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 اإلْذاء

 وأرى فٌها وما  الدنٌا أتحاشى من إلى فخر، بكل اسمه أحمل من إلى •

 (.الطٌب والدي) بعٌنه النجاح ٌحالفنً عندما فرحتً انعكاس

 توفٌقً سبب كان الذي دعائها وإلى صنعته، إنجاز أي أمام أذكرها من إلى •

 بجانبه حب أي استصغر الذي الحب إلى واألزلٌة، األولى صداقتً إلى ، هللا بعد

 (.الغالٌة أمً)

 نجاحً كان من إلى ، العون ٌد بتقدٌم ٌتفانى ولما بجانبً وقف من إلى •

 ( .الثانٌة وعائلتً الداعم زوجً) نجاحه

 (.الغالٌة وأختً إخوتً) بهم عضدي وٌشد سندي هم من إلى •

 أمٌر) أبنائً وحٌاتً روحً ومهجة وموطنً، ومالذي مبسمً هم من إلى •

 (.ومسك

 الصبر بفارغ تخرجها لحظة تتمنى كانت التً الغالٌة صدٌقتً روح إلى •

 ،(روال) جنانه فسٌح وأسكنها هللا رحمها ، أمنٌاتها من أكبر كانت هللا مشٌئة ولكن

 . الداعمات صدٌقاتً جمٌع وإلى

 جنانه فسٌح وأسكنهم هللا رحمهم ، للوطن هدٌة أرواحهم قدموا من إلى •

 (.األبرار شهداؤنا)

  االحتالل سجون فً البواسل أسرانا وإلى •
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 ٔحمذٚز شكز

  له شرٌك ال وحده ، هللا إال اله ال أن وأشهد النعم، ٌوافً حمدا هلل الحمد    

 محمدا أن وأشهد الكرٌم، المنعم البارئ الخالق والتهم،هو الشك من مبرأة ،شهادة

 إلى الظلمات من الناس ومخرج األمة، وهادي والعجم، العرب سٌد ورسوله عبده

 .النور

  : بعد أما

 من وأشكر ، وحده هلل كله والفضل فالشكر ،  هللا ٌشكر ال الناس ٌشكر ال من    

 حرفا علمنً فمن مفٌد، هو ما بكل وأثرانً والمعلومات النصائح لً وقدم علمنً

 مشرف زبٌدات ٌاسر دكتوري بالذكر وأخص ،(األعزاء أساتذتً) شاكرا له كنت

 . البحث هذا

 المصادر لنا توفر التً( المكتبات أمناء) تهدأ ال التً النحل خلٌة وأشكر   

 .أبحاثنا كتابة فً علٌها نعتمد التً والمراجع

 جزٌل منً فلهم بذكرهم، الذاكرة تسعفنا ولم ، العون ٌد لنا قدم من كل وأشكر    

 . العرفان و الشكر
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  انًهخض

انسُذاخ( يٍ أفضم ٔسائم اإلثثاخ؛فٓٙ ذخهٕ يٍ انعٕٛب  ذعذ األدنح انكراتٛح)      

انرٙ لذ  ذعرش٘ األدنح األخشٖ،فانشٓادج نٛسد تمٕذٓا؛الحرًال ٔفاج انشاْذ أٔ كزتّ أٔ 

 لذ ٚرعشض نهُسٛاٌ أٔ انخطأ .

دعٕٖ انطعٍ فٙ ْزِ األدنح ذثٛش يٍ انُاحٛح انعًهٛح عذج إشكانٛاخ، ذذٔس حٕل      

يا ْٙ انطشق انرٙ اسرخذيٓا انًششع نًثاششج ْزا انطعٍ؟، انًمصٕد تكم يُٓا، ٔ

ٔيا ْٙ انًحشساخ انرٙ ذكٌٕ يحًلا نهًضاْاج أٔ انرضٔٚش؟ٔياْٙ األعثاء اإلجشائٛح 

انٕاجة اذخارْا يٍ جاَة انخصٕو؟ ٔيا ْٕ دٔس انماضٙ فٙ كم دعٕٖ ؟،ٔيا ْٙ 

انمٕج انثثٕذٛح نهًحشس انُرائج انمإََٛح انًرشذثح عهٗ يثاششج أ٘ يُٓا؟، ْٔم ذخرهف 

تاخرًلف انثٛاَاخ انًٕثمح فّٛ؟ ْٔم ًٚكٍ انطعٍ فٙ انًحشس انشسًٙ تطشٚمح أخشٖ 

 غٛش انرضٔٚش؟.

ٔلذ كاٌ انٓذف يٍ ْزِ انذساسح ْٕ انرعشف عهٗ انسُذاخ ٔحجٛرٓا فٙ     

اإلثثاخ،ٔاإلجشاءاخ ٔانذعأٖ انًرثعح يٍ أجم إثثاخ صحرٓا، ٔتٛاٌ يفٕٓيٓا 

 اٜثاس انًرشذثح عهٗ ذهك اإلجشاءاخ.ٔأًْٛرٓا،ٔ

ذى ذمسٛى انثحث إنٗ فصهٍٛ سثمًٓا ذًٓٛذ؛يٍ أجم انرعشف عهٗ انسُذاخ ٔإَٔاعٓا     

ٔفك لإٌَ انثُٛاخ أٔ اإلثثاخ،ٔانفصم األٔل ذحذثُا عٍ انطعٍ تاإلَكاس ٔذعشٚفّ 

دعاء ٔانذعأٖ انراتعح نّ ٔاٜثاس انًرشذثح عهّٛ، ٔانفصم انثاَٙ ذحذثُا عٍ اال

تانرضٔٚش ٔيفٕٓيّ ٔانذعأٖ انراتعح نّ ٔاٜثاس انًرشذثح عهٛٓا ٔانحكى انفاصم فٛٓا 

 ٔطشق انطعٍ فٛٓا.

ٔلذ ذٕصهد انثاحثح إنٗ انعذٚذ يٍ انُرائج يٍ أًْٓا :  أٌ  انطعٍ تاإلَكاس ٚشد     

عهٗ )انسُذاخ( انًحشساخ انعشفٛح، فٛجٕص نصاحة انرٕلٛع عهٗ انًحشس انعشفٙ أٌ 

كش ذٕلٛعّ، ٔتزنك ٚمع عةء إثثاخ صحح انرٕلٛع عهٗ خصًّ اٜخش ، أيا االدعاء ُٚ

تانرضٔٚش فٕٓ ٚشد عهٗ انًحشساخ انشسًٛح ٔانعشفٛح،ٔعةء اإلثثاخ ٚمع عهٗ يٍ 

 ٚذعٙ عذو صحح انٕسلح.
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Proof of validity of bonds according to the Evidence Law 

Prepared  by: Aysha Yousef Rasheed AL-Wawi 

Supervisor: Dr. Yasser Zbidat 

Abstract: 

The documentary evidences(bonds)considered to be the best means of 

proof, since they are free of decently that can be founded in other 

evidences, for example the testimonial evidence is not strong as they are 

,there is a chance that the witness could be dead or he lies ,or he is 

exposed to forgetfulness or error. 

So the meaning of bonds validation is set up the proof before the 

judiciary in the ways that must be determined by the law,so it needs to 

follow a specific ways and procedure to reach the desired end,so to proof 

its validation it must use the way of appeal of denial and the allegation of 

forgery. 

The appeal of denial responds to (bonds)customary editors,in this case the 

person can denied his own signature on the customary editor so the 

proofing of the validation of this signature must be done by his opponent , 

and about the allegation of forgery it responds to official and customary 

editors,and the burden of proof is on who claims that the paper is invalid  .  

Appeal claims on these evidences make some problems in a scientific 

way,it is about the meaning of each are of it, and what ways the legislator 

use to directly his appeal? And what edit ore are emulated and forged, 

and what burdens procedures that must be taken by the opponents and 

what is the role of the judge in each case?,and what are the legal statuses 

happened by starting any of it? And if the evidence power ofeditor can be 

changed by finding a differences in documented data of it,and if it can 

appealing in the official editor in other than forgery  .?  

So the propose of this study is to find the meaning of bonds and the 

argumentiary of proofing of it, and the procedures and claims that are 
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used to proof its validation, and showing its meaning and it 

importance,and the effects of these procedures  .  

And this research is being divided in to two chapters that are preceded by 

a preface, in order to identify the bonds and theirtypes by the data and 

proofing law, and the first chapter we are talking about the appeal of 

denial and its meaning and its claims and effects, and the second chapter 

we are talking about the allegation of forgery and its meaning and its 

claims and effects and its fair judging and way of challenging it. 
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 انًمذيت

      Aاينتـ بديف إلى أجؿ مسمى فاكتبكه كليكتب بينكـ ) يا أييا الذيف آمنكا إذا تدقاؿ تعالى
عميو الحؽ كليتؽ اهلل ممؿ الذم يفميكتب كل يأب كاتب أف يكتب كما عممو اهللكال كاتب بالعدؿ 

 . 2، مشركعية الدليؿ الكتابي تستند إلى القراف الكريـ كالسنة النبكية1ربو كال يبخس منو شيئا(

تحظى السندات بكافة أنكاعيا بدكر ميـ في ضماف حقكؽ األشخاص،كتزداد أىميتيا بزيادة      
انكنية كالقضائية؛فمف الناحية المعامبلت المدنية كالتجارية،كتمعب دكران كبيران مف الناحية الق

القانكنية تعتبر دليبلن إلثبات الحؽ،أما مف الناحية القضائية فإف األدلة التي تقدـ لممحكمة عمى 
شكؿ سندات كتابية سكاء كانت رسمية أـ غير رسمية تستخدـ إلثبات الطمبات الكاردة في 

 الدعكل،أك الدفكع التي تقدـ مف قبؿ الخصكـ.

قكاعد اإلثبات بأىمية بالغة مف الناحية النظرية كالعممية، فاإلثبات أساس االنتفاع كتتمتع        
مف الحؽ،فيفقد الحؽ قيمتو إذا فقد الدليؿ، فيتساكل عندىا الحؽ الذم ال دليؿ عميو كالحؽ 

 .3المعدـك

 Aكىي5كاعالدليؿ الكتابي إلى ثبلثة أنمنو  ?في المادة  4كقد قسـ قانكف البينات الفمسطيني       
السندات الرسمية،السندات العرفية،كالسندات غير المكقعة عمييا،كبما أف الكتابة ليا أىمية خاصة 

 أك عديمة الصحة .مزكرة في اإلثبات؛فميا حجية ممزمة لدل القاضي،ما لـ يثبت أنيا 

                                                           
  9?9الكريـ، سكرة البقرة ، آية القراف 1
ما إف يقاد"، فقاـ 2 عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ A" مف قنتؿ لو قتيؿ فيك بخير النظريف إما أف يؤدم كا 

 رجؿ مف أىؿ اليمف يقاؿ لو أبك شاه فقاؿ A اكتب لي يا رسكؿ اهلل،فقاؿ رسكؿ اهللA" اكتبكا ألبي شاه" .
مساعد صالح الشمرم، رسالة ماجستير بعنكاف A"دكر السندات العادية في اإلثبات "، كمية الدراسات العميا قانكف خاص ، كمية 3

لسنة  >9، كذكرت المذكرة اإليضاحية لقانكف اإلثبات المصرم رقـ 8، ص 9189الحقكؽ، جامعة الشرؽ االكسط ، االردف  ، سنة
ذا لـ يقـ الدليؿ عمى الحادث الذم يستند إليو قانكنيا كالكقع أف الدليؿ ىك قكاـ حياة الحؽ كمقصد A) فالحؽ يتجرد مف كؿ قيمة إ?=@8

 النفع منو ( 

، المعمكؿ بو في 9118\@\>،المنشكر في الجريدة الرسمية  بتاريخ 9118لسنة  ;قانكف البينات في المكاد المدنية كالتجارية رقـ 4
  الضفة الغربية كقطاع غزة
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كينبغي عمينا التمييز بيف الكتابة البلزمة النعقاد العقد كالكتابة كشرط إثبات،فإذا اشترط       
ىنا الكتابة ركننا مف أركاف العقد ال  القانكف أك أطراؼ العقد الكتابة النعقاد العقد ال إلثباتو فتعد

ه،لذلؾ يحتؿ الدليؿ الكتابي يقكـ بدكنيا،أما الكتابة كشرط لئلثبات فينعقد العقد بدكنيا كينتج آثار 
 الصدارة بيف أدلة اإلثبات األخرل؛فيك دليؿ مباشر،أصمي،كذك حجية ممزمة لمقاضي.

كحسنىا فعؿ المشرع حيف جعؿ أساس القاعدة في اإلثبات ىك الكتابة،إال ما تـ استثنائو     
كرشكة كفساد  ألسباب معقكلة؛كذلؾ لمعيكب التي قد تعترم شيادة الشيكد مف محاباة كانتقاـ

ككذب كنسياف كمبالغة،حتى كلك لـ يقصدكا قكؿ الزكر، كغيرىا مف العيكب التي تعترم أدلة 
 .6اإلثبات األخرل

كتستخدـ التشريعات العربية لمداللة عمى األدلة الكتابية تسميات مختمفة، فقد استعمؿ      
لسنة  ;البينات رقـ  المشرع الفمسطيني لفظ )السندات( عمى األدلة الكتابية في قانكف

عمى األدلة الخطية لفظ  7،كقسميا إلى سندات رسمية كعرفية،كأطمؽ المشرع التكنسي9118
عمييا لفظ 8)الحجج المكتكبة(،كقسميا إلى قسميف الحجج الرسمية كالعرفية،كأطمؽ المشرع الككيتي

ظ )األسناد(،كقسميا لف 9>@8لسنة  1:)األكراؽ(،كاستخدـ المشرع األردني في قانكف البينات رقـ 
 ?=@8لسنة  >9إلى أسناد رسمية كعادية،أما المشرع المصرم فاستخدـ في قانكف اإلثبات رقـ 

 لفظ) المحررات(،كقسميا إلى محررات رسمية كعرفية.

نو يجمع كيككف إمف أىـ مميزات اإلثبات بالكتابة بأنيا أدلة إثبات تتجمع لدل القاضي؛حيث     
المقدمة في الدعكل،مما يقتضي التحقيؽ في جميع جزئياتيا كتفسيرىا  قناعتو مف المستندات

ا،كال يتـ فحص المستندات المكتكبة أم المحررات المقدمة كدليؿ كتابي أماـ  تفسيرنا صحيحن
القاضي إال بصدد مسائؿ متنازع عمييا،كالتثبت مف سبلمة الكرقة مف ناحية الشكؿ 

                                                                                                                                                                      
(Aالدليؿ الكتابي 9>@8\>\<8بتاريخ  ?881) المنشكر في الجريدة الرسمية رقـ  9>@8لسنة  1:ـ قانكف البينات األردني  رقـ كقد قس5

المنشكر ?=@8 لسنة >9إلى A اإلسناد الرسمية كالعادية كاألكراؽ غير المكقعة عمييا، أما بالنسبة لممشرع المصرم )قانكف اإلثبات رقـ 
 ( فقسميا إلى المحررات الرسمية، كالمحررات العرفية، كالرسائؿ?=@8\>\1:الصادر في  99العدد في الجريدة الرسمية 

 888-881،ص>911عصاـ أنكر سميـ، النظرية العاـ لئلثبات في المكاد المدنية كالتجارية،منشأة المعارؼ، اإلسكندرية،6
يتعمؽ بالمصادقة عمى إعادة تنظيـ بعض  >911اكت  >8خ في مؤر  >911لسنة  <?مجمة االلتزامات كالعقكد التكنسية، )قانكف عدد 7

 (>911اكت  >8المؤرخ في  ?=أحكاـ مجمة االلتزامات كالعقكد التكنسية) الرائد الرسمي عدد 
 @911-?-:(، تاريخ الطباعة 1?@8لسنة  @:قانكف اإلثبات في المكاد المدنية كالتجارية الككيتي )مرسـك بالقانكف رقـ 8
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لشكؿ إلى سندات رسمية كعرفية،كمف حيث المضمكف كالمضمكف،فتنقسـ ىذه األكراؽ مف حيث ا
 .9تتعدد بحسب طبيعتيا في اإلثبات

الفصؿ في الدعكل المنظكرة أماـ القضاء يتكقؼ عمى إثبات المدعي لما يدعيو، كلقد حدد    
القانكف طرؽ اإلثبات كحدد القيمة القانكنية لكؿ منيا، كرجح اإلثبات باألدلة الكتابية عمى طرؽ 
اإلثبات األخرل كما سيتبيف معنا الحقا، حيث تستمد المحررات العرفية قكتيا مف تكقيع مف 

ك التكقيع، أما المحررات الرسمية فتستمد قكتيا أت عنو، كيكفي إلسقاط حجيتيا إنكار الخط صدر 
مف قياـ المكظؼ الرسمي المختص بتحريرىا، كال تسقط حجيتيا إال إذا تـ الطعف فييا 

 ثر عمى صد ىذا االدعاء.أف ىذه الدراسة تكتسي أىمية بالغة، لما ليا مف إبالتزكير،لذا ف

إثبات صحة المحررات المقدمة كدليؿ إثبات في الدعكل، يعتبر مف أىـ االلتزامات  كلما كاف    
التي تتطمب نشاطىا مف الخصكـ كالقاضي، فالخصـ الذم يطعف بتزكير المحرر الرسمي يقع 
عميو عبء إثبات ىذا التزكير، كالخصـ الذم يحتج بمحرر عرفي يقع عميو عبء إثبات صحتو 

ك التكقيع،أما القاضي فيسعى إلى تحقيؽ الحقيقة القضائية مف ألمخط عند إنكار الخصـ اآلخر 
 خبلؿ مطابقة الكاقعة محؿ اإلثبات مع القاعدة القانكنية محؿ التطبيؽ.

 

 A أىمية البحث

  في دكر السندات كفعاليتيا حيف يتـ إثبات  العمميةتتجمى أىمية البحث مف الناحية  A
صحتيا في حالة الطعف فييا،كتعتبر ىذه السندات مف كسائؿ اإلثبات التي تسعى 
لمحفاظ عمى حقكؽ األشخاص،حيث تتجمى الفائدة القانكنية مف ىذه الدراسة في إجبلء 

كمعرفة الغمكض عف بعض النصكص القانكنية كتحميميا،كمقارنتيا مع قكانيف أخرل، 
النصكص التي بحاجة إلى تعديؿ أك إضافة،كيستطيع الباحثكف  االستفادة مف ىذا 

 البحث في ىذا المكضكع كمكاضيع أخرل ذات عبلقة.
  تتيح لمعامميف في مجاؿ القضاء كالقانكف  التعرؼ عمى العممية : أما مف الناحية

تيا بالطرؽ اإلجراءات المتبعة في حاؿ الطعف في السندات،ككيفية إثبات صح
                                                           

 :8،ص=911عبداهلل ثابت الجبمي،إجراءات دعكل التزكير الفرعية،المكتب الجامعي الحديث، نجيب احمد9
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ك أشخاص مدنييف معرفة السندات أالمختمفة،ك أيضا لممتعامميف في السندات مف تجار 
معالجة العديد مف ،ك أنكاعيا كشركطيا ككيفية الطعف فييا ككافة اإلجراءات األخرل

 اإلشكاليات كالنقص التشريعي فيما يخص قانكف البينات

 :  أىداف البحث

ثبات صحتيا بالطرؽ المختمفة ييدؼ البحث لمتعرؼ عمى  ا     لسندات كأنكاعيا المختمفة،كا 
 كاإلجراءات المتبعة،كآلية الطعف في صحتيا،كالنتائج المترتبة  عمى تمؾ الطرؽ .

 إشكالية البحث :

إذا كاف القانكف نص عمى إثبات الدعكل كتابة،كاعتبر بأف المحررات العرفية تستمد حجيتيا     
مف تكقيع مف صدرت عنو، كالمحررات الرسمية تستمد حجيتيا مف قياـ المكظؼ الرسمي 
المختص بتحريرىا، فبل يكفي إلسقاط حجيتيا إال الطعف بالتزكير، فيما يكفي إسقاط حجية 

إنكار الخط أك التكقيع، كبيذا فإف دعكل الطعف في ىذه األدلة تثير مف الناحية  المحرر العرفي
العممية عدة إشكاليات، تدكر حكؿ المقصكد بكؿ منيا، كما ىي الطرؽ التي استخدميا المشرع 
لمباشرة ىذا الطعف؟، كما ىي المحررات التي تككف محبلن لممضاىاة أك التزكير؟ كما ىي األعباء 

الكاجب اتخاذىا مف جانب الخصكـ؟ كما ىك دكر القاضي في كؿ دعكل ؟كما ىي اإلجرائية 
النتائج القانكنية المترتبة عمى مباشرة أم منيا؟ كىؿ تختمؼ القكة الثبكتية لممحرر باختبلؼ 

 البيانات المكثقة فيو؟ كىؿ يمكف الطعف في المحرر الرسمي بطريقة أخرل غير التزكير؟.

 منيج البحث : 

ما كانت مسألة إثبات صحة المحررات كطرؽ الطعف في صحتيا مف قبؿ الخصـك ل      
إلثبات ادعاءاتيـ تتخذ طابعنا قضائينا بحتنا،لذلؾ تـ اختيار المنيج التحميمي المقارف في ىذا 
البحث،ألف التحميؿ يقكـ عمى تجميع المادة العممية مف النصكص القانكنية كشراح القانكف كأحكاـ 

لقياـ بعممية تحميميا مف أجؿ الكقكؼ عمى جكانبيا النظرية كالعممية،كىذا يستمـز أف القضاء،ثـ ا
تككف الدراسة مقارنة بيف الفقو كالقضاء كالتشريعات،حيث تمت المقارنة بيف قانكف البينات 

، كقانكف اإلثبات 9>@8لسنة  1:ك قانكف البينات األردني رقـ  9118لسنة  ;الفمسطيني رقـ 
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صحة  الطعف في، حيث إف ىذه القكانيف تعد ركيزة كأساس بحث "?=@8لسنة  >9 المصرم رقـ
 السندات ".

 

 خطة البحث :

كحتى نتمكف مف اإلجابة عف إشكالية الدراسة تـ تقسيـ المكضكع إلى فصميف يسبقيما تمييد عمى 
A النحك اآلتي 

 

  تمييد  :  ماىية السندات وفق قانون البينات 
  مفيـك السندات 
  أنكاع السندات 

 
  الفصل األول : الطعن باإلنكار 
 ماىية الطعف باإلنكار كشركطو A المبحث األكؿ 
  دعاكل مضاىاة الخطكط A المبحث الثاني 

 
  الفصل الثاني : االدعاء  بالتزوير 
      جراءاتو  المبحث األكؿ A مفيكـ االدعاء بالتزكير كا 
 الحكـ الفاصؿ في االدعاء با A لتزكير كطرؽ الطعف فيو المبحث الثاني 

 

 

 

 



6 
 

 : حًٓٛذ

 ياْٛت انسُذاث ٔفك لإٌَ انبُٛاث

تعتبر الكتابة في كقتنا الحالي مف أىـ كأفضؿ طرؽ اإلثبات؛ألنيا دليؿ يمكف تييئتو       
عداده قبؿ حصكؿ أم نزاع أم عند صدكر التصرؼ القانكني،كال تتأثر بمركر الزمف كال  كا 
تتعرض لمنسياف أك عدـ الدقة،كال نجد خبلفنا عمى ذلؾ ألىميتيا مف الناحية العممية مف حيث 

ؽ األفراد في جميع المعامبلت سكاء كانت مدنية أـ تجارية،كيمكف فييا اكتشاؼ ضماف حقك 
الحقيقة كمعرفة إذا كاف ىذا الدليؿ مزكرنا أـ ال ،مما يبعث الطمأنينة كالثقة في النفس،فيي تخمك 
مف العيكب التي تعترم األدلة األخرل،فمثبلن دليؿ اإلثبات)الشيادة( ليس بقكة األدلة 

تماؿ فكات فرصة االستشياد بالشاىد بسبب كفاتو أك كذبو أك عدـ دقة شيادتو،كقد الكتابية؛الح
يتعرض لمنسياف كالخطأ،كقد أمر اهلل بالكتابة كحث عمييا في كتابو العزيز قاؿ تعالى A)يأييا 

 .10الذيف آمنكا إذا تداينتـ بديف إلى أجؿ مسمى فاكتبكه كليكتب بينكـ كاتب بالعدؿ(

بة مف األدلة المطمقة؛حيث يجكز أف نثبت مف خبلليا جميع الكقائع المتنازع كتعتبر الكتا     
عمييا،كعمى ىذا األساس اشترطت التشريعات الحديثة كجكب الدليؿ الكتابي متى زادت قيمة 
التصرؼ عمى مبمغ معيف، فاألدلة الكتابية ىي األصؿ كالقاعدة في اإلثبات كما عداىا مف األدلة 

د باألدلة الكتابية كؿ كتابة يمكف أف يستند عمييا أحد الطرفيف في إثبات حقو ىك االستثناء،كيقص
 .11أك نفيو،كيأخذ في اإلثبات بكصفيا دليبلن كامبلن 

كقد استعمؿ المشرع الفمسطيني مصطمح السندات تعبيرنا عف األدلة الكتابية، حيث نص في     
السندات الرسمية كالعرفية كالسندات غير  مف قانكف البينات عمى أف األدلة الكتابية ىي ?المادة 

 .12المكقع عمييا

يعتبر النكعاف األكؿ كالثاني مف السندات ) الرسمية كالعرفية( مف األدلة المييأة،أما النكع       
 .13الثالث فيك مف قبيؿ األدلة غير المييأة

                                                           
 9?9 آيةالقراف الكريـ، سكرة البقرة ، 10

 ?@،ص;،ط9189عباس العبكدم،شرح أحكاـ قانكف البينات دراسة مقارنة،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ، عماف، 11
 المشرع األردني عمى السندات لفظ األسناد، كالمشرع المصرم لفظ المحررات أطمؽ12
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 فيوم السندات وأنواعيام                             

يعبر عف الكرقة أك السند المثبت التفاؽ بالعقد،إما عقد رسمي أك عرفي،العقد ينشأ بإرادة       
 .14قانكنية، فالمحرر أك السند ىك أداة اإلثبات الكتابي ااألطراؼ ليحدث آثارن 

  انًطهب األٔل : يفٕٓو انسُذاث 

دة لئلثبات،كأف أف مصطمح السند يطمؽ عمى الكرقة المع 15أكضح الدكتكر السنيكرم    
الكرقة تعبير يطمؽ عمى أم كتابة تقدـ لئلثبات،كلك لـ تكف معدة لذلؾ،أما بالنسبة 
لمدكتكر مرقس يستبعد مصطمح )سند( في التعبير عف كرقة لئلثبات؛ ألف كممة سند 

 . 16تستعمؿ في الداللة عمى سبب الحؽ أم مصدره
 

 : تعريف السندات انفزع األٔل
ا كفقينا   سيتـ تعريؼ السندات في ىذا الفرع  لغة كاصطبلحن

 

 :17المفيوم المغوي لمسندات أواًل :  
 ( ، كيقاؿ سند إليو سينيكدنا A ركف عميو كاعتمد عميو كاتكأ .َسَندَ مشتقة مف الفعؿ )    

A جعؿ لو ًسنادنا  أك ًعمادنا يستند إليو ، كيقاؿ سانده مساندة كًسنادنا A  سنًداكالشيء 
 عاكنو ككانفو.

 A كؿ ما يستند إليو كيعتمد عميو مف حائط كغيره ، كمنو قيؿ لصؾ الديف كغيره. أسناد

A كرقة مالية مثبتة لقرض حاصؿ كلو فائدة ثابتة،كالسند اإلذني A مكتكب  وفي االقتصاد     
ا بدفع مبمغ إلذف شخص معيف  يتضمف  ك لحاممو في تاريخ معيفأالتزامى

                                                                                                                                                                      
 :;مكرر،ص 8،ط@918عثماف التكركرم،الكافي في شرح قانكف البينات،المكتبة االكاديمية،فمسطيف، 13

 =>، ص ;@@8سنة مفمح عكاد القضاة، البينات في المكاد المدنية كالتجارية، عماف، جمعية عماؿ المطابع التعاكنية  ، عماف،14

، محمد زىدكر، المكجز =81،ص8،دار احياء التراث العربي، بيركت،ط9عبد الرزاؽ السنيكرم،الكسيط في شرح القانكف المدني ، ج15
 >9،ص8@@8في الطرؽ المدنية لئلثبات في التشريع الجزائرم،بدكف دار نشر،

 <>-=>مفمح عكاد القضاة، المرجع السابؽ ، ص16
 ;>;-:>;،ص9<@9،8، القاىرة، بدكف دار نشر،ط 8المعجـ الكسيط، ج17
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 ثانًيا : المفيوم الفقيي لمسندات :

السند أك المحرر بأنو A " كؿ مسطكر يتضمف عبلمات ينتقؿ بيا الفكر لدل  18عرؼ الفقو    
A" مجمكعة مف العبلمات كالرمكز تعبر  19النظر إلييا مف شخص إلى آخر" ،كعرفو البعض

ا عف مجمكعة مترابطة مف األفكار كالمعاني الصادرة عف شخص أك أشخاص معينيف  اصطبلحن
 .20كقيمتو ليست في مادتو كما تحتكيو مف رمكز،إنما تكمف قيمة فيما تعبر عنو الرمكز"

" 21قض المصريةكال يختمؼ التعريؼ الفقيي عف التعريؼ القضائي ، حيث قضت محكمة الن
المحرر ىك كؿ مسطكر ينتقؿ بو فكر أك معنى معيف أك محدد مف شخص إلى آخر عند 

 .22مطالعتو أك النظر إليو أيا كانت مادية أك نكعية المغة أك العبلمات التي كتب بيا "

   ثالثًا : المفيوم القانوني لمسندات  : 

 Aفى بتقسيـ السندات ) األدلة الكتابية( إلىلـ يعرؼ قانكف البينات الفمسطيني السندات، فقط اكت  
 . 23السندات الرسمية كالعرفية كالسندات غير المكقع عمييا

مصطمح المحرر الذم استعممو المشرع المصرم أفضؿ مف مصطمح السند ،ألنو أفضؿ مف     
 الناحية المغكية، كمف الناحية القانكنية كما فعؿ القانكف المصرم ، كما أف مصطمح السند
ينصرؼ إلى الكاقعة القانكنية أك التصرؼ القانكني،كأحيانا إلى أداة اإلثبات أم الكرقة التي يجرم 
اإلثبات بمقتضاىا،فمفظ المحرر أدؽ مف لفظ السند كالكرقة؛ألنو يعبر عف جكىر اإلثبات 

اش بالكتابة، كلفظ المحرر يشمؿ كافة أدكات الكتابة سكاء عمى كرؽ أك الكتركني أك جمد أك قم
 .24كليس فقط الكرؽ

 

                                                           
18
 9;8،ص;?@9،8محمكد مصطفى ، شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص ،مطبعة جامعة القاىرة،القاىرة،ط 
 =;9،ص=?@8محمكد نجيب حسني في كتابو  شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص،دار النيضة العربية، القاىرة، 19
 <<،ص9،9188العقكبات الجرائـ المضرة بالمصمحة العامةدار الثقافة لمنشر كالتكزيع،عماف،طكامؿ السعيد،  شرح قانكف 20
 >?@8\8\<9ؽ،>>،;=;9محكمة النقض المصرية،طعف رقـ 21
 8:،ص9181،بدكف دار نشر،بدكف مكاف نشر،9مصطفى يكسؼ،االدانة كالبراءة في تزكير المحررات،ط22
 تقسيـ السندات إلى انكاعيا ككذلؾ القانكف األردني كالمصرم اكتفيا ب23
 ;:8-::8عصاـ انكر سميـ، المرجع السابؽ،ص ;9
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 انفزع انثاَٙ : انخًٛٛش بٍٛ انشكهٛت ٔطزق اإلثباث 

تعد الكتابة في بعض التصرفات القانكنية شرطنا لبلنعقاد أم ركننا مف أركاف     
التصرؼ،فيي تعد كسيمة مف كسائؿ االنعقاد في العقكد الشكمية مثؿ التصرفات التي ترد 

أك رىف،كعدـ كجكدىا يؤدم إلى عدـ كجكد التصرؼ عمى األمكاؿ غير المنقكلة مف بيع 
النعداـ ركف مف أركانو،مما يؤدم إلى البطبلف،ميما قاـ الدليؿ عمى اتجاه اإلرادة إليو، 

 .25كميما اعترؼ الطرفاف باتفاقيما المجرد مف الشكؿ 
 

كمية، أما الكتابة ككسيمة لئلثبات،فبل أثر النعداميا عمى كجكد العقد كالعقكد غير الش    
ا آلثاره،فإف كاف معترفنا فيو بيف أطرافو لـ يكف في حاجة إلى إثباتو  بؿ يككف العقد منتجن

 . 26بالكتابة،حيث إف اإلقرار يحؿ محؿ دليؿ الكتابة،كيمكف إثباتو باليميف الحاسمة
 

كقد يتفؽ األشخاص عمى ضركرة الكتابة في إبراـ العقد ، فإذا عمقا التزاميما بالعقد عمى 
ـ الكتابة يعد ركننا مف أركاف العقد،أما إذا لـ يعمقا فيقصد بالكتابة ىنا كسيمة إثبات، إتما

فاألصؿ في العقكد الرضائية،كاالستثناء الشكمية كالعينية ، كالشكمية كالعينية ال يقرىما إال 
 اتفاؽ أك نص قانكني .

الكتابة،كليس  أم أف الشكمية التي يتطمبيا القانكف في الكقت الحاضر تنحصر في    
،باف يتفقا بأنو ال ينعقد اشكمين  اىناؾ ما يمنع األطراؼ عمى االتفاؽ بجعؿ عقد معيف عقدن 

ذا لـ يفصح القانكف  ك المتعاقداف فيما إذا كانت الكتابة أإال بإفراغو بشكؿ معيف، كا 
مطمكبة النعقاد العقد أك إلثباتو، فإنيا تعد مطمكبة لئلثبات ال لئلنعقاد، ألف القاعدة ىي 

 .27كفاية التراضي النعقاد العقد 

                                                           

  

 ??،ص8،9181،بدكف دار نشر،ط9118لسنة  ;ياسر زبيدات،شرح قانكف البينات الفمسطيني في المكاد المدنية كالتجارية رقـ 25
 ?@،ص;،ط9189زيع ، عماف،عباس العبكدم،شرح أحكاـ قانكف البينات دراسة مقارنة،دار الثقافة لمنشر كالتك  

 <>مفمح عكاد القضاة،المرجع السابؽ ، ص26

 ??ياسر زبيدات،المرجع السابؽ، ص 27
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 انًطهب انثاَٙ : إَٔاع انسُذاث 

مف  ?، فنص في المادة 28عبر المشرع الفمسطيني عف األدلة الكتابية بمصطمح السندات
 عمى أف األدلة الكتابية ىي A 9118لسنة ;قانكف البينات رقـ 

  السندات الرسمية 
 السندات العرفية 
  السندات غير المكقع عمييا 

كسيتـ تقسيـ ىذا المطمب إلى ثبلثة فركع، الفرع األكؿ عف السندات الرسمية، كالثاني عف  
 السندات العرفية، كالثالث عف السندات غير المكقع عمييا .

 انفزع األٔل : انسُذاث انزسًٛت 

السندات الرسمية بشكؿ عاـ ليا عدة أنكاع ،فمنيا A السندات الرسمية التي تثبت العقكد   
كالتصرفات المدنية كالتجارية كالعائمية،كالسندات الرسمية العامة كالقرارات اإلدارية كالقكانيف 

 . 29يف كمحاضر الجمسات كاألحكاـكالمعاىدات،المحررات الرسمية القضائية كأكراؽ المحضر 

 A في بحثنا ىذا سنتناكؿ السندات الرسمية التي تثبت التصرفات المدنية كالتجارية، كىي نكعاف
سندات ينظميا المكظؼ العاـ المختص، كسندات ينظميا أصحابيا كيصادؽ عمييا المكظؼ 

 العاـ .

 أواًل :تعريفيا  
عمى أف A" السندات  9118لسنة ;الفمسطيني رقـ مف قانكف البينات  @نصت المادة    

الرسمية ىي التي ينظميا المكظفكف العمكميكف كمف في حكميـ الذيف مف اختصاصيـ 
تنظيميا طبقنا لؤلكضاع القانكنية،أما السندات التي ينظميا أصحابيا كيصدقيا المكظفكف 

نكف فتعتبر رسمية العمكميكف كمف في حكميـ الذيف مف اختصاصيـ تصديقيا طبقنا لمقا
 مف حيث التاريخ كالتكقيع فقط " .

                                                           
سناد ، كقانكف اإلثبات المصرم يعبر عنيا بمصطمح كتعديبلتو بمصطمح األ 9>@8لسنة  1:كيعبر عنيا قانكف البينات األردني رقـ 28

 المحررات 
 ::،ص@911في المحررات الرسمية في القانكف اليمني،دار النيضة العربية،القاىرة، عمي محمد قاسـ الطمي، جريمة التزكير29
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فقد عرفت الفقرة  9>@8لسنة  1:أما بالنسبة لقانكف البينات األردني  كتعديبلتو رقـ     
األكلى مف المادة السادسة األسناد الرسمية بأنيا A "األسناد التي ينظميا المكظفكف الذيف 

كنية كيحكـ بيا دكف أف يكمؼ مبرزىا مف اختصاصيـ تنظيميا طبقىا لؤلكضاع القان
إثبات ما نص عميو فييا كيعمؿ بيا ما لـ يثبت تزكيرىا،ككذلؾ األسناد التي ينظميا 
أصحابيا كيصدقيا المكظفكف الذيف مف اختصاصيـ تصديقيا طبقنا لمقانكف،كينحصر 

 العمؿ بيا في التاريخ كالتكقيع" .
A" المحررات ?=@8لسنة  >9رم رقـ مف قانكف اإلثبات المص 81كنصت المادة     

ك شخص مكمؼ بخدمة عامة ما تـ عمى أالرسمية ىي التي  يثبت فييا مكظؼ عاـ 
، فإذا  ؤلكضاع القانكنية كفي حدكد سمطتوك ما تمقاه مف ذكم الشأف كذلؾ طبقنا لأيديو 

اف لـ تكسب ىذه المحررات صفة رسمية فبل يككف ليا إال قيمة المحررات العرفية متى ك
 ك ببصمات أصابعيـ ".أك بأختاميـ أذكم الشأف قد كقعكىا بإمضاءاتيـ 

أف السند الرسمي A ىك ما يحرره المكظؼ العاـ المختص   نستنتج مما سبق   
عطائو صفة الرسمية،كيككف ذلؾ طبقنا لؤلكضاع كاإلجراءات  بمقتضى كظيفتو بتحريره كا 

 التي يحددىا القانكف كالمكائح .
 

لكي يعتبر المحرر رسمينا يجب أف تتكافر فيو عدة شركط سنتحدث أيًضا  ونستنتج    
 عنيا الحقنا.

ك التصرؼ القانكني،كأحيانا أكما أف مصطمح السند ينصرؼ إلى الكاقعة القانكنية      
إلى أداة اإلثبات أم الكرقة التي يجرم اإلثبات بمقتضاىا،فمفظ المحرر أدؽ مف لفظ 

 .30ر عف جكىر اإلثبات بالكتابةالسند كالكرقة؛ألنو يعب
 
 
 

 

                                                           
 ;:8-::8سميـ، المرجع السابؽ،ص أنكرعصاـ 30
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 ثانًيا : شروط صحة السندات الرسمية 

يتضح مف تعريؼ السندات الرسمية  أنو يجب أف تتكافر شركط معينة العتبار األدلة الكتابية    
 A سندنا رسمينا 

A و من في حكموأيجب أن يكون صدور السندات أو التصديق عمييا من موظف عام  -8
ك مف في حكمو،كال يتطمب أف يككف مكتكبنا أيجب أف تصدر الكتابة مف مكظؼ عاـ 

 .بخط اليد،فقد يككف مطبكعنا
كيقصد بالمكظؼ العاـ Aكؿ مف يعمؿ في خدمة األشخاص اإلدارية العامة، أيا كاف    

ك ال،كسكاء كاف يعمؿ في أ امركزىـ القانكني سكاء كاف دائما أك مؤقتا، يتقاضى راتبن 
الحككمة المركزية أك الييئات البلمركزية،كيقصد بمف في حكـ المكظؼ العاـ A ىك ليس 
مكظؼ عاـ كلكنو مكمؼ بخدمة عامة تتعمؽ بكتابة السندات الرسمية مثؿ الخبير فيما 

 .31يتعمؽ بالميمة المنتدب ليا
 كيختمؼ المكظفكف العمكميكف باختبلؼ السندات التي يختصكف بكتابتيا،فالقاضي    

يعتبر مكظفنا عامنا بالنسبة لؤلحكاـ التي يقكـ بتحريرىا، ككاتب الجمسة يعتبر مكظفنا 
ا بالنسبة لمحاضر الجمسات،كالمأذكف مكظؼ عاـ بالنسبة لعقكد الزكاج  عامن

، يؤدكف أعماليـ في مكاتب دات الرسمية يختص بيا كتاب العدؿكالطبلؽ،كبالنسبة لمسن
الرسمية مثؿ الجكازات األحكاؿ المدنية كدكائر ك بعض الدكائر أتابعة لممحاكـ 

 .32الترخيص
كيجب أف تثبت لكاتب السند صفتو كمكظؼ عاـ أك مف في حكمو كقت كتابة السند،    

فإذا اكتسب ىذه الصفة بعد كتابة السند أك صفتو زالت قبؿ الكتابة، فإف ىذه السندات ال 
أك مفصكالن مف عممو كقت كتابة تكتسب صفة الرسمية،فمثبل لك كاف المكظؼ مكقكفنا 

 .33السند ال يكتسب ىذا السند صفة الرسمية

                                                           
 >;-;;عثماف التكركرم،المرجع السابؽ،ص31
،  @>، ص ;@@8مفمح عكاد القضاة،البينات في المكاد المدنية كالتجارية، عماف، جمعية عماؿ المطابع التعاكنية  ، عماف، سنة32

 819،ص;،ط9189كذكرت أيضا عباس العبكدم،شرح أحكاـ قانكف البينات دراسة مقارنة،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ، عماف،
 >;عثماف التكركرم،المرجع السابؽ،ص33
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ا  أن يكون ىذا الموظف مختًصا بكتابة السند -9 Aيجب أف يككف المكظؼ مختصن
ا نكعينا كمكانينا،فمثبل القاضي مختص بنكع مف السندات كىي األحكاـ التي  اختصاصن

يـ المسمكح لو بإصدار السندات يحررىا،كالمكاني يجب أف يككف داخؿ الحدكد كاإلقم
فيو،كيجب أف تنتفي أم مكانع شخصية مف كتابة السندات أم أف ال تككف لو مصمحة 

 في تحرير السند الرسمي.
A نظـ القانكف األكضاع القانكنية  مراعاة األوضاع القانونية في إصدار السند -:

لسند، كأىـ ىذه كاإلجراءات عند كتابة السند،كتختمؼ ىذه األكضاع باختبلؼ نكع ا
نظـ ىذه  9>@8لسنة  88السندات تصدر مف كتاب العدؿ، فاف قانكف كاتب العدؿ رقـ 

 كىي 34Aاإلجراءات فيما يخص السندات الرسمية 
مرحمة ما قبؿ تنظيـ السند أك التصديؽ عميوA كىي دفع الرسكـ كالتثبت مف أىمية  - أ

سند الرسمي إال إذا دفع المتعاقديف كرضائيـ،حيث ال يقكـ كاتب العدؿ بتكثيؽ ال
 الرسـ المستحؽ عنو.

المرحمة الثانية A مرحمة التنظيـ أك التصديؽ كتشتمؿ عمى ما يراعى في كتابة السند  - ب
الرسمي فيجب أف يككف مكتكبنا بالمغة العربية كال يجكز لكاتب العدؿ أف يصدؽ عمى 

ر تاريخ أكراؽ أجنبية قبؿ ترجمتيا لمعربية كيجب تسجيميا كحفظيا،كيجب ذك
 الكتابة،ثـ تبلكة السند عمى ذكم الشأف،كالتكقيع عميو مف أطرافو ككاتبو كالشيكد .

المرحمة الثالثة A مرحمة ما بعد تنظيـ السند كىي حفظ أصؿ السند كتسميـ صكرة  -ج
 عنو ألصحاب الشأف .

 
لكي يطمؽ عمى السند كصؼ الرسمية يجب أف يتضمف ثبلثة شركط نستنتج مما سبق 

الصفة كاالختصاص كالشكؿ،فيجب أف يصدر عف مكظؼ عاـ مختص كفؽ كىي 
 األكضاع كاإلجراءات التي يحددىا القانكف.

 
 

                                                           
،ينفذ بعد شير مف نشره بالجريدة الرسمية 9>@8لسنة  88مف قانكف كاتب العدؿ رقـ  :9-88المكاد  يرجع إلى  34
 ،المعمكؿ بو في فمسطيف .9>@8\8\:
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 جزاء تخمف شروط السند الرسمي 
إذا تخمؼ شرط مف الشرطيف األكؿ كالثاني فإف الكتابة ال تعتبر سندنا رسمينا       

،أما إذا تخمؼ ا ا،أم يعتبر سندنا رسمينا باطبلن لشرط الثالث فإف الكضع يختمؼ صحيحن
باختبلؼ اإلجراء الذم لـ يراع،فذكر تاريخ كتابة السند كأسماء كاتبو كاألطراؼ كالشيكد 
كتكقيعيـ عمى الكرقة يعتبر مف األكضاع الجكىرية التي يترتب عمى عدـ ذكرىا بطبلف 

بت السند،أما ترقيـ الصفحات كدفع الرسكـ المستحقة كاإلضافة كالكشط ما لـ يث
حصكليما بقصد التزكير فتعتبر مف األكضاع غير الجكىرية ال تؤدم إلى 
البطبلف،كبطبلف السند الرسمي لعدـ تكافر الشركط السابقة يقتصر آثره كدليؿ كتابي، فبل 
يمتد إلى التصرؼ ذاتو الذم كاف مف المفركض أف يقكـ السند بإثباتو،بؿ يبقى ىذا 

ا كسند عرفي أك شيادة شيكد، أما إذا كاف العقد المطمكب تكثيقو عقدنا  التصرؼ صحيحن
بيع  شكمينا أم ال يكفي فيو التراضي بؿ يجب إفراغو في شكؿ سند رسمي مثؿ عقد

،فإف بطبلف السند لتخمؼ شركطو يؤدم إلى بطبلف عقد البيع أك األمكاؿ غير المنقكلة
 .35إلى عدـ انعقاده لتخمؼ ركف مف أركانو كىك الرسمية

 

 :  حد شروطهأحجٌة المحرر الرسمً الذي تخلف 

ال يتجرد المحرر الذم تخمؼ أحد شركطو الكاردة في المادة التاسعة مف قانكف      
مف قانكف البينات الفمسطيني  81البينات مف كؿ قيمة أك حجية، حيث حددت المادة 

مف ىذا القانكف  @ىذه القيمة A" إذا لـ تستكفي ىذه السندات الشركط الكاردة في المادة 
ك أالعرفية متى كاف ذكم الشأف قد كقعكىا بإمضاءاتيـ  فبل يككف ليا إال قيمة السندات

 بأختاميـ أك ببصماتيـ"
A" المحررات ?=@8لسنة  >9مف قانكف اإلثبات المصرم رقـ  81كحددت المادة     

ك شخص مكمؼ بخدمة عامة ما تـ عمى أالرسمية ىي التي  يثبت فييا مكظؼ عاـ 
ؤلكضاع القانكنية كفي حدكد سمطتو ك يديو أك ما تمقاه مف ذكم الشأف كذلؾ طبقنا ل

اختصاصو، فإذا لـ تكسب ىذه المحررات صفة رسمية فبل يككف ليا إال قيمة المحررات 
  ".ك بأختاميـ أك ببصمات أصابعيـأالعرفية متى كاف ذكم الشأف قد كقعكىا بإمضاءاتيـ 

                                                           
 1>8-@;8، انظر عصاـ انكر سميـ، المرجع السابؽ،ص<;عثماف التكركرم،المرجع السابؽ،ص35
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اإلثبات، بشرط  أم أف السندات الرسمية الباطمة تككف ليا قكة السندات العرفية في     
أف تككف مكقعة مف األطراؼ،فالتكقيع ىك الشرط الكحيد كالجكىرم لصحة الكرقة 
العرفية،فتككف ليا حجية الكرقة العرفية، فالكرقة الرسمية تتحكؿ إلى كرقة عرفية صحيحة 

ا ثابتنا  36لتكافر شركط صحة الكرقة العرفية، كلكف ال يككف تاريخيا تاريخن
 

حالة بطبلف السند الرسمي يتحكؿ إلى سند عرفي صحيح،متى في  نستنتج مما سبق
 تكافر فيو أركاف السند العرفي ما داـ مكقعنا مف أصحاب الشأف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 <@ياسر زبيدات،المرجع السابؽ،ص 36
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انفزع انثاَٙ : انسُذاث انعزفٛت 
37

 

تعتبر السندات العرفية سندات صادرة مف األفراد دكف تدخؿ المكظؼ العاـ فييا،كىي      
نكعافAسندات عرفية معدة لئلثبات تككف مكقعة ممف ىي حجة عميو،كسندات عرفية غير معدة 

 .38لئلثبات تعتبر أدلة عارضة كالرسائؿ كالبرقيات

 أواًل : تعريفيا 

A" السند العرفي ىك >8كف البينات السند العرفي في المادة عرؼ المشرع الفمسطيني في قان     
الذم يشتمؿ عمى تكقيع مف صدر عنو أك عمى خاتمو أك بصمتو كال تتكافر فيو الشركط 

 مف قانكف البينات ". @المنصكص عمييا في المادة 

أما المشرع األردني فعرفو في المادة العاشرةAىك السند الذم يشتمؿ عمى تكقيع مف صدر     
 ك بصمة إصبعو كليست لو صفة السند الرسمي .أك عمى خاتمو أعنو 

أما المشرع المصرم فنص عمييا في المادة العاشرةA"...فإذا لـ تكسب ىذه المحررات صفة      
ك أرسمية فبل يككف ليا إال قيمة المحررات العرفية متى كاف ذكم الشأف قد كقعكىا بإمضاءاتيـ 

 ك ببصمات أصابعيـ".أبأختاميـ 

حريره أشخاص عاديكف بدكف أف السند العرفي ىك سند يتكلى تيتبين من نصوص المواد     
ا لتككف دليؿ إثبات، لذلؾ فيي تحمؿ 39تدخؿ المكظؼ العاـ  ،كىك نكعاف محررات أعدت مقدمن

تكقيعات األطراؼ،كمحررات تككف غير معدة لئلثبات كالرسائؿ كالبرقيات، كىي عادة ال تحمؿ 
 تكقيعاتيـ .

 

 

                                                           
كتعديبلتو ،كيطمؽ عميو مصطمح المحررات العرفية  9>@8لسنة  1:العادية كفؽ قانكف البينات األردني رقـ يطمؽ عمييا األسناد  37

 ?=@8لسنة  >9كفؽ قانكف اإلثبات المصرم رقـ 
 1?8عصاـ انكر سميـ، المرجع السابؽ،ص38
 8@،ص8?@8،8لمنشر كالتكزيع،طيحيى بككش،أدلة اإلثبات في القانكف المدني الجزائرم كالفقو اإلسبلمي،الشركة الكطنية 39
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 ثانًيا : شروط السند العرفي 

ا السند مكتكبنا،كال يشترط أم لغة،كال يشترط في الكتابة أم A يشترط أف يككف ىذ الكتابة -8
صيغة أك معمكمات معينة،كممكف أف تصدر الكتابة مف شخص عادم أك اعتبارم 

 .40كالشركات
مفيكـ الكتابة كشرط مف شركط السندات ال يقتصر فقط عمى الكرؽ العادم بؿ يشمؿ 

كالبريد االلكتركني كالحاسكب السندات االلكتركنية المستخرجة مف التمكس كالفاكس 
كغيرىا،فالغرض مف ذلؾ ىك إيجاد كعاء تكدع فيو شركط التعاقد لحفظيا كاستخداميا 

 .41في اإلثبات في حاؿ النزاع
ف يع مف صدر عنو،ألالتكقيع A لكي يكتمؿ السند العادم مف ناحية اإلثبات ال بد مف تكق -9

التكقيع ال يجعميا دليبلن كتابينا التكقيع يتضمف قبكؿ المكتكب فيو،فخمك الكرقة مف 
،كال يشترط أف يككف التكقيع في األعمى أك في األسفؿ،كلكف داللة التكقيع المكافقة  كامبلن
عمى ما ىك ثابت بالسند العادم تقتضي أف يككف مكانو باألسفؿ،إال أف كجكده في غير 

أ ثبكت بالكتابة،كىذا ىذا المكاف ال يعني أف السند يفقد قيمتو،ربما تعتبره المحكمة مبد
كال  اعرفين  ايرجع لتقدير المحكمة،أما إذا لـ يكجد عمى السند تكقيع فإنو ال يعتبر سندن 

 .42يصمح كدليؿ كامؿ 
كيككف التكقيع عادة باإلمضاء،أم أف يقكـ الشخص بكتابة اسمو كلقبو،كيصح أف يتـ    

ف صاحب الشأف،كالتكقيع باسـ الشيرة،الميـ أف يتسـ اإلمضاء بالجـز أف السند صدر م
ذا كاف ككيؤل فإنو يكقع باسمو الخاص كيبرز صفتو  يجب أف يككف مف الشخص ذاتو،كا 
كككيؿ،كال يجكز لو أف يكقع باسـ مككمو،كيجكز التكقيع ببصمة اإلصبع إذا كاف ال 
يعرؼ كتابة اسمو، كيجكز التكقيع بالختـ،كفي ىذه الحالة إما أف يقكـ صاحب الختـ 

نفسو أك تكميؼ شخص آخر ما داـ كاف في حضكره كرضاه، عمى أنو في حالة التكقيع ب
 .43التكقيع ببصمة اإلصبع يمـز أف يكقع شاىداف عمى أف التكقيع تـ بحضكرىما

                                                           
 ?>عثماف التكركرم،المرجع السابؽ ،ص40
 ;88،ص;،ط9189عباس العبكدم،شرح أحكاـ قانكف البينات دراسة مقارنة،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ، عماف،41
 @>،كذكر أيضا عثماف التكركرم،المرجع السابؽ،ص9<مفمح عكاد القضاة،المرجو السابؽ ، ص42
 @>،المرجع السابؽ،صعثماف التكركرم43
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أف التكقيع ىك الشرط الجكىرم في السندات العرفية، فبل يككف   نستنتج مما سبق    

 لك لـ يكف مكتكبنا بخط يده.حجة عمى صاحبو إذا لـ يشتمؿ عمى تكقيعو حتى ك 
 

 التوقيع عمى بياض 
عادة يحصؿ التكقيع بعد االنتياء مف الكتابة،كال مانع أف يتـ التكقيع قبؿ       

الكتابة،فيسمى في ىذه الحالة التكقيع عمى بياض،فإذا تمت الكتابة، يككف لمسند ذات 
ا في حالة تدكيف بيانات خبلؼ القيمة التي لمسندات التي تـ التكقيع عمييا بعد الكتابة،أم

ما تـ االتفاؽ عميو،تعتبر حجة عمى المكقع،كفي ىذه الحالة عمى صاحب المصمحة أف 
يثبت أف ىذه البيانات خبلؼ االتفاؽ،كيتـ اإلثبات كفؽ القكاعد العامة،أما إذا تـ تغيير 

فة طرؽ االتفاؽ مف شخص غير الذم اؤتمف عميو فإنو يعتبر تزكيرنا كيمكف إثباتو بكا
اإلثبات،كفي الغالب يمجأ إلى التكقيع عمى بياض في حالة االتفاؽ عمى العناصر 
األساسية، كبقيت بيانات أقؿ أىمية،فيقكمكف بالتكقيع عمى بياض كيتـ تكميؼ أحد بكتابة 
ال عد مرتكبنا لجريمة  السند،كيجب عمى المكمؼ بكتابة السند أف ال يخالؼ االتفاؽ كا 

ا إذا حررت الكرقة مف قبؿ شخص آخر غير الذم سممت إليو،مثؿ إساءة االئتماف،أم
الذم حصؿ عمييا خمسة أك نتيجة غش أك طريقة أخرل غير التسميـ االختيارم فينا 

يعتبر تزكيرنا
44. 

 

  ثالثًا :الرسائل والبرقيات

السند تككف لمرسائؿ المكقع عمييا قيمة  -8مف قانكف البينات الفمسطيني A" @8نصت المادة     
العرفي مف حيث اإلثبات ما لـ يثبت مكقعيا أنو لـ يرسميا كلـ يكمؼ أحدنا بإرساليا،تككف 

التمكس كالفاكس كالبريد االلكتركني ىذه القكة أيضا إذا كاف أصميا المكدع في  مكتباتلمبرقيات ك 
دليؿ عمى مكتب التصدير مكقعنا عمييا مف مرسميا،كتعتبر البرقيات مطابقة ألصميا حتى يقكـ ال

 عكس ذلؾ ".

                                                           
  1=عثماف التكركرم،المرجع السابؽ ، ص 44
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مف قانكف البينات األردني A "تككف لمرسائؿ قكة األسناد العادية مف حيث  :8نصت المادة      
كتككف لمبرقيات ىذه القكة  -9اإلثبات ما لـ يثبت مكقعيا أنو لـ يرسميا كلـ يكمؼ أحد بإرساليا،

 .45سميا ..."أيضا إذا كاف أصميا المكدع في دائرة البريد مكقعنا عميو مف مر 

مف قانكف اإلثبات المصرم A "تككف لمرسائؿ المكقع عمييا قيمة المحرر العرفي  =8نصت المادة 
مف حيث اإلثبات كتككف لمبرقيات ىذه القيمة أيضا إذا كاف أصميا المكدع في مكتب التصدير 

ذا عدـ مكقعا عميو مف مرسميا كتعتبر البرقية مطابقة ألصميا حتى يقـك الدليؿ عمى عكس ذ لؾ،كا 
 أصؿ البرقية فبل يعتد بالبرقية إال لمجرد االستئناس".

 أف لمرسائؿ كالبرقيات قكة في اإلثبات كقكة السندات العرفية.  نستنتج مما سبق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  مف قانكف البينات األردني الفقرة الثالثة :8انظر المادة 45
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 انفزع انثانث : انسُذاث غٛز انًٕلع عهٛٓا

( مف قانكف البينات الفمسطيني عمى بعض أنكاع مف السندات <9-98نصت المكاد )
 ،كىي A 46ك غير المعدة لئلثباتأغير المكقع عمييا 

 دفاتر التجار -8
 الدفاتر كاألكراؽ المنزلية -9
 التأشير عمى سند بما يستفاد منو براءة ذمة المديف  -:

 أواًل : الدفاتر التجارية :

خرج المشرع في تنظيمو لحجية الدفاتر التجارية في اإلثبات عمى قاعدتي اإلثبات المتيف     
تقضياف بأنو ال يجكز لشخص أف يصطنع دليبلن لنفسو، كأنو ال يجكز إجبار شخص عمى تقديـ 

 .47دليؿ ضد نفسو،ألف التجارة تقتضي السرعة في التعامؿ،كالثقة في المجاؿ التجارم

(كالمشرع األردني في ;9-98بينات الفمسطيني عمى الدفاتر التجارية في المكاد )نص قانكف ال   
،حيث تككف الدفاتر التجارية حجة لصاحبيا  <8( كالمشرع المصرم في المادة ?8->8المكاد )

في المعامبلت الخاصة بتجارتو إذا كانت منتظمة ككاف الخبلؼ بينو كبيف تاجر،كال تككف حجة 
ي حيف أف البيانات الكاردة فييا عما كرده التجار تصمح أساسنا يجيز لمقاضي عمى غير التجار، ف

 أف يكجو اليميف المتممة ألم مف الطرفيف .

 كيفية االحتجاج بالدفاتر التجارية :
 A  48ىناؾ طريقتاف

تسميـ الدفاتر لممحكمة )االطبلع الكمي (A يجكز في ىذه الحالة تسميـ الدفتر  -8
باطبلع الخصـ عمييا،كىي في حاالتAأحكاؿ اإلرث،قسمة لمقاضي الذم يقكـ 

 األمكاؿ المشتركة،الشركة،الصمح الكاقي،اإلفبلس.

                                                           
 >9(، ذكر قانكف اإلثبات المصرم رقـ@8->8السندات غير المكقع عمييا في المكاد ) :>@8لسنة  1:ذكر قانكف البينات األردني 46

 (@8-<8عمييا في المكاد ) السندات غير المكقع?=@8لسنة 
 ?:8ياسر زبيدات،المرجع السابؽ،ص47
 
 >?-8?عثماف التكركرم،المرجع السابؽ،ص48
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االطبلع الجزئي أك التقديـAيتـ تقديـ الدفاتر لممحكمة لتقكـ باالطبلع بذاتيا أك  -9
 اإلستعانة بخبير،كال يجكز في ىذه الحالة تسميـ الدفتر لخصـ التاجر .

 رية: حجية الدفاتر التجا

8.  A حجية الدفاتر التجارية ضد الغير 
الخصـ غير التاجر A إذا أراد تاجر أف يثبت كاقعة ضد غير تاجر،ال يجكز لو  - أ

التمسؾ بدفاتره التجارية عمبل بالقاعدة التي تقضي بعدـ إمكاف الشخص اإلفادة مف 
ى دليؿ صنعو بنفسو،كلكف راعى المشرع حالة ال مانع فييا مف قبكؿ االستناد إل

دفاتر التجار،كلكف بشركط أف يككف محؿ االلتزاـ سمعة مف السمع االستيبلكية التي 
يكردىا التاجر لعميمو كاألطعمة كالمبلبس،فينا يجكز لمقاضي أف يعتمد بيانات 
الدفاتر كدليؿ غير كامؿ كأف يستكمؿ قناعتو بتكجيو اليميف المتممة ألم مف 

 .49ليميفالطرفيف، ك لممحكمة العدكؿ عف تكجيو ا
A" ال تككف دفاتر التجار حجة عمى  50حيث قضت محكمة التمييز األردنية      

غير التجار إال إذا ما كرد فييا مف بيانات يصمح أساسنا يجيز لممحكمة أف تكجو 
اليميف المتممة ألم مف الطرفيف، كعمى ذلؾ إذا رأت محكمة المكضكع تكجيو اليميف 

 المتممة ثـ عادت عف ذلؾ فإنيا تمارس صبلحية جكازية ال معقب عمييا فييا"
التاجر A فينا يككف الطرفاف تجارنا، فيسيؿ عمى القاضي مقارنة المعمكمات  الخصـ - ب

المدكنة في دفاترىـ،كتككيف قناعتو لحسـ النزاع،كلكي يمكف اتخاذ الدفاتر التجارية 
ف تككف الدفاتر ألمتاجر حجة عمى خصمو التاجر يجب A أف يككف الخصـ تاجرنا،ك 

قنا بعمؿ يعتبر عمبلن تجارينا بالنسبة ليما ، التجارية منتظمة، كأف يككف النزاع متعم
فإذا كانت البيانات متطابقة يمكف لمقاضي حسـ النزاع،أما إذا كانت مختمفة 

 .51فممقاضي األخذ بإحداىما دكف األخرل حسب ظركؼ القضية
حجية الدفاتر التجارية ضد صاحبيا A تككف دفاتر التجار حجة عمييـ سكاء كانت  .9

ذا كانت منتظمة ال يجكز تجزئة ما كرد فييا إال بتقديـ دليؿ منتظمة أـ غير منتظ مة، كا 
                                                           

 @<عثماف التكركرم،المرجع السابؽ،ص 49
 =<@8،ص<@@8،مجمة نقابة المحاميف لسنة =@\1<88تمييز حقكؽ رقـ  50
 1;8ياسر زبيدات، المرجع السابؽ،ص 51
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عكسي ،كمع ذلؾ ىذا الدليؿ ليس حقنا مطمقنا مقررنا لخصـ التاجر، فإذا طمب الخصـ 
التاجر االستدالؿ بدفاتره يخضع لتقدير المحكمة فميا أف تجيب أك ترفض،كيجكز 

 . 52اإلثبات لصاحب الدفتر أف يثبت عكس ما كرد فيو بجميع طرؽ

A"دفاتر الشركة المميزة ىي حجة عمييا بمقتضى المادة 53حيث قضت محكمة التمييز األردنية    
ا قانكنينا أـ لـ تك\=8  ف".أ مف قانكف البينات،سكاء كانت منظمة تنظيمن

 ثانًيا : الدفاتر واألوراق المنزلية 

ال يكجد تعريؼ دقيؽ لمدفاتر كاألكراؽ المنزلية؛ألف مثؿ ىذه الدفاتر ليس ليا شكؿ خاص     
بأنيا ما يدكنو بعض األفراد مف  54كما ىك الحاؿ في الدفاتر التجارية،كمع ذلؾ عرفيا الفقو

مذكرات خاصة تتعمؽ بمعامبلتيـ ك إيرادتيـ كمصركفاتيـ كغير ذلؾ مف األمكر التي تخصيـ 
 ف يمزميـ القانكف بذلؾ،سكاء كانت ىذه المذكرات مجتمعة في دفاتر أك متناثرة في أكراؽ.كدكف أ

األصؿ أف مثؿ ىذه الدفاتر  ال تككف حجة لصاحبيا في مكاجية الغير،فبل يستطيع االستناد    
ف معنى ذلؾ أف يصطنع دليبلن ك انقضاء ديف عميو لمغير؛ألأإلييا في إثبات حقو قبؿ الغير  

ضد غيره،كال تككف حجة عمى صاحبيا كلك كانت مدكنة بخطو؛ما دامت غير  لنفسو
،لكف القانكف خرج عف األصؿ كاعتبرىا حجة عمى مف صدرت منو في حالتيفAإذا ذكر 55مكقعة

ذا  ثبت ديننا لمغير كيتطمب القانكف أف يذكر الكاتب صراحة أنو أفييا صراحة أنو استكفى ديننا،كا 
 . 56كراؽ أف تقكـ مقاـ السند لمف أثبت الديف لمصمحتوقصد بما دكنو في ىذه األ

 ثالثًا : التأشير عمى السندات المثبتة لمدين :

يحدث في بعض الحاالت كال سيما في حالة الكفاء بجزء مف الديف أف يكتفي المديف عادة     
عند كفائو بالديف بأف يشير الدائف بيذا الكفاء عمى السند المكجكد لديو،كقد يحدث أف المديف إذا 

                                                           
 9;8-8;8ياسر زبيدات، المرجع السابؽ،ص 52
 1@=،ص;=@8،مجمة نقابة المحاميف لسنة ;=\=<8تمييز حقكؽ رقـ  53
 8:1،ص;،ط9189عباس العبكدم،شرح أحكاـ قانكف البينات دراسة مقارنة،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ، عماف،54
 <?عثماف التكركرم،المرجع السابؽ،ص55
 مف قانكف اإلثبات المصرم?8انكف البينات األردني، كالمادةمف ق @8مف قانكف البينات الفمسطيني،كالمادة  >9انظر المادة 56
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ك أكاف بحكزتو نسخة أصمية بأف يكتفي بتأشير الدائف عمى تمؾ النسخة األصمية بقبض جزء 
سط آخر انتظارنا لحيف الكفاء بوق

57 . 

 :  58وىناك حالتان
 A  يعد ىذا التأشير قرينة عمى الكفاء بشرطيف A  الدائنالتأشير عمى سند في يد  -8
 أف يككف التأشير ببراءة ذمة المديف مكتكبنا عمى سند الديف ذاتو.  - أ
 أف يبقى السند في حيازة الدائف .  - ب
د ىذا التأشير قرينة قانكنية بسيطة عمى A يع المدينالتأشير عمى سند في ذمة  -9

A الكفاء كىناؾ عدة شركط 
 أف يككف التأشير مكتكبنا بخط الدائف . - أ
 أف يككف التأشير عمى نسخة أصمية لمسند .  - ب
 أف تككف النسخة األصمية المؤشر عمييا بالبراءة مكجكدة في يد المديف . - ت

 

 المدين :حكم العبارات التي  تفيد وقائع أخرى غير براءة ذمة 

ك أجؿ الكفاء،أك تعديمو بمد أقد ترد عمى سندات الديف عبارات أخرل مثؿ زيادة مقدار االلتزاـ،   
ا لفكائده،كالراجح أف مثؿ ىذه العبارات ما دامت غير مكقعة ال تككف ليا حجية  جعمو منتجن

ف حجية الديف؛ ألات التي تفيد براءة ذمة السندات العرفية المكقعة،كال يمكف قياسيا عمى العبار 
مثؿ ىذه العبارات تقررت بنص صريح استثناء مف القاعدة العامة،أما غير ذلؾ فيجب تطبيؽ 

 .59القاعدة العامة كىي الكتابة غير المكقعة ال تعتبر دليبلن كامبلن 

 

 

                                                           
 8:8عباس العبكدم،المرجع اعبله،ص 57
 :>@8لسنة  1:مف قانكف البينات األردني رقـ  @8، كالمادة9118لسنة  ;مف قانكف البينات الفمسطيني رقـ  =9المادة  يرجع الى 58
 1@عثماف التكركرم،المرجع السابؽ،ص59
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 األٔل انفظم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انطعٍ باإلَكار

مف صحتيا أك عدـ صحتيا،سكاء كاف ذلؾ السند  يقصد بإثبات صحة السندات التحقؽ    
رسمينا أـ عرفينا،فإذا أقر الخصكـ بصحة السندات المقدمة في الدعكل، فتقكـ المحكمة بالحكـ 
بناءن عمى تمؾ السندات، أما إذا قامت منازعة في صحتيا يجب إتباع إجراءات نص عمييا 

 القانكف.

درت منو ما لـ ينكر ما ىك منسكب إليو مف تعتبر حجة عمى مف صتالعرفية السندات      
تكقيع أك بصمة أك ختـ،فإذا أنكر كاف عمى مف يتمسؾ بالسند أف يقيـ الدليؿ عمى صحتو عف 

 .60طريؽ تحقيؽ الخطكط

مف قانكف البينات  الفمسطيني عمى أف A"إنكار الخط أك الختـ أك اإلمضاء  @:نصت المادة     
أك  البصمة يرد عمى السندات العرفية،أما ادعاء التزكير فيرد عمى جميع السندات الرسمية 

 .61كغيرىا"

سند أف كيتبيف مف ىذا النص أف اإلنكار يرد عمى السندات العرفية،كعمى مف يتمسؾ بال      
 يقيـ الدليؿ عمى صحتو ،أما التزكير فيك يرد عمى السندات الرسمية كالعرفية .

                                                           
 @@التكركرم،المرجع السابؽ، صعثماف 60
 
 =911لسنة  =8مف قانكف اصكؿ المحاكمات األردني المعدؿ رقـ  <?المادة  يرجع إلى 61
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فاإلنكار يعتبر رخصة يمنحيا القانكف لمف يحتج عميو بسند عرفي،الستبعاد حجيتو مؤقتا       
إلى أف يثبت  صدكر السند مف الشخص المنسكب إليو،دكف الحاجة إلى سمكؾ طريؽ اإلدعاء 

 بالتزكير.

 يتـ تقسيـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف Aس

     المبحث األكؿ A ماىية الطعف باإلنكار كشركطو

 حث الثاني A دعاكل مضاىاة الخطكطالمب 

 انًبحث األٔل

 ياْٛت انطعٍ باإلَكار ٔشزٔطّ

يعتبر اإلنكار مف الطرؽ الجائزة بالقانكف التي ترد عمى السند العرفي؛حتى يستطيع        
إف إنكار أحد األطراؼ أك عدـ عمـ الكرثة ، ىذا السند مف اإلثبات في الدعكل الشخص استبعاد

بما نسب إلى مكرثيـ مف خط اك إمضاء أك ختـ أك بصمة إصبع في سند عرفي،ككاف السند لو 
أثر في حسـ النزاع،فعمى المحكمة بناء عمى طمب مف قدـ السند أف تقرر إجراء التحقيؽ 

 .62بالمضاىاة كسماع الشيكد

 نًطهب األٔل : يفٕٓو اإلَكارا

 انفزع األٔل حعزٚف اإلَكار  

A اإلنكار مف نىًكرى فبلفه نكرنا كنيكرنا،كنكارةن ػ كيقاؿ ناكر الشيء جيمةن،أنكر  63اإلنكار لغةن  
حدهي . ًيمىوي،كفي التنزيؿ العزيزA) فدخمكا عميو فعرفيـ كىـ لو منكركف( كحقوA جى  الشيءAجى

  لـ يرد في الفقو أك  القانكف تعريؼ جامع  لئلنكار، كلكف تـAاإلنكار فقينا ك قانكنا
استنتاجو بشكؿ عاـ مف نصكص المكاد كىكA اإلنكارAىك استبعاد الشخص ما نسب 

                                                           
مف قانكف  ??، انظر المادة =:8->:8،ص;،ط9189عباس العبكدم،شرح أحكاـ قانكف البينات دراسة مقارنة،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ، عماف،62
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إليو،كيتـ استبعاد ذلؾ الدليؿ مؤقتنا إلى أف يقـك الشخص  المتمسؾ بالسند إثبات ما 
 .64يدعيو

إَكار انًحزر انعزفٙ ٚزد عهٗ انخظ أٔ اإليضاء أٔ :اإلَكاريحم  :انفزع انثاَٙ 

البصمة،فإذا تـ االحتجاج عمى شخص بسند عرفي بنسبتو إليو،فيمكف ليذا الشخص  انخٕلٛع أٔ
إنكارصدكره منو،فالمحرر الذم ال ينكر الخصـ تكقيعو عميو يكتسب حجية بصدكره منو،كبسبلمتو 

 .65المادية

 انًطهب انثاَٙ

 انعايت فٙ اإلَكارانمٕاعذ 

اإلنكار يقصد بو عدـ تسميـ الخصـ بصحة ما ىك منسكب إليو مف خط أك إمضاء أك ختـ       
أك بصمة إصبع،يرد عمى أم سند عرفي قدمو خصمو في الدعكل بكصفو دليبلن في اإلثبات، 

يثبت  فاإلنكار رخصة لمف يحتج عميو بسند عرفي الستبعاد حجية ىذا السند بشكؿ مؤقت إلى أف
 صدكره مف الشخص المنسكب إليو .

 A سيتـ تقسيـ ىذا المطمب إلى 

 الفرع األكؿ A شركط الطعف باإلنكار 

 الفرع الثاني A حجية السند العرفي في اإلثبات 

 ك عدـ العمـ أالفرع الثالث A األثر المترتب عمى الدفع باإلنكار 

 الفرع األول : شروط الطعن  باإلنكار 

 لقانكف صراحة عمى تمؾ الشركط،كلكف يمكف استنتاجيا مف نص القانكف،كىيAلـ ينص ا     

 يرد اإلنكار عمى السندات العرفية دكف الرسمية . -8

                                                           
  مف قانكف اصكؿ المحاكمات األردني <?مف قانكف البينات الفمسطيني، كالمادة  @:انظر المادة 64
العادية( المعدة مقدما في اإلثبات محمد بف عبد الكىاب حاج طالب، رسالة دكتكراة بعنكاف A ) دكر المحررات العرفية )السندات 65

 988-981،ص@@@8المدني،كمية الحقكؽ، جامعة عيف شمس، 
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 يرد اإلنكار عمى البصمة أك اإلمضاء أك الختـ أك التكقيع . -9
اإلنكار يقع مف الشخص الذم نسب إليو السند، فإذا أنكر كاف عمى مف يتمسؾ بالسند  -3

 الدليؿ عمى صحتو .أف يقيـ 

 انفزع انثاَٙ  : حجٛت انسُذ انعزفٙ فٙ اإلثباث 

مف قانكف البينات الفمسطيني عمى أنو A " يعتبر السند العرفي حجة عمى  =8تنص المادة        
مف كقعو ما لـ ينكر ما ىك منسكب إليو مف خط أك إمضاء أك ختـ أك بصمة عند اطبلعو 

أما الكارث أك الخمؼ الخاص فبل يطمب منو  -9حة ما نسب إليو،عميو، كيعتبر سككتو إقرارا بص
اإلنكار كيكفي أف يقرر بأنو ال يعمـ أف الخط أك التكقيع أك الختـ أك البصمة لمف تمقى عنو 
الحؽ"، فممسند العرفي حجية كاممة في اإلثبات ما لـ ينكر مف نسب إليو التكقيع،فإف قكة اإلثبات 

A"السند الذم لـ ينكر 66نكار، حيث قضت محكمة النقض الفمسطينيةتزكؿ بشكؿ مؤقت بمجرد اإل
 المدعي عميو تكقيعو عميو يشكؿ دليبلن قانكنينا كامبلن يصمح لتأسيس الحكـ عميو" .

A"إذا أنكر مف احتج  9118لسنة  ;مف قانكف البينات الفمسطيني رقـ  1;كنصت المادة      
عميو بالسند،خطو أك إمضاءه أك ختمو أك بصمتو،أك أنكر ذلؾ خمفو أك نائبو،ككاف السند منتجا 
في الدعكل،كلـ تكؼ كقائع الدعكل كمستنداتيا لتككيف عقيدة المحكمة في شأف صحة الخط أك 

 .ء أك الختـ أك البصمة أمرت المحكمة بالتحقيؽ بالمضاىاة أك بسماع الشيكد أك كمييما"اإلمضا

A"يجب عمى مف احتج عميو بسند عادم ككاف ال يريد 67قضت محكمة التمييز األردنية كما   
ال اعتبر حجة عميو بما إ ك تكقيع كأاالعتراؼ بو أف ينكر صراحة ما ىك منسكب إليو مف خط 

 كرد فيو".

ف الكقائع إك تـ إنكاره كثـ ثبتت صحتو،فأأما إذا لـ يحصؿ إنكار لمتكقيع عمى السند،    
المكجكدة في السند تعتبر صحيحة،كتثبت حجية السند في مكاجية المكقع عميو كمكاجية 

                                                           
، راجع عثماف التكركرم،المرجع السابؽ  @911،مجمكعة األحكاـ لسنة ?911\89\1:، تاريخ ?911\:88نقض مدني رقـ 6666
 9=ص

 ;?@8،سنة ;?\8=8تمييز حقكؽ رقـ  67
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،كيجكز في حالة عدـ إنكار صحة التكقيع إىدار حجية السند في إثبات عدـ صحة 68الغير
لسند،أما إذا أنكر الخصـ تكقيعو عمى السند كثبتت صحتو بالمضاىاة فبل الكقائع المذككرة في ا

 .69يجكز لو بعد ذلؾ إثبات عكس ما كرد فيو لمتناقض

حيث قضت محكمة النقض الفمسطينية بأف A"السند الذم لـ ينكر المدعى عميو تكقيعو       
ف تذ رع الطاعف بأنو يشكؿ مبدأ عميو يشكؿ دليبلن قانكنينا كامبلن يصمح لتأسيس الحكـ عميو،كا 

قضت  70ثبكت بالكتابة كيجكز تقديـ البينة الشفكية بشأنو غير كارد ككف السند حجة عميو ال لو"
A" يعتبر السند حجة بمضمكنو كبينة قانكنية طالما أف المميز لـ ينكر  71محكمة التمييز األردنية

 تكقيعو عميو"

ت ما لـ تنكر،كاإلنكار ينصب عمى الخط أك اإلمضاء فالكرقة العرفية ليا حجيتيا في اإلثبا      
أك التكقيع أك البصمة،فحجية السند العرفي عمى مف كقع عميو ال تخرج عف أحد الفركض 

 كىي A 72الثبلثة

  يترتب عمى ىذا االعتراؼ ثبكت حجية السند العرفي Aاالعتراؼ الصريح بصحة التكقيع
كالمحرر الرسمي حيث ال يجكز الطعف فيو إال عميو فيما يتعمؽ بصدكره منو، كيصبح 

يمكف الطعف فييا بأم بل بالتزكير فيما يتعمؽ بشكمو، أما بالنسبة لمبيانات المدكنة فيو  ف
طريقة مف طرؽ الطعف، كبالنسبة لصدكر السند مف مكقعو أك ما يتعمؽ بسبلمتو المادية 

صدكر السند منو اك أصابو بعد االعتراؼ صراحة بصحة التكقيع، إف أراد الطعف بعدـ 
 تحريؼ فميس أمامو إال أف يطعف عميو بالتزكير .

  A كىي حالتاف A االعتراؼ الضمني بصحة التكقيع 
حالة سككت مف يحتج عميو بالسند العرفي عف إنكارهA يعتبر في ىذه الحالة معترفنا  -8

ميو ضمنينا بصدكره منو،ألنو يعتبر مف قبيؿ السككت المبلبس، كىذا ما نصت ع

                                                           
قانكني المثبت في السند،ككارث المكقع عمى السند،المكصى لو،دائنو )حيث أف الدائنيف في كىك كؿ شخص تتاثر حقكقو بالتصرؼ ال68

 حالة إنكار مدينيـ التكقيع ال تتأثر حقكقيـ، أما في حالة عدـ االنكار كثبكت نسبة السند إليو فينا تتأثر حقكقيـ( 
 ;=-1=عثماف التكركرم،المرجع السابؽ،ص69
 @911،مجمكعة األحكاـ لسنة ?911\89\1:خ ،تاري?911\:88نقض مدني رقـ  70
 8>?،ص:@@8، مجمة نقابة المحاميف لسنة 8@\><81تمييز حقكؽ رقـ  71
 >88-:88ياسر زبيدات، المرجع السابؽ،ص72
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مف قانكف البينات الفمسطيني A"... يعتبر سككتو إقرارا بصحة ما نسب  =8المادة 
 إليو".

حالة البدء في مناقشة مكضكع السند دكف التعرض ألمر التكقيع A ففي ىذه الحالة  -9
مف قانكف البينات  <8، كىذا ما نصت عميو المادة اضمنين  اتعتبر المناقشة اعترافن 

 الفمسطيني. 
الحالتيف يأخذ السند العرفي حجية السند الرسمي مف حيث صدكره عف كفي كبل 

 المكقع عميو كمف حيث سبلمتو المادية.
  فينا تزكؿ حجية السند مؤقتنا إلى A ف يقيـ صاحب المصمحة أاإلنكار الصريح لمتكقيع

الدليؿ عمى صحة ىذا التكقيع، كلكف حتى يجكز إنكار السند العرفي ممف ىك منسكب 
ب أف ال يككف مف يحتج عميو بالسند قد بدأ بمناقشة مكضكع السند دكف التعرض إليو،يج

 ألمر التكقيع ، فيمتنع عميو إنكاره بعد المناقشة .
  المشرع لـ يطمب مف الكارث أحجية السند العرفي عمى كارث المكقع عميوA ك أك خمفو

ك البصمة لمف أكقيع ك التأالخمؼ اإلنكار إنما يكفي بأف يقرر أنو ال يعمـ  أف الخط 
 تمقى عنو الحؽ .

مف  -8مف قانكف البينات األردني A"  88كلـ يختمؼ القانكف األردني مع الفمسطيني في المادة   
احتج عميو بسند عادم ككاف ال يريد أف يعترؼ بو كجب عميو أف ينكر صراحة ما ىك منسكب 

ال فيك حجة  أما الكارث أك أم  -9عميو بما فيو،إليو مف خط أك تكقيع أك ختـ أك بصمة إصبع كا 
خمؼ آخر فيكفي منو أف يقرر بأنو ال يعمـ أف الخط أك التكقيع أك الختـ أك البصمة لمف تمقى 

 ف خط أك إمضاء أك تكقيع أك بصمة عنو الحؽ"،كيجب أف ينكر صراحة ما ىك منسكب إليو م
A "إذا اكتفى المدعى عميو  73إال يعد حجة عميو،كىذا ما قضت بو محكمة التمييز األردنيةك 

بإنكار مضمكف السند دكف أف ينكر تكقيعو عميو فإف مجرد ىذا اإلنكار ال يحرره مف حجية ىذا 
A"إذا لـ ينكر المدعى عميو تكقيعو عمى السند المبرز عند إبرازه  74السند ضده"، كقضت أيضا

ا بأف التكقيع ىك تكقيعو".إف  نو يعتبر مسممن

                                                           
 <<، راجع مفمح عكاد القضاة،ص;?@8،سنة1>81صفحة ?;\@;تمييز حقكؽ رقـ 73
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أم خمؼ فيكفي أف يقرر بأنو ال يعمـ أف الخط أك التكقيع لمف تمقى عنو أما الكارث أك      
الحؽ،كالسككت ال يعد إنكار بؿ ىك إقرار ،أما بالنسبة لحجية السند العادم مف حيث مضمكنو 
فإذا ما تقرر ثبكت صحة تكقيعو فيعد السند العادم حجة عمى صاحبو،كيككف مكتسبنا قكة السند 

بأفA )السند يعد بمضمكنو بينة  75قضت محكمة التمييز األردنية الرسمي في اإلثبات حيث
قانكنية،طالما أف المميز لـ ينكر تكقيعو عميو(، كيككف السند العادم حجة عمى الغير إذا كاف 

 .76تاريخو ثابتا

منو A"يعتبر ;8نصت المادة  ?=@8لسنة  >9أما بالنسبة لقانكف اإلثبات المصرم رقـ      
ادرا ممف كقعو ما لـ ينكر صراحة ما ىك منسكب إليو مف خط أك إمضاء أك المحرر العرفي ص

ختـ أك بصمة،أما الكارث أك الخمؼ فبل يطمب منو اإلنكار كيكفي أف يحمؼ يمينا بأنو ال يعمـ 
أف الخط أك اإلمضاء أك الختـ أك البصمة ىي لمف تمقى عنو الحؽ،كمف احتج عميو بمحرر 

 منو إنكار الخط أك اإلمضاء أك الختـ أك بصمة اإلصبع". عرفي كناقش مكضكعو ال يقبؿ

ال بعرؼ إذا كاف  أنو ف يقكؿأال مراكغة فيو،فبل يكفي  اكيجب أف يككف إنكار التكقيع صريحن    
مف القانكف المدني الفرنسي A ) يجب عمى  :8:9ك ال،حيث نصت المادة أىذا التكقيع لو 

ا (، كمجرد السككت يعتبر قرينة مكضكعية المديف أف يعترؼ باإلمضاء أك ينكرىا إ نكارنا صريحن
فقط عمى صحة التكقيع يجكز إثبات ما يخالفيا بجميع طرؽ اإلثبات،كلذلؾ إذا ناقش المدعى 

بالتكقيع،فمف يناقش بمحتكيات السند يسقط حقو  اضمنين  اعميو محتكيات السند يعتبر اعترافن 
 .77باإلنكار 

فاء المديف كالكرثة فبل يستطيع المرء أف يقطع بصحة أك عدـ صحة أما بالنسبة لمخمفاء كخم     
مف القانكف المدني  8:99التكقيع،كىذا كاؼ لتكميؼ الدائف باإلثبات،كمنصكص عميو في المادة 

مف قانكف اإلثبات المصرمA)أما الكارث أك الخمؼ فبل يطمب  ;8الفرنسي،حيث ذكرت المادة 
ينا بأنو ال يعمـ أف الخط أك اإلمضاء أك الختـ أك البصمة ىي اإلنكار كيكفي أف يحمؼ يم يمامن

لمف تمقى عنو الحؽ(،فيحؽ لمخمؼ السككت فترة معقكلة مف ظيكر الكرقة حتى يتمكف مف 

                                                           
 :@@8، سنة 8>?،ص 8@\><81تمييز حقكؽ رقـ 75
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ك الخمؼ بالتزكير فعميو أالتحقؽ مف األمر،بعد أف بيف شكو في ذلؾ التكقيع،أما إذا ادعى الكارث 
 .78يجب أف يحصؿ اإلنكار بمجرد ظيكر الكرقةعبء اإلثبات،بعكس صاحب التكقيع ف

A أف المشرع الفمسطيني كاألردني ال يطمب مف الكارث أك الخمؼ اإلنكار،  نستنج مما سبق   
إنما يكتفي أف يقرر بأنو ال يعمـ أف الخط أك البصمة أك التكقيع أك الختـ لمف تمقى عنو الحؽ، 

بعدـ العمـ بأف الخط أك التكقيع أك  اأما المشرع المصرم فعمى الكارث أك الخمؼ أف يحمؼ يمينن 
، كترل الباحثة أف المشرع المصرم في مسألة حمؼ اليميف لختـ لمف تمقى عنو الحؽالبصمة أك ا

أفضؿ مف المشرعيف الفمسطيني كاألردني لذلؾ نقترح عمى المشرع الفمسطيني االقتداء بالمشرع 
 . المصرم

والمشرع الفمسطيني ذكر الوارث أو الخمف الخاص ، أما المشرع المصري واألردني ذكر    
، كىذا أفضؿ، ألف الخمؼ العاـ ىك مف يخمؼ السمؼ في ذمتو المالية ط دون الخاص الخمف فق

كميا ،كىذا ىك الكاراث لكؿ التركة اك بجزء منيا باعتبارىا مجمكعة مالية ، كىك الكارث لجزء مف 
التركة اك المكصى لو بحصة منيا، كال تمحؽ صفة الخمؼ العاـ إال بعد كفاة السمؼ، أما الخمؼ 

فيك يخمؼ السمؼ في حؽ عيني عمى شيء معيف،كالمشترم كالمكىكب لو كالمكصى لو الخاص 
شمؿ كتغطي المضمكف، لذلؾ نقترح عمى المشرع الفمسطيني أبعيف معينة بالذات ، فكممة الخمؼ 

 .79االقتداء بالمشرع المصرم 

 A حجية صور السند العرفي

صكرة السند ليس ليا في األصؿ أم قيمة ألنيا ال تحمؿ تكقيع مف صدر عنو السند ، كال        
يمكف االحتجاج بيا حتى كلك فقد أصؿ السند،ألف الصفة الرسمية مفقكدة فييا ، كمف الممكف أف 

ال يؤخذ  مكف مطابقة الصكرة لؤلصؿ،فاألصؿتككف صكر السند محرفة كاألصؿ مزكر،فبل ي
لسند العرفي،أما إذا كانت الصكرة مكقعة ممف صدر عنو األصؿ فإف السند يككف لو  بصكرة ا

 . 80نفس قيمة األصؿ في اإلثبات 

                                                           
 @?9،المرجع السابؽ ، صاحمد نشأت  78
 =88->88ياسر زبيدات، المرجع السابؽ،ص79
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 ٔ عذو انعهى) انجٓانت( أانفزع انثانث: األثز انًخزحب عهٗ انذفع باإلَكار 

في حالة إنكار مف نسب إليو السند العرفي أك دفع الخمؼ العاـ أك الخاص بعدـ عممو أنو     
صدر ممف تمقى عنو الحؽ،ففي ىذه الحالة يفقد السند قيمتو في اإلثبات بشكؿ مؤقت،كيككف 
عمى المتمسؾ بالسند إقامة الدليؿ عمى صدكره ممف نسب إليو عف طريؽ إجراءات تحقيؽ 

يع الحاالت المحكمة ليست مجبرة عمى القياـ بإجراءات التحقيؽ،ففي حالة الخطكط،كفي جم
اقتناعيا بعدـ صحة اإلنكار ال تسير في طريؽ اإلجراءات،أك رأل القاضي أف المستندات 

 .81لمفصؿ في الدعكل ائع الدعكل كافية لتككيف قناعتو األخرل ككق

،فبل يصمح لبلحتجاج بو عمى منكره،كال فاإلنكار يفقد السند قكتو في اإلثبات بشكؿ مؤقت     
 A 82الحكـ بمكجبو،فعمى المتمسؾ بالسند

  إما أف يتنازؿ عف التمسؾ بو ،كال يجكز لو في ىذه الحالة العكدة بالتمسؾ بو
 في دعكل أخرل.

   ما أف يبقى متمسكنا بو، فعميو في ىذه الحالة إثبات صحة صدكره ممف نسب كا 
 إليو.

ك لمقاضي إذا رأل مف ظركؼ الدعكل كمبلبساتيا كمظير السند العادم أف دعكل اإلنكار ال    
محؿ ليا مف الصحة،كأف غايتيا الكيد كتعطيؿ الفصؿ في الدعكل،فممقاضي القضاء بعدـ قبكؿ 
دعكل اإلنكار التي تقدـ بيا الخصـ المحتج عميو بالسند،ككذلؾ إذا أنكر الخصـ المحتج ضده 

ع أك الخط بعد مناقشة المكضكع،فالقاضي ال يقبؿ ىنا طعنو باإلنكار؛ألف مناقشة السند يعد التكقي
ا بأف التكقيع ك الخط لو،كمعاكدة الطعف باإلنكار يبيف أنو في مكقؼ ضعيؼ كقاـ بيذا  تسميمن

 .83اإلجراء لمكيد كالمماطمة،كنقؿ عبء اإلثبات لمطرؼ اآلخر

 

                                                           
، دار الفكر عبد الحكـ فكدة،المحررات الرسمية كالمحررات العرفية في ضكء مختمؼ االراء الفقيية كاحكاـ محكمة النقض81

 819كالقانكف،المنصكرة،ص
 991-@98محمد بف عبد الكىاب حاج طالب،المرجع السابؽ،ص82
 889-888،ص@918نكاؼ ممدكح الرقاد،سمطة القاضي التقديرية في اإلثبات بالمكاد المدنية كالتجارية،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، 83
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ك عدـ صحة أع سمطة تقديرية كاسعة في مدل صحة أف لقاضي المكضك نستنتج مما سبق  
اإلنكار،فمو قبكؿ اإلنكار مف عدمو،حسب ظركؼ ككقائع الدعكل، كعميو أف يبيف في حكمو 

ال كاف حكمو معيبنا كغير مسبب .  األسباب التي أسس بناءن عمييا قناعتو؛كا 
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 انًبحث انثاَٙ

 دعأٖ يضاْاة انخطٕط

 A الخطوط يقصد بتحقيق

مجمكعة اإلجراءات التي كضعيا القانكف،يستطيع مف خبلليا مف يتمسؾ بكرقة عرفية أف     
،كالمضاىاة ىي مقارنة الخط أك 84يثبت صحتيا إذا أنكرىا مف نسبت إليو أك إلى خمفو

اإلمضاء أك البصمة أك الختـ المنسكب لمف تشيد عميو الكرقة بخط أك إمضاء أك بصمة أك 
  85لوختـ ثابت 

تعد قكة الكرقة العرفية في اإلثبات اعتراؼ مف تنسب إليو بصحتيا،فإذا أنكرىا زالت        
 قكتيا في اإلثبات،كعندىا يقكـ المتمسؾ بإثبات صحتيا بإجراءات تحقيؽ الخطكط.

A"إذا أنكر مف  9118لسنة  ;مف قانكف البينات الفمسطيني رقـ  1;نصت المادة       
احتج عميو بالسند،خطو أك إمضاءه أك ختمو أك بصمتو، أك أنكر ذلؾ خمفو أك نائبو،ككاف 
السند منتجا في الدعكل،كلـ تكؼ كقائع الدعكل كمستنداتيا لتككيف عقيدة المحكمة في شأف 

بسماع  أك اء أك الختـ أك البصمة أمرت المحكمة بالتحقيؽ بالمضاىاةصحة الخط أك اإلمض
 1:مف قانكف أصكؿ المحاكمات األردنية كالمادة  ??، ككذلؾ المادة 86ك كمييما"أالشيكد 

 مف قانكف اإلثبات المصرم .

عمى أنو في حالة إنكار الخط أك اإلمضاء أك 87حيث اتفقت التشريعات العربية        
 البصمة مف المكقع أك الخمؼ،ككاف المحرر منتجا في الدعكل،ككقائع الدعكل التكقيع أك
ك سماع أفي تككيف عقيدة المحكمة،أمرت المحكمة بالتحقيؽ بالمضاىاة  الـ تكفي كمستنداتيا
، كىذه نصكص غير آمرة ال يترتب عمى مخالفتيا البطبلف.، كمع ذلؾ 88ك كمييماأالشيكد 

                                                           
 818عثماف التكركرم،المرجع السابؽ،ص84
 819رم، المرجع السابؽ، صعثماف التكرك  85
 ( مف قانكف اصكؿ المحاكمات األردني المعدؿ @81-<?( مف قانكف البينات الفمسطيني، كالمكاد )<> -8;انظر المكاد )86
  القانكف الفمسطيني كاالردني كالمصرم 87
شرح أحكاـ قانكف ،عباس العبكدم،819-818، عثماف التكركرم،المرجع السابؽ،ص919عصاـ انكر سميـ،المرجع السابؽ،ص88

 =:8->:8،ص;،ط9189البينات دراسة مقارنة،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ، عماف،
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مسألة تدكر حكؿ مفيكـ دعكل مضاىاة الخطكط كاإلجراءات فدراستيا تثير أكثر مف 
 الخاصة بيا، كالحكـ فييا.

أنو يجب تكافر مجمكعة شركط حتى يتـ القياـ بعممية    نستنتج من النصوص السابقة  
 A )التحقيؽ) المضاىاة 

إنكار الخط أك اإلمضاء أك الختـ أك البصمة  لمف احتج عميو بالسند أك خمفو أك   .8
 نائبو.

ا فعممية التحقيؽ تعتبر ال فائدة   .9 أف يككف السند منتجا في الدعكل،فإف لـ يكف منتجن
 منيا ، كتضييع مف كقت كجيد المحكمة.

ككقائع الدعكل كمستنداتيا غير كافية إلثبات صحة الخط أك اإلمضاء أك الختـ أك  .:
مف البصمة أك عدـ صحتو،فعندىا تأمر المحكمة بالتحقيؽ،أما إذا رأل القاضي 

كقائع الدعكل كمستنداتيا ما يكفي لتككيف قناعتو بأف التكقيع صحيح فيستطيع 
األخذ بالسند،كيجب عمى المحكمة في ىذه الحالة أف تبيف في حكميا األسباب التي 
ال يعتبر الحكـ باطبلن لعيب في التسبيب،حيث قضت محكمة  بنت عمييا قناعتيا؛كا 

ستئناؼ أف ىناؾ ظركفنا كقرائف تؤيد الشيادة التمييز األردنية A"إذا ذكرت محكمة اال
الفردية عمى عدـ صحة تاريخ  السند،فعمييا أف تسرد ما ىي ىذه الظركؼ 

 .89كالقرائف"

 أواًل :تعريف مضاىاة الخطوط  

ف تحديد المقصكد بدعكل مضاىاة إمعنى الخط عف معنى المضاىاة ، ف اختبلؼ اـأم     
ا .الخطكط يتكقؼ عمى تعريؼ الخط   كالمضاىاة لغةن كاصطبلحن

 . تعريف الخط لغًة واصطالًحا - أ
 لغًة: 

طA السطر ،الكتابة كنحكىا مما ييخط، ككؿ مكاف يخطو اإلنساف لنفسو كيحفره"  .90"الخى
                                                           

 819عثماف التكركرم،المرجع السابؽ، ص89
 ;;9،ص9<@9،8، القاىرة، بدكف دار نشر،ط 8المعجـ الكسيط، ج90
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 اصطالًحا: 
ىك عمؿ كتشكيؿ الكتابة في جميع المغات التي تستخدـ األحرؼ، كىك رسكـ كأشكاؿ 

لدالة عمى ما في النفس اإلنسانية مف معافو حرفية تدؿ عمى الكممات المسمكعة ا
 .91كمشاعر 

 تعريف المضاىاة لغًة واصطالًحا : - ب
 لغًة : 

" مشتؽ مف فعؿ )ضيى( ، يقاؿ A ضاىاه A شابيو، كفعؿ مثؿ فعمو، كفي التنزيؿ 
 92العزيز A ) يضاىئكف قكؿ الذيف كفركا مف قبؿ(

 اصطالًحا : 

ك التكقيع عمى أأما لفظ المضاىاة في القانكف A ىك إجراء ييدؼ إلى إثبات أك نفي صحة الخط 
 ، كىذا التعريؼ يستخمص منو ما يأتي A  93المحرر العرفي

إف دعكل مضاىاة الخطكط ال تقبؿ في المحررات الرسمية، بؿ أنيا تقبؿ في المحررات  .8
 صمة إصبعو عمييا .العرفية الصادرة ممف كتبيا أك كقعيا أك كضع ب

إف دعكل مضاىاة الخطكط ال تيدؼ إال إلثبات أك نفي صحة الخط أك التكقيع أك  .9
 بصمة اإلصبع عمى المحرر العرفي .

المحررات الرسمية التي حررت مف قبؿ المكظؼ العاـ كلكف تخمؼ شرط أك أكثر مف  .:
ة أك أىمية أك الشركط الكاردة في المادة التاسعة مف قانكف البينات بسبب عدـ كفاء

ك انعداـ الشكؿ،ال يمكف أف تككف محبل إلجراء مضاىاة أاختصاص المكظؼ العاـ 
 الخطكط ألنيا محررة مف طرؼ المكظؼ العاـ.

                                                           
، تمت الزيارة www.mawdoo3.comص،المنشكر عمى المكقع @89A9،;918ديسمبر 9عمار نقاكة، تعريؼ الخط، آخر تحديث 91

 ص .<:81Aالساعة @918\;\<بتاريخ 
 >;>،ص9<@9،8، القاىرة، بدكف دار نشر،ط 8المعجـ الكسيط، ج92
 >99محمد بف عبد الكىاب حاج طالب،المرجع السابؽ ،ص93

http://www.mawdoo3.com/
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التكقيع االلكتركني كمع أنو يأخذ حكـ التكقيع التقميدم لممحرر العرفي فبل يمكف أف  .;
يؽ الرجكع لمسجؿ االلكتركني يككف محبلن ليذا اإلجراء،ألف التأكد مف صحتو يتـ عف طر 

 بالشكؿ الذم كتب بو،أك أرسؿ بو،أك تـ استبلمو بو . 

  تقسم دعاوى مضاىاة الخطوط إلى : 

 دعكل تحقيؽ خطكط أصمية كيطمؽ عمييا دعكل صحة التكقيع .8
 دعكل تحقيؽ خطكط فرعية  .9

منيا التحقؽ  تعد دعكل تحقيؽ الخطكط األصمية مف الدعاكل التحفظية الكقائية،اليدؼ        
مف صحة تكقيع الخصـ عمى الكرقة قبؿ رفع الدعكل المكضكعية،فينا تككف المصمحة محتممة 
جديرة بالحماية،أما بالنسبة لدعكل تحقيؽ الخطكط الفرعية تعد عبارة عف دفع فرعي ينشأ ضمف 

 . 94الدعكل األصمية بمكضكع الحؽ المذككر بالسند المنكر

 

 A سيتـ تقسيـ ىذا المبحث إلى 

 ( المطمب األكؿ A دعكل تحقيؽ الخطكط األصمية )دعكل صحة التكقيع

 المطمب الثاني A دعكل تحقيؽ الخطكط الفرعية 

 

 

 

 

 

                                                           
مشركعية القرار االدارم في دعكل االلغاء،دار الحمد لمنشر كالتزيع، عماف حابس ركاد خميؼ الشبيب، البيانات الخطية إلثبات عدـ 94
 998،ص8،9188،ط
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 انًطهب األٔل   : دعٕٖ ححمٛك انخطٕط األطهٛت ) دعٕٖ طحت انخٕلٛع (

ك أك التكقيع،أنفي صحة الخط  كأدعكل تحقيؽ الخطكط ىي الدعكل اليادفة إلى إثبات       
صحة بصمة اإلصبع لمخصـ،المكضكعة عمى المحرر العرفي المقدـ كدليؿ إثبات في دعكل 
قائمة، كلذات الغرض فاألكراؽ العرفية المقصكدة ىنا ىي المحررات التي أعدت مقدمنا لئلثبات 

ككذلؾ المحررات ك كضع عميو بصمة إصبعو، أك كقعو أكالمحرر العرفي الصادر ممف كتبو 
العرفية التي لـ تعد مقدمنا لئلثبات أماـ القضاء، كلكف القانكف يجعؿ ليا حجية قانكنية في 

البرقيات البريدية، كدفاتر التجار كاألكراؽ المنزلية،كالتأشير عمى السند بما  ك اإلثبات كالرسائؿ
 يفيد براءة ذمة المديف كما كرد معنا سابقنا .

 طمب إلى Aسيتـ تقسيـ ىذا الم

 الفرع األكؿ A تعريؼ دعكل تحقيؽ الخطكط األصمية 

 الفرع الثاني A شركط قبكؿ دعكل تحقيؽ الخطكط األصمية 

 الفرع الثالث A إجراءات دعكل تحقيؽ الخطكط األصمية 

  انفزع األٔل : حعزٚف دعٕٖ ححمٛك انخطٕط األطهٛت  

سند عرفي إلى أف صاحب التكقيع ال ىي دعكل تحفظية الغرض منيا تطميف مف بيده "       
 .95يستطيع بعد الحكـ فييا بصحة تكقيعو أف ينازع في ذلؾ"

مف قانكف البينات الفمسطيني عمى أنو A" يجكز لمف بيده سند عرفي أف  ;>نصت المادة       
المنسكب إليو السند ليقر بأنو بخطو أك بإمضائو أك بختمو أك ببصمتو،كلك كاف  منيختصـ 

 االلتزاـ الكارد بو غير مستحؽ األداء،كيككف ذلؾ بدعكل أصمية باإلجراءات المعتادة"

زائدة كال تأثير ليا عمى المعنى إذا تـ حذفيا،لذلؾ  ;>ترل الباحثة أف كممة مف في نص المادة 
 .الفمسطيني حذفيا  نقترح عمى المشرع

                                                           
خالد السيد محمد عبد المجيد مكسى،شرح قكاعد اإلثبات المكضكعية دراسة مقارنة،مكتبة القانكف كاالقتصاد، 95

 ?:9،ص;8،918الرياض،ط



39 
 

مف قانكف اإلثبات المصرم A " يجكز لمف بيده محرر غير رسمي أف يختصـ  >;نصت المادة 
مف يشيد عميو ذلؾ المحرر ليقر بأنو بخطو أك بإمضائو أك بختمو أك ببصمة إصبعو،كلك كاف 

 االلتزاـ الكارد بو غير مستحؽ األداء،كيككف ذلؾ بدعكل أصمية باإلجراءات المعتادة" 

مف قانكف أصكؿ المحاكمات  :ع األردني عف الفمسطيني ، حيث أجازت المادة كال يختمؼ المشر 
المدنية الجديد قبكؿ الدعكل بطمب إثبات كقائع إذا كاف الغرض منيا االستيثاؽ لحؽ يخشى زكاؿ 
دليمو عند النزاع،كتندرج دعكل تحقيؽ الخطكط األصمية كدعكل التزكير األصمية تحت دعاكل 

 . 96تحقيؽ الدليؿ

كتتسع دعكل صحة التكقيع لتحقيؽ دفاع المدعى عميو باختبلس التكقيع، كىذا ما أكدت        
A"االدعاء باختبلس التكقيع )في دعكل صحة التكقيع( لممحكمة  97عميو محكمة النقض المصرية

أف تحقؽ مف صحة ىذا الدفاع كمف كيفية كصكؿ التكقيع إلى المحرر مما يعد بحسب الغرض 
دفع بالتزكير الستحصاؿ خصمو عمى ىذا التكقيع بطريؽ غير مشركع كىك ما  منو كمرماه أنو

يقتضي مف المحكمة تحقيقو كتمحيصو كصكال إلى غاية األمر منو كالكقكؼ عمى حقيقة التكقيع 
كالمحكمة كىي تمارس ىذه السمطة ال تككف قد خرجت عف نطاؽ دعكل صحة التكقيع ألف الدفع 

 التصرؼ المثبت في الكرقة ذاتيا ".  ينصب عمى التكقيع كليس عمى

ك دعكل صحة التكقيع تعد دعكل أأف دعكل تحقيؽ الخطكط األصمية نستنتج مما سبق    
تحفظية تقريرية،الغرض منيا إثبات التكقيع المكضكع عمى السند كنسبتو إلى صاحبو،لذلؾ يمتنع 

 عمى القاضي التعرض لمتصرؼ المدكف داخؿ السند.

 انفزع انثاَٙ : شزٔط لبٕل دعٕٖ ححمٛك انخطٕط األطهٛت 

 وجود المصمحة : .0
تعد ىذه الدعكل مف الدعاكل التحفظية التقريرية،فيكفي لقبكليا كجكد المصمحة 

 .98المحتممة،فيجكز رفعيا كلك كاف الحؽ الثابت بيا معمقا عمى شرط كاقؼ
                                                           

ة بيف الشرعية كالقانكف المدني األردني(،المركز القكمي لبلصدارات عبد الكىاب خيرم عمي العاني،نظاـ المرافعات )دراسة فقيي96
 998،ص;8،918القانكنية ،القاىرة، ط

 <911\;\88ؽ جمسة >=لسنة  1:<;طعف رقـ 97
 =<،ص<918محمد عزمي البكرم، الطعف باإلنكار كاالدعاء بالتزكير،دار محمكد لمنشر كالتكزيع، القاىرة،98
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 يجب أن ترد عمى سند  عرفي :  .9
ع قائـ بخصكص سند رسمي،فالسند الرسمي يمكف فيو المجكء فبل يمكف رفعيا بشأف نزا

لطريؽ االدعاء بالتزكير فقط،أما السندات العرفية فيمكف المجكء لطريؽ الطعف باإلنكار 
 االدعاء بالتزكير . أك

 أال يطعن بالسند بالتزوير :  .3
رفية فيجب أف ال يطعف ممف يطمب إثبات صحة تكقيعو عمى الكرقة بالتزكير،فالكرقة الع

يقع عمييا الطعف بالتزكير كاإلنكار،كيختمؼ الدفع بإنكار التكقيع بأف الدفع باإلنكار يقع 
عمى عدـ صحة التكقيع أك البصمة أك الختـ،أما الطعف بالتزكير فيشمؿ عدـ صحة 

 .99التكقيع أك الختـ أك البصمة مع البيانات الكاردة في الكرقة
 عوى :عدم سقوط حق الحائز لمسند في رفع الد .4

ف ال يككف حقو في رفع الدعكل سقط بالتقادـ،كىي دعكل شخصية تسقط بالتقادـ أأم 
 .100سنة مف التاريخ المفترض لثبكت السند >8بعد مركر 

 انفزع انثانث : إجزاءاث دعٕٖ ححمٛك انخطٕط األطهٛت 

طبيعة دعكل صحة 9118لسنة  ;نظـ المشرع الفمسطيني في قانكف البينات رقـ        
تكقيع،حيث أجاز لمف يحمؿ السند العرفي أف يقيـ الدعكل ضد مف نسب إليو السند،كتعد ىذه ال

الدعكل مف الدعاكل التحفظية،فيمتنع عمى القاضي الدخكؿ في أصؿ السند أك مناقشة 
ك البصمة،كيجكز اختصاـ أك اإلمضاء أك الخط أمكضكعو،فمكضكعو فقط إثبات كاقعة التكقيع 

قبؿ استحقاؽ أداء االلتزاـ،كالحكـ الصادر في ىذه الدعكل تقتصر حجيتو  مف ينسب إليو السند
عمى صحة التكقيع،كال يمتد آثره إلى التصرؼ الكارد في الكرقة،كيعتبر حجة عمى الكافة،كيككف 

كىي في غياب المدعى عميو فيجكز  <>ما عدا في حالة كاحدة ذكرتيا المادة  االحكـ نيائين 
 . 101استئناؼ الحكـ

                                                           
ارقة،رسالة ماجستير بعنكاف A"دعكل إثبات صحة التكقيع في السندات العرفية"، كمية الدراسات العميا، ماجد عبد الكريـ محمكد المش99

 1:، ص ?918جامعة القدس،فمسطيف،
 9:ماجد عبد الكريـ محمكد المشارقة، المرجع السابؽ،ص 100
 ?>ماجد عبد الكريـ محمكد المشارقة،المرجع السابؽ ، ص101
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ىذه الدعكل تختمؼ عف دعكل تحقيؽ الخطكط الفرعية التي تبدل عند نظر دعكل         
ك الجيالة،أما األصمية فبل يشترط كجكد دعكل أخرل،فاليدؼ منيا أأخرل،كيطعف فييا باإلنكار 

كقائي لحماية مف يككف لو حؽ ثابت بالمحرر كيخشى ضياعو،مثؿ كفاة المديف فبل يمكف 
كفاة مف حضركا التكقيع فبل يمكف االستشياد بيـ،حيث  أكك تكقيعو،أخطو استكتابو لمضاىاة 

A ) دعكل صحة التكقيع إنما شرعت ليطمئف مف بيده سند 102قضت محكمة النقض المصرية
عرفي عمى آخر إلى أف التكقيع الثابت بالسند تكقيع صحيح كلف يستطيع صاحبو بعد صدكر 

 .103حة(الحكـ بصحة تكقيعو أف ينازع في ىذه الص

يكفي لقبكؿ الدعكل كجكد مصمحة محتممة لممدعي،ترفع ىذه الدعكل باإلجراءات المعتادة        
تقريرية؛يجب أن لرفع الدعكل،بصحيفة تكدع لدل قمـ كتاب المحكمة ،كباعتبار ىذه الدعكل 

التزام بناًء عمى المحرر،فتعددىم في الخصومة  و ليمأترفع عمى جميع الذين ليم حق 
إجباري،أما في الدعوى الفرعية فال يتم اختصام جميع أطراف الدعوى؛ ألنيا أصاًل تابعة 

 .104ذاتيا لمدعوى األصمية والخصومة

 A  اإلجراءات المتخذة من القاضي 

 A األمر بإجراء مضاىاة الخطوط -8
نو ال فإإذا تبيف لمقاضي بأف المحرر المطعكف فيو غير منتج لمفصؿ في النزاع ،     
ممزما باالستجابة لطمب مضاىاة الخطكط بصرؼ النظر عما إذا قدـ لو بصفة  يككف

أصمية أك فرعية، فمو أف يغض النظر عف ىذا الطمب، كيستمر في نظر الدعكل عمى 
،كالتي مف خبلليا يككف قناعتو، ما داـ  أساس الكقائع كالمستندات المقدمة مف الخصـك

المقدمة بشكؿ مجرد ، بؿ ترؾ لو القانكف  القانكف لـ يمزمو بالتحرم حكؿ المستندات
حرية القياـ بالتحقيؽ حكؿ الكقائع التي تككف منتجة في القضية فقط،حيث حرص 
المشرع عمى إعطاء القاضي دكرنا ايجابينا بخصكص ىذا النكع مف الطمبات، حتى يتمكف 

 مف مكاجية اإلنكار المتخذ مف الخصـ ككسيمة لممماطمة.

                                                           
 8>@8\>\:ؽ، جمسة @8لسنة  ??طعف رقـ ،102
 ><-;<محمد عزمي البكرم،المرجع السابؽ،ص103
 <<-;<محمد عزمي البكرم، المرجع السابؽ ، ص104
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A" قاضي المكضكع غير ممـز في حالة  105النقض المصريةحيث قضت محكمة    
إنكار التكقيع عمى الكرقة العرفية إجراء التحقيؽ، بؿ لو إذا رأل في كقائع الدعكل 

ك  هصحيح أف يرد عمى المنكر إنكار   كمستنداتيا ما يكفي إلقناعو بأف التكقيع المذككر
ىذا التحقيؽ ىك إقناع المحكمة يأخذ الكرقة مف غير إجراء ىذا التحقيؽ ألف الغرض مف 

 برأم ترتاح إليو في حكميا فإذا كاف ىذا اإلقناع مكجكدنا بدكنو فبل لزكـ لو".
 

 A موقف المدعى عميو في دعوى مضاىاة الخطوط -9

يتكقؼ تنفيذ األمر بإجراء المضاىاة عمى حضكر أك غياب المدعى عميو ، كميز المشرع بيف 
A حالتيف 

 Aتتعمؽ بحضكر  المدعى عميو A الحالة األكلى 

حضكر المدعى عميو كاإلقرار بصحة السند،كيتـ إثبات إقراره كتككف جميع المصركفات  -
ذا حضر المدعى عميو كسكت أك لـ ينكر السند فينا يعد بمثابة  عمى المدعي،كا 

 .106إقرار
نكار الخط أك اإلمضاء أك التكقيع أك البص  - مة،كىنا تأمر حضكر المدعى عميو كا 

 .107المحكمة بإجراء التحقيؽ 

الحالة الثانية Aتتعمؽ بتغيب المدعى عميو بغير عذر مقبكؿ،كتحكـ المحكمة بصحة اإلمضاء   
 .108أك التكقيع أك الخط أك البصمة،كىذا الحكـ يجكز الطعف فيو باالستئناؼ

 اإلجراءات الواجب إتباعيا في تحقيق الخطوط  -3

التحقيؽ بالطريقة التي تراىا محققة لمغاية، كىي الكصكؿ إلى معرفة تممؾ المحكمة إجراء     
صحة أك عدـ صحة التكقيع، فتأمر بالتحقيؽ أك سماع الشيكد أك كمييما، فتبدأ المحكمة بتحرير 

                                                           
، راجع قدرم عبد الفتاح الشياكم،نظرية اإلثبات في المكاد المدنية كالتجارية،دار <>،ص81،رقـ =8،س>=@8\8\;8نقض مدني105

 >=8،ص=8،911النيضة العربية،القاىرة،ط
 مف قانكف اإلثبات المصرم =;قانكف البينات الفمسطيني ،انظر المادة مف  >>انظر المادة  106
 مف قانكف اإلثبات المصرم  ?;مف قانكف البينات الفمسطيني، انظر المادة  <>انظر المادة 107
  مف قانكف اإلثبات المصرم <;مف قانكف البينات الفمسطيني،انظر المادة  =>انظر المادة 108
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محضر تبيف فيو حالة المحرر ككصؼ بياناتو بالكامؿ،كيكقعو رئيس الجمسة كالكاتب 
يؽ بالمضاىاة بنفسيا، إذا رأت أنيا قادرة عمى ذلؾ كىي كالخصكـ،كتممؾ المحكمة إجراء التحق

ال استعانت بأىؿ الخبرة ا كليس بحاجة إلى خبير،كا   . 109في حالة أف يككف األمر كاضحن

إف إجراء المضاىاة تتـ اعتمادنا عمى عناصر المقارنة المكجكدة تحت يد     
القاضي،كالمستندات التي تحمؿ ذات الخط أك تحمؿ ذات التكقيع،كلذات الغرض يمكف لمقاضي 
أف يأمر الخصكـ بتقديـ المستندات التي تسمح بإجراء المقارنة، ككتابة نماذج بإمبلء منو، بيدؼ 

أك التكقيعات، كيؤشر عمى الكثائؽ المعتمدة لممقارنة،كيحتفظ بيا مع المحرر  التحقؽ مف الخطكط
 المتنازع فيو،كيجكز لو أف يأمر كلك مف تمقاء نفسو بإحضار األصؿ أك النسخة التي بحكزة الغير 

A أثر أك حجية الحكـ بصحة التكقيع فقط يقتصر عمى صحة  أثر الحكم بصحة التوقيع -4
إلى صحة البيانات أك االلتزامات المدكنة في المحرر،باعتبار أف مف التكقيع، دكف أف يمتد 

خصائص الدعكل أنيا دعكل تحفظية، يقتصر آثرىا عمى طمأنة الخصـ بأف خصمو لف 
A" الحكـ الصادر بصحة التكقيع  110ينكر التكقيع في المستقبؿ ،حيث قضت محكمة النقض

تقتصر حجيتو عمى صحة التكقيع كال يتعدل آثره إلى صحة التزامات الطرفيف الناشئة عف 
 العقد"

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 @<:ص8@@8،8التعاقد،منشأة المعارؼ، اإلسكندرية،ط محمكد المنجي،دعكل صحة 109
 :?:، محمكد المنجي، المرجع اعبله، ص888-;=8-8،مجمكعة القكاعد القانكنية 9>@8\:\=نقض 110
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 انًطهب انثاَٙ

 دعٕٖ ححمٛك انخطٕط انفزعٛت

دعكل تحقيؽ الخطكط الفرعية متفرعة مف الدعكل األصمية التي تنظر مكضكع           
التي تنظر فييا ىي المحكمة التي تنظر في الدعكل األصمية،كىنا تقديرىا يدخؿ السند،كالمحكمة 

ضمف تقدير قيمة الدعكل األصمية المتعمقة بمكضكع السند، كالخصكمة ىي ذاتيا الخصكمة في 
 الدعكل األصمية  .

A سيتـ تقسيـ ىذا المطمب إلى 

 الفرع األكؿ A ماىية دعكل تحقيؽ الخطكط الفرعية 

 اني A طرؽ تحقيؽ الخطكط الفرعيةالفرع الث

 الفرع الثالثAاألثر المترتب عمى دعكل تحقيؽ الخطكط الفرعية 

 انفزع األٔل : ياْٛت دعٕٖ ححمٛك انخطٕط انفزعٛت 

 تعريفيا: 

ىي دفع أك طمب ينشأ عف دعكل أصمية متعمقة بمكضكع الحؽ المدكف في السند مقامة أماـ     
 اإلمضاء أك التكقيع المدكف في السند . القضاء،تتمثؿ بإنكار الخط أك

ا،كيجب أف        كيجب لقبكؿ الدعكل أف يككف السند عرفينا كاإلنكار يجب أف يككف صريحن
ال يككف مف العبث كتضييع الكقت بمثؿ ىذا الدفع،كىنا تككف  ا في النزاع،كا  يككف المحرر منتجن

التحقيؽ،كىي في حالة كجكد مستندات المحكمة أماـ أمريفAالحكـ في ىذه الدعكل بدكف األمر ب
 . 111أك بينات أخرل  كافية لمفصؿ في مكضكع الدعكل،كاألمر الثاني أف تأمر بالتحقيؽ

                                                           
 991محمد بف عبد الكىاب حاج طالب،المرجع السابؽ،ص111
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أف دعكل تحقيؽ الخطكط األصمية دعكل كقائية، لحماية الحؽ مف  نستنتج مما سبق    
عبارة عف دفع ينشأ محتممة،أما دعكل تحقيؽ الخطكط الفرعية فيي المصمحة الالزكاؿ،تقكـ عمى 

 ضمف الدعكل األصمية المتعمقة بمكضكع الحؽ المدكف في السند .

 انفزع انثاَٙ : طزق ححمٛك انخطٕط 

مف قانكف البينات الفمسطيني كىيA  1;ىناؾ طريقتاف لتحقيؽ الخطكط تـ ذكرىما في المادة     
 المضاىاة كشيادة الشيكد،كيجكز لممحكمة أف تجرم التحقيؽ بإحداىما أك بيما معا.

مف قانكف أصكؿ  ??أما بالنسبة لمقانكف األردني فتـ ذكر طرؽ التحقيؽ في المادة    
المعدؿ A المضاىاة كاالستكتاب كسماع الشيكد كأم عمؿ فني أك مخبرم أك  المحاكمات األردني

 بإحدل ىذه الكسائؿ حسبما تككف عميو الحالة .

ك شيادة أعمى التحقيؽ بالمضاىاة  1:أما بالنسبة لمقانكف المصرم  فنصت المادة      
مكتابة اك التكقيع أك قكؿ الشيكد،أك الطريقتيف معنا يتـ اإلحالة عمى التحقيؽ عند إنكار المديف ل

الكارث أك الخمؼ بعدـ العمـ كالحمؼ عمى ذلؾ،فيحيؿ القاضي الدعكل عمى التحقيؽ مف 
نفسو،إذالـ تكؼ كقائع الدعكل كمستنداتيا لتككيف عقيدة المحكمة في صحة الخط أك اإلمضاء 

كف الحاجة أك التكقيع،أما إذا كانت كقائع الدعكل كمستنداتيا كافية فتحكـ في الدعكل د
لمتحقيؽ،كتحصؿ ىذه اإلجراءات بصفة فرعية أثناء نظر الدعكل األصمية،كأجاز المشرع حصكؿ 

جراءات التحقيؽ  >;اإلجراءات بدعكل أصمية كما نصت المادة  مف قانكف اإلثبات المصرم ،كا 
،كىي التحقيؽ 112( مف قانكف االثبات?;-1:في الحالتيف كاحدة منصكص عمييا في المكاد )

 .113ك كمييماأك سماع الشيكد أضاىاة بالم

 المضاىاة A أواًل 

يقصد بالمضاىاة A مقارنة الخط أك اإلمضاء أك البصمة أك الختـ لشخص معيف،بخطو أك     
 .114ه أك بصمتو أك ختمو األصمي المنسكب لوؤ إمضا

                                                           
112
 8@9-1@9احمد نشأت ،المرجع السابؽ،ص 
 919عصاـ انكر سميـ، المرجع السابؽ،ص113
 >99-;99بف عبد الكىاب حاج طالب، المرجع السابؽ،صمحمد 114
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إف عممية المضاىاة المتمثمة في إثبات نسبة التكقيع أك الخط أك اإلمضاء أك البصمة في    
المستندات الخطية عف طريؽ الخبرة تعتبر أكثر قكة مف أم طريؽ آخر،فتفكؽ قكتيا االثباتية 
اإلثبات عف طريؽ الشيكد؛ألف الشاىد قد يرل المستند عند كتابتو،لكف ىؿ يستطيع الجـز بأنو 

 .115السند الذم شاىده؟ ذات

 A جراءات منصكص عمييا في القانكف كىي  لممضاىاة طرؽ كا 

 المضاىاة بواسطة المحكمة  - أ

عممية المضاىاة ليس المقصكد بيا بكاسطة أىؿ الخبرة فقط،إنما لممحكمة إجراء المضاىاة    
 ات .ك عدـ صحة السندأبنفسيا مف خبلؿ السمطة التي منحيا ليا القانكف في تقدير صحة 

بأفA) لقاضي المكضكع أف يبني قضاءه بصحة  116حيث قضت محكمة النقض المصرية    
السند عمى نتيجة المضاىاة التي يقكـ بإجرائيا بنفسو دكف االستعانة بخبير ألف القاضي ىك 

مف ىذا أف يككف ثمة قرار سابؽ  مالخبير األعمى فيما يتعمؽ بالكقائع المطركحة عميو كال يجد
إلجراء الخبرة،ألف رأم الخبير استشارم في جميع األحكاؿ كال إلزاـ عمى المحكمة في  بندب خبير

االستعانة بأىؿ الخبرة، بؿ ليا بأف تسعى بنفسيا لجبلء كجو الحؽ سكاء كاف السبيؿ ميسرنا أك 
معسرنا (،ككذلؾ قضت محكمة النقض المغربية

يسكغ لممحكمة أف تقكـ بنفسيا بمقارنة  :(117
الكتابات ضمف الكثائؽ المدرجة في الممؼ كتستخمص منيا النتيجة دكف أف تككف التكقيعات ك 

 . 118ممزمة بالمجكء إلى خبير لتحقيؽ الخطكط (

اتفؽ القانكف األردني مع المصرم عمى أف لمقاضي الحؽ في إجراء المضاىاة بنفسو،كلكنو لـ  
يسمح لممحكمة بإجراء المضاىاة في حالة بصمة اإلصبع،حيث تحتاج ىذه العممية إلى مسائؿ 

                                                           
غازم مبارؾ الذنيبات،الخبرة الفنية في إثبات التزكير في المستندات الخطية فننا كقانكننا دراسة مقارنة ،دار الثقافة لمنشر 115

 =@8،ص9181كالتكزيع،عماف، 
 @@81،ص@;8،رقـ<8مجمكعة أحكاـ النقض ص ==@8\>\89نقض رقـ 116
 مجمة القضاء كالقانكف المغربية ?<@8\;\98في  8;9 رقـ القرار117
 <:8،ص;،ط9189عباس العبكدم،شرح أحكاـ قانكف البينات دراسة مقارنة،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ، عماف،118
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فنية،حيث تجرم ىذه المضاىاة بكاسطة جية رسمية،بحضكر ثبلثة خبراء تحت إشراؼ 
 .119قاضي

المجاؿ يستطيع القاضي المجكء إلى كسائؿ إثبات أخرل، كاالعتراؼ كشيادة  ففي ىذا     
الشيكد كالبينة الخطية كالقرائف إلثبات نسبة الخط أك التكقيع أك اإلمضاء إلى صاحبيا،فيحؽ 
لممحكمة المضاىاة بيف أكراؽ المضاىاة التي حصمت عمييا عف طريؽ االستكتاب أك أم طريؽ 

كاقيع المكجكدة عمى السند كلمحكمة المكضكع فحص السند كمضاىاتو أخرل كبيف الخطكط كالت
بنفسيا،فيعد ىذا العمؿ ضمف حقيا في فحص الدليؿ كتقديره،كىذا مما تستقؿ بو كال معقب عمييا 

 .120فيو

أما بالنسبة لمقانكف الفمسطيني يستطيع القاضي القياـ بالمضاىاة بنفسو كىذا ما نصت عميو     
كف البينات،بالرغـ مف أف القانكف خكلو صبلحية تقدير صحة السند مف حيث مف قان 8;المادة 

سبلمتو المادية، كمع ذلؾ فيك غير ممـز برأم الخبير،فيجكز لو الحكـ بخبلفو مع بياف األسباب 
 . 121المكجبة لذلؾ

 المضاىاة بواسطة أىل الخبرة     

كثر، يتـ اختيارىـ عف طرؽ كيقصد بيا A إجراء عممية المضاىاة بكاسطة خبير أك أ     
ذا لـ يتفؽ األطراؼ تعينيـ المحكمة .  األطراؼ،كا 

تيدؼ عممية المضاىاة إلى اكتشاؼ الحقيقة؛فالخبير يكشؼ حقيقة نسبة السند إلى        
صاحبو،كالخبير ممـز بالبرىنة عمى صحة ما تكصؿ إليو،أم تسبيب ما تكصؿ إليو مف نتائج 

 رأيو في حالة مناقشتو. إلقناع المحكمة كالدفاع عف

إف إجراء المضاىاة بكاسطة خبير تعتمد عمىAمقدرة الخبير الفني العممية كدقة        
مبلحظتو، ك الكسائؿ كالتقنيات التي يستعمميا في ىذه العممية،فالخبير عند قيامو بإجراءات 

                                                           
 =?8->?8،ص>911عباس العبكدم، شرح أحكاـ قانكف اإلثبات المدني، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع،عماف،119
 ?@8-<@8بات،المرجع السابؽ،صغازم مبارؾ الذني120
 

داكد سميماف الدرعاكم، رسالة ماجستير بعنكاف A) مكقؼ القاضي مف األدلة الممزمة في اإلثبات ( ، كمية الدراسات العميا قانكف 121
  1<،ص:911خاص، جامعة القدس، 
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اك االستعانة المضاىاة إما أف يستعمؿ خبرتو دكف االستعانة بأجيزة في القضايا البسيطة،
 . 122ببعض األجيزة كالتقنيات لرؤية ما ال تدركو العيف

(،أما ?;-1;نظـ قانكف البينات الفمسطيني إجراء التحقيؽ بالمضاىاة في المكاد )      
بالنسبة لقانكف البينات األردني فمـ يذكر تمؾ اإلجراءات،إنما كردت ىذه اإلجراءات في قانكف 

(،أما بالنسبة لمتشريع  المصرم ?81-<?أصكؿ المحاكمات  المدني األردني في المكاد )
 ( .?;- 1:ي قانكف اإلثبات في المكاد )فقد نظميا ف

 Aاإلجراءات المتبعة  عند المضاىاة بواسطة أىل الخبرة 

 A  123في القانون الفمسطيني

يتـ تعييف خبير أك أكثر،كيتـ تحديد اليكـ كالساعة التي سيتـ فييا التحقيؽ،كيتـ إيداع        
السند الذم سيتـ تحقيقو في المحكمة مع بياف أكصافو بياننا كافينا في محضر الدعكل،كعمى 
الخبراء حمؼ اليميف قبؿ القياـ باإلجراء كممارسة عمميـ بصدؽ كأمانة،كقد بيف القانكف 

 كراؽ التي تقبؿ المضاىاةA األ

 الخط اك اإلمضاء اك الختـ اك البصمة المكضكع عمى السندات الرسمية. .8
 الجزء الذم يعترؼ الخصـ بصحتو مف السند المقتضى تحقيقو. .9
 ه الذم يكتبو أماـ المحكمة أك البصمة التي يطبعيا أماميا.ؤ ك إمضاأخطو  .:

بلستكتاب،فإذا لـ يحضر الخصـ في المكعد تجبر المحكمة الخصكـ الحضكر أماـ المحكمة ل   
ذا تكرر عدـ حضكره تحكـ عميو  المحدد بغير عذر يحكـ عميو بغرامة ال تتجاكز مائة دينار،كا 

 .124المحكمة بصحة ما نسب إليو

كفي حالة تعذر الخصكـ إحضار السندات الرسمية المطمكبة لممضاىاة،يجكز لممحكمة األمر     
بإحضارىا،كتنسخ صكرة مف السند الرسمي كيكقع عمييا مف رئيس المحكمة ككاتب الجمسة 

                                                           
 :91-919غازم مبارؾ الذنيبات،المرجع السابؽ،ص122

 الفمسطيني  ( مف قانكف البينات?;-1;انظر المكاد )123
 مف قانكف البينات الفمسطيني ;;المادة 124
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كالمكظؼ الذم سمـ األصؿ،كتكدع في الجية التي أخذ منيا األصؿ لحيف إعادتو،كيجكز 
خبير لمكاف السندات الرسمية لبلطبلع عمييا،كيتـ إجراء المضاىاة في لممحكمة االنتقاؿ مع ال

 المكاف التي تكجد فيو السندات.

 :125في القانون األردني

إنكار الخط أك اإلمضاء أك الختـ أك البصمة يرد عمى الكثائؽ كالسندات غير الرسمية أم      
ذا ثبت عدـ صحة اإلنكار تحكـ المحكم ة عمى المنكر بغرامة ال تقؿ عف العرفية ) العادية(،كا 

خمسيف دينار، يترتب عمى المحكمة عند االدعاء باإلنكار أف تقرر إجراء تحقيؽ المضاىاة 
 كاالستكتاب كسماع الشيكد كأم عمؿ فني أك مخبرم

تقكـ المحكمة بتنظيـ محضر تبيف فيو حالة الكثيقة كأكصافيا يكقعو قضاة الجمسة مع     
بانتداب أحد القضاة لئلشراؼ عمى معاممة التحقيؽ كاالستكتاب كسماع  الكاتب،تقـك المحكمة

 الشيكد.

ذا لـ يتفقا تأمر      تطمب المحكمة مف الفريقيف انتداب خبير أك أكثر لمقياـ بالميمة السابقة،كا 
المحكمة بالقياـ باالنتخاب، كالخبراء الذيف تنتخبيـ يسرم عمييـ أحكاـ رد القضاة،يتـ تعييف مكعد 

مباشرة التحقيؽ،كتأمر المحكمة بتسميـ المستند إلى قمـ المحكمة بعد تنظيـ كتكقيع ل
المحضر،يجتمع الخبراء في المكاف كالزماف الذم عينتو المحكمة اك القاضي المنتدب كيتـ مباشرة 
التحقيؽ كالمضاىاة بحضكر القاضي كاألطراؼ،عمى الخصـ أف يعد األكراؽ التي يدعي أنيا 

يؽ كالمضاىاة كيجمبيا لمخبراء،فإذا عجز عف إحضارىا تكلى القاضي طمبيا بالطرؽ صالحة لمتحق
ذا تعذر نقؿ األكراؽ إلى مكاف كزماف االجتماع ينتقؿ القاضي كاألطراؼ إلى مكانيا.  الرسمية،كا 

ذا تعذر الحصكؿ عمى األكراؽ التي تعد أساسا لمتحقيؽ كالمضاىاة،أك لـ تكف كافية تمؾ      كا 
يستكتب المنكر عبارات يممييا عميو الخبراء، ثـ تتـ المقارنة مع ما تـ كتابتو بخط السند األكراؽ 

كتكقيعو، ك يجكز لمخبراء االستماع إلفادات مف ذكر أنيـ رأكا المنكر كىك يكتب أك يضع تكقيعو 
 عمى السند.

                                                           
 ( مف قانكف اصكؿ المحاكمات المدني األردني ?@-??انظر المكاد )125
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 األكراؽ الصالحة لممضاىاة A 126كقد حدد المشرع األردني

 فاف عمييا، لتككف أساسا مقياسا لمتحقيؽ كالمضاىاةالسندات التي اتفؽ الطر  .8
ه أك ختمو أك ؤ األكراؽ الرسمية التي كتبيا المنكر أكقاـ بكضع تكقيعو عمييا أك إمضا .9

 بصمة إصبعو أماـ مكظؼ عاـ أك أماـ المحكمة. 
األكراؽ التي كتبيا أك كقع عمييا أك ختميا أك كضع بصمتو عمييا خارج الدكائر الحككمية  .:

 المحاكـ أك كاتب العدؿ بأنيا لو. إحدلكاعترؼ أماـ 
 األكراؽ الرسمية التي كتبيا أك أمضاىا كىك يشغؿ كظيفة مف كظائؼ الدكلة.  .;
القاضي المنتدب كالخبراء أف  السندات العادية كالكثائؽ األخرل التي يعترؼ المنكر بحضكر .>

 الخط المكجكد عمييا أك البصمة أك الختـ ىك لو.

يقكـ الخبراء بتنظيـ تقرير يتـ ذكر جميع اإلجراءات المتبعة كيقرركف ما إذا كاف الخط         
أك اإلمضاء لممنكر أـ ال،مع ذكر األسباب،ثـ يكقعكنو مع القاضي المنتدب كيتـ رفعو مع 

ازع عميو لممحكمة،بعد تقديـ التقرير لممحكمة يبمغ كؿ مف الطرفيف نسخة منو،ثـ المستند المتن
يتمى عمنا في الجمسة،كلممحكمة مف تمقاء نفسيا أك بناء عمى طمب مف الخصكـ استدعاء الخبير 
أك الخبراء لممناقشة،كليا أف تقرر إعادة التقرير إلكماؿ النقص اك إعادة الميمة لخبراء آخريف يتـ 

عمى مبرز السند الذم أنكر فيو الخط أك التكقيع أف يدفع سمفا ما يكفي لنفقات التحقيؽ ك ابيـ،انتخ
 .كالمضاىاة،ك لممحكمة أف تأمر أم فريؽ إلبراز مستندات ترل أنيا ضركرية لمفصؿ في الدعكل

 127أما بالنسبة لمقانون المصري :

الحضكر أماـ القاضي في المكعد يتـ تكميؼ قمـ الكتاب الخبير أك الخبراء المعينيف        
المحدد إلجراء التحقيؽ،كيتـ إعبلف الحكـ الصادر بإجراء التحقيؽ إلى مف لـ يحضر مف 
،كيتعيف عمى الخبراء كالخصكـ الحضكر أماـ القاضي في المكعد المحدد،حتى يقدـ  الخصـك

ذا تخمؼ ال خصـ المكمؼ الخصكـ أكراؽ المضاىاة كاالتفاؽ عمى ما يصمح منيا لممضاىاة،كا 

                                                           
 مف قانكف اصكؿ المحاكمات المدني  االردني 8@المادة 126

 (?;-1:) د انظر قانكف اإلثبات المصرم المكا127
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باإلثبات بغير عذر يجكز لممحكمة إسقاط حقو باإلثبات،أما إذا تخمؼ خصمو جاز اعتبار 
 األكراؽ المقدمة صالحة لممضاىاة.

A كقد حدد المشرع المصرم األكراؽ الجائزة لممضاىاة كىي 

 الخط أك اإلمضاء أك الختـ أك بصمة اإلصبع المكجكد عمى األكراؽ الرسمية. .8
 عترؼ الخصـ بصحتو مف الكرقة المقضي بتحقيقيا.الجزء الذم ي .9
 األكراؽ التي بخطو أك إمضاءه أك تكقيعو أك بصمة إصبعو أماـ القاضي . .:

فتعد ىذه األكراؽ أساسنا لممضاىاة بدكف اتفاؽ الخصكـ،ثـ يكقع عمى ىذه األكراؽ الخبير     
كراؽ كيقكـ بعممية كالخصكـ كالقاضي المنتدب ككاتب المحكمة،ثـ يتسمـ الخبير ىذه األ

المضاىاة،كاليشترط كجكد القاضي المنتدب عند قياـ الخبير بميمة اإلجراء،بؿ يجكز منحو أجبل 
 لمقياـ بعممية اإلجراء.

أك أكثر،فيتبيف  امف قانكف اإلثبات المصرم فإف المحكمة تعيف خبيرن  9:حسب نص المادة      
 مشرعافخؿ لؤلطراؼ في ذلؾ كما نص المف النص أف تعييف الخبراء يتـ مف قبؿ المحكمة،كال د

ك يترككف لممحكمة أمر اختيارىـ أاألردني كالعراقي  A يتـ تعييف الخبراء بكاسطة اتفاؽ الخصكـ 
 .128كتعيينيـ

ىي ثبلثة كالمصرم ف الفمسطيني أف األكراؽ التي تقبؿ المضاىاة في القانك نستنتج مما سبق    
أنكاع، أما القانكف األردني فذكر خمسة أنكاع، كلكف ىي ذاتيا المذككرة في القانكف الفمسطيني 

 كلكف ذكرىا بالتفصيؿ.

أف التشريعات العربية الثبلث ال اختبلؼ بينيا في اإلجراءات المتبعة A  نستنتج مما سبق    
جعؿ لممحكمة قرار تعييف الخبراء،بينما ترؾ القانكف  القانكف المصرمعند المضاىاة، فقط 

 الفمسطيني كاألردني ذلؾ  لمخصكـ، فإذا لـ يتـ االتفاؽ بينيـ تختار المحكمة الخبراء .

 

 
                                                           

 =91،ص9،9188القانكف المدني،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف ،طمراد محمكد الشنيكات،اإلثبات بالمعاينة كالخبرة في 128
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 بعد االنتياء من إجراءات المضاىاة :

بعد إنياء الخبراء ميمتيـ يقكمكف بتنظيـ تقرير يتـ كتابة جميع اإلجراءات التي قامكا بيا،ك       
إعطاء رأييـ في تمؾ المسألة بكضكح،مع التسبيب كالتعميؿ،ثـ يتـ تكقيع التقرير أك المحضر مف 

بنسخ  قبؿ الخبراء كالقاضي المنتدب كيرفع إلى المحكمة، كيتـ تبميغ الخصكـ بو كتزكيدىـ
منو،كقد تدعك المحكمة الخبير لممناقشة أك إعادة الميمة،كقد تأمر بإعادة اإلجراءات بكاسطة 
فريؽ خبراء آخريف ، كتقرير الخبير  الذم ال يجـز نفيا أك إيجابا ال يقيد المحكمة،كليا المجكء إلى 

 . 129أساليب أخرل في إثبات الدعكل

 ثانًيا : سماع الشيود 

 A  يقصد بسماع الشيود

سماع أقكاؿ الشيكد فيما يخص حصكؿ الكتابة أك التكقيع أك الختـ أك البصمة عمى السند       
 .130المتنازع عميو فيما يخص نسبتو إلى صاحبو

أجاز القانكف إثبات حصكؿ التكقيع أك الخط أك البصمة أك اإلمضاء بشيادة الشيكد؛ألنيا       
لشخص الذم نسب إليو أنو كقعو بإمضائو أك بصمتو كاقعة مادية كىي صدكر السند العرفي مف ا

 .131أك ختمو أك كتبو بخطو،ميما بمغت قيمة السند

مف قانكف البينات الفمسطيني السابقة الذكر عمى طرؽ تحقيؽ الخطكط  1;نصت المادة        
 تسمع شيادة الشيكد فيما -8نو A"أمف القانكف ذاتو عمى  1>كمنيا سماع الشيكد،كنصت المادة 

ك البصمة عمى السند المقتضى تحقيقو ممف أك الختـ أيتعمؽ بإثبات حصكؿ الكتابة اك اإلمضاء 
 يراعى في ىذا الشأف القكاعد المقررة لشيادة الشيكد في ىذا القانكف" .-9نسب إليو،

                                                           
 @91غازم مبارؾ الذنيبات،المرجع السابؽ،ص129
، عثماف    <:8،ص ;،ط9189عباس العبكدم،شرح أحكاـ قانكف البينات دراسة مقارنة،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ، عماف،130

 :81التكركرم،المرجع السابؽ،ص
 <99الكىاب حاج طالب، المرجع السابؽ،صمحمد بف عبد 131
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تسمع شيادة الشيكد فقط إلثبات حصكؿ الكتابة أك اإلمضاء أك الختـ مف الشخص المنسكب    
ىد يشيد عمى رؤية مف قاـ بالكتابة أك التكقيع، كال عبلقة لو بالشيادة عمى حصكؿ إليو،فالشا

 ك الكثيقة.أالتصرؼ المدكف بالسند 

مف قانكف أصكؿ المحاكمات األردني المعدؿ طرؽ التحقيؽ كىيA  ??كنصت المادة         
لكسائؿ حسبما ك بإحدل ىذه اأك مخبرم أالمضاىاة كاالستكتاب كسماع الشيكد كأم عمؿ فني 

تككف عميو الحالة،فيي ذكرت سماع الشيكد كطريقة مف طرؽ التحقيؽ،كلـ يكجد نص صريح 
كعمؿ مف  >@يكضح محؿ كقكع الشيادة كما فعؿ القانكف الفمسطيني،كلكف ذكرىا في المادة 

 أعماؿ الخبير، كسيتـ الحديث عنيا الحقنا .

عمى طرؽ التحقيؽ،كذكرت سماع الشيكد مف قانكف اإلثبات المصرم  1:كنصت المادة       
مف القانكف ذاتو عمى A "ال تسمع شيادة الشيكد إال  9;كطريقة مف طرؽ التحقيؽ،كنصت المادة 

فيما يتعمؽ بإثبات حصكؿ الكتابة أك اإلمضاء أك الختـ أك بصمة اإلصبع عمى المحرر 
مقررة في الفصؿ الخاص المقتضى تحقيقو ممف نسبت إليو،كتراعى في ىذه الحالة القكاعد ال

بشيادة الشيكد"،فالشيادة فقط تسمع بحصكؿ الكتابة أك اإلمضاء،فبل يجكز أف يتعداىا إلى إثبات 
 التصرؼ القانكني.

مف قانكف المرافعات القديـ الذم جرل  1<9) إف المادة :132قضت محكمة النقض المصرية     
لشيكد إال فيما يتعمؽ بإثبات حصكؿ التحقيؽ كقت سريانو،إذ نصت عمى أنو ال تسمع شيادة ا

الكتابة أك اإلمضاء أك الختـ عمى الكرقة المقتضى تحقيؽ صدكرىا ممف نسبت إليو ال في 
المشاركة المتعمقة بيا،جاء نصيا صريحا في عدـ جكاز سماع شيادة الشيكد إال فيما يتعمؽ 

إثبات الديف أك التخالص بإثبات كاقعة الكتابة أك التكقيع عمى الكرقة مكضكع التحقيؽ دكف 
 .133المدكف بيذه الكرقة(

ك أك التكقيع أك الختـ أأف سماع الشيكد فقط إلثبات حصكؿ الكتابة نستنتج مما سبق   
أف المشرعيف الفمسطيني  وترى الباحثةلمقكاعد العامة لئلثبات، االبصمة،كىذا يعد احترامن 

                                                           
 >;@8\:\?جمسة -ؽ;8سنة  8>طعف رقـ 132
 :>9عبد الحكـ فكدة،المرجع السابؽ،ص133
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ك أكقكع الشيادة؛حتى ال يحدث خمط  كالمصرم كانا مكفقيف في اختيار النص الصريح عمى محؿ
سكء فيـ حكؿ سماع الشيادة في ىذه الحالة، كندعك المشرع األردني االقتداء بالمشرعيف 

 الفمسطيني كالمصرم .

 الخبير وسماع الشيود 

الخبرة تحتاج إلى تكافر صفتيف كىماAالمعرفة كالدراية العممية كالفنية،كتتطمب ربط النتائج       
مع بعضيا البعض،فينا تكمف الحاجة الممحة لسماع الشيكد،كمعرفة بعض المسائؿ الغامضة 

 كالربط بيف الكقائع.

أقكاؿ  -بغير يميف -يسمع الخبير -9مف قانكف البينات الفمسطيني A"  =<8نصت المادة     
 مف يحضرىـ الخصـك أك مف يرل ىك سماع أقكاليـ إذا كاف الحكـ قد أمر لو بذلؾ"

مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدني األردني A" لمخبراء أف يستمعكا  >@نصت المادة          
كىك إلى إفادات مف ذكر ليـ أنيـ رأكا المنكر كىك يكتب الكثيقة أك السند المنكر أك شاىدكه 

يضع إمضاءه عميو  كىك يختمو بختمو أك ببصمة إصبعو كالى كؿ مف يعتقد أف لو عمما بحقيقة 
الحاؿ كيدكنكا إفادتيـ في محضر خاص يحفظ لبلستئناس بو عند إبداء الرأم في صحة الخط أك 

 الختـ أك التكقيع أك البصمة".

مف قانكف المرافعات عمى  ?9:مف قانكف اإلثبات المصرم، كالمادة  =;8كذكرت المادة       
قضت  ك كما جكاز اإلذف لمخبير بسماع الشيكد دكف تحميؼ اليميف،أم عمى سبيؿ االستدالؿ،

محكمة النقض بأنو A ) في كؿ الحاالت ال يجكز لمخبير بأف يبني تقريره عمى مجرد أقكاؿ 
ال تثريب عمى المحكمة إذا اتخذت مف أقكاؿ الشيكد الذيف سمعيـ الخبير بغير حمؼ الشيكد،لكف 

يميف ضمف قرائف أخرل،كتثبت عمى مجمكع ىذه القرائف قضاءىا في الدعكل(،كسمح القانكف 
مف قانكف الخبرة الككيتي،أما القانكف المغربي لـ  88الككيتي لمخبير بسماع الشيكد في المادة 

 . 134ماع الشيكد،ألف الشيادة ال تككف إال أماـ جية قضائيةيسمح لمخبير بس

                                                           
 <;9-=;9غازم مبارؾ الذنيبات،المرجع السابؽ،ص134
قانكف أصكؿ مف  >@( عمى المادة <;9عمؽ الدكتكر غازم مبارؾ الذنيبات في كتابو الخبرة الفنية في إثبات التزكير في الصفحة )-

المحاكمات األردني قائبلن A" كىنا نجد أف ىذا المكقؼ لممشرع األردني ىك مف القصكر كسكء الفيـ إلى حد يثير الشفقة،إذ يطمب مف 
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 ثالثًا :المضاىاة وسماع الشيود مًعا

مف قانكف البينات  ??مف قانكف البينات الفمسطيني،كالمادة  1;ذكرت المادة      
مف قانكف اإلثبات المصرم طرؽ التحقيؽ،كذكرت المضاىاة كسماع  1:األردني،كالمادة 
 قة مف طرؽ التحقيؽ.الشيكد معنا كطري

يحؽ لممحكمة المجكء إلى التحقيؽ عف طريؽ المضاىاة كشيادة الشيكد معنا،فإذا تـ        
التحقيؽ بالطريقتيف ككانت النتيجة فييما متفقة فيمكف لمقاضي األخذ بالنتيجة متى اطمئف 

داىما عمى ليا،أما إذا جاءت النتيجة متعارضة،فاف القاضي يكازف بيف النتيجتيف،كيرجح إح
األخرل،فيأخذ بالنتيجة األقرب لمكاقع كالحقيقة،كيجب عمى القاضي معاينة السند 
بنفسو،لمكقكؼ عمى مدل صحتو، فالقاضي يعد الخبير األعمى،كالعبرة بتقديره،كال يخضع 

 .135لرقابة محكمة أعمى ما دامت األسباب التي ككف حكمو بناءن عمييا صحيحة ككافية

 

                                                                                                                                                                      

الخبير إف يقـك بما يجب عمى المحكمة القياـ بو في التثبت مف صحة اإلمضاء عف طريؽ الشيكد،كما أف في ىذا خركج عف كؿ 
في التشريعات المقارنة إذ أف إثبات صحة السندات بكاسطة الشيكد ليس مف عمؿ الخبير إنما أتيح لمخبير سماع  األصكؿ المستقرة

مع قكؿ الدكتكر غازم كىي انو في صفحة سابقة تحدث عف  وال يتفق الباحثالشيكد كالخصكـ لمساعدتو في فيـ بعض الظركؼ .."  
A )...كيدكنكا  >@سماع الشيكد عمى سبيؿ االستدالؿ،ككذلؾ القانكف األردني في المادة القانكف المصرم كالككيتي في السماح لمخبير ب

إفادتيـ في محضر خاص يحفظ لبلستئناس بو عند إبداء الرأم في صحة الخط اك الختـ اك التكقيع اك البصمة(،أم ذكرت في نياية 
خبير ىنا لـ يقـ بالتثبت بصحة السندات الذم ىك مف المادة انو يكضع في محضر عمى سبيؿ االستئناس عند إبداء الرأم،فال

ا قد  اختصاص المحكمة، كىك لـ يتعدل حدكد اختصاصو،فيك بضع ما سمعو في المحضر كالمحكمة ليا أف تأخذ بو اك ال،كىك أيضن
كتأكيؿ ،كأكبر دليؿ يأخذ بو اك ال ،فالنص لـ يتيح لمخبراء التعدم عمى اختصاصات المحكمة،ىك نص كاضح كليس بحاجة إلى تفسير 

عمى ذلؾ قكؿ محكمة التمييز األردنية A" حيث أف الخبير لـ يستكتب المنكر كلـ يتمكف مف إجراء= =المضاىاة بسبب عدـ كجكد أكراؽ 
حجة صالحة لممضاىاة فانو ال يحؽ لو استماع إفادات مف رأكا كتابة السند كالتكقيع عميو كال يمكف االعتماد عمى مثؿ ىذه اإلفادات ك

مستقمة إلثبات التكقيع "،كىذا القكؿ لممحكمة تـ ذكره أيضا في كتاب الدكتكر غازم،فيدؿ ىذا القكؿ عمى أف دكر الخبير أكال كاخرنا  
ذا لـ يقـ بيذا الدكر ال يحؽ لو االستماع إلفادات الشيكد،فعميو أكال القياـ بإجراء المضاىاة كىك دكره األساسي ثـ  إجراء المضاىاة،كا 

لو سماع الشيكد،كىذا يدؿ عمى أف سماع الشيكد فقط لبلستدالؿ مف اجؿ إيضاح كفيـ بعض األمكر التي تكصؿ إلييا مف خبلؿ  يحؽ
 =كيؤكد أف التشريع >@المضاىاة،كقكؿ المحكمة بأنو ال يمكف االعتماد عمى اإلفادات كحجة مستقمة إلثبات التكقيع،يؤكد نص المادة 

رم كغيره في استخداميا فقط لبلستدالؿ،كلك انو غير ذلؾ ألخذ باإلفادات كحجة لئلثبات دكف المضاىاة األردني مثؿ التشريع المص=
 في ىذه الحالة

 ?99محمد بف عبد الكىاب حاج طالب، المرجع السابؽ،ص135
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 انخطٕطححمٛك ثز انًخزحب عهٗ انحكى فٙ دعٕٖ انفزع انثانث : األ

اتفقت التشريعات الثبلث الفمسطيني كاألردني كالمصرم عمى أنو يترتب عمى الحكـ في      
 الخطكط عدة أمكر،كيترتب عمييا آثار كىي  A تحقيؽ دعكل 

 أواًل :ثبوت صحة السند 

العرفي،أم يستعيد قكتو أم عدـ صحة اإلنكار،يترتب عمى ذلؾ ثبكت حجية السند       
الثبكتية،كيكتسب بشكؿ مؤقت قكة السند الرسمي بالنسبة لصدكره ممف كقعو، كبالنسبة لسبلمتو 

 .136المادية،فبل يمكف في ىذه الحالة الطعف فيو إال عف طريؽ االدعاء بالتزكير

قيؽ نتيجة إباحة الطعف بالتزكير في السند العرفي بعد إجراء التح كىناؾ رأم آخر ينص عمى    
اإلنكار،يعد مس بحجية األمر المقضي بو،فيباح فقط  إذا تـ تناكؿ كقائع جديدة لـ يتـ تداكليا 
مف قبؿ، أك تكافر أدلة جديدة،ألف الطعف بالتزكير بعد التحقيؽ نتيحة اإلنكار غير مقبكؿ،ألنو 

ا لئلنكار الذم ثبت صحتو،فحينئذ ال يمكف الجمع بيف اإلنكار ك   .137التزكيريعتبر مناقضن

تحكـ المحكمة كفؽ القانكف الفمسطيني عمى المنكر ’كفي حالة ثبكت عدـ صحة اإلنكار،   
،كفي القانكف األردني  يحكـ عميو بغرامة ال تقؿ 138بغرامة ال تتجاكز مائتي دينار اك ما يعادليا

كألؼ جنيو  911، كفي القانكف المصرم يحكـ عميو بغرامة تتراكح ما بيف 139عف خمسيف دينار
جنيو،كالغرامة يحكـ بيا في حالة صحة السند كمو كليس بعضو،حتى يككف عبرة لغيره ممف 

 .140يسمككف طريؽ المماطمة كالكيد

دينار حتى تككف رادعة  911يجب عمى مشرعنا  فرض غرامة أكثر مف  وترى الباحثة أنو     
االنكار اك التزكير،  لمف تسكؿ لو نفسو المماطمة كالكيد، كمف اجؿ ضماف جدية سمكؾ طريؽ

 ألنو يعطؿ الفصؿ في الدعكل كيكقؼ صبلحية المحرر.

                                                           
  1@8،ص>911عباس العبكدم، شرح أحكاـ قانكف اإلثبات المدني، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع،عماف،136
 :<سميماف الدرعاكم،المرجع السابؽ،صداكد 137
 مف قانكف البينات الفمسطيني ?>انظر المادة 138
 1@8عباس العبكدم، المرجع اعبله،ص139
 @99محمد بف عبد الكىاب حاج طالب، المرجع السابؽ،ص140
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الحكـ بالغرامة كاجب عمى المحكمة كليس سمطة تقديرية؛ألنيا مقررة لمصمحة الدكلة؛ألف    
 .141المنكر أخؿ بحرمة القضاء،كىدفو كاف تعطيؿ سير الدعكل

تو سكاء مادية أـ أدبية،بشرط إثبات كيحؽ لممتضرر المطالبة بالتعكيض عف األضرار التي لحق  
 .142الضرر الذم أصابو،حتى كلك حكـ عمى المنكر بالغرامة

كيجب التنبيو أنو في حاؿ الحكـ بصحة السند العرفي ممف نسبو إليو،يككف قاصرنا عمى صحة   
 الخط أك التكقيع أك اإلمضاء أك البصمة،كال يترتب عميو صحة التصرؼ المدكف فيو .

 ،بصحة التكقيع يمنع صاحبو مف المنازعة في صحة تكقيعو بطريؽ الدعكل أك الدفعكالقضاء    
A" دعكل صحة التكقيع ىي الكجو المقابؿ لدعكل 143حيث قضت محكمة النقض المصرية 

التزكير ككبلىما مف دعاكل تحقيؽ الخطكط ككبلىما يتسع لبحث ما إذا كاف كقع عبث بصمب 
ك إضافة كبحث ما إذا كاف التكقيع قد اختمس عمى بياض المحرر بعد تكقيعو بكشط أك محك أ

ألف إنشاء محرر كاذب فكؽ تكقيع صحيح أك تغيير البيانات يتساكل في آثره مع عدـ صحة 
التكقيع ككبلىما مكجب لمحكـ برد كبطبلف الكرقة كمانع مف صدكر الحكـ بصحة تكقيعيا فإذا لـ 

د أكجو التزكير كقضي ضده بصحة التكقيع يتمسؾ المدعى عميو في دعكل صحة التكقيع بأح
عمى الكرقة فإف ذلؾ يمنعو مف المنازعة في صحة تكقيعو عمى الكرقة سكاء عف طريؽ رفع 

 .دعكل جديدة أك عف طريؽ إبداء دفع"

 ثانًيا :ثبوت صحة االدعاء باإلنكار 

في ىذه الحالة يتـ استبعاد السند العرفي الذم تـ إنكاره؛فيك يفقد حجتو النيائية في           
 اإلثبات لعدـ صبلحيتو .

كصدكر الحكـ بعدـ صحة الكرقة ال يعني بطبلف التصرؼ المدكف فييا، بؿ يمكف         
 -8البينات الفمسطيني A" مف قانكف :>المجكء ألدلة أخرل يجيز القانكف إثباتو بيا، نصت المادة 

ك بعدـ صحتو أك بسقكط الحؽ في إثبات صحتو تستمر في أإذا قضت المحكمة بصحة السند 

                                                           
 1@8عباس العبكدم، المرجع اعبله، ص141
 1@8عبكدم، المرجع اعبله،ص، كانظر عباس ال@99محمد بف عبد الكىاب حاج طالب،المرجع السابؽ ،ص142
 <911\:\=9ؽ جمسة  ><لسنة  ;><<طعف رقـ  143
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مف قانكف اإلثبات المصرم A" إذا قضت  ;;نظر مكضكع الدعكل " ،ك كذلؾ نصت المادة 
ك قضت بسقكط الحؽ في إثبات صحتو أخذت في نظر أك برده أالمحكمة بصحة المحرر 

 .144مكضكع الدعكل في الحاؿ أك حددت لنظره أقرب جمسة " 

كعمى المحكمة في ىذه الحالة إرساؿ السند الذم كقع عميو الطعف إلى النيابة؛ التخاذ    
 .145اإلجراءات الجزائية

 ثالثًا :رجوع المنكر عن إنكاره

ه قبؿ إتماـ المضاىاة أك سماع الشيكد يكقؼ السير في إجراءات إذا تراجع المنكر عف إنكار     
التحقيؽ،كتقرر المحكمة  صحة السند المطعكف فيو، كفي ىذه الحالة ال يتعرض المنكر 

 .146لمغرامة،إال إذا ثبت أف اإلنكار حصؿ بقصد المماطمة كعرقمة سير الدعكل

ت الدعكل كىي تنازؿ المطعكف يمكف لممحكمة كقؼ السير في إجراءا وىناك حالة أخرى    
مف قانكف البينات الفمسطيني أجازت لممطعكف ضده  ==ضده باإلنكار عف التمسؾ بالسند،المادة 

 .147في حالة التزكير التنازؿ عف التمسؾ بالسند، كقياسا عمييا يجكز في حالة اإلنكار

 

 

 

 

 

 

                                                           
 9:1محمد بف عبد الكىاب حاج طالب، المرجع السابؽ،ص144
عباس العبكدم، شرح أحكاـ قانكف اإلثبات المدني، دار الثقافة  يرجع إلى ات الفمسطيني، ك ( مف قانكف البين9\:>المادة) يرجع إلى 145

 1@8،ص>911لمنشر كالتكزيع،عماف،

، كانظر ، عباس العبكدم، شرح أحكاـ قانكف اإلثبات المدني، دار الثقافة لمنشر ;<داكد سميماف الدرعاكم،المرجع السابؽ،ص146
 1@8،ص >911كالتكزيع،عماف،
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 انفظم انثاَٙ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اًلدعاء بانخشٔٚز

يقة،يرد عمى الكقائع كالبيانات المدكنة بالسند،الذم يحتج بو اتجاه يعد التزكير تحريفنا مفتعبلن لمحق
الغير،كينجـ عنو ضرر مادم أك معنكم أك اجتماعي، كالتزكير نكعاف A تزكير مادم كىك تغيير 
الحقيقة بطريقة مادية بإدخاؿ التغيير عمى السند بالحذؼ كالزيادة،كيمكف إدراكو بالعيف أك 

تغيير لمحقيقة بطريقة معنكية،يككف التغيير في المضمكف كالمعنى،كال بالحس،كتزكير معنكم كىك 
             .148يتـ إدراكو بالحس

كاالدعاء بالتزكير نقصد بو المدني،كليس التزكير الجنائي،الذم ييدؼ إلى عقاب مرتكب      
دليؿ إثبات جريمة التزكير كشركاؤه،كالتزكير المدني ىك الذم ييدؼ إلى استبعاد السند المزكر ك

 .149كىدـ حجيتو في إثبات التصرؼ القانكني.

يتـ االدعاء بالتزكير المدني مف خبلؿ ادعاء تزكير أصمي أك فرعي،األصمي يككف         
عندما يخشى أحد الخصـك أف يحتج عميو بكرقة أك سند مزكر في المستقبؿ،أما الفرعي فيك 
منصب عمى السند المقدـ كدليؿ إثبات في دعكل مدنية قائمة، كيككف االدعاء بالتزكير باستدعاء 

تقدـ لممحكمة،كيجب أف يبيف مكاضع التزكير،كاالدعاء بالتزكير ال يكقؼ إجراءات  أك الئحة
التنفيذ،ال يكقؼ التنفيذ إال بصدكر قرار مف المحكمة المختصة بنظر الدعكل بكقؼ التنفيذ،كيتـ 

 .150مف خبلؿ تقديـ طمب خاص لممحكمة

                                                           
 >@-;@نكاؼ ممدكح الرقاد،المرجع السابؽ ،ص148
 @:8،ص;،ط9189لمنشر كالتكزيع ، عماف،عباس العبكدم،شرح أحكاـ قانكف البينات دراسة مقارنة،دار الثقافة 149
عميا،جامعة محمد سمير صالح خضر،رسالة ماجستير بعنكاف A"إنكار الديف في السندات المتعمقة بالنقكد كفقا ألحكاـ قانكف التنفيذ"،كمية الدراسات ال150

 >>-;>،ص;918النجاح،نابمس،



61 
 

ي تقع عمى غير السند،فإذا انتفت فيقع التزكير عمى السند،فبل يعد تزكيرا تغيير الحقيقة الت      
نما يعد ذلؾ جريمة أخرل كشيادة الزكر أك يميف  صفة السند أك المحرر ال نككف أماـ تزكير،كا 

 .151كاذبة أك غيرىا حسب الحالة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
بالتزكير في المكاد المدنية كالتجارية دراسة مقارنة"،كمية الحقكؽ، جامعة رشاد حمدم عكدة اهلل زعرب،رسالة ماجستير بعنكافA"االدعاء 151

 ;،ص<918االزىر،غزة،
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جراءاتو  سيتم تقسيم الفصل إلى مبحثين: المبحث األول : مفيوم االدعاء بالتزوير وا 

 المبحث الثاني : الحكم الفاصل في االدعاء بالتزوير وطرق الطعن فيو  

 انًبحث األٔل

 اًلدعاء بانخشٔٚز ٔاجزاءاحّ ياْٛت

A تعريؼ االدعاء بالتزكير 

ىك مجمكعة اإلجراءات التي نص عمييا القانكف،إلثبات صحة أك عدـ صحة السندات،فيك     
يشبو تحقيؽ الخطكط، فكبلىما ييدفاف إلى تقرير صحة أك عدـ صحة  السندات،لكي يتـ قبكليا 

 . 152أك استبعادىا في اإلثبات

 A سيتـ تقسيـ ىذا المبحث إلى 

  المطمب األكؿ A مفيـك االدعاء بالتزكير

 المطمب الثاني A إجراءات االدعاء بالتزكير 

 انًطهب األٔل :

 يفٕٓو اًلدعاء بانخشٔٚز

ىك عبارة عف مجمكعة اإلجراءات التي نص عمييا القانكف،تيدؼ إلى تقرير صحة اك عدـ      
 .صحة السند في اإلثبات،فيك يشبو تحقيؽ الخطكط

 A سيتـ تقسـ المطمب إلى  ثبلثة فركع كىي 

 األكؿ A تعريؼ االدعاء بالتزكير.الفرع 

 الفرع الثاني Aأنكاع التزكير.

  الفرع الثالثA البيانات التي يجكز الطعف فييا بالتزكير .
                                                           

 ;81عثماف التكركرم،المرجع السابؽ،ص152
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 الفرع الرابع A الطرؽ الكفيمة لمطعف بالتزكير  

 

 انفزع األٔل:حعزٚف اًلدعاء بانخشٔٚز ٔيحهّ

 أواًل : تعريف التزوير 

 التعريف المغوي -8

كىرى     A أم زخرفو كمكىو،كالشيادة كنحكىاA حكـ بأنيا زكر،قاؿ عميو زكرنا كعميو كذا ككذاA مف زى
نسب إليو شيئنا كذبنا كزكرنا،كمنو زكر إمضاءه كتكقيعو

153. 

 A التعريف االصطالحي -9

ك كثيقة،بإحدل الطرؽ المادية أيعرفو البعض A"ىك تغيير الحقيقة بقصد الغش في سند     
 .154ك بشخص مف األشخاص"أأنو إحداث ضرر بالمصمحة العامة كالمعنكية،تغييرنا مف ش

كيعرفو البعض A"تحريؼ مفتعؿ لمحقيقة، يرد عمى الكقائع كالبيانات المدكنة بالسند،الذم     
 .155يحتج بو اتجاه الغير،كينجـ عنو ضرر مادم أك معنكم أك اجتماعي"

كيعرؼ بأنو A" عممية مادية أك صكرة مف صكر الكذب يقـك بيا األشخاص بغرض تغيير      
الحقيقة في المحررات الرسمية أك العرفية، بإحدل الطرؽ المحددة في القانكف، كمف شأنو الحاؽ 
الضرر بالحقكؽ أك المراكز القانكنية ألحد أك بعض أطراؼ السند المحرر محؿ االدعاء بالتزكير 

نو يقـك بإضافة أر ىك الذم يمارس كينشئ كقائع الفعؿ المادم لجريمة التزكير، أم ،فالمزك 
 156ك إنقاص ما كاف كاردنا فيو "أكتابات لممحرر ليست منو 

                                                           
 =1;،ص9<@8، القاىرة، بدكف دار نشر،9، ط 8المعجـ الكسيط، ج153
 @:8،ص;،ط9189يع ، عماف،عباس العبكدم،شرح أحكاـ قانكف البينات دراسة مقارنة،دار الثقافة لمنشر كالتكز 154
 ;@نكاؼ ممدكح الرقاد،المرجع السابؽ ،ص155
-مدبكع المية،عيسى نبيمك، رسالة ماجستير بعنكاف ؾ" دعكل التزكير الفرعية" ،كمية الحقكؽ،جامعة عبد الرحمف ميرة156

 <،ص<918بجاية،الجزائر،
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كيعرؼ بأنو A"ىك تغيير الحقيقة في سند أك محرر بإحدل الطرؽ التي ذكرىا القانكف،مف     
 . 157شأف ىذا التغيير إحداث ضرر لآلخريف"

دعاء بالتزكير بشكؿ عاـ A "ىك طمب أصمي أك عارض ييدؼ إلى إثبات تغيير الحقيقة كاال   
 .158ك معنكية"أفي الكتابة أك مغايرة مضمكف المحرر لمحقيقة سكاء كانت مغايرة مادية 

أف االدعاء بالتزكير ىك عبارة عف خطكات يجب إتباعيا إلثبات تزكير  نستنتج مما سبق   
 المحررات العرفية .المحررات الرسمية، أك 

 ثانًيا : محل االدعاء بالتزوير

االدعاء بالتزكير يرد عمى السندات الرسمية كالعرفية كما نص القانكف،بعكس اإلنكار الذم يرد    
 فقط عمى السندات العرفية .

فمحتكاه ىك الحقيقة التي يريد القانكف حمايتيا،كىك المكضكع الذم ،مكضكع التزكير السند ىك 
اينصب   .159عميو فعؿ التغيير،فإذا لـ تكتمؿ شركط السند ينتفي التزكير،ميما كاف التغيير كاضحن

ىناؾ حاالت خاصة بالسندات العرفية  ال يكفي فييا اإلنكار بؿ يجب سمكؾ االدعاء بالتزكير    
 A 160إذا أراد ىدـ حجية تمؾ السندات

ننا، فبل يستطيع إذا اعترؼ الخصـ بصحة صدكر السند العرفي منو صراحة اك ضم .8
 بعدىا سمكؾ طريؽ االنكار،ففي ىذه الحالة ليس أمامو إال أف يطعف بالسند بالتزكير.

إذا  صدر حكـ مف المحكمة بصحة نسبة المحرر لو  ،كادعى بحدكث تغيير مادم  .9
 كالكشط كالمحك أك اإلضافة،فعميو إتباع طريؽ االدعاء بالتزكير.

نو لـ يكقع عميو،فبل يمكف نفي صحة أا،كزعـ الخصـ إذا كاف التكقيع مصدقنا عميو رسمين  .3
 التكقيع إال بالطعف بالتزكير .

 

                                                           
 =رشاد حمدم عكدة اهلل زعرب،المرجع السابؽ،ص157
 ?-<ب، المرجع السابؽ،صرشاد حمدم عكدة اهلل زعر 158
 @9مصطفى يكسؼ،المرجع السابؽ،ص159
 >:9-::9محمد بف عبد الكىاب حاج طالب، المرجع السابؽ ،ص160
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 انفزع انثاَٙ : إَٔاع انخشٔٚز 

يقع التزكير في األكراؽ المكتكبة بطرؽ متعددة،منيا التزكير المعنكم،كىذا ال يقع إال في     
المحررات الرسمية،مثؿ االدعاء بأف المكظؼ العاـ قد حرر أك أثبت ما يخالؼ الحقيقة التي تمت 
في حضكره،ك التزكير المادم،مثؿ االدعاء بأف المحرر الذم صدر مف المكظؼ العاـ قد صدر 

 .161مف شخص آخر،أك تغيير أك إضافة أك إزالة جزء منو

 A أواًل : التزوير المادي

تعريفو A "ىك الذم ينصب عمى البناء المادم لممحرر المتمثؿ في الكتابة،أك  ىك تغيير      
الحقيقة بطريقة مادية،كىك ترؾ أثر بالمحرر تدركو عيف اإلنساف العادم أك الفني 

ظيره عبلمات مادية تدؿ عمى تشكيو المحرر منيا Aالكشط أك المتخصص"،حيث يتبيف مف م
 .162المحك أك تقميد خط الغير أك اصطناع المحرر بأكممو

 A 163طرؽ التزكير المادم

 كضع إمضاءات أك أختاـ أك بصمات مزكرة. .8
 تغيير المحررات أك األختاـ أك اإلمضاءات أك زيادة كممات. .9
 كضع أسماء أك صكر أشخاص آخريف مزكرة. .:
 تقميد في المحررات الرسمية.ال .;
 االصطناع في المحررات الرسمية. .>

 ثانًيا : التزوير المعنوي 

تعريفو A "تغيير الحقيقة بطريقة غير مادية،أم أنيا ال تترؾ أثرنا في المحرر تدركو العيف،أم     
 .164يتـ تغيير الحقيقة في معنى المحرر ال في مادتو كال شكمو"

 كىي 165Aيتـ التزكير المعنكم بثبلثة طرؽ 
                                                           

 @8نجيب احمد عبداهلل ثابت الجبمي،المرجع السابؽ،ص161
 1;كامؿ السعيد،المرجع السابؽ،ص162
 @>-9>عمي محمد قاسـ الطمي،المرجع السابؽ،ص163
 8;السابؽ،صكامؿ السعيد،المرجع 164
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 تغيير إقرار أكلي الشأف الذم كاف الغرض مف تحرير تمؾ السندات إدراجو فييا . .8
 جعؿ الكاقعة المزكرة في صكرة كاقعة صحيحة. .9
 جعؿ كاقعة غير معترؼ بيا في صكرة كاقعة معترؼ بيا. .:

الرسمية كالعرفية،األكراؽ الرسمية االدعاء بالتزكير يرد عمى األكراؽ نستنتج مما سبق أن     
يمكف تزكيرىا مادينا كمعنكينا،أما األكراؽ العرفية يتـ تزكيرىا مادينا فقط، كيككف التزكير مادينا إذا 
حصؿ أف االدعاء قد حصؿ فيو تغيير مادم أك إضافة أك إزالة ألجزاء منو بقصد الغش 

لرسمي قد حرره عمى ما يخالؼ الحقيقة كالخداع،كيككف التزكير معنكينا إذا حصؿ أف المكظؼ ا
 التي تمت في حضكره. 

 حاالت خاصة يتم فييا تغيير الحقيقة وال تعتبر تزوير:

 ، وىما :  166ىناك حالتان وفقا لرأي الفقو ال يمكن اعتبارىما تزوير    

  ىناA ف ال تعتبر ىذه الحالة بالتزكير؛ ألحالة تغيير الحقيقة في اإلقرارات الفردية
 الشخص ينسب لنفسو كيمـز نفسو بالتزامات،كيعتبر ىذا التغيير حؽ مف حقكقو.

  كىي أيضا ال تعتبر تزكيرنا،ألنيا تتـ باتفاؽ األطراؼ كلدييـ كسيمة Aالصكرية في العقكد
إلثبات عكسيا،بشرط أف  التغيير الذم حصؿ ال يتعمؽ بالمركز القانكني لمغير،ألنو لك 

  تعمؽ بالغير يعد تزكيرنا.
  فيك ينسب بيانات إلى نفسو A التغيير الذم يقكـ بو مف لو الحؽ في إثبات الكاقعة ابتداءن

كليس لغيره،باعتباره صاحب الحؽ في إثباتو،فبل يمس مركز غيره،لذلؾ ينعدـ 
 .167التزكير

 

 

 
                                                                                                                                                                      

 9=عمي محمد قاسـ الطمي، المرجع السابؽ،ص165
  ?رشاد حمدم عكدة اهلل زعرب،المرجع السابؽ،ص166
 ?:كامؿ السعيد،المرجع السابؽ،ص167
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 انفزع انثانث  :انبٛاَاث انخٙ ٚجٕس انطعٍ فٛٓا بانخشٔٚز

عند الحديث عف حجية السندات الرسمية في اإلثبات يجب أكال الحديث عف البيانات     
 168Aالمكجكدة في السندات الرسمية، تقسـ ىذه البيانات إلى نكعيف

بيانات مثبتة لوقائع تحقق الموظف العام بنفسو من حصوليا، وكان من سمطتو أن  .8
 A  يتحقق منيا،وىي نوعان

ف المكظؼ ذاتو،مثؿ A ذكر تاريخ كتابة كىي الكقائع التي تصدر م - أ
ثباتو لحضكر ذكم الشأف كالشيكد أمامو،كتبلكتو لمسند بعد  السند،كمكانو،كتكقيعو،كا 

 كتابتو،كاالستعانة بمترجـ إذا كاف مف ذكم الشأف ال يعرؼ العربية.
كالكقائع التي تصدر عف ذكم الشأف في حضكره كلو سمطة التحقؽ منيا، مثؿAتكقيعيـ  - ب

لسند كالتصريحات كاألقكاؿ التي تمت أمامو كرآىا بعينو كتسميـ مبمغ مف النقكد اك عمى ا
 مستندات .

بيانات مثبتة لوقائع صرح بيا ذوو الشأن أمام الموظف العام وليا عالقة مباشرة  .9
A مثاليا تصريح البائع أماـ المكظؼ أنو قبض الثمف مف المشترم، أك تصريح  بالسند

 ع،كفي ىذه الحالة الرسمية فقط تنحصر في التاريخ كالتكقيع.المشترم بتسمـ المبي
 169Aويجب التفرقة بين نوعين من البيانات 

كاقعة التقرير A أم أف المكظؼ العاـ يتمقى مف األطراؼ بيانات متعمقة بالمكضكع،  - أ
 كال يمكف إثبات عكسيا إال بالطعف بالتزكير، نظرا ألمانة كمكانة المكظؼ العاـ.

التقريرA أم إثبات المكظؼ العاـ المختص اإلقرار بالكاقعة التي تمت بيف صحة  - ب
المتعاقديف،كيعتبر لو حجية كاممة كالعقد نافذ في حؽ الكافة حتى يتـ إثبات التزكير، 

ثباتو بكافة طرؽ اإلثبات.  كبالمقابؿ يجكز التمسؾ بالعقد كا 
و حؽ مرتبط بالسند،كلكنو بيانات تمثؿ حجية بالنسبة لمغير Aكيقصد بالغير كؿ مف ل -:

ليس طرفنا في العقد،كال يتـ إىدار حجية السند الرسمي إال إذا طعف فيو بالتزكير،كالتفرقة 
 .170الكاردة بيف البيانات بيف أصحاب الشأف ىي ذاتيا ما ينطبؽ عمى الغير

                                                           
 @;-?;عثماف التكركرم،المرجع السابؽ،ص168
ني" ، كمية الحقكؽ،جامعة حبحاب ليندة، حمدم كردية،رسالة ماحستير بعنكاف A" الطعف في المحررات التكثيقية اماـ القضاء المد169

 89،ص:918بجاية ،الجزائر،-عبد الرحمف ميرة
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بما مف قانكف البينات الفمسطيني A"السندات الرسمية حجة عمى الكافة  88نصت المادة       
دكف فييا مف أمكر قاـ محررىا في حدكد ميمتو،أك كقعت مف ذكم الشأف في حضكره ما لـ 

 يثبت تزكرييا بالطرؽ المقررة قانكننا".

تككف األسناد الرسمية المنظمة حجة عمى  -8مف قانكف البينات األردني A" <نصت المادة       
كظؼ في حدكد اختصاصو أك كقعت مف الناس كافة بما دكف فييا مف أفعاؿ مادية قاـ بيا الم

أما ما كرد عمى  -9ذكم الشأف في حضكره كذلؾ ما لـ يتبيف تزكيرىا بالطرؽ المقررة قانكننا،
ا حتى يقكـ الدليؿ عمى ما يخالفو".  لساف ذكم الشأف مف بيانات فيعتبر صحيحن

ى الناس كافة مف قانكف اإلثبات المصرم A "المحررات الرسمية حجة عم 88نصت المادة      
بما دكف فييا مف أمكر قاـ محررىا في حدكد ميمتو،اك كقعت مف ذكم الشأف في حضكره ما لـ 

 يثبت تزكرييا بالطرؽ المقررة قانكننا".

يتبيف مف نصكص المكاد السابقة ، السند الرسمي يعد حجة عمى الناس كافة بما كرد فيو       
مكظؼ العاـ منيا بنفسو ال يمكف الطعف فييا إال مف بيانات،بالنسبة لمكقائع التي تحقؽ ال

بالتزكير، أم قياـ المكظؼ العاـ بتغيير الحقيقة كذكر كقائع عمى خبلؼ الحقيقة،أما بالنسبة 
لمنكع الثاني كىي الكقائع التي لـ تدخؿ ضمف تحقيؽ المكظؼ العاـ، فبل تتمتع بذات الحجية 

 .بالطرؽ القانكنية مثؿ يميف عدـ كذب االقرارالسابقة لمنكع األكؿ،كيمكف إثبات عكسيا 

مثاؿ A إذا أنكر الخصـ حصكؿ العقد أماـ المكظؼ العاـ فبل يسمح لو إثبات ذلؾ إال عف     
ال عقدنا صكرينا فمو طريؽ الطعف بالتزكير،أما إذا ادعى الغير أف العقد المدكف في السند لـ يكف إ

محكمة التمييز األردنية A) إف الككالة العدلية  التي  ، حيث قضتبالطرؽ القانكنية أف يثبت ذلؾ
بمكجبيا بيعت قطعة األرض مكضكع الدعكل ىي مف األسناد الرسمية كىي حجة عمى الناس 
كافة بما كرد الشأف في حضكره كذلؾ ما لـ يثبت تزكيرىا بالطرؽ القانكنية كفقا ألحكاـ المادة 

 .171السابعة مف قانكف البينات(

                                                                                                                                                                      
 :8حبحاب ليندة، حمدم كردية،المرجع السابؽ،ص170
 ?81،ص;،ط9189عباس العبكدم،شرح أحكاـ قانكف البينات دراسة مقارنة،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ، عماف،171
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نكع األكؿ ال يمكف إثبات عكسو إال بالطعف فيو بالتزكير؛ألنو مف عمؿ المكظؼ فال        
شخصينا كىك مسؤكؿ عف صحتو،كال يصح حتى تكجيو اليميف الحاسمة في ىذه الحالة،أك 
االستجكاب أك التمسؾ بمبدأ ثبكت الكتابة كغيرىا، أما النكع الثاني فيمكف إثبات عكسو بطرؽ 

كظؼ العاـ لـ يتأكد مف صحتو في حالة تحرير العقد،فيمكف إثبات اإلثبات األخرل؛ ألف الم
ثبات العتو كالسفو بقرار الحجر،كيمكف إثبات ما يخالؼ ما قرره الخصـك  القصر بشيادة الميبلد،كا 

،ألف المكظؼ المحرر لمسند في حالة اإلقرارمثؿ كرقة الضد كيميف عدـ كذب  القانكنيةبالطرؽ 
ف مثبل ليس مسؤكال عف صحة ىذا اإلقرار،إنما ىك مسؤكؿ فقط عف إثبات إقرار البائع بتسمـ الثم

اإلقرار الذم حصؿ أمامو،فمثبل إذا قرر البائع أنو لـ يحصؿ منو ىذا اإلقرار فعميو سمكؾ طريؽ 
 .172التزكير، أما إذا كاف إقراره صكريا فعميو إثبات ذلؾ بالطرؽ القانكنية

سائد لدل الكثير مف الناس بشأف السندات الرسمية انو ال أف االعتقاد النستنتج مما سبق       
يمكف الطعف فييا إال بالتزكير، ىك اعتقاد خاطئ، كيجب التمييز بيف نكعيف مف البيانات 
المكجكدة في تمؾ السندات، النكع األكؿ Aالبيانات التي تحقؽ منيا المكظؼ العاـ ال يمكف الطعف 

ر مف البيانات التي ال تدخؿ ضمف سمطة تحقيؽ المكظؼ فييا إال بالتزكير، أما النكع اآلخ
 .بالطرؽ القانكنيةفيمكف إثبات عكسيا 

 صور السندات الرسمية : 

تكدع مكاتب التكثيؽ أصؿ السند الرسمي لدييا كتعطي صكرنا لذكم الشأف ، فاألصؿ يحمؿ    
تكقيع ذكم الشأف كالمكثؽ،أما الصكرة فيي منقكلة عف األصؿ بكاسطة مكظؼ عاـ مختص، كال 
تحمؿ تكاقيع ذكم الشأف كليست ىي التي صدرت مف المكثؽ، كنظرنا النتشار الصكر الضكئية 

 ف المشرع ساكل بيف الصكرة الخطية كالضكئية ، كتكجد حالتاف Aإالتصكير فبكاسطة جياز 

حالة كجكد أصؿ السند الرسمي A األصؿ في حجية السند الرسمي أنيا قاصرة عمى  - أ
النسخة األصمية، كالمشرع لـ يفرؽ بيف الصكرة الخطية كالفكتكغرافية ما داـ أنيا 

يا مف أصؿ السند،كمجرد إنكار تستند لؤلصؿ كمطابقة لو،فالصكرة تستمد حجيت

                                                           
 ;99-:99احمد نشأت ،المرجع السابؽ،ص172
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مطابقة الصكرة لؤلصؿ يعد قرينة تكفي بتقديـ األصؿ دكف أدلة أخرل، ففي حالة 
 النزاع تأمر بمراجعة الصكرة عمى األصؿ .

 حالة عدـ كجكد أصؿ لمسند الرسمي A - ب
  يككف لمصكرة األكلى قكة األصؿ إذا صدرت عف مكظؼ عاـ مختص

 مطابقتيا لؤلصؿ .،ككاف مظيرىا ال يدعك لمشؾ في 
  يككف لمصكرة الخطية أك الفكتكغرافية المأخكذة مف الصكرة األكلى ذات

القكة، إذا صدرت عف مكظؼ عاـ مختص يصادؽ عمى مطابقتيا لؤلصؿ، 
كيجكز لكؿ مف الطرفيف مراجعة الصكرة عمى األكلى، كتتـ المراجعة في 

.  مكاجية الخصـك
 مكف االستئناس بيا تبعنا لمظركؼالصكرة المأخكذة عف الصكرة الثانية، ي 

 انفزع انزابع : انطزق انكفٛهت نهطعٍ بانخشٔٚز  

دفاع يرفع إلى القاضي لمفصؿ فيو كفقا  أك الدعكل ىي الكسيمة القانكنية لكؿ ذم ادعاء      
 .173ك الشرعية ألمقكاعد القانكنية 

يككف مدعي التزكير أمامو خيارافA إما أف يمجأ إلى الطريؽ الجنائي، فيقكـ بإببلغ       
السمطات المختصة بالتحقيؽ في الجرائـ، ثـ تقـك بالتحقيؽ كقد يقدـ المتيـ لممحكمة 
الجنائية،كالطريؽ الثاني كىك الطريؽ المدني،كىك االدعاء بتزكير السند المراد إثبات الدعكل بو 

سقا  . 174ط قكتو الثبكتيةكا 

تثار دعكل التزكير ضمف دعكل أصمية أخرل،يطعف مف خبلليا المدعى عميو      
بالتزكير،كتسمى في ىذه الحالة دعكل التزكير الفرعية،كيجكز لمف يخشى االحتجاج عميو 

 بالمستقبؿ بسند مزكر اختصاـ الطرؼ اآلخر،مف خبلؿ دعكل التزكير األصمية .

                                                           
 <9اهلل ثابت الجبمي،المرجع السابؽ،صنجيب احمد عبد173
 1:نجيب احمد عبداهلل ثابت الجبمي،المرجع السابؽ،ص174
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األمكر المستعجمة بالفصؿ في دعكل التزكير الفرعية أك األصمية؛ألف كال يختص قاضي     
الفصؿ فييما يحكـ بصحة السند أك بطبلنو، كىذا يعتبر قضاء في أصؿ الحؽ يخرج مف 

 . 175اختصاص قاضي األمكر المستعجمة

 أواًل : دعوى التزوير الفرعية 

مة المكضكع التي تنظر دعكل تعد دعكل التزكير الفرعية طمبنا أك دفعنا،يقدـ إلى محك    
 أصمية،خبلليا تـ تقديـ سند كإثبات لمكضكع الدعكل األصمية،كطعف فيو بالتزكير.

 تعريف دعوى التزوير الفرعية : -0

ىي المنازعة في صحة السندات المستعممة في إثبات الحؽ مكضكع الدعكل األصمية،مف        
 .176خبلؿ الطعف بالتزكير في تمؾ المستندات

 

 دعوى التزوير الفرعية عن الدعوى األصمية : تمييز -9

دعكل التزكير األصمية ىي دعكل ترفع باإلجراءات المعتادة لرفع الدعكل المنصكص       
عمييا في قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية، بصحيفة تكدع لدل قمـ كتاب المحكمة 

تزكير الفرعية فيي عبارة عف طمب المختصة،كتشمؿ عمى بيانات الدعاكل العادية،أما دعكل ال
 .177أك دفع أثناء الخصكمة التي يحتج فييا بالمحرر

دعكل التزكير األصمية تعد دعكل قائمة عمى المصمحة المحتممة خشية استخداـ السند       
ضده في المستقبؿ،أما دعكل التزكير الفرعية فيجب تكافر المصمحة ،مف أجؿ إثبات الحؽ 

 ية التي رفعت ىذه الدعكل خبلليا .مكضكع الدعكل األصم

 

                                                           
 :@9،ص8،ط:918عيسى بف حيدر،شرح قانكف اإلثبات بيف القانكف اإلماراتي كالقانكف المصرم،دار النيضة العربية،القاىرة،175
 

 <;رشاد حمدم عكدة اهلل زعرب،المرجع السابؽ،ص176
 >;اهلل زعرب،المرجع السابؽ،صرشاد حمدم  عكدة 177
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 شروط دعوى التزوير الفرعية  -3

 كجكد عدة شركط لكي تقبؿ دعكل التزكير الفرعية،كىي A 178تشترط التشريعات العربية   

 تكافر المصمحة  كالصفة  -8
9- Aالطعف في السند خبلؿ دعكل أصمية قائمة 

الفرعية،فبل يككف أمامنا فإذا لـ تكف الدعكل قائمة ال مجاؿ لمحديث عف دعكل التزكير 
 إال رفع دعكل التزكير األصمية.

:- A تقديـ أصؿ الكرقة 
 فيجب تقديـ أصؿ الكرقة أك السند المطعكف فيو ال الصكرة.

 منتجا في الدعكل األصمية  السندأف يككف  -;
فمك لـ يكف لمسند أم قيمة ثبكتية  في الدعكل األصمية نككف أماـ تضييع لمكقت 

 مف تقديـ طمب االدعاء بالتزكير .كالجيد،كال فائدة 

 ثانًيا : دعوى التزوير األصمية 

تعتبر ىذه الدعكل مف الدعاكل الكقائية التقريرية،التي تقكـ عمى عنصر المصمحة المحتممة كما 
 سيمر معنا الحقا .

 تعريف دعوى التزوير األصمية -0

دعكل يقيميا مف يخشى أف يحتج عميو بسند ضد مف يحكزه لمخالفة ىذا السند لمحقيقة طالبنا     
 . 179الحكـ بتزكير السند 

دعكل التزكير األصمية ترفع باألكضاع المعتادة لرفع الدعكل، كيككف الغرض منيا      
فيتـ االلتجاء ليا   االحتياط لدفع ضرر محدؽ أك االستيثاؽ لحؽ يخشى زكاؿ دليمو عند النزاع،
 .180إذا لـ يحصؿ بعد االحتجاج بالكرقة المدعى تزكيرىا في نزاع قائـ أماـ القضاء 

                                                           
178
 التشريع الفمسطيني كاالردني كالمصرم  
 <89،ص<911عبد السميع عبد الكىاب ابك الخير،الكجيز في شرح قانكف اإلثبات،بدكف دار نشر،جامعة االزىر الشريؼ،القاىرة،179
  8:نجيب احمد عبداهلل ثابت الجبمي، المرجع السابؽ،ص180
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أف دعكل التزكير األصمية تعد دعكل مستقمة تقاـ حسب قكاعد   نستنتج مما سبق     
االختصاص القيمي بحسب قيمة السند المطعكف في صحتو كاالختصاص المحمي،كتتـ 

اءات أم دعكل،كىنا تككف المصمحة محتممة كىي الخشية مف احتجاج الخصـ اإلجراءات كإجر 
عميو بسند مزكر،يطمب فييا المدعي الحكـ بعدـ صحة السند كبطبلنو بسبب ما كقع فيو مف 

 تزكير،كال يتـ المجكء إلييا إذا حصؿ احتجاج سابؽ عمى السند في نزاع قائـ أماـ القضاء .

 صمية شروط قبول دعوى التزوير األ-9

 A وجود المصمحة (8
كىي كأم دعكل تحتاج لكجكد المصمحة، ألف عدـ كجكدىا يؤدم لعدـ قبكؿ      

الدعكل،كالمصمحة ىنا تتمثؿ بالمصمحة المحتممة كىي الخشية مف االحتجاج عميو بسند 
 مزكر في المستقبؿ .

 أن تكون دعوى التزوير األصمية مقبولة شكاًل : (9
عتادة لرفع الدعكل،كأف يككف المستند المدعى بتزكيره تحت فيجب أف ترفع بالطرؽ الم  

يد الخصـ،كلـ يحتج بو مف قبؿ، فمحكمة المكضكع ال تممؾ في دعكل التزكير األصمية 
بحث التزكير المدعى بو،إال إذا كانت الدعكل مقبكلة،فإذا كانت غير مقبكلة كقفت عند 

 .181حد القضاء بذلؾ
A فإذا  المدعى بتزويرىا في دعوى منظورة أمام القضاءأن ال يكون قد احتج بالورقة  (:

    .كانت ىناؾ دعكل منظكرة أماـ القضاء،يستطيع سمكؾ طريؽ دعكل التزكير الفرعية
A في حالة إحالة دعكل التزكير إلى قاضي الجزاء،يصبح ىك  ككىىناك استثناء 

ل حتى يقـك المختص،كيتعيف عمى القاضي المدني إيقاؼ إجراءات الفصؿ في الدعك 
بإدانة  اصدر قاضي الجزاء حكمن أقاضي الجزاء بالفصؿ في الدعكل الجزائية،فإذا 

المجـر أك براءة المتيـ،فيككف الحكـ حجة في الحالة األكلى،كحجة بصحة السند في 
صدر الحكـ بالبراءة أك اإلفراج لعدـ كفاية األدلة،أك عدـ تكافر  حالة براءة المتيـ،أما إذا

 .182يمة، فبل يحتج بيذا الحكـ بالنسبة لصحة السنداتأركاف الجر 

                                                           
 8@9السابؽ،صعيسى بف حيدر،المرجع 181
 819نكاؼ ممدكح الرقاد،المرجع السابؽ،ص182
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 انًطهب انثاَٙ : إجزاءاث اًلدعاء بانخشٔٚز

إذا كانت دعكل مضاىاة الخطكط تقكـ عمى مكقؼ سمبي مف جانب المدعى عميو، حيث       
يكتفي بإنكار الخط أك التكقيع المنسكب إليو في المحرر المطعكف فيو،فدعاكل التزكير تقكـ عمى 
مكقؼ ايجابي بحيث ستسمح لمخصـ القياـ بدكر ىجكمي يمارس ىذا اإلجراء، مف اجؿ إثبات 

 في السند المحتج بو في الدعكل.كجكد تزكير 

ا في الدعكل،فيجب إتباع كؿ اإلجراءات      يستكجب في االدعاء بالتزكير أف يككف مقبكالن كمنتجن
 الخاصة بو .

A سيتـ تقسيـ ىذا المطمب إلى 

 الفرع األكؿ Aإجراءات دعكل التزكير الفرعية

 الفرع الثاني Aإجراءات دعكل التزكير األصمية 

 انفزع األٔل : إجزاءاث دعٕٖ انخشٔٚز انفزعٛت 

يككف االدعاء بتزكير السند في آية  -8مف قانكف البينات الفمسطيني A" @>نصت المادة      
حالة تككف عمييا الدعكل بطمب يقدـ إلى محكمة المكضكع كيبيف فيو كؿ مكاضع التزكير 

ذكرة يبيف فييا مكاضع التزكير يجب عمى مدعي التزكير أف يعمف خصمو بم -9المدعى بيا.
ال جاز  جراءات التحقيؽ التي يطمب إثبات التزكير بيا خبلؿ المدة التي يحددىا القاضي، كا  كا 

 لمقاضي الحكـ بسقكط ادعائو".

بينت المادة أف إجراءات االدعاء بالتزكير تبدأ بطمب يقدـ لممحكمة،كيجب أف يكضح      
إلجراءات خبلؿ مدة محددة،كيجكز في حالة التأخر عف مكاضع التزكير،كيجب أف يقكـ بيذه ا

الميعاد لمقاضي الحكـ بسقكط االدعاء،كىك أمر جكازم تحكـ بو المحكمة حسب ما تبيف ليا مف 
  أسباب.
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مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدني األردني A "إذا ادعي أف السند  @@نصت المادة         
قيؽ في ذلؾ ككاف ىناؾ دالئؿ كأمارات تؤيد كجكد التزكير المبرز مزكر كطمب إلى المحكمة التد

تأخذ المحكمة مف مدعي التزكير كفيبل يضمف لخصمو ما قد يمحؽ بو مف عطؿ كضرر إذا لـ 
تثبت دعكاه ثـ تحيؿ أمر التحقيؽ في دعكل التزكير إلى النيابة كتؤجؿ النظر في الدعكل 

ة عمى انو إذا كاف السند المدعى تزكيره يتعمؽ األصمية إلى أف يفصؿ في دعكل التزكير المذككر 
 بمادة اك أكثر فبل يؤخر النظر في باقي المكاد التي تضمنتيا الدعكل" .

المشرع األردني كضح أنو في حالة االدعاء بالتزكير تحيؿ المحكمة أمر التحقيؽ لمنيابة        
الخصـ اآلخر في حالة العامة،كأيضا أمرت  بتقديـ كفالة مف مدعي التزكير؛لضماف حؽ 

 إصابتو بالضرر.

مف قانكف اإلثبات المصرمA"يككف االدعاء بالتزكير في آية حالة تككف  @;نصت المادة        
ال  عمييا الدعكل بتقرير في قمـ الكتاب ك تبيف في ىذا التقرير كؿ مكاضع التزكير المدعى بيا كا 

الثمانية األياـ التالية لمتقرير بمذكرة يبيف كاف باطبل،كيجب أف يعمف المدعى  التزكير خصمو في 
ال أجازت لممحكمة الحكـ بسقكط  جراءات التحقيؽ التي يطمب إثباتو بيا كا  فييا شكاىد التزكير كا 

 ادعائو"

كيجب أف يبيف خبلؿ ثمانية أياـ مف  يقدـ االدعاء بالتزكير بتقرير في قمـ كتاب المحكمة،     
ال يجكز لممحكمة الحكـ بسقكط ادعائو .تقديـ التقرير شكاىد التزكير  جراءات التحقيؽ،كا   كا 

كالمقصكد بشكاىد التزكير Aىي كؿ ما يستند إليو مدعي التزكير مف كقائع كقرائف،كأمارات       
كظركؼ ما كاف منيا سبيؿ إثباتو بشيادة الشيكد أك تحقيؽ الخبراء،أك ما كاف مف قبيؿ القرائف 

 .183لدعكلالمستفادة مف الكقائع في ا

أف المشرع المصرم كاف مكفقنا أكثر مف المشرعيف الفمسطيني كاألردني في  ترى الباحثة       
تحديد الميعاد المحدد لتبميغ الخصـ،حتى يككف المدعي كأم شخص آخر عمى عمـ كدراية بالمدة 

ؾ أمرىا المحددة لو،كحتى ال يتممص الكثير كالزعـ بأف المشرع لـ يحدد مدة معينة حتى كلك تر 
 لمقاضي،كأيضا المشرع األردني كاف أكثر مكفقية في اختيار كفيؿ لمتعكيض عف الضرر.

                                                           
 <;نجيب احمد عبداهلل ثابت الجبمي،المرجع السابؽ،ص183
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مف حيث تحديد الميعاد القانكني لتقديـ االدعاء كتبميغ  @>تعديؿ المادة  نقترح عمى المشرع    
الخصـ اآلخر،كأيضا تقديـ كفيؿ لتعكيض الخصـ اآلخر،كحتى يككف األمر أكثر جدية،حتى كلك 

 أمر المشرع بالغرامة .

ذا حكمت المحكمة بسقكط االدعاء بالتزكير، فيمنع مدعي التزكير مف تجديده أماـ أم       كا 
 .184محكمة،سكاء بدعكل تزكير فرعية أك أصمية

ا في النزاع  :=نصت المادة      مف قانكف البينات الفمسطيني A" إذا كاف االدعاء بالتزكير منتجن
اك مستنداتيا إلقناع المحكمة بصحة المحرر أك تزكيره كرأت أف إجراء  كلـ تكؼ كقائع الدعكل

 التحقيؽ الذم طمبو مدعى التزكير )الطاعف( منتج كجائز أمرت بإجرائو".

ا في النزاع  9>تنص المادة       مف قانكف اإلثبات المصرم A"إذا  كاف االدعاء بالتزكير منتجن
ع المحكمة بصحة المحرر أك بتزكيره ، كرأت أف إجراء كلـ تكؼ كقائع الدعكل كمستنداتيا إلقنا

 التحقيؽ الذم طمبو الطاعف في مذكرتو منتج كجائز أمرت بالتحقيؽ".

مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدني األردني المعدؿ A"إذا ادعى أف السند  @@نصت المادة     
أمارات تؤيد كجكد التزكير المبرز مزكر كطمب إلى المحكمة التدقيؽ في ذلؾ ككاف ىناؾ دالئؿ ك 

تأخذ المحكمة مف مدعي التزكير كفيؤل يضمف لخصمو ما قد يمحؽ بو مف عطؿ كضرر إذا لـ 
تثبت دعكاه ثـ تحيؿ أمر التحقيؽ في دعكل التزكير إلى النيابة كتؤجؿ النظر في الدعكل 

عى تزكيره يتعمؽ نو إذا كاف السند المدأاألصمية إلى أف يفصؿ في دعكل التزكير المذككرة عمى 
 بمادة أك أكثر فبل يؤخر النظر في باقي المكاد التي تضمنتيا الدعكل".

ر عمى الدعكل األصمية ييتبيف مف النصكص السابقة إذا لـ يكف لدعكل التزكير الفرعية تأث     
ا في  فإف القاضي يصدر حكمنا بعدـ قبكؿ االدعاء بالتزكير،أما إذا كاف االدعاء بالتزكير منتجن

 185Aالنزاع، فمممحكمة أف تتخذ أحد المكقفيف

                                                           
 @:9محمد بف عبد الكىاب حاج طالب، المرجع السابؽ،ص184
 

 9;9-8;9محمد بف عبد الكىاب حاج طالب، المرجع السابؽ،ص185
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الحكـ في دعكل التزكير الفرعية بدكف فحص مكاضع التزكير أك األمر بالتحقيؽA كىنا  -8
تككف في حالة أف كقائع الدعكل كمستنداتيا تكفي إلقناع المحكمة بصحة السند أك 

 تزكيره، دكف حاجة لمتحقيؽ مع بياف األسباب .
فحص مكاضع التزكير كاألمر بالتحقيؽ تمييدا لمفصؿ في دعكل التزكير الفرعية Aكىي  -9

ا ككقائع الدعكل كمستنداتيا ال تكفي لتككيف قناعة  في حالة أف االدعاء بالتزكير منتجن
المحكمة،فتقكـ في ىذه الحالة بفحص مكاضع )شكاىد( التزكير،فإذا كجدت أف مكاضع 

ت التزكير أك ال يجكز إثباتيا بالقانكف حكمت بعدـ التزكير غير منتجة في إثبا
الدعكل كأف لـ يكف ادعاء بالتزكير،أما إذا كانت منتجة ككاف إجراء في قبكليا،كتسير 

التحقيؽ المطمكب إثباتو بو جائز تصدر المحكمة حكمنا بالتحقيؽ،كيتـ إجراء التحقيؽ إما 
ا سابقنا في دعكل تحقيؽ الخطكط بالمضاىاة أك شيادة الشيكد أك بيما معنا كما ذكرن

 الفرعية.
 :186شروط اإلحالة عمى التحقيق

ا، أم األدلة التي استند عمييا المدعي لك اثبت  - أ أف يككف إجراء التحقيؽ منتجن
صحتيا تؤدم إلى الحكـ بتزكير السند،أما لك كانت األدلة غير كافية أك 

 منتجة ال تحيؿ المحكمة إلى التحقيؽ.
حقيؽ جائزنا، فمثبل ال يقبؿ التحقيؽ لنفي قرينة قانكنية أف يككف إجراء الت - ب

 قاطعة كالسعي إلثبات عدـ تكقيع عمى الكرقة قد حكـ بصحتيا.
 يجب بياف الكقائع التي قبمت المحكمة تحقيقيا في الحكـ الصادر لمتحقيؽ. - ت

 ، حتى يتـ الفصؿ في187يترتب عمى اإلحالة عمى التحقيؽ كقؼ صبلحية المحرر بالتنفيذ   
 المكضكع،كيجكز إنياء اإلجراءات مف قبؿ المدعى عميو كىذا ما سنتطرؽ لو الحقنا .

 

 

 
                                                           

 >9حبحاب ليندة، حمدم كردية،المرجع السابؽ،ص186
  مف قانكف اإلثبات المصرم >>مف قانكف البينات الفمسطيني، المادة  >=المادة انظر 187
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 انفزع انثاَٙ : إجزاءاث دعٕٖ انخشٔٚز األطهٛت 

مف قانكف البينات الفمسطيني A"يجكز لمف يخشى االحتجاج عميو بكرقة اك  ?>نصت المادة     
سند مزكر أف يختصـ مف بيده الكرقة اك السند كمف يفيد منو لسماع الحكـ بتزكيره،ك يككف ذلؾ 
بدعكل أصمية ترفع باألكضاع المعتادة تراعى فييا القكاعد كاإلجراءات المنصكص عمييا في 

 اد السابقة"المك 

فيجكز لمف يخشى االحتجاج عميو بسند رسمي أك عرفي في المستقبؿ رفع دعكل أصمية،      
لطمب الحكـ بتزكير السند،كذلؾ كفؽ اإلجراءات المعتادة لرفع أم دعكل كفؽ قانكف أصكؿ 

 المحاكمات المدنية. 

مف  @>لمادة ككذلؾ المشرع المصرم نص كالمشرع الفمسطيني بالضبط، حيث نصت ا      
قانكف اإلثبات المصرم A" يجكز لمف يخشى االحتجاج بمحرر مزكر أف يختصـ مف بيده ذلؾ 

ل أصمية ترفع باألكضاع المحرر كمف يفيد منو لسماع الحكـ بتزكيره، كيككف ذلؾ بدعك 
 .المعتادة"

يجكز لمف يخشى االحتجاج عميو بمحرر مزكر اختصاـ مف بيده نستنتج مما سبق    
ر،عف طريؽ دعكل أصمية ترفع باإلجراءات المعتادة،كيطمب مف المحكمة الحكـ بتزكير المحر 

ذلؾ المحرر،فإذا ثبت التزكير ال يمكف لمف بيده المحرر أف يتمسؾ بو كدليؿ إثبات في أم نزاع 
 ينشأ بالمستقبؿ .

أم أف كيجب أال يككف قد احتج عميو بالكرقة المدعى بتزكيرىا في دعكل ينظرىا القضاء،   
سمكؾ طريؽ دعكل التزكير األصمية يبقى مفتكحا لسمككو،ما لـ يحتج بالسند عميو في دعكل 
قضائية إلثبات الحؽ أك نفيو، فبل يمنعو مف سمككو مجرد تقديـ المحرر أك مجرد قياـ مدعي 

يو مف التزكير باالدعاء الجنائي، لطالما أف المحرر لـ يقدـ لممحكمة الجنائية أك لـ تقؿ كممتيا ف
ال  حيث الصحة،كيشترط لرفع دعكل التزكير األصمية أال تككف  قد رفعت بيا دعكل مكضكعية،كا 
فاف الطعف بالتزكير ال يقبؿ إال عف طريؽ دعكل التزكير الفرعية؛ألف قاضي األصؿ ىك قاضي 
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ذا احتج بالمحرر في نزاع قائـ أماـ القضاء فيجب االدعاء فرعيا؛ألف االدعاء في  ىذه الفرع، كا 
 .188الحالة يككف كسيمة دفاع في ذات المكضكع

جراءات االدعاء بالتزكير نستنتج مما سبق         أف إجراءات دعكل تحقيؽ الخطكط كا 
 تتشابياف في أف  كبلىما يراد بو الكصكؿ إلى أف الكرقة المقدمة في الدعكل صحيحة أـ باطمة،

كراؽ العرفية،كعبء اإلثبات يقع عمى إجراءات تحقيؽ الخطكط تتناكؿ األ، وتختمفان  في أن 
المتمسؾ بالكرقة، كليس مف ينازع بصحتيا،أما االدعاء بالتزكير يرد عمى األكراؽ الرسمية 

 كالعرفية،كعبء اإلثبات يقع عمى مف يدعي عدـ صحة الكرقة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ??9عيسى بف حيدر،المرجع السابؽ،ص188
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 انًبحث انثاَٙ

 انحكى انفاطم فٙ اًلدعاء بانخشٔٚز ٔطزق انطعٍ فّٛ

مكقؼ القاضي مف الطعف بالتزكير ال يتحدد إال بتحديد الكاقعة التي ينظميا       
السند،فالبيانات التي ال يمكف دحضيا إال باالدعاء بالتزكير محددة تحديدنا دقيقنا، فبل يحؽ 
لمقاضي أف يمكنو مف استجكاب خصمو أك تكجيو اليميف الحاسمة،كال إحالة الدعكل لمتحقيؽ 

المرسكـ،فالقاضي عند الطعف بالتزكير يراقب كجكد دالالت كأمارات تؤيد ادعائو أـ بغير الطريؽ 
ال، فإذا لـ يجد دالالت يحؽ  لو رفض الطمب دكف إجراء التحقيؽ،كيعد ىذا األمر جكازينا 
لممحكمة،ال تخضع لرقابة محكمة النقض أك التمييز ما داـ حكميا مبنينا عمى أسباب مسكغة،أما 

ا ال حاجة لمتحقيؽ،أما إذا لـ يتسـ إذا كاف االد عاء منتجا بالدعكل،فإذا كاف التزكير كاضحن
 .189بالكضكح نككف أماـ إجراء تحقيؽ اك استعانة بخبراء

جراءاتو تقكـ المحكمة بالحكـ في دعكل التزكير،إما بصحة      بعد االنتياء مف التحقيؽ كا 
ما برفض  االدعاء بالتزكير،كلممحكمة سمطة تقديرية االدعاء بالتزكير كالحكـ بتزكير المحرر، كا 

 .190بخصكص األدلة التي تأخذ بيا في تككيف عقيدتيا بالنسبة لبلدعاء بالتزكير

الحكـ بعدـ ثبكت التزكير أم صحة المحرر ، فإف المحرر يحتفظ بحجيتو كقكتو في     
كالمكضكع  اإلثبات،فبل يجكز الطعف بالتزكير عف طريؽ رفع دعكل أخرل بيف ذات األطراؼ

 .191كالسبب، إال إذا ظير كجو جديد لمتزكير

 A سيتـ تقسيـ ىذا المبحث إلى 

 المطمب األكؿ A الحكـ الفاصؿ في االدعاء بالتزكير 

 لحكـ الفاصؿ في االدعاء بالتزكيرا ثاني A طرؽ الطعف فيالمطمب ال

                                                           
 @->@نكاؼ ممدكح الرقاد،المرجع السابؽ، ص189
 ><رشاد حمدم عكدة اهلل زعرب،المرجع السابؽ،ص190
 

اىاة الخطكط كالتزكير في المحررات العرفية كالرسمية"، كمية سعاد ناصؼ، رسالة ماجستير بعنكاف A" األحكاـ االجرائية المدنية لمض191
 888،ص9188الحقكؽ،جامعة الجزائر، الجزائر، 
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 انًطهب األٔل

 انحكى انفاطم فٙ اًلدعاء بانخشٔٚز

لتزكير ىك حكـ قاضي في مسألة التزكير، فإما يتـ الحكـ بناءن االدعاء باالحكـ الفاصؿ في      
 عميو بصحة السند أك بعدـ صحتو، أك التنازؿ عف التمسؾ بو كىك ما يعرؼ بإنياء اإلجراءات .

 A  لذلؾ تـ تقسيـ ىذا المطمب إلى 

 الفرع األكؿ A طبيعة الحكـ الفاصؿ في االدعاء بالتزكير 

 الفرع الثاني A أنكاع األحكاـ الصادرة في دعاكل التزكير 

 انفزع األٔل : طبٛعت انحكى انفاطم فٙ اًلدعاء بانخشٔٚز 

الحكـ الفاصؿ في االدعاء بالتزكير فقط يقضي بصحة أك عدـ صحة السند) المحرر(     
 المطعكف فيو،أك إنياء اإلجراءات كال يقضي في مكضكع الدعكل األصمية .

A" ال يجكز لمحكمة المكضكع عند قضائيا بعدـ 192يث قضت محكمة النقض المصرية ح   
A" ال يجكز لممحكمة أف  193قبكؿ الطعف بالتزكير أف تقضي في مكضكع الدعكل"، كقضت أيضا

تقضي بصحة المحرر أك رده أك بسقكط الحؽ في إثبات صحتو كفي المكضكع معنا بؿ يجب أف 
 الحكـ في مكضكع الدعكل" .يككف قضاؤىا بذلؾ سابقنا عمى 

فالحكـ الصادر في دعكل التزكير الفرعية يعد حكمنا تمييدينا أم يكشؼ صحة أك عدـ صحة    
السند المطعكف فيو،أما الحكـ بالنسبة لدعكل التزكير األصمية فيك حكـ يفصؿ في 

 . 194مكضكعيا،خشية مف تقديـ ذلؾ السند في المستقبؿ

 

                                                           
 :<;8،ص9،ج:;،س9@@8\89\8:ؽ ، جمسة <>لسنة  @<@طعف رقـ 192
 <1;،ص8،ج;;،س:@@8\9\8ؽ،جمسة  ;>لسنة  >@>8طعف رقـ 193
 =?نجيب احمد عبداهلل ثابت الجبمي،المرجع السابؽ،ص194
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 انفزع انثاَٙ : إَٔاع األحكاو انظادرة فٙ دعأٖ انخشٔٚز 

 A ىناؾ عدة أحكاـ صادرة في دعاكل التزكير، كىي 

 أوال : الحكم بسقوط االدعاء بالتزوير أو برفض التزوير 

يقصد بسقكط االدعاء بالتزكيرA حرماف المدعي مف مباشرة إجراءات دعكل التزكير، كىك       
ء الذم يممؾ القاضي سمطة القياـ بو بسبب عدـ مراعاة المكاعيد المنصكص نكع مف أنكاع الجزا

عمييا ، حتى ال يككف االدعاء بالتزكير كسيمة مماطمة كتعطيؿ لسير العدالة ، كيجب أف يككف 
 .195الحكـ مسببأ،كىذا األمر جكازم لممحكمة

زكير الفرعية، كعندىا إذا قضت المحكمة بسقكط االدعاء فإنيا تككف قد فرغت مف دعكل الت     
نتجو لمدعكل األصمية ، كلكف ال يجكز ليا أف تقضي بسقكط االدعاء كالفصؿ في المكضكع في 
الكقت ذاتو ، حتى ال تحـر المدعي مف تقديـ أدلة إثبات مف شأنيا ترجيح حقو في الدعكل 

 .196األصمية

ا في أما بالنسبة لحالة رفض االدعاء بالتزكيرAيشترط لقبكؿ االدعا      ء بالتزكير أف يككف منتجن
النزاع،فإف كاف ليس لو أثر في المكضكع يحؽ لممحكمة أف تقضي بعدـ قبكلو،دكف البحث في 
ا أـ غير منتج يستقؿ بو قاضي  الشكاىد أك القياـ بالتحقيؽ،كتقدير ما إذا كاف الدليؿ منتجن

 .197المكضكع بشرط بياف األسباب التي بنى حكمو عمييا

كمة برفض االدعاء بالتزكير كبصحة المحرر، كتسير في نظر الدعكل األصمية، فتصدر المح   
ألف كقائع الدعكل كمستنداتيا كانت كافية لتككيف قناعتيا بأف مدعي التزكير لـ يكف محقنا 

 بادعائو .

 

 

                                                           
 =<حمدم عكدة اهلل زعرب،المرجع السابؽ،ص رشاد195
 =<رشاد حمدم عكدة اهلل زعرب، المرجع المرجع السابؽ،ص 196
 =<،ص?@@8محمد حسيف منصكر،قانكف اإلثبات، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، 197
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 الحكم بالغرامة : 

 =>دة نص المشرع المصرم عمى غرامة جزاء مدعي التزكير في حالة خسر دعكاه، الما     
مف قانكف اإلثبات المصرمA" إذا حكـ بسقكط حؽ مدعي التزكير في ادعائو أك برفضو حكـ 
عميو بغرامة ال تقؿ عف خمسمائة جنيو كال تتجاكز الفى جنيو كال يحكـ عميو بشيء إذا ثبت 
بعض ما ادعاه"، تقضي المحكمة بالغرامة في حاؿ قضت المحكمة بصحة كؿ مكاضع التزكير 

 .كليس بعضيا

كمثاؿ عمى حالة سقكط حؽ مدعى التزكير A إذا لـ يعمف مدعى التزكير خبلؿ األياـ الثمانية    
جراءا  .ت التحقيؽ التي يطمب إثباتو بياالتالية لمتقرير باالدعاء،بمذكرة يبيف فييا شكاىد التزكير كا 

قبؿ التحقيؽ يا االدعاء بالتزكير سكاء فيكالحكـ بالغرامة كجكبي في كؿ حالة يرفض       
كتكافر كقائع الدعكل كمستنداىا مما يكفي لتككيف قناعة المحكمة أـ بعد التحقيؽ،كالحكـ بالغرامة 
في حالة سقكط ادعائو أك حالة رفض دعكاه، أما إذا قضي بانتياء إجراءات اإلدعاء بالتزكير 

و صدؽ مدعي لتنازؿ المدعي بالتزكير عف التمسؾ بالمحرر المطعكف فيو ، ألف المدعى عمي
التزكير عمى جكىر الكاقعة المطمكب إثباتيا ، فمـ يعد ىناؾ مجاؿ لمسير في إجراءات التزكير،كال 

 .198يحكـ بالغرامة في حالة رفض االدعاء بالتزكير؛ ألنو غير منتج في الدعكل األصمية

أما بالنسبة لمقانون الفمسطيني فمم ينص عمى غرامة عمى مدعي التزوير في حالة سقوط      
حقو باالدعاء بالتزوير أو رفض التزوير، وكان األجدر بالمشرع فرض تمك الغرامة، ألن 
القضاء يكفل حقوق المواطنين، وحتى ال نكون أمام عرقمة لسير القضاء والعدالة، لذلك عمى 

 سطيني االقتداء بالمشرع المصري وفرض غرامة.المشرع الفم

 ثانيا : الحكم بإنياء اإلجراءات 

مف قانكف البينات الفمسطيني A" يجكز لممطعكف ضده بالتزكير التنازؿ عف  ==نصت المادة    
 -9التمسؾ بالسند المطعكف فيو كفي ىذه الحالة تأمر المحكمة بكقؼ السير في تحقيؽ الطعف، 

 ر بضبط السند كحفظو إذا طمب الطاعف بالتزكير ذلؾ لمصمحة مشركعة".لممحكمة إف تأم

                                                           
 >89عبد السميع عبدالكىاب ابك الخير،المرجع السابؽ،ص198
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إجراءات  إنياءمف قانكف اإلثبات المصرم A" لممدعى عميو بالتزكير  <>نصت المادة     
االدعاء في أم حالة كانت عميو بنزكلو عف التمسؾ بالمحرر المطعكف فيو، كلممحكمة في ىذه 

 بحفظو إذا طمب مدعي التزكير ذلؾ لمصمحة مشركعة".الحالة أف تأمر بضبط المحرر أك 

أجاز المشرعاف الفمسطيني كالمصرم لممطعكف ضده التنازؿ عف التمسؾ بالسند المطعكف    
كمف ثـ يتـ إنياء إجراءات االدعاء بالتزكير ، كتأمر المحكمة بضبط المحرر كحفظو بناءن ،فيو

 عمى طمب مدعي التزكير.

ؿ عف التمسؾ بالسند المطعكف لتناز عميو بكضع حد لمدعكل عف طريؽ افينا يقكـ المدعى     
فيو بالتزكير،فتأمر المحكمة بكقؼ السير في ىذا الطعف، كالنزكؿ عف التمسؾ بالسند غير 
مرىكف بمكافقة المدعي، ألف الحكمة مف االدعاء بالتزكير انتيت بنزكؿ المدعى عميو عف 

 .199التمسؾ بالسند 

A يعد المدعى عميو صاحب الحؽ في إنياء إجراءات  إنياء اإلجراءاتصاحب الحق في     
المدعي بالتزكير،في أم حالة كانت عميو خصكمة  اءدعاء بالتزكير،دكف الحاجة إلى رضاال

التزكير، بشرط عدـ إقفاؿ باب المرافعة،كيجكز إنياؤىا عند تقديـ األدلة التي تثبت التزكير،أك 
تحقيؽ، أك عقب إيداع تقرير الخبير أك كقت المرافعة، كيجب أف بعد االنتياء مف إجراءات ال

رادتو غير معيبة كالمجنكف كالمعتكه  200تصدر مف شخص ذك أىمية كا 

 ثالثًا : الحكم برد وبطالن المحرر 

مف قانكف البينات الفمسطيني A" يجكز لممحكمة كلك لـ يدع أماميا بالتزكير  <=نصت المادة     
ك مف ظركؼ أة أف تحكـ برد أم سند كبطبلنو إذا ظير ليا بجبلء مف حالتو باإلجراءات المتقدم

ف تبيف في قرارىا الظركؼ كالقرائف أيجب عمى المحكمة في ىذه الحالة  -9نو مزكر،أالدعكل 
 التي تبينت منيا ذلؾ"

                                                           
 ?<-<<رشاد حمدم عكدة اهلل زعرب،المرجع السابؽ،ص199
 

 ?:حبحاب ليندة، حمدم كردية،المرجع السابؽ،ص200
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مف قانكف اإلثبات المصرم A" يجكز لممحكمة كلك لـ يدع أماميا بالتزكير  ?>كما نصت المادة  
ك مف أف تحكـ برد أم محرر كبطبلنو إذا ظير ليا بجبلء مف حالتو أباإلجراءات المتقدمة 

ف تبيف في حكميا الظركؼ كالقرائف أنو مزكر ، كيجب عمييا في ىذه الحالة أظركؼ الدعكل 
 .نت منيا ذلؾ"التي تبي

 أما بالنسبة لممشرع األردني فمـ يرد نص في ىذه المسألة .

الحكـ برد كبطبلف المحرر قد يرجع إلى االدعاء بالتزكير كقبكلو،ففي ىذه الحالة يحكـ بتزكير   
ما يرجع لممحكمة كفؽ سمطتيا برد كبطبلف  A المحرر دكف ادعاء سابؽ ،كما يمي المحرر كرده، كا 

 برد وبطالن المحرر بناء عمى ادعاء سابق من المدعي بالتزوير :حكم المحكمة  -0

في حاؿ قبمت المحكمة شكاىد التزكير كأحالت الدعكل لمتحقيؽ، كتبيف مف التحقيؽ أف     
السند مزكر، فتقضي برده، فيفقد السند في ىذه الحالة قكتو الثبكتية كيتـ استبعاده، كيجب أف 
تبيف المحكمة في حكميا األسباب التي دعتيا لمحكـ برد كبطبلف المحرر، أم يككف حكميا 

 بلن تعميبلن سميمنا.  مسببنا كمعم

 حكم المحكمة برد وبطالن المحرر دون الحاجة إلى ادعاء سابق :  -9
يحؽ لممحكمة الحكـ برد كبطبلف السند مف تمقاء نفسيا، أم دكف الحاجة الدعاء  

 سابؽ،بشرط إيضاح األسباب التي دعتيا لمقياـ بذلؾ.

د أم سند أك بطبلنو مف تمقاء حيث قضت محكمة النقض الفمسطينية A"لممحكمة الحكـ بر      
نفسيا كفي أم حالة تككف عمييا الدعكل إذا ظير ليا مف حالتو أك ظركؼ الدعكل بأنو 

 .201مف قانكف البينات"  <=مزكر،كىذا الحؽ ىك رخصة لممحكمة بمكجب المادة 

مف قانكف  ?>كقضت محكمة النقض المصرية A" يجكز لمحكمة المكضكع كفقنا لنص المادة    
ثبات أف تحكـ برد كبطبلف أم محرر إذا ظير ليا بجبلء مف حالتو أك مف ظركؼ الدعكل اإل

                                                           
 ، غزة:918\9\;9، بتاريخ 9189\1@8نقض مدني فمسطيني،طعف رقـ 201
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بأنو مزكر إال أنو يتعيف لصحة حكميا أف تقيـ قضاءىا عمى أسباب سائغة تؤدم إلى النتيجة 
 .202التي انتيت إلييا"

اء كيشترط لكي تستعمؿ المحكمة رخصة رد المحرر كبطبلنو دكف اتخاذ إجراءات االدع    
 ، كىي A 203بالتزكير عدة شركط

 ليس بحاجة إلى القياـ بعممية التحقيؽ أأف يككف التزكير كاضحن  ( أ
 عدـ النزكؿ عف التمسؾ بالمحرر  ( ب

لممحكمة الحكـ برد كبطبلف المحرر في أم حالة كانت عمييا الدعكل سكاء أماـ محكمة    
درجة أكلى أك محكمة استئناؼ أك قبؿ إجراء التحقيؽ ،كلمقاضي سمطة مطمقة في األخذ بيذه 

 .204الرخصة مف عدميا،كلكف في حالة األخذ بيا يجب التسبيب

 ىذه المسألة .أما بالنسبة لممشرع األردني فمـ يرد نص في 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ==9،ص:،ع;;، سنة :@@8\88\;9ؽ، جمسة ?>لسنة 9;98طعف رقـ 202
 1?رشاد حمدم عكدة اهلل زعرب،المرجع السابؽ،ص203
 8;حبحاب ليندة، حمدم كردية،المرجع السابؽ،ص204
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 انًطهب انثاَٙ

 انطعٍ فٙ انحكى انفاطم فٙ اًلدعاء بانخشٔٚز

يخضع الحكـ الفاصؿ في االدعاء بالتزكير لجميع طرؽ الطعف،فيذا الحكـ يعد مف األحكاـ     
المدنية ، فممخصكـ الطعف في الحكـ بكافة طرؽ الطعف المقررة في قانكف أصكؿ المحاكمات 
المدنية، كال يقبؿ الطعف مف الخصـ الذم قبؿ بالحكـ صراحة أك أسقط حقو أماـ المحكمة 

 .205ا لمذمة أك قضي لو بكؿ طمباتوإسقاطا مبرئن 

 A سيتـ تقسيـ ىذا المطمب إلى 

 الفرع األكؿ A طريقة الطعف العادية 

 الفرع الثاني A طريقة الطعف غير العادية 

 انفزع األٔل : طزٚمت انطعٍ انعادٚت 

يعد االستئناؼ مف طرؽ الطعف العادية،بحيث يتـ الطعف في الحكـ الذم صدر مف محاكـ     
ح اك محكمة البداية )محاكـ درجة أكلى(، بحيث يتـ النظر فييا في محكمة درجة ثانية كىي الصم

 محكمة االستئناؼ أك محكمة البداية بصفتيا االستئنافية، كيجب تكافر المصمحة لدل المستأنؼ.

A"  9118لسنة  9مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني رقـ  918المادة    
أنؼ األحكاـ كالقرارات الصادرة محاكـ الصمح إلى محكمة البداية الكاقعة في دائرتيا بصفتيا تست

تستأنؼ األحكاـ كالقرارات الصادرة مف محكمة البداية بصفتيا محكمة أكؿ درجة  -9االستئنافية،
 206أماـ محكمة االستئناؼ"

الفمسطيني كاألردني ثبلثيف يكما ما لـ ينص القانكف  يفميعاد الطعف باالستئناؼ لدل المشرع   
 ف يكما .يعمى خبلؼ ذلؾ، أما بالنسبة لممشرع المصرم أربع

                                                           
 9118لسنة 9مف قانكف اصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ  8@8 المادةيرجع إلى 205
A" تستأنؼ األحكاـ الصادرة مف المحاكـ البدائية  ??@8لسنة  ;9مف قانكف اصكؿ المحاكمات المدني األردني رقـ  =<8المادة 206

 كمحاكـ الصمح إلى محكمة االستئناؼ عمى إف تراعى في ذلؾ أحكاـ أم قانكف آخر "
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مف قانكف اصكؿ المحاكمات الفمسطينيA" يككف ميعاد الطعف   >91المادة كما نصت 
 يككف ميعاد االستئناؼ في -9باالستئناؼ ثبلثيف يـك ما لـ ينص القانكف عمى خبلؼ ذلؾ،

مف قانكف أصكؿ المحاكمات  ?<8كنصت المادة المكاد المستعجمة خبلؿ خمسة عشرة يكـ"، 
A" تككف مدة الطعف باالستئناؼ ثبلثيف يكما  في األحكاـ المنيية لمخصكمة ما لـ ينص األردني 

القابمة لمطعف  القرارات كما تككف مدة الطعف عشرة اياـ في -9قانكف خاص عمى خبلؼ ذلؾ،
مف قانكف المرافعات  <<9كنصت المادة ( مف ىذا القانكف "، 1<8اـ المادة )بمكجب أحك

 .مدة االستئناؼ اربعيف يـك ما لـ ينص القانكف عمى خبلؼ ذلؾ المصرم عمى أف 

فيحؽ لمخصـ استئناؼ الحكـ الفاصؿ في االدعاء بالتزكير الصادر عف محكمة درجة أكلى  
 لدل محكمة االستئناؼ .

 انفزع انثاَٙ : طزٚمت انطعٍ غٛز انعادٚت 

النقض A ىي طريؽ طعف ذا طابع خاص، ألنيا ال تعد درجة ثالثة، ألنيا تنظر في كقائع       
القضية كمدل مطابقة القانكف ، فيي محكمة قانكف، فيتـ الطعف في األحكاـ النيائية الصادرة مف 

ك في أخطأ في تطبيقو  أك محاكـ االستئناؼ إذا كاف الطعف مبني عمى مخالفة في القانكف
 .207موتأكي

كيجكز لمخصكـ الطعف في الحكـ النيائي في حالة كقكع بطبلف في الحكـ أك بطبلف في      
ذا تناقض الحكـ مع حكـ حائز لقكة األمر المقضي كصدر  في اإلجراءات التي أثرت في الحكـ،كا 

 .208ذات الخصكـ كذات المكضكع

يكـ مف  1:األردني خبلؿ ،أما بالنسبة لممشرع 209يككف ميعاد الطعف بالنقض أربعيف يكما    
تاريخ صدكر الحكـ إذا كاف كجاىيا اك كجاىينا اعتبارينا كمف اليكـ التالي لتاريخ تبميغو إذا كاف قد 

 ف يـكيت، كمدة الطعف بالنقض لدل المشرع المصرم س210صدر بمثابة الكجاىي

                                                           
مف قانكف اصكؿ المحاكمات  ?@8، المادة 9118لسنة  9مف قانكف اصكؿ المحاكمات المدني الفمسطيني رقـ  >99انظر المادة 207

 ??@8لسنة  ;9األردني رقـ 
 مف قانكف اصكؿ المحاكمات المدني الفمسطيني =99المادة  يرجع إلى 208
 مف قانكف اصكؿ المحاكمات الفمسطيني  <99المادة  يرجع إلى 209
  مف قانكف اصكؿ المحاكمات األردني المعدؿ 8@8المادة 210
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 انخاحًت

ف الحؽ يتجرد مف كؿ قيمة إذا لـ إقكاعد اإلثبات تحتؿ مركزنا ميمنا في الحياة العممية؛حيث    
يستطع صاحبو إثباتو،فيصبح ىك كالعدـ سكاء،فاإلثبات ىك تأكيد الحؽ بالبينة، كنظرنا ألىمية 

ك كسب حقكؽ عني المشرع بو،كنظمو كفقنا أاإلثبات أماـ القضاء، كما يترتب عميو مف فقداف 
قديميا،حتى يتمكف القاضي مف لقكانيف مستقمة،بينت كسائؿ اإلثبات كقكتيا،كحؽ الخصكـ في ت

 الكصكؿ لمحقيقة.

تعد األدلة الكتابية في عصرنا ىذا مف أفضؿ كسائؿ اإلثبات، كىذا متفؽ عميو في مختمؼ     
في الحياة العممية،مف حيث ضماف حقكؽ األفراد في  اميمن  االتشريعات العربية؛حيث تمعب دكرن 

ليا قانكف البينات الكثير مف المكاد لمحديث مختمؼ معامبلتيـ المدنية كالتجارية،لذلؾ أفرد 
عنيا،كأنكاعيا،ككيفية إثباتيا، كاإلجراءات كالطرؽ المرجك استخداميا مف أجؿ الحفاظ عمى قيمتيا 

 الثبكتية.

ا يمة إثبات،فإذا كانت الكتابة شرطن لبلنعقاد عف كصفيا كس اتختمؼ الكتابة بكصفيا شرطن     
صرؼ القانكني، فإف عدـ كجكدىا يؤدم إلى عدـ كجكد التصرؼ لبلنعقاد فيي تعد مف أركاف الت

القانكني،أما بالنسبة بكصفيا كسيمة إثبات فبل أثر إلنعداميا عمى كجكد العقد، كىك ما تناكلو 
  ـ.قانكف البينات بكصفيا كسيمة إثبات ، يستخدميا الخصـك إلثبات دعكاى

قدما،أم قبؿ حصكؿ النزاع،كتتصؼ ىذه تعتبر السندات مف األدلة التي يمكف إعدادىا م    
السندات بالثبات؛حيث ال تتغير كال تتأثر بمركر الزمف كاألدلة األخرل مثؿ شيادة الشيكد، لذلؾ 
اشترطت التشريعات المدنية الحديثة كجكب الدليؿ الكتابي متى زادت قيمة التصرؼ القانكني عف 

 صؿ كغيرىا مف األدلة ىك االستثناء. مبمغ معيف،فأصبح اإلثبات باألدلة الكتابية ىك األ

فالسندات تتمتع بقيمة ثبكتية عالية،ما دامت ىذه الحجة لـ تيدر،فطالما لـ يطعف بالسند مف      
خبلؿ الطرؽ المذككرة في القانكف يكتسب تمؾ القيمة، أما عند الطعف فيو تيدر ىذه الحجة بشكؿ 
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بات صحة السند تعكد لو ىذه القيمة كال يتـ مؤقت حتى يتـ إثبات صحتو مف عدميا، فإذا تـ إث
 استبعاده في اإلثبات.

السندات عدة أنكاع،كاختبلؼ أنكاعيا أدل إلى اختبلؼ الطرؽ كاإلجراءات المرسكمة كفؽ    
قانكف البينات )قانكف اإلثبات(، فمثبل السندات الرسمية ال يطعف فييا إال بالتزكير، كىناؾ بيانات 

عف فييا ،كالسندات العرفية يطبالطرؽ القانكنية أخرل فييا كما ذكرنا سابقنا يمكف إثبات عكسيا 
 باإلنكار كالتزكير.

اإلنكار رخصة منحيا القانكف لمف يحتج عميو بسند عرفي،الستبعاد حجية ىذا السند بشكؿ     
مؤقت،فيك إنكار الخصـ صحة الخط أك اإلمضاء أك الختـ أك البصمة،فإذا تـ اإلنكار مف أحد 

أثر في حسـ النزاع،يترتب  األطراؼ أك الكرثة بعدـ العمـ بما نسب لمكرثيـ،ككاف ىذا السند ذا
عمى المحكمة إجراء تحقيؽ إما بالمضاىاة أك سماع الشيكد أك الطريقتيف معنا، فيذا يرجع 

 لممحكمة، كليا السمطة التقديرية في ذلؾ.

أما بالنسبة لمتزكير الذم يعتبر تغييرنا لمحقيقة بإحدل الطرؽ المادية كالمعنكية،فيمكف سمكؾ      
 رىا القانكف لتقرير صحة أك عدـ صحة السند الرسمي أك العرفي.اإلجراءات التي قر 

كلمحكمة المكضكع سمطة تقديرية في مدل صحة أك عدـ صحة السند،فميا السمطة في بحث     
ا لمفصؿ في الدعكل،مع بياف األسباب التي أدت  صحتو أك استبعاده مف البداية ما لـ يكف الزمن

 إلى اتخاذ حكميا .

التزكير ما ىما إال طريقاف يؤدياف بنا إلى إثبات صحة أك عدـ صحة تمؾ السندات فاإلنكار ك     
المقدمة في الدعكل،كليا دكر فاصؿ فييا،لذلؾ يجب سمكؾ الطريؽ الصحيح المؤدم لنياية 

 سميمة مف أجؿ إثبات ذلؾ الحؽ المتنازع عميو.
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 انُخائج

الفمسطيني لفظ السندات،أما قانكف البينات يطمؽ عمى األدلة الكتابية في قانكف البينات  .8
األردني فيطمؽ عمييا لفظ األسناد ،أما بالنسبة لقانكف اإلثبات المصرم فيطمؽ عمييا لفظ 

 المحررات .
الكتابة في بعض التصرفات القانكنية شرط لبلنعقاد أم ركف مف أركاف التصرؼ،أما في  .9

 ثر النعداميا عمى كجكد العقد.بعض التصرفات األخرل تعد كسيمة لئلثبات أم ال ا
السند ينصرؼ إلى الكاقعة القانكنية أك التصرؼ القانكني،كأحيانا إلى أداة اإلثبات أم  .:

الكرقة التي يجرم اإلثبات بمقتضاىا،فمفظ المحرر أدؽ مف لفظ السند كالكرقة؛ألنو يعبر 
 عف جكىر اإلثبات بالكتابة

الحؽ،فيك ال يعد ركننا مف أركاف الحؽ اإلثبات ينصب عمى كاقعة قانكنية ىي مصدر  .;
 ،فقد يكجد الحؽ كلكف ال دليؿ عمى كجكده.

إنكار المحرر العرفي يرد عمى الخط أك اإلمضاء أك التكقيع أك البصمة،فإذا تـ  .>
االحتجاج عمى شخص بسند عرفي بنسبتو إليو،فيمكف ليذا الشخص إنكار صدكره 

يو يكتسب حجية بصدكره منو،كبسبلمتو منو،فالمحرر الذم ال ينكر الخصـ تكقيعو عم
 المادية

لقاضي المكضكع سمطة تقديرية كاسعة في مدل صحة أك عدـ صحة اإلنكار،فمو قبكؿ  .=
اإلنكار مف عدمو،حسب ظركؼ ككقائع الدعكل، كعميو أف يبيف في حكمو األسباب التي 

ال كاف حكمو معيبنا كغير مسبب . أسس بناءن   عمييا قناعتو؛كا 
ك دعكل صحة التكقيع تعد دعكل تحفظية أالخطكط األصمية دعكل تحقيؽ  .<

تقريرية،الغرض منيا إثبات التكقيع المكضكع عمى السند كنسبتو إلى صاحبو،لذلؾ يمتنع 
 عمى القاضي التعرض لمتصرؼ المدكف داخؿ السند.

دعكل تحقيؽ الخطكط األصمية دعكل كقائية، لحماية الحؽ مف الزكاؿ،تقكـ عمى  .?
،أما دعكل تحقيؽ الخطكط الفرعية فيي عبارة عف دفع ينشأ ضمف مصمحة محتممة

 الدعكل األصمية المتعمقة بمكضكع الحؽ المدكف بالسند .
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ك البصمة،كىذا يعد أك التكقيع أك الختـ أسماع الشيكد فقط إلثبات حصكؿ الكتابة  .@
 لمقكاعد العامة لئلثبات. ااحترامن 

المضاىاة كشيادة الشيكد معنا،فإذا تـ  يحؽ لممحكمة المجكء إلى التحقيؽ عف طريؽ  .81
التحقيؽ بالطريقتيف ككانت النتيجة فييما متفقة فيمكف لمقاضي األخذ بالنتيجة متى 

ف القاضي يكازف بيف النتيجتيف،كيرجح إ،أما إذا جاءت النتيجة متعارضة،فاطمئف ليا
 إحداىما عمى األخرل،فيأخذ بالنتيجة األقرب لمكاقع كالحقيقة.

التزكير في األكراؽ المكتكبة بطرؽ متعددة،منيا التزكير المعنكم،كىذا ال يقع إال في يقع  .88
المحررات الرسمية،مثؿ االدعاء بأف المكظؼ العاـ قد حرر أك أثبت ما يخالؼ الحقيقة 
التي تمت في حضكره،ك التزكير المادم،مثؿ اإلدعاء بأف المحرر الذم صدر مف 

 خر،أك تغيير أك إضافة أك إزالة جزء منو.المكظؼ العاـ قد صدر مف شخص آ
كيجب التمييز بيف نكعيف مف البيانات المكجكدة في السندات الرسمية ، النكع األكؿ  .89

Aالبيانات التي تحقؽ منيا المكظؼ العاـ ال يمكف الطعف فييا إال بالتزكير، أما النكع 
إثبات عكسيا اآلخر مف البيانات التي ال تدخؿ ضمف سمطة تحقيؽ المكظؼ فيمكف 

 .بالطرؽ القانكنية 
تثار دعكل التزكير ضمف دعكل أصمية أخرل،يطعف مف خبلليا المدعى عميو  .:8

بالتزكير،كتسمى في ىذه الحالة دعكل التزكير الفرعية،كيجكز لمف يخشى االحتجاج 
 عميو في المستقبؿ بسند مزكر اختصاـ الطرؼ اآلخر،مف خبلؿ دعكل التزكير األصمية.

كير Aىي كؿ ما يستند إليو مدعي التزكير مف كقائع كقرائف،كأمارات كظركؼ شكاىد التز  .;8
ما كاف منيا سبيؿ إثباتو بشيادة الشيكد أك تحقيؽ الخبراء،أك ما كاف مف قبيؿ القرائف 

 المستفادة مف الكقائع في الدعكل.
مكقؼ القاضي مف الطعف بالتزكير ال يتحدد إال بتحديد الكاقعة التي ينظميا  .>8

،فالبيانات التي ال يمكف دحضيا إال باالدعاء بالتزكير محددة تحديدنا دقيقنا، فبل السند
يحؽ لمقاضي أف يمكنو مف استجكاب خصمو أك تكجيو اليميف الحاسمة،كال إحالة الدعكل 
،فالقاضي عند الطعف بالتزكير يراقب كجكد دالالت  لمتحقيؽ بغير الطريؽ المرسـك

إذا لـ يجد لو رفض الطمب دكف إجراء تحقيؽ،كيعد ىذا كأمارات تؤيد ادعائو أـ ال، ف
األمر جكازينا لممحكمة،ال تخضع لمراقبة محكمة النقض أك التمييز ما داـ حكميا مبني 
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ا ال  عمى أسباب مسكغة،أما إذا كاف اإلدعاء منتجا في الدعكل،فإذا كاف التزكير كاضحن
 حاجة لمتحقيؽ.

في حالة إحالة دعكل التزكير إلى قاضي الجزاء،يصبح ىك المختص،كيتعيف عمى  .=8
القاضي المدني إيقاؼ إجراءات الفصؿ في الدعكل حتى يقكـ قاضي الجزاء بالفصؿ في 

ا بإدانة المجـر أك براءة المتيـ،فيككف أالدعكل الجزائية،فإذا  صدر قاضي الجزاء حكمن
بصحة السند في حالة براءة المتيـ،أما إذا صدر الحكـ حجة في الحالة األكلى،كحجة 

الحكـ بالبراءة أك اإلفراج لعدـ كفاية األدلة،أك عدـ تكافر أركاف الجريمة، فبل يحتج بيذا 
 الحكـ بالنسبة لصحة السندات.

جراءات االدعاء بالتزكير تتشابياف في أف  كبلىما  .07 إف إجراءات دعكل تحقيؽ الخطكط كا 
ف الكرقة المقدمة في الدعكل صحيحة أـ باطمة،كطرؽ اإلثبات في يراد بو الكصكؿ إلى أ

كتختمفاف  في أف إجراءات تحقيؽ الخطكط تتناكؿ األكراؽ العرفية،كعبء ، كبلىما كاحد
اإلثبات يقع عمى المتمسؾ بالكرقة، كليس مف ينازع بصحتيا،أما االدعاء بالتزكير يرد 

 يقع عمى مف يدعي عدـ صحة الكرقة. عمى األكراؽ الرسمية كالعرفية،كعبء اإلثبات
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 انخٕطٛاث

 نوينات الفمسطيني بمصطمح المحرر،ألاستبداؿ مصطمح سند الكارد في قانكف الب   .8
مف الناحية المغكية، كمف الناحية القانكنية كما فعؿ القانكف المصرم ، كما أف  أفضؿ

ك التصرؼ القانكني،كأحيانا إلى أداة أمصطمح السند ينصرؼ إلى الكاقعة القانكنية 
اإلثبات أم الكرقة التي يجرم اإلثبات بمقتضاىا،فمفظ المحرر أدؽ مف لفظ السند 

الكتابة  أدكاتكالكرقة؛ألنو يعبر عف جكىر اإلثبات بالكتابة، كلفظ المحرر يشمؿ كافة 
 ك قماش كليس فقط الكرؽ  .أك جمد أك الكتركني أسكاء عمى كرؽ 

المشرع المصرم كاف مكفقنا أكثر مف المشرعيف الفمسطيني كاألردني في تحديد الميعاد  .9
المحدد لتبميغ الخصـ،حتى يككف المدعي كأم شخص آخر عمى عمـ كدراية بالمدة 
المحددة لو،كحتى ال يتممص الكثير كالزعـ بأف المشرع لـ يحدد مدة معينة حتى كلك ترؾ 

ردني كاف أكثر مكفقية في اختيار كفيؿ لمتعكيض عف أمرىا لمقاضي،كأيضا المشرع األ
مف حيث تحديد الميعاد القانكني  @>تعديؿ المادة  نقترح عمى  المشرعالضرر، لذلؾ 

لتقديـ االدعاء كتبميغ الخصـ اآلخر،كأيضا تقديـ كفيؿ لتعكيض الخصـ اآلخر،كحتى 
 يككف األمر أكثر جدية،حتى كلك أمر المشرع بالغرامة.

عمى المشرع الفمسطيني االقتداء بالمشرع المصرم مف ناحية الغرامة المفركضة نقترح  .3
عمى مدعي التزكير في حالة سقكط حقو باالدعاء بالتزكير أك رفض التزكير، ألف 

 القضاء يكفؿ حقكؽ المكاطنيف، كحتى ال نككف أماـ عرقمة لسير القضاء كالعدالة.
لخاص ، أما المشرع المصري واألردني والمشرع الفمسطيني ذكر الوارث أو الخمف ا .;

السمؼ ، كىذا أفضؿ، ألف الخمؼ العاـ ىك مف يخمؼ ذكر الخمف فقط دون الخاص 
ىك الكاراث لكؿ التركة اك بجزء منيا باعتبارىا مجمكعة مالية ،  في ذمتو المالية كميا ،ك

إال بعد المكصى لو بحصة منيا، كال تمحؽ صفة الخمؼ العاـ  أك لجزء مف التركة أك 
كفاة السمؼ، أما الخمؼ الخاص فيك يخمؼ السمؼ في حؽ عيني عمى شيء 

شمؿ أمعيف،كالمشترم كالمكىكب لو كالمكصى لو بعيف معينة بالذات ، فكممة الخمؼ 
 كتغطي المضمكف، لذلؾ نقترح عمى المشرع الفمسطيني االقتداء بالمشرع المصرم  

 لتكقيع االلكتركني.يجب عمى المشرع كضع نصكص قانكنية بخصكص ا .>
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كضع آليات قانكنية مف قبؿ نقابة المحاميف لتكعية العامة كالمحاميف بأىمية دعاكل  .=
 التزكير كاإلنكار، كأىميتيا في مجاؿ اإلثبات المدني .

 

 

 

 

 

وفي النياية استشيد بقول  العماد األصفياني : إني رأيت أنو ما كتب احدىم في يومو       
ده : لو ُغير ىذا لكان أحسن، ولو ُزيد ىذا لكان يستحسن،ولو ُقدم ىذا كتابًا إال قال في غ

لكان أفضل ،ولو ُترك ذاك لكان أجمل ، وىذا من أعظم العبر وىو دليل عمى استيالء النقص 
 عمى جممة البشر .

 

 

 

 

 

 

 

 واهلل ولي التوفيق والحمد هلل دائما وأبداً 
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 انًظادر ٔانًزاجع

 

 القران الكريم  .0
 9،0979، القاىرة، بدون دار نشر،ط 0الوسيط، ج المعجم .9

  : القوانين 
 .9118لسنة  ;قانكف البينات الفمسطيني رقـ  .:
 .9>@8لسنة  1:قانكف البينات األردني رقـ  .;
 .?=@8لسنة  >9قانكف اإلثبات المصرم رقـ  .>
 .9118لسنة 9قانكف اصكؿ المحاكمات المدنية الفمسطيني رقـ  .=
 .??@8لسنة  ;9المدني األردني رقـقانكف أصكؿ المحاكمات  .<
 

 : المراجع العامة 

البينات في المكاد المدنية كالتجارية، مفمح عكاد القضاة،  عماف، جمعية عماؿ المطابع  .?
 ;@@8التعاكنية  ، عماف، سنة

 8،ط@918الكافي في شرح قانكف البينات، عثماف التكركرم، المكتبة األكاديمية،فمسطيف،  .@
 مكرر.

ـ لئلثبات في المكاد المدنية كالتجارية، عصاـ أنكر سميـ، منشأة المعارؼ، النظرية العا .81
 >911اإلسكندرية،

 
الكجيز في شرح قانكف اإلثبات عبد السميع عبد الكىاب ابك الخير،،بدكف دار  .88

 <911نشر،جامعة االزىر الشريؼ،القاىرة،
 .9<@8رة،رسالة اإلثبات ،احمد نشأت ، الجزء األكؿ ،دار الفكر العربي،القاى .89
شرح أحكاـ قانكف البينات دراسة مقارنة،عباس العبكدم، دار الثقافة لمنشر  .:8

 .;،ط9189كالتكزيع ، عماف،
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شرح أحكاـ قانكف اإلثبات المدني، عباس العبكدم،  دار الثقافة لمنشر  .;8
 .>911كالتكزيع،عماف،

،ياسر 9118لسنة  ;شرح قانكف البينات في المكاد المدنية كالتجارية رقـ  .>8
 8،ط9181بيدات ، بدكف دار نشر، ز 
شرح قانكف اإلثبات بيف القانكف اإلماراتي كالقانكف المصرم،عيسى بف  .=8

 :8،918حيدر،دار النيضة العربية،القاىرة ،ط
 شرح قكاعد اإلثبات المكضكعية دراسة مقارنة، خالد السيد محمد  .<8

 ;8،918عبد المجيد مكسى،مكتبة القانكف كاالقتصاد، الرياض،ط

قانكف العقكبات الجرائـ المضرة بالمصمحة العامة، كامؿ السعيد،  دار الثقافة لمنشر شرح  .?8
 .9،9188كالتكزيع،عماف،ط

 ?@@8قانكف اإلثبات، محمد حسيف منصكر، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، .@8
 نظاـ المرافعات )دراسة فقيية بيف الشرعية كالقانكف المدني  .91

 ي المركز القكمي    األردني(،عبد الكىاب خيرم عمي العان
 ;8،918لئلصدارات القانكنية ،القاىرة، ط

 نظرية اإلثبات في المكاد المدنية كالتجارية، قدرم عبد الفتاح  .98
 =8،911الشياكم،دار النيضة العربية،القاىرة،ط

  : المراجع المتخصصة 

الثقافة لمنشر اإلثبات بالمعاينة كالخبرة في القانكف المدني، مراد محمكد الشنيكات،دار  .99
 8،9188كالتكزيع، عماف ،ط

،بدكف دار نشر،بدكف مكاف 9اإلدانة كالبراءة في تزكير المحررات، مصطفى يكسؼ، ط .:9
 9181نشر،

البيانات الخطية إلثبات عدـ مشركعية القرار اإلدارم في دعكل اإللغاء،حابس ركاد  .;9
 8،9188خميؼ الشبيب، دار الحمد لمنشر كالتكزيع، عماف ،ط

الفنية في إثبات التزكير في المستندات الخطية فننا كقانكننا دراسة مقارنة ،غازم  الخبرة .>9
 9181مبارؾ الذنيبات،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع،عماف، 



97 
 

الطعف باإلنكار كاالدعاء بالتزكير،محمد عزمي البكرم، دار محمكد لمنشر كالتكزيع،  .=9
 <918القاىرة،

 
في ضكء مختمؼ اآلراء الفقيية كأحكاـ محكمة  المحررات الرسمية كالمحررات العرفية .<9

 النقض،عبد الحكـ فكدة، دار الفكر كالقانكف،المنصكرة
 

دراسة مقارنة بنظاـ المرافعات الشرعية السعكدم،نجيب -إجراءات دعكل التزكير الفرعية .?9
 =911احمد عبداهلل ثابت الجبمي،المكتب الجامعي الحديث،

ة في القانكف اليمني، عمي محمد قاسـ جريمة التزكير في المحررات الرسمي .@9
 @911الطمي، دار النيضة العربية،القاىرة،

 @@@8،8دعكل صحة التعاقد،محمكد المنجي ،منشأة المعارؼ، اإلسكندرية،ط .1:
سمطة القاضي التقديرية في اإلثبات بالمكاد المدنية كالتجارية، نكاؼ ممدكح  .8:

 @918الرقاد،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، 
 

 الدكتوراه :  رسائل 
رسالة دكتكراه بعنكاف A ) دكر المحررات العرفية )السندات العادية( المعدة  .9:

مقدما في اإلثبات المدني، محمد بف عبد الكىاب حاج طالب، كمية الحقكؽ، جامعة عيف 
 .@@@8شمس، 

  : رسائل الماجستير 
كالتجارية دراسة رسالة ماجستير بعنكافA"االدعاء بالتزكير في المكاد المدنية  .::

 .<918مقارنة"، رشاد حمدم عكدة اهلل زعرب،كمية الحقكؽ، جامعة األزىر،غزة،
رسالة ماجستير بعنكاف A" األحكاـ االجرائية المدنية لمضاىاة الخطكط كالتزكير  .;:

في المحررات العرفية كالرسمية"، سعاد ناصؼ،  كمية الحقكؽ،جامعة الجزائر، الجزائر، 
9188 

القضاء المدني" ،  أماـبعنكاف A" الطعف في المحررات التكثيقية  رماجستيرسالة  .>:
 :918بجاية ،الجزائر،-حبحاب ليندة، حمدم كردية،كمية الحقكؽ،جامعة عبد الرحمف ميرة
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رسالة ماجستير بعنكاف A"إنكار الديف في السندات المتعمقة بالنقكد كفقا ألحكاـ  .=:
 .;918لدراسات العميا،جامعة النجاح،نابمس،قانكف التنفيذ"، محمد سمير صالح خضر،كمية ا

رسالة ماجستير بعنكاف A"دعكل إثبات صحة التكقيع في السندات العرفية"،  .<:
 . ?918ماجد عبد الكريـ محمكد المشارقة، كمية الدراسات العميا، جامعة القدس،فمسطيف،

، رسالة ماجستير بعنكاف " دعكل التزكير الفرعية" ، مدبكع المية،عيسى نبيمك .?:
 <918بجاية،الجزائر،-كمية الحقكؽ،جامعة عبد الرحمف ميرة

 
رسالة ماجستير بعنكاف A"دكر السندات العادية في اإلثبات "، مساعد صالح  .@:

الشمرم، كمية الدراسات العميا قانكف خاص ، كمية الحقكؽ، جامعة الشرقاألكسط ، األردف  ، 
 . 9189سنة

األدلة الممزمة في اإلثبات ( ،  رسالة ماجستير بعنكاف A) مكقؼ القاضي مف .1;
 .:911داكد سميماف الدرعاكم، كمية الدراسات العميا قانكف خاص، جامعة القدس، 

 أحكام المحاكم  A 
 أحكاـ محكمة النقض الفمسطينية . .8;
 أحكاـ محكمة النقض المصرية . .9;
 أحكاـ محكمة التمييز األردنية. .:;
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