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أقر بأف ما اشتممت عميو الرسالة ىك نتاج جيدم الخاص ،باستثناء ما تـ اإلشارة إليو حيثما
كرد ،كأف ىذه الرسالة ككؿ أك أم جزء منيا لـ يقدـ مف قبؿ لنيؿ أم درجة عممية أك بحث عممي
أك بحثي لدل أم مؤسسة تعميمية أك بحثية أخرل.
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﴿

كنُِتهِ بًََِٔ
إٌَِّ اللََُّ َٓأِ ُم ُر ُكهِ أٌَِ تُؤَدُّّا الِأَمَاىَاتِ إِلَى َأٍِلََِا َّإِذَا حَ َ

سنِٔعّا
ٌِ اللَّ َُ كَاٌَ َ
كنُْا بِالِعَدِلِ إٌَِّ اللَّ َُ ىِعِنَّا َٓعِظُكُ ِه بُِِ إ َّ
ٌ َتحِ ُ
اليَّاسِ أَ ِ

َبصِريّا﴾

[النساء]58 :

عن عائشة  -رضً اهلل عنها -قالت :مسعت رسىل اهلل  -صلى اهلل علٍه وسلمٌ -قىل:

﴿

ٓدعى بالقاضٕ العادل ْٓو القٔامة فٔلقى مً شدة احلساب ما ٓتنيى

أىُ مل ٓقض بني اثيني يف عنرِ﴾

[ركاه ابف حباف ،كأخرجو البييقي]

ب

اإلىداء
إلى الحضف الدافئ كأرض اإلسراء كالمعراج

وطنً الشامخ

إلى مف ضحكا بدمائيـ الزكية مف أجمنا

شهداء فلسطني

إلى مف أفنى حياتو مف أجؿ تربيتي كتعميمي

والدي العشٌش

إلى نبع الحناف مف حممتني في بطنيا كرعتني

أمً الغالٍة

إلى رفيقة دربي كبمسـ ركحي مف كؿ الجركح

سوجتً العشٌشة

إلى عصبتي كسندم كمف أشد بيـ أزرم

إخىتً وأخىاتً

إلى ميجة قمبي كفمذة كبدم أشبالي كزىرتي

أوالدي األعشاء
ً

أهدي إلٍهم مجٍعا هذا اجلهد املتىاضع

ج

شكر وتقدير
الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات ،جعؿ األرض ق ار انر كأحاطيا بسبع سمكات ،جعؿ فييا
أنيا انر كفجاجان كجباالن راسيات ،أخرج منيا نبات كؿ شيء كقدر فييا األقكات ،أحمده  -تبارؾ
كتعالى  -حمدان يميؽ بجبلؿ الذات ككماؿ الصفات ،كأصمي كأسمـ عمى سيدنا محمد خير البريات،
خير مف حكـ فعدؿ كقضى بالقسط ،كانطبلقان مف قكؿ رسكؿ هللا  -صمى هللا عميو كسمـ  ":-ال
يشكر هللا مف ال يشكر الناس" ،فكاف كاجبان عمي أف أستيؿ رسالتي ىذه برسالة أبعثيا مميئة بالحب
ٌ
النثر ،لما كنت بعد
النظـ ك ٌ
كالتقدير كاالحتراـ ،كلك أنني أكتيت كؿ ببلغة ،كأفنيت بحر النطؽ في ٌ

القكؿ إال مقص انر ،كمعترفان بالعجز عف كاجب الشكر ،لكؿ مف آزرني ككقؼ بجانبي كأمدني برأم أك
مشكرة أك نصيحة أك كتاب.
كاذا كاف مف الكاجب أف نذكر أىؿ الفضؿ بفضميـ كأف يخص بعضيـ بالذكر فإنني أتقدـ
يستاذم الفاضميف الدكتكر /رامي كشاح أستاذ القانكف المدني
بخالص شكرم كعظيـ تقديرم إلى أ
ٌ
المساعد بجامعة األزىر بغزة ،كالدكتكر /عفيؼ أبك كمكب أستاذ القانكف المدني المساعد بالجامعة
اإلسبلمية بغزة ،عمى تفضميما باإلشراؼ عمى رسالتي ،كعمى سعة صدرىما كجكدىما باإلرشادات
السديدة ،كالتكجييات المفيدة ،فكانا نعـ المرشديف كالمكجييف ،كلـ يدخ ار جيدان كال كقتان إال كقدماه
لي ،فجزاىما هللا خير الجزاء كبارؾ في جيكدىما كجعميما ذخ انر لئلسبلـ كالمسمميف.
كما أتقدـ بجزيؿ الشكر كعظيـ االمتناف إلى األستاذيف الكريميف عضكم لجنة المناقشة
األستاذ الدكتكر/عبد هللا الف ار ،كاألستاذ الدكتكر/عدناف الحافي كالذم تشرفت بتفضميما بمناقشة
رسالتي كاثرائيا بالتكجييات النافعة كاإلرشادات الصائبة سائبلن المكلى -عز كجؿ -أف يبارؾ فييما
كأف ينفع بيما اإلسبلـ كالمسمميف.
كال أنسى مف كقؼ بجانبي كقدـ لي المراجع القيمة كأخص بالذكر دكتكرنا الفاضؿ عبد هللا
الفرا ،كالصديؽ الدكتكر /يكسؼ الغرباكم ،كاألستاذ الفاضؿ ناظـ عكيضة ،كاألستاذ الفاضؿ محمد
جماؿ أبك حصيرة ،كاألستاذ القاضي سامي األشرـ ،كاألستاذ محمد المشني ،فشك انر لكـ جميعان
كجزآكـ هللا خير الجزاء.
كما كأتقدـ بخالص الشكر كعظيـ االمتناف لؤلخ الدكتكر /بساـ ميرة أستاذ المغة العربية في
الجامعة اإلسبلمية ،الذم شرفت بتدقيقو لمرسالة لغكيان ،فجزاه هللا خير الجزاء.
د

الممخص
يتطمب الفصؿ في المنازعات المتنكعة بيف األفراد لمكصكؿ إلى أفضؿ تقارب بيف الحقيقة
المشرع
دكر إيجابيان ميمان في اإلثبات المدني ،كقد نظٌـ
الكاقعية كالحقيقة القضائية ،منح القاضي ان
ٌ

البينات الفمسطيني
الفمسطيني طرؽ اإلثبات في قانكف مستقؿ كذلؾ تقدي انر منو بأىميتيا كىك قانكف ٌ

رقـ ( )4لسنة ( ،)2001كقد نظمت العديد مف مكاده دكر القاضي في اإلثبات لمتخفيؼ مف حدة
مبدأ حياد القاضي كلتحقيؽ التكازف بيف الحيادية كالدكر اإليجابي لمقاضي.
كنظ انر لؤلىمية البالغة لمكضكع دكر القاضي في اإلثبات كالمكازنة بينو كبيف مبدأ حياد
القاضي كانت ىذه الدراسة التي استيدفت مكضكع دكر القاضي المدني في اإلثبات في التشريع
الفمسطيني كغيره مف التشريعات المقارنة كخاصة المصرم؛ كذلؾ لمكصكؿ إلى حقيقة ىذا الدكر
الذم يتمتع بو القاضي بيدؼ الكصكؿ لمعدالة.
كيختمؼ دكر القاضي في تقدير أدلة اإلثبات بحسب الحجية التي منحيا القانكف ليذا الدليؿ،
أف ىذا الدكر يتضاءؿ في أدلة اإلثبات الممزمة غير القاطعة ،كالدليؿ الكتابي كاإلقرار ،كيكاد
فنجد ٌ
ينعدـ في أدلة اإلثبات الممزمة القاطعة ،كالمتمثمة باليميف الحاسمة.

أف دكر القاضي يزداد كيتسع حياؿ أدلة اإلثبات غير الممزمة كالشيادة كالقرائف
بينما ييبلحظ ٌ

كاليميف المتممة كالمعاينة كالخبرة ،فالقاضي يممؾ مف السمطة ما يخكلو استبعاد الدليؿ كالحكـ بما
يخالفو بشرط أف يؤسس حكمو عمى أسباب سائغة.

دكر
أف العدالة تكمف في المكاءمة بيف مبدأ حياد القاضي ،كبيف منحو ان
كقد خمص الباحث إلى ٌ

أف دكر القاضي
إيجابيان في اإلثبات المدني ،فبل تعارض بيف الحيادية كالتدخؿ اإليجابي ،كما ٌ
الرقابي ال يغيب عف أم دليؿ ميما بمغت حجيتو ،كىذا الدكر الرقابي لمقاضي يخكلو سمطة تقديرية

كاسعة حياؿ ذلؾ الدليؿ.

ق

tcaAtsbA
ebnI hyt hfb lo edbe h ebnof hfb cbwh o ocbegboob cbhsbbo hnohenI nod red o nI
redgb tewh cb genohbd n p w h cb e Ib o hfb o c I bc dboob pe obwwn rfb bnIbwh o no
Ibg wInh e fnw egno bd hfb tbhf dw h pe h o no odbpbodboh o db; o ebo go h o
n f ) h e h hw tp ehnoobt hf w o db w onIIbd: hfb bnIbwh o no cc dboob
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noy h hw neh oIbw fncb egno bd hfb redgbiw e Ib o pe h h t II hy hfb nf1002)
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hfbe o tpnenh cb Ibg wInh

rfb e Ib h hfb redgb o nwwbww og bc dboob d hhbew noo ed og h hfb p sbe nod
cnIeb hfnh hfb Ins g cbw h enof bc dboobn rf w e Ib w t h gnhbd o onwb h hfb
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fnw hfb p sbe h beoIedb hfb bc dboob nod hfbt pe c dbd hfnh fb cnwbw f w redgtboh
n o hfb onewbw h o owetph o hfnh neb I g onI
The researcher concluded that justice lies in harmonizing the principle of
impartiality of the judge with his/her positive role in the civil evidence. There is no
contradiction between impartiality and positive intervention, and the role of the
supervisory judge is not absent in case of any evidence whatever its validity. This
supervisory role gives the judge a wide discretion about that evidencen

ك

المقدمـة
الحمد هلل إليو يصعد الكمـ الطيب كالعمؿ الصالح يرفعو ،الحمد هلل الممؾ الحؽ الكبير
المنفرد بالعزة كالتدبير ,كأحمده مع اعترافي بالعجز كالتقصير ,كأشكره عمى ما أعاف مف قصد كيسر
كؿ عسير ,كالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا أبي القاسـ السراج المنير كعمى أصحابو الغر المياميف,
كعمى مف سار عمى دربيـ إلى يكـ الديف.
كبعد ,,
كانت الحقكؽ في العصكر األكلى تؤخذ باليد ،ككاف الفرد ينتزع حقو بالقكة إلى أف تدخمت
الجماعات كقننت نظاـ ليحتكـ إليو الخصكـ في نزاعاتيـ حيث إف اإلنساف مجبكالن عمى األثرة كحب
االستئثار كاالستزادة مما لو كالتخمص مما عميو كلك دكف حؽ ،حيث قاؿ – تعالى -في كتابو
ً
اَّلل كرسكًل ًو لًيح يكـ بي ىنيـ ًإ ىذا فى ًر ه ً
ًف ىي يك ٍف لىيي يـ اٍل ىحؽ
كف ( )48ىكا ٍ
يؽ م ٍنيي ٍـ يم ٍع ًر ي
ض ى
{كًا ىذا يد يعكا إًلىى ه ى ى ي
ى ٍ ى ىٍ يٍ
العزيز :ى
ً ًً
يف }(.)1
ىيأٍتيكا إًلى ٍيو يم ٍذعن ى
كاإلثبات "ىك إقامة الدليؿ أماـ القضاء ،بالطرؽ التي حددىا القانكف ،عمى كجكد كاقعة قانكنية

ترتبت آثارىا"( ،)2أك ىك " تأكيد حؽ متنازع فيو لو أثر قانكني بالدليؿ الذم أباحو القانكف إلثبات
ذلؾ الحؽ"(.)3
كنظ انر ألىمية اإلثبات فبل يكاد يخمك نظاـ سكاء أكاف في الحاضر أـ في الماضي مف تقنيف
كتنظيـ اإلثبات ككسيمة يمجأ إلييا الفرد لمدفاع عف حقو مف اليدر كالضياع ،فالحؽ يتجرد مف أم
قيمة لو إذا لـ يقـ الدليؿ عمى الكاقعة التي أنتجتو ،فالدليؿ ىك قكاـ حياتو كمعقد النفع فيو.
كبالرغـ مف أف اإلثبات ال ييعتبر مف عناصر الحؽ كانما خارج عنو ،فالحؽ ينشػأ مف مصادره

حسب القانكف بصرؼ النظر عف كسائؿ إثباتو التي تظؿ في معزؿ عنو حتى يصبح الحؽ في
خطر مف انتزاعو مف مدعي بو فيأتي ىنا دكر اإلثبات لمدفاع عف الحؽ( ،)4فبل مبالغة لك قيؿ إف
الحؽ متى تجرد عف دليمو يصبح ىك كالعدـ سكاء عند المنازعة فيو(.)5

1

ظىزة اٌىىز آَت ) nf9

()2

السنيكرم ،الكسيط في شرح القانكف المدني ،نظرية االلتزاـ بكجو عاـ ،اإلثبات-آثار االلتزاـ ،ج،2ص.13

()4

نبيؿ إبراىيـ سعد ،اإلثبات في المكاد المدنية كالتجارية،ص.11

()3

أحمد نشأت بؾ ،رسالة اإلثبات في التعيدات ،ج،1ص.6

()5

سميماف مرقس ،أصكؿ اإلثبات في المكاد المدنية الطبعة الثانية،،1952 ،ص.2

2

كال تقتصر أىمية اإلثبات عمى تحقيؽ مصمحة الخصكـ أك المتنازعيف فحسب ،كلكنو يحقؽ
مصمحة المجتمع ككؿ مف حيث تحقيؽ االستقرار كتحقيؽ العدالة االجتماعية مف خبلؿ إعطاء كؿ
()1

ذم حؽ حقو

.

كلقد حرص الشرع اإلسبلمي الحنيؼ عمى تنظيـ القضاء كتحقيؽ العدؿ بيف الخصكـ كالتأكيد
كبيف كيفيتو ....كيؼ ال كقد جاء ىذا الديف العظيـ
عمى حقكؽ المتخاصميف كأرسى قكاعد اإلثبات ٌ

لتحقيؽ العدؿ كالمساكاة ،فعرؼ الفقو اإلسبلمي اإلثبات بمعناه العاـ كىك :إقامة الدليؿ عمى حؽ أك

عمى كاقعة مف الكقائع ،كبمعناه الخاص :إقامة الدليؿ أماـ القضاء بالطرؽ التي حددتيا الشريعة
عمى حؽ أك عمى كاقعة معينة تترتب عمييا آثار( ،)2كقد اعتبر كتاب الخميفة عمر بف الخطاب -
رضي هللا عنو -إلى أبي مكسى األشعرم قاضيو عمى البصرة بمثابة دستك انر إجرائيان يينظٌـ حقكؽ
الخصكـ ككاجبات القضاة كدكرىـ في اإلثبات كسمطتيـ التقديرية كامكانية العدكؿ عف إجراء أمر بو
القاضي ،كتكمـ فيو عف عبء اإلثبات كتكجيو اليميف كالقرائف القضائية(.)3
أف المشرع الفمسطيني كالكثير مف التشريعات المقارنة قد
كنظ انر ألىمية اإلثبات يجد الباحث ٌ

اىتمت كأكدت ىذه األىمية فأفردت كنظمت مكاد اإلثبات في قانكف خاص :يسمى بقانكف ال ٌبينات،
كذلؾ بخبلؼ بعض التشريعات التي كزعت مكاد اإلثبات بيف القانكف المدني كقانكف أصكؿ

المحاكمات مثؿ المشرع الجزائرم.
كقد عرفت التشريعات القديمة عمى اختبلفيا اإلثبات ككسيمة مف كسائؿ إحقاؽ الحقكؽ بيف
الخصكـ كالمتنازعيف ،كتعتبر نظرية اإلثبات مف أىـ النظريات القانكنية كأكثرىا تطبيقان في المجاؿ
()1

عابد فايد عبد الفتاح فايد ،نظاـ اإلثبات في المكاد المدنية كالتجارية ،الطبعة األكلى  ،2006دار النيضة العربية -القاىرة ،ص.6

()3

سنف الدارقطني  ،ج ،5ص ،367حيث جاء نص الرسالة كالتالي" :أما بعد فإف القضاء فريضة محكمة كسنة متبعة  ,فافيـ إذا أدلي إليؾ

()2

مكسكعة الفقو اإلسبلمي إعداد  :ك ازرة األكقاؼ المصرية( ،ص.)48 :

بحجة  ,كأنفذ الحؽ إذا كضح  ,فإنو ال ينفع تكمـ بحؽ ال نفاذ لو  ,كآس بيف الناس في كجيؾ كمجمسؾ كعدلؾ حتى ال ييأس الضعيؼ مف

عدلؾ كال يطمع الشريؼ في حيفؾ  ,البينة عمى مف ٌادعى كاليميف عمى مف أنكر  ,كالصمح جائز بيف المسمميف إال صمحان أحؿ حرامان أك حرـ
حبلالن  ,ال يمنعؾ قضاء قضيتو باألمس راجعت فيو نفسؾ كىديت فيو لرشدؾ أف تراجع الحؽ فإف الحؽ قديـ كمراجعة الحؽ خير مف
التمادم في الباطؿ  ,الفيـ فيما يختمج في صدرؾ؛ مما لـ يبمغؾ في الكتاب أك السنة  ,اعرؼ األمثاؿ كاألشباه ثـ قس األمكر عند ذلؾ

فاعمد إلى أحبيا عند هللا كأشبييا بالحؽ فيما ترل كاجعؿ لمف ٌادعى بينة أمدا ينتيي إليو  ,فإف أحضر بينة أخذ بحقو كاال كجيت القضاء

عميو فإف ذلؾ أجمى لمعمى كأبمغ في العذر  ,المسممكف عدكؿ بعضيـ عمى بعض إال مجمكد في حد أك مجرب في شيادة زكر أك ظنيف في
كالء أك قرابة  ,إف هللا تكلى منكـ السرائر كد أر عنكـ بالبينات كاياؾ كالقمؽ كالضجر كالتأذم بالناس كالتنكر لمخصكـ في مكاطف الحؽ التي

يكجب هللا بيا األجر كيحسف بيا الذخر  ,فإنو مف يص مح نيتو فيما بينو كبيف هللا كلك عمى نفسو يكفو هللا ما بينو كبيف الناس ,كمف تزيف

لمناس بما يعمـ هللا منو غير ذلؾ يشنو هللا  ,فما ظنؾ بثكاب غير هللا -عز كجؿ -في عاجؿ رزقو كخزائف رحمتو  ,كالسبلـ عميؾ".
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العممي ،كسكاء أكاف ذلؾ في المسائؿ المدنية أك التجارية أك الجزائية ،حيث يقدـ الخصكـ أدلتيـ
كحججيـ أماـ القاضي كالذم بدكره يقضي ألحدىـ كفؽ ما عرض أمامو مف أدلة ثبكتية.
كلكف األمر ليس بيذه البساطة ،فقد يككف أماـ القاضي عدة أدلة مختمفة كمتباينة ،فضبلن عف
أف األدلة قد تككف قاطعة كقد تككف غير ذلؾ ،كبذلؾ فإف ميمة القاضي لـ تعد كالسابؽ كىي
دخؿ منو كدكف منحو أم دكر
مراقبة سير الخصكمة كالحكـ بما يقدمو الخصكـ مف أدلة دكف أم ت ٌ
إيجابي ،لذلؾ منح القاضي في التشريعات الحديثة سمطات تخكلو تسيير الخصكمة كاستخداـ
البينات الفمسطيني رقـ 4
سمطتو التقديرية كعدـ ترؾ األمر ألىكاء الخصكـ كىذا ما أكد عميو قانكف ٌ

لسنة  2001حيث منح القاضي العديد مف السمطات مثؿ :تكجيو اليميف المتممة ،كاالستجكاب،
كاستدعاء الشيكد ،كاالنتقاؿ لممعاينة ،كغير ذلؾ كسيتـ في ىذا البحث الحديث عف دكر القاضي
في اإلثبات المدني كسمطتو بشأف األدلة القاطعة كغير القاطعة ،كتناكؿ السمطة التقديرية لمقاضي،
سائبلن هللا -عز كجؿ -التكفيؽ كالسداد.

موضوع البحث وأىميتو:

حينما تبدأ الخصكمة فإنيا يجب أف تستمر كأصؿ عاـ ،كفقان لما رسمو المشرع ،فتتابع إجراءاتيا

حتى تصؿ إلى نيايتيا الطبيعية ،فالخصكمة ظاىرة متحركة تسير في تتابع منتظـ ،كيجب أال
تتكقؼ كاال زالت ،كلكنيا ال تسير تمقائيان بقكة دفع ذاتية؛ بؿ تحتاج إلى مف يحركيا كيدفعيا لمسير،
كاذا كاف البد مف كجكد مف يسيرىا فبل أحؽ مف القاضي ألداء ىذه الميمة ،فيك األميف عمييا ،فبل
ىك طرفان كال خصمان كال مصمحة شخصية لو فييا ،مف ىنا يبرز دكر القاضي ككجكب تدخمو في
الخصكمة تدخبلن إيجابيان كفؽ ضكابط معينة.
إف قياـ القاضي بدكره كاستخداـ سمطاتو كالتدخؿ بشكؿ إيجابي في حدكد معينة بما يسمح بو
القانكف يعزز مف ثقة المكاطنيف بالقضاء؛ مما يساىـ في تحقيؽ العدالة بيف الناس.
فالقاضي لـ يعد مجرد مراقب لسير الخصكمة ثـ يحكـ بعيدان عف تدخمو كقناعاتو؛ بؿ أنو يجب
أف يتخذ مكقفا إيجابيان ،كيدير الخصكمة عمى النحك الذم يضمف سبلمة الحكـ.

3

كما أف التطكر التكنكلكجي الحديث قد أكجد كسائؿ حديثة يمكف استخداميا في اإلثبات بما
يسمح بو القانكف؛ لذا نجد أف البحث في مكضكع دكر القاضي في اإلثبات المدني مف األىمية
بمكاف بحيث يتـ تحقيؽ العدالة التي ال تقكـ لؤلمـ أم قائمة بدكنيا.

مشكمة البحث :
تتمثؿ مشكمة البحث في التعرؼ عمى مدل سمطة القاضي في اإلثبات ،كىؿ ىذه السمطة مطمقة
أـ مقيدة ،بمعنى ىؿ سمطة القاضي التقديرية كاحدة بالنسبة لكافة كسائؿ اإلثبات؟
كىذا ما يجعؿ البحث في مكضكع دكر القاضي في اإلثبات المدني يثير جممة مف التساؤالت
أىميا:
 ىؿ منح المشرع الفمسطيني لمقاضي دك انر إيجابيان في تقدير كسائؿ اإلثبات أـ أنو ممزـبالدليؿ المعركض أمامو؟
 ىؿ يتعارض مبدأ حياد القاضي مع الدكر اإليجابي لو ،أـ أف مقتضيات العدالة تتطمبالتدخؿ؟
 ىؿ تتفاكت سمطة القاضي التقديرية مف دليؿ إلى آخر؟ ىؿ سمطات القاضي في التدخؿ في الخصكمة سمطات مطمقة ،كما ىك دكر القاضي فيالخصكمة المدنية؟

منيج البحث:
سيتبع الباحث في ىذه الدراسة المنيج التحميمي المقارف انطبلقان مف دراسة تحميمية لنصكص
قانكف ال ٌبينات الفمسطيني رقـ ( )4لسنة ( )2001كبعض نصكص قانكف أصكؿ المحاكمات

المدنية كالتجارية الفمسطيني المتعمقة بمكضكع البحث ،كتقييـ ىذه النصكص مقارنة بغيرىا مف
النصكص في القكانيف األخرل ،كبياف أحكاميا كتطبيقاتيا كخاصة قانكف اإلثبات المصرم،
مسترشدان في ذلؾ بالكتب القانكنية كما ذىب إليو الفقياء في المكاضع التي يتـ تناكليا في البحث.

الفصل األول
سمطة القاضي المدني في أدلة اإلثبات الممزمة
تمييد وتقسيم:
إف ادعاء كجكد حؽ محؿ نزاع مف قبؿ أحد األشخاص أماـ القضاء يتطمب إقامة الدليؿ عمى
ىذا الحؽ مف قبؿ مدعي الحؽ ،كاال فمف يستطيع القاضي الحكـ لمف لـ يقدـ دليبلن عمى ما يدعي،
كما أف القاضي غير ممزـ بالحكـ لممدعي لمجرد االدعاء ،كىك أيضان غير ممزـ بالحكـ لممدعي

حتى لك قدـ دليبلن طالما أف ىذا الدليؿ غير و
كاؼ كغير مقن وع لمقاضي ،فكفقان لمدكر الحديث لمقاضي
كالذم تبنتو النظرية المختمطة ،فيك غير ممزـ بالدليؿ المعركض أمامو طالما يشكب ىذا الدليؿ
النقص أك الضعؼ ،حيث إف القانكف قد منح القاضي سمطة تقدير الدليؿ كتحديد كزنو ،كذلؾ في
حدكد األدلة التي نص عمييا القانكف حص انر كالتي لـ ً
يعط القاضي المدني كال لمخصكـ الخركج
عمييا كاثبات االدعاء بأدلة خارج عنيا.
البينات الفمسطيني طرؽ اإلثبات كحدد كذلؾ حجية كؿ دليؿ فقد نصت المادة
كقد حدد قانكف ٌ

البينات الفمسطيني عمى أدلة اإلثبات كتحديدىا عمى سبيؿ الحصر كىذه األدلة
السابعة مف قانكف ٌ
ىي:

"طرؽ اإلثبات ىي -1 :األدلة الكتابية -2 .الشيادة -3 .القرائف -4 .اإلقرار -5 .اليميف-6 .
المعاينة -7 .الخبرة".
كقد أعطى القانكف حجية معينة لكؿ دليؿ مف األدلة المذككرة كأعطى القاضي سمطة تقدير كزف
كؿ دليؿ.
كمف ىذه األدلة ما ىك ممزـ لمقاضي كحجيتو قاطعة كليس لمقاضي أم سمطة تقديرية حياؿ ىذه
األدلة ،كأصؿ عاـ ،كلكف بدرجة متفاكتة مف دليؿ إلى آخر كىي األدلة الكتابية كاإلقرار كاليميف
الحاسمة.
لذا فإنو يتعيف في ىذا الفصؿ تناكؿ مفيكـ السمطة التقديرية لمقاضي في مبحث أكؿ ،ثـ سمطة
القاضي في أدلة اإلثبات الممزمة غير القاطعة في مبحث و
ثاف ،ثـ سمطة القاضي في أدلة اإلثبات
الممزمة القاطعة في مبحث ثالث:
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المبحث األول
مفيوم السمطة التقديرية لمقاضي
تعتبر السمطة التقديرية لمقاضي مف أىـ كأخطر المكضكعات التي تشغؿ باؿ المشرعيف في
األنظمة القانكنية الحديثة التي تسعى إليجاد قضاء عادؿ كنزيو يشعر المتقاضيف بالعدؿ ،كيحقؽ
ليـ الطمأنينة في حياد القاضي التي ىي مصمحة خاصة لمخصكـ ،كبالتأكيد تحقؽ مصمحة عامة
البعد عف شبية الميؿ
لممجتمع تتمثؿ بإرساء االستقرار كاألمف ،كأخي انر تضمف نزاىة القاضي ك ي
كالتحيز ألحد الخصكـ ،كسمطة القاضي التقديرية تجد أساسيا في نصكص القانكف ،كالتي تحتكم
عمى نكعيف مف القكاعد في مجاؿ سمطة القاضي ،منيا ما يمزـ القاضي باتخاذ إجراء معيف مثؿ
قكلو" :ال يجكز لممحكمة"  ،أك "يجب عمى المحكمة" ،كمنيا ما يتيح لمقاضي سمطة تقدير اإلجراء
مف خبلؿ إعطاء القاضي حرية اتخاذ ذلؾ اإلجراء مف عدمو مثؿ قكلو" :لممحكمة أف ،"...أك
()1
أف القاضي أصبح خصمان
"يجكز لممحكمة  ، "...كىذه السمطة الكاسعة الممنكحة لمقاضي ال تعني ٌ

أف القاضي عمى الحياد مف الخصكـ كبناء عمى ذلؾ فإنو سيتـ تكضيح مبدأ حياد
في الدعكل؛ بؿ ٌ

القاضي ،ثـ تعريؼ السمطة التقديرية لمقاضي كنطاقيا ،كمضمكف النشاط التقديرم ،كضكابط

التقدير.

المطمب األول
مبدأ حياد القاضي
لمكقكؼ عمى المدل الحقيقي لمبدأ حياد القاضي يجب تحديد طبيعة التنظيـ القانكني لقكاعد
اإلثبات الذم يعمؿ القاضي في ظمة ،ففي التنظيـ المقيد يككف دكر القاضي سمبيان بحتان ،كاذا كاف
التنظيـ ح انر ،فإف دكر القاضي يككف إيجابيان ،كفي النظاـ المختمط ينشط دكر القاضي كيتمتع بقدر
مف السمطة في تكجيو الخصكـ كاستكماؿ مف نقص مف أدلة ،كاستيضاح ما أبيـ مف كقائع ،بالرغـ
مف أنو يعمؿ في ظؿ طرؽ إثبات محددة.
كببل شؾ أف يجؿ التشريعات الحديثة أخذت بمبدأ حياد القاضي ،فيؿ ىذا المبدأ ييعني حياد

القاضي سمبان؟ بحيث ال يجكز لو التدخؿ كتكجيو الخصكمة ،أـ أف لمحياد معنى آخر؟ ،كاذا تـ
()1

رائد زيدات ،سمطة القاضي في إدارة الخصكمة المدنية في قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني ،رسالة ماجستير،

ص.19
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االعتراؼ لمقاضي بدكر إيجابي فما مظاىر ىذا الدكر؟ ىذا ما سكؼ يتـ تعريفو مف خبلؿ التعرؼ
عمى مبدأ حياد القاضي ،كذلؾ عبر عدة فركع:

الفرع األول
المقصود بمبدأ حياد القاضي
ليس المقصكد بحياد القاضي عدـ تحيزه إلى أحد الخصكـ ،ألف ىذا أمر بدييي كال يتصكر
معو أف تقكـ سمطة القضاء( ،)1كىك أمر مفترض في القاضي بداىة بحكـ كظيفتو()2؛ بؿ أف معناه
أف يقؼ القاضي مكقفان سمبيان مف كبل الخصميف عمى حد سكاء( ،)3حيث إ ٌف القاضي ال يحكـ في
النزاع إال بناء عمى األدلة المقدمة أمامو مف كبل الخصميف ،كليس لو أف يعمد إلى دليؿ قد تحراه

بنفسو دكف طرحو عمى الخصكـ كمكاجيتيـ بو ،كما ال يجكز لمقاضي أف يحكـ بعممو الشخصي(،)4
ألنو لك جاز ذلؾ لكاف مف حؽ الخصـ المتضرر أف يفند ما يعممو القاضي كيثبت عكسو بمكجب
(،)5

حؽ الدفاع ،كىك ما يجعؿ القاضي خصمان كحكمان في نفس الكقت كىك ما لـ يقؿ بو أحد

باستثناء المعمكمات المستقاة مف الخبرة بالشؤكف العامة فيي ال تعد مف قبيؿ المعمكمات الشخصية
المحظكر عمى القاضي بناء حكمو عمييا( ،)6كما أنو ليس لمقاضي أف يبني حكمو عمى كاقعة لـ
()7
أف القاضي ممزـ بمكجب القانكف
تقدـ في الدعكل طبقان لما يقرر القانكف مف إجراءات  ،كما ٌ

بتسبيب حكمو(.)8

كمبدأ حياد القاضي يقكـ عمى اعتباريف أساسييف يتحقؽ مف خبلليما التكازف كىما:
األول :يرمي إلى تغميب العدالة بتفضيؿ الحقيقة الكاقعية عمى القضائية ،فيطمؽ يد القاضي في
سبيؿ ذلؾ لمكصكؿ إلييا بأم طريؽ.

()1

جبلؿ محمد إبراىيـ ،كمحمد السعيد رشدم ،مبادئ اإلثبات في المكاد المدنية كالتجارية ،ص.12

()3

بيداف كبرك ،مشار اليو لدل السنيكرم ،الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد ،ص.30

()2

سمير تناغك ،النظرية العامة في اإلثبات ،ص.19

()4

البينات الفمسطيني عمى " :ال يجكز لمقاضي أف يحكـ بعممو الشخصي".
تنص المادة األكلى مف قانكف ٌ
سمير تناغك ،مرجع سابؽ،ص.20

()7

أحمد ىندم ،سمطة الخصكـ كالمحكمة في اختصاـ الغير.127،

()5
()6

أنكر طمبة ،طرؽ كأدلة اإلثبات في المكاد المدنية كالتجارية كاألحكاؿ الشخصية ،ص.3

()8

محمد حسيف منصكر ،قانكف اإلثبات ،مبادئ اإلثبات كطرقو ،ص.13
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والثاني :فيك يغمب استقرار المعامبلت فيفرض عمى القاضي احتراـ بعض األشكاؿ كالمظاىر
المستقرة بيف الناس فبل تثبت الحقيقة القضائية إال مف خبلؿ طريؽ محدد رسمو القانكف كىذه
الطريؽ قد يشكبيا الغمكض مما يباعد بيف الحقيقة القضائية كالكاقعية(.)1
أف األخذ بيا عمى إطبلقيا يؤدم
كرغـ ما تشكمو ىذه المبادئ مف ضماف لحياد القاضي؛ إال ٌ

إلى تعطيؿ العدالة ،لذلؾ منحت معظـ التشريعات الحديثة كخاصة التي تبنت نظرية اإلثبات
المختمط القاضي بعض السمطات اإليجابية بقصد تمكيف القاضي مف الكصكؿ إلى الحقيقة(،)2
حيث إ ٌف الخصكمة ليست مجرد نزاع فردم بيف خصميف؛ بؿ أ ٌف لممجتمع مصمحو حيكية في
استقرار التعامؿ كارساء العدالة كانتصار الحؽ ،كالقاضي يمثؿ المجتمع في سبيؿ ذلؾ(.)3

الفرع الثاني
موقف المشرع الفمسطيني من مبدأ حياد القاضي
ظير مذىباف فقيياف أساسياف في تحديد دكر القاضي كمدل نطاؽ سمطتو التقديرية:
المذىب األول عرؼ بالمذىب الحر ،حيث يتيح ىذا المذىب لمقاضي سمطة كاسعة في تكجيو
الدعكل كالسير فييا بدكف أم قيكد أك حدكد ،كيعطيو الحرية الكاممة في تككيف عقيدتو بغية
الكصكؿ إلى الحقيقة ،كلو في سبيؿ ذلؾ استخداـ أم طريؽ يكصمو إلى الحقيقة ،دكف أف يتقيد
بإتٌباع طرؽ محددة في اإلثبات ،كاف كاف ظاىر ىذا المذىب ىك تحقيؽ العدالة التي ىي مناط
المرجكة مف ىذا المذىب ىي عدالة ظاىرية أكثر منيا
الدعكل كغايتيا السامية ،إال أ ٌف ىذه العدالة
ٌ
أف
أف ىذا المذىب يقرب الحقيقة القضائية مف الحقيقة الكاقعية كلكنو يغفؿ ٌ
حقيقية( ،)4فالظاىر ٌ
القاضي بشر يصيب كيخطئ؛ بؿ أنو قد يجكر كيزيغ عف الحؽ؛ مما يؤدم إلى نتائج خطيرة أىميا
إىدار العدالة كضياع الحقكؽ ،كبذلؾ تبتعد الحقيقة القضائية عف الكاقعية( ،)5كحتى لك افترضنا
فإف ىذا المذىب يقكض الثقة كاالستقرار في التعامؿ؛ ألنو يفتح مجاؿ في
صبلح القاضي كنزاىتو ٌ

و
قاض إلى آخر.
اختبلؼ التقدير مف
()1

حمزة خميؿ كفاتح حمريط ،سمطات القاضي المدني في إجراءات التحقيؽ في الدعكل ،ص.6

()3

محمد حسيف منصكر ،مرجع سابؽ ،ص.15

()5

السنيكرم ،مرجع سابؽ ،ص.28

()2

نبيمة إسماعيؿ رسبلف ،االثبات ،ص.49

()4

قركؼ مكسى ،سمطة القاضي المدني في تقدير أدلة اإلثبات ،رسالة دكتكراه ،الجزائر ،ص.32
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والمذىب الثاني ىك المذىب المقيد كمقتضى ىذا المذىب أف يمقي المشرع عبء اإلثبات عمى
الخصكـ كفقان لطرؽ محددة مسبقان مف قبمو دكف أم تدخؿ مف القضاء ،بحيث ال يجكز ليـ إقامة
الدليؿ عمى مطالبيـ القضائية بطرؽ لـ ينص عمييا القانكف باألدلة المحددة سمفان ،كما ال يجكز
لمقاضي أف يقبؿ مف الخصكـ أم دليؿ خارج عف األدلة المحددة مسبقان ،كال يجكز لمقاضي أيضان
أف يعطي أم دليؿ قيمة أكثر أك أقؿ مف التي حددىا لو القانكف ،فمكقؼ القاضي في ىذا النظاـ
سمبي محض فبل يجكز لو تكممة النقص في أدلة الخصكـ(،)1
كىذا المذىب يؤدم إلى إضفاء االستقرار في التعامؿ ،بحيث يطمئف الخصكـ كيأمنكا خطأ
القاضي كجكره ،كيبعده عف التحكـ كيمنع التعسؼ الذم قد يشكب حكمو( ،)2كما أ ٌف ىذا المذىب

يضمف عدـ حكـ القاضي بعممو الشخصي كال بما تكصؿ إليو مف قناعة شخصية ،ألنو مقيد بإتباع

كسائؿ إثبات محددة.
كيعاب عمى ىذا المذىب أنو كعمى ما يحتكم عميو مف دقة حسابية كما يتضمنو مف ضكابط
ي

تكفؿ استقرار التعامؿ؛ إال أنو ييباعد بيف الحقيقة القضائية كالحقيقة الكاقعية ،فقد تككف الحقيقة
الكاقعية مؿء السمع كالبصر؛ إال أنيا ال تصبح حقيقة قضائية بمكجب ىذا المذىب المقيد بكسائؿ

كيم ٌكف الظالـ
إثبات محددة حص انر( )3فيك يسمب القاضي أم سمطة تقديرية كيجعؿ كظيفتو آلية ،ي
الفاجر مف ظممو كفجكره طالما أنو يأخذ الحيطة مف عدـ قياـ الدليؿ القانكني ضده(.)4

كبسبب عيكب المذىبيف السابقيف فقد ظير مذىب ثالث كىك :المذىب المختمط ،في ىذا المذىب
كجدت الكثير مف التشريعات ضالتيا لدرء عيكب المذىبيف المتطرفيف السابقيف كاإلفادة مف مزايا
كمييما ،فمزجت بيف النظاميف ،كجمعت مزايا كبل المذىبيف في نظاـ كاحد كتخمصت مف عيكبيما
أف ىذا النظاـ يجعؿ دكر القاضي كسطان بيف اإليجابية كالسمبية ،فمـ
بنظاـ كسطي ،كيمكف القكؿ ٌ
يترؾ لو الحرية الكاممة ،كلـ ً
يعط الخصكـ سمطة مطمقة عمى سير الدعكل(.)5

()1

البينات في المكاد المدنية كالتجارية ،ص.16
عبد هللا الف ار كيكسؼ الغرباكم ،الكجيز في شرح قانكف ٌ
محمد يحيي مطر ،اإلثبات في المكاد المدنية كالتجارية ،ص.14

()4

سميماف مرقس ،أصكؿ اإلثبات في المكاد المدنية ،ص.5

()2
()3

السنيكرم ،مرجع سابؽ ،ص.29

()5
البينات الفمسطيني ،دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير،
سامي محمكد مصطفى مقداد ،اإلثبات بالكتابة في المكاد المدنية كالتجارية كفقان لقانكف ٌ
ماجستير،2008 ،ص.18

9

تبنى المشرع الفمسطيني المذىب المختمط في اإلثبات ،كىك ذات المسمؾ الذم سمكو
كقد ٌ

المشرع المصرم ،كالذم بمكجبو يحدد طرؽ اإلثبات عمى سبيؿ الحصر كيحدد حجيتيا ،بحيث ال
يجكز لمقاضي الخركج عمييا ،كلكنو منحو سمطة تقدير الدليؿ كفقان لمقيمة التي يضفييا القانكف عمى
كؿ دليؿ كمؤدل ذلؾ أف يتحرر القاضي في حاالت معينة مف قيكد مبدأ حياد القاضي كيقكـ بدكر
إيجابي في عممية اإلثبات()1؛ لذا فقد تعددت نصكص قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية
البينات بالكثير مف المكاد التي تعطي القاضي دك انر إيجابيان كسمطة تقديرية تمكنو مف تحقيؽ
كقانكف ٌ

العدالة ،كسيتـ عرض بعض ىذه النصكص:

ما نصت عميو المادة ( )82مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ( )2لسنة
2001ـ ،كالتي نصت في الفقرة األكلى "لممحكمة كلك مف تمقاء نفسيا إخراج أم مف المدعى عمييـ
في الدعكل إذا لـ يكف ىناؾ محؿ إلدخالو ،كليا كلك مف تمقاء نفسيا إف تدخؿ في الدعكل مف ترل
إدخالو إلظيار الحقيقة أك لمصمحة العدالة"(.)2
ما نصت عميو المادة ( )99مف القانكف المذككر حيث نصت في الفقرة األكلى عمى" :يجكز
لممحكمة في حالتي اإلدخاؿ كالتدخؿ تكميؼ المدعي أف يعدؿ الئحة دعكاه بمقدار ما تتطمبو
العدالة"(.)3
البينات في المكاد المدنية كالتجارية الفمسطيني رقـ ()4
ما نصت عمية المادة ( )35مف قانكف ٌ

لسنة 2001ـ ،كالذم ينص عمى " :يجكز لممحكمة مف تمقاء نفسيا أك بناء عمى طمب الخصكـ أف
تطمب أكراقان أك سندات مف الدكائر الرسمية إذا تعذر عمى الخصكـ ذلؾ"(.)4

البينات في المكاد المدنية كالتجارية الفمسطيني رقـ ()4
ما نصت عمية المادة( )80مف قانكف ٌ

لسنة 2001ـ ،كالذم ينص عمى " -1:لممحكمة مف تمقاء نفسيا أف تأمر باإلثبات بشيادة الشيكد

في األحكاؿ التي يجيز القانكف فييا اإلثبات بالشيادة متى رأت في ذلؾ فائدة لمحقيقة"  " -2يككف

( )1

أسامو أحمد شكقي المميجي ،القكاعد اإلجرائية لئلثبات المدني ،دار النيضة العربية 2000ـ ،ص.18

()2

المادة ( ،)82مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني رقـ( )2لسنة 2001ـ .كيقابميا المادة ( )118مف قانكف

()3

المادة( )99مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني رقـ( )2لسنة 2001ـ.

المرافعات المدنية كالتجارية المصرم.
()4

البينات في المكاد المدنية كالتجارية الفمسطيني رقـ( )4لسنة2001ـ.
المادة( )35مف قانكف ٌ
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لممحكمة في جميع األحكاؿ كمما أمرت باإلثبات بشيادة الشيكد أف تستدعي لمشيادة مف ترل لزكمان
لسماع شيادتو إظيا انر لمحقيقة"(.)1
البينات الفمسطيني حيث نصت عمى " :لممحكمة أف
ما نصت عمية المادة ( )122مف قانكف ٌ

تستجكب مف يككف حاض انر مف الخصكـ إظيا انر لمحقيقة في الدعكل ،كلكؿ منيـ أف يطمب استجكاب
خصمو الحاضر"(.)2
البينات كالتي تنص في الفقرة األكلى منيا عمى " :اليميف
ما نصت عميو المادة ( )146مف قانكف ٌ

المتممة ىي التي تكجييا المحكمة مف تمقاء نفسيا ألم مف الخصميف لتبني عمى ذلؾ حكميا في
مكضكع الدعكل أك قيمة ما تحكـ بو"(.)3
ما نصت عمية المادة( )150مف ذات القانكف المذككر كالتي جاء فييا "يجكز لممحكمة أف تقرر
مف تمقاء نفسيا أك بناء عمى طمب أحد الخصكـ االنتقاؿ لمعاينة الشيء المتنازع عميو أك أف تندب
أحد قضاتيا لذلؾ"(.)4
بعد استعراض ىذه النصكص التي تكضح بشكؿ جمي مكقؼ المشرع الفمسطيني كفمسفتو في
مجاؿ اإلثبات ،كالذم يجارم الكثير مف التشريعات الحديثة كالتشريع المصرم كالبلتيني الحديث،
أف مشرعنا الفمسطيني قد منح القاضي دك انر إيجابيان ال بأس بو اليدؼ األساسي منو ىك
حيث يتبيف ٌ
تحقيؽ العدالة كالكصكؿ لمحقيقة مف خبلؿ تدخؿ القاضي في تسيير الخصكمة كتكجيييا بما لو مف

سمطة تقديرية عمى النحك الذم يؤدم إلى تحقيؽ العدالة،

فالحياد ال يتعارض مع التدخؿ

فإف ىذا التقييد يجب أف
كاإليجابية كال مع تقييد القاضي بأدلة محددة كبتحديد قيمة ىذه األدلةٌ ،
تقابمو حرية القاضي في تقدير كزف كؿ دليؿ في حدكد قيمتو القانكنية ،حتى يستجمي الحقائؽ

كاضحة كاممة"(.)5
كىذا المكقؼ اإليجابي لمقاضي ال يحكؿ دكف التزامو بالقكاعد التي تطمبيا قانكف ال ٌبينات

كالمتعمقة بطرؽ اإلثبات كاألحكاؿ التي يتعيف فييا المجكء إلى كؿ طريؽ ،كاإلجراءات كاألكضاع

()1
()2
()3
()4
()5

البينات في المكاد المدنية كالتجارية الفمسطيني رقـ ( )4لسنة2001ـ.
المادة( )80مف قانكف ٌ
البينات في المكاد المدنية كالتجارية الفمسطيني رقـ ( )4لسنة2001ـ.
المادة( )122مف قانكف ٌ
البينات في المكاد المدنية كالتجارية الفمسطيني رقـ ( )4لسنة2001ـ.
المادة( )146مف قانكف ٌ
البينات في المكاد المدنية كالتجارية الفمسطيني رقـ ( )4لسنة2001ـ.
المادة( )150مف قانكف ٌ
السنيكرم ،مرجع سابؽ ،ص.31
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التي يجب مراعاتيا عند إتباع أم طريؽ مف طرؽ اإلثبات عند تقديره لقكة الدليؿ المستخمص
منو( ،)1كما أف القاضي ممزـ بتسبيب حكمو.

الفرع الثالث
مظاىر الدور اإليجابي لمقاضي
تبدك مظاىر الدكر اإليجابي مف عدة جكانب سيتـ بيانيا فيما يمي:
أوال :سمطة القاضي بصدد وقائع الدعوى.
لمقاضي سمطة كاسعة في تحصيؿ فيـ الكاقع في الدعكل ،حيث إ ٌف فيـ الكاقع يؤدم إلى

الكصكؿ لمحقيقة كاسقاط القانكف عمى الكاقع كمف ثـ تحقيؽ العدالة المبتغاة مف الدعكل ،فإذا قاـ
كبيف الحقيقة التي اقتنع بيا كبنى حكمو عمى أسباب سائغة فبل تثريب
القاضي بما عميو لفيـ الكاقع ٌ
()2

عميو بعد ذلؾ أف يتتبع الخصكـ في مختمؼ أقكاليـ كحججيـ كطمباتيـ

كال رقابة لمحكمة النقض

عميو في ذلؾ(.)3
ثانياً :سمطة القاضي بصدد إجراءات اإلثبات.
يجكز لممحكمة أف ترفض طمب التحقيؽ الذم يطمب منيا كمما رأت أنيا ليست في حاجة إليو،
كلقاضي المكضكع السمطة التامة في التحقؽ مف تقديـ الدالئؿ كالمستندات تقديمان صحيحان ،كمكازنة
بعضيا البعض كترجيح ما تطمئف نفسو إلى ترجيحو منيا كاستخبلص ما يراه منتجان في الدعكل(،)4
كاألمر بإجراء التحقيؽ إلثبات كقائع يجكز إثباتيا بالبينة ليس مف حؽ الخصكـ كانما متركؾ
لممحكمة( ،)5فميا أف ترفضو متى رأت في أكراؽ الدعكل ما يكفي لتككيف عقيدتيا مع ضركرة بياف
أسباب رفضيا ليذا الطمب في منطكؽ الحكـ( ،)6كلممحكمة في بعض األحياف الحؽ في أف تأمر
كمف تمقاء نفسيا باتخاذ ما يمزـ مف إجراءات اإلثبات( ،)7كمف تطبيقات ذلؾ ما يتعمؽ بشيادة
الشيكد كاالستجكاب كاليميف المتممة كالمعاينة كالخبرة كما سنرل ذلؾ تفصيبلن.
()1

اسامو المميجي ،مرجع سابؽ،ص.20

()3

نقض مصرم طعف رقـ  383لسنة 36ؽ جمسة  1971/4/20السنة 22ص.506

()2

محمد حسيف منصكر ،مرجع سابؽ،ص.16

()4

نقض مصرم الطعف رقـ 43لسنة33ؽ جمسة  1966/3/23السنة17ص.666

( )5

محمد حسيف منصكر ،مرجع سابؽ،ص.17

( )7

أسامة الركبي ،مبادئ كاجراءات اإلثبات المدني في النظاـ القانكني اإلماراتي ،ص .64

( )6

الطعف رقـ 1546س  50ؽ جمسة 1985/11/20
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ثالثاً :لمقاضي العدول عن إجراءات اإلثبات:
البينات الفمسطيني( ،)1فيجكز لمقاضي بعد األمر
كىذا ما أجازتو المادة السادسة مف قانكف ٌ

بإجراء معيف أف يعدؿ عنو كال ينفذه ،إذا طرأت ظركؼ تبرر ىذا العدكؿ( ،)2كيككف ذلؾ في حاؿ

اقتناعو بعدـ جكىرية ىذا الدليؿ أك انتاجيتو ،أك في حاؿ تـ تقديـ دليؿ آخر إلى القاضي يغني عف
اإلجراء كاقتنع بو القاضي ،كلكف القاضي ممزـ ببياف األسباب التي بناء عمييا عدؿ عف اإلجراء،
كال ضركرة لبياف األسباب إذا كاف األمر باإلجراء كاف بناء عمى قرار القاضي مف تمقاء نفسو(،)3
كيستثنى مف ذلؾ إذا كاف العدكؿ عف اإلجراء يؤدم إلى الفصؿ في حؽ مف الحقكؽ المتنازع
عمييا(.)4
رابعاً :لمقاضي حرية تقدير الدليل :ونتيجة لذلك:
 -1لمقاضي السمطة المطمقة في تقدير الدليؿ المقدـ إليو في الدعكل؛ لكف ال يبني حكمو إال عمى
الدليؿ الذم يطمئف إليو كجدانو كشعكره ،كلمقاضي كىك في مقاـ المكازنة بيف أدلة اإلثبات كأدلة
النفي في الدعكل أف يأخذ بعضيا كيطرح البعض اآلخر كال يخضع في ذلؾ لرقابة محكمة
النقض( ،)5ما لـ تكف حجية الدليؿ كقكتو محددة قانكنان ،فينا يخضع لرقابة محكمة النقض.
 -2لمقاضي في تقدير األدلة أف يكازف بينيا مفضبلن بعضيا عمى بعض فيقضي بما اطمئف بو
كيطرح ما عداه ،دكف رقابة عميو مف محكمة النقض كىك ليس ممزمان ببياف أسباب ترجيح دليؿ
عمى آخر ،كال بالرد استقبلالن عمى األدلة التي لـ يأخذ بيا( ،)6كلكنو ممزـ ببياف أسباب طرح
الدليؿ كخاصة إذا كاف الدليؿ ىك كسيمة الدفاع الكحيدة لمخصـ في الدعكل.
 -3لقاضي المكضكع سمطة تقدير كفاية األدلة التي يقيـ عمييا قضاءه دكف رقابة محكمة النقض،
ما دامت ىذه األدلة تؤدم إلى النتيجة التي استخمصيا منيا(.)7

) f1حُث وصج عًٍَ -2 :جىش ٌٍمحىمت ،أ -أن حعدي عما أمسث به مه إجساءاث اإلثباث إذا طسأث ظسوف حبسز هرا اٌعدوي nب -أال حأخر
بىخُجت اإلجساء اٌرٌ أمسث ٌه -1 nفٍ اٌحاٌخُه اٌعابمخُه عٍُها أن حبُه أظباب ذٌه فٍ لسازهاn
(  )2محمد حسف قاسـ ،مبادئ اإلثبات في المكاد المدنية كالتجارية ،ص.132
( )3

أسامة الركبي ،مرجع سابؽ ،ص.67

( )5

أسامة الركبي ،مرجع سابؽ ،ص.75

( )7

فتحي كالي ،مرجع سابؽ ،ص.128

( )4

فتحي كالي ،المبسكط في قانكف القضاء المدني ،عممان كعمبلن ،ص.129

( )6

فتحي كالي ،مرجع سابؽ ،ص.127
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خامساً :سمطة القاضي بقبول الطمب أو رفضو:
لمقاضي أيضان سمطة تقديرية كاسعة في تحديد مدل إمكانية الحكـ بقبكؿ طمب اإلحالة لمتحقيؽ
إلثبات كاقعة يجكز إثباتيا بشيادة الشيكد أك رفضو ،إما ألف الكقائع ال تصمح لئلثبات بالشيادة ،أك
لعدـ جدكل ىذه الكسيمة كلكجكد أدلة تكفي لتككيف قناعة القاضي ،كالقاضي ممزـ ببياف أسباب

الرفض).f1
المطمب الثاني
تعريف السمطة التقديرية لمقاضي ونطاقيا
في الكاقع ليس الباحث بصدد الخكض في تفاصيؿ تعريؼ السمطة التقديرية لمقاضي حيث إنو
ليس مجاؿ ىذه الدراسة بشكؿ أساس ،كانما سيتـ اإلشارة إلى التعريؼ حسب ما كرد في الكتب
العممية المتاحة ،كذلؾ بعيدان عف اإلطالة غير المفيدة لمدراسة .مع العمـ أ ٌف الدراسة ستقصد السمطة
()2

التقديرية لمقاضي المدني لما ليا اختبلؼ عف السمطة التقديرية لمقاضي الجنائي

أك اإلدارم.

فقد عرؼ البعض السمطة التقديرية لمقاضي بأنيا " :النشاط الذىني الذم يقكـ بو القاضي ،مف
خبلؿ تقديره لكاقع النزاع ،كمف ثـ إعطاء الكصؼ القانكني لمعطيات ىذا الكاقع أم فيـ القانكف
كاعماؿ أثره"(.)3
كعرفيا آخر بأنيا" :تمكيف القاضي لمكصكؿ إلى حكـ أك قرار أك اإلجراء المناسب بما يتفؽ مع
مقصد الشارع مف خبلؿ إعماؿ نظره فيما يعرض عميو؛ مما ال نص فيو أك كاف النص فيو
محتمبلن"(.)4
كعرفيا ثالث بأنيا" :النشاط الذىني الذم يقكـ بو ىذا القاضي في فيـ الكاقع المطركح عميو،
كاستنباط العناصر التي تدخؿ ىذا الكاقع في نطاؽ قاعدة قانكنية معينة ،يقدر أنيا ىي التي تحكـ
النزاع المطركح عميو ىذا النشاط كعبلقتو بالكاقع كالقانكف"(.)5

( )1

أسامة الركبي ،مرجع سابؽ ،ص.226

( )3

رائد زيدات ،المرجع السابؽ ،ص.20

( )5

نبيؿ إسماعيؿ عمر ،سمطة القاضي التقديرية في المكاد المدنية كالتجارية ،ص.89

( )2

صميحة يحياكم ،السمطة التقديرية لمقاضي الجنائي ،ص,.20

( )4

قركؼ مكسى ،مرجع سابؽ ،ص.39

2

كرغـ أف التعاريؼ المذككرة تقترب مف مضمكف السمطة التقديرية؛ إال أف الباحث يميؿ إلى
التعريؼ األخير لما يتمتع بو مف شمكلية ككضكح.
كتثبت السمطة التقديرية لمقاضي المدني كغير المدني عمى حد سكاء ،كال يختمؼ معنى
السمطة التقديرية مف مجاؿ إلى آخر ،كانما يككف االختبلؼ في مدل ىذه السمطة مف قانكف إلى
آخر(.)1
فالقاضي المدني يتمتع بسمطة تقديرية كاسعة جدان في نطاؽ نظرية العقد كخاصة مف حيث
نشكء االلتزاـ كتكافر صحتو كأركانو ،كما يقدر القاضي العكارض التي تعترض تنفيذ ىذا االلتزاـ
كالمسئكلية الناشئة عف اإلخبلؿ بااللتزاـ في كافة عناصرىا ،كما تثبت السمطة التقديرية في مجاؿ
المسئكلية التقصيرية ،كفي مجاؿ اإلثبات يتمتع القاضي بسمطة تقديرية في تقدير األدلة كبياف
حجيتيا( .)2كلكف ما ىك مصدر ىذه السمطة كما ىي ضكابطيا؟ ىذا ما سيتـ بيانو بالقدر البلزـ
لغايات الدراسة.

المطمب الثالث
أساس سمطة القاضي التقديرية
تباينت االتجاىات الفقيية التي سعت لتحديد أساس السمطة التقديرية لمقاضي أك مصدر ىذه
أف المشرع أدرج قكاعد قاطعة تحدد
السمطة ما بيف منكر تمامان لكجكد ىذه السمطة عمى أساس ٌ
نطاؽ ىذه السمطة كحدكد القاضي التي ال تترؾ لو مجاؿ إلعماؿ السمطة التقديرية إال في حاالت

نقص التشريع ،كما بيف معترؼ بجزء مف التقدير كبيف ما يرل ضركرة منح القاضي السمطة
التقديرية(.)3
()4
أف
أف المشرع  ،فرض حمكالن جبرية بما يكحي ٌ
كييرجع البعض أساس السمطة التقديرية إلى ٌ

أف القاضي يممؾ
العمؿ القضائي ال يخرج عف فرضيف اثنيف ،األكؿ :تقديرم ،كالثاني :مقيد ،أم ٌ

السمطة التقديرية إذا أعطى المشرع حمكالن تخييرية لممسألة محؿ النزاع ،كبالمقابؿ ال يممكيا حياؿ
الحمكؿ الجبرية المفركضة مف المشرع ،كال يمكف التسميـ بيذا القكؿ حيث إ ٌف السمطة التقديرية ال
( )1

عبد هللا خميؿ الفرا ،سمطة القاضي التقديرية في ظؿ قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية الفمسطيني ،رسالة دكتكراه ،ص.13

( )3

رائد زيدات ،مرجع سابؽ،ص.21

( )2

نبيؿ إسماعيؿ عمر ،مرجع سابؽ،ص.90

( )4

رائد زيدات ،مرجع سابؽ ،ص.19
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تعمؿ مجردة عف السمطة المقيدة ؛ بؿ مرافقة ليا ،كما أنو يجعؿ السمطة التقديرية مرتبطة
بالنصكص ،ككذلؾ فيذا القكؿ يعتمد عمى كضكح النصكص بينما ىناؾ نصكص مبيمة بحاجة إلى
تفسير(.)1
أف أساس سمطة القاضي التقديرية يرجع إلى ضركرة إعطاء الفعالية ألثر القاعدة
كيمكف القكؿ ٌ

القانكنية المكضكعية ،كىذه الفعالية ؛ لكي تنطمؽ كتشبع مصالح األفراد البد أف ينطؽ بيا القاضي
في حكـ أك عمؿ قضائي ،كلكي يفعؿ ذلؾ البد مف قيامو بنشاط ذىني لمتأكد مف تحقؽ مقتضيات
إعماؿ ىذا األثر القانكني ،كمف عناصر النشاط الذىني تأكيد صحة الكقائع كككنيا منتجة أك غير
منتجة كككنيا مطابقة أك غير مطابقة لمنمكذج التشريعي اآلمف في القاعدة القانكنية المكضكعية(.)2
كىناؾ مف يرل أف أساس السمطة التقديرية لمقاضي يكمف في رغبة المشرع في ترؾ األمر
لمقاضي في حاالت بأنو األقدر عمى تحديد الحؿ بالنسبة لمحالة الكاقعية(.)3
كالنشاط التقديرم الذم يمارسو القاضي ال ينصب عمى القانكف ،كانما عمى كاقع ىذا القانكف،
كألنو تقديرم لمقاضي كيمارسو القاضي بدكف رقابة عميو كأصؿ عاـ ،كاف لزامان أف يككف مقيدان
ببعض الضكابط كىذا ما سيتـ بيانو:
أوالً :مضمون النشاط التقديري
يطرح النزاع أماـ القضاء بصكرة مركز قانكني متنازع عميو ،كيطمب صاحبو حسمو بتطبيؽ حكـ
إف كؿ قاعدة قانكنية تتككف مف عنصريف :عنصر الكاقعة األصمية كعنصر
القانكف عميو ،حيث ٌ

حكـ القانكف عمى ىذه الكاقعة كىك ما ييعرؼ بالحؿ(.)4

فميمة القاضي تتمثؿ في إجراء المكازنة بيف المصالح المختمفة التي تحتكييا القاعدة القانكنية،

ألف ميمة القاضي ليست الخضكع األعمى لمقانكف؛ بؿ الخضكع الكاعي لو(.)5
فكعاء النشاط التقديرم لمقاضي ىك كاقع كقانكف ،ىذا الكاقع يعمؿ القاضي بصدده نشاطان ذىنيان
في كصؼ كقائع النزاع النمكذجية الكاردة في النص التشريعي ،كيتـ ذلؾ مف خبلؿ نشاط ذىني في
كصؼ كقائع النزاع المطركح كصفان قانكنيان يسمح بإعماؿ األثر القانكني الكارد في نص القانكف(.)1
( )1
( )2

عبد هللا خميؿ الفرا ،مرجع سابؽ،ص.15
أحمد ىندم ،مرجع سابؽ ،ص.133

 3عبد اهلل اٌفسا ،مسجع ظابك صn27

( )4
( )5

أحمد محمكد سعد ،مفيكـ السمطة التقديرية لمقاضي المدني ،مشار إليو لدل قركؼ الزيف ،مرجع سابؽ ،ص.40

نبيؿ إسماعيؿ عمر ،مرجع سابؽ ،ص.127

26

ثانياً :ضوابط التقدير
فإف
إف االتفاؽ عمى أف السمطة التقديرية ىي نشاط ذىني يقكـ بو القاضي لمكصكؿ إلى الحقيقة ٌ
ٌ

ىذا ال يعني إطبلؽ العناف لمقاضي دكف أم ضكابط تضمف عدـ تعسؼ القاضي ألف القاضي بشر
غير معصكـ ،كسيتحدث الباحث عف ضكابط التقدير فيما يخص قكاعد قانكف اإلثبات كىذه
الضكابط تتمثؿ فيما يمي:
 ضرورة التزام القاضي بإثبات الواقع عمى ضوء قواعد قانون اإلثبات ،ومن ذلك: .1االلتزاـ بأدلة اإلثبات التي حددىا القانكف ،فميس لمقاضي إثبات كقائع الدعكل بأدلة خارجة
عف التي حددىا القانكف(.) 2
 .2بناء الحكـ عمى أساس ما قي ٌدـ في الدعكل مف أدلة كأصؿ عاـ ،فالقاضي ممزـ بما يقدمو
الخصكـ مف أدلة إثبات عمى دعكاىـ ،كليس لو الحكـ بناء عمى أدلة لـ تقدـ ،كما ليس لو

أف يدؿ الخصـ عمى دليؿ معيف ليثبت دعكاه بمقتضاه ،فمف لـ يقدـ دليبلن عمى دعكاه
ييعتبر عاج انز كتيرد دعكاه لعدـ كفاية األدلة أك لعدـ كجكدىا(.)3

 .3أف تككف الكاقعة مما يجكز إثباتيا قانكنان ،فبل تككف مخالفة لمنظاـ العاـ أك اآلداب كإثبات
ديف أساسو لعب القمار(.)4
 .4عدـ إجبار الخصـ عمى تقديـ دليؿ ضد نفسو ،إال ما استثني بنص خاص كخاصة فيما
يتعمؽ بجكاز إجبار الخصـ عمى تقديـ ما تحت يده مف مستندات بيدؼ حسـ النزاع(.)5
 .5عدـ جكاز أف يصنع الخصـ دليبلن لنفسو ،فبل يجكز لمخصـ أف يقدـ دليبلن صنعو لنفسو
ككرقة أك قكؿ أك فعؿ صادر عنو ،فبل يصدؽ المدعي بقكلو كال بيمينو إال إذا كاف ىذا
بناء عمى طمب مف خصمة (اليميف الحاسمة)(.)6
اليميف ن

( )1

قركؼ مكسى ،مرجع سابؽ ،ص.42

( )2

البينات الفمسطيني.
كىي طرؽ اإلثبات المحددة في المادة ( )7مف قانكف ٌ
حسيف رجب محمد مخمكؼ ،السمطة التقديرية لمقاضي في قانكف المرافعات المدنية كقانكف اإلثبات.97 ،

( )5

البينات الفمسطيني.
المادة ( )28مف قانكف ٌ
حسيف رجب مخمكؼ ،مرجع سابؽ ،ص.97

( )3
( )4

( )6

نقض مصرم رقـ 674سنة 46ؽ جمسة 1979/2/28س 30ع 1ص ،647سعيد شعمة ،قضاء النقض في اإلثبات ،ص.27
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 .6عدـ جكاز اإلثبات بدليؿ في غير أحكالو التي أجازىا القانكف ،فبل يجكز إثبات التصرؼ
المدني الذم يجاكز النصاب إال بالكتابة ،كعميو ال يممؾ القاضي قبكؿ إثبات مثؿ ىذا
التصرؼ بالشيادة مثبلن ،إال إذا نص القانكف عمى خبلؼ

ذلؾ(.)1

 .7احتراـ القكاعد المتعمقة بتكزيع عبء اإلثبات بيف الخصكـ ،حيث إ ٌف المشرع حدد مسألة
عبء اإلثبات فنص عمى " :عمى الدائف إثبات االلتزاـ كعمى المديف إثبات التخمص

منو( ،)2كيخضع القاضي في ىذه المسألة لرقابة محكمة النقض ككنو مف مسائؿ القانكف
ال الكاقع(.)3
 .8إعبلف األحكاـ الصادرة بإجراءات اإلثبات ،يجب عمى القاضي عند الحكـ باتخاذ إجراء
معيف في اإلثبات أف يعمـ أطراؼ الدعكل بيذا اإلجراء ،كتعييف يكـ لسماع الشاىد ،كذلؾ
كبيناتيـ كأكجو دفاعيـ(.)4
ليتسنى لمخصكـ تجييز أكراقيـ ٌ

 .9طرح الدليؿ لممناقشة بيف الخصكـ ،كذلؾ تحقيقان لمبدأ المكاجية فالقاضي ممزـ بطرح أم
دليؿ يأخذه إلى الخصكـ لمناقشتو كتفنيده.
 .10مراعاة اإلجراءات الخاصة بطرؽ اإلثبات المختمفة ككيفية تحقيقو
البينات
 منع القاضي الحكم بعممو الشخصي :كىذا ما نصت عميو المادة األكلى مف قانكف ٌالفمسطيني ،فميس لمقاضي أف يعتمد في حكمو عمى معمكماتو الشخصية عف الكاقعة ،ألف

أف الخصـ مف حقو تفنيد ىذه المعمكمات؛ مما يجعؿ القاضي خصمان في
مقتضى ذلؾ ٌ

النزاع(.)5

 مراعاة مبدأ حياد القاضي :عمى النحك الذم تـ بيانو مفصبلن في مكضعو.ىكذا نككف قد بينا بشكؿ مكجز مفيكـ السمطة التقديرية كنطاقيا كمضمكف التقدير كضكابطو
كاآلف سكؼ يتـ الحديث عف سمطة القاضي في أدلة اإلثبات الممزمة.
 التسبيب :يعتبر التسبيب مف أىـ ضكابط التقدير ،حيث أف القاضي يذكر في منطكؽ حكمةاألسباب التي بنى عمييا حكمو.
( )1

البينات الفمسطيني.
المادة ( )68مف قانكف ٌ
البينات الفمسطيني.
المادة ( )2مف قانكف ٌ

( )4

حسيف رجب مخمكؼ ،مرجع سابؽ ،ص.99

( )2
( )3

طعف مصرم رقـ 1076سنة 57ؽ جمسة 1990/5/10س37ص ،734سعيد شعمة ،مرجع سابؽ ،ص.44

( )5

نقض مدني فمسطيني رقـ  118لسنك  2009جمسة  ،2012/4/30أكرـ كبلب ،أحكاـ كمبادئ محكمة النقض ،ص.5
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 اتباع المبادئ والمعايير القانونية والقواعد الخاصة بالترجيح :كمف ضكابط التقدير أيضان التزاـالقاضي في حكمة بالمبادئ كالمعايير الخاصة بالترجيح ،كقد اشتممت مجمة االحكاـ العدلية
عمى جممة مف قكاعد الترجيح التي ييتدم بيا القاضي عند كجكد أدلة متشابية ،كىذه القكاعد
سارية المفعكؿ كلـ تمغى كسيتـ التعرض ليا في سياؽ البحث.

المبحث الثاني
سمطة القاضي في أدلة اإلثبات الممزمة غير القاطعة
تنقسـ أدلة اإلثبات إلى تقسيمات عده بحسب الزاكية التي ينظر إلييا في التقسيـ( ،)1فقد
تككف مباشرة تنصب عمى الكاقعة المراد إثباتيا مباشرة كالكتابة كالشيادة المباشرة كالمعاينة كالخبرة،
كقد تنصب عمى الكاقعة المراد إثباتيا بشكؿ غير مباشر أم ترد عمى كاقعة أخرل بديمة عف الكاقعة
المباشرة كما في القرائف كالشيادة غير المباشرة ،كتنقسـ مف زاكية أخرل إلى أدلة مييأة كغير مييأة،
كالمييأة ىي األدلة المعدة مسبقان كالكتابة كالقرائف القانكنية ،كعكس ذلؾ غير المييأة كىي تشمؿ
باقي أدلة اإلثبات ،كـ تنقسـ أيضا إلى أدلة أصمية كأدلة تكميمية ،كأدلة مطمقة كأخرل محدكدة،
كأخي انر كىك الميـ تنقسـ إلى أدلة ذات حجية ممزمة كأدلة ذات حجية غير ممزمة ،حيث يتضح دكر
القاضي مف خبلؿ ىذا التقسيـ األخير.
كالمقصكد باألدلة ذات الحجية الممزمة ىي األدلة التي حدد القانكف قكتيا في اإلثبات كألزـ
القاضي كالخصكـ عمى حد سكاء بااللتزاـ بقكتيا كحجيتيا في اإلثبات ،كمف ىذه األدلة ما ىي أدلة
غير قاطعة كالكتابة كاإلقرار ،كمنيا أدلة قاطعة كاليميف الحاسمة ،فبل يجكز لمقاضي إعطاء ىذه
األدلة قكة أكثر أك أقؿ مف التي منحيا إياىا القانكف ،بمعنى عدـ إعطاء القاضي سمطة تقديرية
حياؿ حجية الدليؿ الممزـ ،كالسؤاؿ ىؿ القاضي محركـ مف السمطة التقديرية بخصكص أدلة
أف لو سمطة تقديرية؟ كأيف يككف مجاؿ ىذه السمطة؟ كىؿ تتفاكت السمطة
اإلثبات الممزمة؟ أـ ٌ
التقديرية لمقاضي مف دليؿ إلى آخر؟ ىذا ما سكؼ يتضح مف خبلؿ استعراض سمطة القاضي في

أدلة اإلثبات الممزمة غير القاطعة ،كذلؾ مف خبلؿ تقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبيف ،األكؿ :الدليؿ
الكتابي ،كالثاني :اإلقرار.
( )1

انظر السنيكرم لممزيد مف التفاصيؿ حكؿ تقسيمات طرؽ االثبات ،ج،2ص 98كما بعدىا ،ككذلؾ سمير تناغك حيث يضيؼ عمى

التقسيمات المذككرة الطرؽ األصمية ك التكميمية ،كالطرؽ االحتياطية كغير احتياطية ،راجع ص ،102المرجع السابؽ.
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المطمب األول
الدليل الكتابي
عدة
كتككف الكتابة المعدة بقصد اإلثبات مكتكبة عادة في كرقة ،كلكف مع التطكر ظيرت أشكاؿ ٌ

لمكتابة بخبلؼ الكرؽ كالكتابة اإللكتركنية كما شابو ،فمـ يعد لفظ الكرقة دقيقان لمتعبير عف أداة

()1
الكتابة ؛ لذا يرل البعض  ،استخداـ لفظ المحرر لمتعبير عف الدليؿ الكتابي سكاء أكاف معدان

مسبقان لئلثبات أـ غير ذلؾ ،كما يستخدـ البعض لفظ السند( ،)2لمتعبير عف الدليؿ الكتابي كىذا
البينات ،كقد تباينت التشريعات العربية في تسمية
المفظ الذم استخدمو المشرع الفمسطيني في قانكف ٌ
الدليؿ الكتابي ،فقد أطمؽ المشرع المصرم لفظ "المحررات" ،بينما أطمؽ عميو المشرع التكنسي

تعبير "الحجج المكتكبة" ،كعبر عنو المشرع الككيتي ب "األكراؽ" ،كعالج المشرع األردني األدلة
الكتابية تحت اسـ "اإلسناد" ،أما المشرع الجزائرم فقد أطمؽ لفظ العقد الرسمي كالعقد العرفي(.)3
 ويري الباحث أ ٌف استخداـ المشرع الفمسطيني لفظ السند غير دقيؽ حيث إ ٌف السند يعني الكرقة()4
أف الدليؿ
المعدة لئلثبات ،أم الدليؿ المييأ  ،كال يشمؿ الدليؿ الكتابي غير المعد لئلثبات ،كبما ٌ

فإف إطبلؽ لفظ السند ال يشمؿ الدليؿ غير المييأ ،كبالتالي
الكتابي يشمؿ الدليؿ المييأ كغير المييأ ٌ
أف لفظ السند يستعمؿ لمداللة عمى سبب الحؽ أك
ال تصح تسمية الدليؿ الكتابي بالسند ،كما ٌ

كيحبذا
مصدره أم عمى الكاقعة ذاتيا ال عمى أداة إثباتيا فيقاؿ" :الحيازة في المنقكؿ سند الممكية" ي

لك سمؾ المشرع الفمسطيني مسمؾ المشرع المصرم في قانكف اإلثبات( ،)5حيث استخدـ لفظ
المحرر ،حيث إ ٌف لفظ المحرر أعـ مف لفظ السند فيعطي معنى المحرر المعد لئلثبات كغير

المعد ،كلذا يكصي الباحث المشرع الفمسطيني بتعديؿ المكاد التي كرد بيا لفظ السند أك السندات
كاستبداليا بمفظ المحرر أك المحررات.
 كفيما يمي سكؼ يستعرض الباحث حجية الدليؿ الكتابي كسمطة القاضي في تقديره كؿ في فرعمستقؿ:
( )1

محمد حسيف منصكر ،مرجع سابؽ،ص.56

( )3

قركؼ مكسى ،مرجع سابؽ ،ص.53

( )2

السنيكرم ،مرجع سابؽ،ص.105

( )4

السنيكرم  ،مرجع سابؽ،ص.105

( )5
البينات الفمسطيني رقـ ( )4لسنة 2001ـ ،بينما كرد لفظ "المحررات الرسمية"
كرد لفظ السندات الرسمية كعنكاف لمفصؿ األكؿ مف قانكف ٌ
كعنكاف لمفصؿ األكؿ مف قانكف اإلثبات المصرم رقـ ( )25لسنة 1968ـ.
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الفرع األول
حجية الدليل الكتابي
البينات الفمسطيني عمى" :األدلة الكتابية ىي -1 :السندات الرسمية
تنص المادة ( )8مف قانكف ٌ
(.)1

 -2السندات العرفية  -3السندات غير المكقع عمييا"

أف القانكف الفمسطيني قد حصر األدلة الكتابية في ثبلثة أنكاع كىي
يتبيف مف ىذا النص ٌ

السندات الرسمية كالسندات العرفية كالسندات غير المكقع عمييا ،كذلؾ بخبلؼ القانكف المصرم
الذم تكمـ عف األدلة الكتابية كحصرىا في المحررات الرسمية كالمحررات العرفية كأشار لغير المكقع
عمييا ضمف المحر ارت العرفية ،كفيما يمي يستعرض الباحث األنكاع الثبلثة لؤلدلة الكتابية كحجية
كؿ نكع ثـ يٌبيف سمطة القاضي التقديرية حياؿ كؿ نكع:

أوالً :حجية السندات الرسمية:

البينات الفمسطيني بأنيا" :السندات
ٌعرفيا المشرع الفمسطيني في المادة التاسعة مف قانكف ٌ

الرسمية ىي التي ينظميا المكظفكف العمكميكف كمف في حكميـ الذيف مف اختصاصيـ تنظيميا
كيصدقيا المكظفكف العمكميكف كمف
طبقاٌ لؤلكضاع القانكنية ،أما السندات التي ينظميا أصحابيا
ٌ
في حكميـ الذيف مف اختصاصيـ تصديقيا طبقان لمقانكف فتيعتبر رسمية مف حيث التاريخ كالتكقيع

فقط"(.)2

عرفيا المشرع المصرم في المادة العاشرة مف قانكف اإلثبات المصرم حيث تنص عمى
في حيف ٌ

"المحررات الرسمية ىي التي يثبت فييا مكظؼ عاـ أك شخص مكمؼ بخدمة عامة ما تـ عمى يديو أك
ما تمقاه مف ذكم الشأف ،كذلؾ طبقان ألكضاع القانكف كفي حدكد سمطتو كاختصاصو ،فإذا لـ تكسب ىذه
المحررات صفة رسمية ،فبل يككف ليا إال قيمة المحررات العرفية متى كاف ذكم الشأف قد كقعكىا
بإمضاءاتيـ أك بأختاميـ أك ببصمات أصابعيـ"(.)3

( )1

يختمؼ القانكف المصرم عف الفمسطيني ،حيث إف القانكف المصرم قد كضع تحت عنكاف األدلة الكتابية فصميف الفصؿ األكؿ المحررات

الرسمية كالفصؿ الثاني المحررات العرفية ،كلـ يذكر المستندات غير المكقع عمييا كما فعؿ المشرع الفمسطيني ،كلكف المشرع المصرم قد

البينات المصرم ،كيرل الباحث أف تنظيـ المشرع الفمسطيني أدؽ
أكردىا ضمف الفصؿ الثاني "المحررات العرفية" في المادة( )17مف قانكف ٌ
مف نظيره المصرم حيث إف دفاتر التجار تختمؼ عف السندات العرفية مف حيث اشتراط التكقيع كمف حيث نطاؽ حجيتيا.

( )2
( )3

طعف مدني فمسطيني رقـ  292لسنة  2005جمسة  ،2006/4/3أكرـ كبلب ،مرجع سابؽ ،ص.8

قانكف اإلثبات المصرم رقـ 25لسنة .1968

12

 التعميق عمى النصوص السابقة ورأي الباحث:البينات الفمسطيني مع المادة العاشرة مف قانكف
بمقارنة المادة التاسعة كالعاشرة مف قانكف ٌ

أف القانكف الفمسطيني قد فرؽ بيف السندات التي ينظميا المكظفكف
اإلثبات المصرم ،يجد الباحث ٌ
العمكميكف كمف في حكميـ كالتي تدخؿ ضمف اختصاصاتيـ حسب القانكف ،كبيف السندات التي

كيصدقيا المكظفكف العمكميكف ،بينما لـ يجد الباحث ىذه التفرقة في القانكف
ينظميا أصحابيا
ٌ

المصرم ،الذم اعتبر كبل النكعيف مف ضمف السندات الرسمية طالما استكفى الشركط المحددة

قانكنان ،كأعطاىا ذات الحجية ،ككذلؾ أخضعيا لنفس المصير في حاؿ فقدت صفة الرسمية فتمحؽ
بالمحررات العرفية ،أما التفرقة التي نص عمييا القانكف الفمسطيني فإنو يترتب عمييا النتائج التالية:
 -1اختبلؼ حجية السندات المعدة مف قبؿ المكظفيف العمكمييف كمف في حكميـ عف السندات المعدة
مف قبؿ أصحابيا ،كالتي يقكـ المكظفكف العمكميكف كمف في حكميـ بتصديقيا ،كقصر حجية
األخيرة مف حيث اعتبارىا رسمية عمى التكقيع كالتاريخ فقط.
 -2لـ تحدد المادة ( )9مف القانكف الفمسطيني حجية البيانات التي تحتكييا السندات المصدؽ عمييا
مف قبؿ المكظفيف العمكمييف كمف في حكميـ في حاؿ مكافقتيا لمشركط القانكنية ،كىذا يؤدم إلى
اختبلؿ السند نفسو كحدكث تضارب في حجية السند ،بينما يجد الباحث أ ٌف المشرع المصرم قد

اعتبرىا محررات رسمية سكاء نظميا المكظفكف العمكميكف بأنفسيـ أك عرضت عمييـ مف ذكم
الشأف كذلؾ عمى حد سكاء .كمع ذلؾ فإف المشرع المصرم قد أجاز لممتضرر الطعف فيما يعرض
عمى المكظؼ مف قبؿ ذكم الشأف كيقكـ بالتصديؽ عميو بإثبات العكس كدكف حاجة لمطعف
بالتزكير ،لكنو اعتبرىا جزنءا ال يتج أز مف السند الرسمي كبذات الحجية(.)1
 -3التفرقة الكاردة في القانكف الفمسطيني تؤدم إلى كجكد تناقض كعدـ انسجاـ بيف المادة ( )9كالمادة
( ،)11كالتي تنص عمى "السندات الرسمية حجة عمى الكافة بما دكف فييا مف أمكر قاـ بيا
محررىا في حدكد ميمتو ،أك يكقعت مف ذكم الشأف في حضكره ما لـ يثبت تزكيرىا بالطرؽ المقررة
أف ىذه المادة تتطابؽ مع نص المادة ( )11مف قانكف اإلثبات المصرم ،كلكنيا
قانكنان" ييبلحظ ٌ
أف السندات الرسمية تتمتع
تتناقض مع ما قرره المشرع الفمسطيني في المادة ( )9مف حيث اعتبار ٌ

بحجية مطمقة ،كقد ساكل المشرع بيف السندات المعدة مف قبؿ المكظفيف العمكمييف كبيف السندات

( )1

سمير تناغك ،مرجع سابؽ ص,.144
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التي يقدميا ذكك الشأف لممكظؼ كيقكـ ىك بالتصديؽ عمييا ،كىذا تناقض صريح مع نص المادة
أف السندات المصدقة مف المكظؼ ال تيعتبر رسمية ،كبالتالي ال حجية ليا إال
( )9التي اعتبرت ٌ
بالنسبة لمتكقيع كالتاريخ فقط ،كما يظير التناقض في العبارات حيث استخدـ المشرع الفمسطيني في

المادة ( )9عبارة "أصحابيا" ،بينما استخدـ عبارة "ذكم الشأف" في المادة ( ،)11كىذا يدؿ عمى أنو
قد أخذ ىذه المادة عف المشرع المصرم كما ىي دكف م ارعاة لمتناقض بينيا كبيف المادة (.)9
 -4ال يكجد أىمية عممية لمتفرقة الكاردة في المادة ( )9طالما أنو يجكز الطعف بالتزكير في كبل
النكعيف ،كيجكز كذلؾ لمغير إثبات عكس بيانات السندات الرسمية بكافة طرؽ اإلثبات ،كىك
المقصكد بالحماية(.(1
كيرل الباحث لكؿ ما سبؽ أنو ليس ىناؾ ضركرة ليذه التفرقة الكاردة في القانكف الفمسطيني
كيكصي المشرع الفمسطيني بتعديؿ المادة ( )9كالغاء المادة ( )10كدمجيا في المادة ( )9لتصبح
بنفس نص المادة ( )10مف القانكف المصرم لما فيو تبلفي لمعيكب المذككرة كالتي تؤدم إلى كحدة
السندات في كمتا الحالتيف(.)2
البينات الفمسطيني
كقد تكممت المادة ( )11مف قانكف ٌ

()3

عف حجية السندات الرسمية حيث

نصت عمى" :السندات الرسمية حجة عمى الكافة بما دكف فييا مف أمكر قاـ بيا محررىا في حدكد
ميمتو ،أك كقعت مف ذكم الشأف في حضكره ما لـ يثبت تزكيرىا بالطرؽ المقررة قانكنان".
فإذا ما تحرر السند حسب الكيفية التي حددىا القانكف فإنو يككف بيذه المثابة حجة عمى الناس
كافة سكاء بيف أطرافو أك بالنسبة لمغير ما لـ يطعف فيو بالتزكير ،كىذا ما نصت عمية المادة ()11
بأف قرينة الرسمية مبلزمة ليا ،كأ ٌف ىذه القرينة
السابؽ ذكرىا ،فالسندات الرسمية تمتاز عف غيرىا ٌ
تيكحي بالثقة فبل يجكز إثبات عكس ما جاء بيا كأنيا تمثؿ حجو بذاتيا دكف حاجة لئلقرار بيا(.)4

)  f1طعه مدوٍ مصسٌ زلم  ،527جٍعت h26مازض 2977hض ق  ، 3ص ،697مىلع محىمت اٌىمض اٌمصسَتn
(  )2كىذا ما سارت عميو معظـ التشريعات العربية ،فمـ يجد الباحث تفرقة بيف ما يكثؽ بمعرفة المكظؼ العاـ أك المكمؼ بخدمة عامة تحت
سمعو كبصره كبيف ما يتمقاه مف ذكم الشأف كيصادؽ عميو تحت سمعو ال بصره ،لـ يجد ىذه التفرقة إال في القانكف الفمسطيني :فقد كرد في

البينات السكرم في المادة( )5فقره( .......")1ما تـ عمى يديو أك تمقاه مف أكلي الشأف" .ككذلؾ التقنيف المدني العراقي في المادة
قانكف ٌ
( ....." ) 450ما تـ عمى يديو أك تمقاه مف ذكم الشأف" ككذلؾ التقنيف المدني لممممكة الميبية المتحدة في المادة ( ....")377ما تـ عمى يدية
أك ما تمقاه مف ذكم الشأف .كىكذا كجد التطابؽ المفظي بيف الكثير مف التقنيات العربية ،السنيكرم ،مرجع سابؽ ،ىامش ص.113 ،112

( )3
( )4

تقابؿ ىذه المادة المادة( )11مف قانكف اإلثبات المصرم بنفس النص.
سامي محمكد مصطفى مقداد ،مرجع سابؽ ،ص.71
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كذلؾ يجب أف يتسـ السند الرسمي بالسبلمة كالصحة ظاىريان ،كأف يدؿ مظيره عمى ذلؾ ،أم
خمكه مف التشطيب كالتحشير كالمحك كاإلضافة ،فإف ظير لممحكمة كجكد أم مظير يعيبو جاز ليا
كمف تمقاء نفسيا استبعاد السند أك االنتقاص مف قيمتو في اإلثبات ،كىذا ما نصت عميو المادة
البينات الفمسطيني( ،)1كقد قرر المشرع في ىذه المادة حكميف:
( )38مف قانكف ٌ

أف السندات الرسمية حجو عمى الناس كافو ،سكاء فيما بيف أطرافو أك بالنسبة لمغير.
األولٌ :

أف السندات الرسمية حجو بما دكف بيا مف بيانات قاـ بيا محررىا في حدكد كظيفتو أك
والثانيٌ :
كقعت مف ذكم الشأف ما لـ يتبيف تزكيرىا.

كيقصد بالغير كؿ شخص أك جية ليست طرفان في السند بما في ذلؾ الخمؼ الخاص "الدائف
ي

أك الشريؾ" ،كلكف ىناؾ مف الغير مف ال تسرم بحقو ىذه الحجية كىك مف قاـ بتسجيؿ سنده أكالن
كىك ما يعرؼ بقاعدة األسبقية في التسجيؿ ،كىنا يفترض كجكد عقدم شراء لذات العقار فتككف
األفضمية لمف سجؿ أكالن حتى لك كاف عقده الحؽ لمف لـ يسجؿ عقده ،فبل يستطيع مشترم العقار
الذم لـ يسجؿ االحتجاج بعقده في مكاجية المشترم الذم سجؿ عقده(.)2
كالسندات الرسمية حجو بما دكف بيا مف بيانات قاـ بيا محررىا في حدكد كظيفتو أك كقعت مف
ذكم الشأف ما لـ يتبيف تزكيرىا ،كىذا ما أكدت عميو محكمة النقض الفمسطينية( ،)3كمحكمة النقض
المصرية(.)4
كقد فرؽ المشرع بيف نكعيف مف البيانات الكاردة في السند الرسمي مف حيث الحجية كذلؾ عمى
النحك التالي:
األول :بيانات مثبتو ألمكر قاـ بيا المكظؼ في حدكد ميمتو أك كقعيا ذكم الشأف في حضكره،
كمف أمثمة ىذه البيانات تاريخ تحرير السند كمكاف التحرير كاثبات حضكر األطراؼ كالشيكد
كالتحقؽ مف شخصيتيـ ،أما األمكر التي تقع مف ذكم الشأف في حضكره فيي تتعمؽ بمكضكع
المحرر كتكقيعات أطرافو عميو ،كىذه البيانات تتمتع بحجية مطمقة في اإلثبات سكاء في مكاجية
(  )1تنصت المادة (ٌ )38بينات فمسطيني عمى " -1لممحكمة أف تقدر ما يترتب عمى الكشط كالمحك كالتحشير كغير ذلؾ مف العيكب المادية
في السند مف إسقاط أك إنقاص قيمتو في اإلثبات كليا أف تأخذ ببعض أك كؿ ما تضمنو السند" " -2إذا كانت صحة السند محؿ شؾ في
نظر المحكمة جاز ليا مف تمقاء نفسيا أف تدعك المكظؼ الذم صدر عنو أك الشخص الذم حرره ليبدم ما يكضح حقيقة األمر فيو"

.كتقابميا المادة ( )28مف قانكف اإلثبات المصرم.

( )2
البينات الفمسطيني،ص.29
ناظـ محمد عكيضة ،شرح قانكف ٌ
(  )3نقض مدني فمسطيني رقـ  749لسنة  -2014جمسة ،2015/4/15راـ هللا ،مكقع المقتفى
)  f4ومض مدوٍ مصسٌ زلم  ،2 32جٍعت h29فبساَس ،2992hض ق  ،5ص  ،528مىلع محىمت اٌىمض اٌمصسَتn
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الدعاء بإثبات عكسيا ،كالطريقة الكحيدة لمطعف في
أصحابيا أك الغير ،فبل يجكز ألم كاف ا ٌ

السندات الرسمية المعدة مراعاة لمقانكف ىي الطعف بالتزكير.

صرح بيا أصحاب الشأف إلى المكظؼ العاـ ،كمف أمثمتيا إقرار البائع
الثاني :بيانات مثبتو لكقائع ٌ
بقبض الثمف كاقرار المشترم بتسمـ المبيع قبؿ حضكرىـ أماـ المكظؼ العاـ ،كىذه البيانات ليا

حجية مطمقة في مكاجية طرفييا كخمفيـ العاـ كالخاص فقط ،أما فيما يتعمؽ بالغير فبل تيعتبر ىذه
بينات فمسطيني ،كلو أف يثبت
البيانات حجو في حقو ،إال إذا كانت ثابتة التاريخ كفقان لممادة (ٌ )18
عكسيا بكافة طرؽ اإلثبات(.)1

ثانياً :حجية السندات العرفية:
البينات رقـ ( )4لسنة 2001ـ أحكاـ السندات العرفية في
نظـ المشرع الفمسطيني في قانكف ٌ

المكاد مف ( 15إلى  ،)2()20كبالمقابؿ فقد نظـ المشرع المصرم في قانكف اإلثبات المصرم رقـ
( )25لسنة 1968ـ أحكاـ المحررات العرفية في المكاد مف ( 14إلى .)1()19
( )1

سامي مقداد ،مرجع سابؽ ،ص.76

(  - )2نصت المادة (ٌ )15بي نات فمسطيني عمى "السند العرفي ىك الذم يشتمؿ عمى تكقيع مف صدر عنو أك عمى خاتمو أك بصمتو ،كال
تتكافر فيو الشركط المنصكص عمييا في المادة ( )9مف ىذا القانكف.

 كنصت المادة ( )16عمى " -1يي عتبر السند العرفي حجة عمى مف كقعو ما لـ ينكر ما ىك منسكب إليو مف خط أك إمضاء أك ختـ أككيعتبر سككتو إق ار ار بصحة ما نسب إليو -2 .أما الكارث أك الخمؼ الخاص فبل يطمب منو اإلنكار كيكفي أف
بصمة عند اطٌبلعو عميو ،ي
يقرر بأنو ال يعمـ أف الخط أك التكقيع أك الختـ أك البصمة ىي لمف تمقى عنو الحؽ".
 -كنصت المادة ( ) 17عمى "مف احتج عميو بسند عرفي كناقش مكضكعو ،ال يقبؿ منو بعد ذلؾ إنكار الخط أك اإلمضاء أك الختـ أك

البصمة".

 -كنصت المادة ( )18عمى  " -1ال يككف السند العرفي حجة عمى الغير بالنسبة لتاريخو إال منذ أف يككف لو تاريخ ثابت".

 " -1يككف لمسند العرفي تاريخ ثابت مف يكـ:
أ -أف يصادؽ عميو كاتب العدؿ.

ب -أف يثبت مضمكنو في كرقة أخرل ثابتة التاريخ رسميان.
ج -أف يؤشر عميو قاض أك مكظؼ مختص.

د -كفاة أحد ممف ليـ عمى السند أثر معترؼ بو مف خط أك إمضاء أك بصمة ،أك مف يكـ أف يصبح مستحيبلن عمى أحد مف ىؤالء أف يكتب
أك يبصـ لعمو في جسمو.

ق -كقكع أم حادث آخر يككف قاطعان في أف الكرقة قد صدرت قبؿ كقكعو.

 -2يجكز لمقاضي تبعان لمظركؼ أال يطبؽ حكـ ىذه المادة عمى المخالصات ،كالسندات كاألكراؽ التجارية ،كلك كانت مظيرة أك مكقعو مف
غير التجار لسبب مدني ،ككذلؾ سندات القركض المكقعة لمصمحة تاجر برىف أك بدكف رىف ميما كانت صفة المقترض.

 -كتنص المادة ( )19عمى " -1تككف لمرسائؿ المكقع عمييا قيمة السند العرفي مف حيث اإلثبات ما لـ يثبت مكقعيا أنو لـ يرسميا ،كلـ

يكمؼ احدان بإرساليا -2 .تككف لمبرقيات كمكاتبات التمكس كالفاكس كالبريد اإللكتركني ىذه القكة أيضان إذا كاف أصميا المكدع في مكتب
التصدير مكقعان عمييا مف مرسميا ،كتيعتبر البرقيات مطابقة ألصميا حتى يقكـ الدليؿ عمى عكس ذلؾ".
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البينات الفمسطيني السند العرفي بأنو " :ىك الذم يشتمؿ عمى
عرفت المادة ( )15مف قانكف ٌ

تكقيع مف صدر عنو ،أك عمى خاتمو أك بصمتو ،كال تتكافر فيو الشركط المنصكص عمييا في
المادة ( )9مف ىذا القانكف".
كييعرؼ البعض( ،)2السند العرفي بأنو" :السند الذم ال يقكـ بتنظيمو مكظؼ عاـ مختص أك مف

في حكمو ،كانما يقكـ بإعدادىا كصياغتيا أشخاص عاديكف الستخداميا في حياتيـ اليكمية،
كيضفي القانكف عمييا قكة في اإلثبات ،لما تتميز بو مف سيكلة كسرعة في إتماميا".
ي

أف المحرر العرفي ال يقصد بو ذلؾ المحرر الذم جرل العرؼ عمى تنظيمو،
كيضيؼ البعض ٌ
ي

كانما ييقصد بو المحرر غير الرسمي(.)3

أف السند العرفي يجب أف يككف مكتكبان كمكقعان
يتضح مف خبلؿ استعراض التعريفات السابقة ٌ

مف طرفيو أك أحدىما إذا كاف صاد انر بإرادة منفردة ،كأال يككف قد نظمو مكظؼ عاـ مختص.

كتنص المادة ( ) 20عمى "السند العرفي المؤيد لسند سابؽ يككف حجة عمى المديف كلكف يجكز لو أف يثبت عدـ صحة ىذا السند بتقديـ السند

األصمي".

( )1

تنص المادة ( )14مف قانكف اإلثبات المصرم " -1يعتبر المحرر العرفي صاد انر ممف كقعو ما لـ ينكر صراحة ما ىك منسكب إليو مف

خط أك إمضاء أك ختـ أك بصمة

 -2أما الكارث أك الخمؼ فبل يطمب منو اإلنكار كيكفي أف يحمؼ يمينان بأنو ال يعمـ أف الخط أك اإلمضاء أك الختـ أك البصمة ىي لمف تمقى
عنو الحؽ.

 -3كمف احتج عميو بمحرر عرفي كناقش مكضكعو ،ال يقبؿ منو إنكار الخط أك اإلمضاء أك الختـ أك بصمة اإلصبع".

كتنص المادة ( )15عمى "ال يككف المحرر العرفي حجة عمى الغير في تاريخو إال منذ أف يككف لو تاريخ ثابت كيككف لممحرر تاريخ ثابت:

أ -مف يكـ أف يقيد بالسجؿ المعد لذلؾ.

ب -مف يكـ أف يثبت مضمكنو في كرقة أخرل ثابتة التاريخ.
أ -مف يكـ أف يؤشر عميو مكظؼ عاـ مختص.

د -مف يكـ كفاة أحد ممف ليـ عمى المحرر أثر معترؼ بو مف خط أك إمضاء أك بصمة أك مف يكـ يصبح مستحيبلن عمى أحد مف ىؤالء أف

يكتب أك يبصـ لعمو في جسمو.

ق -مف يكـ كقكع أم حادث آخر يككف قاطعان في أف الكرقة قد صدرت قبؿ كقكعو كمع ذلؾ يجكز لمقاضي تبع نا لمظركؼ أال يطبؽ حكـ ىذه
المادة عمى المخالصات.

كتنص المادة ( )16عمى "تككف لمرسائؿ المكقع عمييا قيمة المحرر العرفي مف حيث اإلثبات كتككف لمبرقيات ىذه أيضان إذا كاف أصميا
المكدع في مكتبة التصدير مكقعا عميو مف مرسميا ،كتعتبر البرقية مطابقة ألصميا حتى يقكـ الدليؿ عمى عكس ذلؾ ،كاذا ايعدـ أصؿ البرقية،
فبل يعتد بالبرقية إال لمجرد االستئناس".

( )2
( )3

عابد فايد عبد الفتاح فايد ،نظاـ اإلثبات في المكاد المدنية كالتجارية ،ص.114

جبلؿ العدكم ،مبادئ اإلثباتػ ص ،162مشار إليو لدل فايد عبد الفتاح فايد ،مرجع سابؽ  ،ىامش ص.114
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()1

كقد تناكلت المادة ()16

ٌبينات فمسطيني( ،)2تنظيـ حجية السندات العرفية ،حيث نصت عمى

أف السند العرفي ييعتبر حجة عمى مف كقعو شريطة أال ينكره صراحة مف ىك منسكب إليو مف خط
ٌ

أك إمضاء أك بصمة أك ختـ( ،)3كفي حاؿ عدـ اإلنكار صراحة أك في حاؿ تـ اإلنكار مف قبؿ مف
فإف السند العرفي يصبح حجة في
ىك منسكب إليو التكقيع كقاـ الدائف بإثبات عكس ىذا اإلنكار ٌ

اإلثبات بيف طرفيو كبنفس قكة السند الرسمي(.)4

كحجية الكرقة العرفية تشمؿ حجيتيا مف حيث صدكرىا مف مكقعيا ،كحجيتيا مف حيث ما كرد
بيا مف كقائع ،فالسند العرفي حجة عمى مف كقعو ما لـ ينكره( ،)5كفي حاؿ احتجاج ذكم الشأف
بكرقة عرفية في مكاجية مف ىك منسكب إليو تكقيعيا ،فيناؾ عدة فرضيات نصت عمييا المادة
بأف التكقيع لو كالكرقة
البينات الفمسطيني كىي إما أف يعترؼ صاحب التكقيع ٌ
( )16مف قانكف ٌ

صادرة عنو ،كاما أف ينكر ىذا التكقيع ،كاما أف يسكت فبل يعترؼ كال ينكر .كاما أف يناقش
مضمكف السند العرفي ،فما ىك الحكـ في كؿ مف ىذه الفركض؟
الفرض األول :إقرار صاحب التكقيع :فإذا أقر صاحب التكقيع بالتكقيع يصبح السند العرفي
حجة بيذا اإلقرار مثمو كمثؿ السند الرسمي في القكة الثبكتية ،كال يحؽ لممقر إنكار تكقيعو بعدما
أقر بو كليس لو طريؽ لمطعف في السند سكل الطعف بالتزكير( ،)6كفي حاؿ كاف التكقيع مصدقان
عميو مف مكظؼ مختص فإنو ال يحؽ لصاحبو اإلنكار كال يستطيع الطعف في التكقيع إال

كيضيؼ البعض كبحؽ شرطان آخر لصحة السند العرفي كامكانية االحتجاج بو كىك
بالتزكير( .)7ي
عدـ كجكد عيب مادم مؤثر في السند كالكشط كالمحك كالتحشير؛ مما يجيز لممحكمة إسقاط السند

( )1

كيقابميا نص المادة ( )14مف قانكف اإلثبات المصرم حيث نصت عمى " يعتبر المحرر العرفي صاد انر ممف كقعو ما لـ ينكر صراحة ما

ىك منسكب إليو مف خط أك إمضاء أك ختـ أك بصمة

كمف احتج عميو بمحرر عرفي كناقش مكضكعو ،ال يقبؿ منو إنكار الخط أك اإلمضاء أك الختـ أك بصمة اإلصبع".

( )2

 -حيث نصت المادة ( )16عمى " -1 :يعتبر السند العرفي حجة عمى مف كقعو ما لـ ينكر ما ىك منسكب إليو مف خط أك إمضاء أك

( )3

نقض مدني فمسطيني رقـ  83لسنة  2003جمسة  .2003/5/27أكرـ كبلب ،مرجع سابؽ ،ص.9

( )5

نقض مدني فمسطيني رقـ  110لسنة  2007جمسة  ،2009/3/16أكرـ كبلب ،مرجع سابؽ ،ص.10

( )7

محمد أحمد عابديف ،قكة الكرقة الرسمية كالعرفية في اإلثبات كطرؽ الطعف عمييا ،التزكير -اإلنكار -الجيالة ،ص.93

ختـ أك بصمة عند اطبلعو عميو ،كيعتبر سككتو إق ار ار بصحة ما نسب إليو.

( )4

أحمد نشأت ،رسالة اإلثبات ،ص.285

( )6

سميماف مرقس ،مرجع سابؽ ،ص.81
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كيضيؼ أيضان أنو يشترط عدـ كجكد عبلمات تزكير ظاىرة تجيز
أك االنتقاص مف قيمتو الثبكتية ،ي
لمقاضي الحكـ برد كبطبلف

السند(.)1

الفرض الثاني :سككت صاحب التكقيع :كاذا سكت الشخص المنسكب إليو التكقيع أك اإلمضاء
فإف سككتو ىذا ييعتبر إق ار انر بصحة ما ينسب إليو مف تكقيع كىذا ما نصت
أك البصمة أك الختـ ٌ

كيعتبر سككتو إق ار انر بصحة ما ينسب
عميو المادة  1/16السالفة حيث جاء في آخر النص عبارة " ي

إليو" ىذا كلـ ترد ىذه العبارة في قانكف اإلثبات المصرم في المادة .14

 كيرل الباحث أ ٌف اعتبار السككت إق ار انر صريحان مف قبؿ المقر بما ىك منسكب إليو مف تكقيع اكإمضاء أك ختـ أك بصمة فيو تضييؽ لكاسع كاىدار لمسمطة التقديرية لمقاضي مف خبلؿ إلزاـ
لمقاضي بكجكب تفسير السككت عمى أنو إقرار كىك ما لـ يقؿ بو أحد كفيو خركج عمى األصكؿ
الذم تقضي بعدمية السككت كىذا ما نصت عميو المادة ( )60مف مجمة األحكاـ العدلية كالتي جاء
فييا" :ال يينسب لساكت قكؿ"( ،)2ككاف األجدر بالمشرع الفمسطيني أف يحذك حذك المشرع المصرم
كغالبية التشريعات العربية ذات الصمة مثؿ المشرع الجزائرم حيث اشترط في المادة ( )76مف

قانكف اإلجراءات المدنية أف يككف اإلنكار صريحان( ،)3كيجب ترؾ أمر تقدير السككت لمسمطة
أف
التقديرية لمقاضي الستخبلص حقيقة السككت مف مبلبسات الدعكل كظركؼ الكاقع ،كخاصة ٌ
()4

البينات الفمسطيني
المادة ( )17مف قانكف ٌ

كالتي تتطابؽ مع المادة ( )14مف قانكف اإلثبات

نصت عمى اعتبار الخكض في المكضكع كالمناقشة بمثابة عدـ إنكار كاعتراؼ ضمني
المصرم ٌ

بصحة السند فيما يتعمؽ بنسبة التكقيع لو كىك إقرار ضمني بالتكقيع أك اإلمضاء أك الختـ أك

البصمة ،كىذا الحكـ ييغني عف العبارة المذككرة في المادة ()1/16؛ لذا ييكصي الباحث بحذؼ
العبارة المشار إلييا ليصبح النص كما يمي -1" :ييعتبر السند العرفي حجة عمى مف كقعو ما لـ
ينكر ما ىك منسكب إليو مف خط أك إمضاء أك ختـ أك بصمة عند اطٌبلعو عميو".

الفرض الثالث :إنكار صاحب التكقيع :حيث يينكر ما ىك منسكب إليو كمو أك بعضو( ،)5عند

االحتجاج بو عميو كاطٌبلعو عميو ،كيترتب عمى ىذا اإلنكار أثر ميـ كىك تعميؽ حجية السند كعدـ
( )1

محمد حسيف منصكر ،مرجع سابؽ ،ص.86

( )5

السنيكرم ،مرجع سابؽ،ص.189

(  )2المادة ( )60مف مجمة األحكاـ العدلية.
)  f3عماز ثابخٍ ،دعىي اٌخصوَس اٌفسعُت فٍ ظً لاوىن اإلجساءاث اٌمدوُت ،100 ،صn22
(  )4كالتي نصت عمى "مف احتج عميو بسند عرفي كناقش مكضكعو ،ال يقبؿ منو بعد ذلؾ إنكار الخط أك اإلمضاء أك الختـ أك البصمة.
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األخذ بو في معرض البينة كلكف ىذا التعميؽ مؤقتان كليس دائمان ،كيجب أف يككف اإلنكار صريحان
كمحددان تحديدان كاضحان منعان لمتشكيؾ كالمراكغة( ،)1كيجب أف يككف اإلنكار قبؿ الخكض في
المكضكع كالمناقشة كىذا ما قضت بو محكمة النقض الفمسطينية( ،)2فمف يناقش المكضكع ال يحؽ
البينات الفمسطيني.
لو إنكار تكقيعو أك خطو كذلؾ حسب المادة ( )17مف قانكف ٌ

كاإلنكار الذم ييؤدم إلى زكاؿ حجية السند العرفي مؤقتان ىك الذم ينصب عمى ذات التكقيع أك

اإلمضاء أك الختـ أك البصمة ،أما إذا اقتصر اإلنكار عمى ما ىك مدكف بالسند دكف إنكار التكقيع
فإف الكرقة تككف ليا قكتيا الكاممة في اإلثبات إلى أف ييطعف بيا
أك اإلمضاء أك الختـ أك البصمة ٌ
بالتزكير( ،)3كىذا ما قضت بو محكمة النقض المصرية(.)4

نصت عمييا المادة ()17
الفرض الرابع :مناقشة صاحب التكقيع لمكضكع السند :ىذه الفرضية ٌ

البينات الفمسطيني حيث جاء فييا" :مف احتج عميو بسند عرفي كناقش مكضكعو ،ال
مف قانكف ٌ
يقبؿ منو بعد ذلؾ إنكار الخط أك اإلمضاء أك الختـ أك البصمة"(.)5

أف مف احتيج عميو بسند عرفي كناقش مكضكع السند ال يقبؿ منو الطعف
يتبيف مف ىذه المادة ٌ

باإلنكار( ،)6كال يحؽ لو بعد ذلؾ إنكار التكقيع أك الخط أك اإلمضاء أك البصمة المنسكبة لو أك
لمكرثو أك لسمفو حيث إ ٌف مناقشة المكضكع تيعد قرينة قكية عمى تسميمو بنسبة التكقيع لمكرثو أك

خمفو ،كىذا الحكـ جاء بو المشرع لسد باب المماطمة كلعدـ استغبلؿ نص القانكف لنقؿ عبء
()1

اإلثبات لمطرؼ اآلخر بيدؼ المماطمة كاضاعة الكقت( ،)7كيرل البعض

( )1
( )2

أف ىذا المنع ال يسرم
ٌ

سامي مقداد ،مرجع سابؽ ،ص.102

طعف نقض مدني رقـ 2002/83جمسة (2003/5/27غزة) ىذا ما قضت بو محكمة النقض الفمسطينية في حكـ حديث ليا حيث جاء

فيو" سند االتفاؽ العرفي المكقع مف الطاعنة كمف شيكدىا حيث تنازلت بمكجبو عف حقكقيا الشرعية مقابؿ عيف أخرل كىي بكامؿ إرادتيا كلـ
تنكر ما ىك منسكب إلييا كلـ تقدـ بينة مفندة عمى السند ،لذلؾ فإف ىذا السند يعتبر حجة عمييا طبقا لممادة  16مف قانكف البينات رقـ 4

لسنة  "2001حيث يظير مف الحكـ أف الطاعنة ناقشت في المكضكع كلـ تنكر تكقيعيا كسكتت كلذا اعتبر سككتيا إق ار انر ضمنيان بالتكقيع.

( )3

( )4

جبلؿ محمد إبراىيـ كمحمد السعيد رشدم ،مرجع سابؽ،ص.103

نقض مدني 1967/4/4طعف رقـ 111س 33ؽ .حيث جاء في الحكـ " الكرقة العرفية حجة بما دكف فييا عمى مف نسب إليو تكقيعو

عمييا إال إذا أنكر ذات اإلمضاء أك الختـ المكقع بو صراحة .اقتصار اإلنكار عمى المدكف في الكرقة كمو أك بعضو ليس إنكا انر بالمعنى

المقصكد في المادة  1/394مدني .بقاء قكة الكرقة العرفية في اإلثبات كاممة حتى يطعف عمييا بالتزكير" .المصدر أنكر طمبة ،طرؽ كأدلة
اإلثبات في المكاد المدنية كالتجارية كاالحكاؿ الشخصية ،ص.187

( )5

تقابميا المادة  3/14مف قانكف اإلثبات المصرم.

( )7

جبلؿ محمد إبراىيـ ك محمد السعيد رشدم ،مرجع سابؽ ،ص.110

( )6

نقض مدني فمسطيني رقـ  139لسنة  -2006جمسة  ،2010/11/29أكرـ كبلب ،مرجع سابؽ ،ص.9
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أف الكرثة
كيضيؼ صاحب ىذا الرأم ٌ
في حؽ الكرثة كالخمؼ الخاص إذا ما ناقشا مكضكع السند ي
كالخمؼ ال ييمكنيـ االطٌبلع عمى السند كنسبة الخط لمكرثيـ أك سمفيـ ،كال يميؿ الباحث إلى ىذا

القكؿ ،حيث إ ٌف النص جاء بصيغة العمكـ حيث إ ٌف عبارة " مف احتيج عميو" تشمؿ المنسكب إليو

أف النص العاـ يبقى عمى عمكمو ما لـ يقيد
التكقيع كتشمؿ كذلؾ كرثتو كخمفو الخاص كاألصؿ ٌ
بنص خاص.

فإف القكؿ بعدـ استطاعة الكارث كالخمؼ االطٌبلع عمى السند ىك قكؿ غير
كمف ناحية ثانية ٌ

دقيؽ إذ كيؼ سيتـ االحتجاج عميو بالسند دكف استطاعتو االطٌبلع عميو ،حتى أنو فيما يتعمؽ
بالمكقٌع نفسو ال يجكز االحتجاج عميو إال بعد اطٌبلعو عمى السند كما جاء في نص المادة
ي
( )1/16عبارة "عند اطٌبلعو عميو" ،ثـ أنو كيؼ لشخص أف يناقش في مكضكع السند دكف اطٌبلعو
عميو؟.
أف المنع يسرم عمى صاحب التكقيع ككرثتو كخمفو الخاص عمى حد سكاء.
فإف الباحث يرل ٌ
؛لذا ٌ
 حجية السند العرفي في مواجية الوارث والخمف الخاص:البينات الفمسطيني( ، )2حيث جاء في النص "أما الكارث
نصت عمى ذلؾ المادة  2/16مف قانكف ٌ

()3
أف الخط أك التكقيع أك
كالخمؼ الخاص  ،فبل يطمب منو اإلنكار كيكفي أف يقرر بأنو ال يعمـ ٌ

الختـ أك البصمة ىي لمف تمقى عنو الحؽ"(.) 4

كيقابمو نص المادة( )2/14مف قانكف اإلثبات المصرم "أما الكارث أك الخمؼ فبل ييطمب منو

أف الخط أك اإلمضاء أك الختـ أك البصمة ىي لمف
اإلنكار كيكفي أف يحمؼ يمينان بأنو ال يعمـ ٌ
تمقى عنو الحؽ"(.)5

يتبيف مف النصكص السابقة ما يمي:

( )1

سامي مقداد ،مرجع سابؽ،ص ،108الفقرة الثانية.

( )2

كىذا النص يتطابؽ مع نص المادة 2/14مف قانكف اإلثبات المصرم ،باستثناء أف المشرع المصرم تطمب مف الكارث أك الخمؼ الخاص

( )3

كيقصد بالخمؼ الخاص كؿ مف تمقى حقان مف الحقكؽ عف السمؼ كالمشترم كالمرتيف .

كجكب حمؼ اليميف بعدـ عممو باف الخط يعكد لسمفو ،أما المشرع الفمسطيني فمـ يتطمب اليميف كاكتفى بالتصريح بذلؾ فقط.

( )4

نقض مدني فمسطيني رقـ  67لسنة  -2005جمسة  ،2006/10/4أكرـ كبلب ،مرجع سابؽ ،ص.9

( )5
البينات األردني ،كالمادة  2/39مف قانكف اإلثبات العراقي مع العمـ أف كبل المشرعيف األردني كالعراقي
تقابميما المادة  2/11مف قانكف ٌ
لـ يتطمبا مف الكارث كالخمؼ حمؼ اليميف كبذلؾ يتفقاف مع المشرع الفمسطيني.
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 -1أعطى المشرع الفمسطيني الحؽ في الدفع بالجيالة لكؿ مف الكارث كالخمؼ الخاص ،كذلؾ
يككف المشرع الفمسطيني قد أخرج مف نطاؽ إعماؿ ىذا النص الخمؼ العاـ مثؿ المكصى لو بجزء
مف التركة كالدائف العادم عمى اعتبار أنيـ ليسكا مف الخمؼ الخاص.
كسع مف دائرة مف يممؾ حؽ الدفع بالجيالة حيث
بينما يجد الباحث أ ٌف المشرع المصرم قد ٌ

يشمؿ الكارث كالخمؼ الخاص كالعاـ ،كىذا ربما يفسر كجكب حمؼ اليميف لمكارث كالخمؼ الذم
يدفع بالجيالة في القانكف المصرم منعان لتنصؿ الكثير مف الكرثة كالخمفاء مف التزامات سمفيـ؛ مما
يؤدم إلى عدـ استقرار المعامبلت.
 -2اكتفى المشرع الفمسطيني مف الكارث أك الخمؼ الخاص اإلقرار بعدـ العمـ بتكقيع المكرث أك
السمؼ ،بينما أكجب المشرع المصرم حمؼ اليميف لمكارث كالخمؼ بعدـ العمـ.
أف المشرع المصرم أكثر تكفيقان مف المشرع الفمسطيني كذلؾ فيما يتعمؽ بكجكب
كيرل الباحث ٌ

حمؼ اليميف لمتنصؿ مف التزامات المكرث كالسمؼ.

أقر الكارث أ ك الخمؼ الخاص بعدـ عممو بتكقيع مف تمقى عنو الحؽ عمى السند العرفي
فإذا ما ٌ

فإنو يترتب عمى ىذا اإلقرار زكاؿ حجية السند العرفي كعدـ جكاز االحتجاج بو في حؽ الكارث أك
الخمؼ الخاص ،كعمى مف يتمسؾ بالسند إقامة الدليؿ عمى خبلؼ ذلؾ ،فإذا قاـ المتمسؾ بالسند

فإف الحجية تعكد لمسند كيستطيع االحتجاج بو عمى
بإقامة الدليؿ عمى صدكر السند مف يمكقٌعو ٌ
الكارث كالخمؼ الخاص.
كالسند العرفي حجة بما كرد بو مف كقائع ،فإذا ما ثبت صدكر السند العرفي مف الشخص
المنسكب إليو التكقيع سكاء بإق ارره أك سككتو بعد االطٌبلع عميو كمناقشة المكضكع ،أك بإقرار الكارث
أك الخمؼ الخاص ،أك بصدكر حكـ قضائي بصحتو فإنو يككف حجو عميو مف حيث ما كرد بو مف
ٌبينات ككقائع ،كيصمح كدليؿ إثبات كامؿ بالنسبة لكافة التصرفات كالكقائع ،كعمى مف يدعي خبلؼ

ذلؾ عبء إثبات العكس إذا كاف مف الغير ،كتثبت ىذه الحجية في مكاجية المكقع حتى لك لـ
تكتب بخط يده ،كال يككف أماـ صاحب التكقيع أم كسيمة لمتحمؿ مف التزاماتو إال بطريؽ الطعف

بالتزكير(.)1

( )1

محمد حسيف منصكر ،مرجع سابؽ ،ص.92
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كثبكت الحجية لمسند العرفي مف حيث ما كرد بيا مف بيانات ككقائع ال يمنع مف نسب إليو
التكقيع أف يطعف بيا مف ناحية السبلمة المادية لمبيانات مف خبلؿ الطعف بالتزكير كما يذكر سابقا،
كمف ناحية ثانية يحؽ لو أف يطعف في مضمكف السند ذاتو ،كىك أف يقدـ دليبلن كتابيان (كرقة الضد)
كيثبت مف خبلليا أف مضمكف السند العرفي مخالؼ لمحقيقة أم إثبات صكرية العقد ،أك أنو لـ
يستمـ ثمف المبيع مف المشترم ،كىذا الحؽ يثبت لمغير فمو إثبات ما يخالؼ مضمكف السند العرفي
بالكتابة كبالطرؽ األيخرل( ،)1كىنا ال يكتفى مف صاحب التكقيع إنكار مضمكف السند العرفي كما
تقدـ ؛ بؿ يجب عميو إثبات العكس كتقديـ الدليؿ الكتابي إذا كاف المراد إثبات عكسو مكتكبان طبقان
لقاعدة عدـ جكاز إثبات ما يخالؼ الكتابة إال بالكتابة(.)2

الفرع الثاني
سمطة القاضي في تقدير الدليل الكتابي
أف المشرع منح السند الرسمي
بناء عمى ما سبؽ بيانو في حجية الدليؿ الكتابي حيث تبيف ٌ

حجية مطمقة في اإلثبات سكاء بيف طرفيو أك بالنسبة لمغير فيك حجة عمى الناس كافة بما دكف فيو
مف بيانات كفؽ الشركط التي تطمبيا القانكف ما لـ يتبيف تزكيره بالطرؽ المقررة قانكنان ،ككذلؾ الحاؿ
فيما يتعمؽ بالسندات العرفية حيث منحيا المشرع حجية بالنسبة لمف كقعيا ما لـ ينكر صراحة ما
ىك منسكب إليو مف خط أك تكقيع أك إمضاء أك بصمة ،كىذه الحجية الممزمة لمقاضي حياؿ الدليؿ
الكتابي بنكعيو ال تعني غؿ يد القاضي كمنعو مف أم دكر؛ بؿ أعطاه المشرع مساحة ال بأس بيا
البينات الفمسطيني(.)3
في تقدير الدليؿ بكجو عاـ كذلؾ في عدة مكاد في قانكف ٌ

()4
قسـ ىذا
كىذا أيضان ما قضت بو محكمة النقض الفمسطينية في حكـ حديث ليا ؛ لذا سكؼ يي ٌ

الفرع إلى مسألتيف ،سيتـ الحديث في المسألة األكلى عف سمطة القاضي كدكره الرقابي عمى

( )1

سامي مقداد ،مرجع سابؽ ،ص.110

( )3

انظر المادتيف ( )38ك( )67مف قانكف البينات الفمسطيني.

( )2

السنيكرم ،مرجع سابؽ ،ص.195

( )4

الطعف المدني رقـ ،2016/156س ؽ  ،2016حيث جاء في الحكـ " تقدير الدليؿ أمر تستقؿ بو محكمة المكضكع كليا السمطة المطمقة

في االخذ بما يطمئف إلييا كجدانيا كطرح بما عداىا ببل معقب ،ما داـ أف ما خمصت إليو مف نتائج قاـ عمى أسباب سائغة كمستخمصة بكجو

سميـ مف البينات التي تنطؽ بيا أكراؽ الدعكل دكف شطط" .المصدر مجمكعة المبادئ الصادرة عف محكمة النقض الفمسطينية بغزة.
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السندات مف حيث مظيرىا كصحتيا ،أما في المسألة الثانية فعف سمطة القاضي حكؿ المنازعات
المتعمقة بصحة السندات.

أوالً :سمطة القاضي ودوره الرقابي عمى السندات
السندات الرسمية بمفيكميا السابؽ اإلشارة إليو كبمكجب نص القانكف تتمتع بحجية مطمقة في
اإلثبات سكاء فيما بيف الطرفيف أك بالنسبة لمغير فيي حجو عمى الناس كافة ،فإذا تكافرت في السند
الشركط التي تطمبيا القانكف فإنو يحكز عمى صفة الرسمية كبالتالي يصبح حجة بذاتو دكف حاجة
لئلقرار بو ،كال يطمب القاضي مف المتمسؾ بو إقامة الدليؿ عمى صحتو ؛ بؿ يتحمؿ عبء إثبات
عدـ صحتو الخصـ الذم ينازع في ذلؾ كال يجكز الطعف فيو إال بطريؽ كاحدة كىي الطعف
أف السندات العرفية تعتبر حجة عمى مف كقعيا كعمى الغير بشرط عدـ إنكار الخط
بالتزكير ،كما ٌ

دكر ميمان حياؿ صحة السند قبؿ أف
فإف لمقاضي ان
أك التكقيع ،كقبؿ الطعف بالتزكير أك اإلنكار ٌ
يبدم الخصكـ آرائيـ كطعنيـ ،فالقاضي يتمتع بدكر إيجابي ،ىذا الدكر تتطمبو العدالة التي تيعتبر
اليدؼ األسمى لمقاضي ،كيتجمى ىذا الدكر لمقاضي ىنا في الرقابة ك التحقؽ مف صحة السند
كسبلمتو مف العيكب مف مظيره الخارجي ،كاالطمئناف لصحة السند ،كالحكـ برده كبطبلنو ،كيبرز
الدكر الرقابي لمقاضي عمى السند مف عدة كجكه.
مظاىر سمطة القاضي عمى صحة السند الرسمي ومظيره الخارجي:
لمقاضي سمطة رقابية عمى السندات الكتابية ،كيستطيع القاضي استخداـ ىذه السمطة قبؿ لجكء
الخصـ إلى إنكار خطو أك تكقيعو أك ختمو أك بصمتو بالنسبة لمسندات العرفية ،كقبؿ االدعاء
بالتزكير بالنسبة لمسندات الرسمية ،أما بعد اإلنكار أك االدعاء بالتزكير فاألمر مختمؼ كتتضاءؿ
سمطة القاضي كما سيأتي ،كىذه السمطة تتطمبيا العدالة كتظير مف عدة زكايا كذلؾ عمى النحك
التالي:
أ .إمكانية استبعاد السند أو إنقاص قيمتو في اإلثبات
البد أف يككف مظير السند الخارجي ناطقان برسميتو( ،)1سميما كخاليان مف العيكب بحيث يبعث
عمى الثقة كاالطمئناف ،كىذا ما نصت عميو المادة (ٌ )38بينات فمسطيني( ،)1( )2حيث إ ٌف القاضي

( )1
( )2

آدـ كىيب النداكم ،دكر الحاكـ المدني في اإلثبات ،رسالة ماجستير ،بغداد ص.259

تقابميا المادة ( )28إثبات مصرم.
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مف كاجبو التحقؽ مف كجكد أم عيب مادم يمحؽ بالسند ،فإف كجد ذلؾ جاز لو استبعاد السند كمو
أك بعضو كاسقاط قيمتو الثبكتية ،كتقدير العيب المادم في السند أك المحك كالكشط كالتحشير
إف المشرع لـ يعالج األثر المترتب عمى كجكد أم مف ىذه العيكب
متركؾ لقاضي المكضكع ،حيث ٌ

معيار محددان ليذا األثر( ،)2كانما ترؾ األمر لتقدير المحكمة ،كلكف المحكمة ممزمة
كلـ يضع
ان

أف
أف النص لـ يتطمب التسبيب؛ إال ٌ
بالتسبيب كبياف األسباب التي دعتيا إلسقاط السند( ،)3رغـ ٌ

التسبيب كاجب عمى المحكمة كاال كقع حكميا معيب ككاف عرضو لمنقض.
ب .دعوة الموظف أو الشخص الذي أعد السند:

حيث أجازت المادة ( )2/38في حاؿ راكدىا الشؾ في صحة كسبلمة السند أف تدعك
أف ىذه
المكظؼ الذم أعد السند كدكف حاجة لطمب الخصكـ؛ بؿ مف تمقاء نفسيا ،كمما ال شؾ فيو ٌ

الفقرة قد منحت القاضي دك انر كاسعان في التحقؽ مف سبلمة السند مف غير الحاالت المنصكص
أف القاضي يجكز لو ذلؾ حتى لك لـ يكف في
عمييا في الفقرة األكلى مف المادة ( ،)38بمعنى ٌ

السند أم عيب مادم أك كشط أك محك أك تحشير ،كلـ يضع المشرع معيا انر لمشؾ ،بؿ تركو دكف
تحديد ،كالشؾ أمر داخمي كيختمؼ مف قاضي إلى آخر ،كىك متركؾ لتقدير القاضي.
ج .الحكم برد وبطالن السند:
كىذا الحكـ كرد في المادة (ٌ )67بينات فمسطيني( ،)5( )4كىك حكـ مكمؿ ألحكاـ المادة ()38ػ

كىك ما أكدت عميو أيضان مجمة األحكاـ العدلية( ،)6كبمقتضى ىذه المادة فإنو يجكز لممحكمة الحكـ

( )1

حيث نصت عمى  " -1لممحكمة أف تقدر ما يترتب عمى الكشط كالمحك كالتحشير كغير ذلؾ مف العيكب المادية في السند مف إسقاط

أك إنقاص قيمتو في اإلثبات كليا أف تأخذ ببعض أك كؿ ما تضمنو السند -2 .إذا كانت صحة السند محؿ شؾ في نظر المحكمة جاز ليا

مف تمقاء نفسيا أف تدعك المكظؼ الذم صدر عنو أك الشخص أك الشخص الذم حرره ليبدم ما يكضح حقيقة األمر فيو".

( )2

سحر عبد الستار إماـ يكسؼ ،دكر القاضي في اإلثبات ،رسالة دكتكراه ،ص.136

( )4

تقابميا المادة ( )58إثبات مصرم.

( )3

دانية ماجد عبد الحميد ،سمطة القاضي المدني في تقدير أدلة اإلثبات ،رسالة ماجستير ،كمية المأمكف الجامعة ،ص.6

( )5

حيث نصت عمى  " -1يجكز لممحكمة كلك لـ يدع أماميا بالتزكير باإلجراءات المتقدمة أف تحكـ برد أم سند كبطبلنو إذا ظير ليا

بجبلء مف حالتو أك مف ظركؼ الدعكل أنو مزكر"  " -2يجب عمى المحكمة في ىذه الحالة أف تبيف في قرارىا الظركؼ كالقرائف التي تبينت

منيا ذلؾ".

( )6

المادة ()1736نصت عمى " ال يعمؿ بالخط كالخاتـ فقط أما إذا كاف سالما مف شبية التزكير كالتصنيع فيككف معمكال بو أم يككف مدا ار

لمحكـ كال يحتاج لئلثبات بكجو آخر ".مجمة األحكاـ العدلية (ص.)352 :

3

أف القاضي منح دك انر
برد كبطبلف السند متى تبيف ليا بجبلء أف السند مزكر( ،)1كىنا ييبلحظ ٌ

إيجابيان كميمان في الرقابة عمى السندات الرسمية مف حيث الشكؿ فمنح ىذه المكنة دكف حاجة
الدعاء الخصكـ بالتزكير ،كدكف حاجة لمرجكع إلى خبير التزكير ،كلكف المشرع قيد القاضي
بكجكب تسبيب ىذا القرار كبياف الظركؼ كالقرائف التي تبينت منيا مكاطف التزكير ،كىذا الحكـ
ينطبؽ عمى السندات العرفية مف باب أكلى .كىذا ما أكدتو محكمة النقض الفمسطينية في حكـ
ليا(.)2

 ويرى الباحث أن صياغة المادة ( )1/67بحاجة إلى تعديؿ حيث إنيا تشتمؿ عمى حكـ يؤدم إلىأمر جكازيان لممحكمة في الكقت الذم
أف المشرع جعؿ رد السند كبطبلنو ان
إىدار العدالة كانكارىا ،كىك ٌ
تثبتت فيو المحكمة مف كجكد تزكير في السند ،حيث جاء في النص "...إذا ظير ليا بجبلء"...

()3

كىذا أمر غير مقبكؿ ،كال يمكف لممحكمة أف تككف بالخيار في ىذه الحالة مف رد السند أك قبكلو،
كانما يجب رده كالحكـ ببطبلنو ؛ لذا يرل الباحث أنو يتعيف تعديؿ المادة بجعؿ الحكـ برد السند أك
بطبلنو قائـ عمى ترجيح أك غمبة الظف مف المحكمة لكجكد التزكير كليس عمى العمـ بالجبلء الذم
يرتقي لمصاؼ اليقيف ،حيث يصبح النص كما يمي-1":

يجكز لممحكمة كلك لـ يدع أماميا

بالتزكير باإلجراءات المتقدمة أف تحكـ برد أم سند كبطبلنو إذا ترجح ليا أك غمب عمى ظنيا مف
حالتو أك مف ظركؼ الدعكل أنو مزكر".
كلممارسة ىذه السمطة مف قبؿ القاضي البد أف يتكفر شرطاف(:)4
الشرط األول :أال يقر الخصـ بصحة السند صراحة أك ضمنان.
الشرط الثاني :أف يككف التزكير ظاى انر بشكؿ جمي بالعيف المجردة كال يحتاج إلى خبرة أك تحقيؽ.

( )1
( )2

نقض مدني فمسطيني رقـ  190لسنة  -2012جمسة  ،2013/2/24أكرـ كبلب ،مرجع سابؽ ،ص.12

طعف رقـ  190لسنة  2012جمسة  ، 2013/2/24حيث جاء في الحكـ " لمحكمة المكضكع الحكـ برد أم سند أك بطبلنو مف تمقاء

نفسيا كفي أم حالة تككف عمييا الدعكل إذا ظير ليا مف حالتو أك ظركؼ الدعكل أنو مزكر -ىذا الحؽ رخصو لممحكمة "أحمد كبلب،

مجمكعة مختارة مف أحكاـ كمبادئ محكمة النقض في المكاد المدنية كالتجارية ،ص.12
( )3
ً
ً
كد:
ىمر ىجمً ٌّ
بلء ،ىم ٍم يد ه
كؿٍ :
انظر لساف العرب البف منظكر في معنى كممة جبلء "كأ ه
ىمر أىم أىكضحو .ك ى
اج يؿ لي ىى ىذا األ ى
ي :ىكاض هح؛ تىقي ي
الج ي
اضح .كالجبلء ،بًا ٍلفىتٍ ًح كا ٍلم ًٌد :األىمر ً
ً
ضح؛" ،ج  ،14ص.150
كؿ ًم ٍنوي :ىجبل لًي
الخبر أىم ىك ى
ي ى
األىمر الىبٌيً يف ا ٍل ىك ي
ي
الجمي ،ىكتىقي ي
ى ى
ى ي
ى
(  )4سحر عبد الستار يكسؼ ،مرجع سابؽ ،ص .139
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د .الحكم بصحة التوقيع في الورقة العرفية:
إف ما تـ ذكره سابقان حكؿ جكاز رد السندات الرسمية كالحكـ ببطبلنيا كجكاز إسقاطيا ينطبؽ
ٌ

أف ىذه السمطة
فإف الباحث يرل ٌ
عمى السندات العرفية ،حيث إ ٌف السند الرسمي أقكل مف العرفيٌ ،
أف صياغة المادة ( )38بفقرتييا جاءت بصيغة العمكـ فعبارة
تجكز لمقاضي مف باب أكلى ،كما ٌ

السند تشمؿ الرسمي كالعرفي ،كىذا الحكـ يستفاد أيضان مف نص المادة ( )40بينات فمسطيني(،)1
فالقاضي غير ممزـ بإجابة الخصكـ إلى طمب إجراء تحقيؽ إذا تضمنت أكراؽ الدعكل كمستنداتيا
بأف
ما يكفي لتككيف عقيدة المحكمة باتجاه صحة السند ،كقد قضت محكمة النقض المصرية ٌ

لقاضي المكضكع أف يقضي بصحة الكرقة المقدمة في الدعكل دكف أف يككف ممزمان بالسير في
()2

إجراءات التحقيؽ متى تبيف ذلؾ عمى أسباب مقبكلة

 ،فيرد عمى المنكر إنكاره كيحكـ بصحة

السند دكف المجكء إلى المضاىاة( ،)3كىذا ما قضت بو أيضان محكمة النقض المصرية(.)4
أف المادة (ٌ )30بينات
كما ٌ

فمسطيني()5

تعطي القاضي سمطة إجراء التحقيؽ باإلنكار إذا كانت

كقائع الدعكل ال تكفي لتككيف عقيدة المحكمة ككاف السند منتجان في النزاع ،أما إذا كفت كقائع
الدعكل لتككيف عقيدة المحكمة بصحة الخط ..الخ فإنيا تحكـ بذلؾ بدكف إجراء تحقيؽ( ،)6كيجب
عمى القاضي أف يبيف في حكمو الظركؼ كالقرائف التي استباف منيا ذلؾ(.)7

( )1
حيث نصت عمى "إذا أنكر مف احتج عميو بالسند ،خطو أك إمضاؤه أك ختمو أك بصمتو ،أك أنكر ذلؾ خمفو أك نائبو ،ككاف السند منتجان

في النزاع ،كلـ تكؼ كقائع الدعكل كمستنداتيا لتككيف عقيدة المحكمة في شأف صحة الخط أك اإلمضاء أك الختـ أك البصمة ،أمرت المحكمة

بالتحقيؽ بالمضاىاة أك بسماع الشيكد أك بكبلىما" حيث إ ٌف عبارة " كلـ تكؼ كقائع الدعكل كمستنداتيا لتككيف عقيدة المحكمة "...يفيـ منيا
أنو يجكز لممحكمة قبكؿ السند كعدـ التعكيؿ عمى إنكاره ممف ىك منسكب إليو ،كمف جانب آخر يجكز ليا رد السند كاسقاطو إذا تبيف ليا

جميان أنو مزكر أك احتكل عمى محك أك كشط أك تحشير.
)  f2ومض مدوٍ مصسٌ زلم  35جٍعت  h5دَعمبس ،29 0 hض ق  ،20مىلع محىمت اٌىمض اٌمصسَت ،صn179
(  )3سحر عبد الستار يكسؼ ،مرجع سابؽ ،ص.140
)  f4ومض مدوٍ مصسٌ زلم  22جٍعت h11ماَى ،292 hض ق ،22مىلع محىمت اٌىمض اٌمصسَت ،صn365
(  )5تقابميا المادة ( )30إثبات مصرم.
( )6

( )7

أحمد نشأت ،رسالة اإلثبات ،مرجع سابؽ ،ص.291

طعف رقـ  111لسنة  2011جمسة 2012/5/15حيث جاء في الحكـ "عدـ التزاـ القاضي بإجراء التحقيؽ متى كجد في كقائع الدعكل

كمستنداتيا ما يكفي لتككيف عقيدتو في شأف صحة الخط أك اإلمضاء ك الختـ  .كجكب أف يبيف في حكمو الظركؼ كالقرائف التي استباف

منيا ذلؾ .إغفاؿ بياف ذلؾ .خطأ" .المصدر المستشار أكرـ كبلب ،مجمكعة مختارة مف أحكاـ كمبادئ محكمة النقض في المكاد المدنية
كالتجارية ،ص.11
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ثانياً :سمطة القاضي حول المنازعات المتعمقة بصحة السندات
طرق ىدم حجية السندات:
تـ الحديث في الغصف السابؽ عف دكر القاضي الرقابي في ىدـ السندات بنكعييا أك
االنتقاص مف قيمتيا أك ردىا كالحكـ ببطبلنيا دكف حاجة إلنكار الخط أك التكقيع بالنسبة لمسندات
أف ىذا
العرفية ،كدكف الحاجة لمطعف بالتزكير بالنسبة لمسندات العرفية كالرسمية ،ككما ذكر الباحث ٌ

الدكر جكازم لمقاضي يخضع لسمطتو التقديرية ،أما إذا أنكر المنسكب إليو الخط أك التكقيع أك
ادعى بالتزكير ،أك قاـ بإثبات العكس في الحاالت التي يجكز فييا ذلؾ فقد نظـ المشرع الفمسطيني
كالمشرع المصرم طرؽ ىدـ حجية السندات بنكعييا ،كما حدد دكر القاضي إزاء النظر بتمؾ
المنازعات.
كتختمؼ طريقة ىدـ السند بحسب نكعو ،فقد حدد المشرع طريقة ىدـ حجية السند العرفي بعد
إنكار التكقيع عف طريؽ دعكل تحقيؽ الخطكط ،كما حدد طريقة ىدـ السند الرسمي كالعرفي مف
خبلؿ االدعاء بالتزكير كىذا ما سيتناكلو الباحث بالتفصيؿ:
أ .إثبات العكس كوسيمة ليدم السندات:
إذا اكتسب السند الحجية بصدكره ممف نسب إليو كتمتع بالسبلمة المادية بأف خبل مف أم
فإف السند
عبلمات تدحض حجيتو كالمحك كالكشط كالتحشير كالحذؼ كاإلضافة كما تقدـ تفصيبلنٌ ،

بيذه المثابة يكتسب حجية بصدكره ممف ىك منسكب إليو كبحقيقة المدكف بو ،كلكف ىذه الحجية
قابمة لدحضيا بإثبات ما يخالؼ المدكف بالسند بالكتابة طبقان لمقاعدة المعركفة ،فيما يعرؼ بإثبات
العكس ،ففي السند الرسمي يجكز إثبات عكس البيانات التي ينظميا كيصادؽ عمييا المكظؼ
المختص عمى مسئكلية األطراؼ ،فبل تثبت ليا حجية إال مف حيث تاريخ صدكرىا( ،)1أما باقي
البيانات فميس ليا حجية السند الرسمي كيجكز لممتضرر إثبات عكسيا بالطرؽ العادية طبقان لمقكاعد
العامة سكاء أكاف إثبات المحرر مف خبلؿ إثبات مغايرة السند لمحقيقة باتفاؽ الطرفيف كىك ما
يعرؼ بالصكرية ،أك بدكف اتفاقيما(.)2

( )1
( )2

كىذا ما أشارت إليو المادة (ٌ )9بينات فمسطيني.
سميماف مرقس ،مرجع سابؽ ،ص.128
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كىذا المبدأ أرستو محكمة النقض الفمسطينية حيث أقرت جكاز إثبات عكس ما ىك مدكف في
أف ىذه
السندات الرسمية مف بيانات نظميا أصحابيا كصدقيا المكظفكف العمكميكف بحسباف ٌ

البيانات ال تيعتبر رسمية إال مف حيث التاريخ فقط( ،)1كىك ما أكدتو محكمة النقض المصرية(.)2

أما السندات العرفية كالسندات غير المعدة لئلثبات كمف باب أكلى فيجكز إثبات عكس ما كرد
بيا مف بيانات طبقان لمقكاعد العامة سكاء بإثبات صكرية التصرؼ أك إثبات العكس ،ذلؾ أف
السندات العرفية ال تتمتع بحجية قاطعة في اإلثبات كيجكز لمف ينسب إليو السند العرفي إنكاره أك
إثبات عكس ما كرد بو مف بيانات كذلؾ كما تقدـ بيانو في ىذه الدراسة.
ب .االدعاء بالتزوير:
فإف المشرع قد نظـ
ييعتبر التزكير مف الجرائـ التي نص عمييا قانكف العقكبات ،كرغـ ذلؾ ٌ

دعكل التزكير في الجانب المدني ليدـ حجية السندات كىذا ىك مجاؿ ىذه الدراسة ،فقد نظـ
البينات ( ،)67-58كقد
المشرع الفمسطيني أصكؿ االدعاء بالتزكير في عدة مكاد مف قانكف ٌ

أعطى المشرع دك انر ميمان لمقاضي فيما يتعمؽ بسبلمة السند كخمكه مف التزكير كما يذكر سابقان،
فممقاضي أال يقبؿ دعكل التزكير إذا لـ يكف التزكير منتجان في الدعكل أك كانت كقائع الدعكل كافية
لتشكيؿ قناعتو بصحة السند دكف حاجة لمجكء لدعكل التزكير.
كىذا ما أكدت عميو مجمة األحكاـ

العدلية()3

فمتى كاف ذلؾ جاز لو رفض دعكل التزكير

كالحكـ بصحة السند أك عدـ صحتو حسب األحكاؿ ،كاال فإنو يأمر بقبكؿ الطمب أصمي كاف أـ
فرعي كيبدأ في إجراءات االدعاء بالتزكير بالكيفية التي نص عمييا القانكف ،كذلؾ حسب المادة
البينات الفمسطيني كالتي سبؽ اإلشارة إلييا ،كاف كاف األصؿ في االدعاء أنو
( )67مف قانكف ٌ
استثناء.
كجكبي ال يممؾ القاضي رفضو إال بالبينة إال اف المجمة منحت لمقاضي ذلؾ
ن

( )1

طعف رقـ  2003/20جمسة  ،2003/4/26غزة .المقتفي

( )3

المادة (" ) 1821يجكز الحكـ كالعمؿ ببل بينة بمضمكف اإلعبلـ كالسند المذيف أعطيا مف طرؼ قاضي محكمة إذا كانا سالميف مف شبية

( )2

طعف رقـ  517جمسة  ،1977/3/16س43ؽ .أنكر طمبة ،مرجع سابؽ ،ص.174

التزكير كالتصنيع كمكافقيف لؤلصكؿ" .مجمة األحكاـ العدلية ،ص .370
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كاالدعاء بالتزكير يرد عمى السندات الرسمية كالعرفية ،كلكنو الطريؽ الكحيد ليدـ حجية
السندات الرسمية ،لمبيانات التي تكتسب صفة الرسمية كليست البيانات التي ينظميا المكظؼ العاـ
عمى مسئكلية األطراؼ(.)1
أما السندات العرفية فميا طريؽ يسير ليدـ حجيتيا كىك اإلنكار الذم ينقؿ عبء اإلثبات عمى
عاتؽ المتمسؾ بالسند ،فالطاعف بالخيار بيف الطعف باإلنكار أك بالتزكير ،كلكنو يمجأ إلى الطعف
أف مف مصمحتو سمكؾ طريؽ الطعف بالتزكير ،كلكف ال يجكز لممعترض
بالتزكير متى اتضح لو ٌ
الطعف بإنكار السند العرفي بعد المجكء لمطعف بالتزكير ،كما ال يجكز لو الطعف بالتزكير إذا سبؽ

لو االعتراؼ بالتكقيع أك الختـ أك البصمة(.)2
كالتزكير ىك تحريؼ مفتعؿ لمحقيقة في الكقائع كالبيانات التي يراد إبقاؤىا بسند يراد االحتجاج
تغيير الحقيقة في
بو في مكاجية الغير ،كينجـ عنو ضرر مادم أك معنكم أك اجتماعي( ،)3أك ىك
ان
محرر بإحدل الطرؽ التي نظميا القانكف تغيي ار مف شأنو أف يسبب ضر انر لمغير(.)4
كالتزكير قد يككف مادم كقد يككف معنكم( ،)5فالمادم ىك الذم يحصؿ بتغيير الحقيقة بطريقة
مادية بحيث يترؾ أثر يدركو الحس كتراه العيف ،سكاء أكاف بحصكؿ إضافة أك حذؼ أك تعديؿ ،أك
اصطناع سند ال أصؿ لو في الحقيقة.
أما المعنكم فيك الذم ال يدركو الحس كال تراه العيف ،كالتغيير الذم يحصؿ في مضمكف السند
كتغي ير أكلي الشأف أك بجعؿ كاقعة غير صحيحة في صكرة كاقعة معترؼ بيا أك بانتحاؿ شخصية
الغير(.)6
كيجب عمى المدعي بالتزكير أف يبينو بيانان كاضحان كدقيقان ،فإذا كاف التزكير ماديان يجب اإلشارة
إلى مكاضع التزكير ،كما إذا كاف التزكير كقع عمى مضمكف السند أك اإلمضاء أك التكقيع أك
البصمة.

( )1

نبيؿ إبراىيـ سعد ،اإلثبات في المكاد المدنية كالتجارية في ضكء الفقو كالقضاء ،ص.161

( )3

آدـ النداكم ،مرجع سابؽ ،ص,.264

( )5

سامي مقداد ،مرجع سابؽ ،ص.296

( )2

نبيؿ إبراىيـ سعد ،مرجع سابؽ ،ص .161

( )4

سميماف مرقس ،مشار إليو لدل نبيؿ إبرىيـ سعد ص ،161كسامي مقداد ،مرجع سابؽ ص.296

( )6

آدـ النداكم ،مرجع سابؽ ،ص.266
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أما إذا كاف التزكير معنكيان فيجب بياف ذلؾ بدقة كإثبات الكاقعة غير الصحيحة أك انتحاؿ
شخصية الغير.
كدعكل التزكير قد تككف أصمية كقد تككف فرعية:
أ .دعوى التزوير األصمية:
البينات لمف يخشى االحتجاج عميو
حيث أجاز المشرع الفمسطيني في المادة ( )58مف قانكف ٌ

بسند مزكر أف يختصـ مف بيده السند بطمب أصمي يطعف فيو بتزكير ىذا السند كىك ما ييعرؼ
أف النص أجاز اختصاـ كؿ مف تعكد لو فائدة مف السند بأف يتـ
بدعكل التزكير األصمية( ،)1كما ٌ
اختصاميـ في الدعكل كي يسرم الحكـ بحقيـ ،ككؿ ذلؾ مشركط بإتباع اإلجراءات التي حددىا

القانكف ليذه الدعكل.
أف المشرع تطمب شركطان معينة لقبكؿ دعكل التزكير:
يتبيف مف المادة (ٌ )58

 -1كجكد مصمحة لمطاعف كاال ال تقبؿ الدعكل ،كالتحقؽ مف المصمحة المحتممة يخضع لتقدير
المحكمة.
 -2أال يككف السند المدعى تزكيره قد رفعت بيا دعكل مكضكعية أماـ القضاء.
 -3أال يككف المدعي بالتزكير قد استخدـ نفس السند المدعى بتزكيره كدليؿ لصالحو ضد خصمو
في نزاع آخر بينيما.
 -4أف تككف المحكمة مختصة بنظر دعكل التزكير.
 -5أف يككف االدعاء بالتزكير منتجان في الدعكل ،كىذا ما نصت عميو المادة (ٌ )63بينات فمسطيني
حيث نصت عمى "إذا كاف االدعاء بالتزكير منتجان في النزاع كلـ

تكؼ كقائع الدعكل

كمستنداتيا إلقناع المحكمة بصحة المحرر أك تزكيره كرأت أ ٌف إجراء التحقيؽ الذم طمبو مدعي
التزكير (الطاعف) منتج كجائز أمرت بإجرائو" كاال جاز لمقاضي رفض الطمب ،فيـ غير ممزـ

أف لمقاضي أف
بقبكؿ الطمب األصمي إذا لـ يقدـ المدعي ما يشكب السند مف تزكير ،كما ٌ
يقضي مف تمقاء نفسو بالتزكير دكف تحقيؽ ،أك بعدـ التزكير برغـ مف تمسؾ أحد األطراؼ

بالتزكير ،طالما لـ يقدـ المدعي قرائف قكية تدؿ عمى كقكع التزكير.

( )1

المادة (ٌ )58بينات فمسطيني.

0

ويرى الباحث ان استخداـ لفظ "المحرر" ال ينسجـ مع سياؽ النصكص التي نظمت أحكاـ األدلة
أف لفظ المحرر أدؽ كأصكب مف لفظ السند كما تمت
الكتابية كالتي استخدمت لفظ "السند" ،برغـ ٌ

اإلشارة إليو في بداية البحث إال أ ٌف استخداـ لفظ المحرر في ىذا المكضع فيو ركاكة في

الصياغة كعدـ ثبات في استخداـ األلفاظ ؛ مما ييكحي بأ ٌف المشرع أراد بالمحرر معنى مغاير
ن
لمعنى لمسند ،كعميو نكصي بتعديؿ المادة كااللتزاـ بسياؽ األلفاظ منعان لكقكع الخمط(.)1
ب .دعوى التزوير الفرعية:
كدعكل التزكير الفرعية تختمؼ عف سابقتيا األصمية ،حيث تأتي في إطار اتخاذ مكقؼ الدفاع
في خصكمة قائمة عف طريؽ طمب عارض ييقدـ إلى ذات المحكمة التي تنظر النزاع األصمي،
أف قاضي األصؿ ىك قاضي الفرع(.)2
عمى أساس ٌ

كيجكز االدعاء بالتزكير يطمب عارض في أم حالة كانت عمييا الدعكل حتى قفؿ باب

المرافعة( ،)3كال ييعتبر باب المرافعة مقفكؿ ؛ إال إذا قامت المحكمة بحجز الدعكل تمييدان لمحكـ دكف

أف
التصريح لمخصكـ بتقديـ مذكرات ،كال يجكز االدعاء بالتزكير أماـ محكمة االستئناؼ ،ككف ٌ
االستئناؼ ينقؿ الدعكل إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتيا التي كانت عمييا قبؿ صدكر الحكـ

المستأنفػ ،كبالتالي ال يجكز لمحكمة االستئناؼ الفصؿ في أمر غير مطركح عمييا(.)4
كاذا تقدـ أحد الخصكـ بطمب عارض يدعي فيو بتزكير مستند رسمي أك عرفي ،كسكاء أكاف ىذا
السند مقدمان منو أك مف خصمو

()5

فإنو يجب تكافر عدة شركط:

 -1حصكؿ ادعاء بتزكير سند رسمي أك عرفي طبقان ألحكاـ القانكف.
 -2أف يرد االدعاء بالتزكير الفرعي خبلؿ دعكل قائمة كقبؿ قفؿ باب المرافعة.
 -3أف يككف الطعف بالتزكير منتجان في الدعكل األصمية كىذا الشرط أشارت إليو المادة ()63
ٌبينات فمسطيني.

( )1
( )2

مع العمـ أف المشرع عاد كاستخدـ كممة السند في المادة ( )65مما يدلؿ عمى كقكعو في الخمط.
سامي مقداد ،مرجع سابؽ ،ص.305

(  )3نقض مدني رقـ  31لسنة  -2012جمسة  ،2013/2/20أكرـ كبلب ،مرجع سابؽ ،ص,12
)  f4ومض مدوٍ مصسٌ زلم  66جٍعت  ،2978h h15ض ق  ، 5أوىز طٍبت ،مسجع ظابك ،ص n72
(  )5عبد الكىاب العشماكم ،مشار إليو لدل سحر عبد الستار إماـ يكسؼ ،مرجع سابؽ ،ص.192

2

دور القاضي إزاء دعوى التزوير:
أف
يتبيف مف خبلؿ استعراض دعكل التزكير ككسيمة ليدـ حجية السندات الرسمية كالعرفية ٌ

المشرع منح القاضي دك انر إيجابيان ميمان حياؿ دعكل التزكير ،ىذا الدكر يرمي لتحقيؽ العدالة كمنع
أف القاضي يتمتع
التحايؿ كاطالة أمد النزاع ببل فائدة ،حيث يتبيف مف النصكص كأحكاـ النقض ٌ
أف ىذا الدكر ييعتبر مف كاجبات
بدكر رقابي فاعؿ قبؿ البدء بالتحقيؽ في دعكل التزكير؛ بؿ ٌ

أف السند المعد لئلثبات يبعث عمى الثقة كالطمأنينة كيخمك مف العيكب
القاضي في التأكد مف ٌ
المادية التي تناؿ مف حجيتو.

كلقد خكؿ المشرع القاضي األدكات كالمكنات التي تمكنو مف القياـ بيذا الدكر مف خبلؿ
إمكانية استبعاد السند أك إنقاص قيمتو ،كدعكة المكظؼ أك الشخص الذم حرر السند ،كالحكـ
أف القاضي غير ممزـ بكلكج
ببطبلف السند كرده ،كالحكـ بصحة التكقيع بالنسبة لمسند العرفي ،كما ٌ
المرحمة التمييدية الثانية لمحكـ في الدعكل – مرحمة التحقيؽ -إال إذا تكافرت شركط:

 -1أف يككف االدعاء بالتزكير منتجان في النزاع.
 -2أف يككف إجراء التحقيؽ منتجان ،أم أف يقتنع القاضي أف شكاىد التزكير المقدمة مف المدعي
مف شأنيا أف تكصؿ لمحكـ في الدعكل.
 -3أف يككف إجراء التحقيؽ جائز إلثبات ،كيككف بخبلؼ ذلؾ إذا كاف إجراؤه يخالؼ حجية حكـ
سابؽ صدر بشأف ذات السند.
 -4أال تكفي مستندات ككقائع الدعكل لتككيف قناعة القاضي بشاف صحة السند.
فإف سمطتو كدكره يظؿ حاض انر مالكان زماـ األمكر
كفي حاؿ أمر القاضي بإجراء التحقيؽ بالتزكير ٌ

باستخداـ سمطتو كادارة الدعكل لمكصكؿ لمعدالة كلو في سبيؿ ذلؾ ما يمي:

فإف القاضي غير مقيد
 -1فيما يتعمؽ بإلزاـ مدعي التزكير تقديـ شكاىد التزكير في مذكرة الشكاىدٌ ،
بأف يتناكؿ في التحقيؽ إال ما يكفي مف الشكاىد لتككيف قناعتو ،كىك أيضان غير مقيد بالشكاىد
التي ذكرىا الطاعف ،فمو أف يأمر بالتحقيؽ في بعض الكقائع التي يرل أنيا تؤدم إلثبات التزكير
كلك لـ يبدىا الطاعف(.)1

)  f1ومض مدوٍ مصسٌ زلم  ، 12جٍعت  ،297 h2h11ض ق  ،37أوىز طٍبت ،مسجع ظابك ،صn616
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 -2يتمتع القاضي بسمطة تقديرية في تقدير نتائج التحقيؽ التي أمر بإجرائيا شريطة أف يؤسس
حكمو عمى أسباب سائغة(.)1
 -3يممؾ القاضي العدكؿ عما أمر بو مف إجراء اإلثبات متى رأل أنو غير منتج في التحقيؽ(.)2
ج .دعوى تحقيق الخطوط
أف دعكل التزكير تصمح ليدـ حجية السند الرسمي كالسند العرفي عمى حد
تمت اإلشارة إلى ٌ

سكاء أما دعكل تحقيؽ الخطكط فتختص بإثبات السند العرفي دكف السند الرسمي.

كالسند العرفي حجة عمى المنسكب إليو الخط أك التكقيع أك اإلمضاء أك البصمة ما لـ ينكر
صراحة ذلؾ أك ينفي خمفو عممو بصدكر السند مف سمفو ،كمتى أنكر ذلؾ فبل يمكف مكاجيتو
بالسند كيترتب عمى ذلؾ زكاؿ حجية السند مؤقتان كينتقؿ عبء إثبات نسبة السند لمف ىك منسكب
إليو الخط...الخ

ينتقؿ عمى عاتؽ المتمسؾ بالسند ،كيستطيع المتمسؾ بالسند إثبات نسبتو

لصاحب الخط...الخ عف طريؽ دعكل تحقيؽ الخطكط كقد يحتاج المتمسؾ بالسند العرفي دعكل
تحقيؽ الخطكط أثناء السير في دعكل بينو كبيف خصمو الذم أنكر الخط كىذه ىي الصكرة الغالبة
مف خبلؿ التقدـ بطمب عارض لتحقيؽ في الخط كاثبات نسبتو إلى منكره كىك ما يعرؼ بدعكل
تحقيؽ الخطكط الفرعية.
كبالمقابؿ قد يمجأ المتمسؾ بالسند العرفي إلى رفع دعكل أصميو لبلطمئناف إلى تكقيع خصمو
قبؿ رفع دعكل مكضكعية عميو ،أك لخكفو مف مكت خصمو كحدكث منازعات مع كرثتو ىك في
غنى عنيا ،كىك ما ييعرؼ بدعكل تحقيؽ الخطكط األصمية.
ن
كبناء عميو سكؼ نتكمـ عف كمتا الدعكييف:
 -0دعوى تحقيق الخطوط الفرعية:
كىي الصكرة التقميدية القديمة إلثبات حجية السند العرفي كتقدـ عمى شكؿ طمب عارض يمجأ
إليو المتمسؾ بالسند عندما ينكر خصمو نسبة السند إليو أك ينفي خمفو عمميـ بصدكر السند مف
سمفيـ ،كيككف ذلؾ أثناء سير الدعكل األصمية.

)  f1ومض مدوٍ مصسٌ زلم  370جٍعت  ،2976h1h16ض ق  ، 2أوىز طٍبت ،مسجع ظابك صn632
(  )2طعف مدني  2016/156س ؽ .2016
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كتنظر دعكل تحقيؽ الخطكط سكاء كاف اإلنكار مف خبلؿ دفع ،أك مف خبلؿ طمب متفرع
أف قاضي األصؿ ىك قاضي
عنيا المحكمة التي تنظر مكضكع الدعكل األصمي إعماالن لقاعدة ٌ

أف قاضي الدفكع ىك ذات قاضي المكضكع ،كيأخذ الحكـ الصادر في دعكل تحقيؽ
الفرع ،ك ٌ
الخطكط نفس الحكـ الصادر في الدعكل األصمية مف حيث قابميتو لمطعف فيو مف عدمو( ،)1كيعتبر

الحكـ فيو غير فاصؿ في المكضكع كال يقبؿ الطعف فيو إال مع الحكـ الفاصؿ(.)2
يترتب عمى قبكؿ دعكل تحقيؽ الخطكط إيقاؼ الفصؿ في الدعكل األصمية لحيف الفصؿ في
الطمب العارض(.)3
()4

كبالنظر لممادة (ٌ )40بينات فمسطيني

يجد الباحث أنو ينبغي تكافر عدة شركط لقبكؿ دعكل

تحقيؽ الخطكط الفرعية.

 -1أال يككف المدعى عميو قد أقر مسبقان بصحة السند.
 -2أف يككف اإلنكار صريحان.
 -3أف يككف السند المطعكف فيو باإلنكار منتجان في الدعكل.
 -4أف يككف الفصؿ غي المكضكع متعمؽ بالفصؿ في المسألة األكلية.
 -9دعوى تحقيق الخطوط األصمية
()5

نصت المادة (ٌ )54بينات فمسطيني

عمى " يجكز لمف بيده سند عرفي أف يختصـ المنسكب

إليو السند ليقر ب ٌأنو بخطو أك إمضائو أك بختمو أك ببصمتو ،كلك كاف االلتزاـ الكارد بو غير
مستحؽ األداء ،كيككف ذلؾ بدعكل أصمية باإلجراءات المعتادة".

أف دعكل تحقيؽ الخطكط األصمية ىي دعكل أصمية يتقدـ بيا المدعي
يتبيف مف ىذا النص ٌ

إلى المحكمة المختصة بطمب أصمي بقصد إثبات تكقيع أك إمضاء أك ختـ أك بصمة المنسكب إليو
السند ،كذلؾ قبؿ مكاجية المنسكب إليو السند بالسند كقبؿ حمكؿ أجؿ االستحقاؽ ،كبالتأكيد قبؿ

( )1
2

نبيؿ ابراىيـ سعد ،مرجع سابؽ ،ص ،155كسحر عبد الستار إماـ يكسؼ ،مرجع سابؽ ،ص.148

اٌمادة ) f291مه لاوىن أصىي اٌمحاوماث اٌمدوُت واٌخجازَت اٌفٍعطُىٍn

( )3

سعاد ناصؼ ،األحكاـ اإلجرائية المدنية لمضاىاة الخطكط كالتزكير في المحررات العرفية كالرسمية ،رسالة ماجستير ،جامعة الجزائر،

كمية الحقكؽ ،بف عكنكف2011 ،ـ ،ص.8

( )4
( )5

تقابميا المادة ( )30إثبات مصرم.

تقابميا المادة ( )45مف قانكف اإلثبات المصرم

حصكؿ اإلنكار ممف ىك منسكب إليو .كبغض النظر عف مكضكع السند كالعبلقة الثابتة بو أك
صحة التصرؼ المدكف بو مف عدمو دكف التعرض لمكضكع السند(.)1
كدعكل تحقيؽ الخطكط األصمية شرعيا المشرع لتحقيؽ غايات ميمة كالتي مف أىميا عدـ
زكاؿ األدلة التي قد يستند عمييا المتمسؾ بالسند أك كفاة الشيكد أك المنسكب إليو السند األمر الذم
يستحيؿ معو إجراء استكتاب لممنسكب إليو السند ،فيدفع كرثتو بعدـ عمميـ بالسند ( الدفع بالجيالة)
أف القانكف الفمسطيني لـ
؛ مما يترتب عميو زكاؿ حجية السند كتعقيد عممية اإلثبات ،كخاصة ٌ
يتطمب حمؼ اليميف مف قبؿ الكرثة لعدـ ترتيب آثار السند في مكاجيتيـ كذلؾ بخبلؼ المشرع

المصرم الذم تطمب كبحؽ حمؼ اليميف مف قبؿ الكرثة كما تمت اإلشارة لذلؾ في مكضعو.
كدعكل تحقيؽ الخطكط األصمية أك دعكل صحة التكقيع تقكـ عمى المصمحة المحتممة ،كىي مف
قبيؿ الدعاكل التحفظية الكقائية التي ال تتطمب كجكد منازعة قائمة كانما تقكـ عمى أساس احتمالية
نشكب منازعة مستقبمية ،كىذا ما دفع إلى انتقاد التعاريؼ التي عرفت اإلثبات بأنو ينصب عمى كاقعة
متنازع عمييا ،األمر الذم مف شانو عمؿ فراغ قانكني كيخرج مف دائرة الدعاكم المتعمقة باإلثبات
الدعاكل القائمة عمى المصمحة المحتممة كمنيا دعكل تحقيؽ الخطكط األصمية.
 موقف المدعى عميوفإف المدعي عميو ال
إذا رفعت دعكل تحقيؽ الخطكط األصمية عمى النحك الذم تطمبو القانكف ٌ

يخرج عف فرضيف:

األول :حضكر المدعى عميو كىك ما نصت عميو المادة (ٌ )55بينات فمسطيني( ،)2فإذا حضر كأقر

بنسبة السند إليو أثبتت المحكمة ذلؾ ،كيعتبر المدعى عميو مق انر بصحة السند في حاؿ حضكره

كسككتو أك عدـ إنكاره أك عدـ نسبتو لغيره ،فيعد ذلؾ إق ار انر ضمنيان منو كيتحمؿ المدعي مصاريؼ
الدعكل في كمتا الحالتيف .أما في حاؿ حضكر المدعى عميو كانكاره صراحة نسبة السند إليو أك
فإف لمقاضي المضي في الدعكل حسب القانكف.
نسبتو لغيره ٌ

( )1
( )2

سعاد ناصؼ ،مرجع سابؽ ،ص.35

حيث نصت عمى -1 " :إذا حضر المدعى عميو كأقر بصحة السند أثبتت المحكمة إق ارره كتككف جميع المصركفات عمى المدعي-2 .

يعتبر المحرر معترفان بو إذا سكت المدعى عميو أك لـ ينكره أك لـ ينسبو لسكاه" كىنا نبلحظ أ ٌف المشرع قد استخدـ لفظ المحرر كلفظ السند
في فقرتي المادة المذككرة األمر الذم انتقدناه بسبب اعتماد لفظ السند في السياؽ كاألكلى تكحيد األلفاظ الدالة عمى ذات المعنى كي ال يفيـ
أف المفظيف مختمفيف.
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الثاني :عدـ حضكر المدعى عميو كما أشارت إليو المادة ()56

()1

()2

ٌبينات فمسطيني

يترتب عميو

أف المحكمة
بعد التحقؽ مف تبميغ المدعى عميو بالدعكل كعدـ تقدمو بعذر مقبكؿ لعدـ حضكره ٌ
أف الغياب دكف
تحكـ بنسبة السند إليو ،كيككف الحكـ بصحة السند كجكبيان عمى المحكمة باعتبار ٌ

عذر ىك قرينة قانكنية باإلقرار بالسند ،كتخفيفان مف حدة ىذا النص كحماية لمخصـ الغائب فقد أجاز
المشرع لممدعى عميو استئناؼ الحكـ ،حتى لك كانت قيمة الدعكل أقؿ مف النصاب الذم يجيز

االستئناؼ(.)3
دور القاضي حيال دعوى تحقيق الخطوط:
منح المشرع القاضي سمطة كاسعة حياؿ الطعف باإلنكار ،فالقاضي غير ممزـ بأجراء التحقيؽ
أف الدعكل كما تحتكيو مف مستندات ككقائع
كاجابة طمب أك دفع اإلنكار أك الدفع بالجيالة ،فإذا رأل ٌ
كافية لتككيف قناعتو( ،)4باتجاه صحة السند أك عدـ صحتو فإنو يحكـ كفؽ ىذه القناعة بصرؼ النظر
عف طمبات الخصكـ كدفكعيـ( ،)5فمو أف يرد عمى المنكر إنكاره كعمى مدعي الجيالة ادعاؤه كيأخذ
أف الغرض مف إجراء التحقيؽ ىك اقتناع القاضي برأم يرتاح
بالكرقة دكف إجراء تحقيؽ أك يسقطيا ،ذلؾ ٌ
لو في الحكـ ،فإذا كانت ىذه القناعة متكفرة مف خبلؿ مستندات ككقائع الدعكل فبل لزكـ إلجراء تحقيؽ

ال فائدة منو كيعتبر مضيعة لمكقت كاطالة ألمد النزاع .كفي حاؿ قبكؿ الطعف باإلنكار كالبدء بإجراء
فإف لمقاضي سمطة الفصؿ في الطمب بنفسو دكف االستعانة بخبير كلو أيضان االستعانة بالشيكد،
التحقيؽ ٌ
كما لو أف يحيؿ األمر إلى خبراء الخطكط بالكيفية التي رسميا القانكف(.)6

أف سمطة القاضي في ىذا الشأف مطمقة بدكف تقييد ،كاال كاف ىذا مدعاة لبلستبداد
كال يعني ذلؾ ٌ

كزعزعة الثقة في القضاء ؛ بؿ إف سمطة القاضي مقيده بكجكب أف يبيف في حكمو األسباب التي استند
إلييا في حكمو كىذه األسباب يجب أف تككف سائغة كمقبكلة كاال كاف حكمو باطبلن لمقصكر في

( )1
( )2

تقابميا المادة ( )47إثبات مصرم.

حيث نصت عمى " إذا لـ يحضر المدعى عميو بغير عذر مقبكؿ حكمت المحكمة في غيبتو بصحة الخط أك اإلمضاء أك الختـ أك

البصمة ،كيككف الحكـ قاببلن لمطعف في جميع األحكاؿ.

( )3

سامي مقداد ،مرجع سابؽ ،ص,.294

( )5

كىذا ما نصت عميو المادة ( )40بينات فمسطيني ،كالمادة ( )30إثبات مصرم,.

( )4

نقض مدني فمسطيني رقـ  111لسنة  -2011جمسة  ،2012/5/15أكرـ كبلب ،مرجع سابؽ ،ص.11

( )6

سامي مقداد ،مرجع سابؽ ،ص.272

6

التسبيب ،كمف ناحية أخرل فالقاضي مقيدان إذا قرر عدـ قبكؿ اإلنكار أف يجعؿ حكمو مقصك انر عمى ذلؾ
دكف أف يتعداه لمدعكل األصمية ،فميس لو أف يضـ المسالة الفرعية بصحة السند إلى الدعكل األصمية
كيصدر حكمان كاحدان ،ألف في ذلؾ تفكيت فرصة االدعاء بالتزكير عمى المنكر(.)1
أف
ويرى الباحث أنو فيما يتعمؽ بسمطة القاضي في التحقيؽ بالمضاىاة بدكف االستعانة بخبير باعتبار ٌ

القاضي ىك الخبير األعمى فيما يتعمؽ بالكقائع المطركحة عميو ،كرغـ أ ٌف نصكص القانكف الفمسطيني لـ
()2

تتحدث صراحة عف إمكانية ذلؾ ؛ بؿ أف النصكص كخاصة المادة ()42

يفيـ منيا عكس ما ىك

شائع كعكس ما قررتو محكمة النقض المصرية( ،)3فاالستعانة بالخبير حسب النص السابؽ أقرب
لمكجكب منو لمجكاز ،كىك ما يسير عميو العمؿ في المحاكـ الفمسطينية ،كال ييرل ذلؾ إال مف باب التأكيد
عمى أف القاضي صحاب السمطة العميا في المحكمة كىك مف يتكلى إدارة الجمسة لمكصكؿ إلى العدالة

دكف كجكد سمطة أعمى منو كذلؾ تحقيقان لمبدأ استقبلؿ القضاء ،كأف عدـ االستعانة بالخبير في مجاؿ
تحقيؽ الخطكط كاف كاف جكازم لممحكمة ؛ إال أنو قمما يفصؿ القاضي في مسألة الخطكط دكف اإلحالة
أف األمر مف الناحية الفنية ليست
لخبير الخطكط أك كشؼ التزييؼ كالتزكير أك البصمات ،كذلؾ ككف ٌ

بيذه البساطة كخاصة أ ٌف العالـ شيد تطك انر ىائبلن في المجاؿ التقني األمر الذم شيد تطك انر مكازيان في
تطكير كسائؿ جريمة التزييؼ كالتزكير كالتقميد حيث لـ يعد ىناؾ مجاؿ لمقاضي أف يفصؿ في مسالة
فنية كيذه مف تمقاء نفسو كدكف االستعانة بخبير كذلؾ بالقياس مع حالة كجكد مسالة تتعمؽ بالحسابات
أك بحرفة معينة ذات طابع فني أك بأمر يتعمؽ بتحديد نسبة العجز في اإلصابات الناجمة عف إصابات
العمؿ ،فيؿ يممؾ القاضي الفصؿ في تمؾ المنازعات دكف المجكء ألىؿ الخبرة كاالختصاص ،كال ييرل

أف ىذه المسائؿ أكثر تعقيدان مف الجانب العممي كالفني
ذلؾ ممكنان أك مفيدان لتحقيؽ العدالة ،كما ال ييرل ٌ
أف االستعانة بالخبير ىك
في قضايا التزييؼ كالتزكير كالتقميد كتظيير البصمات ؛ كعميو يرل الباحث ٌ

أمر أشبو بأف يككف كجكبي عمى القاضي كال مناص مف المجكء إليو.
( )1

سحر عبد الستار إماـ يكسؼ ،مرجع سابؽ ،ص .154كنبيؿ سعد ،مرجع سابؽ ،ص.156

( )2

تنص المادة( )42بينات فمسطيني عمى " يشمؿ قرار المحكمة القاضي بالتحقيؽ عمى  -1تعييف خبير أك أكثر إذا رأت المحكمة التحقيؽ

( )3

حيث قررت " لممحكمة في سبيؿ الفصؿ باالدعاء بالتزكير -كعمى ما جرل بو قضاء محكمة النقض -أف تجرم المضاىاة بنفسيا فيي

بالمضاىاة...الخ"

الخبير األعمى في الدعكل كليا الحؽ في رفض دليؿ التزكير اعتمادان عمى الفحص الذم تجريو" نقض 1974/5/7طعف333س38ؽ.

المصدر أنكر طمبة مرجع سابؽ ،ص.633
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المطمب الثاني
اإلقرار

أف اإلقرار ىك إخبار الشخص عف نفسو في
اشتيرت قديمان عبارة "اإلقرار سيد األدلة" باعتبار ٌ

معرض اإلثبات ،حيث لـ يكف ييتصكر أف ييقر الشخص عف نفسو بغير الحقيقة ،إال أنو لـ يعد

اإلقرار كذلؾ فقد ييقر الشخص عف نفسو بقصد اإلضرار بالغير أك التضميؿ أك المراكغة ،مما
ينبغي معو منح القاضي سمطة في تقديره كالتحقؽ مف صحتو.

الفرع األول
تعريف اإلقرار وشروطو
أوالً :تعريف اإلقرار
البينات الفمسطيني اإلقرار بأنو" :اعتراؼ الخصـ بكاقعة أك عمؿ
عرفت المادة ( )115مف قانكف ٌ
()1

قانكني

مدعى بأم منيما عميو"(.)2

كعرفتو مجمة األحكاـ العدلية بأنو" :إخبار اإلنساف عف حؽ عميو"(.)3
كعرفتو المادة ( )103مف قانكف اإلثبات المصرم بأنو " :اعتراؼ الخصـ أماـ القضاء بكاقعة
قانكنية مدعى بيا عميو كذلؾ أثناء السير في الدعكل المتعمقة بيذه الكاقعة".
كقد كردت عدة تعريفات متباينة لئلق ارر عمى لساف فقياء القانكف:
فقد عرفو البعض بأنو" :اإلقرار ىك اعتراؼ شخص بحؽ عميو آلخر ،سكاء قصد ترتيب ىذا الحؽ
في ذمتو أك لـ يقصد"(.)4
كعرفو آخر بأنو " :ىك اعتراؼ شخص بحؽ عميو آلخر قصد اعتبار ىذا الحؽ ثابتان في ذمتو كاعفاء
اآلخر مف إثباتو"(.)5
أف المشرع الفمسطيني عرؼ اإلقرار بمعناه الكاسع بينما المشرع
يتبيف مف النصكص السابقة ٌ

المصرم عرؼ اإلقرار كأراد بو اإلقرار القضائي الذم يتـ في مجمس القضاء كأثناء سير الدعكل
أف المشرع الفمسطيني قد نحا نحك الفقو اإلسبلمي في تعريؼ اإلقرار حيث عرفو الفقو
كيرل ٌ
ي
) ٌُ f1ط هىان فائدة مه ذوس ٌفظ عمً لاوىوٍ فٍ اٌخعسَف فاٌىالعت اٌماوىوُت حشمً عًٍ اٌعمً اٌماوىوٍ ٌرا وىصٍ بحرفهاn
(  )2نقض مدني فمسطيني رقـ 393لسنة  -2003جمسة ،2004/4/13أكرـ كبلب ،مرجع سابؽ ،ص.18
( )3

المادة ( )1572مف مجمة األحكاـ العدلية.

( )5

سميماف مرقس ،مرجع سابؽ ،ص.156

( )4

السنيكرم ،مرجع سابؽ ،ص.471
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()1

اإلسبلمي المعاصر بأنو" :إخبار شخص بحؽ عميو"

كأراد بو المعنى الكاسع الذم يشمؿ اإلقرار

القضائي كغير القضائي ،كقد أحسف المشرع الفمسطيني صنعان حيث إ ٌف اإلقرار غير القضائي لو
اعتبار في اإلثبات ككنو يمثؿ كاقعة يجكز إثباتيا بالبينة كاليميف كالقرائف ،كقد سار القضاء الفمسطيني
عمى ذات النيج حيث عرؼ اإلقرار القضائي بأنو ":االعتراؼ بالكقعة أك العمؿ المدعى بو أماـ
القضاء" ،كعرؼ اإلقرار غير القضائي بأنو " الكاقع في غير مجمس القضاء" كأعطاه ذات الحجية(.)2
ثانياً :شروط اإلقرار
أف اإلقرار القضائي لو عدة شركط(:)3
كما يتبيف مف التعريفات السابقة ٌ

 -1صدكر اإلقرار مف الخصـ أك نائبو.
 -2صدكر اإلقرار أماـ المحكمة.
 -3صدكره أثناء سير الخصكمة.

 -4يجب أف ينصب اإلقرار عمى كاقعة قانكنية مدعى بيا

الفرع الثاني
حجية اإلقرار
تنص المادة (ٌ )117بينات فمسطيني عمى "اإلقرار القضائي حجة عمى المقر ما لـ يكذبو ظاىر

الحاؿ".

أف" :اإلقرار حجة قاطعة عمى المقر ،كال يتج أز اإلقرار عمى
كتنص المادة ( )104إثبات مصرم عمى ٌ

صاحبو ؛ إال إذا انصب عمى كقائع متعددة ككاف كجكد كاقعة منيا ال يستمزـ حتمان كجكد الكقائع
األخرل".
أف اإلقرار القضائي متى صدر صحيحان فإنو حجة قاصرة عمى المقر
يتبيف مف النصكص السابقة ٌ

()4
المقىر بيا تصبح في غير حاجة لئلثبات،
ما لـ يكذبو ظاىر الحاؿ  ،كيترتب عمى ذلؾ ٌ
أف الكاقعة ي

( )1

محمد رأفت عثماف ،النظاـ القضائي في الفقو اإلسبلمي ،الطبعة الثانية  ،1994دار البياف ،.ص.272

( )3

عفيؼ أبك كمكب ،أصكؿ اإلثبات في المكاد المدنية كالتجارية ،ص  184كما بعدىا.

( )2

نقض مدني فمسطيني ،رقـ  393لسنة  ،2003جمسة  ،2004/4/13أكرـ كبلب ،أحكاـ كمبادئ محكمة النقض ،ص.18

( )4

نقض مدني فمسطيني رقـ 393لسنة  2003جمسة  ،2004/4/13أكرـ كبلب ،مرجع سابؽ ،ص.18
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كىذه الحجية ممزمة لمقاضي دكف أف يككف لو سمطة تقديرية في ذلؾ ؛ إال إذا كاف كاقع الحاؿ يكذبو(،)1
الم ًقر(،)2
أك أثبت الغمط في الكاقع كال يجكز إثبات عكس اإلقرار فباإلقرار تصبح الكاقعة ثابتة في حؽ ي
لمم ًقر بناء عمى قاعدة عدـ جكاز أف يصنع الشخص دليبلن لنفسو(.)3
كال ييعتبر اإلقرار حجة ي
لمم ًقر الرجكع في إق ارره ،أك إضافة كقائع جديدة إليو بعد صدكره إذا أدت ىذه اإلضافة إلى
كال يجكز ي

تعديؿ مضمكنو أك تعطؿ داللتو( ،)4كيكتسب اإلقرار ىذه الحجة بصفة أكلية إذا كاف بسيطان غير

مكصكؼ بكصؼ كغير مقيد بقيد(.)5
الم ًقر ال يتعداه إلى غيره حيث إنو تصرؼ قانكني
كاإلقرار القضائي حجة عمى ي

()6

كلكنو ييعتبر حجة

عمى خمفو العاـ ما لـ يكف اليدؼ منو اإلضرار بحؽ الكارث ،كىك حجو في حؽ الخمؼ الخاص في
الم ًقر ،كيحتج بو عمى الدائنيف إذا كاف يؤثر في حقكقيـ مع جكاز
األحكاؿ التي تسرم عمييـ تصرفات ي
الطعف في ىذا اإلقرار طبقان لمقكاعد العامة ،كتقتصر ىذه الحجية عمى المسائؿ المدنية كليس الجنائية(.)7

الجنائية(.)7
كاإلقرار القضائي حجة عمى المقر حتى لك كقع أماـ القاضي الجزائي طالما كاف متعمقان بمكضكع
الدعكل كعمى نفس الكقائع(.)8
كاإلقرار غير القضائي عكس القضائي فيك يتـ خارج مجمس القضاء ،أك يتـ أمامو لكف في غير
الدعكل المتعمقة بمحؿ اإلقرار ،كيجب تكافر ذات الشركط المطمكبة في اإلقرار القضائي ،كيجكز
الم ًقر قد اتجيت لترتيب آثاره،
استخبلصو مف أم دليؿ أك كاقعو مقدمة إلى جية أخرل طالما ٌ
أف نية ي

كعمى مف يدعي اإلقرار غير القضائي إثباتو طبقان لمقكاعد العامة كبكافة طرؽ اإلثبات( .)9كاإلقرار غير

القضائي حجيتو قاصرة عمى المقر كتخضع لسمطة القاضي بشرط إقامة قضائيا عمى أسباب سائغة(،)10

( )1

المادة( )1587مف مجمة األحكاـ العدلية " يمزـ المرء بإق ارره".

( )3

عفيؼ أبك كمكب ،مرجع سابؽ ،ص.188

( )5

سمير تناغك ،مرجع سابؽ ،ص.123

( )7

محمد حسيف منصكر ،مرجع سابؽ ،ص.211

( )9

نبيؿ ابراىيـ سعد ،مرجع سابؽ ،ص.227

( )2

نبيؿ ابراىيـ سعد ،مرجع سابؽ ،ص .224

( )4

محمد حسيف منصكر ،مرجع سابؽ ،ص.210

( )6

نبيمة إسماعيؿ رسبلف ،مرجع سابؽ ،ص.280

( )8

نقض مدني فمسطيني رقـ 346لسنة -2013جمسة ،2016/1/31راـ هللا ،مكقع المقتفى.

( )10

نقض مدني رقـ  277لسنك  2011جمسة  ،2013/1/20أكرـ كبلب ،مرجع سابؽ ،ص.18
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الم ًقر منو ،فإذا كانت نيتو
كعمى القاضي أف يتبيف داللة اإلقرار مف ظركؼ الحاؿ ،كأيف اتجيت نية ي
كتثبت القاضي مف ذلؾ فإنو يأخذ نفس حكـ اإلقرار القضائي ،كاال فإنو ال يعدك أف يشكؿ
لحسـ النزاع ٌ

قرينة أك مبدأ ثبكت بالكتابة(.)1

المطمب الثاني
سمطة القاضي في تقدير اإلقرار
الم ًقر ما لـ يكذبو
ٌ
نصت المادة (ٌ )117بينات فمسطيني عمى "اإلقرار القضائي حجة عمى ي
ظاىر الحاؿ".
أف اإلقرار القضائي كأصؿ ييعتبر حجة عمى مف صدر منو كعمى كرثتو،
كمؤدل ىذه المادة ٌ
الم ًقر عف حقو في المطالبة بإثبات الكاقعة التي يدعييا
فاإلقرار تصريحان قانكنيان يتمثؿ في نزكؿ ي
خصمو ،كيجب أف تتكافر في اإلقرار القصد في اعتبار المقر بو ثابتان في ذمتو معفيان بذلؾ خصمو
مف إقامة الدليؿ عمى الحؽ المدعى بو ،كاإلقرار القضائي ييشترط فيو أف يككف أماـ القاضي
المختص كالذم ينظر الدعكل محؿ اإلقرار ،فمسألة التحقؽ مف القصد ىي مسالة مكضكعية

كمسالة حصكؿ اإلقرار أماـ القاضي المختص بالدعكل محؿ اإلقرار ىي مسألة قانكف ؛ مما يترتب
أف التحقؽ مف الشرط الخاص بتكافر القصد في اإلقرار ىي مف مسائؿ الكاقع التي يختص
عميو ٌ

بتقديرىا قاضي المكضكع دكف رقابة عميو مف محكمة النقض( ،)2أما شرط كقكع اإلقرار أماـ

القاضي المختص فيي مسألة قانكف تخضع لرقابة محكمة النقض ،ككذلؾ اآلثار القانكنية التي
تترتب عمى اإلقرار ،فإذا أىمؿ القاضي اإلقرار القضائي أك عكؿ عمى العدكؿ عنو لغير سب يبطمو
أك سمح بتجزئة اإلقرار ،يككف بذلؾ قد خالؼ القانكف كتعرض حكمو لمنقض(.)3
فبل يممؾ القاضي سمطة حياؿ حجية اإلقرار ،كلكف لو سمطو كاسعة في تقدير قيمة اإلقرار
الم ًقر كالتحقؽ
القضائي الكاقع أمامو ،فمف حؽ القاضي تقدير محتكل التصريحات التي يدلي بيا ي

( )1

نبيمة رسبلف ،مرجع سابؽ ،ص .286

( )3

سميماف مرقس ،مرجع سابؽ ،ص.185

( )2

نقض مدني فمسطيني رقـ  8لسنة  -2006جمسة .2007/4/23

52

مف تكافر شركط اإلقرار القضائي كتفسير عبارات اإلقرار دكف أف يخرج بتفسير عبارات اإلقرار عف
المعنى الظاىرم ليا ،كاال كاف حكمو مشكبان بالقصكر يستكجب النقض(.)1
أما بالنسبة لئلقرار غير القضائي فقد تناكؿ المشرع الفمسطيني حجيتو كجعميا أدنى مف حجية
اإلقرار القضائي( ،)2أما المشرع المصرم فمـ يعرؼ اإلقرار غير القضائي كلـ يتناكؿ حجيتو في
قانكف اإلثبات المصرم ،كىنا يتفكؽ المشرع الفمسطيني عمى المشرع المصرم حيث إ ٌف اإلقرار غير
الم ًقر كحده ،فإذا قاـ الدليؿ لدل القاضي عمى كجكده كاتجاه
القضائي تصرؼ قانكني يتـ بإرادة ي
الم ًقر إلى ترتيب آثاره كجب عمى القاضي أف يأخذ بو كال يجزئو كال يسمح بالعدكؿ عنو لغير
قصد ي
سبب يبطمو.

كىذا ما أيده الفقو المصرم أماـ صمت المشرع المصرم حكؿ اإلقرار غير القضائي فيرل ترؾ
تقديره لمقاضي ؛ بؿ يرل ىذا الفريؽ أبعد مف ذلؾ فيقرر أنو ال فرؽ بيف اإلق ارريف مف حيث قكة
()3
أف كبلن منيما ييعتبر إق ار انر لو طبيعة كاحدة كتربطو عمة كاحدة فيجب بداىة أف تككف
اإلثبات  ،إذ ٌ

لو نفس القكة مف حيث اعتباره حجة قاطعة الزمة ال تتج أز ( ،)4كىك ما ييؤيده الباحث فالقاضي
يتمتع بسمطة تقديرية كاسعة في تقدير اإلقرار الذم يصدر عف الخصكـ خارج مجمس القضاء أك
أماـ قاضي ال ينظر النزاع محؿ اإلقرار ،فمو اعتبار اإلقرار حجة مطمقة إذا ىك اقتنع بصحتو كلو
طرح اإلقرار كعدـ اعتباره إذا لـ يطمئف لصدكره مف المنسكب إليو أك الحد مف حجيتو كاعتباره مبدأ
ثبكت بالكتابة ،أك مجرد قرينة كلو أف يرفض تجزئة اإلقرار غير القضائي أك يأخذ بالتجزئة أك يقبؿ

العدكؿ أك يجيزه ،بشرط أف يبني حكمو عمى أسباب سائغة ،كاال كاف حكمو عرضو لمنقض.
كبيذا تـ االنتياء مف الحديث عف سمطة القاضي في الدليؿ الكتابي كاإلقرار القضائي كالتي
صنفت بأدلة اإلثبات الممزمة غير القاطعة.
ي

المبحث الثاني

أدلة اإلثبات الممزمة القاطعة
( )1

قركؼ مكسى  ،مرجع سابؽ ،ص.104

( )2

فمـ يجعمو مشرعنا ذا حجة قاطعة كما جعؿ اإلقرار القضائي ،كلـ يجز في المادة ( )2/116إثبات اإلقرار غير القضائي بشيادة الشيكد

( )3

فتحي كالي ،مرجع سابؽ ص.215

إال إذا سبقتو قرائف قكية تدؿ عمى كقكعو.

( )4

سميماف مرقس ،مرجع سابؽ ،ص.188
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لقد تـ الحديث في المبحث األكؿ عف أدلة اإلثبات الممزمة غير القاطعة كىي تنحصر في
األدلة الكتابية كاإلقرار القضائي ،كسيتـ الحديث في ىذا المبحث الحديث عف أدلة اإلثبات الممزمة
القاطعة ذات الحجية المطمقة ،كالتي ال يممؾ القاضي حياليا أم سمطة تقديرية كىي تنحصر في
نكع كاحد مف األدلة كىك اليميف الحاسمة ،حيث سيتـ تناكليا مف خبلؿ عدة مطالب .

المطمب األول
المقصود باليمين الحاسمة
اليميف ىي إشياد هللا عمى صحة ما يدعيو الحالؼ أك عدـ صحة ما يدعيو الخصـ اآلخر(.)1
كالغرض مف اليميف كأحد طرؽ اإلثبات ىك احتكاـ الخصـ الذم يعكزه الدليؿ عمى دعكاه إلى ضمير
خصمو بأف يستحمفو باهلل العظيـ عمى صحة ما يدعيو أك عدـ صحتو(.)2
كاليميف القضائية نكعاف :يميف حاسمة يكجييا أحد الخصكـ لآلخر لحسـ النزاع ،كيميف متممة
يكجييا القاضي ألحد الخصكـ ليستكمؿ بيا األدلة لتككيف قناعتو ليتسنى لو الفصؿ في الدعكل(،)3
كالذم ييمنا في بحثنا ىذا ىي اليميف الحاسمة.
البينات في
كاليميف الحاسمة ىي أحد طرؽ اإلثبات التي نص عمييا المشرع الفمسطيني في قانكف ٌ

المكاد ( )145-131فيي تكجو مف أحد الخصكـ إلى الخصـ اآلخر ،كيتـ المجكء إلييا عندما يعجز
الخصـ الذم يكجييا عف إثبات دعكاه بطرؽ اإلثبات األخرل ،أك عند تنازلو عما لديو مف أدلة إثبات(،)4
فيحتكـ إلى ذمة خصمو كضميره ،كتسمى حاسمة ألنيا تؤدم إلى حسـ النزاع( ،)5فبل يجكز فتح باب
(.)6

المرافعة بعد حمؼ اليميف الحاسمة التي ىي بمثابة تنازؿ عف الحؽ في استكماؿ البينة

كيجكز لكبل الخصميف تكجيو اليميف الحاسمة لبعضيما كفي أم مرحمة تككف عمييا الدعكل المادة
ٌ 1/132بينات فمسطيني(.)7

( )1

محمد حسيف منصكر ،مرجع سابؽ ،ص.223

( )3

محمد حسيف منصكر ،مرجع سابؽ ،ص.223

( )5

أنيس منصكر المنصكر ،مدل سمطة قاضي المكضكع في اإلثبات باليميف الحاسمة ،ص .250

( )7

تقابميا المادة  114إثبات مصرم.

( )2

نبيؿ إبراىيـ سعد ،مرجع سابؽ ،ص.229

( )4

نقض مدني  ،680/2015س ؽ .2016

( )6

نفض مدني  ،680/2015س ؽ .2016
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كيجكز لممحكمة أف تمنع تكجيو اليميف الحاسمة إذا رأت أف الخصـ متعسفان في تكجيييا المادة
ٌ 2/132بينات فمسطيني(.)1

كيجكز لمف كجيت لو اليميف أف يردىا عمى خصمو فيطمب منو أف يحمؼ ،فإذا حمؼ مف كجيت لو

اليميف حكـ لو كاذا رفض حكـ عميو المادة ٌ 3/132بينات فمسطيني(.)2

كال يجكز تكجيو اليميف الحاسمة في كاقعة مخالفة لمنظاـ العاـ كاآلداب ،كيجب أف تككف الكاقعة التي

تنصب عمييا اليميف الحاسمة متعمقة بشخص مف كجيت إليو ،المادة ٌ 133بينات فمسطيني(.)3

كال يجكز لمف كجو اليميف الحاسمة أك ردىا الرجكع عف ذلؾ متى قبؿ خصمو أف يحمؼ ،المادة 134

ٌبينات فمسطيني(.)4

كعميو سيتـ تناكؿ حجية اليميف الحاسمة كسمطة القاضي في تقديرىا في فرعيف:

المطمب الثاني
حجية اليمين الحاسمة
()5

نصت المادة ٌ 145بينات فمسطيني
ٌ

عمى" كؿ مف كجيت إليو اليميف الحاسمة فحمفيا ،يحكـ

لصالحو ،أما إذا نكؿ عنيا دكف أف يردىا عمى خصمو ،خسر دعكاه في الكاقعة المتعمقة بيا،
ككذلؾ كؿ مف ردت عميو اليميف فنكؿ عنيا".

أف الخصـ الذم تكجو لو اليميف الحاسمة ليس أمامو إال ثبلثة خيارات،
يتبيف مف ىذا النص ٌ

األكؿ إما أف يحمؼ اليميف ،أك يردىا عمى مف كجييا أك ال يحمفيا كال يردىا عمى خصمو ،كلكؿ
حالة مما سبؽ حكميا الخاص ثـ بياف حجيتيا:
أوال :حمف من وجيت إليو اليمين الحاسمة:
يجب بداية عمى مف كجيت لو اليميف الحاسمة في نزاع قائـ أماـ القاضي أف يحمؼ بنفسو ألف
خصمو قد احتكـ إلى ضميره ككرعو فبل يصح أف يككؿ غيره في الحمؼ ،ألف الحمؼ مسألة
شخصية كجدانية تعتمد عمى ضمير ككرع الحالؼ فبل يتصكر فييا اإلنابة ،كاذا صح التككيؿ في
( )1

تقالبيا المادة  114إثبات مصرم.

( )3

تقابميا المادة  115إثبات مصرم.

( )5

تقابميا المادة  118إثبات مصرم

( )2

( )4

تقابميا المادة  114إثبات مصرم.

تقابميا المادة  116إثبات مصرم.

5

تكجيو اليميف أك قبكليا أك ردىا فبل تصح الككالة في أداء اليميف( ،)1كىذا ما نصت عميو المادة
ٌ 137بينات فمسطيني أنو" :ال يجكز التككيؿ في تأدية اليميف".

فإذا حمؼ الخصـ الذم كجيت لو اليميف فإف ذلؾ يؤدم إلى حسـ النزاع نيائيان ،كخسر الخصـ

الذم كجو اليميف دعكاه ،كال يجكز لو العكدة لمخاصمة خصمو الذم حمؼ اليميف عمى نفس النزاع،
كىذا الحكـ تضمنتو مجمة األحكاـ العدلية( ،)2كرتبت عمى الحمؼ نتيجة ميمة مفادىا إما منع
معارضة المدعي لممدعى عميو أك إلزاـ المدعى عميو بالمدعى بو( ،)3كال يجكز لمحالؼ السعي
أف مكجو اليميف يخسر أم دليؿ إثبات
إلثبات كذب اليميف ؛ إال إذا ثبت ذلؾ بحكـ جزائي ،كما ٌ

بحكزتو فبل يجكز لو أف يقدمو بعد حمؼ اليميف مف قبؿ خصمو(.)4
ثانياً :رد الخصم اليمين الحاسمة عمى خصمو:

أجاز المشرع الفمسطيني لمف كجيت لو اليميف الحاسمة أف يردىا عمى خصمو ،أم أف يطمب
مف خصمو أف يحمؼ ىك بشرط أف تنصب اليميف عمى كاقعة يشترؾ فييا الخصماف كليست كاقعة
يستقؿ بيا شخص مف كجيت إليو المادة ٌ 3/132بينات فمسطيني.

كيشترط في رد اليميف ما يشترط في تكجيييا ،فرد اليميف كتكجيييا تصرؼ قانكني بإرادة منفردة

يمزـ معو تكافر أىمية التصرؼ كالخمك مف عيكب اإلرادة كالتكاطؤ كالصكرية ،كفي حاؿ قبؿ الخصـ
المردكد عميو اليميف فبل يممؾ مف ردىا الرجكع عف ذلؾ ،كال يجكز ىنا رد اليميف مره ثالثة كذلؾ
حتى ال نككف في حمقة مفرغة إلى ما ال نياية ،كيشترط أف تككف اليميف المردكدة كاقعة عمى نفس
اليميف التي كجيت أكالن ،كاال ك نا أماـ يميف جديدة ،فإذا حمؼ مف ردت عميو اليميف كسب الدعكل
كحكـ لصالحو كاذا نكؿ خسر كحكـ عميو(.)5
ثالثاً :النكول عن اليمين الحاسمة:
كالنككؿ ىك رفض أداء اليميف كالرفض قد يككف صريحان أك ضمنيان بالسككت( ،)6كالنككؿ إما أف يقع
يقع ممف كجيت إليو اليميف ابتداء ،فبل يحمؼ كال يردىا عمى خصمو ،كاما أف يقع ممف ردت عميو
( )1

السنيكرم ،مرجع سابؽ ،ص.552

( )3

عمي حيدر أفندم ،درر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ ،دار الجيؿ،ط ،1991 ،1ج،4ص.334

( )2

نصت المادة ( )1681مف المجمة عمى " :التحميؼ ىك تكميؼ اليميف عمى أحد المتخاصميف".

( )4

المادة ٌ 144بينات فمسطيني.
السنيكرم ،مرجع سابؽ ،ص.565

( )5
( )6

المادة ٌ 138بينات فمسطيني.
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اليميف فبل يحمؼ ،كىنا ال يممؾ ردىا فميس أمامو إال الحمؼ ،كاال عد ناكبلن كخسر دعكاه كحكـ عميو،
كالنككؿ مكقؼ سمبي يقع بعدـ الحمؼ حيف يجب الحمؼ(.)1
فإف
بعد أف استعرض الباحث ىذه المكاقؼ كالخيارات الحصرية لمخصكـ حياؿ اليميف الحاسمة ٌ

اليميف الحاسمة كاإلقرار حجيتيا قاصرة عمى الخصكـ ال تتعداه إلى غيرىـ سكاء عند الحمؼ ،أك عند
النككؿ فيي مسألة شخصية ال يجكز التككيؿ في أدائيا.

فمف كجو اليميف إلى خصمو فإف آثار ىذا اليميف كحجيتيا قاصرة عمى مكجو اليميف كعمى كرثتو
باعتبارىـ خمفان عامان لو ،كال يتعدل إلى الشريؾ أك المديف المتضامف ،فمك كجو أحد الشركاء عمى الشيكع
اليميف إلى مدعي استحقاؽ الممؾ الشائع كحمؼ كانت اليميف حجة عمى مف كجو اليميف دكف غيره مف
الشركاء(.)2
فإف الحجية قاصرة قصكرىا مف حيث الحمؼ تمامان ،فمف نكؿ مف الشركاء في
كمف حيث النككؿ ٌ

الشيكع كاف نككلو حجة عميو دكف سائر الشركاء(.)3

المطمب الثالث
سمطة القاضي في تقدير اليمين الحاسمة
أف اليميف الحاسمة ىي كسيمة لحسـ النزاع لمخصـ الذم ال يممؾ دليبلن أك لمذم
تبيف مما سبؽ ٌ

عما لديو مف أدلة ،كأ ٌف تكجيو اليميف كردىا ىي مف حؽ الخصكـ ،فيؿ يممؾ القاضي
تنازؿ ٌ
تكجيييا؟ كىؿ يجكز لمقاضي تفييـ أحد الخصكـ بحقو في تكجيو اليميف الحاسمة؟ كىؿ يممؾ

القاضي منع تكجيو اليميف الحاسمة؟ كما حجية اليميف بعد حمفيا بالنسبة لمقاضي فيؿ ىك ممزـ
بنتيجتيا؟ كعميو سيتـ بياف سمطة القاضي في تقدير اليميف الحاسمة مف خبلؿ اإلجابة عمى ىذه
التساؤالت:
أوالً :سمطة القاضي في توجيو اليمين الحاسمة:
ال تخمك اليميف الحاسمة مف خطكرة عمى الخصـ الذم يعكزه الدليؿ ،فيي أشبو بمجازفة غير
محمكدة العكاقب ،فييا يحسـ النزاع دكف حؽ في إمكانية تقديـ أدلة أخرل أك إعادة فتح باب
المرافعة كقد قضت محكمة النقض الفمسطينية بأنو ":ال يجكز فتح باب المرافعة بعد حمؼ اليميف
( )1

السنيكرم ،مرجع سابؽ ،ص.567

( )3

السنيكرم ،مرجع سابؽ ،ص.571

( )2

السنيكرم ،مرجع سابؽ ،ص.571
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()1
فإف اليميف الحاسمة مف
الحاسمة التي ىي بمثابة تنازؿ عف الحؽ في استكماؿ البينة"  ،كلذلؾ ٌ
()2

حؽ الخصكـ ،كال يجكز لممحكمة رفض تكجيييا دكف بياف األسباب

كما ال يممؾ القاضي سمطة

تكجيييا بعكس اليميف المتممة ،كلكف ىؿ يممؾ القاضي حؽ إفياـ الخصـ الذم ال يممؾ دليؿ عمى
ادعائو إفيامو بحقو في تكجيو اليميف الحاسمة؟
لقد أيثيرت ىذه المسألة في القضاء األردني فكاف مستق انر عمى كجكب قياـ المحكمة بإفياـ
الخصـ بحقو بتكجيو اليميف الحاسمة ؛ إال أنو نتيجة لتعرض الكثير مف أحكاـ المحاكـ لمنقص
بسبب سيكىا عف ذلؾ فقد نص المشرع األردني صراحة عمى عدـ جكاز ذلؾ حتى كلك كاف
الخصـ عاج انز عف إثبات دعكاه ،ثـ عاد المشرع األردني كأجاز ىذا الدكر لممحكمة مخففان مف حدة
ما كاف مستق انر عميو القضاء األردني بأف جعؿ األمر جكازم كليس كجكبي(.)3
كقد تفرد المشرع األردني بيذا النص الجرمء عف باقي التشريعات كخاصة المصرم
كالفمسطيني المذيف خميا مف مثؿ ىذا النص الذم ييعطي القاضي دك انر إيجابيان كبي انر في إطار تسييره

كجو البعض المتفؽ معو انتقادان الذعان لممشرع األردني عمى منح
لمخصكمة كسعيو كراء العدالة ،كقد ٌ
ىذا الدكر بحسباف أنو يؤدم إلى اإلخبلؿ بمبدأ حياد القاضي ،كمف أىـ مظاىر الحياد أف يمتزـ

القاضي بما يعرض عميو مف أدلة اإلثبات دكف أف يكجو الخصكـ كينبييـ إلى كسيمة معينة مف
أدلة اإلثبات(.)4
ثانياً :سمطة القاضي في منع توجيو اليمين الحاسمة:
مما سبؽ أف القاضي ال يجكز لو تكجيو اليميف الحاسمة ،ألنو بذلؾ يصبح طرفان في
لقد تبيف ٌ

أف اليميف الحاسمة ال تيعتبر مكجيو إلى الخصـ إال بعد اعتمادىا مف القاضي
الخصكمة ،كمف المؤكد ٌ
كمكافقتو عمى تكجيييا ،فإذا قبؿ تكجيييا فبل يجكز لو كال لمف كجييا العدكؿ عف ذلؾ( ،)5كلكف ىؿ

يجكز لو أف يمنع الخصكـ مف تكجيييا؟ لقد تطمب القانكف بعض الشركط البد أف يتقيد بيا الخصكـ

( )1

طعف مدني  2015/680س ؽ .2016

( )2

طعف مدني  2015/526س ؽ  ، 2016حيث قضت محكمة النقض الفمسطينية ب " رفض محكمة االستئناؼ طمب الخصـ تكجيو

( )3

تنص المادة  2/53مف قانكف البينات األردني المعدؿ رقـ  30لسنة  1952عمى " كيجكز لممحكمة مف تمقاء نفسيا أف تفيـ الخصـ أف

( )4

أنيس منصكر المنصكرم ،مرجع سابؽ ،ص.251

اليميف الحاسمة لخصمة دكف بياف األسباب ،يعتبر مخالفة لمقانكف يترتب عمييا نقض الحكـ".

مف حقو تكجيو اليميف في حاؿ عجز أحد طرفي الدعكل عف إثبات دعكاه أك دفعو".

( )5

نكر الديف باباس ،اليميف كطريقة لئلثبات طبقان لنصكص القانكف المدني كقانكف اإلجراءات المدنية،ص.48
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أف القاضي مككؿ إليو تطبيؽ القانكف كادارة دفة الخصكمة لمكصكؿ إلى
لتكجيو اليميف الحاسمة كككف ٌ

العدالة ،فإنو ال يقبؿ تكجيو اليميف الحاسمة مف قبؿ الخصـ الذم خالؼ الشركط التي نص عمييا
القانكف كمف ذلؾ:
أ .أن توجو اليمين من الخصم األصمي إلى الخصم األصمي:
فبل يقبؿ أف تكجو مف الككيؿ غير المككؿ بتككيؿ خاص( ،)1كقد اعتبرت محكمة النقض
أف ككالة المحامي ىي ككالة خاصة( ،)2كال
الفمسطينية أنو يجكز لممحامي تكجيييا باعتبار ٌ

يجكز كذلؾ أف تكجو إلى ككيؿ الخصـ األصمي أك شريكو أك كرثتو أك المتدخؿ تدخبلن
انضماميان كلـ يقدـ طمبات أك تكجو إليو طمبات(.)3
ب .تخمف شرط توافر أىمية التصرف:
يجب تكافر أىمية التصرؼ في الحؽ محؿ الحمؼ ،كذلؾ لما ينطكم عميو الحمؼ مف
خطكرة عمى الحؽ بسبب حسـ النزاع كانيائو بيذا اليميف ،كيجب تكافر األىمية في كؿ مف مكجو
اليميف كمف تكجو إليو ،كالنككؿ كاإلقرار ال يممكو إال مف ممؾ التصرؼ في الحؽ

()4

كىذا الشرط

كاف لـ ينص عميو المشرع صراحة ؛ إال أنو يمقى أساسو في القكاعد العامة.
ج .أال يكون موجو اليمين متعسفاً في استخدام حقو:
كأف يعمـ شدة التديف لدل خصمو كأنو يتكرع عف حمؼ األيماف كيسارع مستغبلن ذلؾ
لتكجيو اليميف لو بقصد كسب الدعكل( ،)5كىذا الشرط نص عميو المشرع الفمسطيني صراحة في
في المادة (  )2/132أسكة بالمشرع المصريف( ،)6كىك ما قضت بو محكمة النقض المصرية(،)7
المصرية( ،)7كتيعتبر رقابة القاضي لمنع التعسؼ في تكجيو اليميف خطكة حسنو نحك إيجابية
مكقؼ القاضي في اإلثبات(.)8

)  f1اٌمادة ) f235بُّىاث فٍعطُىٍn
(  )2نقض حقكؽ فمسطيني رقـ4لسنة-2003جمسة ،2003/5/25راـ هللا ،مكقع المقتفى.
( )3

أنيس منصكر المنصكرم ،مرجع سابؽ ،ص.252

( )5

السنيكرم ،مرجع سابؽ ،ص.526

( )7

نقض  ،1946/5/30طعف  92س 15ؽ .المستشار أنكر طمبة ،مرجع سابؽ ،ص.571

( )4

السنيكرم ،مرجع سابؽ ،ص.531

( )6

المادة ( )1/114إثبات مصرم.

( )8

السنيكرم ،مرجع سابؽ ،ص.528
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د .أن تكون الواقعة محل اليمين حاسمة لمنزاع:
إذا لـ تكف الكاقعة التي ينصب عمييا اليميف حاسمة في النزاع تعيف عمى القاضي رفض
كيعتبر مكضكع اليميف حاسمان في النزاع إذا كاف يؤدم إلى الفصؿ في النزاع أك
تكجيو اليميف ،ي
في دفع مكضكعي فيو بحيث ينيي الخصكمة كميا أك في شؽ منيا ،كمف يكجو اليميف الحاسمة

فإف
لمف يدعي أنو كىب لو عقا انر شفاىو إلثبات اإليجاب كالقبكؿ ،ذلؾ أنو كفقان لمقكاعد العامة ٌ
فإف المجكء لميميف ىنا غير حاسـ(.)1
ىبة العقار ال تككف إال كتابة ،كبالتالي ٌ

ه .أن تنصب اليمين الحاسمة عمى واقعة من الوقائع:

يجب أػ ف تنصب الكاقعة محؿ اليميف عمى كاقعة مف الكقائع ،كال يجكز أف تنصب عمى
ألف استخبلص حكـ القانكف مف
مسألة قانكنية ،كاال عمى القاضي عدـ قبكؿ تكجيو اليميفٌ ،
صميـ عمؿ القاضي فبل ينبغي أف تككف محبلن لئلثبات باليميف (.)2

و .أن تتعمق بشخص من وجيت إليو:
يجب أف تككف الكاقعة محؿ اليميف متعمقة بشخص مف كجيت إليو اليميف( ،)3فإذا كانت
غير شخصية انصبت عمى مجرد عممو بيا ،فإذا تعمقت اليميف بقرض فإنيا تكجو إلى المقترض
لحسـ مكضكع االقتراض ،أما لك كجيت لمكارث فإنو يحمؼ عمى مجرد عممو بالقرض كتسمى
ىنا يمينان عمى العمـ(.)4
ز .أن تكون الواقعة محل اليمين غير مخالفة لمنظام العام واآلداب:
كقد نصت عمى ىذا القيد عمى تكجيو اليميف الحاسمة المادة (ٌ )133بينات فمسطيني،

فيجب عمى القاضي أف يرفض تكجيو اليميف إذا كانت الكاقعة محؿ اليميف مخالفة لمنظاـ العاـ
كاآلداب ،كأف تككف إلثبات ديف قمار ،أك تككف إلثبات تصرؼ اشترط القانكف النعقاده شكبلن
خاصان كلـ ينظـ كفؽ ىذا الشكؿ(.)5

( )1

أنيس منصكر المنصكرم ،مرجع سابؽ ،ص.253

( )3

المادة (ٌ )133بينات فمسطيني.
أنيس منصكر المنصكرم ،مرجع سابؽ ،ص .253

( )2

( )4
( )5

السنيكرم ،مرجع سابؽ ،ص.539

أنيس منصكر المنصكرم ،مرجع ستبؽ ،ص.253
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ح .أن تكون الواقعة محل اليمين محل نزاع:
يشترط أف تككف الكاقعة محؿ اليميف محؿ نزاع بيف الخصكـ ،كاال فالقاضي ال يقبميا إذا لـ
يكف ىناؾ نزاع حكؿ الكاقعة.
ط .أن تكون الواقعة متعمقة بالدعوى ومحددة وممكنة الحدوث:
البد أف تككف الكاقعة محؿ اليميف ذات عبلقة بمكضكع الدعكل ،كمحددة فبل يصح أف
ت ككف مجيكلة فبل فائدة مف إثباتيا ،كال يصح أف تككف الكقائع المدعى بيا غير محتممة الصدؽ
أك تكذبيا كتناقضيا مستندات أك تكافرت األدلة عمى ثبكت الكقائع المتنازع

عمييا()1

كيجب أال

تككف مستحيمة الحدكث ألنو ال يمكف إثباتيا(.)2
إف تخمؼ أم شرط مف ىذه الشركط المذككرة يستمزـ مف القاضي رفض طمب تكجيو اليميف
ٌ

أف القاضي يتمتع بسمطة كاسعة في مراقبة مدل تحقؽ شركط اليميف
الحاسمة ،كىذا يعني ٌ
الحاسمة ،كيتعيف عمى القاضي أف يسبب رفضو لطمب تكجيو اليميف الحاسمة.

ثالثاً :سمطة القاضي في تعديل صيغة اليمين الحاسمة:
تنص المادة (ٌ )136بينات فمسطيني عمى" :يجب عمى مف يكجو لخصمو اليميف أف يبيف الكقائع

التي يريد استحبلفو عمييا ،كأف يذكر صيغة اليميف التي يكجييا إليو بعبارة كاضحة".

أف " لممحكمة أف تعدؿ صيغة اليميف التي يعرضيا الخصـ بحيث
كتنص المادة ( )1/137عمى ٌ

تكجو بكضكح كدقة عمى الكاقعة المطمكب الحمؼ عمييا"

أف المشرع منح القاضي سمطة تعديؿ صيغة اليميف التي يقدميا مكجو
يتبيف مف ىذيف النصيف ٌ

اليميف ،كقد كضع المشرع معيا انر كاضحان لمصيغة الصحيحة كىك أف تككف العبارات كاضحة كدقيقة،
كىذه المسألة مف مسائؿ الكاقع التي يستقؿ القاضي بتقديرىا دكف معقب عميو مف محكمة النقض عمى
أف يسبب قضاؤه بأسباب سائغة( ،)3كلكف ال يجب أف يككف تعديؿ القاضي لصيغة اليميف مف شأنو أف
يخرجيا عف مدلكليا الذم قصده مكجو اليميف.

( )1

أحمد نشأت ،مرجع سابؽ ،ص.142

( )3

استئناؼ مدني فمسطيني رقـ632لسنة -1998جمسة ،2004/5/11راـ هللا ،مكقع المقتفى,.

( )2

أنيس منصكر المنصكرم ،مرجع سابؽ ،ص.254
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كقد قضت محكمة النقض المصرية بيذا الخصكص ،فجاء في منطكؽ حكميا أنو " :إذا ما كجيت
فإف المحكمة ال تممؾ تغيير ىذه الصيغة تغيي انر يؤثر في مدلكليا كمعناىا،
اليميف الحاسمة بصيغة معينة ٌ
()1
أف القاضي لو أف يغير في مبناىا ال في
إذ الشأف في ذلؾ ىك لمف يكجو اليميف دكف غيره . "...أم ٌ

معناىا بحيث تتفؽ مع غرض صاحبيا(.)2

رابعاً :سمطة قاضي الموضوع بالحكم بنتيجة اليمين الحاسمة:
لقد تقدـ أ ٌف الخصـ الذم تكجو إليو اليميف الحاسمة ليس أمامو سكل ثبلثة خيارات ،فإما أف يحمؼ،

كاما أف ينكؿ فبل يحمؼ ،كاما أف يرد اليميف عمى خصمو الذم كجييا إليو ،فما ىك دكر القاضي في
كؿ خيار مف الخيارات المذككرة:
أ .حمف اليمين:
إذا حمؼ مف كجيت لو اليميف عمى النحك الذم بيناه كلـ يكف ىناؾ أم إخبلؿ بشرط مف الشركط
فإف ذلؾ يؤدم إلى حسـ النزاع
المذككرة كالتي تجيز لمقاضي رفض تكجيو اليميف أك تعديؿ صيغتياٌ ،

بنص القانكف كيرتب الحمؼ حجية ممزمة لمخصكـ كالقاضي ،كيتكجب عمى القاضي أف يصدر حكمو

إف نص المادة (ٌ )145بينات
لصالح الخصـ الحالؼ ،كال يمتمؾ القاضي أم سمطة تقديرية ،حيث ٌ

فمسطيني كاضحان في إلزاـ القاضي بالحكـ لصالح الخصـ الحالؼ ،كالحكـ كذلؾ عمى الخصـ الناكؿ
بخسارة الدعكل ،كنفس الحكـ فيما يتعمؽ برد اليميف فإذا حمؼ مف ردت عميو اليميف حكـ لو كاذا نكؿ
حكـ عميو( ،)3كال يغير مف ذلؾ تردد الخصـ قبؿ الحمؼ فطالما حمؼ فإف اليميف ممزـ لمقاضي
(.)4

كلمخصـ

ب .النكول عن اليمين:
إذا نكؿ مف كجيت إليو اليميف عف الحمؼ خسر الدعكل ،كىذا الحكـ يفيـ أيضان مف نص المادة
( )145فيجب عمى القاضي أف يحكـ عمى الذم ينكؿ قكالن كاحدان دكف أف يككف لو الخيار في ذلؾ ،ألف
النككؿ يترتب عميو حسـ النزاع مثمو مثؿ الحمؼ تمامان ،كأنو ىنا بمثابة اإلقرار ،كاذا نكؿ الخصـ فبل
يجكز لو أف يرجع عف نككلو كيطمب الحمؼ ؛ بؿ يحكـ عميو فكر نككلو ،كالنككؿ ىك رفض الحمؼ
( )1

نقض  ،1944/6/1طعف  103س  13ؽ .المستشار أنكر طمبة ،مرجع سابؽ ،ص .583

( )3

حيث تنص المادة ( ) 145عمى " كؿ مف كجيت إليو اليميف الحاسمة فحمفيا ،حكـ لصالحو ،أما إذا نكؿ عنيا دكف اف يردىا عمى

( )4

استئناؼ حقكؽ فمسطيني رقـ  343لسنة -2012جمسة  ،2012/10/15راـ هللا ،مكقع المقتفى.

( )2

أحمد نشأت ،مرجع سابؽ ،ص.150

خصمو ،خسر دعكاه في الكاقعة المتعمقة بيا كذلؾ مف ردت عميو اليميف فنكؿ عنيا".
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سكاء صرح بيذا أك أخذ مكقؼ سمبي بالسككت أك صرح بعبارات تدؿ عمى النككؿ كأف يدعي أنو ال
بأف قكؿ
يتذكر أك يجيؿ الكاقعة المطمكب الحمؼ عمييا ،ما لـ يكف ثمة ظركؼ يقتنع بيا القاضي ٌ

الخصـ ينطكم عمى نفي ضمني لمكاقعة فيعتبره في مقاـ الحمؼ(.)1
ج .رد اليمين:

أجاز المشرع الفمسطيني لمف كجيت إليو اليميف الحاسمة أف يردىا عمى مف كجييا إليو ،أم أف
يرفض حمؼ اليميف كيطمب مف خصمو أف يحمؼ ىك فيقمب المكقؼ ككسيمة كحيدة لبلحتكاـ إلى ضمير
خصمو الذم كجو إليو اليميف بداية ،كىذه الكسيمة ال تستخدـ إال لمرة كاحدة فبل يجكز معاكدة رد اليميف
لكي ال ندخؿ في حمقة مفرغة ببل نياية كما تمت اإلشارة إليو سابقان.
حكـ عميو ،كرد اليميف
في ى
في ى
حكـ لو أك ينكؿ ي
كليس مف خيار لمف ردت عميو اليميف؛ إال أف يحمؼ ي

يأخذ نفس أحكاـ تكجيو اليميف مف حيث عدـ جكاز الرد إذا كاف الراد متعسفان في استخداـ حقو كاف
يككف الرد منصبان عمى كاقعة تتعمؽ بالخصـ المردكد عميو اليميف أك ال يشترؾ بيا الخصماف كما لك
كجو الكارث اليميف إلى مديف مكرثو عمى أنو ليس مدينان ،فبل يجكز لممديف أف يرد اليميف عمى الكارث
ليحمؼ عمى كاقعة لـ يشترؾ فييا.
كرد اليميف ىك بمثابة تكجييان ليا ،كعمى ذلؾ يجب تكافر الشركط السابقة كأىمية التصرؼ ،كال
يجكز لمقاضي الخركج عف نتيجة مكقؼ الخصـ الذم كجيت لو اليميف فيي ممزمة لمقاضي كيفقد سمطتو
التقديرية عندما يتـ قبكؿ تكجيو اليميف ،كالحكـ الصادر منو كالمبني عمى اليميف الحاسمة تككف لو قكة
الشيء المقضي فيو كغير قابؿ لمطعف فيو ما لـ يكف الحكـ مبنيان عمى خطأ في إجراءات تكجيو اليميف
أك بطبلف اإلجراءات ،فالدعكل تنحسـ بإرادة أطرافيا كليس بحكـ القاضي الذم ينحصر دكره في مراقبة
تكافر الشركط كتعديؿ الصيغة إذا تطمب األمر دكف أف يحظى بسمطة تقديرية(.)2

( )1
( )2

أنيس منصكر المنصكرم ،مرجع سابؽ ،ص .256

أنيس منصكر المنصكرم ،مرجع سابؽ.257 ،
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الفصل الثاني
سمطة القاضي المدني في أدلة اإلثبات غير الممزمة
لقد سبؽ في ىذه الدراسة تقسيـ أدلة اإلثبات مف حيث قكتيا الممزمة كحجيتيا التي منحيا ليا
القانكف ،كذلؾ مف جممة التقسيمات المتعددة ألدلة اإلثبات كالتي تباينت بحسب الزاكية التي ين ًظر إلييا

مف التقسيـ ،كتـ الحديث في الفصؿ السابؽ عف أدلة اإلثبات ذات القكة الممزمة القاطعة منيا كغير
أف دكر القاضي
القاطعة كبياف حجية ىذه األدلة كسمطة القاضي التقديرية حياليا ،كخميصت إلى ٌ
ينحصر في مراقبة تكافر شركط ىذه األدلة ،كأنو ال يممؾ حياليا السمطة التقديرية إال بالقدر الكافي الذم

يمكنو مف التحقؽ بتكافر تمؾ الشركط ،أما مف حيث قكة الحجية فيك مقيد كممزـ باألخذ بالدليؿ متى
تكافرت شركطو.
كسيتناكؿ الباحث في ىذا الفصؿ أدلة اإلثبات ذات القكة غير الممزمة ،مع بياف الفرؽ بيف ىذه
الطائفة مف أدلة اإلثبات بالمقارنة مع سابقتيا مف حيث اتساع الدكر اإليجابي الكبير كالسمطة التقديرية
كسيفرد لكؿ
لمقاضي كىذه األدلة تنحصر في الشيادة (البينة) كالقرائف كاليميف المتممة كالخبرة كالمعاينة ،ي
نكع مف ىذه األنكاع مبحثان مستقبلن.

المبحث األول
شيادة الشيود
كانت الشيادة في الماضي ىي الدليؿ الغالب ،فكادت تنحصر أدلة اإلثبات بيا نظ انر النتشار األمية
كلبساطة المعامبلت التجارية كالمدنية حتى أيطمؽ عمى الشيادة لفظ البينة.
ثـ انتشرت الكتابة في المعامبلت كاتسعت كتطكرت المعامبلت التجارية كالمدنية فأصبح الدليؿ
الكتابي ىك الغالب كأصبحت الشيادة دكف منزلة الكتابة في اإلثبات ،كأصبحت قكتيا الثبكتية محدكدة،
كال يجكز المجكء إلييا إال في أحكاؿ معينة حددىا القانكف.
كقد أيعطي القاضي سمطة كاسعة في تقدير الشيادة تزيد بكثير عف السمطة الممنكحة لو في األدلة
ى
الكتابية(.)1
( )1

السنيكرم ،مرجع سابؽ ،ص.320
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البينات تعريفان لمشيادة ،ككذلؾ يفعؿ المشرعكف تاركيف أمر
كلـ يضع المشرع الفمسطيني في قانكف ٌ

التعاريؼ إلى الفقو,

المطمب األول
تعريف الشيادة وحجيتيا في اإلثبات
سيتناكؿ الباحث في ىذا المطمب تعريؼ الشيادة في الفرع األكؿ ،كبياف حجيتيا في فرع و
ثاف.

الفرع األول
تعريف الشيادة
()1

عرفت المادة ( )1684مف مجمة األحكاـ العدلية

الشيادة بأنيا" :اإلخبار بمفظ الشيادة يعني

بقكؿ :أشيد بإثبات حؽ أحد الذم ىك في ذمة اآلخر في حضكر القاضي كمكاجية الخصميف ,كيقاؿ
لممخبر :شاىد  ,كلصاحب الحؽ :مشيكد لو  ,كلممخبر عميو :مشيكد عميو  ,كلمحؽ :مشيكد بو.
كيعاب عمى ىذا التعريؼ اشتراطو كقكع الشيادة في مكاجية الخصميف ،مع أنو يجكز أف تككف
ي

الشيادة بحضكر ككبلئيما أك بحضكر خصـ كاحد دكف اآلخر.

أما الفقو القانكني فقد عرؼ جانب منو الشيادة بأنيا  :إخبار صادؽ يدلي بو الشاىد في مجمس
القضاء ،إلثبات كاقعة عمى آخر ،بعد يميف يؤدييا عمى الكجو الصحيح(.)2
كيؤخذ عمى ىذا التعريؼ أنو قرف اإلخبار بالصدؽ رغـ أف اإلخبار يحتمؿ الكذب( ،)3كلك جزمنا
ي

أف الشاىد حمؼ اليميف،
بصدؽ الشاىد فكيؼ لمقاضي أف ال يتقيد بشيادة الشاىد كيحكـ بخبلفيا رغـ ٌ
()4

فالشيادة تفيد خب انر ظنيان

أف الشاىد قد ال يككف كاذبان كلكف غمبو النسياف أك خانو التقدير فبل يككف
كما ٌ

أف الصدؽ في الشيادة يفترض أف يككف ىك األصؿ فالشاىد ليس طرفان في
ىنا صادقان أيضان ،كالحقيقة ٌ

()5
كبناء عميو فإف الشيادة قرينة عمى
؛
الخصكمة كاألصؿ فيو الصدؽ فبل مصمحو لو في الكذب
ن
الصدؽ لكنيا قابمة إلثبات العكس(.)6

( )1

مجمة األحكاـ العدلية ،المادة ( ،)1684ص.,339

( )3

نبيؿ إبراىيـ سعد ،مرجع سابؽ ،ص.170

( )5

قركؼ مكسى ،مرجع سابؽ ،ص.201

( )2

إبراىيـ محمد صبرم المدني ،الشيادة كدكرىا في اإلثبات المدني كالتجارم ،ص.12

( )4

السنيكرم ،مرجع سابؽ ،ىامش ص.320

( )6

سميماف مرقس ،مرجع سابؽ ،ص،243كعفيؼ أبك كمكب ،مرجع سابؽ ،ص.245

6

أف التعريؼ الصحيح ىك" :إخبار يدلي بو الشاىد في مجمس القضاء إلثبات
كيرل الباحث ٌ

كاقعة عمى آخر ،بعد يميف يؤدييا عمى الكجو الصحيح".

الفرع الثاني
حجية الشيادة في اإلثبات
حدد المشرع حاالت تجكز فييا الشيادة بحسب األصؿ كىي الكقائع المادية ،كالتصرفات التجارية،
كالتصرفات المدنية التي ال تزيد قيمتيا عمى مائتي دينار.
أوالً :الوقائع المادية:
تيعتبر الشيادة مف أدلة اإلثبات غير المعدة مسبقان لئلثبات أك ىي دليؿ غير مييأ؛ لذا فإنو
يجكز اإلثبات بيا فيما يتعذر معو إعداد دليؿ كتابي ،كالكقائع المادية التي ال يتصكر كجكد دليؿ كتابي
()1

مما يجعؿ مف العسير تييئة دليؿ مسبقان إلثباتيا
إلثباتيا ألنيا تقع فجأة كدكف تكقع مف أحد؛ ٌ

فيجكز

إثباتيا بكافة طرؽ اإلثبات كمنيا الشيادة( ،)2كالكقائع المادية قد تككف طبيعية كالحرائؽ كالفيضانات
كالكفاة كالجنكف كالكالدة ،كقد تككف بفعؿ اإلنساف كالفعؿ النافع كالفعؿ الضار ،فمف تضرر بسبب الفعؿ

الضار يمكنو إثبات الخطأ كالضرر الناجـ عف الفعؿ بالشيادة(.)3
كىناؾ بعض الكقائع المرتبطة بالتصرؼ القانكني كالتي ينبغي إثباتيا بالكتابة؛ إال أنو يجكز
إثباتيا بكافة الطرؽ كمنيا الشيادة ،مثؿ إثبات اإلخبلؿ بالتزاـ عقدم حيث يقع ىذا اإلخبلؿ بأعماؿ
مادية( ،)4كما انو قد يقع اإلخبلؿ مف خبلؿ تصرؼ قانكني.
ثانياً :التصرفات التجارية:
األصؿ في المكاد التجارية ىك حرية اإلثبات ،فيجكز إثبات التصرفات القانكنية التجارية ميما كانت
قيمتيا بكافة طرؽ اإلثبات ،كذلؾ لما تتميز بو المعامبلت التجارية مف السرعة كاالئتماف ،كىذا الحكـ
يستفاد بمفيكـ المخالفة لممادة (ٌ )68بينات فمسطيني(.)5

( )1

نبيؿ إبراىيـ سعد ،مرجع سابؽ ،ص .176

( )3

محمد حسيف منصكر ،مرجع سابؽ ،ص.135

( )2

نقض مدني فمسطيني رقـ  299لسنة -2014جمسة ،2015/3/30راـ هللا ،مكقع المقتفى.

( )4

نقض مصرم رقـ  322سنة  21ؽ جمسة  ،1954/10/28سعيد أحمد شعمة ،مرجع سابؽ ،ص.167

( )5 ()5

يقابمو نص المادة ( )60إثبات مصرم.
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ثالثاً :التصرف المدني الذي ال يجاوز النصاب:
حيث إنو يجكز إثبات التصرفات المدنية التي ال تزيد عف مائتي دينار أردني أك ما يعادليا
بالعممة المتداكلة قانكنان بشيادة الشيكد ،كفي القانكف المصرم يجكز اإلثبات بالشيادة لمتصرؼ المدني
الذم ال تزيد قيمتو عف خمسمائة جنييان ،أما التصرؼ المدني غير المحدد القيمة فبل يجكز إثباتو بشيادة
الشيكد.
كذلؾ مع عدـ اإلخبلؿ بقاعدة عدـ جكاز إثبات ما يخالؼ الكتابة إال بالكتابة حتى لك كانت
ألف قكاعد اإلثبات
قيمتو أقؿ مف النصاب ،أك إذا كجد اتفاؽ بيف الخصكـ يقضي بخبلؼ ذلؾٌ ،

المكضكعية ليست مف النظاـ العاـ( ،)1أك الحاالت التي يشترط فييا القانكف الكتابة بنص خاص بالنسبة
لبعض التصرفات ،بصرؼ النظر عف قيمتيا ،كعقدم الكفالة كالصمح(.)2
كىناؾ حاالت ال يجكز اإلثبات فييا بشيادة الشيكد كىي:
الحالة األولى :ما يخالؼ الكتابة أك يجاكزىا ،فبل يجكز لمقاضي أف يأمر بإثبات عكس ما كرد بسند
كتابي رسمي كاف أـ عرفي بشيادة الشيكد ،كذلؾ ال يجكز إثبات ما يجاكز الدليؿ الكتابي بالشيادة(.)3
الحالة الثانية :إذا كاف المطمكب ىك الباقي أك جزء مف حؽ ال يجكز إثباتو بالشيادة(.)4
الحالة الثالثة :إذا طالب أحد الخصكـ في الدعكل بما تزيد قيمتو عمى مائتي دينار أك ما يعادليا
بالعممة المتداكلة قانكنان ثـ عدؿ عف طمبو إلى ما ال يزيد عمى ىذه القيمة(.)5
()6

كىناؾ حاالت نصت المادة (ٌ )71بينات فمسطيني

كىي:

استثناء
يجكز فييا اإلثبات بشيادة الشيكد
ن

 -1كجكد مبدأ ثبكت بالكتابة.
 -2كجكد مانع مف الحصكؿ عمى دليؿ كتابي ،أك كاف العرؼ كالعادة ال يقضياف بربط االلتزاـ بسند
كتابي.
 -3فقداف الدائف سنده الكتابي بسبب ال يد لو فيو.
( )1

إبراىيـ المدني ،مرجع سابؽ ،ص.120

( )3

سامي مقداد ،مرجع سابؽ ،ص.205

( )5

مكسى أبك ممكح ،مرجع سابؽ ،ص.156

( )2

محمد حسيف منصكر ،مرجع سابؽ ،ص .139

( )4

عبد هللا الف ار كيكسؼ الغرباكم ،مرجع سابؽ ،ص.170

( )6

تقابميا المادة ( )62إثبات مصرم.
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المطمب الثاني
سمطة القاضي في تقدير الشيادة
لقد سبؽ الحديث عف حاالت يتـ إثباتيا بالشيادة بحسب األصؿ كالكقائع المادية كالتصرفات
التجارية كالتصرفات المدنية التي ال تجاكز النصاب الذم حدده القانكف ،كما أف ىناؾ حاالت ال
يجكز إثباتيا بالشيادة ،كأخي انر ىناؾ حاالت حددىا القانكف يجكز إثباتيا بالشيادة استثناءان ،كلكف
ىؿ القاضي ممزـ بقبكؿ اإلثبات بشيادة الشيكد؟ كاذا قبؿ إثبات الدعكل بالشيادة فيؿ ىك ممزـ
بما أدلى بو الشيكد ،كىؿ يشترط أف تككف الكاقعة المراد إثباتيا بالشيادة متعمقة بالدعكل كمنتجو
فييا؟ ىذه األسئمة سيتـ اإلجابة عمييا مف خبلؿ استعراض السمطة التقديرية لمقاضي في جكاز
اإلثبات بالشيادة مف عدميا ،كتقدير القاضي لكفاية شيادة الشيكد.

الفرع األول
تقدير القاضي لجواز اإلثبات بشيادة الشيود
()1

تنص المادة (ٌ )80بينات فمسطيني

عمى " -1لممحكمة مف تمقاء نفسيا أف تأمر باإلثبات

بشيادة الشيكد في األحكاؿ التي يجيز القانكف فييا اإلثبات بالشيادة متى رأت في ذلؾ فائدة
لمحقيقة".
جائز قانكنان ،كمع ىذا فالمشرع منح القاضي
يتبيف مف ىذا النص أنو قد يككف اإلثبات بالشيادة
ان
سمطة تقديرية في السماح باإلثبات بالشيادة أك عدـ السماح إذا كاف في ذلؾ فائدة لمحقيقة(،)2
فالقاضي غير ممزـ بقبكؿ اإلثبات بالشيادة حتى لك كاف القانكف يجيز ذلؾ ،فقد يككف في القضية
مف القرائف كاألدلة ما يغني عف الشيادة ،كقد تككف الكقائع المراد إثباتيا بالبينة بعيدة االحتماؿ
بحيث ال يرل القاضي جدكل مف إثباتيا بالبينة ،أك كانت الكاقعة غير جائزة القبكؿ( ،)3كقد ييقدر

أف
أف ىذه الكقائع قديمة كمف العسير إثباتيا بالبينة ،كفي كؿ ىذه األحكاؿ ييقدر القاضي ٌ
القاضي ٌ
أف القانكف يجيز ذلؾ( ،)4كال يكفي أف يككف
اإلثبات بالبينة غير مستساغ فبل يسمح بيا رغـ ٌ
اإلثبات بالبينة جائز قانكنان؛ بؿ يجب أف يككف ذلؾ مستساغان ،كما يجب أف تككف الكقائع المراد

( )1

تقابميا المادة ( )70اثبات مصرم.

( )3

أحمد نشأت ،مرجع سابؽ ص.534

( )2

نقض مصرم رقـ  19سنة 1ؽ جمسة  ،1931/12/17سعيد شعمة ،مرجع سابؽ ،ص .257

( )4

السنيكرم ،مرجع سابؽ ،ص.320
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إثباتيا متعمقة في الدعكل كمنتجة في اإلثبات( ،)1كالقاضي لو السمطة التقديرية الكاممة في تقدير
مدل جدكل اإلثبات بالشيادة مف عدمو كفي تقدير تعمؽ الكقائع بالدعكل كككف األمر بالشيادة
منتج في اإلثبات فمو أف يرفض طمب الخصـ بإجراء التحقيؽ بالشيادة ،دكف رقابة لمحكمة النقض
عميو بشرط أف يبيف القاضي أسباب ذلؾ كاال كاف حكمو قاص انر( ،)2كقد قضت محكمة االستئناؼ
الفمسطينية برفض طمب ككيؿ المستأنؼ الطاعف في حكـ محكمة أكؿ درجة بسبب عدـ سماع
بأف الطاعف لـ يبيف ما ىي الكقائع التي سيشيد
الف المحكمة سببت ذلؾ ٌ
الشيكد الذيف سماىـ ٌ

عمييا الشيكد حيث اعتبرت المحكمة انو عاجز عف تقديـ ٌبيناتو( ،)3أما تقدير جكاز اإلثبات بالبينة
مف عدمو فيي مسألة قانكنية يخضع فييا القاضي لرقابة محكمة النقض(.)4

أف ىناؾ قيدان عامان يحد مف ىذه السمطة كيتمثؿ في عدـ إىدار حؽ الدفاع ،في حاؿ كاف
إال ٌ

طمب الخصـ بسماع شاىد ىك كسيمة الدفاع الكحيدة لو في اإلثبات ،فبل يجكز لمقاضي رفض
ألف ذلؾ يعد مخالفة لمقانكف كاخبلالن بحؽ الدفاع(.)5
الطمبٌ ،
ىل يجوز لمقاضي أن يأمر من تمقاء نفسو باإلثبات بشيادة الشيود؟
أف المشرع منح القاضي سمطة
البينات الفمسطيني يجد الباحث ٌ
بالرجكع لممادة  1/80مف قانكف ٌ

األمر باإلثبات بشيادة الشيكد متى رأل في ذلؾ فائدة لمحقيقة كفي الفقرة الثانية مف نفس المادة منحو
استدعاء مف يرل لزكمان لسماع شيادتو إظيا انر لمحقيقة( ،)6كذلؾ بدكف طمب مف أحد الخصكـ ،متى
أف القانكف
كاف القانكف يسمح باإلثبات بالشيادة ،كمتى رأل أف ذلؾ يحقؽ العدالة ،كىنا ييبلحظ ٌ

دكر إيجابيان كسمطة كاسعة في تكجيو الدعكل نحك العدالة ،كلكف عمى القاضي ىنا أف
أعطى لمقاضي ان
يتقيد بقكاعد عبء اإلثبات فبل يجكز لو تعييف الخصـ الذم يقع عميو عبء اإلثبات ،كانما يتعيف
عميو أف يمقي عبء اإلثبات عمى الخصـ المكمؼ أصبلن باإلثبات ،كاال فإنو يخالؼ القانكف(.)7
( )1

محمد حسيف منصكر ،مرجع سابؽ ،ص.131

( )3

استئناؼ مدني فمسطيني رقـ  135لسنة  -1999جمسة  ،2004/4/10راـ هللا ،مكقع المقتفى.

( )5

سحر إماـ يكسؼ ،مرجع سابؽ ،ص.250

( )2

نقض مصرم رقـ 45سنة  30ؽ أحكاؿ شخصية جمسة 1963/1/16س14ص ،104سعيد شعمة مرجع سابؽ ،ص .265

( )4

سميماف مرقس ،مرجع سابؽ ،ص .247

( )6

حيث نصت الفقرة الثانية مف المادة ( ) 80بينات فمسطيني "يككف لممحكمة في جميع األحكاؿ كمما أمرت باإلثبات بشيادة الشيكد أف

( )7

قركؼ مكسى ،مرجع سابؽ ،ص.206

تستدعي لمشيادة مف ترل لزكمان لسماع شيادتو إظيا انر لمحقيقة".
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الفرع الثاني
تقدير القاضي لكفاية شيادة الشيود
إذا قبؿ القاضي طمب الخصـ بالتحقيؽ بشيادة الشيكد ،كتـ تحديد جمسة لسماع الشيكد أك تـ
االنتقاؿ إلى الشاىد نفسو في األحكاؿ التي يسمح القانكف بذلؾ ،فإف القاضي يتمتع بسمطة كاسعة في
مجاؿ التحقؽ مف سبلمة اإلجراءات مف تبميغ الشاىد حتى التأكد مف صبلحيتو كأىميتو لمشيادة ،فإذا ما
فإف لمقاضي أيضان سمطة كاسعة في تقدير كفاية
تـ سماع الشاىد عمى النحك الذم خطو القانكفٌ ،
الشيادة في إثبات الكاقعة محؿ النزاع ،كىك في ذلؾ ال يتقيد بعدد الشيكد( ،)1ككذلؾ ال اعتبار لجنسيـ

كال لسنيـ ،فقد يقنعو شاىد كاحد كال تقنعو شيادة العديد( ،)2كقد يصدؽ المرأة كال يصدؽ الرجؿ ،كقد يأخذ
بشيادة الصبي كيطرح شيادة البالغ ،كىك غير ممزـ بتصديؽ الشاىد في كؿ

أقكالو()3

بؿ لو أف يجزئ

أقكالو فيأخذ ببعضيا كيطرح البعض( ،)4كلو أف يرجح شيادة شاىد عمى شيادة شاىد آخر دكف أف يككف
يككف ممزمان ببياف أساس ىذا الترجيح( ،)5كيقدر القاضي ما إذا كانت البينة كافية ،كلو في ذلؾ سمطة
()6
أف لمقاضي ىذه السمطة الكاسعة؛ إال أف ىناؾ
كاسعة دكف أف يخضع لرقابة محكمة النقض  ،كرغـ ٌ

قيكدان تقيد سمطتو في تقدير أقكاؿ الشيكد ،كتتمخص ىذه القيكد في(:)7

أوال :االلتزاـ بمدلكؿ الشيادة كعدـ الخركج عف المعنى الذم ال تحتممو متى كاف ال يتفؽ مع عباراتيا.
يمكف
ثانياً :التزاـ المحكمة ببياف أسباب الترجيح في حاؿ كاف أماميا شيكد إثبات كشيكد نفيٌ ،
ألف ذلؾ ٌ

الجيات القضائية األعمى مف بسط رقابتيا تطبيقان لحسف سير العدالة.

ثالثاً :القيد الخاص بحجية الحكـ الجنائي أماـ القضاء المدني استنادان إلى قاعدة أ ٌف الجنائي يكقؼ

المدني ،فالقاضي ممزـ بإيقاؼ الفصؿ في الدعكل المدنية ليتسنى لمقاضي الجنائي النظر في الدعكل
( )1

عمي أفندم ،درر األحكاـ في شرح مجمة األحكاـ حيث يعمؽ عمى ىذه المادة (":)1732ال اعتبار لكثرة الشيكد أك لزيادة عدالتيـ يعني

ال يمزـ ترجيح شيكد أحد الطرفيف لكثرتيـ أك لزيادة عدالتيـ بالنسبة إلى شيكد الطرؼ اآلخر؛ ألف الترجيح ال يككف بكثرة الدليؿ بؿ يككف
بالكصؼ المؤكد كال يسكغ الترجيح بالذم يصمح أف يككف عمة بانفراده ،كالمعتبر في الشيكد أصؿ العدالة كبما أف أصؿ العدالة غير قابؿ

لمتحديد فبل تككف زيادة العدالة سببا لمترجيح".

( )2

نقض مصرم رقـ  115سنة 15ؽ جمسة  ،1946/11/28سعيد شعمة ،مرجع سابؽ ،ص.295

( )4

نبيؿ إبراىيـ سعد ،مرجع سابؽ ،ص.181

( )6

السنيكرم ،مرجع سابؽ ،ص.324

( )3

نقض مصرم رقـ  34سنة  15ؽ جمسة  ،1946/2/7سعيد شعمة ،مرجع سابؽ ،ص.298

( )5

أسامة الركبي ،مرجع سابؽ ،ص.241

( )7

قركؼ مكسى ،مرجع سابؽ ،ص.231
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الجنائية المقامة كالتي تتناكؿ نفس كقائع الدعكل المدنية ،فمتى ثبت في الدعكل الجنائية زكر شيادة
فإف القاضي المدني ممزـ بعدـ اعتبار شيادة مف ثبت زكر شيادتو.
أحد الشيكد ٌ

المبحث الثاني
القرائن
ال تثكر مشكمة إلثبات أم ٌادعاء أماـ القضاء المدني ،إذا تكفر لدل الخصكـ دليؿ إثبات مييأ

كمعد مسبقان لذلؾ ،كخاصة الدليؿ الكتابي ،الميـ يتحقؽ القاضي مف سبلمة كعدـ صكرية ىذا الدليؿ
ي

ليحكـ بناء عميو ،كلكف األمر مختمؼ عندما يعكز الخصـ الدليؿ المييأ أك المباشر كال يجد ما يقكل بو

عمى إثبات حقو ،كىذا الفرض كثير ما يحدث في أركقة القضاء ،كحتى ال تترؾ المنازعات قائمة بيف
الناس ابتدع القضاء طريقة إثبات خرجت مف رحـ الحاجة إلى تحقيؽ العدالة كالفصؿ بيف المنازعات
كىذه الطريقة تسمى القرائف.
كالقرائف طريؽ إثبات غير مباشر ابتدعيا القضاء (القرائف القضائية) ثـ قننيا المشرع فعرفت
بالقرائف القانكنية .فما ىي القرائف كما أنكاعيا كما خصائصيا؟
 تعريف القرائن:()1

البينات الفمسطيني
عرفيا قانكف ٌ

في المادة ( )106بأنيا " :نتائج تستخمص بحكـ القانكف أك تقدير

القاضي ،مف كاقعة ثابتة كمعركفة لبلستدالؿ عمى كاقعة غير معركفة ،كىي نكعاف :قرائف قانكنية كقرائف
قضائية".
عرفيا البعض بأنيا" :استنباط أمر غير ثابت مف أمر ثابت( .)2كعرفيا آخر بأنيا "استنباط الشارع
أك القاضي ألمر مجيكؿ مف أمر معمكـ"(.)3
والقرائن نوعان :قضائية يستنبطيا كيستنتجيا القاضي مف كقائع الدعكل المعركضة عميو كىي بيذه
المثابة تعد دليبلن بمعنى الكممة ،كنكع يستنبطو المشرع؛ مما يغمب كقكعو عمبلن في طائفة معينة مف
الحاالت فيبني عميو قاعدة عامة ينص عمييا في صيغة مجردة ،كىي القرائف القانكنية ،كىي ليست دليؿ
بمعنى الكممة كانما ىي إعفاء مؤقت أك نيائي مف عبء اإلثبات(.)4
( )1

بخبلؼ قانكف اإلثبات المصرم الذم لـ يضع تعريؼ لمقرائف كلـ يتناكؿ القرائف إال في مادتيف منو المادة .100 ،99

( )3

أحمد نشأت بؾ ،رسالة اإلثبات في التعيدات ،الجزء الثاني ،ص 67؟.

( )2

سميماف مرقس ،مرجع سابؽ ،ص.250

( )4

سميماف مرقس ،مرجع سابؽ ،ص.250
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كؿ مف القرائف القانكنية كالقضائية:
كسيتناكؿ الباحث بياف حجية ن

المطمب األول
حجية القرائن القانونية والقضائية في اإلثبات
أف القرائف القضائية مصدرىا القاضي مف خبلؿ إعماؿ العقؿ كالمنطؽ لبلستدالؿ
لقد سبؽ القكؿ ٌ

عمى الكاقعة المعمكمة؛ لكي يثبت بيا الكاقعة المجيكلة محؿ اإلثبات ،كىذا ما دفع المشرع الفمسطيني
كغيره مف المشرعيف بأف جعؿ ليذا النكع مف القرائف حجية محدكدة نظ انر لخطكرة ىذا النكع مف القرائف،
كأ ٌف القرائف القانكنية حتى كاف كاف مصدرىا النص القانكني كلككنيا تتمتع بطابع استثنائي غير اإلثبات
باعتبار أنيا قائمة عمى االفتراض كالترجيح كاحتماؿ عدـ مطابقتيا لمكاقع؛ إال أنيا ذات حجية مقيدة

كيمكف دحضيا بإثبات العكس كما سيأتي:

الفرع األول
حجية القرائن القضائية في اإلثبات
تيعتبر القرينة القضائية مف أدلة اإلثبات غير المباشرة فيي ال تنصب عمى الكاقعة المراد إثباتيا
أف حجيتيا
كانما عمى كاقعة أخرل كما تـ ذكره سابقان ،كىي مف أدلة اإلثبات المقيدة غير الممزمة؛ إال ٌ

متعدية يحتج بيا في مكاجية الكافة في حاؿ تـ القضاء بيا( ،)1كيجب أف ييؤخذ بيا في اإلثبات بحذر

شديد ألف مجاؿ اإلثبات بالقرائف القانكنية فسيح جدان ،حيث إنيا ال يمكف حصرىا مسبقان ،كعممية

االستنباط تتطمب مف القاضي تكخي الدقة كالركية كاعماؿ الفكر كاجياد القريحة ،أف التدليؿ بالقرائف يقكـ
عمى البرىنة المنطقية كالمقدمات المستقيمة ،كىذا يتطمب صحة الفركض كاستنادىا إلى الكاقع كعدـ
تعارضيا مع أم كاقعة مف الكقائع( ،)2كقد بيف المشرع الفمسطيني نطاؽ كحجية القرائف القضائية في
المادة ( )109بنصو عمى " :ال يجكز اإلثبات بالقرائف القضائية إال في األحكاؿ التي يجكز فييا اإلثبات
بشيادة الشيكد ،كيككف ىذا اإلثبات جائ انز بكجو خاص عندما تستخمص القرينة مف كقائع يمكف أف تيعد

تنفيذان اختياريان كميان أك جزئيان لبللتزاـ المدعى بو"(.)3

( )1

رائد زيدات ،مرجع سابؽ ،ص.168

( )3

تقابميا المادة ( )100إثبات مصرم.

( )2

عبد هللا فيد العجمي ،مرجع سابؽ ،ص.63
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أف المشرع الفمسطيني كغيره مف الكثير مف التشريعات قد جعؿ مجاؿ كنطاؽ
يتبيف مف ىذا النص ٌ

اإلثبات بالقرائف القضائية بنفس األحكاؿ التي يتـ بيا اإلثبات بشيادة الشيكد ،سكاء بصكرة أصمية أك
بصكرة استثنائية ،فيجكز إثبات التصرفات التجارية كالكقائع المادية بالقرائف ،كال يجكز اإلثبات بالقرائف
في التصرفات المدنية التي تزيد قيمتيا عف مائتي دينار ،كال يجكز اإلثبات بيا في التصرفات المدنية
غير المحددة القيمة......الخ(.)1
كيجكز اإلثبات بالقرائف القضائية بحسب المادة السابقة إذا كاف استخبلص القرينة مف كقائع يمكف
أف تيعد تنفيذان اختياريان كميان أك جزئيان لبللتزاـ المدعى بو ،مثاؿ قياـ البائع بتسميـ المبيع أك جزء منو فإف
ذلؾ يعد قرينة عمى قياـ البيع ،كالقرائف القضائية جعميا المشرع متساكية مع الشيادة في الحجية( )2كعمى

ذلؾ يجكز إثبات عكسيا بالكتابة كالشيادة كاإلقرار كاليميف كالقرائف القانكنية كما يجكز إثبات عكسيا
بقرينة قضائية أخرل(.)3

الفرع الثاني
حجية القرائن القانونية في اإلثبات
أف المشرع الفمسطيني عرؼ نكعيف
بالرجكع إلى نص المادة ( )107السابؽ اإلشارة ليا يتضح ٌ

مف القرائف ،فاألكؿ :القرائف القانكنية البسيطة كيستدؿ عمييا مف عبارة ":عمى أنو يجكز نقض ىذه القرينة
بالدليؿ العكسي" ،كالثاني :القرائف القانكنية القاطعة كيستدؿ عمييا بعبارة " ما لـ يكجد نص يقضي بغير
ذلؾ" ،كىذا التقسيـ لو أثره مف حيث حجية القرائف القانكنية القاطعة كالقرائف القانكنية البسيطة أك غير
القاطعة ،كىذا التقسيـ أيضان يجعؿ دكر القاضي في اإلثبات مختمؼ في كبل النكعيف مف القرائف ،كىذا
ما سيتضح مف خبلؿ البحث في حجية كبل النكعيف:
أوال :حجية القرائن القانونية القاطعة في اإلثبات:
تيعتبر القرينة القانكنية القاطعة أحد قكاعد اإلثبات ،فالخصـ الذم تقكـ القرينة القانكنية القاطعة

()4
أف القرائف القانكنية
لصالحو معفي مف إثبات الكاقعة التي استخمصيا المشرع مف ىذه القرينة  ،كاألصؿ ٌ

(  )1إحالة :نحيؿ الى ما سبؽ بحثو في مكضكع حجية اإلثبات بالشيادة.
)  f2زاجع اٌمادة ) f209مه لاوىن اٌبُّىاث اٌفٍعطُىٍn
(  )3عبد هللا الف ار كيكسؼ الغرباكم ،مرجع سابؽ ،ص.324
( )4

السنيكرم ،مرجع سابؽ ،ص.605
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بشكؿ عاـ قابمة إلثبات العكس ألنيا قائمة عمى أساس االفتراض كالترجيح( ،)1كالقرينة القانكنية القاطعة
تغني عف اإلثبات ،فاألصؿ في حجيتيا أنيا ال تقبؿ إثبات العكس ،فإذا كانت تقبؿ إثبات العكس تككف
قرينة قانكنية بسيطة؛ إال أف المشرع العتبارات معينة أجاز لمخصـ اآلخر إثبات عكسيا عمى سبيؿ
االستثناء( ،)2ألنيا تقكـ عمى اعتبارات ميمة كخطيرة يحرص المشرع كؿ الحرص عمى عدـ اإلخبلؿ
بيا ،كقد سار المشرع الفمسطيني عمى ذات النيج الذم سارت عميو معظـ التشريعات المعاصرة فجعؿ
القرائف القانكنية غير قاطعة بحسب األصؿ أم قابمة إلثبات العكس كاالستثناء ىك أف تككف قاطعة.
كلكف ىؿ يجكز دحض القرينة القانكنية القاطعة؟ لقد أجاز المشرع الفمسطيني نقض القرينة
أف غالبية الفقو أجاز نقضيا باإلقرار
القانكنية القاطعة لكنو لـ يحدد الطريقة التي تنقض بيا؛ إال ٌ

القضائي كاليميف الحاسمة( ،)3كىذا بخبلؼ القكاعد المكضكعية التي ال تقبؿ إثبات عكسيا التي خمط
()5

الكثير بينيا كبيف قكاعد اإلثبات( ،)4مثؿ قاعدة مسئكلية المتبكع عف فعؿ التابع

التي لـ يجز المشرع

لممتبكع إثبات عكسيا ،فالقرائف القانكنية مف قكاعد اإلثبات ميما كانت مرتبتيا قاطعة أك بسيطة فيي ال
()6

تستعصي أف تدحض باإلقرار كاليميف

فالقرائف القانكنية القاطعة تقبؿ إثبات عكسيا باإلقرار كاليميف إذا

إذا كانت مقررة لممصمحة الخاصة ،أما إذا كانت القرينة مقررة لممصمحة العامة فبل يجكز إثبات عكسيا
مطمقان كذلؾ حفاظان عمى النظاـ العاـ مثؿ قرينة قكة الشيء المقضي بو ،ككقرينة العمـ بالقانكف بعد نشره
فبل يجكز إثبات عكسيا ألنيا مقررة لممصمحة العامة( ،)7ككقرينة عدـ التمييز لمصبي دكف السابعة(،)8
فإذا حكـ نيائيان عمى شخص بديف لو فبل يحؽ لممديف المجكء لمقضاء مجددان لممطالبة باستجكاب خصمو
لمحصكؿ منو عمى إقرار أك تكجيو اليميف الحاسمة إليو ألف قرينة قكة الشيء المحككـ بو لـ تشرع
لمصمحة المحككـ لو فقط كانما شرعت لمصمحة المجتمع حفاظان عمى النظاـ العاـ كاستقرار
المعامبلت( .)9كيخضع حكـ محكمة المكضكع بخصكص القرائف القانكنية القاطعة لرقابة محكمة
( )1

عبد هللا الف ار كيكسؼ الغرباكم ،مرجع سابؽ ،ص.251

( )3

عبد هللا الف ار كيكسؼ الغرباكم ،مرجع سابؽ ،ص.252

( )5

المادة ( )193مف القانكف المدني الفمسطيني.

( )7

عبد هللا عمى العجمي ،مرجع سابؽ ،ص.54

( )9

أحمد نشأت ،مرجع سابؽ ،ص.202

( )2

سمير تناغك ،مرجع سابؽ ،ص.118

( )4

سميماف مرقس ،مرجع سابؽ ،ص.265

( )6

السنيكرم ،مرجع سابؽ ،ص.614

( )8

المادة ( )54مدني فمسطيني.
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النقض ،ككذلؾ الحاؿ فيما يتعمؽ بجكاز نقض القرينة القاطعة باإلقرار كاليميف مف عدمو ألف ىذه
المسائؿ مف مسائؿ القانكف(.)1
ثانياً :حجية القرائن القانونية البسيطة:
القرينة القانكنية البسيطة أك غير القاطعة كاف كانت تتشابو مع القرينة القانكنية القاطعة في قياـ
كؿ منيما عمى أساس االحتماؿ كالترجيح؛ إال أنيا تختمؼ عنيا مف حيث أنو يجكز إثبات عكسيا
()2
أف القرينة البسيطة تمثؿ األصؿ
كنقض داللتيا بكافة طرؽ اإلثبات كمنيا شيادة الشيكد كالقرائف  ،كما ٌ

األصؿ العاـ في القرائف القانكنية مف حيث الحجية كجكاز إثبات عكسيا ،كىي التي قصدىا مشرعنا في

المادة ( )107كاعتبرىا األصؿ العاـ مف القرائف القانكنية.
كيجب عمى المتمسؾ بالقرينة غير القاطعة أف يثبت تكافر الكاقعة المعمكمة التي تقكـ عمييا
كيعتبر
القرينة القانكنية ،فإذا أثبتيا ٌ
فإف ذلؾ ييعتبر إثبات لمكاقعة المدعى بيا ،كبالتالي ييعفى مف اإلثبات ي

أنو قدـ دليبلن كامبلن عمى ما يدعيو ،ىنا يأتي دكر الخصـ اآلخر فبل يطمب منو التسميـ باألمر كانما
يجكز لو دحض ىذه القرينة بإثبات عكسيا(.)3
ولكن كيف يتم إثبات عكس القرينة القانونية غير القاطعة؟
أف القرائف القانكنية القاطعة يتـ دحضيا باإلقرار كاليميف الحاسمة ،كبناء عمى
لقد تـ القكؿ سابقان ٌ

ذلؾ فإنو كمف باب أكلى يتـ دحض القرينة غير القاطعة بذات الطريقيف ،كما ييمكف دحضيا بالكتابة
كبمبدأ ثبكت بالكتابة معززة بالشيادة أك القرائف القانكنية ،ككذلؾ إذا استخدمت القرينة غير القاطعة في

إثبات كاقعة مادية أك تصرؼ قانكني ال يجاكز النصاب ،فإنو ييمكف إثبات عكس القرينة بالشيادة أك
بالقرائف القضائية كبالطرؽ األخرل(.)4

كاذا استخدمت القرينة البسيطة في إثبات تصرؼ قانكني؛ مما يستمزـ القانكف إثباتو بالكتابة فبل
يجكز نقض ىذه القرينة إال بالكتابة أك ما يقكـ مقاميا ،كىناؾ بعض القرائف غير القاطعة يتطمب القانكف
لنقضيا طريؽ محدد ،مثؿ قرينة مسئكلية حارس الحيكاف ،التي كردت في نص المادة ( )195مف
عما يحدثو
القانكف المدني الفمسطيني حيث نصت عمى" :حارس الحيكاف ،كلك لـ يكف مالكان لو مسئكؿ ٌ
( )1

قركؼ مكسى ،مرجع سابؽ ،ص,.182

( )3

قركؼ مكسى ،مرجع سابؽ ،ص.193

( )2

عبد هللا الف ار كيكسؼ الغرباكم ،مرجع سابؽ ،ص.255

( )4

آدـ كىيب النداكم ،مرجع سابؽ ،ص.169
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الحيكاف مف ضرر ،كلك ضؿ الحيكاف أك تسرب ،ما لـ يثبت الحارس أف كقكع الضرر كاف بسبب أجنبي
ال يد لو فيو" كتقابميا المادة ( )176مدني مصرم ،فقد أقاـ المشرعاف الفمسطيني كالمصرم قرينة الخطأ
المفترض عمى حارس الحيكاف فبل يطمب مف المضركر إثبات الخطأ ،كال يستطيع حارس الحيكاف دفع
مسئكليتو بإثبات عدـ حصكؿ إىماؿ أك أنو قاـ ما بكسعو لتفادم كقكع الضرر ،كىذا بخبلؼ المشرع
()1

األردني

الذم اعتبر مسئكلية حارس الحيكاف قائمة عمى الخطأ كأكجب عمى المضركر إثبات الخطأ

كالتعدم ،كاعتبر قرينة الخطأ قرينة بسيطة ييمكف لمحارس إثبات عكسيا بكافة طرؽ اإلثبات(.)2

كقرينة إعسار المديف الكاردة في المادة ( )253مف القانكف المدني الفمسطيني حيث نصت عمى

أنو" :إذا ادعى الدائف إعسار المديف فعميو أف يثبت مقدار ما في ذمة المديف مف ديكف ،كعمى المديف أف
أف لو أمكاالن تساكم مقدار تمؾ الديكف أك تزيد عمييا" ،فينا تطمب القانكف مف المديف أف يدحض
يثبت ٌ

أف لديو أمكاالن تساكم مقدار ديكنو أك تزيد عمييا.
قرينة إعساره بإثبات ٌ

أف حجية القرائف القضائية كالقانكنية تختمؼ فيما بينيا ،كىذا االختبلؼ مف شانو
كخبلصة ما سبؽ ٌ

أف يجعؿ دكر القاضي في تقدير القرينة يختمؼ بحسب قكة كضعؼ الحجية ،كىذا ما سيتـ بيانو في
المطمب الثاني:

( )1

تنص المادة ( )291مف القانكف المدني األردني لسنة  ،1976عمى "جناية العجماء جبار كلكف فعميا الضار مضمكف عمى ذم اليد

( )2

أنكر سمطاف ،مصادر االلتزاـ في القانكف المدني األردني ،ص.425

عمييا مالكان كاف أك غير مالؾ إذا قصر أك تعدل".
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المطمب الثاني
سمطة القاضي في تقدير القرائن القانونية والقضائية
أف دكر القاضي في تقدير القرائف القانكنية كالقضائية مف خبلؿ نصكص قانكف
ييمكف القكؿ ٌ

البينات الفمسطيني كقانكف اإلثبات المصرم كأحكاـ النقض ذات العبلقة ،كسيتـ الحديث عف دكر
القاضي في تقدير القرائف في ثبلثة فركع:

الفرع األول
دور القاضي في تقدير القرائن القضائية
أف القاضي يستنبطيا مف مكضكع
ييطمؽ عمى القرائف القضائية بالقرائف المكضكعية ،بسبب ٌ

الدعكل كظركفيا( ، )1كلذلؾ فالقرائف القضائية تعد ذات قيمة كبيرة في اإلثبات ،فيمجأ القاضي ليا لتعزيز
أدلة أخرل يستند ليا في حكمو؛ بؿ ٌأنو يستخدميا كمعيار لممكازنة بيف أدلة اإلثبات المختمفة(.)2

كقد منح المشرع الفمسطيني القاضي سمطة تقديرية كاسعة في مجاؿ استنباط القرائف القضائية

كخاصة في المادة ( )108منو( ،)3حيث يتضح مف النص أف المشرع لـ يضع حصر لمقرائف القضائية،
أف كؿ القرائف غير المنصكص عمييا في القانكف قضائية ،كجعؿ مصدر ىذه القرائف ىك محض
م ان
عتبر ٌ

اف ىذا االستنباط أساسو السمطة التقديرية لمقاضي.
استنباط القاضي ،ك ٌ

كسمطة القاضي التقديرية في القرائف القضائية تظير مف ثبلث زكايا ،األكلى :مف حيث سمطتو في

االستنباط ،كالثانية :مف حيث تقدير اإلثبات بالقرائف ،كاألخيرة :مف حيث حاالت اإلثبات بالقرائف
القضائية.
أوال :سمطة القاضي في اختيار الوقائع التي يستنبط منيا القرائن القضائية:
يتمتع القاضي بسمطة تقديرية كاسعة مف حيث استنباط القرينة القضائية ،فيك يممؾ الحرية المطمقة
في اختيار أية كقائع ثابتة في الدعكل التي ينظرىا؛ لكي يستنبط منيا القرينة ،كلو سمطة كاسعة في
استنباط ما تحتممو تمؾ القرينة مف داللة( ،)4كقد أكدت عمى ذلؾ محكمة االستئناؼ الفمسطينية براـ
( )1

رائد زيدات ،مرجع سابؽ ،ص.168

( )3

حيث نصت المادة ( )108مف قانكف البينات الفمسطيني عمى "القرينة القضائية ىي التي لـ ينص عمييا القانكف كيستنبطيا القاضي مف

( )4

نبيؿ إبراىيـ سعد ،مرجع سابؽ ،ص.186

( )2

عبد هللا عمى العجمي ،مرجع سابؽ ،ص.72

ظركؼ ككقائع الدعكل كمستنداتيا بما لو مف سمطة تقديرية" كتقابميا المادة ( )100مف قانكف اإلثبات المصرم.
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هللا( ،)1ككذلؾ لو الحرية في اختيار كاقعة محددة مف جممة الكقائع المعركضة عميو ليقكـ بعممية استنباط
القرينة منيا( ،)2ككما أنو يجكز لو االعتماد عمى كاقعة مف الكقائع المعركضة أمامو كالمقدمة مف طرفي
الخصكمة فإنو يجكز لو أيضان االعتماد عمى كقائع أجنبية مف خارج الخصكمة بشرط أف تككف ىذه
الكقائع ليا صمة بالكاقعة المراد إثباتيا كتسمح باستنباط ىذه القرينة( ،)3كأف يدعي شخص ممكيتو لقطعة
أرض بمكجب عقكد قديمة فيقدـ خصمو خارطة مساحية مبنيان فييا أ ٌف ىذه األرض كانت مممككة

أف القاضي حر في
لمحككمة كاف لمقاضي أف يستنبط مف ىذه الخريطة قرينة عمى كذب المدعي ،كما ٌ
تككيف قناعتو فقد تقنعو قرينة كاحدة قكية الداللة كال تقنعو عدة قرائف مجتمعو ضعيفة الداللة( ،)4كفي

تقدير ذلؾ ال يخضع القاضي لرقابة محكمة النقض(،)5طالما أنو اعتمد في استنباطو عمى أسباب
سائغة()6؛ بؿ ذىب البعض إلى أنو يجكز لمقاضي في استنباط القرائف القضائية أف يعكؿ عمى عممو
الشخصي ببعض الكقائع(.)7
ثانياً :سمطة القاضي في تقدير اإلثبات بالقرائن القضائية:
إف حرية القاضي كسمطتو الكاسعة في التعكيؿ عمى الكاقعة الثابتة التي يستنبط منيا القرينة تنطكم
ٌ

و
و
قاض آخر كال يراه
قاض مف قرائف كيراه منتجان في النزاع قد ال يقتنع بو
أف ما يقتنع بو
عمى مخاطرة ٌ

()8
فإف قاضي المكضكع يتمتع بسمطة كاسعة في تقدير داللة الكاقعة ،كفي
منتجان في النزاع  ،كمع ذلؾ ٌ

أف ما تكصؿ إليو
تقدير األدلة المطركحة عميو ،كال رقابة عميو في ذلؾ مف محكمة النقض طالما ٌ
كاستخمصو مف شأنو أف يؤدم إلى النتيجة التي انتيى إلييا شريطة أف يككف القاضي قد اطمع عمى ىذه

()9
كيبلحظ أنو
القرائف كجعميا تحت نظره كاطٌبلعو كاال كاف حكمو المبني عمييا قاص انر قصك انر يبطمو  ،ي

أف األمر
كلئف كاف القاضي يستقؿ بتقدير القرائف القضائية دكف سمطة عميو مف محكمة النقض باعتبار ٌ

( )1

استئناؼ حقكؽ رقـ  717لسنة -1998جمسة  ،1999/9/8راـ هللا ،حيث اعتبرت أف كجكد المستأنؼ مدة تزيد عف خمسة عشر عامان

( )2

عفيؼ أبك كمكب ،مرجع سابؽ ،ص.276

( )4

نقض مصرم رقـ  406سنة 34ؽ جمسة  1968/5/9س 19ص ،1202سعيد شعمة ،مرجع سابؽ ص.368

( )6

نقض مصرم رقـ  36سنة  26ؽ جمسة 1913/9/1س 12ص ،214سعيد شعمة ،مرجع سابؽ ،ص.365

( )8

عبد هللا عمي العجمي ،مرجع سابؽ ،ص.75

في العقار كاب ارزه ايصاالت دفع المياه كالكيرباء اعتبرت ذلؾ قرينة عمى استئجار العقار .مكقع المقتفى.

( )3

عبد هللا الف ار كيكسؼ الغرباكم ،مرجع سابؽ ،ص.320

( )5

عبد الحميد الشكاربي ،القرائف القانكنية كالقضائية في المكاد المدنية كالجنائية كاألحكاؿ الشخصية  ،ص.19

( )7

سميماف مرقس ،مرجع سابؽ ،ص.253

( )9

نبيؿ إبراىيـ سعد ،مرجع سابؽ ،ص.186
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أف ىذا االستنباط يجب أف يككف سائغان كمؤديان إلى النتيجة التي أقاـ عمييا
يتعمؽ بمسائؿ الكاقع؛ إال ٌ

فإف ىذه األسباب
أف القاضي أكرد األسباب التي قبؿ بيا اإلثبات بالقرائف أك رفض ذلؾ ٌ
حكمو ،كلطالما ٌ

تخضع لرقابة محكمة النقض( ،)1كلكف ال يجكز لمقاضي أف يعطي تصنيؼ لمقرينة غير الذم أعطاه

إياىا القانكف ،كأف ييعتبر أف قرينة ما ترتقي إلى مرتبة البينة القانكنية(.)2
ثالثاً :حاالت اإلثبات بالقرائن القضائية:

البينات الفمسطيني عمى أنو" :ال يجكز اإلثبات بالقرائف القضائية
نصت المادة ( )109مف قانكف ٌ

إال في األحكاؿ التي يجكز فييا اإلثبات بشيادة الشيكد."...

أف المشرع الفمسطيني كغيره مف التشريعات كمنيا المصرم قد جعؿ نطاؽ
يتبيف مف ىذا النص ٌ

اإلثبات بالقرائف القضائية كحدكدىا ىي ذات نطاؽ اإلثبات بشيادة الشيكد ،فما يجكز إثباتو بشيادة
الشيكد يجكز إثباتو بالقرائف القضائية مف غير زيادة كال نقص ،كعمى ذلؾ فالقاضي مقيد بيذه الحد كال

يجكز لو إثبات ما ال يجكز إثباتو بشيادة الشيكد ،مثؿ التصرفات المدنية التي تجاكز النصاب كغير
المحددة القيمة فبل يجكز إثبات مثؿ ىذه التصرفات بالقرائف القضائية ،كاال كاف حكـ القاضي مخالؼ
لمقانكف كينبغي نقضو ،كقد تناكؿ الباحث ىذا المكضكع بالتفصيؿ فيما سبؽ كال داعي لتك ارره كسيتـ
إحالة القارئ إلى ما سبؽ بيانو في دكر القاضي في اإلثبات بشيادة الشيكد.

الفرع الثاني
دور القاضي في تقدير القرائن القانونية القاطعة
البينات الفمسطيني الحديث عف قكة القرينة القانكنية في اإلثبات،
تناكلت المادة ( )107مف قانكف ٌ

ككما تمت اإلشارة إليو سابقان فإف المشرع فرؽ بيف نكعيف مف القرائف القانكنية القاطعة ،كىذه التفرقة تقكـ
عمى أساس أىمية كخطكرة القرينة كمدل تعمقيا بالمصمحة العامة كالنظاـ العاـ ،كىذا النكع مف القرائف
يتمتع بقكة مطمقة في اإلثبات كال يجكز إثبات عكسو كقرينة حجية األحكاـ ،كالنكع الثاني مف القرائف
القاطعة ىك ما يمس المصمحة الخاصة لمخصكـ كىك ما يجكز إثبات عكسو باإلقرار كاليميف كما سبؽ
بيانو(.)3

( )1

أسامة الركبي ،مرجع سابؽ ،ص.261

( )3

راجع ما سبؽ فيما يتعمؽ بحجية القرائف القانكنية.

( )2

استئناؼ حقكؽ فمسطيني رقـ 717لسنة -1998جمسة ،1999/9/9راـ هللا ،مكقع المقتفى.
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كعمى ذلؾ فالقرينة القاطعة تقبؿ إثبات العكس بحسب األصؿ كىذا ما عبر عنيا المشرع بعبارة:
"عمى أنو يجكز نقض ىذه القرينة بالدليؿ العكسي" كىذا الحكـ ينطبؽ عمى طائفة القرائف القانكنية التي
تتعمؽ بالمصمحة الخاصة لمخصكـ ،فيجكز إثبات عكس ىذه القرائف باإلقرار كاليميف الحاسمة ،فإذا ما
فإف القاضي ممزـ
أثبت الخصـ الذم تقررت القرينة القاطعة لمصمحتو تكافر ىذه القرينة أماـ القاضي ٌ
أف ثبكت
بالحكـ بناء عمييا ،كلكف الحكـ ال يككف بالفصؿ في المكضكع كثبكت الحؽ المدعى بو؛ بؿ ٌ
القرينة يؤدم إلى إعفاء مف تقررت القرينة لمصحتو مف عبء اإلثبات كنقؿ ىذا العبء إلى الخصـ

اآلخر الذم يقع عميو دحض القرينة القاطعة بأحد طريقيف ،إما أف يحصؿ عمى إقرار مف خصمو
اآلخر بعكس ما تقرره القرينة ،فإذا حصؿ عمى اإلقرار كاف بيا كاال فميس أمامو إال أف يكجو لو اليميف
الحاسمة ،أما بالنسبة لمقرائف المقررة لممصمحة العامة كالمتعمقة بالنظاـ العاـ فبل يجكز نقض حجيتيا
بأم حاؿ كال يممؾ القاضي حياليا أم سمطة تقديرية طالما تـ التحقؽ مف قياـ القرينة
كاثبات عكسيا ٌ
حسب القانكف(.)1

الفرع الثالث
دور القاضي في تقدير القرائن القانونية غير القاطعة
كالقرائف القانكنية غير القاطعة أك البسيطة تمثؿ األصؿ الذم أراده المشرع في القرائف القانكنية
مف حيث جكاز إثبات عكسيا كنقض داللتيا ،كىي بذلؾ تختمؼ عف سابقتيا القرائف القانكنية القاطعة
التي تمثؿ االستثناء عمى القرائف القانكنية ،كمع ذلؾ فيما تتشابياف معان في قياـ كبلن منيما عمى فكرة
إعفاء
االحتماؿ كالترجيح( ،)2كما تتشابياف مف حيث إف كمتييما تعفي مف تقررت لمصمحتو مف اإلثبات
ن
تامان ،كال تقتصر عمى مجرد نقؿ عبء اإلثبات لخصمو( ،)3كمؤدل ذلؾ أف القاضي ممزـ بالحكـ بناء
عمييا متى ثبت أمامو قياميا ،مثاؿ ذلؾ ما جاء في المادة ( )1/138مف القانكف المدني الفمسطيني
أف سبب
أف لو سببان مشركعان كلك لـ يذكر السبب ،كاذا ثبت ٌ
حيث نصت عمى " :يفترض في كؿ عقد ٌ
العقد غير مشركع ،بطؿ العقد" ،حيث أقاـ المشرع ىنا قرينة لصالح الدائف كذلؾ بمجرد إثبات كجكد

العقد تقكـ القرينة عمى مشركعية السبب دكف أف يكمؼ الدائف بإثبات ذلؾ ،فيك معفي مف ذلؾ ،ككأنو

( )1

رائد زيدات ،مرجع سابؽ ،ص.167

( )3

عبد الحميد الشكاربي ،مرجع سابؽ ،ص.80

( )2

قركؼ مكسى ،مرجع سابؽ ،ص.190
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قدـ دليبلن كامبلن عمى مشركعية السبب ،كاذا نازع المديف في مشركعية السبب عميو يقع عبء إثبات
ذلؾ.
كعمى مف يتمسؾ بالقرينة القانكنية إثبات تكافر الكاقعة التي تقكـ عمييا القرينة ،فإذا أثبت ذلؾ يعفي
ى
مف إثبات دعكاه كاعتبر أنو قدـ دليبلن كامبلن عمى دعكاه( ،)1كىنا يمزـ القاضي بالحكـ لصالحو؛ إال إذا قاـ
الخصـ اآلخر بنقض ىذه القرينة كتقديـ الدليؿ عمى عدـ تكافرىا ،كالقاضي ليس لو سمطة تقديرية في
تقدير مطابقة القرينة لمحقيقة ألنو ممزـ بما استنبطو المشرع(.)2

( )1
( )2

بجاش سرحاف محمد المخبلفي ،القرائف كدكرىا في اإلثبات ،دراسة مقارنة بيف الفقو اإلسبلمي كالقانكف المدني  ،مرجع سابؽ ،ص.182
رائد زيدات ،ص.167
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المبحث الثالث
اليمين المتممة
ذكر المشرع الفمسطيني اليميف كإحدل طرؽ اإلثبات في المادة ( ،)7ثـ تناكؿ بالبياف اليميف
الحاسمة كاليميف المتممة كقد عرفيا في المادة ( )1()1/146بأنيا" :ىي التي تكجييا المحكمة مف تمقاء
نفسيا ألم مف الخصميف لتبني عمى ذلؾ حكميا في مكضكع الدعكل أك قيمة ما تحكـ بو"(.)2
كيسمييا البعض بيميف االستيفاء :كىي اليميف التي يكجييا القاضي إلى أحد الخصكـ لتدعيـ
اعتقاده أم أ ٌف القاضي يستكفي بيا ما نقصو في اإلثبات(.)3
كيعرفيا

آخر)4(:

أف أدلتو
"ىي التي يكجييا القاضي مف تمقاء نفسو إلى أحد الخصميف الذم يقدر ٌ

غير كافية ،كلكنو يرجح قكة مركزه في الدعكل عمى مركز خصمو؛ لكي يستكمؿ بيا األدلة المقدمة في
الدعكل ،فيي كسيمة إثبات يستخدميا القاضي الستكماؿ تككيف قناعتو مف تمؾ األدلة غير الكافية
لمنيكض بذلؾ.
كاليميف المتممة بيذا المعنى تشكؿ استثناء مف مبدأ حياد القاضي ،فتعطيو دك انر إيجابيان في اإلثبات
يسمح لو بتكجيييا لمخصـ الذم لـ يقدـ دليبلن كافيان عمى ما يدعيو ،ليتمـ بيا الدليؿ غير الكافي(.)5
كبناء عمى ذلؾ فإف نطاؽ العمؿ باليميف المتممة ينحصر في الدعكل التي يككف فييا دليؿ غير
كاؼ كدكرىا استكماؿ ىذا الدليؿ ،كبذلؾ فبل يجكز تكجيييا في دعكل بيا دليؿ كامؿ أك دعكل خالية
مف أم دليؿ( ،)6كىذا ما نصت عميو المادة ٌ 2/146بينات فمسطيني.

كاألصؿ أف اليميف المتممة يكجييا القاضي ليستنير بيا كليستكمؿ دليؿ ناقص ،كأف يككف لدل

أحد الخصكـ مبدأ ثبكت بالكتابة كيدعي أف لو ديف عمى آخر بمكجبو ،فيكجو القاضي اليميف
الستكماؿ كاالطمئناف لمبدأ ثبكت بالكتابة( ،)7كلكف ىناؾ صكرة خاصة لميميف المتممة تتعمؽ

( )1

تقابميا المادة ( )1/119مف قانكف اإلثبات المصرم.

( )2

طعف مدني فمسطيني رقـ  ،2015/551جمسة 23يكنيك  2016س ؽ  .2016مجمكعة المبادئ الصادرة عف محكمة النقض الفمسطينية

( )3

زليخة لحميـ ،دكر القاضي في اإلثبات ،ص .195جامعة قاصدم مرباح -كرقمة (الجزائر).

( )5

السنيكرم ،مرجع سابؽ ،ص.573

( )7

نقض مصرم رقـ  242سنة  21ؽ جمسة  ،1955/1/13سعيد شعمة ،مرجع سابؽ ،ص.508

بغزة.

( )4

قركؼ مكسى ،مرجع سابؽ ،ص.157

( )6

نبيؿ ابراىيـ سعد ،مرجع سابؽ ،ص.235
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بتحديد قيمة الدعكل ،كقد تحدث عنيا المشرع الفمسطيني في المادة ( ،)1()148كتسمى ىذه اليميف
بيميف التقكيـ ،كأف يككف مكضكع الدعكل استرداد شيء استحاؿ الكفاء بو عينان ،كال تعرؼ قيمتو
()2

فيكجو إلى المدعي يميف التقكيـ لتقدير قيمتو

كتختمؼ اليميف المتممة عف اليميف الحاسمة ،فبل يترتب عمييا حسـ النزاع ،كانما ىي إجراء
يتخذه القاضي رغبة منو في استقصاء الحقيقة كتككيف قناعتو بخصكص الدليؿ غير الكافي()3؛ كلذا
كلذا ال تيعتبر اليميف المتممة دليبلن قائمان بذاتو(.)4
كالقاضي يكجو اليميف المتممة مف تمقاء نفسو دكف طمب مف الخصكـ ،كلكف ىؿ ىك ممزـ بذلؾ؟
كىؿ يممؾ العدكؿ عف تكجيييا؟ كىؿ ىك ممزـ بنتيجة اليميف؟ ىذا ما سيتـ تناكلو بالبحث في
المطمبيف التالييف:

المطمب األول
حجية اليمين المتممة في اإلثبات
تيعتبر اليميف المتممة مف ضمف األدلة غير الممزمة لمقاضي كبالتالي فيك غير مقيد بيا كغير
ممزـ بتكجيييا ،فمو كامؿ السمطة التقديرية في تكجيييا أك عدـ تكجيييا ،كاختيار الخصـ التي
يكجييا إليو إذا تكافرت شركط تكجيييا بحيث يككف ىذا الخصـ قد تقدـ بدليؿ غير كافي كيحتاج
القاضي أف يتحقؽ كيطمئف ليذا الدليؿ مف خبلؿ اليميف المتممة ،كما يشترط أال تككف الدعكل
خالية مف أم دليؿ فبل يجكز تكجيو اليميف المتممة ىنا(.)5
فاليميف المتممة عبارة عف إجراء مف إجراءات اإلثبات يقكـ بو القاضي لتككيف عقيدتو مف خبلؿ
استكماؿ الدليؿ الناقص ،كلذلؾ ال يجكز لمخصـ الذم كجيت إليو ردىا عمى الخصـ اآلخر( ،)6كال
يترتب عمى حمفيا حسـ النزاع ،فيي أداة بيد القاضي يكجييا أك ال يكجييا كيعدؿ عف تكجيييا كال
يمتزـ بنتيجتيا ،كىي ليست حجة قاطعة فيجكز لمخصـ اآلخر أف يثبت كذبيا بعد أف يؤدييا مف
( )1

حيث نصت عمى "ال يجكز لممحكمة اف تكجو الى المدعي اليميف المتممة لتحديد قيمة المدعى بو إال استحاؿ تحديد ىذه القيمة بطريقة

( )2

جبلؿ إبراىيـ كمحمد السعيد رشدم ،مرجع سابؽ ،ص.230

( )4

سميماف مرقس ،مرجع سابؽ ،ص.239

( )6

المادة ( )147بينات فمسطيني ،كالمادة ( )120إثبات مصرم.

أخرل".

( )3

( )5

جبلؿ محمد إبراىيـ كمحمد السعيد رشدم ،مرجع سابؽ ،ص.227
حكرية ،بريخ ككنزة بالة ،سمطة القاضي في تقدير أدلة اإلثبات في المكاد المدنية ،ص.27

81

كجيت إليو شانيا في ذلؾ شأف أم دليؿ آخر( ،)1كيجب تكجيو اليميف المتممة ألحد الخصكـ في
الدعكل كيجب أف يككف ىذا الخصـ أصمي في الدعكل ،فبل تكجو إلى الدائف الذم رفع دعكل باسـ
مدينو؛ بؿ تكجو إلى مدينو بعد إدخالو في الدعكل(.)2

المطمب الثاني
سمطة القاضي في تقدير اليمين المتممة
ال يجكز لمقاضي تكجيو اليميف المتممة؛ إال إذا كاف الدليؿ المراد التحقؽ منو باليميف ناقصان ،كما ال
يجكز لو ذلؾ إذا كانت الدعكل خالية مف أم دليؿ ،كتبرز سمطة القاضي في اليميف المتممة مف
ناحيتيف األكلى :سمطتو في تكجيييا كالثانية :سمطتو في تقديرىا:

الفرع األول
سمطة القاضي في توجيو اليمين المتممة
لقد سبؽ القكؿ أ ٌف اليميف المتممة ىي إجراء مف إجراءات التحقيؽ يكجيو القاضي إلى أم مف
الخصميف في الدعكل الستكماؿ دليؿ غير و
كاؼ في الدعكل( ،)3فاليميف المتممة ممؾ لمقاضي كليس
لمخصكـ ،فيك الذم يقدر ما إذا كانت ىناؾ حاجة إلى تكجيييا( ،)4فيكجييا مف تمقاء نفسو دكف أف
يتقيد بطمبات الخصكـ( ،)5كلكف يجكز أف يطمب أحد الخصكـ مف القاضي أف يكجييا لمخصـ اآلخر(،)6
اآلخر( ،)6كالقاضي ىك الذم يحدد الخصـ الذم يكجييا لو بما يتناسب مع ظركؼ كمبلبسات الدعكل،
الدعكل ،كيكجييا في أم مرحمة تككف عمييا الدعكل ،كىك الذم يحدد الكقت الذم يكجييا فيو( ،)7كما
يممؾ القاضي سمطة عدـ تكجيييا حتى لك تكافرت شركط تكجيييا حيث أف تكجيييا حؽ لمقاضي فبل
تثريب عميو إف ىك لـ يستعمؿ حقو( ،)8كما ال يجكز لمخصـ التي كجيت إليو أف يردىا عمى خصمو

( )1

نبيؿ ابراىيـ سعد ،مرجع سابؽ ،ص.236

( )3

نقض مصرم رقـ  103سنة  19ؽ جمسة  ،1951/4/5سعيد شعمة ،مرجع سابؽ ،ص.508

( )5

محمد حسيف منصكر ،مرجع سابؽ ،ص.239

( )7

عبد هللا الف ار كيكسؼ الغرباكم ،مرجع سابؽ ،صر.365

( )2

السنيكرم ،مرجع سابؽ ،ص.577

( )4

محمد يحي مطر ،مرجع سابؽ ،ص.217

( )6

أحمد أبك الكفا ،مرجع سابؽ ،ص .362

( )8

نقض مصرم رقـ  102سنة  44ؽ جمسة  1977/11 /15س 28ص ،1673سعيد شعمة ،مرجع سابؽ ،ص.510
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اآلخر( ،)1كلكف ال يجكز لمقاضي تكجيو اليميف المتممة لمخصميف في آف كاحد فيقع حكمو باطبلن؛ ألنو
يؤدم إلى نتائج متعارضة في حاؿ الحمؼ أك النككؿ( ،)2كلكف ىؿ القاضي ممزـ بنتيجة اليميف؟ كما ىك
ىك دكره في حاؿ الحمؼ أك النككؿ؟ كىؿ يممؾ العدكؿ عنيا؟ ىذا ما سيتـ بيانو في سمطة القاضي في
تقدير اليميف المتممة.

الفرع الثاني
سمطة القاضي في تقدير اليمين المتممة
إذا كجو القاضي اليميف المتممة إلى أحد الخصكـ الستكماؿ دليؿ ناقص ،فينا يتضح فرضيف ال
ثالث ليما:
الفرض األول :الحمف ممن وجيت لو اليمين :فإذا ما حمؼ مف كجيت لو اليميف المتممة فممقاضي
السمطة المطمقة في تقدير نتيجتيا كىك غير ممزـ كال مقيد بالحكـ لمخصـ الذم حمؼ؛ بؿ لو سمطة تقدير
بأف ادعاء الخصـ الحالؼ قائـ عمى غير
اليميف ،فقد تظير لمقاضي بعد حمؼ اليميف أدلة جديدة تقنعو ٌ

أساس فيحكـ ضده( ،)3كقد ال تظير في الدعكل أدلة جديدة كيقكـ القاضي بفحص كتحميؿ كتقدير األدلة

األدلة المقدمة في الدعكل ،فيطمئف لعدـ صحة ادعاء الخصـ الحالؼ فيحكـ ضده ،فالحكـ بتكجيو
اليميف إجراء تحقيؽ ال يؤدم إلى الفصؿ في المكضكع كال تحسـ بو الخصكمة( ،)4كتقدير نتيجة اليميف
()5

المتممة ىك ما يستقؿ بو القاضي

دكف معقب عميو باعتبار مكضكع اليميف مف مسائؿ الكاقع

كاجراءات التحقيؽ فبل رقابو عميو في ذلؾ مف النقض ما داـ أسس حكمو عمى أسباب سائغة( ،)6كألنيا
حجة غير قاطعة فإنو يجكز لمخصـ اآلخر إثبات كذبيا بعد حمفيا ممف كجيت إليو كما يجكز تكجيييا
أماـ محكمة االستئناؼ ألكؿ مره(.)7

( )1

حكرية بريخ ككنزة بالة ،مرجع سابؽ ،ص.26

( )2

قركؼ مكسى ،مرجع سابؽ ،ص .161

( )4

حكرية بريخ ككنزة بالة ،مرجع سابؽ ،ص.28

( )6

نقض مصرم رقـ  422سنة 37ؽ جمسة  1973/3/22س 24ع 1ص ،464سعيد شعمة ،مرجع سابؽ ،ص.510

(  )3كىذا كفقان لمرأم الراجح في الفقو ،حيث إ ٌف ىناؾ مف يرل بإلزاـ القاضي بالحكـ لمف حمؼ عمى أساس أ ٌف القاضي طالما كجو اليميف
يككف قد قدر مسبقان كأراد حسـ النزاع باليميف ،لممزيد انظر قركؼ مكسى ،مرجع سابؽ ص.169
( )5

سمير تناغك ،مرجع سابؽ ،ص.126

( )7

نبيمة رسبلف ،مرجع سابؽ ،ص.303

8

الفرض الثاني :النكول عن اليمين المتممة :كقد ينكؿ مف تكجو إليو اليميف المتممة عف الحمؼ كاف
كاف ىذا النككؿ يعد قرينة عمى ضعؼ دليمو كيؤدم النككؿ إلى إبقاء الدليؿ الناقص كما ىك كيضفي
عميو حالة جديدة مف الريبة كالضعؼ؛ لذا فقد يحكـ القاضي ضد الخصـ الناكؿ ،كقد يحكـ لو رغـ
نككلو بظيكر أدلة جديدة أك بإعادة النظر في أدلتو التي كاف يحسبيا ناقصة فيقتنع بيا كيحكـ لو بناء
عمييا( ،)1كقد يكجو القاضي اليميف إلى الخصـ اآلخر الف أدلة ىذا األخير تعززت بعد نككؿ خصمو()2؛
أف القاضي يممؾ بما بو مف سمطة تقديرية أال يحكـ ضد الناكؿ ،كال رقابة عميو في ذلؾ مف محكمة
إال ٌ

أمر يستقؿ بو قاضي
النقض ألف تحصيؿ فيـ الكاقع في الدعكل كتقدير ما قدـ فييا مف أدلة كقرائف ان

المكضكع متى كاف استخبلصو سائغان كمقبكالن( ،)3كىذا بخبلؼ الحاؿ في اليميف الحاسمة حيث يمزـ
القاضي بالحكـ ضد الخصـ الناكؿ(.)4

المبحث الرابع
الخبرة والمعاينة
البينات المعاينة كالخبرة ضمف طرؽ اإلثبات ،كقد جمع الكثير
نظٌـ المشرع الفمسطيني في قانكف ٌ

أف الخبرة ما ىي إال معاينة فنية ،كىك ما ال يؤيده
مف الكتٌاب بينيما تحت عنكانان كاحدان عمى أساس ٌ

يعد بيذه البساطة األمر الذم ينبغي معو الفصؿ بينيما عمى نحك ما سنرل.
الباحث ،حيث أف األمر لـ ي

المطمب األول
المعاينة
فإف ىذا المبدأ
إذا كاف مف المقرر أف القاضي ال يقضي بعممو الشخصي عف كقائع القضيةٌ ،

ينطبؽ فقط عمى عممو السابؽ بالكقائع كالذم حدث بعيدان عف رقابة الخصكـ ،أما ما يتحصمو
القاضي مف عمـ الحؽ بكقائع الدعكل فبل بأس في ذلؾ ،كىذا ما يحصؿ مف خبلؿ المعاينة،
فيصؿ إلى الحقيقة عمى أحسف كجو ،ألنو يجمع بحكاسو الذاتية ما يتعمؽ بكقائع الدعكل(.)5

( )1

السنيكرم ،مرجع سابؽ ،ص.586

( )3

قركؼ مكسى ،مرجع سايؽ ،ص.172

( )5

فتحي كالي ،المبسكط ،مرجع سابؽ ،ص.245

( )2

قركؼ مكسى ،مرجع سابؽ ،ص.171

( )4

رائد زيدات ،مرجع سابؽ ،ص.164
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كيقصد بالمعاينة مشاىدة المحكمة الشيء المتنازع عميو( ،)1أك ىي انتقاؿ المحكمة لمشاىدة
محؿ النزاع أيان كانت طبيعتو ،سكاء أكاف عقا انر أـ منقكالن ،كبصفو عامة كؿ ما يقع عميو النزاع ،مما
يظف أف يككف معالجتو مجدية( ،)2كتيعتبر المعاينة مف أىـ طرؽ اإلثبات المباشرة السيما في األمكر
المادية ،ألنيا ترتبط ارتباطان كثيقان بمحؿ النزاع ،كترتكز المعاينة في أساسيا عمى ضركرة معرفة
حقيقة الشيء المتنازع عميو كادراؾ ماىيتو كأكصافو ،حيث تجعؿ القاضي عمى بينة قكية؛ مما
تساعده في تككيف عقيدتو حكؿ الكاقعة محؿ النزاع ،كتتـ المعاينة بانتقاؿ المحكمة مف تمقاء نفسيا
أك بناء عمى طمب مف أحد الخصكـ في الدعكل أك بندب أحد قضاتيا أك بندب خبير لذلؾ( ،)3كقد
تككف المعاينة مف خبلؿ دعكل قائمة مف خبلؿ طمب ،أك تككف في صكرة دعكل أصمية (إثبات
حالة)(.)4
كقد منح المشرع المعاينة حجية نسبية ،كمنح القاضي سمطة كاسعة في تقديرىا:

الفرع األول
حجية المعاينة في اإلثبات
لكي تنتج المعاينة أثرىا القانكني في اإلثبات يجب أف تتـ مراعاة لئلجراءات التي تطمبيا القانكف،
مثؿ كجكب قياـ القاضي بالمعاينة بنفسو ،كال يجكز لو االستناد إلى معاينة تمت في دعكل سابقة حتى
()5
فإف إجراء
لك تشابيت الكقائع  ،كاذا قرر القاضي قبؿ الفصؿ في الدعكل االنتقاؿ لمحؿ النزاعٌ ،

المعاينة يصبح دليبلن قاطعان ال غنى عنو في حسـ النزاع ،أما إذا لـ يقتنع القاضي بيذا اإلجراء فيك غير
ممزـ لو( ،)6فاألصؿ إذا انتقؿ لممعاينة أف يمتزـ بما يثبت لو بالمعاينة باعتباره دليبلن قائمان في الدعكل
يكجب عميو أف يفصؿ في الدعكل بناء عميو ،كيتحتـ عميو أف يأخذ نتيجة المعاينة بعيف االعتبار في
الحكـ( ،)7فمحضر المعاينة يعد دليبلن كاشفان ألعماؿ المعاينة حيث يجمع فيو جميع األدلة كالمبلحظات
التي تساعد القاضي عمى تككيف عقيدتو كاالطمئناف لصحة الكاقعة محؿ المعاينة ،فمتى قاـ الدليؿ لدل
( )1

محمد يحي مطر ،مرجع سابؽ ،ص.223

( )3

المادة (ٌ )150بينات فمسطيني ،كتقابميا المادة ( )131اثبات مصرم.
عبد هللا الف ار كيكسؼ الغرباكم ،مرجع سابؽ ،ص .371

( )2

( )4
( )5
( )6
( )7

نبيمة رسبلف ،مرجع سابؽ ،ص.305

البينات كاإلجراء ،ص ،221دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف -األردف ط,.2001
آدـ كىيب النداكم ،شرح قانكف ٌ
قركؼ مكسى ،مرجع سابؽ ،ص.270

عبد هللا الف ار كيكسؼ الغرباكم ،مرجع سابؽ ،ص.386

86

القاضي مف خبلؿ المعاينة فإنو ممزـ بالفصؿ في الدعكل كفؽ ىذا الدليؿ( ،)1كمف ىنا يكتسب ىذا
الدليؿ حجية قانكنية في مكاجية الخصكـ كالييئات القضائية األخرل( ،)2كلكف ىؿ لمقاضي سمطة
تقديرية في األمر بإجراء المعاينة؟ كىؿ يممؾ العدكؿ عنيا بعد أف أمر بيا؟ كىؿ لو سمطة في نتائج
المعاينة؟ ىذا ما سيتـ الكقكؼ عنده مف خبلؿ بحث السمطة التقديرية لمقاضي في المعاينة في الفرع
الثاني.

الفرع الثاني
سمطة القاضي التقديرية في تقدير المعاينة
تنص المادة (ٌ )150بينات فمسطيني عمى " -1يجكز لممحكمة أف تقرر مف تمقاء نفسيا أك بناء

عمى طمب أحد الخصكـ االنتقاؿ لمعاينة الشيء المتنازع عميو أك تندب أحد قضاتيا لذلؾ"()3

أمر جكازيان لممحكمة ،كمنحيا سمطة
أف المشرع جعؿ إجراء المعاينة ان
يتبيف مف ىذا النص ٌ

أف ذلؾ منتجان في الدعكل ،كليا أال تأمر
تقديرية ،فميا أف تأمر بالمعاينة مف تمقاء نفسيا إذا رأت ٌ
بذلؾ حسب سمطتيا التقديرية ،كاذا كاف أحد الخصكـ طمب إجراء المعاينة فالمحكمة ليا أف تجيبو

عمى طمبو كليا أف ترفض إجراء المعاينة ،فميس ىناؾ ما يجبر المحكمة عمى إجراء المعاينة(،)4
لكف في حاؿ رفضت يتكجب عمييا أف تبيف أسباب ذلؾ( ،)5ال سيما إذا كاف الخصـ الذم طمب
المعاينة ال يممؾ دليبلن غيرىا(.)6
كقد قضت بذلؾ محكمة استئناؼ راـ هللا ،حيث قامت بفسخ حكـ محكمة أكؿ درجة بسبب عدـ
إجراء المعاينة ،حيث إ ٌف إجراء المعاينة كاف أم انر جكىريان في الدعكل( ،)7فإذا لـ يكف لمخصـ طالب

طالب المعاينة دليبلن غير المعاينة فبل يجكز لممحكمة رفض طمبو ،كاال كاف حكميا مشكبان بالقصكر
يستكجب نقضو( ،)8كليا أيضان أف تنتقؿ بكامؿ ىيئتيا أك تنتدب أحد قضاتيا لذلؾ ،كاذا كاف الشيء
( )1
( )2

أحمد أبك الكفا ،التعميؽ عمى نصكص قانكف اإلثبات ،ص.372
حكرية بريخ ك كنزة بالة ،مرجع سابؽ ،ص.35

 3حمابٍها اٌمادة ) f232إثباث مصسٌn

( )4

أحمد نشأت ،مرجع سابؽ ،ص.434

( )6

عبد هللا الف ار كيكسؼ الغرباكم ،مرجع سابؽ ،ص.375

( )8

قرؼ مكسى ،مرجع سابؽ ،ص.290

( )5

نقض مصرم رقـ  27سنة  48ؽ جمسة  1982/4/7س 33ص ،381سعيد شعمة ،مرجع سابؽ ،ص.514

( )7

طعف مدني رقـ  813لسنة -2000جمسة ،2000/11/7محكمة استئناؼ راـ هللا ،مكقع المقتفى.
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الشيء المراد معاينتو بعيدان عف المحكمة جاز ليا أف تنتدب إلجرائو قاضي محكمة المكاد الجزئية
التي يقع في دائرتيا ،كيجكز لممحكمة االستعانة بأحد الخبراء في المسائؿ التي تحتاج دراية فنية(،)1
كما يجكز ليا سماع مف ترل مف الشيكد( ،)2كيجكز لمقاضي أال يأخذ بنتيجة المعاينة متى تبيف أف
أف ما قاـ
أف ثمة تغيرات أدخمت عمى الشيء الذم تمت معاينتو كلـ يعد يطابؽ الحقيقة ،أك ٌ

بمعاينتو لـ يكصمو إلى تككيف عقيدتو حكؿ مكضكع النزاع ،ككؿ ما يحصؿ بالمعاينة يعتبر دليبلن

أف ما يدعيو الخصـ صحيح ،فإف
قائمان كال يحتاج لدليؿ يعززه ،فإذا تكصمت المحكمة أثناء المعاينة ٌ

االدعاء ييعتبر متحققان كممزـ الحكـ فيو(.)3

أف القاضي غير ممزـ باألخذ بنتيجة المعاينة أك عدـ
كىناؾ مف يرل كبحؽ عكس ذلؾ كىك ٌ

األخذ بيا ،أم يبقى لو سمطة تقدير الحقائؽ التي تـ جمعيا مف المعاينة( ،)4لكف القاضي ممزـ

بذكر أسباب عدـ أخذه بنتيجة المعاينة ألنو يناقش في أسباب الحكـ ،كأف تككف أسباب سائغة
كحقيقية ،كاال كاف حكمو قاببلن لمطعف فيو لقصكر أسبابو ألف عدـ األخذ بنتيجة المعاينة يتعمؽ
بدفاع جكىرم قد يؤدم إلى تغيير كجو الرأم في الدعكل(.)5
كالقاضي غير ممزـ بالقرار الذم يصدره باالنتقاؿ لممعاينة ،فيجكز لو العدكؿ عنو متى كجد في
عناصر الدعكل ما يكفيو لتككيف عقيدتو في مكضكع الدعكل ،كيجب عميو أف يذكر أسباب العدكؿ
في محضر الجمسة(.)6

المطمب الثاني
الخبرة
أف ميمة القاضي األساسية تتمحكر حكؿ تحقيؽ العدالة ،ككؿ الكسائؿ كالمكنات
ال شؾ ٌ

كالسمطات التي منحيا إياه القانكف تيدؼ إلى تحقيؽ ىذه الغاية التي بيا يسمك المجتمع كيستقر كينمك،
أف القاضي تتركز معرفتو العممية كالفنية في مجاؿ القانكف ،كأنو يعرض عميو كقائع ال حصر
كال شؾ ٌ
( )1

عز الديف الناصكرم كحامد عكاز ،التعميؽ عمى قانكف اإلثبات ،ص.1466

( )3

حكرية بريخ ككنزة بالة ،مرجع سابؽ ،ص.36

( )5

قركؼ مكسى ،مرجع سابؽ ،ص.295

( )2

نبيمة رسبلف ،مرجع سابؽ ،ص.306

( )4

دانية ماجد عبد الحميد ،مرجع سابؽ ،ص.11

( )6

البينات كاإلجراء مرجع سابؽ ،ص.220
آدـ كىيب النداكم ،شرح قانكف ٌ

88

ليا بيف الخصكـ ،فيك يقضي في مجاؿ الطب كاليندسة كالصناعة كالتجارة كالحرؼ كالميف المتخصصة
كاألراضي كالمساحات...الخ ،األمر الذم ليس بمقدكر القاضي اإللماـ بتفاصيؿ ىذه العمكـ الفنية
المختمفة ،كخاصة في الكقت المعاصر ،حيث التقدـ التكنكلكجي كالثكرة التقنية كالصناعية كالكسائؿ
الحديثة التي تجعؿ القاضي عاج انز عف الفصؿ في الدعاكل دكف االستعانة بأىؿ الرأم كالخبرة مف أىؿ
الثقة كاألمانة كالعمـ كالمعرفة بالمسائؿ الفنية القائمة عمى األساس العممي السميـ.
مف ىنا تتجمى أىمية الخبرة كأحد طرؽ اإلثبات التي نصت عمييا معظـ التشريعات المعاصرة ،فما
ىي الخبرة؟ كما ىي حجيتيا في اإلثبات؟ كما دكر القاضي بشأنيا؟ ىذا ما سيتـ بيانو في ظؿ قانكف
البينات الفمسطيني كالقكانيف األخرل:
ٌ

الفرع األول
تعريف الخبرة وحجيتيا
أوال :تعريف الخبرة:
البينات
أكرد المشرع الفمسطيني الخبرة مف ضمف طرؽ اإلثبات في المادة ( )7مف قانكف ٌ
()1

الفمسطيني ،كعالجيا في المكاد مف ()191-156

كذلؾ نظ انر ألىميتيا البالغة في مجاؿ اإلثبات

المدني ،كلـ يضع المشرع تعريفان لمخبرة غير أنو نظـ أحكاميا في عديد المكاد المذككرة.
كتيعرؼ الخبرة بأنيا" :إجراء تحقيقي يمجأ إليو القاضي بمكجب سمطتو التقديرية في كؿ أمر يستمزـ
معرفة ضركرية في الكقائع ذات الطبيعة الفنية التي ال يستطيع القاضي إدراكيا بنفسو ،لمعرفة الحقيقة
كحسـ النزاع بطريقة يريح القاضي فييا ضميره كيتحقؽ منيا العدؿ(.)2
كيؤخذ عمى ىذا التعريؼ عدة مبلحظات:
 -1أنو لـ يتطرؽ لدكر الخصكـ في طمب االستعانة بخبير.
 -2فيو إلزاـ لمقاضي بالمجكء لمخبير في كؿ أمر يستمزـ معرفة ضركرية لمكقائع ذات الطبيعة الفنية
إف القاضي بالخيار مف المجكء لمخبير مف عدمو كما
كىك أمر مخالؼ لحجية الخبرة حيث ٌ

سيأتي.

( )1

تناكليا قانكف اإلثبات المصرم في المكاد (.)162-135

( )2مفمح القضاة ،البينات في المكاد المدنية كالتجارية ،ص ،108مشار إليو لدل عبد هللا الف ار كيكسؼ الغرباكم ،مرجع سابؽ ،ص.391
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 -3ليس بالضركرة أف تككف الكقائع الفنية ىي مما ال يستطيع القاضي إدراكيا بؿ مف الجائز
المجكء لمخبرة في كقائع باإلمكاف إدراكيا مف قبؿ القاضي كالعكاـ كلكف لبلطمئناف كتحرم الدقة
يمجأ لمخبير.
ويعرف الباحث الخبرة بأنيا" :إجراء تحقيقي يمجأ إليو القاضي مف تمقاء نفسو أك بناء عمى طمب
مف الخصكـ بمكجب سمطتو التقديرية إلى أىؿ الخبرة كالمعرفة الفنية في الكقائع التي يرل القاضي أنيا
تتطمب معرفة ضركرية في الكقائع ذات الطبيعة الفنية ،لمعرفة الحقيقة كحسـ النزاع بطريقة يريح فييا
ضميره كيتحقؽ منيا العدؿ".
كالخبرة مف طرؽ اإلثبات المباشرة مثؿ المعاينة ألنيا متصمة بالكاقعة المراد إثباتيا ،كىي في الكاقع
نكع مف المعاينة الفنية تتـ بكاسطة أشخاص مف أىؿ المعرفة كالتخصص تتكافر فييـ الكفاءة كالمعرفة
الفنية التي ال تتكافر لدل القاضي(.)1
أف الخبرة ىي نكع مف المعاينة الفنية؛ بؿ إ ٌف الخبرة أعمؽ مف ذلؾ كقد ال تشبو
ويرى الباحث ٌ

المعاينة التي ال تعدك أف تككف مشاىدة لمكاقعة محؿ النزاع كترتكز في أساسيا عمى ضركرة معرفة حقيقة
الشيء المتنازع عميو كادراؾ ماىيتو كأكصافو ،حيث تجعؿ القاضي عمى بينة قكية؛ مما تساعده في
تككيف عقيدتو حكؿ الكاقعة محؿ النزاع ،كتتـ المعاينة بانتقاؿ المحكمة إلى مكاف الكاقعة المراد معاينتيا،
أف القاضي استعاف بطبيب أك ميندس
أما الخبرة فتختمؼ اختبلفان جكىريان عف المعاينة ،فمك تـ االفتراض ٌ
أك مخبرم أك خبير خطكط أك كشؼ تزييؼ كتزكير ،فإنو مف المؤكد أ ٌف أم مف ىؤالء لف يقتصر دكره

عمى مجرد االطٌبلع كالمشاىدة كنقؿ ذلؾ إلى القاضي ليفصؿ في المنازعة.

مف ىنا تبرز أىمية الخبرة ككسيمة إثبات ميمة التي تساعد القاضي عمى معرفة حقيقة النزاع ،خاصة
إذا لـ يكف ىناؾ أدلة أخرل لدل المدعي لمكصكؿ لمحقيقة ،كلـ يكف في أكراؽ الدعكل ككقائعيا ما يكفي
لتككيف عقيدة المحكمة لكشؼ الحقيقة(.)2
أما المجكء إلى الخبرة فيتـ مف قبؿ المحكمة كمف تمقاء نفسيا أك بناء عمى طمب أحد الخصكـ أك
الخصميف معان(.)3

( )1

نبيمة رسبلف ،مرجع سابؽ ،ص.311

( )3

عفيؼ أبك كمكب ،مرجع سابؽ ،ص.324

( )2

نبيؿ إبراىيـ سعد ،مرجع سابؽ ،ص .205
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أف الخبرة تقتصر عمى مسائؿ الكاقع دكف مسائؿ القانكف التي ىي مف اختصاص القاضي
كاألصؿ ٌ

أف العمؿ يجرم في كثير مف القضايا عمى أف يبحث الخبير مسائؿ قانكنية مرتبطة بالكاقع
بامتياز؛ إال ٌ
كتدخؿ في صميـ اختصاص المحكمة ،كخاصة في القضايا المتعمقة بالحيازة كالممكية(.)1

كقد منح المشرع لمقاضي سمطة اختيار الخبير كسمطة تقدير عمؿ الخبير كالمكافقة عمى الخبير
المختار مف قبؿ الخصكـ ،كسيتـ بياف حجية الخبرة كسمطة القاضي في تقديرىا في فرعيف:
ثانياً :حجية الخبرة في اإلثبات
تقتصر الخبرة عمى المسائؿ الفنية البحتة ،كالكقائع المادية التي يصعب عمى القاضي اإلحاطة
بجكانبيا العممية ،كيخرج مف نطاؽ الخبرة المسائؿ القانكنية التي ىي مف صميـ عمؿ القاضي ككاجبو كال
يجكز لو التخمي عنيا لغيره ،كال يجكز انتداب خبير إلجراء عمؿ مفاضمة بيف مستندم ممكية لمخصكـ
كال االستعانة بالخبير لتكييؼ الرابطة القانكنية بيف الخصكـ أك لتفسير الشركط العقدية بينيـ ،أك سماع
شيكد أك استجكاب أشخاص إلثبات كقائع مادية زالت آثارىا(.)2
كقد نصت المادة ( )185عمى أنو " :رأم الخبير ال يقيد المحكمة كلكنيا تستأنس بو ،كاذا حكمت
خبلفان لرأم الخبير كجب عمييا بياف األسباب التي أكجبت إىماؿ ىذا الرأم كمو أك بعضو".
أف رأم الخبير كما تكصؿ إليو مف معاينة محؿ النزاع أك فحص كتحميؿ
يتبيف مف ىذا النص ٌ

بعض أجزائ و أك مف أقكاؿ الخصكـ كمستنداتيـ كأقكاؿ الشيكد غير ممزـ لممحكمة كليس لو أم حجية

قانكنية ممزمة ،إال عمى سبيؿ االستئناس بو فأقصى ما يككف لرأم الخبير مف حجية ىك قكة اإلقناع التي
أف القاضي
تتجو إلى عقؿ القاضي مع ما يتجو إليو أيضان مف تفنيد الخصكـ لرأم الخبير ،كيفترض ٌ
يككف عقيدتو مف خبلؿ ذلؾ(.)3

أف رأم الخبير غير ممزـ كال يتمتع بالحجية المطمقة في اإلثبات أنو يجكز لمقاضي
كينبني عمى ٌ

األخذ برأم الخبير كمو أك جزء منو ،أك عدـ األخذ بو مطمقان ،لكف القاضي ممزـ بتسبيب حكمو عند عدـ
األخذ برأم الخبير أك إىماؿ جزء منو ،كذلؾ كفقان لممادة( 185المذككرة) ،كلكف القاضي ممزـ باألخذ
برأم الخبير إذا اتفؽ الخصكـ مسبقان عمى قبكلو ،بشرط أف تتكافر فييـ أىمية التصرؼ في مكضكع
( )1

نبيؿ إبراىيـ سعد ،مرجع سابؽ ،ص.206

( )3

آدـ كىيب النداكم ،شرح قانكف البينات ،مرجع سابؽ ،ص.229

( )2

عبد هللا الف ار كيكسؼ الغرباكم ،مرجع سابؽ ،ص.397
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ألف اتفاقيـ المسبؽ بقبكؿ رأم الخبير ييمكف أف نعتبره اتفاؽ تحكيـ ،كاذا قدمت لمحكمة تقارير
النزاعٌ ،
خبرة متناقضة يجكز ليا أف تأخذ بما تطمئف إليو كتطرح ما عداه دكف رقابة لمحكمة النقض عمييا في

ذلؾ( ،)1كلكف إذا استندت المحكمة إلى التقريريف المتناقضيف معان رغـ اختبلفيما ،كاف عمييا أف تبيف في
حكميا كيؼ كاءمت بينيما رغـ تفاكتيما الظاىر كاستحالة الجمع بينيما ،كاال كاف حكميا مشكبان
بالقصكر(.)2
إذان رأم الخبير غير ممزـ كال يتمتع بحجية في اإلثبات إال عمى سبيؿ االستئناس ،كالقاعدة
كقضاء في ذلؾ ىي أ ٌف القاضي ىك الخبير األعمى في الجمسة ،كلو طرح رأم
األساسية المقررة فقيان
ن
الخبير كلك في مسألة فنية بدكف حاجة لبلستعانة بخبير آخر( ،)3كبالتالي فدكر القاضي كسمطتو
التقديرية ينطمؽ مف ىذا األساس ،كىذا ما سيتـ بيانو حاالن:

الفرع الثاني
سمطة القاضي بشأن الخبرة
لقد سبؽ القكؿ أ ٌف الخبرة مف طرؽ اإلثبات غير الممزمة لمقاضي كىي دليؿ إثبات مثميا مثؿ سائر

األدلة األخرل يستخدميا القاضي؛ لتككيف قناعتو بشأف كقائع النزاع ،كىك غير مقيد أيضان بنتائج رأم
الخبير كما تكصؿ إليو في المسائؿ الفنية إذ ىك الخبير األعمى في النزاع ،كعمى ذلؾ سيتـ الحديث عف
سمطة القاضي بشأف المجكء لمخبرة ،كسمطتو بشأف رأم الخبير كذلؾ عمى النحك التالي:

أوالً :سمطة القاضي في االستعانة بخبير
إف المجكء لمخبير كأحد طرؽ اإلثبات التي نص عمييا القانكف لمساعدة القاضي في الكصكؿ إلى
ٌ

الحقيقة ،ىي مف األمكر الجكازية التي يستقؿ القاضي بتقديرىا بما يخدـ القضية التي ينظرىا ،فإذا كاف
المجكء لمخبير مف شأنو تحقيؽ غاية القاضي كتككيف قناعتو حكؿ الكاقعة المطركحة أمامو كخاصة

فإف ذلؾ يحقؽ أيضان غاية المشرع ،أما إذا لـ يكف
المسائؿ الفنية التي يفترض عدـ عمـ القاضي بياٌ ،
ىناؾ أم فائدة مف المجكء إلى الخبرة كخاصة إذا كانت الكاقعة المتنازع عمييا مف الكضكح ما يغني عف

إحالتيا لمخبير ،أك أ ٌف الدعكل بيا مف األدلة الكاضحة كالقكية ما يغني عف االستعانة بالخبير( ،)4حيث
( )1

عفيؼ أبك كمكب ،مرجع سابؽ،ص.343

( )3

عبد هللا الف ار كيكسؼ الغرباكم ،مرجع سابؽ ،ص.415

( )2

فتحي كالي ،المبسكط ،مرجع سابؽ ،ص .264

( )4

عفيؼ أبك كمكب ،مرجع سابؽ ،ص.324
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يعمد بعض القضاة إلى اإلحالة لمخبير ليس لمغاية المرجكة مف ذلؾ كانما بقصد عدـ تحمؿ المسئكلية
كلميركب مف عبء القضايا كتكدسيا؛ مما يؤدم إلى إطالة أمد النزاع كاضاعة الكقت كالنفقات.
خبير كاحدان أك أكثر إذا رأل ما يقتضي ذلؾ(،)1
فاالستعانة بالخبير ىك حؽ لمقاضي فينتدب
ان
(المادة ،)156 /كاذا تقدـ أحد الخصكـ بطمب إلى القاضي لبلستعانة بالخبير إلثبات الكاقعة التي
فإف القاضي لو مطمؽ الحرية في رفض طمبو كعدـ المجكء لمخبير ،كال تعقيب عمى ق ارره برفض
يدعييا ٌ

الطمب مف محكمة النقض متى كاف ىذا الرفض قائمان عمى أسباب سائغة ،كقضاء النقض مستقر في
ىذا( ،)2كعدـ تسبيب قرار رفض طمب اإلحالة لمخبير مف شأنو نقض الحكـ ،ألنو يؤدم إلى إىدار حؽ
الدفاع(.)3
إف ىناؾ حالة ال
أف القانكف منح القاضي سمطة رفض طمب الخصكـ بانتداب خبير؛ إال ٌ
كرغـ ٌ

يجكز فييا لمقاضي رفض طمب انتداب الخبير كىي حالة ما إذا كاف ذلؾ ىك الكسيمة الكحيدة في
اإلثبات لمخصـ الذم يطمب انتداب خبير سكاء أكاف ىذا الخصـ مدعي أك مدعى عميو ،كيجب أف
يككف إثبات ىذه المسألة مؤثر في الدعكل ،مثؿ أف يطالب المدعي بالتعكيض عف إتبلؼ آلة ميكانيكية
معقدة التركيب كيطمب ندب خبير إلثبات التمؼ(.)4
 سمطة القاضي باختيار الخبير:يجكز لمقاضي أف يختار الخبير مف تمقاء نفسو مف بيف الخبراء المقبكليف أمامو كالمعتمديف مف
الجيات المختصة كالمقيديف في الجدكؿ؛ إال إذا قضت بغير ذلؾ ظركؼ خاصة كعميو عندئذ أف يبيف
ىذه الظركؼ في حكمو(.)5
أف القاضي ال يطمئف لمف كاف
كيجكز لو أف يختار الخبير مف غير دكره ألف ذلؾ يفسر ضمنان ٌ

عميو الدكر كأنو اختار مف يطمئف لو حيث قضت محكمة النقض المصرية "بأف تخطي قاضي المكضكع
( )1

عابد فايد ،مرجع سابؽ ،ص.248

( )3

محمد حسيف منصكر ،مرجع سابؽ ،ص,.247

( )5

المادة ( ) 2/136اثبات مصرم حيث نصت عمى " كفيما عدا ىذه الحالة تختار المحكمة الخبراء مف بيف المقبكليف أماميا إال إذا قضت

( )2

نبيمة رسبلف ،مرجع سابؽ ،ص.312

( )4

عز الديف الدناصكرم كحامد عكاز ،مرجع سابؽ ،ص.1506

بغير ذلؾ ظركؼ خاصة كعمييا حينئذ أف تبيف ىذه الظركؼ في الحكـ" أما قانكف البينات الفمسطيني فقد نص في المادة (  )2/157عمى "

فيما عدا ىذه الحالة المشار الييا في الفقرة ( )1أعبله تختار المحكمة الخبراء الذيف ترل اسناد الميمة الييـ" كرغـ اختبلؼ الصياغة إال أف
النصاف يصبلف الى ىدؼ كاحد كىك منح القاضي حرية اختيار الخبير بما لو مف سمطة تقدير ذلؾ.
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خبراء الجدكؿ أك الخبراء الحككمييف أك غيرىـ ،دكف اإلفصاح في الحكـ عف األسباب الدافعة ليذا
التجاكز ال يرتب أم بطبلف(.)1
كفي كؿ األحكاؿ إذا اتفؽ الخصكـ عمى اختيار خبير أك أكثر أقرت المحكمة اتفاقيـ المادة
(ٌ )1/157بينات فمسطيني(.)2

ثانياً :سمطة القاضي في تقدير رأي الخبير
يي عتبر عمؿ الخبير أحد عناصر اإلثبات في الدعكل التي يعتمد عمييا القاضي في تككيف عقيدتو

فإف القاضي لو السمطة التامة في تقدير
لمكصكؿ إلى حكـ عادؿ ،كبناء عمى ذلؾ ككفقان لمقكاعد العامة ٌ
عمؿ الخبير( ،)3كىك ما أكدت عميو محكمة النقض الفمسطينية( ،)4كرغـ ىذه السمطة التقديرية لمقاضي
أف القاضي ممزـ
التي تخكلو صبلحيات عديدة كقبكؿ كرفض كتجزئة رأم الخبير كما سيأتي؛ إال ٌ

بتمحيص تقرير الخبير كمحاضر أعمالو كما قدمو إليو الخصكـ مف مستندات كما اطمع عميو مف أقكاؿ
الشيكد ،كذلؾ لتحقيؽ رقابة القاضي عمى أعماؿ الخبير كاالطمئناف إلى صحة أك عدـ صحة ما تكصؿ

إليو ،كعميو ال يجكز لمقاضي األخذ بنتيجة التقرير دكف تمحيص كاطٌبلع كتدقيؽ ليذا التقرير( .)5كتظير
كتظير سمطة القاضي حياؿ تقرير الخبير مف عدة جكانب:
أ .اعتماد تقرير الخبير:
لممحكمة أف تعتمد تقرير الخبير إذا اطمأنت إلى سبلمة أبحاثو( ،)6كتقضي في النزاع المطركح
بناء عميو كىي غير ممزمة باإلحالة لخبير آخر طالما أنيا اقتنعت كاطمأنت لمتقرير السابؽ
أماميا ن
كاعتمدت عميو في تككيف قناعتيا كاصدار حكميا الذم يصبح عنكانان لمحقيقة ،كعمييا أف تحيؿ في
حكميا إلى تقرير الخبير فيما كرد فيو مف أسباب استند إلييا الخبير دكف أف تككف ممزمة في حكميا

( )1

نقض مصرم رقـ  1554سنة  27جمسة  ،1976/11/10احمد أبك الكفا ،مرجع سابؽ ،ص .383

( )3

نقض مصرم رقـ  1393سنة 49ؽ جمسة  ،1986/3/19أحمد أبك الكفا ،مرجع سابؽ ،ص.402

( )5

فتحي كالي ،المبسكط ،مرجع سابؽ ،ص.262

( )2

تقابميا المادة ( )1/136اثبات مصرم.

( )4

نقض مدني فمسطيني رقـ3لسنة -2013جمسة ،2014/1/6راـ هللا ،مكقع المقتفى.

( )6

نقض مصرم رقـ  609لسنة 70ؽ جمسة .2011/11/28
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بإظيار األسباب التي أقاـ عمييا الخبير تقريره بمعنى أف تشير إلى تقرير الخبير بما يحتكيو مف أسباب
دكف حاجة لذكر ىذه األسباب مره أخرل(.)1
ب .عدم اعتماد تقرير الخبير:
يجكز لممحكمة أال تأخذ بتقرير الخبير( ،)2فتطرحو كتبحث عف أدلة أخرل أك تقضي بناء عمى
أدلة أخرل تقتنع بيا ،كلكف عدـ الحكـ برأم الخبير مشركط ببياف أسباب ذلؾ في الحكـ( ،)3كىذا ما
البينات الفمسطيني( .)4فميس لممحكمة أف تطرح رأم الخبير دكف أف تفنده
أكدتو المادة ( )6مف قانكف ٌ
كتأخذ برأم شاىد دكف أف تدعمو أية قرائف ،خاصة إذا بني الخبير رأيو عمى اعتبارات سائغة ،فيجب

عمييا أف تناقش ىذه االعتبارات كتيدميا؛ لتصؿ إلى ىدـ التقرير برمتو( ،)5كلكف المحكمة إذا حكمت
في الدعكل بمكجب أدلة أخرل فيي ليست ممزمة ببياف أسباب عدـ األخذ برأم الخبير ،كانما كبمجرد
بياف أسباب الحكـ باألدلة األخرل تككف قد سببت حكميا بما يتضمف التعميؿ الضمني إلسقاط تقرير
الخبير( ،)6كاذا تعددت التقارير كاف لممحكمة أف تكازف بينيا فتأخذ ببعضيا كتطرح البعض ،كاذا قدـ
الخصـ اآلخر تقرير خبير استشارم فمممحكمة أف تأخذ بو كتطرح رأم الخبير كالمنتدب ،أك تطرح رأم
الخبير االستشارم كتأخذ برأم المنتدب إذا اطمأنت إليو ،دكف أف تككف ممزمة بمناقشة تقرير الخبير
الذم لـ تأخذ بو طالما سببت حكميا في الدعكل تسبيبان كامبلن ،كليا في ذلؾ مطمؽ السمطة التقديرية
دكف معقب عمييا مف محكمة النقض(.)7
ج .استدعاء الخبير
لممحكمة أف تأمر باستدعاء الخبير الذم أعد التقرير في جمسة تحددىا لذلؾ لمناقشتو في تقريره
كذلؾ إذا لـ تصؿ إلى قناعتيا مف خبلؿ االطٌبلع عمى التقرير ،كليا في ذلؾ كامؿ السمطة التقديرية
دكف معقب عمى حكميا مف النقض ،كاذا استدعت المحكمة الخبير جاز ليا أف تطمب منو إبداء

( )1

عبد هللا الف ار كيكسؼ الغرباكم ،مرجع سابؽ ،ص.416

( )3

أسامة الركبي ،مرجع سابؽ ،ص.352

( )2

عابد فايد ،مرجع سابؽ ،ص.256

( )4

حيث الزـ المشرع القاضي ببياف أسباب عدـ االخذ باإلجراء التي امرت بو فنصت في الفقرة  2عمى " في الحالتيف السابقتيف عمييا اف

( )5

عز الديف الدناصكرم كحامد عكاز ،مرجع سابؽ ،ص.1580

( )7

فتحي كالي ،المبسكط ،مرجع سابؽ ،ص .264

تبيف أسباب ذلؾ في قرارىا".

( )6

نقض مدني مصرم  31ديسمبر  ،1964مشار اليو لدل فتحي كالي ،مرجع سابؽ ،ص.263
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األسباب المتعمقة بتقريره كليا أف تكجو إليو ما ترل مف األسئمة في مضمكف التقرير ،أك ما يطمب
الخصكـ تكجييو إليو مف األسئمة المنتجة في الدعكل(.)1
د .إعادة المأمورية لمخبير:
لممحكمة أف تعيد المأمكرية لنفس الخبير الذم انتدبتو سابقان كقدـ تقريره بقصد تدارؾ النقص أك
الخطأ في تقريره الذم تبينو لو المحكمة( ،)2كتقكـ المحكمة بذلؾ مف تمقاء نفسيا أك بناء عمى طمب أحد
الخصكـ ،كلكف المحكمة غير ممزمة بإجابة طمب الخصكـ بذلؾ(.)3
ه .ندب خبير آخر:
لممحكمة أف تأمر بندب خبير آخر أك ثبلثة خبراء مف غير الذم أعد التقرير إلعادة فحص القضية
مف جديد ،كليؤالء االستعانة بتقرير الخبير السابؽ ،عمى أ ٌف المحكمة غير ممزمة باالستجابة لمخصـ

الذم يطمب بندب خبير آخر متى اطمأنت إلى تقرير الخبير السابؽ ،أك كجدت في أكراؽ الدعكل
()4

كمستنداتيا ما يكفي لتككيف عقيدتيا في الدعكل

فالمحكمة تقدر تقرير الخبير دكنما حاجة لخبير جديد

جديد باعتبار أنيا الخبير األعمى في الدعكل(.)5

( )1

المادة (ٌ )183بينات فمسطيني ،تقابميا المادة ( )153إثبات مصرم.
المادة (ٌ )184بينات ،تقابميا المادة ( )154إثبات مصرم.

( )4

فتحي كالي ،المبسكط ،مرجع سابؽ ،ص.265

( )2
( )3

أسامة المميجي ،مرجع سابؽ ،ص.256

( )5

أسامة الركبي ،مرجع سابؽ ،ص.351
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الخاتمة
لقد لعب القاضي دك انر ميمان يتضح ىذا الدكر في اإلثبات ما بيف حياد القاضي كتدخمو اإليجابي
فيو ،كلكف األمر ليس بيذه البساطة ،فالمكازنة بيف األمريف مسألة شاقٌة تنطكم عمى إشكاليات جمة
تمت المحاكلة لمعالجتيا بكؿ إمكانية خبلؿ ىذا البحث سعيان لمكصكؿ لئلجابة عف أسئمتو  ،كانني عمى
المقؿ لعمي أككف قد اقتربت مف
يقيف ٌ
أف ىذه المحاكلة ال تخمك مف القصكر ،إال أنني مضيت فييا بجيد ه

الصكاب في الكصكؿ لعدد مف النتائج كاف مف أىميا:

تبنى المشرع الفمسطيني النظرية المختمطة في اإلثبات ،حيث حدد طرؽ اإلثبات بشكؿ
ٌ -1

حصرم ،كمنح في نفس الكقت حرية كبيرة لمخصكـ كسمطة كاسعة لمقاضي في تسيير

الخصكمة كاثبات بعض المسائؿ مثؿ الكقائع المادية كالتصرفات التجارية ،كأعطى
القاضي دك انر إيجابيان كبي انر في اإلثبات يتمثؿ في السمطة التقديرية بيدؼ تحقيؽ العدالة.
 -2العبلقة بيف دكر القاضي في تقدير الدليؿ كبيف حجية ىذا الدليؿ عبلقة عكسية ،بمعنى
أنو كمما أعطى المشرع لمدليؿ حجية قكية في اإلثبات كمما تضاءلت كقمت السمطة
التقديرية لمقاضي حياؿ ىذا الدليؿ ،كالعكس صحيح.
أف المكاءمة بيف ىذيف
 -3ال تعارض بيف حيادية القاضي كدكره اإليجابي في اإلثبات؛ بؿ ٌ
المبدأيف النقيضيف يؤدم إلى تحقيؽ العدالة كالكصكؿ إلى أقصى تقارب بيف الحقيقة

الكاقعية كالحقيقة القضائية ،مع ذكر األسباب السائغة كالمقنعة التي أقاـ القاضي بناء
عمييا حكمو لبلطمئناف لمحكـ.
أف المشرع جعؿ حجية األدلة متفاكتة مف دليؿ آلخر قكة كضعفان ،إال أف دكر
 -4رغـ ٌ

القاضي يبقى فاعبلن مع كؿ األدلة ميما بمغت حجيتيا كقكتيا في اإلثبات ،فمو عمكمان
سمطة التحقؽ مف الشركط المطمكبة لئلثبات بالدليؿ ،كالتأكد مف سبلمة الدليؿ ظاىريان
أف
كالتأكد مف خمكه مف العيكب التي يممكف أف تجعمو غير صالح لئلثبات بو رغـ ٌ

القانكف يجيز اإلثبات بو ،كلك تـ الحديث عف أقكل األدلة قاطبة كاليميف الحاسمة كالسند
دكر ميمان كفعاالن حياليما ،فمو أف يرفض اإلثبات
الرسمي فإنو يتضح أ ٌف لمقاضي ان
أف مكجييا متعسفان في تكجيييا ،كلو تعديؿ صيغتيا ،كما لو
باليميف الحاسمة إذا رأل ٌ

طرح السند الرسمي إذا ظيرت عميو عبلمات التزكير ،كلو أف ينقص مف قيمتو في
اإلثبات ،كبخصكص باقي األدلة فدكر القاضي فييا كاسع.
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 -5لمقاضي دكر ميـ فيما يتعمؽ بدعكل التزكير كدعكل تحقيؽ الخطكط ،فيك غير ممزـ
أف الغرض مف إجراء التحقيؽ ىك اقتناع القاضي
إلجابة طمب الخصـ بالتحقيؽ ،ذلؾ ٌ
برأم يرتاح لو في الحكـ ،فإذا كانت ىذه القناعة متكفرة مف خبلؿ مستندات ككقائع

كيعتبر مضيعة لمكقت كاطالة ألمد النزاع.
الدعكل فبل لزكـ إلجراء تحقيؽ ال فائدة منو ي

 -6لمقاضي سمطة كاسعة بخصكص اإلثبات بشيادة الشيكد ،فيك غير ممزـ بالمجكء لمشيكد
حتى لك طمب الخصكـ ذلؾ ،كىك غير ممزـ بما يقكلو الشيكد.
 -7يممؾ القاضي سمطة كاسعة في تقدير اإلثبات بالقرائف القضائية ككذلؾ في استنباطيا.
 -8يجكز إثبات عكس القرينة القانكنية القاطعة إذا كانت مقررة لمصمحة الخصكـ ،كال
يج كز ذلؾ إذا كانت القرينة القانكنية مقررة لممصمحة العامة ،كليس لمقاضي سمطة في
مطابقتيا لمحقيقة ألنو ممزـ بما استنبطو المشرع.
 -9إجراء المعاينة أمر جكازم لممحكمة.
-10

يممؾ القاضي سمطة كاسعة في المجكء لمخبرة ككذلؾ في تقدير رأم الخبير،

كال تيعتبر الخبرة نكع مف المعاينة الفنية بؿ الخبرة أعمؽ مف ذلؾ.
-11

يكجد تقارب إلى حد ما كبير بيف المشرع الفمسطيني كالمشرع المصرم في

أحكاـ اإلثبات كدكر القاضي فيو ،مع تفكؽ المشرع الفمسطيني في بعض األحكاـ ،مثؿ:
تنظيمو لئلقرار غير القضائي بخبلؼ المشرع المصرم الذم لـ يتكمـ عف اإلقرار غير
القضائي ،كتفكؽ المشرع المصرم في البعض ،مثؿ :استخداـ لفظ محرر بدؿ السند
أف لفظ المحرر أكثر مبلءمة كشمكلية.
الذم استخدمو المشرع الفمسطيني ،كقد تبيف ٌ

كبعد االنتياء مف نتائج البحث ييكصي الباحث المشرع الفمسطيني بعدد مف التوصيات عمى النحك

التالي:

 -1تعديؿ المكاد التي كرد بيا لفظ "السند" كاستبداليا بمفظ "المحرر" حيث إ ٌف لفظ المحرر

أعـ كأشمؿ مف لفظ السند ،كما أنو يشمؿ الدليؿ المعد مسبقان لئلثبات كغير المعد،
بينما لفظ السند ال يشتمؿ إال عمى الدليؿ المعد مسبقان لئلثبات ،كقد اتضح مف خبلؿ

أف األدلة التي تحدث عنيا المشرع الفمسطيني تشتمؿ عمى كبل النكعيف مف
البحث ٌ
أف المشرع الفمسطيني استخدـ لفظ المحرر في بعض المكاد مثؿ
األدلة ،كما لكحظ ٌ
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المادة ( )63؛ مما ينطكم عمى خمط في األلفاظ ذات الداللة كعميو يكصي الباحث
بتكحيد األلفاظ كالمصطمحات.
البينات الفمسطيني لتصبح بنفس
 -2إلغاء المادة ( )10كدمجيا في المادة ( )9مف قانكف ٌ
نص المادة ( )10مف القانكف المصرم لما فيو تبلفي لمعيكب المذككرة كالتي تؤدم إلى
كحدة السندات في كمتا الحالتيف ،فيصبح النص كالتالي" :المحررات الرسمية ىي التي
يثبت فييا مكظؼ عاـ أك شخص مكمؼ بخدمة عامة ما تـ عمى يديو أك ما تمقاه مف
ذكم الشأف ،كذلؾ طبقان ألكضاع القانكف كفي حدكد سمطتو كاختصاصو ،فإذا لـ تكسب
ىذه المحررات صفة رسمية ،فبل يككف ليا إال قيمة المحررات العرفية متى كاف ذكم
الشأف قد كقعكىا بإمضاءاتيـ أك بأختاميـ أك ببصمات أصابعيـ"
 -3تعديؿ نص المادة ( )1/16كذلؾ بحذؼ عبارة "كيعتبر سككتو إق ار انر بصحة ما ينسب
إليو" ،ليصبح النص كما يمي -1" :ييعتبر السند العرفي حجة عمى مف كقعو ما لـ ينكر
إف
ما ىك منسكب إليو مف خط أك إمضاء أك ختـ أك بصمة عند اطٌبلعو عميو" ،حيث ٌ

اعتبار السككت

إق ار انر بصحة السند العرفي فيو إىدار لمعدالة كلمسمطة التقديرية

لمقاضي كمخالؼ لصريح نص المادة ( )60مف مجمة االحكاـ العدلية .
البينات الفمسطيني لتصبح" :أما الكارث أك
 -4تعديؿ نص المادة ( )2/16مف قانكف ٌ
أف الخط أك اإلمضاء
الخمؼ فبل يطمب منو اإلنكار كيكفي أف يحمؼ يمينان بأنو ال يعمـ ٌ
إف المشرع الفمسطيني اكتفى فقط
أك الختـ أك البصمة ىي لمف تمقى عنو الحؽ" ،حيث ٌ
بأف يقرر الكارث كالخمؼ الخاص أنو ال يعمـ أف الخط أك التكقيع أك الختـ أك البصمة

ىي لمف تمقى عنو الحؽ ،فبيذا التعديؿ يضمف المشرع استقرار المعامبلت مف خبلؿ
عدـ االكتفاء بعدـ العمـ كانما باليميف مف جية ،كتكسيع دائرة الخمؼ ليشمؿ الخاص
كالعاـ عمى غرار المشرع المصرم مف جية ثانية.
البينات الفمسطيني الذم يجيز لممحكمة الحكـ
 -5تعديؿ نص المادة ( )1/67مف قانكف ٌ
برد السند أك بطبلنو إذا تبيف ليا بجبلء أنو مزكر ،بجعؿ الحكـ برد السند أك بطبلنو

قائـ عمى ترجيح أك غمبة الظف مف المحكمة لكجكد التزكير ال عمى العمـ بالجبلء
الذم يرتقي لمصاؼ اليقيف ،حيث يصبح النص كما يمي -1" :يجكز عمى المحكمة
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كلك لـ يدع أماميا بالتزكير باإلجراءات المتقدمة أف تحكـ برد أم سند كبطبلنو إذا
ترجح ليا أك غمب عمى ظنيا مف حالتو أك مف ظركؼ الدعكل أنو مزكر".
 -6حذؼ عبارة "عمؿ قانكني" مف نص المادة ( )115لتصبح" :اإلقرار ىك اعتراؼ
الخصـ بكاقعة قانكنية مدعى بيا عميو" كذلؾ الف الكاقعة القانكنية تشمؿ العمؿ
القانكني فبل داعي إلضافتيا.
 -7ييكصي الباحث المشرع الفمسطيني بالنص عمى حؽ مكجو اليميف الحاسمة االعتراض

عمى الصيغة المعدلة كمنحو حؽ الطعف خبلؿ مدة معينة كفقان لما أخذ بو المشرع

الفرنسي في المادة  320مف قانكف اإلجراءات المدنية.
البينات ،حيث ٌإنو يجكز نفي الشيادة بأم طريؽ
 -8تعديؿ نص المادة ( )73مف قانكف ٌ
كليس فقط بالشيادة؛ كعميو يرل الباحث تعديؿ النص ليصبح كالتالي" :اإلذف ألحد

الخصكـ بإثبات الكاقعة بشيادة الشيكد يقتضي دائمان أف يككف لمخصـ اآلخر الحؽ في
نفييا بكافة طرؽ اإلثبات".

200

المراجع
أوال :القرآن الكريم.
ثانياً :السنة النبوية والفقو اإلسالمي.
أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف النعماف بف

.1

دينار البغدادم الدارقطني ،سنف الدارقطني ،الطبعة األكلى 2004ـ ،مؤسسة
الرسالة بيركت -لبناف.
ثالثاً :كتب المغة
.1

محمد بف مكرـ بف عمي ،أبك الفضؿ ،جماؿ الديف بف منظكر األنصارم
الركيفعي اإلفريقي ،لساف العرب ،الطبعة الثالثة 1414ق ،دار صادر-
بيركت.

.2

محمد بف إبراىيـ بف عبد هللا التكيجرم ،مكسكعة الفقو اإلسبلمي ،ك ازرة
األكقاؼ المصرية  ،الطبعة األكلى 2009ـ ،بيت األفكار الدكلية.

رابعاً :الكتب والرسائل العممية:
.1

إبراىيـ محمد صبرم المدني ،الشيادة كدكرىا في اإلثبات المدني كالتجارم،
دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير .2014 .دكف ناشر.

.2

ابف قيـ الجكزية ،إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف ،دار الكتب العممية-
بيركت ،الطبعة األكلى .2992

.3

أحمد أبك الكفا ،التعميؽ عمى نصكص قانكف اإلثبات2000،ـ ،منشأة
المعارؼ -اإلسكندرية.

.4

أحمد نشأت بيؾ ،رسالة اإلثبات في التعيدات ،ج ،1950 ،1مطبعة
االعتماد بمصر.

.5

أحمد نشأت ،رسالة اإلثبات ،الطبعة السابعة ،دكف ناشر.

.6

أحمد ىندم ،سمطة الخصكـ كالمحكمة في اختصاـ الغير ،2006،دار
الجامعة الجديدة لمنشر.

.7

آدـ كىيب النداكم ،دكر الحاكـ المدني في اإلثبات ،دراسة مقارنة ،رسالة
ماجستير ،الطبعة األكلى ،1976 ،الدار العربية لمطباعة كالنشر -بغداد.
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البينات كاإلجراء ،2001 ،دار الثقافة لمنشر
آدـ كىيب النداكم ،شرح قانكف ٌ

.8

كالتكزيع-عماف-األردف.

 .9أسامة الركبي ،مبادئ كاجراءات اإلثبات المدني في النظاـ القانكني اإلماراتي،
الطبعة األكلى ،دار النيضة العربية-القاىرة.
.10

أسامة المميجي ،القكاعد اإلجرائية لئلثبات المدني كفقان لنصكص القانكف

كأحكاـ القضاء كآراء الفقو ،2000 ،دار النيضة العربية -القاىرة.
.11

أكرـ كبلب ،مجمكعة مختارة مف أحكاـ كمبادئ محكمة النقض في المكاد

المدنية كالتجارية مف  2002إلى .2012
.12

أنكر سمطاف ،مصادر االلتزاـ في القانكف المدني األردني (دراسة مقارنة في

الفقو اإلسبلمي) ،المكتب القانكني .2002
.13

أنكر طمبة ،طرؽ اإلثبات في المكاد المدنية كالتجارية كاألحكاؿ الشخصية،

 ،1987دار الفكر العربي.
.14

أنيس منصكر المنصكر ،مدل سمطة قاضي المكضكع في اإلثبات باليميف

الحاسمة ،2009 ،بدكف ناشر.
.15

بجاش سرحاف محمد المخبلفي ،القرائف كدكرىا في اإلثبات ،دراسة مقارنة بيف

الفقو اإلسبلمي كالقانكف المدني ،1994 ،بدكف ناشر.
.16

جبلؿ محمد إبراىيـ ك محمد السعيد رشدم ،مبادئ اإلثبات في المكاد المدنية

كالتجارية ،بدكف ناشر.
.17

حسيف رجب مخمكؼ ،السمطة التقديرية لمقاضي في قانكف المرافعات المدنية

كقانكف اإلثبات ،مجمة التقني ،المجمد السادس كالعشركف /العدد السادس-
2013ـ.
.18

حمزة خميؿ كفاتح حمريط ،سمطة القاضي المدني في إجراءات التحقيؽ في

الدعكل ،دراسة مقارنة ،بدكف ناشر.
.19

حكرية بريخ ككنزة بالة ،سمطة القاضي في تقدير أدلة اإلثبات في المكاد

المدنية ،رسالة ماجستير -جامعة عبد الرحماف ميرة -بجاية ،2016 ،بدكف
ناشر.
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.20

دانية عبد الحميد ،سمطة القاضي في تقدير أدلة اإلثبات ،كمية المأمكف

الجامعة /قسـ القانكف.
.21

رائد زيدات ،سمطة القاضي في إدارة الخصكمة المدنية في قانكف أصكؿ

المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني ،رسالة ماجستير ،جامعة بيرزيت،
2012ـ ،بدكف ناشر.
.22

زليخة لحميـ ،دكر القاضي المدني في اإلثبات في ضكء قانكف اإلجراءات

المدنية كاإلدارية الجديد ،دفاتر السياسة كالقانكف.2011 ،
.23

سامي محمكد مقداد ،اإلثبات بالكتابة في المكاد المدنية كالتجارية ،كفقان لقانكف

البينات الفمسطيني رسالة ماجستير 2008 ،بدكف ناشر.
ٌ

.24

سحر عبد الستار إماـ يكسؼ ،دكر القاضي في اإلثبات ،رسالة دكتكراه،

دراسة مقارنة.2001 ،
.25

سعاد ناصؼ ،األحكاـ اإلجرائية المدنية لمضاىاة الخطكط كالتزكير في

المحررات العرفية كالرسمية ،رسالة ماجستير ،جامعة الجزائر ،كمية الحقكؽ ،بف
عكنكف2011 ،ـ.
.26

سعيد أحمد شعمة ،قضاء النقض في اإلثباتػ  ،1998منشاة المعارؼ

باإلسكندرية.
.27

سميماف مرقس ،أصكؿ اإلثبات في المكاد المدنية ،الطبعة الثانية 1952ـ.

.28

سمير عبد السيد تناغك ،النظرية العامة في اإلثبات1999 ،بدكف ناشر.
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