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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
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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 
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 : 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
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