس المقصود هنا هو السند الذي يابت دعوى المدعي بغ

النظر عن مولوع الدعوى

فقط ولكن المقصود هنا بالسند إلافة إلى ما سبق أن يكون السند الكتابي كام ً حيث يتوجب
على المدعي في هذا الشأن ع وة على إابات فقدان السند إابات أنه كان مستوفياً للشروط

المطلوبة لصحته قانوناً خاصة إذا كان التصرف شكلي أو كان موقعاً من المدعى عليه إذا كان
عرفياً.

على أنه في هذ الحالة إذا اعترف المدعى عليه بسبق وجود السند ولكنه أنكر التوقيع

عليه فعلى المدعي إابات صحة التوقيع بشهادة الشهود والقرائن على اعتبار أن سبق وجود السند

واقعة مادية منفصلة عن السند نفسه كتصرف قانوني وعليه يجوز للمدعي إاباته بشهادة الشهود.

واقتصار حكم هذ المادة على السند الكامل كحالة اسانائية ال يجب التوسع فيه ألن

التوسع في تفسير يقلي على الحكمة إقرار هذ الحالة كاستانام على أنه إذا كانت الورقة

أو

السند المفقود يشكل مبدأ ابوت بالكتابة فهنا ال تنطبق الحكمة من االستانام والمتمالة في حماية
الشخص الحريص الذي أخذ دلي ً ولكن إذا لم يأخذ الدليل الكتابي المطلوب اعتبر ذلك إهماالً

منه بالتالي ال ينطبق حكم اإلستانام على هذ الحالة على أن إقرار المدعي عليه بسبق وجود
مبدأ الابوت بالكتابة كان إقرار هذا يقوم مقام السند المفقود ويسمح للقالي بنام عليه للمدعي

اإلابات بشهادة الشهود لتكملة النقص في

الدليل(.)2

1

) ) عبد الودود يحي – مرجع سابق – ص .127
2
) ) عبد العزيز المرسي – مرجع سابق – ص .234
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غير أن ابوت تسبب المدعى عليه عمداً في لياع الورقة المدعى بها ينشئ قرينه مفادها

أن السند كان صحيحاً مستوفياً لكل الشروط المطلوبة واال لما أقدم هذا الشخص على التخلص من

الورقة لو ال علمه بصحتها وتعد هذ القرينة من قبيل القرينة القلائية وعليه فسن ابوت سبق
وجود السند وااباث ملمونه جائز بكل طرق اإلابات بما فيها شهادة الشهود والقرائن وذلك

العتبارين:

األول :أنها وقائع مادية.

الااني :ألنه لو اشترطنا الكتابة في إابات سبق وجود السند فسننا بذلك نعطل االستانام الذي جام به

المشرع.

ب-إثبات أ فقدا السند كا بسبب أجنبي.
ال يكفي أن يابت المدعي واقعة فقدان السند وأن السند كان مستوفياً للشروط المقررة قانوناً

فحسب بل يتوجب عليه أيلاً أن يابت أن هذا الفقدان كان بسبب أجنبي ال دخل له به حتى
يستفيد من هذا االستانام وذلك بأن يابت أو واقعة اللياع كانت بفعل قوة قاهرة كالزلزال أو
فيلان أو حريق أو أن يكون فقدان السند بفعل

للمحكمة()4

أو

الغير()0

كلياع السند بسبب تسلميه للمحامي أو

أو كأن يكون السند قد فقد بفعل المدعي عليه كأن يكون قد استحوذ عليه بالقوة

التدليس()4

بحيث ال يمكن إسناد إليه وال اعتبار مسئوالً

عنه()2

يكون فقدان السند قد تم بفعل أجبني خارج عن إرادة المدعي.

والمهم في كل هذ األحوال أن

على ذلك ف يجوز للمدعي أن يابت التصرف بشهادة الشهود إذا كان فقدان السند الكتابي

بسبب فعله هو سوام كان الفعل إيجابياً كأن يقطعه من لمن أوراق كان السند بينها خطأ

أوكان الفعل سلبياً كعدم الحيطة والحذر أو نتيجة إهمال كولعه تحت حراسة خادم غير حريص

أو ولعه في درج وترك المفاتيح في الدرج إذ أن من شأن ذلك جعل المدعي غير أه ً للمساعدة

التي أقرها المشرع بموجب هذا االستانام ألن إهماله يكون قد قطع الحادث القهري أو السبب
األجنبي في فقدان

السند(.)2

تجدر اإلشارة إلى أن الحاداة التي تسبب في فقدان السند أحياناً تكون مختلفة عن الواقعة

نفسها كحالة فقدن السند بسبب الحريق أو

الفيلان()9

فهنا على المدعي إابات الحادث أوالً ام

إابات واقعة الفقدان فاألول غالباً ما يكون سه ً أما الااني فيكون من الصعب إاباته وقد تقترن
1
) ) على أنه إذا لم يتبن سبب فقدان السند فإنه ل يمكن اعتباره سببا ا أجنبيا ا -أحمد نشأت -مرجع سابق  -ص .435
2
) ) عبد العزيز المرسي – مرجع سابق – ص .235
3
) ) انرور سرلطان ،قواعررد اإلثبرات فري المررواد المدنيرة والتجاريرة (دراسررة مقارنرة فري القررانونين المصرري واللبنراني الرردار الجامعيرة للطباعررة
والنشر – بيروت – لبنان – طبعة  -1984ص .132
4
) ) عبد الرازق السنهورى  -مرجع سابق  -فقرة رقم  -442ص .228
5
) ( عبد الودود يحيي – مرجع سابق – ص .129
1
) ) عبد الرازق السنهورى  -مرجع سابق  -فقرة رقم  -442ص .228
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واقعة فقدان السند بالحادث نفسه كما في حالة السرقة فهنا ما على المدعي فقط إابات واقعة السرقة

أي الحادث وبالتالي يكون قد أابت واقعة فقدان السند كذل.

واذا أابت المدعي حاداة فقدان السند وأنها كانت بفعل سبب أجنبي جاز له اإلابات بشهادة

الشهود طبقاً ل ستانام الذي نحن بصدد

أما إذا ما رأى القالي إن إدعام سبق وجود السند

وفقدانه غير مقنعان جاز له رف السماح للمدعي اإلابات بشهادة الشهود.

ويرى الباحث أنه إذا أجاز القانون اإلابات لطرف بالشهادة ولم ينص على عكس ذلك

إستانام.
فسنه يجوز للطرف اآلخر اإلابات بها حتى ولو كان األمر
ً
الفرع الرابع

حاالت خاصة م االستثناءات
لقد نصت المادة ( )80من قانون البينات الفلسطيني في فقرتيها الرابعة والخامسة على:

"يجوز اإلابات بشهادة الشهود فيما كان يجب إاباته بالكتابة في الحاالت التالية......:
 -2إذا طعن في العقد بأنه ممنوع بمقتلي القانون أو مخالف للنظام العام واآلداب.

 -2إذا طعن في العقد بأن الظروف التى أحاطت بتنظيمه قد شابها غش أو تدليس أو إك ار أي
عيب خر من عيوب اإلدارة".

أوال :الطع في العقد إما لمخالفته القانو أو النظام العام أو اآلداب العامة أو لوجود عيب م
عيوب اإلدارة:

أ -الطع في العقد إما لمخالفته القانو أو النظام العام أو اآلداب العامة
تعتبر هذ إحدى الحاالت المستاناة من قاعدة وجوب اإلابات في الكتابة تعبر عن

رغبة المشرع في كشف كافة التصرفات التي تنطوي على تحايل على القانون وأحكامه أو
تحمل في طياتها ما يخالف النظام العام واآلداب العامة لذلك أباح المشرع إاباتها بكافة

وسائل اإلابات بما فيها شهادة الشهود وأمالتها كايرة وتتركز في التصرفات الصورية غالباً مال
أن يكون السند الكتابي يابت أن الدين قر

حسن في أن أصل الدين هو قمار وماال ذلك

أيلاً حالة عقد الهبة المرأة الذي يابت أن سبب إبرام هذا العقد هو الهبة المحلة في حين
أن السبب الحقيقي أن الهبة مقابل ع قة غير مشروعة.

ب -الطع في العقد لوجود أحد عيوب اإلدارة.

يعتبر هذ الحالة أيلاً أحد الحاالت حيث أباحت اإلابات بشهادة الشهود فيما

كان يجب إاباته بالكتابة كلما تعلق األمر بوجود عيب من عيوب اإلدارة لحق بالتصرف

القانوني الذي أابته السند المحرر الكتابي وبالتالي فسذا شاب إرادة المتصرف أي عيب من

عيوب اإلرادة مال الغلط أو التدليس أو اإلك ار أو الغبن جاز لمن وقعت إرادته في أحد
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العيوب أن يابت بشهادة الشهود رغم وجود قاعدة عدم جواز إابات ما يجاوز أو يخالف ما

اشتمل عليه ملمون محرر كتابي.

ويرى الباحث بأن المشرع الفلسطيني لم يكن موفقاً فى إدراج الحالتين سالفي الذكر حيث

أنه قد تحدث عن حالة الطعن في العقد في حالة ما إذا انطوى على تحايل على القانون أو مخالفة
للنظام العام واآلداب العامة وحالة الطعن فى العقد بأحد عيوب اإلدارة أنه نص عليها كاستئنامات

من قاعدة وجوب اإلابات بالكتابة مما يعنى جواز إاباتها بشهادة الشهود وهنا يمكن القول أن

معتبر إياها كاستانام وبالتالى أخلعها
المشرع الفلسطيني قد أورد في نص المادة ( )80حاالت
اً
لما تخلع له باقي االستانامات من جوازية قبول اإلابات بشهادة الشهود بما فيها للقالي في
حين أن الواقع القانوني يقلي بعكس ذلك حيث أن هذ الحاالت هي في األصل وقائع مادية

يجوز إاباته بشهادة الشهود وأن اعتبارها استانامات فيه تقييد وتقليل من وقعها القانوني هذا من
ناحية من ناحية أخري فسن وجود هذ الحاالت ال يتصور أن القالي يمكن أن يرف

السماح

بساباتها بشهادة الشهود وكافة وسائل اإلابات ألن األمر في حالة الفقرة الرابعة يتعلق بمصلحة
عامة أم من مصلحة األطراف المختصمين وهى الحفاظ على مقتليات القانون والحفاظ على

النظام العام واآلداب العامة وفى الحاالت التي أوردتها الفقرة الخامسة فسن عيوب اإلدارة في

األساس ليست واقعة منظمة قانوناً إنما هي فى األصل وقائع مادية بالتالي كان حري بالمشرع
الفلسطيني عدم إدراجها لمن االسستانامات كونها أص ً مستاناة من المبدأ دون الحاجة إلى

نص(.)0

ثانيا :حالة امتناع الخصم ع الحضور لالستجواب.
نصت المادة ( )041من قانون البينات الفلسطيني على هذ الحالة بقولها" :إذا تخلف

الخصم عن الحلور ل ستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن اإلجابة بغير مبرر قانوني جاز
للمحكمة أن تقبل اإلابات بشهادة الشهود والقرائن في األحوال التي يجوز فيها ذلك"

ويقابلها نص المادة ( )004من قانون اإلابات المصرى والتى نصت على أن( :إذا تخلف الخصم
عن الحلور ل ستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن اإلجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة

أن تقبل اإلابات بشهادة الشهود والقرائن في األحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك)

الحقيقة وقبل البدم فى شرح هذة الحالة فسن المنطق القانوني يقتلي أن تكون هذ الحالة

من لمن االستانامات الواردة على مبدأ وجوب اإلابات بالكتابة بحيث أعطي المشرع للقالي أن
يستخلص من تغييب الخصم عن حلور جلسة المحاكمة مبدأ الابوت بالكتابة يسمح معه للخصم
الذي حلر أن يتبث بشهادة الشهود ما كان يجب إاباته كتابة هذا من الناحية المنطقية لكن حقيقة
1

) ) وفى هذا الصدد نؤيد ما ذهب إليه األستاذ الدكتور موسى أبو ملوح فى انتقاده للمشرع الفلسطيني في هذا الموضروع – قرانون البينرات-
مرجع سابق – ص .114-113
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نص هذ المادة يظهر أن المشرع الفلسطيني قد وقع فى خطأ جسيم من حيث صياغة النص مما
انعكس بطريقة خاطئة علي الملمون إذ أن حسب سياق النص فسن المشرع اتخذ من تخلف

الخصم عن حلور الجلسات بدون مبرر أو عذر مقبول سبباً للمحكمة لقبول اإلابات بشهادة
الشهود والقرائن في األحوال التي يجوز فيها ذلك .فلنا أن نتسامل ما الحكمة من وجود النص ألنه
بدون هذ الص حية الممنوحة للمحكمة فسن األحوال التي يجوز اإلابات فيها بشهادة الشهود

والقرائن ال تحتاج إلى نص يمنح المحكمة ص حية السماح بذلك ولكن كان يجب على المشرع
أن يعطى هذ الص حية للمحكمة للسماح لإلابات بشهادة الشهود والقرائن في األحوال التي ال

يجوز فيها ذلك(.)0

1

) ) تأييد لذلك نستدل بنص المادة  113من قانون اإلثبات المصري التري ترنص علرى ":إذا تخلرف الخصرم عرن الحضرور لالسرتجواب بغيرر
عذر مقبول أو امتنع عن اإلجابة بغير قانوني جاز للمحكمة أن تقبل الإلثبات بشهادة الشهود فى األحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك"
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الخاتمة
بعد دراستنا لمولوع الشهادة فسننا خلصنا على مجموعة من النتائج والتوصيات هى:

أوال:النتائ :
 -0تتميااز الشااهادة بعاادة خصااائص تميزهااا عاان غيرهااا فهااى ذات حجااه غياار قاطعااه وغياار ملزمااه
ومتعديه فل ً عن أنها تعتبر من أدله اإلابات المقيدة.

 -4تتعدد أنواع الشهادة بحسب الوجهة التى ننظر فيها إليها فهى مباشرة إذا كان يادلي الشااهد بماا
وقع تحت بصر أو سمعه وتكون سماعية عندما يشهد بما سمع رواية عان الغيار فيشاهد بأناه

سمع شخص يروي واقعة معينة وتكون بالتسامع وهي ما تتسامعه الناس وتتداوله األلسان دون
أن تنسااب إلااي أصاال أو مصاادر أو شااخص معااين والنااوع وتكااون بالشااهرة العامااة وفيهااا ياادلون
الشهود بشهادتهم أمام جهة رسمية علي وقائع يعرفونها عن طريق الشهرة العامة.
 -4يجااب أن يتااوفر فااى الشاااهد عاادة شااروط وهااى بلااوغ الشاااهد خمسااة عشاار ساانة مي ديااة كاملااة
ويتفااق فقهااام الش اريعة اإلس ا مية علااى عاادم قبااول شااهادة الصاابي .وهااذا مااا ذهااب إليااه الحنفيااة

والشااافعية والحنابل ااة وأجاااز المالكي ااة قبااول ش ااهادة الصاابيان ف ااي الج اراح والق ااتل وذلااك حفاظا ااَ
لحقوق اآلخرين وعدم إهدار الدمام وأن يكون سليم اإلدراك قاد اَر على التمييز.

 -2لاام يجعاال ق ااانون البينااات الفلس ااطيني وقااانون اإلاب ااات المصاارى الق ارب ااة ساابباً لمن ااع الشاااهد م اان
الشهادة.
 -2تقباال شااهادة األعمااى فااي األق اوال إذا تاايقن ماان الصااوت وفااي األفعااال إذا أدركهااا قباال العمااى
وتقبل شهادة االخرس ويؤدى األخرس شهادته ببيان مراد بالكتابة أو اإلشارة.
 -9ال يجااوز الجمااع بااين صاافتى الشاااهد والخصاام كمااا ال يجااوز شااهادة الوصااى أو الوكياال فيمااا هااو
وصااى فيااه أو وكياال فيااه وال يجااوز لكاتااب الجلسااة أن يكااون شاااهداً فااي الاادعوى التااي يحاارر

محلرها وال يجوز الجمع بين صفتي الشاهد والمترجم وعليه فسنه ال يجوز للمتارجم أن يكاون
شاهداً في الدعوى التي اختير لها وال يجوز لمان علام مان المحاامين أو الاوك م أو األطباام أو
غياارهم مماان علاام عاان طريااق مهنتااه أو صاافته بوقااائع أو معلومااات أن يفشاايها ولااو بعااد انتهااام

خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها لاه مقصاوداً باه ارتكااب جناياة أو جنحاه وال يجاوز أن
يشهد أحد عن معلومات أو ملامون أوراق تتعلاق باأمن الدولاة إال إذا كانات قاد نشارت بسحادى
الطرق القانونية أو كانت السلطة المختصة قد أذنت بسذاعتها.
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 -8يجوز للخصم أن يطعن في شهادة الشاهد بسبب وجود عداوة بينهما ويجاوز للمحكماة فاي هاذ
الحالة أن ترد الشهادة بعد سماعها إذا لم تطمئن لصحتها.

 -8يشااترط فااي الشاهادة أن تااؤدى أمااام القالااي وفااي مجلااس القلااام س اوام أكاناات أمااام محكمااة
ذاتها التي تنظر الدعوى مولوع الشهادة أو أمام قالي خر في حالة اللرورة.

 -6يجب أن تؤدى الشهادة شفاهة وال يجاوز للشااهد اإلساتعانة بمفكارات مكتوباة إال باسذن المحكماة
كلمات دعت اللرورة إلى ذلك.

-01

يشترط في الشهادة أن تكون موافقة للواقعة.

 -00ال يشترط أن يكون اإلابات بشهادة الشهود دائمااً بناام علاى طلاب مان لاه مصالحة مان ذلاك
ماان الخصااوم باال يجااوز لمحكمااة المولااوع ماان تلقااام نفسااها أن تااأمر باإلابااات بشااهادة الشااهود

طالما أنه جائز قانونا.
-04

ال تقبل شهادة من ال ديانة له ألنه غير معتقد با سابحانه وتعاالى وال يكاون اليماين إال

-04

ال يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الواقعة المطلوب إاباتها بجمياع تفاصايلها

بسستعمال لفظ الج لة.

بل يكفي أن يكون من شأنها أن تاؤدي إلاى الحقيقاة .إذا كاان للشااهد عاذر يمنعاه مان الحلاور
جاز للمحكمة أن تنتقل إليه لسماع أقواله ويدعى الخصم لحلاور تأدياة هاذ الشاهادة ويحارر

محلر بها ويوقعه رئيس المحكمة والكاتب.

-02

يجوز لمن يخشاي فاوات فرصاة اإلستشاهاد بشااهد أماام القلاام أن يطلاب فاي مواجهاة ذوى

الشأن سماع ذلك الشاهد.

-02

ال يج ااوز للخص اام أن يطلا اب س ااماع ش اااهد النف ااي ف ااى الطل ااب المق اادم إل ااى قال ااي األم ااور

المس ااتعجلة لس ااماع ش اااهد إال إذا تا اوافرت ف اايهم ح ااال اإلس ااتعجال أيلا ااً وذل ااك ألن القال ااي

المستعجل ليس قالي تحقيق بل هو قالي لرورة.

 -09التصرفات في المواد التجارية والوقائع المادية والتصارفات المدنياة التاى ال تتجااوز النصااب
يجوز إاباتها بالشهادة مهما كانت قيمته.

-08

قواعد اإلابات المتعلقة بالشهادة ليست متعلقة بالنظاام العاام ويجاوز اإلتفااق علاي مخالفتهاا

-08

يجااوز اإلابااات بشااهادة الشااهود فيمااا كااان يجااب إاباتااه إذا وجااد مباادأ ابااوت بالكتابااة أو إذا

صراحة أو لمناً سوام كان اإلتفاق سابق على قيام النزاع أو بعد .

وجااد مااانع مااادى أو أدبااي يحااول دون الحصااول علااى دلياال كتااابي أو إذا كااان العاارف والعااادة ال
يقليان بربط اإللتزام بسند كتابى.
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 -06يجااوز اإلابااات بشااهادة الشااهود فيمااا كااان يجااب إاباتااه بالكتابااة إذا فقااد الاادائن سااند الكتااابي
بسبب ال يد له فيه أو إذا طعن في العقاد بأناه ممناوع بمقتلاي القاانون أو مخاالف للنظاام العاام
واآلداباأو إذا طعاان فااي العقااد بااأن الظااروف التااى أحاطاات بتنظيمااه قااد شااابها غااش أو تاادليس أو
إك ار أو أي عيب خر من عيوب اإلدارة.
-41

إذا تخلف الخصم عن الحلور ل ستجواب بغير عذر مقبول أو امتناع عان اإلجاباة بغيار

مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تقبل اإلابات بشهادة الشهود.

ثانيا :التوصيات:
 -0الانص صاراحة علاى الجازام المترتااب فاي عادم ذكار وتحدياد الوقااائع الماراد إاباتهاا فاي القارار
الصادر باإلابات بالشهادة.
 -2تعديل نص المادة ( )68من قانون البينات الفلسطينى وذلك بسستخدام مصطلح "مناقشة
الشاهد" بدالً من (استجواب الشاهد).
 -4تعديل نص المادة ( )010من قانون البينات الفلسطيني وذلك بسلافة بيان جديد فى
محلر سماع الشاهد وهو سن الشاهد.

 -2تعديل نص المادة ( )012من قانون البينات الفلسطيني بحيث يوجب على المحكمة عند
سماع شهادة رئيس الدولة أو رئيس السلطة التشريعية أو رئيس مجلس الوزرام االنتقال

إليهم وسماع أقوالهم حتى ولو لم يكن لديهم مانع من االنتقال للمحكمة وذلك نظ اًر

لحساسية مواقعهم.

 -2تعديل نص المادة ( )012من قانون البينات الفلسطيني لتصبح على النحو اآلتى"

 -1يجوز لم يخشي فوات االستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء
ويحتمل عرضه عليه أ يطلب في مواجهة ذوي الشأ سماع هذا الشاهد .ويقدم هذا

الطلب بالطر

المعتادة لقاضي األمور المستعجلة ,وتكو

طلبه ,وعند تحق

مصروفاته كلها على م

الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد متي كانت الوقعة مما يجوز

إثباته بشهادة الشهود.

 -2يجوز للقاضي سماع شهود نفي بناء على طلب الخصم اآلخر بالقدر الذي تقتضيه
ظروف االستعجال في الدعوى.

 -3فيما عدا ذلك تتبع في الشهادة القواعد واإلجراءات السالف ذكرها في المواد السابقة وال
يجوز في هذه الحالة تسليم صورة م محضر التحقي وال تقديمه إلى القضاء ,إال إذا
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رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود ,ويكو للخصم

االعتراض أمامها على قبول هذه الدليل ,كما يكو

لمصلحته".

له طلب سماع شهود نفي

 -9حذف الفقرة ( )4من نص المادة ( )81من قانون البينات الفلسطيني ألنها معيبة في

ملمونها وفي صياغتها وال تتمشي مع المنطق السليم بل وتخالف نص المادة ()98

من قانون البينات الفلسطيني.

- -8نوصى المشرع بحذف الفقرة الرابعة والخمسة من نص المادة ( )80من قانون البينات
الفلسطيني حيث أن هذ الحاالت التى أوردها فى الفقرتين هى في األصل وقائع مادية
يجوز إاباته بشهادة الشهود وأن اعتبارها استانامات فيه تقييد وتقليل من وقعها القانوني.

 -8تعديل نص المادة ( )041من قانون البينات الفلسطيني ليصبح على النحو االتى"إذا
تخلف الخصم عن الحلور ل ستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن اإلجابة بغير
مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تقبل اإلابات بشهادة الشهود والقرائن في األحوال التي ما

كان يجوز فيها ذلك"
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المصادر المراجع
أوال :القرآ الكريم:
ثانيا :السنه النبوية والفقه اإلسالمي:
 -0أحمد بن سعيد ابن حزم – المحلي -الجزم التاسع  -تحقيق:محمد الدمشقي– الطباعة
المنيرية.
 -4اباا ا ا اان إسا ا ا ا ااحاق الشاا ا ا اايرازي– المها ا ا ا ااذب فاا ا ا ااي فقا ا ا ا ااه اإلم ا ا ا ااام الشا ا ا ا ااافعي– الجا ا ا ا اازم الخا ا ا ا ااامس–
تحقيق :محمد الزحيلي– الدار الشامية – بيروت – دون سنة نشر.

 -4أحم ا ا ا ااد إدري ا ا ا ااس الق ارف ا ا ا ااي(الف ا ا ا ااروق) تحقي ا ا ا ااق :خلي ا ا ا اال المنصا ا ا ا اور -دار الكت ا ا ا ااب العلمي ا ا ا ااة -
0668م -الجا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اازم األول– الناشا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اار المكتبا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة الشا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااملة عبا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اار

اإلنترنت. http://shamela.ws.php/book

 -2أحما ا ا ا ااد با ا ا ا اان علا ا ا ا ااي با ا ا ا اان حجا ا ا ا اار – فا ا ا ا ااتح البا ا ا ا اااري شا ا ا ا اارح صا ا ا ا ااحيح البخا ا ا ا اااري -الناشا ا ا ا اار
موقعwww.al.islam.coM

 -2برهان الدين أبى الوفام فرحون– تبصرة الحكام من أصول األقلية ومناهج األحكام-
الجزم األول – دار عالم الكتب – الريا

– طبعة خاصة 4114-م.

 -9بهام الدين المقدسي – العدة في شرح العمدة – الجزم األول الناشر :موقع المكتبة الشاملة عبر
اإلنترنت. http://shamela.ws.php/book-10908

 -8حسين متولي– مذكرة الفرق – دار الطباعة المحمديه–0684م – القاهرة.

 -8رصاع -ابن عبدع محمد األنصاري -حدود ابن عرفة –القسم االول –الطبعة االولي
0664م تحقيق :محمد ابو االجفان دار الغرب االس مي – لبنان.

 -6زكريا األنصاري  -حاشية الجمل على شرح المنهج –المجلد الخامس – كتاب الشهادات –
دار إحيام التراث العربي – لبنان.

 -01سليمان بن األشعث السجستاني أبو داود  -سنن أبي داود  -دار الحديث القاهرة.

 -00سيد قطب -في ظ ل القران – المجلد األول – دار الشروق – طبعة (0218-)04ه.
 -04شا اامس ال ا اادين الشاا ارييني – مغن ا ااى المحت ا اااج إلا ااى معرف ا ااة ألف ا اااظ المنه ا اااج – الج ا اازم ال ارب ا ااع
تحقيق  :محمد عيتانى – دار المعرفة بيروت – دون سنة نشر.

 -04شهدسا ا ا ااتاني أبا ا ا ااي فا ا ا ااتح محما ا ا ااد عبا ا ا ااد الك ا ا ا اريم  -الملا ا ا اال والنحا ا ا اال – الطبعا ا ا ااة الاانيا ا ا ااة -
0664م دار الكتب العلمية – لبنان.
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 -02عب ا ااد الغن ا ااي الغنيم ا ااي – اللب ا اااب ف ا اان ش ا اارح الكت ا اااب – الج ا اازم الس ا ااابع – تحقي ا ااق :محم ا ااد
يحيي عبد الحميد – المكتبة العلمية – بيروت – دون سنة نشر.

 -02عبا ا ااد القا ا اااهر البغا ا اادادى–الفا ا اارق با ا ااين الفا ا اارق –تحقيا ا ااق :محما ا ااد يحيا ا ااي عبا ا ااد الحما ا ااد -
مكتبة دار التراث – القاهرة.

 -09عباا ا ا ا ا ااد ع محماا ا ا ا ا ااود المصا ا ا ا ا ا االي– االختياا ا ا ا ا ااار لتقليا ا ا ا ا ا اال المختا ا ا ا ا ا ااار -الجا ا ا ا ا ا اازم الاا ا ا ا ا ا اااني-
تحقيق :شعليب األرنؤوط – دار الرسالة العالمية – دون سنة نشر.

 -08عبدع محمد أبو شيبة – أحاديث األحكام – الجزم السادس– دار الفكر 0662-م
الناشر :المكتبة اإلس مية عبر موقعها .http://library.islamweb.net

 -08عامان الزيعلي – تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق – الجزم الرابع – الطبعة األولى –
المطبعة الكبرى األميرية – مصر.

 -06علي حيدر – درر الحكام شرح مجلة األحكام  -المجلد الرابع -تعريب :فهمى الحسيني -
دون طبعة  -دار عالم الكتب.
 -41ع م الدين مسعود – بدائع الصناع – الجزم التاسع – تحقيق علي معو
الموجود دار الكتب العلمية – بيروت.

 -40عما ا اار بركا ا ااات – فا ا ااي

وعادل عبد

اإللا ا ااه المالا ا ااك – الجا ا اازم الاا ا اااني – الطبعا ا ااة الاانيا ا ااة – -0624

مطبعة الجليل وأوالد .

 -44ابن قيم الجوزية – إع م الموقعين عن رب العالمين – المجلد الااني -الطبعة األولي-
0244ه– دار ابن الجوزى.

 -44مجمع الفقهي اإلس مي – فتوى السر في المهن الطبيه منشورة علي موقع طريق اإلس م
.http://ar.islamway.net/falwa/32532

 -42محم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااد اس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااماعيل البخ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااري – ص ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااحيح البخ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااري –الناش ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اار
موقعwww.al.islam.com

 -42محمد الف ار – مسائل في الفقه المقارن – دون طبعه 4101 -

 -49محما ا ااد أما ا ااين عاب ا ا ادين (ابا ا اان عابا ا اادين) – حاشا ا ااية المختا ا ااار علا ا ااى الا ا اادر المختا ا ااار شا ا اارح

تنا ا ا ااوير األبصا ا ا ااار– تحقيا ا ا ااق :دار الفكا ا ا اار للطباعا ا ا ااة والنشا ا ا اار بيا ا ا ااروت – 4111م الناشا ا ا اار:
شبكة المشكاة اإلس مية عبر موقعها عبر اإلنترنت www.muska.com

 -48محمد بن حسين القادري -البحر الرائق شرح كنز الدقائق  -الجزم السابع – دار الكتب
العلمية – بيروت
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 -48محمد بن على شوكانى -السيل الجرار المتدفق على حدائق اإلزهار -الطبعة األولي -
 – 4116دار ابن حزم – لبنان.

 -46محم ا ا ااد ب ا ا اان يوس ا ا ااف أطف ا ا اايش – ش ا ا اارح كت ا ا اااب الني ا ا اال وش ا ا اافام العلي ا ا اال – الج ا ا اازم الاال ا ا ااث
عشر -دار الفتح – بيروت.

 -41محمد حسن الحمصي -تفسير وبيان القران الكريم – دار الرشيد – دمشق .
 -40محما ا ااد ف ا ا اؤاد عبا ا ااد البا ا اااقي – المعجا ا اام المفها ا اارس أللفا ا اااظ الق ا ا اران الك ا ا اريم – مطبع ا ا ااة دار
الكتب المصرية  -القاهرة – دون سنة نشر.

 -44مسلم بن حجاج القشيرى -صحيح مسلم -تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي -الناشر :المكتبة
اإلس مية علي موقعها

.www.libraray.islamweb.net

اإلس مية علي موقعها

. www.libraray.islamweb.net

 -44منصور البهوتي– شرح منتهي اإلرادات– الجزم الاالث – عالم الكتب – الناشر :المكتبة
 -42منصور بن يونس البهوتى – كشاف القناع على متن االقناع – الجزم الخامس – تحقيق:
محمد اللناوي – عالم الكتب – دون طبعة.

 -42همام – كمال الدين عبد الواحد – شرح فتح القدير – الجزم السابع – دار الكتب العلمية
لبنان.

ثانيا :المراجع اللغوية:

 -0المعجم الوسيط  -الطبعة الرابعة4112-م -مكتبة الشروق الوطنية.

 -4إس ا ا ااماعيل الج ا ا ااوهري -الص ا ا ااحاح ت ا ا اااج اللغ ا ا ااة وص ا ا ااحاح العربي ا ا ااة – المجل ا ا ااد الا ا ا اااني – دار
العالم للم يين.

 -4أبي البقام أيوب الكوفي (0984م) -الكليات– مؤسسة الرسالة -الطبعة الاانية 0668-م.
 -2أحمد بن محمد بن علي  -المصباح المنير  -مكتبة لبنان – بيروت.
 -2بطرس البساتين  -محيط المحيط  -مكتبة لبنان -بيروت.

 -9حسين احمد فارس – معجم مقاييس اللغة  -الجزم الاالث – دار الفكر العربي.
 -8الفيروز أبادي مجد الدين محمد بن يعقوب – القاموس المحيط –تحقيق مكتب تحقيق التراث –
مؤسسة الرسالة -بيروت – .0688

 -8محمد بن أبي بكر الرازي  -مختار الصحاح  -مكتبة لبنان – بيروت.
 -6ناص ا ا اار ال ا ا اادين المط ا ا اارزى -المغ ا ا اارب ف ا ا ااي ترتي ا ا ااب المع ا ا اارب – الطبع ا ا ااة األول ا ا ااى – -0686
تحقيق  :محمود فاخورى– مكتبة أسامة بن زيد.
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ثالثا:الكتب:
 -0إب ا اراهيم سااايد أحما ااد – التعليا ااق علا ااى قا ااانون اإلابا ااات فاااى الم ا اواد المدني ااة والتجارياااة والجنائيا ااة
من لوم الفقه والقلام – دار العدالة – دون سنة نشر.

 -4إي ا اااد ج ا اااد الح ا ااق – م ا اارور الزم ا ااان وأا ا اار عل ا ااى اإللتزم ا ااات ف ا ااي المع ا ااام ت المدني ا ااة الطبع ا ااة
األولي – 4104م  -دون ناشر.

 مصادر االلتزام – دون ناشر – الطبعة األولى.4116 -

 -4أنا ااور سا االطان -قواعا ااد اإلابا ااات فا ااي الم ا اواد المدنيا ااة والتجاريا ااة (د ارسا ااة مقارنا ااة فا ااي القا ااانونين

المصا ا ا ا ا ااري واللبنا ا ا ا ا اااني -الا ا ا ا ا اادار الجامعيا ا ا ا ا ااة للطباعا ا ا ا ا ااة والنشا ا ا ا ا اار – بيا ا ا ا ا ااروت – لبنا ا ا ا ا ااان –
طبعة 0682.

 -2إلي ا اااس ناص ا اايف – الكام ا اال ف ا ااي ق ا ااانون التج ا ااارة – الج ا اازم الا ا اااني – دون طبع ا ااة – دون س ا اانة
نشر – عويدات للنشر والطباعة.

 -2أحم ا ا ااد الع ا ا ااادى– الوس ا ا اايط ف ا ا ااي ش ا ا اارح ق ا ا ااانون المرافع ا ا ااات – ص  -009الطبع ا ا ااة األول ا ا ااى –
 -0680دار النهلة العربية – القاهرة.

 -9أحم ا ا ااد أب ا ا ااو الوف ا ا ااا – المرافعاا ا ااات المدني ا ا ااة والتجاري ا ا ااة –الطبع ا ا ااة الخامس ا ا ااة عش ا ا اار -منشاا ا ااأة
المعارف 04661-م.

 -8أحما ا ااد أبا ا ااو الوفا ا ااا – التعليا ا ااق علا ا ااى نصا ا ااوص قا ا ااانون اإلابا ا ااات -الطبعا ا ااة الاانيا ا ااة – منشا ا ااأة
المعارف.

 -8أحما ا ااد ب ا ا ااك و واص ا ا اال إب ا ا اراهيم – ط ا ا اارق اإلاب ا ا ااات الشا ا اارعية – الطبع ا ا ااة الرابع ا ا ااة 4114-م –
المكتبة األزهرية للتراث – ص.094

 -6أحمد بشير – القانون الجنائي العام – الجزم األول – دون دار نشر – 0668م.

 -01أحما ااد السا اايد صا اااوى – الوسا اايط فا ااي شا اارح قا ااانون المرافعا ااات – دار النهلا ااه العربيا ااه –
0680م.

 -00أحما ااد عبا ااد العا ااال أبا ااو ق ا ارين  -أحكا ااام اإلابا ااات ما اان الم ا اواد المدنيا ااة – الطبعا ااة الاالاا ااة-
4119م.

 -04أحما ا ااد فتحا ا ااي بهنسا ا ااي – نظريا ا ااة اإلابا ا ااات فا ا ااي الفقا ا ااه اإلس ا ا ا مي  -الطبعا ا ااة الرابعا ا ااة -
0684م  -دار الشروق.

 -04أحم ا ا ااد محم ا ا ااد الرف ا ا اااعي – الماا ا اادخل للعل ا ا ااوم القانوني ا ا ااة – الج ا ا اازم األول –دون طبعاا ا ااه –
دون دار نشر.

 -02أحم ا ا ااد هن ا ا اادى – ق ا ا ااانون المرافع ا ا ااات المدني ا ا ااة والتجاري ا ا ااة – دون طبع ا ا ااة – دار الجامع ا ا ااة
الجديدة للنشر.0662 -
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 -02أسامة توفيق أبو الفلل – دستور المحامىن -الطبعة األولى – دوار نشر.
 -09أك ا ا اارم كا ا ا ا ب -أحك ا ا ااام ومب ا ا ااادإل محكم ا ا ااة ال ا ا اانق

 -دون طبع ا ا ااة – دون دار نش ا ا اار -

4104م.

 -08أنص ا ا ا اااري حس ا ا ا اان الني ا ا ا ااداني – ق ا ا ا ااانون المرافع ا ا ا ااات المدني ا ا ا ااة – دون طبع ا ا ا ااة – دون دار
نشر.

 -08أنور طلبه  -اإلابات في المواد المدنية والتجارية – الجزم األول طبعة 4100م.
-06

دم الن ا ا ا ااداوي -دور الح ا ا ا اااكم الم ا ا ا اادني م ا ا ا اان اإلاب ا ا ا ااات – د ارس ا ا ا ااة مقارن ا ا ا ااة – مكتب ا ا ا ااة دار

الاقافة 0668-م – عمان .

ش ا ا ا اارح ق ا ا ا ااانون البين ا ا ا ااات واإلجا ا ا ا ارام – الطبع ا ا ا ااة األول ا ا ا ااى – 0668م – مكتب ا ا ا ااة دار الاقاف ا ا ا ااة



للنشر.
-41

دم أيسا ا ااون– أس ا ا ارار التن ا ا ااويم المغناطيسا ا ااي ال ا ا ااذاتي – ترجما ا ااة مكتب ا ا ااة جديا ا ااد – الطبع ا ا ااة

األولى –  – 4101مكتبة جرير – المملكة العربية السعودية.

 -40بدري ا ا ا ااة حس ا ا ا ااونة-ش ا ا ا اارح ق ا ا ا ااانون اإلاب ا ا ا ااات اإلسا ا ا ا ا مي الس ا ا ا ااوداني -الطبع ا ا ا ااة األول ا ا ا ااي -
4111م.

 -44به ا ا ااام الس ا ا اايقيلي -ال ا ا ااوجيز ف ا ا ااي ش ا ا اارح اإلجا ا ا ارامات الجزائي ا ا ااة 4100-م – دون طبع ا ا ااة
نشر – دون دار نشر.

 -44بيي ا اار داك ا ااو -استكش ا اااف أغا ا اوار ال ا اادهن – التن ا ااويم المغناطيس ا ااي – ترجم ا ااة رع ا ااد اس ا ااكندر
وأركان بيتون– مكتبة التراث اإلس مي – القاهرة.

 -42توفيق حسن فرج – قواعد االابات -دون طبعة– دون دار نشر  0688 -م.

 -42جم ا ا ا ااال مص ا ا ا ااطفي – ش ا ا ا اارح ق ا ا ا ااانون أص ا ا ا ااول المحاكم ا ا ا ااات الجزائي ا ا ا ااة – دون طبع ا ا ا ااة –
دون دار نشر.

 -49حلو حلو – القانون التجاري دون طبعة 4118 -م -دون دار نشر.
 -48حما ا ا اادي محما ا ا ااود با ا ا ااارود – أحكا ا ا ااام لقا ا ا ااانون التجا ا ا اااري -الطبعا ا ا ااة الاانيا ا ا ااة – 4118م –
دون دار نشر.

 حمدي بارود – األوراق التجارية – الطبعة األولى – 0668م – دون دار نشر.
 الشركات التجارية – الجزم الاالث – الطبعة األولى – 4111م -دون دار نشر.

 -48خال ا ا ااد الزغب ا ا ااي ومن ا ا ااذر الفل ا ا اال  -الم ا ا اادخل إل ا ا ااى عل ا ا اام الق ا ا ااانون  -الطبع ا ا ااة الااني ا ا ااة –
0688م -مكتبة دار الاقافة للنشر والتوزيع.
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 -46خال ا ا ااد الكي ن ا ا ااي الف ا ا اارق ب ا ا ااين رد القل ا ا اااة ورد المحكم ا ا ااين – بح ا ا ااث منش ا ا ااور ف ا ا ااي مجل ا ا ااة
الحا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اوار المتم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اادن – الع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اادد  4119 -0921عب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اار موق ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااع
. http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp

 -41خل ا ااود معج ا ااون – إاب ا ااات جريم ا ااة الزن ا ااا -الطبع ا ااة االول ا ااى – دار النش ا اار ب ا ااالمركز العرب ا ااى
للدراسات األمنية – الريا

02044 -ه – ص.48

 -40خم ا اايس الس ا اايد إس ا ااماعيل – موس ا ااوعة القل ا ااام المس ا ااتعجل وقل ا ااام التنفي ا ااذ واش ا ااكاالته –
الطبعة األولى0661 -م – 0660/دار الطباعة الحدياة.

 -44سا ا ا ااالم حما ا ا اااد الدحا ا ا اادوح – الا ا ا ااوجيز فا ا ا ااي القا ا ا ااانون الا ا ا اادولى الخا ا ا اااص – الجا ا ا اازم األول –
الطبعة السادسة – .4116/4118

 -44سا ا ااعدي محما ا ااد األزما ا ااازي – نظا ا ااام رد القلا ا اااة – بحا ا ااث منشا ا ااور فا ا ااي المجلا ا ااة العلميا ا ااة
بكلية الشريعة والقانون بطنطا – العدد السابع عشر – .4110

 -42سعيد شعله – قلام النق

في اإلابات – منشأة المعارف – .0688

 -42سليم رستم باز – شرح المجلة – دون طبعه الاقافة – عمان 4101م.

 -49شا ا ااهاب عبا ا ااد ع شا ا اارح قا ا ااانون اإلابا ا ااات السا ا ااودانى – الطبعا ا ااة الاانيا ا ااة – دون ناشا ا اار –
4118م.

 -48ص ح الناهي – الوجيز في مبادإل اإلابات – دون طبعة  -دون دار نشر.
 -48عباس العبودي – شرح أحكام قانون اإلابات – دار الاقافة – 4100م.

 -46عب ا ااد الحمي ا ااد الشا ا اواربي – االاب ا ااات بش ا ااهادة الش ا ااهود – دون طبع ا ااة منش ا ااأة المع ا ااارف –
االسكندرية 0669-م.

 -21عبا ا ااد الا ا اارزاق السا ا اانهورى –الوسا ا اايط فا ا ااى شا ا اارح القا ا ااانون الما ا اادني -الجا ا اازم الاا ا اااني -دون
طبعة -دون دار نشر.

 -20عبا ا ا ااد الا ا ا اارزاق يا ا ا ااس  -شا ا ا اارح قواعا ا ا ااد اإلابا ا ا ااات – الطبعا ا ا ااة الاالاا ا ا ااة  -دون دار نشا ا ا اار –
0668م.

 -24عبد العزيز المرسي  -مبادإل اإلابات –

دون دار نشر – دون طبعة 0662

 -24عب ا ااد الق ا ااادر الف ا ااار -الم ا اادخل بد ارس ا ااة العل ا ااوم القانوني ا ااة – الطبع ا ااة األول ا ااي – 0662م
مكتبة دار الاقافة للنشر والتوزيع – عمان.

 مصادر االلتزام – مكتبة دار الاقافة – دون طبعة.

 -22عبا ا ا ااد القا ا ا ااادر ج ا ا ا ارادة  -موسا ا ا ااوعه اإلج ا ا ا ارامات الجزائيا ا ا ااة – المجلا ا ا ااد الاالا ا ا ااث – مرحلا ا ا ااه
المحاكمه – عدد بئر السبع – مكتبه أفاق 4116-م.

 مبادإل قانون العقوبات الفلسطيني– الطبعة األولى –  – 4101مكتبة أفاق.
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 -22عب ا ا ا ااد الوه ا ا ا اااب العش ا ا ا ااماوي – إجا ا ا ا ارامات اإلاب ا ا ا ااات – الطبع ا ا ا ااة األول ا ا ا ااى -دار الجلي ا ا ا اال-
0682م.

 -29عبدالودود يحيي – الموجز في قانون اإلابات – دار النهلة العربية – .0689

 -28عب ا اادالوهاب العشاا ااماوى– إج ا ا ارامات اإلاباا ااات – الطبع ا ااة األول ا ااى – دار الجليا ا اال للطباعاا ااة
– .0682

 -28عا ا ا ااز الا ا ا اادين الدناصا ا ا ااورى وحاما ا ا ااد عكا ا ا اااظ – التعليا ا ا ااق علا ا ا ااى القا ا ا ااانون رقا ا ا اام  08لسا ا ا اانة
 -0666دون طبعة – دون دار نشر.

 عز الدين الدناصوري وحامد عكاظ – التعليق على نصوص قانون اإلابات.

 ع ا ااز ال ا اادين الدناص ا ااوري و حام ا ااد عك ا اااظ – القل ا ااام المس ا ااتعجل وقل ا ااام التنفي ا ااذ – الطبع ا ااة
الاانية – دون دار نشر.

 -26علا ا ااى محما ا ااد جعفا ا اار مبا ا اااديم المحاكما ا ااات الجزائيا ا ااة – الطبعا ا ااة األول ا ا ااي – 0662م –
المؤسسة الجامعية للدراسات – لبنان.

 -21عيا ا ااد محما ا ااد القصا ا اااص – الوسا ا اايط فا ا ااي شا ا اارح قا ا ااانون المرافعا ا ااات – الطبعا ا ااة الاانيا ا ااة –
 – 4101دون دار نشر.

 -20غال ا ا ااب عل ا ا ااى ال ا ا ااداودى– الم ا ا اادخل إل ا ا ااى عل ا ا اام الق ا ا ااانون – دون طبع ا ا ااة -دون دار نش ا ا اار
.4112

 -24فتحا ا ا ااي والا ا ا ااي – الوسا ا ا اايط فا ا ا ااي القلا ا ا ااام الما ا ا اادنى– طبعا ا ا ااة – دار النهلا ا ا ااة العربيا ا ا ااة –
القاهرة – 4110م.

 -24فرج الصراف – قواعد اإلابات فى التشريع الفلسطيني -دون دار نشر 0664-م.

 -22فا ا ااوزي سا ا ااامي – شا ا اارح القا ا ااانون التجا ا اااري – المجلا ا ااد الاا ا اااني – دون طبعا ا ااة – 0668م-
دار الاقافة للنشر والتوزيع .

 -22ما ا ا ا ااأمون س ا ا ا ا ا مه اإلج ا ا ا ا ارامات الجنائيا ا ا ا ااة – الجا ا ا ا اازم الاالا ا ا ا ااث – دار الفكا ا ا ا اار العربا ا ا ا ااي –
0686م.

 -29محس ا ا اان ش ا ا اافيق – التحك ا ا اايم التج ا ا اااري ال ا ا اادولى– دون طبع ا ا ااة – دار النهل ا ا ااة العربي ا ا ااة –
مصر – دون سنة نشر.

 -28محما ا ا ااد أبا ا ا ااو يحا ا ا ااي – حكا ا ا اام شا ا ا ااهادة النسا ا ا ااام فيما ا ا ااا سا ا ا ااوي العقوبا ا ا ااات – دار اليا ا ا ااازوري
العلمية– عمان 0668-م.

 -28محمد أحمد المعداوي– المدخل للعلوم القانونية – دون طبعة– دون دار نشر.

 -26محم ا ا ا ااد حس ا ا ا ااين منصاا ا ا ااور – ق ا ا ا ااانون اإلاب ا ا ا ااات – دون طبع ا ا ا ااة – منش ا ا ا ااأة المعاا ا ا ااارف –
اإلسكندرية.
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 -91محما ااد سا اايد عبا ااد القا ااادر – نحا ااو فك ا ارة عاما ااة للقلا ااام المسا ااتعجل فا ااي قا ااانون المرافعا ااات
– دراسة تأًصيلية – دون طبعة – دار النهلة العربية.

 -90محم ا ااد عب ا ااد العزي ا ااز الجريس ا ااي – عل ا اام ال ا اانفس الجن ا ااائي – دون طبع ا ااة –  -4100أف ا اااق
للطباعة.

 -94محما ا ا ااد علا ا ا ااى ارتا ا ا ااب و خ ا ا ا ارين – قلا ا ا ااام األح ا ا ا اوال المسا ا ا ااتعجلة الجا ا ا اازم األول – دون
طبعة – دون دار نشر.

 -94محم ا ا ا ااد عل ا ا ا ااى س ا ا ا ااكيكر – تحقي ا ا ا ااق ال ا ا ا اادعوى الجنائي ا ا ا ااة وااباته ا ا ا ااا – الطبع ا ا ا ااة األول ا ا ا ااى –
4118م – دار الفكر الجامعي.

 -92محمد عمر مهنا -مكافحة المخدرات – الطبعة األولى – غزة – .4100

 -92محما ا ا ااد فريا ا ا ااد العرينا ا ا ااي – القا ا ا ااانون التجا ا ا اااري اللبنا ا ا اااني – الطبعا ا ا ااة الاانيا ا ا ااة – 0682م-
الدار الجامعية.

 -99محما ا ااد فريا ا ااد – الما ا اادخل للعلا ا ااوم القانونيا ا ااة – الجا ا اازم الاا ا اااني – دون طبعا ا ااة – دون دار
نشر.

 -98محم ا ااد كام ا اال إباا اراهيم – الوس ا اايط م ا اان س ا ااماع الش ا ااهود أم ا ااام القل ا ااام الجن ا ااائي – الطبع ا ااة
األولي – 0660م  -الدار البيلام للطباعة والنشر.

 -98محماا ااد محما ا ااد القالا ا ااي – أصا ا ااول المحاكماا ااات الجنائيا ا ااة – دون طبعا ا ااة – دار النهلا ا ااة
العربية – القاهرة.

 -96محم ا ااد نج ا اام – ال ا ااوجيز ف ا ااي ق ا ااانون أص ا ااول المحاكم ا ااات الجزائي ا ااة – الطبع ا ااة األولاا ااى –
 -4119دار الاقافة للنشر.

 -81محم ا ا ا ا ا اادالزحيلي -وس ا ا ا ا ا ااائل اإلاب ا ا ا ا ا ااات ف ا ا ا ا ا ااي الشا ا ا ا ا ا اريعة اإلسا ا ا ا ا ا ا مية – الجا ا ا ا ا ا ازم األول –
مكتبة دار لبنان.

 -80محم ا ا ااود الكي ن ا ا ااي – الموس ا ا ااوعة التجاري ا ا ااة والمصا ا ا ارفية – المجل ا ا ااد الخ ا ا ااامس – الطبع ا ا ااة
األولى – 4116م -دار الاقافة للنشر والتوزيع.

 -84محما ا ااود الكي نا ا ااي – قواعا ا ااد اإلابا ا ااات وأحكا ا ااام التنفيا ا ااذ – الطبعا ا ااة األولا ا ااى – دار الاقافا ا ااة
– 4101م.

 -84محم ا ا ااود مخت ا ا ااار أحم ا ا ااد ب ا ا ااديري – ق ا ا ااانون المع ا ا ااام ت التجاري ا ا ااة – الطبع ا ا ااة األول ا ا ااى –
4111م – دار النهلة العربية.

 -82مصا ااطفى ديا ااب و القرشا ااي عبا ااد الا اارحيم وسا ااالم ال ارشا اادي – البينا ااات والا اادعاوى والقلا ااام
– الطبعة األولى  - 4119-دار المصطفى.
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 -82مص ا ا ااطفى عي ا ا اااد ون ا ا اااظم عويل ا ا ااة – القل ا ا ااام المس ا ا ااتعجل ول ا ا اارورته ف ا ا ااي فلس ا ا ااطين –
دون طبعة –  – 0668دون دار النشر.

 -89مصا ا ااطفي عيا ا اااد – الوسا ا اايط ما ا اان شا ا اارح قا ا ااانون أصا ا ااول المحاكما ا ااات المدنيا ا ااة والتجاريا ا ااة
الكتاب األول – دون ناشر الطبعة األولى.4114 -

 -88مص ا ا ااطفي كم ا ا ااال ط ا ا ااه – الق ا ا ااانون التج ا ا اااري – القس ا ا اام األول – دون طبع ا ا ااة – 0688م
– الدار الجامعية.

 -88مفلح القلاة – البينات -دون طبعة -دون دار نشر.
 اإلابات في المواد المدنية – دون طبعة  -دون دار نشر.

 -86موسا ا ااى أبا ا ااو ملا ا ااوح – الما ا اادخل لد ارسا ا ااة القا ا ااانون – الكتا ا اااب الاا ا اااني الطبعا ا ااة الاانيا ا ااة –
 – 4119مكتبة القدس.

 شرح قانون البينات الفلسطيني – دون طبعة -مكتبة ومطبعة دار المنارة.
 مصادر االلتزام – دون ناشر  -الطبعة األولى4114 -م.

 -81ناص ا ا اار دي ا ا ااب س ا ا االيمان – ق ا ا ااانون ق ا ا ااوى األم ا ا اان – معه ا ا ااد الت ا ا اادريب الل ا ا ااباط – غا ا ا ازة -
.4100

 -80ناص ا اار محم ا ااد الغام ا اادى – دف ا ااع الخص ا ااومة ف ا ااي الفق ا ااه اإلسا ا ا مي – دون طبع ا ااة – دار
ابن الجوزى – دون سنة نشر.

 -84ناظم عويلة – شرح قانون البينات – دون طبعة – دون دار نشر– غزة.
 -84نبي ا ا ا اال س ا ا ا ااعد -اإلاب ا ا ا ااات ف ا ا ا ااي الما ا ا ا اواد المدني ا ا ا ااة والتجاري ا ا ا ااة  -دون طبع ا ا ا ااة  -منش ا ا ا ااأة
المعارف – اإلسكندرية 4111 -م

 الما ا ا ا اادخل إلا ا ا ا ااى القا ا ا ا ااانون – الجا ا ا ا اازم الاا ا ا ا اااني – دون طبعا ا ا ا ااة –  -4111دار المعرفا ا ا ا ااة
الجامعية.

 -82نبي ا ا اال ص ا ا ااقر – الوس ا ا اايط ف ا ا ااى ش ا ا اارح ق ا ا ااانون اإلجا ا ا ارامات الم ا ا اادني واإلداري ا ا ااة  -الطبع ا ا ااة
األولى  -4118 -دار الهدى.

 -82نبيلة رس ن – اإلابات – دون طبعة  -دون دار نشر0668 -م.

 -89نشأت بك – رسالة االابات – الجزم األول – الطبعة السادسة 0669-م.
 -88هش ا ا ااام زوي ا ا اان – موس ا ا ااوعة اإلاب ا ا ااات –الج ا ا اازم الا ا ا اااني – المكت ا ا ااب ال ا ا اادولي للموس ا ا ااوعات
القانونية – طبعة الاانية 4116 -م.

 -88هش ا ااام موف ا ااق ع ا ااو
 -دون دار نشر.

وعب ا ااد ع العط ا اااس – ق ا ااانون اإلاب ا ااات – دون طبع ا ااة – 0244ه ا ا ا
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رابعا :الرسائل العلمية واألبحاث المنشورة:

 -0إب ا ا ا ا اراهيم سا ا ا ا االيمان أباا ا ا ااو صا ا ا ا ااعيليك– الشا ا ا ا ااهادة والرج ا ا ا ااوع عنه ا ا ا ااا م ا ا ا اان فق ا ا ا ااه المعا ا ا ا ااام ت –
رسالة ماجستير – جامعة األزهر .4100-

 -4إيا اااد جا اااد الحا ااق – المعالجا ااة التش ا اريعية (أسا ااباب انعا اادام التمييا ااز) بحا ااث منشا ااور فا ااي مجلا ااة
جامعة األزهر المجلد  04العدد(.)4

 -4إيا ا اااد محما ا ااد عا ا ااارف سا ا ااد – ما ا اادى حجيا ا ااة المحا ا ااررات اإللكترونيا ا ااة فا ا ااي اإلابا ا ااات – رسا ا ااالة
ماجستير – جامعة النجاح – 4116م.

 -2أح ا ا ا ا م محماا ا ااد إغبارياا ا ااة –شاا ا ااهادة النساا ا ااام – رساا ا ااالة ماجس ا ا ااتير -جامع ا ا ااة الخليا ا ا اال – قساا ا اام
القلام الشرعي –4101م.

 -2أحم ا ا ااد با ا ا اراك القل ا ا ااام الج ازئ ا ا ااي – بح ا ا ااث منش ا ا ااور ف ا ا ااي ال ا ا اادليل الت ا ا اادريبي – بن ا ا ااام ق ا ا اادرات
القانونيات – اإلجرامات الجزائية الفلسطينية.

 -9أحم ا ا ااد ف ا ا ااوزي أب ا ا ااوعقلين – عا ا ا اوار
النيابة العامة – 4104م.

األهلي ا ا ااة – رس ا ا ااالة ماجس ا ا ااتير منش ا ا ااور عل ا ا ااى ص ا ا اافحة

 -8أسا ا ااامة أبا ا ااو القمصا ا ااان – ما ا اادى اسا ا ااتق لية شا ا اارط التحكا ا اايم عا ا اان العقا ا ااد األصا ا االي – رسا ا ااالة
ماجستير – جامعة األزهر – 4101م.

 -8أس ا ا ااامة عب ا ا ااد ال ا ا اارزاق – رد ش ا ا ااهادة الع ا ا اادل – رس ا ا ااالة ماجس ا ا ااتير – الجامع ا ا ااة اإلسا ا ا ا مية –
4119م.

 -6أسا ا ااامة عما ا اار عسا ا ااي ن – الحمايا ا ااة الجنائيا ا ااة لسا ا اار المهنا ا ااة – رسا ا ااالة ماجسا ا ااتير – جامعا ا ااة
نايف العربية للعلوم األمنية.

 -01أطبا ا ااام شا ا اابكة اللجا ا ااان الطبيا ا ااة  -بحا ا ااث بعن ا ا اوان الشا ا اايخوخة – منشا ا ااور علا ا ااى الموقا ا ااع
اإللكتروني للشبكة .www.medicalcom.net

 -00أم ا ااين م ا اادني – مب ا اااديم إس ا ااتق ل وق ا ااانون مهن ا ااة المحام ا ااا – بح ا ااث منش ا ااور ف ا ااي مجل ا ااة
المحاما – العدد الخامس – 0668م.

 -04برك ا ا ااات محم ا ا ااد – بح ا ا ااث عا ا ا اوار

الخص ا ا ااوم ف ا ا ااي ظ ا ا اال الق ا ا ااانون – مجل ا ا ااة المفك ا ا اار –

العدد الاامن.

 -04بعن ا ا ا ا ا ا ا ا ا اوان حف ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااظ السا ا ا ا ا ا ا ا ا اار الماا ا ا ا ا ا ا ا ا اري
.Faculty.ksu.edu.sa/alwazzan/deslip

وكتمان ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااه منشا ا ا ا ا ا ا ا ا ااور عل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااى موق ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااع

 -02بن ا ا اادر الس ا ا اابيق المطي ا ا ااري – الجناي ا ا ااة عل ا ا ااي العق ا ا اال م ا ا اان ل ا ا ااوم الشا ا ا اريعة اإلسا ا ا ا مية –
رسالة ماجستير – أكاديمية نايف4110 -م.
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 -02بوم ا ا اادان عب ا ا ااد الق ا ا ااادر– المس ا ا ااؤولية الجزائي ا ا ااة للطبي ا ا ااب – رس ا ا ااالة ماجس ا ا ااتير – جامع ا ا ااة
مولود معمري – 4101م.

 -09حما ا ا ازة خي ا ا اااط – أخ قي ا ا ااات مهن ا ا ااة وكا ا ا ا م الخص ا ا ااومة وأاره ا ا ااا عل ا ا ااى العدال ا ا ااة – رس ا ا ااالة
ماجستير – أكاديمية نايف للعلوم األمنية – 4110م.

 -08خال ا ااد عب ا ااد ال ا اارحمن الحمي ا اادي – التحا ا اري

عل ا ااي جريم ا ااة تع ا اااطي المخ ا اادرات – رس ا ااالة

ماجستير – أكاديمية نايف للعلوم األمنية – 4118م.

 -08خالا ااد علا ااي الا ااوزان – بحا ااث بعن ا اوان حفا ااظ السا اار الم ا اري

وكتمانا ااه منشا ااور علا ااى موقا ااع

.Faculty.ksu.edu.sa/alwazzan/deslip

 -06خالد قرقور – قواعد اإلابات في الشريعة اإلس مية – رسالة دكتوراة.

 -41داريا ااس محما ااد – بحا ااث بعن ا اوان مسا ااؤولية األطبا ااام المدنيا ااة عا اان إفشا ااام السا اار المهنا ااي –
منشور مجله جامعه دمشق – العدد األول – مجلد 4116- 42م.

 -40ارجا ا ااح بخيا ا اات السا ا ااناني – أدب المحا ا ااامي فا ا ااي الش ا ا اريعة اإلس ا ا ا مية والق ا ا اوانين الولا ا ااعية
– رسالة ماجستير – جامعة نايف العربية للعلوم األمنية – 4116م.

 -44زيا ا ا ا اان عبا ا ا ا اااس عما ا ا ا ااارة – التنا ا ا ا ااويم المغناطيسا ا ا ا ااي -مجلا ا ا ا ااة الا ا ا ا اانفس المطمئنا ا ا ا ااة (مجلا ا ا ا ااة
الكتروني ا ا ا ا ا ا ا ااة)  -الجمعي ا ا ا ا ا ا ا ااة العالمي ا ا ا ا ا ا ا ااة اإلسا ا ا ا ا ا ا ا ا مية للص ا ا ا ا ا ا ا ااحة النفس ا ا ا ا ا ا ا ااية الع ا ا ا ا ا ا ا اادد 28
.http://www.elazayem.com/mental%20peace.htm

 -44سا ا ااامي محما ا ااود مقا ا ااداد – اإلابا ا ااات بالكتابا ا ااة فا ا ااي الم ا ا اواد المدنيا ا ااة – رسا ا ااالة ماجسا ا ااتير –
جامعة الدول العربية – 4118م.

 -42سا ا ااعاد أبا ا ااو مشا ا ااايخ – عقا ا ااد الكفالا ا ااة المدنيا ا ااة – رسا ا ااالة ماجسا ا ااتير – جامعا ا ااة النجا ا اااح –
4119م.

 -42س ا ا ااعد محم ا ا ااد العس ا ا اايري  :نظ ا ا ااام اإلاب ا ا ااات ف ا ا ااي الجا ا ا ارائم الح ا ا اادود –رس ا ا ااالة ماجس ا ا ااتير –
جامعة أم القرى 0682-م.

 -49ط ا ااه فه ا ااد الدوسا ا ااري – العوام ا اال اإلجتماعياا ااة واإلقتص ا ااادية المرتبط ا ااة بت ا اارويج المكوناا ااات
والمخدرات – رسالة ماجستير – أكاديمية نايف – 0661م.

 -48عا ااارف علا ااي عا ااارف– بحا ااث بعن ا اوان إفشا ااام السا اار فا ااي الفقا ااه اإلس ا ا مي – بحا ااث مجلا ااه
اإلس م– العدد( – )4المجلد (-)8ديسمبر 4101م.

 -48ريا ا اااد اللحيا ا ااد – العا ا اازوف عا ا اان الشا ا ااهادة – رسا ا ااالة ماجسا ا ااتير – أكاديميا ا ااة نا ا ااايف للعلا ا ااوم
األمنية – 4114م.

 -46عبا ااد العزيا ااز سا ااعد العنا اازى – النظا ااام القا ااانوني النتها ااام خدما ااة الموظا ااف العا ااام – رسا ااالة
ماجستير – جامعة الشرق األوسط –  4104م.
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 -41عب ا ااد ع الل ا ااويحي– الش ا ااهادة ف ا ااي الح ا اادود والقص ا اااص – رس ا ااالة ماجس ا ااتير – أكاديمي ا ااة
نايف للعلوم األمنية – 4114م.

 -40عب ا ا ااد ع الفا ا ا ا ار – المعالج ا ا ااة التشا ا ا اريعية لمرك ا ا ااز الخص ا ا اام ف ا ا ااى القا ا ا اوانين الفلس ا ا ااطينية -
مجلة الجامعه اإلس مية  -العدد العشرون  -يونيو 4104م.

 -44عب ا ااد ع إبا ا اراهيم الكن ا اادرى– اإلس ا ااتجواب وتطبيقات ا ااه م ا اان ق ا ااانون اإلجا ا ارامات والمحاكم ا ااات
الجزائية الكويتي– رسالة ماجستير – أكاديمية نايف – 4101م.

 -44عبا ا ااد ع صا ا ااديق ف شا ا ااه – ع نيا ا ااة المحاكما ا ااه تخا ا اادم القلا ا اااة والمتخاصا ا اامين – مقا ا ااال
منشور علي صحيفه عكاظ – العدد  – 4666األربعام  4سبتمبر 4116م.

 -42عب ا ااد ع عل ا ااي الربيع ا ااة ش ا اافوية المح ا اااكم ف ا ااي النظ ا ااام الس ا ااعودي – رس ا ااالة ماجس ا ااتير –
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية 4118م.

 -42عبا ااد ع محما ااد ل ا انين – تا اادوين المرافع ا اة القلا ااائية – بحا ااث منشا ااور ما اان مجلا ااة العا اادل
– العدد الااني  0241ه.

 -49عا ا ا ا م باس ا ا اام فل ا ا اال – ل ا ا اامانات الم ا ا ااتهم أم ا ا ااام المحكم ا ا ااة الجنائي ا ا ااة الدولي ا ا ااة – رس ا ا اااله
ماجستير – جامعه النجاح الوطنية – 4100م.

 -48علا ااى أبا ااو البصا اال – شا ااهادة الصا ااغير وحجيتها ااا فا ااي اإلس ا ا م بحا ااث علما ااي منشا ااور فا ااي
مجلاا ا ا ااة جامعاا ا ا ااة دمشا ا ا ا ااق للعلاا ا ا ااوم االقتصاا ا ا ااادية والقانوني ا ا ا ااة – الع ا ا ا اادد األول -المجلا ا ا ا ااد -42
4116م.

 -48عم ا ا اااد نوفا ا ا اال – اآلااا ا ااار المترتباا ا ااة علا ا ا ااى الرج ا ا ااوع ف ا ا ااى الش ا ا ااهادة عل ا ا ااى ج ا ا ا ارائم الحاا ا اادود
والقصاص – رسالة ماجستير – جامعة النجاح الوطنية – 4114م.

 -46فا ا ااارس الشا ا اامري -الشا ا اابهات الدارئا ا ااة لحا ا ااد الخما ا اار -رسا ا ااالة ماجسا ا ااتير – جامعا ا ااة نا ا ااايف
للعلوم االمنية – 4116م -ص .022

 -21ف ا ااايز كناكري ا ااه – أص ا ااول س ا ااماع الش ا ااهادة – بح ا ااث منش ا ااور عب ا اار موق ا ااع منت ا ااديات كلي ا ااة
الحقوق

.http://www.f-law.net/law/threads/11290

 -20فا ا ا اواز حس ا ا اان زق ا ا اازوق – األخ ا ا ااذ بش ا ا ااهادة الما ا ا ارأة أم ا ا ااام القل ا ا ااام الش ا ا اارعى  - -رس ا ا ااالة
ماجستير  -مركز العربى للدراسات األمنية والتدريب – 0669م.

 -24م ا اااهر الحا ا اولي و م ا ااازن وادي – بح ا ااث بعنا ا اوان اإلاب ا ااات بش ا ااهادة النس ا ااام منف ا ااردات ف ا ااي
الشريعة اإلس مية وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية في قطاع غزة 4118-م.

 -24مجما ااع الفقها ااي اإلس ا ا مي – فتاااوى السا اار فا ااي المه اان الطبيا ااه منشا ااورة عل ااي موقا ااع طريا ااق
اإلس م .http://ar.islamway.net/falwa/32532

181

 -22محم ا ا ااد الش ا ا اانقيطي – تع ا ا ااار

أكاديمية نايفة األمنية 0666-م.

البين ا ا ااات م ا ا اان الفق ا ا ااه اإلسا ا ا ا مي – رس ا ا ااالة ماجس ا ا ااتير –

 -22محماا ااد المحما ا ااد – بحا ا ااث بعن ا ا اوان أاا ا اار اإلك ا ا ا ار فا ا ااي المعا ا ااام ت الماليا ا ااة – منشا ا ااور ما ا اان
مجلة الدراسات من مجلة الدراسات االجتماعية – العدد الااني نشر ديسمبر 4110م.

 -29محما ا ااد دودح– الشا ا اايخوخة – تنكا ا اايس فا ا ااي الخلا ا ااق – بحا ا ااث علما ا ااي منشا ا ااور فا ا ااي مجلا ا ااة
اإلعجاز العلمي – العدد ( – )04رقم البحث (.)8

 -28محما ا ا ا ااد عبا ا ا ا ااد ع الرشا ا ا ا اايدي – الشا ا ا ا ااهادة كوسا ا ا ا اايلة ما ا ا ا اان وسا ا ا ا ااائل اإلابا ا ا ا ااات – رسا ا ا ا ااالة
ماجستير -جامعة الشرق األوسط4100 -م.

 -28مس ا اااعد ص ا ااالح الش ا اامري – دور الس ا ااندات العادي ا ااة ف ا ااي اإلاب ا ااات – رس ا ااالة ماجس ا ااتير –
جامعة الشرق األوسط – 4104م .

 -26مصا ااطفي شا اامس ال ا اادين –حكا اام أخا ااذ األجاا ارة علا ااي الشا ااهادة – بح ا ااث علما ااي – الناش ا اار:
موقا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااع األلوكا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة المجلا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااس العلما ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااي عبا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اار موقعها ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا عبا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اار
االنترنت.))majles.alukah.net/showthread.php?82710

 -21ناصا ا ا اار محما ا ا ااد البقما ا ا ااي – الشا ا ا ااهادة وحجيتها ا ا ااا ما ا ا اان إابا ا ا ااات ج ا ا ا ارائم الحا ا ا اادود – رسا ا ا ااالة
ماجستير – أكاديمية نايف للعلوم األمنية – 0664م.

 -20ناص ا ا اار محم ا ا ااد الجوق ا ا ااان – ع ني ا ا ااه جلس ا ا ااات التقال ا ا ااي – بح ا ا ااث محك ا ا اام منش ا ا ااور ف ا ا ااي
مجله العدل – العدد الخامس – محرم 0240-ها.

 -24ه ا اااني عب ا ااد ع الجبي ا اار الطا ا ا ق المك ا اار والغل ا اابان بح ا ااث منش ا ااور م ا اان مجلا ا اة البح ا ااوث
االس مية – العدد (.)21

 -24هنا ااادي عبا اااس – زرقا ااة الوجا ااه مؤشا اار شا اايخوخة األطفا ااال – مقا ااال منشا ااور علا ااى جريا اادة
عكاظ– العدد  4648بتاريخ 4104/4/46م.

خامسا :مجموعة االحكام القضائية:

 -0مجموعا ا ااة القواعا ا ااد القانونيا ا ااة التا ا ااى قررتها ا ااا محكما ا ااة الا ا اانق
الرابع – اإلابات.

فا ا ااى خمسا ا ااين عام ا ا ااً – المجلا ا ااد

 -4مجموعة األحكام الصادرة من الهيئة العامة للمواد الجنائية ومن الدوائر الجنائية.
 -4موسوعة احكام محكمة التمييز اللبنانية.
سابعا :المواقع اإللكترونية:

 -0موسا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااوعة األحكا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااام القلا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااائية الفلسا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااطينية (المقتفا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااي)
http://muqta.birzeit.edu/familulaws
 -4مركز العداله والتحكيم واالستشارات .http://www.a;ada;acenter.com
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