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أهديكم مجيعاً مثرة هذا اجلهد املتواضع

ب

ش ر وتقدير
الحمددد ل الددذي تددتم بنعمتدده الحددالحات ،اللهددم لددد الحمددد حمدددا كثي د ار طيبددا مباركددا فيدده ،مددلء
السموات وملء األرض ،وملء مدا شد ت مدن شديء بعدد ،أهدل الثنداء والمجدد ،أحدا مدا قدال العبدد ،وكلندا

لد عبد ،أحمدد ربي وأشكرد على أن يسرت لي إتمام هذه الدراسة علدى الوجده الدذي أرجدو أن تر دى

به عني.

ثددم انطاقددا مددن حددديث النبددي حددلى ال عليدده وسددلمذ الددذي قددال ال يش ي ر اهلل ميين ال يش ي ر

مرن ددي بال
النييياس  ،أتق دددم بخ ددالص الش ددكر الجزي ددل والعرف ددان الجمي ددل واالحتد درام والتق دددير ،لم ددن ا

ددل

علددى د ارسددتي ،أسددتاذي الك دريمين الدددكتورع عبدددال

دي بقبددول اإلش د ار
واختح داني بالنحددو وت ددا علد ب
ددخر
خليددل ال درا ،والدددكتورع ارمددي علددى وشدداا ،واللددذان منح داني الثقددة و رس دا فددي ن سددي العزيمددة ولددم يد ا
علي بشيء مدن وقتهمدا الثمدين ،فأبقاهمدا ال ذخد ار لطلبدة العلدم ،وجعدل ذلدد فدي ميدزان
جهدا ،ولم يبخا ب
حسناتهما ،وأر اهما بما قسم لهما.
كمددا وأتقدددم بشددكري الجزيددل إلددى أسدداتذتي فددي لجنددة المناقشددة الدددكتورع سددالم حمدداد الدحدددوا،
والدكتورع ناي

عبد العال ال را ،لت

لهما علي بقبول مناقشة هذه الدراسة ،فهم أها لسد خللها ،وابانة

مواطن القحور فيها ،سا ا ال الكريم أن يثيبهما عني خير الجزاء.

والشكر موحول إلى كل من ساعدني وأعانني على إنجاز هذا البحث ،فلهم في الدن

وان لم يسع

المقام لذكرهم ،فهم أهل لل

ل والخير والشكر.

ج

منزلدة،

م خص ال حث
تعد الحاالت المستثناة من اإلثبات بالكتابة من الحداالت التدي أجداز القدانون فيهدا اإلثبدات بييدر
الكتابة ،لذلد يجوز في هذه الحاالت إثبات التحر القانوني بشهادة الشهود أو الق ار ن ،حتى لو زادت
قيمته على النحاب القانوني ،لما لهدذه الحداالت مدن أهميدة خاحدة ،وقدد تنداول الباحدث هدذا المو دو ،
واتبع في ذلد المنهج التحليلي والمقارن ،وقسمه إلى ثاثة فحول ،قدم لهم بمبحث تمهيدي ،تحدث فيه

عددن المقحددود باإلثب ددات بالكتابددة ،وم دددى أهميددة الس ددندات الرسددمية والعرفي ددة فددي اإلثب ددات ،إ ددافة إل ددى

السندات ير المعدة لإلثبات ،والتي جعل لها القدانون حجيدة معيندة وبدنص خداص علدى الدر م مدن أنهدا
لم تكون أحا معدة لإلثبات.
ثددم تندداول الباحددث فددي ال حددل األول ،الحددديث عددن وجددود مبدددأ الثبددوت بالكتابددة مددن خددال بيددان

المقحود بالكتابة لية واحطاحا ،والحديث عن آلية وجدود الكتابدة ،بحيدث قدد توجدد كتابدة ال تعدد دلديا
ك داما وال يشددترط فيهددا القددانون شددكا معينددا تكتمددل بإ ددافة شددهادة الشددهود لتحددبو دلدديا كدداما ،وهددذه
الكتابة يندرج

منها الكثير من أنوا الكتابة ،بحيث يمكن استخاص الكتابة من عدة أوراا ال يشترط

أن تكون معدة لإلثبات وال تت من بيانات معينة ،وتحدثنا بعد ذلد عن المقحود بالخحدم ومتدى تكدون
الكتابة الحادرة عنه من شأنها أن تجعل التحر القانوني المدعى به قريب االحتمال.

ثم تناول الباحث في ال حل الثاني ،الحديث عن األحوال التي يتعذر فيها الححول على دليدل
كتددابي ،نظد ار لقيددام المددانع ،والدذي قددد يكددون قانونيددا أو ماديددا أو أدبيددا ،ومددا لهددذه الموانددع مددن تددأثير علددى
تقديم الدليل الكتابي ،بحيث يترتب على وجود هذه الموانع اإلثبات بكافة الطرا.

وأخيد ار تندداول الباحددث فددي ال حددل الثالددث ،الحددديث عددن حالددة الطعددن فددي التحددر القددانوني إذا

كددان ممنوع دا بموجددب القددانون أو مخال دا للنظددام العددام وااداب العامددة أو ألندده شددابه عيددب مددن عيددوب

اإلرادة ،كاليش أو التدلي  ،وما لهذه الحاالت من تأثير في إثبات التحر القانوني ،ومددى تقيديم تلدد
العيوب.

د

Abstract
The cases which are excluded from written evidence are considered the cases which
the law permits in non-written evidence , therefore these cases which are used to prove the
legal conduct, might be proved by the testimony of witnesses or the presumptions, even the
value of the legal conduct becomes more than the legal quorum (200 JD), because of the
importance of these cases, the researcher have dealt with this subject, where he followed the
comparative analytical approach and he devided this subject into three chapters, where he
introduced them with a preliminary research and he talked in it about the description of the
written evidence and the extent of the importance of the official written evidence and the
customary written evidence in proving in addition of that, non-proof bonds, which the law
give its a particular force in proof by writing, although it was not originally intended for
proof.
Then, the researcher discussed in the first chapter the existence of the principle
proven writing, Where there is a writing ,which is not a complete legal evidence, and does
not require a completed certain form, by adding the testimony of witnesses to become a
complete evidence , and this written evidence includes many types of writing, which is
suitable to be so, so that the writing can be drawn from several papers are not required to be
proof It does not include certain data, by talking about the description of the written evidence
in language and terminology, and the researcher talked about the mechanism of the
existence of writing evidence and what is meant by the deduction and when the written
evidence that comes by him would make the legal conduct expected.
The second chapter the researcher dealt with the cases in which it is not possible to
obtain a written evidence because of the impediment that the law mention it, which may be
legal , material or moral and he talked about their effects in introducing a written evidence,
So because of the existence of these barriers of proof by writing, it leads us to a certain lack
of a written evidence.
Finally the researcher discussed in the third chapter the case of challenge of legal
action if it is prohibited by law or the contrary of the public order and public morals or
because it is defect of the will defects such as cheating or fraud and what their effects in
proving the legal conduct and he talked about the assessment of these defects.
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المقيدمة

الحمد ل الذي أنزل الكتاب وو ع الميزان إلقامدة العددل بدين العدالمين ،والحداة والسدام علدى

أعدددل النددا

أجمعددين ،الددذي أم دره ربدده بددأن يق ددي بالعدددل وال يتبددع أه دواء ال ددالين – ص ي ا اهلل ع ي يه

وس م -وع ا آله وصح ه أجمعين و عد.

تعد الكتابة من أهم ط ار ا اإلثبات ،إذ هي وسيلة اإلثبات الر يسة التي يتطلبها القانون بالنسبة

للتح درفات القانونيددة ،حيددث أحددبحت الوسدديلة ال عالددة والمأمونددة فددي المعددامات أمددام
شهادة الشهود؛ وتطور العاقات وتشابكها في المجتمع الواحد.

ددع

الثقددة فددي

ل ددذلد أوج ددب الق ددانون ال لس ددطيني عل ددى الخح ددوم أثن دداء الب دددء بس ددير ال دددعوى اإلثب ددات بال دددليل

الكتابي ،بحيث يثبت فيه حقوا والتزامات كل منهما ،فالكتابة توفر للخحوم

دمانات ال توفرهدا يرهدا

من األدلة ،فالشهادة مثا تنطوي على خطر أن ينسى الشاهد ت احيل الواقعة التي يشهد عليهدا ،أو أن
يخ ددال

الش دداهد

ددميره فيم ددا يباع ددد ب ددين الش ددهادة والحقيق ددة ،إال أن الق ددانون ف ددي بع ددض الح دداالت أج دداز

اإلثبددات بشددهادة الشددهود ،والق د ار ن بددنص خدداص كم ددا جدداء فددي نددص المددادة 71ذ مددن قددانون البين ددات

ال لسددطيني رقددم 4ذ لسددنة 2111م ،حيددث تعددد هددذه الحدداالت اسددتثناء عددن القاعدددة العامددة ،التددي تسددتلزم
الكتابة في اإلثبات.

إذ قد يوجد دليل كتابي ير كامل حادر عن الخحم يجعل وجود التحر القانوني المددعى

به قريب االحتمال في الواقعة المراد إثباتها ،وقد يكون هناد ظرو

أحاطت بانعقداد التحدر القدانوني

شكلت مانعا أدبيا أو ماديا من الححدول علدى دليدل كتدابي لإلثبدات ،فقدد يوجدد مدن ال يعدر الكتابدة أو
ت وجد عادة تق ي بعدم ربط الواقعة بالكتابة بما يمنع وجدود الددليل ويمندع مدن تقديمده ،وقدد تكدون هنداد
ظرو

ن سية كانت تربط الطرفين وقدت التعاقدد ،ولدم تكدن تسدمو ألحددهما بمطالبدة ااخدر بكتابدة العقدد

وذلد لوجود حلة بين األط ار

تبعث على االحترام والثقة التدي يتعدذر معهدا عليهمدا المطالبدة بالكتابدة،

فمتددى قامددت هددذه األسددباب فيقددع علددى الشددخص الددذي يدددعي ذلددد عددبء اإلثبددات بكافددة الطددرا بمددا فيهددا

البينة والق ار ن.

وقد ي قد السند الكتابي بعد الححول عليه بسبب أجنبي ال يد للددا ن فيده ،فيجدوز لده أن يثبدت

دعدواه بالبينددة والقد ار ن ،حيددث إن تدوافر المددانع القددانوني فددي هددذه الحالددة يددؤدي إلددى إجددازة اإلثبددات بكافددة

الطرا ،بمعنى عدم التقيد بالقيود المحددة لإلثبات بالكتابة ،بشرط أن يثبت أنده ححدل فعدا علدى دليدل

كتابي يثبت له أثر قانوني معين سواء أكان هذا األثر نشوء حا أم انق ا ه ،وأي ا عليده أن يثبدت أن

هذا السند فقد بسبب أجنبي ،والذي قدد يكدون قدوة قداهرة مدثا ،إ دافة إلدى ذلدد يجدب علدى الشدخص أن
يثبت الحادث الذي أدى إلى فقدان السند.
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إ ددافة إلددى ذلددد فقددد أ ددا

قددانون البينددات ال لسددطيني حالددة أخددرى يجددوز بهددا اإلثبددات بكافددة

الطددرا وهددي فددي حالددة الطعددن بالتحددر القددانوني بأندده ممنددو بمقت ددى القددانون أو أندده مخددال
العام وااداب العامة ،أو ألنه شابه عيب من عيوب اإلرادة.

للنظددام

مش ة ال حث:

 -1ما هي الشروط الواجب توافرها لتحقيا مبدأ الثبوت بالكتابة؟

 -2ما مدى ححة اإلثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة؟
 -3هل يجوز إثبات عك
 -4كي

ما هو ثابت بالكتابة بشهادة الشهود والق ار ن؟

يحا للقا ي أن يجيز اإلثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة؟

 -5لماذا يعد المانع القانوني سببا يجيز إثبات التحر القانوني بشهادة الشهود والق ار ن؟
 -6مددا مدددى حددحة الطعددن فددي التحددر القددانوني بأندده ممنددو بمقت ددي القددانون أو يخددال
العام وااداب العامة؟

النظددام

 -7هددل تعددد عيددوب اإلرادة سددببا لمخال ددة القاعدددة العامددة ،واإلثبددات بشددهادة الشددهود فيمددا كددان يجددب
إثباته بالكتابة في حالة الطعن في التحر القانوني؟

أهمية ال حث:

تبرز أهمية دراسة الحاالت المستثناة من اإلثبات بالكتابة في أنها تمثل خروجا من القانون عن

القاعدددة العامددة فددي هددذه الحدداالت التددي نحددت عليهددا المددادة 71ذ مددن قددانون البينددات ال لسددطيني ،حيددث

أجاز إثبات التحرفات القانونية بشهادة الشهود والق ار ن ،مع أن األحل في إثباتها الكتابة ،بسبب تعذر

الححددول علددى دليددل كتددابي أو تقديمدده إلثبددات التحددر القددانوني الددذي يوجددب المشددر إثباتدده بالكتابددة،

ولذلد أباا المشر ولل رورة إثبات التحر القانوني بشهادة الشهود والق ار ن.

منهجية ال حث:

اعتمد الباحث في هذه الدراسة ،المنهج التحليلي والمقارن المتمثل فدي تحليدل النحدوص الدواردة

في قانون البينات ال لسطيني رقم 4ذ لسنة 2111م ،المتعلقدة بمو دو الد ارسدة ،ومقارنتهدا بالتشدريعين

المحري واألردني ،مع التطرا لبعض التشريعات األخرى ،مسترشدا بآراء ال قه والق اء في ذلد.

تقسيم ال حث:
يتأل

البحث من مبحث تمهيدي وثاثة فحول على النحو ااتي-:

مبحث تمهيدي :اإلثبات بالكتابة.

ال حل األول :وجود مبدأ ثبوت بالكتابة.

ال حل الثاني :قيام المانع من الححول على الكتابة أو تقديمها.

ال حل الثالث :الطعن في التحر القانوني.
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م حث تمهيدي
ماهية اإل ا

ال تا ة

الكتابددة لهددا دور كبيددر فددي اإلثبددات ،حيددث تسدداعد علددى ح ددظ الحقددوا وعدددم

الحمايددة لحدداحبها ،وتبعددث الطمأنينددة فددي ن ددو

ددياعها ،وتددوفر

األشددخاص عنددد وجودهددا فددي المعددامات ،وقددد أوحددى

اإلسام بها فقال سبحانه وتعدالى ﴿ :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
وَالَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ﴾ 1ذ .

حيث ت من الكتابة وجود الدليل إلثبات الحدا عندد المنازعدة فيده أو عندد وفداة أحدد أط ارفده 2ذ ،
إذ إن الكتابة كدليل إلثبات التحر القانوني إنما تحرر متزامنة مع قيام هذا التحر  ،أو في وقت ال
تك ددون في دده للخح ددوم مح ددلحة ف ددي تح ددوير اإلثب ددات بيي ددة تحقي ددا مح ددلحة شخح ددية ،ومقارن ددة ب ددالق ار ن
الق ا ية فإن األخيرة ت تقر إلى التأكيد الذي تتميز به الكتابة ،في ظل أن إعداد الكتابة وقدت ححدول

العمل القانوني يدنيها من الحقيقة الواقعة ،ويجعل احتمال حدا ما يددون بهدا أقدوى مدن احتمدال حددا
ما يثبت عن طريا األدلة األخرى 3ذ .

المشر ال لسطيني قدد و دع تسدمية للكتابدة المعددة لإلثبدات ،مطلقدا عليهدا اسدم السدند،
ونجد أن
ب
وتنقسم السندات إلى عدة أقسام ،سدندات رسدمية وأخدرى عرفيدة وثالثدة يدر معددة لإلثبدات ،وتو ديو مدا

سبا يكون من خال المطالب ااتية-:

 المط ب ا ول :السندا الرسمية.
 المط ب ال اني :السندا العرفية.

 المط ب ال الث :السندا غير المعدة لإل ا .

1ذ سورة البقرة آية 282ذ.

2ذ محمددد حسددين منحددور ،قددانون اإلثبددات مبددادق اإلثبددات وطرقدده  ،منشددأة المعددار  ،اإلسددكندرية ،سددنة 1998م ،ص .54انظددر

رم ان أبو السعود ،أحول اإلثبات في المواد المدنية والتجارية النظرية العامة في اإلثبات  ،سنة 1985م ،ص.13

3ذ سليمان مرق  ،الوافي فدي شدرا القدانون المددني أحدول اإلثبدات واجراءاتده فدي المدواد المدنيدةذ ،المجلدد األول – األدلدة المطلقدة-

الطبعة الخامسة ،سنة 1991م ،ص .162انظر قدري عبد ال تاا الشهاوي ،اإلثبات مناطه و دوابطه ،فدي المدواد المنيدة والتجاريدة فدي

التشريع المحري المقارن ،منشأة المعار  ،اإلسكندرية ،سنة 2112م ،ص.111
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المط ب ا ول
السندا الرسمية
المشر ال لسطيني السدندات الرسدمية فدي المدادة 9ذ مدن قدانون البيندات ال لسدطيني بأنهدا
عر
ب
ب
تل ددد الت ددي ينظمه ددا الموظ ددون العمومي ددون وم ددن ف ددي حكمه ددم ال ددذين م ددن اختحاح ددهم تنظيمه ددا طبق ددا
لألو ددا القانونيددة ،أمددا السددندات التددي ينظمهددا أحددحابها ،ويحدددقها الموظ ددون العموميددون ومددن فددي

حكمهم الذين من اختحاحهم تحديقها طبقا للقانون فتعد رسمية من حيث التاريخ والتوقيع فقط 1ذ .
من هذا يتبين أنه يشترط العتبار السند رسميا ما يلي:

 -1صدور السند الرسمي من موظف عام أو من في ح مه:

أ -الموظييف العييام  :عددر المشددر ال لسددطيني الموظ د

العددام فددي المددادة 2ذ مددن قددانون الخدمددة

المدنية رقم  4لسنة 1998م ،بأنه هو كل من يشيل وظي ة عامة مدرجة في نظام تشدكيات
الوظددا

وظي ته .

المدنيددة علددى موازنددة إحدددى الدددوا ر الحكوميددة أيددا كانددت طبيعددة الوظي ددة أو مسددمى

لذا يعد موظ ا كل من شيل وظي ة بحر النظر عن كونها من الوظا

الدا مدة أو المؤقتدة،

وأيا كانت ال ة التي تنتمي إليها الوظي ة ،وأيا كانت جنسية شا لها ،وأيا كانت أداة شيله هذه الوظي ة،

بقدرار أيددا كانددت سددلطة إحددداره ،أو بعقددد أيددا كددان نوعدده ،وسدواء أكددان التعيددين تحددت التجربددة أم بدددونها،

وسواء اسدتحا بعدد انتهداء خدمتده معاشدا تقاعدديا أو مكافدأة أم لدم يسدتحا شدي ا منهدا ،وأيدا كاندت طبيعدة

عملدده أو مسددمى وظي تدده ،وأن تكددون الوظي ددة التددي يشدديلها مددن وظددا

إحدددى الجهددات الحكوميددة ،أيددا

كانت التسمية التي تطلا عليها ،سواء أكانت و ازرة أم إدارة عامدة أم هي دة عامدة محليدة أم يدر محليدة،
من الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها 2ذ .

أم جهة مدنية أم عسكرية أم يرها ممن تكون ميزانيتها

1ذ كمددا عرفهددا المشددر المحددري فددي نددص المددادة 11ذ مددن قددانون اإلثبددات المحددري رقددم 25ذ لسددنة 1968م ،وتعدياتدده علددى أن

المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظ

عام أو شخص مكل

بخدمة عامة ما تم على يديه أو مدا تلقداه ذوى الشدأن وذلدد طبقدا

لألو ا القانونية وفي سلطته واختحاحه فإذا لم تكتسب هذه المحدررات حد ة رسدمية فدا يكدون لهدا إال قيمدة المحدررات العرفيدة متدى
كان ذوو الشأن قد وقعوها بإم ا هم أو أختامهم أو بحمات أحابعهم  .وعرفها المشر األردني في نص المادة 6ذ من قانون البيندات

األردني رقم 31ذ لسنة 1952م ،وتعدياته بأنها السندات التي ينظمها الموظ ون العموميون الدذين مدن اختحاحدهم تنظيمهدا ،طبقدا
لألو ا القانونية ويحكم بها دون أن يكل
2ذ عبدددال خليددل ال درا ،يوس د

مبرزها إثبات ما نص عليه فيها ويعمل بها ما لم يثبت تزويرها. ...

عبدددال اليربدداوي ،الددوجيز فددي شددرا قددانون البينددات فددي المددواد المدنيددة والتجاريددة ،الطبعددة األولددى ،سددنة

2115م ،ص . 63انظددر محمددد أحمددد عابدددين ،قددوة الورقددة الرسددمية والعرفيددة فددي اإلثبددات وطددرا الطعددن عليهددا التزويددر – اإلنكددار-
الجهالددةذ ،منشددأة دار المعددار باإلسددكندرية ،سددنة ،2112ص .7انظددر فددرج بشددارة الحد ار  ،درويددش مدددحت الوحيدددي ،قواعددد اإلثبددات
البيناتذ في التشريع ال لسطيني دراسة مقارنةذ ،سنة 1992م ،ص.272
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ويختل

الموظ ون العموميون باختا

األوراا التي يختحدون بكتابتهدا ،فالقا دي يعدد موظ دا

عاما بالنسبة لألحكام التي يقوم بتحريرها ،وكاتب الجلسة يعد موظ ا عاما بالنسبة لمحا در الجلسدات،

والمأذون يعد موظ ا عاما بالنسبة لعقود الزواج وشهادات الطاا 1ذ .
ب -الموظف الح مي:

لددم يشددأ المشددر اعتبددار السددندات الرسددمية تحدددر عددن الموظ د

العددام فقددط ،بددل وسددع األمددر،

ومدددها إلددى مددن فددي حكددم الموظ د  ،فشددمل جميددع مددن يعمددل لدددى الجهددات العامددة مددن أشددخاص علددى
طبقاتهم ،وتنو أعمالهم ،ويدخل

اختا

المسددتخدمين مددن قبددل الدددول

مؤقتة بطالةذ ،سواء

من ذلد المخاتير ومشايخ البلدان والقرى واألسواا ،وكذلد

ددمن مشدداريع ممولددة مددن الخددارج ،و ددمن مشدداريع تددوفير فددرص عمددل

من أعمال الحكومة أم

من أماكن تحدت رقابتهدا واشدرافها 2ذ  ،وهدذا مدا تبدين

مددن نددص المددادة 9ذ مددن قددانون البينددات ال لسددطيني ،والتددي جدداء فيهددا ينظمهددا الموظد
حكمهم .

العددام ومددن فددي

وقدد بيندت محكمدة الدنقض ال لسدطينية عندد تناولهددا المدادة 9ذ ت رقدة بدين السدندات الرسدمية بددين

سددندات ينظمهددا الموظ ددون العموميددون ومددن فددي حكمهددم ،فدداألولى حجددة علددى الكافددة بكددل مددا ورد فيه دا،
بينمددا الثانيددة ال تعددد رسددمية إال مددن حيددث التدداريخ والتوقيددع فقددط ،كالبيانددات التددي يدددلي بهددا أحددحابها

للموظ ين الرسمين ،ويمكن إثبات العك

فيها ،ومثال ذلد بيانات شهادات المياد 3ذ .

 -2أن ي ون الموظف مختصاً تا ة السندا :
إن توافر ح ة الموظ

العام ال تك ي لتحريدر السدند بدل ال بدد مدن أن يكدون الموظد

بكتابة السند الذي يكون تحت يديه ويحدر عنه بح ته موظ ا عاما.

مختحدا

ويقحد باختحاص الموظ  ،مجموعة ما خول له من حاحيات ،تمنحه سلطة القيام بأعمال

معينة في نطاا هذه الحداحيات نوعيدا ومكانيدا ،إذ ال يك دي لثبدوت اختحداص الموظد

العدام محدض

السلطة المادية التي له على العمل الدذي يؤديده ،بدل ال بدد مدن عاقدة قانونيدة تربطده بهدذا العمدل ،وهدذه
العاقة القانونية هي التي ت د ي علدى السدلطة الماديدة الشدرعية بمدا يدؤدي إلدى جعدل الموظد

مختحدا

مددن الناحيددة القانونيددة بعملدده الددوظي ي 4ذ ،أي :أن هددذا االختحدداص يجددب أن يت دوافر أوال بالنسددبة لنددو

1ذ عبد الودود يحيي ،الموجز في النظرية العامة لالتزامات المحدادر -األحكدام -اإلثبداتذ ،القسدم األول – محدادر االلتدزام  -دار

النه ة العربية ،القاهرة ،سنة 1994م ،ص .831
2ذ عبدال خليل ال را ،يوس

عبدال اليرباوي ،مرجع سابا ،ص.64

3ذ نقض مدني رقم 19ع 2112جلسة 28ع11ع 2112والنقض رقم 46ع 2112جلسدة 18ع11ع ،2112مشدار إليده لددى نداظم محمدد

عوي ة ،شرا قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم 4ذ لسنة 2111م ،ص.26
4ذ عبدال خليل ال را ،يوس

عبدال اليرباوي ،مرجع سابا ،ص.65
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السند ،ويجب ثانيا أن يتوافر االختحاص أي ا بالنسبة للمكان ،ذلد أن كل عمل يؤديه الموظ
خارج دا رة اختحاحه ال يعد رسميا بحسبان حكم الموظ
كمددا يقحددد بسددلطة الموظ د

العام هنا حكم الشخص العادي 1ذ .

أي ددا أن يكددون حدداد ار عددن موظ د

العام

متمتددع بأهليددة تددنظم العقددود

والسندات ،وتوثيقها بالذات ،فإن كان محروما من هذه األهلية ومجرد منها بموجب نص قانوني كدالمنع

الددذي ت ر دده المددادة 21ذ مددن قددانون كتبددة العدددل ال لسددطيني 2ذ ،علددى كتبددة العدددل ومعدداونيهم بتنظدديم
وتحديا العقود ،إذا كانت لهم محلحة أو من عدة شخحدية فدي تنظديم وتوثيدا العقدود والسدندات ،يسدري

هذا المنع أي ا على أحولهم وفدروعهم واخدوانهم وأزواجهدم أو أحدهارهم أو خددمهم ،كدذلد عددم قبدولهم

كمعرفين أو محكمين أو شهود 3ذ .

 -3مراعاة ا وضاع القانونية في تحرير السند:

أوجددب القددانون لكددل أن دوا السددندات الرسددمية أو دداعا واج دراءات معينددة يجددب علددى الموظ د

المخددتص مراعاتهددا عنددد تحري دره له دا حتددي يكتسددب السددند الح د ة الرسددمية 4ذ ،حيددث إن لكددل ورقددة فددي
تحريرهددا شددروط مبينددة فددي الق دوانين والل دوا و الخاحددة بتلددد المحددلحة 5ذ ،ويلتددزم الموظ د

بهددذه الق دوانين

واللدوا و ،وفددي اليالددب فددإن مثددل هددذه األعمددال منوطددة بكاتددب العدددل ومعاونيدده ،حيددث يلددزم لتوثيددا السددند

اتبا أو ا قانونية ،ومن هذه األو ا ح ور أححاب المحلحة أو من ينوب عنهم بموجب وكالة
مستوفية للشروط القانونية المعمول بها أمام كاتب العدل أو معداونيهم ،وقبدل الشدرو فدي إجدراء التوثيدا

يجب أن يتأكدد كاتدب العددل مدن شخحدية المتعاقددين 6ذ ،أو وكا هدم مدن ناحيدة أن محدل اإلقامدة الددا م
1ذ محمد أحمد عابدين ،قوة الورقة الرسدمية والعرفيدة فدي اإلثبدات ،مرجدع سدابا ،ص .8سدحر عبدد السدتار إمدام يوسد  ،دور القا دي

في اإلثبات ،دراسة مقارنةذ ،سنة 2112م ،ص.132

2ذ نحت المادة 21ذ من قانون كتبة العددل لسدنة 1976م وفدا آخدر التعدديات علدى حظدر تحدديا العقدود حيدث نحدت علدى أنده

ممنو على كتاب العددل ومعداوني كتداب العددل تنظديم أو تحدديا العقدود التدي لهدم فيهدا من عدة شخحدية مباشدرة كاندت أو بالواسدطة أو

التي تحتوي علدى بعدض تددابير لمن عدة أحدولهم وفدروعهم وأخدوتهم أو أزواجهدم أو خددمهم وقبدول أحدد المدذكورين كمعدرفين أو خبدراء أو
محكمين أو شهود أو أن يشتيلوا بالم داربة فدي البورحدة او بمعاطداة التجدارة أو الحدرافة أو أن يقر دوا األمدوال أو يسدتثمروا لحسدابهم

المبالغ المودوعة أمانة عندهم أو يتعاطوا السمسرة في البورحة .....إلخ .

3ذ عبد الودود يحيي ،مرجع سابا ص  .832انظر .سدامي محمدود مقدداد ،طدرا االثبدات فدي

دوء أحكدام قدانون البيندات ال لسدطيني

فقها وق اء ،سنة2115م ،ص  .62انظر آدم وهيب النداوي ،دور الحاكم المدني فدي اإلثبدات د ارسدة مقارندة رسدالة ماجسدتير ،مكتبدة

دار الثقافة للنشر والتوزيع –عمان ،سنة1997م ،ص.256

4ذ نبيددل اب دراهيم سددعد ،اإل ثبددات فددي الم دواد المدنيددة التجاريددة فددي

ص.117

ددوء ال قدده والق دداء ،منشددأة المعددار  ،اإلسددكندرية ،سددنة2111م،

5ذ محمد أحمد عابدين ،قوة الورقة الرسمية والعرفية في اإلثبات ،مرجع سابا ،ص.8

6ذ تشترط المادة 42ع1ذمن قانون كتبة العدل علدى أن مدن أهدم واجبدات كتداب العددل أو معداونيهم أن يتحققدوا بتددقيا هويدة ال دريقين

وأن يتأكدددوا بالخح ددوص حريددة ر دداهم واذا ثبددت بالمحاكم ددة أنه ددم حدددقوا أو نظمد دوا أو ارقددا أو س ددندات أو مقدداوالت ب دددون أن ي ححد دوا

بالتدقيا عن هوية الطرفين وحرية ر اهم يعزلون حاال ويعاقبون بما توجبه احكام هذا القانون .
6

أو المؤقددت ألط د ار

العقددد يدددخل

ددمن دا درة اختحاحدده أم ال ،وهددذا يددتم مددن خددال مع درفين عددالمين

بهويددة أحددحاب الشددأن 1ذ ،وأي ددا يجددب أن تكددون العقددود والسددندات المقدمددة إلددى كاتددب العدددل ومعاونيدده

لتوثيقها أو التحديا عليها مكتوبة بخط وا و وجلي على نو ورا محدد ومخحص لهذا اليرض 2ذ،
أما البيانات التي يت منها السند فهي البيانات الخاحة بمو و السند الرسمي؛ أي :البيانات الخاحدة

ب ددالبيع أو ال ددرهن أو الوكال ددة أو ي ددر ذل ددد م ددن التحد درفات الت ددي قح ددد إثباته ددا ف ددي الورق ددة ،إ ددافة إل ددى

البيانات العامة التي يجب ذكرها في كل سند رسمي أيا كان مو وعه 3ذ .
 -جزاء اإلخالل شروط السند الرسمي:

رتب القدانون جدزاء فدي حدال عددم تدوافر الشدروط السدابقة ذكرهدا حيدث إنده إذا حدرر الورقدة يدر
الموظ

العام أو ير الموظ

المختص أو إذا كان موظ ا مختحا؛ ولكنه لم ي ار األو ا القانونية

الجوهريددة المقددررة ،كانددت الورقددة فددي هددذه الحالددة ورقددة باطلددة باعتبارهددا ورقددة رسددمية 4ذ  ،وهددذا مددا نحددت

عليدده المددادة 11ذ مددن قددانون البينددات ال لسددطيني ،حيددث نحددت علددى أندده إذا لددم يسددتو

هددذه السددندات

الشددروط الدواردة فددي المددادة 9ذ مددن هددذا القددانون ال يكددون لهددا إال قيمددة السددندات العرفيددة متددى كددان ذوو
الشأن وقعوها بإم اءاتهم أو أختامهم أو بحماتهم 5ذ .فالسند ي قدد حد ته الرسدمية إذا حددر مدن يدر
الموظ

بخدمدة عامدة ،واذا كاندت السدندات الرسدمية باطلدة لتخلد

المكل

شدرط مدن شدروطها إال أنهدا

ال ت قد كل قيمة قانونية ،فإذا كانت الورقة في هذه الحالة ت قد حجيتها في اإلثبات كدليل رسدمي إال أن

لها حجيتها كورقة عرفية 6ذ ،متى كانت موقعة من ذوي الشأن الذين يلتزمون بما في هذه الورقة 7ذ.
1ذ نافذ ياسين المدهون ،قواعد اإلثبات في المواد المدنية والتجارية ،سنة 2112م ،ص38

2ذ سامي مقداد ،طرا االثبات ،مرجع سابا ،ص  71و .71فرج بشارة الح ار  ،درويش مدحت الوحيدي ،مرجع سابا ،ص.278

3ذ نحت المادة 41ذ من قانون كتبة العدل على ذكر ت احيل أححاب العاقة في السندات ،حيدث جداء فدي نحدها أنده يجدب علدى

كتاب العدل أو معاونيهم أن يذكروا بإي اا اسم وشهرة ومحل إقامة كل مدن أحدحاب العاقدة فدي السدندات واألوراا التدي ينظمونهدا أو

يحددقون عليهددا وكددل مدن الشددهود والمعددرفين والمتدرجم إذا وجددد ،وأن يددذكروا تداريخ التنظدديم أو التحددديا بدالحرو

ويختموا جميع ذلد.
4ذ سليمان مرق

– األدلة المطلقة -مرجع سابا ،ص.185

5ذ يقابلهددا ال ق درة 2ذ مددن المددادة 6ذ مددن قددانون البينددات األردنددي إذا لددم تسددتو

واالرقددام معددا ويم دوا

هددذه األسددناد المقحددود باألسددناد الرسددميةذ الشددروط

الواردة فدي ال قدرة السدابقة فدا يكدون لهدا إال قيمدة األسدناد العاديدة ،بشدرط أن يكدون ذوو الشدأن قدد وقعدوا عليهدا بتدواقيعهم أو بأختدامهم أو

ببحمات أحابعهم .

6ذ وقد حددت ال قرة الثانية من المادة 11ذ من قانون اإلثبات المحري قيمة المحررات الرسمية بقولها فإذا لم تكسب هدذه المحدررات

ح د ة الرسددمية فددا يكددون اال قيمددة المحددررات العرفيددة متددى كددان ذوو الشددأن قددد وقعوهددا بإم ددا هم أو بأختددامهم أو ببحددمات أحددابعهم

ومعني ذلد أن المحررات الرسمية الباطلة تكون لها قوة المحررات العرفية فدي اإلثبدات بشدرط أن تكدون موقعدة مدن ذوي الشدأن ،هدذا مدا

لم تكن الرسمية مشترطة النعقاد التحر – كما في الهبة والرهن – ف ي هذه الحالة ال يكون للمحرر الرسمي الباطدل قيمدة مدا ،وكدذلد
الحكم إذا ات ا ذوو الشأن على أن التحر ال يتم اال إذ حرر في ورقة رسمية ،انظر ،عبد الودود يحيي ،مرجع سابا ص .832

7ذ نبيددل اب دراهيم سددعد ،مرجددع سددابا ،ص .117عبددد ال تدداا م دراد ،التعليددا علددى ق دوانين المرافعددات واإلثبددات والتحكدديم ،دار المعددار ،

القاهرة ،ص.175
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 حجية السندا الرسمية في اإل ا :نحت المادة 11ذ من قانون البينات ال لسطيني على أن السندات الرسدمية حجدة علدى الكافدة

بما دون فيها من أمور قام بها محررها فدي حددود مهمتده ،أو وقعدت مدن ذوي الشدأن فدي ح دوره مدا لدم

يثبددت تزويرهددا ب ددالطرا المقددررة قانون ددا 1ذ ،ويتندداول ه ددذا الددنص حجي ددة السددندات الرس ددمية مؤكدددا عل ددى

شرطين أساسيين ،وهما أن يكون محرر السند قدد حدرره فدي حددود مهمتده المناطدة بده قانوندا ،وأن يكدون
ذوو الشأن قد وقعوا السند أمامه ،كل ذلد ما لم يثبت تزويرها ،بمعنى أن السند يظل حدحيحا حتدى لدو

طعن فيه بالتزوير 2ذ ،إلى أن يثبدت أنده مدزور

دمن اإلجدراءات المدذكورة فدي المدادتين 66-58ذ مدن

هددذا القددانون 3ذ  ،فالسددندات بشددكل عددام س دواء أكانددت رسددمية أم عرفيددة هددي حجددة علددى الكافددة مددن حيددث
حدورها من موقعها ير أن الورقة الرسمية ال تسقط حجيتها إال عن طرا الطعن بالتزوير 4ذ .
حيددث إن حجيددة السددندات الرسددمية ال تق د

اليير ،أي :إلى النا

عنددد ذوي العاقددة فقددط بددل تمتددد هددذه الحجيددة إلددى

كافة ،فكل شخص يمكن أن يسري في حقه التحدر القدانوني الدذي يثبتده السدند

الرسمي وال يكون أمام اليير الذي له محلحة في إثبات عك

فيه بالتزوير.

5ذ

مدا ورد فدي السدند الرسدمي إال أن يطعدن

أما بالنسدبة لمددى حجيدة حدور السدندات الرسدمية فدي اإلثبدات ،فينبيدي الت رقدة بدين حالدة وجدود

األحددل وحالددة عدددم وجددود أحددل السددند ،حسددب المددادة 12ذ مددن قددانون البينددات ال لسددطيني ،والتددي جدداء

فيهددا  -1إذا كددان أحددل السددند الرسددمي موجددودا ،فددإن حددورته الخطيددة كانددت أو فوتوسددتاتية أو يرهددا
تكون لها قوة السند األحلي -2،تعد الحدورة مطابقدة لألحدل مدا لدم ينداز فدي ذلدد أحدد الطدرفين ،وفدي
هذه الحالة تراجع الحدورة علدى األحدل 6ذ  ،فاشدترط المشدر لحجيدة الحدورة الرسدمية فدي الحالدة األولدى
1ذ وهددذا الددنص يتطددابا مددع نددص المددادة 11ذ مددن قددانون اإلثبددات المحددري ،وجدداء أي ددا فددي ذلددد مددا نحددت عليدده المددادة 7ع1ذ مددن

قانون البينات األردني.

2ذ ناظم محمد عوي ة ،مرجع سابا ،ص.29

3ذ نحت المادة 58ذ من قانون البينات ال لسطيني على أنه يجوز لمن يخشى االحتجداج عليده بورقدة أو سدند مدزور أن يختحدم مدن

بيددده الورقددة أو السددند ومددن ي يددد مندده لسددما الحكددم بتزوي دره ويكددون ذلددد بدددعوى أحددلية ترفددع باألو ددا المعتددادة ت ارعددى فيهددا القواعددد

واإلجدراءات المنحددوص عليهددا فددي المدواد السددابقة .وكددذلد نحددت المددادة 66ذ مددن ذات القددانون علددى أندده  -1يجددوز للمطعددون

بالتزوير التنازل عن التمسد بالسند المطعون فيه وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بوق

ب بط السند وح ظه إذا طلب الطاعن بالتزوير ذلد لمحلحة مشروعة.

ددده

السير في تحقيا الطعن -2 .للمحكمة أن تأمر

4ذ محمددد أحمددد عابدددين ،قددوة الورقددة الرسددمية والعرفيددة فددي اإلثبددات ،مرجددع سددابا ،ص ،9انظددر زيددد عبدددال ،وسددا ل اإلثبددات ،مجلددة

البحوث الق ا ية ،العدد  ،7يونيو،2117ص.114
5ذ عبدا

العبدودي  ،شددرا أحكدام قددانون البيندات د ارسددة مقارندة بددآخر التعدديات والتشدريعية والمبدادق القانونيددةذ ،الطبعدة األولددى ،دار

الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،سنة 2117م ،ص  .117آدم وهيب النداوي ،دور الحاكم المدني في اإلثبات ،مرجع سابا ،ص.257
6ذ وهذا النص يتطابا مع نص المادة 12ذ من قانون اإلثبات المحري ،وما نحت عليه المادة 8ذ من قانون البينات األردني.
8

أن يكدون أحددل السددند الرسددمي موجددود ،وأن تكددون الورقددة التدي يحددتج بهددا ليسددت هددي األحددل بددل حددورة

عددن األحددل ،أمددا الحالددة الثانيددة فددإذا كددان أحددل السددند الرسددمي يددر موجددودا فيكددون للحددورة الرسددمية
األحلية تن يذية كانت أو ير تن يذيدة حجيدة األحدل متدى كدان مظهرهدا الخدارجي ال يسدمو بالشدد فدي

ححتها ويكدون للحدورة الرسدمية المدأخوذة مدن الحدورة الرسدمية األحدلية الحجيدة ذاتهدا ويجدوز فدي هدذه

الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الحورة الرسمية التي أخذت منهدا ،واذا فقددت الحدورة
الرسددمية فددإن إدراج بينددات السددند األحددلي فددي السددجات الرسددمية يحددلو بينددة بشددرط التحقددا مددن فقدددان

السند األحلي وحوره ،فإذا ظهر من بيانات هذه السجات أن السند أنشئ بح ور شهود جداز سدما

هؤالء الشهود أمدام المحكمدة 1ذ ،أمدا السدندات المنظمدة والموقعدة فدي خدارج فلسدطين أيدا كدان م دمونها،
فيجوز االحتجاج بها بدإقرار مدن نسدب إليده التوقيدع ،أو بتحدديا السدند مدن الم ارجدع المختحدة فدي البلدد

التي نظمت أو وقعت فيه ،ومن ممثل دولة فلسطين في ذلد البلد أو من يقوم مقامه 2ذ .

1ذ نافذ ياسين المدهون ،مرجع سابا ،ص .47انظر ،سامي محمود مقدداد ،اإلثبدات بالكتابدة فدي المدواد المدنيدة والتجاريدة وفقدا لقدانون

البينات ال لسطيني ،دراسة مقارنة رسالة ماجستيرذ ،معهد البحوث والدراسات العربية ،القاهرة2118 ،م ،ص 83
2ذ ناظم محمد عوي ة ،مرجع سابا ،ص.33عبدال خليل ال را ،يوس
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عبدال اليرباوي ،مرجع سابا ،ص.71

المط ب ال اني
السندا العرفية
نحددت المددادة 15ذ مددن قددانون البينددات ال لسددطيني علددى أن السددند العرفددي هددو الددذي يشددتمل

علددى توقيددع مددن حدددر عندده أو علددى خاتمدده أو بحددمته ،وال تتدوافر فيدده الشددروط المنحددوص عليهددا فددي

المددادة 9ذ مددن هددذا الق ددانون1 .ذ ،ويمكددن القددول ف ددي تعري د
بتنظيمدده موظ د

السددند العرفددي أن دده السددند الددذي ال يق ددوم

عددام مخددتص أو مددن فددي حكم دده ،إنمددا يقددوم بإعدددادها وحدديا تها أشددخاص ع دداديون

الستخدمها في حياتهم اليومية لما تتميز به من سهولة وسرعة في إتمامها 2ذ.

وتتم ل الشروط الواجب توافراها في السند العرفي فيما ي ي :

أ -ال تا ة:

ال يوجد سند عرفي إال إذا تمت كتابته ،وال يشترط في الكتابة أي شروط ،فيمكن أن تكون بأي

ليددة ي همهددا أط د ار

السددند ويحددو أن يكددون السددند العرفددي قددد كتددب بخددط أحددد أط ارفدده أو بخددط شددخص

أجنب ددي عنهمد دا ،ويمك ددن أن تك ددون الكتاب ددة ب ددأي أداة كتاب ددة ،فيج ددوز أن تك ددون بالم ددداد أو أن تك ددون بقل ددم

الرحدداص ،ويسددتوي أن تكددون الكتابددة طباعددة أو بخددط اليددد ،وقددد تكددون الكتابددة معدددة مسددبقا مثددل العقددود
النموذجيدة للبيددع وال يشددترط وجدود بيانددات محددددة فدي السددند العرفددي ،كمدا هددو الحددال فدي السددند الرسددمي،

فددا يددؤثر فددي حددحة السددند العرفددي عدددم ذكددر تدداريخ أو مكددان أو مددن قددام بتحريدره أو ع ددم وجددود ش دهود
وقعددوا عليدده ،واذا كددان مو ددو السددند العرفددي نقددودا فددا يشددترط كتابتهددا بددالحرو  ،بددل يك ددي أن تكتددب
باألرقام ،وان كانت الكتابة بالحرو

أحوط 3ذ.

ب -التوقيع:

تكددون داللددة التوقيددع علددى الموافقددة علددى مددا هددو ثابددت بالسددند العرفددي ،واألحددل أن يكددون مكاندده

أس د ل الكتابددة ،إال أن وجددوده فددي يددر هددذا المكددان ال يعنددي انت دداء الموافقددة ،ويجددب أن يشددتمل التوقيددع

على اسم الموقدع ولقبده كداملين ،فدا يك دي التوقيدع بعامدة مختحدرة أو بداألحر األولدى ،وان كدان هدذا
1ذ وهذا النص يتطابا مع ما جداء بده ندص المدادة 11ذ مدن قدانون البيندات األردندي التدي جداء فيهدا السدند العدادي هدو الدذي يشدتمل

على توقيع من حدر عنه او على خاتمه أو بحمة أحبعه وليست لده حد ة السدند الرسدمي .ونحدت المدادة 14ع 1مدن قدانون اإلثبدات

المحري على أن يعتبدر المحدرر العرفدي حداد ار ممدن يوقعده مدا لدم ينكدر حدراحة مدا هدو منسدوب إليده مدن خدط أو إم داء أو خدتم أو

بحمة .

2ذ عبدال خليل ال را ،يوس

عبدال اليرباوي ،مرجع سابا ،ص.71

3ذ موسى أبو ملوا ،شرا قانون البينات ال لسطيني رقم  4لسنة 2111م ،الطبعة الثالثدة ،سدنة 2112م ،ص  .75انظدر عبدد الدودود

يحيي ،مرجع سابا ص  .843نبيل ابراهيم سدعد ،مرجدع سدابا ،ص .124عبدا

ص.113
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العبدودي ،شدرا أحكدام قدانون البيندات ،مرجدع سدابا،

جا از لألوروبيين ،طبقا لما جرت به العادة عندهم من التوقيع باألحر األولى من االسم الشخحي مع

اسم العا لة ،وال يشترط أن يكون التوقيع مطابقا لما ورد في البطاقة الشخحية أو دفتر العا لة بل يك ي
أن يكددون ذلددد االسددم الددذي اشددتهر بدده الشددخص ،أو االسددم الددذي اعتدداد التوقيددع بدده ،وكمددا يكددون التوقيددع
باسم الشخص يمكن أن يكون بخاتمه أو بحدمة أحدبعه ،وهاتدان الطريقتدان معروفتدان فدي اليالدب لددى

األشددخاص الددذين ال يجيدددون القدراءة أو الكتابددة ،وهددذا مددا أكدتدده المددادة 11ذ مددن قددانون البينددات بقولهددا

السند العادي هو الذي يشتمل علدى توقيدع مدن حددر عنده أو خاتمده أو بحدمة أحدبعه ...واذا تعدددت
في السند الواحد ،فلي

األط ار

من ال روري أن يكون توقيعهم جميعا على هذا السند في وقت واحدد

أو فددي مكددان واحددد ،بددل يجددوز أن يوقددع كددل مددنهم فددي زمددان ومكددان مختل ددين عددن زمددان توقيددع ااخددر

ومكانه ،و يعد السند دليا على كدل مدن وقعده ،وال يحدتج علدى مدن لدم يوقعده وان ذكدر اسدمه فيده ،يدر

أن من وقع على السدند ال يدرتبط بده طالمدا لدم يوقدع عليده الطدر ااخدر إذا كدان الثابدت عقددا أو عمدا
قانونيا ال يتم إال بتوافا إرادتين ،ومثال ذلدد عقدد البيدع ،فتوقيدع البدا ع دون المشدتري أو العكد  ،يجعدل

السدند حجددة بحدددوره مددن موقعدده؛ ولكددن ال ي يددد ارتباطده بشدديء ،لقحددوره عددن إثبددات توافدا اإلرادتددين 1ذ،
وتوجددد حددور متعددددة للتوقيددع ،منهددا التوقيددع اإللكترونددي ولدده ن د

قيمددة التوقيددع الكتددابي 2ذ ،أمددا التوقيددع

بالختم أو ببحمة اإلحبع فقد اعتبدر المشدر التوقيدع بدالختم كدالتوقيع باإلم داء نظد ار لوجدود عددد يدر

قليددل مددن النددا

ال يعددر الكتابددة ،ويشددترط لاعتددداد بددالختم أن تكددون بحددمة الخددتم وا ددحة ومقددروءة

ويعددول عليهددا 3ذ ،أمددا التوقيددع علددى بيدداض فقددد ي ددع حدداحب الشددأن توقيعدده علددى الورقددة العرفيددة قبددل
كتابتها ،فيقال عند ذ أنه وقع على بياض ،ويكون قد قحد بذلد أن يعهدد إلدى الطدر ااخدر أن يكتدب

فددوا التوقيددع البيانددات التددي ات ددا معدده علددى عناحددرها الجوهريددة ،وتددرد إليدده اسددتكمال ت حددياتها علددى

أس

معينة وال يؤثر التوقيع على بياض على ححة السدند وحجيتده فيبقدي حدحيحا ولده حجيتده 4ذ ،أمدا

التحديا على التوقيع الوارد في السند العرفي فقد يخشدى المسدت يد مدن السدند العرفدي أن ينكدر مدن وقدع
عليه توقيعه ،فيطلب منه أن يحدا على توقيعه من كاتب العدل ،ويتم التحدديا علدى التوقيدع بمحدرر
1ذ م لدو عدواد الق داة ،البيندات فدي المدواد المدنيدة والتجاريدة د ارسدة مقارندةذ الطبعدة األولدى ،دار الثقافدة للنشدر والتوزيدع ،عمدان ،سددنة

2117م ،ص .94عبددد ال درازا السددنهوري ،الوسدديط فددي شددرا القددانون المدددني الجديددد ،الجددزء الثدداني ،نظريددة االلت دزام بوجدده عددام ،المجلددد

األول اإلثبدداتذ ،الطبعددة الثانيددة ،دار النه ددة العربيددة 32 ،شددار عبددد الخددالا ثددروت ،القدداهرة ،سددنة 1982م ،بنددد  ،116ص.176
سددحر عبددد السددتار إمددام يوس د  ،دور القا ددي فددي اإلثبددات مرجددع سددابا ،ص .134عبددد ال تدداا م دراد ،التعليددا علددى ق دوانين المرافعددات

واإلثبات والتحكيم ،مرجع سابا ،ص.176
2ذ عبددا

العبددودي ،شددرا أحكددام قددانون البينددات ،مرجددع سددابا ،ص .116موسددى أبددو ملددوا ،شددرا قددانون البينددات ال لسددطيني ،مرجددع

سابا ،ص79.

3ذ موسى أبو ملوا ،شرا قانون البينات ال لسطيني ،مرجع سابا ،ص.81

4ذ عبد الرازا السنهوري ،الجزء الثاني ،مرجع سابا ،ص  181بندد  .117م لدو عدواد الق داة ،البيندات فدي المدواد المدنيدة والتجاريدة،

مرجع سابا ،ص.95
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رسددمي يحددرره كاتددب العدددل أو معاون ده ،فددإذا تددم التحددديا علددى التوقيددع فددا يمكددن للموقددع إنكدداره؛ ولكددن
يستطيع الموقع الطعن فيه بالتزوير 1ذ .
 حجية السندا العرفية:نحت المادة 16ع1ذ مدن قدانون البيندات ال لسدطيني علدى مدا يلدي يعتبدر السدند العرفدي حجدة

علددى مددن وقعدده مددا لددم ينكددر مددا هددو منسددوب إليدده مددن خددط أو إم دداء أو خددتم أو بحددمة عنددد اطاعدده

عليه ،ويعتبر سكوته إق ار ار بححة ما نسب إليه 2ذ.

فددإذا احددتج ذو شددأن بورقددة عرفيددة علددى مددن تحمددل توقيعدده ،واعت د ار

حدداحب التوقيددع بحدددور

الورقة منه ،أو سكت ولم ينكر حراحة حدورها 3ذ ،اعتبرت الورقدة حدادرة منده ،واعتبدر التوقيدع توقيعده
والخط المنسوب إليده خطده ،وتحدبو الورقدة العرفيدة مدن حيدث حددورها ممدن وقدع عليهدا فدي قدوة الورقدة

الرسددمية ،أم دا إذا أنكددر ح دراحة توقيعدده أو خطدده ،بحيددث أنكددر أن الورقددة كلهددا أو بع ددها حددادرة عندده
فعلددى المحددتج بالورقددة عددبء إثبددات حدددورها عدن حدداحب التوقيددع ،وذلددد بددأن يطلددب إحالددة الورقددة إلددى

التحقيا 4ذ ،إ افة إلى ذلد ،نحت المادة 16ع2ذ من قانون البينات ال لسطيني علدى أنده أمدا الدوارث
الخاص فدا يطلدب منده اإلنكدار ،ويك دي أن يقدرر بأنده ال يعلدم أن الخدط أو التوقيدع أو الخدتم

أو الخل

أو البحددمة هددي لمددن تلقددى عندده الحددا 5ذ ،حيددث يقددرر ال دوارث أندده ال يعلددم بددذلد ،وقددد ق ددت محكمددة

الددنقض ال لسددطينية فددي حكددم له دا بددأن السددند العرفددي ال يعتبددر حجددة علددى ال دوارث أو الخل د

الخدداص

طالما قرر بأنه ال يعلم به وال يعلم أن الخط أو التوقيع أو البحمة الواردة على السند هي لمورثهم 6ذ .

ونحت المادة 17ذ من قانون البينات ال لسطيني على أن من احتج عليه بسند عرفي وناقش

مو وعه ،ال يقبل منه بعد ذلد إنكار الخط أو اإلم اء أو الختم أو البحدمة 7ذ ،يت دو مدن ذلدد أنده
ال يجوز للشخص أن ينكر ما هو منسوب إليه إذا ناقش مو و السند.
1ذ موسى أبو ملوا ،شرا قانون البينات ،مرجع سابا ،ص.82

2ذ يتطابا هذا النص مع ما جاء به المشدر المحدري فدي قدانون اإلثبدات فدي ندص المدادة 14ع1ذ ،ومدا نحدت عليده المدادة 11ع1ذ

من قانون البينات األردني.

3ذ ق ت محكمة النقض ال لسطينية في حكم لها بأن إنكار الخط أو اإلم اء أو الختم أو بحدمة األحدبع يدرد علدى المحدررات
يددر الرسددمية ،أمددا ادع دداء التزويددر فيددرد عل ددى جميددع المحددررات الرس ددمية و يددر الرسددمية طع ددن رقددم  139لسددنة 2116م ،جلس ددة

29ع11ع2111م.

4ذ نبيلددة إسددماعيل رسددان ،اإلثبددات ،سددنة 2111م ،ص  .117عبددد ال درازا السددنهوري ،الجددزء الثدداني ،مرجددع سددابا ،ص 188ومددا

بعدها .عبا

العبودي ،شرا أحكام قانون البينات ،مرجع سابا ،ص .118نبيل سعد ،مرجع سابا ،ص .127

5ذ تتوافا هذا المادة مع نص المادة 14ع2ذ من قانون اإلثبات المحري وما نحت عليه المادة 11ع2ذمن قانون البينات األردني.
6ذ طعن رقم  67لسنة 2115م ،جلسة 4ع11ع2116م.

7ذ ويقابل هذه ال قرة نص المادة 11ع3ذ من قانون البينات السوري حيث جاء فدي نحدها مدن احدتج عليده بسدند عدادي وبحدث فيده ال

يقبل منه إنكار الخط أو التوقيع أو الخاتم أو بحمة األحبع  .وقد ق ت محكمة النقض ال لسطينية في حكم لها بأن من احدتج عليده
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أما إن ثبت حدور السند من الشخص المنسوب إليه فإنه يكون حجة من حيث ححة الوقا ع

الواردة فيه ،وال يجوز لحاحب التوقيع أن يتحلل من نسبة هذه الورقة إليه إال بالطعن فيهدا بدالتزوير 1ذ،
وتمتد حجية السند العرفي -كقاعدة عامة -إلى الكافة فيما عدا التاريخ ،وذلدد ألن تداريخ السدند العرفدي
حجدة فيمدا بددين أط ارفده وخل هددم العدام ،وال يجددوز إثبدات عكد

العامة في اإلثبات 2ذ .

التداريخ الثابددت فدي السددند إال وفدا القواعددد

وقد نحت المادة 18ع1ذ من قانون البينات ال لسطيني على أنه ال يكدون السدند العرفدي حجدة

علددى الييددر بالنسددبة لتاريخدده إال منددذ أن يكددون لدده تدداريخ ثابددت 3ذ ،ومددن األشددخاص الددذين يعتبددرون مددن
الييددر بالنسددبة لتدداريخ السددند العرفددي الخلد
بالددذات كددان قا مددا فددي ذمددة السددل

الخدداص وهددو كددل مددن انتقددل إليدده مددن السددل

حددا معددين

فهددو يعتبددر مددن الييددر فيمددا يتعلددا بتدداريخ السددند الحددادر مددن سددل ه،

والذي تولدد عنده حقدوا والت ازمدات تتعدارض مدع هدذا العقدد الدذي انتقدل إليده مدن سدل ه ،ولكدي يحدتج بهدذه

الحقوا وااللتزامات على الخل

الخاص ال بد وأن يكون لها تاريخ ثابت على نشأة هذه الحقوا 4ذ .

كددذلد الدددا ن الحدداجز يعتبددر مددن الييددر فيمددا يتعلددا بالتح درفات التددي أج ارهددا المدددين فددي أم دوال
الحجز ،وتأسيسا على ما تقدم ،فإذا كان تاريخ السند العرفي بالنسبة لهؤالء األشخاص ير ثابدت ،فدإن

السند يعد خاليا من التاريخ في مواجهتهم ،فإن أنكروا ما به ،فيك دي إنكدارهم لعددم االحتجداج بده علديهم،
ويكل ون بإثبات ما يدعون من مخال دة الثابدت بالسدند ،بدل إن المتمسدد بالسدند ال يسدتطيع أن يثبدت فدي
مواجهتهم ححة تاريخه العرفي؛ ولكن يشترط في ذلد أن يكون اليير الذي يتمسد بعددم ثبدوت التداريخ

حسن النية؛ أي :ال يعلم بسدبا التحدر المحدرر بده السدند ،فدإن أثبدت المتمسدد بالسدند علمده ،أو سدوء
نيته ،لم يكن له أن يدفع حجية السند عليه لعدم ثبوت تاريخه 5ذ .

بمحرر عرفي وناقش مو وعه ال يقبل منه إنكار الخط أو اإلم اء أو الختم أو بحدمة األحدبع – مدؤداه أن مناقشدة مو دو المحدرر
ت يد ددد التسد ددليم بحد ددحة الخد ددط أو اإلم د دداء أو الخد ددتم أو البحد ددمة لمد ددن يشد ددهد عليد دده بد ددالمحرر طعد ددن رقد ددم  139لسد ددنة  2116جلسد ددة

29ع11ع2111م.

1ذ محمد حسين منحور ،مرجع سابا ،ص ، 93,92عبا

العبودي  ،شرا أحكام قانون البينات ،مرجع سابا ،ص.118

2ذ عبددد ال درازا السددنهوري ،الجددزء الثدداني ،مرجددع سددابا ،ص .196محمددد أحمددد عابدددين ،عددب اإلثبددات ونقلدده ،دار ال كددر الجددامعي،

اإلسكندرية ،سنة 1995م ،ص .16

3ذ يتوافدا هددذ الددنص مدع مددا جدداء بده المشددر المحددري حيدث نحددت المددادة 15ع1ذمدن قددانون اإلثبددات المحدري علددى أندده

ال يكددون

المحرر العرفي حجة على اليير في تاريخه إال منذ أن يكون له تاريخ ثابت ...ويتطدابا أي دا مدع مدا جداء بده المشدر األردندي ،حيدث

نحت المادة 12ع1ذمن قانون البينات األردني على ما يلي ال يكون السند العادي حجة علدى الييدر فدي تاريخده اال مندذ أن يكدون لده

تاريخ ثابت .

4ذ سامي مقداد ،طرا اإلثبات ،مرجع سابا ،ص.112

5ذ عبددد الدرازا السددنهوري ،الجددزء الثدداني ،مرجددع سددابا ،ص .223م لددو الق دداة ،البينددات فددي المدواد المدنيددة والتجاريددة ،مرجددع سددابا،

ص ،113نبيل سعد ،مرجع سابا ،ص.134
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 قيمة السند العرفي المؤيد لسند سا ق في اإل ا :نحددت المددادة 21ذ مددن قددانون البينددات ال لسددطيني علددى أن السددند العرفددي المؤيددد لسددند سددابا

يكون حجة على المدين ،ولكن يجوز له أن يثبت عدم ححة هذا السند بتقديم السند األحلي 1ذ .

يتبين من ذلد ،أن هذا السند المؤيد ال يعتبدر حدورة ،ألنده يحمدل توقيدع المددين ،وال هدو نسدخة

ثانية من األحل ،ألنه ير معاحر لألحل ،بل يكتب بعده -فهو إذن أ ع

من األحل وأقدوى مدن

الحورة ،وهو سند جديد يت من إق ار ار بحا سبا إثباته فدي سدند عرفدي يسدمى بالسدند األحدلي 2ذ ،ومدن
ثم إذا تعارض السند األحلي مع السند المؤيدد كدان السدند األحدلي هدو المعتبدر ،ولدو كدان السدند المؤيدد

إق ار ار مح ا ألخذ به دون السند األحلي 3ذ.

1ذ ال مقابل لهذا المادة في قدانون اإلثبدات المحدري الحدالي ،حيدث أن المشدر المحدري لدم يدورد نحدا يعدالج مسدألة السدند المؤيدد ،أمدا

قانون البينات األردني فقد نحت المدادة 14ذ منده علدى مدا يلدي السدند المؤيدد لسدند سدابا يكدون حجدة علدى المددين ولكدن يجدوز لده أن

يثبت خطأ هذا السند بتقديم السند األحلي .

2ذ عبد الرازا السنهوري ،الجزء الثاني ،بند  ،129مرجع سابا ،ص.253

3ذ سامي مقداد  ،اإلثبات بالكتابة ،مرجع سابا ،ص  .128عبدال خليل ال را ،يوس
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عبدال اليرباوي ،مرجع سابا ،ص .79

المط ب ال الث
السندا غير المعدة لإل ا
األوراا المكتوبة عند السندات الرسدمية والعرفيدة بدل جعدل القدانون حجيدة معيندة لدبعض

ال تق

األوراا العرفيدة ،وبدنص خداص علدى الدر م مدن أنهدا لددم تعدد مقدمدة لإلثبدات ،ولبيدان ذلدد سديتم الحددديث
عنها من خال البنود التالية:

أوالً :الرساكل:
نحت المادة 19ع1ذ من قانون البينات ال لسطيني على أنه تكون للرسا ل الموقع عليها قيمة
السند العرفي من حيث اإلثبات ما لم يثبت موقعها أنه لم يرسلها ،ولم يكل
يتبين من هذا النص أن القانون أعطى الرسا ل ن

أحدا بإرسالها 1ذ.

قيمة السند العرفي؛ أي :أنها تكون بمثابة

دليل كتابي كامل بشرط أن تكون موقعدة مدن مرسدلها ،وتكدون الرسدالة حجدة علدى حدحة الوقدا ع الثابتدة

بهددا إلددى أن يثبددت العك د  ،وال يجددوز اثبددات العكد

إال بالكتابددة ،ونظ د ار ألن الرسددا ل يددر معدددة أحددا

لإلثبات ،فإنه يجب على الق اء عند ت سير عباراتها ،مراعاة أن كاتبهدا لدم يأخدذ حيطدة الشدخص الدذي

يقحددد االرتبدداط بعبا ارتدده ارتباطددا قانونيددا ،وينبيددي أن يدددخل ذلددد فددي تقدددير القا ددي عنددد تقدددير قيمددة

الرسالة في االثبات ،واذا لدم تكدن الرسدالة موقعدة ،ولكنهدا مكتوبدة بخدط المرسدل فإنهدا تحدلو مبددأ ثبدوت
بالكتابة ،ويكون تاريخ الرسالة حجة علدى مرسدلها وخل ده ولدو لدم يكدن ثابتدا ،وال تكدون الرسدالة حجدة فدي
تاريخها على اليير إال من الوقت الذي يحبو فيه هذا التاريخ ثابتا 2ذ.

انياً :ال رقيا :
البرقيدة حدورة مددن حدور السدندات يددر المعددة لإلثبدات ،والحددورة فدي هدذه الحالددة ال قيمدة لهددا،
إال إذا ثبت مطابقتها لألحل ،ومع ذلد نص المشرو ال لسطيني في المادة 19ع2ذعلى أن البرقيدات
تكون مطابقة ألحلها المود في مكتب التحدير ما لم يثبت عك

ذلد 3ذ .

1ذ كددذلد ات قددت بعددض التش دريعات العربيددة مددع هددذا الددنص ،أمددا المشددر المحددري ،فقددد نددص علددى ذلددد فددي المددادة 16ع1ذمددن قددانون

اإلثبات المحري بالقول تكون للرسا ل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث اإلثبات  .أما المشر األردني ،فقدد ندص علدى ذلدد

في المادة 13ع1ذمن قانون البينات األردني ،حين قال تكون للرسا ل قوة االسناد العادية من حيث االثبات ،ما لم يثبت موقعها انده لدم

يرسلها ولم يكل

أحدا بإرسالها .

2ذ محمددد حسددين منحددور ،قددانون اإلثبددات مبددادق اإلثبددات وطرقدده  ،منشددأة المعددار  ،اإلسددكندرية ،سددنة 1998م ،ص .116محمددد

أحمد عابدين ،عب اإلثبات ونقله ،مرجع سابا ،ص .15

3ذ كذلد ات قت بعض التشريعات العربية مع هذا النص ومنها ما جاء به المشر المحري في المادة 16ع1ذحيدث نحدت علدى أنده

وتكون للبرقيات هذه القيمة إذا كان أحلها المود في مكتب التحدير موقعهدا مدن مرسدلها  .وتعتبدر البرقيدة مطابقدة ألحدلها حتدى يقدوم
15

لدذا فمددن يدددعي أن البرقيددة يددر مطابقددة لألحددل ،فيقدع عليدده إثبددات ذلددد بددأن يطلددب مددن مكتددب

التحدددير إبدراز األحددل لكددي تددتم المقارنددة بددين الحددورة واألحددل ،فددإذا تبددين عدددم المطابقددة بينهمددا فيعتددد
باألحل فقط ،أما إذا ظهر أن األحل قد فقد فا يتعدى دور البرقية االسدت نا  ،ويرجدع ذلدد إلدى عددم

التأكد من مطابقتها لألحل ،وال يعر ما إذا كان األحل موقعا عليه أم ال 1ذ.

ال اً :م ات ا الت س والفا س وال ريد اإل ل تروني:
نح ددت الم ددادة 19ع2ذ م ددن ق ددانون البين ددات ال لسد ددطيني عل ددى أند ده " تك ددون لمكاتب ددات الدددتلك
وال اك

والبريد اإللكتروني هذه القوة أي ا إذا كان أحلها المود في مكتب التحددير موقعدا عليده مدن

-1

م ات ا الت س:

مرسلها ،وتعتبر البرقيات مطابقة ألحلها حتى يقوم الدليل على عك

الددتلك

ذلد 2ذ.

هددو نظددام إلرسددال واسددتقبال الرسددا ل النحددية ،مددن خددال جهدداز إرسددال السددلكي عبددر

ححن إرسال يستقبل بياناته بححن استقبال ،ورسا ل التلك

تكتسب حجيتهدا بشدرط أن تكدون الرسدالة

موقعة من مرسلها ،ومحت ظ بأحلها لددى مكتدب اإلرسدال ،ويجدوز للمرسدل والمرسدل إليده ،التمسدد بهدا،

وال يجدوز للييدر التمسددد بهدا إال إذا وحدلته بطريددا مشدرو  ،وال يحددتج بهدذه الرسدالة علددى الييدر إال مددن

تاريخ ثبوت تاريخها 3ذ .
-2

مراسال الناسوخ أو ما يعرف ( الفا س):
كلمة فاك

تعني حورة طبا األحل ،يتم نقلها من مكان اخر عبر ذلدد الجهداز الدذي يعمدل

عن طريا شبكة الهات  ،وهذه الحورة تكون عبدارة عدن مكاتبدة ،وتكتسدب هدذه الم ارسدات الحجيدة إذا
كانت موقعة من المرسل واحت ظ بأحلها الموقع في مكتب اإلرسال ،أما دون ذلد فا تكتسب الحجيدة،

ويجوز لمرسل الرسالة بالناسوخ والمرسل إليه التمسد بالرسالة ،كما يجوز لليير التمسد بها إذا وحدلته
بطريا مشرو  ،وال يحتج بها على اليير إال إذا كانت ثابتة التاريخ 4ذ .

الدليل على عك

ذلدد ،واذا أعددم أحدل البرقيدة  ،فدا يعتدد بالبرقيدة إال لمجدرد االسدت نا

 .أمدا المشدر األردندي فجداء فدي ندص المدادة

13ع2ذ ما يلي وتكون البرقيات هذه القوة أي ا إذا كان أحلها المود في دا رة البريد موقعا عليه من مرسلها .
1ذ موسى أبو ملوا ،شرا قانون البينات ال لسطيني ،مرجع سابا ،ص.111

2ذ وينص قانون البينات األردني في المادة 13ع3ذ على وتكون لرسا ل ال اك

والتلك

والبريد االلكتروني قوة السدندات العاديدة فدي

االثبات  ،ال مقابل لهذا ال قرة في قانون اإلثبات المحري الحالي ،حيث إن المشدر المحدري أحددر قانوندا خاحدا عدالج فيده المحدررات

االلكترونية ومدي حجيتها بموجب قانون التوقيع االلكتروني رقم  15لسنة .2115
3ذ عبدال خليل ال را ،يوس

عبدال اليرباوي ،مرجع سابا ،ص.84

4ذ سامي مقداد  ،اإلثبات بالكتابة ،مرجع سابا ،ص .151
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ال ريد االل تروني.
يع دد البريددد اإللكترونددي نموذجددا للبيانددات المكتوبددة والموقعددة والمخزنددة والمنقولددة إلكترونيددا عبددر

شبكات االنترنت والكمبيوتر ،ولذلد و ع المشر شروط معينة ،لكي تكتسدب الحجيدة وبخاحدة الشدرط
الج ددوهري وه ددو التوقي ددع عل ددى المكاتب ددات وتوثيقه ددا ،وب ددذلد تك ددون له ددا الحجي ددة الت ددي قرره ددا له ددا ق ددانون

البينات 1ذ.

ار عاً :الدفاتر التجارية:
يلزم القانون التجاري التداجر بدأن يمسدد عددة دفداتر ،وقدد وردت حجيدة دفداتر التجدار فدي المدواد

24-23-22-21ذ

2ذ

مدن قدانون البينددات ال لسدطيني فدي المدواد المدنيدة والتجاريدة 3ذ  ،وهددي قدد تكددون

حجة له أو عليه ،وبيان ذلد فيما يلي:
-1

دفاتر التاجر حجة ع يه:
يتبين من ندص ال قدرة 1ذ مدن المدادة 22ذ مدن قدانون البيندات فدي المدواد المدنيدة والتجاريدة أن

دفاتر التجار تكون حجة على حاحبها ،سواء أكانت منتظمة قانونيا أم لم تكن 4ذ  ،ولكن ال يجوز لمن

يريدد أن يسدتخلص منهدا دلدديا لن سده أن يجدزق مددا ورد فيهدا أو يسدتبعد مدا كددان مناق دا لددعواه .وينبنددي
على ذلد أن دفاتر التاجر تكون حجة عليه سواء أكان خحمه تاج ار أو ير تاجر ،وسواء أكان الن از

مدنيا أو تجاريا ،ذلد أن هذا الدفتر هو بمثابة إقرار مكتوب ،والتاجر أما أن يكون قد كتبه بخط يده أو
بإما ه ،إذ هو حادر منه في كل حال 5ذ.

1ذ م لو الق اة ،البينات في المواد المدنية والتجارية ،مرجع سابا ،ص.126

2ذ يقابددل نددص هددذه المدواد مددا نددص عليدده المشددر المحددري علددى مو ددو الدددفاتر التجاريددة ومدددى حجيتهددا فددي المددادة 17ذمددن قددانون

اإلثبات المحري ،ونص المشر األردني على مو و الدفاتر التجارية في المواد  17,16,15من قانون البينات األردني.

3ذ نحت المادة 21ذ على ما يلدي :دفداتر التجدار ال تكدون حجدة علدى يدر التجدار يدر أن البياندات الدواردة فيهدا عمدا أورده التجدار

تحلو أساسا يجيز للقا ي أن يوجه اليمين المتممة ألي من الطرفين  ،وتنص المادة 22ذ من ذات القانون أي دا علدى مدا يلدي-1 :
تكدون دفداتر التجددار حجدة علدديهم منتظمدة كانددت أو يدر منتظمددة -2 .إذا كاندت هدذه الدددفاتر منتظمدة فددا يجدوز تجز ددة مدا ورد فيهددا أال

بتقددديم دليددل عكسددي ،ونحددت المددادة 23ذ مددن ذات القددانون علددى أندده يجددوز أن تكددون دفدداتر التجددار حجددة لحدداحبها فددي المعددامات
المختحة بتجارته إذا كانت منتظمة وكان الخا

بينه وبين تاجر ،كما تنص المادة 24ذ من ذات القانون على أنه اذا تباينت القيود

بين دفاتر منتظمة لتاجرين جاز للمحكمة أن تقدرر األخدذ بأحددهما دون األخدر حسدبما يظهدر لهدا مدن ظدرو

ذلد في قرارها.

الددعوى ،وعليهدا أن تبدين

4ذ تطبيقا لذلد ،تقول محكمة التمييز األردنية بأن دفاتر الشركة المميزة هي حجة عليها بمقت ى المادة 16ع1ذ من قدانون البيندات

األردني سواء أكانت منظمة تنظيما قانونيا أو لم تكن تمييز حقوقي 176ع 64ص 691سنة 1964م  ،مشار إليه لدى ،م لو الق اة،
البينات في المواد المدنية والتجارية ،مرجع سابا ،ص.131

5ذ نافذ المدهون ،مرجع سابا،ص .68انظر عبد الودود يحيي ،مرجع سابا ص .864
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دفاتر التاجر ت ون حجة له :قد ت ون دفاتر التاجر حجة له في حالتين:

 الحالة ا ولا :في الدعاوي التجارية فيما بين تاجر وتاجر ،وذلد وفقا للمدادة 23ذ مدن قدانونالبينات في المواد المدنية والتجاريدة والتدي تدنص علدى مدا يلدي :يجدوز أن تكدون دفداتر التجدار

حجة لحاحبها في المعامات المختحدة بتجارتده إذا كاندت منتظمدة ،وكدان الخدا

بينده وبدين

تاجر .
فيجددب حتددى تكددون البيانددات ال دواردة فددي الدددفتر التجدداري حجددة لحدداحبها أن يكددون هددذا الدددفتر

منتظما ،وأن تكون الدعوى تجارية ،وأن يكون الخحم كذلد تاج ار ،وقبدول الددفتر حجدة للتداجر فدي هدذا
الحدود ،جوازي للقا ي الذي له حرية تقدير الدليل المستمد منه
 الحالة ال انية :أما في دعوى التاجر على ير التاجر ،وحسب المادة 21ذ من قانون البيناتفي المدواد المدنيدة والتجاريدة فدإن دفداتر التجدار ال تكدون حجدة علدى يدر التجدار ،إال فيمدا ورده
التجددار لهددم وبمددا ال يجدداوز 211دينددار أردنددي ،وبمددا يجيددز للمحكمددة أن توجدده اليمددين المتممددة؛
ألي :من الطرفين وعليه يشترط لاحتجاج بها ما يلي:

أ -أن يكون محل االلتزام سلعا وردها التاجر ليير التاجر.

ب -أن تكون منتظمة.

ج -أال تجاوز قيمة محل اإلثبات 211دينار أردني.
د -توجيه اليمين المتممة من قبل القا ي 1ذ.

خامساً :الدفاتر وا وراق المنزلية:
الدفاتر واألوراا المنزلية تشمل مدا ألد

الندا

تدوينده فدي مدذكرات خاحدة عدن شدؤونهم الماليدة

والمنزلية وما قب وه أو دفعوه مدن مدال ،ومدا أن قدوا علدى معيشدتهم ،ومدا قداموا بده مدن

دروب التعامدل،

وما ارتبطوا به من التزامات ،وما لهم من حقوا عند يرهم وما عليهم مدن ديدون ،ومدا يندوون القيدام بده

من أعمال ومشروعات 2ذ ،وقد نحت المادة 25ذ من قانون البينات ال لسطيني وبينت ما لهذه الدفاتر
واألوراا المنزليددة مددن حجيددة فددي اإلثبددات حيددث جدداء نحددها ال تكددون الدددفاتر ،واألوراا المنزليددة حجددة

على من حدرت منه ،إال إذا ذكر فيها حراحة ،أنه استوفى ديندا ،أو أنده قحدد بمدا دونده فيهدا أن تقدوم

مقام السند لمن أثبتت حقا لمحلحته

3ذ

 ،وسيتم بحث حجية الدفاتر المنزلية من خال البنود التالية:

1ذ انظر عبد الدودود يحيدي ،مرجدع سدابا ص  .865نافدذ المددهون ،مرجدع سدابا،ص .68نبيلدة رسدان ،مرجدع سدابا ،ص 128ومدا

بعدها.

2ذ عبد الرازا السنهوري ،الجزء الثاني ،بند  ،144مرجع سابا ،ص.285

3ذ يقابددل نددص هددذه المددادة مددا نددص عليدده المشددر المحددري فددي نددص المددادة 18ذمددن قددانون اإلثبددات ،حيددث جدداء فددي نحددها ال تكددون

الدفاتر واألوراا المنزلية حجة علدى مدن حددرت منده إال فدي الحدالتين التداليتين  :أذ إذا ذكدر حدراحة أنده اسدتوفي ديندا .بذ إذا ذكدرت
18
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الدفاتر وا وراق المنزلية ال ت ون حجة لصاح ها :
األحددل أن أحدددا ال يسددتطيع أن يحددطنع دلدديا لن سدده ،ومددن ث دم ال تكددون هددذه الدددفاتر واألوراا

المنزلية حجة لحاحبها ،ولو فيما جاوز نحاب البينة 1ذ.
-2

الدفاتر وا وراق المنزلية ت ون حج ًة ع ا صاح ها.
جعددل المشددر الدددفاتر واألوراا المنزليددة حجددة علددى مددن حدددرت عندده ،وذلددد فددي الحدداالت التددي

أوردتهددا المددادة 25ذ مددن قددانون البينددات ال لسددطيني ،وناحددظ مددن هددذه الحدداالت أنهددا بمثابددة إق درار مددن
الشدخص ن سدده ،ومدن ثددم ال يجددوز تجز دة البيددان المددون ،ويجددب أن تكددون األوراا المنزليدة مدونددة بخددط
من تنسب إليه أو وكيله أو مستخدم لديه ،ومع ذلد فهي ال تعتبر في قوة السندات العرفيدة ،ألنهدا يدر

موقعددة ،كمددا أنهددا ليسددت دلدديا معدددا لإلثبددات ،لددذا فدإن حجيتهددا فددي اإلثبددات ليسددت مطلقددة ،ويجددوز لمددن
يحدتج بهددا عليدده إثبدات عكسددها بكددل طدرا اإلثبددات بمددا فدي ذلددد البينددة والقد ار ن ،دون التقيددد بقاعدددة عدددم

ج دواز إثبددات مددا يندداقض الكتابددة إال بالكتابددة ،وفددي يددر الحدداالت الت دي ذكرتهددا المددادة 25ذ مددن قددانون
البينات يجوز للقا ي أن يعتبدر البياندات الدواردة فدي الددفاتر واألوراا المنزليدة مجدرد قريندة ت دا

وثا ا أخرى 2ذ .

إلدى

سادساً :التأشير ع ا سند راءة ذمة المدين:
نحت المادة 26ذ من قانون البينات على ما يلى التأشير على سند بما يست اد منه براءة

ذمدة المددين حجدة علدى الددا ن إلدى أن يثبدت العكد  ،ولدو لدم يكدن التأشدير مؤرخدا أو موقعدا منده مدا دام
السددند لددم يخددرج قددط مددن حيازتدده ،وكددذلد يكددون الحكددم إذا كتددب الدددا ن بخطدده دون توقيددع مددا يسددت اد مندده
بد دراءة الم دددين ف ددي نس ددخة أح ددلية أخ ددرى للس ددند أو ف ددي مخالح ددة وكان ددت النس ددخة أو المخالح ددة ف ددي ي ددد

المدين

3ذ

ويتبين من هذا الشرط فر ين ،وهما كااتي:

حراحة أنه قحد بما دونه من هذه األوراا أن تقوم أن تقوم مقام السند لمن أثبت حقا لمحلحته  .وتنص المادة 18ذمن قانون البينات

األردني على - 1ال تكون الددفاتر واالوراا الخاحدة حجدة لمدن حددرت عنده -2 .ولكنهدا تكدون حجدة عليده :أ -إذا ذكدر فيهدا حدراحة

أنه استوفى دينا .ب -اذا ذكر فيها حراحة أنه قحد بما دونه في هذه األوراا أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقا لمحلحته .
1ذ عبد الرازا السنهوري ،الجزء الثاني ،بند  ،145مرجع سابا ،ص.286

2ذ انظر نافذ المدهون ،مرجع سابا ،ص ،68انظر زيد عبدال ،وسا ل اإلثبات ،مرجع سابا،ص.115

3ذ يقابل ذلد ما نص عليه المشر المحري في قانون اإلثبات في نص المادة 19ذ ،وما نص عليه المشر األردني في نص المدادة

19ذ من قانون البينات األردني.
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-1

التأشير ع ا سند لدى الداكن :
إذا أشر الددا ن علدى سدند الددين الموجدود فدي حيازتده بمدا ي يدد الوفداء الكلدي أو الجز دي ،فدإن

هذا التأشير ر م أنه ير موقع عليه من الددا ن ،يعدد دلديا علدى بدراءة ذمدة المددين؛ ولكدن يشدترط لكدى
يكون للتأشير حجيته في هذه الحالة شرطان:
أ -أن يت ددمن التأشددير مددا ي يددد بدراءة ذمددة المدددين مددن كددل أو بعددض الدددين وأن يقددع التأشددير علددى
س ددند ال دددين ذات دده ،ال عل ددى ح ددورة ل دده أو ورق ددة مس ددتقلة عن دده ،ول ددم يش ددترط الق ددانون؛ أي :ش ددكل

للتأشير ،فا يلزم أن يكون موقعا أو مؤرخا أو في مكان معين من السند.

ب -يجب أال يكون السند قد خرج من تحت يد الددا ن ،فدإذا خدرج مدن حيازتده ولدو لمددة وجيدزة ازلدت
-2

القرينة ،وعلى الدا ن عبء إثبات خروج السند من حيازته 1ذ .

التأشير ع ا سند لدى المدين:

إذا أشر الدا ن بما ي يد براءة ذمدة المددين علدى السدند الموجدود لددى المددين ،فدإن ذلدد يكدون

حجة في اإلثبات بشرطين هما :

أ -أن يكدون التأشدير مكتوبددا بخدط الددا ن علددى نسدخة مددن السدند األحدلي أو علددى مخالحدة ببدراءة

ذمة المدين ،وال يلزم أن يكون التأشير موقعا عليه من الدا ن ،ولكن يجب أال يكون هناد محو

أو شطب ،واال زالت الحجية التي للتأشير.

ب-يجب أن تقع نسدخة السدند أو المخالحدة فدي حيدازة المددين ،فدإذا مدا تحقدا هدذان الشدرطان كدان
التأشير حجة على الدا ن ،ولو لم يكدن موقعدا منده فدي بدراءة ذمدة المددين ،إال أنده ال يحدل إلدى
قوة الورقة العرفية الموقعة ،ومن ثم يجوز للدا ن أن يثبت عك

بما في ذلد الشهادة والق ار ن 2ذ .

1ذ عبد الودود يحيي ،مرجع سابا ص .869محمد منحور ،مرجع سابا ،ص.116

هذا الدليل بكافة طرا االثبات

2ذ نبيلة رسان ،مرجع سابا ،ص 134وما بعدها .محمد منحور ،مرجع سابا ،ص.118
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الفصل ا ول
وجود م دأ و

ال تا ة

يمثل مبدأ الثبوت بالكتابة سندا لم يستكمل شروطه خاحة شدرط التوقيدع ،وبالتدالي نحدبو أمدام

دليل ير كامل لإلثبدات ،وتكدون حجيتده ناقحدة ،ونتحددث هندا فدي هدذا ال حدل عدن الحالدة األولدى مدن
الحدداالت المسددتثناة مددن اإلثبددات بالكتابددة ،كمددا أوردهددا المشددر ال لسددطيني فددي قددانون البينددات فددي نددص

المادة 71ذ ،ويدخل

من ذلدد أي دا كدل كتابدة تحددر عدن الخحدم يكدون مدن شدأنها جعدل التحدر

المدعى به قريب االحتمال ،ونبين بالت حيل هذه الحاالت من خال المباحث ااتية:
 الم حث ا ول  :وجود ال تا ة.

 الم حث ال اني  :أن ت ون ال تا ة صادرة عن الخصم.

 الم حث ال الث  :أن ي يون مين شيأن ال تا ية أن تجعيل التصيرف القيانوني الميدعا يه قرييب
االحتمال.
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الم حث ا ول
وجييييييييييييييود ال تيييييييييييييا ة
نتنداول فددي هددذا المبحدث المقحددود بالكتابددة وآليددة وجودهدا ،ثددم ننتقددل للتمييدز بددين الكتابددة المعدددة

لإلثبات و ير المعدة لإلثبات ،وذلد من خال المطالب ااتية:
 المط ب ا ول :المقصود ال تا ة لغ ًة واصطالحاً.
 المط ب ال اني :آلية وجود ال تا ة.

 المط ب ال الث  :التمييز ين ال تا ة المعدة لإل ا وغير المعدة لإل ا .
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المط ب ا ول
المقصود ال تا ة لغة واصطالحاً
نتحدث في هذا المطلب عدن تعريد

الكتابدة ليدة واحدطاحا ،إ دافة إلدى التدي أوردهدا المشدر

بنص المادة 71ذ من قانون البينات ال لسطيني ،وذلد من خال ااتي:

أوالً :تعريف ال تا ة لغة:
هددي ل ددظ مشددتا مددن ال عددل كتددب يكتددب كتابددا ،وكتابددة ومكتبددة وكتبددة؛ والكتدداب مددا يكتددب فيدده،

وكتب الكتاب؛ أي :خطه ،والكتابة هي كل ما يخطه اإلنسان ليثبت فيه أمد ار لده أو عليده ،ويقدال كتدب

الكتدداب؛ أي :عقددد النكدداا ،وقددد يددأتي كت دب بمعنددى فددرض وأوجددب وفددي التنزيددل العزيددز ﴿:يددا أيهددا الددذين
آمنوا كتب عل ْيكم الحِّديام كمدا كتدب علدى الدذين مدن ق ْدبلك ْم لعلك ْدم تتقدون﴾ 1ذ ،ويقدال كاتدب حدديقه؛ أي:
راسله ،يقدال :تكتبدت القدوم إذا اجتمعدوا ،ومنده قيدل لجماعدة الخيدل :كتيبدة ،كمدا سدمي خدرز القربدة كتابدة

ل ددم بع ده إلددى بعددض ،وقددال ابددن األع اربددي :وقددد تطلددا الكتابددة علددى العلددم ،ومندده قولدده تعددالى ﴿ :أ ْم
ع ْندهم اْلي ْيب فه ْم ي ْكتبون ﴾ 2ذ أي :يعلمون .وقيل أي ا في معني الكتابة لية أنها تأتي بمعنى الخط،
وتحددوير الل ددظ بددالحرو المرسددومة ،فالكتابددة هددي الحددورة الخطيددة التددي يرسددمها المددتكلم للمعدداني التددي
يخاطب بها يره بالحرو

المعهودة 3ذ.

انياً :ال تا ة اصطالحا:
يذهب رأي في ال قه إلى أن الكتابة هي كل ما يخطه اإلنسان للتعبير عن إرادته على أي نو
مددن الوسددا ط ،س دواء أكانددت هددذه الوسددا ط ورقيددة أم إلكترونيددة بشددكل وا ددو وم هددوم؛ أي كانددت المددادة

المستعملة ،في الكتابة ،فكل ما يؤدي إلى المعنى المقحود الذي يرمي إليه حاحبه يعتبر كافيا 4ذ.

1ذ سورة البقرة ،آية 282ذ.
2ذ سورة الطور ،آية 41ذ.

3ذ محمد بن مكرم بن على ،أبو ال

ل ،جمال الددين ابدن منظدور األنحداري اإلفريقدي ،لسدان العدرب ،الجدزء الخدام  ،مطبعدة محدر

الحديثددة ،ص 18ومددا بع دددها .مجددد ال دددين محمددد ب ددن يعقددوب ال يددروز آب ددادي ،القددامو

المح دديط ،دار الحددديث للطباع ددة والنشددر ،س ددنة

2118م ،ص .1392مجم ددع اللي ددة العربي ددة بالق دداهرة ،المعج ددم الوس دديط ،الطبع ددة الرابع ددة ،دار ال دددعوة للطباع ددة والنش ددر ،س ددنة 2114م،
ص .774لددوي

معلددو  ،المنجددد فددي الليددة واإلعددام ،الطبعددة ،33دار المشددرا للطباعددة والنشددر بيروتذ ،ص 671ومددا بعدددها .مدداهر

أحمد السوسي ،فقه الق اء وطرا اإلثبات ،الطبعة الرابعة ،مكتبة آفاا للطباعة والنشر ،زة2119 ،م ،ص.211
4ذ سامي مقداد ،اإلثبات بالكتابة ،مرجع سابا ،ص.3
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ويذهب ثان إلى أن الكتابة هي كل خط توثا به الحقوا بطريقة مخحوحة للرجو إليه عند

الحاجة 1ذ.

ويددذهب ثالددث إلددى أنهددا كددل مددا يكتددب ويحددلو إلثبددات جمي دع الوقددا ع القانونيددة س دواء أكانددت

تحرفات قانونية أم أعماال مادية ،وهي الدليل الذي يتم إعداده مقدما وقت إبرام التحر وتكون ملزمة
للقا ددي مددا دام اعتددر بهددا الخحددم وال تقبددل إثبددات عكسددها إال بكتابددة أخددرى مثلهددا أو بددالطعن فيهددا

بالتزوير 2ذ.

وعلى الر م من أن ل ظ الكتابة ل ظ عام ،إال أنندا نجدد أن هدذه التعري دات اقتحدرت فدي تعري هدا
على الكتابة التي تكون معدة إلثبات الواقعة القانونية ،والتي تعتبر دليا كاما في ذلد ويمكن إعددادها
وقت إبرام التحر وال يجوز إثبات عكسها إال بالكتابة أو بالطعن بالتزوير.
ون ددرى أن ه ددذه التعري ددات ل ددم تتط ددرا لتعريد د

الكتاب ددة ي ددر المعتبد درة دل دديا ك دداما ف ددي

اإلثبات ،والتي تجعل الواقعة القانونيدة قريبدة االحتمدال ،وبنداء علدى مدا سدبا ،فدإن الكتابدة تعندي وجدود
ورقة مكتوبة سواء أكانت دليا كتابيا كاما أم كانت ير كامدل ،إذ هدذا الل دظ ذو مددلول عدام ينحدر

إلددى أوسددع معانيدده ،ويشددمل كددل مددا يحددرر دون اشددتراط أي شددكل معددين ،فأيددة ورقددة كتبددت؛ ألي :ددرض
تحو أن تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ،فا يشترط أن تكون هذه الورقة قد تم إعدادها وتهي تها لإلثبات .

1ذ ماهر أحمد السوسي ،مرجع سابا ،ص.212

2ذ محمد يحيى مطر ،اإلثبات في المواد المدنية والتجارية ،الدار الجامعية للطباعة والنشر ،سنة1987م ،ص.155
24

المط ب ال اني
آلية وجود ال تا ة
تددنص المددادة 71ع1ذ مددن قددانون البينددات علددى أندده يجددوز اإلثبددات بشددهادة الشددهود فيمددا كددان

يجب إثباته بالكتابة في الحاالت التالية  -1إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة ....

1ذ

.

وتنحر داللة هذا النص إلى منو قوة في اإلثبات لمبدأ الثبوت بالكتابة ،فاشترط للخروج عن
هددذا المبدددأ ،وجدواز اإلثبددات بشددهادة الشددهود عدددة شددروط فددي مددا كددان يجددب إثباتدده بالكتابددة وأولهددا وجددود

الكتابة 2ذ.

ويتوافا هذا النص مدع مدا جداء بده المشدر المحدري فدي ندص المدادة 62ذ مدن قدانون اإلثبدات

المحددري ،حيددث جدداء فيهددا يجددوز اإلثبددات بشددهادة الشددهود فيمددا كددان يجددب إثباتدده بالكتابددة إذا وجددد مبدددأ
ثبوت بالكتابة .

وكذلد تنص المادة 31ع1ذ مدن قدانون البيندات األردندي علدى أنده  -1يجدوز اإلثبدات بالشدهادة

في االلتزامات التعاقدية ،حتى ولو كان المطلوب عشرة دنانير إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة .

يتبين من النحوص السابقة أن المقحود من مبدأ الثبوت بالكتابة ،وجود كتابة ال تحلو دلديا

كاما ،ولها أهميتها ولكنها تكتمل بشهادة الشهود أو الق ار ن أيا كانت قيمدة التحدر المدراد إثباتده ،فدإذا
حدث ذلد قام دليل كامل على ما كان يتعين إثباته بالكتابة 3ذ.

ولم يحدد القانون طريقة معينة للكتابة ،أو اللية التدي تكتدب فيهدا ،والوسديلة المسدتخدمة فيهدا أو

عليها ،ولكن يشترط العتبار الكتابة دليل إثبات أن تكون مقروءة بحيدث يسدتطيع مدن يطلدع علدى السدند
فهم م مونه وأن تكون مح وظة بما يك ل استم ارريتها ليتسنى الرجو إليها في أي وقت ،بيدض النظدر
عن الشيء المكتوب عليه ،وعدم قابليتها كأحل للتبديل والتعديل دون ترد أثر مادي 4ذ.

1ذ يقابدل هدذه المددادة مدا نددص عليده المشدر السددوري فدي قددانون البيندات ،حيددث نحدت المدادة 56ذ مندده علدى أندده  -1يجدوز اإلثبددات

بالشهادة في االلتزامات التعاقدية حتي ولو كان المطلوب تزيد قيمته على خمسما ة ليرة إذا وجد مبدأ الثبدوت بالكتابدة  ،كدذلد يقابلهدا مدا

نحت عليه المادة 78ذ من قانون اإلثبدات الع ارقدي ،والتدي جداء فدي نحدها يجدوز اإلثبدات بالشدهادة فدي التحدرفات القانونيدة حتدى ولدو

كان التحر المطلوب تزيد قيمته على خمسين دينا ار إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة .
2ذ ناظم محمد عوي ة ،مرجع سابا ،ص.95

3ذ إ ددافة إلددى ذلددد فقددد ق ددت محكمددة الددنقض المح درية فددي حكددم لهددا علددى أن األمددر الددذي يطلددب فيدده الدددليل الكتددابي هددو العمددل

القانوني التعاقدي الذي يراد أن يكون حجة على شخص لي

عليه أو على من هدو مسد ول قانوندا عدنهم دليدل قدانوني يددل عليده جلسدة

23ع5ع1935م ،طعن رقم  98سنة 4ا ،مشار إليه لدى محط ى مجدي هرجة ،قانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية في
أحدث ااراء وأحكام النقض والحيغ القانونية سنة 1994م ،ص.672
4ذ عبدال خليل ال را ،يوس

عبدال اليرباوي ،مرجع سابا ،ص.61
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دوء

وال يشددترط أن تكددون ورقددة خاحددة أو رسددمية ،وال يشددترط أن تكددون ورقددة واحدددة بددل يمكددن أن

تس ددتخلص م ددن ع دددة أوراا ال تك ددي وح دددها؛ ألن تك ددون دل دديا ك دداما ،كم ددا ال يش ددترط أن تك ددون مع دددة
لإلثبات ،أو موقعة توقيعا كاما أو بعامة الموقع أو بخط مدن نسدبت إليده أو بييدر خطده ،ولكدن يجدب

أن تكون مقدمة فدي الددعوى أو علدى األقدل مقد ار بوجودهدا ممدن تنسدب إليده واال ال يسدتطيع مدن يتمسدد

بها أن يثبت وجودها بالشهادة 1ذ.

وال يشددترط أن تت ددمن الورقددة بيانددات معينددة ،وقددد يكت ددى بو ددع توقيددع علددى الورقددة ،أو مجددرد

عامة ترمز لاسم ،وقد يكت ى ببقايدا ورقدة متآكلدة أو بقحاحدات ممزقدة إذا أمكدن بطريدا اللحدا

دم

بع ددها إل ددى بع ددض والتع ددر عل ددى م ددمونها ،وق ددد يكت ددى بورق ددة ثب ددت تزوي ددر ج ددزء منه ددا ،ويج ددوز أن
تت ددمن الورقددة العرفيددة الموقعددة أو الورقددة الرسددمية باإل ددافة إلددي مددا أعدددت إلثباتدده مبدددأ ثبددوت بالكتابددة

بالنسبة إلى أمر آخر يراد إثباته ،بل إن الورقة الرسمية الباطلة يحدو أن تعتبدر مبددأ ثبدوت بالكتابدة إذا

كان موقعا عليها من ذوي الشأن 2ذ.

وكل كتابة تحلو أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة ،أيا كدان شدكلها وأيدا كدان اليدرض منهدا ،فالسدند
ي ددر الموق ددع علي دده – إذ الس ددند الموق ددع يك ددون دل دديا ك دداما -ودف دداتر تجاري ددة وس ددجات وأوراا منزلي ددة،

ومراسات موقعة كانت أو ير موقعة ،ومؤرخة أو ير مؤرخة ،موجهة إلى مدن يحدتج بهدا أو موجهدة

إلى اليير ما دام يمكن تقديمها إلى الق داء وتأشديرات علدى سدند الددين ،كدل هدذه تحدلو أن تكدون مبددأ

ثبوت بالكتابة 3ذ.

وقددد يسددتخلص هددذا الثبددوت بالكتابددة مددن أوراا متعددددة ،حتددى ولددو كانددت كددل ورقددة بم ردهددا ال
تك ي الستخاص ذلد ،وقد تكون الكتابة دليا كاما على إثبات تحر معين وفي الوقدت ن سده يعدد

مبدأ ثبوت بالكتابة بالنسبة لتحر اخر 4ذ.

ويددتم إثبددات التحددر كتابددة ،عددادة فددي ورقددة وقددد ظهددرت طددرا حديثددة أخددرى للكتابددة مددن خددال

األجهزة المتطورة المتعددة 5ذ.

1ذ م لددو ع دواد الق دداة ،البينددات فددي الم دواد المدنيددة والتجاريددة ،مرجددع سددابا ،ص .171عبددا

المدني ،الطبعة الثالثة ،دار الثقافة للنشر والتوزيع2111 ،م.ص.253

العبددودي  ،شددرا أحكددام قددانون اإلثبددات

2ذ سددليمان مددرق  ،الدوافي فددي شددرا القددانون المدددني أحددول اإلثبددات واجراءاتدده فددي المدواد المدنيددةذ ،المجلددد الثدداني – األدلددة المقيدددة-

الطبعة الرابعة ،سنة 1991م ،ص 532وما بعدها.

3ذ عحام أندور سدليم ،النظريدة العامدة لإلثبدات فدي المدواد المدنيدة والتجاريدة ،منشدأة المعدار  ،اإلسدكندرية ،سدنة 2115م .118 ،عبدد

ال درازا السددنهوري ،الجددزء الثدداني ،مرجددع سددابا ،ص ،421,421أحمددد أبددو الوفددا ،التعليددا علددى نحددوص قددانون اإلثبددات ،منشددأة دار

المعار للطباعة والنشر ،ص.233

4ذ محمد مطر ،مرجع سابا ،ص.155

5ذ محمد منحور ،مرجع سابا ،ص.56
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 السندا ال اط ة  :إذا كان السند الرسمي باطا -أيا كان سبب بطانه -وكدان موقعدا مدن ذيالشأن ،تكون له قيمة الورقة العرفية ،فمن باب أولى يحلو أن يكون مبدأ ثبوت بالكتابدة إذا لدم
يكن حالحا؛ ألن يكدون دلديا كتابيدا كداما ،أمدا إذا كدان السدند الرسدمي الباطدل يدر موقدع مدن

ذوي الشأن ،وكان عدم التوقيع راجعدا إلدى جهدل ذو الشدأن بالكتابدة أو عددم اسدتطاعته إياهدا أو
رف دده للتوقيددع ،فإندده يحددلو كددذلد أن يكددون مبدددأ ثبددوت بالكتابددة ،وقددد رأينددا أن الورقددة الرسددمية

الباطلددة ،إذا كانددت يددر موقع دة مددن المدددين ال تكددون لهددا قيمددة الورقددة العرفيددة  ،حتددى لددو كددان
الموثددا قددد ذكددر فيهددا عجددز المدددين عددن التوقيددع ،ولكنهددا فددي هددذه الحالددة تحددلو أن تكددون مبدددأ
ثبددوت بالكتابددة ،أمددا إذا كددان السددند الرسددمي الباطددل يدر موقددع عليدده ال لجهددل بالكتابددة أو عدددم

اسددتطاعة لهددا أو رفددض للتوقيددع ،فإندده يكددون مجددرد مشددرو لددم يددتم ،وال تكددون لدده قيمددة الورقددة

العرفية ،وال يحلو كذلد أن يكدون مبددأ ثبدوت بالكتابدة ،واذا كدان السدند الرسدمي الباطدل حداد ار
مددن عدددة مدددينين مت ددامنين ولددم يوقعدده إال بعددض ه دؤالء ،فددا تكددون لدده قيمددة الورقددة العرفيددة،
وكددذلد ال يحددلو أن يكددون مبدددأ ثبددوت بالكتابددة ،ال بالنسددبة إلددى مددن لددم يوقددع لعدددم التوقيددع ،وال

بالنسبة إلى من وقع؛ ألنه لم يوقدع إال كمددين مت دامن مدع آخدرين ،فلدو حدلحت مسدتندا

ل قد حا الرجو على من لم يوقع من هؤالء المدينين 1ذ.

دده

والسند العرفي ،إذا كان باطا لعدم التوقيع عليه ،يحدلو أن يكدون مبددأ ثبدوت بالكتابدة إذا كدان

مكتوبا بخط المدين أو كدان حداد ار منده أو ممدن يمثلده ،وكدذلد السدند العرفدي الموقدع عليده أو الحدادر
من المدين ،دون ذكر لمقدار الدين ،يحلو أن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة  ،فيجوز إثبات المقددار بالبيندة

أو بالق ار ن 2ذ.

 ال يانييا الس ي ية – تخ ييف الخصييم عيين الحضييور لالسييتجواب أو امتناعييه عيين اإلجا يية :فدديبعددض الحدداالت قددد يكددون مجددرد بيددان سددلبي؛ أي :مجددرد إ ددال ذكددر بيددان فددي ورقددة مكتوبددة،

حدالحا؛ ألن يكددون مبددأ ثبددوت بالكتابددة ،وقدد ق ددت محكمدة اسددت نا

محددر بدأن مبدددأ الثبددوت

بالكتابة قد ينتج من عدم ذكر أمر في ورقة تحتويه عدادة ،كمدا إذا لدم يدذكر الورثدة فدي مح در

) (1عبددد الدرازا السددنهوري ،الجددزء الثدداني ،مرجددع سددابا ،ص  .422انظددر سددليمان مددرق  ،المجلددد الثدداني ،األدلددة المقيدددة ،مرجددع
سابا ،ص 531

2ذ انظددر عبددد المددنعم الحدددة ،اإلثبددات فددي الم دواد المدنيددة ،الطبعددة الثانيددة ،شددركة مكتبددة ومطبعددة محددط ى الحلبددي وأوالده بالقدداهرة،

ص.249سليمان مرق  ،المجلد الثاني ،األدلة المقيدة ،مرجع سابا ،ص  531وما بعدها .عبد الرازا السنهوري ،الجزء الثداني ،مرجدع
سابا ،ص .422
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جرد أموال مورثهم دينا من الديون ،فإن هذا يحو اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة فدي الدتخلص مدن
هذا الدين 1ذ.

وق ت محكمة النقض ال رنسدية بدأن عددم ذكدر ديدن متنداز عليده فدي مح در جدرد ،قدد يكدون

مبدأ ثبوت بالكتابة على أسا
 -ماال يعت ر م دأ و

أن مح ر الجرد الخالي من ذكر الدين هو الورقة المكتوبة 2ذ.

ال تا ة  :يتبين مما قدمناه أنه ال يكون هناد مبدأ ثبدوت بالكتابدة إذا لدم

تكن هناد ورقة مكتوبة يستند إليها في اإلثبات ،ولو كاندت ورقدة أ دل فيهدا ذكدر الواقعدة المدراد
إثباتهددا ،حيددث كددان يجددب ذكرهددا ،وهددو مددا سددميناه بالبيددان السددلبي فيمددا تقدددم ،فددأي عمددل مددادي

إيجابي أو سلبي ،وأي قول ال ينتهي إلى بيانات مدوندة – أو مي لدة حيدث كدان يجدب تددونيها-
فددي ورقددة مكتوبددة ،ال يكددون مبدددأ ثبددوت بالكتابددة ،ومددن ثددم ال تك ددي األق دوال الش د وية إذا كددان ال

يمكن إثباتها بالكتابة ،وان أمكن إثباتها بالبينة أو الق ار ن.
واذا كان المراد هو إثبات ما يخال

الكتابة أو ما يجاوزها عن طريا مبدأ ثبوت بالكتابة معز از

بالبينة أو بالق ار ن ،فا يحو أن تكون الورقة ذاتها التي يراد إثبات ما يخال هدا أو مدا يجاوزهدا هدي مبددأ

الثبوت بالكتابة ،بل يجب أن يكون مبدأ الثبدوت بالكتابدة ورقدة أخدرى حدادرة فدي تداريخ تدال لهدذه الورقدة

التي يراد إثبات ما يخال ها أو يجاوزها 3ذ.

1ذ اسددت نا

محددري  8يونيدده سددنة 1937م المحامدداة  18رقددم  ،121مشددار إليدده لدددي عبددد ال درازا السددنهوري ،الجددزء الثدداني ،مرجددع

سابا ،ص.423

2ذ نقض فرنسي  19يناير ،سنة  ،1914مشار إليه لدي عبد الرازا السنهوري ،الجزء الثاني ،مرجع سابا ،ص.423

3ذ عبد العزيز مرسي ،مبادق اإلثبات فدي المسدا ل المدنيدة والتجاريدة ،سدنة 1995م ،ص .221عبدد الدرازا السدنهوري ،الجدزء الثداني،

مرجع سابا ،ص .425
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المط ب ال الث

التمييز ين ال تا ة المعت رة دليالً امالً وغير المعت رة دليالً امالً في اإل ا
تنقسددم الكتابددة مددن حيددث اعتبارهددا دلدديا كدداما ،و يددر ذلددد إلددى قسددمين وللتمييددز بينهمددا ن حددل

ذلد من خال البنود التالية:

أوالً :تمييز ال تا ة الرسمية عن ال تا ة غير المعت رة دليالً امالً في اإل ا :
ح ددن

المش ددر الكتاب ددة الرس ددمية إل ددى ح ددن ين :األول منه ددا م ددا يق ددوم ب دده الموظد د

ال ددذي م ددن

اختحاحه تنظيم السند ،بحيث يكون مختحا بكتابته في حدود سلطته واختحاحه ،إ افة إلى تنظيم

السند طبقا لألو ا القانونية ،بحيث يتبع الموظ

تنظيم السند كتابتهذ والتثبت من األط ار

عليه من قبلهم ثم المحادقة عليه ،ويحكم بهذا السند دون أن يكل

والتوقيع

من يحتج به بإثبات ما نص عليه،

األمر الذي يعني أن حجية هدذا السدند تكدون بمدا دون فيده مدن معلومدات إل دافة إلدى التوقيدع والتداريخ،

أمدا الحدن

الثدداني مددن السددندات الرسددمية ،فهددي التددي ينظمهددا أحددحابها ويحدددقها الموظ ددون الددذين مددن

اختحاحهم تحديقها ،وال يحتج بها في مواجهة الكافة إال فيما يتعلا بالتوقيع والتاريخ 1ذ.

أما الكتابة ير المعتبرة دليا كاما فدي اإلثبدات :فلدم يشدترط المشدر نوعدا خاحدا مدن الكتابدة،

فأي كتابة تحلو ،وال يستلزم فيها شكا خاحا ،وال يشترط فيها أن تحدر عن موظ
لي

عام 2ذ؛ أي :أنه

من ال روري أن تكون قد كتبت من أجل اإلثبات ،فقد تكون هذه الكتابة سندا أو مدذكرة شخحدية

أو يددر ذلددد ،وال يددتم فيهددا م ارعدداة أو ددا قانونيددة معينددة 3ذ ،وتجدددر اإلشددارة إلددى أندده يجددب أن تكددون

الكتابة متعلقة بالواقعة المراد إثباتها ،وتم إبرازهدا فدي الددعوي أو أن يكدون المتمسدد بهدا قدد أقدر خحدمه
بوجودها ،إذ ال يجوز إثبات وجودها وتعذر تقديمها بشهادة الشهود 4ذ.

انياً :تمييز ال تا ة العرفية عن ال تا ة غير المعت رة دليالً امالً في اإل ا :
حن

تدددخل موظد

المشدر الكتابدة العرفيدة علدى أنهدا تلدد الكتابدة التدي يحررهدا مدن لهدم محدلحة فيهدا بييدر

مددا بحكددم وظي تدده ،ولددي

للكتابددة العرفيددة شددكل خدداص وال يسددتلزم القددانون اشددتمالها علددى

بيانات خاحة ،وكل مدا يشدترط فيهدا أن يكدون عليهدا توقيدع الملتدزم إذا كاندت فرديدة وتوقيدع الطدرفين إذا

1ذ م حمود الكياني ،قواعد اإلثبات وأحكام التن يذ ،المجلد ال اربدع ،الطبعدة األولدى ،دار الثقافدة للنشدر والتوزيدع ،عمدان ،سدنة 2111م،

ص  48وما بعدها .عبد الوهاب العشماوي ،إجراءات اإلثبات في المواد المدنية والتجارية ،الطبعة األولى ،دار الجيل للطباعدة والنشدر،
سنة 1985م ،ص  43وما بعدها.

2ذ محمد مطر ،مرجع سابا ،ص .153

3ذ أحمد نشأت بد ،رسالة اإلثبات ،الجزء األول الكتابة ،شهادة الشهود ،اإلقرارذ ،سنة 1996م ،ص .413

4ذ محمد حسن قاسم ،قانون اإلثبات فدي المدواد المدنيدة والتجاريدة ،الطبعدة األولدى ،منشدورات الحلبدي الحقوقيدة ،بيدروت سدنة 2115م،

ص.323
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كانددت تبادليددة 1ذ ،وتكددون هددذه الكتابددة حجددة علددى مددن وقعهددا وعلددى خل دده العددام 2ذ ،ومددع ذلددد فقددد يعطددي

المشددر السددندات العرفيددة يددر المعدددة لإلثبددات قددوة وحجي دة فددي اإلثبددات إذا كانددت موقعددة ،ومثددال ذلددد،

الرسددالة ،حيددث أعطددى المشددر الرسددالة الموقعددة ن د

حجيددة السددند العرفددي ،إذ يملددد القا ددي السددلطة

التقديرية في تقدير قيمة الرسالة الموقعة في اإلثبات ،وقد يرى فيها دليا كاما على مدا ورد بهدا وقدد ال
يجدد فيهددا سدوى مبدددأ ثبددوت بالكتابدة أو مجددرد قريندة ق ددا ية ،واذا لددم ينكدر موقددع الرسدالة توقيعدده عليهددا،

ولدم يطعددن فيهدا بددالتزوير ،فتكددون الوقدا ع التددي وردت فيهددا ثابتدة ،ولهددا حجيتهددا فدي اإلثبددات إال إذا ثبددت

العك

وال يثبت العك

إال كتابة 3ذ.

أمددا الكتابددة يددر المعتبدرة دلدديا كدداما فددي اإلثبددات :فلددم يشددترط المشددر فيهددا التوقيددع ،حيددث إن

الورقة العرفية إذا كانت خالية من التوقيع يحو أن تكون في هذه الحالة كتابة ير معتبدرة دلديا كداما
فددي اإلثبددات ،فددالتوقيع هددو الشددرط الجددوهري فددي الكتابددة العرفيددة؛ ألندده أسددا

نسددبة الكتابددة إلددى الموقددع،

فالتوقيع يت من قبول المكتوب بها ،ولذلد فخلو الورقة من توقيع من تنسب إليه ال يجعلها دليا كتابيا

كدداما ،ولددذلد فددالتوقيع يددر مشددترط فددي الكتابددة يددر المعتبدرة دلدديا كدداما فددي اإلثبددات 4ذ  ،وقددد تسددتمد

الكتابددة يددر المعتب درة دلدديا كدداما فددي اإلثبددات مددن عدددة أوراا مجتمعددة ،إذا لددم تك دن كددل ورقددة بم ردهددا
كافية لذلد ،أو قحاحات ورا تم جمعها ولحقها ،وتبين منها أنها أجزاء ألحل واحد 5ذ.

نخلص مما تقدم ،بأن هناد فروقا جوهرية و عها المش بدر ونحدت عليهدا المدواد القانونيدة ذات
الشددأن ،وكمددا ذكرنددا فالكتابددة الرسددمية والكتابددة العرفيددة ال يؤخددذ بهددا وال تعددد دلدديا كدداما إال إذا اسددتوفت
الشددروط التددي و ددعها المشددر  ،فددإذا اسددتوفت الشددروط كانددت لهددا قددوة وحجيددة فددي اإلثبددات ،أمددا السددندات
واألوراا الموقعددة يددر المعدددة لإلثبددات فقددد منحهددا المشددر قددوة السددند العرفددي فددي اإلثبددات ،طالمددا وجددد

التوقيع ولم ينكرها حاحبها ولم يطعن فيها بالتزوير.

أمددا الكتابددة يددر المعتبدرة دلدديا كدداما فهددي أي كتابدة ودون أي شددروط شددكلية ،وكمددا ذكرنددا فقددد

تكددون مددن عدددة أوراا أو ورقددة كخطدداب ،وهددي خا ددعة لتقدددير القا ددي ،ومددن ذلددد مددا جدداء فددي حكددم

لمحكمة النقض المحرية بقولها تقدير الورقة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل
التحر المدعى به قريب االحتمال أو ال تجعله هو مما يستقل به قا ي المو و وال رقابة لمحكمدة

ال ددنقض علي دده ف ددي ذل ددد مت ددى ك ددان أري دده ،ال يتع ددارض م ددع م ددا ه ددو ثاب ددت بالورق ددة ومقام ددا عل ددى أس ددباب
تسو ه 6ذ.

1ذ عبد الوهاب العشماوي ،مرجع سابا ،ص .46

2ذ سمير عبد السيد تنا و ،النظرية العامة في اإلثبات ،منشأة المعار  ،اإلسكندرية ،سنة 1999م ،ص 117وما بعدها.
3ذ موسى أبو ملوا ،شرا قانون البينات ،مرجع سابا ،ص .99

4ذ توفيا حسن فرج ،قواعد اإلثبات في المواد المدنية والتجارية ،سنة 1978م ،ص.132

5ذ أحمددد شددوقي محمددد عبدددالرحمن ،النظريددة العامددة لالت دزام ،أحكددام االلت دزام واإلثبددات فددي ال قدده وق دداء الددنقض ،سددنة 2114م ،ص

.395

6ذ الطعن رقم  36سنة 26ا جلسة 9ع3ع1961م.
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الم حث ال اني
صدور ال تا ة عن الخصم
أثار م هوم الخحم خافا وترتب على هذا الخا

تساؤال حول من الذين يكتسبون هذا المركز

ومتى تعد الكتابة حادرة منه ،واجابة ذلد تت و من خال المطالب ااتية:
 المط ب ا ول :ماهية الخصم.

 المط ب ال اني  :اآل ار المترت ة ع ا ا تساب صفة الخصم.
 المط ب ال الث :صدور ال تا ة.
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المط ب ا ول
ماهيييييييييييييييية الخصيييييييييييم
يمثل الخحدم العنحدر األسدا

مدن عناحدر الخحدومة ،ونتحددث مدن خدال هدذا المطلدب عدن

ماهية الخحم وح ته ،إ افة إلى ااثار المترتبة على اكتساب ح ة الخحم ،وذلدد مدن خدال ال درو
ااتية:

 الفرع ا ول  :ماهية مر ز الخصم.

 الفرع ال اني  :ا تساب صفة الخصم.

الفرع ا ول
ماهية مر ز الخصم
نتناول في هذا ال ر تعري

الخحم لية واحطاحا ،وذلد من خال البنود التالية:

أوالً  :تعريف الخصم لغة:
يستعمل ل ظ الخحم أي المخاحم يستوى فيه المذكر والمؤنث والم رد والجمع وفروعهمدا ،وهدو

اب ﴾ 1ذ  ،وقدد يثندى ويجمدع ،وفدي
ما ورد في التنزيل العزيدز ﴿ َو َه ْل أَتَ َ
س ُيوروا ا ْلم ْح َير َ
اك َن َيأ ا ْل َخ ْ
صيم ِ ْذ تَ َ
صييموا فييي َر هي ْيم﴾ 2ذ  ،ويقددال أخحددم فانددا؛ أي :لقندده حجتدده
صي َيمان ْ
التنزيددل العزيددز أي ددا ﴿ َهي َذان َخ ْ
اختَ َ
علدى خحدمه لييلبده ،كمددا يقدال اختحدم القددوم أي خاحدم بع دهم بع ددا ،والخحديم :كالخحدم ،والجمددع

ص َمان َ َغا َ ْعض َنا َع َا َ ْعض3 ﴾...ذ  ،أي نحن
خحماء وخحمان وقوله عز وجل ﴿ قَالواْ َال تَ َخ ْ
ف َخ ْ
خحددمان ،قددال :والخحددم يحددلو للواحددد والجمددع والددذكر واألنثددى ،ألندده محدددر خحددمته خحددما ،كأنددد
قلددت :هددو ذو خحددم ،وقيددل للخحددمين خحددمان ألخددذ كددل واحددد منهمددا فددي شددا مددن الحجدداج ،والخحددم
4ذ

بكسر الحاد الشديد الخحومة ،وفي التنزيل العزيز﴿ ب ْل ه ْم ق ْوم خحمون﴾
الجانب أو الناحية ،ويقدال فدي األمدر إذا ا دطراب ال يسدد منده خحدم إال ان دتو عليندا مدن خحدم ،وفدي

1ذ سورة ص آية 21ذ.

2ذ سورة الحج آية 19ذ.
3ذ سورة ص آية 22ذ.
4ذ سورة الزخر

آية 58ذ.
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والخحم بال دم بمعندى

حديث سهل بن حني

يوم ح ين هذا أمر ال يسد منه خحم إال ان تو عليندا منده خحدم أراد اإلخبدار

عن انتشار األمر وشدته وأنه ال يتهيأ إحاحه وتافيه ،ألنه بخا

ما كانوا عليه من االت اا 1ذ.

انياً :تعريف الخصم اصطالحاً.
الخح ددم ق ددد يك ددون شخح ددا طبيعي ددا أو معنوي ددا ،ومرك ددز الخح ددم ال يقتح ددر عل ددى م ددن تب دددأ ب دده
الدعوى ،بل يشمل المتدخلين والمختحدمين ،إذا وجهدت مدنهم أو إلديهم طلبدات فدي الخحدومة ،علدى أن

ت دربطهم بمحددل الن د از رابطددة تجعلهددم طددالبين للحمايددة أو مطلوبددا الحمايددة فددي م دواجهتهم ،مددا لددم يددنص
القانون على خا

ذلد 2ذ.

الفرع ال اني
ا تساب صفة الخصم
يكتسب ح ة الخحم ف تان من األشخاص ،وهما:

أوالً :صاحب الحق أو الطرف في ال ار طة الموضوعية المتنازع ع يها:
حيددث إن اتحددافه بهددذه الح د ة ،يجعلدده طرفددا فددي حددا االدعدداء ،وممارسددا لدده ،كوندده حدداحب

الح ة والمحلحة المباشرة ،بما يستتبع إسباغ وح

الخحم عليده ،عندد اسدتعماله لحدا االدعداء سدواء

استعمله بن سه أم بإنابته يره عنه ،وتبقى هذه الح ة مازمدة لده مدا دام علدى حالده ،ولدم يحددث تيييدر

عليدده بقيامدده بالتحددر فددي حقدده ،فينقددل بددذلد حقدده المو ددوعي اخددر ،بمددا يوجددد لهددذا األخيددر و ددعا

قانونيا تنت ي معه ح ة الخحم عن المتحر  ،وتكسبها للمتحر له 3ذ.

انياً :الخالقة في الخصومة:
قد يحدث تييير في أط ار

الخحومة األحليين بسبب الخافدة ،فمركدز الخحدم – كدأي مركدز

قددانوني – ق ددد ينتق ددل بالخاف ددة ،وبم ددا أن الخح ددومة تع ددد أداة للحح ددول عل ددى الحماي ددة الق ددا ية لمرك ددز

قانوني مو وعي ،فإن الخافة في الخحومة ترتبط عادة بالخافة في هذا المركز المو وعي ،ويجب

أن ن ددرا فددي هددذا الحدددد بددين الخل د

العددام الددذي يحددل محددل السددل

فددي الخحددومة بسددبب وفدداة هددذا

1ذ ابددن منظددور ،لسددان العددرب ،مرجددع سددابا ،ص 84ومددا بعدددها ،مجددد الدددين آبددادي ،مرجددع سددابا ،ص .473مجمددع الليددة العربيددة

بالقاهرة ،المعجم الوسيط ،مرجع سابا ، ،ص. 239لوي

معلو  ،مرجع سابا ،ص 182وما بعدها

2ذ عبدددال خليددل ال د ار ،المعالجددة التش دريعية لمركددز الخحددم فددي الق دوانين ال لسددطينية ،مجلددة الجامعددة اإلسددامية للد ارسددات االقتحددادية

واإلداريدة المجلدد العشددرون ،يونيدو ،2112العدددد الثداني ،دزة ،ص ،585ص ،586انظدر أحمددد السديد حدداوي ،الوسديط فددي شدرا قددانون

المرافعات المدنية والتجارية ،سنة 2111م ،ص.733

3ذ عبدال خليل ال ار ،المعالجة التشريعية لمركز الخحم في القوانين ال لسطينية ،المرجع سابا ،ص.588
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األخيددر ،وبددين الخل د

الخدداص الددذي قددد يحددل محددل السددل

بسددبب التحددر فددي الحددا محددل الدددعوى،

حيث إنه إذا توفى خحم أثناء نظر الدعوى تنقطع الخحومة وال تستأن
باعتباره خل ا عاما ،وتنق ي بالنسبة للسل ؛ أي :أن الخل

سيرها إال في مواجهة الوارث
في الخحدومة إذا

العام يحل محل السل

كددان خل ددا فددي المرك ددز المو ددوعي المطلددوب حمايت دده ،ويشددترط بطبيع ددة الح ددال أن يكددون ه ددذا المرك ددز
المو وعي قد انتقل إلى الخل  ،فإذا كان مدن الم اركدز التدي تنقحدي ،وتدزول بوفداة حداحبها الرتباطهدا
بشخح دده ،فد دإن الخاف ددة ال تترت ددب ف ددي الخح ددومة ،نتيج ددة لع دددم ح دددوثها بالنس ددبة للمرك ددز المو ددوعي،
ويختل

األمر بالنسبة للخل

الخاص في المركز القانوني المو وعي ،فقد يتحر أحد الخحدوم فدي

الحددا المتندداز عليدده ،فهددل يحددل الخل د

الخدداص – أي المتحددر الي ده – محددل السددل

فددي الخحددومة

القا مددة بحدددد هددذا الحددا ؟ اسددتقر الدرأي علددى أن الخافددة فددي هددذه الحددورة ال تترتددب عليهددا خافددة فددي

الخحومة ،بل يبقي السل

طرفا فيها – وان كان لم يعد حاحب المركز المو وعي – وال يحل محلده

خل دده الخ دداص ،ل ددذلد قي ددل أن الس ددل

ف ددي ه ددذه الح ددورة يح ددل إج ار ي ددا مح ددل الخلد د

ويمثل دده قانون ددا ف ددي

الخحومة ،إذ إنه يدافع عن مركدز قدانوني لحدالو الييدر ،وعددم ترتيدب الخافدة فدي الخحدومة ال يعندي
أن الخلد

حجة للخل

ال يتقيددد بمددا يحدددر فيهددا لحددالو السددل

أو

ددده ،وانمددا يكددون الحكددم الحددادر علددى السددل

الخداص وعليده ،إذ إنده يعدد ممدثا فدي الخحدومة فدي شدخص السدل  ،وتسدرى عليده جميدع

ااثددار التددي تترتددب فددي مواجهددة السددل  ،حيددث يجددوز لدده الطعددن فددي الحكددم ويعتبددر ذلددد تطبيقددا للقاعدددة
العامة المتمثلة في أن الخل

يلتزم بما يحدر عمن سل ه من تحرفات 1ذ .

1ذ إبراهيم نجيب سعد ،القانون الق ا ي الخاص ،الجزء األول ،منشأة المعار  ،اإلسكندرية ،ص ،558وما بعدها.
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المط ب ال اني
اآل ار المترت ة ع ا ا تساب صفة الخصم
نتناول هنا الحديث عن ااثار المترتبة على اكتساب ح ة ومركز الخحم ،وذلدد مدن حيدث

مباشرة اإلجراءات الخحومة ،والتدي يحدا للشدخص الدذي يكتسدب حد ة الخحدم أن يباشدرها ،وذلدد مدن

خال ال رو ااتية:

 الفرع ا ول  :م اشرة الخصم إلجراءا الخصومة.
 الفرع ال اني :تحمل اآل ار اإلجراكية.

الفرع ا ول
م اشرة الخصم إلجراءا الخصومة
تعددد مباشدرة إجدراءات الخحددومة مددن أهددم ااثددار المترتبددة علددى اكتسدداب حد ة الخحددم ،ويكددون

ذلد عبر مجموعة من الحقوا الممنوحة للخحم والواجبات المترتبة عليه ،وهي كااتي:

أوالً :حق الخصم في تسيير الخصومة:
تعددد الخحددومة الق ددا ية مجموعددة مددن اإلج دراءات تبدددأ بطلددب حددحي ة الدددعوى ثددم تسددير عبددر

المسيرة الطويلة ،أو القحيرة أحيانا ،ويقوم أشخاص الخحومة باألعمال اإلج ار ية المطلوبة ،كل حسب
مركدزه القددانوني وقددت القيددام بدداإلجراء ،لتحقيددا أهدددا

آنيددة مو ددوعية ،فيحددا للخحددم تحددحيو اإلجدراء

المعيددب مددا لددم يددنقض الوقددت المحدددد لدده ،ولدده الحددا فددي تقددديم أي دفددع أو طلددب وح دوال للهددد

المطلوب في نهاية المطا  ،وهو الححول على قرار حاسم لمو و الن از 1ذ.

الواحددد

انياً :حق الدفاع ل خصم:
يعدد حدا الددفا مظهددر أساسدي فدي الددعوى ،ووسدديلة مدن وسدا ل ممارسدتها ،وهددو مدا يجيدب بدده

الخحم على دعوى خحمه بقحد منع الحكم له بطلباتده ،وذلدد مدن خدال تمكدين الخحدم مدن مختلد

الوسا ل التي يحدا لده أن يلجدأ إليهدا للدرد علدى مدزاعم المددعي ت اديدا لحددور الحكدم عليده فدي الددعوى،
وعلى الق اء إتاحة فرص متكاف ة لكل خحم في إبداء أوجه دفاعه 2ذ.

) (1محط ى عبد الحميد عياد ،الوسيط في شرا قانون أحول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2ذ لسنة 2111م ،الكتاب
الثاني ،الطبعة األولى ،زة ،سنة 2114م ،ص.12

) (2أحمد هندي ،أحول المحاكمات المدنية والتجارية ،الدار الجامعية ،بيروت ،ص.212
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ال اً :حق الخصم في التصرف في الخصومة:
وهددو مددن الحقددوا الممنوحددة للخحددم ،فددإذا كددان الو ددع الطبيعددي هددو أن تسددتمر الخحددومة فددي

سيرها حتى يحدر فيها حكم فإنه قدد يطد أر عليهدا مدا يييدر مدن هدذا الو دع ،فيحدا للخحدم التندازل عدن

مركزه القانوني في الخحومة بجملته ،عبر تركه للخحومة أو الحلو فيها 1ذ.

ار عاً :واجب الخصم الس وك في الخصومة حسن نية:
فدا يك ددي أن يكددون للخحددم محددلحة فددي الدددعوى فقدط بددل يجددب أن يكددون حسددن النيددة ،ويسددتند
إلى حا أو مركز يحميه القانون ،فا يجوز له رفع دعواه كيدا بل يجب السير فدي الددعوى علدى الوجده

السليم الذي يتحقا معه ال حل فيها على الوجه الذي يحقا العدالة 2ذ.

خامساً :عدم صالحية الخصم ل قضاء أو الشهادة في الخصومة:
وهذه من األسباب التي ال تجيز للقا ي ال حل في ق ية هو أحد أطرفها كونها مما ت دع
به الن

أطد ار

وكونهدا معلومدة لددى القا دي ،وكدذلد فدي حالدة وجدود عاقدة ق اربدة لدرجدة معيندة تربطده بأحدد

الددعوى ،لددذلد يكدون القا ددي يدر حددالو لنظدر الدددعوى وعليده أن يتنحددى مدن تلقدداء ن سده كمددا

يجوز طلب رده 3ذ.

الفرع ال اني
تحمل اآل ار اإلجراكية
يتحمل الخحم ااثار اإلج ار ية الناجمدة عدن اكتسدابه حد ة الخحدم ،ومنهدا تحمدل المحداري ،

وحجية الحكم ،ونتناول ذلد من خال ااتي:

أوالً :تحمل الخصم المصاريف:
أراد المشر أن يشعر الخحوم اإلحسا

بالمس ولية ف رض رسوما رمزيدة يقدوم المددعي بددفعها

مقدددما عنددد االلتجدداء إلددى الق دداء؛ ألن الدولددة هددي التددي تتحمددل العددبء ال علددي أو الحقيقددي مددن الخزينددة
العامددة ،والقاعدددة فددي تحمددل هددذه الن قددات يقددع علددى عدداتا المحكددوم عليدده مددن الخحددوم ،وهددو الطددر

الخاسر للدعوى ،سواء أكان هو المدعي أم كان هو المددعى عليده أو مدن تددخل فدي الخحدومة القا مدة
مدن تلقداء ن سده أو بنداء علدى طلدب مدن أحدد الخحدوم أو مدن جاندب المحكمدة ،وتحمدل الطدر الخاسدر
) (1عيد محمد القحاص ،الوسيط في شرا قانون المرافعات المدنية والتجارية ،الطبعة الثانية ،سنة 2111م ،ص821
2ذ أحمد السيد حاوي ،مرجع سابا ،ص.238

) (3إبراهيم نجيب سعد ،مرجع سابا ،ص.276
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للدعوى بهذه الن قات فيه نو من الجزاء للحد من الدعاوى الكيدية من ناحية ،ولحث األفراد على الوفاء
بالتزاماتهم واحترام حقوا اليير حتى ال يتعر وا للمساءلة أمام الق اء من ناحية أخرى 1ذ.

انياً :حجية ا مر المقضي ه:
يقحد بحجية الحكم ما يتح

به مدن قدوة أو قريندة تمندع مدن إعدادة عدرض الند از الدذي فحدل

فيه من جديد على الق اء إال إذا كان ذلد بطريا طعدن يقدرره القدانون ،وهدذه الحجيدة تتدرجم عمدا مدن
خدال أثدرين يرتبهمددا الحكددم يمددثان وجهددين متكدداملين لهددذه الحجيددة ،الوجدده األول إيجددابي والوجدده الثدداني
سلبي ،فمن جهدة أولدى تقت دي حجيدة الحكدم أن يكدون لمدن حددر الحكدم لحدالحه أن يتمسدد بمقت داه

دون حاجة؛ ألن يثبت من جديد وجدود هدذا الحدا ،ومدن جهدة ثانيدة فدإن حجيدة الحكدم تقت دي مندع مدن
حدر الحكم

ده مدن أن يرفدع مدن جديدد دعدوى يطالدب فيهدا بطريقدة مباشدرة أو يدر مباشدرة بمدا سدبا

أن رف ه الق اء منه أو ق ى به عليه 2ذ.

) (1محط ى عبد الحميد عياد ،مرجع سابا ،ص345

2ذ عيد محمد القحداص ،مرجدع سدابا ، 962 ،انظدر أحمدد هنددي ،قدانون المرافعدات المدنيدة والتجاريدة الخحدومة والحكدم والطعدنذ،

دار الجامعة الجديدة للنشر ،اإلسكندرية ،سنة 1995م ،ص  .518انظر محمود محط ى يون  ،المرجع في قانون إجراءات التقا ي

المدنية والتجارية ،دار النه ة العربية للنشر2115 ،م ،ص 843وما بعدها.
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المط ب ال الث
صييييييييييييدور ال تييييييييييييا ة
يج ددب العتب ددار الورق ددة مب دددأ ثب ددوت بالكتاب ددة أن تك ددون ح ددادرة ع ددن الخح ددم ،ونتح دددث ف ددي ه ددذ

المطلب عن هذه الحالة وذلد من خال ال رو ااتية:
 الفرع ا ول :يفية صدور ال تا ة.

 الفرع ال اني :صدور الورقة ممن يم ل الخصم.

الفرع ا ول
يفية صدور ال تا ة
نحددت المددادة 71ع1ذ مددن قددانون البينددات ال لسددطيني علدى أندده يجددوز اإلثبددات بشددهادة الشددهود
فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الحاالت التالية -1 -:إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة ،ويعتبر في حكم

ذلد كل كتابة تحدر من الخحم1 ...ذ.

ويتطابا نص هذه ال قرة مع ما جاء به المشر المحري في نص المادة 62ذ حيث نحت

أنه يجوز اإلثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت الكتابة ،وكدل كتابدة
تحدر من الخحم. ...

وت ددنص المد ددادة 31ع1ذ وم ددن قد ددانون البين ددات األردندددي عل ددى يج ددوز االثب ددات بالشدددهادة فدددي

االلت ازم ددات التعاقدي ددة حت ددى ل ددو ك ددان المطل ددوب تزي ددد قيمت دده عل ددى ما ددة دن ددانير -1.إذا وج ددد مب دددأ ثب ددوت
بالكتابة ،ومبدأ الثبوت هو كل كتابة تحدر عن الخحم. ...

يت و من النحوص السابقة ،أن ما نص عليه المشدر ال لسدطيني بهدذا الشدأن يتطدابا مدع

ما جاءت به التشريعات العربية ،حيث اشترط المشر حتى تحلو الكتابة مبدأ ثبدوت بالكتابدة أن تكدون
حددادرة عددن الخحددم الددذي يحددتج بهددا عليدده ،س دواء أكددان مدددعيا أم مدددعيا عليدده ،وحدددور الورقددة ع دن

الخحم إما أن يكون ماديا أو معنويا.

1ذ يقابل نص هذه ال قرة ،ما جاء في نص المادة 56ذمن قانون البينات السوري ،حيث جاء في نحها  -1يجوز اإلثبدات بالشدهادة

في االلتزامات التعاقدية ،حتى ولو كان المطلوب تزيد قيمته على خمسما ة ليرة سورية ،إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة - 2 .ومبددأ الثبدوت

بالكتابدة هددو كددل كتابددة تحد در عددن الخحددم . ...وكددذلد يقابدل نددص هددذه المددادة مدا جدداء بدده قددانون اإلثبدات الع ارقددي ،حيددث نحددت المددادة
78ذعلدي أنده

يجدوز االثبدات بالشدهادة فدي التحدرفات القانونيدة حتدى لدو كدان التحدر المطلدوب تزيدد قيمتده علدى خمسدين ديندا ار اذا

وجد مبدأ ثبوت بالكتابة ،ومبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تحدر من الخحم. ..
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أوالً :الصدور المادي ل ورقة عن الخصم :
يتحقا هذا األمر بأن تكون الورقة موقعة مدن الخحدم أو مكتوبدة بخطده ،ويعتبدر وجدود هدذه

الورقة بأحد األمرين ،الخدط أو التوقيدع مبددأ ثبدوت بالكتابدة 1ذ ،والورقدة التدي وقعهدا الخحدم تكدون البدا

دليا كتابيا كاما إذا أعدت أحا إلثبات المدعى به ،ولكنها قد ال تكون قد أعدت لذلد ،بل اقتحرت
علددى بيانددات تجعددل المدددعى بدده قريددب االحتمددال ،فعند ددذ يك ددي العتبارهددا حددادرة مددن الخحددم أن تكددون
بتوقيعه دون أن تكون بخطه ،ولكن يجب أن يكون التوقيع هو التوقيع الححيو للخحم 2ذ.

فا يك دي أن يكدون مجدرد تأشديرة أو عامدة أو توقيدع هامشدي ،وقدد تكدون الورقدة يدر موقدع

عليها من الخحم؛ ولكنها مكتوبة بخطه ،وهذا يك ي العتبار الورقة حادرة منه وال حاجدة إلدى التوقيدع،

وسواء أكانت الورقة موقعة من الخحم أو مكتوبة بخطه ،فالواجب في الحدالتين أن يكدون الخحدم يدر
منكر لتوقيعه أو لخطه ،أما إذا أنكر فا بد من االلتجاء إلى إجدراءات تحقيدا الخطدوط ،فدإن ظهدر مدن

التحقيا أن التوقيع أو الخط له اعتبرت الورقة حادرة عنه ،هذا مدا لدم يطعدن فيهدا بدالتزوير ويدنجو فدي

ذلد 3ذ.

انياً :الصدور المعنوي ل ورقة عن الخصم:
يتحقددا ذلددد عندددما تكددون الورقددة حددادرة عددن الخحددم ،ولددو لددم تكددن موقعددة مندده وال مكتوبددة

بخطه ،فقد يكون الخحم أميا فتكتب الورقة بإما ه ،وتعتبر في هذه الحالدة حدادرة عنده دون أن تكدون

موقعددة مندده أو كتبهددا بخطدده ،وقددد تكددون الورقددة لددم تكتددب بإما دده ،ولكندده تمسددد بهددا مقد ار بمددا ورد فيهددا،
كالمخالحة الحادرة من الخحم ااخر تمسد بها ،فتعتبر كأنهدا حدادرة منده دون أن تكدون بتوقيعده أو
بخطه ،وياحظ أن ارت اء الخحدم للورقدة التدي ال تحمدل توقيعده أو خطده واعتبارهدا حدادرة منده واقعدة

مادية يجوز إثباتها بجميع الطرا ،ومنها البينة والق ار ن 4ذ.

1ذ محمود الكياني ،مرجع سابا ،ص 91

2ذ عز الدين الدناحوري ،حامد عكاز ،التعليا على قانون اإلثبات ،الطبعة العاشرة ،سدنة 2112م ،ص .537انظدر أحمدد أبدو الوفدا،

مرجددع سددابا ،ص .234انظددر عبددد الدرازا السددنهوري ،مرجددع سددابا ،ص .427انظددر محمددد محمددود ،موسددوعة اإلثبددات والبينات قددانون
اإلثبات المحريذ ،الطبعة األولى ،سنة 2112م ،ص .266انظر عبد الرازا السنهوري ،مرجع سابا ،ص427
3ذ عبد الرازا السنهوري ،الجزء الثاني ،بند  ،217مرجع سابا ،ص.427
4ذ عبد الرازا السنهوري ،الجزء الثاني ،بند  ،218مرجع سابا ،ص431
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الفرع ال اني
صدور الورقة ممن يم ل الخصم
من الممكن أن تكدون الورقدة حدادرة ولكنهدا ليسدت مدن الخحدم وال ممدن يمثلده ،فمثدل مدن يمثدل

الخحددم المدددين إذا اسددتعمل الدددا ن حقوقدده ،فالورقددة الحددادرة مددن الدددا ن تحددلو أن تكددون مبدددأ ثبددوت
بالكتابة يحتج بها على المدين ،وكذلد يمثل الخحم وكيله ،فالورقدة التدي تحددر عدن الوكيدل فدي حددود

وكالته تعتبر كأنها حادرة عن الموكل ،ويحتج بها عليه كمبدأ ثبوت بالكتابة على أنه يجب إثبات عقد

الوكال ددة وفق ددا للقواع ددد العام ددة 1ذ ،والمح ددامي يعتب ددر وك دديا ع ددن الخح ددم ال ددذي يت ارف ددع عن دده ،ف دداإلق اررات
والبيانات التي يكتبها في مذكراته منسوبة إلى موكله تعتبر حدادرة مدن الموكدل ،وتحدلو أن تكدون مبددأ
ثبوت بالكتابة يحتج بها عليه ،وهذا هو أي ا شأن ما يدلي به في مرافعته منسوبا إلى موكله 2ذ ،ويمثل
الددولي والوحددي والقدديم القاحددر والمحجددور عليدده ،فددي حدددود واليددة كددل مددنهم ،فالورقددة الحددادرة ع دن أحددد

هؤالء في هذه الحدود تعتبر كأنها حادرة عن القاحر أو المحجور عليه 3ذ.

-

ما ال يعت ر صاد ارً من الخصم وال ممن يم ه:

ما لدم تكدن الورقدة حدادرة عدن الخحدم ،أو ممدن يمثدل الخحدم ال تكدون مبددأ ثبدوت بالكتابدة وال
يح ددتج به ددا عل ددى الخح ددم ،فالورق ددة الح ددادرة عد دن الخح ددم ااخ ددر ال تعتب ددر مب دددأ ثب ددوت بالكتاب ددة يمك ددن

االحتج دداج بهد ددا علد ددى الخحد ددم األول ألن الشد ددخص ال يسدددتطيع أن يحد ددطنع ال دددليل لن سددده 4ذ ،والورقدددة
الحادرة من الزوج ال يحتج بها على زوجته وال يحتج بالورقة الحادرة من الزوجة على زوجهدا ،هدذا مدا

لم يكن أحدهما وكيل ااخر وفي حدود هذه الوكالة 5ذ .

وال يحددتج بالورقددة الحددادرة مددن االبددن علددى أبيدده وال مددن األب علددى ابندده ،وال يحددتج بالورقددة

الحادرة من أحد الشركاء في الشيو على باقي الشركاء ،وال من أحد المتهمين في جريمة على شركا ه

1ذ قررت محكمة النقض المحرية أنه يجب لكي يعتبر المحدرر الحدادر ممدن يندوب عدن الخحدم المطلدوب اإلثبدات عليده ،كالوكيدل

أو ولي أو وحي ،مبدأ ثبوت بالكتابة ،أن تكون قدد حددر منده فدي حددود نيابتده ،فدإذا كدان الحكدم قدد اقتحدر فدي اعتبداره اإلقدرار سدال

الذكر مبدا ثبدوت بالكتابدة عدل كونده حداد ار مدن جدد القاحدر والوكيدل عدن الوحدية دون أن يتبدين مدا إذا كدان هدذا اإلقدرار قدد حددر فدي

حدود وكالة الج عن الوحدية مدن ناحيدة ،وفدي حددود سدلطتها كوحدية علدى القاحدر مدن ناحيدة أخدرى ،فأنده يكدون قاحدر البيدان قحدو ار

يستوجب نق ده نقدض مددني فدي أول ديسدمبر 1949م ،مجموعدة أحكدام محكمدة الدنقض 17-62-1ذ ،مشدار إليده لددى ،عبدد المدنعم

الحدة ،مرجع سابا ،ص.251

2ذ أحمد شوقي محمد عبد الرحمن ،مرجع سابا ،ص .396
3ذ انظر عبد المنعم الحدة ،مرجع سابا ،ص .249

4ذ عبد الرازا السنهوري ،الجزء الثاني ،بند  ،219مرجع سابا ،ص.433
5ذ انظر سليمان مرق  ،المجلد الثاني ،األدلة المقيدة ،مرجع سابا.535،
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أو ال اعلين األحليين ااخرين ،وال من أحد الخحوم في الدعوى علدى المن دمين معده فدي الخحدومة،

وال من مح ي الشركة على أحد الشركاء 1ذ.

وأخيد ار فدإن الورقدة الحددادرة مدن الخحدم أو ممدن لدده حد ة فدي تمثيدل الخحددم لده أو فدي تمثيلدده

للخحم ،هو الركن الجوهري في مبدأ الثبوت بالكتابة ،إذ هو الذي يحل الورقة بالخحم ويجعلها حجدة

عليه ،وهذه مسألة من مسا ل القانون ،ومن ثم كان البت فيها خا عا لرقابة محكمة النقض 2ذ.

1ذ انظرعبد المنعم الحدة ،مرجع سابا ،ص.251

2ذعبد الرازا السنهوري ،الجزء الثاني ،بند  ،251مرجع سابا ،ص.435
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الم حث ال الث
وجود تا ة تجعل المدعا ه قريب االحتمال
لي

كدل كتابدة تجعدل مدا يدراد إثباتده بهدا مدن وقدا ع أو تحدرفات مؤكدد ،بدل فدي بعدض األحيدان

يكون قريب االحتمال ،وبيان ذلد في المطلبين ااتيين:
 المط ب ا ول :ال تا ة صدد تصرف.

 المط ب ال اني :المقصود قرب االحتمال.
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المط ب ا ول
ال تا ة صدد تصرف
اش ددترط المش ددر فد ددي مب دددأ الثبدددوت بالكتاب ددة أن تك ددون الكتابدددة بح دددد تحد ددر  ،فم ددا المقحدددود

بالتحر ومتى تكون الكتابة بحدد هذا التحر  ،ولتو يو ذلد نبين األمر عبر ال رعيين ااتيين:
 أوالً  :المقصود التصرف القانوني.


انياً :ال تا ة التي ت ون صدد تصرف.

أوالً :المقصود التصرف القانوني:
يتحقا التحر القدانوني باتجداه إرادة شدخص إلحدداث أثدر قدانوني معدين ،وقدد يكدون التحدر

القانوني عقدا ،ويتحقا ذلد في حالة توافا إرادتين على إحداث أثر قانوني معين ،وقد يكدون التحدر
القددانوني إرادة من ددردة ،واإلرادة هددي بنيددان التحددر القددانوني س دواء أكددان عقدددا أم إرادة من ددردة ،فالبددا ع
الذي يطالب المشتري بدفع الثمن ال يك ي أن يثبت أنده قدام بتسدليم المبيدع للمشدتري ،بدل عليده أن يثبدت

وج ددود تحد در ق ددانوني ،وه ددو البي ددع ال ددذي انعق ددد بات دداا إرادتهم ددا وتد دوافرت في دده ش ددروط انعق دداده وش ددروط
ححته ،ويظهر أثر اإلرادة في التحر القانوني من حيدث أخدذ االحتياطدات بخحدوص إثباتده ،فديمكن

للمتعاقدددين مددن أخددذ االحتياطددات مقدددما ،كددإفراغ العقددد فددي محددرر مكتددوب يعددد مسددبقا ليددرض اإلثبددات،
وهذا ما يبرر النص على اإلثبات بالكتابة للتحرفات القانونية التي تزيد قيمتها عن حد معين 1ذ.

انياً :ال تا ة التي ت ون صدد تصرف:
اشددترط المشددر لوجددود مبدددأ ثبددوت بالكتابددة أن تكددون هددذه الكتابددة بحدددد تحددر  ،وقددد س ددبا

اإلشدارة إلددى المقحددود بالتحددر القددانوني فددي ال ددر السددابا ،ونعددر هنددا المقحددود بالكتابددة التددي تكددون
بحدد تحر  ،وسو
أ-

نقوم بتو يو ذلد من خال النقاط ااتية:

موضوع ال تا ة:
يتطلددب المشددر فددي الكتابددة التددي تكددون بحدددد تحددر أن يكددون م ددمون هددذه الكتابددة لددم يعددد

دلدديا كدداما فددي اإلثبددات ،وذلددد ألنهددا إذا كانددت دلدديا كدداما أحددبحنا أمددام تح درفا يقيني دا مؤكددد الوقددو
ودليا كاما ولي

قريدب االحتمدال ،لدذلد فدإن الكتابدة التدي قحددها المشدر هدي الكتابدة يدر المعتبدرة

دليا كاما ،ولم يحدد المشر أن تكون الكتابة بحدد تحر معين ،فيجدوز أن نكدون أمدام التدزام يأخدذ
1ذ موسى أبو ملوا ،شرا القانون المدني األردندي محدادر االلتدزامذ ،دزة ،سدنة 1995م ،ص .365إيداد جداد الحدا ،النظريدة العامدة

لالتزام محادر االلتزامذ ،الطبعة األولى ،مكتبة ومطبعة دار المنارة ،زة ،سنة 2119م ،ص .317
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فيه كل من المتعاقدين مقابل لما أعطاه ،مثل عقود المعاو ة كالبيع واإليجار ،ويجوز أن يكون التزاما
ال يأخذ فيه أحد المتعاقدين مقابل لما أعطاه؛ وال يعطي ااخر مقابل ما أخذ مثدل عقدود التبدر  ،كالهبدة

واإليدددا بدددون أجددر ،ويجددوز أي ددا أن يكددون التحددر بتوافددا إرادتددين دون اتبددا شددكل معددين ،وكددذلد
يجوز أن يتم التحر بإرادة من ردة 1ذ ،لذلد نجد أن المشر قد اشترط التحر  ،وتركه دون تحديد.

ب-

وق ال تا ة:
يعتبر وقت الكتابة عداما مهمدا للتحدر القدانوني ،وتختلد

الكتابدة مدن وقدت اخدر مدن حيدث

األثددر المترتددب عليهددا ،فقددد تكددون الكتابددة سددابقة للتحددر أو الحقددة أو معاحدرة لدده ،أمددا الكتابددة السددابقة
على التحر  ،فهي الكتابة التي قد تكون بقحد اإلنشاء؛ أي :إنشاء التحر  ،وال يقحد منها اإلثبات
في ذاتها ،كالعقود الشكلية التدي يلدزم النعقادهدا باإل دافة إلدى توافدا اإلرادتدين اتبدا شدكل معدين يحددده

القدانون ومثدال ذلددد عقدد الشددركة ،إذ يجدب أن تكددون هندا الكتابددة سدابقة علددى التحدر  ،حيددث يكتدب مددا
ت ار ددى عليدده الشددركاء فددي سددند موقددع عليدده مددن جمدديعهم واال اعتبددر عقددد الشددركة بدداطا ،وعدددم وجددود
الكتابة هنا يؤدي إلى عددم وجدود التحدر  ،والعلدة مدن اشدتراط الشدكلية إلبدرام بعدض العقدود ،هدي تنبيده

المتعاقدين إلى خطورة العقد المقبدم على إبرامه ،فالوقت يكون معتبد ار إذا كاندت الكتابدة سدابقة ،ويتطلبهدا
المشر كركن للتحر .
أما الكتابة إذا كانت ال يقحد منها اإلنشاء فيستوي هنا أن تكون سابقة أو الحقدة أو معاحدرة،

وهي التي تتعلا بالعقود الر ا ية ،والتي تنعقد بمجرد توافا إرادتين ،دون أن تتطلب؛ أي إجدراء آخدر،
فهي عقود ليست بقحد اإلنشاء بل بقحد اإلثبات؛ ألنها عقود ر ا ية 2ذ .

1ذ موسى أبو ملوا ،شرا القانون المدني األردني محادر االلتزامذ ،مرجع سابا ،ص 19وما بعدها.
2ذ إياد جاد الحا ،النظرية العامة لالتزام ،مرجع سابا ،ص  27وما بعدها.
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المط ب ال اني
المقصود قرب االحتمال
نحت المادة 71ع1ذ من قانون البينات ال لسطيني علدى أنده ويعتبدر فدي حكدم ذلدد كدل كتابدة

تحدر من الخحم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التحر المدعى به قريب االحتمال .

يتطابا نص هدذه ال قدرة مدع مدا جداء بده المش بدر المحدري فدي ندص المدادة 62ذ ،حيدث نحدت
علددى أندده وكددل كتابددة تحدددر مددن الخحددم يكددون مددن شددأنها أن تجعددل وجددود التحددر المدددعي قريددب
االحتمال تعتبر مبدأ ثبوت الكتابة . ..

وتددنص المددادة 31ع1ذ ومددن قددانون البينددات األردنددي علددى أندده ومبدددأ الثبددوت هددو كددل كتابددة

تحدر عن الخحم ،ويكون من شأنها أن تجعل وجود العقد المدعى به قريب االحتمال. ..
ولتو يو ذلد نتناول المو و من خال ال رعيين ااتيين:
 الفرع ا ول :أ ر ال تا ة في احتمالية وجود التصرف.
 الفرع ال اني :الضوا ط في تقدير قرب االحتمال.

الفرع ا ول
أ ر ال تا ة في احتمالية وجود التصرف
أوالً :واقعة تجعل التصرف المدعا ه قريب االحتمال:
ال يك ددي أن تكددون الورقددة المقدمددة كمبدددأ الثبددوت بالكتابددة مددن شددأنها أن تجع دل الواقعددة الم دراد
إثباتها محتملة ،بل يجب أن تجعل هذه الواقعة مرجحة الححول ،فا يك ي أن يكدون الححدول ممكندا،
إذا لم يكن هو الو ع اليالب ،وال يشترط أن يكون الححول يقينيا ،ألن مبدأ الثبوت بالكتابة هو وحده

أي ددا ال يك ددي كددي يكددون دلدديا كدداما علددى حددحة الواقعددة الم دراد إثباتهددا بددل يجددب تكملتدده بالبينددة أو
بالق ار ن أو بهما معا 1ذ .

1ذ أحمد شوقي محمد عبد الرحمن ،مرجع سابا ،ص .396آدم وهيب النداوي ،شرا قانون البينات واإلجراء د ارسدة مقارندة بدين ال قده

اإلسامي والتشريع وال قه والق اء العربي والميربي  ،الطبعة األولى ،اإلحدار األول ،مكتبدة دار الثقافدة للنشدر والتوزيدع ،عمدان ،سدنة

1998م ،ص ،74أحمد أبو الوفا ،مرجع سابا ،ص .235انظدر محمدد محمدود ،موسدوعة اإلثبدات والبيندات ،مرجدع سدابا ،ص.267
عدددلي أميددر خالددد ،اإلرشددادات العمليددة فددي إجدراءات المرافعددات واإلثبددات فددي كافددة الدددعاوي المدنيددة ،منشددأة المعددار  ،اإلسددكندرية ،سددنة

2111م ،ص.254
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ولددي

القا ددي مجبد ار ،عنددد وجددود مبدددأ ثبددوت بالكتابددة ،أن يحيددل الدددعوى إلددى التحقيددا لتكملددة

الدليل ،فقد يرى في ظرو

الق ية ومابساتها ومن الق ار ن الق ا ية ما يقنعده بحدحة الواقعدة المددعى

بها ،وتكون الق ار ن في هذه الحالة هي التي أكملت مبدأ الثبوت بالكتابة ،وقد يقدوم مدن ظدرو

ومابساتها ما يقنعه بعك

الق دية

ذلد ،فا يحتاج أي ا فدي هدذه الحالدة إلدى أن يحيدل الددعوى إلدى التحقيدا،

ويزول ما كدان لمبددأ الثبدوت بالكتابدة مدن أثدر كددليل ،وقدد يدرى القا دي أن يحيدل الددعوى إلدى التحقيدا
السددتكمال مبدددأ الثب دوت بالكتابددة بالبينددة أو بددالق ار ن ،وهنددا أي ددا يسددتبقي القا ددي سددلطته الكاملددة فددي

التقدير ،فيسمع الشهود ،وقد يقتنع فتحو عنده الواقعة المدعى بها ،وقد ال يقتنع فيعتبر أن هذه الواقعة
لم يقم عليها الدليل 1ذ.

انياً :استقالل قاضي الموضوع تقدير قرب االحتمال:
يعتبر تقدير الورقة المراد اعتبارها مبددأ الثبدوت بالكتابدة مدن جهدة كونهدا تجعدل الواقعدة المددعى

بهددا قريبددة االحتمددال أم ال ممددا يسددتقل بدده قا ددي المو ددو  ،وهددي مسددألة واقددع ،ومحكمددة المو ددو فددي
تقددديرها لهددذه المسددألة ال تخ ددع لرقابددة محكمددة ال ددنقض ،متددي بنددي حكمهددا علددى أسددباب سددا ية ،ول ددم
تتعارض مدع الثابدت مدن الورقدة ،وهدذا بخدا

مدا تقددم بخحدوص وجدود الكتابدة واعتبدار الورقدة حدادرة

عددن الخحددم ،فمددن األركددان الثاثددة لمبدددأ الثبددوت بالكتابددة ،يكددون الركنددان األوالن -وجددود ورقددة وكونهددا
حددادرة مددن الخحددم – مددن مسددا ل القددانون  ،فهمددا يخ ددعان لرقابددة محكمددة الددنقض ،والددركن الثالددث –

قد ددرب االحتمد ددال – مد ددن مسدددا ل الواقد ددع لقا د ددي المو د ددو فيهدددا سد ددلطان ال معق ددب عليد دده مدددن محكمد ددة
النقض 2ذ.

الفرع ال اني

الضوا ط في تقدير قرب االحتمال

أرسى ال قه والق اء مجموعة من ال وابط التي يستأن

بها في تقدير ما إذا كان مبدأ الثبوت

بالكتابة من شأنه أن يجعل الواقعة المراد إثباتها قريبة االحتمال ،وفيما يلي بيان ذلد:

أوالً :ورقة تشير ِلا الواقعة المدعا ها وال ترقا لمرت ة الدليل ال امل:

ومددن األمثلددة علددى ذلددد السددندات الرسددمية والعرفيددة ،حيددث ال ترقددى العتبارهددا دلدديا كدداما إمددا

لوجود عيدب فدي الشدكل كالسدندات الرسدمية الباطلدة إذ يمكدن اعتبارهدا مبددأ ثبدوت بالكتابدة إذا لدم تحدلو

بذاتها أن تكون دليا كاما ،وامدا ألنده ينقحدها شدرط مدن الشدروط التدي يتطلبهدا القدانون ليجعدل لهدا قدوة
1ذ أحمدد نشددأت ،رسدالة اإلثبددات ،مرجددع سدابا ،ص ،431عبددد الدرازا السدنهوري ،الجددزء الثدداني ،بندد  ،221مرجددع سددابا ،ص،435

عبا

العبودي  ،شرا أحكام قانون اإلثبات المدني ،مرجع سابا ،ص.256

2ذ سليمان مرق  ،المجلد الثاني ،األدلة المقيدة ،مرجع سابا ،ص ،546عحام أنور سليم ،النظرية العامة لإلثبات في المواد المدنيدة

والتجارية ،مرجع سابا ،ص .122قدري عبد ال تاا الشهاوي ،اإلثبات مناطه و وابطه ،مرجع سابا ،ص.111
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في اإلثبات كالسند العرفي الذي يشير إلى الحا المدعى به؛ ولكنده ال يتنداول شدروط التعاقدد كدأن يوقدع
البا ع على إيحال يقر فيه بالبيع دون أن يذكر الثمن وشروط البيع 1ذ.

انياً :ورقة لم ت ن دليالً امالً ول نها تشير ِلا الواقعة المدعا ها:
أي أن الورقددة تدددل علددى الواقعددة المدراد إثباتهددا بشددكل إيجددابي ومثددال ذلددد " كتدداب يرسددله محددرره
إلى شخص آخر ،يتكلم فيه على بيع أو قرض أو أي عقد آخر ،فيكون هذا الكتاب مبدأ ثبوت بالكتابة
ددد حدداحبه علددى وقددو هددذا العقددد ،وكتدداب يرسددله المدددين ويددذكر فيدده الدددين الثابددت فددي ذمتدده دون أن

يذكر مقداره وشروطه ،فيكون مبدأ ثبوت بالكتابة على هذا الدين ،وكتداب يكتبده الددا ن إلدى ورثدة مدينده

يسألهم إذا كان في أوراا مورثهم شيء ي يد براءة ذمته  ،فإذا ما استوثا أن شي ا من ذلد ال يوجد رفدع

الدددعوى يطالددب بالدددين ،فيعتبددر هددذا الكتدداب الددذي أرسددله الدددا ن إلددى الورثددة وأشددار فيدده إلددى ب دراءة ذمددة

المدين مبدأ ثبوت بالكتابة على هذه البراءة " 2ذ.

ولكن قد تدل الورقة أي ا بشكل سلبي؛ أي :أن ال يدذكر الحدا فدي ورقدة تحتويده عدادة ،فتعتبدر

الورقة في هذه الحالة مبدأ للثبوت بالكتابة كذلد ،كما لو مات رجل وترد قح ار فجردت أمواله بح ور
جميع ورثتده ال ارشددين ولدم يدذكر فدي مح در الجدرد ديدن موجدود بده سدند ،فيحدو اعتبدار مح در الجدرد
في هذه الحالة مبددأ ثبدوت بالكتابدة لحدالو المددين عدن الدتخلص مدن الددين بالنسدبة ألول دد الورثدة علدى

األقل ،وكذلد يحو القول بمثل هذا بالنسبة لدين لشركة ح يت وقسمت ،ولدم يدذكر الددين فدي مح در

التح ية أو القسمة وال تخحص به أحد الشركاء 3ذ.

ال اً :ورقة لم ت ن دليالً امالً وال تشير ِلا الواقعة المدعا ها:
وفددي هددذه الحالددة ال تشددير الورقددة إلددى الواقعددة المدددعى بهددا ال إيجابددا وال سددلبا ،ولكددن يمكددن أن

يستنبط منها أن الحا المدعى به قريب االحتمال ،كما لو كان تاريخ سند القدرض هدو ن د

البيع فإن هذا يعد مبدأ ثبوت بالكتابة على أن القرض هو ثمن البيع 4ذ.

تداريخ عقدد

ومن أمثلة ذلد أي دا ورقدة شدطب الدرهن ،فإنهدا تعتبدر مبددأ ثبدوت بالكتابدة بالنسدبة لوفداء الددين
الم مون بالرهن ،ذلد؛ ألن ورقة شطب الدرهن تثبدت ر داء الددا ن المدرتهن بالشدطب ،وهدو ال ير دى

) (1عز الدين الدناحوري ،حامد عكاز ،مرجع سابا ،ص.539
) (2عبد الرازا السنهوري ،الجزء الثاني ،مرجع سابا ،ص439
) (3أحمد نشأت ،مرجع سابا.432 ،

) (4عز الدين الدناحوري ،حامد عكاز ،مرجع سابا ،ص.539
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عادة إال بعد أن يستوفي حقه ،فدإذا أثبدت ذلدد كاندت الواقعدة المدراد إثباتهدا ،وهدي وفداء الددين الم دمون

بالرهن قريبة االحتمال 1ذ.

فإذا توافرت ال وابط المتقدمة فإن مبدأ الثبوت بالكتابة وحدده ال يك دي بدل يجدب تكملتده بالبيندة

أو بددالق ار ن أو بهمددا معددا ،ولددي

القا ددي مجب د ار عنددد وجددود مبدددأ ثبددوت بالكتابددة إلددى أن يحيددل الدددعوى

للتحقيدا لتكملددة الدددليل ،فقددد يددرى فددي ظددرو

الق دية ومابسدداتها مددا يقنعدده بحددحة الواقعددة المدددعى بهددا

وتكددون الق د ار ن فددي هددذه الحالددة هددي التددي أكملددت مبدددأ الثبددوت بالكتابددة ،وقددد يقددوم مددن ظددرو
ومابساتها ما يقنعه بعكد

الق ددية

ذلدد فدا يحتداج أي دا فدي هدذه الحالدة إلدى أن يحيدل الددعوى إلدى التحقيدا،

ويزول ما كان لمبد الثبوت بالكتابة من أثر كدليل 2ذ.

) (1توفيا حسن فرج ،مرجع سابا ،ص.134

) (2عز الدين الدناحوري ،حامد عكاز ،مرجع سابا ،ص.539
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الفصل ال اني
المانع من الحصول ع ا ال تا ة أو تقديمها
قددد توجددد فددي بعددض األحيددان ظددرو

يتعددذر فيهددا الححددول علددى دليددل كتددابي ،ر ددم أن الكتابددة

تكددون الزمددة لإلثبددات وقددت التح ددر  ،فنددزوال علددى ال ددرورة ،يجي ددز القددانون اسددتثناء اإلثبددات بش ددهادة

الشهود فيما يجب إثباته بالكتابة ،وذلد نظ ار لقيام المانع من الححول علدى دليدل كتدابي ،والمدانع الدذي
يحول دون الححول على دليل كتابي قد يكون مانعا قانونيا أو مانعا ماديا أو معنويا ،ونبين بالت حيل

هذه الموانع من خال المباحث ااتية:

 الم حث ا ول :المانع القانوني من تقديم أو حصول الدليل.
 الم حث ال اني :المانع المادي من تقديم الدليل.
 الم حث ال الث :المانع ا د ي من تقديم الدليل.
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الم حث ا ول
المانع القانوني من تقديم وحصول الدليل
قدد يتدوافر سددبب قدانوني يحددول دون تقدديم الدددليل أو الححدول عليده ،لددذا أجداز المشددر فدي هددذه

الحالة اإلثبات بشهادة الشهود ،وبيان ذلد من خال المطالبين ااتيين:
 المط ب ا ول :المقصود المانع القانوني.

 المط ب ال اني :ا ر المترتب ع ا المانع القانوني.
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المط ب ا ول
المقصود المانع القانوني
نحددت المددادة 71ع3ذ مددن قددانون البينددات ال لسددطيني علددى أندده إذا فقددد الدددا ن سددنده الكتددابي

بسبب ال يد له فيه 1ذ  .يتطابا هذا النص مع ما جاء به قدانون اإلثبدات المحدري ،حيدث نحدت المدادة
63عبذ على أنه إذا فقد الدا ن سنده الكتابي بسبب أجنبي ال يد له فيه .

ونحددت المددادة 31ع3ذ مددن قددانون البينددات األردنددي علددى أندده إذا فقددد الدددا ن سددنده المكتددوب

بسبب ال يد له فيه .

مددن خددال النحددوص السددابقة ،نجددد أن القددانون ال لسددطيني قددد جدداء متددأث ار بمددا جدداء بدده المشددر

المحدري واألردندي ،حيدث أجداز للدددا ن اسدتثناء اإلثبدات بالبيندة والقد ار ن فددي حدال كدان هنداد سدند بقيمددة

الدين وفقد بعد ذلد بسبب ال يد للدا ن فيه.
لددذا يمكددن تعري د

المددانع القددانوني بأندده أمددر يجعددل اإلثبددات بالكتابددة جددا از بكددل طددرا اإلثبددات

نتيجة فقد السند الكتابي بسبب ال دخل إلرادة الخحم فيه .

فإذا فقد الدا ن سدند اإلثبدات الدذي بحوزتده يجدوز لده أن يثبدت دعدواه بشدهادة الشدهود شدريطة أن

يثبت أنه قد ححل فعا على دليل كتابي ،ويجوز له إثبات ذلد بكافة طرا اإلثبدات باعتبدار أن واقعدة

التسددليم أو االسددتام هددي واقعددة ماديددة ،إ ددافة إلددى

ددرورة إثباتدده أن هددذا السددند فقددد ،وهددذه أي ددا واقعددة

ماديددة يجددوز إثباتهددا بكافددة الطددرا ،وعليدده أن يثبددت كددذلد أن فقدددان السددند كددان بسددبب ال يددد لدده فيدده،

كالسرقة أو الحريا ،ويمكن إثبات ذلد أي ا بكافة طرا اإلثبات ،أما إذا كان ال قدان ناجم عدن إهمدال
أو تقحددير فددا يجددوز إثبددات ذلددد بشددهادة الشددهود ،هددذا باإل ددافة أن علددى الدددا ن أن يثبددت م ددمون
ومحتويات السند المددعى ب قدانده ،وفدي هدذه الحالدة علدى المحكمدة عندد تكدوين قناعتهدا أن تددعم شدهادة

الشهود بق ار ن تعدزز البيندة الشد وية 2ذ ،ويترتدب علدى ذلدد أنده يتعدين تدوافر ثاثدة شدروط لجدواز اإلثبدات
بالشهادة نتناولها من خال ال رو ااتية:

1ذ يقابدل نددص هددذه ال قدرة مدا جدداء فددي نددص المدادة 57ع بذ مددن قددانون البينددات السدوري ،حيددث جدداء فددي نحدها إذا فقددد الدددا ن سددنده

المكتوب بسبب ال يد له فيه .

2ذ ناظم محمد عوي ة ،مرجع سابا ،ص.97
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الفرع ا ول
وجود سند تا ي
يجددب علددى مددن يدددعي بددأن لديدده سددند يثبددت لدده أثد ار قانونيددا معينددا ،سدواء أكددان المدددعى دا نددا أم

مدينا أو ير ذلد ،وسواء أكان ذلد األثر القانوني نشوء حا أم انق دا ه أم انتقالده  ،أن يثبدت أن هدذا

السند قد وجد فعا ،وأنه كان دليا كاما مستوفيا جميع الشروط القانونيدة 1ذ ،فدا يك دي أن يثبدت وجدود
ورقددة مكتوبددة بخددط المدددعى عليدده دون توقيعدده ،ولددو كانددت هددذه الورقددة تعتبددر مبدددأ ثبددوت بالكتابددة؛ ألن

النحوص القانونية في هذا الشأن و عت لحماية مدن احتد ارم قاعددة وجدوب االثبدات بالكتابدة ثدم أحدبو
بعد ذلد عاج از عن تقديم الدليل الكتابي لسبب خارج عن إرادته ،أما من قحر في الححول على دليل

كتددابي مددع تمكندده مددن ذلددد ،فددا يقبددل مندده االعتددذار ب دديا ورقددة لددم تعددد ،ألن تكددون دلدديا كتابيددا علددى

األمر المدعى به ،واذا كان التحدر المدراد إثباتده تحدرفا شدكليا أو رهندا تأمينيدا وجدب علدى مدن يددعى
وجددود الس ددند ث ددم

ددياعه أن يثب ددت اس ددتي اء ذل ددد السددند الش ددكل المطل ددوب قانون ددا ،ألن انعق دداد مث ددل ه ددذا

التحر معقود باستي اء الشكل ،وال عبرة بالسند إذا كان التحدر لدم ينعقدد ،ويكدون إثبدات سدبا وجدود

الدليل الكتابي واستي ا ه جميع الشدروط القانونيدة ،بمدا فدي ذلدد الشدكل الدذي يتطلبده القدانون جدا از بكافدة

طددرا اإلثبددات بمددا فيهددا البينددة والقد ار ن 2ذ ،وذلددد ألن وجددود الورقددة فددي ذاتدده يعتبددر عمددا ماديددا ال عمددا

قانونيا ،حيث األحل فيه اإلثبات بالبينة 3ذ.

1ذ وقد ق ت محكمة النقض المحرية في حكم لها أنده إذا فقدد الددا ن سدنده الكتدابي بسدبب أجبندي ال يدد لده فيده فأنده فدي هدذه الحالدة

ي ترض أن القواعد المتعلقة بالدليل الكتابي قد روعيت بيد أن اإلثبات بالكتابة قدد امتندع بسدبب فقدد هدذا الددليل ،ويشدترط فدي هدذه الحالدة

أن يكون هذا ال قد راجعا إلى سبب ال يد للمدعى فيه ،ومؤدى هذا أن يكون هذا ال قد قد نشأ من جدراء حدادث جبدري أو قدوة قداهرة وتدرد
علة هذا الشرط إلى= =الر بة في استبعاد حور ال قد بسبب يتحل ب عل مدعى الوكيل كإعدام الورقةذ لقطع السبيل على التواطؤ مدع

الشددهود وبددذلد ال يكددون للمدددعي أن يتمسددد بددأي سددبب يرجددع إلددى فعلدده ولددو كددان هددذا ال عددل مجددرد اهمددال أو ت ارخددي الطعددن رقددم512

سنة42ا جلسة 28ع6ع1976م،

 27ص.1444

2ذ ق ت محكمة النقض المحرية بأنه يجوز اإلثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي إذا فقد الددا ن سدنده الكتدابي

لسبب أجنبي ال يد له فيه ،مما مقت اه أن من يدعي أنه ححل على سند مكتوب ثدم فقدده بسدبب أجنبدي يجدوز لده أن يثبدت ذلدد بكافدة
طرا اإلثبات ،ألنه إنما يثبت واقعة مادية ،فإذا ما أثبت سبا وجود السند كان لمن فقده أن يثبت أن الحا الذي يدعيه بشهادة الشهود

الطعن رقم  1212سنة 51ا جلسة 27ع3ع1985م،

 .36وفي حكم آخر ق ت محكمة التمييز األردنية أنه يجوز اإلثبات بشدهادة

الشهود في االلتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته على عشدر دندانير ،إذا فقدد الددا ن سدنده المكتدوب بسدبب ال يدد لده فيده
وفقا ألحكام المادة 31ع2ذ من قانون البينات األردني تمييز حقوا رقم 619ع ،92ص 257لسنة1994م.

3ذ سددليمان مددرق  ،األدلددة المقيدددة ،مرجددع سددابا ،ص ،581انظددر أحمددد نشددأت ،مرجددع سددابا ،ص .435انظددر محمددد حسددن قاسددم،

مرجع سابا ،ص.335
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الفرع ال اني
فقد السند لس ب أجن ي
يترتب على فقد السند لسبب أجنبي باإل افة إلدى إثبدات المددعي لسدبا وجدود السدند ،أن يثبدت

أن هددذا السددند قددد فقددد بسددبب أجبنددي ال يددد لدده فيدده ،وهددذا السددبب األجنبددي قددد يكددون بسددبب قددوة قدداهرة ،
كالحريا أو ال ي ان ،أو ب عل اليير ،ك قدده مدن المحدامي أو المحكمدة بعدد تسدليمه لهمدا 1ذ ،أو أن هدذا

السند سرا أو تل

ب عل المدعى عليه ،شريطة أال يكون إهمال المدعي قد ساهم في ذلد ،كمدن يتدرد

مكان ح ظ السدند م توحدا ،أو فدي حالدة ح ارسدة خدادم حديير أو أهمدل فدي المحافظدة عليده ،فهدذا الخطدأ
واإلهمال يستبعد فكرة الحادث القهري ،وال يجوز له اإلثبات بشهادة الشهود 2ذ.

وقد استقرت محكمة النقض المحرية في حكدم لهدا علدى أنده إذا كدان المددعي يقدول أن الددين

الذي رفع به الدعوى ثابت بسند

ا فدي حادثدة سدرقة ،فدإن هدذا الددين يكدون بمقت دى المدادة 218ذ

من القانون المدني جا ز إثباته بالبينة والق ار ن ما دام الحادث لم يكن راجعا إلى إهمال من جانبده ،فدإذا

كانددت المحكمدة قددد اقتنعددت مددن تلقدداء ن سددها مددن التحقيقددات الحاحددلة مددن الحددادث ،وعلددى األخددص ممددا
أدلى به المدعى عليه ن سه فيها ،أن السند كان موجود وسرا ،وأن ذمة المدعى عليه ما زالت مشيولة
بالدين فذلد من شدأنها وحددها ،وال يحدو أن ينعدى عليهدا أنهدا لدم تأخدذ فيمدا انتهدت إليده بددليل بعينده إذ

اإلثبات في هذه الحالة يجوز بجميع الطرا 3ذ.

1ذ ق ت محكمة النقض المحرية في حكدم لهدا بدالقول أجدازت المدادة 413ع2ذ مدن القدانون المددني لإلثبدات بالبيندة فيمدا كدان يجدب

إثباته بالكتابة إذا فقد الدا ن سنده الكتدابي لسدبب أجنبدي ال يدد لده فيده وال يرجدع إلدى فعدل الددا ن أو إهمالده ،كدأن يكدون فقدد السدند نتيجدة
إلهمال محامي الدا ن أو موظ ي مكتبه في المحافظة عليه ،إذن فمتي كان الحكم المطعون فيده قدد أحدال الددعوى إلدى التحقيدا إلثبدات

فقدد السددند المبددرق لذمددة= =المطعددون عليدده اسددتنادا إلددى أن هددذا السددند كدان موجددودا وسددلمه إلددى محاميدده ليقدمدده فددي الدددعوى التددي أقامهددا
الطاعن وفقد بإهمال موظ ي مكتب المحامي فأنه ال يكون قد خال

القانون .الطعن رقدم 96سدنة 26ا-جلسدة 18ع5ع-1961

12

ص .485وجاء في حكم آخر لمحكمة النقض نص على وكالة المحامي وان كانت تستلزم منه المحافظة على ما يعهد به إليه موكله
مددن مسددتندات إال أن إهمالدده فددي المحافظددة عليهددا ال يمكددن أن تنحددر آثدداره إلددى الموكددل ألن ال قددد فددي هددذه الحددورة لددم يكددن مددن فعددل

الموكل أو نتيجة إهماله ومن ثم يتحقا به السبب األجنبي الذي ال يد للدا ن في حكم المادة 63ع 2من قانون اإلثبدات المحدري رقدم25

لسددنة 1968م .الطعددن رقددم 899سددنة 42ا-جلسددة 11ع12ع1981م ،مشددار إليدده لدددى عبددد الحميددد الشدواربي ،اإلثبددات بشددهادة الشددهود
في المواد المدنية والجنا ية واألحوال الشخحيةذ ،منشأة المعار  ،اإلسكندرية  ،سنة 1996م ،ص.336

) (2م لو الق اة ،البينات في المواد المدنية والتجارية ،مرجع سابا ،ص.186

3ذ جلسة 18ع6ع 1942طعن رقم 3سنة 12ا ،مشار إليه ،عبد الحميد الشواربي ،اإلثبات بشهادة الشدهود ،مرجدع سدابا ،ص.335

انظر أنور طلبة ،طرا وأدلة اإلثبات في المواد المدنية والتجارية واألحوال الشخحية ،دار ال كر العربدي ،القداهرة ،سدنة1987م.348 ،
انظددر أحمددد حددالحية ،الق د ار ن ودورهددا فددي اإلثبددات المدددني والتجدداري د ارسددة تحليليددة مقارنددةذ ،رسددالة ماجسددتير ،جامعددة األزهددر -دزة،

سنة ،2114ص.121
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وعلددى المدددعي أن يثبددت تدوافر هددذا الشددرط ،فعليدده يقددع عددبء إثبددات السددبب األجنبددي الددذي أدى

إلى فقد السند ،فيثبت الحادث الذي يعتبر قدوة قداهرة ،كالسدرقة أو الحريدا أو ال ي دان ،وأن

ديا هدذا

السند وفقده كان نتيجة هذا الحادث القاهر ،ولده إلثبدات ذلدد أن يلجدأ إلدى كدل وسدا ل اإلثبدات بمدا فيهدا

الشهادة والق ار ن ،ألن محل اإلثبات هنا وقا ع مادية يجوز إثباتها بمثل هذه الوسا ل 1ذ.

الفرع ال الث
ِ ا فقد السند س ب أجن ي
سبا القول بأنه يجب على المدعي أن يثبت الحادث الذي أدى إلى فقدان السند ،فقدد يكدون
هذا الحادث ممي از عن واقعة ال قد ،كمدا هدو الحدال فدي حالدة الحريدا وال ي دان ،وفدي هدذه الحالدة يكدون

على المدعي أن يثبت الحادث ،وهذا اإلثبدات يكدون فدي اليالدب سدها ،كمدا يجدب عليده أن يثبدت أي دا

أن السند قد فقد فعا في هذا الحادث ،وهذا اإلثبات كثي ار ما يكون حعبا ،ولذا فإن الق اة يكت ون فيده
بما يترجو معه

يا السند.

وقددد ق ددت محكمددة الددنقض المحدرية فددي أحددد أحكامهددا أنده يجددوز اإلثبددات بشددهادة الشددهود

فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي إذا فقد الدا ن سنده الكتابي لسبب أجنبدي ال يدد لده فيده ،ممدا مقت داه

أن من يدعى أنه ححدل علدى سدند كتدابي مكتدوب ثدم فقدده لسدبب أجنبدي يجدوز لده أن يثبدت ذلدد بكافدة
طددرا اإلثبددات ،ألندده إنمددا يثبددت واقعددة ماديددة ،فددإذا مددا أثبددت سددبا وجددود السددند كددان لمددن فقددده أن يثبددت

الحا الذي يدعيه بشهادة الشهود 2ذ.

ويج ددب ع دددم الخل ددط ب ددين إثب ددات ال ق ددد واثب ددات عق ددد س ددابا يوج ددب مسد د ولية اليي ددر ف ددي ه ددذا

الخحدوص ،فلدو ادعدى المددعي أن السددند قدد اخت دى ب عدل شدخص عهددد إليده بده علدى سدبيل الوديعددة أو

الوكالة ،فيجب عليه أن يثبت أوال هذا العقد طبقا للقواعد العامة ،فإذا نجو في ذلد أمكنه أن يثبت بعدد
ذلددد سددبا وجددود السددند وفقددده بالبينددة ،لكددن إذا كانددت الوديعددة أو الوكالددة قددد تمددت بطريقددة تدليسددية بييددة
الححول علدى السدند واعدامده ،أو كدان السدند قدد أعطدى اختيدا ار لمدن أعدمده للتحقيدا منده ،واعادتده فدي
الحال أو كان قد سلم للمدين على أن ي ي بقيمته فو ار فمزقه 3ذ  ،فإن البينة تجوز في إثبات هذه الوقا ع

1ذ م لو الق اة ،البينات في المواد المدنية والتجارية ،مرجع سابا ،ص ،186انظر أحمد أبو الوفا ،مرجع سابا ،ص.241
2ذ الطعن رقم  1212سنة 51ا جلسة 27ع3ع1985م.

3ذ ق ت محكمة النقض المحرية في حكم لها على أنده  ...واذا أسسدت الطاعندة دفاعهدا أمدام محكمدة المو دو علدى مدا هدو ثابدت

في األوراا أن المطعون

ده – بعد أن تسلم منها المبلغ الثابت بسند المديونية قام بتمزيا ورقة أوهمها أنها السند المذكور ،وكدان هدذا

–فيما لو ثبت -بشكل احتياال أو شا يجوز إثباته بطرا اإلثبات القانونية كافدة شداملة البيندة ،فدإن الحكدم المطعدون فيده إذ أقدام ق داءه
علدى أن مددا تدعيدده الطاعندة وفدداء وهددو بهدذه المثابددة تحددر قدانوني ال يجددوز إثباتدده إال بالكتابدة ال يواجدده دفددا الطاعندة آند
54

الددذكر وال

جميعها ،واذا بان للقا دي أن ادعداء سدبا وجدود السدند وفقدده لدي

بالبينة ،على أن يذكر في أسباب حكمه مبررات هذا الرفض 1ذ .
وياحددظ أخي د ار أن أفددا اإلثبددات بالبينددة فددي حددال

جدديا ،فلده أن يدرفض طلدب اإلثبدات
دديا السددند بقددوة قدداهرة أوس دع مددن أفددا

اإلثبدات عنددد وجدود مبدددأ ثبدوت بالكتابددة أو عنددد وجدود مددانع مدادي أو أدبددي؛ ألن مبددأ ثبددوت بالكتابددة ال

يحددلو دلدديا عنددد وجددود تحريددر عقددد مددن العقددود الشددكلية ،وكددذلد ال يحددو إثبددات أندده كددان هندداد مددانع
مادي أو أدبي من تحرير عقد شكلي ،أما في حالة

الشكلي سبا وجوده ،فيجدوز إثبدات ذلدد ،واثبدات
منه 2ذ.

يا السند بقوة قاهرة فإن من الم روض أن السند

دياعه بقدوة قداهرة بالبيندة إذا لدم يتيسدر إثباتده بحدورة

يحلو ردا عليه ر م أنه دفا جوهري من شأنه لو ثبت أن يتيير به وجه الرأي في الدعوى فيكون ف ا عن خط ه في تطبيا القدانون
قد شابه القحور في التسبيب واالخال بحا الدفا  .الطعن رقم  648سنة 52ا جلسة 26ع12ع.36 1985
1ذ عبد المنعم الحدة ،مرجع سابا ،ص ،279محمد مطر ،مرجع سابا ،ص.162
2ذ أحمد نشأت ،مرجع سابا ،ص.441
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المط ب ال اني
ا ر المترتب ع ا وجود المانع القانوني
إذا كان تعطيل الوجدوب لإلثبدات بالكتابدة فدي حدال

ديا السدند بسدبب أجنبدي ،فدإن هدذا ال

يعنددي اإلع دداء مددن اإلثبددات ،بددل ال بددد مددن اإلثبددات بطريددا آخددر وفددا القددانون ،ولبيددان ذلددد كددأثر لوجددود
المانع من تقديم الدليل الكتابي نتعرض للمو و عبر ال رعين ااتيين:

الفرع ا ول
تعطيل وجوب لإل ا

ال تا ة

نحت المادة 68ذ من قانون البينات ال لسدطيني علدى أنده

 -1فدي المدواد يدر التجاريدة إذا

كددان االلت دزام تزيددد قيمتدده علددى مددا تي دينددار أردنددي أو مددا يعادلهددا بالعملددة المتداولددة قانونددا أو كددان يددر
محدددد القيمددة فددا تجددوز شددهادة الشددهود فددي إثبددات وجددوده أو انق ددا ه ،مددا لددم يوجددد ات دداا ح دريو أو
ددمني أو نددص قددانوني يق ددي بييددر ذلددد -2 ،يقدددر االلت دزام باعتبددار قيمتدده وقددت حدددور التحددر ،

ويجدوز اإلثبدات بشدهادة الشدهود إذا كانددت زيدادة االلتدزام علدى مدا تي دينددار أردندي أو مدا يعادلهدا بالعملددة
المتداولة قانونا لم تأت إال من

م الملحقات إلى األحل .

يتبين من المادة السابقة أن المشر قد أوجب إثبات التحدرفات القانونيدة التدي تزيدد علدى مدا تى

دينار أردني وكذلد التحر

ير محدد القيمة ،لكدن المدادة لدم تمندع مدن االت داا بدين أطد ار

التحدر

القانوني على أن يقوموا بإعداد دليل كتابي إلثباته ولو كانت قيمتده تقدل عدن مدا تي ديندار أردندي ،وهدذا

يعني استخدام الدليل الكتابي لإلثبات ،كذلد إذا تدوافر المدانع القدانوني فدإن وجدوب اإلثبدات بالكتابدة فدي

هددذه الحالددة يتعطددل ،بمعنددى أن اإلثبددات يكددون جددا از بكددل طددرا اإلثبددات ،كشددهادة الشددهود والق د ار ن 1ذ،
وذلد ألن المدادة 71ذ إنمدا و دعت لحمايدة مدن احتدرام قاعددة وجدوب اإلثبدات بالكتابدة ،ثدم أحدبو بعدد

ذلد عاج از عن تقديم الدليل الكتابي لسبب خارج إرادته 2ذ.

1ذ موسى أبو ملوا ،شرا قانون البينات ال لسطيني ،مرجع سابا ،ص .149
2ذ عز الدين الدناحوري ،حامد عكاز ،مرجع سابا ،ص.558
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الفرع ال اني
اإل ا

افة طرق اإل ا

إن ت دوافر المددانع القددانوني يددؤدي إلددى إجددازة اإلثبددات بكافددة الطددرا ،بمعنددي عدددم التقيددد بددالقيود

المحددة لإلثبات بالكتابة أيا كانت هذه القيود ،وينتقل األمر إلى القيود المحددة للددليل المقددم ،فلدو كدان
اإلثبات بالشهادة مثا توجب أن نتبع القواعد واإلجراءات الخاحة بالشهادة.

لذا فعند فقد السند لسبب أجنبي ،فإن ما يترتب عليه ،أنه إذا كان السند الذي فقد بسبب أجنبي

سدندا عرفيدا ،جداز إثبدات التحدر المددعى بالبيندة بدددال مدن الكتابدة ،أمدا إذا كدان السدند رسدميا ،فإمددا أن
توجد حورة رسمية ،منده وامدا أن ال توجدد ،ف دي هدذه الحالدة األخيدرة يجدوز إثبدات التحدر بالبيندة متدى
ثبددت

دديا السددند بسددبب قهددري عمددا بددنص المددادة 71ع3ذ مددن قددانون البينددات ال لسددطيني ،وفددي حددال

وجددود حددور رسددمية ،فإندده ي ددرا فددي ذلددد بددين الحددور الرسددمية األحددلية والحددور الرسددمية المنقولددة عددن
حور أحلية ،والحدور الرسدمية المنقولدة عدن حدورة يدر أحدلية ،فدإذا وجددت حدورة رسدمية أحدلية أو
حورة رسمية منقولة عن حورة أحلية من السند الرسمي الذي فقد بسبب أجنبدي ،كاندت للحدورة حجيدة

األحل ولم يبا ثمة محل لإلثبات بالبيندة بنداء علدى االسدتثناء الدوراد فدي المدادة 71ع3ذ ،واذا لدم توجدد
إال حددورة رسددمية منقولددة ع دن حددورة يددر أحددلية ،فددا يعتددد بهددا إال لمجددرد االسددت نا  ،وحين ددذ يجددوز

للمدددعى أن يتمسددد بالمددادة 71ع3ذ حتدى يسددمو لدده اإلثبددات بالبينددة ،واذا كددان ثمددة ات دداا بددين الطدرفين
على أن يكون اإلثبات بينهما بالكتابة أو بدليل كتابي معين ،ثم ادعى أحددهما أنده قدد وجدد دلديا كتابيدا
علددى تحددر بذاتدده وأندده فقددد بسددبب أجنبددي ال يددد لدده فيدده ،وطلددب التددرخيص لدده بإثبددات ذلددد التحددر

بالبينددة والق د ار ن بندداء علددى حكددم المددادة 71ع3ذ ،فددالراجو أندده ال يحددو أن يددؤذن لدده فددي ذلددد ،إعمدداال

لات اا السابا على أن يكون اإلثبات بينهما بالكتابة ،وعدم الدنص فيده علدى اسدتثناء خداص بحالدة فقدد
السددند الكتددابي بقددوة قدداهرة ،ألن هددذا االت دداا يعتبددر ش دريعة المتعاقدددين إذ لددي

العام 1ذ.

-

فقد م دأ ال و

فيدده مددا يخددال

النظددام

ال تا ة:

إذا كانت هناد ورقة تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة و اعت بقدوة قداهرة فهدل يمكدن اإلثبدات بشدهادة

الشهود أم تسري النحوص القانونية فقط على

يا السند بالكامل ،حيدث إن القا دي هدو الدذي يقددر

الورقة وما فيها ليدرى مدا إذا كدان يمكنده أن يعتبرهدا مبددأ للثبدوت بالكتابدة أم ال ،ألنهدا ليسدت قاطعدة فدي

التعاقد ،وال يتسنى له ذلد إذا كانت الورقة ير موجودة ،وقيل أن حاحب السدند الكامدل قدد سدلو ن سده
بدليل كامل طبقا للقانون ،أما حاحب مبدأ الثبوت بالكتابة فقد أخطأ في عدم تسليو ن سده بدذلد الددليل
1ذ سليمان مرق  ،األدلة المقيدة ،مرجع سابا ،ص.591
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الكامل ،ورتبوا على ذلد أنه ال يحو لشخص أن يثبت بشهادة الشهود أنه كانت هناد ورقة تعتبر مبدأ
للثبوت بالكتابة و اعت بقوة قاهرة؛ ولكن مبدأ الثبوت بالكتابة قد يكون قريبا جدا من السدند الكامدل أو

وا حا وموج از ،بحيث ال يتشكد الشدهود فدي م دمونه ،كورقدة شدطب رهدن أو حدا امتيداز ،أو إيحدال
بقسددط متددأخر مددن الدددين ،ف ددي مثددل هددذه األح دوال يحددو إثبددات

ددياعه بقددوة قدداهرة ،ثددم إندده إذا ات ددا

الطرف ددان المتنازع ددان عل ددى محتوي ددات الورق ددة أمك ددن للقا ددي التق دددير والس ددماا لل دددا ن ،بتكمل ددة اإلثب ددات
بالشهود وان رأى وجها لذلد ،وهنا يطرا تساؤل م اده أنه إذا
اإلثبات بشهادة الشهود إذا كان هناد مبدأ ثبوت بالكتابة؟؟

ا السند بيير سبب قهدري فهدل يمكدن

هنا يت ا الباحث مع الرأي ال قهي القا ل باإليجاب ،ألنه يجوز اإلثبات بشدهادة الشدهود ولدو لدم

يوجدد إال مبددأ ثبدوت بالكتابددة ،فيكدون الجدواز مددن بداب أولدى إذا كددان قدد وجدد أي ددا سدند كامدل و ددا ؛

ألي :سبب بيير قوة قاهرة 1ذ.

1ذ أحمد نشأت ،مرجع سابا ،ص.439
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الم حث ال اني
المانع المادي من تقديم الدليل
قددد يوجددد مددن ال يعددر الكتابددة فددي مكددان الواقعددة أو يوجددد عددادة تق ددي بعدددم ربددط الواقعددة

بالكتابددة أو يددر ذلددد بمددا يمنددع مددن وجددود الدددليل ويمنددع مددن تقديمدده ،ولتو دديو المددانع المددادي نتعددرض

للمو و من خال المطالبين ااتيين:

 المط ب ا ول :المقصود المانع المادي.

 المط ب ال اني :ا ر المترتب ع ا المانع المادي.
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المط ب ا ول
المقصود المانع المادي
نحت المادة 71ع2ذ من قانون البينات ال لسدطيني علدى أنده  -2إذا وجدد مدانع مدادي أو

أدبي يحول دون الححول على دليدل كتدابي ،أو إذا كدان العدر والعدادة ال يق ديان بدربط االلتدزام بسدند

كتابي ،ويعتبر مانعا ماديا أن ال يوجد من يستطيع الكتابة ،أو أن يكون طالب اإلثبات شخحا ثالثا لدم

يكن طرفا في العقد 1ذ.

ونحددت المددادة 63عأذ مددن قددانون اإلثبددات المحددري علددى أندده يجددوز كددذلد اإلثبددات بشددهادة
الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي ،أذ إذا وجد مدانع مدادي أو أدبدي يحدول دون الححدول علدى

دليل كتابي .

كما نحت المادة 31ع2ذ من قانون البينات األردندي علدى أنده إذا وجدد مدانع مدادي أو أدبدي

يحول دون الححول على دليل كتابي أو إذا كان العر والعادة ال يق يان بربطها بسدند ،يعتبدر مانعدا

ماديدا أن ال يوجددد مددن يسدتطيع كتابددة السددند أو أن يكدون طالددب اإلثبددات شخحدا ثالثددا لددم يكدن طرفددا فددي
العقد .

من خال النحوص السابقة ،نجد أنها تتشابه مع مدا أورده المشدر ال لسدطيني بهدذا الشدأن مدن

أحكددام ،ونجددد أي ددا أن هددذه النحددوص لددم تعددر المقحددود بالمددانع مددن الححددول علددى الدددليل الكتددابي،
وانما اكت ت بدذكر مدا إن كدان مانعدا ماديدا أو مانعدا أدبيدا ،وتركدت تحديدد م هدوم المدانع لسدلطة القا دي

التقديرية.

وهددذا مددا أيدتدده محكمددة الددنقض المح درية فددي حكددم لهددا ،حيددث قددررت أن تقدددير قيددام أو انت دداء

المانع يعد وعلى ما جرى به ق اء هذه المحكمة من األمور الواقعية ،تستقل بها محكمة المو و بمدا
لها من سلطة تقديرية دون معقب عليها ،متي أقامدت ق داءها علدى أسدباب سدا ية لهدا أحدل ثابدت فدي

األوراا 2ذ .

1ذ يتطددابا نددص هددذه ال ق درة مددع مددا نحددت عليدده المددادة 57عأذمددن قددانون البينددات السددوري ،حيددث نحددت علددى أندده يجددوز االثبددات

بالشهادة في االلتزامات التعاقدية حتى ولو كان المطلوب تزيد قيمته على خمسما ة ليرة سورية ،أذ د إذا وجد مانع مدادي أو أدبدي يحدول

دون الححدول علدى دليدل كتدابي .د يعتبدر مانعدا أدبيدا أن ال يوجدد مدن يسدتطيع كتابدة السدند أو أن يكدون طالدب االثبدات شخحدا ثالثدا لدم

يكن طرفا في العقد.

2ذ الطعن رقم  ،2499سنة  ،22جلسة 7ع5ع،1986
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والمدانع المددادي يمكدن تعري دده بأنده حالددة أو ظدر واقعددي يعاحدر نشددوء التحدر القددانوني

يستحيل معه على أط ار

التحر الححول على دليل كتابي ،ويقع علدى عداتا المتمسدد بهدذا المدانع

عبء إقامة الدليل على المانع المادي ،ويجوز له إثبات ذلد بكافة طرا اإلثبات 1ذ .

وبناء على ما تقدم ،نبين حاالت المانع المادي وفقا لما نحت عليه المادة 71ع2ذ من قدانون

البينات ال لسطيني ،وذلد على النحو التالي:

-

وجود مانع مادي يحول دون الحصول ع ا دليل تا ي:
يعتبددر المددانع ماديددا إذا أحدداط التعاقددد ظددرو

خارجيددة لددم تسددمو للمتعاقددد باقت دداء كتابددة ممددن

تعاقد معه ومن أشهر األمثلة على ذلد الوديعة اال ط اررية ،وهي التي تححل في عجلة ت اديا لخطر

داهم ،كحريا أو را أو ثورة ،حيث ال تكون وسا ل الكتابة متوافرة ،وفي هذه الحالة ال يسمو للمدود

إثب ددات الوديع ددة وقيمته ددا بالبين ددة إال إذا أثب ددت الحادث ددة الت ددي حح ددل اإلي دددا بس ددببها ،ث ددم علي دده أن يثب ددت
دديا الشدديء المددود بدددون هددذه الوسدديلة ،وتلحددا

ا ددط ارراه إلددى اإليدددا ؛ أي :عدددم إمكاندده تجنيددب

بالوديعددة اال ددط اررية ،وديعددة المسددافر ومددا معدده مددن أمتعددة و يرهددا فددي النددزل الددذي ينددزل فيدده ،إذ إن
ظرو

الس ر والنزول في فندا أو ميادرته ال تسمو بجرد أمتعة كل مسافر عند كل انتقال وال يقتحر

ذلدد علدى الندزول فدي ال نددادا بمعناهدا المعدرو

بدل يشدمل النددزول فدي أي مكدان معدد إليدواء مسددافرين،

كعربات النوم في السكد الحديدية و ر النوم في البواخر 2ذ.

أ-

العرف والعادة:

هددذه الحالددة ،جدداء ذكرهددا فددي نددص المددادة 71ع2ذ مددن قددانون البينددات ال لسددطيني حيددث نحددت

على ما يلي إذا كان العر والعادة ال يق يان بربط االلتزام بسند كتابي .

وهنا ال يكون المانع المادي راجعا إلى التعذر أحا ،بل إلى ما جرت به العادة بين النا

في

التعامل فيما بينها ،حيث جرت العادة أال يأخذ السيد من خادمده دلديا كتابيدا علدى مدا يعهدد إليده بده مدن
مال أو متا  ،وجرت عادة أححاب ال نادا والمطاعم والمقاهي أال يأخذوا دليا كتابيا على ما يقددمون
إلدى عما هددم مدن خدمددة ومأكدل ومشددرب ،وجدرت عددادة التجدار أال يأخددذوا دلديا كتابيددا علدى مددا يرسددلون
إلى المنازل من سلع ،وجرت العادة في األسواا أن تجري المبايعات بالشروط المألوفة دون كتابة ،فدإذا

خرجت الشروط عن نطاا المألو

دونت في ورقة مكتوبة

ويختلط المانع المادي هنا بالمانع األدبي ،فمن ال قهاء من يميز بين عادة عامة تجدري بدين
عدد كبير من النا  ،بحيث تعتبر قاعدة قانونية محدرها العر  ،وهذا هو المدانع المدادي ،وبدين عدادة
1ذ عبدال خليل ال را ،يوس

عبدال اليرباوي ،مرجع سابا ،ص.98

) (2سليمان مرق  ،الوافي في شرا القانون المدني– األدلة المقيدة -مرجع سابا ،ص 559وما بعدها .انظر أحمد أبو الوفا،

مرجع سابا ،ص.239
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خاحة جرى عليها شخحان فدي التعامدل فيمدا بينهمدا ،ممدا يمكدن اعتبداره دلديا علدى وجدود حدلة متيندة
بددين المتعدداملين تمنددع مددن الححددول علددى سددند مكتددوب ،وهددذا هددو المددانع األدبددي 1ذ ،ويددرى الددبعض أن
المانع قد يتوافر بكون الشخص في حالة قانونية معينة تمنعه من الححول على دليل كتابي ،ومن ذلد
العاقة بين األحيل والنا ب ما بقيت هذه العاقة قا مة ،والعاقدة بدين المحجدور عليده ومدن يندوب عنده

قانوندا ،وكددذلد نقددص األهليددة وانعددامها ،سدواء أكددان بسددبب كدون الشددخص حدديي ار أم مجنونددا أم معتوهددا
وسدواء أكددان لدده وحددي أم لددم يكددن ،وكددذلد بعددض العاقددات كعاقددة الخدمددة ،فالعاقددة مددا بددين المخدددوم
والخ ددادم ال تس ددمو ،تبع ددا للظ ددرو  ،للحح ددول عل ددى دلي ددل كت ددابي ،والعاق ددة بد دين العام ددل ورب العم ددل،
والعاقة بين والد التلميذ والمعلم ،كذلد حلة الجوار ،بل مركز الشخص االجتماعي يعتبر في حد ذاتده

مانعددا أدبيددا ،ولددذلد يتددرد تقدددير تدوافر المددانع مددن عدمدده وكددون العاقددة مانعددا مددن الححددول علددى دليددل
كتددابي لسددلطة قا ددي المو ددو التقديريددة ،يقدددرها حسددب ظددرو

كددل حالددة 2ذ ،حيددث إن المددانع المددادي

والمانع األدبي يتاقيان عند العادة ،ويحعب هنا ال حل فيما بينهما فحا دقيقا ،فالعادة من حيث إنها
ت ع قاعدة مألوفة للسلود المتبع يتعذر معها الححول على دليل كتابي تكون مانعا ماديا ،ومن حيث

إنها تتيليل في الن و

إلى حد يحجم معه المتعاملون من طلب دليل كتابي تكون مانعا أدبيا 3ذ ،ونرى

أن العاقة السابقة تشكل مانعا أدبيا ولي
ب-

مانعا ماديا.

عدم وجود من يستطيع ال تا ة.
يعتبددر مانعددا ماديددا وفددا نددص المددادة 71ع2ذ مددن قددانون البينددات ال لسددطيني عدددم وجددود مددن

يستطيع الكتابة ،حيث نحت على أنه ويعتبر مانعا ماديا أن ال يوجد من يستطيع الكتابة فهذا الشرط
ال يتحور إال في بي ة ال يوجد فيها من يحسن الكتابة أو من الحعب إيجاد شخص يقوم بكتابة السند،

أو كان في ظرو

ال يمكن معه أخذ سند كتابي ،وعليده يقدع عدبء إثبدات عددم وجدود مدن يقدوم بدإجراء

الكتابة التي أحاطت بالتحر المدعى به ،وذلد لاعتداد بهذا المانع 4ذ.
وقد ثار الخا

بين ال قهاء بخحوص هذه الحالة ،حيث يتعين على القا ي للتحقا من قيام

هذه الحورة الرجو على البي ة المعينة التي أبرم فيها التحدر  ،ويقدع علدى عداتا المتمسدد بهدذا المندع

عبء إقامدة الددليل علدى تعدذر وجدود مدن كدان يسدتطيع كتابدة السدند فدي الظدرو

المددعى أن التحدر

انعقد فيها ،ويجوز له إثبات ذلد بكافة طدرا اإلثبدات ،يدر أن مدن ال قده مدن يدرى أن هدذه الحدورة مدن
1ذ انظر عبد الرازا السنهوري ،الجزء الثاني ،بند  ،235مرجع سابا ،ص.458
2ذ عبدال خليل ال را ،يوس

عبدال اليرباوي ،مرجع سابا ،ص.111

3ذ عبد الرازا السدنهوري ،الجدزء الثداني ،بندد  ،235مرجدع سدابا ،ص 459ومدا بعددها .انظدر عبدد الحميدد الشدواربي ،اإلثبدات بشدهادة

الشهود ،مرجع سابا ،ص ،319انظر أحمد حالحية ،الق ار ن ودورها في اإلثبات المدني والتجاري  ،مرجع سابا ،ص.121
4ذ سامي محمود مقداد ،اإلثبات بالكتابة ،مرجع سابا ص .216
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المانع ال يعتد بها إال في القوانين التي نحت عليها ،كالقانون السوري واألردني والعراقي ،وال تعتبر في
القوانين التي لم تنص عليها مانعا لإلثبات بالبينة والق ار ن 1ذ.
ويددذهب رأي آخددر وبحددا إلددى عك د

ذلددد ،وحجتدده أن الق دوانين التددي أشددارت إلددى هددذا المددانع

اكت ت بذكره بوجه عام ولم تبين حوره ،وألن بعض القوانين األخرى التي ذكدرت بعدض حدور المواندع،

ذك ددرت تل ددد الح ددور عل ددى س ددبيل البي ددان ال الحح ددر ،كم ددا أن تق دددير الم ددانع مس ددألة مو ددوعية ،فيج ددوز
للقا ي أن يبحث كل واقعة على حدة ،فإذا ثبت لديه من ظدرو

تحدر مددعى أنده لدم يكدن ثمدة مدن

يستطيع أن يكتدب سدندا بدذلد التحدر عندد إب ارمده كدان لده أن يعتبدر ذلدد مانعدا يسدوغ إثبدات التحدر
بالبينة ،ولو لم يكن القانون ينص على هذه الحورة من الموانع 2ذ.

أن ي ون طالب اإل ا شخصاً ال اً لم ي ن طرفاً في العقد:

ج-

نحددت الم ددادة 71ع2ذ م ددن ق ددانون البين ددات ال لسددطيني عل ددى أن م ددن

ددمن الموان ددع أن يك ددون

طالب اإلثبات شخحا ثالثا ،والمقحود بالشخص الثالث هنا هو الذي لم يكن طرفا فدي العقدد المطعدون
بححته ولم يكن ممثا فيه ،لذلد فالحورية مثا بالنسبة إليه عمل مادي لدي

بإمكانده أخدذ كتابدة بهدا،

ألندده ال يسددتطيع الححددول علددى كتابددة إلثبددات حددورية لددم يكددن طرفددا فيهددا ،كمددا أن ورقددة ال ددد – العقددد
المستتر -التي نظمها العاقدان تكون سرية بينهما وموجهة

ده ،لذلد يجوز له إثبدات الحدورية والعقدد

المسددتتر بكافددة طددرا اإلثبددات ،ومنهددا شددهادة الشددهود والق د ار ن حتددى ولددو كددان ذلددد يددؤدي إلددى إثبددات مددا
يخال

الكتابة أو يجاوزها؛ ألن العقد ال يسري إال على عاقديه 3ذ.
والمواندع الماديددة كثيدرة ،وهددي مسددألة تتحددل بظدرو

كددل واقعددة ،ويستخلحددها قا ددي المو ددو

وله سلطة تقديرية فدي تحديدد وجودهدا مدن عدمده ،ولده مطلدا الحريدة فدي استخاحدها دون معقدب عليده

من محكمة النقض 4ذ.

وهددذا مددا اسددتقرت عليدده محكمددة الددنقض المحدرية فددي حكددم لهددا ،حيددث نحددت علددى أندده تقدددير

المددانع المددادي أو األدبددي مددن الححددول علددى دليددل كتددابي فددي األح دوال التددي يتطلددب فيهددا القددانون هددذا
الدددليل هددو مددن األمددور التددي يسددتقل بهددا قا ددي المو ددو متددى كددان قددد تبددين فددي حكمدده الظددرو

التددي

1ذ عز الدين الدناحوري ،حامد عكاز ،مرجع سابا ،ص .554انظدر عبدد الدرازا السدنهوري ،الجدزء الثداني ،بندد  ،235مرجدع سدابا،

ص.458

2ذ سليمان مرق  ،الوافي في شرا القانون المدني– األدلة المقيدة -مرجع سابا ،ص.563

3ذ ق ددت محكمددة التمييددز األردنيددة أندده تقبددل البينددة الشخحددية مددن الشددخص الثالددث ألندده مددن الييددر بالنسددبة للعقددد الددذي تددم فيمددا بددين

المد دددعي والمد دددعى عليد دده ،وهد ددذا اإلج د دراء تبد ددرره أحكد ددام المد ددادة 31ع2ذ مد ددن قد ددانون البيند ددات األردند ددي تمييد ددز حقد ددوا رقد ددم 1117ع91

ح حة 1216لسنة 1992م ،مشار إليه لدى م لو عواد الق اة ،البينات في المواد المدنية والتجارية ،مرجع سابا ،ص178

4ذ م لو عواد الق اة ،البينات في المواد المدنية والتجارية ،مرجع سابا ،ص .178آدم وهيب النداوي ،شرا قدانون البيندات واإلجدراء،

مرجع سابا ،ص .74

63

اعتبرهددا مانعددة كددان هددذا االعتبددار معقدوال ،ومتددى انتهددى الحكددم حددحيحا إلددى قيددام مددانع مددادي حددال دون

الححددول علددى دليددل كتددابي علددى انق دداء الدددين فدإن إثبددات هددذا االنق دداء بالبينددة والقد ار ن يكددون جددا از

قانونا 1ذ.

ونت ددا مددع القددا لين أندده يؤخددذ علددى نددص المددادة 71ع2ذ مددن قددانون البينددات ال لسددطيني أنهددا

اعتبرت الييرية مانع مادي ،ر م أن اليير لي
مادية ،تجيز له اإلثبات بكافة الطرا 2ذ.

1ذ الطع ددن رق ددم  218س ددنة 31ا -جلس ددة 6ع1ع1966م –

الشهود ،مرجع سابا ،ص .326
2ذ عبدال خليل ال را ،يوس

طرفا في التحدر  ،ويعتبدر التحدر بالنسدبة لده واقعدة

17ص ،55مش ددار إلي دده ل دددى عب ددد الحمي ددد الشد دواربي ،اإلثب ددات بش ددهادة

عبدال اليرباوي ،مرجع سابا ،ص.98
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المط ب ال اني
ا ر المترتب ع ا المانع المادي
نتحدث في هذا المطلب عن األثر المترتب على قيام المانع المدادي ،حيدث تقددم أن ثمدة قاعددة

عامدة فددي اإلثبدات بالكتابددة منحددوص عليهدا فددي المدادة 68ذ مددن قددانون البيندات ال لسددطيني ،مقت دداها

عدددم ج دواز إثبددات التحددر القددانوني المدددني – متددى كانددت قيمتدده تتجدداوز مددا تي دينددار أردنددي أو مددا
يعادلها بالعملة المتداولة قانونا أو كان ير محدد القيمة – إال بالكتابة حتى إذا كان التحر القانوني

المدني ال تزيد قيمته على ما تي دينار أردني ،فإنه إذا كان ثابتا بالكتابة لم يجز إثبات مدا يخدال

هدذه

الكتابددة أو يجاوزهددا إال بالكتابددة ،وفددي هددذا ت دديا نطدداا اإلثبددات بالبينددة ،إذ ال يجددوز فددي هددذه الحالددة

إثبات؛ أي :من التحرفات السابقة ،و ندى عدن البيدان أن هدذا النطداا الدذي اسدتبعد فيده اإلثبدات بالبيندة

ذا نطاا واسع ،ومن ثم كانت لهذه األخيرة قدوة فدي اإلثبدات جدد محددودة فدي نطداا التحدرفات القانونيدة
المدنية.
على أن البينة تعود لها قوتها المطلقة فدي اإلثبدات فدي االسدتثناءات الدواردة والمنحدوص عليهدا
فددي المددادة 71ذ مددن قددانون البينددات ال لسددطيني ،بحيددث يجددوز اإلثبددات بالبينددة فيمددا زادت قيمتدده علددى
مددا تي دينددار أردنددي أو كددان يددر محدددد القيمددة أو فيمددا يخددال

الكتابددة أو يجاوزهددا إذا كددان هندداد مبدددأ

ثبددوت بالكتابددة أو وجددد مددانع وقددت التعاقددد حددال دون الححددول علددى الكتابددة المطلوبددة أو امتنددع علددى

المدددعى تقددديمها – بعددد سددبا الححددول عليهددا – ل قدددها بسددبب أجنبددي ال يددد لدده فيدده ،لددذا فددإن البينددة قددد

كان ددت قوته ددا – كم ددا ق دددمنا – مح ددددة ف ددي القاع دددة العام ددة ،وق ددد ت ددم إطاقه ددا ف ددي االس ددتثناءات الد دواردة،
للتخ يد

مدن لدواء هدذه القاعددة العامدة ،حينمددا تقت دي ظدرو

المددعى أن يوطدأ لده اإلثبدات ،فأحددبو

من الجا ز إثبات جميع التحرفات – مدنية كانت أو تجارية – بالبينة عند وجود مبدأ ثبوت بالكتابة أو
عند قيام المانع من الححول على الكتابة أو تقديمها بعد الححول عليها.

والمش بدر إذ يجيدز اإلثبدات بالبينددة فدي االسدتثناءات المتقدمددة – ر دم مدا يحيطهددا مدن شدد– إنمددا
يراعى أنها تكمل دليا ناقحا في بعض هدذه االسدتثناءات – كمدا هدو فدي حدال مبددأ الثبدوت بالكتابدة –
فا تكون حين ذ هي الدليل الوحيد ،وفي االستثناءين ااخرين تقت يها ظرو
وبين أن يقدم الكتابة لإلثبات 1ذ .

1ذ عبد العزيز مرسي ،مرجع سابا ،ص.238
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المدعي التي حالت بينه

-

ا ر المترتب ع ا المانع المادي يعد أ ارً مط قاً:
يختل د

األثددر المترتددب علددى المددانع القددانوني ع دن األثددر المترتددب علددى المددانع المددادي ،حيددث

يترتددب علددى ذلددد أن األثددر المترتددب علددى المددانع المددادي هددو أثددر مطلددا ،يرجددع إلددى طبيعددة التحددر
والواقعة ،فالكتابة في المانع المادي لم توجد أحا ،ولذلد فإذا قدم في الدعوى فا يوجد ما ين يه.

فالوقا ع القانونية التي يمتنع فيها على وجه اإلطاا الححول علدى دليدل كتدابي ،يكدون المدانع

من الححول على الكتابة فيها مانعا مطلقا ،يرجع إلى طبيعة الواقعة ،ولهذا يجوز فيها اإلثبدات بجميدع
الطرا كأحل عام ،وقد تركت النحوص القانونية تقدير وجود المانع المادي إلى تقدير القا ي ،حيث
تقددوم ظددرو

ماديددة يتعددذر معهددا الححددول علددى الكتابددة إلثبددات التحددر  ،حيددث يجددوز اإلثبددات بالبينددة

والق ار ن كما ذكرنا ،مثل شراء أدوية وأدوات طبية اقت تها

رورة إسعا

المحابين في حادث تحادم

أو را أو الوديعة اال ط اررية التي سبا ذكرها ،فمن فوجئ بخطر كحريدا أو ا دطرابات فبدادر إلدى

إنقاذ متاعه بإيداعه عند اليير ال يجد من الوقت وال من الظرو
المود عنده إلى دليل كتابي بالوديعة 1ذ.

1ذ عز الدين الدناحوري ،حامد عكاز ،مرجع سابا ،ص.553
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التي أحاطت به متسعا للححول من

الم حث ال الث
المانع ا د ي من تقديم الدليل
نتندداول فددي هددذا المبحددث ،الحددديث عددن المقحددود بالمددانع األدبددي الددذي يحددول دون تقددديم أو

ححول الدليل ،مدن ثدم الحدديث عدن األثدر المترتدب علدى وجدود المدانع األدبدي باعتبدار أن تدوافر المدانع

األدب ددي مم ددا أج دداز ب دده المش ددر اإلتي ددان بش ددهادة الش ددهود اس ددتثناء ،وت ح دديل م ددا س ددبا يك ددون م ددن خ ددال
المطالبين ااتيين:
 المط ب ا ول :المقصود المانع ا د ي.

 المط ب ال اني :ا ر المترتب ع ا المانع ا د ي.
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المط ب ا ول
المقصود المانع ا د ي
نحددت المددادة 71ع2ذ مددن قددانون البينددات ال لسددطيني علددى مددا يلددي ويعتبددر مانعددا أدبيددا الق اربددة

بين الزوجين أو ما بين األحول وال رو أو ما بين الحواشي إلى الدرجة الثالثة أو ما بين أحد الزوجين

وأبوي الزوج ااخر أو بين الخطيب وخطيبته 1ذ .

ونحدت المدادة 31ع2ذ مددن قدانون البينددات األردندي علدى  -....يعتبددر مانعدا أدبيددا الق اربدة بددين

الددزوجين أو مددا بددين األحددول وال ددرو أو مددا بددين الحواشددي إلددى الدرجددة الثالثددة أو مددا بددين أحددد الددزوجين
وأبوي الزوج ااخر .
وهنا أجازت المادة 71ع2ذ من قانون البينات ال لسطيني إعمال البينة الش وية فدي حدال وجدود

مانع أدبي 2ذ ،ولقد اعتبر المشر القرابة بين الدزوجين أو مدا بدين األحدول وال درو أو مدا بدين الحواشدي
إلى الدرجة الثالثة أو ما بين الزوجين وأبوي الزوج ااخر مانعا أدبيا.
ويرجع المانع األدبي لظرو

ن سية كانت تدربط الطدرفين وقدت التعاقدد ،ولدم تكدن تسدمو مدن

الناحية األدبية ألحدهما مطالبة ااخر بكتابة العقد ،وقد أقر القانون أثرها ،وأع ى المتعامل بسدببها مدن

الححددول علددى الكتابددة ،حيددث تكددون فددي بعددض األحيددان واجبددة رعايددة لهددذه االعتبددارات والقدديم المعنويددة،
والعوامل الن سية التي تمنع من الححول على الكتابة هي مسألة تتحل بظرو

الشدخص الحاليدة ،لدذا

يحددعب تحديدددها مقدددما ،فهددي تخ ددع لسددلطة تقدددير قا ددي المو ددو دون معقددب عليدده مددن محكمددة

النقض 3ذ.

1ذ يتطددابا نددص هددذه ال ق درة مددع مددا نحددت عليدده المددادة 57عأذ مددن قددانون البينددات السددوري ،حيددث نحددت علددى أندده يجددوز االثبددات

بالشهادة في االلتزامات التعاقدية حتى ولو كان المطلوب تزيد قيمته على خمسما ة ليرة سورية أذ ...د تعتبدر مانعدا أدبيدا الق اربدة مدا بدين
الزوجين أو ما بين األحول وال رو أو ما بين الحواشي إلى الدرجة الثالثة أو ما بين أحد الزوجين وأبوي الزوج ااخر.

2ذ طعن رقدم 512ع2111م بتداريخ 13ع1ع2113م ،مشدار إليده لددى المحدامي ن دال جمدال جدرادة ،أحكدام المحكمدة العليدا فدي المدواد

المدنية والتجارية الجزء األولذ ،سنة2114م ،ص ،46وفدي هدذا المجدال أي دا ق دت محكمدة الدنقض ال لسدطينية بدأن المواندع األدبيدة
تمنع كتابة االلتزام ،فالدعوى المقامة بين إخوة بينهم موانع أدبية ال يشترط فيها إثبات االلتزام كتابة نقض مدني فلسطيني ،دا درة رام ال

طعن رقم 331ع -23جلسة 25ع5ع2114م ،مشار إليه لددىع إبدراهيم المددني :الشدهادة ودورهدا فدي اإلثبدات المددني والتجداري د ارسدة

مقارنةذ ،رسالة ماجستير ،جامعة األزهر -زة ،سنة  ،2114ص .156

3ذ ناف ددذ الم دددهون ،مرج ددع س ددابا،ص . 111ع ددز ال دددين الدناح ددوري ،حام ددد عك دداز ،التعلي ددا عل ددى ق ددانون اإلثب ددات ،الطبع ددة التاس ددعة،

ص.561

68

حيث إ ن تقدير المانع األدبي من الححول على دليل كتابي بدالحا المتنداز فيده ،مدن المسدا ل

التي تستقل بها محكمة المو و بيير معقب متي كان ذلد مبينا على أسباب سا ية 1ذ.

المانع األدبي بأنه حالة ن سية تنتج عن وجود عاقة قرابة أو عمل أو حداقة

ويمكن تعري

أو شوكة تعاحر نشوء التحر وتمنع من إعداد أو الححول على دليل كتابي .

ويت دوافر المددانع األدبددي بوجددود عاقددة بددين طرفددي التحددر  ،بمددا يجعددل مددن المتعددذر علددى
الشخص المطالبة بتحرير ورقة بالتحر منعدا مدن تعكدر حد و هدذه العاقدة ،وترجدع العلدة مدن المواندع
األدبيددة إلددى أنهددا تبنددى علددى وجددود حددلة بددين األط د ار

تبعددث علددى االحت درام والثقددة ،التددي يتعددذر معهددا

عليهمددا المطالبددة بالكتابددة ،بمددا يترتددب عليدده تمكددين األطد ار

لتح ية العاقة القا مة التي ال ي

مددن اإلثبددات بكافددة طددرا اإلثبددات ،انتظددا ار

ل المطالبة مع وجودها 2ذ.

وال بد من اإلشارة إلى أن وجود أحد هذه األسباب ال يعني بذاته قيام المانع األدبي فقد تقوم
الق اربددة مددثا أو المحدداهرة ،ومددع ذلددد ال تعتبددر مانعددا مددن الححددول علددى الكتابددة ،فقددد يعتدداد الددزوج أو

زوجتده أو األب وابنده فدي معددامات سدابقة كتابدة سددندات مثبتدة لهدذه المعددامات عنددها ال يقبدل مددن أي
مدنهم أن يسددتند إلددى هددذه الق اربدة لادعدداء بوجددود مددانع مدن ححددوله علددى دليددل كتدابي مثبددت للحددا الددذي
يدعيه أو للوفاء بهذا الحا المدعى بده طالمدا أنهمدا اعتدادا أن يكتبدا معداماتهم بسدندات كتابيدة ،النت داء

هذا المانع األدبي بينهما

3ذ

.

الخاحة أنه يشترط االعتياد على تحرير المعامات بين من يقوم بينهم المانع األدبي لن ي

الثقة بينهم ،بحيث ال يك ي كتابة سند واحد إلزالة المانع األدبي وانت اء الثقة ،وفي حالة وجد سند واحدد
وعدم االعتيداد ،فدا بدد مدن معرفدة ظدرو

كتابدة هدذا السدند للقدول بدزوال المدانع األدبدي مدن عدمده ،ألن

الكتابة قدد ال تكدون دلديا علدى زوال المدانع األدبدي ،بدل لمندع إهددار الحدا أو التشدكيد فيده فدي مواجهدة
اليير ،ولي

من طرفي العاقة ،فالتوكيل الحادر من شخص اخر للقيام بأعمال قانونيدة فدي مواجهدة

اليير ال بد من كتابتده ،ووجدود هدذه الكتابدة بدين طرفدي التوكيدل ال ين دي قيدام المدانع األدبدي 4ذ ،ونتنداول
هنا مختل

العاقات التي تنشأ عن المانع األدبي على

1ذ الطعن رقم  423سدنة 26ا جلسدة 12ع4ع1962

وء أحكام القانون وال قه والق اء.

 .12فدي حكدم آخدر ق دت محكمدة الدنقض المحدرية بأنده وان كدان يجدوز

اإلثبات بشهادة الشهود فيما كان إثباته بالكتابة ،إذا وجد مانع أدبدي إال أنده ال يحدل لمحكمدة المو دو أن تقدرر مدن تلقداء ن سدها بقيامده
وتق ددي باإلحالددة إلددى التحقيددا إلثبددات مددا ال يجددوز إثباتدده بالكتابددة بددل يجددب علددى مددن يدددعى وجددود هددذا المددانع أن يتمسددد بدده ثددم يكددون

للمحكمددة أن تقدددر دفاعدده وتجيددز اإلثبددات بالبينددة أو ال تجيدزه نقددض 25ع2ع1981م47 ، 981 ،ا .انظددر أي ددا عدددلي أميددر خالددد،

مرجع سابا.254 ،

2ذ عبدال خليل ال را ،يوس

عبدال اليرباوي ،مرجع سابا ،ص.98

3ذ نافذ المدهون ،مرجع سابا ،ص.111
4ذ عبد ال ال را ،يوس

اليرباوي ،مرجع سابا ،ص.99
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الفرع ا ول
المانع ا د ي ين الزوجين
ق ددررت الم ددادة 71ع2ذ م ددن ق ددانون البين ددات عل ددى قي ددام الم ددانع األدب ددي ب ددين ال ددزوجين بش ددكل

حريو ،فإذا ما ثبتت هذه العاقة تحتم على القا ي اعتبارها مانعدا مدن الححدول علدى الددليل الكتدابي

كإثبدات قدرض بدين الدزوجين أو إلثبدات الوفداء بالددين أو إلثبدات؛ أي :تحدر قدانوني آخدر ،وعلدى مدن
يدعي زوال هذا المانع إثبات ذلد 1ذ .

ولكدن هدذا المدانع األدبددي الدذي يجيدز اإلثبددات بالشدهادة ينهدار ،وال تكدون لدده رابطدة موحيدة بقيددام
الثقددة بددين الددزوجين ،عندددما يعتدداد الزوجددان علددى ربددط معاماتهمددا بالدددليل الكتددابي ،ولكددن ال بددد هنددا مددن
االعتيدداد كمددا ذكرنددا ،بحيددث إن كتابددة سددند واحددد بددين الددزوجين ال يزيددل المددانع األدبددي وال ين ددي الثقددة
بينهما ،على أن العبرة في وجود المانع األدبي أو عدمه هو لتاريخ نشوء االلتزام ،ألن األحل في حالة
الزوجية قيام المانع األدبي الذي يمنع من الححول على الدليل الكتابي ،واالستثناء زوال هذا المانع أو

عدمه ،وعلى من يدعي زواله أو عدم وجوده إثبات ذلد 2ذ .

وتطبيقا لذلد قررت محكمة التمييز األردنية إن ربط المداينة بسدند أثنداء قيدام الزوجيدة بدين

المدعية والمدعى عليه ،ينبني عليه انت اء الثقة بينهما؛ ألنه وان كاندت النحدوص القانونيدة تجيدز قبدول
الشهادة في إثبات المداينة الواقعة بين الزوجين أثناء قيام الزوجية لوجود المانع من ربط المداينة بسدند،

فددإن ربددط المداينددة بسددند يعنددي انت دداء الثقددة المتبادلددة بينهمددا ،وانت دداء المددانع األدبددي الددذي يجددوز فددي حددال

قيامدده سددما البينددة الشخحددية إلثبددات المطالبددة مو ددو الدددعوى ،مددا دام أن قيمتدده تزيددد علددى النحدداب

القانوني بعد أن اعترض وكيل المدعى عليه على سماعها 3ذ.

1ذ ق ددت محكمددة الددنقض ال لسددطينية فددي حكددم لهددا علددى إن مسددألة اعتبددار الزوجيددة مانعددة أو يددر مانعددة مددن الححددول علددى دليددل

كتددابي بددين الددزوجين هددي مسددألة مو ددوعية لمحكمددة المو ددو وحدددها لهددا السددلطة فددي تقددديرها طعددن رقددم  151لسددنة  -2119جلسددة

23ع12ع2119م .وق ت أي ا محكمة النقض المحدرية فدي حكدم لهدا علدى أن حدلة الزوجيدة ال تعتبدر بدذاتها مانعدا أدبيدا يحدول دون
الححول على سند كتابي ويتعين أن يرجع فدي ذلدد إلدى كدل حالدة علدى حددة طبقدا لظدرو

الحدال التدي تقددرها محكمدة المو دو بييدر

معقب عليها في ذلد متى كان تقديرها قا ما على أسباب سا ية طعدن رقدم223سدنة 49ا جلسدة 17ع2ع .34 1983وجداء فدي حكدم
آخدر لمحكمددة الدنقض أي ددا ندص علددى أن اعتبدار عاقددة الزوجيدة مانعددة مدن المطالبددة بدالحا أو يددر مانعدة مددن األمدور المو ددوعية

التي تختل

في الدعاوي حسب ظروفها ،والق اء فيها ال يخ ع لرقابة محكمة النقض مشار إليه لدى عبد الحميد الشواربي ،اإلثبدات

بشهادة الشهود ،مرجع سابا ،ص 323

2ذ نافذ المدهون ،مرجع سابا ،ص ،112إبراهيم المدني ،الشهادة ودورها في اإلثبات المدني والتجاري ،مرجع سابا ،ص.156

3ذ تمييددز حقددوا أردنددي رقددم 422ع 85ح د حة .969سددنة 1987م ،مشددار إليدده ل ددى م لددو ع دواد الق دداة ،البينددات فددي الم دواد المدنيددة

والتجارية ،مرجع سابا ،ص.181
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الفرع ال اني
المانع ا د ي ين ا قارب
نحددت المددادة 71ع2ذ مددن قددانون البينددات ال لسددطيني بقولهددا ويعتبددر مانعددا أدبيددا ..أو بددين

األحول وال رو أو بين الحواشي إلى الدرجة الثالثة .

حددددت ال قدرة سددال ة الددذكر ،حدداالت الق اربددة التددي تشددكل مانعددا أدبيددا مددن الححددول علددى دليددل
كتابي حتي الدرجة الثالثة ،وذلد على سبيل الححر ،ومن ثم ال مسوغ لتوسع مدى نطاا هدذه الق اربدة

التددي تولددت المددادة المددذكورة تحديددده ،وبالتددالي يخددرج عددن نطدداا هددذه الق اربددة ،والمددانع األدبددي كددل مددن
يتجاوز الدرجة الثالثة ومنهدا مدثا الق اربدة بدين رجدل وزوج شدقيقته وبندت األخ وابندة أخدت الزوجدة ...إلدخ

من الق اربدات التدي تتجداوز الدرجدة الثالثدة ،فهدذه الق اربدة يدر مشدمولة بالنحدوص القانونيدة سدال ة الدذكر،

إال أنه للقا ي تقديرها حسب التوقعات المطروحة عليه وباعتبارها من الحات العا لية فقط ،على أن
هذه القرابة ت رض المانع األدبدي حتدى الدرجدة الثالثدة وبحكدم القدانون كمدا ذكرندا؛ ولكدن هدذا ال يعندي أن

هذا الو ع قا م ال يزول وال يتأثر ،خاحة أن االجتهاد الق ا ي قدد أقدر بدأن هدذا المدانع يبقدى قا مدا ال
يزول وال يعمل به إذا اعتاد أو ر ب األقارب بتوثيا عاقاتهم خطيدا 1ذ ،وفدي هدذه الحالدة يدزول المدانع

األدبددي ،وال يعددود مددن مبددرر فددي القددانون للتمسددد بدده ،طالمددا أندده فددي األحددل ورد اسددتثناء علددى القواعددد

العامة ،ولحماية حالة خاحة وقا مة على الثقة الم تر ة بين هؤالء األقارب ،فإذا زالت الثقة فا مبدرر
له 2ذ.

وهدذا مدا أقرتده محكمدة التمييدز األردنيدة عندددما قالدت إنده وان كاندت النحدوص القانونيدة مددن
قانون البينات تجيز قبول الشهادة في إثبات معاملة المداينة الواقعة بين األقارب من الدرجة الثانيدة ،إال

أنه لما كان المدعى مق ار بأن المعاملة بينه وبين شقيقه المدعى عليه قد ربطت بالكتابة ،فإن ذلد يعني
انت دداء الثق ددة المتبادل ددة ب ددين الط درفين ،وبالت ددالي انت دداء الم ددانع األدب ددي الددذي يجي ددز االس ددتناد إلي دده لس ددما

الشهادة في المعامات بين األقدارب ،ولهدذا فدا تقبدل البيندة الشخحدية إلثبدات الددين المددعى بده مدا دام

أن قيمته تزيد عن النحاب القدانوني المحددد فدي النحدوص القانونيدة سدال ة الدذكر ،ومدا دام أن المددعى

عليه قد اعترض على سما هذه البينة 3ذ.

1ذ ق ت محكمة النقض ال لسطينية في حكم لها أنه إذا دونت االت اقية بين األقارب كتابة فالبينة الش وية ير مقبولة لدحض

شروط االت اقية السندذ .طعن رقم  197لسنة 2111م -جلسة 3ع12ع2112م.

2ذ م لو عواد الق اة ،البينات في المواد المدنية والتجارية ،مرجع سابا ،ص.181

3ذ تمييددز حقددوا أردنددي رقددم 317ع 75ح د حة  881سددنة 1976م ،مشددار إليدده لدددى م لددو ع دواد الق دداة ،البينددات فددي الم دواد المدنيددة

والتجارية ،مرجع سابا ،ص.182
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إال أن دده يؤخ ددذ بع ددين االعتب ددار التعام ددل ب ددين طرف ددي التح ددر الق ددانوني المطل ددوب إثبات دده بالبين ددة

الشخحددية ،ولددي

التعامددل بددين أقددارب أحددد طرفيدده مددع الطددر ااخددر ،إ ددافة إلددى ذلددد ،أن المقحددود

بالتعامل بالكتابة التي تزيل المانع األدبي في معرض اإلثبات بالكتابة هي الكتابة التي تسدبا التحدر

القددانوني المطلددوب إثباتدده ،وليسددت تلددد الكتابددة التددي تعاح دره أو التددي تددأتي متددأخرة عددن تدداريخ وقوعدده،
وكم ددا ي ددزول الم ددانع األدب ددي ب ددين األق ددارب باالعتم دداد عل ددى الكتاب ددة ،فإن دده ق ددد ي ددزول أي ددا إذا تب ددين م ددن

مابسددات الدددعوى أندده لددي

مددا يمنددع الط درفين مددن إعددداد الدددليل الكتددابي 1ذ  ،حيددث إن حددات القربددى

أحيانددا ال تقددوم علددى الثقددة المتبادلددة التددي تقددرر وجددود المددانع األدبددي ،أو إذا تواجددد الخحددام الددذي ين ددي
وجود الثقة بين األقارب ،وفي كل الحاالت فإن تقددير هدذا المدانع مدن عدمده أو زوالده يعدود إلدى قا دي

المو و 2ذ.

وقددد أيدددت محكمددة الددنقض ال لسددطينية هددذا المبدددأ فددي أحددد أحكامهددا ،حيددث أقد بدرت بأندده يجددوز
لددألخ إثبددات حقوقدده بشددهادة الشددهود نحددو أخيدده طبقددا لددنص المددادة 82ذ مددن قددانون أحددول المحاكمددات

الحقوقية العثماني 3ذ.

الفرع ال الث
المانع ا د ي وعالقة المصاهرة
نحددت المددادة 71ع2ذ مددن قددانون البينددات ال لسددطيني علددى عاقددة المحدداهرة حيددث جدداء فيهددا
يعتبر مانعا أدبيا ...بين أحد الزجين وأبوي الزوج وااخر .

1ذ ق ت محكمة النقض ال لسطينية في حكدم لهدا علدى أن مسدألة كدون الق اربدة المددعاة مانعدة مدن الححدول علدى دليدل كتدابي بدالحا

المتندداز فيدده أو يددر مانعددة هددي مددن المسددا ل الواقعيددة التددي تمتلددد محكمددة المو ددو التقدددير فيهددا بددا معقددب لهددا مددن محكمددة الددنقض

طعددن رقددم  254لسددنة 2119م -جلس دة 26ع14ع2111م .وجدداء فددي حكددم آخددر أن حددلة الق اربددة مددن الموانددع األدبيددة التددي تحددول دون
الححول على سند كتابي هي من األمور الواقعيدة التدي تسدتقل بتقدديرها محكمدة المو دو بييدر معقدب مدن محكمدة الدنقض طعدن رقدم

242سنة  -2113جلسة 17ع19ع2115م .وجاء في حكم آخر لمحكمة النقض المحرية إن تقدير قيام المدانع األدبدي مدن الححدول
على دليل كتابي بالحا المتناز فيه هو من المسا ل التي تملد محكمة المو دو تقدديرها ،فدإذا أجدازت المحكمدة اإلثبدات بالبيندة لوجدود

عاقة القربى بين طرفي الخحومة ولظرو

الدعوى ،وكانت القرابة قا مة حقيقية ،فإنها تكون قد بينت بما فيه الك ايدة مدا أسسدت عليده

ق اءها في ذلد جلسدةع6ع 1945طعدن رقدم 116سدنة 13ا ،مشدار إليده لددى عبدد الحميدد الشدواربي ،اإلثبدات بشدهادة الشدهود ،مرجدع

سابا ،ص  323وما بعدها.

2ذ موس ددى أب ددو مل ددوا ،ش ددرا ق ددانون البين ددات ال لس ددطيني ،مرج ددع س ددابا ،ص  ،161م ل ددو عد دواد الق دداة ،البين ددات ف ددي المد دواد المدني ددة

والتجارية ،مرجع سابا ،ص .182إبراهيم المدني ،الشهادة ودورها في اإلثبات المدني والتجاري ،مرجع سابا ،ص.158

3ذ طعن رقم 1ع 2113جلسة 25ع5ع ،2114زة ،فلسطين ،من أحكام محكمدة الدنقض د ارسدة وتعليداع نداظم عوي دة ،سدنة ،2115

مشار إليه لدى سامي مقداد ،اإلثبات بالكتابة ،مرجع سابا ،ص.219
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ومعنى ذلد ،أن المشر ححر قيام المانع األدبي بين الزوج ووالد ووالدة زوجته ،وبدين الزوجدة

ووالددد ووالدددة زوجهددا ،علددى اعتبددار أن هددذه المحدداهرة تحددول مددن الناحيددة الن سددية إثبددات المعددامات فيمددا
بيددنهم بالكتابددة ،إال أن حددلة المحدداهرة فددي يددر ذلددد ،ومهمددا كانددت درجتهددا ،ال تعتبددر فددي ذاتهددا مانعددا

أدبيا يحول دون الححول على دليل كتابي ،بل المرجع في ذلد إلى ظرو

الحال التي تقدرها محكمة

المو و بيير معقب عليها متى كان هذا التقدير قا ما على أسباب سا ية 1ذ .ويخرج من نطاا المانع

األدبي ،أخ وأخت الزوجة والعك ؛ ألن العاقة فيمدا بيدنهم ال تشدكل مانعدا أدبيدا يجيدز اإلثبدات بالبيندة،
إال أنه إذا كانت العاقة الحهرية ال تقوم علدى الثقدة المتبادلدة ،ودرجدوا علدى إفدراغ معداماتهم بالكتابدة،

فا مجال إلعمال االستثناء ،بل يتوجب اإلثبات بالكتابة 2ذ.

الفرع ال ار ع
المانع ا د ي وعالقة الخطو ة
نح ددت الم ددادة 71ع2ذ م ددن ق ددانون البين ددات ال لس ددطيني عل ددى عاق ددة الخاط ددب بالمخطوب ددة –

الخطوبددة -بقولهددا يعتبددر مانعددا أدبيددا...أو بددين الخطيددب وخطيبتدده وفددا الددنص المددذكور ،تك ددي عاقددة
الخطبة لقيام المانع األدبي ،وهذا ما درج عليه العر والعادة في كل من محر وفلسطين.
وقددد أكددد ذلددد ،مددا ورد فددي أحددد أحكددام محكمددة الددنقض المحدرية بقولهددا فتدرة الخطبددة وعلددى مددا

جددرى بدده العددر لهددا سددمتها الخاحددة التددي ت ددرض علددى الخطيبددين وأسدرتيهما سددلوكا حميمددا آيتدده التدوادد
والمجاملددة ،لمددا يسددتهد

بدده كددل طددر

ددر الثقددة وبددث الطمأنينددة لدددى الطددر ااخددر ،وهددو مددا ال

ياءمدده التعامددل بالكتابددة فددي شددأن أداء المهددر أو تقددديم الشددبكة ،ومددا فددي حكمهددا مددن الهدددايا المتعددار

عليهددا ،وهددذه ال تدرة تعددد بددذاتها مانعددا أدبيددا يحددول دون الححددول علددى دليددل كتددابي فددي هددذا الخحددوص،
ويجوز اإلثبات بشهادة الشهود عما بال قرة األولى من المادة 63ذ من قانون اإلثبات 3ذ .

1ذ الطعن رقم 369سنة ا جلسة 21ع12ع.7 1976

2ذ سددامي مقددداد ،اإلثبددات بالكتابددة ،مرجددع سددابا ،ص .219إب دراهيم المدددني ،الشددهادة ودورهددا فددي اإلثبددات المدددني والتجدداري ،مرجددع

سابا ،ص.158

3ذ نقض مدني11عيونيهع ،1993طعن رقم 1169لسنة 59ا.
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المط ب ال اني
ا ر المترتب ع ا المانع ا د ي
متي ثبت قيام المانع األدبي ،يقع على الشخص :مدعى المانعذ عبء إثباتده ،ويكدون ذلدد

بكافة طرا اإلثبات بما فيها البينة والقد ار ن ،سدواء كدان تحدرفا مددنيا تجداوز قيمتده النحداب القدانوني أم

كدان أمد ار يخددال

أو يجداوز مدا هددو ثابدت بالكتابدة ،أو كددان تحدرفا قانونيدا اشددتراط القدانون بدنص خدداص

إثباته بالكتابة ولو لم تجاوز قيمته النحاب القانوني.
حتى إذا ما نهض مدعي العبء بهذا العبء ،جاز الترخيص له في إثبات ذلد األمدر المددعى
أحددا بددالطرا المددذكورة ذاتهددا ،ومتددى تمسددد المدددعي بوجددود المددانع تعددين علددى القا ددي أن يتحقددا مددن

وجود هذا المانع ،تمهيدا إلجابة طلدب إثبدات المو دو األحدلي بالبيندة أو عددمها ،وال يجدوز لده رفدض
هددذا الطلددب دون تحقيددا وجددود المددانع أو عدمدده ،ولكددن ال يجددوز لمحكمددة المو ددو أن تقددرر مددن تلقدداء

أن تق ددي بإحالددة الدددعوى إلددى التحقيددا
ن سددها بقيددام المددانع األدبددي مددن الححددول علددى سددند كتددابي ،و ْ
إلثبات ما ال يجوز إثباته إال بالكتابة ،ألن التمسد بالمدانع األدبدي ال يتعلدا بالنظدام العدام ،وألن المدانع
المقحددود هنددا هددو مددانع نسددبي يختل د

مددن شددخص إلددى آخددر ،ويتحددل بظددرو

التحددر وبالحددات

القا مة بين المتعاقدين ،ويعتبر تقديره مسألة مو وعية ال رقابة فيها لمحكمة النقض 1ذ .

لكددن ثبددوت قيددام المددانع مددن الححددول علددى كتابددة ال يجيددز إثبددات التح درفات الشددكلية :كالهبددة،
والرهن الرسميذ بالبينة ،ألن الشكل ركن في تلد التحرفات ال يكون لها وجود بدونه ،فا ييني إثباتها
بالبينة عن توافر ذلد الشكل ،ولذلد ال يسمو بإثباتها بالبينة ر م ثبوت المانع من الححول على دليدل

كتابي 2ذ.

-

ا ر المترتب ع ا المانع ا د ي يعد أ ارً نس ياً عارضاً:
إن مجددال االسددتثناء المنحددوص عليدده فددي نددص المددادة 71ع2ذ مددن قددانون البينددات ال لسددطيني

يترتب عليه أن المانع الذي يبرر قيام هذا االستثناء لي

مانعا مطلقا وانما هو نسبي عارض ،ال يرجع

1ذ سليمان مرق  ،الوافي في شرا القانون المدني– األدلة المقيدة -مرجع سابا ،ص 575وما بعدها.
2ذ وقد طبقت محكمة االست نا

بالقاهرة ذلدد أي دا علدى إثبدات التحدرفات العقاريدة واجبدة الشدهر ،فقالدت إن اثبدات التعاقدد علدى بيدع

العقار بطريقة الشهود في األحوال الجا ز فيها بالمادة  215من القانوني المدني القديمذ لم يعد جا از بعد القانون رقم  18لسدنة 1923م
وهو الذي استبدل به قانون الشهر العقاري الحالي رقم 114لسنة 1946مذ ،ألنه يتعارض مع مؤدى أحكامه الحريحة ومدع األ دراض

التدي توخاهددا الشددار مددن و دعه ،فالمددانع مددن الححددول علدى محددرر هددو شددرط إجدازة إثبددات بيددع العقددار بالبيندة طبقددا للمددادة 215مدددني

قديمذ حار القول به ير م هوم مع أحكدام قدانون التسدجيل الحدالي ،مشدار إليده لددى سدليمان مدرق  ،الدوافي فدي شدرا القدانون المددني–

األدلة المقيدة -مرجع سابا ،ص 576وما بعدها.
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لطبيعددة التحددر  ،كمددا ذكرنددا فددي المددانع المددادي ،بددل يرجددع إلددى الظددرو

التددي انعقددد فيهددا التحددر ،

فالمقحددود بالمددانع النسددبي العددارض أن اسددتحالة الححددول علددى الكتابددة مقحددورة علددى شددخص معددين
و ارجعة إلى الظرو
وظرو

الخاحة التي تم فيهدا التعاقدد ،فقدد يقدوم المدانع األدبدي بدين شخحدين فدي وقدت مدا

معينة ثم يزول بعد ذلد لتيير الظرو

والعك

ححيو ،كأن يكونا حديقان على و ام يجعل

المددانع األدبددي قا مددا بينهمددا ،ثددم ينقلددب الو ددام إلددى ج ددوة تنهددى المددانع األدبددي ،أو قيددام مددانع مددن تقددديم
المحرر بعد الححول عليه في ظرو

الحقة على التحر 1ذ.

وقد ق ت محكمة النقض المحرية في حكم لها على أن مجال المانع األدبي هو التحرفات
القانونية ،ويترتب على ذلد أن المانع الذي يبرر قيامه لي

التحددر بددل إلدى الظددرو

مطلقا وانما هو نسبي ال يرجع إلى طبيعدة

التددي انعقددد فيهددا أو لحقتدده ،فحددلة النسددب مهمددا كانددت درجتهددا ال تعتبددر فددي

ذاتهدا مانعددا أدبيددا يحدول دون الححددول علددى سدند كتددابي ،بددل المرجدع فددي ذلددد إلدى ظددرو

الحددال التددي

تقدددرها محكمددة المو ددو  ،ومددن ثددم فددإن تقدددير قيددام المددانع األدبددي مددن المسددا ل التددي تسددتقل بهددا تلددد

المحكمة بيير معقب متى كان مبينا على أسباب سا ية 2ذ.

وعلى ذلد ،يخرج مدن نطداا هدذا االسدتثناء ،كمدا ذكرندا األثدر المترتدب علدى المدانع المدادي،

فالوقا ع القانونية التي يمتنع فيها على وجه اإلطاا الححول على دليل كتابي والوقا ع المادية ،يكدون
المانع من الححول على كتابة فيها مانعدا مطلقدا ،يرجدع إلدى طبيعدة الواقعدة ،ولهدذا يجدوز فيهدا اإلثبدات
بجميع الطرا كأحل عام.

1ذ عز الدين الدناحوري ،حامد عكاز ،مرجع سابا ،ص.553

2ذ الطعن رقم  981سنة 47ا -جلسة 25ع2ع1941م ،مشار إليه لدى عبد الحميد الشواربي ،اإلثبات بشهادة الشهود ،مرجع سابا،

ص  .329أنور طلبة ،طرا وأدلة اإلثبات ،مرجع سابا ،ص ،211وق ت محكمدة الدنقض المحدرية فدي حكدم آخدر أن تقددير المدانع
األدبي من الححول على دليل كتابي بدالحا المتنداز فيده ،مدن المسدا ل التدي تسدتقل بهدا محكمدة المو دو بييدر معقدب متدى كدان ذلدد

مبينا على أسباب سا ية الطعن رقم  423سنة 26ا جلسة12ع4ع.12 1962
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الفصل ال الث
الطعن في التصرف القانوني
أ ا

المشر ال لسطيني إلى الحاالت السابقة التي تم ذكرها حالدة اسدتثنا ية أخدرى ،يجدوز

بها اإلثبات بشهادة الشهود ،وهي في حالة الطعن في التحر القانوني بأنه ممنو بموجب القدانون أو
أنه مخال

للنظام العام وااداب العامة ،أو ألنه شابه عيب من العيوب كداليش أو التددلي  ،وسدنتناول

في هذا ال حل بيان هذه الحاالت كا على حدا ،وذلد من خال المبحثين ااتيين:
 الم حث ا ول :الطعن فيي التصيرف أنيه ممنيوع قانونياً أو أنيه مخيالف ل نظيام العيام واآلداب
العامة.

 الم حث ال اني :الطعن في التصرف القانوني الغش أو عيوب اإلدارة.
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الم حث ا ول
الطعن في التصرف أنه ممنوع قانوناً أو أنه مخالف ل نظام العام واآلداب العامة:
نتناول في هذا المبحث الحديث ،عن أن ما يراد إثباته أم ار يخال

القانون أو يخال

النظام

العددام أو ااداب العامددة ،فدإن شددهادة الشددهود تجددوز فددي إثباتدده ،حتددى وان كددان التحددر مددن التحدرفات
التي يوجب القانون إثباتها بالكتابة ،وسنقوم بتو يو ذلد من خال مطلبين على النحو ااتي:
 المط ب ا ول :الطعن منع التصرف وعدم ِ احته



المط ب ال اني :مخالفة التصرف ل نظام العام واآلداب

77

المط ب ا ول
الطعن منع التصرف وعدم ِ احته
نحت المادة 71ع4ذ من قانون البينات ال لسطيني على ما يلي إذا طعن في العقد أنه ممنو

بمقت ى القانون أو مخال

للنظام العام وااداب العامة 1ذ.

وهددذا الددنص يتطددابا مددع مددا جدداء بدده المشددر السددوري فددي قددانون البينددات فددي نددص المددادة
75عجذ ،والتي جاء فيها إذا طعن في العقد بأنه ممنو بالقانون أو مخال

للنظام العام أو ااداب .

وفي سدياا ذلدد ندص المشدر األردندي فدي قدانون البيندات ال قدرة 4ذ مدن المدادة 31ذ علدى مدا
يلي إذا طعن في العقد بأنه ممنو بالقانون أو مخال

للنظام العام او ااداب .

يتبددين مددن هددذه النحددوص أن المشددر ال لسددطيني جدداء متوافقددا مددع مددا نددص عليدده المشددر

للنظددام العددام وااداب العامددة

السددوري واألردنددي فدي اعتبددار العقددد الممنددو بمقت ددى القددانون أو المخددال
يعد من الحاالت االستثنا ية التي يجوز إثباتها بالبينة والق ار ن.

أسل نا القدول بدأن الكتابدة واجبدة إلثبدات التحدرفات القانونيدة التدي تزيدد قيمتهدا عدن مدا تي ديندار
أردنددي أو مددا يعادلهددا بالعملددة المتداولددة قانونددا ،وفددي إثبددات مددا يخددال
كتابي ،لكن األمدر يختلد

فيمدا لدو أن األمدر يتعلدا بإثبدات عقدد مخدال

أو يجدداوز مددا اشددتمل عليدده دليددل
للقدانون وللنظدام العدام وااداب

العامة ،كأن يت و بأن العقد مو و الدعوى نشأ عن عمل ير مشرو قانوندا ،ومخال دا للنظدام العدام

وااداب العامة 2ذ .

إذ إن هذا االت اا – العقد الممنو بمقت ى القانون -ولو كان أحا مما يجب إثباته بالكتابة،
يجوز إثباته بالبينة والق ار ن تسدهيا للكشد

عدن مخال دة القدانون ،وتحقيقدا لر بدة المشدر فدي إبطدال كدل

ات دداا يددر مشددرو  ،ويترتددب علددى ذلددد ج دواز إثبددات عدددم مشددروعية المح دل أو السددبب بالبينددة خافددا

لألحل 3ذ ،سواء أكان اإلثبات من جانب أحد العاقدين الذي وجه االحتيال

د محلحته أم مدن جاندب

أحد ير العاقددين ،أمدا إذا كدان طالدب اإلثبدات هدو العاقدد الدذي حددر منده العقدد الموجده

دد محدلحة

1ذ أي ا نحت المادة 217ذمدن قدانون أحدول المحاكمدات المنيدة اللبنداني علدى مدا يلدي يجدوز اإلثبدات بشدهادة الشدهود مهمدا كاندت

قيمة المدعى به في المواد والحاالت ااتية  -6إذا ثبت وجود تحايل على القدانون إلجدراء عقدد مخدال

للنظدام العدام أو الدنص إل ازمدي ،

وال مقابل لهذه المادة في قانون اإلثبات العراقي ،ألنه من الوقا ع المادية التي يجوز إثباتها بكافة طرا اإلثبات.
2ذ سامي مقداد ،اإلثبات بالكتابة ،مرجع سابا ،ص.223

3ذ ق ت محكمة النقض المحرية في حكم لها أنه إذا كان المطعون عليهم قد تمسكوا بحورية األجرة المبينة بعقود االيجار المبرمدة

بيددنهم وبددين الطدداعنين حددورية تدليسددية مبناهددا اليددش والتحايددل علددى القددانون للتوحددل إلددى اقت دداء أجددرة أكثددر مددن األجدرة القانونيددة ،فإندده

يجوز إثبات هذه الحورية بين العاقدين بطرا اإلثبات القانونية الطعن رقم  12سنة 38ا جلسة 31ع1ع1974
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العاقددد ااخددر ،فددا يقبددل مندده اإلثبددات بالبينددة ،فددإذا ادعددى أحددد العاقدددين حددورية العقددد الظدداهر وأراد أن
يثبددت أن محددل االت دداا الحقيقددي يختل د

عددن المحددل المبددين فددي العقددد ،فددإن كددان المحددل الم دراد إثباتدده

مشروعا وجب إثباته بالكتابة ،وان كان ير مشرو جاز إثباته بالبينة ،وكذلد األمر فيما يتعلا بسبب
االت اا 1ذ.

وتطبيقا لدذلد ،إذا حدرر شدخص علدى ن سده سدندا بمبلدغ ،وذكدر فدي السدند أن القيمدة وحدلته
نقدددا علددى سددبيل القددرض ،ثددم ادعددى عنددد مطالبددة الدددا ن إيدداه بهددذا المبلددغ أن سددبب التعهددد لددم يكددن علددى

سبيل القرض ،وانما كان عربون ح قة لم تتم ،وجب عليه إثبات دعواه بالكتابة ،إما إن ادعى أن سبب
التعهددد رشددوة الدددا ن ليقددوم بعمددل أو ليمتنددع عددن عمددل ممددا يدددخل فددي وظي تدده ،أو أن سددببه تعهددد الدددا ن
بقتل شخص أو بإ واء فتاة جاز له إثبات السبب ير المشرو بالبينة 2ذ .
ويكون من شأن هذا الطعن أن يم
العقددد لددي

حميم وجود العقد ،ألن عدم المشدروعية معناهدا أن يعددم

مددن حيددث اإلثبددات فقددط وانمددا مددن حيددث الوجددود فدديحكم عليدده بددالبطان ،وللوحددول إلددى هددذا

الحكم أجاز النص إثبات ذلد بالبينة الش وية 3ذ  ،فإذا أثبت المدعي عليه أن العقدد نشدأ عدن عمدل يدر

مشددرو وأيدد ذلددد ببينددات شد وية ،واقتنعددت المحكمددة بعدددم المشددروعية ،جدداز لهددا أن تتجاهددل وجددود هددذا
العقد كوسيلة إثبات وتحكم بعدم المشدروعية شدريطة أن يتبدين ذلدد بو دوا فدي أسدباب حكمهدا ،ويمكدن

إثارة هذا الطعن في أية مرحلة من مراحل الدعوى كونه طعنا جوهريا وبالتالي يجوز إثارته أمام محكمة

النقض أي ا إذا تجاهلته محكمة المو و والمحكمة االست نافية 4ذ.

يخلددو قددانون اإلثبددات المحددري مددن نددص مماثددل ،ألن المشددر المحددري يعتبددر التحايددل علددى
القانون واقعة مادية يجوز بحسب األحل إثباتها بشهادة الشهود و ير ذلد من طدرا اإلثبدات ،وهدذا مدا

جرى عليه ق اء محكمة النقض المحرية ،ومما ق ت به أن تقديم تاريخ العقد إلخ اء حدوره أثنداء
عته البا ع هو تحايل على القانون ،يجوز إثباتده فيمدا بدين المتعاقددين بالبيندة والقد ار ن ،وحكدم الورثدة فدي

هذا الخحوص هو حكم مدورثهم ،واذا كدان يبدين مدن االطدا علدى المدذكرة التدي قددمها الطاعندان أمدام
محكمددة االسددت نا

أنهمددا يتمسددكا بدددفا أحددلي يقددوم علددى أن عقددد البيددع مو ددو الند از لددم يحدددر مددن

مورثهما في 11ع11ع1947م ،كمدا ثبدت بده ،وانمدا حددر فدي تداريخ الحدا بعدد إحدابته بالعتده وادخالده
1ذ سليمان مرق  ،الجزء الثاني– األدلدة المقيددة -مرجدع سدابا ،ص .595انظدر أحمدد حدالحية ،القد ار ن ودورهدا فدي اإلثبدات المددني

والتجاري  ،مرجع سابا ،ص.123

2ذ عز الدين الدناحوري ،حامد عكاز ،مرجع سابا ،ص.553

3ذ ق ددت محكمددة الددنقض المحدرية فددي حكددم لهددا أن الحددورة التدليسددية التددي تقددوم علددى اخ دداء رهددن وراء البيددع -وعلددى مددا جددرى بدده

ق اء هذه المحكمة -تعد تحايا على القانون ،بما يترتب عليه بطان البيدع ،وللمتعاقدد أن يثبدت بكافدة الطدرا ومنهدا البيندة والقد ار ن أن

العقد لم يكن بيعا وانما هو على خا

نحوحه يخ ي رهنا الطعن رقم  397سنة 36ا جلسة 27ع4ع 22 1971ص.571

4ذ ناظم محمد عوي ة ،مرجع سابا ،ص.98
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المستشد ى ،وأن المقحددود بتقددديم التدداريخ هددو ت ددادي أثددر الحجددز علددى المددورث ،واسددتدال علددى ذلددد بعدددة

قد ار ن ،ثددم انتهيدا إلددى طلدب إحالددة الددعوى إلددى التحقيدا إلثبددات دفاعهمدا إذا لددم تكتد

المحكمددة بددالق ار ن

المقدمة منهمدا ،وكدان الحكدم المطعدون فيده قدد أ دل الدرد علدى دفدا الطداعنين سدال

البيدان ،ولدم يشدر

إليدده مددع أندده دفددا جددوهري قددد يتييددر بدده وجدده ال درأي فددي الدددعوى ،فإندده يكددون قددد شددابه القحددور فددي

التسبيب 1ذ .

وقددد ق ددت محكمددة الددنقض المح درية أي ددا بددأن ال دوارث الددذي يطعددن فددي تحددر حددادر مددن

مورثدده فددي حددورة بيددع منجددز بددأن حقيقتدده وحددية ،واندده قحددد االحتيددال علددى قواعددد اإلرث المقددررة شددرعا

إ ار ار بحقه فيه ،يجوز له اثبات هذا االحتيال بأي الطرا القانونية 2ذ.

كما ق ت في حكم آخر لها أن لقا ي المو و سلطة تامة في استخاص عناحر اليدش

من وقا ع الددعوى وتقددير مدا يثبدت بده هدذا اليدش ومداال يثبدت دون رقابدة عليده مدن محكمدة الدنقض فدي
ذلد ما دامت الوقا ع تسمو به

3ذ

.

كددذلد يجددوز إثبددات مددا يخددال

الكتابددة بالبينددة والقد ار ن إذا كددان السددبب الحقيقددي الددذي تخ يدده

الكتابة هو حدور العقد أثناء الحجز على المددين ،أو قيدام عاقدة يدر شدرعية بدين المددين والددا ن ،أو

تخ يض ثمن المبيع هربا من القوانين واإلجراءات القانونية أو هربا من اتخاذ إجراءات التن يذ ،أو تمييز
1ذ نقددض 22ع6ع 1971طعددن 465

36ا .مشددار إليدده لدددى محمددد مطددر ،مرجددع سددابا ،ص ،165وق ددت أي ددا بأندده وان كددان

األحددل عدددم خ ددو أج درة األمدداكن المددؤجرة م روشددة األثدداث مددن عنددد مؤجرهددا للتحديددد القددانوني ،إال أن شددرط ذلددد أال يكددون تأجيرهددا

م روشة حوريا كما لو و ع فيها المؤجر أثاثا تافها قديما بقحد التحايل على القانون والتخلص من قيدود األجدرة فيلدزم العتبدار المكدان

مؤج ار م روشا حقيقة أن يثبت أن اإلجارة شملت فوا من عة المكان في ذاته م روشات أو منقوالت معيندة ذات قيمدة تبدرر تيليدب من عدة

تلد الم روشات أو المنقوالت على من عة معينة خالية العين واال اعتبرت العين مؤجرة خالية وتسري عليها احكام قانون إيجار األمداكن،
لما كان ذلد وكان لمحكمة المو و تقدير جدية ال رش أو حوريته في
ق ا ية إذا العبرة بحقيقة الحدال ال بمجدرد وحد

وء ظرو

الدعوى ومابستها ومدا تسدتنبطه منهدا مدن قد ار ن

العدين فدي العقدد بأنهدا مدؤجرة م روشدة ،وكدان يجدوز إثبدات التحايدل علدى زيدادة األجدرة

بكافة طرا اإلثبات ،وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنده أقدام ق داءه بتحقيدا األجدرة علدى سدند ممدا أثبتتده المعايندة مدن أن
األثاث الذي زودت به الشقتان ال يتناسب مدع تأثيثهمدا كمحدنع لحقا دب السديدات حسدب اليدرض الدذي أجرتدا مدن أجلده واسدتخلص قيدام

التحايل على أحكام القانون ،فإن ما انتهى إليه الحكم في هذا الشأن استخاص سا غ من محكمة المو و في حددود سدلطتها التقديريدة
في فهم الواقع وتقدير الدليل وال مخال دة فيده للقدانون نقدض 8ع2ع1978م الطعدن رقدم 44 286ا ،والطعدن رقدم 767

14ع2ع1981م ،مشار إليه لدى محمد مطر ،مرجع سابا ،ص.165

47ا جلسدة

2ذ نقددض م دددني  11مددايو  1951مجموع ددة أحك ددام الددنقض  ، 149-494-1مش ددار إليدده عب ددد الحمي ددد الش دواربي  ،اإلثب ددات بش ددهادة

الشهود ،مرجع سابا ،ص .255

3ذ نقدض مددني 9فب اريددر  1956مجموعدة أحكددام الدنقض  23-168-7مجلدة المحامدداة  ،163-318-37وقدررت أي ددا أنده ال يجددوز

التمسددد بج دواز إثبددات مددا يخدال

المكتددوب بييددر الكتابددة لوجددود تحايددل علددى القددانون أو قيددام الحددورية التدليسددية ألول مدرة أمددام محكمددة

النقص ،بل يجب أن يكون تم التمسد بذلد أوال أمام محكمة المو و

نقدض مددني  31مدار  1972مجموعدة أحكدام الدنقض -23

 91-585مشار إليه لدى سليمان مرق  ،الوافي في شرا القانون المدني– األدلة المقيدة ،مرجع سابا ،ص.599
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بعددض الورثددة علددى الددبعض ااخددر ،أو يددر ذلددد مددن األسددباب يددر المشددروعة المخال ددة للنظددام العددام

وااداب العامددة ،علددى أندده يجددب أن يعددزز االدعدداء بوجددود تحايددل علددى القددانون قيددام ق د ار ن قويددة تجعددل
وقوعه محتما ،حتى يمكن الترخيص بعد ذلد في إثبدات التحايدل بالبيندة الشخحدية والقد ار ن علدى وجده

حاسددم ،وننتهددي مددن معالجددة هددذه المسددألة إلددى أمدرين ،األول أندده ال يك ددي فددي إثبددات مددا يخددال

الكتابددة

بالبينة ،وبالق ار ن أن يدعى المتعاقد حورية العقد أيا كدان سدبب هدذه الحدورية ،بدل يجدب أن يكدون هدذا

السددبب يددر مشددرو لمخال تدده للنظددام العددام ،أمددا إذا كددان السددبب مشددرو  ،فددا يجددوز للمتعاقددد أن يثبددت

حورية العقد المكتوب إال بالكتابة ،الثاني أن الحكم الذي نحن بحدده -جواز اإلثبات بالبينة وبدالق ار ن
لوجددود تحايددل علددى القددانون -وان كانددت تطبيقاتدده فددي الكثدرة اليالبددة منهددا كمددا رأينددا فددي نطدداا إثبددات مددا
يخددال

الكتابددة ،إال أن ذلددد ال يمنددع مددن ورود تطبيقددات لدده فددي نطدداا إثبددات وجددود التحددر القددانوني

ن سدده ،فيكددون واردا علددى الشددا األول مددن قاعدددة وجددوب الدددليل الكتددابي ،ويقددع ذلددد عنددد إثبددات الوفدداء،
فمن وفي بدين ير مشرو  ،وأراد استرداد ما وفى به ،جاز له أن يثبت الوفاء -وهو تحدر قدانوني-
بالبينة وبالق ار ن ،ولو زادت قيمته على النحاب القانوني ،لوجود تحايل على القانون 1ذ.

ويتفييق ال اح يث :مددع ال درأي القا ددل بددأن المشددر ال لسددطيني لددم يوفددا فيمددا ذك دره فددي المددادة
71ع4ذ ألن األمر ال يتعلا بقاعدة ال يجوز إثبات ما خال

الكتابة إال بالكتابة ،ويدرد ذلدد إلدى وجدود

احتيددال علددى القددانون فددي حالددة إب درام تحددر قددانوني ممنددو قانونددا أو يخددال

النظددام العددام أو ااداب،

ووجه االحتيال تواطؤ بين المتعاقدين على مخال ة قواعد قانونية آمرة ،واخ اء المخال ة بتحر قدانوني

مشرو  ،وهذه هي الحورية ،حيث يوجد تحدر حقيقدي ممندو قانوندا ،وتحدر حدوري مشدرو يسدتر

التحددر الحقيقددي ،مثددل أن يكددون سددبب الدددين قمددا ار ويكتددب المتعاقدددان فددي التحددر أن سددبب الدددين
قر ا ،فيمكن للمدين أن يثبت بشهادة الشهود والق ار ن أن سبب الدين قما ار ،ولدي

قر دا وال يدرد ذلدد

إلى أنه يثبت واقعة مادية ،فالتحر القانوني قدا م بالنسدبة لطرفيده ،وانمدا تدرد حريدة اإلثبدات إلدى وجدود

سبب ير مشرو للتحر القانوني كالمقامرة أو ربا يراد إخ اءه احتياال على القانون ،وفي حالة وجود
احتيال على القانون يجوز إثبات ذلد بكافة طرا اإلثبات 2ذ .

1ذ عبد الحميد الشواربي ،اإلثبات بشهادة الشهود ،مرجع سابا ،ص .256,255
2ذ موسى أبو ملوا ،شرا قانون البينات ال لسطيني ،مرجع سابا ،ص .163
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المط ب ال اني
مخالفة التصرف ل نظام العام واآلداب
يقحددد بالنظددام العددام ،مجموع دة المحددالو األساسددية التددي يقددوم عليهددا كيددان المجتمددع ،س دواء

أكانت محدالو سياسدية أم اجتماعيدة أم اقتحدادية ،حيدث تقدوم فكدرة النظدام العدام علدى أسدا

المحدلحة

العامة ،والتي يقحد بها كل ما يتعلا بالنظام األساسدي للمجتمدع ،ممدا يعندي وجدوب احتدرام األفدراد لكدل
ما يتعلا بالنظام العام ،حتى ولدو

العام يقع باطا ال أثر له.

دحوا بمحدالحهم الخاحدة ،وكدل ات داا خداص بيدنهم يخدال

النظدام

ويقحد بااداب العامة ،مجموعة القواعد الخلقية السا دة في المجتمدع فدي زمدن معدين ،لدذلد

تعتبر فكرة ااداب العامة الشا الخلقي ،وفكرة النظام العام وااداب العامة فكدرة مرندة ونسدبية ومتطدورة،
فهي تختل

من مجتمع اخر ومن عحدر اخدر وفقدا لألفكدار السدا دة فدي المجتمدع ،فمدا يعتبدر مخال دا

للنظددام العددام وااداب العامددة فددي مجتمددع معددين قددد ال يعتبددر كددذلد فددي مجتمددع آخددر ،ومددا يعتبددر اليددوم

مخال ا للنظام العام وااداب العامة قد ال يعتبر كذلد في المستقبل 1ذ.

حيددث إن معيددار النظددام العددام وااداب هددو معيددار مو ددوعي عددام ينظددر فيدده إلددى المجتمددع ومددا

تعددار عليدده النددا  ،وال ينظددر فيدده إلددى فددرد معددين ،وال يجددوز للقا ددي أن ي سددر النظددام العددام وااداب

بطريقته الخاحة وعلى مزاجه الشخحي ،بل عليه أن ي سر هذا الم هوم بالت سير الما م لروا العحدر
وآداب دده ف ددي نظ ددر المجتم ددع ومح ددالحه العام ددة ،فالقا ددي ه ددو بمثاب ددة المش ددر  ،أم ددا فكد درة ااداب العام ددة

فمعياره ددا الن ددامو
مو وعي 2ذ.
يخال

األدب ددي وم ددا تع ددار علي دده الن ددا  ،وح ددار ج ددزءا م ددن أخاقه ددم ،وه ددو أي ددا معي ددار

والقاعدة أن ما يخال

النظام العام يكون باطا ،وان االحتيال على القانون ينطوي علدى مدا

النظام العام ،فيجوز لمن أراد أن يتمسدد بده أن يثبتده بجميدع طدرا اإلثبدات 3ذ ،ال فدرا فدي ذلدد

بين المتعاقدين واليير ،وتطبيقا لذلد ق ت محكمة النقص المحرية بأن إثبات اليش والتحايدل جدا ز
1ذ إياد جاد الحا ،المدخل إلى علم القانون الجزء الثاني – نظرية القانون ذ ،الطبعة األولى ،سنة 2113م 86 ،وما بعدها.
2ذ ناظم محمد عوي ة ،مرجع سابا ،ص.98

3ذ تطبيق ددا ل ددذلد ق ددت محكم ددة التميي ددز األردني ددة أن الق ددانون يجي ددز إثب ددات الواقع ددة ي ددر المش ددروعة المخال ددة للنظ ددام الع ددام بالبين ددة

الشخحية تمييز حقوا رقم 168ع 95ح حة 217عدد  8 -5سنة سابعة -مجلة نقابة المحامين النظامين كما قدررت أي دا أن البيندة

الشخحدية تقبدل إلثبدات الربدا ال داحش عمدا بدال قرة 4ذ مدن المددادة 31ذ مدن قدانون البيندات األردندي ،تمييدز حقدوا رقدم 123ع 63سددنة

1963م ،وعليه فإن االدعاء باحتواء سند الدين على فا دة فاحشة يت من الطعن بمخال دة النظدام العدام ،ممدا يجدوز اثباتده بجميدع طدرا

اإلثبات وان حرص الدا ن على اخ اء مخال ته للنظام العام بنص خاص في العقد ال يمنع من إثبات هذه المخال ة بجميع طرا اإلثبدات
ومنها الشهادة .مشار إليه لدى عبا

العبودي  ،شرا أحكام قانون البينات ،مرجع سابا ،ص.161
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قانونا لكل من المتعاقدين بجميع الطرا القانونيدة بمدا فيهدا البيندة والقد ار ن ،وذلدد فدي دعدوى تتعلدا ببيدع
يخ ددي رهن ددا ،وق ددد قحددد ب دده التحاي ددل عل ددى القددانون توح ددا إل ددى تحقي ددا أ دراض ي ددر مش ددروعة ،وه ددي
االستياء على ربا فاحش ،ثم تملد األطيان بيير اتخاذ اإلجراءات التن يذية وبثمن بخ

1ذ .

وفي حكم آخر ق ت محكمة النقض السورية بأن سند المجاملة يمكن إثبدات عكد

فيه عن طريا البينة ألن تحريره يخال

مدا ورد

النظام العام ويزعز الثقة التجارية 2ذ  ،بحيث إنه إذا كان العقد
ددد السددند الرسددمي وبددين

ممنوعددا -كددالبيع الددذي يخ ددي رهنددا -جدداز إثبددات المخال ددة بكددل الوسددا ل حتددى

المتعاقدين 3ذ.

يددر أن المحدداكم لددم تمنعهددا ر بتهددا فددي تسددهيل الكش د

عددن مخال ددات القددانون أو مخال ددة

النظام العام بإجازة إثباتها بالبينة والق ار ن ،من أن تتشدد في اقتناعهدا بوقدو هدذه المخال دات ،فلدم تكتد

فدي الددب األحدوال باإلثبددات بالبينددة لمددا قددد يددؤدي إليدده ذلددد مددن ثبددوت مخال ددة للنظددام العددام وأمددور يددر
مشروعة ال يكون لها أحل مطلقدا ،وانمدا اشدترطت وجدود قد ار ن ق دا ية تعدزز البيندة فدي إثبدات مخال دة
القددانون أو مخال ددة النظددام العددام أو أمددارات تددرجو احتمددال أن العقددد الظدداهر ينطددوي علددى عمددل يددر

مشرو  ،فق ت م ار ار بأن مجرد االدعاء بوجود ربا فاحش ال يك ي لقبول اإلثبات بالبينة ،بل ال بد أن
تكون تمت ق ار ن قوية على وجوده 4ذ.

وقدد جدرى كثيدر مدن ال قهداء علدى ذكدر حالدة مخال دة النظدام العدام وااداب العامدة ،باعتبارهدا
استثناء يرد حيث تجب الكتابة في اإلثبات ،فيجدوز إثباتده اسدتثناء بالبيندة والقد ار ن حتدى ولدو زادت قيمدة
التحر على النحاب القانوني المحدد أو كان ثابتا بالكتابة ،ولكن الحقيقة هو أن مخال ة النظام العام
وااداب العامة واقعة مادية يجوز إثباتها على وجه الدوام بكافة طرا اإلثبات 5ذ.

وهنددا نجددد أن المشد بدر ال لسددطيني لددم يكددن موفقددا فددي نددص المددادة 71ع4ذ عندددما قددال أندده
ممنددو بمقت ددى القددانون أو مخددال للنظددام العددام وااداب العامددة وذلددد ألن المشددر هنددا طددرا شددي ين
أحددهما يددخل فددي ااخدر ،وأفددرد شدي ا ال يحتدداج إلدى اإلفدراد ،فكدل مددا هدو مخددال

العامة ممنو بمقت ى القانون ،ولكن لي

كل ما هو مخال

للقانون مخال

للنظدام العددام وااداب

للنظدام العدام ،وذلدد ألنده

1ذ نقض مدني في 25مايو 1944م ،مشار إليه لدى عبد المنعم الحدة ،مرجع سابا ،ص.281

2ذ إن سددند المجاملددة ال يوجددد مقابلدده أي التدزام بذمددة موقعدده وأن اليايددة مندده هددي تمكددين المسددت يد مندده مددن اسددتعمال اإلم دداء التجدداري

لموقعدده بقحددد خحددمه لدددى المحددار فهددو باطددل لمخال تدده النظددام العددام ،مشددار إليدده لدددى م لددو الق دداة ،البينددات فددي الم دواد المدنيددة

والتجارية ،مرجع سابا ،ص .188

3ذ نقض مدني سوري قرار  1743أسا

 249تاريخ 1965-8-9م المحامون  ،1965ص ،411اجتهاد .587

4ذ سليمان مرق  ،الجزء الثاني – األدلة المقيدة -مرجع سابا ،ص.613

5ذ عبددد المددنعم الحدددة ،مرجددع سددابا ،ص .281انظددر أحمددد حددالحية ،القد ار ن ودورهددا فددي اإلثبددات المدددني والتجدداري  ،مرجددع سددابا،

ص.124
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لي

كل القواعد متعلقة بالنظام العام ،ومن األمثلدة علدى ذلدد بيدع ملدد الييدر فهدو بيدع مخدال

وقابل لإلبطال ولكنه ال يخال

للقدانون

النظام العام ،حيث إنه ومن طبيعة عقد البيع أنه ناقل للملكية ،ومن ثم

لكي يكون البا ع قاد ار على نقل الملكية للمشتري ،يجب أن يكون مالكا للمبيع وقت البيع ،ف اقدد الشديء
ال يعطيدده ،وقددد أكدددت هددذه القاعدددة العامددة فددي نددص المددادة 496ذ مددن القددانون المدددني ال لسددطيني رقددم
4ذ لسددنة 2112م حيددث نحددت علددى  -1إذا بددا شددخص ملددد ي دره بييددر إذندده جدداز للمشددتري أن

يطلب إبطال البيع -2 .يكون األمر كذلد ولو وقع البيع علدى عقدار ،سدجل العقدد أو لدم يسدجل -3.ال
يسددري هددذا البيددع فددي حددا مالددد العددين المبيعددة ولددو نددزل المشددتري عددن حقدده فددي طلددب إبطددال العقددد 1ذ ،

ونحددت المددادة 466ذ مددن القددانون المددني المحددري بأندده إذا بددا شددخص شددي ا معينددا بالددذات وهددو ال
يملكه فللمشتري الحا في طلب إبطال البيع ،ويكون األمر كذلد ولو وقع البيع على عقدار أعلدن أو لدم
يعلن ببيعه ويقابلها في القانون المددني الج از دري المدادة 397ذ وهدي ن د

حديا ة المدادة 466ذ مدن

القانون المدني المحري وتقابلها المادة 551ع1ذ من القانون المدني األردني حيدث تقدول  -1إذا بدا

شخص ملد يره بيير إذنه جاز للمشتري أن يطلب فسخ البيع 2ذ .

يت و من النحوص السابقة أن بيع ملد اليير هو بيع مخال

للقانون وبيع قابدل لإلبطدال

من جهة المشتري ،أما من جهة المالد الحقيقي فإن هذا البيع ال يسري في حقه 3ذ ،ولكن ومع ذلد فا
يحل هذا البيدع لدرجدة أن يكدون مخال دا للنظدام العدام وااداب العامدة ،فكدل مخدال

للقدانون لدي

شدرطا

أن يكون مخال ا للنظام العام وااداب العامة.
وبدالر م مددن ذلددد نجددد أنواعدا مدن البيددو مخال ددة للقددانون وفددي ن د

الوقددت مخال ددة للنظددام العددام

وااداب العامددة ،ومددن األمثلددة علددى ذلددد البيددع بقحددد الحرمددان مددن المي دراث ،حي دث يعددد هددذا النددو مددن

البيو مخدال

للقدانون ،وفدي ن د

الوقدت مخال دة للنظدام العدام وااداب العامدة ،ومدن ذلدد مدا ق دت بده

محكمدة الددنقض المحدرية فدي حكددم لهددا حيدث نحددت علددى أن االت داا الددذي ينطددوي علدى التحددر فددي
حا االرث قبل ان تاحه لحداحبه واسدتحقاقه إيداه ،أو يدؤدي إلدى المسدا

بحدا االرث فدي كدون اإلنسدان

1ذ يتبين من هذه المادة أن المشر ال لسطيني يشترط عدة شروط في بيع ملد اليير لكي يكون كذلد وهي  -1أن يكون المبيدع معيندا

بالددذات -2.أن يكددون المبيددع مملوكددا لشددخص يددر البددا ع والمشددتريذ .لاسددت ادة أكثددر انظددر خليددل أحمددد حسددن قددداده ،الددوجيز فددي شددرا
القانون المدني ال لسطيني ،الكتاب األول عقد البيعذ ،سنة 1997م ،ص 444وما بعدها .انظر محمود عبدالرحمن محمدد ،الدوجيز فدي

عقد البيع ،دار النه ة العربية للطباعة والنشر ،القاهرة ،سنة 2111م ،ص.84

2ذ قد نحت مجلة األحكام العدلية على ذلد في نص المادة 95ذ حيدث جداء فيهدا األمدر بالتحدر فدي ملدد الييدر باطدل  ،ونحدت

المدادة 96ذ مدن المجلدة علدى أنده ال يجدوز أن يتحددر فدي ملدد الييدر بييدر إذنده  ،ولاسددت ادة أكثدر فدي هدذا المو دو انظدر ،أيمددن
محمد حسين= =ناحر ،بيع ملد اليير رسالة ماجستيرذ دراسة مقارنة في
جامعة النجاا الوطنية ،سنة2116م ،ص 17وما بعدها.

دوء القدانون الو دعي وال قده اإلسامي رسدالة ماجسدتيرذ،

3ذ لاست ادة أكثر انظر ،محمود عبدالرحمن محمد ،الوجيز في عقد البيع ،مرجع سابا ،ص 88وما بعدها.
84

وارثددا أو يددر وارث وكوندده يسددتقل بدداإلرث أو يشدداركه فيدده ي دره هددو ات دداا مخددال

للنظددام العددام ويعددد

تحايا على قواعد الميراث فيقع باطا بطانا مطلقا ال تلحقه اإلجازة ،ويتاا إثباته بكافة طدرا اإلثبدات

ولو كان الوارث طرفا في االت اا 1ذ.

وفددي حكددم آخددر ق ددت ذات المحكمددة ب دأن الطعددن مددن ال دوارث فددي عقددد البيددع الحددادر مددن

المورث بأنه في حقيقته وحدية ،وأنده لدم يددفع فيده ثمندا خافدا لمدا ذكدر فيده ،إنمدا يعدد طعندا منده بحدورة
هذا العقد حورية نسبية بطريا التستر ،ومن حقه كوارث أن يثبت الدفا بجميع طرا اإلثبات بما فيها

البينة ،ألن التحر يكون في هذه الحالة قد حدر إ ار ار بحقه في اإلرث الذي تتعلا أحكامه بالنظام
العام فيكون تحايا على القانون 2ذ.

بددالنظر إلددى الس دوابا الق ددا ية السددابقة نجددد أن البيددع بقحددد الحرمددان مددن المي دراث هددو مددن

البيددو الممنوعددة قانونددا ،وقددد حكمددت النحددوص القانونيددة ببطاندده ،لددذلد فهددو بيددع مخددال
ذات الوقت مخال

للنظام العام وااداب العامة.

1ذ الطعن رقم 125سنة 34ا جلسة 21ع11ع1967م،
2ذ الطعن رقم  551سنة 34ا جلسة 2ع1ع1969م.
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للقددانون وفددي

الم حث ال اني
الطعن في التصرف القانوني عيوب اإلرادة
نتندداول فددي هددذا المبحددث ،بيددان التحددر القددانوني الددذي يشددوبه عيددب مددن عيددوب اإلرادة،

فيحبو بذلد مستثنى مدن اإلثبدات بالكتابدة وجداز إثباتده بكدل طدرا اإلثبدات ،وسدنقوم بتو ديو ذلدد مدن

خال المطالب ااتية:

 المط ب ا ول :الطعن حصول التصرف إرادة معي ة.

 المط ب ال اني :تقييم المشرع الف سطيني فيما أورده في عيوب اإلرادة.
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المط ب ا ول
الطعن حصول التصرف إرادة معي ة
الظرو

نح ددت الم ددادة 71ع5ذ م ددن ق ددانون البين ددات ال لس ددطيني عل ددى أن دده  ..إذا طع ددن ف ددي العق ددد ب ددأن
التي أحاطت بتنظيمه قد شابها ش أو تدلي

أو إكراه أو عيب آخر من عيوب اإلرادة .

يتبددين مددن هددذا الددنص أندده يجددوز اإلثبددات بشددهادة الشددهود فيمددا كددان يجددب إثباتدده بالكتابددة إذ
طعددن بتحددر قددانوني بموجددب عقددد شددابه عيددب مددن عيددوب اإلرادة أو ددش أو تدددلي

هذه األمور مانعة بطبيعتها من أخذ مستند كتابي يدل عليها.

أو إكدراه ،إذا أن

فقد تكون اإلرادة موجودة ولكنه شابها عيب يجعدل العقدد قدابا لإلبطدال ،وعيدوب اإلرادة هدي

اليلددط والتيريددر واإلك دراه واالسددتيال وعليدده إذا كانددت اإلرادة موجددودة إال إنهددا يددر سددليمة لعيددب شددابها

من هذه العيوب ،فإن العقد يكون قابا لإلبطال لمحلحة المتعاقد الذي شاب إرادتده العيدب بحيدث يحدا
له أن يرفدع دعدوى أمدام الق داء يطلدب فيهدا الحكدم بدبطان العقدد بسدبب العيدب الدذى اعتدرى إرادتده وأن

يثبت ذلد بكافة طرا اإلثبات 1ذ.

نتحدث هنا عن عيوب اإلرادة بشيء من اإليجاز حيث يأتي في مقدمتها اليلط ،وهدو عبدارة

عدن وهددم يقددوم فددي ذهددن المتعاقددد يحددور لدده األمددر علددى يددر حقيقتدده ،وينشددأ لديدده اعتقدداد خدداطئ يدفعدده

للتعاقددد ،وعليدده فددإن إقدددام المتعاقددد علددى إب درام العقددد يكددون وليددد الددوهم الددذي نشددأ فددي ذهندده ،ويعتبددر هددو
الدافع إلى إبرام العقد بحيث لوال االعتقاد الخاطئ لما أقدم المتعاقد على إبرام العقد 2ذ.
واليلط الذي نقحده كعيب من عيوب اإلرادة هو اليلط الجوهري

3ذ

الذي سبا تعري ه وبناء

عليه ال بد من توافر عدة شروط في اليلدط حتدى يعتبدر عيبدا مدن عيدوب اإلرادة ومدن أهدم هدذه الشدروط

هو أن يكون اليلط جوهريدا ،وهدو اليلدط الدذي بلدغ حددا مدن الجسدامة بحيدث لدو لدم يقدع فيده المتعاقدد لمدا

1ذ سددامي مقددداد ،اإلثبددات بالكتابددة ،مرجددع سددابا ،ص .223انظددر إيدداد جدداد الحددا ،المدددخل إلددى علددم القددانون الجددزء الثدداني – نظريددة

الحاذ ،الطبعة الثانية ،سنة 2115م ،ص.237

2ذ إياد جاد الحا ،النظرية العامة لالتزام ،مرجع سابا ،ص.136

3ذ تددنص المددادة 119ذ مددن القددانون المدددني ال لسددطيني علددى أندده  -1إذا وقددع المتعاقددد فددي لددط جددوهري جدداز لدده أن يطلددب إبطددال

العقد ،إن كان المتعاقدد ااخدر قدد وقدع مثلده فدي هدذا اليلدط ،أو كدان علدى علدم بده ،أو كدان مدن السدهل عليده أن يتبينده -2.يجدوز فدي

عقدود التبرعدات طلددب إبطدال العقدد دون اعتبددار لعلدم المتعاقدد ااخددر بداليلط  .وتدنص المددادة 123ذ علدى أنده  -1لددي

لمدن وقدع فددي

اليلددط أن يتمسددد بدده علددى وجدده يتعددارض مددع مددا يق ددي بدده حسددن النيددة -2.يبقددى المتعاقددد ملزمددا بالعقددد الددذي قحددد إب ارمدده ،إذا أظهددر

الطر ااخر استعداده لتن يذ هذا العقد .
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أقدم على إبرام عقد البيع 1ذ  ،أما الشرط الثاني فهو أن يتحل هذا اليلط بالمتعاقد ااخر ،ويكون كذلد

إذا دخل اليلط منطقة العقد بحيث يكون مشتركا ،أو إذا كدان المتعاقدد ااخدر علدى علدم بده أو كدان مدن
السدهل عليده أن يعلدم بدده ،وهندا جداز للمتعاقدد ااخددر الدذي وقدع فدي اليلددط أن يطالدب بإبطدال العقدد ،أمددا
الشرط الثالث واألخير فهو عدم التمسد باليلط على وجه يتعارض مع حسن النية ،بحيدث يقت دي هدذا
المبدددأ عدددم التمسددد بدداليلط كوسدديلة إلبطددال العقددد إذا عددرض المتعاقددد ااخددر تن يددذ العقددد الددذي أراد مددن

وقع في اليلط أن يبرمه ،ويعد هذا الحكم تطبيقا من تطبيقات نظرية التعس

في استعمال الحا ،فمثا

إذا عرض با ع التمثال على المشتري أن يسلمه التمثال األثدري الدذي ير دب فدي شد ار ه ف دي هدذه الحالدة

ال يحا للمشتري أن يبطل العقد 2ذ.

أم ددا العي ددب الث دداني م ددن عي ددوب اإلرادة فه ددو التيرير الت دددلي ذ ومعن دداه ه ددو اس ددتعمال وس ددا ل

احتياليددة مددن شددأنها إيهددام المتعاقددد ااخددر ،وخلددا اعتقدداد خدداطئ لديدده علددى خددا

الحقيقددة ،ممددا يدفعدده

للتعاقد ،وعليه فإن التيرير بحد ذاته ال يعتبر عيبا من عيوب اإلرادة ،وانما يعتبدر كدذلد لمدا يدؤدي إليده
من لط يتمثل باعتقاد خداطئ يقدوم فدي ذهدن المتعاقدد بسدبب الوسدا ل االحتياليدة التدي قدام بهدا المتعاقدد

ااخر وهذا يعني أن قابلية العقد لإلبطال تنشأ بسبب اليلط الذي شاب إرادة المتعاقد 3ذ.

ويشترط لوجود التيرير كعيب من عيوب اإلدارة استعمال الوسا ل االحتيالية بنية الت ليل ،وأن

تددؤدي هددذه الوسددا ل االحتياليددة إلددى إب درام العقددد ،ول دوال هددذه الوسددا ل لمددا أقدددم المتعاقددد ااخددر علددى إب درام

العقد 4ذ ،وأخي ار أن يدخل هذا التيرير منطقة العقد ،وبطبيعة الحال يدخل التيريدر منطقدة العقدد إذا كدان
حاد ار من المتعاقد ااخر ،وكان المتعاقد ااخر على علم به وقت التعاقدد أو كدان الم دروض أن يكدون

على علم به 5ذ ،فمثا عقد الك الة يبرم بين الدا ن والك يل وال يعتبر المددين طرفدا فدي عقدد الك الدة ،فدإذا
تم إبرام عقد الك الدة بنداء علدى تيريدر حدادر مدن المددين حدور فيده المددين للك يدل ماءتده الماليدة علدى
1ذ تنص المادة 121ذ من القانون المدني ال لسطيني على أنه  -1يكدون اليلدط جوهريدا إذا بلدغ حددا مدن الجسدامة بحيدث يمتندع معده

المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا اليلط -2.يعد اليلط جوهريا على األخص :أ -إذا وقع في ح ة للشيء تكون جوهريدة فدي

اعتبار المتعاقدين أو يجب اعتبارها كذلد لما ياب

العقد من ظدرو

ولمدا ينبيدي فدي التعامدل مدن حسدن النيدة .ب -إذا وقدع فدي ذات

المتعاقد أو في ح ة من ح اته ،وكانت تلد الذات أو هذه الح ة السبب الر ي

في التعاقد .

2ذ إي دداد ج دداد الح ددا ،النظري ددة العام ددة لالتد دزام ،مرج ددع س ددابا ،ص .173انظ ددر أن ددور حم دددان الش دداعر ،النظري ددة العام ددة لالت ازم ددات

المحادر -األحكامذ ،الطبعة األولى ،سنة 2119م ، ،ص 59وما بعدها.

3ذ موسى أبو ملوا ،شرا القانون المدني األردني محادر االلتزامذ ،مرجع سابا.134 ،

4ذ تنص المادة 124ذ من القانون المدني ال لسطيني على أنه  -1يجوز إبطدال العقدد للتيريدر إذا كاندت الحيدل التدي لجدأ إليهدا أحدد

المتعاقدين أو نا ب عنه ،من الجسامة بحيث لوالها لما أبرم الطر الثاني العقد -2.يعد تيريد ار تعمدد السدكوت إلخ داء أمدر إذا ثبدت أن

الميرر به ما كان ليبرم العقد لو علم به -3.يجوز للميرر به المطالبة بالتعويض إن كان له مقت ى.

5ذ تددنص ال ق درة األولددى مددن المددادة 125ذ مددن القددانون المدددني ال لسددطيني علددى أن إذا كددان التيريددر حدداد ار مددن يددر المتعاقدددين

وأثبت الميرر به أن المتعاقد ااخر كان يعلم بالتيرير وقت العقد أو كان من الم روض أن يعلم به ،جاز له إبطال العقد.
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خا

الحقيقة مستعما مستندات مزورة ،فإن عقد الك الة يكون قابا لإلبطال لمحلحة الك يدل ر دم أن

الدا ن لم يقم بأعمال التيرير بل قام بها المددين بشدرط أن يكدون الددا ن علدى علدم بدالتيرير أو كدان مدن

الم روض عليه أن يعلم به 1ذ.

أمددا العيددب الثالددث مددن عيددوب اإلرادة فهددو عيددب اإلك دراه ،وهددو عبددارة عددن رهبددة تقددوم فددي ن د

المتعاقددد تدفعدده للتعاقددد ،وعليدده يعتبددر اإلكدراه عيبددا مددن عيددوب اإلرادة بسددبب الحالددة الن سددية التددي وحددل
إليها المتعاقد ،والناجمة عن استعمال وسا ل إكراه من قبل المتعاقد ااخر ،خلقت في ن سده رهبدة دفعتده

للتعاقد ،وهذا يعندي أن اإلكدراه الدذي يعتدد بده كعيدب مدن عيدوب اإلرادة هدو اإلكدراه المعندوي الناشدئ عدن
اسددتعمال وسددا ل تهديددد بإيقددا خطددر جسدديم محدددا بددالن

أو الجسددم أو الشددر أو المددال ،أمددا اإلك دراه

المادي فا يعيب اإلرادة بل يعدمها كونه يؤدي إلى انت از الر اء عنوة ال رهبدة ،ويكدون بداطا بطاندا

مطلقا ،ومثال ذلد أن يمسد شخص بيد شخحا آخر ،ويجبره على التوقيع على العقد ،ويشدترط لوجدود
اإلكراه كعيب مدن عيدوب اإلرادة 2ذ  ،أن توجدد أسدباب تدؤدي للرهبدة تتمثدل بالتهديدد بخطدر جسديم محددا

بالن

أو الجسم أو المال أو الشر  ،وأن تكون هذه الرهبة هي الباعث الدافع للتعاقد ولوال وجود حالة

الرهبة لما أقدم المتعاقد للتعاقد ويتم تقدير ذلد من قبل قا ي المو و الدذي يعتدد بدالظرو

الخاحدة

بكل شخص على حده ،إ افة إلى ذلد يجب أن يكون اإلكدراه يدر مشدرو ويكدون كدذلد إذا اسدتهد

هدفا ير مشرو سواء أكانت الوسيلة مشروعة أم ير مشروعة ،حيث تكون الرهبة في هذه الحالة قدد
بعثت دون حا في ن

المتعاقد المكره ،فمثا إذا ارتكدب شدخص جريمدة فهددده شدخص آخدر بداإلباغ

عنه إذا لم يكتب له إق ار ار بدين ال وجود له ،فيكتب مرتكب الجريمة اإلقرار ،فإن هذا اإلقرار يكون قابا
لإلبطددال لعيددب اإلكدراه ر ددم أن وسدديلة اإلكدراه ،وهددي إبدداغ الشددرطة تعتبددر أمد ار مشددروعا ،وأخيد ار يشددترط
لوجود اإلكراه كعيب من عيوب اإلرادة أن يدخل منطقة العقد 3ذ.

أمدا العيددب األخيددر مددن عيددوب اإلرادة فهدو اليدبن واالسددتيال ،ويقحددد بدداليبن هددو عدددم التعددادل
المادي بين االلتزامات المتقابلدة ،فمدثا إذا بدا شدخص اخدر شديء قيمتده عاليدة بدثمن زهيدد فدإن البدا ع

1ذ تددنص ال قدرة الثانيددة مددن القددانون المدددني ال لسددطيني علددى أندده علددى أندده إذا كددان التحددر تبرعددا فاندده يجددوز للميددرر بدده أن يطلددب

إبطال العقد ولو كان المتعاقد ااخر ال يعلم بالتيرير وقت التحر  .يت و أن هذه ال قرة و عت حكمدا خاحدا بالتبرعدات فلدم تشدترط

علم المتعاقد ااخر بالتيرير الحادر من اليير ،وعليه يعد عقد التبر قابا لإلبطال لمحلحة الميرر به حتى ولدو كدان المتعاقدد ااخدر
ال يعلم بالتيرير الحادر من اليير .لاست ادة أكثر انظر إياد جاد الحا ،النظرية العامة لالتزام ،مرجع سابا ،ص.153

2ذ تنص المادة 126ذ من القانون المدني ال لسطيني على أنه  -1يجوز ابطال العقد لإلكدراه إذا تعاقدد شدخص تحدت سدلطان رهبدة

بعثها المتعاقد ااخر في ن سه دون حا ،وكانت قا مة على أسا  -2.تكون الرهبة قا مة علدى أسدا

للطر الذي يدعيها أن خط ار جسيما محدقا يهدده هدو أو يدره فدي الدن
جن

إذا كاندت ظدرو

الحدال تحدور

أو الجسدم أو الشدر أو المدال -3.ي ارعدى فدي تقددير اإلكدراه

من وقع عليه اإلكراه وسنه وحالته االجتماعية والححية وكل ظر آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة اإلكراه .

3ذ انظر أنور حمدان الشاعر ،مرجع سابا ،ص ،65انظر إياد جاد الحا ،النظرية العامة لالتزام ،مرجع سابا ،ص 155
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يكددون ميبددون؛ ألن الت ازمدده بتسددليم الشدديء المبيددع عددالي القيمددة ال يتعددادل مددع التدزام المشددتري بدددفع ثمددن

زهيد ،وفي القوانين الحديثة ال يعتبر اليبن بحد ذاته عيبا من عيوب اإلرادة ألن القول بيير ذلدد يدؤدي
إلددى نتيجددة م ادهددا أن كددل األف دراد فددي المجتمددع يعتبددرون بمثابددة قحددر ت ددرض علدديهم الوحدداية بشددأن

التحرفات التي يبرمونها ،إ افة إلى ذلد فإن من شأن اعتبار اليبن بحد ذاته عيب من عيوب اإلاردة
إهدار مبدأ سلطان اإلرادة 1ذ  ،ومبددأ العقدد شدريعة المتعاقددين ،مدن هدذا ي هدم أن المقحدود بالتعدادل بدين
التزامات المتعاقدين المطلوب توافره في العقد هو التوازن اإلرادي بين االلتزامات ولي

التوزان الحسابي

الذي من شأن االعتداد به إهدار ما لإلرادة من دور في إبرام العقود تطبيقا لمبدأ سلطان اإلرادة 2ذ.
إال أن مددا تقدددم ال يعنددي عدددم االعتددداد الكامددل بدداليبن حيددث يعتددد بدده إذا مددا أ ددي

لدده عنحددر

آخر ،وهو عنحدر االسدتيال ،فبوجدود هدذا العنحدر األخيدر تكدون العدالدة قدد أهددرت وال بدد مدن تددخل
القا ي عند رفع األمر إليه؛ لكي ينح

الطر الميبدون المسدتيل ،لدذا يجدب لكدي يتحقدا االسدتيال

كعيب من عيوب اإلرادة توافر عنحرين عنحر معنوي وهو اليبن وعنحر ن سي وهو االستيال 3ذ.

وأخي ار وبعد أن ذكرنا بشيء من اإليجاز عيوب اإلرادة فإن من يددعي بدأن التحدرفات القانونيدة
قددد شددابها عيددب مددن عيددوب اإلرادة ،فعلي ده أن يثبددت ذلددد ،وقددد أجدداز لدده القددانون أن يثبددت هددذه العيددوب
بالبينددة والق د ار ن بحكددم أنهددا واقعددة ماديددة يجددوز إثباتهددا بكافددة طددرا اإلثبددات حتددي لددو جدداوزت النحدداب

القددانوني ،واذا مددا نجددو حدداحب المحددلحة فددي ذلددد ،يحددبو العقددد بدداطا كددأن لددم يكددن يددر منددتج ألي

أثر 4ذ.

1ذ يعتبددر مبدددأ سددلطان اإلرادة مددن أهددم المبددادق القانونيددة ،حيددث اعتددر القددانون لددإلدارة بدددورها ال اعددل فددي إنشدداء التحددر القددانوني

ويقحدد بهدذا المبددأ أن اإلدارة وحددها كافيدة إلنشداء التحدر القدانوني وتحديدد آثدداره ،مشدار إليده لددى إيداد جداد الحدا ،المددخل إلدى علددم

القانون الجزء الثاني – نظرية الحا ذ ،مرجع سابا ،ص.239

2ذ ذهب القانون المحري إلى أ يا من ذلد بخحوص االعتداد باليبن كعيب من عيدوب اإلرادة حيدث لدم يعتدد بده إال فدي حالدة بيدع

عقار القاحر ،ونجد أن القانون ال رنسي ال يعتد بداليبن كعيدب مدن عيدوب اإلرادة إال فدي حالدة واحددة وهدي بيدع العقدار ،لاسدت ادة أكثدر
انظر إياد جاد الحا ،النظرية العامة لالتزام ،مرجع سابا ،ص .161
3ذ إياد جاد الحا ،النظرية العامة لالتزام ،مرجع سابا ،ص .161
4ذ سامي مقداد ،اإلثبات بالكتابة ،مرجع سابا ،ص .224
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المط ب ال اني
تقييم القانون الف سطيني فيما أورده في عيوب اإلرادة
أسددل نا الح ددديث ف ددي المطل ددب الس ددابا ع ددن تنظ دديم المش ددر ال لس ددطيني لعي ددوب اإلرادة ،وس ددو

نقتحر في هذا المطلب على الحديث عن تقييمنا لمدا أورده القدانون ال لسدطيني فدي تلدد العيدوب ،وذلدد

على سبيل المثال ال الححر.

إذ يت ددو مددن النحددوص القانونيددة المعالجددة لعيددوب اإلرادة أن القددانون المدددني ال لسددطيني جدداء

بحكم جديد لم يت دمنه القدانون المددني المحدري فيمدا يتعلدا بداليلط ،وذلدد فدي ال قدرة الثانيدة مدن المدادة
119ذ ،والتي ورد فيها

 -1إذا وقع المتعاقد فدي لدط جدوهري جداز لده أن يطلدب إبطدال العقدد ،إن

كددان المتعاقددد ااخددر قددد وقددع مثلدده فددي هددذا اليلددط ،أو كددان علددى علددم بدده ،أو كددان مددن السددهل عليدده أن

يتبيندده -2 .يجددوز فددي عقددود التبرعددات طلددب إبطددال العقددد دون اعتبددار لعلددم المتعاقددد ااخددر بدداليلط

بمقت دى هددذا الددنص ال يشددترط اتحددال اليلددط بالمتعاقددد ااخددر فددي عقددود التبددر حتددى يكددون العقددد قددابا

لإلبطال ،بمعنى أن اليلط ال ردي يعد كافيا إلبطال العقد ممن وقدع فيده إذا كدان العقدد مدن عقدود التبدر

سواء كان هذا اليلط يعلم به المتبر له أو ال يعلم به ،فا عبرة بو ع المتبر له ،وقدد أخدذ هدذا الحكدم

مددن المددادة 174ذ مددن القددانون المدددني الكددويتي 1ذ ،وييييرى ال احيييث :أن المشددر ال لسددطيني قددد أحسددن
حنعا فيما أورده في المادة 119ذ من القانون المدني ال لسطيني.
وتجدددر اإلشددارة إلددى أن القددانون المدددني الكددويتي ت ددمن حكمددا مسددتحدثا لددم يأخددذ بدده القددانون
المدددني ال لسددطيني ،ويتمثددل هددذا الحكددم بالحالددة التددي يسددتعمل فيهددا كددا مدن المتعاقدددين وسددا ل احتياليددة
علددى ااخددر مددن أجددل إب درام العقددد ،حيددث قددرر المشددر الكددويتي فددي هددذه الحالددة امتنددا التمسددد بإبطددال

العقددد مددن كددا المتعاقدددين ،وقددد جدداء هددذا الحكددم فددي المددادة 155ذ مددن القددانون المدددني الكددويتي التددي
نحت على أنده إذا لجدأ كدل مدن المتعاقددين إلدى التددلي

علدى ااخدر ،وجدره بدذلد إلدى التعاقدد ،امتندع

المشر الكويتي أسقط الحا في إبطال العقد
على أي منهما التمسد بإبطال العقد ويت و من ذلد أن
ب
المقرر لمحلحة المتعاقد المدل عليه بسبب استعماله لوسدا ل احتياليدة لت دليل المتعاقدد ااخدر ودفعده

للتعاقددد ،حيددث فددي هددذه الحالددة ال توجددد محددلحة جددديرة بالحمايددة ،نظ د ار السددتعمال المتعاقدددين لوسددا ل
احتيالية ووجود نية الت ليل عند كليهما 2ذ.

ويرى ال احث :أنه كان يجدر بالمشر ال لسطيني أن يحذو حذو المشر الكويتي فيما أورده في
المادة 155ذ من القانون المدني الكويتي.
)1ذ إياد جاد الحا ،النظرية العامة لالتزام ،مرجع سابا ،ص.172
) (2إياد جاد الحا ،النظرية العامة لالتزام ،مرجع سابا ،ص.179
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وبددالنظر إلددى نددص المددادة 128ذ 1ذ ،مددن القددانون المدددني ال لسددطيني يت ددو أندده لكددي يتحقددا

االستيال كعيب من عيدوب اإلرادة  -يجدب أن يتدوافر فيده عنحدران :عنحدر مو دوعي ،وهدو اليدبن،
وعنحددر ن سددي وهددو االسددتيال ،وفيمددا يتعلددا باالسددتيال فقددد يتحقددا وجددود هددذا العنحددر عندددما يبددرم

المتعاقددد الميبددون العقددد تحددت تددأثير اسددتيال المتعاقددد ااخددر ،لطيشدده البد بدين أو هدواه الجددامو أو حاجتدده
الملج ددة أو عدددم خبرتدده ،وقددد نددص القددانون المدددني المحددري علددى حددورتين لاسددتيال ،وهمددا :الطدديش
البين والهوى الجامو ،و البا ما يتحقا عيب االستيال لطيش ببين لدى الشاب الوارث الدذي يبدرم كثيد ار
ب
البين من قبل المتعاقد ااخر ،ومثدال ذلدد :أن يسدتيل
من العقود ييبن فيها تحت تأثير استيال طيشه ب
تدداجر سدديارات شدداب طددا ش حدديير ورث مبليددا مددن المددال ويدفعدده لش دراء سدديارة بددثمن بدداهظ ،أمددا عيددب
االستيال للهوي الجامو فيالبا ما يتحقا إما لدى الرجل العجوز الذي يتزوج ب تاة حدييرة تسدتيل هدواه

الجامو في إبرام عقدود ييدبن فيهدا ،وامدا المدرأة العجدوز التدي تتدزوج بشداب حديير يسدتيل هواهدا الجدامو
في إبرام عقود تيبن فيها ،فمثا :قد تستيل الزوجة الشابة زوجها العجوز مسدتعينة بجمالهدا وداللهدا فدي

أن يه ددب له ددا م دداال معين ددا فين دددفع العج ددوز مت ددأث ار بهد دواه الج ددامو إل ددى القي ددام ب ددذلد ،أم ددا الق ددانون الم دددني
ال لسددطيني فقددد توسددع فددي تحديددد حددور االسددتيال فددنص علددى أربعددة حددور ،وه دي :اسددتيال الحاجددة

البين أو الهوى الجامو أو عدم الخبرة 2ذ.
الملج ة أو الطيش ب

ويرى ال احيث :أن القدانون ال لسدطيني كدان أكثدر توفيقدا حدين توسدع فدي حدور االسدتيال حدين
جعلها تتمثل في أربع حور بخا

التقييد الذي جاء به القانون المحري حدين قيددها فدي حدورتين ،إذ

كان توسع المشر ال لسطيني في النص على حور االستيال ،فيه حماية لألفراد من الوقو في اليبن

الذي يتخذه اليير ،إذ ما اتحل بأحد تلد الحور.

ف ددإذا تحق ددا وج ددود عي ددب االس ددتيال بم هوم دده الس ددابا بيان دده ف ددإن العق ددد يك ددون ق ددابا لإلبط ددال

لمحدلحة المتعاقدد الدذي وقدع تحددت تدأثيره عنددما أبدرم العقدد ،وتعتبددر مسدألة وجدود االسدتيال كعيدب مددن
عيدوب اإلرادة مددن عدمدده مدن مسددا ل الواقددع التدي يسددتقل بتقددديرها قا دي المو ددو دون أن يخ ددع فددي

ذلد لرقابة محكمة النقض 3ذ.

) (1تدنص المدادة 128ذ مدن القدانون المدددني ال لسدطيني علدى أن  -1إذا اسدتيل شدخص فددي آخدر حاجدة ملج دة ،أو طيشدا بينددا ،أو

هدوى جامحدا ،أو عددم خبدرة ،وجعلدده ذلدد يبدرم لحدالحه أو لحددالو يدره عقددا ينطدوي عنددد إب ارمده علدى عددم تناسددب بداهظ بدين مدا يلتددزم
بأدا دده بمقت دداه ومددا يج دره عليدده مددن ن ددع مددادي أو أدبددي ،كددان للطددر الميبددون أن يطلددب إبطددال العقددد أو أن يددنقص الت ازمدده .ويجددوز

للمتعاقد ااخر أن يتوقى إبطال العقد إذا عرض ما تراه المحكمة كافيا لرفع اليبن -2 .في عقدود التبدر وليددة االسدتيال يكدون للمتبدر

أن يطلب إبطال العقدد أو نقدص قددر المتبدر بده إذا أثبدت أن التزاماتده ال تتناسدب إطاقدا مدع ثروتده أو مدع مدا قددر المتبدر بده فدي مثدل

الظرو

التي تم فيها هذا التبر  -3.يراعى في تطبيا ال قرتين السابقتين عدم اإلخال باألحكام الخاحة باليبن في بعض العقود.

) (2إياد جاد الحا ،النظرية العامة لالتزام ،مرجع سابا ،ص.189

) ( 3موسى أبو ملوا ،شرا القانون المدني األردني محادر االلتزامذ ،مرجع سابا.163 ،
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وقدد ت دمن القدانون المدددني ال لسدطيني فيمدا يتعلددا بعقدود التبدر حكمدا خاحدا فدي ال قدرة الثانيددة

من المادة 128ع2ذ منه ،ويتمثل ذلد في أنه إذا تبدر شدخص تحدت تدأثير اسدتيال المتبدر لده لطيشده
البين أو هواه الجامو أو حاجته الملج ة أو عدم خبرتده فإنده يحدا للمتبدر أن يطدب مدن الق داء إبطدال
ب
العقددد أو نقددص قدددر المتبددر بدده إذا أثبددت أن التزاماتدده ال تتناسددب إطاقددا مددع ثروتدده أو مددع قدددر المتبددر
به 1ذ.

وخي د ار فعددل المشددر ال لسددطيني ،لكوندده أسددبغ علددى ذلددد حمايددة للمتبددر الددذي وقددع تحددت تددأثير

االستيال ،بحيث منو المتبر الذي وقع تحت تأثير االستيال إمكانية إبطال العقد.

) (1إياد جاد الحا ،النظرية العامة لالتزام ،مرجع سابا ،ص.191
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الخييييييييييييييييياتمة
بعد االنتهداء مدن د ارسدة الحداالت المسدتثناة مدن اإلثبدات بالكتابدة ،توحدل الباحدث إلدى مجموعدة
من النتا ج والتوحيات ،وتتمثل في ااتي-:

أوالً :النتاكج:
 .1يقحد بالكتابة وجود ورقة مكتوبدة سدواء أكاندت دلديا كتابيدا كداما أم كاندت يدر كامدل ،إذ هدذا
الل دظ ذو مدددلول عدام ينحددر إلددى أوسدع معانيدده ،ويشدمل كددل مددا يحدرر دون اشددتراط أي شددكل
معين ،فأية ورقة كتبت؛ ألي :رض تحو أن تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ،فا يشترط أن تكدون
هذه الورقة قد تم إعدادها وتهي تها لإلثبات.

 .2يستخلص مبدأ الثبوت بالكتابة في بعض الحاالت من أوراا متعددة ،حتى ولو كانت كدل ورقدة
بم ردهددا ال تك ددي السددتخاص ذلددد ،وقددد تكددون الكتابددة دلدديا كدداما علددى إثبددات تحددر معددين

وفي الوقت ن سه تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة بالنسبة لتحر ألخر.
 .3حن

القانون الكتابة الرسمية إلى حن ين :األول منها ما يقدوم بده الموظد

مدن تنظديم السدند،

بحيددث يكددون مختحددا بكتابتدده فددي حدددود سددلطته واختحاحدده ،أمددا الثدداني فهددي التددي ينظمهددا
أححابها ويحدقها الموظ ون الذين من اختحاحهم تحديقها وال يحتج بها في مواجهدة الكافدة

إال بالتوقيع والتاريخ.

 .4حن

القانون ال لسدطيني الكتابدة العرفيدة علدى أنهدا تلدد الكتابدة التدي يحررهدا مدن لهدم محدلحة

فيها بيير تدخل موظ

ما بحكم وظي ته ،ولي

للكتابة العرفية شكا خاحا وال يستلزم القانون

اشددتمالها علددى بيانددات خاحددة ،وكددل مددا يشددترط فيهددا أن يكددون عليهددا توقيددع الملتددزم إذا كانددت

فردية وتوقيع الطرفين إذا كانت تبادلية.

 .5يعد تقدير الورقة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل التحر المددعى بده
قريب االحتمال أو ال تجعله هو مما يستقل به قا ي المو و وال رقابة لمحكمة النقض عليه

في ذلد ،متى كان رأيه ال يتعارض مع ما هو ثابت بالورقة ومقاما على أسباب تسو ه.

 .6اشترط القانون العتبار مبدأ ثبوت بالكتابة أن تكون حادرة عن الخحم الدذي يحدتج بهدا عليده،
سواء أكان مدعيا أم مدعى عليه ،وحدور الورقة عن الخحم فإما أن يكون ماديا أو معنويا.

 .7إن الورقدة مدا لددم تكدن حدادرة عددن الخحدم ،أو ممدن يمثددل الخحدم ال تكدون مبدددأ ثبدوت بالكتابددة
وال يحددتج بهددا علددى الخحددم ،فالورقددة الحددادرة عددن الخحددم ااخددر ال تعتبددر مبدددأ ثبددوت بالكتابددة

يمكن االحتجاج بها على الخحم األول ،ألن الشخص ال يستطيع أن يحطنع الدليل لن سه.
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 .8يتطلب القانون ال لسطيني في الكتابة التي تكون بحدد تحر أن يكون م دمون هدذه الكتابدة

لم يعدد دلديا كداما فدي اإلثبدات ،وذلدد ألنهدا إذا كاندت دلديا كداما أحدبحنا أمدام تحدر يقيندا

مؤكد الوقو ودليا كاما ،ولي

الكتابة ير المعتبرة دليا كاما.

قريب االحتمال ،لذلد فدإن الكتابدة التدي قحددها المشدر هدي

 .9يعتبر لمبدأ الثبوت بالكتابة ثاثة أركان ،بحيث يتمثل الركنان األوالن -فدي وجدود ورقدة وكونهدا
حادرة من الخحم – من مسا ل القانون ،وهما يخ عان لرقابة محكمة النقض ،والركن الثالث
– قرب االحتمال – وهو من مسا ل الواقع لقا ي المو و وفيهدا سدلطان ال معقدب عليده مدن

محكمة النقض.

البين ددات بمعن ددى أن
 .11ي ددؤدي تد دوافر الم ددانع الق ددانوني إل ددى تعط ددل ن ددص الم ددادة 68ذ ،م ددن ق ددانون ب
اإلثبات هنا لدم يعدد الزمدا لده الكتابدة ،بدل يعتدد بدأي دليدل أخدر ،كشدهادة الشدهود والقد ار ن ،وذلدد
ألن المادة 71ذ إنما و عت لحماية من احترام قاعددة وجدوب اإلثبدات بالكتابدة ،ثدم أحدبو بعدد

ذلد عاج از عن تقديم الدليل الكتابي لسبب خارج إرادته.

أثر مطلقا ،يرجع إلى طبيعة التحر والواقعدة ،فالكتابدة
 .11يعد األثر المترتب على المانع المادي ا
في المانع المادي لم توجد أحا ،ولذلد فإذا قدم في الدعوى فا يوجد ما ين يه.

 .12يشترط االعتياد على تحرير المعامات بين من يقوم بينهم المانع األدبدي لن دي الثقدة ،بحيدث ال
يك ددي كتابددة سددند واحددد إل ازلددة المددانع األدبددي وانتقدداء الثقددة ،وفددي حالددة وجددد سددند واحددد وعدددم

االعتياد ،فا بد من معرفة ظرو

كتابة هذا السند للقول بزوال المدانع األدبدي مدن عدمده ،ألن

الكتابة قد ال تكون دليا على زوال المانع األدبي.

 .13يعددد مجددال االسددتثناء المنحددوص فددي المددادة 71ع2ذ مددن قددانون البينددات ال لسددطيني والمتمثددل
بالمانع األدبي لي

مانعا مطلقا ،وانمدا هدو نسدبي عدارض يرجدع إلدى الظدرو

التدي انعقدد فيهدا

التحر  ،فالمقحود بالمانع النسبي العارض أن استحالة الححدول علدى الكتابدة مقحدورة علدى

شخص معين وراجعة إلى الظرو

الخاحة التي تم فيها التعاقد.
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انياً :التوصيا :
يوحي الباحث المشر ال لسطيني بااتي:
البينددات ،وذلدد بددأن يحددذ
 .1نوحدي المشددر ال لسدطيني بتعددديل ندص المددادة 71ع2ذ مددن قدانون ب
منده فقدرة أن يكددون طالددب اإلثبددات شخحددا ثالثددا كددون أن المشددر قددد اعتبرهددا مانعددا ماديددا ،فددي
ظددل أن الييددر لددي

طرفددا فددي التحددر  ،ويعتبددر التحددر بالنسددبة لدده واقعددة ماديددة ،تجيددز لدده

اإلثبات بكافة الطرا ،بحيث يحبو النص على النحو التالي :ويعتبدر مانعدا ماديدا أن ال يوجدد
من يستطيع الكتابة .

 .2نوحي المشر ال لسطيني بتعديل نص المادة 71ع3ذ بو دع تسدمية المدانع القدانوني لحالدة –
فقددد السددند لسددبب أجنبددي -ألن هددذا المددانع ال يشددكل عقبددة ماديددة وال أدبيددة ،بددل هددو مددانع نددص
علي دده الق ددانون ال ين دددرج تح ددت ال ت ددين الس ددابقتين ،وق ددد ذك ددر المش ددر ال ددنص ول ددم ي ددعه تح ددت

مسددمى ،لددذلد نقتددرا أن يحددبو الددنص علددى النحددو التددالي :إذا وجددد مددانع قددانوني ،ويعددد مانعددا
قانونيا إذا فقد الدا ن سنده الكتابي بسبب ال يد له فيه .

مندده

البينددات ،بددأن يحددذ
 .3نوحددي المشددر ال لسددطيني بتعددديل نددص المددادة 71ع4ذ مددن قددانون ب
فقد درة أو مخ ددال للنظ ددام الع ددام وااداب  ،ك ددون أن ك ددل تح ددر مخ ددال للنظ ددام الع ددام وااداب
العامة هو تحر ممنو بمقت ى القدانون ،بحيدث يحدبو الدنص علدى النحدو التدالي إذا طعدن

في العقد بأنه ممنو بمقت ى القانون .

 .4نوحي المشر ال لسطيني بتعديل ندص المدادة 71ع5ذ ،كدون أن الحداالت المدذكورة هدي وقدا ع
مادية يجوز إثباتها بكافة طرا اإلثبات.
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المراجع
أوالً :ال تب العامة:
.1

إبراهيم نجيب سعد ،القانون الق ا ي الخاص ،الجزء األول ،منشأة المعار باإلسكندرية.

.3

أحمددد شددوقي محمددد عبددد الددرحمن ،النظريددة العامددة لالت دزام ،أحكددام االلت دزام واإلثبددات فددي ال قدده

.4

أحمددد هندددي ،قددانون المرافعددات المدنيددة والتجاريددة الخحددومة والحكددم والطعددنذ ،دار الجامعددة

.5

أحمد هندي ،أحول المحاكمات المدنية والتجارية ،الدار الجامعية ،بيروت.

.6

أكرم كاب ،مجموعة مختارة من أحكام ومبادق محكمة النقض في المواد المدنية والتجارية من

.7

أنددور حمدددان الشدداعر ،النظريددة العامددة لالت ازمددات المحددادر -األحكددامذ ،الطبعددة األولددى ،سددنة

.8

إياد جاد الحا ،النظرية العامة لالتدزام محدادر االلتدزامذ ،الطبعدة األولدى ،مكتبدة ومطبعدة دار

.2

.9

أحمد السيد حاوي ،الوسيط في شرا قانون المرافعات المدنية والتجارية ،سنة 2111م.
وق اء النقض ،سنة 2114م.

الجديدة للنشر ،اإلسكندرية ،سنة 1995م.

2112 -2112مذ ،مكتبة دار المنار ،زة ،سنة 2112م.

2119م.

المنارة ،سنة 2119م.

إياد جاد الحا ،النظرية العامة لالتزام محادر االلتزامذ ،الطبعة الثالثة ،سنة 2113م.

 .11إيدداد جدداد الحددا ،المدددخل إلددى علددم القددانون الجددزء الثدداني – نظريددة القددانون ذ ،الطبعددة األولددى،
سنة 2113م.

 .11إياد جاد الحا ،المدخل إلى علم القانون الجدزء الثداني – نظريدة الحدا ذ ،الطبعدة الثانيدة ،سدنة
2115م.

 .12خلي ددل أحم ددد حس ددن ق ددداده ،ال ددوجيز ف ددي ش ددرا الق ددانون الم دددني ال لس ددطيني ،الكت دداب األول عق ددد
البيعذ ،سنة 1997م.

 .13سحر عبد الستار إمام يوس  ،دور القا ي في اإلثبات ،دراسة مقارنةذ ،سنة 2112م.

 .14سددعيد أحمددد شددعلة ،ق دداء الددنقض المدددني فددي أدلددة الدددعوى مجموعددة القواعددد القانونيددة التددي
قررتهددا محكمددة الددنقض فددي أدلددة واج دراءات اإلثبددات فددي خددال سددبعين عامدداذ ،منشددأة المعددار
باإلسكندرية ،سنة 2112م.

 .15عبددد الددودود يحيددي ،المددوجز فددي النظريددة العامددة لالت ازمددات المحددادر -األحكددام -اإلثبدداتذ،
القسم األول – محادر االلتزام  -دار النه ة العربية للطبع والنشر والتوزيع ،سنة 1994م.
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 .16عيد محمد القحاص ،الوسيط في شرا قانون المرافعات المدنية والتجارية ،الطبعة الثانية ،سنة
2111م.

 .17ع دددلي أمي ددر خال ددد ،اإلرش ددادات العملي ددة ف ددي إجد دراءات المرافع ددات واإلثب ددات ف ددي كاف ددة ال دددعاوي
المدنية ،منشأة دار المعار باإلسكندرية ،سنة 2111م.

 .18ن د ددال جمد ددال ج د درادة ،أحكد ددام المحكمد ددة العليد ددا فد ددي الم د دواد المدنيد ددة والتجاريد ددة الجد ددزء األولذ،
سنة2114م.

 .19ماهر أحمد السوسي ،فقه الق اء وطرا اإلثبات ،الطبعة الرابعة ،مكتبة آفاا للطباعة والنشر،
زة ،سنة 2119م.

 .21محمد أحمد عابدين ،قوة الورقة الرسدمية والعرفيدة فدي اإلثبدات وطدرا الطعدن عليهدا التزويدر –
اإلنكار -الجهالةذ ،منشأة دار المعار باإلسكندرية ،سنة2112م.

 .21محمد أحمد عابدين ،عب اإلثبات ونقله ،دار ال كر الجامعي ،سنة 1995م.

 .22محمود محط ى يدون  ،المرجدع فدي قدانون إجدراءات التقا دي المدنيدة والتجاريدة ،دار النه دة
العربية للنشر2115 ،م.

 .23محمددود عبدددالرحمن محمددد ،الددوجيز فددي عقددد البيددع ،دار النه ددة العربيددة للطباعددة ولنشددر ،سددنة
2111م.

 .24مح ددط ى عب ددد الحمي ددد عي دداد ،الوس دديط ف ددي ش ددرا ق ددانون أح ددول المحاكم ددات المدني ددة والتجاري ددة
رقم 2ذ لسنة 2111م ،الكتاب الثاني ،الطبعة األولى ،زة ،سنة 2114م.

انياً :ال تب المتخصصة:
.1

آدم وهيب النداوي ،شدرا قدانون البيندات واإلجدراء د ارسدة مقارندة بدين ال قده اإلسدامي والتشدريع
وال قدده والق دداء العربددي والميربددي  ،الطبعددة األولددى ،اإلحدددار األول ،مكتبددة دار الثقافددة للنشددر

والتوزيع ،عمان ،سنة 1998م.
.2

أحمد أبو الوفا ،التعليا على نحوص قانون اإلثبات ،منشأة دار المعار للطباعة والنشر.

.4

أنددور طلبددة ،طددرا وأدلددة اإلثبددات فددي الم دواد المدنيددة والتجاريددة واألح دوال الشخحددية ،دار ال كددر

.3

أحمد نشأت بد ،رسالة اإلثبات ،الجزء األول الكتابة ،شهادة الشهود ،اإلقرارذ ،سنة 1996م.

العربي ،سنة1987م.

.5

توفيا حسن فرج ،قواعد اإلثبات في المواد المدنية والتجارية ،سنة 1978م.

.6

جمددال مددد مش شددرا قددانون البينددات بأحكددام محكمددة التمييددز شددرا م دواد القددانون مددادة مددادة
باالجتهادات الحادرة عن محكمة التمييز األردنية.
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.7

رم ان أبو السعود ،أحول اإلثبات في المواد المدنية والتجاريدة النظريدة العامدة فدي اإلثبدات ،

.8

سددامي محمددود مقددداد ،طددرا االثبددات فددي

ددوء أحكددام قددانون البينددات ال لسددطيني فقهددا وق دداء،

.9

سحر عبد الستار إمام يوس  ،دور القا ي في اإلثبات ،دراسة مقارنةذ ،سنة 2112م.

سنة 1985م.
سنة2115م.

 .11سليمان مرق  ،الوافي في شرا القانون المددني أحدول اإلثبدات واجراءاتده فدي المدواد المدنيدةذ،
المجلد األول – األدلة المطلقة -الطبعة الخامسة1991 ،م.

 .11سليمان مرق  ،الوافي في شرا القانون المددني أحدول اإلثبدات واجراءاتده فدي المدواد المدنيدةذ،
المجلد الثاني – األدلة المقيدة -الطبعة الرابعة ،سنة 1991م.

 .12سدعيد أحمددد شدعلة ،ق دداء الدنقض فددي اإلثبدات مجموعددة القواعدد القانونيددة التدي قررتهددا محكمددة
النقض في اإلثبدات فدي المدواد المدنيدة والتجاريدة ومسدا ل األحدوال الشخحديةذ ،منشدأة المعدار

باإلسكندرية ،سنة 1998م.

 .13س ددمير عب ددد الس دديد تن ددا و ،النظري ددة العام ددة ف ددي اإلثب ددات ،منش ددأة المع ددار باإلس ددكندرية ،س ددنة
1999م.

 .14عبدددا

العبدددودي  ،شد ددرا أحكد ددام قد ددانون البيند ددات د ارسد ددة مقارندددة بد ددآخر التعد ددديات والتش د دريعية

والمبادق القانونية ،الطبعة االولى ،دار الثقافة للنشر والتوزيع2117 ،م.

 .15عبد ددا

العبد ددودي  ،شد ددرا أحكد ددام قد ددانون اإلثبد ددات المد دددني ،الطبعد ددة الثالثد ددة ،دار الثقافد ددة للنشد ددر

والتوزيع2111 ،م.

 .16عب د ددد الحمي د ددد الشد د دواربي ،اإلثب د ددات بش د ددهادة الش د ددهود ف د ددي المد د دواد المدني د ددة والجنا ي د ددة واألحد د دوال
الشخحيةذ ،منشأة المعار باإلسكندرية للطباعة والنشر ،سنة 1996م.

 .17عبددد الدرازا السددنهوري ،الوسدديط فددي شددرا القددانون المدددني الجديددد ،الجددزء الثدداني ،نظريددة االلتدزام
بوجد دده عد ددام ،المجلدددد األول اإلثبد دداتذ ،الطبعدددة الثانيدددة ،دار النه د ددة العربيدددة ،القد دداهرة ،سد ددنة

1982م.

 .18عبد العزيز مرسي ،مبادق اإلثبات في المسا ل المدنية والتجارية ،سنة 1995م.

 .19عب ددد ال ت دداا مد دراد ،التعلي ددا عل ددى قد دوانين المرافع ددات واإلثب ددات والتحك دديم ،ال توج ددد طبع ددة ،دار
المعار  ،القاهرة.

 .21عبدال خليل ال را ،يوس

عبددال اليربداوي ،الدوجيز فدي شدرا قدانون البيندات فدي المدواد المدنيدة

والتجارية ،الطبعة األولى ،سنة 2115م.

 .21عبد المنعم الحدة ،اإلثبات في المواد المدنيدة ،الطبعدة الثانيدة ،شدركة مكتبدة ومطبعدة محدط ى
الحلبي وأوالده بمحر.
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 .22عبددد الوهدداب العشددماوي ،إج دراءات اإلثبددات فددي الم دواد المدنيددة والتجاريددة ،الطبعددة األولددى ،دار
الجيل للطباعة والنشر ،سنة 1985م.

 .23عز الدين الدناحوري ،حامد عكاز ،التعليا على قانون اإلثبات ،الطبعة التاسعة.

 .24ع ددز ال دددين الدناح ددوري ،حام ددد عك دداز ،التعلي ددا عل ددى ق ددانون اإلثب ددات ،الطبع ددة العاشد درة ،س ددنة
2112م.

 .25عح ددام أن ددور س ددليم ،النظري ددة العام ددة لإلثب ددات ف ددي المد دواد المدني ددة والتجاري ددة ،منش ددأة المع ددار
باإلسكندرية للطباعة والنشر ،سنة 2115م.

 .26فرج بشارة الح ار  ،درويش مدحت الوحيدي ،قواعد اإلثبات البينداتذ فدي التشدريع ال لسدطيني
دراسة مقارنةذ ،سنة 1992م.

 .27قدري عبد ال تاا الشدهاوي ،اإلثبدات مناطده و دوابطه ،فدي المدواد المنيدة والتجاريدة فدي التشدريع
المحري المقارن ،منشأة المعار باإلسكندرية ،سنة 2112م.

 .28محم ددد حس ددن قاس ددم ،ق ددانون اإلثب ددات ف ددي المد دواد المدني ددة والتجاري ددة ،الطبع ددة األول ددى ،منش ددورات
الحلبي الحقوقية ،سنة 2115م.

 .29محم د ددد حس د ددين منح د ددور ،ق د ددانون اإلثب د ددات مب د ددادق اإلثب د ددات وطرق د دده  ،منش د ددأة دار المع د ددار
باإلسكندرية للطباعة والنشر1998 ،م.

 .31محم ددد محم ددود ،موس ددوعة اإلثب ددات والبينات ق ددانون اإلثب ددات المح ددريذ ،الطبع ددة األول ددى ،س ددنة
2112م.

 .31محمددد يحيددى مطددر ،اإلثبددات فددي الم دواد المدنيددة والتجاريددة ،الدددار الجامعيددة للطباعددة والنشددر،
سنة1987م.

 .32محمددود الكيانددي ،قواعددد اإلثبددات وأحكددام التن ي ددذ ،المجلددد ال اربددع ،الطبعددة األولددى ،دار الثقاف ددة
للنشر والتوزيع ،سنة 2111م.

 .33محددط ى مجدددي هرجددة ،قددانون اإلثبددات فددي الم دواد المدنيددة والتجاريددة فددي

ددوء أحدددث ااراء

وأحكام النقض والحيغ القانونية سنة 1994م.

 .34م لددو ع دواد الق دداة ،البينددات فددي الم دواد المدنيددة والتجاريددة د ارسددة مقارنددةذ الطبعددة األولددى ،دار
الثقافة للنشر والتوزيع ،سنة 2117م

 .35موسى أبو ملوا ،شرا قانون البينات ال لسطيني رقم  4لسنة 2111م ،سنة2112م.

 .36موسى أبو ملوا ،شرا القانون المدني األردني محادر االلتزامذ ،زة ،سنة 1995م.
 .37ناظم محمد عوي ة ،شرا قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم 4ذ لسنة 2111م.
 .38نافذ ياسين المدهون ،قواعد اإلثبات في المواد المدنية والتجارية ،سنة 2112م.
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 .39نبيل ابراهيم سعد ،اإلثبات في المواد المدنية التجارية في
باإلسكندرية ،سنة2111م.

وء ال قه والق اء ،منشدأة المعدار

 .41نبيلة إسماعيل رسان  ،اإلثبات ،ال توجد طبعة ،ال توجد دار نشر2111 ،م.

ال اً :الرساكل الع مية:
 .1آدم وهيب النداوي ،دور الحاكم المدني في اإلثبات دراسة مقارنة رسدالة ماجسدتير ،مكتبدة دار
الثقافة للنشر والتوزيع –عمان ،سنة1997م.

 .2إبراهيم المدني :الشهادة ودورها في اإلثبات المدني والتجاري دراسة مقارنةذ ،رسدالة ماجسدتير،
جامعة األزهر -زة ،سنة .2114

 .3أحمددد حددالحية :الق د ار ن ودورهددا فددي اإلثبددات المدددني والتجدداري د ارسددة تحليليددة مقارنددةذ ،رسددالة
ماجستير ،جامعة األزهر -زة ،سنة.2114

 .4أيمدن محمددد حسددين ناحددر :بيدع ملددد الييددر رسددالة ماجسددتيرذ د ارسددة مقارنددة فددي

ددوء القددانون

الو عي وال قه اإلسامي رسالة ماجستيرذ ،جامعة النجاا الوطنية ،سنة 2116م.

 .5سد ددامي محمد ددود مقد ددداد ،اإلثبد ددات بالكتابد ددة فد ددي الم د دواد المدنيد ددة والتجاريد ددة وفقد ددا لقد ددانون البيند ددات
ال لسطيني ،دراسة مقارنة ،رسالة ماجستيرذ ،معهد البحوث والدراسات العربية2118 ،م.

ار عاً :المجال والدوريا :
 .1عبددال خليددل ال د ار ،المعالجددة التشدريعية لمركددز الخحددم فددي القدوانين ال لسددطينية ،مجلددة الجامعددة
اإلسامية للدراسات االقتحادية واإلدارية المجلد العشرون ،يونيو ،2112العدد الثاني.

 .2زيد عبدال :وسا ل اإلثبات ،مجلة البحوث الق ا ية ،العدد  ،7يونيو.2117

خامساً :القوانين وال واكح:
البينات في المواد المدنية والتجارية ال لسطيني رقم 4ذ لسنة2111م.
 .1قانون ب
 .2مجلة األحكام العدلية.

 .3قانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية المحري رقم 25ذ لسنة1968م ،وتعدياته.
البينات في المواد المدنية األردني رقم 31ذ لسنة 1952م ،وتعدياته.
 .4قانون ب
البينات السوري رقم 359ذ لسنة 1947م.
 .5قانون ب
 .6قانون أحول المحاكمات المدنية اللبناني رقم 91ذ لسنة 1983م.
 .7قانون اإلثبات العراقي رقم 117ذ لسنة 1979م.

 .8قانون أحول المحاكمات المدنية والتجارية ال لسطيني رقم 2ذ لسنة 2111م ،وتعدياته.
 .9القانون المدني ال لسطيني رقم 4ذ لسنة 2112م.
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 .11القانون المدني المحري رقم 131ذ لسنة 1948م.
 .11القانون المدني األردني رقم 43ذ لسنة 1976م.

 .12قانون كتبة العدل لسنة 1976م وفا آخر التعديات.

سادساً :دواكر المعارف والقواميس:
 .1لوي

معلو  ،المنجد في اللية واإلعام ،الطبعة  ،33دار المشرا للطباعة والنشر بيروتذ.

 .2مجد الدين محمدد بدن يعقدوب ال يدروز آبدادي ،القدامو

المحديط ،دار الحدديث للطباعدة والنشدر،

سنة 2118م.

 .3مجمددع الليددة العربيددة بالقدداهرة ،المعجددم الوسدديط ،الطبعددة الرابعددة ،دار الدددعوة للطباعددة والنشددر،
2114م.

 .4محمددد بددن مكددرم بددن علددى ،أبددو ال

ددل ،جمددال الدددين ابددن منظددور األنحدداري اإلفريقددي ،لسددان

العرب ،الجزء الخام  ،مطبعة محر الحديثة.
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