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ح ْك َم ٍة ُ
َ وإِ ْذ أَ َخ َذ ه
َّللا ُ  ِمٌ َث َ
ٌِّن لَ َماآ َت ٌْ ُت ُك ْم  ِمنْ  ِك َتا ٍ
ث هم
ب َو ِ
اق ال هن ِبٌ َ
ص ُر هن ُه  َقا َل
ب ِه َولَ َت ْن ُ
رسُو ٌل  ُم َ
َجا َء ُك ْم َ
ص ِّد ٌق لِ َما  َم َع ُك ْم لَ ُت ْؤ ِم ُننه ِ
علَى َذلِ ُك ْم إِصْ ِري َقالُواأَ ْق َررْ َنا َقا َل  َفا ْش َه ُدوا
أَأَ ْق َررْ ُت ْم َوأَ َخ ْذ ُت ْم َ
ٌن.1
َوأَ َنا َم َع ُك ْم ِم َنال هشا ِه ِد َ
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ب

اإلهداء

 إلىمنكللهَّللابالهٌبةوالوقار،إلىمنعلمنًالعطاءبدونانتظار،إلىمنأحملأسمهبكل
افتخار،أرجومنَّللاأنٌمدفًعمركلترىثماراً قدحانقطافهابعدطولانتظار،إلىمن
ربانًفأحسنتربٌتً،وكاننبراساًلًفًحٌاتً.........إلى والدي الحبٌب.
 إلىمنتتسابقالكلماتلتخرجمعبرةعنمكنونذاتها،إلىالتًتمتهنالحبوتغزلاألمل،إلى
بسمةالحٌاةوسرالوجود،إلىمنكاندعاؤهاسرنجاحًوحنانهابلسمجراحً،إلىالذيتفطر
قلبها شوقا ً وحنت عٌناها الوضاءتان إلى رؤٌتً متقلداً شهادة الماجستٌر ،وها هً قد أٌنعت
ألقدمهااآلنبٌنٌدٌها ................إلى والدتً الحبٌبة.

 إلىمنصبرتعلًشهوراًطوال،كنتمتفرغاًللبحثوالدراسة،فتحملتهجرومدافعةاألٌام،
إلىمنشاركتنًالحٌاةبكدهاوتعبهاقبلهنائهاوساندتنًبكلتفاصٌلها،والتًكلماتأملتفٌها
استحضرتعظمةنعمةربًحٌنماأكرمنًبها،والأدريكٌفأخطوسبٌلالشاكرٌنأمامنعمة
ربًعلً........................إلى زوجتً العزٌزة.
 إلىمنٌهفوقلبًحباًوشوقاًلهم،زٌنةالحٌاةالدنٌاونعمةربًعلًأبنائًاألعزاء،أحدثكماآلن
ولكنكمالتعونماأقول،ولكنحسبكمماٌختبئلكمخلفتلكالكامٌرا،لتحدثكمعندماتكبرون
بالصوتوالصورةعماٌجولفًخاطرياآلن،أسالَّللاأنٌحفظكمبحفظهوٌرعاكمبرعاٌته.

 إلىمنتجرعواالكأسفارغاًلٌسقونًقطرةحب،إلىمنكلتأناملهملٌقدموالًلحظةسعادة،
إلىمنحصدوااألشواكعندربًلٌمهدوالًطرٌقالعلموكانوالًخٌراسنداً....،إلى أخوالي
محمد ،مصطفى ،إسماعٌل ،حفظهم هللا.

 إلى عائمتي وزمالئي وأصدقائي ،والى كل من عبروا في حياتي وتركوا أث اًر ،أىدي لكم رسالتي ىذه
لتيدوني الحب والدعاء.

واهلل ولي التوفيق


ت

شكر وتقدير
قال تعالى  :لَئِن َ
ش َك ْر ُت ْم ََلَ ِزٌدَ َّن ُك ْم.2
أشكر اهلل موالي وخالقي الذي من عمي إتمام ىذا العمل المتواضع ،وىيأ لي من األساتذة،
واألىل ،والزمالء من وقف إلى جانبي إلنجاز بحثي ىذا ،مع رجائي أن يتقبمو مني ويجعمو خالصاً
لوجيو الكريم.
وانطالقاً من قول النبي ﷺ ":من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل" .3فإن الواجب يحتم عمي أن
أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان بعد اهلل عز وجل ألستاذي ومشرفي عمى ىذا البحث الدكتور الفاضل:
عبد اهلل خميل الف ار -حفظه اهلل -الذي تفضل بالموافقة عمى اإلشراف عمى ىذه الرسالة ،وزينيا
بمالحظاتو وتوجيياتو ،ومنحني من وقتو ،وعممو الشيء الكثير رغم كثرة مشاغمو والتزاماتو ،أسال اهلل
أن يجزيو عني كل الجزاء.
كما أتقدم بجزيل الشكر إلى عضوي لجنة المناقشة كالً من-:
الدكتور الفاضل :رامي عمي وشاح.

"حفظه اهلل".

الدكتور الفاضل :عفيف محمد أبو كموب.

"حفظه اهلل".

الذين تفضال بقبول مناقشة ىذا البحث ،ليثرياه بمالحظاتيما القيمة ،جزاىما اهلل خي اًر.
والشكر موصول إلي جامعتي جامعة األزىر ،وخاصة كمية الحقوق ،وجميع العاممين بيا جعل
اهلل عمميم في ميزان حسناتيم.

3

سورةإبراهٌم:اآلٌة( .)7
4
الترمذي:سننالترمذي،البروالصلة/الشكرلمنأحسنإلٌك:443/5،رقمالحدٌث،2365صححهاأللبانً،الجامعالصغٌروزٌادته
(ج .)2266/2


ث

الممخص
اإلقرار ىو إخبار بحق لمغير عمى النفس أو اعتراف الخصم بواقعة أو عملل قلانوني ملدعى بلأي
منيملا عميللو .ويكللون قضلائياً إذا تللم االعتلراف بالواقعللة أو العملل المللدعى بللو أملام القضللاء أثنللاء السللير
في الدعوى المتعمقة بيذه الواقعلة أو العملل .ويكلون غيلر قضلائي إذا وقلع فلي غيلر مجملس القضلاء أو
بصدد نزاع أثير في دعلوى أخلرى ،وال يجلوز إثباتلو بشليادة الشليود ملا للم تسلبقو قلرائن قويلة تلدل عملى
وقوعو .ويكون اإلقرار حجة عمى المقر ما لم يكذبو ظاىر الحال.
واإلق لرار يكللون إمللا بسلليطاً أو موصللوفاً أو مركب لاً ،بحيللث ال يتج ل أز اإلق لرار عمللى صللاحبو إال إذا
انصب عمى وقائع متعددة وكان وجود واقعة منيا ال يستمزم حتماً وجود الوقلائع األخلرى .ىلذا ويشلترط
أن يكون المقر عاقالً بالغلاً غيلر محجلور عميلو ،فلال يصلر إقلرار الصلغير والمجنلون والمعتلوه والسلفيو،
وال يصر عمى ىلؤالء إقلرار أوليلائيم أو أوصليائيم والقلوام عملييم إال بلإذن ملن المحكملة .ويكلون إلقلرار
الصبي المميز المأذون حكم إقرار البالغ كامل األىمية.
وال يتوقللف اإلق لرار عمللى قبللول المقللر لللو ولكللن يرتللد بللرده فللي األشللياء التللي تقبللل الللرد ،فللإذا رد
المقر لو مقدا اًر من المقر بو ،فلال يبقلى حكلم لاقلرار فلي المقلدار الملردود ،ويصلر فلي المقلدار البلاقي.
عممل لاً أن للو ال يص للر الرج للوع ع للن اإلقل لرار ،إال لخط للأ ف للي الواق للع ،عم للى أن يثب للت المق للر ذل للك .ويك للون
المقر ممزماً بإق ارره إال إذا ثبت كذبو بحكم نيائي.
ولممحكملة أن تسلتجوب ملن يكلون حاضل اًر ملن الخصلوم إظيلا اًر لمحقيقللة فلي اللدعوى ،ولكلل مللنيم
أن يطمب استجواب خصمو الحاضلر .وفلي سلبيل ذللك لممحكملة أن تلأمر بحضلور الخصلم السلتجوابو
لاء عملى طملب خصلمو ،إذا رأت أن االسلتجواب منلتو فلي اللدعوى ،وعملى
سواء ملن تمقلاء نفسليا ،أو بن ً
مللن تقللرر اسللتجوابو أن يحضللر بنفسللو الجمسللة التللي حللددىا القلرار .واذا كللان الخصللم عللديم األىميللة أو
ناقصلليا جللاز اسللتجواب مللن ينللوب عنللو ،ويجللوز لممحكمللة مناقشللتو ىللو إن كللان مميل اًز مأذونلاً .ويجللوز
توجيللو االسللتجواب لمللن يمثللل األشللخاص المعنويللة .عمللى أنللو يتوجللب أن يكللون الم لراد اسللتجوابو أى لالً
لمتصلرف فللي الحلق المتنللازع فيللو .ويلتم االسللتجواب ملن خللالل توجيلو المحكملة األسللئمة التلي ت ارىللا إلللى
الخصم ،وتوجو إليو كذلك ملا يطملب الخصلم اآلخلر توجييلو منيلا ،وتلدون األسلئمة واألجوبلة بالتفصليل
والدقة بمحضر الجمسة ثم تعلاد تالوتيلا ويوقلع عمييلا رئليس المحكملة والكاتلب والمسلتجوب .واذا امتنلع
المسللتجوب عللن اإلجابللة أو عللن التوقيللع ذكللر ذلللك فللي المحضللر وسللببو ،وتكللون اإلجابللة فللي الجمسللة


ج

ذاتيللا إال إذا رأت المحكمللة إعطللاء ميعللاد لاجابللة .واذا طمللب خص لم اسللتجواب رخللر وأقرتللو المحكمللة،
ول للم يحض للر طال للب االس للتجواب الجمس للة المح للددة الس للتجواب خص للمو ،ف للال يمن للع ذل للك م للن اس للتجواب
الخصم  .واذا منع عذر من حضور المراد استجوابو لممحكمة ،جاز لممحكمة االنتقال إليلو السلتجوابو.
أملا إذا تخملف الخصلم علن الحضللور لالسلتجواب بغيلر علذر مقبلول أو امتنللع علن اإلجابلة بغيلر مبللرر
قانوني جاز لممحكمة أن تقبل اإلثبات بشيادة الشيود والقرائن في األحوال التي يجلوز فييلا ذللك ونلرى
أن يكون جائ اًز اإلثبات بالشيادة والقرائن في األحوال التي ما كان يجوز فييا ذلك .
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Abstract

Acknowledgement is recognition of others’ rights or an admission by
and adversary of an event or a legal action claimed by others against him.
The raised claim can be legally initiated if the event or incident has been
admitted before the competent court during the proceedings of the litigated
case. It can be classified as non-legal (non-judicial) if the acknowledgment or
admission has taken place outside the courtroom or if it is related to a
dispute raised in another case. It cannot be confirmed by witnesses’
testimonies, unless strong evidences are previously found to indicate its
incidence. Acknowledgment is used as an argument against the
acknowledging person, unless it is ostensibly vindicated.
Acknowledgement can be simple, descriptive or complex where it may
not be divisible unless it is focused on multiple incidences and where a single
incident does not necessarily entail the existence of other incidences. It is,
however, stipulated that the confessor must be an adult person of sound
mind and not placed under custody. Underage individuals, insane, and
abusive persons’ confession is not acceptable, and any acknowledgment
made on their behalf by their parents, custodians or supporters may only be
accepted through a court permit. A sane child’s acknowledgment can be
treated like that of an adult for matters authorized by the competent court.
Acknowledgement does not depend upon the acknowledger’s
acceptance, but can be entertained in defendable matters. If the person to
whom the acknowledgment has been made dismissed part of the
acknowledgment, the dismissed part may not be judged, and the remaining
part of the acknowledgment may be accepted. It should be noted that a
given confession cannot be retracted, except for a recognized omission
proved by the confessor. The acknowledging party shall stay committed to
his statement, unless proved to have lied through a final judgment.
The court may question any of the defendants present at the court
session to project the truth raised in the litigated case, and each of them
may request to question their present adversary. Accordingly, the court may
order to summon the adversary for questioning, be it on its own or at the

خ

request of the adversary, if it deemed that the questioning is productive for
the litigation. The person to be called for questioning must be present in
person at the session set by the decision. In case the adversary is
incompetent or semi-competent, other persons may be questioned on
his/her behalf, and the court may question him if he can respond to the
allowed questions. Questioning may also be directed to the representatives
of the legal persons, provided that the would-be questioned person is
competent to dispose of the disputed right. The questioning can be achieved
through the court’s directing its questions to the adversary and may also ask
him questions requested by the appellant. The questions and answers must
be noted down in detail in a report which has to be read and signed by the
presiding judge, registrar and the questioner. Should the person being
questioned refrain to answer or sign, these particulars must be included in
the report, indicating the reasons for refraining to answer. The answers must
be directly given during the session, unless the court opts to set another
time for giving the answers. On the other hand, if an adversary requested to
question another person and was approved by the court, and the person
requesting the questioning failed to attend the questioning session, the
court may question that adversary. Should the adversary summoned for
questioning be absent because of an excuse, the court may carry out the
questioning at his place. If, however, the adversary failed to come for
questioning because of an unacceptable excuse or refused to answer
without a legally acceptable reason, the court may accept the evidence
through witness testimonials and evidences where possibl , and it is deemed
that testimonials and evidences may be allowed in cases that may otherwise
be disallowed.
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المقدمة
الحمد هلل رب المشرقين ورب المغربين ،ٔ  والصالة والسالم عمى من جاء بالحق ليدحض
بو الباطل ،الحمد هلل الذي من عمينا نحن المسممين بشريعة غراء عظيمة شممت في أحكاميا كل
جوانب الحياة  ،ووضع لمناس األسس التي تستقيم بيا حياتيم وتستقيم بيا تعامالتيم ومصالح العباد
كافة ،قال تعالى :ما فََّر ْط َنا ِفي ا ْل ِكتَ ِ
ش ْي ٍءٕ؛ أما بعد-:
اب ِم ْن َ
َ
" إن الحق يتجرد من قيمتو ما لم يقم الدليل عمى الحادث المبدئ لو ،قانونياً كان ىذا الحادث أو
مادياً ،والواقع أن الدليل ىو قوام حياة الحق ومقصد النفع فيو"ٖ.
إن اإلثبات لو أىمية كبيرة لذلك اىتمت الشرائع بتنظيمو حتى تبين الطرق التي تمكن القاضي من
الوصول إلى الحقيقة وانياء المنازعات وتحقيق العدالة وكذلك استقرار التعاملٗ؛ ألن الحق يكون عديم
القيمة إذا لم يستطع صاحبو إثباتو ،فاإلثبات وفقاً لعبارة الفقيو (اييرنج)" ،فدية الحقوق" ،أو ىو الذي
يبعث الحياة في عبارة أخرى٘.
وبالنظر لطرق اإلثبات نجد أنيا تقسم إلى عدة تقسيمات؛ منيا طرق ذات اإلثبات العادية أو
األصمية تتمثل في الكتابة وشيادة الشيود والقرائن القضائية والمعاينة والخبرة ،وىي تعتبر كذلك ألنو
يتحقق فييا دليل إلقناع القاضي بالفصل بالنزاع بناء عميو؛ بينما الطرق غير العادية أو االحتياطية،
بناء عمييا دون غيرىا.ٙ
تتمثل في اإلقرار واليمين الحاسمة ألنيا تؤدي إلنياء النزاع بالحكم ً
ويعتبر اإلقرار من الطرق غير العادية ،وىو طريق ميم في تحقيق الدعوى وكشف الحقيقة ،إذ
ال يمكن ألحد أن ينكر ما لإلقرار من أىمية بالغة ،حيث أنو فيصل حاسم في بيان الحقوق واعطائيا

1

سورة الرحمن :اآلٌة (.)12

ٕ

سورة األنعام :اآلية (.)ٖٛ

ٖ

المذكرة اإليضاحية لمقانون المدني المصري ،بشان مواد اإلثبات ،قبل إلغائيا بقانون اإلثبات رقم ٕ٘ سنة ٜٔٙٛ؛ مشار إليو لدى :نبيل

إبراىيم سعد :اإلثبات في المواد المدنية والتجارية ،منشاة المعارف باإلسكندرية ،ٕٓٓٓ ،ص٘.
4
محمد حسٌن منصور :قانون اإلثبات ،مبادئ اإلثبات وطرقه ،منشاة المعارؾ باإلسكندرٌة ،1991 ،ص.1
5
مشار إلٌه لدى :محمود جمال الدٌن زكً :المبادئ العامة فً نظرٌة اإلثبات فً القانون الخاص المصري ،مطبعة جامعة القاهرة2001 ،م،
ص.11
6
عبد الودود ٌحٌى :الموجز فً النظرٌة العامة لاللتزامات المصادر -األحكام -اإلثبات ،القسم األول مصادر االلتزام ،دار النهضة العربٌة،
 ،1994ص.126

1

إلى أصحابيا ،وىو أقوى حجة إلنياء النزاع أمام القاضئ ،ووفقاً لقول روماني قديم فإن اإلقرار أقوى
طرق اإلثباتٕ.

إشكالية البحث:
لما كان اإلقرار أحد الموضوعات التي نظميا المشرع الفمسطيني ،فيثار بشأنو عدة تساؤالت
وىي-:
المقر بو
المقر لو ،و ّ
المقر ،و ّ
ٔ .ما مدى حجية اإلقرار؟ وما ىي الشروط الواجب توافرىا في كل من ّ
؟

ٕ .ىل يعتبر سكوت الخصم إق ار اًر ضمنياً منو ،وىل ذلك يتعارض مع قاعدة ال ينسب لساكت قول؟
ٖ .ما مدى قانونية اإلقرار الصادر عن الخصم في االستجواب الحر الذي لم يقصد بو الحصول
عمى إقرار منو ؟
ٗ .ىل كان المشرع الفمسطيني موفقاً بشان الجزاء المترتب عمى حكم تخمف الخصم المطموب
استجوابو عن حضور جمسة االستجواب بغير عذر مقبول ،وكذلك في حالة حضور الخصم
المراد استجوابو وأمتنع عن اإلجابة بدون أي مبرر؟
٘ .ىل يصح اإلقرار الصادر لمجنين ،وخصوصاً أن القانون جعل لو أىمية وجوب خاصة ؟
المقر؟ وىل يجوز تجزئة اإلقرار في ظل وجود قاعدة عدم
 .ٙىل يمكن الرجوع عن اإلقرار من قبل ّ
تجزئتو؟

 .ٚىل يكون لإلقرار غير القضائي لو وقع في سند رسمي أو عرفي حجية ىذا السند الذي يتضمنو؟

1

محمد الزحٌلً :فقه القضاء والدعوى واإلثبات" ،دراسة مقارنة" بٌن المذاهب الفقهٌة وقوانٌن اإلمارات ،بدون دار نشر2002 ،م،
ص.242
2
محمود جمال الدٌن زكً :المبادئ العامة فً نظرٌة اإلثبات فً القانون الخاص المصري :مرجع سابق ،ص .22

2

أىمية البحث:
تتضح أىمية البحث من خالل تناولنا لموضوع دور اإلقرار في اإلثبات المدني والتجاري ،لما
ليذا الموضوع من أىمية نظرية وعممية ،وما لو من أىمية بالغة تجاه أفراد المجتمع جميعاً ،تتمثل في
يعد من أسرع طرق اإلثبات من ناحية
كونو مصدر أساسي لإلثبات في المعامالت القانونية ،كما ّ
الفصل في الخصومات ،ويعتبر كذلك من أقوى طرق اإلثبات ألنو ليس ىناك أبمغ من أن يقضي
اإلنسان عمى نفسو باالعتراف بثبوت الحق عميو.

منيجية البحث:
سنتبع في ىذا البحث المنيج التحميمي ،وذلك بدراسة النصوص القانونية المنظمة لإلقرار في
قانون البينات الفمسطيني رقم (ٗ) لسنة ٕٔٓٓم ،مسترشدين ببعض القوانين العربية بيذا الخصوص
منيا قانون اإلثبات المصري رقم (ٕ٘) لسنة ٜٔٙٛم ،وقانون البينات األردني رقم (ٕٕ) لسنة
ٕٓٔٚم ،مستنيرين في ذلك بفقو الشريعة اإلسالمية وما تناولتو أقالم الفقياء وكذلك ما قرره القضاء
في ىذا الخصوص ما أمكن.

خطة البحث:
سنتناول بحثنا عبر فصمين عمى النحو اآلتي-:
الفصل األول :ماىية اإلقرار وأنواعو واالستجواب.
الفصل الثاني :أحكام اإلقرار.

ربنا عليك توكلنا واليك أنبنا واليك المصير. 1

1

سورة الممتحنة :اآلٌة (.)4
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الفصل األول
ماىية اإلقرار وأنواعو واالستجواب
بما أ ن الميمة األولى ألي بحث تحديد مفاىيم المصطمحات ،وبيان ما تستند عميو كل منيا من
مقومات تجعميا واضحة في معناىا ،وقاطعة في داللتيا؛ فإن ىذا التحديد يؤطر مساحة البحث ويحدد
معالم مراميو ،ويزيد كذلك من دقة ووضوح مسار البحث.
لذلك ارتأيت أن أفتتح بحثي ىذا بفصل نتعرف من خاللو عمى تعريف اإلقرار ،وبيان مشروعيتو
وخصائصو وأنواعو وكذلك أيضاً االستجواب ،وعميو فقد قسمت ىذا الفصل إلى ثالثة مباحث عمى
النحو اآلتي-:
المبحث األول :ماىية اإلقرار.
المبحث الثاني :أنواع اإلقرار.
المبحث الثالث :االستجواب.
المبحث األول
ماىية اإلقرار
يعتبر اإلقرار إحدى الطرق التي ينص عمييا القانون عادة لإلثبات ،وىو في الحقيقة وسيمة تُعفي
المدعي من اثبات ما ادعاه ،ألن من شأن اقرار المدعى عميو أن يؤدي الى اثبات الحق المدعى بو
لمصمحة المدعي ،وعميو فإننا سنقوم بدراسة ىذا المبحث من خالل تقسيمو إلى ثالث مطالب ،سنتناول
في المطمب األول التعريف باإلقرار ،وسوف نخصص المطمب الثاني لبيان مدى مشروعية اإلقرار ،أما
خصائص اإلقرار فسنتناوليا في مطمب ثالث عمى النحو اآلتي-:
المطمب األول :تعريف اإلقرار.
المطمب الثاني :مشروعية اإلقرار.
المطمب الثالث :خصائص اإلقرار.
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المطمب األول
تعريف اإلقرار
نستعرض في ىذا المطمب عبر ثالث فروع ،الفرع األول تعريف اإلقرار في لغتنا العربية ،وتعريفو
اصطالحاً وفي فرٍع ٍ
ثان ،والتعريف القانوني في الفرع الثالث عمى النحو اآلتي-:
الفرع األول :تعريف اإلقرار لغ ًة.
الفرع الثاني :تعريف اإلقرار اصطالحاً.
الفرع الثالث :تعريف اإلقرار قانوناً.
الفرع األول
تعريف اإلقرار لغ ًة
يأتي اإلقرار في المغة عمى عدة ٍ
معان ومنيا-:
ٔ.اإلقرار بمعنى االستقرار" :قررت بالمكان ،بالكسر ،أَقَّر قَ َار اًر ،وقررت أيضاً بالفتح أ َِق ّر قَ َار اًر
ت
ت بو عيناً ،قُّرةٌ وقَُر ٌاً
وقرر ّ
ت الناقةُ ،إذا ثََب َ
ور فييما ،قال ابن السكيت :وأَقَ َر ُ
ت بو عيناً ،وقَ ِرْر ُ
وقُُرو اًر ْ

َح ْممُيا"ٔ ،ومنو قولو تعالىَ  :ولَ ُك ْم ِفي ْاأل َْر ِ
ستَقَر َو َمتَاعٌ إِلَ ٰى ِح ٍ
ين ،2وكذلك قولو تعالى:
ض ُم ْ
َ وقَ ْر َن ِفي بُيُوِتكُ َن. 3
أقر اهلل عينو ،أي أعطاه حتى تقَ َر فال تطمح إلى َم ْن
ٕ.اإلقرار بمعنى الفرح والرضا والسرور " :و ّ

ىو فوقو ،ويقال :حتى تبرد وال تسخن؛ فممسرور دمعة باردة ،ولمحزن دمعة حارة"ٗ ،لقولو تعالى:

ٰ
ون.5 
ُم ِو َك ْي تَقََّر َع ْي ُن َيا َوَال تَ ْح َز َن َولِتَ ْعمَ َم أ َّ
فَ َرَد ْد َناهُ إِلَ ٰى أ ِّ
َن َو ْع َد المَّ ِو َحق َولَ ِك َّن أَ ْكثََرُى ْم َال َي ْعمَ ُم َ

1

أبً نصر إسماعٌل بن حماد الجوهري الفارابً :تاج اللؽة وصحاح العربٌة ،المسمى الصحاح ،الجزء الثانً ،دار أحٌاء التراث العربً
بٌروت -لبنان ،بدون سنة نشر ،ص.622
2
سورة البقرة :اآلٌة (.)36
3
سورة األحزاب :اآلٌة (.)23
4
أبً نصر إسماعٌل بن حماد الجوهري الفارابً :تاج اللؽة وصحاح العربٌة ،المسمى الصحاح ،مرجع سابق ،ص.622
5
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5

ٕ
ٔ
أقر:
ٖ.اإلقرار بمعنى اإلذعان لمحق وىذا ما نقصده في بحثنا ،أي االعتراف بو واثباتو ّ ،

أقر"ٖ ،ومنو قولو تعالى  :ثُ َّم
"أعترف بالحق أي أعترف بو ،وقد قرره عميو وقرره بالحق غيره حتى ّ

ش َي ُدون.ٗ 
أَق َْرْرتُ ْم َوأَنتُ ْم تَ ْ

الفرع الثاني
5

تعريف اإلقرار اصطالحاً

تعددت التعريفات الفقيية لإلقرار لدى فقياء الشريعة اإلسالمية وذلك الختالفيم في األحكام
المتعمقة بو عندىم؛ وأيضاً عند فقياء القوانين الوضعية ،وسنبين ذلك عمى النحو اآلتي-:
أوالً :تعريف اإلقرار لدى الفقو اإلسالمي-:
اإلقرار في الشرع ":عبارة عن اإلخبار بما عمى الشخص من الحقوق وىو ضد الجحود" ،ٙوالحقيقة
أن فقياء الشريعة اإلسالمية في تعريفيم لإلقرار متفقون وان اختمفت عباراتيم ،حيث كانت عمى النحو
التالي-:
.1عرفو األحناف " :اإلقرار ىو إخبار بحق آلخر عميو".ٚ
.2عرفو المالكية " :اإلقرار خبر يوجب حكم صدقو عمى قائمو فقط بمفظة أو لفظ نائبو".ٛ
المخبر".ٜ
ٖ.عرفو الشافعية " :إخبار عن حق ثابت عمى ُ

ٗ.عرفو الحنابمة" :بأنو االعتراف ،وىو إظيار الحق لفظاً أو كتابة أو إشارة"ٓٔ.

1

السٌد محمد مرتضى الزبٌدي :تاج العروس ،الجزء الثالث ،دار صادر بٌروت ،بدون سنة نشر ،ص.411
2
إبراهٌم أنٌس ،عبد الحلٌم منتصر ،عطٌة الصوالحً  ،محمد خلؾ هللا أحمد :المعجم الوسٌط ،الجزء الثانً ،الطبعة الثانٌة ،بدون سنة نشر،
ص.225
3
أبً الفضل جمال الدٌن محمد بن مكرم ابن منظور اإلفرٌقً المصري :لسان العرب ،المجلد الخامس ،دار صادر بٌروت ،بدون سنة نشر،
ص.11
4
سورة البقرة :اآلٌة (.)14
5
ٌختلؾ اإلقرار فً المواد المدنٌة عن اإلقرار فً المسائل الجزائٌة ،وذلك ألن اعتراؾ المتهم له قواعد وأصول ترتكز فً مجملها على
ضمان الحرٌة الشخصٌة للمتهم وحرٌة المحكمة فً االقتناع ،فٌجوز للقاضً الجزائً أن ٌأخذ باالعتراؾ أو ٌطرحه جانبا وبهذا ٌكون
للقاضً الجزائً سلطة تقدٌرٌة واسعة بعكس القاضً المدنً والذي قد ٌعد اإلقرار مقٌدا فً بعض األحٌان ،كما أن االعتراؾ فً المواد
الجزائٌة قابل للتجزئة على عكس المواد المدنٌة ؛ أنظر :عبد هللا خلٌل الفرا و ٌوسؾ عبد هللا الؽرباوي :الوجٌز فً شرح قانون البٌنات فً
المواد المدنٌة والتجارٌة ،الطبعة األولى ،مكتبة ومطبعة الطالب ،2014 ،ص.111
6
فخر الدٌن عثمان بن علً الزٌلعً الحنفً :تبٌٌن الحقائق شرح كنز الدقائق ،الجزء الخامس ،دار الكتب العلمٌة ،بدون سنة نشر ،ص.410
2
عالء الدٌن أبً الحسن علً بن خلٌل الطرابلسً الحنفً :معٌن الحكام فٌما ٌتردد بٌن الخصمٌن من األحكام ،دار الفكر للطباعة والنشر
والتوزٌع ،بدون سنة نشر ،ص .265
1
أحمد محمد علً داود :أصول المحاكمات الشرعٌة ،الجزء األول ،الطبعة األولى ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزٌع ،2004 ،ص.303
9
عبد الوهاب خٌري علً العانً :نظام المرافعات ،دراسة فقهٌة بٌن الشرٌعة والقانون المدنً األردنً ،الطبعة األولى ،المركز القومً
لإلصدارات القانونٌة ،بدون سنة نشر ،ص.365
10
ماهر أحمد السوسً :فقه القضاء وطرق اإلثبات ،الطبعة الرابعة ،بدون دار نشر ،بدون سنة نشر ،ص.114
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من التعريفات السابقة لدى الفقو اإلسالمي نجد أن الفقياء مختمفون في عبارات تعريفيم لإلقرار،
فالشافعية في تعريفيم لإلقرار كان فيو العموم وذلك بعدم ذكرىم الغير ،بينما الحنابمة اقتصروا في
تعريفيم لإلقرار عمى المعنى المغوي ،وأما بالنسبة لممالكية عرفوا اإلقرار بما يمزم من وجوب الحكم عمى
المقرٔ ،والتعريف المختار عندي ىو ما ذىب إليو الحنفية لإلقرار ،وذلك ألن تعريفيم جامع مانع؛
وألنيم عرفوا اإلقرار بحقيقتو بأنو أخبارٕ.
ثانياً :تعريف اإلقرار لدى الفقو الوضعي-:
ذىب اتجاه من الفقوٖ؛ أن ":اإلقرار ىو اعتراف شخص بحق عميو آلخر ،سواء قصد ترتيب ىذا
الحق في ذمتو أو لم يقصد".
المقر
يرى الباحث أن ىذا التعريف يعتريو القصور من حيث أنو لم يشترط من خالل تعريفو قصد ّ

المقر إلييا.
إلى النتائج التي ترتبت عمى اإلقرار ،وأوجب ترتيب النتائج ولو لم يتجو إلييا قصد ّ

وىناك من يرىٗ أن" :اإلقرار ىو اعتراف شخص بأمر مدعى عميو بو آلخر قصد اعتبار ىذا

األمر ثابتاً في ذمتو واعفاء اآلخر من إثباتو".
ويرى الباحث وبحق أن ىذا التعريف ىو الرأي الراجح فقياً٘؛ ألنو كان واضحاً في بيان وجوب
المقر بو ثابتاً في ذمتو ،واعفاء خصمو من اإلثبات.
المقر واعتبار ّ
اتجاه قصد ّ
وبالنظر أيضاً لنص المادة (ٕ )ٔ٘ٚمن مجمة األحكام العدلية نجدىا نصت عمى أن ":اإلقرار
ىو إخبار اإلنسان عن حق عميو آلخر".ٙ
ويمكننا من التعريفات السابقة استخالص خصائص اإلقرار ولعل أىميا-:

1

محمد الزحٌلً :وسائل اإلثبات فً الشرٌعة اإلسالمٌة فً المعامالت المدنٌة واألحوال الشخصٌة ،الطبعة الشرعٌة ،الجزء األول ،مكتبة دار
البٌان 2002 ،م ،ص.235
2
محمد الزحٌلً :وسائل اإلثبات فً الشرٌعة اإلسالمٌة فً المعامالت المدنٌة واألحوال الشخصٌة ،مرجع سابق ،ص.236
3
عبد الرزاق أحمد السنهوري :الوسٌط فً شرح القانون المدنً الجدٌد ،ج  ،2نظرٌة االلتزام بوجه عام ،اإلثبات -آثار االلتزام ،دار أحٌاء
التراث العربً بٌروت ،بدون سنة نشر ،ص 421؛ قدري عبد الفتاح الشهاوي :اإلثبات مناطه وضوابطه فً المواد المدنٌة والتجارٌة فً
التشرٌع المصري والمقارن ،منشأة المعارؾ باإلسكندرٌة ،بدون سنة نشر ،ص325؛ عبد الوهاب العشماوي :إجراءات اإلثبات فً المواد
المدنٌة والتجارٌة ،الطبعة األولى ،دار الجٌل للطباعة جمهورٌة مصر العربٌة 1915 ،م ،ص.151
4
سلٌمان مرقس :الوافً فً شرح القانون المدنً ،ج ، 5أصول اإلثبات وإجراءاته فً المواد المدنٌة ،المجلد األول ،األدلة المطلقة ،الطبعة

الخامسة ،1990 ،ص 512؛

عز الدٌن الدناصوري و حامد عكاز :التعلٌق على قانون اإلثبات ،الطبعة العاشرة  ،بدون دار نشر 2002 ،م،

ص.1041
5
أنظر :عدلً أمٌر خالد :الجامع فً اإلرشادات العملٌة ،الناشر منشاة المعارؾ باإلسكندرٌة 2005 ،م ،ص 293؛ أحمد نشأت بك :رسالة
اإلثبات فً التعهدات ،الجزء األول ،الطبعة السادسة 1996 ،م ،ص 465؛ محمد حسٌن منصور :مرجع سابق ،ص201؛ عادل حسن علً:
اإلثبات فً المواد المدنٌة ،مكتبة زهراء الشرق 1996 ،م ،ص .103
6
علً حٌدر :درر الحكام شرح مجلة األحكام ،المجلد الرابع ،دار الجٌل بٌروت 1991 ،م ،ص.14
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ٔ .اإلقرار عمل قانوني مثل باقي األعمال القانونية ،يشترط وجود اإلرادة الحقيقية والقصد من إق ارره
إلزام نفسو؛ وأنو سيكون حجة عميؤ.
ٕ.أن يكون اإلقرار بصيغة تفيد اليقين تيدف لثبوت الحق ،ويكون ىذا التعبير جدياً حقيقيإً.
ٖ.اإلقرار إعفاء لمخصم من أثبات الواقعة القانونية؛ ألن اإلقرار يجعميا خارج نطاق النزاع ،وال يجوز
لمقاضي أن يمزم المدعي باإلثباتٖ.

الفرع الثالث
تعريف اإلقرار قانوناً
من الظاىر أن معظم القوانين العربية قد أوردت نصاً خاصاً بتعريف اإلقرارٗ ،وازاء ىذا لقد تطرق
المشرع الفمسطيني في قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم (ٗ) لسنة ٕٔٓٓم ،إلى تعريف
اإلقرار ،وذلك من خالل نص المادة (٘ٔٔ) ،حيث جاء فييا ":اإلقرار ىو اعتراف الخصم بواقعة أو
عمل قانوني مدعى بأي منيما عميو".
ويثار التساؤل ىنا ىل كان المشرع الفمسطيني موفقاً في تعريفو لإلقرار؟
اإلجابة عمى ىذا التساؤل تقتضي ىنا تناول كيف تناولت التشريعات تعريف اإلقرار ،وىذا ما
سنبينو عمى النحو التالي-:
أوالً :تعريف المشرع المصري لإلقرار-:
أورد المشرع المصري في نص المادة (ٖٓٔ) من قانون اإلثبات رقم (ٕ٘) لسنة ( )ٜٔٙٛم،
تعريفاً لإلقرار عمى النحو التالي ":اإلقرار ىو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بيا
عميو وذلك أثناء السير في الدعوى المتعمقة بيا الواقعة".
1

عبد هللا خلٌل الفرا و ٌوسؾ عبد هللا الؽرباوي :مرجع سابق ،ص.122
2
نافذ ٌاسٌن المدهون :قواعد اإلثبات فً المواد المدنٌة والتجارٌة" ،البٌنات فً التشرٌع الفلسطٌنً" ،مكتبة ومطبعة دار المنارة ،سنة -2011
 2012م ،ص.15
3
عفٌؾ محمد أبو كلوب :أصول اإلثبات فً المواد المدنٌة والتجارٌة ،شرح موجز لقانون البٌنات الفلسطٌنً رقم  4لسنة 2001م ،الطبعة
األولً 2014 ،م ،ص.121
4
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم (ٗ) لسنة ٕٔٓٓم؛ قانون اإلثبات المصري رقم (ٕ٘) لسنة( )ٜٔٙٛم؛ من قانون البينات
األردني رقم (ٕٕ) لسنة  ٕٓٔٚم.
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وأيضاً قضت محكمة النقض المصرية أن ":اإلقرار ىو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية
المقر"ٔ.
مدعى بيا أثناء سير الدعوى ،وقد يرد في صحيفة الدعوى ،وىو حجة قاطعة عمى ّ
ار
يتضح لنا أن قانون اإلثبات المصري قد عرف اإلقرار في نص المادة السابقة بوصفو إقر ًا
قضائياً ،ولم يتعرض لإلقرار بشكل عام .فاإلقرار حسب ىذا التعريف ال يتضمن إنشاء حق جديد في
المقر ،حيث إن إنشاء الحق يختمف عن االعتراف بو؛ والراجح أن اإلقرار ىو من األدلة المعفية
ذمة ّ

من اإلثبات فيو طريق غير عادي يجعل الواقعة المقر بيا ثابتة مجا اًزٕ ،وأصبحت أم ًار غير متنازع

فيوٖ.غير أنو ليس من الضروري أن يكون اإلقرار مطابق لمحقيقة والواقع تعبي اًر ،فقد يكون اإلقرار من
أجل إخفاء جزء من الواقع والحقيقة ،وبذلك فإن من الطبيعي أن يفترض وجود خالف بين معطيات
اإلقرار وحقيقتو المجردةٗ.
ثانياً :تعريف المشرع األردني لإلقرار-:
لقد عرف المشرع األردني اإلقرار في نص المادة (ٗٗ) من قانون البينات رقم (ٕٕ) لسنة ٕٓٔٚ
م ،عمى النحو التالي ":اإلقرار ىو إخبار اإلنسان عن حق عميو آلخر".
ومن خالل ىذا التعريف يتضح لنا أن المشرع األردني جاء متأثر بالفقو اإلسالمي٘ ،وجعل
اإلقرار دليالً وحجة أمام القاضي ،وأيضاً وصفو إخبا اًر وليس إنشاء أي عبارة عن خبر يحتمل الصدق
والكذب وذلك بدليل معقول وىو رجحان الصدق عمى الكذب فيو ،وذلك ألن اإلنسان غير متيم فيما
يقر بو عمى نفسو ،ٙوليذا من الطبيعي أن يصدر اإلقرار من الخصم شخصياً أو ممن ينوب عنو؛ ألن
ّ

كل ما يذكره أي شخص ليس خصماً ال يعد إق ار اًر وانما يعتبر شيادة.ٚ

1

نقض مدنً مصري  ،الطعن رقم  6211لسنة  26جلسة  ،2014 /5/ 13منشور عبر الرابط االلكترونً .www.cc.gov.eg

الطرق المعفٌة من اإلثبات :هً اإلقرار ،والٌمٌن ،والقرائن القانونٌة؛ أنظر :محمود جمال الدٌن زكً :الوجٌز فً النظرٌة العامة
لاللتزامات فً القانون المدنً المصري ،الطبعة الثالثة ،مطبعة جامعة القاهرة 1921 ،م ،ص.1111
3
عبد هللا خلٌل الفرا و ٌوسؾ عبد هللا الؽرباوي :المرجع السابق ،ص.126
4
سامً محمود مقداد :طرق اإلثبات فً ضوء أحكام قانون البٌنات الفلسطٌنً فقها ً وقضاءً ،بدون دار نشر 2015 ،م ،ص.311
5
لقد جاء تعريف اإلقرار في نص المادة (ٕ )ٔ٘ٚمن مجمة األحكام العدلية" :اإلقرار ىو إخبار اإلنسان عن حق عميو آلخر"
6
فخري أبو صفٌه :فقه القضاء وطرق اإلثبات ،دار األمل للنشر والتوزٌع أربد-األردن 2010 ،م ،ص.123
2
عباس العبودي :شرح أحكام قانون البٌنات "دراسة مقارنة" ،دار الثقافة للنشر والتوزٌع 2002 ،م ،ص.191
2

9

ثالثاً :تعريف المشرع الفمسطيني لإلقرار-:
لقد وضع المشرع الفمسطيني لإلقرار تعريفاً ،وذلك من خالل نص المادة (٘ٔٔ) من قانون
البينات في المواد المدنية والتجارية رقم (ٗ) لسنة ٕٔٓٓ م ،حيث جاء فييا ":اإلقرار ىو اعتراف
الخصم بواقعة أو عمل قانوني مدعى بأي منيما عميو".
ويرى البعض وبحق أن المشرع الفمسطيني جانبو الصواب ولم يكن موفقاً في وضع تعر ٍ
يف دقي ٍ
ق،
وذلك ألنو يظير من النص أن اإلقرار ىو اعتراف الخصم بواقعة أو عمل قانوني ،فكان األجدر أن
يكتفي المشرع بذكر الواقعة فقط ،وذلك ألن الواقعة قد تكون مادية أو عمل قانوني ،وليذا يجب تعديل
نص المادة (٘ٔٔ) ليصبح عمى النحو اآلتي ":اإلقرار ىو اعتراف شخص بواقعة قانونية مدعى بيا
عميو"ٔ.
المطمب الثاني
مشروعية اإلقرار
اإلقرار سيد األدلة ،وىو من أقوى الحجج والفيصل الحاسم في بيان الحقوق وانياء النزاع أمام
القاضيٕ ،ولذلك فقد أجازت الشريعة الغراء وكذلك القوانين الوضعية اإلقرار وجعمتو وسيمة من وسائل
اإلثبات ،وسوف نبين ذلك بالتفصيل في ثالث فروع .خصصت الفرع األول لبيان مشروعية اإلقرار في
القر ن الكريم ،والفرع الثاني لبيان مشروعيتو في السنة النبوية المطيرة ،والفرع الثالث لبيان مشروعيتو
آ
عند عمماء الشريعة الغراء والقياس ،عمى النحو اآلتي-:
الفرع األول :مشروعية اإلقرار في الكتاب.
الفرع الثاني :مشروعية اإلقرار في السنة.
الفرع الثالث :مشروعية اإلقرار باإلجماع والقياس.

1

موسى أبو ملوح :شرح قانون البٌنات الفلسطٌنً رقم  4لسنة 2001م ،الطبعة الثالثة ،بدون دار نشر2012-2011 ،م ،ص .206_205
2
محمد الزحٌلً :فقه القضاء والدعوى واإلثبات ،مرجع سابق ،ص.242
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الفرع األول
مشروعية اإلقرار في الكتاب
وردت آيات كثيرة تدل عمى اإلقرار صراحة أو داللةٔ ،منيا-:
اق النَّبِيِّين لَما آتَْيتُ ُكم ِمن ِكتَ ٍ ِ ٍ
ق لِ َما
ص ِّد ٌ
َخ َذ المَّوُ ِميثَ َ
ٔ .قال اهلل تعالىَ :وِا ْذ أ َ
ْ ْ
اء ُك ْم َر ُسو ٌل ُم َ
اب َوح ْك َمة ثَُّم َج َ
َ َ
ِ
ِ
ال فَا ْشيَ ُدوا َوأ ََنا َم َع ُك ْم ِم ْن
ص ِري قَالُوا أَ ْق َرْرَنا قَ َ
ص ُرنَّوُ قَ َ
ال أَأَ ْق َرْرتُ ْم َوأ َ
َخ ْذتُ ْم َعمَى َذل ُك ْم إِ ْ
َم َع ُك ْم لَتُ ْؤ ِمُن َّن بِو َولَتَْن ُ
الش ِ
َّ
اىِدي َن.ٕ 
وجو االستدالل :أن اهلل طمب منيم اإلقرار ،وجعل اإلقرار حجة في إثبات الحق والتزام صاحبو
بوٖ.
ِ ِ
ِ
َِّ
اء لِمَّ ِو َولَ ْو َعمَ ٰى أَنفُ ِس ُكم.ٗ 
آمُنوا ُك ُ
ونوا قَ َّوام َ
ٕ .قال اهلل تعالىَ  :يا أَيُّيَا الذ َ
ين بِاْلق ْسط ُشيَ َد َ
ين َ
وجو االستدالل :تفيد اآلية الكريمة بضرورة اعتراف اإلنسان بالحق وحتى وان عاد ضرر ىذا
االعتراف عميو كون أن ىذا االعتراف حجة عمى صاحبو٘.
ِ
ِ ِ َِّ
ق وْل َيتَّ ِ
ُّ
ق المَّوَ َربَّوُ َوَال َي ْب َخ ْس ِم ْنوُ َش ْيًئا .ٙ 
 .3قال اهلل تعالىَ  :وْلُي ْممل الذي َعمَ ْيو اْل َح َ
وجو االستدالل :إن اهلل تعالى أمر المدين أن يممي عمى الكاتب الحق الذي عميو لمدائن ،واإلمالء
من المدين ىو إقرار واعتراف والتزام بو.ٚ
اعترفُ ْوا بِ ُذُنوبِ ِيم.ٛ 
 .4قال اهلل تعالىَ  :وء َ
اخ ُرْو َن َ

وجو االستدالل :أن اهلل تعالى تكمم عن طائفة تخمفت عن غزوة تبوك ،أنيم اعترفوا بذنوبيم وكان

اعترافيم حجة عمييم.ٜ

1

محمد الزحٌلً :وسائل اإلثبات فً الشرٌعة اإلسالمٌة فً المعامالت المدنٌة واألحوال الشخصٌة ،مرجع سابق ،ص.241
2
سورة آل عمران :اآلٌة (.)11
3
أحمد محمد علً داود :أصول المحاكمات الشرعٌة( ،الجزء األول) ،دار الثقافة للنشر والتوزٌع-عمان 2004 ،م ،ص.306
4
سورة النساء :اآلٌة (.)135
5
ماهر أحمد السوسً  :مرجع سابق ،ص.116
6
سورة البقرة :اآلٌة (.)212
2
محمد الزحٌلً :وسائل اإلثبات فً الشرٌعة اإلسالمٌة فً المعامالت المدنٌة واألحوال الشخصٌة ،مرجع سابق ،ص.242
1
سورة التوبة :اآلٌة (.)102
9
أحمد محمد علً داود :مرجع سابق ،ص.302
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الفرع الثاني
مشروعية اإلقرار في السنة
لقد وردت أحاديث كثيرة في مشروعية اإلقرار وحجيتو ،نذكر منيا ما يمي-:
ٔ .حدثني مالك ،عن ابن شياب ،أنو أخبره  ":أن رجالً اعترف عمى نفسو بالزنا عمى عيد رسول اهلل
ﷺ ،وشيد عمى نفسو أربع مرات ،فأمر بو رسول اهلل ﷺ فرجم"ٔ.
وجو االستدالل :يظير من خالل الحديث الشريف أن الرجل أعترف عمى نفسو بالزنا ،وشيد عمى
نفسو أربع شيادات ،فأمر النبي ﷺ برجمو بناء عمى إق ارره.
ٕ .عن عمران بن حصين أن امرأة من جيينة أتت نبي اهلل ﷺ وىي حبمى من الزنا ،فقالت يا نبي
اهلل لقد أصبت حدا فأقمو عمي ،فدعا نبي اهلل ﷺ ولييا فقال  ":أحسن إلييا ،فإذا وضعت فأتني
بيا" .ففعل ،فأمر بيا نبي اهلل ﷺ فشدت عمييا ثيابيا ،ثم أمر بيا فرجمت ،ثم صمى عمييا،
فقال لو عمر :تصمي عمييا يا رسول اهلل وقد زنت ،قال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من
أىل المدينة لوسعتيم وىل وجدت أفضل من أن جادت بنفسيا هلل.ٕ".
وجو االستدالل :أن نبي اهلل ﷺ أمر برجم ىذه المرأة بعد إقرارىا بالزنا ،وىذا بدوره يدلل أن
اإلقرار حجو عمى صاحبو.
ٖ .عن أبي ىريرة ،وزيد بن خالد ،أنيما قاال ":إن رجالً من األعراب أتى رسول اهلل ﷺ  ،فقال :يا
رسول اهلل أنشدك اهلل إال قضيت لي بكتاب ِ
اهلل ،فقال الخصم اآلخر :وىو أفقو منو نعم فاقض بيننا
بكتاب اهلل واذن لي ،فقال رسول اهلل ﷺ  " :قل" ،فقال :إن ابني كان عسيفاً عمى ىذا ،فزنى
بام أرتو ،واني أخبرت أن عمى ابني الرجم ،فافتديت منو بمائة شاة ووليدة ،فسألت أىل العمم
فأخبروني إ نما عمى ابني جمد مائة ،وتغريب عام ،وأن عمى امرأة ىذا الرجم ،فقال رسول اهلل
ﷺ ":والذي نفسي بيده ،القضين بينكما بكتاب اهلل ،الوليدة والغنم رد عميك ،وعمى ابنك جمد

1

إلمام األئمة وحاكم المدٌنة مالك بن أنس رضً هللا عنه :كتاب الموطأ ،الجزء األول ،المكتبة الثقافٌة بٌروت ،الطبعة الثانٌة 1992 ،م ،ص
.121
2
شرح اإلمام ٌحً الدٌن بن ٌحً بن شرؾ النووي  :المنهاج بشرح صحٌح مسلم بن الحجاج ،دار ابن حزم ،الطبعة األولى2002 ،م،
ص.1306
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مائة ،وتغريب عام ،واغد يا أنيس إلى امرأة ىذا ،فإن اعترفت فارجميا" ،قال :فغدا عمييا،
فأمر بيا رسول اهلل ﷺ فرجمت"ٔ.
فاعترفتَ ،

وجو االستدالل :أن الرسول ﷺ عمق رجم المرأة عمى اعترافيا ،وذلك بقولو" :واغد يا أنيس إلى
امرأة ىذا فان اعترفت فأرجميا" ،وىذا بدوره داللة واضحة وصريحة عمى أن اإلقرار حجة مثبتة.
الفرع الثالث
مشروعية اإلقرار باإلجماع والقياس
في ىذا الفرع سوف نبين مشروعية اإلقرار في كالً من اإلجماع والقياس عمى النحو التالي-:
أوالً :مشروعية اإلقرار باإلجماع:
لقد اتفقت كممة المسممين سمفاً وخمفاً عمى حجية اإلقرار ،وقد عمل باإلقرار الخمفاء الراشدون
المقر سواء كان أمام القضاء
والصحابة والعمماء وأئمة المذاىب ،وأجمعوا عمى أن اإلقرار حجة عمى ّ
أو في التعامل بين الناس دون أن ينكر االحتجاج باإلقرار أو يخالفو مسمم ،فكان إجماعإً.

ثانياً :مشروعية اإلقرار بالقياس:
إذا كان إخبار اإلنسان بحق لغيره عمى غيره بينو مقبولة شرعاً ،فينا إخباره بحق لغيره عمى نفسو
أولى بالقبول ،وذلك ألن احتمال الكذب ىنا أقل وقوعاً ،إذ أن اإلنسان ال يكذب في ادعاء حق لمغير
عندهٖ.

1

اإلمام الحافظ أحمد بن علً بن حجر العسقالنً :فتح الباري شرح صحٌح البخاري ،الجزء الثالث ،دار الكتب العلمٌة بٌروت ،الطبعة
األولى 2003 ،م ،ص.563
2
عبد المنعم عبد الوهاب محمد :اإلقرار فً اإلثبات المدنً ،دراسة مقارنة بٌن الشرٌعة اإلسالمٌة والقانون العراقً ،رسالة دكتوراه2014 ،
م ،ص.35
3
ماهر أحمد السوسً  :المرجع سابق ،ص.111
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المطمب الثالث
خصائص اإلقرار
يتميز اإلقرار بخصائص معينة ،ىي أنو عمل قانوني ،أخباري ،يصدر من جانب واحد ،ويعتبر
عمل من أعمال التصرف ،ويترتب عمى ذلك أن حجيتو قاصرة ،ولبيان خصائص اإلقرار آنفو الذكر،
فقد قسمت ىذا المطمب أربعة فروع ،عمى النحو اآلتي-:
الفرع األول :اإلقرار عمل إخباري.
الفرع الثاني :اإلقرار تصرف قانوني من جانب واحد.
الفرع الثالث :اإلقرار تصرف قانوني يرد عمى واقعة قانونية.
الفرع الرابع :اإلقرار حجة قاصرة.
الفرع األول
اإلقرار عمل إخباري
جوىر اإلقرار إنو إخبار بأمر معين ،فالشخص الذي يعترف بواقعة معينة إنما يسوق خب اًر يكشف
عن حقيقة ىذه الواقعةٔ ،فاإلقرار ال ينشئ حقاً جديداً وانما ىو إخبار بحدوث واقعة معينة في وقت
مضى أو ثبوت حق معين قبل تاريخو ،ويترتب عمى كون اإلقرار عمل إخباري أنو ال يجوز تعميقو
خبر فإن اإلقرار بو
المقر بو ًا
عمى شرط أو إضافتو إلى أجل؛ ألن اإلقرار أخبار عما سبق ،ولما كان ّ
يتساوى فيو احتمال الصدق و كذلك احتمال الكذب ،ولكن بمجرد صدوره يصبح احتمال صدقو أقوى

المقر بو وىذه القرينة غير قاطعة ،إذ
من احتمال كذبو ،فيعتبر اإلقرار بذلك قرينة قانونية عمى حقيقة ّ
لممقر ىدميا عمى أن يثبت كذب اإلقرار بشرط مخالفتو ظاىر الحالٕ.
يجوز ّ

وكما ذكرنا أن اإلقرار يجب أن يكون بقول صريح واخبار ،فال يكون بالسكوت أو االمتناع عن
القول ،ولكن يعتبر السكوت أو االمتناع إقرار ضمني في بعض الحاالتٖ ،مثمما نصت عمييا المادة
1

عادل حسن علً :مرجع سابق ،ص.106
2
سلٌمان مرقس :مرجع سابق ،ص.613
3
أحمد نشأت بك :مرجع سابق ،ص.465
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( )ٔٙمن قانون البينات الفمسطيني رقم (ٗ) لسنة ٕٔٓٓم ،بقوليا ":يعتبر السند العرفي حجة عمى
من وقعو ما لم ينكر ما ىو منسوب إليو من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة عند اطالعو عميو،
ويعتبر سكوتو إق ار اًر بصحة ما نسب إليو"ٔ.
المقر عن
وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية ":يشترط في اإلقرار أن يكون صاد اًر من ّ

المقر بو عمى سبيل الجزم واليقين ،وأن
قصد االعتراف بالحق المدعى بو في صيغة تفيد ثبوت الحق ّ
المقر تعبي اًر عن إرادة جدية حقيقية ،فال يعد من قبيل اإلقرار الممزم ما يصدر عن
يكون تعبير
ّ
الشخص من عبارات بقصد التودد أو المجاممة طالما انو لم يقصد من اإلدالء بيا أن يتخذىا من

وجيت إليو دليالً عميو"ٕ.
الفرع الثاني
اإلقرار تصرف قانوني من جانب واحد
نصت المادة (ٕٓٔ )ٔ/من قانون البينات الفمسطيني رقم ٗ لسنة ٕٔٓٓم ،عمى ما يمي ":ال
المقر لو ،ولكن يرتد برده"ٖ.
يتوقف اإلقرار عمى قبول ّ
يتضح من نص المادة أن اإلقرار عمل إرادي من جانب واحد ،أي يرجع إلى اإلرادة الفردية
وحدىا وال توجد أي وسيمة إلجبار الشخص عميوٗ ،وبما أن اإلقرار عمل فردي ينتج آثاره دون حاجة
المقر لو ،فيمتزم مصدر اإلقرار بو وال يستطيع الرجوع عنو إال إذا توافر سبب من
لقبولو من جانب
ّ

المقر لو بيذا اإلقرار ،ولو أن يكذب ما يضر بو مما جاء في
أسباب بطالنو ،وىذا ال يعني التزام
ّ
اإلقرار٘ ،وفي حالة إذا كان اإلقرار مركباً يضم إلى الواقعة المدعاة واقعة أخرى ويكون ىذا اإلقرار ال
المقر لو إما أن يتمسك بو كمو أو يرده كمو.ٙ
يقبل التجزئة ،فيتعين عمى ّ

ٌقابلها نص المادة ( )11من قانون البٌنات األردنً رقم  22لسنة 2012م؛ وكذلك نص المادة (  ) 14من قانون اإلثبات المصري رقم 25
لسنة .1961
2
نقض مدنً مصري ،الطعن رقم  1062لسنة  42جلسة  1921 /4/5س  35ع  1ص  949ق  ،112منشور عبر الرابط االلكترونً
.www.cc.gov.eg
1

ٌ 3قابلها نص المادة ( ) 50من قانون البٌنات األردنً رقم  22لسنة  2012م.
4

مفلح عواد القضاة :البٌنات فً المواد المدنٌة والتجارٌة ،دراسة مقارنة ،دار الثقافة للنشر والتوزٌع 2001 ،م  ،ص.212
5
جمٌل الشرقاوي :اإلثبات فً المواد المدنٌة ،الطبعة الثانٌة ،دار النهضة العربٌة -القاهرة 1990 ،م ،ص.124
6
مفلح عواد القضاة :مرجع سابق ،ص.219
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الفرع الثالث
اإلقرار تصرف قانوني يرد عمى واقعة قانونية
أوالً :اإلقرار تصرف قانوني:
بما أن اإلقرار تصرف قانوني لذلك يجب توافر شروط العمل القانوني في اإلقرار ،من رضا
المقر خالية من عيوب اإلرادة ،كالغمط والتدليس واإلكراه ،وال بد أن
ومحل وسبب ،وأن تكون إرادة
ّ

المقر أىالً لمتصرف؛ ألنو ال يصح اإلقرار من ناقص أو عديم األىمية ،كما أن إقرار النائب ال
يكون ّ
يصح إال في الحدود المرسومة لمنيابة القانونيةٔ.

ولقد نصت عمى ذلك المادة ( )ٜٔٔمن قانون البينات الفمسطيني رقم (ٗ) لسنة ٕٔٓٓم عمى
المقر عاقالً بالغاً غير محجور عميو ،فال يصح إقرار الصغير
النحو التالي ":يشترط أن يكون
ّ
والمجنون والمعتوه والسفيو ،وال يصح عمى ىؤالء إقرار أوليائيم وأوصيائيم والقوام عمييم إال بأذن من

المحكمة"ٕ.
وكذلك قضت محكمة النقض المصرية بأن ":اإلقرار قضائياً كان أو غير قضائي يتضمن نزول
المقر عن حقو في مطالبة خصمو بإثبات ما يدعيو وىو بيذه المثابة ينطوي عمى تصرف قانوني من
ّ

جانب واحد فيشترط لصحتو ما يشترط لسائر التصرفات القانونية فيجب أن يكون صاد اًر عن إرادة غير

لممقر الرجوع فيو"ٖ.
مشوبة بأي عيب من عيوب اإلرادة  ،فإذا شاب اإلقرار غمط كان باطالً وحق ّ
ثانيا :اإلقرار يرد عمى واقعة قانونية:
اإلقرار ىو اعتراف بصحة واقعة قانونية معينة ،وىذه الواقعة قد تكون تصرف قانوني مثل البيع
المقر ،ولكن ال يرد اإلقرار عمى القواعد
أو اإليجار أو القرض ،وقد تكون واقعة مادية كخطأ أرتكبو ّ
القانونية وذلك ألن ىذه القواعد من صميم عمل القاضي التي يناط بو تطبيق القانون بغض النظر عن
إقرار الخصوم بذلك ،كما ال يرد اإلقرار عمى تكييف العقود؛ الن ىذه الميمة من ميام القاضي دون
1

محمد حسٌن منصور :مرجع سابق ،ص .202
2
ٌقابلها نص المادة (  ) 42من قانون البٌنات األردنً رقم  22لسنة  2012م؛ وكذلك نص المادة  102من قانون اإلثبات المصري فً
المواد المدنٌة والتجارٌة قانون رقم  25لسنة .1961
3
نقض مدنً مصري ،الطعن رقم  22لسنة  33جلسة  1962/1/19س  11ع  1ص  156ق  ،25منشور عبر الرابط االلكترونً
.www.cc.gov.eg
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أن يتقيد بالوصف الذي يعطيو المتعاقدان لمتصرفٔ ،كما أن اإلقرار يجوز في جميع الوقائع القانونية
بجميع أنواعيا ،وسائر التصرفات القانونية أيا كانت قيمتيا ،حتى لو تعمق األمر بمخالفة ما ىو ثابت
المقر بو أن يكون عمالً مشروعاً ال يمنع المشرع إثباتو عن طريق اإلقرار،
بالكتابةٕ ،ويشترط في
ّ
فاإلقرار بربا فاحش أو دين قمار أو بيع تركو مستقبمية ال يعول عميوٖ.
الفرع الرابع
اإلقرار حجة قاصرة
يترتب عمى أن اإلقرار عمل قانوني ممزم بذاتو أنو يعتبر حجة قاصرة ،أوالً  :من حيث الواقعة
المقر وورثتو وال يتعداىم إلي
المقر بيا ،وثانياً :من حيث األشخاص حيث انو ال يقيد إال
القانونية
ّ
ّ
غيرىم كالخمف الخاص أو الدائنين إال في حدود معينة تسري عمييم فييا تصرفاتو وفق ما نصت

عمييا القوانين المدنيةٗ ،وذلك ألن الشخص ال يممك أن يمزم غيره بعمل من أعمال التصرف إال إذا
٘
المقر
كان قد فوضو تفويضاً خاصاً  ،أما بالنسبة لمغير فاإلقرار يعد قرينة بسيطة عمى حقيقة األمر ّ

بو ،ويجوز لو إثبات عكسيا.ٙ

وبالنظر إلى نص المادة ( )ٔٔٚمن قانون البينات الفمسطيني رقم (ٗ) لسنة ٕٔٓٓم ،التي
المقر ما لم يكذبو ظاىر الحال".ٚ
نصت عمى أن ":اإلقرار القضائي حجة عمى ّ
بينما نصت المادة (ٗٓٔ) من قانون اإلثبات المصري رقم (ٕ٘) لسنة ٜٔٙٛم ،نصت عمى
المقر".
أن ":اإلقرار حجة قاطعة عمى ّ

ويالحظ من خالل نص المادة أن قانون اإلثبات المصري أعتبر اإلقرار بشكل عام حجة قاطعة،

بينما قانون البينات الفمسطيني اكتفى باعتباره حجة ،ومرجع ذلك أن قانون اإلثبات المصري لم يفصل
بنصوص تشريعية بين اإلقرار القضائي واإلقرار غير القضائي ،وانما أجمل أحكاميما في نصوص

1

عفٌؾ محمد أبو كلوب :مرجع سابق ،ص.111
2
محمد حسٌن منصور :مرجع سابق ،ص .204
3
عادل حسن علً :مرجع سابق ،ص.111
4
الخلؾ العام هم الورثة وفق قانون اإلرث ،أما الخلؾ الخاص الذٌن ٌخلفون صاحب الحق بشكل خاص عبر عقود معٌنة أو انتقال حق هم
الدائنون مثالً؛ أنظر إلى القانون المدنً الفلسطٌنً رقم  4لسنة 2012م ،من خالل نص المادة (152و.)153
5
سلٌمان مرقس :مرجع سابق ،ص.621
6
عفٌؾ محمد أبو كلوب :مرجع سابق ،ص.111
2
وٌوافقها فً المعنى نص المادة (  ) 51من قانون البٌنات األردنً رقم  22لسنة  2012م ،التً نصت على ما ٌلً " :اإلقرار حجة قاصرة
على المقر".
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عامة ،وترك لمفقو التوسع في ذلك ألحكام القضاء ،عمى عكس القانون الفمسطيني الذي فرق بين
اإلقرار القضائي واإلقرار غير القضائي صراحة من خالل النصوص القانونيةٔ.
المقر ،واكتفى بكممة
ونرى أن المشرع الفمسطيني أحسن صنعاً بجعل اإلقرار حجة قاصرة عمى ّ

حجة دون ذكر كممة قاطعة ،وىذا من شأنو أن يعطي لمقاضي سمطة تقديرية وىي الترجيح .وأيضاً
اشترط المشرع الفمسطيني في اإلقرار أال يكذبو ظاىر الحال ،مثالً أن ال يكون اإلقرار مستحيالً عقالً
أو شرعاً كما لو أقر شخص بأنو مدين آلخر بمبمغ كبير في وقت ال يمكن أن يكون فيو ذلك الشخص
قد امتمك ىذا المال مطمقاً ،أو كإقرار شخص ببنوة شخص أكبر منو سنإً.

1

رائد زٌدات :موقؾ القاضً من اإلثبات /https://www.mohamah.net/law ،موقع انترنت ،تارٌخ الدخول ،2011/4/26،الساعة
 9:12مساءاً.
2
عبد هللا خلٌل الفراٌ ،وسؾ عبد هللا الؽرباوي :مرجع سابق ،ص.190
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المبحث الثاني
أنواع اإلقرار
نصت المادة ( )ٔٔٙمن قانون البينات الفمسطيني رقم (ٗ) لسنة ٕٔٓٓم ،عمى ما يمي .ٔ":
يكون اإلقرار قضائياً إذا تم االعتراف بالواقعة أو العمل المدعى بو أمام القضاء أثناء السير في
الدعوى المتعمقة بيذه الواقعة أو العمل.ٕ،يكون اإلقرار غير قضائي إذا وقع في غير مجمس القضاء
أو بصدد نزاع أثير في دعوى أخرى ،وال يجوز إثباتو بشيادة الشيود ما لم تسبقو قرائن قوية تدل عمى
وقوعو"ٔ.
بينما المشرع المصري لم يفصل بنصوص تشريعية بين اإلقرار القضائي واإلقرار غير
القضائي ،ويتضح ذلك من خالل نص المادة (ٖٓٔ) من قانون اإلثبات المصري رقم (ٕ٘) لسنة
ٜٔٙٛم ،التي نصت عمى أن ":اإلقرار ىو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بيا
عميو وذلك أثناء السير في الدعوى المتعمقة بيذه الواقعة".
ويتضح من خالل النصوص السابقة أن اإلقرار ال يتعدى نوعين إما أن يكون اإلقرار غير
قضائي إذا ما تم خارج مجمس القضاء ،أو في مجمس القضاء لكن في واقعة ال تتعمق بموضوع
اإلقرار؛ بينما اإلقرار القضائي ىو الذي يكون أمام مجمس القضاء بشأن الواقعة محل النزاع ويكون
المقر ،أو بناء عمى طمب من الخصم أو المحكمة وفي ىذه الحالة نكون بصدد استجواب ،وذلك
بإرادة ّ
وفق إجراءات خاصة قررىا المشرعٕ سوف نقوم في بيانيا الحقاً؛ وعميو فقد قسمت ىذا المبحث إلي

مطمبين عمى النحو اآلتي-:
المطمب األول :اإلقرار القضائي.
المطمب الثاني :اإلقرار غير القضائي.

ٌ 1قابلها من قانون البٌنات األردنً رقم  22لسنة  2012مً ،
كال من نص المادة  45التً نصت على أن" :اإلقرار القضائً هو اعتراؾ
الخصم أو من ٌنوب عنه إذا كان مأذونا ً له بواقعة ادعى بها علٌه وذلك أمام القضاء أثناء السٌر فً الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة ،وكذلك نص
المادة (  ) 46التً نصت على أن" اإلقرار ؼٌر القضائً هو الذي ٌقع فً ؼٌر مجلس الحكم أو ٌقع فً مجلس الحكم فً ؼٌر الدعوى التً
أقٌمت بالواقعة المقر بها.
2
عفٌؾ محمد أبو كلوب :مرجع سابق،ص.113
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المطمب األول
اإلقرار القضائي
إن دراسة اإلقرار القضائي تقتضي أن نتناولو من حيث تعريفو وشروطو وحجيتو ،وفي ىذا
المطمب سوف نقتصر دراستنا عمى بيان اإلقرار القضائي من حيث تعريفو وشروطو ،بينما حجية كالً
من اإلقرار القضائي واإلقرار غير القضائي سوف نقوم بدراستيا الحقاً خالل الفصل الثاني في سياق
دراستنا ألحكام اإلقرار ،وبيذا سوف نقوم تقسيم ىذا المطمب إلى فرعين عمى النحو اآلتي-:
الفرع األول :تعريف اإلقرار القضائي.
الفرع الثاني :شروط اإلقرار القضائي.
الفرع األول
تعريف اإلقرار القضائي
المقر أو من يمثمو قانوناً في حدود
يأتي اإلقرار في معظم األحيان صريحاً أي يصدر من
ّ

تمثيمو إياه بوقائع يعترف بصحتيا ووقوعيا وقد يكون شفيياً أو كتابياً ،ويرد اإلقرار أثناء المرافعة في

دعوى معينة أو في سياق ما ىو مكتوب بالئحة الدعوىٔ؛ وكما أسمفنا سابقاً أن نص المادة ()ٔٔٙ
من قانون البينات الفمسطيني رقم (ٗ) لسنة ٕٔٓٓم ،قد عرفت اإلقرار القضائي عمى النحو اآلتي":
يكون اإلقرار قضائياً إذا تم االعتراف بالواقعة أو العمل المدعى بو أمام القضاء أثناء السير في
الدعوى المتعمقة بيذه الواقعة أو العمل".
ويثار التساؤل ىنا ىل كان المشرع الفمسطيني موفقاً في شمولية تعريفو لإلقرار القضائي أم
ال؟
يتضح من خالل النص السابق أن المشرع في قانون البينات الفمسطيني لم يوضح صدور
االعتراف ممن ينوب عن الخصمٕ ،بينما نصت المادة (٘ٗ) من قانون البينات األردني عمى أن":
اإلقرار القضائي ىو اعتراف الخصم أو من ينوب عنو إذا كان مأذوناً لو بواقعة ادعى بيا عميو وذلك

1

محمود الكٌالنً :قواعد اإلثبات وأحكام التنفٌذ ،المجلد الرابع ،دار الثقافة للنشر والتوزٌع 2010 ،م ،ص.112
2
عبد هللا خلٌل الفراٌ ،وسؾ عبد هللا الؽرباوي :مرجع سابق ،ص.192
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أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعمقة بيذه الواقعة"؛ لذلك نرى بتعديل نص المادة ( )ٔٔٙمن
قانون البينات الفمسطيني حتى تصبح المادة عمى النحو التالي" :يكون اإلقرار قضائياً إذا تم االعتراف
من الخصم أو من ينوب عنو إذا كان مأذوناً بالواقعة أو العمل المدعى بو أمام القضاء أثناء السير في
الدعوى المتعمقة بيذه الواقعة أو العمل".
وبيذا يتضح أن ":اإلقرار القضائي ىو اعتراف من الخصم أو ممن يمثمو قانوناً في حدود
تمثيمو إياه بالحق المدعى بو أمام المحكمة أثناء نظر الدعوى الخاصة بذلك الحق ،قاصداً بو إلزام
نفسو عالماً بأنو سيتخذ حجة عميو وان خصمو سيعفى بو من تقديم أي دليل"ٔ.
الفرع الثاني
شروط اإلقرار القضائي
يشترط القانون توافر عدة أمور العتبار اإلقرار قضائياً ،تتمثل في عدة شروط ىي-:
الشرط األول :أن يصدر اإلقرار من الخصم أو من يمثمو.
حتى يعتبر اإلقرار قضائياً البد أن يصدر من خصم في الدعوى ،وال بد أن يكون اإلقرار صاد ًار
من الخصم بقصد االعتراف بالحق المدعى بو بصيغة صريحة جازمة ،فال يعد اإلقرار ممزم إذا صدر
عن الشخص بعبارات يقصد منيا مجرد المجاممة والتوددٕ.
وكذلك أيضاً ال يعتد إال باإلقرار الصادر من الخصم نفسو أو من ٌنوب عنه إذا كان مأذونا ً
بالواقعة أو العمل المدعى به أمام القضاء أثناء السٌر فً الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة أو العمل،
وكذلك ال يعتد باإلقرار الصادر من الوكيل ما لم يكن التوكيل خاصاًٖ .وبيذا لقد نصت المادة ()ٜٔٔ
المقر عاقالً
من قانون البينات الفمسطيني رقم (ٗ) لسنة ٕٔٓٓم ،عمى ما يمي .ٔ":يشترط أن يكون ّ
بالغاً غير محجور عميو ،فال يصح إقرار الصغير والمجنون والمعتوه والسفيو ،وال يصح عمى ىؤالء

1

عادل حسن علً :مرجع سابق ،ص.111
2
أسامة روبً عبد العزٌز الروبً :الوجٌز فً القواعد اإلجرائٌة لإلثبات المدنً ،الطبعة الخامسة ،بدون دار نشر 2006 ،م ،ص.221
3
أحمد عبد العال أبو قرٌن :أحكام اإلثبات فً المواد المدنٌة والتجارٌة فً ضوء الفقه والتشرٌع والقضاء ،الطبعة الثالثة ،دار النهضة العربٌة،
 2006م ،ص.154-153
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إقرار أوليائيم و أوصيائيم والقوام عمييم إال بأذن من المحكمة .ٕ.يكون إلقرار الصبي المميز حكم
إقرار البالغ في األمور المأذون بيا"ٔ.
وبيذا يتضح من نص المادة السابقة أن اإلقرار يصح إذا صدر من الخصم شخصياً سواء كان
المقر صبياً ممي اًز مأذوناً وصدر اإلقرار بحدود اإلذن فإنو يصح
كامل األىمية ،أو في حالة إذا كان ّ

ٕ
المقر نائباً قانونياً كالولي أو الوصي أو قيماً فال يصح
منو في الحدود التي يقررىا القانون  ،واذا كان ّ

إق ارره في األمور التي تتطمب إذناً إال بعد أذن المحكمةٖ؛ أما بخصوص اإلقرار الصادر من المريض

مرض الموت يأخذ حكم الوصية ،حيث ال ينفذ إال في حدود ثمث التركة إذا أجاز الورثة إقرار
مورثيمٗ.
الشرط الثاني :أن يكون اإلقرار أمام المحكمة.
يشترط في اإلقرار القضائي أن يكون صاد اًر من الخصم في مجمس القضاء ،وىذا الركن ىو
الذي يميز اإلقرار القضائي عن اإلقرار غير القضائي٘ .فال بد من صدور اإلقرار أمام ىيئة قضائية
مختصة نظميا القانون أثناء نظر الدعوى ،وال يقتصر اإلقرار القضائي عمى اإلقرار الصادر أمام
القضاء المدني ،بل يشمل اإلقرار الصادر أمام القضاء اإلداري ،والقضاء التجاري ،ويعتد كذلك
باإلقرار الصادر أمام القضاء الجنائي في دعوى مسئولية مدنية مرفوعة أمامو ،ٙولكي يعتد باإلقرار
أيضاً ال بد أن يكون أمام محكمة مختصة اختصاصاً متعمقاً بالنظام العام أي ليا والية النظر في
الموضوع ،أما إذا كان االختصاص ال يتعمق بالنظام العام كاالختصاص المكاني مثالً فينا اإلقرار
يرتب أثره رغم صدوره أمام محكمة غير مختصة.ٚ

1

ٌقابلها نص المادة (  ) 45من قانون البٌنات األردنً رقم  22لسنة  2012م ،التً نصت على أن ":اإلقرار القضائً هو اعتراؾ الخصم أو
من ٌنوب عنه إذا كان مأذونا ً له بواقعة ادعى بها علٌه وذلك أمام القضاء أثناء السٌر فً الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة ".
2
نصت المادة (  ) 1/101من القانون المدنً الفلسطٌنً رقم  4لسنة 2012م على  ":إذا كانت الوكالة بلفظ عام لم ٌقترن بما ٌوضح المقصود
منه فال تخول الوكٌل إال أعمال اإلدارة ".
3
عبد هللا خلٌل الفراٌ ،وسؾ عبد هللا الؽرباوي :مرجع سابق ،ص.193
4
عبد الرزاق أحمد السنهوري :مرجع سابق ،ص.419
5
سامً محمود مقداد :مرجع سابق ،ص.319
6
أحمد عبد العال أبو قرٌن :مرجع سابق ،ص.154
2
موسى سلمان أبو ملوح :مرجع سابق ،ص.212
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وىنا يثار التساؤل ىل اإلقرار الصادر أمام ىيئة المحكمين والخبراء والشرطة والنيابة العامة أو
الجيات اإلدارية يعتبر إق ار ارً قضائياً ؟
كما ذكرنا سابقاً أن اإلقرار القضائي يجب أن يكون صاد اًر أمام المحكمة المختصة ،لذلك اإلقرار
الذي يصدر أمام النيابة العامة أو التحقيق أو أي جية إدارية أخرى مثل مجمس نقابة المحامين وذلك
بشأن االختصاص المعقود ليا بنظر الشكاوي ضد المحامين ال يعتبر إق ار اًر قضائياً عمى اعتبار أن
جميع الجيات السابق ذكرىا ليست بجيات قضاءٔ.
أما بخصوص اإلقرار الذي يصدر أمام ىيئة المحكمين يعتبر قضائياً ،إذا كانت ىيئة التحكيم
ليا سمطة الفصل في النزاع ،ويكون لقرار ىيئة التحكيم قوة ق اررات المحاكم ،ويتم تنفيذ حكم المحكمين
وفق لألصول بعد تصديقو من المحكمة المختصةٕ؛ وىذا ما نصت عميو المادة ( )ٗٚمن قانون
التحكيم رقم (ٖ) لسنة ٕٓٓٓم ،بقوليا ":يكون لقرار التحكيم بعد تصديقو من المحكمة المختصة القوة
والمفعول التي لق اررات المحاكم ويتم تنفيذه بالصورة التي ينفذ فييا أي حكم أو قرار صادر عن محكمة
وفقاً لألصول المرعية".
وفي الحديث عن اإلقرار الذي يصدر أمام الخبير ،ذىب البعضٖ لمقول ،أنو إقرار غير قضائي
حتى ولو كان ىذا الخبير معين من قبل المحكمة ،حيث قضت محكمة النقض المصرية ":ال تعتبر
األقوال التي تصدر أمام الخبير المنتدب في الدعوى من أحد الخصوم قبل إدخالو أو تدخمو طرفاً فييا
صادرة أثناء سير الدعوى ،فال تعد إق ار اًر قضائياً ممزماً حتماً ،وانما ىي من قبيل اإلقرار غير القضائي
الذي يخضع لتقدير قاضي الموضوع ،وال تثريب عميو إن ىو لم يأخذ بو متى كان تقديره سائغاً"ٗ.
ويذىب رأي آخر العتبار اإلقرار قضائياً إذا حصل أمام خبير منتدب من المحكمة في القضية
التي حصل بشأنيا ،وذلك بشرط أن يثبت اإلقرار في محضر أعمال الخبير ،والتوقيع عميو من طرفي
الخصوم٘.

1

قدري عبد الفتاح الشهاوي :مرجع سابق ،ص .395
2
عباس العبودي :شرح أحكام قانون البٌنات ،مرجع سابق ،ص194؛ عز الدٌن الدناصوري و حامد عكاز :مرجع سابق ،ص1042؛ عبد
الوهاب العشماوي :مرجع سابق ،ص 155؛ عادل حسن علً :مرجع سابق ،ص.119
3
سلٌمان مرقس :مرجع سابق ،ص634؛ عبد الرزاق السنهوري :مرجع سابق ،ص493؛ أحمد عبد العال أبو قرٌن :مرجع سابق ،ص.154
4
نقض مدنً مصري  ،الطعن رقم  144لسنة  34جلسة  1962 /10/12س  11ع  4ص  1522ق  ،229منشور عبر الرابط االلكترونً
.www.cc.gov.eg
5
عبد الوهاب العشماوي :مرجع سابق ،ص.155

23

ونحن بدورنا نؤيد ما أخذ بو أصحاب الرأي األول حيث نرى أن اإلقرار الذي يصدر أمام الخبير
ار غير قضائي حتى ولو كان ىذا الخبير معين من قبل المحكمة ،وال تعتبر األقوال التي تصدر
إقر اً
أمام الخبير المنتدب في الدعوى من أحد الخصوم إق ار اًر قضائياً ممزماً حتماً ،وانما ىي من قبيل اإلقرار
غير القضائي الذي يخضع لتقدير قاضي الموضوع .
الشرط الثالث :أن يصدر اإلقرار خالل سير الدعوى.
ال يكفي لإلقرار أن يصدر أمام المحكمة ،بل يجب أيضاً أن يصدر من خالل إجراءات الدعوى
التي يكون فييا دليل إثبات ،فيصح أن يكون اإلقرار في الئحة الدعوى أو المذكرات التي تمييا أو في
المذكرات التي يرد بيا طمبات خصمو ،كما يجوز أن يكون في أي جمسة من جمسات المحاكمة لغاية
إقفال باب المرافعة ،أو بعد فتح باب المرافعة مرة أخرى إذا تطمب األمرٔ.
أما اإلقرار الصادر في دعوى أخرى ولو كان بين الخصمين ال يعتد بو إال عمى أساس انو غير
قضائي ،وذلك ألن اإلقرار يعد قضائياً بالنسبة لمدعوى التي صدر فييإ ،وىذا ما بينتو المادة
( )ٔ/ٔٔٙمن قانون البينات الفمسطيني رقم (ٗ) لسنة ٕٔٓٓم ،بقوليا ":يكون اإلقرار قضائياً إذا تم
االعتراف بالواقعة أو العمل المدعى بو أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعمقة بيذه الواقعة أو
العمل".
الشرط الرابع :يجب أن يكون بواقعة قانونية مدعى بيا:
المقر ،فيو ينصب عمى الواقعة
بما أن اإلقرار ىو اعتراف بواقعو قانونية مدعى بيا عمى
ّ

القانونية سواء كانت واقعة مادية أو تصرف قانوني ،وعميو كل واقعة تصمح محالً لإلثبات يمكن أن
تكون محالً لإلقرارٖ ،وبما أن اإلقرار يرد عمى جميع الوقائع القانونية أيا كان نوعيا أو قيمتيا،
ويشترط في محل اإلقرار أن يكون عمالً مشروعاً وال ينصب عمى مخالفة لمقانون أو اآلداب أو النظام
العام كاإلقرار بفوائد ربوية بين األفراد ،أو اإلقرار بالتبني ،واإلقرار بدين المقامرة أو التعامل بتركو
ِ
يستوف الشكل المطموب كعقد الشركة واليبة
إنسان عمى قيد الحياة ،أو اإلقرار بتصرف شكمي لم

1

نافذ ٌاسٌن المدهون :مرجع سابق ،ص.153
2
محمود الكٌالنً :مرجع سابق ،ص.119
3
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مثالًٔ ،كما يجب أن ال يتعمق اإلقرار بالمسائل القانونية وذلك ألن تفسير القانون وتطبيقو عمى واقعة
الدعوى ىو من اختصاص المحكمةٕ ،وأيضاً ال يصح اإلقرار لدحض ما جاء في محرر أو محضر
لو حجية بيدف الطعن فيو بالتزوير ،وال يعتد أيضاً باإلقرار خالفاً لما تقتضيو قرينة قانونية قاطعة،
كما أن محل اإلقرار البد أن يكون معيناً تعيين نافياً لمجيالة المفضية لمنزاع ،أو قابالً لمتعيين ال يكذبو
ظاىر الحالٖ.
المطمب الثاني
اإلقرار غير القضائي
بعد أن تناولنا اإلقرار القضائي من حيث تعريفو وشروطو ،سوف نقوم من خالل ىذا المطمب
بدراسة اإلقرار غير القضائي من حيث تعريفو وتمييزه عن اإلقرار القضائي ،بينما حجية اإلقرار لغير
القضائي سوف نقوم بدراستيا الحقاً خالل الفصل الثاني في سياق دراستنا ألحكام اإلقرار كما وضحنا
ذلك سابقاً ،وبيذا سوف نقسم موضوع ىذا المطمب إلى فرعين عمى النحو اآلتي-:
الفرع األول :تعريف اإلقرار غير القضائي.
الفرع الثاني :التمييز بين اإلقرار القضائي واإلقرار غير القضائي.
الفرع األول
تعريف اإلقرار غير القضائي
نصت المادة ( )ٔٔٙمن قانون البينات الفمسطيني رقم (ٗ) لسنة ٕٔٓٓم ،عمى ما يمي ":يكون
اإلقرار غير قضائي إذا وقع في غير مجمس القضاء أو بصدد نزاع أثير في دعوى أخرى ،وال يجوز
إثباتو بشيادة الشيود ما لم تسبقو قرائن قوية تدل عمى وقوعو"ٗ.

1
نصت المادة ( )545من القانون المدنً الفلسطٌنً رقم ( )4لسنة 2001م ،على ما ٌلًٌ ":جب أن ٌكون عقد الشركة مكتوبا ً وإال كان باطالً،
وكذلك ٌكون باطالً كل ما ٌدخل على العقد من تعدٌالت دون أن تستوفً الشكل الذي أفرغ فٌه ذلك العقد"؛ وكذلك نصت المادة ( )411من
القانون المدنً المصري رقم ( )131لسنة  1941م ،على ما ٌلً ":تكون الهبة بورقة رسمٌة ،وإال وقعت باطلة مال تتم تحت ستار عقد
آخر".
2
محمد حسٌن منصور :مرجع سابق ،ص.205-204
3
عبد هللا خلٌل الفراٌ ،وسؾ عبد هللا الؽرباوي :مرجع سابق ،ص.196
4
ٌقابلها من قانون البٌنات األردنً رقم  22لسنة  2012م ،نص المادة (  ) 46التً نصت على أن " :اإلقرار ؼٌر القضائً هو الذي ٌقع فً
ؼٌر مجلس الحكم أو ٌقع فً مجلس الحكم فً ؼٌر الدعوى التً أقٌمت بالواقعة المقر بها.
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يتضح من نص المادة السابق أن اإلقرار غير القضائي ىو إخبار يصدر عن شخص بحق لغيره
بحيث يحصل منو اإلقرار في غير مجمس القضاءٔ ،وىنا نرى أن المشرع الفمسطيني في نص المادة
السابق قد أضاف أن اإلقرار غير ال قضائي ال يجوز إثباتو ما لم تسبقو قرائن قوية تدل عمى وقوعوٕ،
وىنا يثار التساؤل حول طبيعة ىذه القرائن القوية ،وما ىو معيار تفرقة بين القرائن القوية والقرائن
الضعيفة ،حيث أن نص المادة ( )ٔٓٙقانون البينات الفمسطيني بينت أن ىناك نوعان لمقرائن ،قرائن
قانونية وقرائن قضائيةٖ ،لذلك فان إقران كممة قوية لمقرائن ال لزوم ليا أو ما يبررىا ويجب شطبياٗ.
حيث قضت محكمة النقض المصرية بيذا الخصوص أن ":اإلقرار غير القضائي الذي يصدر
المقر في غير مجمس القضاء يخضع لمقواعد العامة في اإلثبات لتقدير محكمة الموضوع التي
من
ّ
يكون ليا بعد بحث الظروف والمالبسات التي تصدر فييا أن تأخذ بو كدليل في الدعوى أو قرينة أو

ال تأخذ بو أصالً دون معقب عمييا في ذلك متى كان تقديرىا سائغاً "٘.
بناء عمى ما تقدم يتضح أن اإلقرار غير القضائي قد يصدر شفاىو أو كتابة وقد يرد في أي
ً

ورقة غير معدة إلثبات الواقعة محل النزاع مثل تحقيق النيابة أو إخطار رسمي عمى يد محضر أو في
رسالة برقية إلى غير ذلك ،كما أن اإلقرار غير القضائي يخضع لسمطة القاضي التقديرية فمو أن
يأخذه دليالً كامالً أو مجرد قرينة متى كان تقدير القاضي سائغاً ومقبوالً ،وبعد تأكد القاضي من صحة
اإلقرار غير القضائي يكون لو نفس حجية اإلقرار القضائي .ٙ
الفرع الثاني
التمييز بين اإلقرار القضائي واإلقرار غير القضائي
لمتمييز بين اإلقرار القضائي واإلقرار غير القضائي ،سوف نبين أوجو التشابو واالختالف بينيما
عمى النحو اآلتي-:
1

محمود الكٌالنً :مرجع سابق ،ص.119
2
ٌقابلها نص المادة (  ) 52من قانون البٌنات األردنً رقم  22لسنة 2012م ،نصت على " :اإلقرار فً ؼٌر مجلس الحكم ال ٌقبل إثباته
بشهادة الشهود ما لم تسبقه قرائن قوٌة تدل على وقوعه ".
3
نصت المادة (  ) 106من قانون البٌنات الفلسطٌنً رقم  4لسنة  2001م على أن " :القرائن هً نتائج تستخلص بحكم القانون أو تقدٌر
القاضً ،من واقعة ثابتة ومعروفة لالستدالل على واقعة ؼٌر معروفة وهً نوعان :قرائن قانونٌة وقرائن قضائٌة.
4
سامً محمد مقداد :مرجع سابق ،ص.412
5
نقض مدنً مصري  ،الطعن رقم  423لسنة  61جلسة  2002/4/23س 53ع 1ص  510ق  ،111منشور عبر الرابط االلكترونً
.www.cc.gov.eg
6

عدلً أمٌر خالد :مرجع سابق ،ص.294
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أوالً :أوجو التشابو:1
يتفق اإلقرار القضائي و اإلقرار غير القضائي في-:
ٔ .كالىما عمل قانوني.
ٕ .كالىما إخبار من جانب واحد.
ٖ .أنيما من أعمال التصرف ،وأن يكون من يقوم بيا يتمتع باألىمية التي قررىا القانون.
المقر وخمفو العام.
ٗ .حجتيما قاصرة عمى ّ
ثانياً :أوجو االختالف:
يختمف اإلقرار القضائي عن اإلقرار غير القضائي من حيث-:
ٔ .من حيث مكان صدوره ومحل النزاع :حيث ذكرنا سابقاً أن اإلقرار القضائي يصدر في مجمس
القضاء أثناء سير الدعوى وأمام المحكمة المختصة ،بينما اإلقرار غير القضائي يصدر في غير
مجمس القضاء أو في دعوى أخرى غير الدعوى المنظورة أو أمام محكمة غير مختصةٕ.
ٕ .من حيث اإلثبات :اإلقرار القضائي ال حاجة إلثباتو ألنو يتم أمام القاضي ،بينما اإلقرار غير
القضائي يجوز إثباتو بشيادة الشيود إذا سبقو قرائن قوية تدل عمى وقوعوٖ.

1

عفٌؾ محمد أبو كلوب :مرجع سابق ،ص.196
2
عدلً أمٌر خالد :مرجع سابق ،ص.294
3
توفٌق حسن فرج :قواعد اإلثبات فً المواد المدنٌة والتجارٌة ،منشورات الحلبً الحقوقٌة 2003 ،م ،ص.296
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المبحث الثالث
االستجواب

1

يعتبر االستجواب وسيمة ىامة من وسائل تحقيق الدعوى ،فيو يستيدف الوصول إلى إقرار
الخصوم بالوقائع المراد إثباتيا أو الحصول عمى إيضاح متعمق في الدعوى يكون لو أثر بالغ في
تدعيم دور المحكمة اإليجابي في اإلثبات الذي ىو االتجاه السائد في عصرنا الحالي ،كما ظيرت
أىمية االستجواب في الحالة التي ُيقدر فييا القاضي أنو ليس من العدالة أن يخسر الخصم دعواه
لكونو لم يقدم دليل أو لم يتخذ االحتياطات الالزمة لتقديمو في الوقت الالزم ،ليذا فيكفي في ىذه

الحالة أن يأمر القاضي باستجواب أحد الخصوم إذا رأى في ذلك ضرورةٕ.
ولقد نظمت بعض القوانين العربية االستجواب وفق قانون أصول المحاكمات المدنية والتجاريةٖ،
ووفق قانون اإلثبات في دول أخرىٗ ،ونجد أن المشرع الفمسطيني في قانون البينات رقم (ٗ) لسنة
ٕٔٓٓم ،نظم استجواب الخصوم في الفصل الثاني من الباب الخامس منو ،وذلك من نص المادة (
ٕٕٔ لغاية ٖٓٔ ) ،مبيناً سمطة المحكمة في إجراء االستجواب واستدعاء الخصوم الستجوابيم،
وكذلك الشروط الالزم توافرىا لحصول االستجواب واإلجراءات المتبعة في طمب االستجواب وبيان
كيفيو توجيو األسئمة واإلجابة عمييا ،وألنو من النادر الوصول إلي اإلقرار بدون استجواب ،وعميو سوف
نستعرض موضوع ىذا المبحث عبر اآلتي-:
المطمب األول :ماىية االستجواب وأنواعو.
المطمب الثاني :أحكام االستجواب.

ستجوب ،والمفعول مستجوب استجوب َّ
استجوب يستجوب ،استجو ًابا ،فيو ُم ِ
خص طمَب منو
تعريف االستجواب في معجم المعاني الجامع:
َ
الش َ
ُ َ
اب، https://www.almaany.com.
ف َأرَْيوُ ِ :ا ْستَ ْ
اىد ِ ،ا ْستَ ْج َوَبوُ لَِي ْع ِر َ
اب استجوب القاضي الش َ
طمب منو الجو َ
َ
استَ ْج َوَبوُ
الجو َ
طمَ َعوُ ْ ،
1

تاريخ الدخولٕٔٓٔٛ/٘/م ،الساعة ٗٗ ٛ:مساءاً.

ٕ

إبراىيم صالح الصرايرة :نطاق استجواب الخصوم ودوره في اإلثبات وفقاً لمتشريع األردني ،المجمة األردنية في القانون والعموم السياسية،

المجمد ٘ العدد ٕ شعبان ٖٗٗٔىـ /تموز ٖٕٔٓم ،دار المنظومة ،ص ٕ.ٔٚ

مثل :قانون أصول المحاكمات المدنية المبناني رقم ٓ ٜالصادر في  ،ٜٖٔٛ/ٜ/ٔٙمن خالل نص المادة(  ٕٔٛلـ ٖٕٗ)؛ وكذلك قانون
المرافعات المدنٌة والتجارٌة اللٌبً ،من خالل نص المادة(  156لـ . )164
4
مثل :قانون اإلثبات العراقً رقم  102لسنة 1929م ،من خالل نص المادة (  21لـ )25؛ وكذلك قانون البٌنات السوري لسنة 2014م ،من
3

خالل نص المادة (  99لـ  )106؛ وكذلك قانون اإلثبات المصري رقم  25لسنة 1961م ،من خالل نص المادة (105لـ.)113
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المطمب األول
ماىية االستجواب وأنواعو
تتطمب دراسة ماىية االستجواب بيان مفيومو واليدف منو من خالل التعريف بو  ،وكذلك بيان
أنواعو ،لذلك سوف نقوم بتقسيم ىذا المطمب إلى فرعين عمى النحو التالي-:
الفرع األول :تعريف االستجواب واليدف منو.
الفرع الثاني :أنواع االستجواب.
الفرع األول
تعريف االستجواب واليدف منو
أوالً :تعريف االستجواب-:
االستجواب طريقة من طرق تحقيق الدعاوى يعمد أحد الخصوم بواسطتيا إلى سؤال خصمو عن
بعض وقائع معينة ليصل من وراء اإلجابة عمييا أو اإلقرار بيا إلى إثبات مزاعمو أو دفاعو ،أو أن
تقوم المحكمة من تمقاء نفسيا بطمب حضور الخصم اآلخر شخصياً وسؤالو عن وقائع معينة في
الدعوى ،وذلك لتممس الحقيقة الموصمة ليذا اإلثباتٔ.
يتضح لنا أن االستجواب ىو أسموب لمبحث في مدى صحة االدعاءات المقدمة من أحد اطراف
الدعوى يعمد فيو القاضي بناء عمى طمب يقدمو لو أحد الخصوم أو من تمقاء نفسو إلى طمب حضور
الخصم اآلخر شخصياً وسؤالو عن وقائع معينة في الدعوىٕ.
وقد قضت محكمة النقض المصرية ":أن االستجواب طريق من طرق تحقيق الدعوى تستيدف بو
المحكمة من تممس الحقيقة الموصمة إلثبات الحق في الدعوى دون إىدار ألي وسيمة أخرى من وسائل

1

عبد الوهاب العشماوي :مرجع سابق ،ص.162
2
إبراىيم صالح الصرايرة :مرجع سابق ،ص .123
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اإلثبات ،ولمحكمة الموضوع أن تمتفت عن طمب االستجواب طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي
لتكوين عقيدتيا"ٔ.
ونحن بدورنا نتفق مع ما جاءت بو محكمة النقض المصرية بتعريفيا لالستجواب ،إذ ليس
الغرض من االستجواب الحصول عمى إقرار من الخصم بواقعة محددة فقط ،بل وصول المحكمة
عموماً إلى حقيقة النزاع كذلك.
وبيذا يتضح أن االستجواب وثيق الصمة باإلقرار ،حيث أن غالباً ما يؤدي االستجواب بعد
مناقشو الخصم في جمسة المحكمة ومواجيتو بالحقائق الواضحة أمام خصمو في جمسة مشتركة
لالضطرار بالتخمي عن إنكاره ثم إق ارره بواقعة موضوع النزاع كالً أو جزءاً ،ومع ذلك ليس ضرورياً
الحصول عمى إقرار الخصم في جميع األحوال ،فقد يكون القصد من االستجواب الحصول عمى
استخالص لبعض قرائن اإلثبات أو مالمسة الحقيقة الموصمة إلثبات الحق في الدعوىٕ.
ثانيا :اليدف من االستجواب-:
الواقع أن استجواب الخصم يعتبر من المظاىر اليامة الدالة عمى دور المحكمة االيجابي في
اإلثبات ،حيث أنو يوسع سمطات القاضي في تحقيق الدعوى المدنية ،كما أنو ال يخفى أن لو أىمية
خاصة في اإلثبات المدني ،إذ بواسطتو يمكن إلزام الخصوم الحضور أمام المحكمة ومناقشتيم شخصياً
وىذا األمر لو أىمية كبيرة تترتب عمييا تزويد المحكمة بمعمومات جديدة واستخالص قرائن لإلثبات،
حيث إنو قد يؤدي إلى الوصول إلقرار الخصم بالوقائع التي تناوليا االستجواب لمصمحة الخصم
اآلخرٖ.
وكما ذكرنا سابقاً أن ىناك صمة بين االستجواب واإلقرار ،وبيذا يعتبر االستجواب تمييداً أو
وسيمة فعالة لموصول إلى إقرار الخصم بالحق المدعى بو وىذا ما ذىب إليو غالبية الفقو ،حيث أن من
يقر المدعى عميو بحق خصمو من تمقاء نفسو ،وانما يكون اإلقرار عن طريق االستجواب
النادر أن ّ
سواء تم بناء عمى طمب أحد الخصوم أو إذا أمرت بو المحكمة من تمقاء نفسيا ،لذلك أجازت كثي اًر من

1

نقض مدنً مصري  ،الطعن رقم  216لسنة  62جلسة  1996 /5/13س  42ع  1ص  226ق  ،145منشور عبر الرابط االلكترونً
.www.cc.gov.eg
2
عباس العبودي :شرح أحكام قانون اإلثبات المدنً ،مرجع سابق ،ص.223
3
مرتضى حسٌن إبراهٌم السعدي :االستجواب وأثره على اإلثبات المدنً ،بحث مقدم إلً كلٌة القانون الجامعة المستنصرٌة ،بدون سنة نشر،
ص .240
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التشريعات أن تستجوب من يكون حاض اًر من الخصوم ،وفي حالة غيابيم فميا أن تستدعييم أماميا
الستجوابيم وفقاً لألوضاع واإلجراءات المحددة قانونأً.
وبيذا يتضح أن اليدف من االستجواب عموماً ،ىو الحصول عمى إقرار من الخصم المستجوب
بالواقعة المتنازع فييا ،أو الحصول عمى إيضاحات من الخصوم الستخالص بعض القرائن إلثبات
الحق في الدعوى ،فإذا حقق االستجواب الغرض سواء أدى إلى إقرار صريح أو ضمني بالوقائع
المتنازع فييا فإ ن أحكام اإلقرار ىي التي تطبق عميو وتكون لو قوة اإلقرار القضائي ،وأما إذا أنكر
الخصم المستجوب الوقائع إنكا اًر تاماً فينا يكون االستجواب عديم الفائدة ويتوجب عمى طالب
االستجواب أن يقدم دليالً آخر إلثبات دعواه وفقاً لمقواعد العامة في اإلثبات ،أما إذا كانت إجابة
المستجوب إجابة غامضة أو ناقصة أو أنكر بعض الوقائع وأقر بعضيا ،ىنا يجوز لممحكمة أن تعد
ىذا الموقف من المستجوب قرينة قضائية أو إنكار لموقائع موضوع االستجوابٕ.
الفرع الثاني
أنواع االستجواب
األصل أن االستجواب ييدف لموصول إلى إقرار الخصم ،وقد يقصد بو أحياناً الحصول عمى
إيضاحات من الخصوم ،وذلك بصدد بعض النقاط المبيمة أو الغامضة المتعمقة بوقائع القضية لكي
تتوصل المحكمة لكشف الحقيقة ،لذلك قد عرف القانون المقارن نوعين من االستجواب أوليما ىو ما
يسمى باالستجواب المقيد والثاني ما يطمق عميو باالستجواب الحرٖ .وىذا يدعونا إلى توضيح كل
منيما عمى النحو التالي-:
أوالً :االستجواب المقيد-:
االستجواب المقيد ييدف لمحصول عمى إقرار قضائي من الخصم ،ويطمق عمى ىذا النوع من
االستجواب في فرنسا باالستجواب عمى وقائع وأشياء ،حيث يتميز االستجواب المقيد بما يميٗ-:

إبراىيم صالح الصرايرة :مرجع سابق ،ص .123
2
أوان عبد هللا الفٌضً :االستجواب بٌن الشرٌعة اإلسالمٌة والقوانٌن المدنٌة" دراسة مقارنة " ،مجلة كلٌة العلوم اإلسالمٌة  ،المجلد الرابع ،
العدد الثامن2010 ،م ،ص.140
3
مرتضى حسٌن إبراهٌم السعدي :مرجع سابق ،ص .241
1

4

مشار إليو لدى :إبراىيم صالح الصرايرة :مرجع سابق ،ص  126؛ أوان عبد هللا الفٌضً :مرجع سابق.139،
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بناء عمى طمب أحد الخصوم في الدعوى الذي يكون من مصمحتو
ٔ .االستجواب المقيد ال يحدث إال ً
الوصول إلى إقرار خصمو.

ٕ .ال يرد االستجواب المقيد إال عمى وقائع يمكن أن تكون محالً لإلقرار ،ليذا يجب أن تكون الواقعة
ضارة بالخصم الذي يوجو إليو االستجواب وأن ال تكون متعمقة بمصمحة المجتمع.
ٖ .ال يوجو االستجواب المقيد إال لخصم تتوفر لديو أىمية التصرف في الحق المرتبط في الواقعة التي
يراد استجوابو بشأنيا ،حيث أن ليس ىناك فائدة من استجواب شخص ال تتوفر لديو ىذه األىمية،
ألنو حتى لو أقر فال يترتب عمى إق ارره أي أثر قانوني.
ٗ .يتم تبميغ الخصم المراد استجوابو من طرف المحكمة سمفاً باألسئمة التي ستوجو إليو لكي يتييأ
لإلجابة عنيا.
٘ .سمطة المحكمة تقتصر عمى طمب إيضاحات بشان اإلجابة ،ولذلك ليس ليا مناقشة الخصم لكي
يغير إجابتو.
ثانياً :االستجواب الحر-:
ويدعى ىذا النوع من االستجواب في فرنسا بالحضور الشخصي أو االستجواب غير الشكمي،
وىذا االستجواب عمى عكس االستجواب المقيد حيث ال يستيدف الوصول إلقرار الخصم بالحق
المدعى بو ،ولكن يرمي لمحصول عمى إيضاحات بشأن واقع القضية المعروضة ،مما يساعد المحكمة
عمى تحري وكشف حقيقة الن ازع فيصبح األمر المدعى بو قريب االحتمال ،لذلك يتميز االستجواب
الحر بما يمئ-:
ٔ .المحكمة تقوم باالستجواب الحر من تمقاء نفسيا.
ٕ  .ال يشترط توفر أىمية التصرف لدى الشخص الذي يوجو إليو االستجواب في الحق المدعى بو،
وىنا أن كان قاص اًر يستطيع أو يوضح لممحكمة وقائع القضية المعروضة.
ٖ .من الممكن أن يوجو االستجواب الحر عمى وقائع ال تصمح أن تكون محالً لإلقرار ،ويجوز أن
يرد عمى وقائع لمصمحة الشخص الذي يوجو إليو االستجواب.
ٗ .ال يشترط أن يتم تبميغ الخصم مقدماً باألسئمة التي ستوجو إليو ،بل يناقش الخصم أمام المحكمة
في وقائع الدعوى بصفة عامة.
٘ .لممحكمة سمطة واسعة في مناقشة الخصوم لمعرفة حقيقة النزاع.
1
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وبيذا يتضح لنا مما تقدم أن نوعي االستجواب يختمفان في ىدفيما وطريقة تنظيميا ،وأما عن
موقف المشرع الفمسطيني في قانون البينات رقم (ٗ) لسنة ٕٔٓٓم ،لم ينحاز إلى نظام عمى آخر،
وانما حاول األخذ بنظام يمزج بين النوعين السابقين بقواعد مختمطة من كالً النظامينٔ ،ومن ىذه
المظاىر التي تبين نظام االستجواب الحر أن المشرع الفمسطيني وبموجب نص المادة (ٖٕٔ) من
قانون البينات ،أعطى صالحية لممحكمة أن تأمر بحضور الخصم الستجوابو من تمقاء نفسيا أو بناء
عمى طمب خصمو ،إذا رأت أن االستجواب منتج في الدعوى.
أما المظاىر التي تبين أن المشرع الفمسطيني يأخذ بنظام االستجواب المقيد ،أن االستجواب اليدف
منو الحصول عمى إقرار ،وأيضاً ما نصت عميو المادة (ٕٗٔ )ٖ/بقوليا ":يشترط في جميع األحوال
أن يكون المراد استجوابو أىالً لمتصرف في الحق المتنازع عميو".
وىنا يثار تساؤل ما مدى قانونية اإلقرار الصادر عن الخصم في االستجواب الحر الذي لم
يقصد بو الحصول عمى إقرار منو ؟
لقد بينا سابقاً أن ىناك من يفرق بين نوعين االستجواب ،حيث أنو يأتي عمى صورتين
االستجواب المقيد واالستجواب الحر ،وكما وضحنا أيضاً أن االستجواب المقيد يرمي لمحصول عمى
اء عمى طمب الخصم صاحب المصمحة في
إقرار قضائي من الخصم ،ويتميز بأنو ال يكون إال بن ً
الحصول عمى إقرار قضائي من خصمو ،بينما االستجواب الحر فال يكون اليدف الحصول عمى
اإلقرار بحد ذاتو ،بل الحصول عمى إيضاحات توصل لمحقيقة أمام القاضي بشان واقعة النزاع ،كما
أن حق المحكمة في إجراء االستجواب يكرس صورة االستجواب الحرٕ .وبينا أيضاً أن المشرع
الفمسطيني في قانون البينات مزج بين نوعي االستجواب ،إذ نؤيد ما قالو البعضٖ بأن المشرع قد
أصاب بذلك من أجل المحافظة عمى قدر أكبر لممحكمة كي تظير الحقيقة وتتحرى العدالة.
ونرى بأن اإلقرار الصادر عن الخصم في االستجواب الحر الذي كان يقصد الحصول فيو عمى
إيضاحات تؤدي لمحقيقة وليس الحصول عمى إقرار منو ،ليس ىناك ما يمنع باعتبار ىذا اإلقرار
1
كذلك حاولت بعض القوانٌن المزج بٌن نوعً االستجواب ،واألخذ بقواعد مختلطة من كالً من النظامٌن منها قانون اإلثبات المصري فً
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إق ار اًر قضائياً منيي لمنزاع إذا رأت المحكمة ذلك ،طالما أن الخصم المستوجب من األشخاص الذين
يصح استجوابيم وأقر بذات الحق محل النزاع في جمسة القضاء أمام القاضئ.
المطمب الثاني
أحكام االستجواب
أن دراسة أحكام االستجواب تتطمب منا بيان الجية التي تممك توجيو االستجواب ،وكذلك يتطمب
األمر إيضاح اإلجراءات القانونية التي يتم إتباعيا في االستجواب ،ثم نعرض نتيجة االستجواب عمى
النحو التالي-:
الفرع األول :توجيو االستجواب.
الفرع الثاني :إجراءات االستجواب.
الفرع الثالث :نتيجة االستجواب.
الفرع األول
توجيو االستجواب
سوف نتناول دراسة مسألة توجيو االستجواب من جوانب مختمفة عمى النحو التالي-:
أوالً :الجية التي تممك توجيو االستجواب-:
بالنظر إلى المادة (ٕٕٔ) من قانون البينات الفمسطيني رقم (ٗ) لسنة ٕٔٓٓم ،التي نصت
عمى ":لممحكمة أن تستجوب من يكون حاض اًر من الخصوم إظيا ار لمحقيقة في الدعوى ،ولكل منيم أن
يطمب استجواب خصمو الحاضر"ٕ.

1

لقد نصت المادة ( )124من قانون البٌنات الفلسطٌنً رقم ( )4لسنة 2001م ،على .1 ":إذا كان الخصم عدٌم األهلٌة أو ناقصها جاز
استجواب من ٌنوب عنه ،وٌجوز للمحكمة مناقشته هو إن كان ممٌزاً فً األمور المأذون فٌهاٌ .2.جوز بالنسبة لألشخاص االعتبارٌة توجٌه
1
االستجواب إلى من ٌمثلها قانوناًٌ .3.شترط فً جمٌع األحوال أن ٌكون المراد استجوابه أهالً للتصرؾ فً الحق المتنازع فٌه " .
2
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من الخصوم ولكل منهما أن ٌطلب استجواب خصمه الحاضر"؛ وكذلك نص المادة (  ) 21من قانون اإلثبات العراقً رقم  102لسنة ،1929
التً نصت على " :للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تستجوب من ترى موجبا ً الستجوابه من أطراؾ الدعوى".
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يتضح أن المحكمة ليا الحق في االستجواب وىو حق أصيل ،فميا استجواب الخصم الحاضر،
من تمقاء نفسيا دون أن يتوقف األمر عمى طمب الخصوم حتى لو أبدى الخصوم اعتراضيم ،وىذا
بدوره يوضح السمطة الواسعة التي منحيا القانون لممحكمة في البحث عن الحقيقة ،وأيضاً قد ال يكون
الخصم اآلخر حاض اًر في جمسة االستجواب ،فيحرم الخصم الغائب من مناقشة خصمو فيما تم
استجوابو فيو إلى أن يقوم بإعالنو فيما بعد ،وكذلك نجد الفقرة األخيرة من نص المادة (ٕٕٔ) نصت
عمى ":ولكل منيم أن يطمب استجواب خصمو الحاضر" ،ويقصد بيا أن كل من كان طرفاً في الدعوى
سواء كان مدعياً أو مدعى عميو ،أو ضامناً أو متداخالً لو الحق في إجراء االستجواب ،وىذا بدوره
يدلل عمى أن حق االستجواب ثابت لكافة أطراف الخصومةٔ.
كذلك نص المادة (ٖٕٔ) نصت عمى أن ":لممحكمة أن تأمر بحضور الخصم الستجوابو سواء
من تمقاء نفسيا أو بناء عمى طمب خصمو ،إذا رأت أن االستجواب منتج في الدعوى ،وعمى من تقرر
استجوابو أن يحضر بنفسو الجمسة التي حددىا القرار".
ومفاد ىذا النص انو إذا لم يكن الخصم حاض اًر بالجمسة ،كان لممحكمة أن تأمر من تمقاء نفسيا
أو بناء عمى طمب أحد الخصوم بإعالن الخصم بالحضور في الميعاد المقرر إلجراء االستجواب معو،
إذا رأت أن ىذا االستجواب منتجاً في الدعوى المطروحة أماميا ،ويجب أن يحضر الخصم بنفسو
الجمسة المقررة لالستجواب.
مما ذكر نجد أن التشريعات المقارنةٕ المذكورة أعطت لممحكمة حق استجواب الخصوم من تمقاء
نفسيا أو بناء عمى طمب الخصوم ،بينما المشرع األردني اكتفى بمنح حق االستجواب لممحكمة فقط
دون طمب أحد الخصوم في الدعوى ،حيث نصت المادة ( )ٕ/ٚٙمن قانون أصول المحاكمات المدنية
األردني رقم (ٕٗ) لسنة ٜٔٛٛم ،عمى التالي ":لممحكمة أثناء المحاكمة حق استجواب الخصوم حول
المسائل التي تراىا ضرورية" ،وىذا يعد مأخذ وموضع نقد عمى المشرع األردنيٖ.
وقد قضت محكمة النقض المصرية عمى ":أن لمحكمة الموضوع أن تأمر بحضور الخصم
الستجوابو سواء من تمقاء نفسيا أو بناء عمى طمب الخصوم باعتبار أن االستجواب طريق من طرق
1
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تحقيق الدعوى تستيدف بو المحكمة تمكينيا من تممس الحقيقة الموصمة إلثبات الحق في الدعوى،
دون أن يتم ذلك عن إىدار أي وسيمة أخرى من وسائل اإلثبات طالما لم تفصح عن ذلك صراحة"ٔ.
كما ال يفوتنا أن نبين أنو في حالو طمب أحد الخصوم استجواب خصم آخر فإن ذلك ال يمنع
خصماً غيره من استعمال حقو كذلك في استجواب خصم آخر ،كما لو طمب أحد المدعى عمييم
استجواب المدعى وقد أجابتو المحكمة إلى طمبو ،فان ىذا ال يمنع مدعى عميو آخر في نفس الدعوى
من استعمال حقو في استجواب المدعى نفسو كذلكٕ.
ثانياً :من يصح توجيو االستجواب إليو-:
لقد حددت المادة (ٕٗٔ) من قانون البينات الفمسطيني رقم (ٗ) لسنة ٕٔٓٓم ،األشخاص الذين
يصح استجوابيم ونصت عمى .ٔ ":إذا كان الخصم عديم األىمية أو ناقصيا جاز استجواب من ينوب
عنو ،ويجوز لممحكمة مناقشتو ىو إن كان ممي اًز في األمور المأذون فييا .ٕ.يجوز بالنسبة لألشخاص
االعتبارية توجيو االستجواب إلى من يمثميا قانوناً .ٖ.يشترط في جميع األحوال أن يكون المراد
استجوابو أىالً لمتصرف في الحق المتنازع فيو"ٖ.
يتضح من نص المادة السابق أن المشرع اشترط فيمن يوجو إليو االستجواب أن يكون كامل
األىمية ،أي أىالً لمتصرف في الحق موضوع الدعوى وذلك ألن غاية االستجواب الوصول إلقرار،
وليذا يجب أن تتوافر فيو األىمية المطموبة في اإلقرار ذاتوٗ ،غير أن المشرع الفمسطيني قد أجاز
االستجواب لمن ينوب عن عديمي األىمية أو ناقصيا ،كالولي والوصي والقيم بشرط أن تتوفر فيمن
ينوب عنيم أىمية التصرف في الحق المتنازع عميو ،وىذا بدوره يعزز الحفاظ عمى حقوق عديم األىمية
أو ناقصيا ،وأما بخصوص القاصر المميز لم يجز النص لو إجراء االستجواب بل أجاز مناقشتو في
األمور المأذون فييا مناقشتو فقط ،وذلك بيدف تنوير المحكمة بالنسبة لموقائع الغامضة والوقوف عمى
بعض المعمومات التي قد تؤدي إلى الوصول لمحقيقة٘.
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أما فيما يتعمق باألشخاص االعتباريةٔ ،إذا قضى باستجواب شركة تجارية مثالً عن وقائع معينة
متعمقة بيا  ،تكون إجابة الممثل القانوني لمشخص المعنوي ممزمو في حدود السمطة المخولة لوٕ،
ويجب أن يكون من يمثل األشخاص االعتبارية قانوناً أىالً لمتصرف في الحق المتنازع عميو ،وكذلك
يجب أيضاً توجيو االستجواب لمشخص نفسو ،وال يقبل استجواب غير ممثل الشخص االعتباري نيابة
عنوٖ.
وأخي اًر نجد أن المادة السابقة في الفقرة األخيرة منيا ،اشترطت في جميع األحوال يجب أن يكون
المراد استجوابو أىالً لمتصرف في الحق المتنازع فيو ،سواء كان من يمثل عديم األىمية أو ناقصيا أو
من يمثل الشخص االعتباري ،بيذا نجد أن المشرع الفمسطيني جاء متفقاً مع نظام االستجواب المقيد
الذي يتطمب أىمية التصرف في الحق المتنازع عميو لدى المراد استجوابو ،وىذا بدوره يوضح كما ذكرنا
سابقاً أن قانون البينات الفمسطيني أخذ بمزيج بين نظام االستجواب الحر واالستجواب المقيد أمام
المحاكم التي يجوز االستجواب أمامياٗ.
ثالثاً :ما ىي المحاكم التي يصح االستجواب أماميا -:
يجوز االستجواب في أي حالة كانت عمييا الدعوى ولو في االستئناف وأمام جميع المحاكم
باختالف أنواعيا ما عدا محكمة النقض ،كما يجوز أيضاً أمام المحكمين ألنيم بمثابة قضاه عيد إلييم
الخصوم بالفصل في الموضوع٘ ،كما يجوز لممحكمة أن تقوم باستعمال سمطتيا بتوجيو االستجواب
ألي خصم في الدعوى التي تنظرىا دون التوقف عمى طمب من أي واحد منيم ،ويجوز لممحكمة أن
تجري االستجواب من تمقاء نفسيا في أي وقت طالما لم يقفل باب المرافعة ،ويتعين عمى أطراف
الدعوى أن يتقدموا طمب االستجواب لممحكمة قبل قفل باب المرافعة في الدعوى بشرط أن ال يكون
مقصوداً بو كسب الوقت أو تأخير الفصل في الدعوى ،ويجوز لممحكمة حتى وان تم قفل باب المرافعة
أن تقرر فتحيا مجدداً وذلك إلجراء االستجواب إذا كانت ترى أن ىناك أدلو مقدمة في القضية
المعروضة أماميا غير كاممة وأن توجيو االستجواب فيو فائدة في استكمال األدلة المقدمة ،وكما يجوز
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ألي من الخصوم تقديم طمب االستجواب لممحكمة التي تنظر النزاع فإنو يجوز كذلك تقديم طمب
االستجواب لممحكمين الذين ينظرون النزاع ألنيم في الواقع لم يخرجوا عن كونيم قضاه معينين من
الخصوم ومن ثم تكون ليم جميع الصالحيات المقررة لمقضاة بما فييا صالحية إجراء االستجواب ،كما
أن طمب االستجواب الذي يقدمو احد الخصوم ال يشترط أن يكون كتابياً بل يجوز أن يكون اإلدالء بو
شفوياً خالل المرافعةٔ.
رابعاً :ما ىي الوقائع التي يجوز أن تكون محالً لالستجواب-:
االستجواب يكون جائ اًز في كل موضوع قائم بشأنو نزاع أمام المحاكم ميما كان نوع اإلجراءات
المتبعة بالنسبة لوٕ ،ويجوز بالتالي استجواب الخصم حتى فيما يتعمق بالوقائع التي ال يجوز إثباتيا
بشيادة الشيودٖ ،ولكن الحاالت التي ال يجوز االستجواب فييا وىي عمى النحو التالي-:
ٔ .ال يصح االستجواب في األمور التي يقضي القانون في شأنيا بعدم جواز التنازل أو الصمح مثل
األمور المتعمقة بالنظام العامٗ.
ٕ .إذا كان طمب االستجواب يستيدف الوصول لنفي ما تضمنو حكم حاز قوة الشيء المقضي بو،
ألن مثل ىذا الحكم ال يجوز نقض مضمونو بأي طريق من طرق اإلثبات٘.
ٖ .ال يجوز االستجواب لنفي وقائع أثبتيا الموظف العام في ورقة رسمية ،ألن مثل ىذه الورقة ال
يجوز نفييا إال بإتباع الطعن بالتزوير.ٙ
ٗ .إذا كان الغرض من االستجواب إثبات عكس ما ثبت عن طريق اليمين الحاسمة ،سواء في حالة
حمف اليمين الحاسمة أو النكول عنيا ،وىذا بعكس اليمين المتممة إذ يجوز نفييا باالستجواب.ٚ
٘ .ال يجوز االستجواب إذا كان ييدف لمتوصل إلثبات وجود عقد من العقود اشترط القانون لوجوده
إتباع شكل معين ،كعقد تأسيس شركة مساىمة أو الرىن الرسمي.ٛ
وبذلك االستجواب جائ اًز في كل موضوع قائم بشأنو نزاع أمام المحاكم ،سواء كان إثباتو بالبينة
جائز أم غير جائز ،في غير الحاالت السابق ذكرىا ،كما ويشترط في الوقائع المراد االستجواب بشأنيا
1
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أن تكون منتجة في اإلثبات ومتعمقة في الدعوى ،وأن تكون كذلك شخصية بالنسبة لمخصم المطموب
استجوابو ،ألنو ال يجوز أن يمتد االستجواب ليشمل وقائع ال صمة لمشخص المستجوب بيأ.
الفرع الثاني
إجراءات االستجواب
يمر االستجواب في مراحل عدة ،من خالل إجراءات متبعة وفق قانون البينات ،ونتصدى ليذه
اإلجراءات بالدراسة والتحميل وفق نصوص المواد عمى النحو التالي-:
أوالً :قرار المحكمة بتوجيو االستجواب-:
ذكرنا سابقاً أن إجراءات االستجواب تبدأ بتوجيو المحكمة لالستجواب سواء من تمقاء نفسيا أو
اء عمى طمب الخصوم ،وذلك في أي مرحمة من مراحل التقاضي ولممحكمة السمطة التقديرية في
بن ً
تقرير االستجواب من عدمو ،فيي ليست ممزمة بإجراء االستجواب حتى لو توافرت شروطو وال تخضع

لرقابة محكمة النقض في استعمال ىذا الخيار ،كما أن لممحكمة العدول عن االستجواب بعد أن أقرتو
حال تبين ليا أنو غير مؤثر في الدعوى وال مبرر لوٕ ،وبالنظر إلى نص المادة (ٕ٘ٔ) من قانون
البينات الفمسطيني رقم (ٗ) لسنة ٕٔٓٓم ،حيث جاء فييا ":توجو المحكمة األسئمة التي تراىا إلى
الخصم وتوجو إليو كذلك ما يطمب الخصم اآلخر توجييو منيا ،وتكون اإلجابة في الجمسة ذاتيا إال
إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد لإلجابة"ٖ.
يتضح من النص السابق أن المحكمة وحدىا ىي من توجو األسئمة لمخصم المطموب استجوابو
وال يجوز أن يوكل أحداً لإلجابة عنو ،وال يجوز لو أن يستعين بمذكرات مكتوبة خالل االستجوابٗ،
كما لمخصم اآلخر أو محاميو أن يطمب من المحكمة توجيو أسئمة معينة لمخصم المراد استجوابو ،وىنا
لممحكمة السمطة التقديرية في قبول أو رفض ىذه األسئمة ،كما يشترط أن تكون اإلجابة المطموبة من
الخصم المستجوب في الجمسة التي يتم فييا االستجواب ،إال إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد آخر
لإلجابة بيدف أن طبيعة االستجواب تقتضي أحياناً أن يرجع المستجوب ألوراق ومستندات معينة،
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ويكون ذلك عمى وجو الخصوص في حالة إذا كان المراد استجوابو نائباً نيابة قانونية عن عديم األىمية
أو ناقصيا أو ممثالً لمشخص االعتبارئ ،وكذلك يكون االستجواب في الغالب في جمسة عمنية ما لم
تقرر المحكمة إجراءىا بصفة سريةٕ.
ويثار ىنا تساؤل في حالة تغيب الخصم طالب االستجواب من حضور استجواب خصمو ،ىل
ىذا يمنع المحكمة من إجراء االستجواب؟
بالنظر إلى نص المادة ( )ٕٔٙمن قانون البينات الفمسطيني رقم (ٗ) لسنة ٕٔٓٓم ،نجدىا
نصت عمى ":تكون اإلجابة في مواجية من طمب االستجواب ،فإذا تخمف أحد الخصوم عن الحضور
ال يمنع استجواب الخصم اآلخر"ٖ.
نالحظ أن النص السابق جاء بصيغة الوجوب في مقدمتو ،أي اشترطت حضور طالب
االستجواب لمجمسة المحددة لالستجواب ،وفي عجز المادة نص القانون ":إذا تخمف أحد الخصوم عن
الحضور ال يمنع استجواب الخصم اآلخر" ،وىذا يعني إنو عمى طالب االستجواب االلتزام بالحضور
إال أن االستجواب غير متوقف عمى حضوره ،وال يترتب عمى عدم حضوره لجمسة االستجواب أي
بطالن.
وىذا تناقض نرى معو تعديل نص المادة السابق ليستقيم المعنى ،ليصبح عمى النحو التالي":
تكون اإلجابة في مواجية من طمب االستجواب ،فإذا تخمف أحد الخصوم عن الحضور ال يمنع غياب
الخصم من استجواب الخصم اآلخر".
وىناك من يرى إذا كان االستجواب من تمقاء المحكمة نفسيا ،وىي من قررت استجواب أحد
الطرفين ،ولم تبمغ الطرف اآلخر بتاريخ االستجواب وأجرت االستجواب في غيبتو كان اإلجراء باطالً،
ويجوز أي يتمسك بو من تقرر لمصمحتو ألنو بطالن غير متعمق بالنظام العامٗ .ونرى أن أصحاب
ىذا الرأي خالفيم الصواب ،وذلك ألن ما قالوا بو لم يرد في نص القانون.
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كما أنو ليس ىناك ما يمنع من حضور خبير خالل إجراء االستجواب ،وخاصة إذا كان
االستجواب سيتناول مسائل فنية تحتاج إلى رأي الخبير ،وتقدير قيمة تقريره يرجع لمسمطة التقديرية
لمقاضي ،وكذلك يجوز لممحكمة إجراء مواجية بين الشيود وبين من يجري معو االستجوابٔ ،وىذا ما
أشارت إليو نص المادة ( )ٕٔٚمن قانون البينات الفمسطيني رقم (ٗ) لسنة ٕٔٓٓم ،بقوليا ":يجوز
استجواب الخصوم بحضور خبير فني ،كما تجوز مواجيتيم مع الشيود".
ومن خالل نص المادة السابق يثار ىنا تساؤل ،ىل ممكن أن يكون الخبير المراد إحضاره
خالل إجراء االستجواب خبي ارً غير فني؟
بالتأكيد ال ،لذلك نرى تعديل نص المادة السابق بحذف كممة فني ألنيا توحي بأن ىناك خبراء
غير فنيين ،حيث يصبح النص عمى النحو التالي ":يجوز استجواب الخصوم بحضور خبير ،كما
تجوز مواجيتيم مع الشيود".
وبيذا الخصوص أيضاً قضت محكمة النقض المصرية أن ":إجابة طمب استجواب الخصم أو
تعيين خبير أو أكثر في الدعوى ،من الرخص المخولة لقاضي الموضوع الذي لو أن يمتفت عنو ،إن
وجد في الدعوى من العناصر ما يكفي لتكوين عقيدتو بغير حاجة التخاذه ،وكان رفض إجابتو قائماً
عمى أسباب مبررة لو"ٕ.
ثانياً :إجابة الخصم المستجوب عمى استجوابو-:
ذكرنا سابقاً أن إجابة الخصم المراد استجوابو تكون في ذات الجمسة إال إذا رأت المحكمة إعطائو
ميعاداً آخر لإلجابة ،وأجابو الخصم تكون دون تحميفو اليمين القانونية ،ألن تحميف الخصم المستجوب
سوف يجعل منو شاىداً ال خصماً مستجوباًٖ ،وقد نصت المادة (ٓ )ٛمن القانون المدني األردني لسنة
ٜٔٚٙم ،عمى ما يمي ":كل شيادة تضمنت جر مغنم لمشاىد أو دفع مغرم عنو ترد"ٗ.
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وكذلك أيضاً لو تعمق االستجواب بممثل الشخص االعتباري ،حيث قضت محكمة التمييز
األردنية بأنو ":حيث إن وكالة المحامي كانت من أحد الشركاء في الشركة ،وأحد المفوضين بإدارتيا
الذي قام بالتوقيع عمى وكالة المحامي بتمك الصفة ،فان استجواب المذكور كممثل لمشركة ودون
تحميف القسم القانوني ال يخالف القانون"ٔ.
مما سبق نخمص إلى أن الخصم يتم استجوابو في ذات الجمسة ،وتكون إجابتو دون تحميفو
اليمين القانونية ،ويمكن لممحكمة أن تعطيو موعداً آخر لإلجابة ،وأما في حالة عدم حضور الخصم
الستجوابو في الجمسة ،فمممحكمة أن تأمر من تمقاء نفسيا أو بناء عمى طمب أحد الخصوم بحضوره
لالستجواب ،والى أنو يجوز لمخصم الذي يتم استجوابو أن ينازع في معرض مواجيتو ليذا االستجواب
إذا كان االستجواب غير متعمق بموضوع الدعوى أو غير منتج في الدعوى ،أو ألن المسائل التي يتم
استجوابو حوليا غير جائزة القبول ،وىنا تقوم المحكمة بالفصل في ىذه المنازعة األوليةٕ .ويجب إتباع
األمانة التامة في االستجواب ،فال يجوز توجيو األسئمة الخادعة ألنيا ال تؤدي لمحصول عمى إجابات
صحيحة تتفق مع واقع الحال ،ويعتبر ذلك إخالالً بحق الدفاع عمى وجو غير مشروع ويتعارض مع
مبادئ العدالة الواجب مراعاتيا في جميع مراحل الدعوى حتى ولو لم يكن ىناك نص صريح يقررىا
ألن القضاء ىدفو تحقيق العدالة قدر اإلمكانٖ.
ثالثاً :تنظيم محضر االستجواب-:
نصت المادة ( )ٕٔٛمن قانون البينات الفمسطيني رقم (ٗ) لسنة ٕٔٓٓم ،ما يمي .ٔ ":تدون
األسئمة واألجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجمسة ثم تعاد تالوتيا ويوقع عمييا رئيس المحكمة والكاتب
والمستجوب.
 .2إذا امتنع المستجوب عن اإلجابة أو عن التوقٌع ذكر ذلك فً المحضر وسببه".4
يتضح من النص أن محضر االستجواب يمتاز بخصوصية مضمونو وىدفو ،ويختمف عن
محاضر باقي الجمسات ،لذلك أوجب النص إلزامية تدوين األسئمة واألجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر
الجمسة ،ثم تعاد تالوتيا ويوقع عمييا رئيس الجمسة والكاتب والمستجوب ،وبيذا يترتب عمى عدم
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التدوين أو التوقيع عمى المحضر بطالن االستجواب وفقاً لمقواعد العامة وذلك ألن النص لم يضع
اء خاصأً ،أما عدم تالوة المحضر عمى المستجوب فال يترتب عميو بطالن االستجواب إال إذا
جز ً
طمب المستجوب ذلك ولم يسمح لو ،واذا أمتنع المستجوب عن اإلجابة أو التوقيع ذكر ذلك في

المحضر وسببوٕ.
الفرع الثالث
نتيجة االستجواب
تختمف اآلثار القانونية المترتبة عمى االستجواب تبعاً لمموقف الذي يتخذه الخصم المستجوب،

حيث إن الخصم المراد استجوابو قد يحضر جمسة االستجواب ويجيب أو يمتنع أو ال يحضر ٍ
ولكل
أثرهٖ ،لذلك سوف نبين النتائج المترتبة عمى فرضين وكل فرض يحتمل عدة احتماالت ،وىما
االستجواب في حالة حضور الخصم لالستجواب ،وفي حالو عدم حضوره عمى النحو التالي-:
الفرض األول :في حالة صدور قرار االستجواب بحضور المطموب استجوابو-:
إذا كان الخصم المطموب استجوابو حاض اًر وصدر قرار االستجواب وكمفتو المحكمة باإلجابة فو اًر
في ذات الجمسة عن األسئمة الموجو إليو ،لو أن يطمب من المحكمة إميالو إلعداد اإلجابة مبيناً
األسباب التي تبرر ذلك ،فإذا اقتنعت بيا منحتو األجل المناسب ،وىذا بدوره يوضح سمطة المحكمة
التقديرية في قبول طمبو أو رفضو ،وذلك ما أشارت إليو نص المادة (ٕ٘ٔ) من قانون البينات
الفمسطيني رقم (ٗ) لسنة ٕٔٓٓم ،بقوليا ":تكون اإلجابة في الجمسة ذاتيا إال إذا رأت المحكمة
إعطاء ميعاد لإلجابة" .وىذا الفرض يحمل عدة احتماالت عمى النحو التالي-:
 .1أن يحضر الخصم المطموب استجوابو ولكن يمتنع عن اإلجابة-:
تكون ىذه الحالة في حضور الخصم المطموب استجوابو ،ويطمب من المحكمة إميالو لمده
إلعداد اإلجابة مبيناً األسباب التي تبرر ذلك ،فإذا اقتنعت بيا منحتو األجل المناسب ،واذا لم تقتنع
المحكمة وطمبت منو اإلجابة فو اًر عن األسئمة الموجية إليو وامتنع عن اإلجابة تطبق عميو األحكام
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المتعمقة باالمتناع عن اإلجابةٔ ،حيث ساوت التشريعات المقارنةٕ في نفس الجزاءات القانونية في
الحكم في حالة غياب الخصم بغير عذر مقبول ،وكذلك في حالة حضور الشخص المراد استجوابو
وامتناعو عن اإلجابة بغير مبرر قانوني جاز لممحكمة أن تقبل اإلثبات بشيادة الشيود والقرائن في
األحوال التي ما كان يجوز فييا ذلك ،حيث قضت محكمة النقض المصرية في حكم ليا عمى إنو ":إذا
تخمف الخصم عن الحضور لالستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن اإلجابة بغير مبرر جاز
لممحكمة أن تقبل اإلثبات بشيادة الشيود والقرائن في األحوال التي ما كان يجوز فييا ذلك"ٖ.
 .2أن يجيب الخصم المستجوب عن األسئمة الموجو إليو من المحكمة إجابات صريحة واضحة
وكاممة-:
أقر إق ار اًر
في حالة حضور الخصم المقرر استجوابو وأجاب صراحة عن األسئمة الموجو إليو و ّ

صريحاً أو ضمنياً بالواقعة القانونية المدعى بيا عميو ،حينيا تثبت الواقعة ثبوتاً تاماً ،ويأمر القاضي

المقر بأداء ما لزمو بإق ارره
المقر بأداء ما لزمو بإق ارره ،ألن اإلقرار من األدلة التي تمزم المحكمة و ّ
ّ
وتطبق عميو أحكام اإلقرار القضائي ،وال يجوز لو أن يعدل إق ارره لغيره ميما كان وجو الحق ظاى اًر في

غيرهٗ.
 .3أن يجيب المستجوب باإلنكار عمى الوقائع محل االستجواب-:
إذا حضر الخصم في الجمسة المحددة لالستجواب وأجاب عمى األسئمة التي وجيتيا المحكمة
باإلنكار ،أي أنكر جميع الوقائع التي تضمنيا االستجواب إنكا اًر صريحاً وتاماً ،فإن ىذا اإلنكار ال
يرتب أي أثر في اإلثبات ويعتبر االستجواب كأنو لم يكن ،وعمى الخصم األخر طالب االستجواب أن
يقيم الدليل عمى الوقائع التي تعمق بيا االستجواب وفق القواعد العامة لإلثبات ،كما أن طالب
االستجواب ال يمنع من استجواب خصمو مرة أخرى بشرط أن يكون بوقائع أخرى لم يتضمنيا
االستجواب األول ،ولو كذلك أن يطمب توجيو اليمين الحاسمة لخصمو٘.
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.4أن يجيب المستجوب إجابة غامضة أو ناقصة أو تحتمل إنكا ارً لبعض الوقائع واق ار ارً
ببعضيا-:
إذا أجاب الخصم المستجوب إجابة غير واضحة أو غير كاممة يكون ىنا لممحكمة السمطة
التقديرية في األخذ أو عدم األخذ بنتيجة االستجواب ،وكذلك قد تعتبر المحكمة ىذه اإلجابات الناقصة
أو الغامضة إنكا اًر لموقائع التي وقع عمييا االستجواب أو قد تستخمص منيا قرائن قضائية ترتكز عمييا
في الدعوىٔ ،ولممحكمة أيضاً في حالة إنكار بعض الوقائع واإلقرار بالبعض اآلخر أن تجزء إجابات
الخصم ،وتعتبر الوقائع المستفادة من اإلجابات مق اًر بيا ،والوقائع التي حصل إنكارىا غير ثابتة ،دون
اإلخالل بقاعدة تجزئة اإلقرارٕ.
.5أن يحضر الخصم المستجوب ويتذرع بالجيل أو النسيان-:
وىذه الحالة تكون بادعاء الخصم جيمو أو نسيانو لموقائع موضوع االستجواب وال يكون قصده
رفض اإلجابة ،فينا فعمو ال يكون إق ار اًر ولكن قد يعد إنكا اًر ضمنياً ،وكما يترتب عمى ذلك في حالة
عدم نفي الخصم المستجوب لممسائل محل االستجواب يجعميا محتمل الصحة ولممحكمة السمطة
التقديرية في تقدير ذلكٖ.
الفرض الثاني :في حالة صدور قرار االستجواب في غيبة أحد الخصوم أو امتناعو عن اإلجابة-:
وىذا الفرض يحمل عدة احتماالت عمى النحو التالي-:
.1أن يتخمف الخصم لعذر يمنعو عن الحضور لالستجواب-:
تناولت المادة ( )ٕٜٔمن قانون البينات الفمسطيني رقم (ٗ) لسنة ٕٔٓٓم ،ىذه الحالة حيث
نصت عمى ":إذا كان لمخصم عذر يمنعو عن الحضور لالستجواب ،جاز لممحكمة االنتقال إليو
الستجوابو"ٗ.
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يتضح من النص السابق أنو إذا تخمف الخصم عن الحضور لجمسة االستجواب مع إمكان أن
يحضر في موعد الحق ،كأن يصاب مثالً بعارض صحي مؤقت أو في حالة السفر ،ففي ىذه الحالة
تؤجل المحكمة االستجواب لجمسة الحقة ويبمغ الخصم المطموب استجوابو في موعدىا بعد أن تحدده
المحكمة ويكمف الخصم بإثبات ىذا العذر ،ولمحكمة الموضوع االجتياد في تقدير ىذا العذر دون
رقابة عمييا من محكمة النقض طالما أن قناعتيا مبنية عمى أسس مقبولة ،وأما إذا كان مانع الحضور
إلى المحكمة ىو المرض الشديد واحضاره لممحكمة يشكل خط اًر عميو ،فمممحكمة أن تنتقل أو أحد
قضاتيا إلى مكان تواجد الخصم ويستجوب وفق األصول في ىذا المكانٔ.
.2أن يتخمف المطموب استجوابو عن الحضور بغير عذر مقبول أو امتناعو عن اإلجابة-:
نصت المادة (ٖٓٔ) من قانون البينات الفمسطيني رقم (ٗ) لسنة ٕٔٓٓم ،عمى ىذه الحالة عمى
النحو التالي ":إذا تخمف الخصم عن الحضور لالستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن اإلجابة
بغير مبرر قانوني جاز لممحكمة أن تقبل اإلثبات بشيادة الشيود و القرائن في األحوال التي يجوز فييا
ذلك".
وبالنظر إلى نص المادة السابق نجده يعتريو القصور ،ولم ِ
يعط النص المعنى المقصود حيث
كان يفترض إضافة فقرة "ما كان" وذلك لموصول لممعنى المراد إيصالوٕ ،لذلك نرى بتعديل النص
حيث يصبح ":إذا تخمف الخصم عن الحضور لالستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع من اإلجابة بغير
مبرر قانوني جاز لممحكمة أن تقبل اإلثبات بشيادة الشيود والقرائن في األحوال التي ما كان يجوز
فييا ذلك".
وبيذا الخصوص بينت التشريعات المقارنة حكم تخمف الخصم المطموب استجوابو عن حضور
جمسة االستجواب بغير عذر مقبول ،ولكنيا اختمفت بشان الجزاءات المقررة قانوناً ،فمثالً قانون اإلثبات
المصري لم يصل األمر العتبار الوقائع ثابتة في حالة امتناع الخصم عن اإلجابة ،ولكن اكتفى بجواز
قبول اإلثبات بشيادة الشيود والقرائن في األحوال التي ما كان يجوز فييا ذلك ،وىذا ما أشارت إليو
المادة (ٖٔٔ) من قانون اإلثبات المصري رقم (ٕ٘) لسنة ٜٔٙٛم ،حيث نصت عمى ":إذا تخمف

1

نواؾ الرقاد :مرجع سابق ،ص 163؛ رضوان عبٌدات ،عوض الزعبً :مرجع سابق ،ص362
2
سامً محمود مقداد :مرجع سابق ،ص .433

46

الخصم عن الحضور لالستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع من اإلجابة بغير مبرر قانوني جاز
لممحكمة أن تقبل اإلثبات بشيادة الشيود والقرائن في األحوال التي ما كان يجوز فييا ذلك".
وكذلك ما قضت محكمة النقض المصرية بذلك بقوليا ":إذا تخمف الخصم عن الحضور
لالستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن اإلجابة بغير مبرر جاز لممحكمة أن تقبل اإلثبات بشيادة
الشيود والقرائن في األحوال التي ما كان يجوز فييا ذلك"ٔ.
وبالنظر إلي قانون اإلثبات السوري لسنة ٜٔٗٚم ،وفق نص المادة (ٔٔٔ) التي نصت عمى":
إذا تخمف الخصم عن الحضور لالستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن اإلجابة بغير مبرر
قانوني ،جاز لممحكمة أن تتخذ من مثل ىذا النكول أو التخمف مسوغاً العتبار الوقائع التي تقرر
استجوابو عنيا ثابتة ،أو أن تقبل اإلثبات بشيادة الشيود في األحوال التي ما كان يجوز فييا ذلك".
يتضح لنا من النص السابق قانون البينات السوري أعطى المحكمة السمطة التقديرية في أن
تقبل اإلثبات بشيادة الشيود والقرائن في األحوال التي ما كان يجوز فييا ذلك من جية ،أو أن تتخذ
من ىذا التخمف مسوغاً العتبار الوقائع التي تقرر استجوابو عنيا ثابتة من ناحية أخرىٕ.
وىنا يثار تساؤل ىل كان المشرع الفمسطيني موفقاً في الجزاء المترتب عمى تخمف الخصم
المطموب استجوابو عن حضور جمسة االستجواب بغير عذر مقبول ،وكذلك في حالة حضور الخصم
المراد استجوابو وامتناعو عن اإلجابة بدون أي مبرر؟
في البداية وقبل اإلجابة عن ىذا التساؤل نود أن نبين أن المشرع الفمسطيني لم ِ
يعط النص
المعنى المقصود ،حيث كان يفترض إضافة فقرة "ما كان" وذلك لموصول لممعنى المراد إيصالو ،حيث
يصبح النص ":إذا تخمف الخصم عن الحضور لالستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع من اإلجابة
بغير مبرر قانوني جاز لممحكمة أن تقبل اإلثبات بشيادة الشيود والقرائن في األحوال التي ما كان
يجوز فييا ذلك"ٖ.
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ولإلجابة عمى التساؤل السابق نرى انو يؤخذ عمى المشرع قد سوى في الحكم بين تخمف الخصم
عن حضور جمسة االستجواب بدون عذر وفي حالة حضوره وامتناعو عن اإلجابة ،ورتب حكماً واحداً
لمحالتين ،وىو جواز اإلثبات بشيادة الشيود والقرائن في األحوال التي يجوز فييا ذلك.
فكان األجدر بالمشرع أن يضع جزاء رادعاً وىو أن يجيز لممحكمة أن تتخذ من مثل ىذا النكول
أو التخمف مسوغاً العتبار الوقائع التي تقرر استجوابو عنيا ثابتة ،أو أن تقبل اإلثبات بشيادة الشيود
في األحوال التي ما كان يجوز فييا ذلكٔ ،أي أن يعطى المحكمة السمطة التقديرية في أن تقبل
اإلثبات بشيادة الشيود والقرائن في األحوال التي ما كان يجوز فييا ذلك من جية ،أو أن تتخذ من ىذا
التخمف مسوغاً العتبار الوقائع التي تقرر استجوابو عنيا ثابتة من ناحية أخرىٕ.
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الفصل الثاني
أحكام اإلقرار
استكماالً لما بدأناه فً الفصل السابق من دراسة وتحلٌل لمفهوم اإلقرار ،وبٌان خصائصه
وأنواعه ،وبٌان االستجواب ،سوف نتعرض في ىذا الفصل لدراسة أحكام اإلقرار ،من حيث دراسة
شروط اإلقرار ،وذلك ألن اإلقرار إذا ما توافرت شروطو سوف يكون منتجاً آلثاره ،كما سوف نبين
كذلك المسائل المتعمقة بحجية اإلقرار ومبدأ عدم تجزئتو ،وعمى ذلك نقسم ىذا الفصل إلى مبحثين،
نتعرض في المبحث األول منو إلي شروط صحة اإلقرار ،وفي المبحث الثاني نتصدى بالدراسة
لموضوع حجية اإلقرار وما يرتبط بو من أحكام.
المبحث األول :الشروط الواجب توافرىا لصحة اإلقرار.
المبحث الثاني :حجية اإلقرار في اإلثبات.
المبحث األول
الشروط الواجب توافرىا لصحة اإلقرار
تحدثنا في الفصل السابق عمى أنواع اإلقرار ،وذكرنا أنو يتمثل في نوعين وىما اإلقرار القضائي
واإلقرار غير القضائي ،وبينا أن لكل منيما خصائص ىي في حقيقة األمر شروطاً العتبار اإلقرار
قضائياً أم غير قضائي ،أما في ىذا المبحث سوف نتحدث عن الشروط العامة لإلقرار ،والتي بدونيا
تنتفي كينونتو كطريق من طرق اإلثبات يحتج بيا أمام القضاء ،لذلك سنقوم بدراسة ىذا المبحث من
المقر،
خالل تقسيمو إلى ثالث مطالب ،سنتناول في المطمب األول الشروط الواجب توافرىا في
ّ

المقر لو ،أما الشروط الواجب
وسوف نخصص المطمب الثاني لبيان الشروط الواجب توافرىا في
ّ

المقر بو سوف نبينيا في مطمب ثالث عمى النحو اآلتي-:
توافرىا في ّ
المقر.
المطمب األول :الشروط الواجب توافرىا في
ّ
المقر لو.
المطمب الثاني :الشروط الواجب توافرىا في
ّ
المقر بو.
المطمب الثالث :الشروط الواجب توافرىا في
ّ
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المطمب األول
المقر
الشروط الواجب توافرىا في
ّ
ىنــاك ثالثــة شــروط يتوجــب توافرىــا حتــى يكــون اإلقـرار صــحيحاً ،وىــذه الشــروط متمثمــة فــي أىميــة
المقر ،ووجود القصد وسالمة اإلرادة وخموىا من العيوب ،وندرسيا عمى النحو التالي-:
ّ
المقر أىالً لصدور اإلقرار عنو-:
أوالً :أن يكون
ّ
ذكرنا سابقاً أن اإلقرار ينطوي عمى تصرف قانوني يؤثر عمى نتيجة الدعوى وىو النزول عن
أقر
المقر أن يتمتع بكمال األىمية لمتصرف القانوني الذي ّ
الحق المطالب بو ،فإن القانون اشترط في ّ

بؤ ،وعمى ىذا نصت المادة ( )ٜٔٔمن قانون البينات الفمسطيني رقم ٕٔٓٓ م ،عمى أنو.ٔ" :
المقر عاقالً بالغاً غير محجور عميو ،فال يصح إقرار الصغير والمجنون والمعتوه
يشترط أن يكون
ّ
والسفيو ،وال يصح عمى ىؤالء إقرار أوليائيم و أوصيائيم والقوام عمييم إال بأذن من المحكمة .ٕ.يكون

إلقرار الصبي المميز حكم إقرار البالغ في األمور المأذون بيا"ٕ.
المقر متمتعاً باألىمية الالزمة لصدور اإلقرار ،فال
يتضح من النص السابق أنو البد أن يكون
ّ

يجوز أن يكون من صدر عنو اإلقرار مجنوناً أو معتوىاً أو سفيياً شريطة أن يكون اإلقرار بعد تسجيل
قرار الحجر ليذه العوارض ما لم تكن الحالة شائعة أو يعمم بيا الطرف اآلخر ،وبيذا يجب أن يكون
عاقالً بالغاً راشداً ،وتكون إرادتو سميمة غير معيبة بأي عيب من عيوب اإلرادة ال يعترييا أي عارض
من عوارض األىميةٖ ،وذلك ألن كمال األىمية يخول الشخص من مباشرة كافة أنواع التصرفات

القانونية سواء كانت النافعة نفعاً محضاً أو الضارة ضر اًر محضاً أو الدائرة بين النفع والضرر ،واإلقرار
لممقر ،ولذلك يعتبر اإلقرار نزوالً عن الحق والنزول
من ضمن التصرفات الضارة ضر اًر محضاً بالنسبة ّ
قرٗ.
عن الحق كالتصرف فيو يحتاج ألىمية أداء كاممة لمم ّ

وبالنظر لنص المادة السابق نجد أن المشرع وضع حكماً ال يجز بموجبو إقرار الصغير
والمجنون والمعتوه والسفيو ،وكذلك ال يصح إقرار أوليائيم وأوصيائيم والقوام عمييم إال بأذن مسبق من
1

عباس العبودي :شرح قانون اإلثبات المدنً :مرجع سابق ،ص.201

ٌ 2قابلها نص المادة ( )42من قانون البٌنات األردنً رقم  22لسنة  2012م.

3
نصت المادة ( )35من القانون المدنً الفلسطٌنً رقم  4لسنة 2001م ،على ما ٌلً.1" :كل شخص بلػ سن الرشد متمتعا ً بقواه العقلٌة ،ولم
ٌحجر علٌه ٌكون كامل األهلٌة لمباشرة حقوقه المدنٌة .2.سن الرشد ثمانً عشرة سنة مٌالدٌة كاملة ".
4
عبد هللا خلٌل الفراٌ ،وسؾ عبد هللا الؽرباوي :مرجع سابق ،ص 115و.116
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المحكمة ،وكذلك ال يصح اإلقرار الصادر عن الوكيل إال إذا كان مفوضاً تفويضاً خاصاً ،عمى اعتبار
أن اإلقرار في حقيقتو عمل تصرف ال عمل إدارة فيو بذلك يخرج عن نطاق الوكالة العامة ،وأما
بخصوص إقرار الصبي المميز المأذون أعتبر إق ارره إقرار البالغ في األمور المأذون بيأ.
وىذا ما أكدتو أيضاً مجمة األحكام العدلية في نص المادة ( ٖ )ٔ٘ٚحيث نصت عمى ":يشترط
المقر عاقالً بالغاً فمذلك ال يصح إقرار الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة والمعتوه
أن يكون
ّ
والمعتوىة وال يصح عمى ىؤالء إقرار أوليائيم وأوصيائيم ،ولكن الصغير المميز المأذون ىو في حكم

البالغ في الخصوصيات التي تصح مأذونيتو فييا"ٕ.
أما إذا كان اإلقرار عن شخص معنوي ،فيمزم أن يكون صاد اًر ممن لو الصفة في تمثيل
الشخص المعنوي ويكون ذلك في حدود اختصاصاتوٖ.
ثانياً :توافر قصد اإلقرار-:
المقر مرمى إق ارره ،وأن يقصد بو إلزام نفسو ،ويكون
حتى يكون اإلقرار صحيحاً ال بد أن يدرك ّ

عالماً بأن إق ارره سيتخذ حجو عميو ،وأن خصمو سيعفى بو من تقديم أي دليلٗ ،وىذا ما نصت عميو
المادة (٘ٔٔ) من قانون البينات الفمسطيني رقم (ٗ) لسنة ٕٔٓٓم ،بقوليا ":اإلقرار ىو اعتراف
الخصم بواقعة أو عمل قانوني مدعي بأي منيما عميو".
وقد قضت محكمة النقض المصرية ":يشترط في اإلقرار أن يكون صاد اًر من الخصم عن قصد
المقر بو عمى سبيل اليقين والحزم"٘.
االعتراف بالحق المدعى بو وفي صيغة تفيد ثبوت الحق ّ
ويثار ىنا تساؤل حول اإلقرار الضمني ومدى ارتباطو بالسكوت ،وىل يمكن اعتبار سكوت
الخصم إقرار ضمنياً منو ،وما مدى ارتباط ىذا اإلقرار بقاعدة ال ينسب لساكت قول؟
في البداية اإلقرار ليس لو صورة محددة ،فيمكن أن يكون اإلقرار شفوياً وىذه الصورة العادية
لإلقرار القضائي ،وقد يكون اإلقرار مكتوباً كما لو تضمنتو مذكرة مقدمة من الخصم لممحكمة ،وقد
1

سامً محمود مقداد :مرجع سابق ،ص .392
2
علً حٌدر :درر الحكام شرح مجلة األحكام  ،مرجع سابق ،ص.11
3
جالل علً العدوي :أصول أحكام االلتزام واإلثبات ،الناشر منشاة المعارؾ باإلسكندرٌة ،سنة  1996م ،ص .460
4
أحمد نشأت بك :مرجع سابق ،ص .462
5
نقض مدنً مصري ،الطعن رقم  1لسنة  33جلسة  1965/6/30س  16ع  2ص  149ق  ،134منشور عبر الرابط االلكترونً
.www.cc.gov.eg
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يكون اإلقرار صريحاً ،وأيضاً قد يكون اإلقرار ضمنياً يستفاد من تصرفات أو أقوال معينةٔ ،كالمدين
الذي يطالب بدين عميو فيدفع بانقضائو بالمقاصة ثم ال يتمكن من إثبات حقو الذي ستقع بو المقاصة،
فيعتبر ما صدر عنو إق ار اًر منو بعدم وفائو بدين الدائن ،وقد يؤخذ اإلقرار من السكوت كالمدعى عميو
الذي يدعى عميو بواقعتين فينازع في واحدة دون األخرى فيعتبر سموكو إق ار اًر بالواقعة التي لم ينازع فييا
ويعتبر سكوتو إق ار اًر ضمنياً بصحة الواقعة األخرىٕ.
وىذا ما قضت بو محكمة النقض المصرية بقوليا ":اإلقرار كما يكون بالمفظ الصريح يجوز أن
يستفاد من داللة التعبير"ٖ.
وأما بخصوص استنتاج اإلقرار من السكوت وارتباطو بقاعدة ال ينسب لساكت قول ،فإن األصل
قانوناً أنو ال ينسب لساكت قولٗ ،ولكن المشرع الفمسطيني في قانون البينات رقم (ٗ) لسنة ٕٔٓٓم،
نص عمى بعض الحاالت التي يعتبر فييا اإلقرار ضمنياً ورتب لو أثا اًر قانونية٘.
ويتضح ذلك من خالل نص المادة ( ،)ٔٙالتي نصت عمى ":يعتبر السند العرفي حجة عمى من
وقعو ما لم ينكر ما ىو منسوب إليو من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة عند اطالعو عميو ،ويعتبر
سكوتو إق ار اًر بصحة ما نسب إليو".
لذلك يعد السكوت إق ار اًر ضمنياً من الخصم مرتباً آثاره القانونية ،وىذا ال يتناقض مع قاعدة ال
ينسب لساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان ،وذلك ألن السكوت في األحوال السابقة
غير مبرر قانوناً ألن الخصم يكون سكوتو في موقف كان واجباً عميو عدم السكوت فيو ،لذلك يعد
سكوتو إق ار اًر ضمنياً مرتباً آثاره القانونية.ٙ

1

مفلح عواد القضاة :مرجع سابق ،ص.290
2
جمٌل الشرقاوي :مرجع سابق ،ص.125
3
نقض مدنً مصري ،الطعن رقم  425لسنة  65جلسة  1996/1/5س  42ع  2ص  1134ق  ،212منشور عبر الرابط االلكترونً
.www.cc.gov.eg
4
نصت المادة ( )10من القانون المدنً الفلسطٌنً ( )4لسنة 2012م ،على ما ٌلً.1" :ال ٌنسب لساكت قول ولكن السكوت فً معرض
ً
ً
الحاجة بٌانٌ ،عد قبوالٌ .2 ،عد قبوال بوجه خاص.1 :إذا نص القانون على ذلك .2إذا كان هناك تعامل سابق ،وأتصل باإلٌجاب بهذا التعامل،
وسكت من وجه إلٌه اإلٌجاب إلٌه عن الرد.3 .إذا تمخض اإلٌجاب لمنفعة من وجه إلٌه .4.إذا كانت طبٌعة المعاملة او العرؾ أو ؼٌر ذلك
من الظروؾ تدل على أن الموجب لم ٌنتظر تصرٌحا ً بالقبول ولم ٌتم رفض اإلٌجاب فً وقت مناسب".
5
عبد هللا خلٌل الفراٌ ،وسؾ عبد هللا الؽرباوي :مرجع سابق ،ص .115
6
نصت المادة ( )10من القانون المدنً الفلسطٌنً رقم  4لسنة 2012م ،على ما ٌلً.1 " :ال ٌنسب إلى ساكت قول ولكن السكوت فً
معرض الحاجة بٌانٌ ،عد قبوالًٌ .2.عد السكوت قبوالً بوجه خاص :أ .إذا نص القانون على ذلك ".

52

ثالثاً :سالمة اإلرادة من العيوب-:
المقر المتجية إلحداث أثر
إلى جانب كل من القصد واألىمية يشترط أيضاً أن تكون إرادة
ّ

قانوني من خالل االعتراف بما يدعيو الخصم غير مشوبة بعيب من عيوب اإلرادة كاإلكراه والغمط
مقر كانت إرادتو مشوبة بأي عيب من عيوب اإلرادة،
والتدليس واالستغالل ،واذا صدر اإلقرار من ّ
لممقر الرجوع عنؤ.
يكون اإلقرار قابالً لمبطالن ويجوز ّ

وىذا ما قضت بو محكمة النقض المصرية في حكم ليا جاء عمى النحو التالي ":لما كان اإلقرار
المقر عن حقو في مطالبة خصمو بإثبات ما يدعيو فإنو بيذه
قضائياً أو غير قضائي يتضمن نزول ّ
المثابة ينطوي عمى تصرف قانوني من جانب واحد ويشترط لصحتو ما يشترط لصحة سائر التصرفات

القانونية فيجب أن يكون صاد اًر من إرادة غير مشوبة بأي عيب من عيوب اإلرادة ومن ثم فإذا شاب
لممقر الرجوع فيو"ٕ.
اإلقرار تدليس كان قابال لمبطالن وحق ّ
المقر البد أن يكون تعبي اًر عن إرادة جدية حقيقية ،ال يعترييا أي
وبيذا نتوصل إلى أن تعبير
ّ

عيب من عيوب الرضا وىي الغمط والتدليس واإلكراه واالستغالل ،وكذلك األمر إذا كان تعبيره صورياً
المقر لو إض ار اًر بحقوق الدائنين أو
مطمقاً فانو ال يعول عميو سواء كانت الصورية بتواطؤ بينو وبين ّ
الخمف أو دون تواطؤ ،وأما في حالة إقرار الشخص تحت تأثير اإلكراه أو الغمط أو التدليس جاز لو

إبطال إق ارره بعدولو عن اإلقرار بعد ما يثبت ما شاب رضاءه من عيب حتى لو كان ذلك بعد صدور
حكم بناء عمى ىذا اإلقرار ،فبذلك يبطل الحكم تبعاً لبطالن اإلقرار الذي أنبني عميوٖ.
المقر،
وتجدر اإلشارة ىنا إلى أن عبء إثبات وجود عيب من عيوب الرضا يقع عمى عاتق
ّ

وىذا ما أكدتو المادة (ٕٔٔ) من قانون البينات الفمسطيني رقم (ٗ) لسنة ٕٔٓٓم ،بقوليا .ٔ" :ال

المقر ذلك .ٕ.يمزم المرء بإق ارره إال إذا
يصح الرجوع عن اإلقرار إال لخطأ في الواقع عمى أن يثبت
ّ
ثبت كذبو بحكم نيائي"ٗ.

1

سامً محمود مقداد :مرجع سابق ،ص .392
2
نقض مدنً مصري ،الطعن رقم  22لسنة  65جلسة  1962/1/19س  11ع  1ص  156ق  ،25منشور عبر الرابط االلكترونً
www.cc.gov.eg
3
سلٌمان مرقس :مرجع سابق ،ص .604
4
ٌقابلها نص المادة ( )50من قانون البٌنات األردنً رقم  22لسنة 2012م ،بقولهاٌ .1" :لزم المرء بإقراره إال إذا كذب بحكم.2.ال ٌصح
الرجوع عن اإلقرار إال لخطأ فً الواقع على أن ٌثبت المق ّر ذلك".
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المقر ينتقل عبء اإلثبات إليو
وفي ذلك قضت أيضاً محكمة التمييز األردنية بأنو ":في حالة خطأ
ّ

ليثبت خطأ إق ارره"ٔ.

المطمب الثاني
المقر لو
الشروط الواجب توافرىا في
ّ
المقر لو ،وبما أن
رغم أن قانون البينات الفمسطيني لم يذكر شروطاً معينة يجب توافرىا في
ّ

قر لو،
المقر المنفردة ،فان ذلك ينطوي عمى شروط يجب توافرىا في الم ّ
اإلقرار تصرف قانوني بإرادة ّ
المقر لو
كأن تتوفر لو أىمية وجوب ،وأن يكون موجوداً حقيقة أو حكماً ومعموماً ،وكذلك أن ال يرد
ّ

اإلقرار ،وىذا ما سوف نبينو عمى النحو اآلتي-:
المقر لو-:
أوالً :أىمية
ّ

المقر كمال األىمية ،وتكون إرادتو سميمة غير مشوبة بأي عيب
ذكرنا فيما سبق ،أنو يشترط في ّ

من عيوب الرضا ،وذلك لصدور اإلقرار عنو بصورة تصرف قانوني من جانب واحد ،إال أن ىذه
المقر لو وذلك الن اإلقرار ال يتوقف عمى قبولو ،وىذا يتضح وفق المادة
األىمية ال يتطمب وجودىا في ّ

(ٕٓٔ) من قانون البينات الفمسطيني رقم (ٗ) لسنة ٕٔٓٓم ،بقوليا  ":ال يتوقف اإلقرار عمى قبول
المقر لو ولكن يرتد برده"ٕ.
ّ
وفي حكم لمحكمة النقض المصرية قضت بأنو ":األىمية التي تشترط لصحة األقارير ىي أىمية
المقر لو فال يشترط فيو أىمية ما ،بل يجوز اإلقرار لمصغير غير
المقر لمتصرف فيما أقر بو ،أما
ّ
ّ
المميز والمجنون"ٖ.

المقر لو ىي أىمية الوجوب ،وىي تثبت لو في
مما سبق يتضح لنا أن األىمية الواجب توافرىا في ّ

تمام والدتو حياً وحتى وفاتو بل وتمتد إلى ما بعد الوفاة لحين تقسيم التركة ،وىذه األىمية ال تتأثر

1

" تمٌٌز حقوق رقم  21/109صفحة  993لسنة  ،" 1921مجموعة االجتهادات القضائٌة الصادرة عن محكمة التمٌٌز األردنٌة فً أحكام
اإلقرار ،االجتهادات القضائٌة الكاملة ،سنة  2000م ،ص .25
2
ٌقابلها نص المادة ( )49من قانون البٌنات األردنً رقم  22لسنة 2012م ،بقولها " :ال ٌتوقؾ اإلقرار على قبول المق ّر له ولكن ٌرتد برده".
3
نقض مدنً مصري ،الطعن رقم  102لسنة  4جلسة  1935/5/23س  4ع  1ص  291ق  ،269منشور عبر الرابط االلكترونً
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بعوارض األىمية أو صغر السن وال عالقة ليا بإرادتو ،وبيذا فان اإلقرار يصح لممجنون والسفيو
والصغير المميز أو غير المميز والمحجور عميؤ.
وبالنظر إلى مجمة األحكام العدلية وفق نص المادة (ٗ )ٔ٘ٚنجدىا قد نصت عمى ذلك حيث
أقر أحد لمصغير غير المميز يصح
قالت بأن ":ال يشترط أن يكون
المقر لو عاقالً ،بناء عميو لو ّ
ّ
ويمزمو إعطاء ذلك المال"ٕ.

المقر لو جنيناً ،ىل يصح اإلقرار الصادر لمجنين ؟
وىنا يثار تساؤل في حالة كان
ّ
استثناء في التصرفات القانونية لصالح الجنين ،إذ جعل لو أىمية وجوب
لقد جعل القانون
ً

ناقصة ،وبالتالي فان اإلقرار لمجنين يكون صحيحاً إذا أستند لسبب صالح تعميمو كاإلرث والوصية،
وأما إذا كان قد أستند لسبب غير صالح تعميمو وغير مقبول تصديقو فأنو ال يصح ،ومثال ذلك كأن
يقر شخص بأن المال ل جنين امرأة ما بمبمغ خمسمائة دينار ألنو كان قد أقرضو ىذا المبمغ ،فذلك أمر
ّ
مخالف لمعقل لعدم تمكن الجنين من ذلك ،وأما في حالة إذا صدر اإلقرار لمجنين بدون ذكر أسباب

معينة فإن اإلقرار يعتبر باطالً إذا لزم سبب لتعميل مدى صالحيتو لتطبيق األحكام السابقةٖ.
المقر لو موجوداً حقيقة أو حكماً وأن يكون معموماً-:
ثانياً :أن يكون
ّ
في البداية تجدر اإلشارة إلى أن المشرع الفمسطيني في قانون البينات لم ينص صراحة عمى ىذا
الشرط في حين أن بعض التشريعات نصت عميوٗ ،ولكن ىذا الشرط واجب توافره في اإلقرار ألنو يقع
ضمن أحكام القواعد العامة المتعمقة بالتصرف القانوني من جانب واحد٘.
وبالنظر إلي مجمة األحكام العدلية وفق نص المادة ( ،)ٔ٘ٚٛنجدىا نصت صراحة عمى ىذا
المقر لو مجيوالً بجيالة خاصة ،وأما الجيالة اليسيرة فال تكون
الشرط بقوليا ":يشترط أن ال يكون
ّ

أقر أحد بأن ىذا المال لرجل مشي اًر إلى المال المعين ىو في يده أو ىذا
مانعة لصحة اإلقرار ،مثالً لو ّ
1

راكان عدنان محمد طٌجون :مرجع سابق ،ص.43
2
علً حٌدر :درر الحكام شرح مجلة األحكام ،مرجع سابق ،ص.90

ٌ 3وسؾ محمد قاسم عبٌدات :اإلقرار فً قانون البٌنات األردنً " دراسة مقارنة " ،رسالة ماجستٌر ،دار المنظومة 1992 ،م ،ص51؛
صالح الدٌن الناهً :الوجٌز فً مبادئ اإلثبات والبٌنات ،بدون دار نشر ،بدون سنة نشر،ص.63
4
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حكما ً معلوما ً وقت صدور اإلقرار .ثانٌا :ال ٌشترط أن ٌكون المق ّر له عاقالً" ؛وكذلك ما نص علٌه القانون المدنً اإلٌرانً من خالل نص
المادة (1221و .)1222
5
راكان عدنان محمد طٌجون :مرجع سابق ،ص.44
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المال ألحد من أىالي البمدة الفالنية ولم يكن أىالي تمك البمدة معدودين ال يصح إق ارره ،وأما لو قال أن
ىذا المال ألحد الرجمين أو ألحد أىالي البمدة الفالنية وكان أىل البمدة الفالنية قوماً محصورين فيصح
إق ارره"ٔ.
المقر لو موجوداً في الواقع وحياً يمارس نشاطو كالصغير المميز أو غير
ليذا البد أن يكون
ّ

المميز أو طفالً رضيعاً ،وبالنسبة لموجود الحكمي لمشخص كالجنين يكون اإلقرار صحيحاً حسب
الشروط التي ذكرناىا سابقاً ،وأما بالنسبة لإلقرار الصادر لمصمحة شخص معنوي كأن يكون جمعية
المقر لو مجيوالً
أو بمدية أو غيرىا ،يصح اإلقرار لو ألنو إقرار لممنتفعين بو .وكذلك يجب أن ال يكون ّ

أقر شخص بدين في ذمتو ولكنو لم
جيالة فاحشة وقت صدور اإلقرار واال كان اإلقرار باطالً ،كما لو ّ
ينسبو إلى أحد ولم يذكر اسم الدائن فينا يكون إق ارره غير صحيحٕ.

المقر لو اإلقرار-:
ثالثاً :أن ال يرد
ّ
المقر لو وذلك ألنو تصرف قانوني من جانب واحد،
ذكرنا فيما سبق أن اإلقرار ال يتوجب قبول ّ

ولكن يصح لو عدم قبولوٖ ،وعمى ذلك نص صراحة قانون البينات الفمسطيني رقم (ٗ) لسنة ٕٔٓٓم،
المقر لو ولكن يرتد
من خالل نص المادة (ٕٓٔ) التي نصت عمى .ٔ":ال يتوقف اإلقرار عمى قبول ّ

المقر بو فال يبقى حكم لإلقرار في المقدار المردود ويصح في
المقر لو مقدا اًر من
برده .ٕ.إذا رد
ّ
ّ

المقدار الباقي".

مقر لو ،والمشرع
من خالل نص المادة السابق نخمص إلى أن اإلقرار ال يتوقف عمى قبول ال ّ

لممقر لو أن يرد اإلقرار طالما لم يقبل بو ،ورد اإلقرار قد يكون كمياً أو جزئياً كأن يقبل بجزء من
أجاز ّ

المقر بو ويرد جزء آخر ،فينا ال يبقى حكم اإلقرار في المقدار المردود ويصح في المقدار الباقي،
ّ
المقر لو ال يجوز ليم رد اإلقرار إال في الحدود التي يممكون فييا
وبالنسبة ألولياء وأوصياء وقوام
ّ

التصرفٗ.

المقر لو فال يستطيع األخير رده  ،كاإلقرار
المقر بو حقاً مشتركاً بين
وفي حال كان
المقر و ّ
ّ
ّ

لممقر لو ىنا يستطيع رده ،كما ال يستطيع
بالشراء أو الطالق أو النكاح ،وأما إن كان حقاً خالصاً
ّ
1

علً حٌدر :درر الحكام شرح مجلة األحكام ،مرجع سابق ،ص.94
2
ٌوسؾ محمد قاسم عبٌدات :مرجع سابق ،ص .52
3
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4
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لممقر لو أن يتمسك
المقر لو أن يرد اإلقرار بعد قبولو وأما إذا لم يقبمو فيبطل اإلقرار بالرد ،وال يجوز ّ
ّ
المقر بو فيزول حكم
المقر لو مقدا اًر من
بو بعد رده إال إذا كان اإلقرار مما ال يرتد برده ،واذا رد
ّ
ّ
اإلقرار فيما رد ،وال تعارض فيما ورد في نص المادة (ٕٓٔ )ٕ/من قانون البينات الفمسطيني التي

المقر بو فال يبقى حكم لإلقرار في المقدار المردود ويصح في
المقر لو مقدا اًر من ّ
نصت عمى ":إذا رد ّ

المقدار الباقي" ،وما جاء في نص المادة (  )ٔٔٛمن نفس القانون ،التي نصت عمى ":ال يتج أز
اإلقرار عمى صاحبو إال إذا أنصب عمى وقائع متعددة وكان وجود واقعة منيا ال يستمزم حتماً وجود

المقر لو من أن يأخذ ما
المقر بحرمان ّ
الوقائع األخرى" ،وذلك ألن الغاية من عدم التجزئة ىي حماية ّ
المقر بو
المقر لو قاص اًر عمى كون الحق ّ
يشاء ويترك ما يشاء ،في حين أن نطاق الرد الذي يقوم بو ّ

المقر ويتمسك
المقر لو ما يضره وينفع ّ
خالصاً لو ،ونطاق عدم التجزئة مرتبط بالحالة التي يرد فييا ّ

فيما ينفعؤ.

المطمب الثالث
المقر بو
الشروط الواجب توافرىا في
ّ
المقر بو إلى محل اإلقرار ،فالبد من أن تتوفر في محمو الشروط ذاتيا الواجب
تشير عبارة
ّ

توافرىا في سائر التصرفات القانونية ،وىي أن يكون اإلقرار معموماً غير مجيول جيالة فاحشة ،وأن
يرد عمى تصرف يجوز التعامل بو ،وىناك شرط خاص بمحل اإلقرار أورده القانون وىو أال يكذبو
ظاىر الحالٕ ،وسوف نتناول ىذه الشروط بالدراسة عمى النحو اآلتي-:
أوالً :أن يكون محل اإلقرار معموماً غير مجيول جيالة فاحشة-:
المقر بو معيناً أو قابل لمتعيين واال يكون اإلقرار غير صحيح ،وال يرتب في ذمو
البد أن يكون ّ

المقر التزاماتٖ ،وبالنظر لقانون البينات الفمسطيني لم يتعرض ليذا الشرط ،وذلك ألن مثل ىذا الشرط
ّ

تقضي بو القواعد العامة لصحة التصرفات القانونية والتي يعد اإلقرار صورة من صورىا ،ولكن بالنظر

إلي نص المادة (  )ٜٔ٘ٚمن مجمة األحكام العدلية ،نجد إنيا تعرضت ليذا الشرط بقوليا ":كما يصح
المقر بو في العقود التي ال تصح
اإلقرار بالمعموم كذلك يصح اإلقرار بالمجيول أيضاً إال أن مجيولية ّ
1

موسى سلمان أبو ملوح :مرجع سابق ،ص .201-202
2
راكان عدنان محمد طٌجون :مرجع سابق ،ص.44
3
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مع الجيالة كالبيع واإلجارة مانعة لصحة اإلقرار ،فمذلك إذا قال أحد لفالن عندي أمانة أو غصبت مال
فالن أو سرقتو يصح إق ارره ويجبر عمى بيان وتعيين األمانة المجيولة أو المال المسروق أو
المغصوب ،أما لو قال بعت لفالن شيئاً أو استأجرت منو شيئاً فال يصح  ،وال يجبر عمى بيان ما
باعو أو استأجره"ٔ.
المقر بو معيناً تعييناً نافياً لمجيالة المفضية
مما سبق يتضح أنو لالعتداد باإلقرار يجب أن يكون ّ

لمنزاع ،وذلك ألن اإلقرار تسميم بأمر متنازع عميو ،وبالتالي ال يعتد باإلقرار طالما النزاع سيظل قائمإً،
والجيالة المقصودة ىنا ىي الجيالة الفاحشة وذلك في التصرفات التي ال تصح معيا الجيالة كالبيع
واإليجار ،وأما إذا كانت الجيالة يسيرة فال تمنع صحة اإلقرار مثل التصرفات التي تصح مع الجيالة
يقر شخص آلخر بأمانة موجودة لديو فينا يمزم المقر بإق ارره ويتوجب
اليسيرة كالوديعة و الغصب ،كأن ّ

عميو التعيينٖ ،وكذلك أيضاً لو قال أحد لشخص آخر أني سرقت مال فالن ،ىنا يصح إق ارره ويجبر

المقر بو ،ولكن لو قال بعت شخص شيئاً أو استأجرت شيئاً ىنا ال يصح إق ارره لعدم تعيين
عمى تعيين ّ
محل اإلقرار ،وكذلك ال يجبر عمى بيان ما باعو أو استأجرهٗ.

المقر بو مشروعاً أو مما يجوز التعامل بو-:
ثانياً :أن يكون
ّ
يشترط في محل اإلقرار أن يكون أم اًر مشروعاً ،ويكون مباحاً وغير باطل ،وكذلك مما يجوز
النزول عنو ،فكل إقرار بدين قمار أو التبني أو بيع تركو مستقبمية أو بفوائد كبيرة تزيد عمى ما يسمح
يقر العامل بأنو تنازل عن
بيا القانون أو تنازل عن حقوق منع القانون صاحبيا من التنازل عنيا كأن ّ
حقوقو التي أوجبيا لو قانون العمل٘ ،ال يعول عمى ىذا اإلقرار وذلك لمخالفتو لمنظام واآلداب العامة

المقر يجيل ذلك وقت إق ارره وذلك الن قواعد النظام العام يجوز التمسك فييا بأي وقت،
حتى لو كان ّ
ويمزم القاضي تطبيقيا من نفسو بمجرد وقوفو عمى حقيقة األمر.ٙ

1
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وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز األردنية في حكم ليا ":إذا اعتبرت محكمة االستئناف
المدعى عميو عاج اًز عن إثبات دفعو من أن سبب الدين غير مشروع ومن أنو كاذب بإق ارره فقد كان
عمييا أن تفيمو ذلك ليختار توجيو اليمين من عدمو حسب الصيغة التي تقرىا"ٔ.
المقر بو ال يكذبو ظاىر الحال-:
ثالثاً :أن يكون
ّ
تنص المادة ( )ٔٔٚمن قانون البينات الفمسطيني رقم (ٗ) لسنة ٕٔٓٓم ،عمى أنو ":اإلقرار
المقر ما لم يكذبو ظاىر الحال"ٕ.
القضائي حجة عمى ّ
وىنا يتضح أن اإلقرار ال بد أال يكون يكذبو ظاىر الحال كأن يكون مستحيالً ال يتصور عقالً أو
أقر شخص بأنو مدين بمبمغ كبير في وقت ال يتصور فيو أن يكون ىذا الشخص قد
شرعاً ،كما لو ّ

امتمك ىذا المبمغ مطمقاً ،أو كإقرار شخص ببنوة شخص أكبر منوٖ.

المقر وحده وال يؤخذ بو
وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية ":اإلقرار حجة قاصرة عمى ّ

المقر في إق ارره "ٗ.
غيره و شرطو أال يكذبو ظاىر الحال ّ

وبالتالي فإ ن اإلقرار الذي يكذبو ظاىر الحال يكون ال قيمة لو في اإلثبات ويحمل بين ثناياه
غش نحو القانون ىدفو تضميل القاضي وأبعاده عن طريق العدالة ،ولمحكمة الموضوع السمطة في
التحقق من مدى مطابقة اإلقرار لوقائع الحال عمى ما يبدو ليا من وقائع في الدعوى٘.

" تمٌٌز حقوق رقم  11/150صفحة  1616لسنة  ،"1911مجموعة االجتهادات القضائٌة الصادرة عن محكمة التمٌٌز األردنٌة فً أحكام
اإلقرار ،مرجع سابق ،ص .12
2
ٌقابلها نص المادة ( )41من قانون البٌنات األردنً رقم  22لسنة 2012م ،بقولهاٌ ":شترط أال ٌكذب ظاهر الحال اإلقرار".
3
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المبحث الثاني
حجية اإلقرار في اإلثبات
تحدثنا في المبحث السابق عمى شروط صحة اإلقرار ،وذكرنا تفصيالً الشروط المتعمقة بكل من
المقر لو وكذلك محل اإلقرار ،حيث إنو إذا توافرت ىذه الشروط فإنو سيرتب أثاره المختمفة
المقر و ّ
ّ
المقر ،ويمزم ىذا األخير بإق ارره وال يجوز لو أن يرجع عنو
المقر بو في ذمو ّ
بحيث يؤدي لثبوت الحق ّ

المقر لو فإنو يمزم بحجية اإلقرار الذي لم يرده كامالً دون أن يحق
إال لخطأ في الواقع ،أما بخصوص ّ

لو تجزئتو إال في أحوال محددة تعتبر استثناءات عمى وحدة اإلقرارٔ ،ومن خالل ىذا المبحث سوف

نتحدث عن مدى حجية اإلقرار سواء كان اإلقرار القضائي أم غير القضائي ،وكذلك عن مدى إمكانية
تجزئة اإلقرار ،وبيذا سوف نقوم بتقسيم ىذا المبحث إلى مطمبين ،المطمب األول سوف نتحدث فيو
عن حجية اإلقرار القضائي ،والمطمب الثاني سوف نخصصو لمحديث عن حجية اإلقرار غير
القضائي ،عمى النحو التالي-:
المطمب األول :حجية اإلقرار القضائي.
المطمب الثاني :حجية اإلقرار غير القضائي.
المطمب األول
حجية اإلقرار القضائي
المقر
يعد اإلقرار الصادر في مجمس القضاء المستوفي شروط صحتو ،حجة قاطعة بذاتو عمى ّ

بناء عمى غمط في الواقعٕ ،ولقد أورد قانون البينات الفمسطيني
وال يجوز الرجوع فيو إال إذا صدر ً

أحكاماً ميمة تتعمق بحجية اإلقرار القضائي ،وىذه األحكام ىي-:

1

ٌوسؾ محمد قاسم عبٌدات :مرجع سابق ،ص .13
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الفرع األول
المقر
اإلقرار القضائي حجة قاطعة عمى
ّ
المقر إذا استوفى شروطو ،وبالتالي يمتنع عميو إثبات
يكون اإلقرار القضائي حجة قاطعة عمى ّ

المقر بيا ،وكذلك يكون القاضي مقيد
عكس ما ورد في إق ارره ،ويعفى الخصم من إثبات صحة الواقعة ّ

بيذا اإلقرار وال يجوز لو أن يقبل دليالً ينقضو ،والبد أن يكون حكمو متوافقاً مع اإلقرارٔ ،ونبين ذلك
عمى النحو التالي-:
أوالً :اإلقرار حجة عمى ثبوت الواقعة محل اإلقرار-:
المقر لو
المقر بيا ،بحث ال تكون بحاجة إلى إثبات من ّ
يعتبر اإلقرار حجة عمى ثبوت الواقعة ّ

الذي كان يدعييا ،ما لم يرد اإلقرار الذي يرتد بردهٕ ،وأيضاً ليس ىناك ما يمنع من جواز أن يطعن
المقر في إق ارره بدعوى أنو صدر صورياً بتواطؤ مع خصمو ،أو أنو صدر نتيجة لتدليس أو غمط أو
ّ
إكراه أو صدر اإلقرار عنو وىو ناقص األىمية ،وبيذه الحالة يعتبر إق ارره باطالًٖ.

وفي ىذا الشأن نص المشرع الفمسطيني في نص المادة ( )ٔٔٚمن قانون البينات رقم (ٗ) لسنة
المقر ما لم يكذبو ظاىر الحال".
ٕٔٓٓم ،عمى ما يمي ":اإلقرار حجة عمى ّ
وبالنظر إلى نص المادة (ٓ٘) من قانون البينات األردني رقم (ٕٕ) لسنة ٕٓٔٚم ،التي نصت
عمى ":يمزم المرء بإق ارره إال إذا كذب بحكم".
وكذلك نص قانون اإلثبات المصري رقم (ٕ٘) لسنة ٜٔٙٛم ،وفق نص المادة (ٗٓٔ) بقولو":
المقر".
اإلقرار حجة قاطعة عمى ّ
من خالل النصوص السابقة يتضح أن المشرع الفمسطيني لم يكن موفقاً في نص المادة إلضافة

عبارة "ما لم يكذبو ظاىر الحال" ،حيث أن من لزوم وجود اإلقرار القضائي أن يكون مستو ِ
ف الشروط،
ومن ىذه الشروط عدم تكذيب اإلقرار لظاىر الحال ،وىذا الشرط يجب توافره في اإلقرار بوجو عام،

1

أحمد شوقً محمد عبد الرحمن :النظرٌة العامة لاللتزام ،أحكام االلتزام واإلثبات فً الفقه وقضاء النقض ،2004 ،ص.429
2
جالل علً العدوي :مرجع سابق ،ص.462
3
راكان عدنان محمد طٌجون :مرجع سابق ،ص.61

61

وال داعي لمتزيد بإضافة العبارة السابقة ،لذلك يتوجب عمى المشرع بتعديل نص المادة السابق ليصبح
المقر"ٔ.
عمى النحو التالي ":اإلقرار القضائي حجة عمى ّ
المقر وىو ممزم
وتطبيقاً لذلك قضت محكم التمييز األردنية بقوليا ":إن اإلقرار حجة قاطعة عمى ّ

ما دام أن ظاىر الحال ال يكذبو وال يشوبو خطأ في الواقع ولممحكمة أن ترجح إقرار المكمف الذي وافق
فيو عمى رد مبمغ معين إلى األرباح خالف ما ورد في الخبرة"ٕ.
ثانياً :حجية اإلقرار القضائي مقيدة لمقاضي-:
إن الحجية المطمقة لإلقرار القضائي وقوتو في اإلثبات تنعكس عمى دور القاضي وسمطتو في
تقدير أدلة الدعوى ،حيث يقوم بمراقبة توافر شروط اإلقرار القضائي وتفسيره إذا تطمب األمر ذلك،
المقر بيا
ولكن متى تحققت شروط وأركان اإلقرار القضائي وتحقق منيا يتعين عميو اعتبار الواقعة
ّ

المقر ويتقيد بيا حتى لو كانت قناعتو متناقضة ومعارضة ليا ،وىذا بدوره
ثابتة بمجرد صدورىا من ّ

المقر وليس بحكم القاضي ،وبثبوت الحق
يؤكد الحجية الممزمة لإلقرار القضائي حيث أنيا تثبت بإقرار ّ

تنقطع المنازعة بالواقعة القانونية محل االدعاءٖ.

كما يجوز لمقاضي أن يطرح اإلقرار وذلك في الحاالت التي تم دراستيا سابقاً ،مثال ذلك أن
المقر بيا ال تتعمق بموضوع الدعوى أو غير
يكذب ظاىر الحال ما جاء بو اإلقرار ،كأن تكون الواقعة ّ

منتجة فييا أو كانت غير مباحة شرعاً أو قانوناًٗ.

المقر ،فتصبح
وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية عمى أن ":اإلقرار حجة قاطعة عمى ّ

الواقعة التي أقر بيا الخصم في غير حاجة إلى اإلثبات ،ويأخذ بيا القاضي واقعة ثابتة لمخصم الذي
المقر عن حقو في مطالبة خصمو بإثبات ما يدعيو"٘.
اقر بيا ،ويتضمن اإلقرار نزول ّ
ّ
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الفرع الثاني
المقر
اإلقرار القضائي حجة قاصرة عمى
ّ
المقر وخمفو ،حيث أنو تصرف قانوني ال تسري آثاره إال
يعد اإلقرار القضائي حجة قاصرة عمى ّ

المقر وخمفو العام فقط،
بالنسبة لألشخاص الذين تنصرف إلييم آثار التصرف القانوني ،حيث إنو يمزم ّ

أما غير ذلك ال يتعدى إلييم أثر اإلقرار ،فمثالً :اإلقرار الصادر من أحد الشركاء ال ينصرف لمبقية،
واقرار أحد الورثة بدين عمى التركة ال ينصرف عمى باقي الورثةٔ.
المقر"ٕ ،ولم يورد أي
وبالنظر إلى قانون البينات الفمسطيني نجد أنو ذكر أن ":اإلقرار حجة عمى ّ

مادة تشير إلى الحجية القاصرة لإلقرار أو القاطعة كما ذكرناه سابقاً ،بينما المشرع المصري أورد
الحجية القاطعة ،ولم يورد أي مادة تشير إلى الحجية القاصرة لإلقرار ،حيث ذكر أن ":اإلقرار حجة
المقر"ٖ ،وعمى خالف ذلك نص المشرع األردني في قانون البينات عمى أن ":اإلقرار حجة
قاطعة عمى ّ
المقر"ٗ.
قاصرة عمى ّ

ونرى أن المشرع الفمسطيني أحسن صنعاً عندما اكتفى بكممة حجة ،ألن ذلك من شأنو يعطي
لمقاضي سمطة تقديرية وىي الترجيح ،بينما كممة "قاصرة" الواردة في قانون البينات األردني تزيد وال
لزوم ليا في النص ألنيا ال تضيف شيئاً لممعنى.
المقر ،حيث
وتطبيقاً لذلك أيضاً قد أكدت االتجاىات القضائية حجية اإلقرار القاصرة عمى
ّ

المقر وورثتو بصفتيم خمفاً عاماً،
قضت محكمة النقض المصرية بقوليا ":حجية اإلقرار مقصورة عمى ّ

وال يحتج بو عمى دائنيو وخمفو الخاص فضالً عمى أنو وعمى ما جرى بو قضاء ىذه المحكمة يتعين
أن يكون متعمقاً بواقعة ال بالتطبيق القانوني الذي ىو من شأن المحكمة وحدىا دون الخصوم ،كما أن
المقر كاذباً في أصل إق ارره"٘.
يكون صادقاً ،إذ يمنع من صحة اإلقرار أن يكون ّ

1

عبد الودود ٌحٌى :مرجع سابق ،ص.921
2
المادة ( )12من قانون البٌنات الفلسطٌنً رقم  4لسنة 2001م.
3
المادة (  )104من قانون اإلثبات المصري رقم  25لسنة 1961م.
4
المادة ( )51من قانون البٌنات األردنً رقم  22لسنة 2012م.
5
نقض مدنً مصري ،الطعن رقم  516لسنة  35جلسة  1916/11/12س  32ع  2ص  133ق  ،121منشور عبر الرابط االلكترونً
.www.cc.gov.eg

63

وكذلك قضت محكمة التمييز األردنية بأنو ":إن شيادة مالك العقار المتضمنة أن المساحة
المقر ،كما ال تعتبر
المختمف عمييا تابعة لممأجور ال تمزم المشتري الن اإلقرار حجة قاصرة عمى
ّ
شيادتو بعد خروج المأجور من ممكو إق ار اًر"ٔ.

المقر وخمفو العام وال يتعداىم لممتعاقدين
وبيذا نجد أن العمة من الحجية القاصرة لإلقرار أنو يقيد ّ

اآلخرين معو ،كما أن مدى الحجية مختمفة بالنسبة لكل واحد منيم ،وكذلك ال يممك الشخص أن يمزم
غيره بعمل قانوني من أعمال التصرف إال إذا كان ىذا الشخص قد فوض تفويضاً خاصاً ،وبيذا
ٕ
ممقر ،وكذلك من ال يكون
المقر  .بينما أثره عمى الخمف العام ل ّ
يتضح أن اإلقرار ال يتعدى أثره لغير ّ

اإلقرار حجة عمييم سوف نقوم بدراستو عمى النحو التالي-:
أوالً :الخمف العام-:

الخمف العام ىو الوارث ألنو يعتبر امتداداً لممورث ويخمفو في ذمتو المالية جميعيا أو بما
اشتممت عميو من حقوق ليا والتزامات عمييا ،ويتضمن ذلك الوارث لمتركة أو جزء منيا ،وكذلك
الموصي لو بحصة شائعة منيا ألنو يصبح كالوارثٖ ،ونبين ذلك عمى النحو التالي-:
 .1الوارث-:
إن أثر إقرار المورث يسري عمى الورثة وذلك باعتبارىم خمفاً عاماً لو ،وذلك ألن الوارث والمورث
ٗ
المقر توفى بعد الحكم في الدعوى التي
يعتبران في حكم الشخص الواحد  ،لكن ىناك اختالف إذا كان ّ

صدر فييا إق ارره أو قبمو ،ونبين ىاتين الحالتين عمى النحو التالي٘ -:

المقر بعد الحكم-:
الحالة األولى :وفاة
ّ

في ىذه الحالة يكون اإلقرار قد وصل إلى ىدفو وغايتو ،وكذلك قضت بموجبو المحكمة في حياة

المقر قبل وفاتو وتخمفت عنو في تركتو ،ليذا يتقيد بيا
المقر ،ويكون قد ترتبت نتائجو العممية في ذمة ّ
ّ
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الورثة نيائياً ألنيم ال يرثون إال ما كان لمورثيم من حقوق وال يكون ليم حق إثبات عدم صحة إق ارره،
حيث يكون ىنا إقرار مورثيم لو حجية قاطعة.
المقر قبل الحكم-:
الحالة الثانية :وفاة
ّ
في ىذه الحالة يكون اإلقرار لم يصل إلى ىدفو المنشود عند ثبوت الوراثة ،فإذا ادعوا الورثة أن
المقر كذب في إق ارره عمداً وذلك بيدف اإلضرار بيم أو
إقرار مورثيم انطوى عمى غش ،كأن يكون ّ
التحايل عمى القانون ،ىنا يجوز ليم عند مثوليم في الدعوى التي صدر فييا اإلقرار أن يثبتوا كذب

المقر بكل طرق اإلثبات ،وغير ذلك تبقى لإلقرار حجيتو القاطعة بالنسبة لمورثة عمى النحو
وغش
ّ

لممقر نفسو.
الذي كانت بالنسبة ّ

وعمالً بذلك قضت محكمة النقض المصرية بأنو ":األصل في إق اررات المورث أنيا تعتبر
صحيحة وممزمة لورثتو حتى يقيموا الدليل عمى عدم صحتيا واذا كان القانون قد أعفى من يضار من
الورثة بيذه اإلق اررات من اإلثبات الكتابي في حالة ما إذا طعنوا فييا بأنيا في حقيقتيا وصية قصد بيا
إيثار بعض الورثة ،فميس معنى ىذا أن مجرد طعنيم فييا يكفي إلىدار حجية ىذه اإلق اررات ،بل يجب
لذلك أن يقيموا الدليل عمى عدم صحتيا بأي طريق من طرق اإلثبات"ٔ.
 .2الموصي لو بجزء من التركة-:
الموصي لو ىنا كالوارث وتطبق عميو نفس األحكام التي تطبق عمى الوارث التي سبق بيانيإ.
 .3الدائن العادي-:
يختمف الدائن العادي عن الورثة ،حيث أن لمدائنين حقوقاً شخصية خاصة بيم تتأثر بتصرفات
مدينيم ومن ضمنيا إق ارره ويحتج عمييم بيذا اإلقرار ،ولكن يكون لو في جميع األحوال أن يثبت عدم
صحتيا بكافة طرق اإلثبات المقررة قانوناً ،إما عن طريق التدخل في الدعوى التي صدر فييا اإلقرار
أو عن اعتراض الغير الخارج عن الخصومة بعد صدور الحكم في تمك الدعوى وذلك في التشريعات
التي تعتمد ىذه الوسيمة من وسائل الطعن في األحكام ،أو من خالل دعوى عدم نفاذ التصرف في
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األحوال التي تتوافر فييا الشروط المنصوص عمييا في القانونٔ ،وىنا حجية اإلقرار بالنسبة لمدائن
العادي ليست قاطعةٕ.
أقر الزوج بتاريخ سابق لتاريخ الحجز أن المال
وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز بأنو ":إذا ّ

المقر وعمى دائنو"ٖ.
المحجوز ليس لو فيعتبر ىذا اإلقرار حجة عمى ّ
ثانياً :الخمف الخاص-:

الخمف الخاص ىو من يخمف السمف في حق عيني عمى شيء معين أو في ممكيتو شيء معين،
مثل المشتري والموىوب لو ،والموصي لو بعين معينة بالذاتٗ ،وبخصوص مدى حجية اإلقرار بالنسبة
لمخمف الخاص سوف نفرق بين حالتين عمى النحو اآلتي-:
الحالة األولى :أن يصدر اإلقرار من السمف قبل تمقي الخمف الخاص حقو من السمف-:
وفي ىذه الحالة يكون لإلقرار حجية في حق الخمف الخاص ،وتكون الحجية ىنا غير قاطعة إذا
تعمد السمف بإق ارره اإلضرار بالخمف ،ويجوز لخمفو الخاص أن يثبت عدم صحة اإلقرار بكافة الطرق
المقررة قانوناً٘ ،ويكون لو مثل الدائن وذلك إما بالتدخل في الدعوى التي صدر فييا اإلقرار إذا لم يكن
قد فصل فييا ،أو بااللتجاء إلى اعتراض الغير بعد صدور الحكم في تمك الدعوى وذلك حسب
التشريعات التي تجيز ذلك ،ٙأو أن يسمك سبيل الدعوى الصورية ،ٚأو دعوى عدم نفاذ التصرف إذا
توافرت شروط أي منيما.ٛ
ومثال ىذه الحالة أن يشتري رجالً منزل من آخر ،ثم يدعي شخص ثالث بأن ىذا المنزل لو،
ويقر البائع بأن المنزل لذلك الشخص الثالث ،واستناداً لمحالة التي ذكرناىا أعاله ،فإنو إذا كان اإلق ارر
ّ
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قد صدر عن البائع قبل أن يتمقى المشتري حقو ويتسمم المنزل فانو يحتج عميو بيذا اإلقرار ،ولكن ىذه
الحجية ليست قاطعة ،حيث يجوز لممشتري أن يثبت عدم صحتيا بجميع طرق اإلثبات المقررة قانونأً.
الحالة الثانية :أن يصدر اإلقرار من السمف بعد تمقي الخمف الخاص حقو من ذلك السمف -:
وفي ىذه الحالة ال يحتج عمى الخمف الخاص باإلق اررات الصادرة ،وذلك ألن الخالفة الخاصة
يقتصر أثرىا عمى التصرفات السابقة عمى انتقال الحق إلى الخمف الخاصٕ ،ففي المثال السابق لو
كان اإلقرار قد صدر من البائع بعد تسمم السيارة واستيفاء حقو بذلك ،فإنو ال يحتج عميو بيذا اإلقرار.
وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية بأنو ":ال تثريب عمى المحكمة إذا ىي أخذت
بإقرار زوجة المحجور عميو فقضت بصورية عقد البيع الصادر إلييا من زوجيا دون أن يتعدى أثر
ذلك إلى غيرىا من المتعاقدين معيا الذين تمقوا الحق عنيا"ٖ.
ثالثاً :من ال يكون اإلقرار حجة عمييم-:
ال يكون لإلقرار أي حجية عمى غير األشخاص الذين تقتصر عمييم حجية اإلقرار القاطعة مثل
الوارث والموصي لو بجزء من التركة ،وبيذا يتضح أن إقرار أحد المتعاقدين أو أحد الشركاء ال ينفذ
في حق غيره من الشركاء أو المتعاقدين ،كما ال يكون إلقرار أحد الورثة أي أثر عمى باقي الورثة،
وكذلك ال يكون إلقرار المدين المتضامن أي حجية عمى غيرة من المدينين المتضامنينٗ.
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الفرع الثالث
عدم جواز الرجوع عن اإلقرار
تحدثنا فيما سبق بشكل مقتضب وسريع عن قاعدة عدم جواز الرجوع عن اإلقرار ،وبالنظر إلى
قانون البينات الفمسطيني رقم (ٗ) لسنة ٕٔٓٓم ،نجد أن المادة ( ٕٔٔ ) نصت عمى .ٔ" :ال يصح
المقر ذلك .ٕ.يمزم المرء بإق ارره إال إذا أثبت
الرجوع عن اإلقرار إال لخطأ في الواقع عمى أن يثبت
ّ
كذبو بحكم نيائي"ٔ.

المقر عن إقراره ،وىل لفظ "الخطأ" الوارد في النص السابق
ويثار التساؤل ىنا حول إمكانية رجوع
ّ
ىو المقصود في اإلقرار أم الغمط ؟

ذكرنا سابقاً أن اإلقرار تصرف إرادي انفرادي تنطبق عميو النظرية العامة لمتصرف القانوني،
حيث أنو يصدر من جانب واحد أي ال حاجة لقيامو لقبول يطابقو ،أي ممزم لصاحبو دون حاجة لقبول
المقر ليذا اإلقرارٕ.
ّ

ولكن المشرع أورد استثناء بقولو ال يصح الرجوع عن اإلقرار إال لخطأ في الواقع عمى أن يثبت

المقر ذلك ،ويرى البعضٖ وبحق أن ورود كممة الخطأ في النص جعمتو معيباً ،وذلك ألن الخطأ كما
ّ
ىو معروف في القانون الوضعي ىو انحراف في سموك الشخص مع إدراكو ليذا االنحراف ،ليذا يعد

ركناً من أركان المسئولية القانونية وال مجال لذكره في موضوع ىذه الدراسة ،لذلك كان األجدر عمى
المشرع أن يستبدل كممة خطأ بكممة الغمط ،ولذلك ألن الغمط في القانون الوضعي ىو تصور الشخص
المقر نتيجة
األمور عمى غير حقيقتيا ،وىو المقصود في حالة اإلقرار ألن اإلقرار قد يصدر عن
ّ

لتصور في ذىنو يخالف حقيقة األمور ،وليذا يتوجب عمى المشرع من تعديل ىذا العيب في نص

المقر ذلك".
المادة السابق ليصبح ":ال يصح الرجوع عن اإلقرار إال لغمط في الواقع عمى أن يثبت ّ

لممقر
وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية بأنو ":إذا شاب اإلقرار غمط كان باطالً وحق ّ

الرجوع فيو"ٗ.
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المقر عن إق ارره ،سواء كان بالعدول عنو أو أن يضيف
وبيذا يتضح أنو ال يجوز أن يرجع
ّ

إلق ارره في وقت الحق لصدوره واقعة يكون من شأنيا أن تعدل من اإلقرار السابق أو تغير فيو أو
لممقر أن يرجع عن اإلقرار إذا ثبت انو قد وقع نتيجة لغمط ٔ ،ولذلك يجب
تعطل داللتو ،بينما يجوز ّ
التفرقة ىنا بين الغمط في الواقع والغمط في القانون عمى النحو التالي-:

أوالً :الغمط في الواقع-:
المقر قد وقع في غمط في الواقع ،يجوز لو الرجوع عن إق ارره ،وذلك ألن اإلقرار إخبار
إذا كان ّ

المقر فيكشف بو عن حقيقة الوقائع المدعاة ،حيث أن إذا كانت ىذه الوقائع قد تمثمت في ذىن
يسوقو ّ

المقر عمى غير حقيقتيا جاز لو أن يرجع عن إق ارره لتمكينو من جعل إق ارره مطابقاً لمواقع ،مثال ذلك
ّ
كأن يقر شخص بحق خصمو في التعويض معتقداً بأن سيارتو ىي التي صدمت خصمو ،ولكن بعد

المقر عبء إثبات إن الواقعة
ذلك تبين أن سيارتو لم يكن ليا أي عالقة في الموضوع ،ويقع عمى
ّ

المقر بيا غير صحيحة واثبات ذلك يكون وفقاً لمقواعد العامة في اإلثباتٕ.
ّ

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز األردنية ":إن القانون ال يسمح بالرجوع عن الغمط في اإلقرار إال

يقر الشخص بدين عمى مورثو ثم يظير أن
في حالة واحدة ىي ما إذا كان الغمط في الواقع كأن ّ

المورث قد سدد ىذا الدين"ٖ.
ثانياً :الغمط في القانون-:

المقر قد وقع في غمط في القانون ،فال يصمح أن يكون سبباً لمرجوع عن إق ارره ،وذلك
إذا كان ّ

لممقر الحق في أن يرجع عن إخباره بحجة أنو
ألن اإلقرار بطبيعتو إخبار بواقعة ،وال يعقل أن نجعل ّ
يجيل النتائج القانونية التي تترتب في حقو عمى ىذا اإلخبار ،وبذلك فأن ىذا الجيل ليس من شأنو أن

المقر بياٗ.
ينال من صدق اإلقرار وداللتو عمى حقيقة الواقعة ّ

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز األردنية بقوليا " :إن الغمط في القانون ال يعتد بو"٘.
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المقر ال يستطيع أن يعدل في إق ارره إال لغمط في الواقع ،وبالنظر إلى
وبذلك نخمص إلى أن
ّ

المشرع الفمسطيني في قانون البينات قد نص صراحة عمى ذلك بقولو ":ال يصح الرجوع عن اإلقرار إال
ٔ
بالمقر بو يستند
المقر إذا كان إق ارره
ّ
المقر ذلك"  ،وبيذا يعتد برجوع ّ
لخطأ في(الواقع) عمى أن يثبت ّ

إلى غمط في الواقع ،وذلك لورود نص قانوني صريح بيذا الخصوص ،ويقع عبء إثبات ذلك الغمط

المقر وفق لمقواعد العامة في اإلثبات.
عمى ّ

لممقر أن يثبت كذبو في نص المادة ( ٕٔٔ )ٕ/بقوليا ":يمزم
والى جانب ذلك أعطى المشرع ّ

أقر بو وتتمثل في حصولو عمى حكم
المرء بإق ارره إال إذا أثبت كذبو بحكم نيائي" ،وسيمة ليتخمص مما ّ

المقر ويصبح إق ارره ال قيمو لوٕ.
المقر كاذباً فيما أقر بو تحكم بكذب ّ
نيائي"  ،فإذا اثبت لممحكمة أن ّ

نص المادة (  )1/121من قانون البٌنات الفلسطٌنً رقم  4لسنة 2001م؛ وٌقابلها كذلك نص المادة ( )2/50من قانون البٌنات األردنً رقم
 22لسنة 2002م.
2
موسى سلمان أبو ملوح :مرجع سابق ،ص .211
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الفرع الرابع
عدم تجزئة اإلقرار
لممقر لو أن
المقر ،ولكن ليس ّ
المقر لو الحق في رد اإلقرار عمى ّ
ذكرنا سابقاً أن المشرع أعطى ّ

لممقر لو األخذ من اإلقرار ما
يتعسف في استعمال ىذا الحق واإلضرار
بالمقر ،وىذا يعني أنو ليس ّ
ّ
ينفعو ورد الجزء اآلخر الذي يضره ،وىذا مما دفع الفقياء إلى وضع قاعدة وحدة اإلقرار التي تفيد أن

المقر لو أما أن يأخذ باإلقرار كامالً أو أن يرده
كل أجزاء اإلقرار متساوية ووحدة واحدة يجب عمى ّ
المقر لو ،ومن الجدير ذكره أن ىذه
المقر و ّ
كامالً وذلك لتحقيق التوازن والعدالة بين مصالح كالً من ّ
القاعدة ال محل ليا إال في األحوال المدنية ،بينما األحوال والمسائل الجنائية توجد تجزئو اإلقرار،

ويتوقف أثره عمى اقتناع القاضي الذي لو أن يرفضو كمو أن بعضو أو يأخذ بو كامالًٔ.
ويثار التساؤل ىنا حول إمكانية تجزئة اإلقرار في ظل وجود قاعدة عدم جواز تجزئتو؟
في البداية إن األخذ بمبدأ عدم تجزئة اإلقرار قد تؤدي لنتائج تجافي المنطق ،لذلك أوردت
التشريعات التي أخذت بيذه القاعدة استثناء أجازت فيو تجزئة اإلقرارٕ ،ومنيا قانون البينات الفمسطيني
رقم (ٗ) لسنةٕٔٓٓم ،من خالل نص المادة ( )ٔٔٛالتي تنص عمى أن ":ال يتج أز اإلقرار عمى
صاحبو إال إذا أنصب عمى وقائع متعددة وكان وجود واقعة منيا ال يستمزم حتماً وجود الوقائع
األخرى"ٖ.
ولذلك سوف نقوم بالتمييز بين صور اإلقرار المختمفة ،وكذلك الحاالت التي يجوز فييا تجزئة اإلقرار
عمى النحو التالي-:
أوالً :صور اإلقرار من حيث جواز التجزئة أو عدميا-:
يقسم شراح القانون اإلقرار فيما يتعمق بقاعدة عدم تجزئة اإلقرار إلى ثالثة صور :إقرار بسيط،
واقرار موصوف ،واقرار مركبٗ ،ونعرض أحكام كالً منيا عمى النحو التالي-:

1

ٌوسؾ محمد قاسم عبٌدات :مرجع سابق ،ص .109
2
عباس العبودي :شرح أحكام قانون البٌنات ،مرجع سابق ،ص.200
3
ٌقابلها نص المادة (  )104من قانون اإلثبات المصري رقم  25لسنة 1961م ،التً نصت على " :اإلقرار حجة قاطعة على المقر ،وال
ٌتجزأ اإلقرار على صاحبة إال إذا أنصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها ال ٌستلزم حتما ً وجود الوقائع األخرى".
4
سلٌمان مرقس :مرجع سابق ،ص .662

71

 .1اإلقرار البسيط-:
يكون اإلقرار بسيطاً ،إذا أنصب عمى الواقعة المدعى بيا ،وذلك دون أن يعدل فييا أو يضيف
المقر ،وال مجال لتجزئتؤ.
إلييا ،وبيذا يكون اإلقرار ىنا حجة قاطعة عمى ّ

وقد يرد اإلقرار البسيط عمى واقعة واحدة ،كأن يدعي شخص بأن لو في ذمة شخص ما مبمغ

ويقر لو المدعى بصحة ما أدعاه ،وقد يرد اإلقرار البسيط عمى مجموعة من الوقائع أو
من النقودّ ،
فأقر بيا المدعى عميو كاممة دون أي تعديل ،كأن
واقعة واحدة لحقت بيا عدة أوصاف ادعاىا المدعي ّ

يدعي شخص بأن لو في ذمو شخص آخر مبمغ ثالثة اآلالف دينار وأن المدين قد رد منيا ألف دينار
ويقر المدعى عميو بياتين الواقعتين كاممتين ،أو أن يدعي شخص بأنو دائن آلخر بدين معمق لشرط
ويقر المدعى عميو بيذا الدين بذات الوصف الذي أدعاه الدائن ،وبيذا في حالة
أو مضاف ألجل ّ
المقر يكون قد أعترف بجميع ما
اإلقرار البسيط ال يثور موضوع تجزئة اإلقرار عمى صاحبو وذلك ألن ّ

يدعيو خصمو دون أي تعديل أو إضافة ،واذا صدر ذلك اإلقرار عنو ثم أدعى بعد أنو أوفى بما في

ذمتو وجب إثبات ذلكٕ.
 .2اإلقرار الموصوف-:
اإلقرار الموصوف يكون عندما يقر الخصم بالواقعة المدعاة ال كما ادعاىا خصمو ولكن مع
وصفيا بوصف آخر يكون من شأنو أن يغير من طبيعتيا القانونية ،وىذا اإلقرار الموصوف ال يتج أز
عمى صاحبو فإما أن يقبمو المدعي كما ىو أو يطرحو بأكممو ،وفي ىذه الحالة عميو إثبات دعواه
بطريق آخرٖ.
مثال ذلك :أن يطالب المدعى باسترداد قرض قيمتو ألف دينار حل اجميا ،فيعترف المدعي عميو
بواقعة االقتراض وبالمبمغ ،ولكنو يدعي أن الوفاء بيذا المبمغ لم يحل اجمو ،أو الوفاء بيذا المبمغ
المقترن بشرط لم يتحقق بعد ،والشرط واألجل ىي أوصاف تقترن بالدين وقت نشأتو وال تحدث بعد
ذلك ،وبيذا فان االقتران الموصوف ال يتج أز عمى صاحبو ،فيجب عمى الدائن أن يأخذ باإلقرار كمو
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موصوفاً كما ىو أو يدعو كمو ،ويتعين عميو أن يثبت أن االلتزام قد نشأ منج اًز غير مضاف إلى اجل
أو معمق عمى شرط وفقا لمقواعد العامة لإلثباتٔ.
وىناك عدة تطبيقات قضائية بيذا الخصوص ،حيث قضت محكمة التمييز األردنية ":اإلقرار
الموصوف ال يثبت بو الحق المدعى بو وال تجوز تجزئتو ويظل عمى المدعي عبء إثبات الواقعة التي
يدعييا ،فإذا ادعى المدعي أنو سمم المدعى عميو مبمغاً من المال عمى سبيل األمانة وأن الحصص في
الشركة التي سجميا باسم المدعى عميو كانت عمى سبيل األمانة ،فإن إقرار المدعى عميو باستالمو
المبمغ وتسجيل الحصص في الشركة باسمو كان عمى سبيل اليبة التي صدرت لو من والده المدعي
وليس عمى سبيل األمانة فيكون عمى المدعى إثبات الواقعة التي يدعييا وىي أن التسميم قد تم إلى
المدعى عميو عمى سبيل األمانة ألنو ال يجوز تجزئو اإلقرار في ىذه الحالة بل يؤخذ كمو كما اقر بو
المقر"ٕ.
ّ

وكذلك ما قضت بو محكمة النقض المصرية بقوليا ":إذا كان مفيوم اإلقرار الصادر من المدعى

عميو (صاحب البناء) أنو اشترط عدم دفع أجر عن الرسوم التي يقوم بيا المدعى ( الميندس) إال إذا
قبميا ىو وأجرى البناء عمى أساسيا ،فانو يكون من اإلق اررات الموصوفة التي ال تقبل التجزئة متعيناً
األخذ بو كمو أو تركو كمو ،فإذا كان المدعى ال يسمم بالقيد الوارد في اإلقرار فال يقبل منو أن يستند
إلى اإلقرار فيما عدا ىذا القيد ،بل يكون عميو أن يثبت دعواه من طريق آخر ،ألن تجزئة اإلقرار
واألخذ بشق منو والزام المدعى عميو بدفع األجر مع اطراح القيد الوارد فيو مخالف لمقواعد اإلثبات"ٖ.
وبيذا نخمص إلى أنو يترتب عمى عدم جواز تجزئة اإلقرار الموصوف أمرين ،أما أن يتمسك
أقر بو الخصم وعمى الوصف الذي جاء بو دون تعديل أو إضافة ،وفي ىذه الحالة تكون
المقر لو بما ّ
ّ

المقر ثابتين ثبوتاً قاطعاً من حيث الحجية في
الواقعة األصمية المدعى بيا والوصف التي أضافو إلييا ّ
المقر لو اإلقرار كمو ،وتعود المسألة إلى نقطة البداية من
المقر لو ،أو أن يطرح ّ
المقر أو ّ
حق كالً من ّ
حيث اإلثبات ،وبيذا يتعين عمى المدعي أن يثبت دعواه بطريقو أخرى ،وأيضاً يجوز لو أن يستند

المقر من وصف أو تعديلٗ.
أقره ّ
لإلقرار كدليل لثبوت الدين ،ثم يسعى إلثبات ما ّ
1
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:3اإلقرار المركب-:
المقر بالواقعة التي يدعييا خصمو ،ولكنو يضيف إلييا واقعة
يعرف اإلقرار المركب بأنو اعتراف ّ

جديدة ومن شأن ىذه الواقعة أن تؤثر في داللو الواقعة األولى ،حيث يتضمن اإلقرار المركب لجانب
الواقعة األصمية المدعاة واقعة أخرى مرتبطة بيا وتكون نشأت بعدىا وتؤثر في نتيجتيأ.

المقر بالدين الذي يدعيو الخصم ،ولكن يضيف انو تم الوفاء بو ،أو
مثال ذلك :كأن يعترف
ّ

انقضى الدين بالتجديد ،أو اإلبراء أو الوفاء أو بأي طريق آخر النقضاء االلتزامٕ.

كما أن يشترك اإلقرار المركب مع اإلقرار الموصوف حيث أن كل منيما يشتمل عمى واقعة
أصمية وواقعو أخرى مرتبطة بيا ،ولكن يكمن الفارق بينيما في أن الواقعة المرتبطة أو اإلضافية ترتبط
بالواقعة األصمية منذ نشوئيا في حالة اإلقرار الموصوف كاألجل أو الشرط ،بينما في حالة اإلقرار
المركب الواقعة األخرى المرتبطة تنشأ وستستجد في وقت الحق لمواقعة األصميةٖ.
واستناداً إلى نصوص اإلثبات المختمفة المتعمقة بمسألة تجزئة اإلقرار التي تم ذكرىا ،نجد أن
اإلقرار ال يتج أز عمى صاحبو كأصل عامٗ ،ولكن ىناك حاالت يتج أز فييا ألسباب تتعمق بالعدالة
المقر لو ،وذلك ما نصت عميو المادة (  )ٔٔٛمن قانون البينات
وتحقيق التوازن بين
المقر و ّ
ّ

الفمسطيني رقم (ٗ) لسنةٕٔٓٓم ،التي تنص عمى أن  ":ال يتج أز اإلقرار عمى صاحبو إال إذا أنصب
عمى وقائع متعددة وكان وجود واقعة منيا ال يستمزم حتماً وجود الوقائع األخرى"٘.
ولذلك ظيرت عدة آراء يسترشد فييا لتوضيح متى يصح تجزئو اإلقرار من عدمو وأىميا-:ٙ
الرأي األول-:
ذىب بعض الفقياء لمقول أن قاعدة وحدة اإلقرار تطبق في جميع أنواع اإلقرار دون استثناء سواء
المقر منو
كان إقرار بسيط أو موصوف او مركب ،ويعمل الفقياء ذلك الن اإلقرار عمل قانوني يقصد ّ

يقر بالدين مع المقاصة أو التجديد
ثبوت الدين في ذمتو واعفاء الخصم من إقامة الدليل عميو ،وأن من ّ
1
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فإن إرادتو ال تتجو العتبار الدين ثابتاً في ذمتو ،ولكن تتجو لبراءة ذمتو من المدين أي إنكار المديونية
وقت المطالبة.
الرأي الثاني-:
يذىب أنصار ىذا الرأي لمتفريق بين حالتين ،إذا كانت الواقعة المضافة لمواقعة األصمية مرتبطة
بيا ارتباطاً وثيقاً بحيث أن الواقعة المضافة تستمزم وجود الواقعة األصمية ،ففي ىذه الحالة ال يكون
اإلقرار قابالً لمتجزئة ،مثال ذلك إقرار المدين بالدين مع الوفاء أو التجديد أو اإلبراء ،بينما إذا كانت
الواقعة المضافة مستقمة تماماً عن الواقعة األصمية وال يستمزم وجودىا حتماً وجود الواقعة األصمية
فيكون اإلقرار ىنا قابالً لمتجزئة كاإلقرار بالدين مع وجود المقاصة.
وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية في حكم ليا عمى أن ":اإلقرار بالدين مع التمسك
بوقوع المقاصة فيو ينطوي عمى واقعتين ال ارتباط بينيما وال تستمزم أحداىما وجود األخرى ،ومن ثم
فان لمدائن في ىذه الحالة أن يجزئ اإلقرار عمى المدين فيعتبر اإلقرار قائماً فيما ىو في صالحو فقط،
وبذلك يكون الدين ثابتاً باإلقرار وال يكمف الدائن عبء إثباتو ،أما بقية اإلقرار فال يمزم األخذ بو "ٔ.
وبيذا المعيار أخذ قانون البينات الفمسطيني من خالل نص المادة ( )ٔٔٛالسابق ذكره ،وكذلك
قانون اإلثبات المصري من خالل نص المادة ( ٗٓٔ) ،بينما قانون البينات األردني جاء خالياً من
ن ص صريح يحسم ىذا الموضوع إال أن محكمة التمييز األردنية قد تعرضت ليذه المسالة في حكم ليا
المقر ،وليس في مواد أدلة اإلثبات المنصوص عمييا في القانون المدني
بقوليا ":أن اإلقرار حجة عمى ّ
أو قانون البينات ما يفيد أن المشرع قد أخذ بمبدأ عدم تجزئة اإلقرار"ٕ.

أخير نشير أيضاً إلى أن مسألة تجزئة اإلقرار من عدمو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة
و اً
محكمة النقضٖ ،بينما تقدير الصمة بين الواقعة المرتبطة والواقعة المدعاة إلى قاضي الموضوع لو أن
يقضي فييا من تمقاء نفسوٗ.

1

نقض مدنً مصري  ،الطعن رقم  9لسنة 21جلسة  1963/5/2س 14ع 1ص  625ق  ،11منشور عبر الرابط االلكترونً
www.cc.gov.eg

" تمٌٌز حقوق رقم  29/133صفحة  1400لسنة  ،"1929مجموعة االجتهادات القضائٌة الصادرة عن محكمة التمٌٌز األردنٌة فً أحكام
اإلقرار ،مرجع سابق ،ص .1065
3
سامً محمود مقداد :مرجع سابق ،ص.410
4
سحر عبد الستار إمام ٌوسؾ :مرجع سابق ،ص.124
2

75

ثانياً :االستثناءات عمى قاعدة وحدة اإلقرار-:
بينا ف يما سبق أن اإلقرار كأصل عام يعتبر وحدة واحدة ،وذلك عمى نحو ال يقبل تجزئتو إال إذا
كان منصباً عمى عدة وقائع وكانت الوقائع المضافة مستقمة عن الواقعة األصمية ،إال أن ىناك حاالت
يتج أز فييا اإلقرار عمى نحو مخالف القاعدة ،وىي في الواقع تجيز تجزئو اإلقرار لتخمف شرط من
شروط عدم التجزئة ،وبيذا سوف نتناول دراسة تمك الحاالت عمى النحو التالي-:
المقر بيا وعدم ارتباطيا في بعضيا-:
 .1حالة استقالل الوقائع
ّ

المقر
لممقر لو أن يتمسك بإقرار ّ
أقر بوقائع مستقمة في عدة إق اررات ،فينا يجوز ّ
المقر قد ّ
إذا كان ّ

المقر لو بيا جميعاً ،إال أنو ال يجوز تجزئو اإلقرار الواحد ألنو
بأحدىا دون سواىا ،وال يشترط أن يأخذ ّ
يعتبر وحدة مترابطة غير قابمة لمتجزئة بمفردىأ.

ومثال ذلك :أن يقوم الوكيل بتقديم كشف حساب عن وكالتو ،فإن كل بند من بنود ىذا الحساب
يعتبر إق ار اًر قائماً بنفسو ،فيجوز لمموكل أن يسمم ببعض البنود دون األخرى وليس لموكيل أن يتمسك
بقاعدة عدم التجزئةٕ.
كما ويضاف عمى ذلك ،الحالة التي تناولتيا قوانين اإلثبات التي ذكرناىا سابقاً ،وىي حالة
استقالل الواقعة المضافة عن األصمية في اإلقرار المركبٖ.
وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز األردنية بأنو ":إذا أقرت المدعى عمييا بقبض المبمغ المدعى
بو من المدعيين ثم ادعت أن ذلك كان استيفاء لدين مطموب منيما ،فيي مكمفة بإثبات ىذا الدين
لتبرئة ذمتيا من المبمغ الذي قبضتو"ٗ.
المقر ال عمى اعتبارىا دليالً كامالً عمى صحة ما ادعاه بل عمى نحو
المقر لو بأقوال
 .2أن يتمسك
ّ
ّ
يعتبرىا طريقة إثبات-:

المقر أو مسجمة عمى لسانو في
المقر بيا مكتوبة بخط
وتكون ىذه الحالة إذا كانت الواقعة
ّ
ّ

لممقر لو أن يأخذ ببعض ىذه األقوال وأن يطرح
محاضر رسمية أو باعتبارىا قرينة قضائية ،ىنا جاز ّ

البعض اآلخر ،وىذا ال يعتبر منو تجزئة لإلقرار إنما يتمسك بيذه األقوال ال بصفتيا إق ار اًر قضائياً بل
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باعتبارىا من العناصر الداخمة في تكوين طرق أخرى من طرق اإلثبات ،وىنا في ىذه الحالة ال يجوز
لممقر أن يتمسك بعدم تجزئة اإلقرار ليعفي نفسو من إثبات الشق الذي أضافو إلى الواقعة المدعى بيا،
ّ
بل يتعين عميو أن يقوم بإثبات ىذا الشق وفق لمقواعد العامةٔ.

المقر لو إثبات بأن الواقعة المضافة إلى اإلقرار كاذبة-:
 .3إذا استطاع
ّ

بما أن اإلقرار دليل من األدلة ،وجميع األدلة يجوز نقضيا بإثبات العكس ماعدا القرينة القانونية

القاطعة وفقاً لمقواعد العامة ،فمن يقع عميو عبء اإلثبات أن يقيم الدليل عمى أن جزء من اإلقرار غير
صحيح رغم التسميم بوحدة اإلقرار ،فإن وفقاً إلقامة الدليل سقطت حجية ىذا الجزء ويظل الجزء اآلخر
المقر لو أثبات كذب اإلقرار بالواقعة
ار بسيطاً قاطع الحجة ،وكذلك إذا استطاع
قائماً بوصفو إقر اً
ّ

لممقر لو التمسك بالواقعة األصمية فقط دون
المضافة لمواقعة األصمية وفق لمقواعد العامة ،جاز
ّ

المقر لو قد ترك الجزء الذي ال يفيده من اإلقرار بل أعتبره ثابتاً
المضافة ،وفي ىذه الحالة ال يكون ّ
باإلقرار ثبوتاً قابالً إلثبات العكس وليذا قام بإثبات عكسو ،وكذلك أيضاً إذا كذب اإلقرار بالواقعة
المضافة بحكم قضائي ،ىنا تبقى الواقعة األصمية ويزول أثر الواقعة المضافة ،والسبب في ذلك أن
المرء ممزم بإق ارره ما لم يكذب بحكم فانو يزول أثرهٕ.
المقر-:
 .4إذا كان ظاىر الحال يكذب الواقعة المضافة أو استحالتيا أو أن يكون تناقض في أقوال
ّ

إذا كانت الواقعة المضافة يكذبيا ظاىر الحال أو إنيا كانت مستحيمة بطبيعتيا أو بحكم القانون،

فينا يجوز لمقاضي أن يج أز ذلك اإلقرار عمى صاحبو ،وذلك ألن من شروط اإلقرار أال يكذبو ظاىر
الحال وفق ما سبق د ارستو سابقاً ،وحيث أن تمك الواقعة المضافة جاءت كاذبة عمى ىذا النحو فإنو ال
المقر بأنو قبض المبمغ المدعى
يكون ليا أي أثر وال تعتبر إق ار اًر أو جزء منو ،ومثال ذلك :أن يدعى ّ
المقر لو
المقر لو بناء عمى طمبو ،ثم تبين أن والدة ّ
المقر لو قبل مدة شيرين لينفقو عمى والدة ّ
بو من ّ

متوفاة قبل وقت القبض بسنة ،فينا ال يؤخذ بتمك الواقعة المضافةٖ ،كما تجوز تجزئة اإلقرار أيضاً إذا

أقر
المقر ،مثال ذلك إذا ادعى شخص عمى آخر ديناً فقال أنو ىبة ثم ّ
كان ىناك تناقض في أقوال ّ
بأنو دين وأدعى انو وفاهٗ.
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المقر
وتطبيقاً لما سبق قضت محكمة النقض المصرية أن ":اإلقرار شرطو أال يكذب ظاىر الحال ّ

في إق ارره"ٔ .ومثال ذلك إقرار الزوجية مع وجود إشيار طالق رسمي يكذبيا في ذلكٕ.
المطمب الثاني
حجية اإلقرار غير القضائي

لم ينظم المشرع الفمسطيني حجية اإلقرار غير القضائي ،واختمف الفقو حول حجية اإلقرار غير
القضائي ،وفي ىذا المطمب سوف نقوم بدراسة حجية اإلقرار غير القضائي من خالل فرعين ،الفرع
األول سوف نبين فيو اختالف اآلراء حول حجية اإلقرار غير قضائي ،بينما الفرع الثاني سوف نبين
فيو حجية اإلقرار غير قضائي وفقاً لمقواعد العامة عمى النحو التالي-:
الفرع األول :اآلراء المختمفة حول حجية اإلقرار غير القضائي.
الفرع الثاني :حجية اإلقرار غير القضائي في اإلثبات وفقاً لمقواعد العامة.
الفرع األول
اآلراء المختمفة حول حجية اإلقرار غير القضائي
اختمف الفقو حول حجية اإلقرار غير القضائي ،ويمكن حصر اآلراء الفقيية في اتجاىين-:
االتجاه األول :ذىب ىذا االتجاه إلى إعطاء اإلقرار غير القضائي نفس حجية اإلقرار القضائي-:
ذىب أصحاب ىذا االتجاه إلعطاء اإلقرار غير القضائي نفس حجية اإلقرار القضائي ،ويبررون
ذلك بأن كالً من النوعين من اإلقرار ال يختمف عن اآلخر إال في مرحمة وجوده ،حيث أن اإلقرار غير
ال قضائي يختمف عن القضائي من حيث ظروف صدوره سواء خارج مجمس القضاء أو أمام القاضي
في دعوى أخرى غير متعمقة بموضوع ،والقاضي ىنا ليس لو إال أن يتحقق أن اإلقرار الغير قضائي
توافرت شروطو وجديتو وأنو حقيقياً ومقصوداً ،فإذا تبين لمقاضي ذلك كان لو نفس حجية اإلقرار
القضائي ،وبموجب ىذا الرأي فإنو بعد التحقق من وجود اإلقرار غير القضائي لم يعد ىناك اختالف
1
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بين نوعي اإلقرار في الحجية وتنتيي سمطة القاضي التقديرية ويصبح اإلقرار غير القضائي حجة
المقر وال يجوز لو الرجوع عنو ،وكذلك يكون لو حجة مقيدة لمقاضي وال يجوز تجزئتو إال
قاطعة عمى ّ
في حدود األحوال التي يجوز فييا تجزئة اإلقرار القضائئ ،شريطة أن يكون قد توافرت شروط اإلقرار

القضائي في اإلقرار غير القضائيٕ.
االتجاه الثاني :ذىب ىذا االتجاه إلى أن اإلقرار غير القضائي ال يتساوى في حجيتو مع اإلقرار
القضائي-:
ذىب أصحاب ىذا االتجاه لمقول أن حجية اإلقرار غير القضائي ال تتساوى مع حجية اإلقرار
المقر في حالة اإلقرار غير القضائي يكون أقل تبص اًر وحيطة من نتائجو مثمما لو
القضائي ،وذلك ألن ّ
كان أمام القضاء ،وليذا ال يسري وفقاً ليذا االتجاه عمى اإلقرار غير القضائي األسس والقواعد التي
تحكم اإلقرار القضائي ،وبيذا يترتب أن اإلقرار غير القضائي ليس حجة قاطعة وقابل لمتجزئة وقابل
المقر ،ولكن ىو أمر متروك لمقاضي يقدره وفقاً لظروف
لمرجوع فيو حتى دون إثبات غمط وقع فيو
ّ
الدعوى ومالبساتيا ،فمو أن يجعمو حجة قاطعة أو غير قاطعة وان يجيز تجزئتو أو ال يجيز ،ولو
أيضاً أن ال يجعمو قابالً لمرجوع فيو ،وبالتالي اإلقرار غير القضائي يترك أمر تقديره لمحكمة الموضوع
ليا تقدير الظروف التي صدر فييا وليا أن تعتبره دليالً مكتوباً أو مجرد قرينة في حدود سمطتيا
التقديرية التي ال معقب عمييا من محكمة النقض ،وأيضاً ليا أن ال تأخذ بو أصالًٖ.
ويثار ىنا التساؤل حول موقف المشرع والقضاء الفمسطيني من حجية اإلقرار غير القضائي؟
لم يتعرض المشرع الفمسطيني في بيانو ألحكام اإلقرار إال ألحكام اإلقرار القضائي ،ولم يبحث
في أحكام اإلقرار القضائي ،ولكن ىناك موقف لمقضاء الفمسطيني من ذلك حيث قضت محكمة
المقر ويخضع في تقديره
النقض الفمسطينية عمى أن ":اإلقرار غير القضائي حجتو قاصرة عمى
ّ
لمحكمة الموضوع شرط إقامة قضاءىا عمى أسباب سائغة"ٗ.
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الفرع الثاني
حجية اإلقرار غير القضائي في اإلثبات وفقاً لمقواعد العامة
ىذه المسالة تحكميا القواعد العامة في اإلثبات ،حيث ال بد أن نميز في ذلك بين كون اإلقرار
غير القضائي كتابياً أو شفوياً عمى النحو التالي-:
أوالً :إذا كان اإلقرار غير القضائي كتابياً-:
نصت المادة (ٔٔ) من قانون البينات الفمسطيني رقم (ٗ) لسنة ٕٔٓٓم ،عمى ما يمي ":السندات
الرسمية حجة عمى الكافة بما دون فييا من أمور قام بيا محررىا في حدود ميمتو ،أو وقعت من ذوي
الشأن في حضوره ما لم يثبت تزويرىا بالطرق المقررة قانوناً"ٔ.
من خالل نص المادة السابق يفيم أن اإلقرار غير القضائي لو وقع في سند رسمي كانت لو
حجية ىذا السند الرسمي الذي يتضمنو ،وبالتالي يعتبر ىذا السند الرسمي حجة كاممة من حيث
المقر التنصل من توقيعو عميو إال عن طريق الطعن بالتزوير ،وأما
المقر ،وال يستطيع
صدوره عن
ّ
ّ
البيانات التي تصدر من ذوي الشأن ويدونيا الموظف عمى مسؤوليتو دون أن يكون بإمكانو أن يتأكد

من مدى صحتيا ،فيذه البينات ال تمحقيا صفة الرسمية والطعن فييا ال يمس أمانة الموظف ،ويمكن
إثبات عكسيا بطرق اإلثبات العادية دون حاجة لمطعن بالتزوير ،وبما إن اإلقرار غير القضائي
الكتابي الوارد في سند رسمي يخضع لمقواعد العامة فانو إذا لم يرد بشأنو نص خاص ،فيو بذلك يعتبر
المقر ،وبالتالي ىو غير قابل لمرجوع فيو وغير قابل لمتجزئة كذلك إال في الحدود
حجة كاممة عمى
ّ

المسموح بيا ٕ.

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز األردنية ":إن اإلقرار غير القضائي إن كان كتابياً ىو
كاإلقرار القضائي ممزم لصاحبو وكأي سند كتابي آخر متى أستوفى شروطو القانونية ،ومن حق
المحكمة أن تعتبر اإلقرار الكتابي الوارد في المصالحة الموقعة من الخصم بينة قانونية ،وأن تسمح
لمخصم اآلخر بإثبات وجود عالقة بين ىذه المصالحة والدين المدعى بو"ٖ.
1
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وأما بخصوص اإلقرار غير القضائي الواقع في سند عرفئ ،نصت المادة ( )ٔٙمن قانون
البينات الفمسطيني رقم ( ٗ ) لسنة ٕٔٓٓم ،عمى أن ":يعتبر السند العرفي حجة عمى من وقعو ما لم
ينكر ما ىو منسوب إليو من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة عند اطالعو عميو ،ويعتبر سكوتو إق ار اًر
بصحة ما نسب إليو"ٕ.
يتضح من نص المادة السابق أن اإلقرار غير القضائي الوارد في سند عرفي يعتبر حجة كاممة
ٖ
المقر التنصل من ىذه الحجية إال بإنكار الصريح لتوقيعو عمى ىذا السند،
المقر  ،وال يستطيع ّ
عمى ّ

وأما بخصوص حجية اإلقرار غير القضائي الوارد في السند العرفي من حيث صحة اإلقرار ذاتو وأثره

القانوني ال فرق في ذلك بينو وبين السند الرسمي ،وما قيل سابقاً عن السند الرسمي ينطبق عمى السند
مقر من إق ارره الثابت بورقة عرفية الموقع عمييا بمبرر
العرفي من حيث الحجية إال إذا تنصل ال ّ

قانوني ،كأن يثبت العكسٗ.

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية بقوليا ":اإلقرار القضائي إذا ما ثبت بورقة عرفية
المقر كانت ىذه الورقة حجة عمى من صدرت منو فال يحق لو أن يتنصل مما ىو
موقع عمييا من ّ
وارد فييا بمحض إرادتو إال لمبرر قانوني"٘.

ثانياً :إذا كان اإلقرار غير القضائي شفوياً-:
المقر أثناء مناقشتو خارج مجمس القضاء ويتم
يصح أن يصدر اإلقرار غير القضائي شفوياً من ّ

إثبات ىذا اإلقرار وفقاً لمقواعد العامة ،عمى أنو إذا أمر القاضي بإثباتو أسفر عن ذلك ثبوت صدوره

المقر خارج القضاء يكون لو نفس حجية اإلقرار المكتوب ،ويعتبر دليالً كامالً كما ىو الشأن في
عن ّ
اإلقرار القضائي ،وذلك ألن العدالة تقتضي بأنو إذا ثبت اإلقرار ال ييم بعد ذلك أن يكون صدر كتابة

المقر ،ولكن ال محل ىنا
أو شفاىو ،وبذلك يكون لإلقرار الشفوي حجة كاممة من حيث صدوره عن ّ

لمطعن بالتزوير أو باإلنكار وذلك ألن ذلك يقتصر عمى الورقة المكتوبة ،حيث لو حجية كاممة من
حيث صحتو إلى أن يثبت من نسب إليو اإلقرار عدم صحتو ،ويخضع من حيث أثره القانوني لمقواعد
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العامة ف إذا ثبت صحة اإلقرار غير القضائي فال يجوز تجزئتو وال الرجوع فيو ،مثمما يخضع اإلقرار
المكتوب لمقواعد العامة من حيث تجزئتو ،وجواز الرجوع فيؤ.
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الخاتمة
استعرضنا من خالل البحث لموضوع اإلقرار كطريق من طرق اإلثبات ،وقد توصمنا من خالل
ىذا البحث إلى عدة نتائج وتوصيات عمى النحو التالي-:

أوالً :النتائج-:
توصمنا من خالل دراستنا النصوص المتعمقة باإلقرار الواردة في قانون البينات رقم (ٗ) لسنة
ٕٔٓٓم ،مسترشدين بنصوص قانون اإلثبات المصري رقم (ٕ٘) لسنة ٜٔٙٛم ،وقانون البينات
األردني رقم (ٕٕ) لسنة ٕٓٔٚم ،إلى النتائج التالية-:
ٔ -اإلقرار ىو اعتراف شخص بأمر مدعى عميو بو آلخر قصد اعتبار ىذا األمر ثابتاً في ذمتو
واعفاء اآلخر من إثباتو.
ٕ -ويترتب عمى كون اإلقرار عمل إخباري بأنو يصح ولو لم يذكر لو سبباً ،كما أنو ال يصح تعميقو
عمى شرط أو إضافتو ألجل.
ٖ -اإلقرار تصرف من جانب واحد ،وينتج آثاره القانونية بمجرد صدوره ،وال يتوقف عمى ذلك قبول
المقر بو فال يبقى حكم اإلقرار في
المقر لو بو ،ولكن يمكن أن يرتد برده حيث إنو إذا رد جزءاً من ّ
ّ
الجزء المردود ويصح في الجزء المتبقي.

ٗ -يقتصر اإلقرار عمى مسائل الواقع التي تنتج أثا اًر قانونية سواء كانت تصرفاً قانونياً أو واقعة مادية،
ويشترط في الواقعة الوارد بشأنيا اإلقرار أن ال تكون مخالفة لمنظام العام واآلداب.
٘ -اإلقرار إحدى طرق اإلثبات المعفية من اإلثبات ،وىو يتمثل في نوعين أما أن يكون قضائياً يقع
أمام مجمس المحكمة وفي ذات الدعوى موضوع النزاع ،واما أن يكون غير قضائي يقع خارج
المحكمة أو في المحكمة في غير الدعوى موضوع النزاع.
 -ٙاإلقـرار الصـادر أمــام جيـات الشــرطة والنيابـة العامــة والخبيـر وغيــرىم ال يعتبـر إقـ ار اًر قضـائياً ،بينمــا
اإلق ـرار الصــادر أمــام جيــات التحكــيم التــي ليــا ســمطة الفصــل فــي الــدعاوى التــي تنظرىــا ،يك ــون
المحكم بمنزلو القاضي ،ويعتبر اإلقرار الصادر أمام لجنة التحكيم إق ار اًر قضائياً.
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 -ٚاالســتجواب طريقــة ىامــة مــن طــرق تحقيــق الــدعوى ،فيــو يســتيدف الوصــول إلــى إق ـرار الخصــوم
بالوقائع المراد اثباتيا أو الحصول عمى إيضاح متعمق في الدعوى لـو أثـ اًر فـي تـدعيم دور المحكمـة
االيجابي في اإلثبات.
 -ٛاالستجواب إما أن يكون ح اًر أو مقيداً ،ومشرعنا الفمسطيني لم ينحاز إلى نظام عن آخر بـل حـاول
األخذ بنظام يمزح بين النوعين بقواعد مختمطة من كال النظامين ،بيدف المحافظة عمـى قـدر أكبـر
لممحكمة في تحري العدالة.
 -ٜاالستجواب يكون جائ اًز في كل موضوع قائم بشـأنو نـزاع أمـام المحـاكم عمـى كافـة اخـتالف درجاتيـا
وأنواعيــا باســتثناء محكمــة الــنقض ،وس ـواء كــان إثباتــو بالبينــة جــائز أم غيــر جــائز ،ويشــترط فــي
الوقائع المراد االستجواب بشأنيا أن تكون منتجة في اإلثبـات متعمقـة فـي الـدعوى ،وتكـون شخصـية
بالنسبة لمخصم المراد استجوابو ،ألنو ال يجوز أن يمتد االستجواب ليشـمل وقـائع ال صـمة لمشـخص
المستجوب بيا.
ٓٔ-

سوى المشرع الفمسطيني في الحكم بين تخمف الخصم عن حضور جمسة االستجواب بدون

عذر وبين حالة حضوره وامتناعو عن اإلجابة ،ورتب حكماً واحداً لمحالتين.
المقر أن يكون متمتعاً بأىمية التصرف الكاممة وقت صدور اإلقرار ،وتكون إرادتو
ٔٔ -يشترط في ّ
باإلقرار غير مشوبة بعيب من عيوب اإلرادة ،كما ويصح إقرار الوكيل المفوض بذلك.

ٕٔ -يجـب أن يصــدر اإلقـرار بصــيغة تفيــد ثبــوت الحــق المقـ ّـر بــو فــي ذمــة المقـ ّـر ويكــون عمــى ســبيل
اليقين والجزم ،وذلك الن انتفاء القصد فيو يجعمو عدماً.

المقر لو موجوداً حقيقة أو حكماً وقت اإلقرار وان يكون أىالً لذلك ،كما يجوز
ٖٔ -يشترط أن يكون ّ

أن يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً ،سواء كان كامل األىمية أو ناقصيا أو معدوميا ،عاقالً أو
غير عاقل ،ولكن ال يصح أن يكون مجيوالً جيالة فاحشة.

ٗٔ -اإلقرار الصادر لمجنين يكون صحيحاً إذا استند لسبب صـالح تعميمـو كـاإلرث والوصـية ،أمـا إذا
أستند لسبب غير صالح تعميمو وغير مقبول تصديقو فإنو ال يصح.
لممقر وقت اإلقـرار ،وأن يكـون معمومـاً ومعينـاً ،غيـر
٘ٔ -ويشترط في محل اإلقرار أن يكون ممموكاً ّ
المقر بتعيين ما أقر بو ،ويشترط أن يكون محل اإلقرار محققاً أو
أنو يصح اإلقرار بالمجيول ويمزم ّ

محتمل الوجود ،ممكناً مباحاً لمتعامل فيو ،وكذلك مما يجوز النزول عنو.
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المقر وخمفو
 -ٔٙإذا صدر اإلقرار مستوفياً ألركانو وشروطو القانونية ،عد حجة كاممة قاصرة عمى ّ
بإقرره وال يصح الرجوع عنو إال إذا كذب بحكم قضائي بات.
المقر ا
العام من بعده ،ويمتزم ّ

المقر قد وقع في غمط في الواقع وليس القانون ،يجوز لو الرجوع عن إق ارره.
 -ٔٚإذا كان ّ

المقر إال إذا انصب عمى وقائع متعددة وكان وجود واقعة منيا ال يستمزم
 -ٔٛاإلقرار ال يتج أز عمى ّ
حتماً وجود الوقائع األخرى.

 -ٜٔىناك حاالت استثنائية يتج أز فييا اإلقرار عمى نحو مخالف لمقاعدة العامة ،كحالة عدم ارتباط
المقر عمى نحو يعتبرىا طريق إثبات ،وكذلك
المقر لو بأقوال
المقر بيا ،أو أن يتمسك
الوقائع
ّ
ّ
ّ

المقر لو إثبات بان الواقعة المضافة لإلقرار كاذبة ،أو إذا كان ظاىر الحال
أيضاً إذا استطاع
ّ
المقر.
يكذب الواقعة المضافة أو استحالتيا أو تناقض في أقوال ّ

المقر ،ويخضع في تقديره لمحكمة الموضوع شرط
ٕٓ -اإلقرار غير القضائي حجتو قاصرة عمى
ّ
إقامة قضاءىا عمى أسباب سائغة.

ٕٔ -اإلقرار غير القضائي إن كان كتابياً يكون ممزم لصاحبو كأي سند كتابي سواء كان رسمي أو
عرفي متى استوفى شروطو القانونية ،أما بخصوص اإلقرار غير القضائي الشفوي يتم إثباتو وفق
لمقواعد العامة.
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ثانياً :التوصيات-:
يوصي الباحث المشرع الفمسطيني باالتي-:
ٔ .تعديل نص المادة (ٕٔٔ )ٔ/لتصبح عمى النحو التالي ":ال يصح الرجوع عن اإلقرار إال لغمط في
المقر ذلك".
الواقع عمى أن يثبت ّ

ٕ .تعديل نص المادة ( )ٕٔٙلتصبح عمى النحو التالي ":تكون اإلجابة في مواجية من طمب
االستجواب ،فإذا تخمف عن الحضور ال يمنع غيابو من استجواب الخصم اآلخر".
ٖ .تعديل نص المادة (  )ٕٔٚلتصبح عمى النحو التالي ":يجوز استجواب الخصوم بحضور خبير،
كما تجوز مواجيتيم مع الشيود".
ٗ .تعديل نص المادة (ٖٓٔ) لتصبح عمى النحو التالي ":إذا تخمف الخصم عن الحضور لالستجواب
بغير عذر مقبول أو امتنع عن اإلجابة بغير مبرر قانوني ،جاز لممحكمة أن تتخذ من مثل ىذا
النكول أو التخمف مسوغاً العتبار الوقائع التي تقرر استجوابو عنيا ثابتة ،أو أن تقبل اإلثبات
بشيادة الشيود في األحوال التي ما كان يجوز فييا ذلك".
وفي الختام أقتبس كما سبقني إلى ذلك الكثير من األساتذة األفذاذ -مقولة القاضي الفاضل
عبد الرحيم البيساني حين قال-:
" إني رأيت أنو ال يكتب أحد كتاباً في يومو إال قال في غده لو غير ىذا لكان أحسن ولو زيد ىذا
لكان يستحسن ولو قدم ىذا لكان أفضل ولو ترك ىذا لكان أجمل ،وىذا أعظم العبر وىو دليل عمى
استيالء النقص عمى جممة البشر".

ربنا تقبل منا انك أنت السميع العميم.1 

1

سورة البقرة :من اآلٌة (.)126
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المصادر والمراجع
أوالً :القرآن الكريم.
ثانياً :كتب الحديث الشريف-:
 .1اإلمام الحافظ أحمد بن عمي بن حجر العسقالني :فتح الباري شرح صحيح البخاري ،الجزء الثالث،
دار الكتب العممية بيروت ،الطبعة األولى ٕٖٓٓ ،م.
ٕ .إلمام األئمة وحاكم المدينة مالك بن أنس رضي اهلل عنو :كتاب الموطأ ،الجزء األول ،المكتبة
الثقافية بيروت ،الطبعة الثانيةٜٜٕٔ ،م.
ٖ .شرح اإلمام يحي الدين بن يحي بن شرف النووي  :المنياج بشرح صحيح مسمم بن الحجاج ،دار
ابن حزم ،الطبعة األولىٕٕٓٓ ،م.

ثالثاً :كتب المغة العربية-:
ٔ .أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور اإلفريقي المصري :لسان العرب ،المجمد
الخامس ،دار صادر بيروت ،بدون سنة نشر.
 .2أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوىري الفارابي :تاج المغة وصحاح العربية ،المسمى الصحاح،
الجزء الثاني ،دار أحياء التراث العربي بيروت -لبنان ،بدون سنة نشر.
ٖ .السيد محمد مرتضى الزبيدي :تاج العروس ،الجزء الثالث ،دار صادر بيروت ،بدون سنة نشر.
ٗ .إبراىيم أنيس ،عبد الحميم منتصر ،عطية الصوالحي ،محمد خمف اهلل أحمد :المعجم الوسيط،
الجزء الثاني ،الطبعة الثانية ،بدون دار نشر ،بدون سنة نشر.
.

رابعاً :كتب الفقو اإلسالمي-:
ٔ .أحمد محمد عمي داود :أصول المحاكمات الشرعية ،الجزء األول ،الطبعة األولى ،مكتبة دار
الثقافة لمنشر والتوزيعٕٓٓٗ،م.
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ٕ  .عبد الوىاب خيري عمي العاني :نظام المرافعات ،دراسة فقيية بين الشريعة والقانون المدني
األردني ،الطبعة األولى ،المركز القومي لإلصدارات القانونية ،بدون سنة نشر.
ٖ  .عالء الدين أبي الحسن عمي بن خميل الطرابمسي الحنفي :معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين
من األحكام ،دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع ،بدون سنة نشر.
ٗ .فخر الدين عثمان بن عمي الزيمعي الحنفي :تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ،الجزء الخامس ،دار
الكتب العممية لبنان ،بدون سنة نشر.
٘ .فخري أبو صفيو :فقو القضاء وطرق اإلثبات ،الناشر دار األمل لمنشر والتوزيع أربد-األردن،
ٕٓٔٓ م.
 .ٙماىر أحمد السوسي :فقو القضاء وطرق اإلثبات ،الطبعة الرابعة ،بدون دار نشرٕٓٓٛ ،م.
 .ٚمحمد الزحيمي :وسائل اإلثبات في الشريعة اإلسالمية في المعامالت المدنية واألحوال الشخصية،
الطبعة الشرعية ،الجزء األول ،مكتبة دار البيان ٕٓٓٚ ،م.
 .ٛعمي حيدر :درر الحكام شرح مجمة األحكام ،المجمد الرابع ،دار الجيل بيروت ،طبعة ٜٜٔٔم.

خامساً :كتب القانون-:
ٔ .أحمد شوقي محمد عبد الرحمن :النظرية العامة لاللتزام ،أحكام االلتزام واإلثبات في الفقو وقضاء
النقض ،بدون دار نشرٕٓٓٗ ،م.
ٕ .أحمد عبد العال أبو قرين :أحكام اإلثبات في المواد المدنية والتجارية في ضوء الفقو والتشريع
والقضاء ،الطبعة الثالثة ،دار النيضة العربيةٕٓٓٙ ،م.
ٖ .أحمد نشأت بك :رسالة اإلثبات في التعيدات ،الجزء األول ،الطبعة السادسة ،بدون دار نشر،
ٜٜٔٙم.
ٗ .أسامة روبي عبد العزيز الروبي :الوجيز في القواعد اإلجرائية لإلثبات المدني ،الطبعة الخامسة،
بدون دار نشرٕٓٓٙ ،م.
٘ .توفيق حسن فرج :قواعد اإلثبات في المواد المدنية والتجارية ،منشورات الحمبي الحقوقيةٕٖٓٓ ،م.
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 .ٙجالل عمي العدوي :أصول أحكام االلتزام واإلثبات ،منشأة المعارف باإلسكندريةٜٜٔٙ،م.
 .ٚجميل الشرقاوي :اإلثبات في المواد المدنية ،الطبعة الثانية ،دار النيضة العربية -القاىرة،
ٜٜٓٔم.
 .ٛرمضان أبو السعود :أصول اإلثبات في المواد المدنية والتجارية " النظرية العامة في اإلثبات،
الدار الجامعيةٜٜٖٔ ،م.
وقضاء ،بدون
 .ٜسامي محمود مقداد :طرق اإلثبات في ضوء أحكام قانون البينات الفمسطيني فقياً
ً

دار نشرٕٓٔ٘ ،م.

ٓٔ .سحر عبد الستار إمام يوسف :دور القاضي في اإلثبات " دراسة مقارنة" ،بدون دار نشر،
ٕٕٓٓم.
ٔٔ .سميمان مرقس :الوافي في شرح القانون المدني" ،ج ٘"  ،أصول اإلثبات واجراءاتو في المواد
المدنية ،المجمد األول ،األدلة المطمقة ،الطبعة الخامسة ،بدون دار نشرٜٜٔٓ ،م.
ٕٔ .صالح الدين الناىي :الوجيز في مبادئ اإلثبات والبينات ،بدون دار نشر ،بدون سنة نشر.
ٖٔ .عادل حسن عمي :اإلثبات في المواد المدنية ،الناشر مكتبة زىراء الشرقٜٜٔٙ ،م.
ٗٔ .عباس العبودي :شرح أحكام قانون اإلثبات المدني ،الطبعة الثالثة ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع،
ٕٔٔٓم.
٘ٔ .عباس العبودي :شرح أحكام قانون البينات "دراسة مقارنة" ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ٕٓٓٚ ،م.
 .ٔٙعبد الرزاق أحمد السنيوري :الوسيط في شرح القانون المدني الجديد" ،ج ٕ" ،نظرية االلتزام بوجو
عام ،اإلثبات -آثار االلتزام ،دار أحياء التراث العربي بيروت ،بدون سنة نشر.
 .ٔٚعبد اهلل خميل الف ار و يوسف عبد اهلل الغرباوي :الوجيز في شرح قانون البينات في المواد المدنية
والتجارية ،الطبعة األولى ،مكتبة ومطبعة الطالبٕٓٔٗ،م.
 .ٔٛعبد الودود يحيى :الموجز في النظرية العامة لاللتزامات المصادر -األحكام -اإلثبات ،القسم
األول مصادر االلتزام ،الناشر دار النيضة العربيةٜٜٔٗ ،م.
 .ٜٔعبد الوىاب العشماوي :إجراءات اإلثبات في المواد المدنية والتجارية ،الطبعة األولى ،دار الجيل
لمطباعة جميورية مصر العربيةٜٔٛ٘ ،م .
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ٕٓ .عدلي أمير خالد :الجامع في اإلرشادات العممية ،الناشر منشاة المعارف باإلسكندريةٕٓٓ٘ ،م.
ٕٔ .عز الدين الدناصوري و حامد عكاز :التعميق عمى قانون اإلثبات ،الطبعة العاشرة ،بدون دار
نشرٕٕٓٓ ،م.
ٕٕ .عفيف محمد أبو كموب :أصول اإلثبات في المواد المدنية والتجارية ،شرح موجز لقانون البينات
الفمسطيني رقم ٗ لسنة ٕٔٓٓم ،الطبعة األولي ،بدون دار نشر ٕٓٔٗ،م.
ٖٕ .قدري عبد الفتاح الشياوي :اإلثبات مناطو وضوابطو في المواد المدنية والتجارية في التشريع
المصري والمقارن ،منشأة المعارف باإلسكندرية ،بدون سنة نشر.
ٕٗ .مجموعة االجتيادات القضائية الصادرة عن محكمة التمييز األردنية في أحكام اإلقرار،
االجتيادات القضائية الكاممة ،سنة ٕٓٓٓم.
ٕ٘ .محمد الزحيمي :فقو القضاء والدعوى واإلثبات" ،دراسة مقارنة" بين المذاىب الفقيية وقوانين
اإلمارات ،بدون دار نشرٕٕٓٓ ،م.
 .ٕٙمحمد حسين منصور :قانون اإلثبات ،مبادئ اإلثبات وطرقو ،الناشر منشأة المعارف
باإلسكندريةٜٜٔٛ ،م.
 .ٕٚمحمود الكيالني :قواعد اإلثبات وأحكام التنفيذ ،المجمد الرابع ،دار الثقافة لمنشر والتوزيعٕٓٔٓ ،
م.
 .ٕٛمحمود جمال الدين زكي :المبادئ العامة في نظرية اإلثبات في القانون الخاص المصري،
مطبعة جامعة القاىرةٕٓٓٔ ،م.
 .ٕٜمحمود جمال الدين زكي :الوجيز في النظرية العامة لاللتزامات في القانون المدني المصري،
الطبعة الثالثة ،مطبعة جامعة القاىرةٜٔٚٛ ،م.
ٖٓ .مفمح عواد القضاة :البينات في المواد المدنية والتجارية" ،دراسة مقارنة" ،دار الثقافة لمنشر
والتوزيع ٕٓٓٛ ،م .
ٖٔ .موسى أبو مموح :شرح قانون البينات الفمسطيني رقم ٗ لسنة ٕٔٓٓم ،الطبعة الثالثة-ٕٓٔٔ ،
ٕٕٔٓم.
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ٕٖ .نافذ ياسين المدىون :قواعد اإلثبات في المواد المدنية والتجارية" ،البينات" في التشريع
الفمسطيني" ،مكتبة ومطبعة دار المنارةٕٕٓٔ-ٕٓٔٔ،م.
ٖٖ .نبيل إبراىيم سعد :اإلثبات في المواد المدنية والتجارية ،منشاة المعارف باإلسكندرية ٕٓٓٓ ،م.

سادساً :الرسائل العممية-:
 .1عبد المنعم عبد الوىاب محمد :اإلقرار في اإلثبات المدني" ،دراسة مقارنة" بين الشريعة اإلسالمية
والقانون العراقي ،رسالة دكتوراه ٕٓٔٗ ،م.
 .2راكان عدنان محمد طيجون :اإلقرار في قانون البينات األردني" ،دراسة مقارنة" ،رسالة ماجستير،
دار المنظومةٕٓٔٗ ،م.
 .3يوسف محمد قاسم عبيدات :اإلقرار في قانون البينات األردني "دراسة مقارنة" ،رسالة ماجستير،
دار المنظومة ،سنة ٜٜٔٚم.

سابعاً :المجالت والدوريات-:
 .1إبراىيم صالح الصرايرة :نطاق استجواب الخصوم ودوره في اإلثبات وفقاً لمتشريع األردني ،المجمة
األردنية في القانون والعموم السياسية ،المجمد ٘ العدد ٕ شعبان ٖٗٗٔىـ /تموز ،دار المنظومة،
ٖٕٔٓم.
 .2أوان عبد اهلل الفيضي :االستجواب بين الشريعة اإلسالمية والقوانين المدنية" دراسة مقارنة" ،مجمة
كمية العموم اإلسالمية  ،المجمد الرابع  ،العدد الثامنٕٓٔٓ ،م.
 .3مرتضى حسين إبراىيم السعدي :االستجواب وأثره عمى اإلثبات المدني ،بحث مقدم إلي كمية
القانون الجامعة المستنصرية ،بدون سنة نشر.
ٗ .نواف الرقاد :االستجواب الغائب عن قانون البينات األردني ،دراسة في القانون األردني والمقارن،
مجمة العموم القانونية والسياسية " الجمعية العممية لمبحوث والدراسات االستراتيجية " العراق ،العدد
السابع ،دار المنظومة  ٕٓٔٗ ،م.
 .5رضوان عبيدات ،عوض الزعبي :نحو وضع تنظيم قانوني الستجواب الخصوم في قانون البينات
األردني ،دراسات ،عموم الشريعة والقانون ،المجمد ٓٗ ،العددٕ ٕٖٓٔ ،م.
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ثامناً :المراجع االلكترونية-:
ٔ .المعاني رسم لكل معنى  ، https://www.almaany.comتاريخ الدخولٕٔٓٔٛ/٘/م ،الساعة
ٗٗ ٛ:مساءاً.
ٕ .رائد زيدات :موقف القاضي من اإلثبات /https://www.mohamah.net/law ،موقع انترنت،
تاريخ الدخول ،ٕٓٔٛ/ٗ/ٕٙ،الساعة  ٜ:ٔٚمساءاً.
ٖ .موقع محكمة النقض المصرية ،عبر الرابط االلكتروني .www.cc.gov.eg
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