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 الممخص:

بأنيا دعكل تحفظية كقائية شرعت لكي يطمئف كؿ مف بيده سند  صحة التكقيع إثبات دعكلتعرؼ 
المطالبة بو أجؿ  عرفي، كيخشى حصكؿ منازعة في أصؿ الحؽ الذم يحتكيو ىذا السند، عند حمكؿ

 صحة ذلؾ السند ثباتيستند إلييا إلأف  يحتاط لنفسو مف زكاؿ األدلة التي يمكفأف  في المستقبؿ،
يتكفى الشيكد أك  ختمو،أك  بصمة إصبعوأك  كرثتو مف بعده صدكر التكقيع منو،أك  كأف ينكر المديف)

يتبع أف  البصمة عمى السند، كفي ىذه الحالة يجكز لمف بيده السندأك  الختـأك  الذيف حضركا التكقيع
 ادة(.إجراءات تحقيؽ الخطكط األصمية بدعكل أصمية باإلجراءات المعت

ىميتيا كبياف مفيكميا كطبيعتيا أىذه الدعكل ك كقد كاف اليدؼ مف ىذه الدراسة التعرؼ عمى كاقع 
 إلى ية في التقميؿ مف عدد الدعاكل التي ترفعأىم لما ليذه الدعكل مفك  القانكنية كشركط قبكليا،

تحدثنا فصكؿ  اربعة إلى لبحثد قسمنا ىذا اقف ،يكلة التعامؿ معيا كقمة التكاليؼالقضاء مف خبلؿ س
كؿ منيا عف ماىية دعكل صحة التكقيع كشركط قبكليا كمف خبلؿ ىذا الفصؿ عرفنا في الفصؿ األ

عف  كتحدثنا في الفصؿ الثاني مف الرسالة ،الدعكل كبينا مفيكميا كطبيعتيا القانكنية كشركط قبكليا
يا كقيدىا في المحكمة المختصو كتحدثنا عف فيصحة التكقيع ككيفية السير  إثباتاجراءات رفع دعكل 

الحكـ في الدعكل مف  إلى صحة التكقيع كصكال إثباتالكسائؿ المعتمده في تحقيؽ الخطكط في دعكل 
صدار الحكـ كاالثار المترتبو عميو كطرؽ الطعف في الحكـ مف خبلؿ الفصؿ الثالث مف إخبلؿ 

صحة التكقيع كما يختمط بيا مف  إثباتف دعكل التمييز بي الفصؿ الرابع كىك إلى الرسالو كصكال
دعكل صحة التكقيع كدعكل كما بيف  ،االصمية دعاكل مثؿ صحة التعاقد كدعكل التزكير

االطمئناف عمى حقو كالمحافظة عمى االدلو ػميذا شرعت  إلى فصاحب الحؽ دائما يسعى.التزكيرالفرعية
 صحة التكقيع. إثباتدعكل 

مف بيانات  السندمف ارتباط التكقيع بما كرد بصمب  ثباتيستمد حجيتو في اإل السند العرفيأف  كبما
دراسة ىذا المكضكع حددت الية التعامؿ مع ىذه فإف  السندتتصؿ بو كتتعمؽ بالعمؿ القانكني مكضكع 

 .الدعكل
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The Suit For Proof Of Signature In Customary Bonds 

Prepared by: Majid Abdel Karim Mahmoud Al-Masharqa 
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Abstract: 

Through this thesis, we have identified the case and clarified its concept, legal nature and 

conditions of acceptance. In the second chapter of the study , we discussed the procedures 

for filing a claim to prove the validity of the signature and how to conduct it and its 

registration in the competent court and talked about the means adopted in the investigation 

of the lines in the case of proving the validity of the signature and reaching the verdict in 

the case through issuing the ruling and the effects and the ways to challenge the ruling 

through dismissal third of the study to the distinction between the claim to prove the 

validity of the signature and the mingling of the lawsuits such as the validity of the contract 

and the claim of fraud, and between the validity of the signature and the claim of 

counterfeiting. The right owner always seeks to reassure his right and preserve the 

evidence for this initiated a lawsuit to prove the validity of the signature. 

I have chosen to discuss the issue of proving the validity of the signature in the customary 

bonds and their applications in the evidence law in Palestinian civil and commercial Law 

No. 4 of 2001 applicable in the State of Palestine compared to the Egyptian Evidence Law 

No. 25 of 1968. The importance of this study lies in the evidence specifically the evidence 

in Palestinian civil and commercial Law No. 4 of 2001,the study will discuss this case 

through our research to reach an understanding of the reality of this lawsuit and its 

importance to clarify the concept , nature of the legal and conditions of acceptance, and the 

importance of this lawsuit is reducing the number of cases brought to the judiciary through 

easy to deal with and low costs, the study divided into three chapters In the first chapter, 

the study discussed the nature of the validity of the signature and the terms of its 

acceptance.  

A claim to prove the validity of the signature is defined as a precautionary act that has 

begun to reassure everyone with a customary bond, and fear a dispute in the origin of the 

right contained in this bond, at the time of its future claim, foreclose the evidence on which 

it may be based (such as the debtor or his successor after the signature, fingerprint or stamp 

of the signature, or the witnesses who have attended the signature, seal or fingerprint on 

the bond), in which case the holder may follow the procedures for the original lines of 

inquiry under an original claim ). 

 

Since the customary law derives its validity in proving that the signature is related to the 

hard copy of the document from the relevant data relating to the legal action that is the 

subject of the document, the study of this subject determined the mechanism of dealing 

with this case. 
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 :المقدمة

المدني كالتجارم،باعتبارىا الكسيمة الفعالة كالمآمكنو في  ثباتطرؽ اإل أىـ تعد االدلة الكتابية مف    
المعامبلت المدنية كالتجارية ،ككنيا تثبت بدقة اآلمكر المدكنة بيا، كقد قسـ المشرع الفمسطيني في 

غير مكقع  كسنداتالعرفية  سندات رسمية كاخرل إلى االدلة الكتابية 2001لسنة 4قانكف البينات رقـ 
أف  عمييا كقد اقتصرت ىذه الدراسة عمى بحث دعكل صحة التكقيع في السندات العرفية ،كبما

أماـ القضاء المدني لذلؾ خصص المشرع الفمسطيني لمسندات  ثباتكسائؿ اإل أىـ السندات العرفية مف
( 4ية كاضحة في قانكف البينات الفمسطيني رقـ )أىم المدني ثباتطرؽ اإل أىـ العرفية بكصفيا مف

السندات العرفية كفؽ ما عرفيا المشرع أف  ـ,كمف المعركؼ مف الناحية القانكنية2001لسنة 
( لسنة 4رقـ )الفمسطيني كاد المدنية كالتجارية مفي ال( مف قانكف البينات 15الفمسطيني في المادة )

بصمتو, كال تتكافر أك  عمى خاتموأك  عمى تكقيع مف صدرت عنوبأنيا " السندات التي تشتمؿ ـ 2001
ما يميز السندات العرفية أف  ( مف ىذا القانكف", كبالتالي9فيو الشركط المنصكص عمييا في المادة )

أف  أطراؼ السند ذاتو دكفأك  مف حيث التنظيـ أنو يتـ تنظيـ السند العرفي مف قبؿ أصحاب العبلقة
شترط يالفمسطيني لـ المشرع أف  , كمف المبلحظ في ىذا السياؽتدخؿ في ذلؾيككف لممكظؼ العاـ 

ية ىذا النكع مف أىم عمى الرغـ مفمف حيث الفاظيا كمبانييا  العاديةأك  شكبلن معينان لمسندات العرفية
الكتابة  اعمما باف المشرع الفمسطيني كالمشرع المصرم قد اشترط المدني ثباتالسندات في مجاؿ اإل

لؤلطراؼ. كلعؿ ما ذكر أعبله كعمى الصعيد العممي يطرح لتكقيع كترؾ مكضكع شكؿ السند كلغة كا
العديد مف اإلشكاليات ذات الطبيعة القانكنية تتمثؿ بدفكع تطرح اماـ المحكمة مف الممكف اف يترتب 

 المدني. فقداف السند العرفي ألم قيمة قانكنية  لو في مجاؿ اإلثبات  -كلك بصكرة مؤقتة-عمييا 

 التكقيع عمى السند العرفي مف قبؿ الخصـإنكار  تـإذا  يتبيف لنا أنو حتى ،عمى ما تقدـ ذكره كبناءن     
 ثباتالكرقة العرفية تعتبر حجو مؤقتة في اإلفإف  ،مف قبؿ مف يكاجو بالسند بالعرفي أماـ القضاءأك 

"عمى مف يتمسؾ بالسند العرفي أماـ القضاء ذلؾ يرتب مف الناحية القانكنية أنو فإف  المدني, كبالتالي
 ايقيـ الدليؿ عمى صحة التكقيع الكارد عمى السند العرفي مف خبلؿ إتباع الطرؽ التي رسميأف  المدني

كجدت المحكمة كمف خبلؿ كقائع الدعكل كحيثياتيا ما يكفي إذا  لو القانكف، كيستثنى مف ذلؾ حاؿ
التسكيؼ, كعمى العكس أك  بيدؼ المماطمة بعدـ صحة التكقيعتمسؾ الخصـ في حالة  تيالتككيف عقيد

مف ذلؾ ففي حاؿ إقناع محكمة المكضكع بجدية تمسؾ الخصـ بإنكار التكقيع, ففي ىذه الحالة تنتقؿ 
كبلىما معان كىك ما معناه أك  سماع الشيكدأك  االستكتابأك  إجراءات التحقيؽ بالمضاىاة إلى المحكمة

الدعكل األساس المنظكرة أماـ القضاء سيتأخر البت فييا لحيف أف  ة كالعمميةمف الناحية القانكني
التكقيع الذم كقع عمى السند العرفي المبرز في الدعكل األساس كىك إنكار  الكقكؼ عمى مدل صحة



 

 و
 

أماـ القضاء المدني  ثباتؾ بالسند العرفي ككسيمة مف كسائؿ اإلسّ ماألمر الذم قد يعّرض حقكؽ مف ت
 لمضياع .

( الفقرة األكلى مف 16نص المادة ) إلى كلئلجابة عمى األسئمة المطركحة فإنو كبالرجكع إبتداءن       
المشرع قد فرؽ بيف الحالة التي يككف فييا أف  ـ نجد2001( لسنة 4قانكف البينات الفمسطيني رقـ )

عمى السند العرفي, كما بيف الحالة التي يككف التكقيع  التكقيع الكارد عمى السند ليس لممكقعأك  الخط
كالمبلحظ في  ،الكتابة الكاردة عمى متف السند ليست بخطوأف إال  الكارد عمى السند بخط المنكر لمسند

بخط  ان مكتكبأك  ىذا السياؽ أنو كلعدـ إشتراط المشرع الفمسطيني شكمية معينة في السند العرفي مطبكعان 
ذلؾ كبكؿ األحكاؿ يعطي لمسند فإف  يره كما داـ التكقيع الكارد عمى السند ىك تكقيعوبخط غأك  المقر

الكارد عمى التكقيع في أك  مف كقع عمييا لـ ينازع في صحة السندأف  العرفي حجية قانكنية ما داـ
في مكاجية شخص  حجيةأم  العبرة كلكي يتكلد عف السند العرفيأف  إلى , كالجدير باإلشارة ىناالسند

بخط غيره, أك  يقكـ ىذا األخر بالتكقيع عمى السند سكاء كاف ىذا السند مكتكبان بخط يدهأف  معيف بذاتو
تـ كتابة السند مف قبؿ الشخص المقصكد باإللتزاـ أف  كىذا معناه مف الناحية القانكنية أنو كفي حاؿ
تجاه ىذا الشخص مف الناحية القانكنية, إلتزاـ أم  ذلؾ دكف قيامو بالتكقيع عميو فبل يترتب عمى

مبدأ الثبكت بالكتابة  إلى المجكءإال  كبالتالي ال يككف أماـ مف تمسؾ بما ىك مدكف عمى ذات السند
زاـ معيف سكاء ىذا تإلأك  مف بيده سند عرفي مثبت فيو حؽ معيفأف  كيتبيف لنا مف خبلؿ السالؼ ذكره

األخير يبقى أماـ خكؼ حقيقي يتمثؿ بإنكار المكقع عمى ىذا السند ىذا فإف  لغيرهأك  الحؽ يعكد لو
 ثباتمرحمة إجراء التحقيؽ بالمضاىاة إل إلى ذلؾ يستكجب عميو مف قبؿ المحكمة اإلنتقاؿألف  تكقيعو
أك  اإللتزاـ ثباتىدمو, كىك ما سيحدث أماـ الشخص الذم يريد التمسؾ بالسند العرفي إلأك  الدليؿ

 يتمسؾ بو. أك  بر مخاطر حقيقية قد تكاجو الحؽ الذم يدعيالحؽ الذم يعت

المشرع الفمسطيني قد مكف كؿ مف بحكزتو سند عرفي أف  قانكف البينات الفمسطيني نجد إلى بالرجكع   
يرغب بأف يتمسؾ بمكجبو أماـ القضاء بحؽ معيف ضد الشخص الكارد إسمو كتكقيعو عمى ىذا السند 

صحة التكقيع " لغايات الحصكؿ عمى حكـ قضائي مف  إثباتيا " دعكل كاف يمجأ لرفع دعكل مكضكع
 صحة التكقيع الكارد عمى ىذا السند العرفي. ثباتقبؿ المحكمة المختصة إل

 صحة التكقيع " مف المكاضيع التي يبلحظ بيا تداخؿ العديد مف القكانيف إثبات كتعتبر دعكل "
, كنطرح العديد مف التساؤالت في المكاد المدنية كالتجاريةاالجرائية كالمكضكعية كمنيا قانكف البينات 

المدني كبيف الدفكع القانكنية التي  ثباتخاصة عندما يتـ الربط بيف قيمة السندات العرفية في مجاؿ اإل
, ثباتإفقاد السند العرفي قيمتو القانكنية في مجاؿ اإلأجؿ  يمكف لمخصـ التمسؾ بيا أماـ القضاء مف

بالبحث فيو بما يتبلئـ مع طبيعتو، عممان بأننا قمنا  ،إختيارنا بالبحث في ىذا المكضكعكلذلؾ كقع 



 

 ز
 

صحة التكقيع بكصفيا مرحمة إستباقية  إثباتدراستنا سكؼ تقتصرعمى الربط بيف دعكل أف  إلى كنشير
ي كبيف دكر مكف المشرع مف خبلليا لحامؿ السند إمكانية حمايتو قانكنيان في مكاجية المقر بالسند العرف

العناصر كعمى  أىـ إلى ذلؾ ال يمنعنا مف التعرضأف إال  ,لالقضاء في مثؿ ىذا النكع مف الدعاك 
في المجاؿ العرفي , كالمحكمة المختصة في  ثباترأسيا المفيكـ القانكني لمسند العرفي كأىميتو في اإل

صحة التكقيع " في ظؿ  إثباتدعكل ية " أىم العرفية عمما أننا قمنا بتحديد لنظر ىذا النكع مف الدعاك 
 .قانكف البينات الفمسطيني

 أىمية الدراسة:

    األىمية العممية:. أ

ـ 2001( لسنة 4قانكف البينات الفمسطيني رقـ )أف  لمكضكع البحث, في العمميةكتتضح األىمية 
العديد مف الدراسات لمكقكؼ عمى مدل قكتو كضعفو  إلى أنو يحتاجأم  يعتبر مف القكانيف الحديثة

صحة التكقيع " في التشريع الفمسطيني كالمبلحظ في  إثباتككذلؾ لمكقكؼ عمى القكة القانكنية لدعكل " 
ىذا السياؽ قمة الدراسات القانكنية التي أجريت في ىذا الخصكص سكاء المرتبطة منيا بالتشريعات 

 .التشريعاتغيرىا مف أك  الفمسطينية

  األىمية العممية:. ب

 يا :أىم حاكر ذات مستكيات مختمفةعدة م إلى تمتد األىمية العممية ليذا المكضكع

السندات العرفية أصبحت تمثؿ مكانة ميمة لدل المحاكـ في مختمؼ الدكؿ كذلؾ لما تشكمو أف  -1
الدارجة االستعماؿ في المجاؿ المدني,كىك ما يجعمنا نتجو  ثباتالسندات العرفية ككسيمة مف كسائؿ اإل

نحك البحث في اآلليات القانكنية التي كضعيا المشرع الفمسطيني في ظؿ قانكف البينات الفمسطيني 
 القضاء. أماـ ثباتلتكفير الحماية القانكنية لمسند العرفي كلضماف بقاء حجيتو قائمة في اإل

ية ىذا النكع أىم صحة التكقيع كبياف إثباتقانكنية مختصة في دعكل  المساىمة في إيجاد دراسة -2
  .لمف الدعاك 

 :شكالية الدراسةإ

صحة التكقيع في  إثباتالذم يدكر حكؿ دعكل ك اإلشكاؿ الذم يطرحو مكضكعنا  إذا أردنا حصر
ترتبط بكؿ المشاكؿ النظرية كالعممية التي يطرحيا ىذا الدراسة  ةيأف أىم نجد ،السندات العرفية



 

 ح
 

كثرة المكاد  مفالتحميؿ كالمناقشة كأىميا ما يبلحظ عمى الصعيد العممي  إلى المكضكع كالتي تحتاج
عاـ كالسندات العرفية  بشكؿالمدني  ثباتالقانكنية التي أكجدىا المشرع الفمسطيني لتنظيـ كسائؿ اإل

معالجة األحكاـ محكر . كبالتالي يمكف صياغة كؿ ىذا في إطار إشكاؿ محكرم يمتد في خاص بشكؿ
إلقرار آلية قانكنية تضمف 1القانكنية التي كضعيا المشرع الفمسطيني في قانكف البينات الفمسطيني

دعكل القانكني ل تنظيمو ككذلؾ ،إعطاء حجية قانكنية لمتكقيع الكارد عمى السند العرفي مف قبؿ المشرع
االجراءات القانكنية المسبقة  ككذلؾ بياف ،كشركط قبكليا، مف حيث تعريفيا ؛صحة التكقيع إثبات
 .الدعاكلمف ما يشبييا كتمييزىا ع كحجيتيا ،ككيفية قيدىا في السجبلت ،لرفعيا

بغض النظر عف المنيج ما يتفرع عنو، كؿ باالضافة ل ،كسنتناكؿ ىذا اإلشكاؿ بالتحميؿ كالمناقشة  
المنيج االجتماعي كالمنيج التاريخي كغيرىا مف المناىج التي تبقى حاضره في كؿ أك  التحميمي

ية صنظران لخصك  ؛فإننا سنتناكؿ اعتماد مصادر قانكنية عممية ؛لصمة بالعمـك القانكنيةااألبحاث ذات 
مقارنة  صحة التكقيع مف خبلؿ إثباتتنا عمى تحميؿ اإلطار القانكني لدعكل دمساعكل، المكضكع

قسمنا دراستنا الى فصميف، ندرس في األكؿ نتيجة مقبكلة  إلى لمكصكؿ. ك تحميمية أخرل في ىذا المجاؿ
 .في الفصؿ الثاني إجراءات رفع الدعكل كسيرىاك صحة التكقيع كشركط قبكليا  إثباتماىية دعكل 

 الدراسة يةمنيج

 :المناىج التاليةعمى صحة التكقيع في السندات العرفية  إثباتاعتمدت في دراستي لمكضكع دعكل  
الستخبلص كاحكاـ القضاء كنصكص القانكف  : المتمثؿ في مقارنة آراء الفقياءالمنيج المقارن .1

 مف صحة التكقيع إثباتمكقؼ التشريعات المختمفة المطبقة في فمسطيف ككيفية تطبيؽ دعكل 
االحكاـ الصادره عف المحاكـ  إلى كمف خبلؿ االشارهقانكنية ،لقد قمت الإيجاد الحمكؿ أجؿ 

صحة التكقيع كدعكل صحة التعاقد كدعاكل  إثباتكمقارنتيا المتعمقو بالسندات العرفية كدعكل 
التزكير الفرعية كاالصمية التي كردت في التشريعات المختمفو عمى المستكل العربي كالفمسطيني 

 .كالدكلي
 

في قانكف البينات الفمسطيني  ةمف خبلؿ تحميؿ النصكص الكارد(:ي)التحميم االستنباطيالمنيج  .2
 ةككضع النتائج المستفاد ةالمصرم مف خبلؿ المقارن ثباتفي المكاد المدنية كالتجارية كقانكف اإل

                                                           

لسنة  4اينما كرد ذكر كممة قانكف البينات الفمسطيني يككف المقصكد قانكف البينات في المكاد المدنية كالتجارية الفمسطيني رقـ  1
 . 5/9/2001بتاريخ  38المنشكر في الكقائع الفمسطينية العدد ،2001

( لسنة 25لمدنية كالتجاريػػػػػػػة المصرم رقـ )في المكارد ا ثباتالمقصكد قانكف اإلفإف  المصرم ثباتكاينما كرد ذكر قانكف اإل
 . 1968مايك عاـ  30في  22المنشكر في الجريدة الرسمية في العدد (1968)



 

 ط
 

كقمت بالتعقيب عمى المسائؿ المتعمقو بالبحث اعتمدت مف خبلؿ ىذا األسمكب تحميؿ  منيا
صدار األحكاـ إالنصكص التشريعية كاآلراء القضائية كمناقشة االحكاـ القضائية التي تساعد في 

التي جمعتيا كتـ كضعيا في قالبيا مف  ةالقضائية المتعمقو بيذه الدعكل، قمت عمى تحميؿ الماد
 فصكؿ كمباحث.إلى  يجية البحث العممي كتـ تقسمياخبلؿ من
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 الفصل األول:

_______________________________________________

 صحة التوقيع: إثباتماىية دعوى 

 سكؼ نتناكؿ في ىذا الفصؿ التعرؼ عمى مفيكـ الدعكل المدنية بشكؿ عاـ مف حيث
صحة التكقيع بشكؿ خاص مف حيث  إثباتكالتعرؼ عمى ماىية دعكل  ،كأركانيا كشركطيا ،تعريفيا

ثبلثة مباحث  إلى تبياف ماىيتيا كطبيعتيا القانكنية كشركط قبكليا كلذلؾ سكؼ يتـ تقسيـ ىذا الفصؿ
 :عمى النحك التالي

 .وبيان مفيوميا  صحة التوقيع إثبات المبحث األول: التعريف بدعوى

 صحة التوقيع  إثباتالمبحث الثاني: الطبيعة القانونية لدعوى 

 .المبحث الثالث: شروط قبول دعوى صحة التوقيع
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 وبيان مفيوميادعوى صحة التوقيع بالتعريف  :األولالمبحث 
تعتبر الدعكل المدنية الكسيمة القانكنية لحماية الحقكؽ كالمطالبة بيا كيعرؼ بعض الفقياء      

" سمطة أك  لحمايتوأك  القضاء لمحصكؿ عمى تقرير حؽ إلى الدعكل المدنية بككنيا"سمطة االلتجاء
الدعكل ىي الكسيمة القانكنية التي أف  عمى 1تطبيؽ القانكف" إلى القضاء بقصد الكصكؿ إلى االلتجاء

حمايتو أك  يتكسؿ بيا الشخص لدل القضاء لمحصكؿ عمى حكـ يتقرر بمكجبو ثبكت الحؽ الذم يدعيو
  .(2)شريطة تكافر المصمحة

جاب الحؽ عمى غيره، كشرعان ىي طمب أحد حقو مف آخر يكالدعكل لغة : قكؿ يقصد بو اإلنساف إ
 إلىأك  نفسو إلى كتابة في حضكر القاضي حاؿ المنازعة بمفظ يدؿ عمى الجـز بإضافة الحؽأك  قكالن 

مة األحكاـ العدلية الدعكل بالقكؿ : )الدعكل ( مف مج1613الشخص الذم ينكب عنو. كعرفت المادة )
 .(3)ىي طمب أحد حقو مف آخر في حضكر القاضي كيقاؿ لو المدعي كلآلخر المدعى عميو(

فان لمدعكل كقانكف أصكؿ المحاكمات يلـ تتعرض القكانيف الناظمة لئلجراءات في فمسطيف تعر      
( لسنة 4البينات في المكاد المدنية كالتجارية رقـ )( كقانكف 2001( لسنة )2المدنية كالتجارية رقـ )

ف كاف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية قد أكرد مشتمبلت الدعكل2001) قامتيا  ،(4)(، كا  كا 
قانكف  إلى كلما كاف القانكف كفقان لتصكر الفقو الحديث ينقسـ ،(61 ك 52ضمف المكاد )،(5)كقيدىا

 الحقكؽ تنقسـ بناء عمى ذلؾفإف  لتعمؽ الحؽ بالقانكف الذم ينظمو، لذلؾمكضكعي كقانكف إجرائي، 
التشريعات اإلجرائية العديد مف الحقكؽ كالضمانات  كقد اكردتحقكؽ مكضكعية كحقكؽ إجرائية،  إلى

                                                           
ابك الكفا احمد أصكؿ المحاكمات المدنية، الطبعة االكلى ،مصر ،دكف دار نشر طبعة احمد نقبل عف  ىذا ىك تعريؼ بكتيو : 1

 . 138،ص1983
دارة الدعكل المدنية كالتطبيقات القضائية ػ المجمد الثاني ػ جامعة عماف األىمية ػ دار الثقافة لمنشر كالتكزيع محمكد الكيبلني ػ إ 2
 .23 - 22( ص2012)
كجاء في تفسير ىذه المادة لمعبلمة عمي حيدر : )) لك ادعى أحد عمى آخر قائبلن في  -مف مجمة االحكاـ العدلية  1613الماده  3

ذا قاؿ الككيؿ :إلى  ىذه العيف لي فيككف قد أضاؼ الحؽأف  حضكر الحاكـ : ىذا أف  قاؿ الكليأك  ىذا الماؿ لمككميأف  نفسو. كا 
إيضاح القيكد : )في حضكر  .الشخص الذم ناب عنوإلى  الماؿ لمصغير فبلف الذم تحت كاليتي فيككف قد أضاؼ الحؽ

شرط الدعكل كقكعيا في حضكر القاضي. ألف  ذيف ىـ غير القاضي.القاضي( فيذا القيد باعتبار قيد احترازم مف الناس الم
كالطمب الذم يقع في غير حضكر القاضي ال يعد دعكل. فمذلؾ لك طمب أحد مف آخر حقان في غير حضكر القاضي فميس لذلؾ 

 .يجيب المدعي عمى دعكاهأف  الشخص
 .2001لسنة 2قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية قـ  4
 .2001لسنة  1مف قانكف اصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني رقـ  52.61كاد الم 5
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خدمة العدالة كاحتراـ حقكؽ الدفاع كتسييؿ عممية الفصؿ في  إلى اإلجرائية التي تيدؼ في مجمميا
ماف حماية الحؽ المكضكعي بالقدر الذم يحقؽ المساكاة بيف الخصكـ أماـ القضاء، الدعاكل، لض

األمر الذم يقتضي االلتزاـ باستخداـ تمؾ الحقكؽ كالضمانات اإلجرائية كفؽ الغرض الذم شرعت 
ذريعة لتعطيؿ الفصؿ في الدعكل حتى ال تككف ىذه أك  ألجمو، فبل يجكز استخداميا بكصفيا كسيمة

سببان في تعطيؿ العدالة بدالن مف كصفيا ضمانة لحسف سير الدعكل كتسييؿ إجراءات  اإلجراءات
 التقاضي كتحقيؽ العدالة كصكالن لمحؽ المكضكعي.

 (4في المكاد المدنية كالتجارية الفمسطيني رقـ) حيث نظـ المشرع الفمسطيني في قانكف البينات     
طبيعة دعكل صحة التكقيع كالغاية مف أقامتيا بحيث أجاز لمف يحمؿ سند عرفي اف  (2001لسنة )

يقيـ الدعكل ضد مف نسب اليو السند،كيبيف المشرع مكقؼ المدعى عميو مف الدعكل ،أما أف يقر بأف 
دعكل ىذه الغاية شرعت أجؿ  كمفالسند بخطو اك بإمضائو اك بتكقيعو اك بخاتمو اك ببصمة أصبعو 

( مف 54، فقد نصت المادة )(1)عرؼ بدعكل تحقيؽ الخطكط األصميةيما أك  صحة التكقيع إثبات
(عمى أنو )يجكز لمف بيده 2001(لسنة )4قانكف البينات في المكاد المدنية كالتجارية الفمسطيني رقـ)

ك ببصمتو،كلأك  بختموأك  بإمضائوأك  يختصـ مف المنسكب إليو السند ليقر بأنو بخطوأف  سند عرفي
كلما كانت ،المعتادة( كيككف ذلؾ بدعكل أصميػة باإلجراءات ،كاف االلتزاـ الكارد بو غير مستحؽ األداء

رية ك كمنيا جمي يتيا في بعض الدكؿأىم ذه الدعكل تحتؿ دكرا ىاما لضماف حقكؽ االفراد كتزدادى
التسجيؿ كارتفاع في اجراءات تعقيدات النظرا لكثرة المعامبلت بيف االفراد في ظؿ  العربية مصر
كتبياف معناه المغكم كاالصطبلحي كالقانكني تسييبل  ثباتكمف ىنا ال بد مف دراسة اإل ،تكاليفيا

 .صحة السندات العرفية إثباتلمكصكؿ لتبياف حقيقة دعكل 

في المغة ياتي بعدة معاني منيا  ثبات، فيك ثابت، كاإلصميا ثبت الشيء يثبت ثباتاأكممة  ثباتاإلك 
يعني  ثباتكاإل ،2يا الدليؿ كالبينة كالحجةأىم كليا مرادفات لغكية كثيرة مف ،في المكافاالقامة 

                                                           
: يقكؿ المنجي )تعرؼ ىذه الدعكل في فقو 463ص 2009محمد المنجي دعكل صحة التعاقد كدعكل صحة التكقيع ط  - 1

تحقيؽ الخطكط األصمية " التي تنص عمييا القانكف المدني " بدعكل صحة التكقيع " كتعرؼ في فقو قانكف المرافقات " بدعكل 
يختصـ مف يشيد أف  بقكليا " فيجكز لمف بيده محرر غير رسمي 1968لسنة  25المصرم رقـ  ثباتمف قانكف اإل 45المادة 

أصمية ببصمة إصبعو، كلك كاف االلتزاـ الكارد بو غير مستحؽ األداء، كيككف ذلؾ بدعكل أك  عميو ذلؾ المحرر، ليقر بأنو بخطو
في المكارد  ثباتقانكف اإل -3(2001( لسنة )4قانكف البينات في المكاد المدنية كالتجارية الفمسطيني رقـ) -2باإلجراءات المعتادة.

 (1968( لسنة )25المدنية كالتجاريػػػػػػػة المصرم رقـ )
 .19ابف منظكر لساف العرب ابف منظكر الجزء الثاني دار صادر بيركت ص - 2
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الدليؿ  دـيقأف  اكمف كاجب الشخص الذم يرغب في حماية حقكقو كالدفاع عني ،قناعيضاح كاإلاإل
 ،ال فبلا  حقو قضي لو بو ك  إثباتعي المدأك  استطاع صاحب الحؽفإف  عمى كجكد الحؽ اماـ القضاء

ىك  ثباتىك االداة الرئيسية التي يعكؿ عمييا القضاء في التحقؽ مف الكقائع القانكنية كاإل ثباتاإلإذا 
قضائي أك  مية التي يعتمد عمييا االفراد في حماية حقكقيـ كال يمكف تصكر نظاـ قانكنيمالكسيمة الع

 .(1)ثباتبدكف كجكد نظاـ لئل

كد أك صحة. امر أك كاقعة معينة باقامة الدليؿ أك كاإلثبات بالمعنى االصطبلحي كىك تاكيد كج
، كيقكؿ ابف جكزية باف البينة اسـ لكؿ ما يبيف الحؽ كيظيره كمف خصيا بالشاىديف (2)البرىاف عمييا

أك االربعة لـ يعرؼ مسماىا حقو كقد كرد ذكر البينة عمى منالدعكل أم أف المدعي كجب عميو بياف 
 ما يصحح دعكاه ليحكـ لو فييا.

بمعناه القانكني :ىك اقامة الدليؿ اماـ القضاء عمى كجكد كاقعة قانكنية ،أم كضع يرتب  ثباتاإلما أ
صحة كاقعة أك  يرتب انقضاؤه بالطرؽ كاالجراءات التي حددىا القانكف عمى كجكدأك  يعدلوأك  حقا

ذكره، كىك  فدك بكال يمكف استكماؿ ىذه الدراسة 3،قانكنية متنازع عمييا تصمح اساسا لحؽ مدعى بو
قامة الدليؿ اماـ القضاء بالطرؽ المحددة في القانكف عمى صحة كاقعة قانكنية إ أمقانكنا  ثباتاإل

كيترتب اثر  ،ىك تاكيد حؽ تنازع عميوك . (4)يترتب عمى ثبكتيا ضركرة االعتراؼ بالحؽ الناشىء عنيا
ىك حياة الحؽ كالحؽ بدكف دليؿ  نيالقانك اذف الدليؿ ،الحؽ ثباتقانكني بالدليؿ الذم اباحو القانكف إل

كاقعة  ماـ القضاء بالطرؽ التي حددىا القانكف عمى كجكدأقامة الدليؿ إىك  ثباتاإلف ،ىك كالعدـ سكاء

                                                           
مكتبة دار  202سنة  ثباتالتكقيع االلكتركني ماىيتو كمخاطره ككيفية مكاجيتيا كمدل حجيتو في اإل - ،بد الحميدثركت ع 1

     8ص  2الجبلء الجديدة المنصكرة ط 
 .7منشكرات الحمبي الحقكقية بيركت ص ،في المكاد المدنية كالتجارية ثباتمحمد حسيف قاسـ قانكف اإل - 2
 الذم يضعو الفقو لئلثبات رغـ بعض االختبلؼ في الصياغة ،انظر عبد الرزاؽ السنيكرم ،الكسيط، ىذا ىك جكىر التعريؼ 3

 ،5،ص1955،عبد المنعـ فرج الصده ،اإلثبات في المكاد المدنية كالتجارية،الطبعة الثانية 14ك13،صفحة 15الجزء الثاني،فقره 
– 1972دار الفكر العربي –،أحمد نشأت اإلثبات في التعيدات الجزء االكؿ 3،ص1992انكر سمطاف قكاعد اإلثبات المدنية ،

 10ص 1986رمضاف أبك السعكد ،أصكؿ اإلثبات في المكاد المدنية كالتجارية ، ،14ص

 .14المجمد االكؿ طبعة سابعة دار الفكر العربي ص ثباتاحمد رسالة اإل ،نشات 4
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المادية أك  يقيـ الدليؿ عمى صحة الكاقعة القانكنيةأف  كيجب عمى المدعي،(1)ارىاآثقانكنية ترتب 
 .حقو قضت المحكمة لو بيذا الحؽ كاال قضت برد الدعكل إثباتاستطاع المدعي فإف  شئة لمحؽنالم

المشاكؿ  أىـ كمف ،العاديةأك  لمسندات العرفية ثباتية قصكل في اإلأىم ىناؾأف  كمما ال شؾ فيو
 في ظؿ قانكف البينات الفمسطيني لما ليا مف ثباتالتي تتعمؽ بحجية السندات العادية كدكرىا في اإل

السندات التي تحرر مف  ذهكى،السندات مف قبؿ المشرع الفمسطينيالممنكحة ليذه ية مف حيث الثقة أىم
كال يكجد  ،يتدخؿ المكظؼ العاـ في تحريرىاأك  يتدخؿ بيا مكظؼ عاـأف  ذكم الشاف مباشرة دكف

مف يقدـ الدليؿ الكتابي ضد خصمو ألف  ،ادعاء احد الخصكـ اماـ القضاء عمى االخرأك  تفضيؿ قكؿ
التشريعات لـ تشترط شكبل معينا أف  السند خاصةفي الطعف بالتزكير أك  بانكار الخصـ لوقد يكاجو 

مركز القكة في تمؾ أف إال  ،ثباتية السندات العادية في اإلأىم كبالرغـ مف ،العاديةأك  سندات العرفيةلم
 السندات يكمف في التكقيع .

ثباتالعرفية لضماف الحقكؽ ك ية الدراسة في الدكر الفعاؿ لمسندات أىم كتتجمى      فراد األألف  ذلؾ، ياا 
لممحافظة عمى حقكقيـ نظرا لما  ثباتكتابة السندات العرفية العادية ككسيمة لئل إلى ما يمجأكف كثيران 

شكؿ معيف إلى  نيا ال تحتاجعداد كقمة التكاليؼ حيث إتتميز بو مف سرعة في كتابتيا كسيكلة في اإل
 .(2)لكتابتيا

أك  ختـأك  المكقع لما ىك منسكب إليو مف خطإنكار  كانت حجية السند العرفي ميددة بسيؼلما    
أك  الختـأك  التكقيعأك  الخطأف  الكرثة كالخمؼ الخاص بعدـ العمـ اقرارأك  ،ة عند اطبلعو عميومبص

أكرد المشرع الفمسطيني في قانكف البينات في المكاد المدنية  حيث، البصمة ىي لمف تمقى عنو الحؽ
يعتبر السند  -1")و نّ أعمى  منو 2+ ؼ 1ؼ 16لماده افي  2001لسنة  4كالتجارية الفمسطيني رقـ 

بصمة عند اطبلعو أك  ختـأك  إمضاءأك  حجة عمى مف كقعو ما لـ ينكر ما ىك منسكب إليو مف خط
  الخمؼ الخاص فبل يطمب منوأك  الكارثأما  -2،صحة ما نسب إليوعميو،كيعتبر سككتو إقرارا ب

البصمة ىي لمف تمقى عنو الحؽ أك  الختـأك  التكقيعأك  الخطأف  يقرر بأنو ال يعمـأف  كيكفياإلنكار 
 .الحائز لسند عرفي يبقى قمقان بشأف ىذه الحجيةفإف  ("

                                                           
 22ص  2005"دراسة مقارنة "جامعة القدس  ثباتمكقؼ القاضي مف االدلة الممزمو في اإل–داكد درعاكم  1
المدني . دراسة مقارنة في التشريعات العربية كاالجنبية كاحكاـ  ثباتالسندات العادية كدكرىا في اإل 2001العبكدم عباس  2

 (.5صفحة  1القضاء دار الثقافة عماف طبعة 
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ككنو حدد الكارث كالخمؼ  منيا 2فقره  16كيعاب عمى المشرع الفمسطيني ما كرد في الماده
الخاص عمى سبيؿ الحصر كلـ يضؼ الييـ الدائف العادم كالمكصى لو، كيأخذكف حكـ الكارث 

».. يحذك حذك المشرع األردني الذم نص عمى أف  كالخمؼ الخاص ككاف عمى المشرع الفمسطيني
بعدـ عمميـ  الخاص كالخمؼ كقد اكتفى المشرع الفمسطيني بتقرير الكارث« خمؼ آخر..أك أم  الكارث

 بأنيـ ال يعممكف بأف الخط يتـ تحميفيـ يميف عدـ العمـأف  بأف التكقيع لمف تمقكا عنو الحؽ ككاف يجب
التكقيع لمكرثيـ زيادة في الثقة كالتاكيد، كقد أخذ المشرع المصرم أك  الختـأك  البصمةأك  اإلمضاءأك 

أف  مف في حكموأك  حيث أكجبت عمى الكارث 1968لسنة  25رقـ  ثباتمف قانكف اإل14في المادة 
بالبصمة ىك لمف تمقى عنو الحؽ، كحمؼ أك  بالختـأك  باإلمضاءأك  يحمؼ يمينان بأنو ال يعمـ بالخط

 الثقة في قكؿ الكارث بأنو ال يعمـ أكثر مف إقراره بذلؾ بدكف حمؼ اليميف، كال يكفي إلى اليميف يؤدم
يحمؼ عمى عدـ تعرفو عمى تكقيع سمفو أف  ـ عممو بحصكؿ التكقيع، بؿ يجب عميويحمؼ عمى عدأف 

أف  كيجب عمى مف يتمسؾ بالسند العرفي ثباتفإذا حمؼ عمى ذلؾ زاؿ عف السند العرفي قكتو في اإل
يثبت صحة التكقيع بإتباع االجراءات الخاصة بتحقيؽ الخطكط الكارده في دعكل تحقيؽ الخطكط 

 .كاالستكتاب كسماع الشيكد ةعماؿ الخبر ا  لمضاىاة ك صمية كىي ااأل

الصدد كالتي يحمفيا الكارث مقررا عدـ  االيميف التي ذكرت في ىذأف  كيستفاد مف ىذا النص
أك  حاسمة كال يمكف اعتبارىا كذلؾ ايمين تليسالتكقيع ىي لسمفو أك  البصمةأك  الخط فّ أعممو ب

يجب بعد حمفيا  إذال تحسـ النزاع في مكضكع الدعكل  ألنياليست حاسمة . فيي متممة ان اعتبارىا يمين
لمكقكؼ عمى صحة التكقيع مف عدمو حتى يتمكف القاضي مف  ،القانكف أكجبوالتحقيؽ الذم  إجراء

تكمميا ىذه أف  دليؿ ناقص يصح أكة قرينلعدـ كجكد متممو  كىي ليست يميناالفصؿ في الدعكل 
يميف  نما ىيا  ك  .التحقيؽ إجراءبعد إال  يصدر حكما في الدعكلأف  اليميف التي ال تسمح لمقاضي

لسنة  25المصرم رقـ  ثباتاإل قانكفحيث اشترط ،(1)عدـ العمـيميف  كتسمىمف نكع خاص  جرائيةإ
 .(2)التكقيع تكقيع السمؼأف  يحمؼ الخمؼ يمينا بأنو ال يعمـأف  مكرر(2منو.)14في الماده  1968

                                                           
 (1968لسنة  25المصرم رقـ  ثباتمف قانكف اإل 14) ماده 289المجمد األكؿ ص  ثباترسالة اإل–نشأت احمد  - 1
التكقيع تكقيع أف  يحمؼ الخمؼ يمينا بأنو ال يعمـأف  مكرر(2منو.)14في الماده  1968لسنة  25المصرم رقـ  ثباتقانكف اإل2

 السمؼ.
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فتغدك حجية  ،االلتزاـ مكضكع السند يقـك المكقع باإلنكار لما نسب إليوأجؿ  حافإذا  فربما
في  يحصكلو عمى حقو المكضكع فيمنيية معيا أمؿ الحائز لمسند ،السند العرفي في ميب الريح

أف  عدـ عممو ريقر أف  مؼ الخاصيا مف الكرثة كالخينفيكفي ح قد يتكفى المكقع عمى السندأك  ،السند
األمر الذم تتكقؼ عنده حجية ىذا  ،البصمة ىي لمف تمقى عنو الحؽأك  الختـأك  التكقيعأك  الخط
كيضعؼ مف قيمة ىذا ،ثباتاإلصعكبة عمى الحائز في  األمريزيد  ممافيما يتعمؽ بالتكقيع  السند
 .السند

ىك إذا  كيخشى ،حماية مف يككف لو حؽ ثابت بسند عرفي إلى كمف ىنا فقد عمد المشرع
ينكر السند مف أف  أك تحققت الرغبة لديو في المطالبة بيذا الحؽ،المنازعة في حقوانتظر حصكؿ 

مثؿ كفاة مف حضركا التكقيع ،صحتو لسبب ما إثباتفيصعب عميو عندئذ ،ينكره كرثتوأك  صدر عنو
أك  أك كفاة المديف نفسو فبل يمكف استكتابو لمضاىاة خطو،فبل يمكف االستشياد بيـ، 1عمى السند
 .إمضائو

عرؼ بدعكل تحقيؽ الخطكط يصحة التكقيع أكما  إثباتكتمثمت ىذه الحماية في تشريع دعكل   
 (4)مف قانكف البينات في المكاد المدنية كالتجارية الفمسطيني رقـ (54)فقد نصت المادة  ،األصمية
بأنو يختصـ مف المنسكب إليو السند ليقر أف  يجكز لمف بيده سند عرفي)عمى أنو  (2001)لسنة 
كلك كاف االلتزاـ الكارد بو غير مستحؽ األداء كيككف ذلؾ  ،ببصمتوأك  بختموأك  بإمضائوأك  بخطو

في المكاد المدنية  ثبات( مف قانكف اإل45نص المادة ) عمى غرار .(بدعكل أصميػة باإلجراءات المعتادة
يجكز لمف بيده محرر غير  ) انو حيث نصت عمى (،1968)لسنة  (25) كالتجاريػػػػػػػة المصرم رقـ

ببصمة أك  بختموأك  بإمضائوأك  يختصـ مف يشيد عميو ذلؾ المحرر ليقرر بأنو بخطوأف  رسمي
 دعكل أصمية باإلجراءات المعتادة(.ألداء كيككف ذلؾ باإصبعو كلك كاف االلتزاـ الكارد بو غير مستحؽ 

 ػػػػػػػػفي مجاؿ التعاقد بصفة عامة  ػػػػػػأنو يمكف تعريؼ دعكل صحة التكقيع ادتيف الم ىاتيفكيظير مف 
كيخشى حصكؿ منازعة في  ،بأنيا دعكل تحفظية كقائية شرعت لكي يطمئف كؿ مف بيده سند عرفي

يحتاط لنفسو مف أف  ،المطالبة بو في المستقبؿأجؿ  عند حمكؿ ،الحؽ الذم يحتكيو ىذا السندأصؿ 

                                                           
لجامعو في صحة كنفاذ العقكد كصحة التكقيع كشير تسجيؿ عقكد البيع كنظاـ التسجيؿ العيني، احمد فخر الديف، االمكسكعة  - 1

 . 23ص 1998دار الكنكز، ط
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كرثتو مف بعده أك  كأف ينكر المديف.(1)ة ذلؾ السندحص ثباتيستند إلييا إلأف  زكاؿ األدلة التي يمكف
أك  الختـأك  يتكفى الشيكد الذيف حضركا التكقيعأك  ،ختموأك  إصبعو بصمةأك  ،صدكر التكقيع منو

تحقيؽ الخطكط األصمية  إجراءاتيتبع أف  كفي ىذه الحالة يجكز لمف بيده السند ،عمى السند البصمة
 .المعتادة( باإلجراءات أصميةبدعكل 

تأخر البائع عف تنفيذ التزامو أك  عند امتناعتستعمؿ  عدعكل صحة التكقيع في مجاؿ البيك 
عمى عقد  ختموأك  إصبعوبصمة أك  كاقعة مادية ىي صحة تكقيع البائع إثباتبنقؿ الممكية بطمب 

كرثتو أك  البائع فّ إ إلى ؛تحفظي يطمئف بو المشترم بعقد بيع ابتدائي إجراءىي كذلؾ  ،البيع االبتدائي
ىذه ف إ :كقريبان مف ىذا النحك ذىب السنيكرم حيث يقكؿ)مف بعده لف ينكر تكقيعو في المستقبؿ 

 :كيقكؿ (تككف كسيمة العتبار عقد البيع االبتدائي مصدقان عميو تمييدان لتسجيموأف  كالدعكل ال تعد
بصمة أك  ختمو أك بإمضائوالمشترم قد يككف في يده كرقة عرفية بالبيع مكقعة مف البائع أف  عمى

تمييدان  ،الجية المختصة لمتصديؽ عمى تكقيعو إلى كيمتنع البائع مع ذلؾ مف الذىاب ،إصبعو
ع المشترم بدعكل أكثر يسران مف دعكل صحة التعاقد كلكنيا أقؿ تنكفي ىذه الحالة قد يق ،لمتسجيؿ

براـ العقد النيائي جاز إطراؼ العقد دكف مبرر مف القياـ بالتزامو بأحد أامتناع فإف  ككذلؾ ،شأنان 
 ،(2)يضان أبحصكؿ البيع كبصحة التعاقد  لمطرؼ اآلخر اجباره بالقياـ بيذا االلتزاـ بأف يستصدر حكما

مف دعكل تحقيؽ الخطكط األصمية  ؿ ىذه الدعكلمكقد استعار الع .عكىي دعكل صحة التكقي
 .(3)األصميةباسـ دعكل مضاىاة الخطكط  أيضاكتعرؼ  ، المرافقات تقنيفالمعركفة في 

إال  عرؼ محكمة النقض المصرية دعكل صحة التكقيع بقكليا " دعكل صحة التكقيع ليستػكت  
السند لف  المكقع عمى ذلؾأف  إلى دعكل تحفظية شرعت ليطمئف مف بيده سند عرفي عمى آخر

 ػػػػػػػكيمتنع عمى القاضي كىذه ماىيتيا ػ ،ينازع في صحتوأف  يستطيع بعد صدكر الحكـ بصحة تكقيعو

                                                           

 .2009لسنة  2محمد المنجي ػػ ط  مكسكعة رفع دعكل صحة التعاقد كدعكل صحة التكقيع ػػ  - 1
 70دار الفكر العربي ص–عقد البيع في القانكف المدني –ة القاىره خميس خضر استاذ القانكف المدني المساعد في جامع  2

( )الكسيط لمسنيكرم جزء 2001لسنة  4مف قانكف البينات في المكاد المدنية كالتجارية الفمسطيني رقـ  2+ ؼ 1ؼ 16)ـ  -3
   كما بعدىا. 497ص 275بند  4
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تكقيفو كتقرير الحقكؽ أك  بطبلنو كنفاذهأك  يتعرض لمتصرؼ المدكف في الكرقة مف جية صحتوأف 
 .(1)مى الكرقةعمى التكقيع المكقع بو عإال  المترتبة عميو فالحكـ الصادر فييا ال ينصب

شرعت لكي يطمئف عف طريقيا  أستباقية ىي دعكل تحفظية ،فدعكل صحة التكقيع األصمية
لف  ذلؾ األخر المنسكب إليو تكقيع السند المذككرأف  إلى الشخص الحاصؿ عمى سند عرفي مف آخر

عف  النظر بصرؼكىذا  ،(2)بعد صدكر الحكـ عمى السندينكر في المستقبؿ تكقعيو أف  يستطيع
إذ يقتصر محؿ  ،عدموأك  كصحة التصرؼ المدكف فيو لسند كعف نكع العبلقة الثابتة بومكضكع ا

عدمو دكف التعرض لمكضكع أك  البحث في ىذه الدعكل عمى حصكؿ التكقيع مف المدعى عميو
 .(3)السند

البيع خارج  إشكاليةالمصرم لحؿ  ئيالقضا العمؿ صحة التكقيع ابتدعيا إثباتدعكل فإف  صرففي م
 كلما كاف التسجيؿ في الشير العقارم يحتاج ،العقكد االبتدائية العماسي ّحوٍِذا لخسجٍل دائشة الشِش

ىذه الدعكل إلى  تـ المجكءي ،التنازؿ كالتسجيؿأجؿ  كلصعكبة ذىاب البائع مف ،ةطكيم إجراءاتإلى 
فإذا كاف في يد  ،صحة التكقيعتـ العمؿ بمكجب دعكل ك  ،اقؿ يسرا كسيكلو مف حيث التكاليؼ ألنيا

ك يمتنع البائع مع  ،بصمة أصبعوأك  ختموأك  بإمضائوالمشترم كرقة عرفية بالبيع مكقعة مف البائع 
دعكل  إلى يتـ المجكء "تمييدا" لمتسجيؿ "الجية المختصة لمتصديؽ عمى تكقيعو إلى ذلؾ مف الذىاب
بيع العقد أساس  كيرفعيا المشترم عمى ،ؿ الممكيةإلجبار البائع عمى تنفيذ التزامو بنق ،صحة التكقيع

                                                           

 كما بعدىا 497ص 275بند  4لمسنيكرم جزء الكسيط  -( 1951/  5/  3ؽ جمسة  19لسنة  88طعف رقـ  -2
الجيالة منشأة المعارؼ  ،كطرؽ الطعف عمييا التزكير، اإلنكار ثباتقكة الكرقة الرسمية كالعرفية في اإل ،محمد أحمد عابديف - 2

 (49ص ،2002 ،مصر ،باإلسكندرية
ة قرارا بيذا الخصكص كالذم نص أصدرت محكمة النقض المصريك . 28/6/2005جمسة  –ؽ  65لسنة  111الطعف رقـ  - 3

شرعت  ةمف قانكف اإلثبات ليست إال دعكل تحفظي 45عمى" إذا كانت دعكل صحة التكقيع المنصكص عمييا في المادة 
ليطمئف مف بيده سند عرفي عمى آخر إلى أف المكقع عمى ذلؾ السند لف يستطيع بعد صدكر الحكـ بصحة تكقيعو أف 
ينازع في صحتو، كيمتنع عمى القاضي أف يتعرض فييا لمتصرؼ المدكف في الكرقة مف جية صحتو أك بطبلنو كنفاذه أك 

في حالة الطعف بالتزكير عمى صمب الكرقة  –ال يسمب القاضي حقو فو كتقرير الحقكؽ المترتبة عميو، إال أف ذلؾ يتكق
في أف يحقؽ الطعف بالتزكير كيقكؿ كممتو فيو،كذلؾ قبؿ الفصؿ  –العرفية كبياناتيا المرفكع بشأنيا دعكل صحة التكقيع 

ا كبياناتيا المطعكف في طمب صحة التكقيع عمى ذات الكرقة، ألف التكقيع عمى الكرقة في ىذه الحالة ال ينفصؿ عف صمبي
عمييا بالتزكير كال يحتمبلف غير حؿ كاحد، كألف المحرر يستمد حجيتو في اإلثبات مف ارتباط التكقيع بما كرد بصمب 

جمسة  –ؽ  65لسنة  111الطعف رقـ  المحرر"  القانكني مكضكع المحرر مف بيانات تتصؿ بو كتتعمؽ بالعمؿ
28/6/2005. 
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 إثباتتأخير البائع عف تنفيذ التزامو بنقؿ الممكية، بطمب أك  االبتدائي عند امتناعأك  مسجؿالغير 
ختمو عمى عقد البيع غير أك  اصبعو بصمةأك  ىي صحة تكقيع البائعك 1تصرؼ قكلي  أك كاقعة مادية

فالحكـ في ىذه الدعكل ال ينقؿ الممكية بؿ كال يتعرض فييا القاضي لصحة العقد  ،المسجؿ )االبتدائي(
كجد إذا  إال عمى التحقؽ مف صحة التكقيع، كىي دعكل ال يمكف المجكء إليياإال  نفسو كال يقتصر

دعكل صحة  إلى فبل يمكف االلتجاء اكاف العقد شفييإذا  أما ،عقد غير مسجؿأك  محرر عرفي
يقتصر دكر القاضي فييا عمى  ،فدعكل صحة التكقيع ،ألنو ما مف تكقيع يمكف الحكـ بصحتو ،التكقيع

يتعرض ألصؿ الحؽ الكارد أف  العقد مف البائع، دكفأك  عدـ صدكر الكرقةأك  التحقؽ فقط مف صدكر
حكـ فال ،الحكـ بصحة التكقيع ال يفيد صحة العقد كال يمنع مف الطعف فيو بعد ذلؾأف  بالكرقة، كمع

بصحة تكقيع البائع عمى المحرر مكضكع دعكل صحة التعاقد يساكم في دائرة تصديؽ البائع بنفسو 
رفع ىذه الدعكل لمحصكؿ عمى حكـ بصحة التكقيع، يحؿ  إلى عمى ىذا التكقيع، فالمشترم قد يمجأ

لتكقيع محؿ تصديؽ البائع عمى تكقيعو في المحرر المثبت لمبيع، ثـ يسجؿ كبلن مف الحكـ بصحة ا
انتقاؿ الممكية يتـ ألف  معان، فيترتب عمى ىذا التسجيؿ انتقاؿ الممكية مف تاريخ حصكلو،كالسند العرفي 

كمتى صدر الحكـ  ،كأثر لتسجيؿ المحرر األصمي مع اعتبار الحكـ بمثابة تصديؽ عمى التكقيع عميو
جراء التحقيؽ اعتبرت إبعد أك  في الدعكل (المدعى عميو)قرار البائع إبصحة التكقيع سكاء كاف ذلؾ ب

ذا سجبل معا انتقمت ا  مضاء كيسجؿ معو ك الكرقو العرفية كالحكـ بمثابة عقد بيع مصدؽ فيو عمى اإل
فيجكز بالرغـ مف تقرير صحة  ،دعكل مكضكعية تفيي دعكل تحفظية كليس ،(2)المشترم إلى الممكية

تسجيؿ دعكل صحة التكقيع، فمـ يرد ذكرىا في بالنسبة لكجكب أما  .التكقيع الطعف في مكضكع العقد
ذا سجمت فميس لتسجيميا أثر مف ناحية عدـ االحتجاج بتصرؼ يصدر  ،التي يجب تسجيميا لالدعاك  كا 

أثر ىذه الدعكل ال يككف كال فإف  ،كتختمؼ عف دعكل صحة التعاقد التي تسجؿ صحيفتيا،مف البائع
 .(3)العرفي كال يككف لو أثر قبؿ ذلؾ بعد صدكر الحكـ فييا كتسجيؿ المحررإال  يتـ

دعكل صحة التكقيع ىي دعكل مخصكصة ذات غرض مخصكص األمر الذم أف  مما مر آنفا نجد
جعؿ ليا طبيعة قانكنية مميزه يتحتـ فيميا لغايات إعماؿ النصكص القانكنية المطبقة عمييا إعماال 

 سميما كفؽ إرادة المشرع.

                                                           
1
 .9876االحكاوانعدنيحاطدارعاويٍيجهح9117َضانًادج-
 .499ص –دار النيضة العربية القاىره –المجمد الرابع –الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد –عبد الرزاؽ السنيكرم  2
 .497م مرجع سابؽ ص عبد الرزاؽ السنيكر  - 3



 

99 
 

 يضاى أكىناؾ  ،األدلة لتوثيق حق يخشى زوالودعاوى صحة التكقيع تعتبر مف  إثباتدعكل فإف  كذلؾ
كقد شرعت تمؾ  ،األصميةالحالة كدعاكل التزكير  إثباتدعاكل مثؿ دعكل سماع الشاىد كدعكل 

أك  تكثيؽ شيادة شاىد خكفا مف مكتوأجؿ  في المستقبؿ كمف إنكارىاما مف  محرراتالدعاكل لحفظ 
 مزكره محرراتمف تصديؽ  صمية شرعت خكفان كدعاكل التزكير األ ،لتفاصيؿ الدعكلنسيانو أك  سفره

 .،كارل اف يتـ أدراجيا ضمف الطمبات المستعجمو طالما اف القاضي ال يتطرؽ لمحتكل السند

 :صحة التوقيع إثبات لدعوى الطبيعية القانونية :المبحث الثاني

كذات غاية استثنائية نص عمييا  ،صحة التكقيع ىي دعكل خصكصية إثباتدعكل حيث إّف  
ىذه الدعكل أف  فإننا نجد ،المدينيفإنكار  العرفية مف لسنداتالمشرع حماية لمف يخشى مف حاممي ا

 :تتميز بطبيعة قانكنية خاصة عمى النحك التالي

 تحفظية:ىي دعوى "تحقيق الخطوط األصمية دعوىصحة التوقيع" ىأواًل: دعو 

ثباتك لغايات االستيثاؽ كاالطمئناف  ىذه الدعكل شرعتفقد  ال لبحث أصؿ االلتزاـ مكضكع  ة،كاقع ا 
 وىك تكقيع صحيح صادر مف يد صاحب السندعمى لكارد التكقيع ا أفّ  إثباتفالغرض منيا ، السند

ىذه الطبيعة ترتب فإف  كعميو، (1)يككف لرافعيا مصمحة قائمة يقرىا القانكفأف  كيكفي لقبكؿ الدعكل
 :ميزات ىامة تتميز بيا دعكل صحة التكقيع

تككف ىناؾ دعكل أخرل متعمقة أف  ككنيا دعكل تحفظية فبل يشترط إذف لرفع ىذه الدعكل -1
نما ىي دعكل احتياطية  ،بأصؿ السند كمكضكعة ممف يتمسؾ بسند  ،يجكز رفعياأستباقية كا 

أك  مف يشيد عميو ىذا السند ليقرر أنو بخطو المحكمة يختصـ فييا إلى عرفي قبؿ النزاع

                                                           
ط االكلى() ػ لقد نصت الماده  314الدعاكل التحفظية تشريعان كفقيان كقضاءن أنكر العمركسي، دار محمكد لمنشر كالتكزيع ص  - 1

 دفعأك  طمبأك  ال تقبؿ دعكل -1عمى انو" 2001لسنة  2الثالثة مف قانكف اصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني رقـ 
كاف الغرض مف الطمب االحتياط لدفع إذا  ( تكفي المصمحة المحتممة2ة قائمة فيو يقرىا القانكف،طعف ال يككف لصاحبو مصمحأك 

اذا لـ تتكافر المصمحة كفقا لمفقرتيف السابقتيف قضت -3االستيثاؽ لحؽ يخشى زكاؿ دليمو عند النزاع فيو،أك  ضرر محدؽ
 المحكمة مف تمقاء نفسيا بعدـ قبكؿ الدعكل"(.
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 المنسكب إليو التكقيع حيف حمكؿإنكار  بختمو استيثاقا كاطمئنانا لعدـأك  ببصمتوأك  بإمضائو
 .(1)كقكع المنازعة فيوأك  السندأجؿ 

أنو يجكز رفع الدعكل كاختصاـ مف ينسب إليو السند فييا قبؿ استحقاؽ أداء االلتزاـ الكارد في -2
قصد الشارع مف ىذه الدعكل ىك حماية مف يككف لو حيث إّف   ،السند كقبؿ كقكع المنازعة فيو
تحققت الرغبة لديو في أك  انتظر حصكؿ المنازعة في حقوأف  حؽ ثابت بسند عرفي كيخشى

 إثباتفيصعب عميو عندئذ  ،كرثة العمـ بو ينكرأك  ينكر مف صدر منوأف  المطالبة بيذا الحؽ
كفاة المنسكب إليو أك  ،مثؿ كفاة مف حضركا التكقيع فيتعذر االستشياد بيـ ،ما صحتيا لسبب

 .السند نفسو فبل يمكف استكتابو

أنو يمتنع عمى القاضي الدخكؿ في أصؿ  ،يترتب عمى ككف الدعكل مف الدعاكل التحفظية -3
 األمر،بحث مكضكعو إلى التطرؽأك  ،الدفكع حكؿ صحة السندأك  ،مناقشة مكضكعوأك  ،السند
 إثباتكذلؾ مجالو دعكل أخرل كىي دعكل  ،يخرج الدعكل عف طبيعتياأف  مف شأنوالذم 

نما نحف ىنا بصدد دعكل احتياطية إل ،دعكل النفاذأك  صحة التعاقد  تكاقعو كليس ثباتكا 
ألحالو التي تقّدـ لممحكمة لغايات  إثباتشأنيا في ذلؾ شأف طمبات  ،التزاـأساس  لممنازعة في

حتى ال يككف محؿ  ،صحة التكقيع إثباتاالستيثاؽ لحؽ يخشى زكاؿ دليمو ػػ فغايتيا تنحصر في 
صيب بما أأك  التكقيعأك  صاحب الخط ىتغيرت االحكاؿ كأف تكفإذا  طعف يصعب تحقيقو

غبلؽ الباب أماـ المنسكب  قراره غير مأخكذ بو قانكنان،إيجعؿ   أك إليو السند مف الطعف باإلنكاركا 
 .2حيف المنازعة بالتزكير

الصحة ىي مف الدعاكل  إثباتكىي ما تعرؼ بدعكل  األصميةدعكل تحقيؽ الخطكط كمف ىنا ف 
 المصرم المرافعات يقانكنالعمؿ القضائي مف خبلؿ كقد ابتدعيا  ،الكقائية التصريحية التحفظية
 ،آخرلكي يطمئف مف بيده سند عرفي مف شخص  1968 لسنة 25 رقـ ثباتاإلك  المشار اليو اعبله

                                                           

لة الكتابية في المكاد المدنية كالتجارية في ضكء الفقو كالقضاء ػػ محمد عزمي البكرم ػػ دار محمكد لمنشر كالتكزيع باألد ثباتاإل -1
 -2ـ( 2001ة ) مف قانكف البينات في المكاد المدنية كالتجارية 54العبارة في المادة  ، كىذا ما نصت عميو صريح400صفحة 
 (.2001( لسنة )4الفمسطيني رقـ ) المدنية كالتجارية مف قانكف البينات في المكاد 54المادة 

عميو ذلؾ يشيد يطمب مف أف  يجكز لمف بيده سند غير رسمي (251) : المادة - 1883سنة –قانكف المرافعات االىمي القديـ   2
ذلؾ الطمب بصفة دعكل ختمو كيككف أك  إمضائوأك  وألجؿ اعترافو بأف ىذا السند بخط السند أماـ المحكمة كلك لـ يحؿ ميعاده

 .كالمكاد التالية ليا مف الباب الثاني مف ىذا القانكف 33ترفع عمى حسب األصكؿ المقررة في المادة 
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بغض النظر في المستقبؿ  إنكارهيستطيع السند لف  التكقيع الممير عمى إليوالمنسكب  األخيراف ب
صحة التصرؼ المدكف في السند مف  أك،ة فيوالثابت العبلقةنكع أك  عف مكضكع كفحكل السند

نما،عدمو مف حصكؿ التكقيع مف المدعى عميو مف  لمتأكديقتصر البحث في ىذه الدعكل  كا 
أك  يناقش التصرؼ المدكف فيو مف حيث الصحةأك  يتعرض القاضي لمكضكع السندأف  عدمو،دكف
في الماده  كقد كرد تأصيؿ ىذه الدعكل.1تقرير الحقكؽ المترتبة عميوأك  وفتكقيأك  نفاذهأك  البطبلف

 .(2)2001لسنة  4تجارية الفمسطيني رقـ كال يةمف قانكف البينات في المكاد المدن 54

قبؿ اصدار  ىناؾ حاالت يجكز لمقاضي فييا التطرؽ لمكضكع السند كصمبوفإف  كمع ذلؾ
 -، كمف ىذه الحاالت عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر:صحة التكقيع إثباتالحكـ بدعكل 

موضوع قاضي في دعوى صحة التوقيع بحث صمب الورقة لمالحاالت التي يجوز فييا 
 :الدعوى

يجكز لمقاضي في دعكل صحة التكقيع بحث الكرقة المطمكب صحة التكقيع عمييا في بعض 
 :الحاالت االستثنائية كىي كما يمي

 اآلدابأو  كانت الورقة المطموب صحة التوقيع عمييا تخالف النظام العامإذا  :أوالً 
 :العامة

 إلى تحفظية يمتنع عمى القاضي فييا التطرؽفإذا كانت دعكل صحة التكقيع بحكـ أنيا دعكل 
ذلؾ ال يسمب القاضي حقو في حالة عرض الكرقة عميو مدكنان فييا بيانات أف إال  ،صمب المحرر

 .(3)يقضي برفض الدعكلأف  العامة كالنظاـ العاـ لآلدابمخالفة 

                                                           
عدد أكؿ ،انكر  21السنة  26/21970نقض مدني جمسة  329ص  1980راجع عقد البيع/ سميماف مرقص طبعة  - 1

 .368 937.المكتب الجامعي الحديث ص 2010ط  ثباتطمبو.الكسيط في شرح قانكف اإل
يختصـ مف أف  كالتي نصت عمى انو "يجكز لمف بيده سند عرفي 2001لسنة 4مف قانكف البينات الفمسطيني رقـ  54الماده  2

ءػ كيككف ذلؾ ببصمتو، كلك كاف االلتزاـ الكارد بو غير مستحؽ األداأك  بختموأك  بأمضائوأك  المنسكب اليو السند ليقر بأنو بخطو
 بدعكل أصمية باالجراءات المعتادة.

 
 .21ط-104عقد البيع االبتدائي دار الممكية القانكنية ص –إبراىيـ سيد احمد  - 3
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 لآلدابكانت مخالفة إذا  كيجكز لمقاضي أيضان إحالة الكرقة لمنيابة العامة لتحقيؽ ىذه الكرقة
اتفاؽ عمى ممارسة إال  كانت الكرقة المطمكب صحة التكقيع عمييا ما ىيإذا  :العامة كمثاؿ ذلؾ

النيابة العامة  إلى ففي ىذه الحالة يجكز لمقاضي إحالة ىذه الكرقة ،فتح محؿ لتعاطي القمارأك  الدعارة
 .(1)القانكنية ضد أطراؼ الكرقة اإلجراءاتالتخاذ 

 :إذا كانت الورقة المطموب صحة التوقيع عمييا مخالفة لمقانون :ثانياً 

 يبحث صمب الكرقة المطمكب صحة التكقيع عميياأف  يجكز لمقاضي في دعكل صحة التكقيع
يقضي بصحة التكقيع عمى كرقة مخالفة أف  ال يجكز لمقاضي ،كانت مخالفة لمقانكف كالمكائحإذا 

مطمكب صحة التكقيع عمييا مدكف في  ،عرض عمى القاضي كرقة ضدإذا  لمقانكف كالمكائح كمثاؿ ذلؾ
 .(2)لمتيرب مف قانكف الضرائب حررتبيف أطرافيا  صكريةصمبيا عقد شركة 

إذا كانت الورقة المطموب صحة التوقيع عمييا تتطمب تحقيق الطعن بالتزوير  :ثالثاً 
 :الفصل في الدعوى قبل عمى صمب وبيانات الورقة العرفية

يع عمييا كبياناتيا قفالقاضي في حالة الطعف بالتزكير عمى صمب الكرقة العرفية المطمكب صحة التك 
كذلؾ قبؿ الفصؿ  ،كيقكؿ كممتو فيو ،عمى صمب الكرقة العرفية التزكيربيحقؽ الطعف أف  في الحؽلو 

ينفصؿ عف التكقيع عمى الكرقة في ىذه الحالة ال ألف  ،في طمب صحة التكقيع عمى ذات الكرقة
 المحرر" السند العرفي كألف ،صمبيا كبياناتيا المطعكف عمييا بالتزكير كال يحتمبلف غير حؿ كاحد

مف بيانات تتصؿ كتتعمؽ  السندمف ارتباط التكقيع بما كرد بصمب  ثباتاإلفي  د حجيتوميست العرفي"
 .(3)السندبالعمؿ القانكني مكضكع 

بالتزكير عمى صمب الكرقة كبياناتيا قبؿ الفصؿ في حقو في تحقيؽ الطعف يسمب ال ككذلؾ 
الكرقة العرفية  إلعطاءكفايتو كباف ثبكت صحة التكقيع  ،(4)دعكل صحة التكقيع عمى ذات الكرقة

                                                           
 .214أنكر سمطاف ػػ جبلؿ عدكم ػػ عقد البيع ص  - 1
 دار األلفي لتكزيع الكتب القانكنية رمضاف جماؿ كامؿ ػػ المشكبلت العممية التي يثيرىا عقد البيع العرفي ػػ الطبعة الثالثة - 2

 . 82ص  1998
 . 187ص  1973ػػ عقد البيع ػػ منشأة المعارؼ لمنشر كالتكزيع ػػ اإلسكندرية   تناغك سمير عبد - 3
 . 28/6/2005سنة  65لسنة  111طعف رقـ  - 4
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الكرقة بما تضمنتو مف كتابة كتكقيع  :مؤداه .صاحب الكرقة ارتضى مضمكنيا كالتـز بوأف  حجيتيا في
 .(1)كحدة كاحدة ال انفصاـ ليا إليومف نسب 

 :كانت الورقة المطموب صحة التوقيع عمييا تحقيق الطعن بالتدليسإذا  :رابعاً 

 إبرامو إلى إرادتوماىية التدليس ىك تكقيع شخص عمى محرر مثبت لتصرؼ لـ تنصرؼ  
كعمى ذلؾ يجكز  ،اعتباره تزكيران معنكيان كلك كاف الحصكؿ عمى ىذا التكقيع كليد طرؽ احتياليةب

بؿ قكيقكؿ كممتو فيو كذلؾ  (التزكير المعنكم)تحقيؽ بالتدليس اللمقاضي في دعكل صحة التكقيع 
ف كاف صحيحان  ،الفصؿ في طمب صحة التكقيع أنو تـ الحصكؿ عميو بطرؽ إال  كفي ىذه الحالة كا 

كمع ذلؾ فقد قضت محكمة النقض  ،كمف ثـ يجب عمى القاضي تحقيؽ الطعف بالتدليس ،احتيالية
باعتباره  إلبرامو إرادتولـ تنصرؼ  اتكقيع الشخص عمى محرر يثبت تصرف :المصرية بأف التدليس

 إبداؤه كجباالدعاء بذلؾ  .احتياليةكلك كاف الحصكؿ عمى ىذا التكقيع كليد طرؽ  ،تزكيران معنكيان 
تزكيرىا كفي المكضكع أك  الحكـ بصحة الكرقةكبأنو "عدـ جكاز  .(2)لو قانكنيامة بالطريؽ المرسك 

ثاني درجة أك  عمة ذلؾ كجكب التقيد بيذه القاعدة سكاء صدر الحكـ مف محكمة أكؿ درجة، (3)معان 
الدفع  أك باإلنكارالدفع مى سرياف ذات القاعدة عك . اإللغاءأك  بالتأييد األخيرسكاء كاف مف 

 .(4)بالجيالة

أف  مع ،استثناء عف االصؿ كذلؾىذه ىي الحاالت التي يجكز لمقاضي بحث صمب المحرر 
 ا عمىجمعك أحمد عابديف كغيرىـ أمحمد ك بعض الفقياء كمنيـ عبد الرزاؽ السنيكرم كسميماف مرقص 

 دعكل تحفظيو شرعت ليطمئف مف بيده سند عرفي عمى آخرإال  ليست صحة التكقيع إثباتدعكل أف 
 ينازع في صحتو،أف  ـ بصحة تكقيعوالمكقع عمى ذلؾ السند لف يستطيع بعد صدكر الحكأف  إلى
أك  بطبلنو كنفاذهأك  يتعرض فييا لمتصرؼ المدكف في الكرقة مف جية صحتوأف  يمتنع عمى القاضيك 

في حالة الطعف بالتزكير  –ذلؾ ال يسمب القاضي حقو أف إال  تكقفو كتقرير الحقكؽ المترتبة عميو،
يحقؽ الطعف أف  في –ى طمب صمب الكرقة العرفية كبياناتيا المرفكع بشأنيا دعكل صحة التكقيع عم

                                                           
 . 2005/  6/  28 65سنة  111الطعف رقـ  - 1
 . 274ػػ  60قبؿ الميبلد ػػ  53لسنة  1050طعف رقـ  1986/  5/  8جمسة  - 2
 )تكثيؽ اسفؿ(19683لسنة 25المصرم رقـ  ثباتمف قانكف اإل 44مادة  3
 . 278ػػ  61 -52لسنة  1222، لطعف رقـ 1986 – 85جمسة  - 4
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التكقيع عمى ألف  كذلؾ قبؿ الفصؿ في طمب صحة التكقيع عمى ذات الكرقة،،بالتزكير كيقكؿ كممتو فيو
مبلف غير حؿ الكرقة في ىذه الحالة ال ينفصؿ عف صمبيا كبياناتيا المطعكف عمييا بالتزكير كال يحت

مف ارتباط التكقيع بما كرد بصمب المحرر مف بيانات  ثباتكاحد، كألف المحرر يستمد حجيتو في اإل
كىذا ما اكدتو محكمة النقض المصرية في قراراىا تتصؿ بو كتتعمؽ بالعمؿ القانكني مكضكع المحرر"

التصرؼ الكارد فيو أك  السندكطالما انو يمتنع عمى القاضي التعرض لفحكل ، (1)ؽ65لسنة  111رقـ 
كاف بحث المحكمة في صمب السند يخرجيا عف الغاية التي مف ، نفاذهأك  بطبلنوأك  مف جية صحتو

ف العقد أب ،كحتى لك ثبت بمكجب حكـ في دعكل صحة التعاقد ،اجميا شرعت دعكل صحة التكقيع
أجؿ  ظ عمى حقكقو المالية كمففيذا ال يمنع حامؿ السند مف اقامة دعكل صحة التكقيع لمحفا ،باطؿ

 .عادة الحاؿ لما كانت عميو عند بدء التعاقدإ

التكقيع المكضكع أف  إثباتدعكل صحة التكقيع ىى دعكل تحفظية الغرض منيا أف  كبما
كفقان لما  -ىك تكقيع صحيح صادر مف يد صاحبو ػ كيكفى لقبكؿ الدعكل (المحرر السند) عمى

اصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني تقضى بو المادة الثالثة مف قانكف 
أف يككف لرافعيا مصمحة قائمة يقرىا القانكف كلما كاف الحكـ فى الدعكل -(2)2001لسنة(2)رقـ

السابقة برفض طمب الطاعف صحة كنفاذ عقد البيع الصادر اليو مف المطعكف عميو لبطبلنو ال 
 لمطاعف مصمحة فى الحصكؿ عمى حكـ بصحة التكقيع عمى عقد البيع المشار إليو ذلؾأف  ينفى
يعاد أف  (3)ي المصرممف القانكف المدن 1/ 142لممادة  بطبلف ىذا العقد يترتب عميو طبقان أف 

الحالة التى كانا عمييا قبؿ العقد فيسترد كؿ متعاقد ما أعطاه ػ مما يككف معو  إلى المتعاقداف
صحة تكقيع المطعكف عميو عمى المحرر سالؼ الذكر ػ لما كاف  إثباتلمطاعف مصمحة فى طمب 

ذلؾ ككاف الحكـ المطعكف فيو قد خالؼ ىذا النظر كقرر أنو ال مصمحة لمطاعف فى رفع دعكاه 

                                                           

 28/6/2005جمسة  –ؽ  65لسنة  111ىػػ الطعف رقـ  -1
  2001لسنة 2الماده الثالثة مف قانكف اصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني رقـ  -2
في حالتي إبطاؿ العقد كبطبلنو  1/ 142كقد نصت المادة 29/7/1948بتاريخ  1948لسنة 131القانكف المدني المصرم رقـ  3

كمع ذلؾ ال ييمـز  -2ذا مستحيبلن جاز الحكـ بتعكيض معادؿ. الحالة التي كانا عمييا قبؿ العقد، فإذا كاف ىإلى  ييعاد المتعاقداف
ّد غير ما عاد عميو مف منفعة بسبب تنفيذ العقدأف  أيبطؿ العقد لنقص أىميتو،إذا  ناقص األىمية،  .يري
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حكـ ببطبلف ىذا العقد أف  قد البيع الصادر إليو مف المطعكف عميو بعدبصحة التكقيع عمى ع
 .(1)كرتب عمى ذلؾ قضاءه بعدـ قبكؿ الدعكل فإنو يككف قد أخطأ فى تطبيؽ القانػكف

أك  التصرؼ الكارد فيو مف جية صحتوأك  التعرض لفحكل السندعمى القاضي  منعيأنو كنرل 
صمب السند يخرجيا عف الغاية التي مف اجميا شرعت دعكل نفاذه كاف بحث المحكمة في أك  بطبلنو

صحة التكقيع كحتى لك ثبت بمكجب حكـ في دعكل صحة التعاقد باف العقد باطؿ فيذا ال يمنع حامؿ 
لما كانت عميو  اعادة الحاؿأجؿ  السند مف اقامة دعكل صحة التكقيع لمحفاظ عمى حقكقو المالية كمف

 .عند بدء التعاقد

يرفع دعكل أف  التكقيع ال تبحث في النزاع المرتبط بمكضكع البيع كيجكز لمبائعكدعكل صحة 
 .(2)ف يطالب بفسخوأصدر فيو حكـ بصحة التكقيع عميو ك أك  بابطاؿ العقد الذم جرل الحكـ بتصديقو

 :دعوى صحة التوقيع دعوى شخصية :ثانياً 
ساسا حقا كاف محميا أدعكل فتككف عينية متى التقسيـ ىك طبيعة الحؽ محؿ الأساس  فإ

ألف  ، كالدعاكل الشخصية يصعب حصرىاعينيا كتككف دعكل شخصية حيف يككف محميا حقا شخصيان 
لحرية  طراؼ نظراالحقكؽ الشخصية لـ ترد في القانكف عمى سبيؿ الحصر ،كىي تنشأ عف تراضي األ

يا كاف مصدر أ شخصيان  محمو حقان  كتعد شخصية حيف يككف االلتزاـ نشاء االلتزاـ،األشخاص في إ
أك  يا كاف محؿ االلتزاـ سكاء القياـ بعمؿإثراء ببل سبب كأأك  عمؿ غير مشركعأك  االلتزاـ سكاء عقد

حماية حؽ شخصي  إلى كحتى لك تعمقت الدعكل بشيء معيف مادامت ترمي االمتناع عف القياـ بو،
في جميع االحكاؿ ليس كجكد حؽ  محؿ النزاعألف  منقكؿ مثؿ التعكيض عف الضرر البلحؽ بعقار اك

عيني كانما تنفيذ االلتزاـ المقابؿ لحؽ المديكنية كتعتبر دعكل شخصية عندما يككف محميا حقا اراديا 
 البطبلف.أك  كدعكل الفسخ

 إلى تستند النيا أصحة التكقيع مف الدعاكل الشخصية المختمطو صحيح  إثباتكتعتبر دعكل 
الحصكؿ عمى عقار كالزاـ البائع بنقؿ الممكية كتسجيؿ العقار باسـ  إلى حؽ عيني رغـ انيا تيدؼ

                                                           
 . 1250ص  25السنة  19/2/1974نقض مدنى جمسة  - 1
شرح عقد البيع في القانكف المدني الككيتي –استاذ القانكف المدني بكمية الحقكؽ كالشريعو جامعة الككيت –عباس الصراؼ  - 2

  418ص دار البحكث العممية–دراسو مقارنو 
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 إثباتصمية كدعكل كتشمؿ دعكل االستحقاؽ كدعكل تحقيؽ الخطكط األ المشترم بالسجؿ العقارم،
التكقيع المحرر  إلى صحة التكقيع كتستند إثباتحؽ شخصي كما في دعكل  إلى كالتي تستند ،ةالحال

عمى التكقيع المكقع عمى إال  كقيع فقط،الف الحكـ الصادر فييا ال ينصبفي السند كتخص صاحب الت
عميو تمييدا لتسجيمو كالحكـ فييا ال  ان تككف كسيمو العتبار التكقيع عمى العقد مصدقأف  الكرقو كال تعدك

 .1يقـك مقاـ تصديؽ المكظؼ المختص عمى التكقيع أف  يعدك

 العرفية دون غيرىا من السندات. السنداتىي دعوى محدودة في نطاق  :ثالثا

ىي دعكل  ،األصميةما تعرؼ بدعكل تحقيؽ الخطكط أك  صحة التكقيع إثباتدعكل أف  بما
كىي تتعمؽ بالسندات العرفية دكف غيرىا مف السندات كفؽ ما  ،الخاص بيا السنداتفي نطاؽ  محدكدة
 .(2)(منو15) المادةفي  2001لسنة  4رقـ  الفمسطيني قانكف البينات في المكاد المدنية كالتجارية أكرده

 الفمسطيني رقـ ( مف قانكف البينات في المكاد المدنية كالتجارية15) المادةذلؾ أف مقتضى 
 عمى خاتموأك  السند العرفي ىك الذم يشمؿ عمى تكقيع مف صدر عنوبيف أف  م(2001( لسنة )4)

 تنص، حيث مف ذات القانكف "9" المادةكال تتكافر فية الشركط المنصكص عمييا في  ،بصمتوأك 
مف قانكف البينات " السندات الرسمية ىي التي ينظميا المكظفكف العمكميكف كمف في حكميـ  9 المادة

كيصدقيا  أصحابياالسندات التي ينظميا  أما،القانكنية لؤلكضاعالذيف مف اختصاصيـ تنظيميا طبقا 
صديقيا طبقا لمقانكف فتعتبر رسمية مف حيث المكظفكف كمف في حكميـ الذيف مف اختصاصيـ ت

السند العرفي يتميز عف أف  كمف خبلؿ ىذا التعريؼ كغيره مف التعريفات يتبيف، (3)التاريخ كالتكقيع فقط
عمى  ياجر  ةالعرؼ كالعادألف  كسمي بالعرفيإنشائو صية كىي انعداـ الرسمية في االسند الرسمي بخ

عدادصياغة  كفىـ مف يتكل األشخاصكاف  ،جعؿ العقكد العرفية غير مقيده كتكقيع تمؾ العقكد دكف  كا 
 :فيما بينيـ كىي عمى نكعيف،تدخؿ مكظؼ عاـ في صياغتيا

 

                                                           
 منشكرات الحمبي الجديده . 501الكسيط في شرح القانكف المدني المجمد االكؿ ص –عبد الرزاؽ السنيكرم  - 1
بصمتو، كال تتكافر فيو الشركط المنصكص عمييا أك  عمى خاتموأك  سند العرفي ىك الذم يشمؿ عمى تكقيع مف صدر عنوال - 2

 ( مف ىذا القانكف. 9في الماده )
 (. 2001( لسنة )4الفمسطيني رقـ ) قانكف البينات في المكاد المدنية كالتجارية مف 9المادة  -2
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  -:ثباتعدة لل الم السندات -:أوال

إيجار كنحك ذلؾ كتسمى أيضا أك  التصرفات القانكنية مف بيع ثباتكاألكراؽ المعدة إل
 .أيضا ألنيا مكقعو مف أطرافيابالسندات كىي تعتبر أدلة كاممة 

 -:ثباتلل  ةمعدالغير  السندات -ثانيا:

ال تككف مكقعة كلكنيا أف  كدفاتر التجار كاألكراؽ المنزلية كالبرقيات كالرسائؿ كيغمب عمييا
.كثمة (1)غير المكقعة األكراؽكقد كردت في باب تتفاكت قكة كضعفا  ثباتتحتكم عمى عناصر مف اإل

 -:الرسمية كالعرفية كيظير ذلؾ في أكثر مف ناحية فارؽ بيف الكرقة

 ك مف في حكموأ يحررىا مكظؼ عاـأف  نو يشترط في الكرقة الرسميةإف -:فمن حيث الشكل -1
، كايضا تمؾ التي ينظميا أصحابيا كيصادؽ كيككف مختصا بتحريرىا كفقا لؤلكضاع المقررة قانكنا

 .رسمية مف حيث التكقيع كالتاريخمف في حكمو كتعتبر أك  عمييا المكظؼ العاـ

كانت معده إذا  ىذا،يكقع عمييا المديفأف  أما الكرقة العرفية فالشرط الكحيد لصحتيا ىك
 .فبل ضركرة ليذا الشرط ثباتلـ تكف معده لئلإذا  أما،أصبل ثباتلئل

الكرقة الرسمية كالعرفية حجة عمى الكافة مف حيث فإف  -:ثباتمن ناحية الحجية في اإل  -2
عف طريؽ الطعف بالتزكير،أما الكرقة إال  الكرقة الرسمية ال تسقط حجيتياأف  غير،صدكرىا مف مكقعيا
( مف قانكف البينات في 11ىذه حجية الكرقة كفقا لنص المادة )،الخط كالتكقيعإنكار  العرفية فيكفي فييا

 ثبات( مف قانكف اإل11)ككذلؾ نصت المادة .2001لسنة  4المكاد المدنية كالتجارية الفمسطيني رقـ 
أك كقعت مف ذكم ،المصرم تقتصر عمى ما كرد فييا مف بيانات قاـ بيا محررىا في حدكد ميمتو
ذا كاف ما دكف بالمستندات الرسمية المقدمة مف الطاعف  ا لحيازتو عيف إثباتالشأف في حضكره )كا 

قرا ألعمالو إنما تـ بناء عمى ما مف بياف يفيد اتخاذه منيا م 1955منذ سنة  (النزاع )المتنازع عمييا
كمف ثـ ال تمحقيا الحجية  ،أدلى بو تحت مسؤكليتو كليس نتيجة قياـ محررىا بتحرم صحة ىذا البياف

لـ يعتد بالقرينة إذا  فبل عمى الحكـ مف تثريب،كتخضع لقاضي المكضكع مف سمطتو في تقدير الدليؿ
                                                           

البيانات أف  غير،في المكاد التجارية كالتي نصت "دفاتر التجار ال تككف حجة عمى غير التجارمف قانكف االبينات  21المادة  -3
             .          " يكجو اليميف المتممو ألم مف الطرفيفأف  الكارده فييا عما اكرده التجار تصمح أساسا يجيز لمقاضي
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مناىضو استند إلييا مف أقكاؿ الشيكد كالتحقيقات  المستفادة مف ىذه األكراؽ كأقاـ قضاءه عمى أدلة
كحجية الكرقة الرسمية تقتصر عمى ما كرد فييا مف بيانات قاـ بيا ، (1)اإلدارية المقدمة في الدعكل

 .(2)محررىا في حدكد ميمتو
حكـ  إلى الكرقة الرسمية يمكف تنفيذىا مباشره دكف حاجوفإف  :ومن ناحية القوه التنفيذية -3

فإذا كاف ،ما الكرقة العرفية فميس ليا قكة تنفيذية عمى اإلطبلؽأ ،لمكرقة بالصكرة التنفيذية كيككف ذلؾ
كرفض المديف التزامو طكاعية فانو ال يمكف إجباره عمى تنفيذه كرىا حتى كلك  ةعرفي ةسند الديف كرق

ىك حالة يككف الحكـ كفي ىذه ال ،حصؿ الدائف عمى حكـ قابؿ لمتنفيذإذا  إال كاف معترفا بالسند العرفي
 .ىك الذم ينفذ ال الكرقة العرفيةك رسمية القابؿ لمتنفيذ مف حيث ال

نو كؿ عقد غير رسمي لـ يتدخؿ أ ،يمكف تعريفو أيضا (الكرقة العرفيةأك  المحرر العرفيالسند العرفي)ك 
مكظؼ يحرره أف  مستخدـ عاـ بحكـ كظيفتو بحسب انو ال مانع مفأك  تحريره مكظؼأك  في إعداده

شرط إال  كال يشترط لصحة تحرير المحرر العرفي ،السند ما طمب إليو تحريرإذا  بصفتو الشخصية
الحؽ عند  ثبات، فالكتابة تضمف كجكد الدليؿ إلشرط الكتابة باإلضافةإلى،(3)كىك التكقيع كاحد فقط

نافي لمجيالو  ان كاضح ان كفاة أحد اطرافو كيمكف مف خبلليا تحديد مركز الشخص تحديدأك  المنازعة فيو
كلما كاف السند العرفي دليؿ . (4)كىي تكفر ضمانات لمخصكـ ال تتكفر في غيرىا مف االدلة االخرل

يككف ىناؾ سند أف  كىك مفترض اذ مف غير المعقكؿلكجكده  االزم االكتابة تككف شرطفإف  كتابي
 القيمة القانونية  وىناك خالفات حول تقدير أحكاموولو غير مكتكب باستثناء التكقيع عمى بياض 

أف  كبما ، النو يتعمق في صمب السند ويخرج عن نطاق الرسالة وال مجال لبحثو توقيع عمى بياض لم
ماـ القضاء بالطرؽ التي أقامة الدليؿ إبالمعنى القانكني كىي  ثباتىي الركيزة االساسية لئلالكتابة 

 .(5)رسميا عمى كجكد كاقعة متنازع عميياحددىا القانكف كبالقيكد التي 

                                                           

الرسمية حجة عمى الكافة بما دكف فييا مف امكرر قاـ بيا السندات  11، ماده 548س 229الطعف رقـ  7/2/1979ػ نقض  -1
   محررىا في حدكد مينتو،اك كقعت مف ذكم الشأف في حضكره ما لـ يثبت تزكيرىا بالطرؽ المقرره قانكنا.

 . 533س  130الطعف رقـ  3/1/1967نقض - 2
 (. 2001( لسنة )4ىذا الشرط كرد بشكؿ صريح في قانكف البينات في المكاد المدنية كالتجارية الفمسطيني رقـ ) - 3
4

.83-88تدوٌدارَشرص8119نسُح3شرحقاَوٌانثيُاخفيانًوادانًدَيحوانرجاريّرقى–َاظىيحًدعويضّ
 9دنية كالتجارية الككيتي دراسة مقارنة مطابع الخط الككيت صالمكاد الم ثباتشرح قانكف اإل 1994محمد شكرم سركر  5
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السندات العادية المعدة أساس  ، كىي(1)الكتابة ىي عبارة عف رمكز تعبر عف الفكر كالقكؿأف  كبما
بصمة اصبعو كليس ليا صفة السند أك  عمى خاتموأك  كالتي تشمؿ عمى تكقيع مف صدر عنو ثباتلئل

االرادة الداخمية عمى التصرفات كااللتزامات الظاىرة كالكاردة التكقيع ىك تعبير عف انطباؽ فإف  الرسمي
 اإليجار كجبأك  المحرر مف العقكد التبادلية كعقد البيعأك  فإذا كانت الكرقة.(2)في السند كالزامو بتنفيذه

قد  ةىناؾ أكراؽ عرفيفإف  كمع ىذا ،يكقعو المقرأف  فإذا كاف إقرارا فرديا كجب ،يكقعو الطرفافأف 
( مف قانكف البينات في المكاد المدنية 26كىك ما نصت عميو المادة ) ،يككف ليا قيمة دكف تكقيع

أف  إلى كالتجارية الفمسطيني )التأشير عمى سند بما يستفاد منو براءة ذمة المديف حجة عمى الدائف
ككذلؾ  ،مف حيازتو مكقعا منو ما داـ السند لـ يخرج قطأك  كلك لـ يكف التأشير مؤرخا ،يثبت العكس
كتب الدائف بخطو دكف تكقيع بما يستفاد منو براءة ذمة المديف في نسخة أصمية أخرل إذا  يككف الحكـ

كمطابؽ تماما لما ذىب فؽ اكىذا مك  (3)المخالصة في يد المديف(أك  مخالصتو ككانت النسخةأك  لمسند
لتأشير عمى سند بما يستفاد المصرم)مف القانكف المدني ا 399إليو المشرع المصرم في نص المادة 

لتأشير مكقعا منو ما داـ السند لـ ايثبت العكس كلك لـ يكف أف  إلى منو براءة المديف حجة عمى الدائف
ما يستفاد منو براءة ذمة بأثبت الدائف بخطو دكف تكقيع إذا  يخرج قط مف حيازتو،كذلؾ يككف الحكـ

 .(المخالصة في يد المديفأك  ككانت النسخة المخالصةأك  المديف في نسخة أصمية لمسند

تحصؿ في أكقات أف  بؿ يمكف ،في كقت كاحد تتـ التكقيعات جميعياأف  اس ضركريىذا كلي
عنو عبلمة اعتاد المكقع التكقيع بيا كال إمضاء  تغنيفبل  كال يغني عف التكقيع شيء آخر، ،ةمتتابع
 .(4)كالمقب بكامؿ حركفويككف التكقيع شامبل لبلسـ أف  كلكف يجب ،امختصر 

شكاؿ يتعيف إفراغو فيو كالعقد الرسمي فيك يحرر طبقا كالعقد العرفي ليس لو شكؿ مف األ
أك كاتب  ،شخص سكاء أكاف طرفاهأم  يحررهأف  كمف ثـ يمكف ا،عرفي المعرؼ السائد كليذا سمي عقد

ليس مف الضركرم التكقيع  كيجكز الشطب فيو، ،كما ىك متبع كجارم العمؿ عميو(5)خبلفو أك  القرية،
أف  أيضا ليس مف الضركرم ،عمى ما يزاد عميو،كليس ممنكعا التحشير فيو كال الكتابة بيف السطكر

                                                           
 8استخداـ كسائؿ االتصاؿ الحديثة في التفاكض عمى العقكد كابراميا القاىرة مصر ص 1993لطفي محمد حساـ محمكد  1
 .(54مكتبة النيضة بغداد الجزء الثالث ص ثباتنظرية اإل 1995حسيف المؤمف عاـ  2
 2001لسنة  4قانكف البينات المكاد المدنية كالتجارية ( مف 26.المادة )-3
 127التقاضي في بعض الدعاكل محمد احمد عابديف ص  أصكؿ -4
 .127المرجع السابؽ ص  عابديف-5
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أريد اعتباره باطبل إذا  التاريخ الحقيقي لمعقد كما إثباتيككف العقد العرفي مؤرخا غير انو مف الممكف 
حادثة طبيعية  التاريخأف  خ بشيادة الشيكد بحسبالتاري إثباتكز كيج ،ألم سبػب مف أسباب البطبلف

الكرقة العرفية تستمد حجيتيا مف التكقيع كحده فإف  االرتباط القانكني. كمف ثـأك  كليس جزءا مف العقد
 .(1)حجية قبموأم  فإذا خمت مف تكقيع احد العاقديف فبل يككف ليا

أف  خذ بو المشرع الفمسطيني فبل بدأكفؽ ما الميـ كالجكىرم شرط التكقيع ىك الأف  كطالما 
المكقع عمى السند بقبكؿ ما  رادةإكيعني التكقيع انصراؼ  ،يشتمؿ السند عمى تكقيع مف صدر عنو

السند  بلخ فإذا ،كممـز لمف كقعو ،ثباتاإلاشتمؿ عميو مف بيانات كمف خبللو يعتبر السند حجة في 
يككف مبدأ ثبكت أف  كعندئذ يصمح ،كاف بخط المديفإذا  إال ثباتمف التكقيع فميس لو قكة في اإل

لتكقيع ىك الشرط الميـ كالجكىرم في السندات العرفية كيتضمف اقرارا بما دكف في اكيعتبر  .(2)بالكتابة
صادر مف الشخص المكقع عميو السند أف  تكيثب ،دكف فيوعمى الرضا بما  امادي كيعتبر دليبل ،السند

 بصمة االصبعأك  عمى السند ةبلمعكضع أك  التاشير -:د بالتكقيعصكيق ،كلك لـ يكف مكتكبا يخط يده
يقصد بو التعبير عف  ان راديإ ان تصرف يضان أيعتبر التكقيع ، مضاء المعبر عف القبكؿ بفحكل السنداإلأك 

انطباؽ ارادتو الداخمية عمى التصريحات  خرلأمكافقة المكقع عمى مضمكف السند كىك بعبارة 
 ."(3)كااللتزامات الظاىرة كالكاردة فيو كالتزامو بتنفيذىا

فييا حجية الكرقة العرفية بما  حكاـ تبيفي الكثير مف األف كقد قضت محكمة النقض المصرية
 ،بصموأك  ختـأك  امضاءأك  لـ ينكر المدعى عميو ما نسب اليو مف خط دكف فييا مف بيانات ما

 ،يككف دليبل كتابياأف  كاعتبرتو المصدر القانكني الضفاء الحجية عمى السند العرفي الذم يصمح
ككذلؾ يعتبر التكقيع قرينة مؤقتو  ،بصمب السند ويرتبط التكقيع المنسكب لشخص مكقعأف  شريطة

، المصرم ثبات،مف قانكف اإل14،15...الماده .عمى صدكر البيانات المدكنو في السند ممف كقعو

                                                           

مف تمقى البصمة ىي لأك  الختـأك  التكقيعأك  الخطأف  يقرر بأنو ال يعمـأف  كيكفياإلنكار    الخمؼ الخاص فبل يطمب منوأك  الكارثأما  -1
 عنو الحؽ.

شرح قانكف البينات الفمسطيني في المكاد المدنية كالتجارية -استاذ القانكف الخاص في جامعة القدس –ياسر محمكد زبيدات  - 2
الجزء –الكسيط في شرح القانكف المدني تنقيح أحمد مدحت المراغي –. عبد الرازؽ السنيكرم  2010ط –( 2004(لسنة)4رقـ )

 (.168 ص 2006الثاني ط
 "192ص  1961د.ادكارد عيد قكاعد اإلثبات في القضايا المدنية كالتجارية بيركت 3
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يضفي  وشكالأالتكقيع بكافة أف  كالذم يبيف،نكرد الطعف المرقـك اسفؿ القرار ذكرهكتطبيقا لما تـ 
 .(1)الحجيو عمى االكراؽ العرفية

بصمو اإلصبع ىك المصدر القانكني إلضفاء أك  بصمو الختـأك  كاف التكقيع باإلمضاء كلما"
أف  يككف دليبل كتابياأف  يشترط في المحرر العرفي الذم يصمح حيثالحجية عمى األكراؽ العرفية 

فيستمد المحرر قيمتو كحجيتو  ،كتابة مثبتو لعمؿ قانكني كمكقع عميو مف الشخص المنسكب إليو ميحك 
مف ارتباط التكقيع بما كرد بصمب المحرر مف بيانات تتصؿ بو كتتعمؽ بالعمؿ القانكني  ثباتفي اإل

التكقيع فإف  كفي ىذه الحالة مصرم( ، إثبات (2)45، 14المادتيف ما كرد في)،كىذ مكضكع المحرر
يقكـ قرينو مؤقتة عمى صدكر البيانات المدكنة في المحرر ممف كقعو فإذا نازع صاحب التكقيع فى 

فبل يجكز لمحكمة المكضكع قبؿ  ،صحة ىذه البيانات التي ينصرؼ إلييا تكقيعو كطعف بالتزكير عمييا
إنشاء محرر كاذب فكؽ ألف  ،ىذا االدعاء الحكـ بصحة تكقيعو عمى السند المطعكف فيو الفصؿ في

ففي ،تغيير البيانات التي انصب عمييا يتساكل في أثره مع عدـ صحة التكقيع ذاتوأك  تكقيع صحيح
في البيانات الكاذبة المدكنة أك  يف يعتبر تزكيرا يترتب عمى ثبكتو نفى صدكر المحرر المصطنعتالحال

حتى كلك كاف تغيير  ،بما يمتنع معو الحكـ بصحة تكقيعو عمى ىذا المحرر ،المحرر ممف نسب إليو
 الحقيقة قد كقع ممف أكتمف عمى كرقة ممضاة عمى بياض ثـ خاف األمانة بتغيير البيانات المتفؽ عمييا

مف قانكف  262ادة كىك األمر الذم عاقب عميو المشرع بالم ،بإنشاء محرر كاذب فكؽ ىذا التكقيعأك 
 ."ف ىذا الصنيع ذاتو ىك عيف التزكير في أصمو كمعناهأل 3ردنياأل عقكباتال

                                                           
الكسيط في شرح القانكف المدني تنقيح أحمد مدحت –عبد الرازؽ السنيكرم  ،ؽ 64لسنة  5735الطعف  14/6/2004جمسة  1

حجية الكرقة العرفية كقد جاء في العديد مف احكاـ محكمة النقض المصرية ما يبيف  (. 168ص  2006الجزء الثاني ط–المراغي 
كاعتبرتو المصدر القانكني  لـ ينكر المدعى عميو ما نسب اليو مف خط أك امضاء أك ختـ أك بصمو، بما دكف فييا مف بيانات ما

بصمب  وطة أف يرتبط التكقيع المنسكب لشخص مكقعشري ،الضفاء الحجية عمى السند العرفي الذم يصمح أف يككف دليبل كتابيا
،مف قانكف اإلثبات 14،15ككذلؾ يعتبر التكقيع قرينة مؤقتو عمى صدكر البيانات المدكنو في السند ممف كقعو....الماده  ،السند

 .المصرم
 . 1968لسنة  25المصرم رقـ  ثباتقانكف اإل 2

يعاقب باألشغاؿ الشاقة المؤقتة خمس سنكات عمى  -عمى 262في الماده كقد نص  1960لسنة 16قانكف العقكبات االردني رقـ 
األقؿ المكظؼ الذم يرتكب تزكيران ماديان في أثناء قيامو بالكظيفة أما بإساءة استعماؿ إمضاء أك ختـ أك بصمة أصبع أك إجماالن 

ما بما يرتكبو مف حذؼ أك إضاف ما بصنع صؾ أك مخطكط كا   .ة تغيير في مضمكف صؾ أك مخطكطبتكقيعو إمضاء مزكران، كا 
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ذا ناقش الكارث فبل  ،السمؼأك  المكرث إلى السند المنسكبأك  الخمؼ مكضكع المحررأك  كا 
 .(1)المصرم ثباتمف قانكف اإل 14مف المادة  3بالجيالة عمبل بأحكاـ الفقرة  يسقط حقو في الطعف

تمت مناقشة مكضكع المحرر محؿ إذا  ىذه الفقرة إنما تتعمؽ باإلنكار كحده كتقرر عدـ قبكلوألف 
كال يجكز القياس في صدد مثؿ ىذا  ،بنص صريح في القانكفإال  الحؽ ال يسقطأف  كالقاعدة .اإلنكار
 .2النص

 :شروط قبول دعوى صحة التوقيع :الثالثالمبحث 

صحة التكقيع تمتاز بطبيعتيا التحفظية فإننا ىنا لسنا بصدد الحديث عف  إثباتدعكل أف  بما
فبل مجاؿ  ،صحة التعاقد إثباتفالشركط المكضكعية مكانيا دعكل  ،شركط مكضكعية لقبكؿ الدعكل

 ،أصؿ االلتزاـ إلى يدخؿ المحكمةأف  مف شأف ذلؾأف  السبب إذأك  المحؿأك  لمحديث عف الرضا
كيمكف إدراج ،خرج الدعكل عف غايتيا كمكضكعيا كنطاقياتكمف ىنا ،ندكأصؿ الحؽ مكضكع الس

 :شركط قبكؿ دعكل صحة التكقيع بما يمي
 
 
 

                                                           
 المصرم.  1968لسنة  25المصرم في المكاد المدنية كالتجارية رقـ  ثباتقانكف اإل - 1
إلى أف ىناؾ تسميات متعددة كفؽ القكانيف العربية لؤلدلة الكتابية كىي األكراؽ التي يككف ليا دكر في اإلشارة كال بد مف  - 2

التي تثبت التصرؼ القانكني كيسمى في قانكف البينات  ،أك السند أك الكرقة ،المحرر،ك اإلثباتسيمة كمنيا ك إثبات الكاقعة القانكنية 
بو كىي الدليؿ المعد لئلثبات كسمي سندا ألف صاح ،الكرقة المكتكبة كالمعدة سمفا لئلثباتبأنو  (1منو ) 8الفمسطيني في المادة 

صاحبة عند  إليوكتستخدـ إلثبات التصرؼ القانكني كالعمؿ المادم ليستند  ؿ العقكد،إلثبات التصرفات القانكنية مث عده مقدمان أ
اطبلؽ اسـ سند فيما يتعمؽ باالدلة  2001لسنة  (4(، كقد فضؿ مشرعنا الفمسطيني في قانكف البينات رقـ )2المنازعة في حقو)

 -السندات العرفية،ج-الكتابية ىي:السندات الرسمية بالمعدة سمفا لئلثبات،كقد نص في الماده الثامنو منو عمى "اف االدلة 
كلفظ  "مف قانكف البينات األردني.5السندات غير المكقع عمييا "كقد حذا حذك المشرع االردني الذم نص عمى ذلؾ في المادة "

فظ محرر بدال مف سند كما الكرقة الرسمية كالكرقو العرفية كفي ىذه الحالة نفضؿ استخداـ ل -:كيقاؿ ،مف لفظ السند عـّ ة ألكرقا
كالسندات العرفية ىي تمؾ السندات التي تصدر عف االفراد دكف تدخؿ  فعؿ المشرع المصرم كىك اشمؿ مف السند أك الكرقو،

كمف المعمـك أف المشرع المبناني  ،نو محرر غير رسميأطبلؽ صفة العرفية عند بعض شراح القانكف ا  ك  ،مكظؼ عاـ في تحريرىا
السندات العادية  ردني يستخدـ لفظكاأل ،أما المصرم يستخدـ لفظ محررات السندات ذات التكقيع الخاص،يستخدـ كممة 

فيما بيف  ،الصياغة أك التعبير كانمانو ال فارؽ قانكني في المدلكؿ أك المعنى أرل أكالفمسطيني يستخدـ لفظ السندات العرفية ك 
، إذ ال مشاحة استخداـ كممة سند كما كرد في قانكف البينات الفمسطيني ي فيكعميو فبل تثريب عمى المشرع الفمسطينالمصطمحات،
 .في االصطبلح
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 :الشرط االول المصمحة
يككف لممدعي مصمحة قائمة يقرىا أف  فالشرط األكؿ مف شركط قبكؿ دعكل صحة التكقيع ىك

المصمحة ىي أف  ات كأصكؿ المحاكماتعفاكالمر القاعدة العامة في فقو اإلجراءات حيث إّف ، (1)القانكف
 .2مناط الدعكل

ألف  القضاء باالدعاء، إلى المنفعة التي يجنييا المدعي مف التجائو :كيقصد بالمصمحة
ث عمى عفالمصمحة إذف ىي البا ،اعتدم عمى حقو تحققت لو مصمحة في ىذا االلتجاءإذا  الشخص

كمع ذلؾ فقد اكتفى المشرع الفمسطيني بكجكد المصمحة  ،كىي الغاية المقصكدة منيا ،رفع الدعكل
االستيثاؽ لحؽ أك  كاف الغرض مف الطمب أكالدعكل ىك االحتياط لدفع ضرر محدؽإذا  المحتممة

مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية  3فقد نصت ـ .يخشى زكاؿ دليمو عند النزاع فيو
طعف ال يككف لصاحبو أك  دفعأك  طمبأك  ؿ دعكلال تقب -1") 2001لسنة  2الفمسطيني رقـ 

كاف الغرض مف الطمب االحتياط إذا  تكفي المصمحة المحتممة -2،مصمحة قائمة فيو يقرىا القانكف
لـ تتكافر المصمحة كفقا إذا  -3،االستيثاؽ لحؽ يخشى زكاؿ دليمو عند النزاع فيوأك  لدفع ضرر محدؽ

 .تمقاء نفسيا بعدـ قبكؿ الدعكل(لمفقرتيف السابقتيف قضت المحكمة مف 
صحة التكقيع عدـ كجكد مصمحة  إثباتكبناء عمى ذلؾ فإذا تبيف لمقاضي مف كقائع دعكل 

شرط فإف  مصمحة محتممة تنطبؽ كالفقرة الثانية مف المادة السابقةأك  يقرىا القانكف لممدعي في رفعيا
 .قبكؿ الدعكل المصمحة يككف غير متكافر كبالتالي يتعيف عمى القضاء عدـ

اشتراط المصمحة لقبكؿ الدعكل مسمـ بو في فرنسا كمصر بدكف نص في قانكف أف  كيبلحظ
أما  ،تشتغؿ المحاكـ بدعاكل ال يفيد منيا أحدإال  الكاجبألف  ،المصرم القديـأك  المرافعات الفرنسي

دفع ال أك  طمبأم  ال يقبؿ)بقكلو  قانكف المرافعات المصرم الحالي فقد نص صراحة عمى ىذا الشرط
كاف الغرض مف إذا  ،يككف لصاحبو مصمحة قائمة يقرىا القانكف مع ذلؾ تكفي المصمحة المحتممة

 3ـ)يمو عند النزاع فيو االستيثاؽ لحؽ يخشى زكاؿ دلأك  الطمب االحتياط لدفع ضرر محدؽ
 .(3)(مرافعات

 
                                                           

  .احمد أبك الكفا 353ـ صفحة 1990لسنة  6التعميؽ عمى نصكص قانكف المرافعات ط  -1
2
 .471صفحة  2009دعكل صحة التعاقد كدعكل صحة التكقيع  محمد المنجي ط لسنة -


 . 199صفحة  2009لسنة  2مكسكعة رفع الدعاكل ػػ دعكل صحة التعاقد كدعكل صحة التكقيع ػػ دكتكر محمد المنجي ػػ ط  -3
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 :تطبيقات عممية لشرط المصمحة
فبل يجكز الدفع بعدـ قبكؿ الدعكل لرفعيا مف  ،كما ىي مناط الدعوىالمصمحة ىي مناط الدفع :أوالً 

كتقكؿ محكمة النقض  :متى كاف العيب الذم شاب تمثيؿ ناقص األىمية قد زاؿ ،غير ذم أىمية
لما كانت المصمحة ىي مناط الدفع كما ىي مناط الدعكل فإنو ال يجكز ألحد )المصرية بيذا الصدد 

متى كاف العيب الذم شاب تمثيؿ ناقص  ،لدعكل لرفعيا مف غير ذم أىميةالخصكـ الدفع بعدـ قبكؿ ا
ثارىا في حؽ الخصميف عمى إجراءات التقاضي صحيحة كمنتجة آل إذ بزكالو تصبح ،األىمية قد زاؿ

قد تدخؿ الخصـ الثالث أف  كاف الكاقع ىك فمتى ذفا  ك  ،كؿ مصمحة في الطعف عمييا تنتفيك السكاء 
 إلى المدعي شخصيا ال إلى مف ناقص األىمية بطمبات يدعييا لنفسو كجييافي الدعكل المرفكعة 

ىميو األناقص  إلى البتدائي ككجو االستئناؼااستأنؼ الحكـ إذا  كما أنو ،شخص مف يمثمو قانكنان 
ككاف الكصي عمى  ،ثـ دفع ببطبلف الحضكر كما ترتب عمييا بسبب أىميو المستأنؼ عميو ،شخصيا

فإنو ال يككف لصاحب الدفع  ،كطمب تأييد الحكـ المستأنؼ ةلخصكماناقص األىمية قد تدخؿ في 
 .(1)مصمحة فيو كال تككف المحكمة قد أخطأت إذ قضت برفضو

كرفض الدفع ،حق محكمة الموضوع في اختبار صفة الخصم في الدعوى ىل ىي متوافرة ام ال :ثانياً 
 كتقكؿ محكمة النقض المصرية في ىذا الصدد " متى كاف الحكـ ،ألسباب سائغةبعدـ قبكؿ الدعكل 

الجدؿ  ةثار إاـ قضاءه عمى عدـ قبرفض الدفع بعدـ قبكؿ الدعكل لرفعيا مف غير ذم صفة أي قضإذا 
 ،عميو لشكؿ الدعكل كقت رفعيا ىكعمى قبكؿ المدع ،حكؿ صفة المدعي أماـ محكمة أكؿ درجة

عبلف صحيفة االستئناؼ  ،كاستمرار رفعيا بالشكؿ الذم رفعت بو حتى صدكر الحكـ االبتدائي كا 
إال  لمككيؿ بعد سبؽ إعبلنيا لؤلصيؿ مما يتعارض مع إنكاره صفة الككالة كعدـ تمسكو بيذا الدفع

لطعف كىك إعبلف تقرير ا ،ككانت كجية نظر الحكـ قد تأيدت بإجراء الحؽ ،أماـ محكمة االستئناؼ
و ككيبلن لمخصـ األصيؿ في الدعكل بغض النظر عف التحفظ الذم أبداه تبالنقض لممطعكف عميو بصف

ىذا فإف  منو بصحة التككيؿ كتنازالن عف الدفع اعترافان إعبلف الطعف لمككيؿ ال يعتبر أف  الطاعف مف
 .(2)الذم قرره الحكـ يكفي لحمؿ قضائو في تكافر الصفة كال خطأ فيو

                                                           

 .14ػػ  6 23ػػ1مجمكعة القكاعد القانكنية  1955/  6/  16ػ نقض مدني مصرم  -1
 .10ػػ  624ػػ  1ػػ مجمكعة القكاعد القانكنية  1955 7/ 7نقض في  -2
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النقض  كتقكؿ محكمة ؟المصمحة المباشرة ىي مناط الدعوى وتخمفيا يجعل الدعوى غير مقبولة:ثالثاً 
بحيث لك تخمفت كانت الدعكل غير  ،المصمحة المباشرة ىي مناط الدعكل)المصرية في ىذا الصدد 

 (1)(مقبكلة
ناقصي األىمية اإلجراء شرع لمصمحة ألف  ،حق الوصي في رفع الدعوى دون استئذان المحكمة:رابعاً 

لمكصي حؽ ء في قرار محكمة النقض المصرية )كقد جا ،دكف خصكميـ كال يصح ليـ التمسؾ بو
الدعاكل كالطعف في األحكاـ التي تصدر لغير مصمحة مف يقكـ عمى مالو بطرؽ الطعف العادية كغير 

الخاص  1922 لسنة 119مف قانكف رقـ  39مف المادة  13ك  12ما كرد في الفقرتيف أما  .العادية
 أراد الكصي رفع الدعكلإذا  بأحكاـ الكالية عمى الماؿ مف كجكب استئذاف محكمة األحكاؿ الشخصية

نما قصد بو ،الطعفأك  فيك ليس بشرط لقبكؿ الدعكل ،إقامة طعف مف الطعكف غير العاديةأك   إلى كا 
ة ىؤالء دكف خصكميـ رعاية حقكؽ ناقصي األىمية كالمحافظة عمى أمكاليـ فيك إجراء شرع لمصمح

 .(2)(ليؤالء الخصـك التمسؾ بو  يصحكمف ثـ فبل 
لـ يحدد قرار إذا  بالحضور في رفع الدعاوى دون استئذان المحكمة الخصومو حق وصي:خامساً 

تسرم القاعدة السابقة عمى الكصي )قررت محكمة النقض أنو  فقدلمتقاضي  ةمعين ةتعيينو مرحم
 .(3)(تنصيبو كلـ يحدد لو مرحمة معينو لمتقاضيأطمؽ قرار إذا  بالخصكمو

 :ال يطعن عمى المحرر بالتزويرأن  الشرط الثاني:
ال يطعف ممف يطمب أف  فالشرط الثاني مف الشركط الشكمية لقبكؿ دعكل صحة التكقيع ىك

كغالبان )رفع المدعي إذا  ذلؾ أنو يحدث في الحياة العممية ،صحة تكقيعو عمى الكرقة بالتزكير إثبات
ؿ ىذه يدفع المدعي عميو " البائع في مثأف  ،دعكل صحة التكقيع (المشترم بمكجب عقد عرفي

حد الطعف بالتزكير  إلى فيصؿ ،نكار التكقيعإكقد ال يقتصر األمر عمى الدفع ب .نكار تكقيعوباالدعكل 
 .(4)عمى المحرر صمبان كتكقيعان 

                                                           

 .2014ػػ  404ػػ  3ػػ  19ػػ مجمكعة محكمة النقض  1968/  11/  27 ػ نقض في -1
 7ػػ  392ػ  3( ػػ مجمكعة القكاعد القانكنية 1956/  10/  25نقض مدني  -2
 8ػ  392ػ  3مجمكعة القكاعد القانكنية  1956/  10/  25ػ نقض مدني  -3
كصفحة  199ص 2009الثانية  دكتكر محمد المنجي ط مكسكعة رفع الدعاكل، دعكل صحة التعاقد كدعكل صحة التكقيع. - 4
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الكرقة العرفية أف  باعتبار ،يرد عمى األكراؽ العرفيةالدفع بانكار التكقيع أف  كالمقرر قانكنان 
فإذا أنكرىا زاؿ ما ليا مف قكة في  ،مف اعتراؼ مف تشيد عميو بصحتيا ثباتتستمد قكتيا في اإل

 .(1)يثبت صحتيا باجراءات تحقيؽ الخطكطأف  ككاف عمى المتمسؾ بيا ،ثباتاإل
الكرقة العرفية تحتمؿ الطعف أف  باعتبار ،كالعرفيةأما االدعاء بالتزكير فيرد عمى االكراؽ الرسمية 

كلكف عميو  ،صدكرىا منوإنكار  الكرقة الرسمية فبل يستطيع صاحب التكقيعأما  ،باالنكار كالتزكير
كالتي سنبيف الفرؽ  -كفي ىذه الحالة تككف المحكمة اماـ دعكل التزكير الفرعية ،الطعف عمييا بالتزكير

ػ المنصكص عمييا في قانكف البينات في المكاد المدنية ػػػػػػػػبينيا كبيف دعكل صحة التكقيع الحقا ػ
 .كالتجارية الفمسطينية عمى ما سياتي بيانو

مر الدفع بانكار التكقيع يقتصر األأف  نكار التكقيع عف االدعاء بالتزكير فيإكيختمؼ الدفع ب
في أما  .دكف البيانات الكاردة في صمب الكرقة ،البصمةأك  الختـأك  التكقيع فيو عمى عدـ صحة

ككذلؾ البيانات الكاردة بصمب  ،البصمةأك  الختـأك  الطعف بالتزكير فيشمؿ األمر عدـ صحة التكقيع
عف طريؽ ندب أك  سكاء بنفسيا)بالمضاىاة  اتجرم تحقيقأف  كىنا يككف الخيار لممحكمة في ،(2)الكرقة
ىؿ يجكز الطعف بالتزكير بعد الدفع كىنا يثكر التساؤؿ ، (3)بالطريقتيف معان أك  بسماع الشيكدأك  (خبير

 ؟  باالنكار أـ ال
نكار كاف يجكز الطعف بالتزكير بعد الدفع باإلإذا  لقد ثار خبلؼ في الفقو حكؿ مكضكع ما

اإلنكار  كفي جميع ير بعد حصكؿ  جكاز الطعف بالتزك  إلى فذىب رأم أكؿ .مف عدمو
د عدـ جكاز ذلؾ تاسيسان عمى انو ال معنى الباحة الطعف بالتزكير بع إلى م ثانيأكذىب ر .(4)حكاؿاأل

 .(5)ذ يككف في ذلؾ اعادة التحقيؽ في أمر قد فصؿ فيو كحاز قكة الشيء المحكـك بوإ ،نكارتحقيؽ اإل
                                                           

" الطبعة الرابعة  ثباتابك الكفاء " التعميؽ عمى قانكف اإل( )624افعات" الطبعة الثامنو صرمزم سيؼ في "الكسيط في المر  - 1
 .107ص  1999الطبعة التاسعة  ثبات. الديناصكرم عكاز في " التعميؽ عمى قانكف اإل169ػػ ص 1994

 .160ػ الديناصكرم الشكاربي في " دعكل صحة التعاقد " ص - 2
 انكر مف احتج عميو بالسند خطوإذا  ( "2001لسنة 4 مف قانكف البيانات في المكاد المدنية كالتجارية الفمسطينية رقـ 40مادة  - 3

النزاع،كلـ تكؼ كقائع الدعكل كمستنداتيا لتككيف نائبو،ككاف السند منتجا في أك  انكر ذلكخمفوأك  بصمتوأك  ختموأك  امضاءهأك 
أك  بسماع الشيكدأك  البصمو أمرت المحكمة بالتحقيؽ بالمضاىاةأك  الختـأك  االمضاءأك  عقيدة المحكمة في شأف صحة الخط
 . 11- 408ػ1مجمكعة القكاعد القانكنية  8/3/1945بكمييما(. )ق نقض مدني مصرم 

محمد المنجي مكسكعة  ()ىػ د.170ػ  1180/  3/  15مجمكعة محكمة النقض  1964/  12/  17نقض مدني مصرم  - 4
 .201رفع الدعاكل مرجع سابؽ ص 

 1ج ثبات)احمد نشأت في رسالة اإل -(167ص  111( بند 2004)الطبعة الثالثة  2عبد الرزاؽ السنيكرم في الكسيط ج  - 5
 . 319ص  212بند – 1973)الطبعة السابعة 
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 كاالدعاء بالتزكير ال يعد سمكؾ طريؽأك  حصكؿ الطعف باالنكارأف  إلى كيذىب رأم ثالث
مف قبيؿ إال  السير في تحقيقو ال يككفك يككف كسيمة دفاع في ذات مكضكع الدعكل، أف  منيماأم 

 .ما اطمأنت كاقتنعت بوإذا  ذاؾأك  تاخذ بيذ الدليؿأف  كليا تمحيص الدليؿ المطركح عمى المحكمة،
ما دامت  ،لتزكير بعد حصكؿ اإلنكاريسمككا طرؽ االدعاء باأف  كمف ثـ فبل ضير عمى ذكم الشأف

كانت قد حسمت النزاع الذم ثار بيف إذا  أما ،االنكار والمحكمة لـ تحسـ النزاع الذم حصؿ بشأن
فإف  ،عدـ صحتياأك  بأف قضت بصحتيا ،التجييؿأك  الخصكـ بشأف الكرقة المطعكف فييا باالنكار

فيو كيككف  حجية الشيء المحككـحكز ي ،ذلؾ يعد قضاءن منيا في شؽ مف الدعكل مطركح عمييا
كال يجكز لصاحب الشأف بعد  .النزاع في ىذا الشؽ قد خرج مف كالية المحكمة بمجرد النطؽ بالحكـ

 . (1)كاف الطعف بالتزكير يتناكؿ كقائع جديدةإذا  إال ،يسمؾ سبيؿ االدعاء بالتزكيرأف  ذلؾ
الرام أف إال  ىك الراجحك اإلنكار    جكاز الطعف بالتزكير بعد حصكؿ الرأم األكؿب كقد أخذ

 .(2)باالتباع لمنطقيتو كانسجامو مع نصكص القانكف يراألخير لو كجاىتو كجد
فإذا  ،الطعف بالتزكير بعد الدفع باالنكار جكاز ،كبناءن عمى الرام الراجح الذم أخذ بو القضاء

صحة تكقيع البائع عمى العقد االبتدائي العرفي  إثباترفع المشترم دعكل صحة التكقيع بطمب 
كيتحدد نطاؽ ىذا الدفع بانكار  ،نكار التكقيعإيبدأ أكالن بأف  فانو يجكز لمبائع ،الصادر لو مف البائع

اخفؽ فإنو إذا  أما ،ى األمريفإذا نجح في ذلؾ انت ،البصمة المنسكبو لو عمى العقدأك  الختـأك  التكقيع
كيتحدد نطاؽ ىذا االدعاء بالطعف  .تكقيعان أك  االدعاء بتزكير العقد صمبان  إلى ةن ثانييمجأ أف  يجكز لو

ككذلؾ عمى البيانات الكاردة بصمب العقد  ،البصمة المنسكبة لو عمى العقدأك  الختـأك  عمى التكقيع
. كاذا (يةتزكير الفرعية كاألصمالكذلؾ كفؽ ما سياتي بيانو في الفرؽ بيف دعكل صحة التكقيع كدعكل )

عميو " لـ تصدر منو فانيا  المدعى البصمة المنسكب لمبائع "أك  الختـأك  التكقيعأف  لممحكمةثبت 
كبالتالي تقضي برد دعكل  ،كاف ذلؾ نتيجة االدعاء بالتزكيرإذا  تقضي برد كبطبلف عقد البيع

العقد صدر أف  زكيرثبت لممحكمة في دعكل التإذا  أما .صحة التكقيع ثباتالمشترم " المدعي " إل
 (المدعي)كبالتالي تقضي بقبكؿ طمب المشترم  ،مف البائع فانيا تقضي برفض االدعاء بالتزكير

 .صحة التكقيع إثباتب

                                                           
 . 192ص  1973بد السيد تناغك ػػ عقد البيع ػػ منشاة المعارؼ لمنشر كالتكزيع ػػ االسكندرية طبعة سمير ع - 1
 161. الديناصكرم الشكاربي في المرجع السابؽ ص 202ػ دكتكر المنجي ػػ مكسكعة رفع الدعاكل ػػ مرجع سابؽ ص - 2
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كؿ دعكل لقبفالشرط الثالث  -:عدم العممأو  يدفع الورثة الدعوى بالجيالةأن  :الشرط الثالث
أك  البصمة الدعكل بالجيالةأك  الختـأك  تكقيعاليدفع كرثة المنسكب اليو أف  صحة التكقيع ىك إثبات

صحة التكقيع  إثباتيجكز لممدعي الحائز لسند عرفي رفع دعكل  والمقرر قانكنا انأف  ذلؾ .عدـ العمـ
 .المنسكب اليو السند يتكفإذا  كما يجكز رفع الدعكل عمى الكرثة ،عمى مف كقع السند الصادر عنو

دعكل صحة التكقيع عمى كرثة  (الحائز لمسند)كيحدث في الحياة العممية عندما يرفع المدعي 
أن الوارث بمعنى ،عدـ العمـأك  كؿ الكرثة الدعكل بالجيالةأك  يدفع بعضأف  سندالالمنسكب اليو 

 .ال يعمـ بأف التكقيع عمى السند العرفي ىك لمكرثوأك  يجيؿ
أف إال  ،بأنو صكرة مف صكر الطعف باإلنكار :عدـ العمـأك  كيعرؼ الفقو الدفع بالجيالة

أف  كيكفياإلنكار    الخمؼ الخاص " فبل يطمب منوأك  ،ع خفؼ بعض أحكامو عمى الكارثمشر ال
كيجب  ،(1)البصمة ىك لمف تمقى عنو الحؽأك  الختـأك  اإلمضاءأك  الخطأف  يحمؼ يمينان بأنو ال يعمـ
الكارث في حالة نفى عممو بأف التكقيع الذم عمى الكرقة العرفية المحتج بيا  إلى تكجيو يميف عدـ العمـ

.كقد قضت محكمة (2)مف ذات القانكف  30 كالماده2ك 14/1لنص الماده  ىي لمكرثو كذلؾ تطبيقا
مف ذات القانكف رقـ  30 ةكالماد ثباتمف قانكف اإل 14/1،2النص في الماده  :أفبالنقض المصرية 

نفى الكارث عممو بأف التكقيع الذم عمى الكرقة العرفية المحتج بيا إذا  يدؿ عمى انو1968لسنة  25
ليو يميف عدـ العمـ فاذا حمؼ ىذه اليميف زالت عف الكرقو مؤقتا إتكجو أف  تعيف–عميو ىك لمكرثو 

كقائع أف  ذا رأت المحكمةإؿ عمى صحتيا فيقيـ الدليأف  بياككاف عمى المتمسؾ  ،ثباتقكتيا في اإل
بسماع أك  التحقيؽ بالمضاىاةب ف التكقيع صحيح أمرتػال تكفي لتككيف قناعتيا ب،الدعكل كمستنداتيا

–ذا لـ تتبع محكمة المكضكع االجراءات سالفة الذكر بشأف عقد البيع االبتدائي ا  ك –بكمييما أك  الشيكد
كقضت باستبعاده لمجرد القكؿ بأف –بصدكره مف مكرثيـ الذم نفى المطعكف عمييـ عمميـ 

أم  لـ يقدمكا الدليؿ عمى صحة صدكره مف مكرثيـ كأنيـ لـ يطمبكا اجراء–الطاعنييف –المستأنفيف
 .(3)في تطبيؽ القانكف ألخطاف الحكـ المطعكف فيو يككف معيبا بإف ،تحقيؽ بشأنو
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بؿ الفصؿ في المكضكع ػػ بتكجيو يميف عدـ كفي ىذه الحالة تصدر المحكمة قراران تمييديان ق
 :كذلؾ بصيغتيا التالية .يحمؼ اليميفأف  العمـ لمكارث الذم يتعيف عميو

المنسكب لمكرثي  (االمضاء أك  الختـأك  البصمةأك  التكقيع)بأني ال أعمـ بأف  ،اقسـ باهلل العظيـ
 (غيرهأك  شراكوأك  كاف عقد بيعإذا  ويذكر كصف)عمى السند العرفي  (يذكر اسـ المكرث)المرحكـ 

بيف مكرثي كبيف المدعي كالذم قدمو  (غيرهأك  رىفأك  بيعأك  شراكة)المتضمف  (التاريخ)المؤرخ في 
 .المدعي في ىذه الدعكل ىك لو "

 الذم التكقيع بأف عممو الكارث نفى اذا" نصت كالتي المصرية النقض لمحكمة ميـ قرار كفي
 اليميف ىذه حمؼ فاذا ،العمـ عدـ يميف اليو تكجوأف  فتعيّ – لمكرثة ىك ياب المحتجة العرفي الكرقة عمى
 ذاإف، صحتيا عمىؿ الدلي يقيـأف  بيا المتمسؾ عمى ككاف ،ثباتاإل في قكتيا مؤقتا الكرقة عف زالت
 لتحقيؽ مرتبان  صحيحه  التكقيع بأف قناعياإل تكفي ال كمستنداتيا الدعكل كقائعأف  المحكمة رأت

 بكمييما.أك  الشيكد بسماعأك  بالمضاىاة

كيككف الخيار  ،المدعي ثبات إلىانتقؿ عبء اإل ،فإذا حمؼ الكارث اليميف بيذه الصيغة
 بسماع الشيكدأك  (عف طريؽ ندب خبيرأك  سكاء بنفسيا)تجرم التحقيؽ بالمضاىاة أف  لممحكمة في

 .(1)باالثنيف معاأك 
 لالدفع األكؿ يبدأف  األصؿأف  عدـ العمـ فيأك  بالجيالةكيختمؼ الدفع باالنكار عف الدفع 

الدفع )الدفع الثاني أما  ،مف الشخص المنسكب إليو صدكر الكرقة منوأم  مف نفس صاحب الكرقة
 .مف الكارث لصاحب الكرقة لفيبد (بالجيالة

ف كاف يجكز لمكارث أك  يدفعأف  الطعف بالجيالةأك  بدالن مف الدفع ،مؼ الخاصخالأك  كا 
 كفي ىذه الحالة ال يحمؼ يمينان بعدـ العمـ عمى النحك سالؼ .فينكر تكقيع مكرثو ،يطعف باالنكار

 . (2)الطعف كما لك كاف صادران ممف تشيد عميو الكرقةأك  تحقؽ المحكمة الدفع كانما ،الذكر
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 .رض الخاصفائز لمسند في رفع الدعوى في الحعدم سقوط حق ال :الشرط الرابع
صحة التكقيع كىك عدـ سقكط حؽ  إثباتكيقصد مف ىذا الشرط مف شركط قبكؿ دعكل 

ال يككف حؽ المدعي في رفع الدعكل أف  رض الخاص ػ بمعنى آخرفالمدعي في رفع الدعكل في ال
 .في ذلؾالمتصكر رض الكحيد فقد سقط بالتقادـ في ال

كرثتو في رفع الدعكل بالمطالبة أك  فإذا ظير لممحكمة مف أكراؽ الدعكل سقكط حؽ المدعي
ففي ىذه الحالة يتعيف عمييا القضاء بعدـ قبكؿ  ،صحة التكقيع لممنسكب اليو السند العرفي إثباتب

 .الدعكل لرفعيا بعد فكات االكاف
 ،ثبكت السندلعشر سنة مف التاريخ المفترض  ةكتتقادـ دعكل صحة التكقيع بمركر خمس

 .(1)صحة التكقيع إثباتائز لمسند في دعكل حفيسقط حؽ ال ،شأنيا في ذلؾ شأف سائر الدعاكل
يسقط الحؽ في رفع أم  كىي دعكل شخصية تسقط بالتقادـ بعد مضي خمسة عشرة سنو

الدعكل مف ناحية اجرائية كليس مف ناحية مكضكعية كال يستطيع المشترم رفع دعكل لممطالبة بصحة 
كيستطيع المدعى عميو التمسؾ بالدفع بسقكط الحؽ  ،التكقيع بعد مضي مده التقادـ المنصكص عمييا

كلما كاف ذلؾ ككاف مف ،كرثتوأك  في رفع الدعكل كاف مكضكع التقادـ شرع لمصمحة المدعى عميو
صحة التكقيع تتقادـ بمضي خمسة عشرة سنة مف تاريخ تكقيع الكرقو شأنيا  إثباتدعكل أف  المقرر

يقيـ الدعكل بعد مضي أف  المشترم بعقد بيع خارجيفي ذلؾ شأف سائر الدعاكل كبذلؾ يسقط حؽ 
مرحمة تككف عمييا الدعكل كلك اماـ محكمة أم  كيجكز التمسؾ بالتقادـ في 2مدة التقادـ الطكيؿ

 .االستئناؼ
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 :الفصل الثاني

_________________________________________________

 :قد يختمط بيا من دعاوى التمييز بين دعوى صحة التوقيع وما

عمى الرغـ مف أف دعكل صحة التكقيع ىي دعكل مستقمة كليا أصكؿ كأركاف كمعالـ خاصة 
إال أنو قد يختمط األمر بينيا كبيف بعض أنكاع الدعاكل كعمى كجو الخصكص  ،بيا تميزىا عف غيرىا

دعاكل صحة التعاقد، كدعاكل التزكير، كفي ىذا الفصؿ سنحاكؿ التمييز كتكضيح التبايف بيف دعكل 
 صحة التكقيع مف جية، كدعكل صحة التعاقد كدعكل التزكير مف جية أخرل.

 :وى صحة التعاقدالمبحث األول: دعوى صحة التوقيع ودع

الدعكل لـ يكف قانكف التسجيؿ يشير إلييا بأّف ىذه السنيكرم بشأف دعكل صحة التعاقد "  يرل
كلكف العمؿ ابتدعيا تحت اسـ دعكل صحة كنفاذ العقد منذ صدكر ىذا القانكف ليكاجػػو بيا امتناع 

 .(1)"لتسجيػػؿ عمى النحك المتطمبا البائع عف القياـ باألعمػػػاؿ الكاجبة

كتقكـ دعكل صحة التعاقد عمى أساس قانكني يتضمف التزاـ البائع بنقؿ الممكية التزامان بتمكيف المشترم 
كتسمح طبيعتو أف يقكـ حكـ القاضي  ،عينان  هكتسجيؿ العقد عند البيع كىذا االلتزاـ األخير يمكف تنفيذ

ترم مف البائع تنفيذ التزامو بنقؿ مقاـ التنفيذ العيني، فدعكل صحة التعاقد ىي دعكل يطمب فييا المش
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ممكية المبيع تنفيذان عينيان في عقد بيع صحيح نافذ، كيترتب عمى ذلؾ أنو إذا كاف التنفيذ العيني غير 
 . (1)ممكف لـ تقبؿ دعكل صحة التعاقد

كيرفض القضاء الحكـ بصحة التعاقد إذا تبيف مف كقائع الدعكل أف تسجيؿ الحكـ لف يجدم 
ك كاف ىناؾ مف كسب ىذه الممكية بسند يحتج بو في مكاجيتو رغـ لقؿ الممكية كما المشترم في ن

صدكر الحكـ لمصمحتو كمشتر ثاف سجؿ عقده قبؿ تسجيؿ صحيفة الدعكل بصحة التعاقد، إذ أف 
كذلؾ يجب رفض صحة  (2)الحكـ لمصمحة المشترم األكؿ كتسجيؿ ىذا الحكـ يصبح عديـ الفائدة 

ف المتدخؿ فييا ىك المالؾ الحقيقي لمعقار، ألف المشترم مف غير المالؾ ال يجديو التعاقد إذا اتضح أ
 .(3)أف يصدر حكـ بصحة تعاقده 

كمما يقطع أف دعكل صحة التعاقد ليست في حقيقتيا إال مطالبة المشترم لمبائع بتنفيذ التزامو 
نما يرفعيا المشترم  بنقؿ ممكية المبيع تنفيذان عينيان،كأف ىذه الدعكل ال يرفعيا البائع عمى المشترم كا 

 عمى البائع أما الدعكل التي يرفعيا البائع عمى المشترم فيي دعكل دفع الثمف ال دعكل صحة التعاقد.

أف ىناؾ فركقان جكىرية بيف دعكل صحة التكقيع كدعكل صحة التعاقد  ا تقدـخمص ممكن
 يمكف تفصيميا عمى النحك التالي:

فالغرض األساسي المطمكب إثباتو في دعكل صحة التعاقد ىك  من الدعويين:أواًل: من ناحية الغرض 
ثبات صحة ىذا البيع )العقد( كنفاذه كقت صدكر الحكـ، أما  إثبات صدكر عقد البيع مف البائع كا 
الغرض األساسي لدعكل صحة التكقيع يقتصر عمى إثبات أف التكقيع الذم تحممو كرقة البيع العرفية 

 ع بصرؼ النظر عف صحة ىذا البيع كنفاذه كقت صدكر الحكـ. ىك تكقيع البائ

فبالنسبة لدعكل صحة التعاقد فإنو يمكف تسجيؿ الحكـ الصادر  ثانيًا: من ناحية تسجيل الحكم:
بصحة التعاقد كبمجرد تسجيمو تنتقؿ الممكية إلى المشترم كبالنسبة لدعكل صحة التكقيع فكما يرل 

ة النقض المصرية أنو ال يمكف تسجيؿ الحكـ الصادر بصحة التكقيع السنيكرم كتؤكده قرارات محكم
 قؿ الممكية إلى المشترم.نبمفرده بؿ ال بد مف تسجيمو مع كرقة البيع العرفية لكي ت
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كما ذكرنا آنفان أف الغرض األساسي مف دعكل صحة التعاقد  ثالثًا: من ناحية الطعن في الدعويين:
ثبات صحتو كنفاذه كقت صدكر الحكـ كىذا الحكـ ىك إثبات صدكر عقد البيع مف ال  الصادربائع كا 

الطعف في البيع بالبطبلف أك القابمية لئلبطاؿ أك عدـ النفاذ ألم سبب مف معو بصحة التعاقد ال يمكف 
األسباب، كعمى العكس مف ذلؾ فإنو في حالة الحكـ الصادر بصحة التكقيع فإنو يمكف الطعف في 

 قة العرفية بجميع أكجو الطعف المتقدمة.البيع المثبت في الكر 

كما تبيف معنا أف دعكل صحة التعاقد تسجؿ صحيفتيا رابعًا: من ناحية تسجيل صحيفة الدعوى:
حتى إذا ما صدر  ،)الئحة الدعكل(، كمف كقت تسجيميا ال يستطيع البائع أف يتصرؼ في العقار

حيفة الدعكل أصبح أم تصرؼ صادر الحكـ بصحة التعاقد كأشر بو المشترم عمى ىامش تسجيؿ ص
مف البائع مف كقت تسجيؿ صحيفة الدعكل غير نافذ في حؽ المشترم، أما دعكل صحة التكقيع 

، كالعبرة بنقؿ الممكية "البائع"فميست مف الدعاكل التي تسجؿ صحيفتيا ابتداءن،فبل تغؿ يد المدعى عميو 
د العرفي مع ىذا الحكـ كمف كقت ىذا التسجيؿ بناءن عمييا بصدكر الحكـ بصحة التكقيع كتسجيؿ العق

ال ينفذ في حؽ المشترم أم تصرؼ يصدر مف البائع كيسجؿ بعد تسجيؿ المشترم لعقده ، ك فقط
 . (1)مصحكبان بالحكـ 

كىنا يمكف أف يثكر تساؤؿ ميـ كىك ىؿ يجكز الحكـ بصحة  بعضيما:بخامسًا: عدم ارتباط الدعويين 
 بذلؾ عمى عقد قضي برفض الدعكل بطمب الحكـ لصحتو كنفاذه؟التكقيع أك رفع الدعكل 

كمما تبيف لنا أف دعكل صحة التكقيع ىي دعكل تحفظية الغرض منيا إثبات أف 
المكضكع عمى المحرر العرفي ىك تكقيع صحيح صادر مف يد صاحبو، كيكفي لقبكؿ الدعكل (2)التكقيع

ككذلؾ المادة الثالثة مف قانكف أصكؿ  ،المصرم رفعاتالملمادة الثالثة مف قانكف ا اكفقان لما تقضى بي
كقد جاء أف يككف لرافعيا مصمحة قائمة يقرىا القانكف، 2001لسنة  2المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ 

كلما كاف الحكـ في الدعكل السابقة برفض طمب الطاعف صحة في قرار لمحكمة النقض المصريو)
المطعكف عميو لبطبلنو ال ينفي أف يككف لمطاعف مصمحة في كنفاذ عقد البيع الصادر إليو مف 
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الحصكؿ عمى حكـ بصحة التكقيع عمى عقد البيع المشار إليو، ذلؾ أف بطبلف ىذا العقد يترتب عميو 
مف القانكف المدني أف يعاد المتعاقداف إلى الحالة التي كانا عمييا قبؿ العقد فيسترد  1\142طبقان لممادة 

عطاه، مما يككف معو لمطاعف مصمحة في طمب إثبات صحة تكقيع المطعكف عميو كؿ متعاقد ما أ
ما كاف ذلؾ ككاف الحكـ المطعكف منو قد خالؼ ىذا النظر كقرر أنو ال لعمى المحرر سالؼ الذكر، 

مصمحة لمطاعف في رفع دعكاه بصحة التكقيع عمى عقد البيع الصادر إليو مف المطعكف عميو بعد أف 
ذا العقد كرتب عمى ذلؾ قضاءه بعدـ قبكؿ الدعكل فإنو يككف قد أخطأ في تطبيؽ حكـ ببطبلف ى

 .(1)(القانكف

كمف ىنا نجد أنو يمكف لمف تقدـ بدعكل إثبات صحة التعاقد كنفاذ العقد كالذم صدر حكـ برد 
بطاؿ العقد أك فسخو أف يتقدـ بدعكل إثبات صحة التكقيع ما دامت لو مصمحة قائمة أك م حتممة دعكاه كا 

حيث إّف مف حؽ المشترم أك طالب الحكـ بصحة التكقيع أف يثبت صحة التكقيع  ،(2)يقرىا القانكف "
ف الحكـ برد دعكل ،ليتمكف مف استرداد ما أعطاه كمصمحتو في ذلؾ مصمحة مشركعة يقرىا القانكف، كا 

إثبات صحة التكقيع عمى أساس أنو صدر حكـ بإبطاؿ العقد أساسان ىك بناء عمى غير أساس صحيح ما 
عميو  تقائمة كمشركعة، كمخالفة لما استقر في دعكل إثبات صحة التكقيع لمدعي ادامت مصمحة 

 مؿ القضائي.قرارات محكمة النقض كالع

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .1250ص25لسنة 19/2/1974نقض مدني جمسة  -1
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 2001ىجرية  1422مف صفر  18 المكافؽ
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 :وى التزويرادعوى صحة التوقيع ودع المبحث الثاني:

كنقصد بدعاكل التزكير دعكل التزكير األصمية كدعكل التزكير الفرعية كالمتاف قد تختمطاف 
في بعض جكانبيما كخاصة كسائؿ تحقيقيما بدعكل إثبات صحة التكقيع كسكؼ نتناكؿ بالدراسو كبل 

 الدعكييف:

 اوال :دعوى التزوير االصمية  

طبيعة دعكل التزكير األصمية بالقدر الذم يمكف معو ك كىنا نجد أنفسنا مضطريف لبياف كتكضيح ماىية 
 مبلمسة جكانب التفرقة بينيا كبيف دعكل إثبات صحة التكقيع.

 ماىية دعوى التزوير األصمية

 2001لسنة  3جارية الفمسطيني رقـ مف قانكف البينات في المكاد المدنية كالت 58تنص المادة 
سند كمف سند مزكر أف يختصـ مف بيده الكرقة أك الأك  ة)يجكز لمف يخشى االحتجاج عميو بكرقبأّنو 

فييا القكاعد  ىيفيد منو لسماع الحكـ بتزكيره كيككف ذلؾ بدعكل أصمية ترفع باألكضاع المعتادة تراع
 (كاإلجراءات المنصكص عمييا في المكاد السابقة

كمف خبلؿ نص ىذه المادة يتبيف لنا أف المقصكد بالتزكير مف الناحية القانكنية ىك كسيمة 
إثبات عدـ صحة المحرر الرسمي أك العرفي إلىدار الدليؿ المستمد منو كالحيمكلة بيف مف بيده ىذا 

 السند كبيف االحتجاج بو. 

بلف مستند عندئذ تسمى الدعكل بقصد رد أك بط ةكاالدعاء بالتزكير أما أف يقاـ بدعكل مبتدأ
المرفكعة بدعكل التزكير األصمية، كقد يككف االدعاء بالتزكير في دعكل مدنية قائمة فيطعف عمى 
مستند مقدـ فييا عندئذ تسمى دعكل التزكير الفرعية أك التبعية، كىذا األمر المتبع أيضا في مجاؿ 

التزكير أك يحركيا المدعي بالحؽ المدني فإننا القانكف الجنائي، فعندما تحرؾ النيابة العامة دعكل 
في دعكل مدنية نككف أماـ دعكل تزكير أصمية كقد يدفع خصكـ الدعكل الجنائية بالتزكير في مستند 

 مقدـ عندئذ نككف بصدد دعكل تزكير فرعية. 
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 :محل الطعن بالتزوير

بالمحرر الرسمي الطعف بالتزكير قد يرد عمى محرر رسمي، أك عمى محرر عرفي كالمقصكد 
صبلن بتحريرىا،مف حيث أالكرقة الصادرة عف مكظؼ عاـ أك شخص مكمؼ بخدمة عمكمية مختص 

نكعيا كمكاف التحرير حسب القكاعد المقررة قانكنان، كيثبت فييا ما يتمقاه أك يمقى عميو مف ذكم الشأف 
لسنة  4مدنية كالتجارية رقـ مف قانكف البينات في المكاد ال" 9"أك ما تـ عمى يديو كقد نصت المادة 

في حكميـ الذيف مف كمف الفمسطيني )السندات الرسمية ىي التي ينظميا المكظفكف العمكميكف  2001
كيصدقكىا المكظفكف  ا لؤلكضاع القانكنية،أما السندات التي ينظميا أصحابياقاختصاصيـ تنظيميا طب

فتعتبر رسمية مف حيث كمف في حكميـ الذيف مف اختصاصيـ تصديقيا طبقا لمقانكف  العمكميكف
 ( 1)التاريخ كالتكقيع فقط(

ومن خالل )التعريف(؟ المتقدم يتبين أنو يمزم أو يشترط توافر ثالثة أركان لتكون الورقة رسمية 
 وىي:

أف تحرر بمعرفة مكظؼ عاـ أك شخص مكمؼ بخدمة عامة،كالمكظؼ العاـ أك الشخص  أواًل:
المكمؼ بخدمة عامة ىك كؿ شخص حممتو الحككمة لبعض أك جزء مف مسؤكليتيا ليقـك بو نحك 

أك ىك: كؿ شخص تعينو الدكلة لمقياـ بخدمة  كالمختارشعبيا سكاء أكاف ذلؾ بأجر أك بغير أجر 
 .(2)ة في مبلؾ الدكلة اإلدارمعامة مستمرة كلو درج

األكراؽ التي يحررىا المكظؼ العاـ أك الشخص المكمؼ لخدمة عمكمية تعتبر رسمية حتى إذا نقؿ أك 
كاألمر ليس قاصران عمى مكظفي السمطة العامة أك الحاكمة بؿ  ،عزؿ ىذا الشخص ما لـ يخطر بذلؾ

مكىا عمكمييف كمكظفي الجامعات كؿ ىيئة أك جية تابعة لمحككمة يعتبر مكظفكىا أك مستخد
. أما المكمؼ بالخدمة العامة فيك (3)ةعف الييئة أك مستخدمان بالمياكماكلك كاف خارج كالمكتبات العامة،

 أك مستخدما عامان مكمؼ بخدمة عامة. اكؿ شخص ليس مكظف

                                                           

 2001لسنتة  4البيئات في المكاد المدنية كالتجارية الفمسطيني رقـ  المادة التاسعة مف قانكف -1
 101ػ عباس العبكدم ػ شرح أحكاـ قانكف البينات دراسة مقارنة ص -2
 124أصكؿ التقاضي في بعض الدعاكل ص –ابديف ػ محمد احمد ع -3
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ف كاف األصؿ أف المكمؼ بخدمة عامة ال يأخذ حكـ المكظؼ إال إذا كاف مكمفان  بأدائيا مف جية كا 
الدكلة إال أنو متى كانت خدمتو عامة ككاف مكمفا بيا مف قبؿ ىيئة معترؼ بيا مف الدكلة فإنو يأخذ 

 التي ينظميا اكراقا رسمية . كراؽاالكمف ثـ تعتبر  حكـ المكظؼ أك المستخدـ العاـ

كخبلصة ما تقدـ أف مكظفي الحككمة باإلجماع تعتبر أكراقيـ رسمية فيما ىك مف 
 ،اختصاصيـ، بؿ إذا فرض ككاف المكظؼ المعيف مف قبؿ الحككمة غير مستكؼ لشركط تقمده كظيفتو

 .صدر منو مف محررات تعتبر رسمية ألنو ال يستمد حؽ التحرير مف قرار تعيينو يفإف ما 

أف يككف المكظؼ العاـ مختصان بتحرير اإلسناد مف حيث نكعيا كمف حيث مكاف تحريرىا ػػ أم  ثانيًا:
 أف ىذا االختصاص يجب أف يتكافر:

فالمأذكف يحرر عقكد الزكاج كالمكثقكف يحرركف سائر العقكد الرسمية األخرل : بالنسبة لنكع المحرر-1
 كيصدقكف عمى العقكد العرفية، كمف ثـ ال يستطيع ضابط أف يكثؽ المحرر أك طبيب يعقد عقدان.

مكثؽ أف يحرر عقدان أك يصدؽ عميو في جية أف يتكافر االختصاص بالنسبة لممكاف، فبل يصح لم-2
أخرل غير الجية التي يعمؿ ىك فييا رسميان كالتي يتحدد نطاؽ عممو الكظيفي بيا، كذلؾ أف كؿ عمؿ 
يؤديو المكظؼ العمكمي خارج دائرة اختصاصو ال يعتبر رسميا بحسب أف حكـ المكظؼ العمكمي ىنا 

 حكـ الشخص العادم.

ا ما قاـ محضر محكمة بداية الخميؿ بإخطار أك إنذار أحد مف الناس كتفريعا عمى ما تقدـ فإذ
قر أمامو بمديكنيتو أي باإلنذار أف المنذر إليو )المخطر إليو( قد  وبدائرة منطقة راـ اهلل، كاثبت حاؿ قيام

، ألنو ليس مف اختصاص المحضر اليوكاستعداده لمسداد فإف ىذا اإلقرار ال حجية لو عمى المخطر 
ثباتونكعيا  ىذا فضبل عما انطكل عميو ىذا االعتراؼ مف مخالفتو الختصاص المكاف،  ،سماع إقراره كا 

لكف إذا كقع المخطر إليو عمى إقراره ىذا في تمؾ الصكرة فإف إقراره ىذا يعتبر حجة عميو كبالنظر إلى 
نما يا عمؿ المحضر مكانيا كنكعيا فإف ىذا اإلنذار ال يعتبر يالمخالفة التي انطكل عم كرقة رسمية كا 

 .ىي كرقة عرفية

أف يككف التحرير حسب القكاعد المقررة قانكنا حيث إّف لكؿ كرقة في تحريرىا شركطا مبينة في ثالثا:
 القكانيف كالمكائح الخاصة بذلؾ، كابرز مثؿ عمى ذلؾ العقكد التي يحكميا قانكف كاتب العدؿ.
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 دعوى التزوير الفرعية: -ثانيا:
 جكانب لتكضيح مرادنا في ىذه الدراسو  ةثبلث كسكؼ تنناكؿ فييا

مف قانكف البينات في المكاد المدنية  40:تنص المادة المدعي في ىذه الدعوى -الجانب االول :
)إذا أنكر مف احتج عميو بالسند خطو أك إمضاءه أك ختمو أك  2001لسنة  4كالتجارية الفمسطيني رقـ 

السند منتجا في النزاع،كلـ تكؼ كقائع الدعكل لتككيف عقيدة  بصمتو أك أنكر ذلؾ خمفو أك نائبو ككاف
المحكمة في شأف صحة الخط أك اإلمضاء أك الختـ أك البصمة أمرت المحكمة بالتحقيؽ كالمضاىاة 

 أك بسماع الشيكد أك بكمييما(.

، )فمف احتج عميو 1968لسنة 25مف قانكف اإلثبات المصرم رقـ 30ككذلؾ نصت المادة 
رسميا أك عرفيا لو أف يطعف عميو بالتزكير في الدعكل المقدـ " السند"ء أكاف ىذا المحرر بمحرر سكا

 فييا ىذا المحرر(.

إلى أف الطاعف بالتزكير يجب أف يككف خصما في الدعكل المقدـ فييا  نخمص كمف ذلؾ
المحرر أيا كاف مكقعو مف الخصكمة سكاء كاف خصما أصميا في الدعكل أك متدخبل فييا ىجكميا أك 
انضماميا كىذا الحؽ يثبت أيضا لخمفائيـ كمف ذلؾ يمكف القكؿ أنو يتعيف أف يككف لمطاعف مصمحة 

كال يفيـ مف ىذا السياؽ أف الطعف بالتزكير قاصر عمى . ت المصمحة انتفى الطعففي الطعف فإذا انتف
نما يمكف لمشخص الذم تقدـ بالسند أف يطعف عميو ىك نفسو  المستند الذم يقدمو الخصـ في الدعكل كا 

اكتشؼ فساده كبيذا كما لك بالتزكير رغـ أنو مقدـ منو،كذلؾ عندما يرل أف في ذلؾ ما يحقؽ صالحو 
 ؿ بيف خصمو كبيف االستفادة مف المحرر.يحك 

ذا كاف الطاعف بالتزكير ىك ذلؾ الشخص الذم يحتج عميو بالمحرر كىك المديف مثبل في  كا 
نو قد ال يككف طرفا في المحرر كما ىك الحاؿ في األكراؽ الرسمية إذ يحتج بيا إف المحرر العرفي،

تزكير طالما كانت لو مصمحة كطالما كاف عمى الغير،عندئذ يككف ليذا الغير أف يطعف عمييا بال
 خصما في الدعكل.
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ليس ببلـز أف يككف المدعى عميو في دعكل التزكير  :المدعى عميو في الدعوىالجانب الثاني 
غير  "المطعكف ضده"بؿ يجكز أف يككف المتمسؾ بيا  الفرعية ىك محرر الكرقة المطعكف عمييا،

كالميـ أف  ،كسكاء كاف يعمـ أك ال يعمـ بو كب التزكير اـ ال،سكاء كاف ىك مرت محررىا،كغير مقدميا،
 .(1)يككف المدعى عميو في دعكل التزكير ىك المتمسؾ بيا في مكاجية الطاعف

:المقصكد بالغير في دعكل التزكير،ىك مف لـ يكف طرفا" في الغير في دعوى التزوير :الجانب الثالث
 يحتج بو عمى الغير،كتبعا لذلؾ ليس ليـ الطعف عميو بالتزكير،العقد،كمف المعمـك أف العقد العرفي ال 

نما ليـ إنكاره،أما عندما يككف المحرر ثابت التاريخ ف نو حجة عمى الغير مف يـك التاريخ الثابت فيو إكا 
 كعندئذ ليـ الطعف عميو.

 :وقت الطعن بالتزوير

لسنة  4الفمسطيني رقـ  مف قانكف البينات في المكاد المدنية كالتجارية 59تنص الماده 
يككف االدعاء بتزكيرالسند في أم مرحمة تككف عمييا الدعكل بطمب يقدـ -1في الفقرة االكلى )2001

مف  49كيبيف فيو كؿ مكاضع التزكير المدعى بيا(كىك ما يكافؽ نص المادة  إلى محكمة المكضكع،
 .( 2)قانكف اإلثبات المصرم 

أك خمفو أف يدعي بالتزكير الفرعي في أم حالة تككف  نو يجكز لمخصـأمف ىذا النص يتبيف 
كمفاد ذلؾ أنو يجكز االدعاء بالتزكير أماـ محكمة  عمييا الدعكل المنظكرة أماـ محكمة المكضكع،

الدرجة االكلى كاماـ محكمة االستئناؼ،كأساس ذلؾ أف الطعف بالتزكير ليس إال مجرد دفاع مكضكعي 
صـ في الدعكل،ىذا كالطعف بالتزكير مف ىذه الناحية ككفقا ليذا النظر عمى المستند الذم يتقدـ بو الخ

 ال يعتبر طمبا جديدا حتى يحظر طرحو في أم درجة مف درجات التقاضي.

ولكن ىل ، ككؿ ما تطمبو النص المذككر أف يككف االدعاء بالتزكير قبؿ إقفاؿ باب المرافعة
 يجوز الطعن بالتزوير بعد إقفال باب المرافعة ؟

                                                           

 .361بند  366 ص 1970طبعة  ثباتاإل–محمد عبد المطيؼ  -1
عمى "يككف االدعاء بالتزكير في أم حالة تككف عمييا  1968لسنة  25المصرم رقـ  ثباتمف قانكف اإل 49تنص الماده  -2

 الدعكل".
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بطبيعة الحاؿ إذا حجزت الدعكل لمحكـ دكف الترخيص لطرفييا بتقديـ مذكرات فميس ىناؾ 
 مف سبيؿ لمطعف بالتزكير إال إذا أعيدت الدعكل لممرافعة مرة أخرل فينا يمكف الطعف بالتزكير.

 خر ىك تقديـ طمب لمقاضي بإعادة الدعكل لممرافعة التخاذ طريؽ الطعف بالتزكير،كالفرض اآل
بحسب أف الطعف بالتزكير ىك مف  ستجابة ليذا الطمب كلو في ذلؾ الحؽ،االممـز ب ضي غيركالقا

لرخصو في أم كقت مف األكقات دكف الرجكع إلى االرخص،كلمدعي التزكير أف يستعمؿ ىذه 
المحكمة،ككاف بكسعو حاؿ تردد الدعكل بالجمسات أف يطعف بالتزكير الميـ إال إذا كاف الطاعف لـ 

جمسو مف جمسات الدعكل فبل تثريب عمى المحكمة أف ىي استجابت إلى ذلؾ،كأعادت يمثؿ بأم 
 .(1)الدعكل لممرافعة في خبلؿ أجؿ قصير التخاذ طريؽ الطعف بالتزكير مف قبؿ الطاعف

كدعكل التزكير الفرعية تخضع لكؿ أسباب االنقضاء كالصمح كالترؾ كالتنازؿ،فيجكز لممطعكف ضده 
بالسند المطعكف عميو بالتزكير،فينقضي بذلؾ المبرر لمطعف بالتزكير كتنتيي  أف يتنازؿ عف التمسؾ

كعندئذ فإف لممحكمة أف تأمر بضبط السند،أك حفظو إذا كاف في ذلؾ مصمحة لمطاعف كذلؾ  إجراءاتو،
لسنة  4مف قانكف البينات في المكاد المدنية كالتجارية الفمسطيني رقـ  66كمو عمبل بأحكاـ المادة 

يجكز لممطعكف ضده بالتزكير التنازؿ عف التمسؾ بالسند المطعكف  -1كالتي نصت عمى انو  2001
لممحكمة أف تأمر بضبط السند  -2 ،فيو كفي ىذه الحالة تأمر المحكمة بكقؼ السير في تحقيؽ الطعف

 .كحفظو إذا طمب الطاعف بالتزكير ذلؾ لمصمحة مشركعو(

 الطعن بالتزوير أمام محكمة النقض:

بينا كفؽ النص أف الطعف بالتزكير جائز في أم مرحمة أك حالو تككف عمييا الدعكل أماـ 
 محكمة الدرجة األكلى أك الثانية إلى أف يقفؿ باب المرافعة عمى النحك الذم تـ بسطو سمفا.

ماـ محكمة النقض فيؿ يمكف الطعف بالتزكير فييا؟ لمكقكؼ أكلكف إذا كصمت ىذه الخصكمة 
 بيف الحاالت التالية: ةلتفرقاغي عمى ذلؾ ينب

ماـ محكمة أالخصـ الطعف عمييا بالتزكير قد قدمت  يبغيإذا كانت األكراؽ التي  :الحالة االولى
فبل يجكز أف ، عميو المستنداتاالستئناؼ كلـ يطعف عمييا الخصـ الذم احتج بتمؾ ى أك الدرجة األكل

                                                           

 .129اصكؿ التقاضي في بعض الدعاكل ص–محمد عابديف  -1
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ف ذكرىا،ما سبؽ يطعف عمييا بالتزكير،كال يتنافى ذلؾ مع  مف أف الطعف بالتزكير يككف في أم  كا 
مرحمة تككف عمييا الدعكل،كحكمة عدـ الجكاز ىنا تتأتى مف أف الطعف عمييا بالتزكير في ىذه الحالة 
يعد دفاعا جديدا لـ يبد أماـ محكمة المكضكع كىك في حقيقتو دفاع مكضكعي لـ تتـ إثارتو إال أماـ 

 عمى ذلؾ ال يجكز الطعف بالتزكير في ىذه الحالة. كتفريعان  محكمة النقض،

دفع بو المستند الذم ينعى الخصـ عميو بالتزكير لـ يقدـ اماـ محكمة المكضكع كلكنو  :الحالة الثانية 
فإف الطعف عميو غير منتج  ،لبلستدالؿ عميو في أمر مكضكعي ،ألكؿ مره أماـ محكمة النقض
إذ أف ىذا الدليؿ المكضكعي لـ  غير المقبكؿ الطعف بالتزكير، كبالتالي باعتبارىا مسألة مكضكعية،

 يعرض عمى محكمة المكضكع،كمف ثـ ال يمكف تقديمو لمحكمة النقض.

كىي حالة تقديـ أكراؽ لمحكمة النقض باعتبارىا مف إجراءات الطعف بالنقض أك  الحالة الثالثة:
كمف قبيؿ ذلؾ األكراؽ التي  ي الطعف،المستندات الكاجب طرحيا عمى محكمة النقض قبؿ أف تفصؿ ف

ف بالنسبة أشالكما ىك  يةأك المكضكع يةالطعف أك عدـ قبكلو سكاء مف الناحية الشكم تؤثر في قبكؿ
 .1فقد اشترط الشارع التكقيع عمييا مف محاـ مزاكؿ لصحيفة الطعف بالنقض،

لممحامي عمى صحيفة كىنا يجكز لممطعكف ضده أف يطعف بالتزكير عمى التكقيع المنسكب 
ػففي ىذه ، الطعف،كما إذا دفع المطعكف ضده بسقكط الحؽ في الطعف بالنقض لتقديمو بعد الميعاد

الحالة يجكز لمطاعف الطعف بالتزكير عمى إعبلنو بالحكـ المطعكف فيو تكطئة إلثبات أف الطعف مقدـ 
حد أ عمىـ المطعكف فيو مزكرة في الميعاد،أك إذا كاف الطعف منصبا عمى التكقيع عمى مسكدة الحك

 أعضاء الدائرة التي أصدرت الحكـ.

كفي ىذه الحالة يجرم الطعف بالتزكير لدل قمـ كتاب محكمة النقض مع مراعاة الفقرة الثانية 
لسنة  4مف قانكف قانكف البينات في المكاد المدنية كالتجارية الفمسطيني رقـ  59حكاـ الماده أمف 

2001. 

                                                           
ال تقبؿ دعكل في محاكـ البداية كاالستئناؼ  2001 ( لسنة 2مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ ) 61نص الماده 1
 .لنقض دكف محاـ مزاكؿكا
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 بالتزويراجراءات الطعن 

 2001لسنة  4مف قانكف البينات في المكاد المدنية كالتجارية الفمسطيني رقـ  59تنص المادة 
يجب عمى مدعي التزكير أف يعمف خصمو بمذكرة يبيف فييا مكاضع التزكير  -2): نوأعمى  2قره ف

جراءات التحقيؽ التي يطمب إثبات التزكير بيا خبلؿ المدة التي يحددىا القاضي،كا   ال جاز لمقاضي كا 
 الحكـ بسقكط ادعائو( 

مف ىذه النصكص يظير أف  1مف قانكف اإلثبات المصرم 49نصت عميو المادة كيقابؿ ىذا النص ما 
 الطعف بالتزكير يمر بالمراحؿ اآلتية:

 التقرير بالطعن بالتزوير: :والً أ

 المنظكرة أماميا الدعكل،يبدأ الطعف بالتزكير بمذكرة )تقرير( يقدـ لدل قمـ كتاب المحكمة 
كالحكمة مف ىذا اإلجراء حتى يتمكف قمـ المحكمة مف معرفة أكصاؼ المحرر،كاتخاذ ما يمـز لمحفاظ 

 تعتبر دعكل التزكير قد رفعت. )التقرير( كبيذه المذكرة عميو،

كمف ثـ إذا كاف التزكير ماديا فانو يجب  يجب أف يتضمف التقرير مكاضع التزكير كميا،  
كىؿ كقع  أـ بتقميد التكقيع، . كىؿ تـ ذلؾ باإلضافة أـ بالتمزيؽ،(2)ح مكضع التزكير المادمإيضا

ختـ الطاعف لف كاف التكقيع بخاتـ فيؿ ىذه البصمة ا  ك  التزكير في صمب المكضكع أـ في التكقيع،
عف بالفعؿ بعد أف حصؿ مف يتمسؾ بالكرقة عمى الختـ بطريؽ الخفي أك بعد إدخاؿ الغش عمى الطا

 أك حصؿ عمييا في غفمة منو،أـ أف البصمة ليست بخاتمو.

                                                           
التزكير كتبيف في ىذا التقرير كؿ مكاضع  يككف االدعاء بالتزكير في أية مرحمة تككف عمييا الدعكل بتقرير في قمـ الكتاب، 1

ال كانت باطمو   .المدعى بيا كا 
ىك يمثؿ كؿ تغيير لمحقيقة في محرر، رسميا كاف أـ عرفيان، بطريقة مادية تترؾ أثران يدركو الحس كيمكف  كالتزكير المادم -2

أك  بالتعديؿأك  بالحذؼأك  الفني المتخصص سكاء كاف ذلؾ التغيير بالزيادةأك  مشاىدتو بالعيف المجردة لمشخص العادم
 باصطناع محرر ال كجكد لو في األصؿ كالحقيقة .
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فيجب إيضاح الكاقعة غير الصحيحة التي حصمت في صكرة  (1)أما أف كاف التزكير معنكيا 
 كاإلقرار الذم تعرض لمتحريؼ في المضمكف. كاقعة صحيحة،

عرضية أك كيجب أف ال تككف المذكرة مشركطة،فإذا تضمنت المذكرة شركطا احتمالية أك 
 .(2) احتياطية فإف لممحكمة أف ال تأخذ بيا كتسقطيا كتمضي نحك الفصؿ في الدعكل األصمية

كيجب أف تذيؿ المذكرة بتكقيع الطاعف أك ككيمو سكاء كاف ككيبل خاصا أك عاما،الميـ أف 
عف عمى كمف ثـ إذا لـ يكقع الطا يجيز ىذا التككيؿ كيرخص لمككيؿ اتخاذ إجراءات الطعف بالتزكير،

التقرير بتكقيعو أك كاف التككيؿ ال يجيز أك يرخص لمككيؿ القياـ بيذا العمؿ فإف التككيؿ ال يحدث 
 أثره.

ذا صيغت المذكرة صياغة مبيمة فإف دعكل التزكير الفرعية تككف غير قائمة بحسب أف  كا 
ف تمقاء نفسيا بسقكط المذكرة بيذا الشكؿ تككف باطمو،كال تقيد المحكمة في شيء كيجكز ليا أف تحكـ م

مف قانكف البينات الفمسطيني،مع مبلحظة أف لممحكمة  2 ؼ 59ادعاء الطاعف.حسب نص المادة 
دائما كمف تمقاء نفسيا أف تقضي برد كبطبلف أم مستند مقدـ في دعكل منظكرة أماميا حتى كلك لـ 

 .(3)يطعف عميو بالتزكير

مجرد كسيمة دفاع مكضكعية،فانو ال تثريب ىذا كلما كاف الطعف بالتزكير ككما سبؽ بيانو 
 عمى المحكمة كقؼ دعكل المكضكع حتى يفصؿ في الطعف بالتزكير.

 

 

                                                           

تغيير أف  كفيو يقتصر تغيير الحقيقة في المحرر عمي جعؿ كاقعة مزكرة في صكرة كاقعة حقيقية أم التزكير معنكمأما  -1
العيف، كىك بذلؾ شكمو، فبل يترؾ أثرا ماديا يدؿ عميو تدركو أك  الحقيقة يقع في معني المحرر كمضمكنو كظركفو، ال في مادتو

أم مف األمكر الخارجية التي تراىا العيف كتنكشؼ بيا حقيقتو،كبالتالي أك  كضعأك  متعمؽ في معني المكتكب كال عبلقة لو بالخط
 الظاىر لممحرر.أك  ىك يتضمف تشكيو مكضكع المستند كليس عمى تحريؼ الشكؿ

 .132محمد عابديف مرجع سابؽ ص -2
مف  59ككذلؾ نص الماده  .1980-04-15بتاريخ -1124صفحة رقـ  31مكتب فنى  44لسنة  0961 الطعف رقـ - 3

بتزكير السند في  يككف االدعاء-1كالتي نصت عمى " 2001لسنة  4قانكف البينات في المكاد المدنية كالتجارية الفمسطيني رقـ 
 ضع التزكير المدعى بيا"محكمة المكضكع، كيبيف فيو كؿ مكاإلى  أم مرحمة تككف عمييا الدعكل بطمب يقدـ
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 :التزوير مواقع عالنإ ثانيا:

لسنة  4مف قانكف البينات في المكاد المدنية كالتجارية رقـ  2ؼ 59نص الماده كذلؾ مف خبلؿ 
 .(2)مف قانكف اإلثبات المصرم  49كالذم يقابمو نص المادة (1)2001

كالغرض مف اإلعبلف ىك أف الطاعف قد ينشد في بعض األحياف تعطيؿ الفصؿ في الدعكل 
 3بإعبلف مذكرة شكاىد عف طريؽ المجكء إلى ىذا اإلجراء،كليذا أكجب المشرع السير في اإلجراءات

عبلنو يذا األمر،التزكير ليرد بذلؾ القصد عمى مف يفكر ب التزكير يتعيف أف يتـ خبلؿ  مكاقعمذكرة  كا 
مف قانكف البينات الفمسطيني كخبلؿ ثمانية أياـ  59جؿ الذم يمنحو القاضي حسب نص الماده ألا

مخالفة الميعاد المذككر  كيترتب عمى. التالية لتاريخ إيداع الطمب )التقرير( في قمـ كتاب المحكمة
 .دعاء بالتزكيرالسقكط ا

 بمعنى أف المشرع لـ يكجب عمى إعبلف مذكره شكاىد التزكير ،كلكف ىذا السقكط ليس كجكبيان 
الطعف بعد الميعاد سقكط االدعاء بالتزكير،بؿ ىي سمطة جكازية لممحكمة،كمف ثـ ليا أف تمنح  في

كعند  الذكر،ا لعدـ مراعاة الميعاد آنؼ ر جبل إلعبلف شكاىد التزكير إذا رأت أف ىناؾ مبر االطاعف 
عبلف البعض في الميعاد دكف البعض اآلخر فبل يؤدم عدـ اعبلف الباقيف في  تعدد المطعكف ضدىـ كا 

 الميعاد إلى سقكط االدعاء لعدـ جكاز تجزئة مكضكع الدعكل.

ياـ في القانكف أكخبلصة القكؿ أف المكعد الذم يحدده القاضي كفؽ القانكف أك مكعد الثمانية 
نما ىك مكعد تيديدم ضبطي لضبط اإلجراءات كضماف عدـ المماطمة.إا المصرم ليس مكعد  لزاميا كا 

                                                           

جراءات التحقيؽ.أف  يجب عمى المدعي بالتزكير -1  يعمف خصمو بمذكره يبيف فييا مكاضع التزكير كا 
جراءات التحقيؽ التي أف  يجب -2 يعمف مدعي التزكير خصمو في الثمانية اياـ التالية لمتقرير بمذكره يبيف فييا شكاىد التزكير كا 

ال جاز الحك وإثباتيطمب   ـ بسقكط ادعائو.كا 
  2001لسنة  4مف قانكف البينات رقـ  59كيمكف تعريؼ شكاىد التزكير عمى ضكء نص الماده  3
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دعاء كيجب أف تتضمف مذكرة التزكير عمى مكاطف التزكير كمكاضعو كالشكاىد التي تؤيد اإل
كقد قضت محكمة  دعاء.كذلؾ بذكر الكقائع كالظركؼ كأكجو الثبكت االخرل التي تعضد كتؤيد ىذا اإل

 .(1)النقض المصرم ما يؤيد ما تكصمنا اليو 

 تسميم المحرر المطعون عميو بالتزوير وايداعو قمم المحكمة ثالثا:

يداعو قمـ المحكمة أمر يصاحب طمب الطعف  إف تسميـ المحرر المطعكف عميو بالتزكير أكا 
 4ي المكاد المدنية كالتجارية رقـ مف قانكف البينات ف 60بالتزكير كيبلزمو كذلؾ كفقا" لنص المادة 

الفمسطيني كالتي تنص عمى أف )عمى مدعي التزكير تقديـ السند المطعكف فيو إلى  2001لسنة 
كاف السند قد قدـ لممحكمة كجب إيداعو لدييا  فّ إف أك صكرتو المعمنة إليو، المحكمة أف كاف تحت يده،

ضياع أك السرقة أك العبث بو مف ذكم المصمحة كعدـ تسميمو لمف قدمو( كذلؾ ليككف في مأمف مف ال
كقد نصت (2)1968لسنة  25(مف قانكف اإلثبات المصرم رقـ 50كىذا مكافؽ لما نصت عميو الماده )

إذا كاف السند المدعى بتزكيره تحت يد الخصـ -1مف ذات القانكف الفمسطيني عمى انو" (60المادة )
اذا امتنع الخصـ عف -2بذلؾ يجكز أف تأمر بضبطو. جاز لممحكمة أف تكمفو بتسميمو فإف لـ يقـ

                                                           

أف  عمى 279فنصت المادة  284، 282، 280، 279قانكف المرافعات المصرم قد تعرض ألدلة التزكير فى المكاد أف  -1
دعكاه فى خبلؿ ثمانية أياـ مف تاريخ تقرير  إثباتخصمو األدلة التى يرتكف عمييا فى إلى  يعمفأف  مدعى التزكير يجب عميو

مضى الميعاد المذككر ك لـ يفعؿ إذا  عمى أنو 280. ك نصت المادة ثباتالطعف بالتزكير مع تكميؼ خصمو بالحضكر ألجؿ اإل
ما يككف إال   تقبؿ مف األدلة فى دعكل التزكيرالمحكمة الأف  عمى 282المدعى ذلؾ جاز الحكـ بسقكط دعكاه. ك نصت المادة 

بكاسطة أما  ياإثباتقبمت المحكمة أدلة التزكير تأمر بإذا  عمى أنو 284يا. ك نصت المادة ثباتمتعمقان بيا ك جائز القبكؿ بالنظر إل
تزكير التى عنتيا ىى الكقائع أدلة الأف  بياتيف الطريقتيف معان.ك المستفاد مف ىذه النصكصأك  بحصكؿ التحقيؽأك  أىؿ الخبرة

ان إثباتقرائف الحاؿ ك األمارات التى ال تقـك عمى كقائع يتدافعيا الخصـك أما  دعكل التزكير. إثباتالمتعمقة بالدعكل ك المنتجة فى 
لة التزكير ال أنيا ال تعتبر أدلة بالمعنى السالؼ بيانو، فما يرد منيا بيف أدإال  كانت تصح حجةعمى التزكيرأف  =ك نفيان فيى

 يرجأ النظر فيوأف  رفض، بؿ يجبأك  يككف محبلن لحكـ مف القاضى بقبكؿأف  يجرل عميو ما يجرل عمى ىذه األدلة، ك ال يجكز
ستبعاد ليا االحكـ بقبكؿ تمؾ األدلة يككف مف تحصيؿ الحاصؿ، كالحكـ برفضيا ىك ألف  حيف الفصؿ فى مكضكع التزكير،إلى 

ز لككنيا مف عناصر الدعكل التى ينظر فييا عند النظر فى مكضكع التزكير عمى ذلؾ فإذا قبمت المحكمة كحدىا، ك ىذا غير جائ
يككف مف أف  مف أدلة التزكير الكاردة فى صحيفة الدعكل دليبلن كاحدان ك أمرت بتحقيقو ك أبقت الفصؿ فيما عداه مما ال يعدك

ستخمصتو مف التحقيؽ مضافان إليو اما إلى  زكير الكرقة، مستندة فى حكمياأمارات التزكير، ثـ قضت بعد التحقيؽ ك المرافعة بت
تمؾ القرائف ك األمارات التى كاف قد ساقيا مدعى التزكير فى صحيفة إعبلف أدلتو، فإنيا بذلؾ ال تككف قد أخطأت فى تطبيؽ 

ع صفحة رقـ 5عمر مجمكعة  15لسنة  0122الطعف رقـ -1946/2/7ؽ،جمسة 15لسنة  1الطعف رقـ --القانكف.
 .1946-10-17بتاريخ 219

كاف تحت يد فإف  يسمـ قمـ الكتاب المحرر المطعكف بيا كاف تحت يده،أك صكرتو المعمنو اليوأف  عمى مدعي التزكير -2
 يداعو قمـ الكتاب.إالكاتب كجب أك  المحكمة
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إثبات  (51كىك ما يكافؽ مضمكنو نص المادة ) تسميـ السند كتعذر ضبطو اعتبر السند غير مكجكد"
 (.1)مصرم 

كبطبيعة الحاؿ فإف المستند )المحرر(المطعكف عميو بالتزكير قد يككف في حيازة الطاعف أك 
الطاعف كجب عميو تسميمو لقمـ المحكمة،كما يجرم عميو العمؿ ىك المطعكف ضده فإف كاف في حيازة 

نني كما بيا مف شكائب ثـ يكدع خزينة المحكمة. الكرقة، تحرير محضر إيداع يذكر فيو أكصاؼ  كا 
ناشد المشرع الفمسطيني أف يضع نصا بيذا الخصكص بحسب انو كاف كاف العمؿ قد جرل عمى ذلؾ أ

 يسعفو أك ينظمو. تشريعيان  فانو ليس ليذا اإلجراء نصان 

إذا كانت الكرقة المطعكف عمييا في حيازة المطعكف عميو فانو يجكز لرئيس المحكمة بعد  أما
اطبلعو عمى طمب )تقرير(الطعف بالتزكير أف يكمؼ احد المحضريف بمطالبة المطعكف ضده بالمحرر 

 .(2)ف كاف بحكزتو......الخ إ

 محكمة النقض المصرية بيذا الخصكص. مبادئ قرارات كىذ ما نصت عمية إحدل

 52مف المقرر فى قضاء ىذه المحكمة أف مناط قبكؿ اإلدعاء بالتزكير عمى ما تقرره المادة 
في النزاع، فإف كاف غير ذم أثر في   ، أف يككف منتجا1968لسنة  25مف قانكف اإلثبات رقـ 

تبحث شكاىده أك تحققيا، إذ مف مكضكع الدعكل تعيف عمى المحكمة أف تقضى بعدـ قبكلو دكف أف 
 نتيجة ما فى مكضكع الدعكل، ككانت  ن العبث تكميؼ الخصكـ بإثبات ما لك ثبت بالفعؿ ما كاف منتجا

الطاعنة تستيدؼ مف ىذا اإلدعاء النيؿ مف أمر التقدير سند المطعكف عميو األكؿ في التنفيذ بالمنازعة 
ألمر، كىك ما يمتنع قانكنان عمى الطاعنة بعد أف فكتت في مدل التزاميا أصبلن باألتعاب مكضكع ىذا ا

ميعاد التظمـ منو كأصبح نيائيان تحكؿ حجيتو دكف بحث ما يمس مكضكعو، فإف النعي عمى الحكـ 
 .(3)االستدالؿ ال يككف في محمو المطعكف فيو باإلخبلؿ بحؽ الدفاع ك الفساد في

                                                           

يكمؼ فكرا احد المحضريف بتسميـ ذلؾ أف  كاف المحرر تحت يد الخصـ جاز لرئيس الجمسو بعد اطبلعو عمى التقريرإذا  -1
كال يمنع ىذا مف  ذا امتنع الخصـ عف تسميـ المحرر كتعذر ضبطو اعتبر غير مكجكد،إأك بضبطو كايداعو قمـ الكتاب. ف المحرر

 امكف.أف  ضبطو فيما بعد
 .1980-04-15بتاريخ 1124صفحة رقـ  31مكتب فنى  44لسنة  0961 الطعف رقـ -2
 .1980/4/15ؽ، جمسة  44لسنة  961 الطعف رقـ -3
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 في تحقيق الخطوط في ىذه الدعوى؟ ةالوسائل المعتمد

عندما يتـ رفع دعكل تحقيؽ الخطكط االصمية كفؽ االجراءات الكاجب اتباعيا اماـ المحكمة المختصة 
عمى مكاقؼ المدعى عميو اثناء نظر الدعكل كبناءا عمى  بنظرىا،يتـ تحديد مسار ىذه الدعكل بناءن 
 كما في الفصؿ الثالث.مف عدة صكر كىي  مكقؼ المدعى عميو يتخذ المدعي مكقفان 
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 :الفصل الثالث

________________________________________________________

 :الحكم في دعوى صحة التوقيع

ال تخرج عف أحد  ،دعكلأم  فأطريقة نظر دعكل صحة التكقيع شأنيا شأف  لقد تبيف لنا
 ،ال يحضرأك  يحضر المدعى عميو كيقر بصحة التكقيع عمى السند العرفي أف أكليما ،احتماليف
كلكؿ حالة مف الحاالت  ،.... الخ.إمضاءأك  مف خط إليويحضر كينكر ما ىك منسكب أف  كالثاني

اؿ حضكر المدعى عميو كسككتو كقد احتم إلى باالضافة،الحكـ في الدعكل إصدارحكميا كأثرىا في 
كالتي نصت 2001( لسنة 4قانكف البينات في المكاد المدنية كالتجارية رقـ )مف  55ضحت الماده ك أ

لـ ينسبو أك  لـ ينكرهأك  سكت المدعي عميوإذا  يعتبر المحرر معترؼ بو-2في الفقرة الثانية منيا "
 لسكاه"

كنتعرض في ىذا الفصؿ لثبلثة مباحث المبحث االكؿ اصدار الحكـ في الدعكل كالمبحث 
 عمى الحكـ في الدعكل كالمبحث الثالث الطعف في الحكـ . ةثار المترتبالثاني اآل
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 :صدار الحكم في الدعوىإ :ولالمبحث األ 

حد أخرل ال تخرج عف أدعكل أم  إف طريقة نظر الدعكل بصحة التكقيع شأنيا شأف
يحضر أف  :كثانييما ،ال يحضرأك  يحضر المدعى عميو كيقر بصحة التكقيعأف  اكليما ؛احتماليف

كلكؿ حالة مف الحالتيف حكميا في  ،بصمةأك  ختـأك  امضاءأك  كينكر ما ىك منسكب اليو مف خط
 :اصدار حكـ المحكمة عمى ما يمي

 كأعبلنو إعدـ حضكره رغـ تماـ  كأحضكر المدعى عميو كاقراره بصحة التكقيع :الحالة االولى
 .تبميغو()

 55مف قانكف البينات الفمسطيني المذككر سابقا فقد نصت المادة  56نص المادة  إلى ضافةباإل 
اثبتت المحكمة اقراره  ،حضر المدعى عميو كاقر بصحة السندإذا  -1)مف ذات القانكف عمى انو 

لـ أك  سكت المدعى عميوإذا  يعتبر المحرر معترؼ بو -2 ،كتككف جميع المصركفات عمى المدعي
ليو إكالسند العرفي يعتبر حجة عمى مف كقعو ما لـ ينكر ما ىك منسكب  )"(1)(بو لسكاهلـ ينسأك  ينكره

ليو كلـ إبصحة ما نسب  قراران إبصمة عند اطبلعو عميو، كيعتبر سككتو أك  ختـأك  مضاءإأك  مف خط
خركج قرارا فيو إصكؿ الممغى فقرة مماثمة، كىذا النص الصريح عمى اعتبار السككت يتضمف قانكف األ

ردنية في قراراىا رقـ ليو محكمة التمييز األإصؿ القائؿ ال ينسب لساكت قكؿ، كىك ما ذىبت عمى األ
ذا لـ ينكر المدعى عميو تكقيعو عمى السند المبرز عند ابرازه فانو يعتبر إ“حيث جاء فيو  121/84

ف أالقكؿ ب إلى اتجاه كاختمؼ الفقو في مكقؼ القاضي مف السككت فذىب،مسمما باف التكقيع ىك تكقيعو
عمى صدكر السند ممف كقعو كاالمر  ةاعتباره قرين إلى خرآالسككت يعادؿ االعتراؼ كذىب اتجاه 

مف قانكف  16تاييد ىذه الكجية في تفسير المادة  إلى متركؾ لسمطة القاضي، كىناؾ مف يذىب
 إثباتة قانكنية بسيطة يمكف البينات الفمسطيني في اعتبار السككت قرينةقانكنية ال قضائية كىي قرين

 .عكسيا

أف  خذ بو في ظؿ قانكف لـ يرد فيو نص صريح عمىىذا الرأم ممكف األأف  الباحثعتقد ي 
في المكاد في ظؿ النص الكاضح في قانكف البينات ذلؾ أنو ك السككت يعتبر اقرارا بصحة ما نسب اليو 

                                                           
البياف إلى  ساكت قكؿ كلكف السككت في معرض الحاجةإلى  "ال ينسب 67كىذا ما نصت عميو مجمة االحكاـ العدلية في الماده  1

ككذلؾ سميـ الباز شرح المجمو  78ص1977 5ط -1ج–المكجز في شرح القانكف المدني –يعتبر قبكال (" عبد المجيد الحكيـ 
 .اليو السند " كحالة سككت الشخص المنسكب60كص 59 ص-3ط



 

58 
 

القكؿ بتحميبلت غير ما كرد في صريح ال يمكف  2001لسنة  4رقـ  الفمسطيني المدنية كالتجارية
النص، سيما كاف النص الفمسطيني نقؿ عف النص المصرم كاف االضافة المتعمقة بالسككت ىي 

ينكر صراحة ما ىك منسكب اليو بشكؿ قاطع أف  اضافة قصد منيا جعؿ مف يحتج عميو بسند عرفي
التالي قرينة قانكنية قاطعة كليست كىي ب ،مع صراحة النصاذ ال مجاؿ لمقياس كالتقدير  ال لبس فيو

 .بسيطة

أك  خذان بإقرار المدعى عميو الصريحأففي ىذه الحالة تقضي المحكمة بصحة التكقيع سكاء 
مف  46سككتو )كىذا ما نصت عميو ايضا المادة أك  الضمني بصحة التكقيع في حالة حضكره كاقراره

ديـ المدعي قيدفع الدعكل المقامو عميو بعد تنو لـ يحضر كلـ أل،  (المصرم السابؽ ثباتقانكف اإل
كالكرقة العرفية تعتبر  ،المدعى عميو إلى الدليؿ عمى دعكاه بانو قدـ كرقو عرفيو عمييا تكقيع منسكب

بصمة كىذا ما أك  مضاءإأك  مف كقع عمييا ما لـ ينكر صراحة ما ىك منسكب اليو مف خطمصادرة 
يعتبر  -1كلى عمى )لفمسطيني كالتي نصت في فقرتيا األالبينات امف قانكف  16يفيـ مف نص المادة 

بصمة أك  ختـأك  امضاءأك  السند العرفي حجو عمى مف كقعو ما لـ ينكر ما ىك منسكب اليو مف خط
كىك ما يتطابؽ تماما مع نص المادة  (قرارا بصحة ما نسب اليوإكيعتبر سككتو  ،عند اطبلعو عميو

 .(1)مصرمال ثباتمف قانكف اإل 14

مف قانكف البينات الفمسطيني كالتي تقابؿ  56النص الذم جاءت بو المادة أف  كيرل البعض
لـ يحضر المدعى عميو حكمت المحكمة في غيبتو إذا  المصرم عمى انو ثباتمف قانكف اإل 47المادة 

جراء تحقيؽ كفي ىذا خركج عمى إالخصـ عمى المحرر بغير  إلى مضاء المنسكباإلأك  بصحة الخط
 ماـ المحكمة ال يمنع مف الحكـ لصالحوأالمبادئ العامة التي تقضي بأف عدـ حضكر المدعى عميو 

 . (2)ثبت لدل المحكمة عدـ احقية المدعي في دعكاهإذا 

(لسنة 4( مف قانكف البينات في المكاد المدنية كالتجارية رقـ )56كيتبيف مف نص الماده )
في االستئناؼ  ة(بياف المشرع الفمسطيني كمف قبمو المشرع المصرم قد خرج عف القكاعد العام2001)

( كالتي اجازت 2001( لسنة )2المنصكص عمييا في قانكف اصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ )
قيمة  حكاؿ كميما كانتفي جميع األ،استئناؼ االحكاـ الصادره في حالة عدـ حضكر المدعى عميو

                                                           
 كما بعدىا.  166مكسكعو الدفكع المدنية في ضكء القضاء كالفقو تأليؼ شريؼ الطباخ بالنقض االدارية كالعميا ص  - 1
 . 139حامد عكاز طبعة ثالثة ص ك لممستشار عز الديف الديناصكرم  ثباتالتعميؽ عمى قانكف اإل - 2
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بالطعف في حالة غياب المدعى عميو تككف باالعتراض  ةالمختص ةالقكاعد العام فّ أب عممان  ،الدعكل
أك  صحة التكقيع إثباتف ىذا الخركج عف القكاعد العامو فقط في دعكل إف ،كليس الطعف باالستئناؼ

مف (56)المادهما يسمى بدعكل تحقيؽ الخطكط االصمية كىك ناتج عف تطبيؽ النصكص الكارد في 
( 44) ة)كمعطكفة عمى نص الماد1(2001(لسنة )4المكاد المدنية كالتجارية رقـ ) قانكف البينات في

 .ختمو"أك  تخمؼ الخصـ الذم انكر امضاءهإذا  مف ذات القانكف كالتي نصت

مف المنسكب اليو  إقراررفع دعكل صحة التكقيع ىي لغاية الحصكؿ عمى أساس  حيث إفّ ك 
ببصمتو بغض النظر عمى االلتزاـ الكارد بو كاستحقاؽ ادائو أك  بختموأك  مضاءهإأك  بخطو نوأالسند ب

 .مف قانكف البينات الفمسطيني 54كذلؾ كفؽ نص المادة رقـ 

 بختموأك  بإمضائوأك  يختصـ مف المنسكب اليو السند يقر بانو بخطوأف  )يجكز لمف بيده سند عرفي
جراءات باإل ةصميأارد بو غير مستحؽ االداء كيككف ذلؾ بدعكل ببصمتو كلك كاف االلتزاـ الك أك 

 .المعتد بو كأساس لمحكـ في دعكل صحة التكقيعاإلقرار  بيف صكرة كشركطنأف  فانو يتعيف(،المعتادة

 بطرؽو إثبات يجكز إذ بيا المتعمؽ القانكني التصرؼ بطبلف تعني ال التكقيع صحة عدـ إثباتأف  كما
 .القانكف يجيزىا أخرل كسيمة بأمأك  كاليميف كاإلقرار القانكف يجيزىا التي ثباتاإل

 :في دعوى صحة التوقيعاإلقرار  شروط

 صحة التكقيع يجب إثباتفي دعكل  وساسألمحكـ عمى  ان صالح كامبلن  دليبلن اإلقرار  لكي يعد
 :تتكقر فيو الشركط اآلتيةأف 

 . (الدعوى )المدعى عميومباشرة من الخصم في اإلقرار  يصدرأن  :اوال

 .(2)ا عميو(معمؿ قانكني مدعى بأم منيأك  ةفاالقرار ىك )اعتراؼ الخصـ بكاقع

أك  عف المدعى عميو نفسو شخصيا بصفتو خصما في الدعكليصدر اإلقرار أف  كلذلؾ ال بد
الخصـ في الدعكل ىك الذم يممؾ ألف  كىذا شرط طبيعي ،قرارممف ينكب عنو كيككف لو حؽ اإل

                                                           
 الختـأك  االمضاءأك  مى "اذا لـ يحضر المدعى عميو بغير عذر مقبكؿ حكمت المحكمة في غيبتو بصحة الخطكالتي نصت ع 1

 البصمة،كيككف الحكـ قاببلن لمطعف في جميع االحكاؿ(أك 
 . 2001لسنة  4مف قانكف البينات في المكاد المدنية كالتجارية الفمسطيني رقـ  115نص المادة  - 2
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كعميو ال يعد ما  ،البصمةأك  الختـأك  االمضاءأك  بالكاقعة المدعى بيا كىي صحة التكقيعاإلقرار 
 .(1)نما ىك شيادةا  ك  راقراإس خصما في الدعكل مف كقكع كاقعو يذكره شخص لي

كتطبيقا لذلؾ فقد قضت محكمة التمييز االردنية  ،حتى كاف كاف المقر طرفا في السند العرفي
 .(2)قرار في سند الككالة(كاف الككيؿ مفكضا باإلإذا  إال الككيؿ بديف عمى المككؿ ال يصحقرار إ)اف 

 الختمأو  الخطأو  مضاءاإلأو  التوقيعة وىي ىنا واقع :عمى الواقعة القانونيةاإلقرار  ينصبأن  :ثانيا
ينصب عمى قرار ىك اعتراؼ الخصـ بكاقعة قانكنية مدعى بيا عمى المقر، فيك فاإل، البصمةأو 

تككف أف  يمكف ثباتلئل كؿ كاقعة تصمح محبلن حيث إّف ك  ،ثباتالكاقعة القانكنية كالتي تككف محبل لئل
يا في دعكل صحة التكقيع إثباتينصب عمى الكاقعة المراد أف اإلقرار  قرار فإنو يتعيف عمىمحبل لئل

 .البصمةأك  التكقيع ككذلؾ الختـأك  مضاءاإلأك  كىي كاقعة الخط

كاف  ،(3)نو اخبار عف حؽأبردني عندما كصؼ اإلقرار المشرع األأف  كىنا تجدر المبلحظة
المدعي يدعي بحؽ لو أف أساس  عمىإال  ف ىذا االصطبلح ال يعد صحيحاأل ،كصفا تعكزه الدقة

قر المدعى عميو بحؽ أفإذا  ،(4)عمى الكاقعة التي ىي مصدر لمحؽ ئوكيستند في ادعا ،عمى خصمو
بالكاقعة التي استند عمييا  ؼيتضمف االعترااإلقرار  أف ذلؾ ،قر بحؽأنو إيقاؿ أف  يمكفالمدعي 

مف قانكف  115في المادة المشرع الفمسطيني عرؼ اإلقرار أف  كلذلؾ نجد ،المدعي في ادعائو بالحؽ
الخصـ قرار ىك اعتراؼ )اإلبأنو  2001لسنة 4رقـ  البينات في المكاد المدنية كالتجارية الفمسطيني

خذ بو المشرع المصرم في أكذلؾ عمى غرار ما  (منيما عميو مأب ىعمؿ قانكني مدعأك  بكاقعة
 المصرم ثباتمف قانكف اإل 103)عرفت المادة  ثباتمف قانكف اإل 103في المادة اإلقرار  تعريؼ
ير بالدعكل ثناء السأماـ القضاء بكاقعة قانكنية مدعى بيا عميو كذلؾ أنو اعتراؼ الخصـ أباإلقرار 

 المتعمقو بيذه الكاقعة( 

 قرار بصحةمام القضاء في دعوى صحيحة بصحة التوقيع فال يعتد باإلأاإلقرار  يصدرأن  يجب :ثالثا
مف قانكف  116حكاـ المادة أب خرل غير دعكل صحة التكقيع عمبلن أصدر في دعكل إذا  التكقيع

                                                           
 . 165ص  1982في المكاد المدنية كالتجارية طبعة االسكندرية  ثباتد.تكفيؽ حسف فرج قكاعد اإل - 1
 . 445ص  2000، طبع 4االجتياء القضائي ج  1992سنة  511ص  1095/91رقـ القرار  - 2
 مف قانكف البينات االردني )االقرار ىك اخبار االنساف عف حؽ عميو آلخر.  114نص المادة  - 3
 . 194شرح احكاـ قانكف البينات االردني عباس العبكدم ص - 4
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غير اإلقرار  يعتبر :(2)قضت ةردنيالتمييز األمحكمة أف  كتطبيقا لذلؾ نجد ،(1)البينات الفمسطيني
 مف قانكف البينات التي تشترط في 45حكاـ المادة خرل كفقا ألأحصؿ اإلقرار في قضية إذا  قضائي
 بو. اإلقرار  ماـ المحكمة المختصة بالنزاع عمى ما حصؿأيككف أف اإلقرار 

 .ظاىر الحال ذبوال يكأن  عمى المقرةحجصبح لاإلقرار  يشترط في :رابعا

عمى قرار القضائي حجة البينات الفمسطيني )اإل قانكفمف  117نصت عمى ىذا الحكـ المادة 
مف  وكذبو بما تستخمصأك اإلقرار  كتستدؿ المحكمة عمى صحة (.و ظاىر الحاؿبـ يكذالمقر مال

أف  كذلؾ كأف يقر ،(3)المستندات المقدمة مف الخصكـ كمف الظركؼ كالمبلبسات المحيطة بالدعكل
بياـ يده اليمنى مبتكر قبؿ إأف  البصمة المكجكدة عمى المحرر ىي بصمة ابياـ يده اليمنى في حيف

 .تاريخ البصمة الثابت

 .الشروط العامة لمتصرف القانونياإلقرار  تتوافر في أن :خامسا

 كلذلؾ يشترط في المقر .المقر إرادةمنفردة ىي  بإرادةيتـ  اقانكنبو عترؼ الماإلقرار  حيث إفّ  
كال يصح  ،المجنكف كالصغير ك السفيو كالمعتكه بإقرارفبل يعتد اإلقرار  يككف عاقبل غير مجبر عمىأف 

كال يشترط في المقر لو تمتعو باالىمية الكاممة  ،كالقكاـ عمييـ أكصيائيـ أك أكليائيـقرار إعمى ىؤالء 
حكما كمعمكما كقت أك  تكقيع شخصا مكجكدا حقيقةيككف المقر لو في دعكل صحة الأف  نما يشترطا  ك 

 . (4)صدكر االقرار

 :حضور المدعى عميو وانكاره الحالة الثانية :ثانيا

 2001لسنة  4رقـ مف قانكف البينات في المكاد المدنية كالتجارية الفمسطيني  57تنص المادة 
البصمة يجرم التحقيؽ طبقا لمقكاعد أك  الختـأك  االمضاءأك  عمى انو )اذا انكر المدعى عميو الخط"

رقـ المصرم  ثباتمف قانكف اإل 48كىذا مطابؽ لنص المادة  (المنصكص عمييا في المكاد السابقة

                                                           
اإلقرار  الفمسطيني عمى انو )يككف 2001لسنة  4مف قانكف البينات في المكاد المدنية كالتجارية رقـ  1ؼ  116نصت المادة  - 1

 العمؿأك  المتعمقو بيذه الكاقعةالعمؿ المدعى بو اماـ القضاء اثناء السير في الدعكل أك  تـ االعتراؼ بالكاقعةإذا  قضائيا
 .447ص  2000االجتياد القضائي الجزء الرابع  1994سنة  336ص  220/93رقـ القرار  - 2
في المكاد المدنية  ثباتقانكف اإل –محمد عبد المطيؼ  334ص  1998الشرعية الطبعة الثالثة  ثباتطرؽ اإل –احمد ابراىيـ  - 3

 . 243ص  1970كالتجارية الجزء االكؿ 
 . 196عباس العبكدم مرجع سابؽ ص  - 4



 

56 
 

 نوأالمصرم عمى  ثباتمف قانكف اإل 48)نصت المادة ذاتو التي نصت عمى الحكـ 1968لسنة  25
لمقكاعد  صبع فيجرم التحقيؽ طبقان اإلبصمة أك  الختـأك  مضاءاإلأك  انكر المدعى عميو الخطإذا 

 المتقدمة(

كالقكاعد التي تشير الييا المادة سالفة الذكر ىي القكاعد كاالجراءات المنصكص عمييا في 
كذلؾ باف يحرر محضر تبيف فيو حالة المحرر  ،مف قانكف البينات الفمسطيني 53 إلى 40المكاد مف 

كيجب تكقيع المحرر ذاتو مف ،كاكصافو بيانا كافيا كيكقعو رئيس الجمسة ككاتب المحكمة كالخصكـ
 الفمسطيني في المكاد المدنية كالتجارية مف قانكف البينات 41)المادة  كقد نصت،رئيس الجمسة كالكاتب

 -2 .نات كافية بحالة السند كاكصافوامحضر الدعكل بي يدرج في-1) نوأ(عمى  2001لسنة 4رقـ 
بسماع أك  كيتـ التحقيؽ بالمضاىاة (.يكقع المحضر كالسند مف رئيس المحكمة كالكاتب كالخصكـ

فإف  كاف الطعف عمى بصمة االصبعإذا  يراعى انو في حالة ماأف  بكمييما معا عمىأك  الشيكد
جراء التحقيؽ إكالمحكمة ليا كامؿ الحرية في  ،المعتمدالتحقيؽ يتـ عف طريؽ خبير البصمات 

أك  معرفة صحة التكقيع سكاء عف طريؽ التحقيؽ إلى كىي الكصكؿ ةلمغاي ةبالطريقة التي تراىا محقق
 إلى تقكـ ىي باجراء التحقيؽ بالمضاىاة دكف حاجةأف  مكانيتياإالمحكمة في أف  بؿ ،(1)المضاىاة
ىؿ الخبرة بشرط بياف أ إلى كاف االمر كاضحا جميا ال يحتاجإذا  مكانيتياإرأت ذلؾ في إذا  ندب خبير

 .(2)عمىالمحكمة ىي الخبير األأف  الظركؼ كالقرائف التي استندت الييا في ذلؾ باعتبار

صحة السند  إثباتجاز أغمب القكانيف العربية كالقانكف المصرم كالمبناني أأف  إلى كىنا نشير
 ،ىؿ الخبرةبكاسطة أأك  جراء المضاىاة مف قبؿ المحكمة نفسياإبما إ العادم الذم ينكره مف نسب اليو

 ان تككف الشيادة بمفردىا طريقأف  القكانيف قبمت في ىذا المجاؿأك أف  بكمييماأك  بشيادة الشيكدأك 
تككف أف  بياـ عمى السند ال تعدكبكضع بصمة اإلأك  كتابة االمضاءأف  لممضاىاة ذلؾ باعتبار ان خاص

كمف ضمنيا الشيادة كالقرائف كالمقصكد مف سماع  ثباتيا بكافة طرؽ اإلإثباتكاقعة مادية مما يجكز 
بصمات االبياـ كيجكز سماع أك  االمضاء إثباتالشيكد ليـ عمـ بالسند كمكضكعو فيما يتعمؽ ب

ف أك  ،خربعض معالميا دكف البعض اآلد كضحت مضاء قاإلأك  بياـكانت بصمة اإلإذا  الشيكد

                                                           
الناشر المكتب  2007ط  –الخطكط كتحقيقيا كاالدعاء بالتزكيرىا إنكار  –رئيس محكمة االستئناؼ –عبد الحميد المنشاكم  -1
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كتقتصر شيادة الشيكد  (1)يجاباإأك  اسفرت عنو المضاىاة سمبأسماع الشيكد ىنا ىك كسيمة لتعزيز ما 
التكقيع قد صدر منو  فّ أالخصـ المنكر ب إلى التكقيع المنسكبأك  عمى الكاقعة المادية فقط كىي الخط

حقيقة الشركط المدكنة في السند كالغاية مف ذلؾ ىك  إثباتأك  التعاقد ذاتو إثباتكال يجكز  ،ـ الأ
يثبت في أف  نكره خصموأكىي عدـ تمكيف مف يتمسؾ في سند  ثباتتطبيؽ القاعدة العامة في اإل

 ."(2)حكاؿ التي يجكز فييا ذلؾ قانكنا بالنسبة لمتصرؼ القانكني المدكف بياالشيادة في غير األ

أك  بتحقيؽ الطعف عمى المحرر سكاء عف طريؽ التحقيؽ صدار المحكمة قراران إكفي حالة 
يشمؿ منطكؽ القرار الصادر بذلؾ عمى البيانات المنصكص عمييا في المادة أف  فيجب ة،المضاىا

مف البينات يشتمؿ قرار المحكمة القاضي بالتحقيؽ  42)مادة  ،(3)مف قانكف البينات الفمسطيني 42
تحديد اليكـ كالساعة المذيف  -2المحكمة التحقيؽ بالمضاىاة  رأتإذا  كثرأأك  تعييف خبير -1:عمى

يداع السند المقتضى تحقيقو بالمحكمة بعد بياف حالتو عمى الكجو المبيف إ -3.ا التحقيؽميككف فيي
 (مف ىذا القانكف 41بالمادة 

البصمة أك  مضاءاإلأك  الخطأف  إلىأما  تفرغ المحكمة مف اجراء التحقيؽ تنتييأف  كبعد
 .(4)التكقيع غير صحيح فتقضي برفض الدعكلأف  إلى تنتييأف  ماا  ك  ،سميمة فتحكـ بصحتيا

 صحة التوقيع إثباتاآلثار المترتبة عمى دعوى  :المبحث الثاني

الحكـ الصادر في دعكل فإف  كما تبيف معنا -:اآلثار المترتبة عمى الحكـ في دعكل صحة التكقيع
حكما بصحة أك  تزكيرهأك  حكما برد الدعكل لعدـ صحة التكقيعيككف أف  صحة التكقيع ال يعدك

 .ا مف حاالت مبالدراسة اآلثار المترتبة عمى كبل الحالتيف كما يتفرع عني سنتناكؿالتكقيع، ك 

كآثار الحكـ  ،ر الحكـ مف ناحية الحجيةاآث-:ستة آثار رئيسية كىي  حكؿدراستنا  تتمحكرك 
ناحية التسجيؿ، كآثار الحكـ عمى السند العرفي شكبلن كمكضكعان،  مف ناحية النفاذ، كآثار الحكـ مف

 كالرسكـ كالمصاريؼ، كأخيرا مف ناحية التقادـ.


                                                           
 42"ص1975االدلة الكتابية بيركت أك  حسيف المؤمف المحررات 1
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 اوال: حجية الحكم:

التصرؼ الكارد  إلى دتاف دعكل صحة التكقيع كما سبؽ القكؿ ىي دعكل ذات طبيعة تحفظية ال تم
الحكـ فإف  تقتصر فقط عمى التكقيع، كبالتاليبؿ  ،البطبلفأك  في الكرقة العرفية مف حيث الصحة

 التصرؼ الكارد في الكرقة إلى ثرهأكال يمتد  ،الصادر بصحة التكقيع تقتصر حجيتو عمى صحة التكقيع
 .(1)صحة االلتزامات بيف طرفي العقد الناشئة عنو إلىأك 

دعكل صحة التكقيع ليست سكل دعكل ف إ كقد قضت محكمة النقض المصرية بأف: "
بطبلنو كتقتصر حجية الحكـ أك  تحفظية دكف التعرض لمتصرؼ الكارد في الكرقة مف حيث صحتو

ذا التـز  إلى الصادر فييا عمى صحة التكقيع كال يتعدل أثره صحة االلتزامات الناشئة عف العقد، كا 
عمى غير  لـ يرد عمى ما جاء بيذا السبب كيككف النعي بوأف  الحكـ المطعكف فيو ىذا النظر فبل عميو

عدل الحكـ الصادر بصحة التكقيع تقتصر حجيتو عمى صحة التكقيع كال يت بأف كما قضت ،(2)" أساسن 
 .(3)تزامات الطرفيف الناشئة عف العقدالصحة  إلى أثره

كما يعتبر الحكـ بصحة التكقيع بصفتو النيائية حجة عمى الكافة فيما يتعمؽ بالتكقيع، عمى أنو 
 .يجكز لغير الخصـك في الحكـ تقديـ الدليؿ العكسي حيث ال يكجد نص يقضى خبلؼ ذلؾ 

كيفيد ىذا الحكـ حجة قاطعةى عمى الخصكـ فيما فصؿ فيو مف حيث صحة التكقيع، كال يجكز 
تتغير صفاتيـ أف  مف يخمفيـ دكفأك  في نزاع قاـ بيف الخصـك أنفسيـ تمؾ الحجية نقضي قبكؿ دليؿ

 .(4)كيتعمؽ بالحؽ ذاتو محبلن كسببان 

دعكل تحقيؽ الخطكط أك  حجية الحكـ الصادر في دعكل صحة التكقيعفإف  كبالجممة
يف الناشئة عف العقد التزامات الطرف إلى كال يتعدل أثر ذلؾ ،األصمية يقتصر عمى صحة التكقيع فقط

لصاحب التكقيع كفيما فصؿ فيو مف صحة  اعام اباعتبارىـ خمف ،فيسرم ىذا الحكـ في مكاجية الكرثة
حجية كال حتى ما أم  ما ىك مدكف في السند، كىك األمر الذم ال يحكز إلى التكقيع فبل يتعدل ذلؾ

 بيف طرفي الدعكل.
                                                           

 .168مكسكعة الدفكع المدنية بيف الفقو كالقضاء، شريؼ الطباع ص  - 1
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 :لنفاذثانيًا: آثار الحكم من ناحية ا

الحكـ الصادر في دعكل صحة التكقيع ال يقبؿ التنفيذ الجبرم، أف  إلى بعض الفقويذىب 
المنشئة أك  برم دكف غيرىا مف األحكاـ المقررةجلخركجو عف نطاؽ أحكاـ االلتزاـ التي تقبؿ التنفيذ ال

 . (1)كالتي تحقؽ بمجرد صدكرىا الحماية القانكنية التي يرمي الييا رافع الدعكل

المحاكـ تطبؽ عمى الحكـ الصادر في دعكل أف  إلى لفقو المصرم اآلخراكيذىب بعض 
. كأف (2)مف قانكف المرافعات المصرم 290صحة التكقيع قكاعد النفاذ المعجؿ الكاردة في المادة 

الخبلؼ الكحيد بيف دعكل صحة التكقيع كدعكل صحة التعاقد فيما يتعمؽ بقكاعد النفاذ عمكمان ىك أنو 
المحاكـ فإف  حضر المدعى عميو في عقد البيع كأقر بالبيع كقبض الثمفإذا  لتعاقدفي دعكل صحة ا

المدعي بحيث يجعؿ الحكـ نافذان بقكة القانكف فبل ترد عميو قكاعد مطالبات ال تعتبر ذلؾ تسميمان مف 
 المعجؿ. غير لتزاـ بحيث يجعؿ الحكـ قاببلن لمنفاذلبلالنفاذ المعجؿ بؿ يعتبر ذلؾ اقراران منشأ 

كاف يعتبر قد قضى بصحة التعاقد أـ إذا  كما ،كالعبرة في تكييؼ الحكـ الصادر في الدعكل
كشؼ عنو مدكناتو في ضكء الظركؼ كالمبلبسات التي تاقتصر عمى الحكـ بصحة التكقيع ىك بما 

ف جكىر النزاع ال إلى المدعي كاف يرميأف  كشفت عففإف  ،صدر فييا ذم الحكـ بصحة التعاقد كا 
ف اقتصر اعتبر الحكـ يتو في نقؿ الممكية اليو حقأفصؿ فيو الحكـ يدكر حكؿ  صادران بصحة التعاقد كا 

منطكقو عمى القضاء بصحة التكقيع فقد قضى بأف " دعكل صحة التعاقد دكف صحة التكقيع ىي مف 
 حقكقو حتىيا يحفظ لرافعيا تدعاكل االستحقاؽ كىي الدعاكل التي تسجؿ صحيفتيا، كتسجيؿ صحيف

يـك  إلى الحكـ ينسحب أثرهفإف  حكـ لو فييا صعد ذلؾ بطمباتو كتأشر بيذا الحكـ كفقان لمقانكفإذا 
دعكل صحة التكقيع فبل أما  بلن عمى كؿ تسجيؿ الحؽ لو،ضتسجيؿ الصحيفة، كيككف ىذا التسجيؿ مف

صاحب التكقيع أف  إلى تككف دعكل تحفظية الغرض منيا تطميف مف يككف بيده سند عرفيأف  تعدك
الغرض الذم شرعت  ينازع في التكقيع، كىي بيذاأف  وعميو ال يستطيع بعد الحكـ فييا بصحة تكقيعك 

يتعرض لمتصرؼ المدكف في السند مف أف  يمتنع عمى القاضي فييا ،لو كباالجراءات المرسكمو ليا
ال تدخؿ ضمف  فيي قط،عمى التكقيع فإال  جية صحتو كعدـ صحتو، فالحكـ الصادر فييا ال ينصب
ىي تدخؿ ضمف دعاكل االستحقاؽ أـ ىؿ دعاكل االستحقاؽ سالفة الذكر. كالمناط في تكييؼ الدعكل 
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 غرضىك بجكىر المنازعة القائمة بيف الطرفيف بناء عمى حقيقة تشخيص  ت،ىي إجراء تحفظي بح
المدعي مف دعكاه، فإذا كانت الدعكل التي رفعيا المشترم كسجؿ صحيفتيا قد أثبت رافعيا في صمب 

كأف لو حؽ طمب الحكـ بصحة التعاقد كالتكقيع، كفي ،صحيفتيا جكىر النزاع القائـ بينو كبيف البائع
الثاني كقضت  مة بيف تسجيؿ صحيفتيا كبيف تسجيؿ عقد المشترمضأثناء نظرىا قاـ النزاع عمى المفا

مت بيف ىذيف التسجيميف، كانتيت بالحكـ لمصمحة المدعي بما ال يتفؽ ضالمحكمة في الدعكل بأف فا
جرياف الحكـ في منطكقو فإف  كاف ذلؾإذا  ليو المشترم الثاني مف تدخمو في الدعكل ػػػإى مكما كاف ير 

سبابو في الظركؼ أفإف  د،بالقضاء بصحة التكقيع ال يتعارض مع اعتبار الدعكل دعكل صحة تعاق
الغرض الحقيقي مف الدعكل لـ يكف صحة التكقيع بؿ صحة أف  كالمبلبسات التي صدر فييا تدؿ عمى

ذ العبرة ىي إيككف لو تأثير في ىذه الحقيقة أف  ال يمكف ،كجرل بو المنطكؽ عمى ىذه الصكرة ،التعاقد
فيو كاتجو اليو قضاء المحكمة عند ىا ك بما رمى اليو الخصكـ في دعكاىـ كبالطريؽ الذم سير 

 .(1)الفصؿ

 :ثالثا: آثار الحكم من ناحية التسجيل

الحكـ بصحة التكقيع في مجاؿ بيع العقار بصفة خاصة يقكـ مقاـ تصديؽ أف  كذلؾ مف المقرر قانكنا
فانو  تسجيؿ العقد كالحكـ معا،بكقاـ المشترم  ،البائع عمى عقد البيع االبتدائي، فإذا صدر ىذا الحكـ

المشترم، حيث يعتبر العقد المحكـك بصحة التكقيع عميو  إلى يترتب عمى ذلؾ نقؿ ممكية العقار المبيع
 .(2)حكـ بمثابة العقد المسجؿ )الرسمي( المف تاريخ تسجيؿ 

                                                           
 . 836- 87 –ـ ؽ ـ  – 29/10/1942محكمة النقض المصرية  - 1

 ،بحث مكضكع العقد كمداه كنفاذهإلى  كعية تمتد سمطة المحكمة فيياكما قضت باف )دعكل صحة كنفاذ العقد ىي دعكل مكض
ما سجؿ الحكـ قاـ بتسجيمو مقاـ تسجيؿ العقد في نقميا، إذا  يككف مف شأف البيع مكضكع التعاقد نقؿ الممكية حتىأف  كتستمـز

حصؿ التنازؿ عنو اذ مف شأف أك  بطبلنو كمنيا انو غير جدمأك  يفصؿ القاضي في امر صحة العقد كانعداموأف  كىذا يقتضي
يعتبر العقد غير مكجكد قانكنا فيحكؿ ذلؾ دكف الحكـ صحة كنفاذ العقد، كمف ثـ فبل صحة لمقكؿ بأف أف  ىذه االسباب لك صحت

ماكاف التصرؼ في الماؿ مكضكع النزاع قد صدر اـ لـ يصدر اذ ىي إذا  كالية القاضي في ىذه الدعكل قاصرة عمى فحص
صاحب ألف  تككف دعكل تحفظية الغرض منيا تطميف مف بيده السند العرفيأف  دعكل صحة التكقيع التي ال تعدكتختمؼ عف 

يتعرض لمتصرؼ المدكف أف  ينازع في التكقيع كيمتنع فييا عمى القاضيأف  التكقيع عميو ال يستطيع بعد الحكـ فييا بصحة تكقيعو
 انعدامو كزكالو بؿ يقتصر بحكمو عمى صحة التكقيع فقطأك  كجكدهأك  في السند مف جية صحتو كعدـ صحتو

 ". 384دعكل صحة التعاقد دكتكر محمد المنجي ص  - 2
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دعكل صحة التكقيع كدعكل صحة التعاقد حكميما  فّ إكتقكؿ محكمة النقض المصرية في ىذا الصدد "
فالعقد المحككـ بصحة التكقيع عميو إذا  تسجيؿ الحكـ الصادر في كؿ منيما. ثرأسكاء، مف حيث 

 .(1)يعتبر مف تاريخ تسجيؿ الحكـ بمثابة العقد المسجؿ" 

فبل يكفي تسجيؿ الحكـ  ،الذم يسجؿ ىك حكـ صحة التكقيع كعقد البيع االبتدائي معاأف  كيبلحظ
اؿ في دعكل صحة التعاقد، حيث يقتصر بخبلؼ الح .و لـ يتعرض ألصؿ مكضكع العقدنّ كحده أل

العقد  إلى حاؿكأنات البلزمة لمشير اإالإذا كاف الحكـ لـ يتضمف جميع البي ،التسجيؿ عمى الحكـ كحده
 . في ذلؾ

ل صحة نقؿ الممكية يترتب مف كقت تسجيؿ الحكـ فقط، بخبلؼ الحاؿ في دعك أف  كذلؾ يبلحظ
 .(2)الممكية مف تاريخ تسجيؿ صحيفة الدعكلثره في نقؿ أالتعاقد حيث ينتج التسجيؿ 

التي يجكز تسجيؿ صحفيا  لدعكل صحة التكقيع ليست مف الدعاك أف  كمف ىنا فميس مف خبلؼ في
منو  15كردت عمى سبيؿ الحصر في قانكف الشير العقارم المصرم في المادة  لىذه الدعاك أف  ذإ

حد المحررات أالتي تستيدؼ الطعف عمى  لىذه الدعكل مف بينيا ألنيا ليست مف الدعاك  تكليس
 نيا ليست دعكل صحة تعاقد.أكما  ،شيرىا، كليس دعكل استحقاؽ بالكاج

كاف ىذا الحكـ يقكـ مقاـ إذا  عمى القكؿ بأنو واما تسجيؿ الحكـ الصادر في الدعكل، فقد جرل الفق
التسجيؿ االختيارم لمعقد  عمى تكقيع البائع كىك اإلجراء الذم يقكـ بو البائع عند اجراء التصديؽ

كمف ثـ يجكز تسجيؿ حكـ صحة التكقيع مع  ،العرفي )العقد االبتدائي( يجعؿ ىذا العقد قاببل لمتسجيؿ
التسجيؿ في ىذه الحالة انما ينصب عمى العقد العرفي ذاتو كال يعدك حكـ أف  العقد العرفي، غير

                                                           
 . 112-641-1مجمكعة القكاعد القانكنية  17/3/1949نقض  - 1
التعاقد الحكـ الصادر في دعكل صحة أف  كقد قمنا في مبحث بصدد التمييز بيف دعكل صحة التعاقد كدعكل صحة التكقيع - 2

مف قانكف  17/1ك  15/2النيا مف الدعاكل الجائز تسجيؿ صحفيا )،ينتج اثر في نقؿ الممكية مف تاريخ تسجيؿ صحيفة الدعكل
الحكـ الصادر في دعكل صحة التكقيع فانو ينتج اثره مف كقت التسجيؿ فقط أما  (،114/1946الشير العقارم المصرم رقـ 

مف قانكف الشير العقارم  17/1ك  15/2سجيؿ صحيفتيا كىذا مفيـك المخالفة لممادتيف النيا ليست مف الدعاكل الجائرة ت
 (.114/1946المصرم رقـ 



 

68 
 

 إلى انتقمت بمكجبو الممكية ى ىذا النحك، فاذا تـ التسجيؿ عمد ممحقاتوحأيككف أف  صحة التكقيع
 .(1)المشترم

فييا القاضي لذات  ال يتعرضف تكف دعكل صحة التكقيع ا  ك )كقد قضت محكمة النقض بانو 
ير الحقكؽ المترتبة عميو، ر تكقفو كتقأك  نفاذهأك  بطبلنوأك  التصرؼ مكضكع الكرقة مف جية صحتو

التكقيع فقط،إالأف تسجيؿ الحكـ الصادر بصحة تكقيع البائع عمى إال  الحكـ الصادر فييا ينصبكال 
المشترم المحكـك لو بصحة تكقيع البائع،كيجعمو  إلى عمى عقد البيع العرفي ينقؿ ممكية العقار المبيع

ثبت عميو انو لـ يدفع أكاف البائع الذم صدر الحكـ بصحة تكقيعو ك فإف  المالؾ في حؽ كؿ كاحد،
فيجب عميو  دفع يطعف عمى العقد بانو قد حصؿ العدكؿ عنو بعد صدكره، دعكل صحة التكقيع بأم

، (2)يرفع دعكل بالفسخأف  لكي يككف ىذا العدكؿ حجة عمى مف ترتب ليـ حقكؽ عينية عمى المبيع
ذا تصرؼ ىذا المحكـك أيؤشر بيا عمى ىامش تسجيؿ الحكـ الصادر بصحة التكقيع. ك أك  ،كيسجميا

ىذا المشترم في حؽ البائع  إلى التسجيؿ ينقؿ الممكيةفإف  ،المشترم منو عقدهلو في البيع كسجؿ 
حالتو ألف  خيركىذا عمى فرض سكء نية المشترم األ ،األكؿ المحككـ عميو بصحة تكقيعو ىك كذلؾ

عقد لـ بتصرؼ البائع في العقار  بسبؽىي كحالة المشترم الثاني الذم اشترل كسجؿ عقده كىك يعمـ 
كحالة ذلؾ الشخص ىي كحالة المشترم األكؿ صاحب العقد غير المسجؿ. كالحكـ في كمتا يسجؿ، 

تمؾ الدعكل التي جاء قانكف  –بدعكل سكء نية  يحتجنو ال أيككف كاحدان كىك أف  الحالتيف يجب
التسجيؿ المذككر قاضيا عمييا، كبناء عمى ذلؾ يككف الحكـ برفض دعكل الممكية التي اقاميا المشترم 

ثر التسجيؿ ال أأف  األصؿ في ذلؾ فّ إحيث  ،(3)(ألخير عمى البائع االكؿ مخالفا لمقانكف متعينا نقضوا
ف ىذا األثر ال ينسحب أك  نو تقرير ىذه الحقكؽ،أالحكـ الذم مف شأك  عمى تسجيؿ العقدإال  يترتب

تسجيؿ صحائؼ  ا، اجاز استثناء(4)قانكف تنظيـ الشير العقارم المصرمأف  عمى الماضي، غير
استحقاؽ الحقكؽ  لالرجكع فييا، كدعاك  كأإلغائيا  فسخيا أكأك  ة التسجيؿبطبلف العقكد كاجب لدعاك 

ذا ا  ان عمى ما استثني. ك ر يككف االستثناء مف األصؿ مقصك أف  تى كاف كذلؾ كجبمالعينية العقارية. ك 
تككف كسيمة العتبار التكقيع عمى أف  ال تغدك -ميما كاف سندىا القانكني-كانت دعكل صحة التكقيع 

                                                           
 . 145خميس ص  – 233البدراكم بند  – 132غانـ ص  – 179مرقص  – 275يراجع في ىذا المعنى السنيكرم بند  - 1
 مصرم.  1923لسنة  18مف قانكف التسجيؿ رقـ  7طبقا لممادة  - 2
 . 113/641 –ـ ؽ ـ  – 6/4/1944 - 3
 . 1923لسنة  18مف قانكف الشير العقارم المصرم رقـ  15المادة السابقة كالمادة  - 4
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يقكـ مقاـ تصديؽ المكظؼ المختص عمى أف  العقد مصدقان عميو لتسجيمو كالحكـ الصادر فييا ال يغدك
خذ حكميا. أالعينية العقارية كال ت لالتكقيع، فيي بيذه الطبيعة دعكل شخصية ال تندرج ضمف الدعاك 

بحكـ انيا دعكل –اعتبار دعكل صحة العقد ف كاف قضاء محكمة النقض المصرية قد جرل عمى ا  ك 
كلدعكل صحة  لكحدة االساس القانكني ليذه الدعاك فإف  االستحقاؽ، لمف قبيؿ دعاك  -استحقاؽ ماالن 

داة صالحة لتسجيؿ العقد كما أالتكقيع، كاف صمح مبرران لمتسكية بينيما في جعؿ الحكـ الصادر فييا 
ثر استثنائي منكط بطبيعة دعكل صحة العقد أة بينيما في صيؿ ال يبرر التسكيأثر أيترتب عميو مف 

 .(1)دكف دعكل صحة التكقيع

 :ثار الحكم عمى حجية السند العرفيآرابعًا: 

 ةثر الحكـ الصادر بصحة التكقيع عمى السند العرفي مف ناحية حجية السند في ثبلثأكىنا يظير 
 كجكه:

 حجية السند بصدكره ممف كقعو. -1
 البيانات المدكنة بو.صدؽ بحجية السند  -2
 حجية السند بالنسبة لمتاريخ. -3

 حجية السند بصدوره ممن وقعو: -1
 كذلؾ النو ال تسانده ،العرفي ليس لو حجية في ذاتو مف حيث المصدر السندفإف  كما ىك معمكـ

 ألنو عمؿ مف أعماؿ قرينة تدؿ عمى صدكره حقيقة ممف ينسب إليو،أك مف الشخص الذم كقعو،أم 
أية  كألنو لـ يتخذ بشأنو كليس ألم مكظؼ عمكمي بصفتو ىذه دخؿ في إنشائو، ،كحدىـاألفراد 

 .(2)ةفيو كقاعدة عام احتياطات خاصة لمنع التزكير كىذا كمو يجعؿ مصدره مشكككان 

التصديؽ يتـ بحضكر رسمي ألف  العرفي المصادؽ عمى تكقيعو رسميا لسندكيستثنى مف ذلؾ ا
 السندنات الرسمية المدكنة في امما يجعؿ التكقيع المصادؽ عميو كالبي ،يتكاله مكظؼ رسمي مختص

 .(3)الرسمي

                                                           
 . 639 -107ـ ؽ ـ  – 23/2/1949بنفس المعنى في  640-108مجمكعة القكاعد القانكنية  13/5/1948نقض مصرم  - 1
 . 136ني الجزائرم كالفقو اإلسبلمي ص في القانكف المد ثباتيحيى بككش، أدلة اإل - 2
 . 86ص  2006التقميدم كااللكتركني، دار الفكر الجامعي، مصر، ط  ثباتػ محمد حسيف منصكر، اإل - 3
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لسنة  4 قـمف قانكف البينات في المكاد المدنية كالتجارية الفمسطيني ر  16كلكف طبقا لنص المادة 
المحرر العرفي )السند العرفي( يعتبر حجة عمى مف كقعو كىك الشخص الذم صدر منو فإف  2001
اعترؼ بو كلـ إذا  ، كيككف مف حيث صدكره منو في قكة المحرر الرسميوسند فيؤخذ بمضمكنىذا ال

 ينكر صراحة ما ىك منسكب إليو مف تكقيع.

فإف  التكقيع صراحة، عد إقرارا ضمنيا، كمتى كاف ذلؾأك  فإذا لـ ينكر المنسكب إليو ذلؾ الخط
بعد ذلؾ، اإلنكار    الحجية كال يجكز لوىذا المحرر يصبح في مكاجيتو كالمحرر الرسمي، مف حيث 

أنكر المنسكب إليو إذا  كفي حالة ما . الطعف بالتزكيرإال  كال يبقى بيده مف أ جؿ دحض حجيتو
يثبت أنو لمف نسب إليو أف  ذلؾ يؤدم إؿ زكاؿ حجيتو مؤقتا كعمى مف تمسؾ بوفإف  المحرر العرفي

 .(1)ك يتـ ذلؾ عف طريؽ إجراءات التحقيؽ

، ضمنيان  ان إقرار  يككف صريحا، كيككف في غالب األحكاؿأف  االعتراؼ بالتكقيع ال يجبأف  ثـ
ليو التكقيع )المدعى عميو إيمتـز الخصـ الذم نسب أف  يكفي وأماـ القضاء فان كلكي يحصؿ اإلقرار

الحالة السككت في ىذه ألف  السككت، كأف يمكذ بالصمت أ، ك سمبيان  في دعكل صحة التكقيع( مكقفان 
صحة السند"  الحكـ الصادر بصحة التكقيع يجعؿ مف ىذه الحجية "حجيةفإف  كمف ىنا ،(2)يعتبر بيانا

نكار، فالحكـ اخرج السند مف دائرة الشؾ، في صدكره ىدار عف طريؽ اإلباإل ةحجية ثابتة غير ميدد
 ،سيؼ االنكارلو مف  حامياممف نسب اليو كجعمو في مصاؼ السندات الرسمية مف ىذه الناحية 

 كمثبتا لحجية صدكره عمف كقعو.

 نات المدونة فيو:اصدق البيبحجية السند  -2
 ،االعتراؼ بالمحرر العرفي يجعمو حجة عمى الكافة بصدكره ممف كقعو كبسبلمتو المادية فّ إ

صدر حكـ قضائي بصحة التكقيع عمى السند ففي كمتا الحالتيف يصبح المحرر العرفي إذا  كذلؾ الشأف
البيانات أف  ادعى احد غيرهأك  كالمحرر الرسمي في حجيتو فاذا ادعى مف يشيد عميو السند )المحرر(

أك  ريالكاردة في ىذا السند مع التسميـ بصحتو كالحكـ بصحة التكقيع عميو قد لحقيا تزكير مادم بالتغي

                                                           

جرءاتو في المكاد المدنية ثباتالكافي في شرح القانكف المدني،أصكؿ اإل ،سميماف مرقس 1 الجزء األكؿ، دار الكتاب الحديث، ،كا 
 . 125الصفحة ،الخامسة، القاىرةالطبعة 

 .143ص  1990المدني،العراؽ، سنة  ثباتعباس العبكدم، شرح احكاـ قانكف اإل2
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طريؽ االدعاء بالتزكير  يسمؾأف  ففي ىذه الحالة يتعيف عميو لينقض ىذه البيانات ،الحذؼأك  ضافةاإل
 .(1)ما يدعيو ثباتإل

لـ يدع مف يحتج عميو بالمحرر العرفي بأف ىناؾ تزكيران ماديا في محتكياتو، كانما نازع إذا  ماأ
نو ىبة، فمو في ىذه أمكضكع االتفاؽ بيع في حيف أف  عمى نصإذا  نات الكارده فيو، كماافي البي
البائع تسمـ الثمف مف أف  المحرر العرفي مثبلن ينص عمىكاف إذا  يطعف بالصكريةأف  الحالة

أك  الغمطأك  الغشأك  ، كما يستطيع الطعف في التصرؼ الثابت في المحرر بالبطبلف(2)المشترم
الستغبلؿ، كفي ىذه الحالة ال ضركرة لسمكؾ طريؽ الطعف بالتزكير، بؿ يككف اأك  االكراهأك  التدليس
في ىذه الحالة بيف  ثباتف اإلأذلؾ بالطرؽ العادية كفقا لمقكاعد العادية التي تقضي ب إثباتطريؽ 

ما يخالؼ الكتابة كىك عادة كرقة العقد التي تبيف  إثباتمر يتعمؽ باألألف  طراؼ يككف بدليؿ كتابياأل
طعف دائف كاف ىناؾ بيع صكرم ك إذا  يثبت الصكرية بجميع الطرؽ،أف  الغير فموأما  حقيقة التصرؼ.

يثبت صكرية البيع بكافة أف  البائع بالصكرية كي يمكنو مف التنفيذ عمى المبيع باعتباره ممكا لمدينو فمو
تصرؼ المديف الصكرم مف الغير الذم يمتنع عميو الحصكؿ  إلى الدائف يعتبر بالنسبةألف  الطرؽ

 .(3)عمى دليؿ كتابي

 .حجية السند بالنسبة لمتاريخ الذي يحممو -3
 ةكانت حجية السندات العرفية في مكاجية الغير تككف مف تاريخ تكقيع السند كتككف حجكلما 

 عمييـ متى كانت ثابتة التاريخ، عمى الرغـ مف عدـ اشتراط القانكف كتابة التاريخ عمى السندات العرفية
 1966لسنة  12كىذا ما تـ ذكره في قانكف التجارة االردني رقـ  ،نص القانكف عمى خبلؼ ذلؾإذا  إال

 السند المر ال يشكؿ سببا مف اسباب البطبلف(أك  عدـ ذكر التاريخ عمى الشيؾأف  عندما نص )عمى
مف قانكف التجاره  275الماده  نما عاقب المشرع عمى عدـ ذكر التاريخ بغرامو كىذا ما كرد فيا  ك 
"يعاقب بغرامو ال تتجاكز خمسة دنانير كؿ مف اصدر شيكا لـ يدكف فيو ردني كالذم نص عمى األ

إذا  إال كلكف ال تككف حجو عمى الغير لخ(،إبدكف تاريخ........ صدر شيكان أمكاف انشائو ككؿ مف 
( مف قانكف البينات في المكاد المدنية كالتجارية 18كاف ليا تاريخ ثابت كىذا ما اكدتو الماده )

                                                           
 .71في المكاد المدنية كالتجارية، ص  ثباتمحمد صبرم السعدم، اإل - 1
 .35، ص ثباتمحمد زىدكر، المكجز في الطرؽ المدنية لئل - 2
 . 72في المكاد المدنية كالتجارية ص  ثباتمحمد صبرم السعدم، اإل - 3
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التاريخ االخير ىك الذم فإف  ذا تعددت التكاريخ في السند العرفيا  " ك 2001لسنة " 4 الفمسطيني رقـ
 .(1)ثبت تزكيرهإذا  إال خذ بعيف االعتبارؤ ي

لممحرر العرفي حجية في مكاجية الطرفيف لما يحتكيو مف بيانات مدكنة فإف  كما سبؽ القكؿ
صاحب التكقيع انو غير صحيح، كال يثبت فيو بما في ذلؾ البياف المتعمؽ بتاريخ المحرر حتى يثبت 

 بكافة الطرؽ. ثبات، ما لـ يكف ىناؾ غش، ففي ىذه الحالة يصح اإل(2)بالكتابةإال  ذلؾ
 .(3)ما بالنسبة لمغير فبل يككف المحرر العرفي حجة عميو في تاريخو إالأف يككف لو تاريخ ثابتأ

ممثبلن فيو كيصاب بضرر في حقو كالمقصكد بالغير كؿ شخص لـ يكف طرفان في السند كال 
 كاف طرفا في المحرر بشخصوإذا  أما بمقتضى القانكف،أك  طرافوأحد أأك  الذم تمقاه مف طرفي السند

كاف خمفان عامان كالكارث كالمكصى لو بجزء مف التركة فبل يعتبر مف الغير كيحتج في أك  بنائب عنوأك 
الغير الخمؼ الخاص الذم يقصد بو كؿ مف كيعتبر  ،بتمكاجيتو بتاريخ المحرر العرفي لك كاف غير ثا

تصرؼ السمؼ )البائع( في الماؿ فإف  مف تمقى مف سمفو حقان معينان كالمشترم كالذم يعتبر خمفان لمبائع،
كاف ثابت التاريخ كذلؾ إذا  إال التصرؼ ال يككف نافذان في حؽ المشترمفإف  المبيع لمخمؼ )المشترم(

 .(4)بخمفو ان ضرار إاتقاء إلبراـ السمؼ عدة تصرفات عمى الماؿ المبيع كتقديـ تاريخيا 
كيستثنى مف ذلؾ المخالصات التي تعتبر محررات مثبتة لمكفاء كالسندات كاألكراؽ التجارية، 

تككف ثابتة التاريخ أف  نو يجبأبدكف رىف، فاألصؿ أك  كسندات القركض المكقعة لمصمحة تاجر برىف
الذم يعتد بالعرؼ أف  القانكف تيسيرا منو عمى الناس اجاز لمقاضيأف إال  لكي تككف حجة بتاريخيا

التي ترتب عمييا أما  ات العادية،لصكالنص يطبؽ عمى المخا،تاريخ فييا إثبات يقضي بعدـ اشتراط
عماليا طبقان لما يعرض لو مف إل ةحؽ في الحمكؿ فقد احتاط النص باف جعؿ لمقاضي سمطة تقديري

مف قانكف البينات في المكاد المدنية  18مف نص المادة  3، كىذا ما يؤخذ مف الفقرة (5)ظركؼ
مف قانكف البينات في المكاد المدنية  3/18نصت الفقره ) 2001لسنة  4ارية الفمسطيني رقـ كالتج

يطبؽ حكـ ىذه إال  ضي تبعا لمظركؼعمى انو " يجكز لمقا 2001لسنة  4كالتجارية الفمسطيني رقـ 

                                                           
 129في القانكف المدني الجزائرم كالفقو االسبلمي،المؤسسة الكطنية لمكتاب ص  ثباتيحيى بككش،ادلة اإل1
 . 73في األمكر التجارية، رسالة ماجستير، ص  ثباتمرعاش عبد الرحيـ، قكاعد اإل - 2
كحجية تاريخيا عمى الكارث الذم يطعف فييا بصدكرىا في مرض المكت،  اتثبسميماف مرمش، قكة المحررات العرفية في اإل - 3

 . 5، مطبعة االعتماد، ص 1944يناير  2ك  1مجمة القانكف كاالقتصاد، كممية الحتكت، مصر، العدد 
 . 37، ص ثباتمحمد زىدكد، المكجز في الطرؽ المدنية لئل - 4
 . 78ة كالتجارية ص في المكاد المدني ثباتمحمد صبرم السعدم، اإل - 5
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مظيرة مف غير التجار أك  كلك كانت مكقعة ،المخالصات، كالسندات كاألكراؽ التجارية عمىالمادة 
دكف رىف ميما كانت صفة بأك  لسبب مدني، ككذلؾ سندات القركض المكقعة لمصمحة تاجر برىف

 .المقترض(
مف قانكف البينات في المكاد المدنية كالتجارية  2ؼ  18كيككف تاريخ المحرر ثابتا حسب نص المادة 

 بالطرؽ االتية ابتداء مف: 2001لسنة  4الفمسطيني رقـ 
 ؽ عميو كاتب عدؿ.ديصاأف  يكـ -1
 في كرقة ثابتة التاريخ رسميا. ومف يـك ثبكت مضمكن -2
 مكظؼ عاـ مختص.أك  يؤشر عميو قاضيأف  مف يكـ -3
 ثر مادم.أأك  مضاءإك أ حد الذيف ليـ عمى السند خطأ ةمف يـك كفا -4
 .الكرقة صدرت قبؿ كقكعوأف  خر يككف قاطعا فيآحادث أم  كقكع -5

 .(1)الفمسطيني جاريةتكىذا ما نص عميو قانكف البينات في المكاد المدنية كال

التسػػػػجيؿ يعطػػػػػي لمسػػػػػند أف  إف ممػػػػا الشػػػػػؾ فيػػػػػوتســـــجيل المحـــــرر العرفـــــي)او مـــــا يســـــمى بـــــالحفظ:
كىنػػػا تكجػػػد كاقعػػػة  ،قبػػػؿ ذلػػػؾ التػػػاريخ حتمػػػا حػػػررالعرفػػػي تاريخػػػا ثابتػػػا كذلػػػؾ ألنػػػو يػػػدؿ عمػػػى أنػػػو قػػػد 

ـــا)ماديػػػة شػػػيد بيػػػا الكاتػػػب العػػػدؿ  ـــا َي ـــوا الَّـــِذينَ  َأيَُّي ـــَداَيْنُتمْ إذا  آَمُن ـــَدْينٍ  َت ـــاْكُتُبوهُ  ُمَســـّمىأجـــل  إلـــى ِب  َف
كلػػػػذلؾ فمػػػػيس بإمكػػػػاف (1)(المَّــــوُ  َعمََّمــــوُ  َكَمــــا َيْكُتــــبَ أن  َكاِتــــبٌ  َيــــْ بَ  َوال ِباْلَعــــْدلِ  َكاِتــــبٌ  َبْيــــَنُكم َوْلَيْكتُــــبْ 
بطريػػػػػػؽ التزكيػػػػػػر إال  صػػػػػػؿيطعنػػػػػػكا فػػػػػػي تػػػػػػاريخ الحفػػػػػػظ كالتصػػػػػػديؽ عمػػػػػػى صػػػػػػكره طبػػػػػػؽ األأف  الغيػػػػػػر

 مختص عمى الكرقة العرفية. ما أشر مكظؼإذا  كىك األمر نفسو

                                                           
ال يككف السند  -1( عمى: " 2001( لسنة )4( مف قانكف البينات في المكاد المدنية كالتجارية الفمسطيف رقـ )18نصت المادة ) (1)

: -2يككف لو تاريخ ثابت أف  منذإال  العرفي حجة عمى الغير بالنسبة لتاريخو يصادؽ أف  -أ يككف لمسند العرفي تاريخ ثابت مف يـك
مكظؼ عاـ مختص. أك  يؤشر عميو قاضيأف  -يثبت مضمكنو في كرقة اخرل ثابتة التاريخ رسميا. جأف  -عميو كاتب العدؿ. ب

 يصبح مستحيبل عمى احد مف ىؤالءأف  مف يـكأك  بصمةأك  امضاءأك  كفاة احد ممف ليـ عمى السند اثر معترؼ بو مف خط -د
يجكز لمقاضي  -3الكرقة قد صدرت قبؿ كقكعو. أف  أم حادث اخر يككف قاطعا في كقكع -يبصـ لعمة في جسمو. ىػ أك  يكتبأف 

مظيرة مف غير التجار أك  ال يطبؽ حكـ ىذه المادة عمى المخالصات كالسندات كاألكراؽ التجارية، كال كانت مكقعةأف  تبعان لمظركؼ
 .ميما كانت صفة المقترض"بدكف رىف أك  لسبب مدني ككذلؾ سندات القركض المكقعة لمصمحة تاجر برىف

 كالتي كرد فييا . 281 القراف الكريـ صكره البقره ايو 1
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مف قانكف كاتب العدؿ  6كرد في الماده  كالذمنظاـ الحفظ لدل كاتب العدؿ  إلى ةشار ال بد مف اإل لذا
اية أك  الرسميةأك  كتستعمؿ ىذه الطريقو لحفظ االكراؽ العرفية ،(1)(1952(لسنة )11االردني رقـ )

اخذ مف كؿ سند ثبلثة نسخ منيا نسخة لصاحب العبلقة ياكراؽ اخرل، كتسجؿ في سجؿ العينات ك 
تعطى النسخة بعد الحفظ تختـ كتكقع مف  ماالصمية تحفظ في سجؿ العينات كعندكنسخة لمممؼ كا

 بالتزكير. اال لتاريخ الثابت كال يجكز الطعف بوكاتب العدؿ كيكضع عمييا تاريخ كىذا التاريخ ىك ا

الحكـ بصحة التكقيع عمى السند )المحرر( العرفي يجعؿ منو كرقة رسمية مف حيث فإف  كمف ىنا
الغير، كذلؾ حجية قاطعة ال  ةيكتككف حجية ثبكت التاريخ بيف اطراؼ السند كفي مكاج،التاريخثبكت 

 2تقبؿ المنازعة.

صحة التوقيع في السندات  إثباتحكام الصادره في دعوى المبحث الثالث: الطعن في األ
 :العرفية

الحصر حتى طرؽ الطعف باالحكاـ ىي الكسائؿ القانكنية التي رسميا القانكف عمى سبيؿ 
تمس مصالحيـ أك  حكاـ التي تصدر عف المحاكـ بحقيــ مف األمالتظأك  يتمكف الخصـك مف مراجعة

ـ تكجو في حالة كقكع المحاكـ حكاكالطعكف في األ عادة النظر فييا،إأك  تعديمياأك  يائالغاأما  بقصد
كقد  ،لقانكف عمى الكقائعمف خبلؿ تطبيؽ اأك  استخبلص الكقائعأك  غبلط مف حيث تقدير الدليؿفي أ

كضاع كقد يقع الطعف عمى اإلجراءات كاأل،قد طبقت قكاعد غير التي يجب تطبيقيا ةتككف المحكم
كاف احد الخصـك أك  التي كاكبت صدكر االحكاـ كمثاؿ ذلؾ نظر الدعكل مف محكمة غير مختصو

ذ إكيستمـز الطعف كجكد حكـ بالمعنى القانكني  ،حكاما يشكبيا البطبلفأصدرت أنيا أأك  ىميةناقص األ
لـ أك  لتكليو منصب القضاء ةال يتصكر كجكد حكـ صادر عف غير قاض مستكؼ الشركط الكاجب

                                                           
انسادسّيٍقاَوٌكاذةانعدلاالردَيرقى1 وانًعًولتّفيانضفحانعرتيحوانًُشورعهىانظفحح9958نسُح99انًادِ

ٌٌظن أى  :يدخمفياخرظاصانكاذةانعدلوانريَظد"عهىا9/3/9958َّتراريخ9919يٍانجريدِانرسًيحرقى991

ّأى ٌْثك ُزٍ العمْد بخخوَ الشسوً لخىْى لِا صبغت سسوٍت فٍحفظ  بزاحَ جوٍع العمْد لوصلحت أالفشاد ّأالشخاص الوعٌٌٍْي

لخْالٍع الخً إى ٌسجل العمْد الخً ًظوِا هي لِن عاللت بِا ّأى ٌصذق حْاسٌخِا ّا،الوخعالذٌيإلى  األصل عٌذٍ ٌّسلن ًسخًا هٌِا

أى ٌصذق على صحت حشجوت الصىْن الخً حبشص إلٍَ أًٌا ه،علٍِا ٌّحفظِا عٌذٍ ٌّسلن ًسخًا هٌِا لزّي العاللت بِا عٌذ طلبِن رل

غٍش ها -أى ٌمْم بإجشاء أٌت هعاهلت ،ى ٌمْم بإجشاء الخبلٍغاث الخً ٌطلب إلٍَ األفشاد ّاألشخاص الوعٌٌْْى إجشاءُاّا واًج لغخِا

 .ٌأهشٍ الماًْى بإجشائِاّ -روش

 . 499ص  200السنيكرم ػ الكسيط في شرح القانكف المدني الجزء الرابع ػ طبعة دار الحمبي ػ الطبعة الثالثة  - 2
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عف شخص زالت عنو أك  الحكـ صدر منعدما في مكاجية ميت قبؿ اقامة الدعكلأك أف  يحمؼ اليميف
 .(1)نكاره كعدـ تنفيذه كالتمسؾ بعدـ كجكدهإـز الطعف كانما يكفي مصفة القضاء كغيرىا فانو ال ي

ضمف الباب الثاني عشر  2001 لسنة 2نظـ قانكف اصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ  -
أف  ذلؾ ،نظمت الطعف بياكنصكص قانكنية  ةحكاما عامأكرد أاالحكاـ ك في منو طرؽ الطعف 

( 243)لغاية( 191) كالكارده في المكادقسميف كىما طرؽ الطعف العادية  إلى ينقسـ حكاـالطعف باأل
يا سمك فكؽ ىي أعمى محكمة في التنظيـ القضائي كلك محكمة النقض ماـ أ كيشمؿ الطعف باالحكاـ
أنيا ال تعتبر درجة مف درجات التقاضي فيي محكمة قانكف كليست إال  جميع جيات التقاضي
اع بؿ تقتصر ميمتياعمى مراقبة لمكضكع النز  عف الطعف بالنقض التطرؽينشأ محكمة مكضكع فبل 

كطرؽ الطعف غير العادية المتمثمو في تطبيؽ القانكف في المحاكـ في شقيو المكضكعي كاإلجرائي .
مف ذات القانكف ككذلؾ الطعف باعادة  249كلغاية  244اعتراض الغير كالكراد في المكاد مف 
 اصكؿ المحاكمات النافذ . مف قانكف 258اية غل 250المحاكمو كالمنصكص عمييا في المكاد 

المشرع أف  حكاـ نجداألاـ الغيابية كطريؽ مف طرؽ الطعف في اما فيما يتعمؽ باالعتراض عمى االحك
االحكاـ تصدر أف  قد اعتبر 2001لسنة  2صكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ أفي قانكف 

كنصت  .(2)كالتجارية الفمسطيني مف اصكؿ المحاكمات المدنية 85ك  62حكاـ المكادأعمبل ب احضكري
ة تو الجكابية خبلؿ المدحتخمؼ المدعى عميو عف تقديـ الئإذا  ايضا عمى "تجرم المحاكمة 63الماده 
ف لـ يكف قد تبمغ إف ،مف ىذا القانكف رغـ تبمغو لشخصو ببلئحة الدعكل "62في الماده " المحددة

كيعتبر الحكـ في الحالتيف حضكريا" ككذلؾ  عادة تبميغوإلشخصو كجب في غير الدعاكل المستعجمة 
ضر المدعي كلـ يحضر المدعى عميو ككانت حإذا  مف ذات القانكف عمى " 2فقره  85نصت الماده 

ذا لـ يكف قد تبمغ لشخصو كجب عمى إف ،الئحة الدعكل قد بمغت لشخصو حكمت المحكمة في الدعكل
جمسة تالية يبمغ بيا المدعى عميو  إلى كلالمحكمة في غير الدعاكل المستعجمو تأجيؿ نظر الدع

المشرع قد حرص عمى تبميغ أف  كيعتبر الحكـ في الدعكل حضكريا "ذلؾ ،لمحضكر كتقديـ دفاعو

                                                           
 .2009القاضي عثماف التكركرم طبعة  2001لسنة  2الكافي في شرح قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ -1

قمـ المحكمة الئحة جكابية خبلؿ خمسة عشر يكما مف تاريخ تبميغو الئحة إلى  يقدـأف  المدعى عميو"عمى  62نصت الماده  ػ2
يقدـ بيانا بالمستندات التي أف  مف أصؿ كصكر بعدد المدعيف مرفقة بالمستندات التي تؤيد دفاعو،فاف لـ تكف بحكزتو فعميو،الدعكل

 " يستجد مف مستندات اثناء المرافعة بكسعو الحصكؿ عمييا دكف االخبلؿ بحقو في تقديـ ما
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غو بالذات أكجبت يكاذا ما تعذر تبم ،المدعى عميو ببلئحة الدعكل كمكعد الجمسو بالذات كمما امكف
المشرع قد الغى باب الطعف في فإف  يا كبالتاليغو مرة اخرل قبؿ اجراء محاكمة حضكر يالماده تبم

حياف في حكاـ تصدر حضكريا رغـ صدكرىا في بعض األف األأل ،االحكاـ الغيابية بطريؽ االعتراض
 غياب المدعى عميو.

االستئناؼ عمى  حكاـ الغيابية ببسط رقابة محكمةفي األ كاستعاض عف الطعف باالعتراض
 سباب الطعف باالستئناؼ.أجراء المحاكمة باعتبارىا سببا مف ا  التبميغات ك 

إال  واالحكاـ لخركج ذلؾ عف مكضكع الدراسفي كلسنا ىنا بصدد الحديث عف طرؽ الطعف 
مف قانكف البينات في المكاد المدنية  56 ةحكاـ المادأأف  تعرض ليذا المكضكع ككفأنني سكؼ أ

المدعى عميو بغير عذر  لـ يحضرإذا  كالتي نصت عمى " 2001لسنة  4كالتجارية الفمسطيني رقـ 
كيككف الحكـ قابؤل ،البصمةأك  الختـأك  اإلمضاءأك  مقبكؿ حكمت المحكمة في غيبتو بصحة الخط

 ثباتمف قانكف اإل 47 ةكرد في نص المادقد أالمشرع المصرم أف  الإ ،حكاؿ "لمطعف في جميع األ
لما كرد في نصكص قانكف البينات نصا يختمؼ مف حيث طرؽ الطعف  1968لسنة  25المصرم رقـ 

 توعمى "اذا لـ يحضر المدعى عميو حكمت المحكمة في غيب 47الفمسطيني حيث نصت الماده 
استئناؼ ىذا الحكـ في جميع  كيجكز ،صبعبصمة اإلأك  الختـأك  مضاءاإلأك  بصحة الخط

المنصكص عمييا في باب  ةالقكاعد العام ةكقد خالؼ المشرع المصرم في ىذه الماد ،(1)حكاؿاأل
 يان أجاز استئناؼ الحكـ الصادر في غياب المدعى عميو ك أذ إ فعاتاالطعف باالستئناؼ في قانكف المر 

حضر المدعى إذا  أما ،صؿاستثناء عف األكىذا يعتبر  ،كانت قيمة الحؽ المثبت في الكرقة العرفية
في قانكف  ةببل لبلستئناؼ كفقا لمقكاعد العامة الكارداكاف قإذا  إال عميو فبل يجكز استئناؼ الحكـ

 ةحكاـ المادأضمف  ةلـ يكرد ىذه الفقر الفمسطيني المشرع أف  كىنا يثكر التساؤؿ ماذا لك ،(2)فعاتاالمر 
 . 2001لسنة  4مف قانكف البينات الفمسطيني في المكاد المدنية كالتجارية رقـ  56

التي نظمت طرؽ الطعف  ةالقكاعد العام إلى لبلجابة عمى ىذا التساؤؿ فبل بد مف الرجكع
لسنة  2مف قانكف اصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ  201 ةنص الماد إلى ذ بالرجكعإ ،حكاـباأل

                                                           
فقدنصت عمى "اذا لـ يحضر المدعى عميو حكمت المحكمة  1968لسنة  25المصرم رقـ  ثباتمف قانكف اإل 47نص الماده 1

 (بصمة االصبع،كيجكز استئناؼ ىذا الحكـ في جميع االحكاؿأك  الختـأك  االمضاءأك  في غيبة بصحة الخط
 .231حامد عكاز الطبعة الثامنو ص ك عز الديف الديناصكرم  ثباتالتعميؽ عمى قانكف اإل 2
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محكمة البداية  إلى مف محاكـ الصمح ة"تستأنؼ اإلحكاـ كالقرارات الصادر  :نجدىا نصت عمى 2001
كنصت الفقره الثانية منيا عمى "تستأنؼ األحكاـ  1فقره  الكاقعة في دائرتيا بصفتيا االستئنافية.

 ."(1)كالقرارات مف محكمة البداية بصفتيا أكؿ درجة أماـ محكمة االستئناؼ

مف ذات القانكف كالتي اجازت استئناؼ االحكاـ كالقرارات الصادره بصفة  203الماده كذلؾ 
 عف محاكـ الصمح.نيائية 

الصادر في  االحكاـ التي اكردىا المشرع في باب الطعف باالحكاـ تسرم عمى الحكـأف  كالذم أراه
ال  ةكر المشرع ليذه العبار ذفإف  ،لـ تردأك  ليياإسكاء كردت العبارة المشار  الدعكل مكضكع الدراسو

حكاـ قد كفمت ة في باب الطعف في األاالحكاـ العامأف  الحكـ طالمافي يمنح الخصـ حؽ الطعف 
مف نص الماده  ىذه الفقرةأف  يرل الباحثلذلؾ ة، لمخصـ الحؽ في الطعف في الحكـ المنيي لمخصكم

كاـ التي كردت كفؽ حف جميع األأل ،التاكيد الزائدمف قانكف البينات الفمسطيني كردت مف قبيؿ  56
مف ذات  54 ةالمشرع قد اكرد في المادأف  حكاـ تسرم عمى الدعكل طالماالقكاعد العامة لمطعف باأل

 قامة الدعاكل.إل ةالدعكل تقاـ بالطرؽ المعتادأف  القانكف

التي لػـ تسػتنفذ فييػا طػرؽ الطعػف كاف مكاعيػد اسػتئنافيا سػارية كىػي  أالحكاـكىذا ينطبؽ عمى 
بػػالنقض  كػػذلؾ األحكػػاـ القابمػػة لمطعػػفحكػػاـ كمنيػػا االسػػتئناؼ األفػػي مػػا تعػػرؼ بػػالطرؽ العاديػػة لمطعػػف 

تكافر فييا سبب إذا  حسب القانكف كحسب األصؿ ىي األحكاـ النيائية الصادرة عف محكمة االستئناؼ
نػو ال يجػكز الطعػف فييػا بطريػؽ إف ،األحكػاـ الصػادرة عػف محػاكـ الدرجػة األكلػىأمػا  مف أسباب النقض

فػبل يقبػؿ الطعػف  مػف أكؿ األمػر نيائيػان يككف الحكـ الصادر عػف محكمػة االسػتئناؼ أف  كيجب ،النقض
كىػػذا مػػا اكدتػػو محكمػػة  ثػػـ أصػػبح قطعيػػا بمضػػي الطعػػف فيػػو باالسػػتئناؼ بػػالنقض فػػإذا صػػدر ابتػػدائيا

كجػاء بػو " الحكػـ  5/9/2006بتػاريخ  (131/2006كمنيػا نقػض رقػـ ) العديػد مػف مبادئيػاالنقض فػي 
كبػػذلؾ تكػػكف األحكػػاـ القابمػػة  ،الػػنقض محكمػػة إلػػى الصػػادر عػػف محكمػػة البدايػػة ال يقبػػؿ الطعػػف مباشػػرة

 لمطعف بالنقض ىي االحكاـ النيائية الصادرة عف محاكـ االستئناؼ ." 

                                                           
تستأنؼ اإلحكاـ -1كالتي نصت )  2001لسنة  2مف قانكف اصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ  2+1فقره  201الماده  1

"تستأنؼ األحكاـ كالقرارات مف -2 محكمة البداية الكاقعة في دائرتيا بصفتيا االستئنافيةإلى  كالقرارات الصادره مف محاكـ الصمح
 محكمة البداية بصفتيا أكؿ درجة أماـ محكمة االستئناؼ
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فػػإف  القػػرار المطعػػكف فيػػو لمخالفتػػو لمقػػانكف كلخطػػكرة ىػػذا العمػػؿالطعػػف بػػالنقض يمغػػي أف  كمػػا
قػػانكف  كقػػد نػػّص  ،القػػانكف حػػدد الحػػاالت التػػي يجػػكز الطعػػف فييػػا بطريػػؽ الػػنقض عمػػى سػػبيؿ الحصػػر

حػؽ الطعػف بطريػؽ  يمي " لمخصكـ ( منو عمى ما225أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية في المادة )
 لمقػانكف كػاف الطعػف مبنيػا عمػى مخالفػةإذا  عػف محػاكـ االسػتئناؼ الصػادرةالنقض في األحكاـ النيائية 

 .(1)يمو"أك تأك  خطأ في تطبيقوأك 

 ؼمحكمة االستئنا عف النيائية الصادرةفي األحكاـ المشرع حصر الطعف بالنقض أف  ذلؾكب 
ذا تكافر سبب مف األسباب المكجبة لمنقض كىي الخطأ في القانكف فقط . يؿ القانكفأك تالخطأ في أك  كا 

الخصكمة منتيية في الدعكل فبذلؾ يككف أم أف  يككف القرار نيائياأف  كجعؿ القانكف الشرط األساسي
أف إال  ،الدعكل المشرع قد استثنى بعض القرارات الفرعية التي تصدر في الدعكل أثناء السير في

أجاز الطعف المباشر في بعض منو (2)(192المشرع كفي باب األحكاـ العامة لمقانكف في المادة )
كالتي تصدر أثناء سير الدعكل كال تنتيي بيا الخصكمة كذلؾ عمى سبيؿ الحصر  القرارات التمييدية

القرارات القابمة لمتنفيذ ك كىذه القرارات ىي )القرارات المستعجمة كالكقتية، القرارات الصادرة بكقؼ الدعكل 
المحكمة المختصة، كالحاالت التي نص  إلى كاإلحالةاألحكاـ الصادرة بعدـ االختصاص ك  ،الجبرم

ما فيما يتعمؽ بالطرؽ غير العادية المتعمقو باالحكاـ كىي أ ،استقبلالن  القانكف عمى جكاز الطعف فييا
شكالية انطباؽ ىذه الطرؽ عمى الدعكل مكضكع إفيذه تثير حقا ،اعادة المحاكمة كاعتراض الغير

حكاـ األ إلى كثر كبالرجكعأكبتكسع  ،الدعكل ال تقبؿ ىذه الطرؽ مف الطعفطبيعة ىذه  أفّ  ـأ والدراس
ىذه الدعكل  قامةإكجب أالمشرع قد أف  كرغـ ة،صحة التكقيع كطبيعتيا الخاص إثباتالناظمة لدعكل 

قامة الدعاكل ثناء نظر الدعكل يمتنع عميو التعرض أالقاضي ك أف  الإ ،كفؽ االجراءات المعتاده الو
نفاذ العقد أك  بطبلفأك  عف العقد شئةاالمثبتفي المحرر مف جية صحة التزامات الطرفيف النلمتصرؼ 
 يامكضكعأف  كىذه ىي الطبيعة الخاصة لمدعكل كيعني ،3المترتبة عميو تقرير الحقكؽأك  اكتكقيفو

 قامة الدعكل دكف جكاز البحث فيإالختـ كىك سبب أك  الخطأك  البصمةأك  فقط ىك صحة التكقيع
صحة أك  دمف نكع خاص كىي دعكل صحة التعاقاخرل مكضكع السند كالذم مجاؿ البحث فيو دعكل 

 .حث مكضكع االلتزاـ كفحكل السنديتطمب بدعكل اعتراض الغير  مكضكعأف  النفاذ في حيف
                                                           

 . 2001لسنة 1قانكف اصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني رقـ  1
 قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني مرجع سابؽ 2
 226الديناصكرم مرجع سابؽ ص  ثباتالتعميؽ عمى قانكف اإل 3
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الطعف ألف   تقبؿ الطعف بطريؽ اعتراض الغيرصحة التكقيع ال إثباتدعكل أف  كيرل الباحث
يكرد الغير اسبابا مكضكعية كىي تخرج عف اختصاص القاضي اثناء نظر أف  يتكجب باعتراض الغير

ف صبلحياتو أصحة التكقيع كيمنع عمى القاضي كما ذكرنا التطرؽ لفحكل السند ك  إثباتدعكل 
 .البصمة فقطأك  الختـأك  الخطأك  تنحصر في معالجة صحة التكقيع

ىذه إال انو كمف خبلؿ التطبيؽ العممي في المحاكـ نجد اف غالبية رجاؿ القانكف يعتبركف اف 
مف قانكف البينات في المكاد  56نص الماده أف  الدعكل تقبؿ الطعف بطريؽ اعتراض الغير ككف

كرد د أة التكقيع يككف قاببل لمطعف كقصح إثباتالحكـ الصادر في دعكل أف  كردأالمدنية كالتجارية قد 
طبلقو فيككف المقصكد بكممة الطعف ىك الطعف ة، كالمطمؽ يجرم عمى إالمشرع عبارة الطعف مطمق

حكاـ أأف  خرل نجدأبالطرؽ العادية كغير العادية كمف ضمنيا اعتراض الغير ىذا مف جية كمف جية 
لو القانكف  كالتي تضمنت حؽ مف يجيز ،صكؿ المحاكمات المدنية كالتجاريةأمف قانكف  244 ةالماد

يكف خصما كال  " لكؿ شخص لـفي فقرتيااالكلى التقدـ بالطعف بطريؽ اعتراض الغير كالتي ذكرت
يعترض عمى الحكـ اعتراض أف  ممثبل كال متدخبل في دعكل صدر فييا حكـ يعتبر حجة عميو

يحؽ لمدائنيف "ة ذاتيا: الماد الثانية مف ةككذلؾ الفقر  ،حكاـ محكمة النقض"أكيستثنى مف ذلؾ ،الغير
مديف أك  يعترضكا عمى الحكـ الصادر عمى دائفأف  لتزاـ غير قابؿ لمتجزئةإبأك  كالمدينيف المتضامنيف

 "يحؽ لمكارث 3الحيمة.فقره أك  الغش إثبات كاف مبنيا عمى غش اكحيمة تمس حقكقيـ بشرطإذا  اخر
صدر الحكـ مشكبا إذا  عميوأك  في الدعكل التي لمكرثو ةحد الكرثأمثمو  ذاإيستعمؿ ىذا الحؽ أف 
تمس الغير  ثاران آبحيمة " فقد يتضمف السند الصادر فيو حكـ بصحة التكقيع التزامات كيرتب أك  بغش

يككف لو الحؽ في االعتراض عمى الحكـ الذم مس ال أ صميةفي الدعكل األ كالذم لـ يكف طرفان 
 ؟حقكقو

قاـ الدعكل لمتيرب مف بعض أاتجاه مف كتابة سند يتضمف التزامات مالية بذمتو  إلى كقد يمجأ المديف
الدائنيف فبل يحؽ ليـ التقدـ بدعكل اعتراض الغير عمى ىذا السند الذم يجرد المديف مف ديكنو كيمنع 

 المعترض اعتراض الغير مف الحصكؿ عمى حقو؟

الحكـ أف إال  فحكل السندأك  الحؽصؿ منع القاضي مف التعرض أل المشرع كاف كاف قدأف  ذلؾ
الصادر بثبكت صحة التكقيع يجعؿ مف ىذا السند سندا رسميا قاببل لمتنفيذ في محتكاه االمر الذم 
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لتقديـ دعكل اعتراض الغير لمساس ذلؾ بحقكؽ  ان يجعؿ مف مضمكف السند كصحة التكقيع مسكغ
 دعكل اعتراض الغير.بكمصمحة في التقدـ  المعترض اعتراض الغير كيجعؿ منو صاحب صفة

حكاـ مف طرؽ الطعف غير العادية باأل ان عادة المحاكمة باعتبارىا طريقإدعكل با فيما يتعمؽ مّ أ
عادة المحاكمة قد حددت الحاالت التي يجكز فييا لمخصـك إب ةنصكص المكاد المتعمقأف  نجد

 الحيمةأك  عمى سبيؿ الحصر كمنيا صدكر الحكـ بطريؽ الغش ةعادة المحاكمإالطعف بطريؽ 
 250 الماده( 1)قضي بيذا التزكيرأك  قرار بتزكيرهإبني الحكـ عمى مستند تـ بعد صدكره إذا  أك

كالتي تنص "ال يجكز الطعف  2001لسنة  2كالتجارية رقـ  مف قانكف اصكؿ المحاكمات المدنية
"يجكز 251الحكـ قاببل لمطعف فيو بطرؽ الطعف االخرل "الماده كاف إذا  عادة المحاكمةإبطريؽ 

اذا تـ -1-تية :حكاـ النيائية في إحدل الحاالت اآلإعادة المحاكمة في األ لمخصكـ الطعف بطريؽ
إذا بني الحكـ عمى مستند تـ بعد صدكره إقرار -2الحيمو .أك  لحصكؿ عمى الحكـ بطريؽ الغشا

اذا -4بني الحكـ عمى شيادة شاىد قضي بعد صدكره بزكرىا إذا  -3 قضي بيذا التزكيرأك  بتزكيره
حمؿ الغير عمى أك  حصؿ بعد صدكر الحكـ عمى اكراؽ ليا تأثير في الحكـ كاف خصمو قد أخفاىا

إذا كاف الحكـ مناقضا -6بأكثر مما طمبكه .أك  الحكـ بشيء لـ يطمبو الخصكـ ىاذا قض-5إخفائيا.
 بعضو البعض." 

يجب اف تككف قد بنيت   ةعادة المحاكمإالتي تقبؿ الطعف بطريؽ االحكاـ أف  يرل الباحث
 ،قضي بيذا التزكيرأك  بتزكيره رابناء الحكـ عمى مستند تـ بعد صدكره إقرا كأالحيمة أك  بطريؽ الغش

صحة التكقيع تقبؿ الطعف بطريؽ اعادة المحاكمة مف الخصـ في  إثباتدعكل أف  كلتكضيح ذلؾ نجد
حاؿ صدكر الحكـ بطريؽ الغش اكالحيمو فاذا ما كاف ىناؾ اتفاؽ بيف الخصكـ مثبل عمى ثبكت سند 

تجريد  إلى وف حصؿ عمى الحكـ كاف ييدؼ مف كرائمأف  لغايات معينو شمميا اتفاقيـ كفيما بعد تبيف
ذ جاز الطعف بطريؽ اعادة عندئ ،بو خبلفا لبلتفاؽ ضراراإو عمى السند مف حكـ عميو بصحة تكقيع

 ،قضي بيذا التزكيرأك  بالتزكير قراران إبني الحكـ عمى مستند تـ بعد صدكره إذا  مركذلؾ األ ،المحاكمة
في حالة كاحدة فقط كىي حالة صدكر حكـ بثبكت صحة التكقيع كانتياء مدة الطعف إال  كىذه ال تتـ
الحكـ قد صدر في مكاجية أف  في حيف،الحكـ قد اكتسب الدرجة القطعيةأم أف  العاديةبالطرؽ 

 كاف المدعى عميوأف  انو لـ يكف حاضرا في الدعكل كلك افترضناأم  المدعى عميو في الدعكل غيابيا
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منو بصحة التكقيع كال يؤثر صدكر حكـ بتزكير تكقيعو  قراران يعتبر إسككتو فإف  حاضرا في الدعكل
 عمى اقراره .

الحكـ بطريؽ الحالة الكحيدة التي تقبؿ الطعف في كمف ثـ صدر حكـ آخر يقضي بتزكير التكقيع ك 
مف قانكف اصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية  251 ةة الثانية مف المادعادة المحاكمة كفؽ الفقر إ

صدر حكـ بثبكت التكقيع في الدعكل االصمية في إذا  ىي حالة ما 2001لسنة  2الفمسطيني رقـ 
ففي ىذه  ،صدكر حكـ يقضي بالتزكيرأك  قرار بتزكير التكقيعإغياب المدعى عميو كمف ثـ كجكد 

صمي رغـ فكات ميعاد الطعف في الحكـ كفؽ الطرؽ يطعف في الحكـ األأف  الحالة يجكز لمخصـ
صكؿ المحاكمات أقانكف  مف 252 ةحكاـ المادألييا إشارت خبلؿ المده القانكنية التي أ العادية لمطعف

 .(1)2001لسنة  2المدنية كالتجارية رقـ 

كلى ما نصت عميو األ عادة المحاكمة يمر بطريقتيفالطعف بطريؽ إأف  إلى كال بد مف االشارة
أما  كالتي تبحث في قبكؿ الطعف شكبل كاذا ما قررت قبكلو شكبل تنظر في المكضكع 256/1الماده 

ظر في الطمبات الطعف كتنحصر ميمة المحكمة في النالمحكمة تنظر في مكضكع فإف  المرحمة الثانية
كاذا ما حكمت المحكمة  256/2 ةعادة المحاكمة كىكما اكردتو المادتـ تناكليا في الئحة الطعف بإ يالت

 ةكتعكد الخصكمجزء منو أك  بة الطمب يمغى الحكـ المطعكف فيو كمواجإعادة المحاكمة بإفي دعكل 
الطاعف غير أف  تبيف لياإذا  اما،الحالة التي كانت عمييا الدعكل قبؿ صدكر الحكـ المطعكف فيو إلى

أك  ردنيأعمى الطاعف بغرامة ال تزيد عف مئتي دينار  محؽ في طعنو فانيا تقضي برد الطعف كتحكـ
 ةلنص الماد قان يتطبكأتعاب المحاماة  ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنا كباالضافة لمرسكـ كالمصاريؼ

257/1. 

 

  
                                                           

كيككف ميعاد الطعف بطريقة اعادة ،2001لسنة  2مف قانكف اصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ  252نص الماده  1
الذم أك  حكـ بثبكتوأك  الذم اقر فيو بالتزكير فاعموأك  الحيمةأك  الغشاليـك الذم ظير فيو -1-المحاكمة ثبلثيف يكما تبدأ مف :

( مف الماده 4ك3ك2ك1اليـك الذم ظيرت فيو الكرقة في الحاالت المنصكص عمييا في الفقرات )أك  حكـ فيو عمى شاىدالزكر
 مف الماده السابقة ."(6ك5اليـك التالي لصدكر الحكـ في الحالتيف المنصكص عمييما في الفقرتيف ) -2،السابقو
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 :لفصل الرابعا

_________________________________________________

 :إجراءات رفع الدعوى وسيرىا

 :رفع الدعوى وقيدىا أمام المحكمة المختصة المبحث األول:

المدنية أم ببلئحة دعكل ترفع دعكل إثبات صحة التكقيع باإلجراءات المعتادة لرفع الدعكل 
تبمغ لمخصـ كتكميفو بالحضكر كتقديـ رده عمى الئحة الدعكل طبقا لمقكاعد المقررة في قانكف أصكؿ 

 المحاكمات المدنية كالتجارية النافذ.

رغـ ككنيا دعكل ذات طبيعة تحفظية إال أف ف كتقيد في سجؿ الدعاكل المدنية في المحكمة،
ل مدنية تسجؿ في ذات السجؿ الذم تسجؿ فيو الدعاكل المدنية ذلؾ ال يخرجيا عف ككنيا دعك 

 المعتادة.

 :المحكمة المختصة في نظر دعوى صحة التوقيع

مف المعمكـ أف االختصاص القضائي في نظر الدعكل ينقسـ إلى قسميف،االختصاص 
 المحمي، كاالختصاص القيمي.

 ألكلى ىي تسييؿ كتيسير التقاضي عمة تعدد محاكـ الدرجة ا: أف )المكاني( االختصاص المحمي
ف المشرع يرعى أصبح بقدر اإلمكاف قريبة مف مكطف الخصكـ أك مكاف النزاع، ك تعمى المتقاضيف ل

 في الغالب مصمحة المدعى عميو،كمف ثـ ال تتعمؽ قكاعد االختصاص المكاني بالنظاـ العاـ.
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عمى النحو المحمي باالختصاص وبناء عمى ما تقدم، فانو يمكن أن ترتب بعض النتائج المتعمقة 
 التالي:

كيككف ىذا االتفاؽ  يصح اتفاق الخصوم عمى مخالفة قواعد االختصاص المحمي )المكاني(، -:أكال
ليـ،فبل يجكز لممدعى عميو إذا ما رفعت عميو الدعكل أماـ المحكمة التي تـ االتفاؽ عمى  اممزم

ال تختص في األصؿ بنظر النزاع، فمف  اختصاصيا أف يدفع بعدـ اختصاصيا محميا بدعكل أنيا
 .(1)سعى في نقض ما تـ مف قبمو فسعيو مردكد عميو

كأقاـ ىك الدعكل أماـ محكمة المدعى عميو فبل  :إذا كان االختصاص لمحكمة موطن المدعيثانيا
يجكز لممدعى عميو أف يدفع بعدـ االختصاص ألف األصؿ أف تختص بالدعكل محكمة المدعى عميو 

قصد بو تغميب  المدعيرعاية لو، كالف الخركج عف القاعدة بأف جعؿ االختصاص لمحكمة مكطف 
لعكدة لؤلصؿ برفع الدعكل لدل محكمة مكطف مصمحة المدعي في ىذه الحالة،فمو النزكؿ عف ذلؾ كا

 المدعى عميو.

: يجب أف يبدم المدعى عميو الدفع بعدـ االختصاص المحمي )المكاني( مع سائر الدفكع الشكمية ثالثا
 .(2)قبؿ الدخكؿ في مكضكع الدعكل

تصاص :ال يجوز لمنيابة العامة إذا كانت ممثمة في الدعوى كطرف منضم أن تتمسك بعدم االخرابعا
 (.المحمي)المكاني

 .لممحكمة أن تقضي من تمقاء نفسيا بعدم االختصاص بش ن االختصاص المحمي ليس :خامسا

لسنة  2رقـ  الفمسطيني ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية1ؼ42كتنص المادة)
أك محؿ عممو عمى انػػػو)يككف االختصاص لممحكمة التي يقع في دائرتيا مكطف المدعى عميو  2001

كيظير مف ىذه المادة أف االختصاص المحمي بنظر دعكل صحة ،(3)أك المكاف الذم نشأ فيو االلتزاـ(
ىنا ىك المكاف الذم تـ ك التكقيع إنما ينعقد لمحكمة مكطف المدعى عميو أك محكمة مكقع نشكء االلتزاـ،

                                                           

 .100مجمة اإلحكاـ العدلية ماده  -1
 د محمد المكجي عقد البيع االبتدائي ص -2
 2001لسنة  2قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني رقـ  3
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كاف السند ال يتعمؽ بحؽ عيني عمى التكقيع فيو عمى السند مكضكع دعكل صحة التكقيع،كىذا فيما إذا 
لسنة 2مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني رقـ 44عقار،حيث نصت المادة 

بفقرتييا )إذا تعمقت الدعكل بحؽ عيني عمى عقار أك عمى أحد أجزائو فيككف االختصاص  2001
ممحكمة التي يقع في دائرتيا أم جزء إذا تعددت األمكاؿ العقارية فيككف االختصاص ل-2لمكقع الماؿ 

 "2001لسنة  2منيا(."قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ 

ف االختصاص المحمي في قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية إيمكف القكؿ  وكعمي
ذا كاف السند متعمقا بعقار ،ينعقد لمحكمة المدعى عميو أك محكمة مكاف نشكء االلتزاـ فإف محكمة  كا 

. كال يتعارض ذلؾ مع ككف دعكل إثبات صحة التكقيع مكاف كجكد العقار ىي المختصة بنظر الدعكل
 مف الدعاكل الشخصية بحكـ طبيعتيا كما ذكرنا سابقا .

نصت عمى أنو "كفي الدعاكل الشخصية العقارية (1)مرافعات مصرم 2/ 50كنجد أف المادة 
في دائرتيا العقار أك مكطف المدعى عميو"كيتبف مف ىذه المادة يككف االختصاص لممحكمة التي يقع 

أك محكمة  أف االختصاص المحمي بنظر دعكل صحة التكقيع ينعقد لمحكمة مكطف المدعى عميو،
 مكقع العقار.

مف الدعاكل في عقد البيع االبتدائي عكل صحة التكقيع كمف الناحية العممية يمكف اعتبار د 
ا األكؿ شخصية تستند إلى حؽ شخصي متكلد عف عقد البيع االبتدائي،ليذا فيي في شقي ،المختمطة

كىي في شقيا الثاني دعكل  االعتبار تختص بيا المحكمة األكلى كىي محكمة مكطف المدعى عميو،
تيدؼ في نياية الغاية كالمطاؼ إلى ثبكت حؽ عقارم عف طريؽ الحصكؿ عمى حكـ عقارية  عينية

فبل يكفي تسجيؿ الحكـ لكحده عقد البيع االبتدائي يقكـ بتسجيمو مع العقد،بصحة تكقيع البائع عمى 
، كيقـك مقاـ التصديؽ عمى التكقيع عمى عقد البيع االبتدائيالنو لـ يتعرض ألصؿ كمكضكع العقد،

 ،ليذا االعتبار تختص(2)بخبلؼ الحاؿ في دعكل صحة التعاقد الذم يقتصر عمى تسجيؿ الحكـ كحده
 ة الثانية )محكمة مكاف العقار(.المحكم بنظرىا

                                                           
1
 1968مايك سنة  7ىػػ  1388 صفر سنة 9ـ قانك ف المرافعات المدنية كالتجارية صدر برئاسة الجميكرية فى  1968لسنة  13قانكف رقـ -

 .384ص 1991بالنقض الطبعة االكلى  الطعفإلى  دعكل صحة التعاقد مراحؿ الدعكل مف تحرير الصحيفو محمد المنجي- 2
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حمد أبك الكفا أنو قصد بيذه المادة اختصاص المحكمة األقرب إلى العقار،تحقيقا أكيرل 
 .(1)لسرعة الفصؿ في الدعكل،إذ قد يقتضي األمر انتقاؿ المحكمة لممعاينة

في تأصيؿ ىذه المسألة بيف قانكف المرفعات المدنية  اتن كالذم نجده ىنا أف ىناؾ اختبلف
كالتجارية المصرم كبيف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني،حيث يفترض القانكف 
المصرم أف ىذه الدعكل ىي دعكل شخصية كدعكل عينية عمى عقار،كأف السند الذم يقدـ في 

لبيع االبتدائي،كىذا ما ال نجده في القانكف الفمسطيني  الدعكل إلثبات صحة التكقيع عميو ىك عقد ا
حيث إّف القانكف الفمسطيني أخذ بإطار أكسع ليذه الدعكل مع ككنيا دعكل شخصية كما أسمفنا 
سابقا،قد تككف دعكل عقارية كقد ال تككف كقد تتعمؽ بحؽ عيني عمى عقار أك ال تتعمؽ فميس 

قارية عقد بيع ابتدائي عمى عقار كبالتالي ليست دعكل عبالضركرة أف يككف السند مكضكع الدعكل 
نما باإلمكاف.  بالضركرة كا 

 االختصاص النوعي والقيمي

( لسنة 2"مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ )39بالرجكع إلى نص المادة "
( 10000)الدعاكل التي ال تجاكز قيمتيا  -1 )( تختص محكمة الصمح بالنظر فيما يمي:2001)

عشرة آالؼ دينار أردني أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان، كيككف حكميا نيائيان إذا كانت قيمة 
الدعاكل اآلتية ميما  -2تجاكز ألؼ دينار أردني أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان. تالدعكل ال 

حقكؽ  -إخبلء المأجكر. ج -منقكلة. بتقسيـ األمكاؿ المشتركة المنقكلة كغير ال -بمغت قيمتيا: أ
تعييف  -المنازعات المتعمقة باالنتفاع في العقار. ك -المنازعات المتعمقة بكضع اليد. ىػ -االرتفاؽ. د

االنتفاع باألجزاء المشتركة كصيانتيا في المباني  -استرداد العارية. ح -الحدكد كتصحيحيا. ز
لتي تنص القكانيف األخرل عمى اختصاص محكمة الصمح الدعاكل كالطمبات ا -المتعددة الطكابؽ. ط

فإننا ال نجد ذكرا لدعكل صحة التكقيع بيف  ،كالذم حدد االختصاص النكعي لمحكمة الصمح ،(بيا
الدعاكل الكاردة في الفقرة الثانية مف ىذه المادة كالتي كردت عمى سبيؿ الحصر.كيبقى مجاؿ البحث 

اكـ الصمح بمكجب الفقرة األكلى مف ىذه المادة كالتي نصت فيما إذا كانت تدخؿ ضمف اختصاص مح
( عشرة 10000الدعاكل التي ال تجاكز قيمتيا ) -1عمى " تختص محكمة الصمح بالنظر فيما يمي: 

                                                           

 370المرافعات المدنية كالتجارية،د ابك الكفا ص -1
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آالؼ دينار أردني أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة...." أما في التشريع الفرنسي، فتختص محكمة 
ظر دعكل تحقيؽ الخطكط األصمية ك ىي مكطف المدعى عميو، الخصكمة الكبرل دكف غيرىا بن

كاإلختصاص مقصكر عمييا بغض النظر عف قيمة الحؽ المثبت في المحرر فيي مختصة نكعيا بيذا 
كىنا ال بد أف نقؼ عند األسئمة التالية لنجيب عمييا لنصؿ بالنتيجة إلى تقرير  .1النكع مف الدعاكل

تصة بنظر ىذه الدعكل أـ أف االختصاص يبقى عمى أصمو لممحكمة فيما إذا كانت محكمة الصمح مخ
 صاحبة الكالية العامة كىي محكمة البداية،كىذه األسئمة ىي:

ـ أنيا دعكل غير مقدرة القيمة؟أـ أنيا أ ىؿ دعكل صحة التكقيع مف الدعاكل محددة القيمة ؟ .1
 كعمى أم أساس يمكف تقدير قيمتيا؟ دعكل ممكف تقدير قيمتيا؟

 ىي قيمة رسـ ىذه الدعكل؟تقدير قيمة دعكل صحة التكقيع:ما 

اختمفت األقكاؿ كاآلراء كالتطبيقات القضائية حكؿ تقدير قيمة دعكل صحة التكقيع عمى النحك 
 -التالي:

 :أنيا دعوى مقدرة القيمة أو يمكن تقدير قيمتيا أوال:

 40حيث نصت المادة ، عات المصرم الجديدفكىذا المنحى ىك ما نحى إليو قانكف المر 
مرافعات عمى أف "تقدر قيمة مثؿ ىذه الدعاكل بقيمة الحؽ المثبت في الكرقة المطمكب الحكـ بصحة 
التكقيع عمييا....."كقد اعتبر البعض ىذه القاعدة متمشية مع الكاقع ألف مآؿ ىذه الدعاكل ىك 

 .(2)اردة فيياصبلحية الكرقة مكضكع الدعكل أك عدـ صبلحيتيا لممحاجة بالحقكؽ الك 

كىذه العمة تصمح أيضا إلى تبرير  فقيمة النزاع حسب ىذا المكقؼ إذف ىي قيمة ذلؾ الحؽ،
 ػ (3)قيمة دعكل صحة التكقيع الفرعية بقيمة الحؽ الثابت في الكرقة

                                                           
ص  ،2007مصر، ،دار الفػكر الجػامعي اإلسكندرية ،دراسة مقارنة ثباتدكر القاضي في اإل ،سحر عبد الستار إمػاـ يػكسؼ - 1

142. 
 .476ص 1957عبد الكىاب العشماكم طبعة مارس سنةك محمد العشماكم  ،قانكف المرافعات في التشريع المصرم كالمقارف -2
 "370المرافعات المدنية كالتجارية د.احمد أبك ألكفا ص  -3



 

89 
 

السابؽ محمد العشماكم أثناء مناقشة  المصرم كقاؿ رئيس لجنة تعديؿ قانكف المرافعات
كذلؾ في معرض رده عمى المعترضيف مف المختصيف (1)عات في مجمس الشيكخالمشركع بمجنة المراف

عمى مشركع المادة.....لـ ترل المجنة األخذ بمبدأ اعتبار دعكل صحة التكقيع كدعكل التزكير األصمية 
غير مقدرة القيمة ألنو يؤدم إلى نتيجة غير مستساغة كىي أف المدعي أف رفع دعكاه مطالبا بقيمة 

،بينما رفع الدعكل (2)ي تدخؿ في نصاب القاضي الجزئي سيرفعيا أماـ القاضي الجزئيالكرقة الت
بصحة تكقيع الكرقة نفسيا يككف أماـ المحكمة االبتدائية بحكـ أنيا غير مقدرة القيمة مع أف طمب 
زاء ىذا الكضع رأت المجنة ربط  صحة التكقيع ما ىك إال طمب بالحصكؿ عمى دليؿ بصحة الكرقة كا 

 .(3)تصاص بقيمة الحؽ المثبت في الكرقةاالخ

ذا كاف المشرع قد اقتصر عمى إيراد القاعدة بصدد الدعكل األصمية كحدىا دكف الفرعية  كا 
التي يقرىا الفقو كالقضاء كالتي تجيز طرح الخصكمة –فذلؾ حتى ال ييدر القاعدة،أك يكحي بإىدارىا 

االستئنافية إذا طعف بالفعؿ باالستئناؼ في الحكـ في دعكل صحة التكقيع الفرعية عمى المحكمة 
النتيائي لمحكمة اكلك لـ تتجاكز قيمة الدعكل الفرعية النصاب  ،الصادر في مكضكع الدعكل األصمية

 الدرجة األكلى.

عمى ما –كبيذا الصدد قضت محكمة النقض المصرية بأف دعكل صحة التكقيع الفرعية تقدر 
بقيمة الدعكل األصمية.فإذا كانت قيمة الدعكل األصمية تقؿ عف الحد –جرل عميو قضاء ىذه المحكمة 

األقصى الختصاص القاضي الجزئي النيائي فإف دعكل صحة التكقيع الفرعية تتبعيا في تقدير قيمتيا 
كقضت محكمة النقض أيضا بأف ، (4)كال يجكز استئناؼ الحكـ الصادر فييا مف المحكمة الجزئية

رر أف دعكل صحة التكقيع األصمية تقدر بقيمة الحؽ المثبت في السند مكضكع المشرع كاف كاف قد ق
الدعكل إال أف دعكل صحة التكقيع في ىذه الصكرة ىي بمثابة طمب عارض تمييدا لمخصكمة 

                                                           

 (.1949)مجمكعة محاضر جمسات مجمس الشيكخ المصرم عاـ 8/1/1949محضر الجمسة الثالثة كالثبلثيف بتاريخ  -1
صحة التكقيع  إثباتكقد تـ تعديؿ اختصاص محاكـ المكاد الجزئية كاصبح اختصاصا نكعيا بجميع دعكل الصحة كمنيا دعكل  2

الـ كقد نصت الماده الساده منو عمى :ينشر ىذا 2007لسنة  76بالقانكف رقـ  ثباتكفؽ التعديؿ االخير لقانكف المرافعات كاإل
صحة كنفاذ العقكد كصحة التكقيع كشيركتسجيؿ –. احمد فخر الديف 1/10/2007القانكف في الجريده الرسمية كيعمؿ بو فمف 

 .)تـ اضافتو(410ص  2011مجمد اكؿ ط.اكلى -عقكد البيع كنظاـ السجؿ العيني
-1988طبعة ثانية  - 382ص –الكسيط في دعكل صحة التعاقد كدعكل صحة التكقيع عمى البيع –عبد التكاب معكض  - 3

 القاىره-دار المشرؽ العربي لمطباعة كالنشر كالتكزيع 
 742ص  7سنة  1956يكنيو  21نقض مصرم  -4
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كتقدر قيمتيا بقيمة الدعكل األصمية التي ال نزاع في أنيا تزيد عف  ،األصمية بالحصكؿ عمى دليؿ
 .(1)افو النصاب الجائز استئن

لقيمي في ىذه الدعكل تبعا لتقدير اكعمى ما سبؽ فإف مؤدل ىذا القكؿ أف يككف االختصاص 
قيمتيا فإذا كانت قيمة السند )المحرر( مكضكع دعكل صحة التكقيع في حدكد اختصاص القاضي 
ذا كانت قيمة الحؽ المثبت في السند  الجزئي فإف الدعكل تككف مف اختصاص القاضي الجزئي،كا 

 اعمى مف اختصاص القاضي الجزئي يككف االختصاص منعقدا لممحكمة االبتدائية(.

حسـ ىذه المسألة أيضا حسما ال يتفؽ كتمؾ النتيجة غير أّف المشرع عدؿ عف ىذا الحكـ ك 
 43حيث جعؿ االختصاص النكعي في ىذه الدعكل منعقدا لمحكمة المكاد الجزئية.حيث نصت المادة 

عمى انو )تختص محكمة المكاد الجزئية 2 2007لسنة  76الرابعة بالقانكف رقـ مرافعات معدلة لممرة 
لـ تتجاكز قيمتيا خمسة آالؼ جنيو فيما ى أنو إذا كانتي كذلؾ بالحكـ ابتدائيا ميما تكف قيمة الدعكل،

كد دعاكل تعييف الحد-2.الدعاكل المتعمقو باالنتفاع بالمياه كتطيير الترع كالمساقي كالمصارؼ-1يمي: 
كتقدير المسافات فيما يتعمؽ بالمباني كاالراضي كالمنشات الضارة إذا لـ تكف الممكية أك الحؽ محؿ 

دعاكل صحة -5الدعاكل المتعمقة باالجكر كالمرتبات كتحديدىا -4دعاكل قسمة الماؿ الشائع-3النزاع 
 76مف القانكف  43مف الفقرة الخامسة المستحدثة بالمادة  يتبيفك . (3)يا كانت قيمتيا(أالتكقيع 

أف محكمة المكاد الجزئية أصبحت ىي المختصة دكف غيرىا بنظر دعاكل صحة التكقيع  2007لسنة
حتى كلك تجاكزت ىذه القيمة االختصاص العادم لتمؾ المحكمة كىك أربعكف  أيا كانت قيمة الدعكل،

ة الجزئية إلى طمبات صحة التكقيع المرتبطة ميما تكف .كيمتد اختصاص المحكم(4)ألؼ جنيو
 (5)مرافعات. 47/3قيمتيا،طالما كانت مرتبطة بالطمب األصمي في حكـ المادة 

                                                           

 ؼ40س294رقـ 24/12/1975،كنقض 136ص  6السنة 1955يكنيو  16نقض  -1
  2007لسنة  76افعات معدلة لممرة الرابعة بالقانكف رقـ مر  43المادة  2
 20009ط اكلى –الناشر المكتي العربي لممعارؼ  الدفكع في قانكف المرفعات المدنية كالتجارية–بالنقض  ،عبلء الخميمي 3
  .2007لسنة  76مرافعات معدلة بالقانكف رقـ  42المادة  -4
 .26/1/1330/254النقض مجمكعة محكمة  30/6/1975نقض مدني  -5
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تختص المحاكـ الجزئية بدعاكل صحة التكقيع دكف  2007لسنة  76كعميو كطبقا لمقانكف رقـ 
القانكف دكنما نظر إلى االختصاص  فالمحاكـ الجزئية تختص طبقا ليذا لقيمي،ااعتبار لبلختصاص 

 .(1)لقيميا

 ثانيا" إنيا دعوى غير مقدرة القيمة.

كجميكر القائميف بيذا الرأم (2)كىذا ما يذىب إليو بعض الفقياء،كمنيـ )محمد سامي مازف(
 :(3)ثنيف ىماايؤصمكف رأييـ عمى أساسيف 

أف اعتبار ىذه الدعكل مقدرة القيمة أك مف الدعاكل التي يمكف تقدير قيمتيا مف شأنو أف يتعارض أوال:
حسب 2003"لسنة 1المحاكـ النظامية الفمسطينية رقـ " قانكف رسكـ عميوكيخالؼ ما نص 

( ذيؿ قانكف الرسكـ في البند السادس مف الفقره المتسمسمو االكلى أف رسكـ 1الجدكؿ رقـ )
عشرة دنانير،كىذا يدؿ عمى أف المشرع في قانكف الرسكـ اعتبرىا مف التصريحية  الدعاكل

ال لكاف الرسـ تبعا لتحديد قيمة الدعكل  ،الدعاكل مجيكلة القيمة  .كا 

المصرم الخاص بالرسـك  1942لسنة  90مف القانكف رقـ  76ككذلؾ ما نصت عميو المادة 
حة التكقيع كدعاكل التزكير األصمية تعتبر مف الدعاكل في الفقرتيف األكلى كالسابعة مف أف دعاكل ص

 مجيكلة القيمة.

الكجو الثاني أف اعتبار دعكل صحة التكقيع مف الدعاكل مقدرة القيمة بقيمة الحؽ الثابت في  ثانيا:
 ،ف دعكل صحة التكقيع ىي لمجرد الحصكؿ عمى دليؿ قكمأل الكرقة مكضكع الدعكل ىك محؿ نظر،

ت في الكرقة كأف المخاصمة في مكضكع الكرقة قد تككف مقتصرة عمى بعض الحؽ يدعـ الحؽ الثاب
 .(4)ىك كصؼ مف أكصافو أك حكـ مف أحكامو والذم تشتمؿ عميو الكرق

                                                           

 459ص  2011المكسكعة الجامعة المجمد األكؿ الطبعة األكلى –احمد فخر الديف  . الدعكل كجراءتيا–ػ د.محمد سبلمو -1
 في مجمس الشيكخ المصرم 8/1/1949محضر الجمسة الثالثة كالثبلثيف بتاريخ  -2
  .459ص  2011كعة الجامعة المجمد األكؿ الطبعة األكلى المكس–احمد فخر الديف  ػ جراءتياا  الدعكل ك – ةد.محمد سبلم -3
 26/1/1330/254مجمكعة محكمة النقض  30/6/1975ىػ نقض مدني  -4
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يخرجيا عف الغرض كل مقدرة القيمة االدعمف  دعكل إثبات صحة التكقيع اعتبارويرى الباحث أن 
يدعـ الحؽ الثابت في السند كال عبلقة لفحكل  التي شرعت مف أجمو كىك الحصكؿ عمى دليؿ قكم

 السند في تقدير القيمة عمى اعتبار أنيا دعكل استباقية تحفظية شرعت فقط لبلطمئناف .

 ى:سير الدعو  المبحث الثاني:

لسنة  4رقـ مف قانكف البينات الفمسطيني في المكاد المدنية كالتجارية  54تنص المادة 
صحة التكقيع المرفكعة بطمب إثبات صحة التكقيع عمى السند العرفي عمى أف دعكل إثبات ،ػ 2001

 إنما ترفع باإلجراءات المعتادة لرفع الدعاكل.

كىنا تثكر تساكالت حكؿ إجراءات سير الدعكل بحكـ أف دعكل إثبات صحة التكقيع ىي مف 
لتكقيع عمى السند الدعاكل التصريحية التي يطمب فييا اإلقرار بطمب معيف كىك ىنا اإلقرار بصحة ا

العرفي، كىذه الطبيعة الخاصة ليذا النكع مف الدعاكل تثير التساؤالت: ىؿ تخضع ىذه الدعكل لتبادؿ 
 المكائح ؟ 

 مف ىـ الخصـك في الدعكل كمتى تنتفي الخصكمة ؟ 

 ىؿ يجكز التدخؿ كاإلدخاؿ في سير الدعكل ؟ 

 ذه الدعكل ؟ كاخيرا ما ىي الكسائؿ المعتمدة في تحقيؽ الخطكط في ى

 :خصوم دعوى صحة التوقيع

لسنة  4في المكاد المدنية كالتجارية الفمسطيني رقـ  ( مف قانكف البينات54كفؽ نص المادة )
 فقد حددت طرفي الخصكمة في ىذه الدعكل كىما: 2001

 المدعي: الحائز لمسند العرفي كمف في حكمو مف الخمؼ العاـ كالخاص 

التكقيع عمى السند كمف في حكمو مف الكرثة أما في القانكف المصرم  المدعى عميو: المنسكب إليو
كلما كانت دعكل إثبات صحة التكقيع محصكرة في عقد البيع االبتدائي، كىك "سند عرفي" فنجد أف 
ىذه الدعكل ترفع غالبان مف المشترم عمى البائع، إال أنو يجكز أيضا رفعيا عمى كارث البائع بعد مكت 

لـ ،نو إذا أنكر كارث البائع تكقيع مكرثو عمى كرقة البيع كأنكر خط مكرثو في الكرقة كمياالبائع،غير أ
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يعد المشترم ليستطيع أف يقدـ إلثبات صحة التكقيع مف أكراؽ المضاىاة سكل خط البائع أك تكقيعو أك 
 ختمو أك بصمة إصبعو المكضكع عمى أكراؽ رسمية.

( مف قانكف 46،كالتي تقابميا المادة)(1)ات المصرممف قانكف اإلثب 37كذلؾ كفؽ نص المادة 
 البينات في المكاد المدنية كالتجارية الفمسطيني. 

كبعد مكت المنسكب إليو السند لـ يعد ممكنان استكتابو، كما لـ يعد ممكنان صدكر إقرار عنو 
المكضكع فييا خط  بجزء مف الكرقة كقد أنكرىا الكارث كميا،فبل يتبقى لممضاىاة إال األكراؽ الرسمية

البائع أك تكقيعو إذا كجدت ىذه األكراؽ، كيجكز لكارث المشترم أف يرفع دعكل صحة التكقيع عمى 
 .(2)البائع أك عمى كارثو

 2ؼ 55كل المدنية كذلؾ كفؽ أحكاـ المادة اكتنعقد الخصكمة في ىذه الدعكل كما بقية الدع
كذلؾ بتبميغ الئحة الدعكل لممدعى  2001لسنة  2 مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ

،كالخصكمو ليست سكل مرحمو مف مراحؿ الدعكل كتتككف الدعكل مف عدة أعماؿ يقكـ بيا إما (3)عميو
الخصكـ أك ممثمينيـ أك القاضي كأعكانو كجميع األعماؿ متتابعو تبدأ بالتبميغ كتنتيي بإصدار 

 .(4)الحكـ

الدعكل بعد تبميغ أطرافيا  صة نظرتبالتبميغ تباشر المحكمة المخكبناءن عمى انعقاد الخصكمة 
 .(5)الحضكر خبللو ـتعيف عمييي مكعد الجمسة المحدد في يـك

 

                                                           
أك  ( الخط1المصرم عمى أنو " ال يقبؿ لممضاىاة في حالة عدـ اتفاؽ الخصـك إال:  ثباتمف قانكف اإل 37تنص المادة  - 1

( الجزء الذم يعترؼ الخصـ بصحتو مف المحرر المقتضى 2ضكع عمى محررات رسمية بصمة األصبع المك أك  الختـأك  اإلمضاء
 البصمة التي يطبعيا أمامو. أك  إمضاءه الذم يكتبو أماـ القاضيأك  ( خطو3تحقيقو، 

 .641السنيكرم الكسيط الجزء الرابع ص - 2
( تعتبر 2عمى أنو  2001لسنة  2مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني رقـ  2ؼ 55تنص المادة  - 3

 الخصكمة منعقدة مف تاريخ تبميغ الئحة الدعكل لممدعى عميو. 
 .( 6،ص1995، 2ج–ر دار الجامعة الجديده لمنش،قانكف المرفعات المدنية كالتجارية كالخصكمو كالحكـ كالطعف،احمد اليندم 4
 . 137محمكد الكيبلني ص  ،اصكؿ المحاكمات كالمرافعات المدنية - 5
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 :تبادل الموائح في الدعوى

النافذ ضمف الفصؿ  2001لسنة  2الفمسطيني رقـ  نظـ قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية
الثاني مف الباب الثالث المكائح الجكابية مف حيث ميعاد تقديميا كأكجو دفاعو كمرفقاتيا، حيث أكجب 
القانكف عمى المدعى عميو أف يقدـ الئحة جكابية خبلؿ خمسة عشر يكمان مف تاريخ تبمغو الئحة 

الئحة دعكاه،  في رده المدعيالدعكل، كأف يجيب بشكؿ صريح كمحدد عمى كؿ ادعاء بأمر كاقعي أك 
 .(1)كال يسمـ بصحتو كال يكتفي بإنكاره المجمؿ

نكاران لبعضيا اآلخر، كأف يقر    كالبلئحة الجكابية قد تتضمف إقراران لبعض كقائع الدعكل كا 
المدعى عميو بمكجب الئحتو الجكابية في دعكل المطالبة بمبمغ مالي بكجكد العبلقة بينو كبيف المدعي 

نكار  ه النشغاؿ ذمتو بالديف، كقد تتضمف إجابة المدعى عميو إقراران بكاقعة معينو بكقائع الدعكل كا 
كادعاءبكجكد أسباب قانكنية أك كقائع تدفع دعكل المدعي، كأف يقر المدعى عميو بمكجب الئحتو 

، كقد تتضمف الجكابية في دعكل المطالبة بمبمغ مالي بكاقعة قياـ الديف في الذمة ابتداءن كيدعي الكفاء
إنكاران لكافة كقائع الدعكل دكف اإلقرار بأم منيا، كأف ينكر المدعى عميو بمكجب  الجكابية بلئحةال

الئحتو الجكابية كجكد العبلقة التي نتج عنيا الديف، كينكر انشغاؿ ذمتو بو، كقد يكرد المدعى عميو 
نكاران لبعضيا اآلخر دعاءان بأسباب كاقعية تدفع دعكل المدعي،  الئحتو الجكابية إقراران ببعض الكقائع كا  كا 

كأف يقر بكاقعة قياـ الديف في الذمة إبتداءان كيدعي الكفاء كينكر انشغاؿ ذمتو بو. كيستكم أف يككف 
 اإلقرار صريحان أك ضمنان، فمف يدعي بكاقعة كفاء الديف يقر ضمنان بقيامو.

المحاكمات المدنية كالتجارية عمى ( مف قانكف أصكؿ 66فرغـ أف المشرع حث كفؽ المادة )  
بأف االجتياد  كيرل الباحثعمى ذلؾ،  عدـ اكتفاء المدعى عميو بإنكاره المجمؿ، إال أنو لـ يرتب جزاءن 

القضائي المتضمف حرماف المدعى عميو الذم أنكر الئحة الدعكل إنكاران مجمبلن مف تقديـ البينة كال 
مة ندما تقدـ ببلئحتو الجكابية التي أنكر فييا الدعكل جميجكز التكسع فيو، ذلؾ أف المدعى عميو ع

                                                           
أف  ( عمى: ))عمى المدعى عميو2001( لسنة )2( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ )62نصت المادة ) - 1

تبميغو الئحة الدعكل، مف أصؿ كصكر بعدد المدعيف مرفقة قمـ المحكمة الئحة جكابية خبلؿ خمسة عشر يكمان مف تاريخ إلى  يقدـ
يقدـ بيانان بالمستندات التي بكسعو الحصكؿ عمييا دكف اإلخبلؿ بحقو أف  لـ تكف بحكزتو فعميوفإف  بالمستندات التي تؤيد دفاعو،

 في تقديـ ما يستجد مف مستندات أثناء المرافعة((.
يرد في الئحتو الجكابية أف  المتقابمةأك  يجب عمى المدعى عميو في الدعكل األصمية( مف ذات القانكف عمى: ))66نصت المادة )

 بشكؿ صريح كمحدد عمى كؿ ادعاء بأمر كاقعي يدعيو الخصـ كال يسمـ بصحتو كال يكتفي بإنكاره المجمؿ((. 
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كاحدة، كاف ظانان بأف العبء الذم يتحممو المدعي إلثبات كقائع الدعكل ىك عبء ثقيؿ ال يستطيع 
النيكض بو، ففكجئ في مرحمة تقديـ البينات بتقديـ المدعي البينة عمى كقائع دعكاه، كأف المدعى عميو 

نما ييدؼ مف ال ييدؼ مف تقديمو ال بينة إثبات كاقعة معينة لـ يدع بيا بمكجب الئحتو الجكابية، كا 
خبلؿ البينة تشكيؾ المحكمة في بينة المدعي، كأف يتقدـ المدعي ببينة شيادة شاىد تضمنت في 
مجمميا حضكره الكاقعة التي نشأت عنيا المطالبة القضائية في الخميؿ، في حيف أف المدعى عميو 

البينة إلثبات أف الشاىد في تمؾ الفترة كاف خارج الببلد أك أف الشاىد لـ يسبؽ لو أف  يرغب مف تقديـ
دخؿ الببلد أصبلن، ألف تقديـ المدعي لمبينة شيادة الشاىد ىك أمر مستجد عمى تقديـ المدعى عميو 

بات كقائع الئحتو الجكابية كالذم تكقع ضمف دائرة المعقكؿ كالكاقع أف المدعي ليس لديو أية بينة إلث
 دعكاه كلـ يكف ضمف دائرة تكقعو أيضان أف يشيد شاىد المدعي عمى كقائع مخالفة لمحقيقة.

أف يسمح لممدعى عميو الذم أنكر كقائع الدعكل إنكاران مجمبلن مف تقديـ البينة،  كيرل الباحث  
ادعاء أك دفع، كلكف  الئحتو الجكابية ألف البينة يجب أف يسبقيافي كلكف ليس إلثبات كقائع لـ يكردىا 

يجكز قبكؿ بينتو إلثبات عدـ صحة البينة التي تقدـ بيا المدعي أك تشكيؾ المحكمة فييا أك االنتقاص 
 مف قيمتيا.

كقد يرد مف جانب المدعى عميو باالدعاء بالدفع، كقد سبؽ كأف ذكرنا أف مجمة األحكاـ العدلية   
المدعى عميو بدعكل تدفع دعكل المدعي.....((، ( عرفت الدفع: ))ىك أف يأتي 1631كفي المادة )

كالمقصكد بالدفع ىك الدفع المكضكعي كىك الرد الكارد في البلئحة الجكابية المقدمة مف المدعى عميو 
عمى األمكر الكاقعية التي أكردىا المدعي بمكجب دعكاه، مستبعدان بذلؾ الحديث في ىذه المرحمة عف 

 .ياليست مدار بحثنا ىذابمكجب طمبات مستقمة ككن الدفكع المقدمة مف المدعى عميو

كمف المعمكـ أف أسباب الدعاكل ال حصر ليا، كبما أف الدفع ىك دعكل كلكنو مف جانب   
المدعى عميو فإف عدـ حصر ىذه األسباب يشمؿ ىذه الدفكع أيضان ألنيا مرتبطة بأسباب الدعكل، كما 

أيضان، فالدفكع يمكف أف تككف صحيحة أك فاسدة أك  يسرم مف أحكاـ عمى الدعاكل يسرم عمى الدفكع
باطمة، كأف مف أىـ ىذه األحكاـ ىي كجكب تعمؽ الدفع بالدعكل أم أف يترتب عمى ثبكتو أك اإلقرار بو 
رد الدعكل أك االنتقاص منيا، فالدفع المكضكعي يكجو إلى ذات الحؽ المدعى يو كىك يشمؿ كؿ دفع 

عي أك االنتقاص منو، كليذا ال يتصكر حصرىا، كىي تتعمؽ بأصؿ يترتب عمى قبكلو رفض طمب المد
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، فثبكت كفاء الديف في دعكل (1)الحؽ لذا تنظميا القكانيف المقررة لمحقكؽ كالقانكف المدني كالتجارم
القرض يترتب عميو رد الدعكل، كثبكت الكفاء الجزئي يترتب عميو االنتقاص مف الدعكل. كيشترط في 

العناصر الكاجب تكافرىا في الدعكل، فإذا دفع المدعى عميو دعكل التخمية لمتخمؼ عف دفع الدفع ذات 
بدؿ اإليجار بالكفاء كاف ذمتو غير مشغكلة ببدالت اإليجار كلـ يذكر أف ىذا الكفاء تـ خبلؿ المدة 

ة كىك تحديد فإف ىذا الدفع يفتقر إلى عنصر الصح )االخطار العدلي( القانكنية لتبمغو اإلنذار العدلي
 تاريخ الكفاء ألنو جكىرم لمفصؿ فيو كتقديـ البينة عميو، ألف البينة ال تقاـ إال عمى دعكل صحيحة.

كمف ىنا فانو ال مجاؿ لبلخذ بالدفكع المكضكعية المقدمة في البلئحة الجكابية كالتي تتعمؽ   
الدعكل كنظرا لخصكصيتيا يمتنع متعمقو بااللتزاـ أك التصرؼ القانكني، حيث إّف ىذه الالحؽ أك  ؿباص

مف حيث الصحة أك البطبلف أك تقرير الحؽ المترتبة عمى  الحؽ صؿالتعرض أل يعمى القاض
 التصرؼ القانكني.

                                                           
 ػ بتصرؼ. 15أحمد أبك الكفا ػ نظرية الدفكع في قانكف المرافعات ػ المرجع السابؽ ػ ص - 1

( "كتختمؼ الدفكع المكضكعية عف دعاكل المدعى عميو في أنيا مجرد كسائؿ دفاعية 16ككرد في ىذا المرجع عمى الصفحة )
يقصد الحصكؿ منيا عمى مزية خاصة، ففي أف  تفادم الحكـ لممدعي بمطمكبو دكفإلى  سمبية محضة يرمي بيا المدعى عميو

ىك طالب بتعكيض الضرر الذم أما إذا  كؿ ضرر فيك يبدم دفعان مكضكعيان،أنكر المدعى عميو حصإذا  دعكل التعكيض مثبلن 
 لحقو بسبب خطأ المدعي يككف قد تقدـ بطمب عارض".

 56( ػ ص 2008كأكرد فرج عمكاني ىميؿ في كتابو الدفكع في المكاد المدنية كالتجارية ػ دار المطبكعات الجامعية ػ االسكندرية ػ )
(: " قد يقـك المدعى عميو في سبيؿ الحصكؿ عمى حكـ برفض الدعكل 483ػ القضاء المدني ػ ص) .: إشارة عف فتحي كالي57ػ

ىذه إلى  اآلثار القانكنية التي ينسبيا المدعيأك إنكار  الكقائع المنشئة التي تمسؾ بيا المدعي كأساس لطمبوإنكار  -1بما يمي: 
كما أنكر أنو يمتـز كما ىك مدعى بو كفقان ليذا العقد. أك  د مصدر االلتزاـ،الكقائع، كما لك أنكر المدعى عميو في دعكل دائنية العق

بعض آثارىا أك  التمسؾ بكاقعة معاصرة لنشأة الكاقعة التي تمسؾ بيا المدعي مف شأنيا منع ىذه الكاقعة األخيرة مف إنتاج كؿ -2
التمسؾ بكاقعة منيية مف شأنيا إنياء آثار الكاقعة  -3بإبطالو لمغمط. أك  القانكنية، كما لك تمسؾ المدعى عميو بصكرية العقد

المنشئة التي تمسؾ بيا المدعي، كما لك تمسؾ المدعى عميو بالكفاء. كيطمؽ فقو المرافعات المصرم اصطبلح الدفكع المكضكعية 
حمايتو مف المدعي، عمى ىذه الصكر الثبلث، فالدفع المكضكعي عندىـ ىك كؿ ما يعترض بو المدعى عميو عمى الحؽ المطمكب 

     كىك بيذا يطابؽ اصطبلح الدفاع المكضكعي في الفقو الفرنسي"
فقو المرافعات المصرم يختمؼ في تفسير مفيـك الدفكع المكضكعية التي يأتي بيا المدعى عميو لتشمؿ أف  المبلحظ ككما أرل
كىك أمر مختمؼ تمامان عف اإلنكار، فالدفع دعكل مجمة األحكاـ العدلية في تعريفيا لمدفع بأنو دعكل أف  اإلنكار، في حيف

دفع، فإنكار المدعى عميو في معرض جكابو كقكع الضرر في دعكل التعكيض ال أك  كاإلنكار ىك أمر سمبي ال تقـك بو دعكل
دعى عميو في الدفع المكضكعي ىك دعكل تسرم عميو أحكاميا كعناصرىا، فادعاء المألف  يمكف بحاؿ اعتباره دفعان مكضكعيان ليا،

ثباتمف تسبب بو شخص آخر غيره، ىذا يعتبر دفعان مكضكعيان يترتب عمى قبكلو ك أف  دعكل التعكيض عف الضرر و رد الدعكل ا 
 .كقكع الضررإنكار  عنو كليس
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مف المعمكـ أف دعكل إثبات صحة التكقيع ىي مف الدعاكل التصريحية التي يطمب فييا ك 
كىك ىنا اقراره بأف التكقيع أك اإلمضاء الحصكؿ عمى إقرار أك اعتراؼ أك تصريح مف المدعى عميو، 

أك الخط أك الختـ أك البصمة عمى السند العرفي ىك لو، كىنا يثكر التساؤؿ ىؿ يمـز خضكع ىذه 
مع أنيا  بيةالدعكل إلجراء تبادؿ المكائح، بمعنى ىؿ يقدـ المدعى عميو في ىذه الدعكل الئحة جكا

ار أك سككت ؟ أـ أنيا خارجة عف إجراء تبادؿ دعكل تصريحية، كؿ ما يطمب فييا إقرار أك إنك
 المكائح؟ 

مف قانكف البينات الفمسطيني كالتي شرعت ىذه الدعكل نجد أنيا  54كبالرجكع إلى نص المادة 
نصت عمى أف الدعكل ترفع كفؽ اإلجراءات المعتادة في قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية، 

منو قد أكجبت تبادؿ  62ات المدنية كالتجارية، نجد أف المادة المحاكم كبالعكدة إلى قانكف أصكؿ
 .(1)عمى المدعى عميو تقديـ الئحة جكابيو كإجراء معتاد لرفع الدعاكل المكائح فأكجبت

كعمى الرغـ مف كضكح النص في ىذا الشأف إال أف ىناؾ مف يرل أف ىذه الدعكل ال يمـز 
إذ أف الدعاكل التصريحية ليس مجاليا بحث ،المدعى عميوكال يطمب ذلؾ مف  جكابيةفييا تقديـ الئحة 
إنما غايتيا الحصكؿ عمى إقرار أك السككت أك اإلنكار، كىذا ال يفيد بو إال إذا كاف  كقائع كتقديـ بينات

بؿ يككف ذلؾ مف قبيؿ إرىاؽ  بيةلجكاافي جمسة المحكمة أماـ القاضي، فبل عبرة عندىا لتقديـ البلئحة 
إجراءات غير منتجة في الدعكل كال كزف ليا، األمر الذم يجعؿ مف ىذه الدعكل كاىؿ الخصـك ب

 .(2)جراء تبادؿ المكائحإخارجة عف 

كميما يكف مف قكؿ في ىذا الشأف فإف العمؿ القضائي قد جرل عمى أف يتـ تبادؿ المكائح في 
ة، األمر الذم مف شأنو أف مثؿ ىذه الدعكل كجميع الدعاكل التصريحية تطبيقان لمقكاعد العامة المعتاد

 .(3)يجعؿ الدعكل أكثر كضكحان كأكثر تحديدان أماـ ىيئة المحكمة

                                                           
ي عمى أنو " عمى المدع 2001لسنة  2مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطينية رقـ  62ػ تنص المادة  - 1

 قمـ المحكمة الئحة جكانبو خبلؿ خمسة عشر يكميان مف تاريخ تبميغو الئحة الدعكل. إلى  يقدـأف  عميو
محمد محمكد إبراىيـ، النظرية العامة لمطمبات العامة لمدعاكل الفرعية في قانكف المرافعات كعمى ضكء المنيج القضائي، دار  - 2

 . 37الفكر العربي، القاىرة، مصر ص
 .478ص  2005ممزم عبد الرحمف، المستحدث مف األحكاـ اإلجرائية لمضاىاة الخطكط طبعة  - 3
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مف قانكف البينات الفمسطيني أف ىذه  54كالذم نجده أنو طالما بيف القانكف في متف المادة 
ل بؿ الدعكل ترفع باإلجراءات المعتادة لرفع الدعكل ك حيث إّف مف اإلجراءات المعتادة لرفع الدعاك 

مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية  62إجراء معتاد ىك تقديـ المكائح الجكابية كفؽ أحكاـ المادة  أىـ
فإعماؿ النص أكلى مف  -ك حيث إّف األصؿ ىك تطبيؽ النصكص،2001لسنة  2كالتجارية رقـ 

ي الئحتو أىمالو ك حيث إّف ىناؾ دفكعان قد تثكر حكؿ ىذه الدعكل يمكف لممدعى عميو إيرادىا ف
الجكابية كانعداـ الخصكمة أك عدـ االختصاص أك غيره، مف شأنيا أف تضع المحكمة في صكرة كامؿ 

ىذه ال نجد إال أف ىذه الدعكل خاضعة إلجراء  ةلحالامكقؼ المدعى عميو مف ىذه الدعكل فإنو ك 
 تبادؿ المكائح كفؽ أحكاـ القانكف.

البلئحة الجكابية فقط يتـ بحث ما ىك متعمؽ كما ييمنا في ىذا المجاؿ أف بحث ما كرد في 
كال يمكف لمقاضي بحث الدفكع الكارده في البلئحة الجكابية ألف مجاؿ بحثيا ىك دعكل  ،بالتكقيع فقط

 تسمى دعكل إثبات صحة التعاقد أك النفاذ كليس دعكل إثبات صحة التكقيع.ل خر أ

التكقيع ىي مف الدعاكل الخاضعة كاذا كنا قد خمصنا مف ذلؾ كمو إلى أف دعكل إثبات صحة 
لتبادؿ المكائح فإف ذلؾ يثير تساؤالت بحثية عممية برسـ االجابة عمييا، كمف ىذه التساؤالت ىؿ ترد 

تقديـ طمبات االختصاـ كىؿ يجكز كىؿ يجكز الدفكع الشكمية عمى دعكل إثبات صحة التكقيع اـ ال ؟
التدخؿ في دعكل ك   بد مف الحديث عف اإلدخاؿال كلئلجابة عمى ىذه التساؤالتادخاؿ الغير أـ ال؟
 إثبات صحة التكقيع؟

 االدخال والتدخل في الدعوى:

المقصكد مف اإلدخاؿ ىك إقحاـ الغير في خصكمة رغمان عف إرادتو، لذلؾ يسمى بالتدخؿ  
خكؿ في الجبرم تميزان لو عف التدخؿ االختيارم الذم يتـ بناءن عمى إرادة الغير دكف أف يكمفو أحد بالد

دخاؿ (1)الخصكمة ، كالغير ىك الشخص الذم لـ يكف طرفان في الدعكل بشخصو كلـ يكف ممثبلن فييا، كا 
الغير في الدعكل يشكؿ اعتداء عمى حريتو في اختيار الكقت المبلئـ الذم يمجا فيو إلى القضاء، 
د حسبما تمميو مصالحو، ألنو يعد إجباران عمى الدخكؿ في خصكمة قائمة، كاليدؼ مف اختصاـ الغير ق

                                                           
 أحمد مميجي ػ المكسكعة الشاممة في التعميؽ عمى قانكف المرافعات بآراء الفقو كالصيغ القانكنية كأحكاـ النقض ػ الجزء الثالث ػ - 1
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99 
 

يككف امتداد حجية األمر المقضي بو إلى الغير في خصكمة كاحدة دكف أف يككف لو الحؽ في أف 
ينكر حجيتو أك يعترض عميو اعتراض الغير، أك إلزامو بتقديـ كرقة تحت يده منتجة في الدعكل 

 ، كيشترط في اختصاـ الغير أف يككف الشخص المراد اختصامو مف الغير الذم كاف يصح(1)األصمية
اختصامو عند إقامة الدعكل ككجكب تكافر الشركط العامة لقبكؿ الدعكل ػ األىمية كالمصمحة ػ كضركرة 

 تكافر االرتباط بيف طمب االختصاـ كالطمب األصمي.

( طمبات 99، 96، 83كنظـ قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية ضمف المكاد )  
و، كبيف أف ىذه الطمبات يجكز تقديميا في أية مرحمة اإلدخاؿ في الدعكل التي يقدميا المدعى عمي
، ثـ كضع المشرع قاعدة عامة فيمف يصح إدخالو في (2)كانت عمييا الدعكل قبؿ إقفاؿ باب المرافعة

 .(3)الدعكل كىي أف يصح اختصامو في الدعكل عند إقامتيا

لئلجراءات المقررة  كاشترط المشرع في اختصاـ الغير تقديـ طمب إلى المحكمة المختصة كفقان   
إلقامة الدعكل، كما يترتب عمى ذلؾ مف كجكب دفع الرسـ القانكني عنو كتسجميو في سجؿ الطمبات 

 .(4)المرتبطة مع الدعكل األصمية

 فيؿ تقبؿ دعكل صحة التكقيع طمبات االدخاؿ؟ 

صحة  كلبلجابة عف ىذه التساؤالت ال بد لنا مف العكدة إلى استعراض سريع لطبيعة دعكل  
التكقيع، ذلؾ أف ىذه الدعكل ىي ذات طبيعة خاصة ال تيدؼ إلى حصكؿ المدعي عمى حؽ 
مكضكعي كانما ىي دعكل تحقيقية تحفظية ىدفيا إثبات صحة التكقيع كالتاريخ الكارد عمى السند 
 العرفي دكف البحث في مكضكعيا أما أف طمبات االدخاؿ ككما بينا يككف اليدؼ منيا ىك امتداد اثار

 الحكـ عميو في خصكمة كاحده دكف أف ينكر حجيتو أك أف يعترض عميو اعتراض الغير.

                                                           
 .4150( ػ ص2001( لسنة )2شرح قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ ) عثماف التكركرم ػ الكافي في - 1
أف  بإخراجو مف الدعكل يجكزأك  مدعى عميوأك  ( مف ذات القانكف عمى: ))كؿ طمب يتعمؽ بإدخاؿ مدع83نصت المادة ) - 2

 يقدـ في أم كقت قبؿ إقفاؿ باب المرافعة((.
يدخؿ في الدعكل مف كاف يصح اختصامو أف  يجكز لمخصـ -1مف ذات القانكف عمى: ))( 96( مف المادة )1نصت الفقرة ) - 3

 فييا عند إقامتيا...((.
تقدـ الطمبات  -1( عمى: ))2001( لسنة )2( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ )100نصت المادة ) - 4

ان لئلجراءات المقررة إلقامة الدعكل، كفي كؿ األحكاؿ ال تقبؿ الطمبات المحكمة المختصة كفقإلى  المشار إلييا في المكاد السابقة
 تفصؿ المحكمة فيما يقدـ إلييا مف طمبات مع الدعكل األصمية كمما أمكف ذلؾ((.  -2المشار إلييا بعد إقفاؿ باب المرافعة. 
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فاذا ما تضمف السند عدة تكاقيع كتـ مخاصمة مف ينسب اليو تكقيع كاحد منيا، في حيف أف   
زاـ ال يقبؿ التجزئة، كحيث اشترط المشرع فيمف يجكز ادخالو أف يصح إلمضمكف السند يتضمف 

غراؽ في ئلامة الدعكل ألف االتجاه الحديث ىك تجنب الخكض في الشكميات أك الاختصامو عند اق
يجابي الذم كىذا ىك الدكر اإل عمى مكضكعيا، ثره أالدعاكل طالما يمكف معالجتو دكف أف يككف ليا 

دكر المتفرج مف قبؿ  –منحو القانكف لمقاضي فمـ يعد دكر القاضي يقتصر عمى مراقبة سير الدعكل 
في  ان ييجابإ صكؿ المحاكمات المدنية الفمسطيني النافذ دكران أنما منحو قانكف ا  دعكل، ك طراؼ الأ

 .ةالخصكم

كمنح المحكمة صبلحية اختصاـ الغير ممثبل جانبا مف ىذا الدكر ألف اليدؼ ىك بحث   
 أجؿ المحاكمة. تقصرالمحكمة كالخصـك ك  مكضكع الدعكل ال االغراؽ في الشكميات التي تنيؾ

كىي عمى شكؿ (1)كرغـ قمة أىمية باقي الطمبات التي يحؽ لممدعى عميو تقديميا لممحكمة،   
استدعاءات، كطمب فتح باب المرافعة أك دعكة شيكد أك غيرىا مف الطمبات المتصمة بالدعكل، إذا كاف 
يؿ ال يرجك منيا مصمحة أك يجني فائدة معينو، بؿ كاف اليدؼ منيا إلحاؽ الضرر بالمدعي أك تعط

 إجراءات المحاكمة. 

إذا كانت غاية المدعى عميو التي يسعى إلى تحقيقيا مف خبلؿ دفاعو كمرافعاتو في الدعكل   
ىي منع المحكمة مف الحكـ عميو بطمبات المدعي بمكجب دعكاه، أك االنتقاص منيا، كىي غاية 

ت غاية المدعى عميو مف مشركعة، إذا ما سمؾ الطرؽ التي رسميا القانكف لتحقيقيا، أما إذا انحصر 
ذلؾ إلى تعطيؿ إجراءات المحاكمة لمنعيا مف إصدار الحكـ لممدعي أك إطالة أمد الدعكل إضراران بو، 

 يدخؿ ضمف صمب ىذه الدراسة.ال  فإف ذلؾ

( مف قانكف أصكؿ المحاكمات 166كقد يستغؿ المدعى عميو ما نصت عميو أحكاـ المادة ) 
المدنية كالتجارية التي أجازت لممحكمة مف تمقاء نفسيا أك بناءعمى طمب أحد الخصكـ أف تقرر فتح 
باب المرافعة ألسباب جدية كضركرية لمفصؿ في الدعكل، فقد يمجأ المدعى عميو كبجمسة النطؽ في 

حكـ إلى الطمب مف المحكمة فتح باب المرافعة مبديان األسباب لذلؾ، كقد ال يككف في مستطاع ال
                                                           

تقدـ سائر الطمبات  -1( عمى: ))2001) ( لسنة2( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ )101نصت المادة ) - 1
تصدر المحكمة األمر المطمكب بحضكر المستدعي  -2المحكمة المختصة في شكؿ استدعاءات. إلى  األخرل المتعمقة بالدعكل

يرد حاؿ رغبتو في االعتراض أف  ما لـ ترى ضركرة تبميغ الخصـ اآلخر بصكرة عف االستدعاء حسب األصكؿ، كعمى ىذا الخصـ
 الطمب خبلؿ المدة التي تقررىا المحكمة((. عمى 
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المحكمة أف ترد عمى ىذه األسباب في ذات الجمسة فتعمد إلى تأجيؿ الدعكل لجمسة قادمة لدراسة 
ؿ ىذه األسباب، فيككف ذلؾ مسكغان لو لتقديـ بعض الطمبات التي مف شأف االنتقاؿ لنظرىا تعطي
 الفصؿ في الدعكل، كطمب اختصاـ الغير أك التقدـ باالستئناؼ منعان لممحكمة مف إصدار الحكـ. 

إذا كاف المقصكد مف اإلدخاليك إقحاـ الغير في خصكمة رغمان عف إرادتو، لذلؾ سمي بالتدخؿ   
قائمة  الجبرم، فإف التدخؿ االختيارم: ىك لجكء أحد األشخاص إلى القضاء مختصمان غيره في دعكل

 .(1)أك منضمان إلى أحد الخصميف

 :(2)يككف تدخؿ الشخص اختياريان بإحدل صكرتيف

كىك االنضماـ ألحد الخصكـ كدعـ كجية نظره في الدعكل، دكف أف  األولى: التدخل االنضمامي:
نما لحماية مصالحو عمى المدل البعيد، لدفع ضرر محتمؿ كييدؼ مف  يطالب بشيء خاص لنفسو كا 

 كراء ذلؾ أما إلى :

 تأييد طمبات مف تدخؿ لمساعدتو بما لديو مف أكجو دفاع كدفكع )تدخؿ دفاعي(. . أ

جنب أىمالو أك غشو حتى ال يتأثر الضماف العاـ المقرر لمدائف مراقبة دفاع مدينو بقصد ت . ب
 عمى أمكاؿ مدينو )تدخؿ كقائي(.

كمف أمثمتو: تدخؿ البائع بصفتو ضامنان في دعكل استحقاؽ الشيء المبيع المرفكعة عمى 
عميو المشترم، كذلؾ لمدفاع عف ممكية المشترم لمعيف، فإذا لـ يسمح لو بالتدخؿ فإف المشترم سيرجع 

 بالضماف.

ككذلؾ تدخؿ صاحب المصنع في الدعكل المرفكعة عمى البائع بسبب عيب في اآللة المبيعة  
ألنو إذا لـ يتدخؿ المصنع كنجح المشترم في الحصكؿ عمى التعكيض مف البائع سكؼ يرجع عمى 

 المصنع بالضماف.

ير لمدفاع عف حقكؽ ككذلؾ تدخؿ الدائف في الدعكل التي يككف المديف طرفان فييا مع الغ 
 .ةمدين

                                                           
1
 .271( ػ ص2006محمكد الكيبلني ػ شرح قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية ػ الطبعة الثانية ػ عماف ػ األردف ػ )-

2
( ػ المرجع السابؽ ػ 2001( لسنة )2عثماف التكركرم ػ الكافي في شرح قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ )-
 .ػ بتصرؼ 411ػ 410ص
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ككذلؾ تدخؿ المشترم في دعكل إثبات الممكية المقامة عمى البائع، ألف ثبكت الدعكل سيؤدم  
 إلى استحقاؽ العقار لممدعي كحرماف المشترم مف التصرؼ فيو. 

كىك التدخؿ في دعكل قائمة بيف طرفيف ليس لبلنضماـ ألحدىما لمدفاع  الثانية: التدخل اليجومي:
و كمساعدتو، بؿ لمكصكؿ إلى حؽ خاص لو في مكاجية أطراؼ الدعكل بطمب يرتبط بالدعكل عن

األصمية، بمعنى آخر أف يطمب المتدخؿ مف المحكمة أف يككف مدعيان عمى أطرافيا، مطالبان المحكمة 
 ، كىذا ما ال يجكز في دعكل إثبات صحة التكقيع النيا محدكده النطاؽ ككنياالحكـ ليا بما يدعيو

تختص باطرافيا فقط كال يتـ بحث مكضكع السند كال يتـ التطرؽ فييا إلى التزامات الطرفيف كانما بحث 
 مكضكع التكقيع عمى صمب المحرر كبالتالي ال تقبؿ التدخؿ اليجكمي.

 شروط التدخل االختياري:

 (1)يشترط لقبكؿ التدخؿ في الدعكل ما يمي

ؿ مف كاف طرفان في الخصكمة، كالخمؼ العاـ كالخمؼ : فبل محؿ لتدخأن يكون المتدخل من الغير .1
ف تـ  الخاص ألحد طرفي الدعكل، فإذا تكفي الخصـ فإف كرثتو ال يعتبركف مف الغير، حتى كا 
ف لـ  ف أقيمت الدعكل باإلضافة إلى التركة عمى بعض الكرثة، فإف باقي الكرثة كا  تبميغ أحدىـ، كا 

غير كال يحؽ ليـ التدخؿ في الدعكل كأف الحكـ الصادر يرد أسماؤىـ في الدعكل ال يعتبركف مف ال
 بحؽ الممثميف منيـ يعتبر كأنما صدر بحقيـ جميعان.

فبل تقبؿ دعكل أك طمب أك دفع أك طعف ال يككف لصاحبو مصمحة قائمة فيو  شرط المصمحة: .2
حدؽ يقرىا القانكف كتكفي المصمحة المحتممة إذا كاف الغرض مف الطمب االحتياط لدفع ضرر م

، كالمصمحة التي تبيح التدخؿ االنضمامي (2)أك االستيثاؽ لحؽ يخشى زكاؿ دليمو عند النزاع فيو
ىي التي تستند إلى دفع ضرر محتمؿ إال إذا كاف التدخؿ إلى جانب المدعى عميو أك المدعي، 

، كلالمطمكبة إلقامة الدعالمصمحة أما إذا كاف التدخؿ ىجكمي فإف المصمحة المطمكبة ىي ذات 
 . كبالتالي فإف تدخؿ الغير في الدعكل يصبح ببل جدكل النتفاء المصمحة 

                                                           
( ػ المرجع السابؽ ػ 2001( لسنة )2عثماف التكركرم ػ الكافي في شرح قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ ) -1

 ػ 411ػ 410ص
 (. 2001( لسنة )2( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ )3نص المادة ) - 2
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فإذا لـ تكف الدعكل مقامة فبل محؿ  أن تكون الخصومة قائمة ولم يتم إقفال باب المرافعة: .3
ذا ما رغب الشخص الثالث في تأميف حقكقو فمو التقدـ بدعكل أصمية كما  مف نكع اخر، لمتدخؿ، كا 

ال يجكز التدخؿ في الدعكل إذا ما كصمت إلى مرحمة إقفاؿ باب المرافعة، كمف باب أكلى فبل 
 يجكز التدخؿ في مرحمة االستئناؼ.

فإذا كاف الحؽ الذم  وجود ارتباط حقيقي بين موضوع الدعوى األصمية وموضوع طمب التدخل: .4
ختمؼ عف مكضكع الدعكل يدعيو المتدخؿ )الشخص الثالث( بمكجب طمبو غير مرتبط أك م

األصمية فبل يقبؿ طمبو، فبل يجكز لممتدخؿ أف يخمؽ مف تدخمو دعكل جديدة مختمفة عف الدعكل 
 األصمية، بؿ يجكز لو التقدـ بدعكل مستقمة.

وجوب دفع الرسم القانوني عن المدعى بو في حال قررت المحكمة إجابة طمب اإلدخال  .5
اليجكمي يترتب عميو كقؼ المحكمة السير في الدعكل كاالنتقاؿ لرؤية ، فتقديـ طمب اإلدخاؿ اليجومي

الطمب، ألف الفصؿ في الدعكل األصمية يتكقؼ عمى نتيجة الفصؿ في الطمب، فإذا حكمت المحكمة 
ف قررت قبكؿ اإلدخاؿ، كمفت الشخص الثالث )مف تقرر  برد الطمب عادت لمسير في الدعكل، كا 

 .(1)بمكجبيا طرفي الدعكل ككمفتو بذات الكقت دفع الرسـ القانكني عنياإدخالو( بتقديـ دعكل يختصـ 

( إجراءات التدخؿ 2001( لسنة )2كقد نظـ قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ )  
يجكز لمف لو مصمحة في  -2( عمى: ))96( مف المادة )3ك2في الدعكل، حيث نص في الفقرتيف )

يطمب تدخمو فييا بكصفو شخصان ثالثان منضمان أك مخاصمان فإذا اقتنعت دعكل قائمة بيف طرفيف أف 
يككف القرار الصادر بعدـ قبكؿ أك رفض التدخؿ قاببلن  -3المحكمة بصحة طمبو تقرر قبكلو. 

( مف ذات القانكف اإلجراءات التي يتكجب 100لبلستئناؼ((، في حيف بيف المشرع كفؽ أحكاـ المادة )
تقدـ الطمبات المشار إلييا في  -1لطمبات كمنيا طمب التدخؿ حيث نص عمى: ))إتباعيا في تقديـ ا

المكاد السابقة إلى المحكمة المختصة كفقان لئلجراءات المقررة إلقامة الدعكل، كفي كؿ األحكاؿ ال تقبؿ 
تفصؿ المحكمة فيما يقدـ إلييا مف طمبات مع  -2الطمبات المشار إلييا بعد إقفاؿ باب المرافعة. 

الدعكل األصمية كمما أمكف ذلؾ((، ىذا يعني أنو ال يجكز حضكر طالب اإلدخاؿ لجمسات الدعكل 
                                                           

كيرل الباحث أّف يتـ تكميؼ طالب اإلدخاؿ بدفع الرسـ بعد قبكؿ إدخالو كليس عند تقديـ الطمب، كال يجكز تكميؼ بدفع   - 1
الرسـ القانكني عف المطالب بو في طمب اإلدخاؿ؛ ألّف المطمكب دفع رسـ الطمب كليس قيمة ما يدعيو بالطمب، كمطمكب منو 

مطالب بو كبيف مكضكع الدعكل كبيف طمب اإلدخاؿ، كيتـ تكميفو بتقديـ دعكل معدلة إثبات تكافر شركط االرتباط بيف قيمة ال
 . يختصـ بمكجبيا طرفي الدعكل األصمية، كيتـ تكميفو بدفع الرسـ القانكني بعد المكافقة عمى اإلدخاؿ
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كالطمب مف المحكمة إدخالو فييا دكف أف يتقدـ بطمب كفؽ اإلجراءات المعمكؿ فييا إلقامة الدعكل مف 
الدعكل  تقديـ الئحة طمب كدفع الرسـ القانكني عنو كتسجيمو في سجؿ الطمبات المتفرعة عف كجكب

( مف ذات 100( مف المادة )2كحممو رقمان متسمسبلن عمى ذمة الدعكل، كرغـ أف المشرع ككفؽ الفقرة )
القانكف قد كضع قاعدة عامة بكجكب قياـ المحكمة بالفصؿ في الطمبات مع الدعكل األصمية كمما 

طمب طمب تدخؿ أمكف، إال أف ىذه القاعدة ال تسرم عمى ىذا النكع مف الطمبات، سكاء أكاف ال
انضمامي أك ىجكمي، ألف أيان مف الطمبيف سيؤثر عمى مسار الدعكل كيتكجب كقؼ السير في الدعكل 
كاالنتقاؿ لرؤية الطمب حاؿ التقدـ بو، كليس ضمو لمدعكل كالفصؿ فيو مع الحكـ الفاصؿ بنتيجة 

 الفصؿ فييا.  

 تقبل دعوى صحة التوقيع طمبات االدخال؟  ىل

ىذا المبحث ىك إمكانية اإلدخاؿ كالتدخؿ في دعكل إثبات صحة التكقيع،كنرل  كما ييمنا في  
 والمقصكد بيا فقط اثبات صحة تكقيع المدعى عمي فّ أل، (1)اف اإلدخاؿ كالتدخؿ ال يرد في ىذه الدعكل

السند كىك يخرج عف اختصاص  وبخصكص السند المقامة الدعكل بخصكصو كليس إثبات مكضكع
الف الحكـ  وف دعكل المدعى كىك المستفيد مف تقديميا ال يحتاج الى ادخاؿ الغير معا  المحكمة بنظره،ك 

الصادر بصحة التكقيع ال يخدـ سكل حامؿ السند، كاف التدخؿ مف قبؿ الغير مع المدعى عمية ال يفيد 
إلى  الف التكقيع الصادر مف المدعى عمية الكارد عمى السند،ليس فيو تعد عمى حقكؽ االخريف، انتيينا

أف ىذه الدعكل ال تعدك أف تككف سكل دعكل تحفظية اليدؼ منيا اف يطمئف مف بيده سند عرفي الى 
اف صاحب التكقيع عمى ىذا السند ال يستطيع مف بعد الحكـ فييا المنازعة في ىذا األمر، كليذا فانو 

صحتو اك يمتنع فيو عمى القاضي اف يتصدل لمتصرؼ المدكف في السند مف حيث صحتو اك عدـ 
زكالو اك انعدامو كانما مقطع كمحط النزاع في ىذه الدعكل يدكر حكؿ صحة التكقيع، كمف ثـ ال يقبؿ 
في ىذه الدعكل أم دفع يتعمؽ بالتصرؼ، كاذا كاف االمر كذلؾ فيؿ يمكف لغير طرفييا اف يتدخؿ في 

 .تمؾ الدعكل تدخبل ىجكميان 

الدعكل التي تدخؿ فييا، كيككف خصكـ الدعكل  مف المعركؼ اف المتدخؿ ىجكميا يككف مدعيا في
مدعى عمييـ، بحسب اف المتدخؿ ىجكميا انما يتدخؿ في الدعكل طالبا حؽ لنفسو كدعكل صحة 
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التكقيع ال تمنح أم مف طرفييا اية حقكؽ اك التزامات تناؿ اك تضر باخريف كؿ ما في االمر ىؿ ىذا 
 كاالنتياء بصحة التكقيع ليس فيو أم تعد عمى حقكؽ التكقيع صادر ممف كقع بو عمى ىذا السند اـ ال

اخريف كمف ثـ فاذا تدخؿ شخصا ىجكميا في دعكل صحة التكقيع تعيف عمى المحكمة اف ترفض 
 .(1)التدخؿ

 مدى جواز توجيو اليمين الحاسمةسمطة القاضي في 

باف اليميف الحاسمو  2001لسنة  4رقـ  ( مف قانكف البينات الفمسطيني131صت )المادة ن
حد الخصكـ إلى  خصمو في المسائؿ المتنازع عمييا أك في أية مسألة منيا ليحسـ أىي "التي يكجييا 
يتضح مف النص المذككر أف اليميف الحاسمة ىي التي يكجييا احد الخصميف  .بيا نزاعا قائما"

نيا ق د تنصب عمى جميع المسائؿ المتنازع عمييا أك لآلخر، فميس لممحكمة تكجيييا ألم منيما، كا 
عمييا اليميف أف ال تككف مخالفة لمنظاـ  الكاقعة التي تنصبعمى كاقعة محددة، إال أنو يشترط في 

ف تككف الكاقعة متعمقة بشخص مف كجيت إليو، أالعاـ أك اآلداب كاف ال تنصب عمى كاقعة قانكنية، ك 
ف يككف مف يؤدم اليميف ممثؿ الشخص أعممو بيا ك فإذا كانت غير شخصية انصبت عمى مجرد

المعنكم، كيجب أف تككف الكاقعة التي تنصب عمييا اليميف متعمقة كمنتجة في الدعكل، كيشترط فيمف 
يحمؼ اليميف تكافر أىمية التصرؼ في الحؽ الذم تكجو بشأنو اليميف، فبل يجكز لمككيؿ تكجيييا إال 

 .بنص خاص

حاسمة في أية حالة كانت عمييا الدعكل كىذا يعني أنو يجكز تكجيييا يجكز تكجيو اليميف الك 
قفؿ باب المرافعة، فيجكز ألحد الخصـك أف يطمب فتح باب المرافعة ليذا الغرض، كلمقاضي أف ا  حتى ك 

رقابة عمى الخصـ في تكجيو اليميف عمى الرغـ مف أنيا حؽ لمخصكـ فمو سمطة التحقؽ مف تكافر 
نعو مف إساءة استعماليا، فمو منع تكجيييا إذا كاف الخصـ متعسفا في تكجيييا شركطيا، كلو سمطة م

ف يتضح أف القصد مف تكجيييا مجرد الكيد أك تأخير الفصؿ في الدعكل، كىك ما لـ يرد عميو نص أك
في القانكف الممغى، كلو أف يمنع تكجيييا إذا لـ تكف متعمقة بشخص مف كجيت إليو أك أنيا ليست 

الدعكل، كيجكز تكجيو اليميف في جميع المكاد المدنية سكاء كانت مما يقبؿ اإلثبات بشيادة  منتجة في
الشيكد أك مما يجب إثباتو بالكتابة، بؿ يجكز أف يككف مكضكع اليميف أمرا يخالؼ ما ىك ثابت بدليؿ 
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كفي ذلؾ  زكيركتابي أك يجاكز ما اشتمؿ عميو دليؿ كتابي، فيما عدا ما ال يجكز الطعف فيو إال بالت
تقكؿ محكمة النقض المصرية "اليميف الحاسمة ممؾ الخصـ لو أف يكجييا متى تكافرت شركطيا ميما 
كانت قيمة النزاع كلك كاف الغرض منيا إثبات ما يخالؼ عقدا مكتكبا كلك رسميا، إال فيما ال يجكز 

يجيب طمب تكجيييا إال إذا  الطعف فيو مف العقد إال بالتزكير، كمف ثـ يككف متعينا عمى القاضي أف
 ."باف لو أف طالبيا متعسؼ في طمبو

كلمقاضي بعد أف يقترح طالب اليميف صيغتيا أف يعدليا كذلؾ إلزالة ما يعترييا مف غمكض 
 .كزيادة كضكحيا دكف أف يتناكؿ مضمكنيا بالتعديؿ

حمفيا في المكاد كقد تناكؿ قانكف البينات الفمسطيني أحكاـ رد اليميف كحمفيا كالنككؿ عف   
، كاف (1)كلمقاضي سمطة رفض طمب الرد كما ىك الحاؿ في حالة تكجيو اليميف 145كحتى  134

تككف الكاقعة المطمكب الرد بشأنيا غير مشتركة بيف الخصكـ أك في حالة تعديؿ الخصـ لصيغة 
  كجييا الدعكل. اليميف، كالنككؿ يعد بمثابة إقرار قضائي، فإذا نكؿ مف كجيت إليو اليميف كسب مف

 كما ييمنا في ىذه المسألة ىك جكاز تكجية اليميف مف عدمو في دعكل إثبات صحة التكقيع،
 عدـ جكاز تكجيييا لبلسباب التالية: كيرل الباحث

التخضع ىذه الدعكل إلى تبادؿ المكائح كسائر الدعاكل االخرل، كال تخضع لتقديـ البينات كانما  كال:أ
مف  133كالمادة  3فقرة  132لقد نصت المادة  ة كىي التكقيع عمى السند*،تنثب فقط كاقعة مادي

المنشكر في الجريدة الرسمية بتاريخ  2001( لسنة 4قانكف البينات في المكاد المدنية كالتجارية رقـ )
عمى انو ال يجكز الرد إذا انصبت  ،"لمف كجيت اليو اليميف أف يردىا عمى خصمو،12/5/2001

قعة ال يشترؾ فييا الخصماف بؿ يستقؿ بيا شخص مف كجيت اليو "كىذا ما ينطبؽ اليميف عمى كا
 .عمى الخمؼ العاـ )الكرثو كمف في حكميـ(

كفي ىذه الحالة فإف الكارث يحمؼ بانو ال يعمـ باف التكقيع عمى السند لمف تمقى عنو الحؽ 
 وتي تدفع المشترم أك مف في حكمكىذه الحالة ىي ال مجمة االحكاـ العدلية.(2)كتسمى يميف عدـ العمـ

كىذا ما تـ تفصيمة في  لضماف عدـ إنكار التكقيع. ةلرفع دعكل صحة التكقيع عمى البائع مباشر 
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مف ذات القانكف *كالتي نصت عمى انو "اليجكز تكجية اليميف في كاقعة مخالفة لمنظاـ  133الماده
اليميف متعمقة بشخص مف كجيت اليو،فاذا  العاـ أك اآلداب، كيجب أف تككنالكاقعة التي تنصب عمييا

 132كانت غير شخصية لو انصبت عمى مجرد عممو بيا"*كمفاد النص في الفقره الثالثة مف الماده 
مف قانكف البينات الفمسطيني عمى انو "ال يجكز تكجية اليميف الحاسمة في كاقعة مخالفة لمنظاـ العاـ " 

لمصرم عمى عدـ جكاز تكجية اليميف الحاسمو عمى كاقعة كقد اقر الفقو كالقضاء كخاصة القضاء ا
تككف جريمة جنائية تاسيسا عمى قاعدة انو ال يصح أف يككف النككؿ عف حمؼ اليميف دليبل عمى 

 .(1)ارتكاب الجريمة كال يجكز ايضا احراج الخصـ كتحميفة مدنيا عمى ما ال يجكز التحميؼ عميو جنائيا

 :الموجز

إثبات. عدـ جكاز  115اليميف الحاسمة عمى كاقعة مخالفة لمنظاـ العاـ. المادة "عدـ جكاز تكجيو 
الحمؼ عمى كاقعة تككف جريمة جنائية.أساس ذلؾ. أخذ المشرع فى جريمة إختبلس التكقيع عمى 

عقكبات.  340، 215بياض بعقكبة التزكير فى األكراؽ العرفية كىى الحبس مع الشغؿ طبقا لممادتيف 
 .2كاز تكجيو اليميف الحاسمة فيياأثره: عدـ ج

اليجكز تكجيو  –مف قانكف اإلثبات عمى أنو  115لما كاف نص الفقرة األكلى مف المادة 
كىك نص منقكؿ مف القانكف المدنى الممغاة ضمف  –اليميف الحاسمة عمى كاقعة مخالفة لمنظاـ العاـ 

نكف ػ بمانص عميو فى المادة األكلى مف الباب السادس مف الكتاب األكؿ مف القسـ األكؿ مف ىذا القا
بإصدار قانكف اإلثبات فى المكاد المدنية كالتجارية كلـ يكف لو مقابؿ فى  1968لسنة 25القانكف رقـ 

القانكف القديـ ػ أف الشارع ػ كعمى مايؤخذ مف مذكرة المشركع التمييدل لمقانكف المدنى ػ قد أقر الفقو 
عدـ جكاز و من مالقضاء المصر  يرجح ف الحاسمة كمنو ما كالقضاء عمى نطاؽ تطبيؽ اليميف

ككؿ عف اليميف دليبل عمى نالتحميؼ عمى كاقعة تككف جريمة جنائية تأسيساعمى أنو اليصح أف يككف ال
ارتكاب الجريمة، ككاف اختبلس التكقيع عمى بياض جريمة مأخكذه بعقكبة التزكير فى األكراؽ العرفية 

مف قانكف العقكبات كمف ثـ فإنو اليجكز  340، 215غؿ طبقا لممادتيف كىى عقكبة الحبس مع الش
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ذ طرح الحكـ المطعكف فيو طمب الطاعف فى ىذا الشأف يككف قد أصاب  تكجيو اليميف الحاسمة فييا كا 
 .(1)صحيح القانكف"

 :القاعدة

تكجيو مف قانكف اإلثبات عمي أنو ال يجكز  115"مفاد النص في الفقرة األكلي مف المادة 
مف القانكف  411نص منقكؿ عف صدر المادة ” كىك ” اليميف الحاسمة في كاقعة مخالفة لمنظاـ العاـ 

المدني الممغاة ضمف الباب السادس مف الكتاب األكؿ مف القسـ األكؿ مف ىذا القانكف، بما نص عميو 
المكاد المدنية كالتجارية باصدار قانكف اإلثبات في  1968لسنة  25في المادة األكلي مف القانكف رقـ 

كلـ يكف لو مقابؿ في القانكف القديـ ػ أف الشارع ػ كعمي ما يؤخذ مف مذكرة المشركع التمييدم لمقانكف 
المدني ػ قد أقر الفقو كالقضاء عمي ما قيد أف نطاؽ تطبيؽ اليميف الحاسمة كمنو ما رجح في القضاء 

ريمة جنائية تأسيسا عمي أنو ال يصح أف يككف المصرم مف عدـ جكاز التحميؼ عمي كاقعة تككف ج
النككؿ عف اليميف دليبل عمي ارتكاب الجريمة، كال يجكز احراج مركز الخصـ كتحميفو مدنيا عمي ما ال 
يجكز التحميؼ عميو جنائيا. كلما كاف البيف مف الحكـ المطعكف فيو أنو أقاـ قضاءه برفض االدعاء 

حدة ىي أف الطاعف كجو يمينا حاسمة في كاقعة اختبلس تكقيعو بتزكير عقد التخارج عمي دعامة كا
عمي بياض فحمفتيا المطعكف ضدىا، ككاف اختبلس التكقيع عمي بياض جريمة مأخكذة بعقكبة التزكير 

مف قانكف العقكبات ػ ال  240ك  215في األكراؽ العرفية كىي عقكبة الحبس مع الشغؿ طبقا لممادتيف 
اسمة فييا، فإف الحكـ يككف قد أقاـ قضاءه عمي سند مف اجراء باطؿ كقع عمي يجكز تكجيو اليميف الح

خبلؼ القانكف بما يجيز الطعف عميو بالنقض كيكجب نقضو كالغاء ما كاف أساسا لو مف أحكاـ 
 .(2)كأعماؿ الحقة."

 

 

                                                           
 مف قانكف العقكبات(  340،215كالمادتاف  ثباتمف قانكف اإل 115)المادة  - 1

 (:632ص  47س  1996/5/14ؽ جمسة 61لسنة  3498)الطعف رقـ 
 معاقب عمييا. عدـ جكاز تكجيو. اليميف الحاسمة بشأف ىذه الكاقعة.اختبلس التكقيع عمي بياض. جريمة 

 . 79ص  1980/3/12ؽ جمسة  47لسنة  731الطعف رقـ  - 2



 

919 
 

 :الموجز

بشأف ىذه اختبلس التكقيع عمى بياض. جريمة معاقب عمييا. عدـ جكاز تكجيو اليميف الحاسمة 
مف قانكف اإلثبات. استناد الحكـ المطعكف فيو فى قضائو إلى ىذه اليميف. أثره. عدـ  115الكاقعة. ـ 

 جكاز الطعف فيو بطريؽ النقض البتنائو عمى إجراء باطؿ.

 :القاعدة

ال. يجكز تكجيو  –مف قانكف اإلثبات عمي أنو  115مفاد النص فى الفقرة األكلى مف المادة 
مف القانكف  411كىك نص منقكؿ عف صدر المادة  –اسمة فى كاقعة مخالفة لمنظاـ العاـ اليميف الح

المدنى الممغاة ضمف الباب السادس مف الكتاب األكؿ مف القسـ األكؿ مف ىذا القانكف ػ بما نص عميو 
لتجارية، بإصدار قانكف اإلثبات فى المكاد المدنية كا 1968لسنة  25فى المادة األكلى مف القانكف رقـ 

كلـ يكف لو مقابؿ في القانكف القديـ ػ أف الشارع ػ كعمى ما يؤخذ مف مذكرة المشركع التمييدم لمقانكف 
المدنى ػ قد أقر الفقو كالقضاء عمي ما يفيد أف نطاؽ تطبيؽ اليميف الحاسمة كمنو ما رجح في القضاء 

يسا عمي أنو ال يصح أف يككف المصرم مف عدـ جكاز التحميؼ عمي كاقعة تككف جريمة جنائية تأس
النككؿ عف اليميف دليبل عمي إرتكاب الجريمة كال يجكز احراج مركز الخصـ كتحميؼ مدنيا عمى ما ال 
يجكز التحميؼ عميو جنائيا، كلما كاف البيف مف الحكـ المطعكف فيو أنو أقاـ قضاءه برفض اإلدعاء 

كجو يمينا حاسمة في كاقعة إختبلس تكقيعو بتزكير عقد التخارج عمي دعامة كاحدة ىي أف الطاعف 
عمي بياض فحمفتيا المطعكف ضدىا ككاف إختبلس التكقيع عمي بياض جريمة مأخكذة بعقكبة التزكير 

مف قانكف العقكبات ػ ال  240ك  215في األكراؽ العرفية كىي عقكبة الحبس مع الشغؿ طبقا لممادتيف 
كـ يككف قد أقاـ قضاءه عمي سند مف إجراء باطؿ كقع عمي يجكز تكجيو اليميف الحاسمة فييا، فإف الح

لغاء ما كاف أساسا لو مف أحكاـ  خبلؼ القانكف بما يجيز الطعف عميو بالنقض كيكجب نقضو كا 
 .(1)كأعماؿ الحقة

                                                           
 مف قانكف المرافعات  249، 248المادتاف  - 1
 مف قانكف المرافعات  212المادة  
  ثباتمف قانكف اإل 115المادة  
  ثباتمف قانكف اإل 49المادة  
  790ص  31س  1980/3/12ؽ جمسة  47لسنة  731الطعف رقـ  
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تكجيو اليميف الحاسمو في دعكل إثبات صحة التكقيع استنادا إلى  المشرع الفمسطيني أجازاال 
يجكز إثباتيا باليميف كيجكز  أف التكقيع ىك كاقعة مادية سيما النافذ مف قانكف البينات 131نص الماده 

عدـ جكاز التحميؼ في ىذه الدعكل ىك ما ينطبؽ مع المنطؽ ني ارل أف التحميؼ عمييا، إال أن
 ة.كاالصكؿ القانكني
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 :الخاتمة

أماـ  ثباتكسائؿ اإل أىـ السندات العرفية تعتبر مفأف  مف المبلحظ عمى الصعيد العممي 
 المدني ثباتطرؽ اإل أىـ القضاء المدني كقد خصص المشرع الفمسطيني لمسندات العرفية بكصفيا مف

أنو كبالمقابؿ مف ذلؾ نجد إال  ،ـ2001( لسنة 4ية كاضحة في قانكف البينات الفمسطيني رقـ )أىم
العادية عمى أك  التشريع الفمسطيني كالتشريعات محؿ المقارنة لـ تشترط شكبلن معينان لمسندات العرفية

كلعؿ ما ذكر أعبله كعمى الصعيد ،المدني ثباتية ىذا النكع مف السندات في مجاؿ اإلأىم الرغـ مف
مف يتمسؾ بالدليؿ الكتابي قد يفاجأ بإنكار أف  ياأىم العممي يطرح العديد مف اإلشكاليات القانكنية

قيامو بالطعف بالتزكير كىك األمر الذم يترتب عميو كلك أك  الخصـ لو بصحة التكقيع الكارد عمى السند
المدني. لذلؾ كجدنا أنو كاف  ثباتبصكرة مؤقتة فقداف السند العرفي ألم قيمة قانكنية لو في مجاؿ اإل

صحة التكقيع كفؽ قانكف البينات  إثباتتناكؿ ىذا البحث المحدد مكضكعو بدعكل الزما عمينا كعند 
الخصـ إنكار  ،أف نتكقؼ عند األثر القانكني المترتب عمى كاقعة2001( لسنة 4الفمسطيني رقـ )

فقداف الكرقة العرفية كبصكرة مؤقتو ألم  ابتداءن لمتكقيع الكارد لو عمى السند العرفي كالذم يترتب عميو 
كىك األمر الذم يترتب عميو مف الناحية القانكنية أنو "عمى مف  ،المدني ثباتحجية قانكنية في اإل

يقيـ الدليؿ عمى صحة التكقيع الكارد عمى السند العرفي أف  يتمسؾ بالسند العرفي أماـ القضاء المدني
المحكمة كمف خبلؿ كجدت إذا  تباع الطرؽ التي رسميا لو القانكف، كيستثنى مف ذلؾ حاؿامف خبلؿ 

تمسؾ الخصـ بعدـ صحة التكقيع أف  كقائع الدعكل كحيثياتيا ما يكفي لتككيف عقيده لدل المحكمة مف
محكمة المكضكع بجدية مف  اقتناعكعمى العكس مف ذلؾ ففي حاؿ  ،التسكيؼأك  ىك بيدؼ المماطمة
راءات تسمى بإجراءات التحقيؽ إج إلى ففي ىذه الحالة تنتقؿ المحكمة المختصة ،تمسؾ بإنكار التكقيع

 كبلىما معان كىك ما معناه مف الناحية القانكنية كالعمميةأك  سماع الشيكدأك  االستكتابأك  بالمضاىاة
 الدعكل األساس المنظكرة أماـ القضاء سكؼ يتأخر البت فييا لحيف الكقكؼ عمى مدل صحةأف 

الدعكل األساس كىك األمر الذم قد يعّرض التكقيع الذم كقع عمى السند العرفي المبرز في إنكار 
 أماـ القضاء المدني لمضياع. ثباتحقكؽ مف تسمؾ بالسند العرفي ككسيمة مف كسائؿ اإل

كلتحقيؽ الغاية مف كراء ىذه الدراسة كلمعالجة اإلشكالية المطركحة مف قبؿ الباحث،كاف الزما عمينا    
يا ما القيمة القانكنية التي تترتب عمى أىم البحث عف بعض التساؤالت المرتبطة بمكضكع ىذا اإلجابة

كبالمقابؿ مف ذلؾ ىؿ يمكف  النقصاف؟أك  حتكاه سكاء بالزيادةالسند العرفي بعد إجراء تعديؿ في م
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الشطب التي حصمت في محتكل السند العرفي؟ أك  ينكر صحة التغيير سكاء باإلضافةأف  لمخصـ
اشتراط المشرع لشكؿ معيف خاص بالسندات العرفية عمى يبلحظ في ذات السياؽ أنو، كنتيجة عدـ 

شطب أك  الصعيديف القانكني كالعممي، فقد يتـ في بعض األحياف إجراء إضافة عمى السند العرفي
معيف عمى ذات السند، كلعؿ السؤاؿ المطركح في ىذا الصدد؟ يتمثؿ بالقيمة القانكنية التي تترتب عمى 

 النقصاف؟ كىؿ يمكف لمخصـأك  جراء التعديؿ في محتكاه سكاء بالزيادةتـ إأف  ىذا السند العرفي بعد
الشطب التي حصمت في محتكل السند العرفي؟ في سبيؿ أك  ينكر صحة التغيير سكاء باإلضافةأف 

( الفقرة األكلى مف قانكف 16نص المادة ) إلى اإلجابة عمى األسئمة المطركحة أعبله فقد قمنا بالرجكع
المشرع قد فرؽ بيف الحالة التي أف  ـ كالذم كجدنا مف خبلليا2001( لسنة 4الفمسطيني رقـ )البينات 

كما بيف الحالة التي  ،التكقيع الكارد عمى السند ليس لممكقع عمى السند العرفيأك  يككف فييا الخط
 ،سند ليست بخطوالكتابة الكاردة عمى متف الأف إال  يككف التكقيع الكارد عمى السند بخط المنكر لمسند

أك  المشرع الفمسطيني لـ يشترط شكمية معينة لمسند العرفي سكاء مطبكعان أف  كالمبلحظ في ىذا السياؽ
ذلؾ يعطي لمسند فإف  بخط غيره كأنو ما داـ التكقيع الكارد عمى السند ىك تكقيعوأك  مكتكب بخط المقر

في التكقيع الكارد عمى أك  صحة السند مف كقع عمييا لـ ينازع فيأف  العرفي حجية قانكنية ما داـ
صحة التكقيع " مف  إثباتالسند. كأثناء دراستنا ىذه كجدنا عمى الصعيد القانكني كالعممي،أف دعكل" 

كتطرح العديد مف التساؤالت خاصة عندما يتـ  ،المكاضيع التي يبلحظ بيا تداخؿ العديد مف القكانيف
المدني كبيف الدفكع القانكنية التي يمكف لمخصـ  ثباتؿ اإلالربط بيف قيمة السندات العرفية في مجا

كلذلؾ قمنا  ،ثباتاسقاط القيمة القانكنية لمسند العرفي في مجاؿ اإلأجؿ  التمسؾ بيا أماـ القضاء مف
ـ مع طبيعتو، كقد اقتصرنا مجاؿ دراستنا عمى الربط ما بيف دعكل ءبالبحث في ىذا المكضكع بما يتبل

ع بكصفيا مرحمة إستباقية مكف المشرع مف خبلليا لحامؿ السند إمكانية حمايتو صحة التكقي إثبات
قمنا ك  ،قانكنيان في مكاجية المقر بالسند العرفي كما بيف دكر القضاء في مثؿ ىذا النكع مف الدعاكل

ي أىـ العناصر المرتبطة بيذا المكضكع كعمى رأسيا المفيكـ القانكني لمسند العرفي كأىميتو فبدراسة 
كالمحكمة المختصة في نظر ىذا النكع مف الدعاكل العرفية كقمنا بعدىا  ،في المجاؿ العرفي ثباتاإل

صحة التكقيع " في ظؿ قانكف البينات الفمسطيني بالدرجة األكلى كمقارنتو  إثباتية " دعكل أىم بتحديد
ـّ بقكانيف أخرل. كقد  البينات الفمسطيني رقـ  بصحة التكقيع كفؽ قانكفاإلقرار  تناكؿ مكضكع دعكلت

صحة التكقيع كشركط قبكليا  إثباتالماىية القانكنية لدعكل  إلى مف خبلؿ التطرؽ 2001( لسنة 4)
 كمف ثـ الكقكؼ عمى إجراءات رفع الدعكل كسيرىا. 
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 :النتائج

في ىذه الدراسة مف إشكاؿ محكرم يتحدد في التساؤؿ حكؿ " مدل معالجة األحكاـ القانكنية  انطمقت
الفمسطيني إلقرار آلية في المكاد المدنية كالتجارية التي كضعيا المشرع الفمسطيني في قانكف البينات 

كارتباطا  ،لمشرعقانكنية تضمف إعطاء حجية قانكنية مطمقة لمتكقيع الكارد عمى السند العرفي مف قبؿ ا
استنتاج مفاده ما يمي: "عدـ تمكف المشرع  إلى تمنو، تكصم تباإلشكاؿ المحكرم الذم انطمق

صحة التكقيع يمكف معو ضماف معالجة كافة  إثباتلدعكل متكامؿ الفمسطيني مف إقرار تنظيـ قانكني 
التي تمتاز  لمف الدعاك  اإلشكاليات القانكنية التي قد تطفك عمى الصعيد العممي في مثؿ ىذا النكع

التنظيـ القانكني المتعمؽ فإف  األخرل "،كبالتاليبخصكصية تجعميا تختمؼ عف باقي الدعاكل الحقكقية 
كضع العديد مف النصكص كاألليات أجؿ  صحة التكقيع في حاجة لتدخؿ تشريعي مف إثباتبدعكل 

في تنظيـ كافة الجكانب  ككذلؾ ،التكقيعصحة  إثباتالقانكنية لتككف كفيمو بإنعاش منظكمة دعكل 
 الكجكد كاستجابة لمتطمبات قانكنية بحتو". كلعؿ ذلؾ يرجع إلى ، كالتي ظيرتبياالقانكنية المتعمقة 

 -يمي:كمايا ضعر يمكف  نتائجعدة  إلى

المشرع الفمسطيني كمف خبلؿ ما أكرد مف قكاعد قانكنية في قانكف البينات أف  مف المبلحظ -: أوالً  
أف  قد كفر بعض اآلليات القانكنية التي تمكف مف بيده سند عرفي (2001)( لسنة 4الفمسطيني رقـ )

كلك كاف االلتزاـ  ببصمتو،أك  بختموأك  بإمضائوأك  يختصـ مف المنسكب إليو السند ليقر بأنو بخطو
األحكاـ القضائية أف  أنو كفي نفس الكقت كعمى الصعيد العممي نجدإال  و غير مستحؽ األداء،الكارد ب

ىذه  ةأىيمأف  إلى في ىذا الخصكص تكاد تككف معدكدة كىذا يدلؿ الفمسطينيةالصادرة عف المحاكـ 
أغمبيـ ال زالكا ال حيث إّف  لمعديد مف القانكنييف، ةغير ظاىر  تما زال ثباتالدعكل في مجاؿ اإل

 لكىك ما يترتب عميو قمة الدعاك  قامتيا،إكزماف كمكاف  لاستخداـ ىذا النكع مف الدعاك  ةليآيجيدكف 
 الحقكقية مف ىذا النكع أماـ المحاكـ النظامية الفمسطينية.

عمى غرار غيره مف  (2001)( لسنة 4المشرع الفمسطيني كفي قانكف البينات الفمسطيني رقـ ) -:ثانياً 
التشريعات الحديثة، كفؿ لممتعامميف بالسندات العرفية العديد مف الحقكؽ التي يستفيدكف منيا بمكجب 

يبقى ىناؾ فراغ عمى الصعيد العممي بيف ذاتو أنو كفي الكقت إال  ،ليـالقانكف ككفر حماية قانكنية 
ستفادتو مف ىذه الحماية، كلعؿ االبيف آلية الحقكؽ كالحماية القانكنية المكرسة لمف بيده سند عرفي ك 
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مف بيده أك  غياب أطر قانكنية يمقى عمى عاتقيا تعريؼ المستفيد مف السندات العرفية إلى ذلؾ يعكد
  .بالحماية القانكنية المكفرة لو سند عرفيان 

القانكنية التي يمكف معيا بياف الطبيعة  اإلجراءاتالمشرع الفمسطيني حدد أف  مف المبلحظ -: ثالثاً 
بعد الكقكؼ عمى التنظيـ القانكني ك  انو إال بصحة التكقيع كمفيكميا القانكني،اإلقرار  القانكنية لدعكل
بصحة اإلقرار  دعكل إلجراءاتكمف خبلؿ التطبيؽ العممي  -لـ يضمف  ،اإلجراءاتالمؤطر ليذه 

 ءالقضا جيياايك أف  إيجاد حمكؿ كفيمة قادرة عمى حؿ كافة اإلشكاليات القانكنية التي يمكف - التكقيع
حيث جاء المشرع الفمسطيني كفي قانكف البينات الفمسطيني  ل،أثناء نظره مثؿ ىذا النكع مف الدعاك 

ر األم التكقيع كىكصحة  إثباتبكضع تنظيـ قانكني غير متكامؿ لدعكل  (2001)( لسنة 4رقـ )
 الذم يستكجب معو تدخؿ تشريعي لمعالجة ما ذكر أعبله.

 دكف عدموصحة التكقيع كحصرىا بصحة التكقيع مف  إثباتتحديد الطبيعة القانكنية لدعكل  -: رابعاً  
 أىـ يككف لذلؾ أثر قانكني مباشر عمى التصرؼ القانكني المثبت بالسند العرفي ىك أمر كاف مفأف 

المتعامميف بالسندات العرفية عمى التعامؿ مع أك  قباؿ القانكنيفإعمى الصعيد العممي عدـ  نتائجو
ية في قانكف أىم صحة التكقيع بالصكرة المرادة مف قبؿ المشرع الفمسطيني التي أكلى ليا إثباتدعكل 

 .البينات الفمسطيني

قد نظـ االجراءات  (2001)لسنة  (4)قانكف البينات في المكاد المدنية كالتجارية رقـ  –: خامساً 
كعمى مف  صحة التكقيع كرسـ الطريؽ لممدعي لكيفية التعامؿ معيا إثباتلمتعامؿ مع دعكل  ةالمتبع

  كالرسكـ ككيفية الحكـ بيا. ثباتيقع عبء اإل

ليس تكقيع أك  التكقيع عمى السند العرفي مزكرأف  لـ يفرض المشرع عقكبات في حالة ثبت -: سادساً 
أف  جزاء لحامؿ السند في حاؿأم  كلـ يفرض التكقيعإنكار  المدعى عميو كما مصير السند في حالة

 .كاف سيء النية

ثيرىا عمى الحؽ أقامة ىذه الدعكل كتإية أىم المشرع الفمسطيني لـ يحددأف  مف المبلحظ -: سابعاً 
 تسجيؿ صحيفة الدعكل.كد عمى عدـ أالمدعى بو قبؿ صدكر الحكـ بعكس المشرع المصرم الذم 
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نظػػػػاـ الحفػػػػظ لػػػػدل كالنتيجػػػػة الميمػػػػة عمػػػػى صػػػػعيد ىػػػػذه الدراسػػػػة ىػػػػك تسػػػػميط الضػػػػكء عمػػػػى  - ثامنــــاً 
 (1952(لسػػػػنة )11مػػػػف قػػػػانكف كاتػػػػب العػػػػدؿ االردنػػػػي رقػػػػـ ) 6كرد فػػػػي المػػػػاده  كالػػػػذمكاتػػػػب العػػػػدؿ 

كتسػػػػػػتعمؿ ىػػػػػػذه الطريقػػػػػػو لحفػػػػػػظ االكراؽ العرفيػػػػػػة أك الرسػػػػػػمية أك ايػػػػػػة اكراؽ اخػػػػػػرل، كتسػػػػػػجؿ فػػػػػػي  ،
اخػػػػػذ مػػػػػف كػػػػػؿ سػػػػػند ثبلثػػػػػة نسػػػػػخ منيػػػػػا نسػػػػػخة لصػػػػػاحب العبلقػػػػػة كنسػػػػػخة لمممػػػػػؼ يسػػػػػجؿ العينػػػػػات ك 

كاالصػػػػمية تحفػػػػػظ فػػػػػي سػػػػجؿ العينػػػػػات كعنػػػػػدما تعطػػػػػى النسػػػػخة بعػػػػػد الحفػػػػػظ تخػػػػتـ كتكقػػػػػع مػػػػػف كاتػػػػػب 
 بالتزكير. إال  كىذا التاريخ ىك التاريخ الثابت كال يجكز الطعف بوالعدؿ كيكضع عمييا تاريخ 

 :التوصيات
األطر ضركرة سد المشرع الفمسطيني لمفراغ الحاصؿ بيف الحقكؽ كالحماية المكرسة لحمايتيا بخمؽ  .1

 ليا. الكفيمة
بصحة اإلقرار  دعكل إلجراءاتالتطبيؽ العممي  نصكص متكاممة لضمافضركرة كضع كصياغة  .2

يجاد حمكؿ كفيمة ك التكقيع،  أثناء  ءالقضا جيياايك أف  التي يمكفكافة ك  اإلشكاليات القانكنيةبحؿ ا 
 ل.مثؿ ىذا النكع مف الدعاك في نظر ال
بأىمية ىذا النكع مف  كالمحاميف ضمف تكعية العامةت مف قبؿ نقابة المحاميف ليات قانكنيةاكضع  .3

 المدني. ثباتكأىميتيا في مجاؿ اإل لالدعاك 
تحديد تضمف ، (2001)( لسنة 4في قانكف البينات الفمسطيني رقـ )جديدة قكاعد قانكنية تشريع  .4

الخمؼ الخاص تجاه مف بيده سند عرفي، بما يتكافؽ مع مصالحيـ أك  نطاؽ مسؤكلية الخمؼ العاـ
في مجاؿ التعامؿ بالسندات العرفية مف جية أخرل،  ؿكبما يتناسب مع التطكر الحاص مف جية،
أجؿ  القكاعد العامة الكاردة في قانكف البينات الفمسطيني التي يتـ الرجكع إلييا مفأف  كال سيما

الختـ ال تتناسب مع طبيعة التطكر الحاصؿ في أك  البصةأك  تحديد مسؤكلية المنسكب إليو التكقيع
 .بالتكقيع االلكتركنيالعمؿ  في ظؿ تطكر ىذا الميداف

عمى غرار  ثباتيجاد نصكص قانكنية لمتعامؿ مع التكقيع االلكتركني كتحديد مدل حجيتو في اإل. إ5
 .العربية كاألجنيةالقكانيف المعمكؿ بيا في باقي الدكؿ 

( 4) رقـ الفمسطيني البينات قانكف مف 2 فقره 16 ةالماد نص بتعديؿ الفمسطيني المشرع نكصي. 6
 ،مكرثيـ مف المكقع العرفي السند بيده مف تجاه ةالكرث مسؤكلية نطاؽ بتحديد ةالمتعمق ،2001 لسنة

 بأف عدـ العمـ يميف يحمؼأف  حكمو فيىـ  مفأك  الكارث عمى" عبارة ضافةكالتعديؿ يتضمف إ
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 الخاص الخمؼأك  الكارث أما" عبارة مف بدالن لمكرثو،  ىك البصمةأك  الختـأك  باإلمضاءأك  الخط
 ىي البصمةأك  الختـأك  التكقيعأك  الخطأف  يعمـ ال بأنو يقررأف  كيكفياإلنكار    منو يطمب فبل
 إقراره مف أكثر يعمـ ال بأنو الكارث قكؿ في الثقة إلى يؤدم اليميف كحمؼ الحؽ، عنو تمقى لمف
 .اليميف حمؼ بدكف بذلؾ

عمى مف يرتكب جريمة التزكير في السندات العرفية في الدعكل المدنية إجرائية عقكبات فرض  .6
 .ثباتسقاط حجية السند في اإلكا  

مف لما لو مف أىمية لدل كاتب العدؿ نكصي بإعماؿ نظاـ الحفظ لمسندات العرفية كالرسمية  -7
حجية  تمؾالغير، ك  يةحيث ثبكت التاريخ،كتككف حجية ثبكت التاريخ بيف اطراؼ السند كفي مكاج

 قاطعة ال تقبؿ المنازعة.
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