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الملخص:
تناولــت هــذه الد ارســة موضــوا شــهادة المــدعي لن ســه فــي ــل قــانون البينــات ال لســطيني رقــم )1
بسنة  ،6117حيث تم طـرح هـذا الموضـوا بتسـليط الضـوء علـى الشـهادة واادعـاء وعمليـة الـدمج
واحــد بمــا يعــرف بمصــطل شــهادة المــدعي بحيــث يمثــل المــدعي ويقصــد هنــا

بينهمــا فــي شــخ

بالمدعي بالمعنى الواسع الذي يشمل المدعي والمدعى عليه وفقاً لم هـوم قـانون البينـات لـه بحيـث
أن المدعي هو من يقع عليه عبء اإلثبات) أمام القضاء فـي دعـواه كشـاهد يحلـف اليمـين ويـدلي
ـداء مـن الم هـوم
بما لديه ،حيث تبحث هذه الدراسة في مـد جـواز تلـل الشـهادة مـن عـدة أطـر ابت ً

والتعريف مرو اًر بالقواعد العامة والمبادئ المستقرة في اإلثبات بوجـه عـام وصـواً للجـدو مـن تلـل
الشهادة.
قسمت الباحثة هذه الدراسة إلى فصلين ،تناولت في ال صل األول منها :محددات شهادة المدعي
لن ســه مــن خـالل وضــع إطــار يشــمل هــذه الشــهادة ،وقســمت هــذا ال صــل إلــى مبحثــين تناولـت فــي
األول م هــوم شــهادة المــدعي لن ســه م ـن خــالل اإلطــار العــام للشــهادة واادعــاء مــع بيــان إمكانيــة
الجمـع بينهمــا فــي شــخ

واحــد مــن حيــث المــدلول ،أمــا فــي المبحــث الثــاني تناولـت الباحثـة ن ــام

شهادة المدعي لن سه مـن خـالل تسـليط الضـوء علـى الشـروط العامـة للشـهادة واادعـاء بوجـه عـام
والبحــث فــي إمكانيــة التوافــق بــين تلــل الشــروط ،هــذا مــن جانــب أمــا الجانــب اآخــر فقــد تناول ـت
الباحث ـة بع ـ

األحكــام العامــة فــي الشــهادة مثــل حجيــة الشــهادة ،والممنوعــون منهــا ،لبنــاء أســاس

لشهادة المدعي.
أما ال صل الثاني فقد حمل عنوان إمكانيـة قبـول شـهادة المـدعي لن سـه حيـث إن هـذا ال صـل جـاء
ـداء مـن موقـف التشـريع ،وال قـه ،والقضـاء
للبحث في الركائز التي تقوم عليها مثل هـذه الشـهادة ابت ً

منهـا ،وذلــل فــي مبحــث أول ،حيــث تنــاول موقـف التشـريعات المقارنــة والتشــريع ال لســطيني ومجلــة
األحكــام العدليــة إضــافة لموق ـف ال قــه والقضــاء ،أم ـا المبحــث الثــاني فقــد تضــمن القيم ـة الثبوتيــة
لشهادة المدعي من حيث طرح حجتها من جانب والجدو منها من جانب آخر.

و

Plaintiff’s Testimony for himself under the Palestinian Evidences Law
“An Analytical and Comparative Study”
Prepared by: Alia Mohammad Yacoub Noubani
Supervised by: Dr. Yaser Zbeidat
Abstract:
This study has addressed the issue of plaintiff’s testimony for himself under the Palestinian
Evidences Law No. (4) for the year 2001; and it has highlighted the concepts of testimony
and claim and combining both of them in one term “plaintiff’s testimony”; as the plaintiff
(includes, in a broad sense, the plaintiff and defendant according to the concept of
Evidences Law; as the plaintiff is the person who bears the burden of proof) shall appear
before jurisdiction in his claim as a witness who takes oath and gives a statement. This
study examines the degree of the authorization of this testimony from several aspects
starting from concept, definition, moving to the general rules and principles of evidence
and reaching to the feasibility of this testimony.
The researcher has divided this study into two chapters. The first chapter has addressed the
determinants of plaintiff’s testimony for himself by setting a framework which includes
this testimony. This chapter has been divided into two sections; the first section has
discussed the concept of plaintiff’s testimony for himself through the general framework of
testimony and claim along with the possibility of combining them in one term in terms of
meaning. In the second section, the researcher has discussed the system of plaintiff’s
testimony for himself by highlighting the general conditions of testimony and claim and
examining the possibility of compatibility between these conditions on one hand. On the
other hand, the researcher has addressed some general provisions in the testimony such as
the authenticity of testimony and persons unauthorized to testify in order to create a basis
for plaintiff’s testimony.
The second chapter entitled “the possibility of accepting plaintiff’s testimony for himself”
has examined the fundamentals on which this testimony is based starting from the attitude
of legislation, jurisprudence and jurisdiction of this testimony. This chapter has been
divided into two sections; the first section has discussed the attitude of comparative
legislations and the Palestinian legislation as well as the Journal of the Provisions of
Justice in addition to the attitude of jurisprudence and jurisdiction. The second section has
included the probative value of plaintiff’s testimony in terms of addressing its authenticity
on one hand and its feasibility on the other hand.

ز

المقدمة:
يحدد قانون البينات 2للخصوم والقاضي القواعد العامة لإلثبات من ناحية ومن ناحية أخر يحدد طـرق
اإلثبات ونطاقها والتي أصب هنال إجماا في العديد مـن األن مـة المختل ـة عليهـا ،فطـرق اإلثبـات تـرد
فــي القــانون علــى س ـبيل الحصــر حيــث تحــدد للخصــوم الطربق ـة التــي يمكــن لهــم أن يثبت ـوا بهــا دع ـواهم،
ويحدد للقاضي ذال الدليل وامكانية األخذ به أو استبعاده.
فطرق اإلثبات في قانون البينات تنحصر في الكتابة على أرس األدلة والشهادة والقرائن واإلقرار واليمين
والمعاينة والخبرة  3وتت اوت تلل األدلة في قوتها بين دليل وآخر ،فكانـت الشـهادة سـابقاً علـى رأس أدلـة
اإلثبات وأكثرها انتشا اًر إا أن دورها ونطاقها قد تقل

عند انتشار العلم والكتابة فأصب الدليل الكتابي

أكثر اتساعاً وضماناً للحق من شهادة الشهود.
والشهادة التي تشكل اإلطار العام لهذه الدراسة رغم تراجعها قليالً إا أنها تُعد من طـرق اإلثبـات الهامـة
التـي ا يمكــن تجاهلهــا أو إهمالهــا وبالـذات فــي بعـ

الوقــائع التــي يصـعب إثباتهــا بالكتابــة لعــدم القــدرة

علــى تحضــير الــدليل ســابقاً مثــل الوقــائع الماديــة كحــادث ســير مــثالً فســبل إثباتــه تنصــب فــي الشــهادة،
وهنــال بعـ

المســائل التــي أعطاهــا القــانون إئتمانـاً خاصـاً مثــل المـواد التجاريــة فــال يتقيــد اإلثبــات فيهــا

بالكتابة فهي تعامالت تخضع لمبدأ حرية اإلثبات.
ولكــن البحــث الحقيقــي فــي هــذه الد ارســة ا ينصــب علــى الشــهادة بشــكل عــام إا أنهــا تشــكل إطــا اًر لهــا،
فالدراسة تنصب حول شهادة المدعي لن سه فتلل الشهادة تتمثل في مثول المدعي أمام الجهة القضـائية
كشاهد في دعواه بعد حلف اليمين ،ليدلي بما لديه حول النزاا القائم بينه وبين خصمه.

 -2قانون البينات ال لسطيني رقم  )4لسنة 5117م ،الصادر بتاريخ 5117|9|2م ،العدد  88من الوقائع ال لسطنية،
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المادة  )1من قانون البينات ال لسطيني رقم  )4لسنة  5117على أن طرق اإلثبات هي  -7 :األدلة الكتابية  -5الشهادة -8

القرائن  -4اإلقرار -2اليمين  -2المعاينة  -1الخبرة
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أهمية الدراسة :
شهادة المدعي لن سـه ذات أهميـة كبيـرة فآليـات اإلثبـات بشـكل عـام تشـكل أهميـة بالغـة علـى الصـعيدين
الن ري والعملي ،فطرق اإلثبات هي التي تحدد مسار الدعو ومن يستطيع تأييد ادعائـه بأدلـة هـو مـن
يكسـب ،ومـن يعجــز عـن إثبـات دعـواه حتـى لــو كـان صـاحب الحــق يخسـرها وذلـل أن قــوة الحـق تثبــت
بقوة الدليل ،حيث إن الحق الذي يعجز صاحبه عن إثباته هو والعدم سواء بسواء.
ولكن لشهادة المدعي لن سه وضع خا
ْ

ف ي ـل غيـاب نـ

يتعلـق بتلـل الشـهادة فـي قـانون البينـات

ال لسطيني رقم  )1لسنة  6117م ،وباعتبـار أن مجلـة األحكـام العدليـة تشـكل المرجـع للقـانون الخـا
فــي ــل عــدم وجــود قــانون مــدني فلســطيني حيــث أن المجلــة أوردت نصوصـاً بــالتلمي والتصـري حــول
تلل الشهادة إا أن تلل النصو

لم تحسم الجدل حول هذه الشهادة من الناحية العملية ،وذلل أن هذا

الجدل هر عند صدور قـانون البينـات اإلردنـي رقـم  )31لسـنة 7956م ،حيـث نـ

فـي المـادة )36

منـه علـى أنـه س تسـمع شــهادة كـل إنسـان مـا لــم يكـن مجنونـاً أو صـبياً  ...س حيــث تـم ت سـير هـذا الــن
بأنه يلغي نصي المجلة  )7111و .)7113
فغيــاب الــن

فــي قــانون البينـات ال لســطيني أوجــد تباينـاً بــين الواقــع العملــي والقــانون ،فــالتطبيق العملــي

للقضاء ال لسطيني تراوح بين موافق على سماعها وبين معتر  ،فكان لمحكمة النق

ال لسطينية دور

في هذا النطاق ومحاوات إلنهاء هذا التباين.
فتبرز أهمية هذه الدراسة من الناحيتين الن رية والعملية ،فمن الناحية الن رية غياب الن
الخا

فـي القـانون

باإلثبات ،أا وهو قانون البينات ال لسطيني ،وورود أحكام تتعلق بها في مجلة األحكـام العدليـة

– القواعد العامة – جعل أهمية البحث الن رية في هذه المسـألة ذات طـابع قـانوني تنحصـر فـي تحليـل
النصو

للوصول إلى إمكانية األخذ بتلل الشهادة أو استبعادها.

أمــا مــن الناحيــة العمليــة فتبــرز أهميــة هــذه الد ارســة فــي بيــان الخــالف علــى الصــعيد العملــي فــي القضــاء
تحدي ــداً ح ــول س ــماا الم ــدعي كش ــاهد وامكاني ــة األخ ــذ بتل ــل الش ــهادة م ــن حي ــث ع ــدم جـ ـواز الش ــخ
اصطناا دليل لن سه وعدم جواز توافر مصلحة للشاهد عند اإلداء بشهادته.

ط

أهداف الدراسة:
هدفت هذه الدراسة إلى العديد من األهداف التي تمثل فيما يلي:
أوالً :بيــان اإلطــار العــام للشــهادة لرســم منحنــى معــين لشــهادة المــدعى لن ســه مــن خــالل إيضــاح م هــوم
الشــهادة وخصائصـها واألحكــام العامــة المتعلقــة بهــا ،بحيـث يــتم وضــع تصــور مبــدئي فــي ـل القواعــد
العامة لإلثبات والشهادة حول شهادة المدعي لن سه بوص ها جزءاً ا يتجزء من من ومة اإلثبات بوجـه
عام والشهادة بوجه خا

.

ثانياً :بيان المحددات التي تقوم عليها شهادة المدعي لن سه من حيث م هوم كل من الشهادة واادعاء
للوصول إلى إمكانية الجمع بين هذين المصطلحين.
ثالث ـاً :بيــان الن ــام الــذي تقــوم عليــه شــهادة المــدعي لن ســه مــن حيــث إب ـراز أهــم خصــائ
اإلدعاء والشهادة وشروطهما،للوصول إلى توافق أو تعار

تلل الشروط بعضها مع بع

كــل مــن
.

رابعاً :بيان موقف كل من القانون وال قه والقضاء من شهادة المدعي لن سه.
ـداء مـن إمكانيـة سـماا المـدعي
خامساً :بيان القيمة الثبوتية للشهادة من حيث حجيتها في اإلثبات ،ابت ً
كشاهد وصواً إلى مد إمكانية األخذ بتلل الشهادة.

سادساً :بيان الجدو من شهادة المدعي لن سه في ل وجـود لـوائ الـدعو ووجـود طـرق إثبـات تتـي
لصاحب الحق إثبات حقه.
ســــابعاً :أن تس ــاهم ف ــي إثـ ـراء النق ــا
النص ــو

ال ــدائر ح ــول ش ــهادة الم ــدعي لن س ــه حي ــث تعم ــل عل ــى وض ــع

المتعلقـــة بتلـــل الشـ ــهادة علـ ــى صـ ــعيد التش ـ ـريعات المقارن ــة والتش ـ ـريع ال لسـ ــطيني وتحليلهـــا

للوصول إلى موقف محدد من شهادة المدعي لن سه.

ي

منهجية الدراسة:
اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج التحليلي حيـث ضـمن فـي هـذه الد ارسـة النصـو

المتعلقـة بشـهادة

المــدعي لن ســه لتحليلهــا وبيــان األحكــام والضـوابط المتعلقــة بهــا إضــافة إلــى اتبــاا المــنهج المقــارن حيــث
أورد العديد من التشريعات المقارنة مثل التشريعات األردنية والعراقية والمصرية والسورية لمقارنة موق ها
من شهادة المدعي لن سه مع التشريع ال لسطيني.
إشكالية الدراسة :
تعــد شــهادة المــدعي لن ســه مــن المســائل الهامــة علــى الصــعيد الن ــري والعملــي وتتضــمن العدي ـد مــن
اإلشكاليات والتي تنصب في غيـاب الـن

فـي العديـد مـن التشـريعات ومـن ضـمنها التشـريع ال لسـطيني

تحديــداً فــي قــانون البينــات ال لســطيني ،فخلــو القــانون الخــا

باإلثبــات مــن ن ـ

يجيــز أو يمنــع تلــل

الشهادة يشكل فراغاً في التشريع واشكالية مـن الناحيـة العمليـة والتطبيـق القضـائي ،وعلـى ذلـل فـهن هـذه
الدراسة طرحت تساؤات عديدة جاءت على النحو اآتي:
أوالً :مامد إمكانية الجمع بين الشهادة واادعاء في مصطل واحد من حيث م هوم كل منها؟
ثانياً :ما مـد توافـق شـهادة المـدعي لن سـه مـع القواعـد واألحكـام العامـة لكـل مـن اادعـاء والشـهادة مـن
حيث شروطها والمبادئ المستقرة في كل منها؟
ثالثاً :ما موقف التشريع ال لسطيني من شهادة المدعي لن سه مقارنة مع موقف التشـريعات األخـر مـن
حيث إجازة تلل الشهادة أو ومنعها؟
رابعاً :ما موقف كل من ال قه والقضاء من شهادة المدعي لن سه؟
ـداء؟ ومـا
خامساً :ما القيمة الثبوتية لشهادة المـدعي لن سـه؟ ومـا مـد إمكانيـة سـماا المـدعي كشـاهد ابت ً
مد إمكانية األخذ بتلل الشهادة؟

ك

سادساً :ما الجدو المتوخاة من سماا المدعي كشاهد واألخد بتلل الشهادة فـي ـل وجـود طـرق يعبـر
فيهــا الخصــم عمــا لديــه حــول دعـواه مــن لـوائ دعــو ولـوائ جوابيــة هــذا مــن جانــب ،وطــرق إثبــات مــن
جانب آخر؟
وتمت اإلجابة عن هذه التساؤات في هذه الدراسة من خالل فصلين:
ال صل األول :محددات شهادة المدعي لن سه بحيث يقسم هذا ال صل إلى مبحثين:
المبحث األول :م هوم شهادة المدعي لن سه.
المبحث الثاني :ن ام شهادة المدعي لن سه.
ال صل الثاني :إمكانية قبول شهادة المدعي لن سه وقسم هذا ال صل بدوره إلى مبحثين:
المبحث األول :موقف التشريع وال قه والقضاء من شهادة المدعي لن سه
المبحث الثاني :القيمة الثبوتية لشهادة المدعي لن سه.

ل

الفلل ااول
___________________________________________________
محددات شهادة المدعي لنفسه
تمهيد وتقسيم :
شــهادة المــدعي لن ســه تتضــمن محــددات تتمحــور حــول ثالث ـة محــاور رئيس ـة تتمثــل أولهــا فــي الشــهادة
بشكل عام ،وثانيها باادعاء ،وثالثها بالمصطل الدامج بين الشهادة واإلدعاء ،أا وهو محل الدراسة –
شــهادة المــدعي لن ســه فتلــل الشــهادة يجــب التعــرف عليهــا مــن خــالل م هــوم كــل مــن الشــهادة واادعــاء
لتكوين صورة حول م هوم شهادة المدعي ،إضافة إلى التعرف على ن ام تلل الشهادة على النحو الذي
يسم بتشكيل صورة مبدئية عنها.
وعليه فهن الباحث قسم هذا ال صل إلى مبحثين يتمحو ارن حول ما يلي:
المبحس ااول :والذي يحمل العنوان التالي مفهوم شهادة المدعي لنفسه حيث يتضمن تعريـف شـهادة
المـدعي لن سـه فــي التشـريعات العاديـة إضــافة إلـى توضـي أركــان الشـهادة وامكانيـة الجمـع بـين شــخ
الشاهد وشخ

المدعي في آن واحد.

أما المبحس الثاني :من هذا ال صل فيتضمن الشروط العامـة للشـهادة واادعـاء وصـواً إلـى مـد توافـق
تلل الشروط مع شهادة المدعي لن سه ،إضافة إلـى بعـ

األحكـام المتعلقـة بالشـهادة بوجـه عـام مسـلطاً

الضوء على حجيتها والممنوعين منها لوضع تصور لشهادة المدعي لن سه ،ليحمل هذا ال صـل العنـوان
التالي نظام شهادة المدعي لنفسه.
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المبحس ااول :مفهوم شهادة المدعي لنفسه
شــهادة المــدعي لن س ـه تجمــع فــي طياتهــا مصــطلحين قــانونيين يشــكل كــل منهمــا ن ام ـا قانوني ـا معين ـا،
فشهادة المدعي لن سه تحتوي على مصطل الشهادة واادعاء المتمثـل بشـخ

المـدعي ،فتلـل الشـهادة

تتمحــور حــول مثــول المــدعي أمــام الجهــة القضــائية كشـاهد فــي دعـواه ،فهــل يمكــن الجمــع بــين الشــهادة
واادعاء من حيث محددات كل منهما في شـخ

واحـد؟ أم يوجـد تنـاق

بـين المصـطلحين مـن حيـث

التعريف والمضمون؟.
وحتى يتسنى للباحث اإلجابة عـن تلـل التسـاؤات ابـد مـن تقسـيم هـذا المبحـث إلـى مطلبـين يتنـاول فـي
أولهمــا :تعريــف شــهادة المــدعي لن ســه ،أمــا فــي المطلــب الثــاني فيتنــاول أركــان الشــهادة ومــد إمكانيــة
الجمع بين شخ

المدعي والشاهد وفقاً لمدلول كل منهما.

المطلب ااول :تعريف شهادة المدعي لنفسه
تعــد ن ريــة اإلثبــات مــن أهــم الن ريــات القانونيــة وأكثرهــا تطبيقـاً أمــام القضــاء ،حيــث إن الحــق الــذي ا
يمكن إثبات مصدره سواء أكان تصرفاً قانونياً أم واقعة مادية يعد من الناحية الواقعية متجرداً من قيمتـه
فــالحق الــذي ا دليــل عليــه هــو والعــدم سـواء ،فالــدليل قـوام الحــق وهــو الــذي يحييـه ،4فاإلثبــات بــالمعنى
القانوني هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القـانون علـى وجـود تصـرف أو واقعـة يترتـب
على ثبوتها آثار قانونية.5
ومن وسائل اإلثبات المهمة الشهادة فهي منـذ األزل الطريقـة األسـهل واألنسـب إلثبـات الحـق سـواء كـان
مص ــدره واقع ــة مادي ــة أم تص ــرفاً قانونيـ ـاً ،فالش ــهادة كان ــت ق ــديماً عل ــى رأس وس ــائل اإلثب ــات واألكث ــر
شيوعاًواألقو  ،حيث كانـت هـي الوسـيلة المتاحـة والمتعـارف عليهـا إلثبـات الحقـوق إلـى أن انتشـر العلـم
وانتشــرت معــه الكتابــة وأصــبحت هــي الوســيلة األفضــل لإلثبــات ،حيــث إن الشــهادة قــد تعتريهــا بع ـ
 -4ورد في كتاب الوسيط لالستاذ السنهوري أقـوال مـأثورة لـبع

ال قهـاء تتعلـق بن ريـة ااثيـات مـن أبرزهـا  :س الـدليل قـوام الحـق س ،سالـدليل وحـده

هو الذي يحي الحق و يجعهله م يداً س ،سما ا دليل عليه هـو والعـدم سـواءس ،سيسـتوي حـق معـدوم وحـق ا دليـل عليـهس ،سالـدليل هـو الـذي يحـي
الحقس ،سالدليل فوة الحقس .

 -5القاضــي حســين خضــير الش ــمري ،دور الشــهادة فــي اإلثب ــات المــدني ،الطبعــة األول ــى ،مكتبــة الســنهوري  /منش ــورات زيــن الحقوقيــة ،بغ ــداد،
5178م،

.1
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العيوب مـن حيـث المصـداقية ولكـن هـذا لـم يجعـل الشـهادة فـي قـاا أدلـة اإلثبـات أو أقلهاقيمـة بـل بقيـت
من أبرزها إا أنها تراجعت خطوة للوراء مع اعتمـاد الكتابـة وسـيلة لإلثبـات ،لهـا حجيـة أكبـر ومصـداقية
أعلى واعتمادها كوسيلة من وسائل التوثيق.
وشــهادة المــدعي لن ســه هــي جــزء مــن ن ــام الشــهادة بشـكل عــام مــع احت ــا تلــل الشــهادة بخصوصــيتها
كونهــا تصــدر مــن شــخ

المــدعي ،وعلــى ذلــل فــهن الباحــث طــرح تعريــف شــهادة المــدعي لن ســه مــن

خالل تسليط الضوء على الشهادة بشكل عام ،واسـتنباط تعري هـا فـي ضـوء القواعـد العامـة للشـهادة دون
إغ ال الطبيعة الخاصة لها.
وعليه يقسم هذا المطلب إلى فـرعين :ال ـرا األول تنـاول تعريـف شـهادة المـدعي لن سـه فـي القـانون ،أمـا
ال را الثاني فتناول تعريف الشهادة في ال قه والقضاء على النحو التالي:
الفرع ااول :تعريف شهادة المدعي لنفسه في القانون
يبتعــد التشـريع أحيانـاً عـن ايـ ارد التعري ــات تاركـاً أياهــا لل قــه ،حيــث يكت ــي ببيــان الحالــة القانونيـة واألثــر
المترتــب عليهــا ،وهــذا مــا انطبــق علــى الشــهادة فلــم يعرفهــا قــانون البينــات ال لســطيني وتــرل هــذه المهمــة
لل قه والقضاء ،إا أن بع

التشريعات قامت بتعري هـا ،وقبـل الخـو

فـي التعري ـات القانونيـة للشـهادة

بشكل عام تورد الباحثة تعريف الشهادة لغة على النحو اآتي:
الشهادة لغة:
من شهده  :شهوداً على كذا أخبر به خب اًر قاطعاً فهو شاهد ،وشهد أو شهادة لكذا حلـف أو شـهادة عنـد
الحاكم ال الني أو على فالن :أد مـا عنـده مـن الشـهادة فهـو شـاهد ،شـهد وشـهود والشـهادة أشـهد فالنـاً
على كذا جعله شاهداً عليه.6

 -6لويس معلوف ،المنجد في اللغة واألدب والعلوم ،المطبعة الكاثوليكية ،بيروت ،الطبعة التاسعة عشر،
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والشــهادة :خبــر قــاطع وشــهد مــن أصـ حـل يــدل علــى حضـ ح
ـور وعلـ حـم واعــالم ،وأصــل الشــهادة اإلخبــار بمــا
شــاهده وجمعــه ،وتعنــي الشــهادة أيض ـاً البيــان واإل هــار والحضــور ومســتندها المشــاهدة إمــا بالبصــر أو
بالبصيرة.7
ويطلق على الشهادة ل
الشهود ول

س البينة س وكان البع

يستعمل هذا الل

والبع

اآخر يستعمل ل

شهادة

البينة ،يعني من الناحية اللغوية الدليل،وعندما يقـال قـانون البينـات فـهن ذلـل ينصـرف إلـى

طرق اإلثبات أو األدلة ،والتي تشتمل على الكتابة والشهادة واليمين  ...الخ من طرق اإلثبـات ،ومرجـع
إطالق ل

البينة على شـهادة الشـهود ،أن الشـهادة كانـت فـي الماضـي هـي الـدليل الغالـب ،بينمـا كانـت

األدلة األخر نادرة الوجود فانصرف ل

البينة إلـى الشـهادة دون غيرهـا وقـد اتجهـت مع ـم التشـريعات

الحديثة إلى إطالق ل ـ الشـهادة علـى شـهادة الشـهود دفعـاً لاللتبـاس ونتيجـة لوجـود أدلـة أخـر لإلثبـات
وانتشار األخذ بها وتطبيقها عند الن ر في المنازعات.8
الشهادة قانوناً:
خال قانون البينات ال لسطيني من تعريف الشهادة خي اًر فعل ،وذلل أن التعريف من مهام ال قه والقضـاء
وليس القـانون ،إا أن هنـال مجموعـة مـن التشـريعات قامـت بتعريـف الشـهادة مـن أبرزهـا مجلـة األحكـام
العدلية حيث عرفتها بأنها:س اإلخبار بل

الشهادة يعني يقول أشهد بهثبـات حـق أحـد الـذي هـو فـي ذمـة

اآخر في حضور الحاكم ومواجهـة الخصـم ويقـال للمخبـر شـاهد وللمخبـر لـه مشـهود لـه وللمخبـر عليـه
مشهدود عليه وللحق مشهود به س.9
ومن التشريعات الحديثة التي قامـت بتعريـف الشـهادة قـانون اإلثبـات السـوداني حيـث عرفهـا بأنهـا:س هـي
البينــة الش ـ وية لشــخ

عــن إد اركــه المباشــر لواقعــة تثبــت مســؤولية مــدعي بهــا علــى آخــر فــي مجلــس

القضاء ومواجهة الخصوم.10

 -7بسام نهار البطون ،الشهادة في الشريعة اإلسالمية -دراسة مقارنة بالقانون الوضعي ،دار الثقافة للنشر والتوزيع5171 ،م،

. 72

 -8سعيد عبداهلل أبو فرحة ،رسالة ماجسـتير -الشـهادة كوسـيلة إثبـات فـي المـواد المدنيـة والتجاريـة فـي القـانون ااردنـي -د ارسـة مقارنـة7992 ،م،
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المادة  )7284من مجلة األحكام العدلية.
المادة  )51من قانون اإلثبات السوداني.

1

وكمــا هــو مبــين مــن تعريــف مجلــة األحكــام العدليــة للشــهادة بأنهــا قائمــة علــى ثالث ـة شــخو

 :الشــاهد،

المشــهود لــه ،والمشــهود عليــه ،وهــذا يعنــي بالمبــدأ وجــود ثالثـة أطـراف للشــهادة وباقتصــار الحــديث علــى
شهادة المدعي لن سه بأنه أحد خصوم الدعو وبالتالي تقتصر مثل هذه الشهادة على شخصين :شـاهد
ومشهود عليه ،وت ضل الباحثة ااكت اء بهذا التنويه هنا والوقوف عنده في الطروح القادمة.
الفرع الثاني :شهادة المدعي لنفسه في الفقه والقلاء
ـداء مــن فقهــاء اإلســالم مــرو اًر إلــى
كــان لل قــه والقضــاء حصــة جيــدة ف ـي تعريــف الشــهادة بشــكل عــام ابتـ ً
فقهــاء القــانون ،ف ــي البدايــة عنــي ال قــه اإلســالمي بشــكل كبيــر فــي الش ـهادة كوســيلة مــن وســائل إثبــات

الحق.
فالشهادة فـي الن ـام اإلسـالمي مـن أهـم ركـائز إثبـات الحـق وتوثيـق المعـامالت ،فقـد عنـي القـرآن الكـريم
بتوثيــق المعــامالت بــين النــاس بشــكل عــام وفــي التوثيــق بالشــهادة بشــكل خــا

 ،فآيــة الــدين هــي أفضــل

ن ـام عمـل علـى تن ـيم المعـامالت بـين النـاس ،منـذ أكثـر مـن ألـف وأربعمائـة عـام ،حيـث ن مـت طــرق
بتداء من وجـوب التوثيـق بالكتابـة للمعـامالت ذات القيمـة العاليـة وتأكيـد وجـود
توثيق التعامالت المالية ا ً

شــهود علــى تلــل التعــامالت ،وبيــان حــال التعــامالت البســيطة و التجاريــة باع ائهــا مــن وجــوب التوثيــق
حتى ا يثقل كاهل المتعاملين بالتجارة والتعامالت البسيطة ولخلق إئتمان بينهم.11
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َ ََ أ َ
ددددددرك أَ َ
َْلرَ َ
َعددددددد أ ٍ ِ
ددددددتسد َ لِلَّـ ـ ـ ِـه س ،12وقولـ ـ ــه
ِيمدددددددو َ لشد
َلد
تعـ ـ ــالى:س َْلرشددددددد ِت ْل َذْلي
ََ َ أ
َ َ ََ َ َ أ َ أ َ أ َ َ ََ ٌ َ أََ َ ََ َ َ أ َ َ َ َ
ِيَس.13
ون عا ٌَ
َلل يِمس تكما َ
ن يك متس فإ ِ َه آث ََِ قاب َه ْل َ
ال تك َ َمو لشتسد َ ْلل َ
تعالى:سْل َ
وبعــد الــدور الــذي بلــور فيــه الق ـرآن الك ـريم الشــهادة وأعطاهــا أهميــة كبي ـرة وحــر

علــى أدائهــا ووجــوب

الح ــا عليهــا وعــدم إنكارهــا أو كتمهــا أو تزويرهــا ،جــاء ال قهــاء المســلمون ووضــعوا تعري ــات لهــا ومــن
أبرز من عرف الشـهادة فـي ال قـه اإلسـالمي المـذاهب األربعـة فجـاء تعري هـا لـد كـل مـنهم علـى النحـو
التالي:
عــرف الحني ــة الشــهادة بأنهــا :إخبــار عــن مشــاهدة وعيــان ا عــن تخمــين وحســبان ،14وعرفهــا السيواســي
من الحن ية بأنها :س إخبار صدق إلثبات حق بل

أشهد في مجلس الحكم ،15وهنال تعريف آخر ألئمة

األحنــاف :هــي إخبــار صــادر فــي مجلــس الحكــم بل ـ أشــهد إلثبــات حــق للغيــر ولــو بــال دعــو  ،16وقــد
رف

الحن ية إثبات حق بشهادة بدون ل

الشهادة ويدخل بذلل اإلقرار والدعو .17

وعرفها فقهاء المذهب المالكي بأنها :إخبار الشاهد الحاكم إخبا اًر ناشئاً عن علم ا عن ن أو شـل،18
وعرفها الشافعية بأنها :إخبار بحق للغير على غيره بل
على ثالثة أشخا

أشهد ،19حيث جاء التعريف واضحاً باشـتماله
بما لديه عن

 :الشاهد ،والمشهود له ،والمشهود عليه ،فالشهادة هي إخبار الشخ

حق للغير لد غيره.
وعرفها أيضاً المذهب الحنبلي بأنها :إخبـار بمـا علمـه الشـاهد بل ـ خـا
الشــهادة تل ـ بل ـ خــا
التي ا تأتي بل

يعبــر عــن أن مــا ســيدليه الشــخ

 ،20وهـذا التعريـف اشـترط أن

هــو شــهادة ،فــأخر هــذا التعريــف األقـوال

أشهد من م هوم الشهادة.

 -12سورة الطالق ،آية .)5

 -13سورة البقرة ،آية رقم .)588

 -14إبراهيم بن محمد بن بكر بن نجم  ،البحر الواثق شرح كنز الدقاثق ،الجزء السابع الطبعة الثالثة ،دار المعرفة بيروت7998 ،م،
 -15محمد عبد الواحد السيواسي ،شرح فت القدير ،الجزء السابع ،دار الكتاب العلمية ،بيروت5118 ،م،
16سعيد عبداهلل أبو فرحة ،مرجع سابق،
 -17بسام نهار البطون ،مرجع سابق،
18
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 -19سليمان بن محمد البجريمي ،حاشية البجريمي على الخطيب ،الجزء الخامس ،الطبعة األولى ،دار الكتب العلمية7992 ،م،
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 -منصور بن يونس البهوتي ،شرح منتهى اارادات ،الجزء الثالث ،الطبعة األولى ،دار العروبة مصر7922 ،م،
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ولم يقتصر تعريـف الشـهادة فقـط فـي المـذاهب األربعـة وفقهـاء المسـلمين فقـد عرفـت أيضـاً بأنهـا :إخبـار
بحق للغير على آخر عن تيقن في مجلس الحكم وذلل المخبر يسـمى شـاهداً ،21وتعريـف آخـر للشـهادة
بأنهــا :إخبــار اإلنســان فــي مجلــس الحكــم بحــق علــى غيـره لغيـره  ،وألنهــا خبــر فهــي تحتمــل الصــدق أو
الكذب ،22وعرفت أيضاً بأنها إخبار شخ

من غير أطراف الخصومة أمام القضاء بواقعة حـدثت مـن

غيره ويترتب عليهـا حـق لغيـره ،23فالشـهادة يجـب أن تكـون منصـبة علـى سـبب وجـود الحـق ،بمعنـى أن
يشهد على ما رآه أو سمعه بخصو

واقعة حدثت بحضوره أو على مسمعه ،وعلى نحو يمكن تكييف

هذه الواقعة تكيي اً قانونياً ينتهي إلى تأكيد وجود حق في ذمة أحد المتخاصمين أو تأكيد عدم وجوده.24
أيض ـاً تــم تعريــف الشــهادة بأنهــا :اإلخبــار بل ـ الشــهادة فــي مجلــس القضــاء وبحضــور الخصــمين بــأن
ألحدهما حقاً معلوماً على اآخـر ،25وقـد تضـمن أحـد أحكـام محكمـة التمييـز األردنيـة أن الشـهادة تعنـي
معرف ــة ش ــخ

م ــا بواقع ــة معين ــة واإلداء بم ــا يعرف ــه أم ــام المحكم ــة ف ــي قض ــية من ــورة ب ــين طـ ـرفين

وبحضــورهما ،وهــي خبــر يحتمــل فيــه صــدق الشــاهد أو كذبــه ،ويغلــب احتمــال الصــدق ،ذلــل أن الشــاهد
يحلف على صدق ما يقول ،26وهو يشهد بحق لغيره على غيره بال مصلحة له.27
من هو المدعي؟
وهكذا يكون الباحث قد سلط الضوء على تعريـف الشـهادة بشـكل عـام مـا بـين اللغـة وااصـطالح ،وبـين
القانون وال قه والقضاء ،واآن يسلط الضوء حول شخ

المدعي وتعري ه فمن هو المدعي؟.

فالواقع أن المدعي باإلثبات قـد يختلـف عـن المـدعي بالـدعو  ،فالمـدعي باإلثبـات هـو المـدعي بالواقعـة
محل اإلثبات ،ومن ثم وصف المدعي ا يقتصر على ارفـع الـدعو بـل يتعـداه إلـى المـدعى عليـه لهـذه
الدعو عندما يدفعها بدفع ما ،إذ يكون في دفعه هذا مدعياً على خصمه فيلزمـه إثبـات الواقعـة مصـدر
21
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 -23محمد يحيى مطر ،مسائل اإلثبات في القضايا المدنية والتجارية ،المكتبة القانونية7989 ،م،
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 -27محمود محمد الكيالني ،قواهد اإلثبات وأحكام التن يذ ،الطبعة الثانية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان 5178 ،م ،ص حـ81ـة .
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هذا الدفع ،وعلى ذلل يمكن القول إن من يتحمل عبء اإلثبات المدعي في الدعو والمدعى عليه فـي
الدفاا ،فكالهما مدعي في دعواه ،28فاألصل المبدأ القانوني :البينة على من ادعـى واليمـين علـى مـن
أنكر).29
ولكــن ا يك ــي أن نحــدد مــن هــو المــدعي مــن الناحيــة الشــكلية لل صــل فــي مســألة مــن يتحمــل عــبء
اإلثبات – فقد يحدث أن ا يكلف المدعي باإلثبات في بعـ

الـدعاو – وانمـا يلقـى هـذا العـبء علـى

خصمه ،فمن رفع دعو على جاره لسد مطل ،ا يكلف وهو المدعي فـي الـدعو بهثبـات أن جـاره فـت
مطال دون أن يكون له حق ارت اق يجيز له فت المطل ،فهنا يقع عبء اإلثبات علـى المـدعى عليـه ا
المــدعي فــي الــدعو  ،30ألن طبيعــة الوضــع تقضــي بخلــو العقــار مــن حقــوق اارت ــاق حتــى يثبــت ذوي
ـاء علــى ذلــل لــيس شــرطاً أن يكــون المــدعي هــو مــن يرفــع الــدعو  ،بســاطة
المصــلحة عكــس ذلــل ،وبنـ ً

العبارة تعني أن من يقع عليه عبء اإلثبات يكون مدعياً حينها وعند تخلصه مـن عـبء اإلثبـات ينتقـل
لخصمه فيصب خصمه مدعياً بالدفع وهكذا.31
فالمبدا العام في اإلثبات هو البينة على من أدعى خالف الثابت أصالً وعرضاً و اه اًر ،فيتحمل عبء
اإلثبات من يدعي خالف األصل ،32ويتحمله أيضاً من يدعي خالف ال اهر ،33ونتيجة انتقال عبء
اإلثبات بين الخصوم يصب من ينتقل إليه عبء اإلثبات بعد الطور األول مدعياً بخالف العار .
ـاء علــى ذلــك يمكــن للباحث ـة اســتخالص تعريــف شــهادة المــدعي لنفســه علــى لــوء التعريفــات
وبنـ ً

السابقة للشهادة والمدعي ب نها :مثول المـدعي أمـام الجهـة القلـائية المختلـة بلـفته شـاهداً فـي
الدعوى التي هو أحد أطرافها لإلدالء بما لديه حول دعواه ،بعد حلفه اليمين.

28
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30
31

32
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 اإلدعاء خالف األصل كمن يدعي إنشغال الذمة بدين ،فاألصل براءة الذمة فمن يدعي انشغال الذمـة بـدين عليـه إثبـات ذلـل وهـذا مـا أكدتـه مجلـةاألحكام العدلية في ن

المادة  : )11س البينة إلثبات خالف ال اهر واليمين لبقاء األصل س.

 اإلدعاء خـالف ال ـاهر كمـن يـدعي ملكيتـه لشـيء فـي حيـازة الغيـر فال ـاهر أن مـن بيـده الشـيء وهـو حـائز لـه يعتبـر مالكـه س الحيـازة فـي المنقـولسند الملكية س ومن يدعي خالف ذلل يقع عليه عبء اإلثبات.
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المطلـب الثـاني :خلــائص وأركـان الشــهادة بوجـه عــام وامكانيـة الجمــع بـين االدعــاء والشـهادة وفقـاً
لمدلولهما
عرفت الباحثة في المطلب السـابق مـن هـو المـدعي ،وسـلط الضـوء بشـكل مباشـر علـى الشـهادة بشـكل
ـاء وقانون ـاً ،وتلــل التعري ــات ت ــت البــاب أمــام الباحــث لبيــان أركــان
عــام مــن حيــث تعري هــا فقه ـاً وقضـ ً

الشهادة والركائز التي تقوم عليها ،فبعد ذلل تكتمل الصورة حول م هوم شهادة المدعي لن سه من خالل
تسليط الضوء على أركان الشهادة بعدما تم بيـان تعريـف الشـهادة بوجـه عـام ومـن هـو المـدعي وتوصـل
الباحــث لتعريــف بســيط لشــهادة المــدعي ،وعنــد اكتمــال الم هــوم وضــع الباحــث تســاؤاً مهم ـاً حــول مــد
إمكانية الجمع بين الشهادة واادعاء في مصطل واحد من حيث م هوم كل منهما على حدا؟.
وعليــه قســم الباحــث هــذا المطلــب إلــى فــرعين ،تنــاول فــي ال ــرا األول:خصــائ

وأركــان الشــهادة بوجــه

عـام ،وفـي ال ـرا الثـاني مـد إمكانيـة الجمـع بــين اادعـاء والشـهادة وفقـاً لمـدلول كـل منهمـا علـى النحــو
التالي:
الفرع ااول :خلائص وأركان الشهادة بوجه عام
لتشــكيل صــورة واضــحة عــن شــهادة المــدعي لن ســه ُيستحســن أواً بيـان خصــائ

عــام ،فالشــهادة بوصـ ها طريقــة مــن طــرق اإلثبــات لهــا خصــائ
قسمت الباحثة هذا ال را إلى ،أواً :خصائ

وأركــان الشــهادة بوجــه

تمتــاز بهــا وأركــان تقــوم عليهــا ،وعليــه

الشهادة ،ثانياً :أركان الشهادة على النحو التالي:

أوالً :خلائص الشهادة بوجه عام
عند تعريف الشهادة لوح أن أغلبها تبدأ بل ـ إخبـار أي أن الشـهادة هـي خبـر والخبـر يحتمـل الصـدق
أو الكذب ولكن مع ذلل فترج ك ة الصدق على الكذب وذلل ألن الشاهد يحلف يميناعلى أن ا يقول
إا الصدق ،34وعلى ذلل فقد اتسمت الشهادة كوسيلة لإلثبات بالخصائ

التالية:

 -0حجة مقنعة غير ملزمة (حجة قوامها االقناع ال اإللزام ):
حيث إن الشهادة غير ملزمة للقاضي فله حرية كاملـة فـي تقـدير قيمتهـا بغـ

الن ـر عـن عـدد الشـهود

وص اتهم ،فالقاضي يقدر هذه الشهادة ويزنها فهما يرج صدقها فيقبلها ،أو يرج كذبها فيسـتبعدها ،أو
34
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ا يقتنع بها حتى لـو لـم تكـن كاذبـة فقـد تـرد شـهادة أمـام القضـاء وتسـتبعد لضـع ها أو لتـردد المـدلي بهـا
دون الجزم بكذبه ،فالشهادة كطريق من طرق اإلثبات تتوقف على قناعة القاضي وتقديره.
 -6حجة غير قاطعة :
أي أن ما يثبت بالشهادة قابل للدح

بشهادة أخر أو بأي طريقة من طرق اإلثبات ،بعبارة أخر إن

ما يثبت بالشهادة يعد صحيحاً ما لم يثبت خالفه إلى قبل صدور الحكـم حيـث أنهـا تقبـل إثبـات العكـس
بخالف اليمين أو القرائن القانونية  .35وهذا ما أكدته المادة  )13من قانون البينات ال لسطيني. 36
 -3حجية الشهادة متعدية :
أي أن ما يثبت بالشهادة يعد حجة على الكافة ا على الخصوم وحل ـائهم فقـط ،وهـذا يتوافـق مـع حجيـة
الكتابة ،ويختلف مع حجية اليمين واإلقرار فهما يقتص ارن فقط على من صد ار منه.
 -4حجية الشهادة مقيدة :
أي أن اإلثب ـات فــي الشــهادة غيــر جــائز فــي جميــع األح ـوال كمــا هــو الحــال بالكتابــة بــل يقتصــر علــى
مسائل معينة قام بتن يمها القانون.37
وعليه فهذه الخصائ

كما تتسم بها الشهادة بوجه عام تتسم بها شهادة المـدعي لن سـه باعتبارهـا جـزءا

ا يتج ــزء م ــن من وم ــة الش ــهادة فالم ــدعي يمث ــل كش ــاهد ويحل ــف اليم ــين وي ــدلي بم ــا لدي ــه أم ــام الجه ــة
القضائية.
الشهادة ترسم منحنى أحكام الشهادة بوجه عام فالقول بأنهـا حجـة مقنعـة غيـر ملزمـة تنطبـق

فخصائ

على شهادة المدعي كجزء من الشـهادة فـيمكن للقاضـي اسـتبعاد شـهادته لعـدم قناعتـه بهـا بالقيـاس علـى
صالحياته مع باقي الشـهود مـن غيـر الخصـوم فلـن يتطـرق الباحـث هنـا إا إلـى أن شـهادة المـدعي لهـا
وصف خا

وطبيعة خاصة ،ألنها حجة غير قاطعة فتنطبق أيضاً على شهادة المدعي فيمكن إثبات

 -35القاضي حسن خضير الشمري ،دور الشهادة في ااثبات المدني ،مكتبة السنهوري  /منشورات زين الحقوقية ،مرجع سابق،
36
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المــادة  )18مــن قــانون البينــات ال لســطيني فــي الم ـواد المدنيــة والتجاريــة رقــم  )4لســنة 5117م علــى أن  :س اإلذن ألحــد الخصــوم بهثبــات

الواقعة بشهاد الشهود يقتضي دائماً أن يكون للخصم ااخر الحق في ن يها بذات الطريقة س .

 -وقد ن م قانون البينات ال لسطيني رقم  4لسنة  5117نطاق الشهادة في المواد من .17 - 28
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عكســها بكــل وســائل اإلثبــات ،والخاصــية التــي تتضــمن أن الشــهادة متعديــة تنطبــق مــن نــاحيتين علــى
شهادة المدعي كونها أواً صادرة منه بوص ه خصماً وشاهداً في ذات الوقت وأنها حجة على غيـره كمـا
هي الشـهادة بوجـه عـام ،والخاصـية األخيـرة التـي تصـف الشـهادة بـأن حجيتهـا مقيـدة تنطبـق أيضـاً علـى
شــهادة المــدعي فــال يمكــن للمــدعي أن يشــهد فيمــا ا يجــوز أصـالً قبــول الشــهادة عليــه كالتصــرف الــذي
تزيد قيمته على  611دينار ،ا تقبل به شهادة الشهود أصالً فال تقبل به شهادة المدعي أيضاً.
ثانياً :أركان الشهادة بوجه عام
تقــوم الشــهادة علــى خمس ـة أركــان رئيس ـة ا تص ـ الشــهادة بــدونها هــذه األركــان يمكــن استخالصــها مــن
تعريف الشهادة ،فالشهادة كما تم بيانهـا سـابقاً هـي :إخبـار الشـاهد بل ـ أشـهد بمـا لديـه حـول حـق لغيـره
على غيره أمام القضاء ،وتلـل األركـان هـي :الشـاهد ،المشـهود لـه ،المشـهود عليـه ،والمشـهود بـه محـل
اإلثبــات) ،وأخيـ اًر الصــياغة ،وتناولـت الباحثـة األركــان األربعــة األولــى بشــيء مــن الت صــيل علــى النحــو
التالي:
الفقرة االولى :الشاهد
هـو من يمثل أمام الجه ـة المختص ـة لإلداء بمـا لديـه حـول ح ـق لغيـره علـى غي ـ ـره ،فالشاهـد هـو
الشــخ

الــذي يــدرل الواقعــة القانونيــة الم ـراد الشــهادة عليهــا بحواســه الخاصــة ،38أمــا الشــهادة التــي ا

يدركها الشاهد بن سه هي التي يشهد الشاهد فيهـا بمـا سـمعه روايـة عـن غيـره أي أن الشـاهد يشـهد علـى
الواقعـة محــل اإلثبــات بمـا ســمعه مــن آخـر يكــون قــد شـاهدها بعينــه أو ســمعها بأذنـه مثــل ذلــل أن يشــهد
شخ

أمام القضاء أنه سمع شخصاً آخر يروي له حادث سير رآه بعينه فتعرف هذه الشهادة بالشهادة

غير المباشرة وتسـمى أيضـاً بالشـهادة مـن الدرجـة الثانيـة كمـا تسـمى فـي ال قـه اإلسـالمي بالشـهادة علـى
الشهادة ،وهذه الشهادة وان كانـت جـائزة فـي أحـوال معينـة إا أنهـا أبعـد إلـى إقنـاا القاضـي مـن الشـهادة

38

 وهذا ما يعرف بالشهادة المباشرة ،فاألصل بالشهادة أن تكـون مباشـرة بمعنـى أن الشـاهد يشـهد أمـام القضـاء بمـا وقـع تحـت بصـره أو سـمعه  ،كمـنأر حادث سير أو شهد على بيعه فهذا هو النـوا األقـو بالشـهادة والتـي يـرج صـدقها فالشـاهد يقـف أمـام القاضـي ويحلـف يمينـاً علـى مـا رآه بـأم
عينه أو سمعه بأذنه
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المباشرة ولكن تستطيع المحكمة أن تستنير بها باعتبارها قرينة علـى صـحة المـدعى بـه ،39فالشـاهد هـو
من يخبر عما بيدغيره لغيره وهو حامل الشهادة ومؤديها.40
فالش ــاهد وفقـ ـاً لتعري ــه ومدلول ــه المتع ــارف علي ــه ه ــو ش ــخ

م ــن غي ــر أطـ ـراف الخص ــومة يش ــهد ب ــأن

ألحدهما حقا لد اآخر ،فال يتصور أن يكـون هـذا الشـاهد مـن أطـراف النـزاا فيشـهد لن سـه أو عليهـا،
فالشاهد هو من شهد لغيره على غيره.
الفقرة ثانية :المشهود له
المشهود له :هو الشخ

الذي تكون الشهادة لصالحة ويؤول له المشهود به إذا كان حقاً له.وا يشترط

فــي المشــهود لــه أهليــة الشــهادة  ،ألنــه قــد يكلــف مــن ينــوب عنــه للقيــام بالــدعو فيقـوم مقــام المشــهود لــه
وكيــل أو نائــب ،فيجــوز أن يكــون المشــهود لــه أعمــى أو أخــرس م هــوم اإلشــارة .لكــن إذا وجــدت تهمــة
اإليثار في الشاهد والمشهود له في الدعو فهنها تبطلها ،وذلل بوجود صلة نسبية او سببية بين الشاهد
والمشهود له ،فتبطل هنا الشهادة.وللمشـهود لـه أن يقـول للشـاهد أشـهدل .لكـن يجـب أن يعـرف المشـهود
لــه والمشــهود عليــه أيضــا ،41هــذا فــي ال قــه اإلســالمي أمــا المشــرا ال لســطيني لــم يســتبعد الشــاهد لمجــرد
وجود عالقة قرابة أو مصاهرة.42
ويــأتي اإليثــار بمعنــى تغليــب الشــاهد لمصــلحة أحــد األط ـراف علــى اآخــر ،وهنــا تتســم حجيــة الشــهادة
بشكل عام لسلطة القاضي التقديرية وبالتالي يقدر القاضي هل هنال تحيز من قبل الشـاهد فـي شـهادته
للمشهود له أم ا؟ 43فهذا غلبت تلل المصـلحة أو التـرجي والتحيـز يـتم اسـتبعاد شـهادته وردهـا وا تأخـذ
بعين ااعتبار عند وزن البينة واستخدم مصطل اإلبطال مأخوذ من الشريعة اإلسالمية.
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40
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43

 ياسر محمود محمد زبيدات ،مرجع سابق ،ص ح ـ725ـة . -بسام نهار البطون ،مرجع سابق،

.21

 -بسام نهار البطون ،مرجع سابق،

.28

 -تـن

المـادة  )89مــن قــانون البينــات ال لســطيني علـى أنــه:س ا يجــوز رد الشــاهد ولــو كــان قريبـًا او صــه ًار ألحــد الخصــوم إا إذا كــان غيــر قــادر

على التميز بسبب هرم أو حداثة أو مر
 -حيث تم الن

أو ألي سبب آخر تقدره المحكمة.

على سـلطة القاضـي التقديريـة لشـهادة فـي مختلـف القـوانين المتعلقـة بااثبـات مـن بينهـا :ن قـانون ااثبـات الع ارقـي فـي المـادة )85

مـن حيــث نصــت علــى س لمحكمــة الموضــوا تقـدير الشــهادة مــن النــاحيتين الموضــوعية والشخصــية ولهـا تستخلصــه مــن ــروف علــى أن تبــين اســباب
ذلل في محضر الجلسة وقانون البينات األردني في المادة  88س  -7تقدر المحكمة شهادة الشهود من حيث عـدالتهم وسـلوكهم وتصـرفهم وغيـر ذلـل
من روف القضية دون حاجة إلـى التزكيـة  -5 .واذا لـم توافـق الشـهادة الـدعو أو لـم تن ـق أقـوال الشـهود بعضـها مـع بعـ
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أخـدت المحكمـة مـن=

فهذا كان رد الشاهد يعود لقناعة القاضي وتزداد نسبة الرد حين إزدياد العالقة أو ورود سبب يرج معه
عــدم مصــداقية الشــاهد أو تحيـزه فمــن بــاب أولـى أن ينطبــق ذلــل علــى الخصــم الشــاهد الــذي يرت ــع لديــه
منسوب المحاباة وتغليب المصلحة.
الفقرة الثالثة :المشهود عليه
الـذي تكــون الشـهادة لصــال خصـمه .44وا تقبـل الشــهادة للمشـهود لــه أو

والمشـهود عليـه :هــو الشـخ

المشهود عليه ،بأن يكون الشاهد والمشهود له أو المشـهود والمشـهود عليـه ولـداً ووالـداً أو زوجـاً وزوجتـه
أو أخاً ألخيه فترد شهادة الشاهد من أصل أو فرا 45كشهادته لن سه أو على ن سه.46
الفقرة رابعة :المشهود به (محل اإلثبات)
المشــهود بــه :هــو الشــيء الــذي يتنــازا فيهــا الخصــمان  ،المــدعي والمــدعى عليــه  ،فيحضــر كــل منهمــا
شهوداً إلثبات ما يدعيه ،47وعليه فهن محل اإلثبات 48بالشهادة يتوجب أن يتمتع بالشروط العامة لمحل
اإلثبات أو الواقعة المراد إثباتها كما يلي:
 الشروط المنلوص عليها بالقانون
تن

المادة  )3من قانون البينـات ال لسـطيني علـى أنـه :سيجـب أن تكـون الوقـائع المـراد إثباتهـا متعلقـة

بالدعو ومنتجة فيهـا وجـائ اًز قبولهـا وعليـه فالمـادة المتقدمـة نصـت علـى شـروط ثالثـة فـي الواقعـة محـل
اإلثبات ،وتكون .7 :متعلقة بالدعو  .6ومنتجة فيها  .3وجائزة القبولس.49

=الشهادة بالقدر الذي تقنع بصحته  -8 .كما أن ال قـرة  )7مـن المـادة  )84مـن قـانون البينـات قـد أعطـت للمحكمـة حـق ترجيحـه بينـة علـى أخـر
44
44
46

وفقاس لما تستخلصه من روف الدعو .

 -بسام نهار البطون ،مرجع سابق،

29.

 -المادة  )7111من مجلة األحكام العدلية ،سيتم شرحها بالت صيل احقاً.

 -المادة  )7118من مجلة األحكام العدلية ،وسيتم شرحها بالت صيل احقاً.

47

 -بسام نهار البطون ،مرجع سابق،

49

 -كتـاب الكــافي فــي شــرح قــانون البينــات  ,عثمــان التكــروري ،شــروط الواقعــة محــل اإلثبــات ،مــن

.29

 -48محل اإلثبات الواقعة القانونية لمصدر الحق وليس الحق ذاته.
ال لسطيني رقم  )4لسنة  5117ياسر زبيدات ،شروط محل اإلثبات الواقعة القانونية،
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 ،52أن ــر شــرح قــانون البينــات

ويتشابه هذا الـن

مـع نـ

المـادة  )1فقـرة  )7مـن قـانون البينـات األردنـي ،50وكـذلل األمـر بالنسـبة

المـ ــادة  )71مـــن ق ــانون اإلثبـ ــات الع ارقـ ــي ،51ونـ ـ

ل ــن

المـ ــادة  )3فق ـ ـرة  )7م ــن قـ ــانون البينـ ــات

السوري.52
 الشروط التي تقليها الطبيعة القلائية لإلثبات:53
 .7يجب أن تكون الواقعة متنازعاس فيها .
 .6يجب أن تكون الواقعة ممكنة .
 .3يجب أن تكون الواقعة محددة .
الفرع الثاني :إمكانية الجمع بين االدعاء والشهادة وفقاً لمدلول كل منهما
وعلى ضوء ما تقدم يثار التساؤل التالي ما مد إمكانية الجمع بين اادعاء والشهادة في شخ

واحـد

وفقاً لم هوم كل منهما؟ فالشهادة وفقاً لما جاء في إحـد أحكـام محكمـة التمييـز األردنيـة :ستعنـي معرفـة
ما بواقعة معينة واإلداء بما يعرفه أمـام المحكمـة فـي قضـية من ـورة بـين طـرفين وبحضـورهما،

شخ

وهــي خبــر يحتمــل فيــه صــدق الشــاهد أو كذبــه ،ويغلــب احتمــال الصــدق ،ذلــل أن الشــاهد يحلــف علــى
صدق ما يقول ،54وهو يشهد بحق لغيره على غيره بال مصلحة له ،55وبما أن المدعي هو أحـد أطـراف
الخصومة ،بذلل ُيهدم ركن أساسي من أركان الشـهادة فالشـهادة تقـوم علـى ثالثـة أشـخا
شخ

الشاهد وشخ

المشهود له وشخ

ال قه والقضاء هي أن يشهد الشخ

50

51
52

53

 -تــن

 ،علـى األقـل

المشهود عليه ،فالشهادة كما هو مستقر عليه في كل من

بحق لغيره على غيره بال مصلحة له.

المــادة  )4مــن قــانون البينــات اإلردنــي:س  – 7يجــب ان تكــون الوقــائع التــي يـراد إثباتهــا متعلقــة بالــدعو ومنتجــة فــي اإلثبــات وجــائزاس

قبولهاس.
 -تن

المادة  )71من قانون اإلثبات العراقي على أنه:س يجب أن تكون الواقعة المراد إثباتها متعلقة بالدعو ومنتجة فيها وجائ از قبولها

 -تن

المادة  )8فقرة  )7من قانون البينات السوري علـى أنـه :س  -7محـل اإلثبـات هـو وقـائع متعلقـة بالـدعو ومنتجـة فـي اإلثبـات وجـائز

قبولها س.
 كتاب الكافي في شرح قانون البينات ال لسطيني  ,عثمان التكـروري ،وكتـاب شـرح قـانون البينـات ال لسـطيني رقـم  )4لسـنة 5117م ياسـرزبيدات.

 -54تمييز حقوق رقم  7981\788تاريخ 7981\8\75م .

 -55محمــود محمــد الكيالنــي  ،قواهــد اإلثبــات وأحكــام التن يــذ  ،الطبعــة الثانيــة  ،دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع  ،عمــان 5178 ،م  ،مرجــع ســابق،
ص حـ81ـة .
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وعنــد مثــول المــدعي أمــام المحكمــة كشــاهد فــي دعـواه يكــون قــد هــدم أحــد شــخو
شخصه وشخ

الشاهد فيصب الشخ

الشــهادة بدمجــه بــين

شاهداً لن سه ،إذا كانت شهادته تنصـب لصـالحه ،وقـد يكـون

شــاهداً علــى ن ســه إذا كانــت الشــهادة لصــال خصــمه ،واذا أطلقنــا المصــطلحات الصــحيحة عمــا يصــدر
من المدعى عندما يشهد ،فهو إما يدعي في حال انصبت أقواله على شيء في مصلحته وهذا اادعـاء
يحتا إلى ما يسـنده مـن طـرق اإلثبـات المختل ـة ،فقـول فـالن أمـام الجهـة المختصـة أن فالنـا أخـذ منـي
مبلغاً من المال وهو بذلل يشهد لن سه بهذا المال يكون مدعياً به وعليه إثبـات ادعائـه ،أمـا إذا انصـبت
األقوال التي يدلي بها المدعي أمام الجهة المختصة بص ته شاهداً في دعواه لصال خصمه فيكون هنا
مق اًر.56
فالقول بشهادة المدعي لن سه من الناحية ااصطالحية وم هوم كل من الشهادة والشاهد من جانب ومن
جانب آخر ن ام اادعاء والمدعي ،غيـر مقبـول فالشـاهد مـن يشـهد لغيـره علـى غيـره والمـدعي مـن يقـيم
ـاء بحــق لــه علــى غي ـره أو ينك ـر وجــود حــق لغي ـره لديــه ،وبالتــالي الجمــع بــين هــذين الشخصــين مــن
ادعـ ً
ناحية م هوم وتعريف كل منهما غير ممكن.

56

 فمن يخبر عما في يد غيره لن سه ليس شاهداً وانما مدعياً ومن بخبر عما في يـده لغيـره لـيس شـاهداً وانمـا مقـ اًر ،أن ـر الشـهادة فـي الشـريعةاإلسالمية ،دراسة مقارنة بالقانون الوضعي ،بسام البطون،
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المبحس الثاني :نظام شهادة المدعي لنفسه
ســلط الباحــث الضــوء فــي هــذا المبحــث علــى ن ــام شــهادة المــدعي لن ســه مرتك ـ اًز عل ـى شــروط الشــهادة
واادعاء ومد مواءمتها مع شهادة المدعي لن سـه مـن جانـب وذلـل فـي مطل ح
ـب أول ،ومـن جانـب آخـر
سلط الضوء على حجية الشهادة في اإلثبات وأورد الممنوعين من الشهادة وذلل في المطلب الثاني مـن
هذا المبحث ،وذلل على النحو التالي:
المطلب ااول :شروط الشهادة واالدعاء ومدى مواءمتها مع شهادة المدعي لنفسه
هنال شروط عامة للشهادة تضع فيها محددات لتلل الشهادة وتضبطها لتصب ركيزة جيـدة لبنـاء الحكـم
عليهــا حــال قبولهــا وعن ــد وزن البينــة ،وكــذلل األم ــر بالنســبة لالدعــاء ،فل ــدعو شــروط حتــى يس ــتطيع
الشــخ

إقامتهــا أمــام المحكمــة المختصــة عنــد لجوئـه إلــى القضــاء ،فتلــل الشــروط س ـواء كانــت شــروط

الشــهادة أو شــروط قبــول الــدعو تضــع الباحــث أمــام تســاؤل :مــا مــد مواءمــة تلــل الشــروط لشــهادة
المدعي لن سه؟
وعليه فهن الباحثة تقسم هذا المطلب إلى فرعين تناول في األول شروط الشهادة واادعاء ،أما في ال را
الثــاني فتضــمن اإلجابــة عــن التســاؤل المطــروح أعــاله حــول مواءمــة شــروط الشــهادة واادعــاء لشــهادة
المدعي لن سه ،على النحو التالي:
الفرع ااول :شروط الشهادة واالدعاء قبول الدعوى
يتضمن هذا ال را الشروط المتعلقة في الشـهادة وذلـل فـي الشـق األول ،أمـا الشـق الثـاني فتنـاول شـروط
قبول الدعو  ،على النحو التالي:
أوالً :شروط الشهادة
يشــترط فــي الشــهادة نوعــان مــن الشــروط :شــروط متعلقــة بالش ـهادة ذاتهــا وتســمى ش ـروطاً موضــوعية،
وشــروط متعلقــة بالشــاهد وتســمى شــروطاً شخصــية ،وعليــه تــم طــرح هــذه الشــروط للوصـول إلــى مــد
انطباق تلل الشروط على المدعي على النحو التالي:
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الفقرة ااولى :الشروط المولوعية :
وهذه الشروط تتمحور حول الشهادة ذاتها وتندر على النحو التالي :
أ-األصل ان تكون الشهادة ش وية  ،وأن تصدر في مجلس القضاء وفقـاً لووضـاا المقـررة قانونـاً وهـذا
ما أكده ن

المادة  )98من قانون البينات ال لسطيني.57

ب-أن يتوافر في موضوا اإلثبات بالشهادة الشروط العامـة فـي محـل اإلثبـات ،58حيـث يشـترط القـانون
ألية واقعة يراد إثباتها بـأي طريقـة مـن طـرق اإلثبـات أن تكـون  -7 :متعلقـة  -6منتجـة  -3جـائزة
وهذه الشروط القانونيـة ا تكتمـل إا بالشـروط التـي فرضـتها طبيعـة التقاضـي وهـي  -7 :ان يكـون
المراد إثباته ممكناً  -6أن تكون متنازعاً فيها  -3أن تكون جائزة القبول.
ت-أن يكون موضوا الشهادة مما يجيز القانون إثباته بالشهادة.
الفقرة الثانية :الشروط الشخلية:
وهــذه شــروط يجــب توافرهــا فــي شــخ
حول التالي :

ـداء ويمكــن ســماعها وتتمحــور
الش ـاهد لتكــون شــهادته مقبولــة ابتـ ً

أ -أن يكون الشاهد ممي اًز .
ب -أن يكون الشاهد سليم اإلدرال .
ت -أن يكون الشاهد قد حصل على المعلومة بحواسه الخاصة .
ث-أن تنصب الشهادة على عر

الوقائع التي يعرضها الشاهد ،ا على إبداء رأي فيها وتكيي ها.

أن ا يكون الشاهد ممنوعاً من الشهادة .ح-عدم توافر مصلحة للشاهد ،فهذا غلـب علـى الشـاهد تـوفر المصـلحة يـتم اسـتبعاد شـهادته ،وهـذا
مــا أك ـده ن ـ

المــادة  )81مــن القــانون المــدني األردنــي ،59ون ـ

المــادة  )7111مــن مجلــة

األحكام العدلية.60

57

58

 نصت المادة  )98من قانون البينات ال لسطيني في المواد المدنية والتجارية رقـم  )4لسـنة 5117م علـى أنـه  :ستـؤد الشـهادة شـ اهة ،وايجوز للشاهد ااستعانة بم كرات مكتوبة اا بهذن المحكمة كلما دعت الضرورة لذلل س .
 -ياسر زبيدات ،مرجع سابق ،

 -59تن
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المادة  )81من القانون المدني األردني على أنه :س كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه ترد س.

71

ثانياً :شروط قبول الدعوى
هنالـل شــروط يجــب توافرهــا حتــى يســمع القضــاء الــدعو  ،واذا تخلــف شــرط منهــا قضــت المحكمــة بعــدم
قبــول ال ــدعو دون أن تبحــث ف ــي موض ــوعها ،وفــي ه ــذه الحالــة ف ــهن المحكم ــة ا تن ــر ف ــي موض ــوا
الدعو  ،وا تصدر حكماً موضوعياً فيها ،وذلل أنه وان كان من حق كل شخ

أن يلجأ للقضـاء وأن

يق ــيم ال ــدعو الت ــي يش ــاء إا أن هن ــال ش ــروطا يتع ــين توافره ــا لقب ــول الـ ـدعو ش ــكالً قب ــل البح ــث ف ــي
موضــوعها ،فــهذا تخلــف شــرط منهــا تكــون الــدعو غيــر مقبولــة دون الحاجــة للــدخول بالموضــوا ،واذا
توافرت تلل الشروط تقبل المحكمة الدعو شكالً وتن ر في موضوعها وتصدر حكماً فيها. 61
فهنال شروط عينها القانون لقبول الدعو  ،تكت ي الباحثة في تعدادها والوقوف عند شرط المصلحة لما
له من أهمية ويحتا لتعمق لخدمة المقتضى البحثي ،حيث سيتم بهذا الصدد تقسيم الطرح إلـى شـقين:
شرطي قبول الدعو الرئسيين ،أا وهما المصلحة والص ة اقترانهما ببعضهما في شق أول ،أمـا الشـق
الثاني تناول فيه الباحث الشروط األخر لقبول الدعو بهسهاب ،على النحو التالي:
الفقرة ااولى :شرطا المللحة واللفة لقبول الدعوى
فشــرطا المصــلحة والص ـ ة همــا اللبنــة األساســية لقبــول الــدعو فــال يتصــور قبــول دعــو مــن غيــر ذي
ص ة برفعها ،أو عدم توافر مصلحة من قبـل رافعهـا يهـدف لتحقيقهـا جـراء عمليـة التقاضـي التـي يسـعى
لهــا ،فالمصــلحة والص ـ ة همــا شــرطان يســتلزمهما المنطــق القــانوني الســليم والنصــو

القانونيــة ،وهمــا

شرطان متصالن.

60

61

 -تـن

المــادة  )7111مـن مجلــة األحكـام العدليــة علــى أنـه :س يشــترط أا يكـون فــي الشـهادة دفــع مغــرم أو أجـر مغــنم يعنـي أا يكــون داعيـاً

لدفع المضرة وجلب المن عة ...س أن ر الن
 -نشأت محمد األخرس ،مرجع السابق ،

كامل من المجلة.
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وعليه تتناول الباحثة كل من الشرطين على النحو التالي:
 المللحة:
يقصد بالمصلحة كشرط لقبول الدعو  :ال ائدة العملية أو المن عة التي يجلبهـا المـدعي مـن التجائـه إلـى
القضــاء ،فلكــي تكــون الــدعو مقبولــة يجــب أن تكــون هنــال فائــدة تعــود علــى المــدعي مــن دع ـواه علــى
ف ــر

حك ــم لص ــالحه ،أم ــا إذا ك ــان الغ ــر

م ــن ال ــدعو مج ــرد الكي ــد 62ف ــهن القض ــاء ا يت ــردد بع ــدم

قبولها.63
وقــد نـ

قــانون أصــول المحاكمــات المدنيــة األردنــي علــى شــرط المصــلحة فــي المــادة الثالثــة فــي ال قـرة

األولى منه ،حيث نصت على:س -7ا يقبل أي طلب أو دفع ا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها
القانون س ،أما المشرا ال لسطيني فقد تناول شرط المصلحة بشمولية أكبر من المشرا األردني فـي نـ
المادة  )3من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ليضيف إلى مصطلحي الدفع والطلب اللـذين
ذك ار في القانون األردني مصطل الدعو .64
وحتى تكون المصلحة جديرة بااعتبار قانوناً يجب ان يتوافر فيها شروط معينة هي :أن تكون
مصلحة قانونية ،65وأن تكون شخصية ومباشرة66وان تكون قائمة وحالة.67

62

63

 فتعد الدعو كيدية إذا كانت مبنية على مصلحة تافهة أو حقيرة  ،حيث جـاء فـي تبصـرة الحكـام الجـزء األولالدعو في ااشياء التافهة الحقيرة التي ا يتشاح فيها العقالء .
 -عثمان التكروري ،مرجع سابق ،

 -64حيــث تــن
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المــادة  )8علــى أنــه :س  -7ا تقبــل دعــو أو طلــب أو دفــع أو طعــن ا يكــون لصــاحبه مصــلحة قائمــة فيــه يقرهــا القــانون-5 .

تك ي المصلحة المحتملة إذا كان الغر
65

 81أنـه ا يسـمع القاضـي

من الطلب ااحتيـاط لـدفع ضـرر محـدق أو ااسـتيثاق لحـق يخشـى زوال دليلـه عنـد النـزاا فيـه-8 .

إذا لم تتوافر المصلحة وفقاً لل قرتين السابقتين قضت المحكمة من تلقاء ن سها بعدم قبول الدعو .

 يقصد بأن تكون المصلحة قانونية أن يكون موضـوعها المطالبـة بحـق أو مركـز قـانوني  ،لتعمـق أكثـر ارجـع كتـاب الكـافي فـي شـرح قـانونأصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  )5لسنة 5117م ،لالستاذ الدكتور عثمان التكروري .

66

 -يقصــد بالمصــلحة الشخصــية المباش ـرة أن يكــون ارفــع الــدعو هــو صــاحب الحــق الم ـراد حمايتــه أو مــن ينــوب عنــه قانون ـاً كالوكيــل بالنســبة

67

 -يقص ــد بالمص ــلحة القائم ــة أن تك ــون مص ــلحة الم ــدعي بال ــدعو مؤك ــدة غي ــر احتمالي ــة  ،ام ــا المقص ــود بحال ــة ه ــو أن ا تك ــون المص ــلحة

للموكل والولي والوصي بالنسبة للقاصر.
مستقبلية.

79

 اللفة :
يشترط أن يكون لرافع الدعو ص ة في رفعها بأن يكون هو صاحب الحق المراد حمايته ،أو أن يكـون
ارفــع الــدعو يقــوم مقــام صــاحب الحــق كــأن يكــون وكــيالً عنــه أو وصــياً أو وليـاً عــن القاصــر ،والصـ ة
بهــذه الصــورة تتطلــب أن يكــون ل ارفــع الــدعو مصــلحة شخصــية مباشـرة  ،68فقــد ســبقت اإلشــارة إلــى أن
الص ـ ة جــزء ا يتج ـ أز مــن المصــلحة فــي م هومهــا فحتــى يكــون الشــخ

ذا ص ـ ة يتوجــب ان تكــون لــه

مصلحة شخصية ومباشرة في الدعو ومع ذلل يبقى شرطاً مستقالً بحد ذاته.69
ويشــترط بالمصــلحة أن تبقــى قائمــة مــن وقــت إقامــة الــدعو إلــى حــين ال صــل فيهــا ،إا أنــه إذا ازلــت
الص ـ ة بعــد إقامــة الــدعو فــهن هــذا ا يــؤدي إلــى الحكــم بعــدم قبــول الــدعو كمــا هــو الحــال بالنســبة
للمص ــلحة ،ب ــل ي ــؤدي إل ــى انقط ــاا الخص ــومة ،70عمـ ـالً بالم ــادة  )768فقـ ـرة  )7م ــن ق ــانون أص ــول
المحاكمات المدنية والتجارية ال لسطيني. 71
الفقرة الثانية :شروط أخرى لقبول الدعوى :
وهنـال شـروط أخـر عـدا شــرطي المصـلحة والصـ ة يجـب توافرهـا لقبــول الـدعو  ،وعـدم توافرهـا يــؤدي
الى عدم قبول الدعو وهي كالتالي :
 -7أن ا يكون قد سبق صدور حكم في موضوعها ،إذ ا يجوز للمحكمة إن ت صل في نزاا سبق أن
حسمه حكم سابق تطبيقاً لمبدأ سحجية األمر المقضي به72س،

68
69

 -نشأت األخرس ،شرح قانون أصول المحاكمات المدنية – الدعو واجراءات التقاضي ،مرجع سابق،

. 42

 وهــذا مــا أكدتــه محكمــة التمييــز ااردنيــة ،بــالتمييز رقــم  ،5115\8718حيــث انــه رغــم ت ـوافر المصــلحة اا أن الــدعو قــد تــرد لعــدم ت ـوافرالص ة كما هو الحال بالنسبة للورثة وتركة مورثهم فيتوجب أن ترفع الدعو بص تهم ورثة وليس بصـ تهم الشخصـية فـرغم تـوافر المصـلحة اا

70
71

72

أن الص ة أعتراها النق

فوجب عدم قبول الدعو لتقديمها من غير ذي ص ة .

 أ.د عثمان التطروري ،الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  )8لسنة  5117م مرجع سابق، -تــن
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المــادة  )758فقـرة  )7علــى أنــه:س يقطــع الســير فــي الــدعو بحكــم القــانون بوفــاة أحــد الخصــوم أو فقــدان أهليتــه أو بــزوال صـ ة مــن

كان يمثله إا إذا كانت الدعو مهيأة للحكم في موضوعها س.
 فالدفع بعـدم قبـول الـدعو لسـبق الحكـم فيهـا أو بحجيـة الشـو المحكـوم فيـه  ،مـن الـدفوا التـي يجـوز للمـدعى عليـه التمسـل بهـا فـي مواجهـةالمـدعي ،حيـث تـن

المـادة  )91مـن قــانون اصـول المحاكمـات المدنيـة والتجاريـة ال لسـطيني علــى انـه :سيجـوز للمـدعى عليـه أن يـدفع بعــدم

قب ــول ال ــدعو اس ــتناداً ألي س ــبب ي ــؤدي ال ــى ع ــدم قبوه ــا قب ــل ال ــدخول ف ــي األس ــاس  ،ويك ــون القـ ـرار الص ــادر ب ــرد الطل ــب أو قبول ــه ق ــابالً

لإلستئنافس.

61

إا إذا كانت هذه المحكمة مختصة بن ر الطعن الموجه لذلل الحكم .73
 -6رفع الدعو في الموعد المحدد :فال تقبل الدعو إا إذا تم رفعها في الموعد المحدد لها ،فـال تقبـل
الدعو إذا تـم رفعهـا قبـل المـدة المحـددة أو بعـد المـدة المحـددة  ،74ف ـي الحالـة األولـى تـرد الـدعو
ألنها سابقة ألوانها ،أما الحالة الثانية فال تقبل الدعو للتقادم.
 -3عــدم وجــود ات ــاق بــين األطـراف لعــر

النـزاا علــى التحكــيم  ،فــال يســم للمحكمــة فــي ــل وجــود

ذلل سماا الدعو .
 -1أن ا يكون قد تم صل بين الخصوم بصدد الدعو المرفوعة ،إذ أنه بمقتضى الصل ا يعتد بمـا
كان للخصوم من حقوق سابقة شملها ذلل الصل  ،وبالتالي ا يكون لديهم دعو لحمايتها .75
الفرع الثاني :مدى تواؤم شروط الشهادة وشروط قبول الدعوى مع شهادة المدعي لنفسه
فـي ضــوء الشــروط المتعلقــة بالشــهادة والمتعلقــة بالــدعو هــل تجــوز شــهادة المــدعي لن ســه؟ وهــل هنالــل
توافق ما بين شـروط الشـهادة وشـروط اادعـاء؟ أم هنـال شـروط متناقضـة بينهـا؟ فـي حقيقـة األمـر نجـد
الشـروط بشـكل عــام تـتالءم مـع بعضــها إا شـرط واحـد وهــو شـرط جـوهري لرفــع الـدعو وشـرط أساســي
لوخــذ بالشــهادة ،وهــو شــرط المصــلحة فكمــا وردا ســابقاً إن أهــم شــرط لقبــول الــدعو هــو تـوافر مصــلحة
لــد مقيمهــا ،واا كانــت غيــر مقبولــة وا ين ــر القاضــي فــي موضــوعها ،ولكــن هــذا الشــرط بم هومــه
العكسي مشترط في الشهادة فيشترط لوخذ بالشهادة وعدم ردها أن ا يكون للشاهد مصلحة فيها.
فبعد اإلشارة إلى أن المصلحة شرط رئيس لقبول الدعو  ،فال دعو بدون مصلحة وهنـال مبـدأ قـانوني
مســتقر م ــاده أن س المصــلحة منــاط الــدعو س ،فــي ضــوء كــل ذلــل والنصــو

القانونيــة التــي تســتوجب

وجــود مصــلحة لــد المــدعي عنــد رفــع دع ـواه ،واإلقــرر القاضــي عــدم قبولهــا ،يــرى الباحــس هــذا الشــرط
يضعنا أمام نقطة قانونية مهمة فيما يتعلق بشهادة المدعي لن سه ،فحين الحـديث عـن الشـهادة تبـين أن
من أبرز أحكامها وجـوب عـدم تـوافر مصـلحة للشـاهد ،حيـث يتوجـب أن ا تعـود شـهادته عليـه بن ـع وا
تــدفع عنــه ضــرر ،واا ردت شــهادته وعنــد الحــديث عــن شــروط قبــول الــدعو ومــن أهــم ركائزهــا ت ـوافر
مصلحة لد المدعي لقبول دعـواه للـدخول فـي أساسـها  ،فكيـف للمنطـق القـانوني السـليم أن يجمـع بـين
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من ومتين يشـترط فـي أحـدهما لقبولهـا مـا يتوجـب خلـو األخـر منـه؟ فالمصـلحة المشـترطة فـي المـدعي
لقبــول دع ـواه هــي ن ســها المصــلحة التــي يجــب عــدم توافرهــا بالشــاهد ،فكــل هــذا ا يســتوي مــع المنطــق
فبناء على ذلل ا يتصور أن يكون الشخ
القانوني السليم ً

مدعياً وشاهداً في ذات الوقت .

المطلب الثاني :حجية وموانع الشهادة في اإلثبات
حيــث إن الشــهادة بشــكل عــام لهــا حجيتهــا التــي تنبــع مــن طبيعــة الشــهادة ومــد مصــداقيتها ،فالطبيعــة
الخاصة للشهادة تجعل منها دليال يتوجـب معـه أخـذ الحيطـة والحـذر ،لـذلل فـهن القـانون ضـبط أحكامهـا
بشكل الذي يتالءم مع طبيعتها ،إضافة إلى أنه قد شـمل بعـ
معر

األشـخا

الـذين ا تقبـل شـهادتهم فـي

البينة ،ويعود ذلل لخصوصية ما في شخصيتهم أو طبيعة عملهم ،فهنال مـن يعـود المنـع لديـه

إلى الرابطة التي تجمعهم مع أحد الخصوم ،وهنال من ُيمنعون عن الشهادة نتيجة لطبيعة عملهم.
وعلـى ذلـل قسـم الباحــث هـذا المطلـب إلـى فــرعين تنـاول فـي األول حجيـة الشــهادة فـي اإلثبـات ،أمـا فــي
ال را الثاني فتناول الممنوعين من الشهادة على النحو التالي:
الفرع ااول :حجية الشهادة في اإلثبات
األصل أن إثبات التصرفات القانونية يكون بالكتابة بحكم أنها األقو واألكثر انتشا اًر ،وقام الباحـث فـي
الطرح أعاله ببيان تعريـف وشـروط الشـهادة واادعـاء والخصـائ

العامـة للشـهادة وأركانهـا لوضـع لبنـة

أســاس يســتطيع الباحــث تنــاول شــهادة المــدعي مــن إطــار شــامل واآن لتكتمــل الصــورة أكثــر ابــد مــن
التطرق إلى حجية الشهادة بوجه عام.
وأبرز ما يحدد حجية الشهادة فـي اإلثبـات هـي السـلطة التقديريـة للقاضـي التـي منحهـا إيـاه القـانون فيمـا
ـداء مــن طلــب تقــديم الشــاهد للشــهادة ،إلــى األخــذ بتلــل الشــهادة أو
يتعلــق بالشــهادة مــن عــدة جوانــب ابتـ ً

تركها ،وأيضاً إمكانية سماا شاهد من تلقاء ن س المحكمة دون الحاجة الى موافقة الخصـوم ،وا يمكـن
الحديث عن السلطة التقديرية للقاضي في موضوا الشهادة دون الحـديث عـن الشـهادة ال رديـة ،وهـذا مـا
طرحه الباحث على النحو التالي:
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أوالً :سلطة المحكمة بالنسبة لإلثبات بالشهادة
ـداء مــن
لقـد أعطـى القــانون سـلطة تقديريـة للقاضــي فـي تقــدير البينـة المقدمـة لــه عـن طريـق الشــهادة ،ابت ً
تقــديم الطلــب وصــواً إل ــى وزن البينــة ،وامكانيــة طل ــب المحكمــة مــن تلقــاء ن س ــها تقــديم شــاهد للمثـ ـول

أمامها ،فكل ذلل من للمحكمة في ضوء النصو

القانونية سلطة تقديرية واسعة على النحو التالي:

الفقرة ااولى :سلطة القالي في إجابة طلب اإلثبات بالشهادة :
قد يكون اإلثبـات بالشـهادة جـائ اًز قانونـاً ويتقـدم الخصـم بطلـب لإلثبـات بهـا ،ولكـن تبقـى للمحكمـة سـلطة
تقديريــة واســعة ف ـي إجابــة هــذا الطلــب أو عــدم إجابتــه ،إذ قــد يكــون فــي وقــائع الــدعو مــا يغنــي عــن
الشــهادة فــي تكــوين اقتنــاا المحكمــة ،أو أن يكــون اإلثبــات بالشــهادة لــيس مستســاغاً ن ـ اًر لكــون الوقــائع
المـراد إثباتهـا بعيـدة ااحتمـال وا سـبيل إلقنـاا القاضـي بالشـهادة فـي إثباتهـا ،أو تكـون الوقـائع قـد تقـادم
العهد بها بحيث يتعذر إثباتها بالشهادة ،وا تخضع محكمة الموضوا في ذلل لرقابة محكمة النق
ويســتخل

مــن ن ـ

.76

المــادة  )13مــن قــانون البينــات ال لســطيني رقــم  )1لســنة  6117م أنــه يســبق

اإلثبات بالشهادة إذن من المحكمة واذا ُمن هذا اإلذن ألحد الخصوم فوفقاً لمبدأ المجابهة بالدليل وحق
الخصوم في اإلثبات بطريقة متكافئة ُيمن هذا اإلذن للطرف اآخر.77

الفقرة الثانية :سلطة القالي باامر باإلثبات بالشهادة من تلقاء نفسه:
فللمحكمــة دون أن يتقــدم الخصــم بطلــب إليهــا أن تقــوم بــدعو إحضــار شــهود ،بحيــث تقضــي بــذلل مــن
تلقاء ن سها في الحاات التي يجوز فيها اإلثبات بالشهادة ،متى قدرت أن دعوة الشـهود ضـرورة لكشـف
المـادة  )81مـن قـانون البينـات ال لسـطيني ،حيـث

حقائق الدعو المن ـورة أمامهـا ،وهـذا مـا أكـده نـ

نصت علـى:س  -7للمحكمـة مـن تلقـاء ن سـها أن تـأمر باإلثبـات بشـهادة الشـهود فـي األحـوال التـي يجيـز
القانون فيها اإلثبات بالشهادة متـى رأت فـي ذلـل فائـدة للحقيقـة -6 .يكـون للمحكمـة فـي جميـع األحـوال
كلما أمرت باإلثبات بشهادة الشهود أن تستدعي للشهادة من تر لزوماً لسماا شهادته إ ها اًر للحقيقةس.
 -76ياسر زبيدات ،شرح قانون البينات ال لسطيني في المواد المدنية والتجارية رقم  )4لسنة 5117م  ،مرجع سابق ،
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المادة  )18علـى أنـه  :ساإلذن ألحـد الخصـوم بهثبـات الواقعـة بشـهادة الشـهود يقتضـي دائمـاً أن يكـون للخصـم اآخـر الحـق فـي ن يهـا

بذات الطريقس

63

الفقرة الثالثة :سلطة القالي في تقدير الشهادة وكفايتها :
متى انتهت المحكمة من سماا شهادة شـهود كـل مـن المـدعي والمـدعى عليـه التـي تـوافرت فيهـا شـروط
القبول السابق ذكرها ،كان لها مطلق الحرية في تقديرها واعتبارها كافية لإلثبات أو غير كافية ،أي فـي
األخذ أو عدم األخذ بها حسبما يتراء لهـا مـن ـروف الدعوىـدون أن تتقيـد فـي ذلـل بعـدد الشـهود أو
بأي اعتبار آخر ،ما دام أن ااطمئنان إلى أقوال شاهد وعدم ااطمئنان إلى أقوال شاهد آخر يعود في
النهاية إلى وجدان القاضي ،78فهو ليس ملزمـاً بهبـداء أسـباب تصـديقه روايـة دون أخـر مـا دام مـا أخـذ
به سائغا عقال.79
ويعود للمحكمة تقدير قيمة الشهادة من حيث الموضوا بصورة مطلقة ،فقد تر المحكمة الشهادة كافيـة
فــي إثبــات الوقــائع المــدعى بهــا طالمــا أن اإلثبــات جــائز بالشــهادة ،وقــد ات ارهــا كــذلل ،وتطرحهــا كلي ـاً،
وتبني حكمها على ما تستخلصه هي من قرائن و روف الدعو ووقائعها .وممـا هـو جـدير بالتنويـه أن
ســلطة القاضــي وحريتــه هــذه فــي تقــدير قيمــة الشــهادة ت ــل باقيــة ،ولــو ات ــق طرفــا الخصــومة علــى أن
يستشهدا شخصاً معيناً ،فمثل هذا اات اق وان كان يوحي باطمئنان الطرفين إلى ذلل الشـخ

وثقتهمـا

فيه وأنه شاهد عدل ،إا أنه ا يقيد المحكمـة وا يلزمهـا بال صـل فـي الـدعو علـى مقتضـى شـهادة هـذا
الشخ

وا يمنعها من األخذ بشهادة غيره.80

وان مــن حــق محكمــة الموضــوا أن تأخــذ مــن الشــهادات المتناقضــة بالقـدر الــذي تقتنــع بصــحته فــال يــتم
استبعاد الشهادة أو استبعاد شاهد لمجرد تناق
شهادات الشهود بعضها مع بع

أقواله مع شهادات أخر  ،81وعلـى ذلـل فـهن لـم تتوافـق

للمحكمة أن تقرر األخذ من هذه الشهادات بالقدر الـذي تقتنـع أيضـاً

بصحته ،82فمن حق محكمـة الموضـوا أن تجـزئ الشـهادة وتأخـذ منهـا القـدر الـذي تقتنـع بـه فـال يشـترط

78

 -وهــذا مــا أكدتــه ن ـ

المــادة  )88مــن قــانون البينــات اإلردنــي حيــث نصــت علــى :س  – 7تقــدر المحكمــة شــهادة الشــهود مــن حيــث عــدالتهم

وسـلوكهم وتصـرفهم وغيــر ذلـل مـن ــروف القضـية دون حاجــة إلـى التزكيـة  – 5واذا لــم توافـق الشــهادة الـدعو أو لـم تت ــق أقـوال الشــهود
79
80
81
82

بعضها مع بع

أخذت المحكمة من الشهادة بالقدر الذي تقنع بصحته س .
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أن يأخــذ القاضــي بشــهادة الشــاهد ككــل 83فقـط يســتدل مــن خــالل أقوالــه علــى صــحة واقعــة دون األخــر
فيسقط من شهادته ما ا يقتنع به ويأخذ بالقدر الذي يعتبره صحيحاً ويدخل في قناعته.
وقــد أكــدت محكمــة الــنق

ال لســطينية بــأن تقــدير البينــة يعــود لمحكمــة الموضــوا دون رقابــة عليهــا مــن

مــا دام حكمهــا يســتند ألســباب ســائغة لهــا أصــل فــي أوراق الــدعو  ،84وأن كــان تقــدير

محكمــة الــنق

البينــة يخضــع لقناعــة قاضــي الموضــوا إا أنــه يشــترط أن يكــون حكمــه مستخلصـاً مــن البينــات بصــورة
سائغة وموافقة للقانون ،85وعلى ذلل فهن السلطة التقديريـة الواسـعة ا تجعـل حكمـه موافقاًللقـانون إذا لـم
يتوافق حكمه مع بينات و روف الدعو .
بــل إن للمحكمــة حريــة طــرح أق ـوال جميــع الشــهود لعــدم اطمئنانهــا إلــيهم ،وايعــد منهــا تحل ـالً مــن نتيجــة
التحقيــق الــذي أجرتــه تن يــذا لقرارهــا التمهيــدي بســماا الشــاهد ،وانمــا هــو تقــدير لشــهادة الشــهود تقومبــه
المحكمـة فــي حــدود سـلطتها دون رقابــة عليهــا فـي ذلــل مــن محكمـة الــنق

 ،إذ لــيس لهـا أن تتــدخل فــي

تقــدير محكمــة الموضــوا للــدليل ،فيجــوز للمحكمــة أن تســتبعد التحقيــق الــذي أجرتــه برمتــه إذا لــم تطمــئن
إلـى مــا شـهد بــه الشـهود أو إذا اســتجد فـي الــدعو بعـد ســماا الشـهود مــا يك ـي لتكـوين عقيـدتها بدونــه
عمــال بالمــادة  )2مــن قــانون البينــات ال لســطيني التــي أجــازت للمحكمــة أا تأخــذ بنتيجــة اإلج ـراء الــذي
أمرت به على أن تبين أسباب ذلل في قرارها.86
ويتبين من الطرح أعاله والمتعلق بالسلطة الواسعة التي ُمنحت للمحكمة في تقدير اإلثبات بالشهادة من

قبــول ورفـ

طلــب الشــهادة ،إلــى تمكينهـا مــن دعــوة الشــهود مــن تلقــاء ن ســها ،إلــى تقــدير أقـوال الشــهود

وقناعتها الشخصية بمـا يـرد علـى لسـانهم ،أن الشـهادة بمطلقهـا هـي سـلطة تقديريـة للقاضـي وعليـه يـرى
الباحس بما أن الشهادة هي سلطة تقديرية لللقاضي وأن استبعادها أو عدم قبولها من األساس أو األخذ
بها يرجع لتقدير القاضي وقناعته ،بشرط تسبيب ذلل دون رقابـة مـن محكمـة الـنق
أنها مبنية على مسوغ قانوني ،فهذا كله ينطبق على الشهادة بمجملها بغ
الذي يمثل أمام المحكمة ،ومن بينهم المدعي إذا سلمنا جداً بجوز شهادته.
 -83تميز أردني حقوق رقم  91 / 7771لسنة  7995م .أن ر
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علـى ذلـل ،طالمـا

الن ر عن شخ

الشـاهد

فلــو فرضــنا قبــول شــهادة المــدعي لن ســه فــي الــدعو المن ــورة أمــام القضــاء ،فــهن قيمتهــا فــي اإلثبــات
وقبولهــا متوقــف علــى قناعــة القاضــي فكيــف للقاضــي أن يقتنــع بشــهادة المــدعي لن ســه فــي الوقــت الـذي
تغلــب المصــلحة عليهــا ،فالســبب الـرئيس اســتبعاد الشــاهد هــي ورود شــل لــد القاضــي بتغليــب الشــاهد
مصلحة ما على قول الحقيقة لصال طرف من األطراف ،فيرد الشل لعقلـه فيسـتبعدها ،وهـذا الشـل مـن
األجدر أن يرد لعقل القاضي ويؤثر في مصداقيتها إذا صادرت من شخ

أحد الخصوم .

ثانياً :الشهادة الفردية :
قيد المشرا األردني المحكمة ومنعها من إصـدار حكمهـا بااسـتناد إلـى الشـهادة ال رديـة إا فـي حـالتين،
األولى :عند عدم اعتـ ار

الخصـم علـى الشـهادة ال رديـة ،والثانيـة :عنـد تأييـد هـذه الشـهادة بأدلـة ماديـة

أخـر تـر المحكمـة أنهـا كافيــة إلثبـات صـحة هـذه الشـهادة وهــذا مـا قررتـه ال قـرة  )6مـن المــادة )31
مــن قــانون البينــات والتــي تــن

علــى مــا يلــي:س ا يجــوز للمحكمــة أن تصــدر حكم ـاً فــي أيــة قضــية
عليــه الخصــم أو تأيــدت ببينــة ماديــة أخــر تــر

بااســتنناد إلــى شــهادة شــاهد فــرد إا إذا لــم يعت ـر
المحكمة أنها كافية إلثبات صحتها 87س.

وعلى ذلل فـهن شـهادة الشـاهد ال ـرد ا تقبـل فـي اإلثبـات كقاعـدة وتقبـل اسـتثناء وفـق الـن
حــالتين :األولــى عنــدما ا يعتــر

أعـاله فـي

عليهــا الخصــم ،أو عن ـدما يتعمــدها لن ســه وتــأتي فــي غيــر صــالحه،

الثانيــة :عنــدما تكــون البينــة ال رديــة مؤيــدة بأدلــة أخــر  ،88وهــذا مــا أكدتــه محكمــة التمييــز األردنيــة بمــا
يتعلق بالشهادة ال ردية.89

87
88
89

-

م ل عواد القضاة  ،البينات في المواد المدنية والتجارية دراسة مقارنة  ،دار الثقافة لنشر وتوزيع  ،عمان  5119 ،م ،

 -محمود محمد الكيالني ،مرجع سابق،
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 -تمييز إردني جقوق رقم  5115\5818بتاريخ 5115\71\9م .
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وقـد أجــازت كــذلل المــادة  )81مـن قــانون اإلثبــات الع ارقــي الشـهادة ال رديــة بحيــث ســمحت للمحكمــة أن
تأخــذ بشــهادة شــخ

واحــد مــع يمــين المــدعي 90إذ اقتنعــت بصــحتها ،كمــا لهــا أن تــرد شــهادة شــاهد أو

أكثــر إذا لــم تقتنــع بص ــحة الشــهادة ،إذ لــم يش ــترط القــانون الع ارقــي فــي الش ــهادة نصــاباً معين ـاً ،ف ــيمكن
للمحكمة أن تبني قناعتها للحكم في الدعو علـى شـهادة شـاهد واحـد مـع يمـين المـدعي إذا مـا تأيـد لهـا
صحة تلل الشهادة واقتنعت بها ،ولها أن ترد شهادة شاهدين أو أكثر إذا لم تقتنع بتلل الشهادة.
علــى الــرغم مــن أن تعــدد الشــهود ومطابقــة شــهاداتهم وتوافقهــا فيــه ضــمان للعدالــة وفيــه اطمئنــان و ارحــة
لضــمير القاضــي ،إذ أن شــهادة ال ــرد الواحــد ا تــوفر الضــمانة الكافيــة إا أن الشــهادة تقــاس بقيمتهــا ا
بكثرتها وقلتها ،ذلل أن الشهود قـد يتعـددون ومـع ذلـل تتنـاق

أقـوالهم إمـا لخطـئهم غيـر المقصـود وامـا

لحصول النسيان.
وقد استقر قضاء محمكة النق

المصرية علـى سأن لمحكمـة الموضـوا مطلـق السـلطة فـي تقـدير أقـوال

الشــهود وأن تأخــذ ببعضــها وتطــرح مــا ا تطمــئن إليــه مــن أق ـوالهم ألنهــا ا تخــر عــن كونهــا دلــيالً فــي
ال ــدعو خاض ــعاً لتق ــديرهاس ،وج ــاء ف ــي قـ ـرار آخ ــر له ــا  :سإن ت ــرجي ش ــهادة ش ــاهد عل ــى آخ ــر ه ــو م ــن
صالحيات قاضي الموضوا ا شأن فيه لغيره ما يطمئن إليه وجدانه ،وليس بملزم أن يبين أسباب هـذا
الترجي ما دام لم يخر بأقوال الشاهد عما يؤدي إليه مدلولها.91

العرقــي عــدد الشــهود  ،ولكــن يالحـ أن المــادة  )84مــن قــانون ااثبــات الع ارقــي أجــازت للمحكمــة أن تاخــذ بشــهادة
 -90لــم يحــدد قــانون ااثبــاث ا
شــخ

واحــد مــع يمــين المــدعي اذا أقتنعــت بصــحتها  ،كمــا أن لهــا رد شــهادة شــاهد أو أكثــر أذا لــم تقتنــع بصــحة الشــهادة  .وا يصـ أثبــات

اادعـاء بشـهادة شــاهد واحـد وفــي ال قـه ااسـالمي أختلــف الـرأي حــول القضـاء بشــاهد مـع يمـين المــدعي  :الـرأي ااول :ا يجــوز بشـاهد واحــد
مع يمين المدعي  ،ذلل ان اليمين لم تشرا مـن قبـل المـدعي  ،وأنمـا شـرعت مـن قبـل المـدعي عليـه  ،فقـد ورد فـي القـرآن الكـريم واستشـهدو
شــهيدين مــن رجــالكم ) وفــي الحــديث النبــوي الش ـريف البينــة علــى مــن أدعــى واليمــين علىــت مــن أنكــر ) وأن جعــل الشــاهد الواحــد مــع يمــين
المدعي طريقا لوثبات من جانب المدعي يخالف ذلل  ،الرأي الثاني  :يجوز الحكـم بشـاهد واحـد مـع يمـين المـدعي  ،عنـد تعـذر البينـة التامـة
بشاهدين أو بشاهد وأمرأتين  ،وهو رأي أكثرية ال قهاء المسلمين  ،ويستند هذا الـرأي الـى أن الرسـول الكـريم
المــدعي  .وكــذلل الخل ــاء ال ارشــدون مــن بعــده
دعما وتقوية لهذا الدليل الناق

) وتعتبــر اليمــين متممــة  ،ذلــل أن شــهادة شــخ

) قضـى بشـهادة شـاهد ويمـين

واحــد دليــل نــاق

فتعتبــر يمــين المــدعي

 ،وأت ق ال قهاء المجيزون للقضاء بشاهد واحد مع يمين المدعي  ،ويكـون كـل ذلـل فـي الحقـوق الماليـة  ،أمـا

فــي حقــوق اهلل يمــين المــدعي وذلــل لقولــه عليــه الصــالة والســالم أدرؤ الحــدود بالشــبهات ) والحكــم بشــاهد ويمــين يتعــار

مــع هــذا المعنــى

وات ــق ال قهــاء علــى أنــه ا يحكــم بشــاهد ويمــين فــي النكــاح والطــالق والرجعــة ،أن ــر كتــاب أصــول اإلثبــات  -د ارســة فــي ضــوء أحكــام قــانون
91

اإلثبات العراقي والتشريعات المقارنة والتطبيقات القضائية ودور التقنيات العلمية في اإلثبات عصمت عبد المجيد بكر،
 -عباس العبودي ،شرح أحكام قانون اإلثبات المدني  ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان 5177 ،م ،
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ولم يرد في قانون البينات ال لسطيني رقم  )1لسنة 6117م ما يمنع األخذ بالشـهادة ال رديـة أو يقيـدها،
إا أن مجلــة األحكــام العدليــة ت يــد بعــدم قبــول تلــل الشــهادة وذلــل فــي ضــوء نـ
تــن

المــادة  )7285التــي

علــى أنــه:س نصــاب الشــهادة فــي حقــوق العبــاد رجــالن أو رجــل وام ارتــان ،لكــن تقبــل شــهادة النســاء

وحدهن في حق المال فقط في المواضع التي ا يمكن اطالا الرجال عليهاس ،فوفقاً لهذا الـن

ا تقبـل

الشهادة ال ردية.
الفرع الثاني :الممنوعون من الشهادة
لق ــد تض ــمن ق ــانون البين ــات ال لس ــطيني وقـ ـوانين البين ــات اإلثب ــات ) المقارن ــة مـ ـواد تحم ــل ف ــي طياته ــا
أشخاص ـا يمنــع مثلــوهم أمــام القضــاء كشــهود ،وذلــل ألســباب تتنــوا حــول ص ـ ة الشــخ
الشهادة وطبيعة عمله ،ومن أبرز هؤاء األشخا
عن شروط الشهادة فقد ن

الممنــوا مــن

فاقدو األهلية وقد تطرق الباحث لـذلل عنـد الحـديث

قانون البينات ال لسـطيني أن الشـاهد يشـترط فيـه أن يكـون مميـ اًز وا تسـمع

شهادة من عمره يقل عن خمسة عشر عاماً إا على سبيل ااستئناس وااستدال.92
وأيضاً من الممنوعين مـن الشـهادة المو ـون الـذي لـديهم معلومـات تتعلـق بالدولـة وفقـاً لطبيعـة عملهـم،
والمحــامون والــوكالء واألطبــاء ،وشــهادة الــزوجين ،مــن لــه مصــلحة فــي أدائهــا فتعــود عليــه بن ــع أو تــدفع
بحيث يرتكز على سبب المنع على النحو التالي:

عنه ضرر ،وعليه تناول الباحث هؤاء األشخا

أوالً :ااشخاص الذين تلل لهم معلومات بحكم الوظيفة أو الخدمة العامة أو المهنة :
فهؤاء األشخا

يرجع سبب المنـع إلـى طبيعـة عملهـم وأن المعلومـات التـي يتحصـلون عليهـا ا يمكـن

أن تصــل إلـى علمهــم لــوا عملهــم فــي مجــال معــين ،فلــوا طبيعــة عملهــم لتعــذر علــيهم معرفــة معلومــات
معنية عن أشخا

92

 -فقد ن

أو جهات معينة وهذا المنع يشمل األشخا

اآتي ذكرهم :

قانون البينات ال لسطيمي في المادة : )14

س ا يكـون أهـالً للشــهادة -7 :مــن لــم يكــن ســليم اإلدرال لعاهـة فــي عقلــه -5 .مــن لــم يبلــخ ســنه خمـس عشـرة ســنة ،علــى أنــه يجــوز أن تســمع

أقوال من لم يبلخ هذه السن بغير يمين على سبيل ااستدال س  .ون

أيضاً قانون البينات ااردني في المادة : )85

س تســمع المحكمــة شــهادة كــل أنســان مــا لــم يكــن مجنون ـاً أو صــبياً ا ي هــم معنــى اليمــين  ،ولهــا أن تســمع أق ـوال الصــبي الــذي ا ي هــم معنــى

اليمــين علــى ســبيل ااســتدال فقــط س وحســناً فعــل المشــرا ال لســطيني حــين حــدد الســن التــي ا يقبــل ســماا الشــهادة مــا دونهــا اا علــى ســبيل
ااستدال ولم يترل العبارة لتأويل كحال المشرا ااردني حين قال الصبي المميز الذي ا ي هم معنى اليمين .
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 -0الموظفون الذين لديهم معلومات تتعلق ب من الدولة:
فالمو ون الـذين يملكـون معلومـات تتعلـق بالدولـة بالـذات المتعلقـة بـاألمن ا يجيـز لهـم القـانون المثـول
أمام القضاء بص تهم شهودا لالداء بتلل المعلومات التي لم تكن لتصل لعلمهم لوا طبيعة عملهم وهذا
المنع تبعه استثناء حيث إنه وفي حال كانت تلل المعلومات تم نشرها بطريقة قانونية وأذنت الدولة لمن
يملل معلومات عنها بهذاعتها فهنا المنع يزول بزوال الحجة وهو الح ا على أسرار وأمن الدولة .
وقــد نـ

المــادة  : )15س ا يجــوز أن يشــهد أحــد

قــانون البينــات ال لســطيني علــى هــذا المنــع فــي نـ

عن معلومات أو مضمون أوراق تتعلق بـأمن الدولـة إا إذا كانـت قـد نشـرت بهحـد الطـرق القانونيـة أو
كانــت الســلطة المختصــة قــد أذنــت بهذاعتهــا س ،وهــذا الــن

يتشــابه مــع ن ـ

المــادة  )35مــن قــانون

البينات األردني والمادة  )25من قانون اإلثبات المصري ،والمادة  )88من قانون اإلثبات العراقي .
 -6المحامون والوكالء وااطباء وغيرهم ممن يلل لعلمهم معلومات بحكم طبيعة عملهم :
فاألشــخا

الــذين يســر إلــيهم النــاس لطبيعــة عملهــم بأس ـرار ومعلومــات يتوجــب علــيهم ح هــا وعــدم

اإلفش ــاء به ــا حت ــى ول ــو ك ــان ذل ــل عل ــى س ــبيل الش ــهادة أم ــام جه ــة رس ــمية وأب ــرز ه ــؤاء األش ــخا
هم:المحامون والـوكالء واألطبـاء ،فهـم أكثـر الشـرائ تعـامالً مـع النـاس بتعمـق ويصـل لعلمهـم كثيـر مـن
المعلومات التي يلجأ الناس ألخبارهم إياها لمساعدتهم على حل مشاكلهم أو تسيير أمورهم ،إا أن هـذا
المنــع لــم يــرد بــالمطلق فهنــال اســتثناءات علــى ذلــل وردت بــن

القــانون  :أ -إذا كــان المقصــود بهــا

ارتكاب جناية أو جنحة ،ب -إذا طلب صاحب المعلومة من كاتمها إفشاءها .
وهــذا مــا أكدتــه كــل مــن :المــادة  )12مــن قــانون البينــات ال لســطيني والمــادة  )31مــن قــانون البينــات
األردني والمادة  )22من قانون اإلثبات المصري والمادة  )88من قانون اإلثبات العراقي .93
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 -حيــث تشــابه الــن

وتضــمن فــي قــانون البينــات ال لســطيني  :س -7ا يجــوز لمــن علــم مــن المحــامين أو الــوكالء أو األطبــاء أو غيــرهم عــن

طريــق مهنتــه أو صــنعته ،بوقــائع أو معلومــات أن ي شــيها ولــو بعــد انتهــاء خدمتــه أو زوال ص ـ ته ،مــا لــم يكــن ذكرهــا لــه مقصــوداً بــه ارتكــاب
جناية أو جنحة -5 .يجب على األشخا

المذكورين في ال قرة أعاله أن يؤدوا الشهادة على تلل الوقـائع أو المعلومـات متـى طلـب مـنهم مـن

أسرها إليهم على أا يخل ذلل بأحكام القوانين الخاصة بهم س .
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ثانياً :شهادة أحد الزوجين لد اآلخر:
س ف ــال يج ــوز ألح ــد ال ــزوجين أن يش ــهد بغي ــر رضـ ـى اآخ ــر م ــا أبلغ ــه إلي ــه أثن ــاء قي ــام الزوجي ــة أو بع ــد
ان صالهما إا في حالة رفع دعو من أحدهما علـى اآخـر أو إقامـة دعـو علـى أحـدهما بسـبب جنايـة
أو جنحــة وقعــت منــه علــى اآخــرس ،94فهــذا المنــع جــاء للح ــا علــى الثقــة وروابــط الزوجيــة وورد عليــه
اســتثناءان كمــا هــو مبــين بــالن

أعــاله ،فلــو كانــت الــدعو مــن أحــد الــزوجين علــى اآخــر أو إقامــة

دعو على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت على اآخر.
ولكن هذا الن

يضع الباحث أمام تساؤل فيما يتعلق بااستثناء الوارد عليه فااستثناء األول يرد علـى

رفع دعو مـن قبـل أحـدهما علـى اآخـر فـي الجانـب المـدني أي قضـية حقوقيـة ،فبم هـوم المخال ـة فـهن
شهادة أحدهما علـى اآخـر تقبـل فـي حـال رفعـت دعـو مـن أحـدهما علـى الطـرف الثـاني ،وبالتـالي هـو
خصم وهكذا يكون القانون قد أجاز بـالن

الصـري شـهادة المـدعي فـي هـذه الحالـة ،ولكـن السـؤال هنـا

هل تعد هذه إجازة بالمجمل لشهادة المدعي؟ أم أنها حالة استثنائية تقتصر علـى الـزوجين بحكـم المـانع
األدبي الذي يرد علـى توثيـق التعـامالت بينهمـا؟ فعنـد البحـث فـي القواعـد العامـة لإلثبـات ،والشـهادة فـي
الطروحات القادمة بين الباحث مد إمكانية األخذ بشهادة المدعي.
ثالثاً :من له مللحة في الدعوى تحقق له منفعة أو تدفع عنه لرر:
وهذا المنع ي هم من مضمون نصو
في مع م تلل القوانين ،اا أن الن

قانون البينات -اإلثبات إا أنه لم يرد بالن

الواض والصـري

عليه جـاء صـريحاً فـي أغلـب التشـريعات فـي القـانون المـدني كمـا

هـو الحــال فــي التشـريع األردنــي حيــث نـ

فـي المــادة  )81مـن القــانون المــدني :سكـل شــهادة تضــمنت

جــر مغــنم للشــاهد أو دفــع مغــرم عنــه تــرد س ،فــال يتصــور قبــول شــهادة شــاهد يهــدف مــن خاللهــا لتحقيــق
غاية خاصة سواء بجلب المنافع لن سه أو برد الضرر عن ن سه ،فتلـل الشـهادة يشـل فـي أمرهـا وتغلـب
عليهــا المصــلحة و محاب ـاة طــرف علــى آخر،ولهــذا يحكــم علــى الشــخ
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-ن

المادة  )11من قانون البينات ال لسطيني رقم  )4لسنة 5117م ويشـابه نـ

من قانون ااثبات المصري والمادة  )88من قانون البينات ااردني .
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الــذي ينت ــر نتيجــة الــدعو

المـادة  )81مـن قـانون ااثبـات الغ ارقـي والمـادة )21

ليكون مست يداً من كسب الدعو  ،أو متضر اًر من خسارتها ،باعتباره قد ا يكون صـادقاً بشـهادته ،فيـتم
استبعادها. 95
وفـي ــل غيــاب قــانون مــدني فلســطيني ووجــود مجلــة األحكــام العدليــة الســارية حتــى اآن فــي فلســطين،
وفيمــا يتعلــق باســتبعاد شــهادة الشــاهد الــذي يتــوخى منهــا مصــلحة مــا سـواء بجلــب منــافع أو درء ضــرر،
فهن المجلة نصت في  )7111على :سيشترط أن ا يكون في الشهادة دفع مغرم أو جر مغـنم ...س فـال
تقبــل شــهادة الــزوجين لآخــر وا األصــول لل ــروا فــال تقبــل شــهادة ال ــرا لوصــل ،فكــل ه ـؤاء تــرج
المصــلحة فــي شــهادتهم ،علــى خــالف قــانون البينــات ال لســطيني ا يجــوز رد الشــاهد ولــو كــان قريبـاً أو
صــه اًر ألحــد الخصـوم وهــذا مــا تضــمنته المــادة  )89والتــي نصــت علــى سا يجــوز رد الشــاهد ولــو كــان
قريبـاً أو صــه اًر ألحــد الخصــوم إا إذا كــان غيــر قــادر علــى التمييــز بســبب هــرم أو حداثــة أو مــر

أو

ألي سبب آخر تقدرة المحكمةس.
ت ـر الباحث ـة أن اشــتراط غيــاب المصــلحة هــي مــن أســس األخــذ بالشــهادة أو اســتبعادها ،فعلــى المشــرا
أواً :أن ين

بشكل واض وصري في قانون البينات ال لسطيني على عـدم قبـول الشـهادة التـي تجلـب

ن عـ ـاً وت ــدفع ض ــر اًر وأن ا يغ ــل ذل ــل فـ ـي الق ــانون الم ــدني مس ــتقبالً ،ثانيـ ـاً :أن اس ــتبعاد الش ــهادة الت ــي
لشــاهدها مصــلحة متوخـاة مــن اإلداء بهــا بغـ
وارداً وبــن

الن ــر عــن شخصــه مــن األجــدر ان يكــون هــذا المنــع

الصـري علــى شــهادة المــدعي لن ســه فمــن أكثــر مــن أطـراف الــدعو مصــلحة ،ومــن أكثــر

منهم إصر اًر على كسب الدعو سواء بـرد الضـرر عـن ن سـه إذا كـان مـديناً أو بجلـب المن عـة لن سـه إذ
كــان دائنـاً ،فوفقـاً للمنطــق القــانوني الســليم فاشــتراط غيــاب المصــلحة وفقـاً للقوعــد العامــة مجلــة األحكــام
العدلية ) ومستقبالً إذا وجـد نـ

فـي قـانون البينـات ال لسـطيني تنصـرف بمضـمون الـن

إلى طرفي الخصومة فال تقبل شهادة أحدهما في مواجهة اآخر.

95

 -محمود محمد الكيالني  ،قواعد اإلثبات و أحكام التن يذ  ،مرجع سابق ،
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والهـدف منـه

الفلل الثاني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إمكانية قبول شهادة المدعي لنفسه
تمهيد وتقسيم :
بعد تناول محددات شهادة المدعي لن سـه مـن خـالل تسـليط الضـوء علـى م هـوم تلـل الشـهادة فـي ضـوء
طرحهــا ضــمن اإلطــار العــام للشــهادة وبع ـ

الم ــاهيم الخاصــة باادعــاء ،وبعــد التطــرق لن ــام شــهادة

المــدعي مــن ن ــس اإلط ـار تحــت بــاب كــل مــن الشــهادة واادعــاء بتســليط الضــوء علــى الشــروط العامــة
للشهادة والشروط المتعلقة بقبول الدعو للوصول لمد مواءمة تلل الشروط مع شهادة المدعي لن سه،
والحديث أيضاً عن حجية الشهادة بوجه عـام واألشـخا

الممنـوعين مـن أدائهـا تحـت ـروف وصـ ات

معينة ،كل ذلل ي ت المجال أمام الباحثة لبحث مد إمكانية قبول شهادة المدعي لن سه.
ابتداءموقف التشريع والقضاء من تلـل
فهمكانية قبول شهادة المدعي لن سه من عدمها تُرجع لعدة ركائز
ً

الشهادة مرتك اًز على التشريعات والقوانين التي بحثت في قواعـد اإلثبـات بوجـه عـام ،والنصـو
بالشهادة كوسيلة من وسائل اإلثبات للبحث في نصو
إضــافة إلــى بع ـ

المعنيـة

متعلقة بشهادة المدعي لن سـه أو متعلقـة فيهـا،

األحكــام القضــائية التــي نص ـت علــى شــهادة المــدعي لن ســه بشــكل خــا

 ،هــذا مــن

جانب أما من الجانب اآخر فتوجب البحث فـي القيمـة الثبوتيـة لشـهادة المـدعي لن سـه ،موضـحاً حجيـة
تلل الشهادة في اإلثبات ،والجدو منها.
وعليــه قســم الباحــث هــذا ال صــل إلــى مبحثــين :تنــاول فــي أولهمــا موقــف التش ـريع والقضــاء مــن شــهادة
المدعي لن سه ،أما المبحث الثاني فتضمن القيمة الثبوتية لتلل الشهادة ،على النحو التالي:
36

المبحس ااول :موقف التشريع والقلاء من شهادة المدعي لنفسه
ما موقف التشريع من شهادة المدعي لن سه؟ هذا السؤال يـتم اإلجابـة عليـه فـي ـل التشـريعات الحديثـة
فــي اإلثبــات ،وفــي ضــوء األحكــام العامــة فــي القــانون المــدني ومجلــة األحكــام العدليــة المعنيــة بالشــهادة
بشكل عام وشـهادة المـدعي بشـكل خـا
وبعد الخو

في غمار النصو

 ،فكيـف يمكـن ترجمـة موقـف التشـريع لشـهادة المـدعي لن سـه؟

والقواعد القانونية تجدر اإلشارة لموقـف القضـاء فـي هـذا الخصـو

منصباً على أحكام محكمة التمييز األردنية ومحكمة النق

ال لسطينية لتوضـي موقـف كـل منهـا حـول

شهادة المدعي لن سه.
وعليــه قســم الباحثـة هــذا المبحــث إلــى مطلبــين :ينصــب األول حــول موقــف التشـريع مــن شــهادة المــدعي
لن سه ،ويتضمن المطلب الثاني الموقف ال قهي والقضائي من شهادة المدعي لن سه على النحو التالي:
المطلب ااول :موقف التشريع من شهادة المدعي لنفسه
بتداء من القواعد العامة لإلثبات والتي
موقف التشريع من شهادة المدعي لن سه ُيبنى على عدة ركائز ،ا ً
تضــع إط ــا اًر عام ـاً لكاف ــة طــرق اإلثب ــات م ــن بينهــا الش ــهادة ،مــرو اًر ب ــبع

بالشهادة كوسيلة من وسائل اإلثبات بشكل خا

القواعــد واألحك ــام الخاص ــة

 ،والبحـث فـي موقـف التشـريعات السـارية فـي فلسـطين

والتشـريعات المقارنــة حــول شــهادة المــدعي لن ســه علــى وجــه التحديــد وبشــكل واضـ وصـري مــن حيــث
المنع أو السماح بمثل تلل الشهادة.
وعليــه يقســم هــذا المطلــب إلــى فــرعين :األول يتضــمن شــهادة المــدعي لن ســه فــي ــل المبــادئ واألحكــام
العامـة لكــل مــن اإلثبــات والشــهادة ،أمــا الثـاني فيتضــمن موقــف التشـريعات المقارنــة والتشـريعات الســارية
في فلسطين من شهادة المدعي لن سه على النحو التالي:

33

الفرع ااول :شهادة المدعي لنفسه في ظل المبادئ وااحكام العامة لكل من اإلثبات والشهادة
المبــادئ واألحكــام العامــة باإلثبــات

يتنــاول الباحثـة فــي هــذا ال ــرا شــهادة المــدعي لن ســه فــي ــل بعـ

بوجه عام هذا من جانب ،ومن جانب آخر يبحـث فـي شـهادة المـدعي لن سـه فـي ـل المبـادئ والقواعـد
العامة في الشهادة ،على النحو التالي:
أوالً :المبدأ المستقر في القواعد العامة لإلثبات " عدم جواز الخلم الطناع دليل لنفسه "
هنال بع

األحكام والمبادئ التي استقر عليها اإلثبات في مختلف التشريعات ،تتصل بشكل أو بآخر

بشهادة المدعي لن سه ،حيث إن شهادة المـدعي لن سـه هـي جـزء ا يتجـ أز إذا صـ التعبيـر مـن الشـهادة
كوسيلة من وسائل اإلثبات ،والشهادة هي جزء وركيزة مهمة من ركائز اإلثبات وطرقه.
ـاء علــى ذلــل فــهن مــن أبــرز المبــادئ واألحكــام العامــة فــي اإلثبــات ،والتــي تتصــل بش ـكل أو بــآخر
وبنـ ً
بشهادة المدعي لن سه ،هو المبدأ المستقر الذي ي يد بعدم جواز الخصم اصطناا دليل لن سه ،وللتعرف

أكثر علـى هـذا المبـدأ ومـا مـد تـالؤم هـذه القاعـدة مـع شـهادة المـدعي لن سـه ،قسـم الباحـث هـذا الطـرح
إلى فقرتين األولى تناول فيها مضمون هذا المبدأ ،وفي ال قرة الثانية تضمن مد تالؤم شـهادة المـدعي
لن سه مع هذا المبدأ ،على النحو التالي:
الفقرة ااولى :ملمون المبدأ
يتوجب أن يكون الدليل الذي يحـتج بـه الخصـم علـى خصـمه ،صـاد اًر مـن هـذا األخيـر لكـي يكـون دلـيالً
عليــه ،كــأن تكــون الورقــة المكتوبــة بخطــه أو إمضــائه مــثالً ،ومــن ثــم ا يجــوز للخصــم أن يحــتج علــى
خصمه بدليل يصنعه بن سه كورقة أو قول أو فعل صادر منه.96
فمــن البداهــة أن الشــخ

ا يســتطيع أن يصــطنع دلــيالً بن ســه لن ســه ،س ولــو يعطــى النــاس بــدعواهم –

كما جاء في الحديث الشريف – ادعى أناس دماء رجال وأموالهمس فال يجوز إذن أن يكون الدليل الذي
يقدمــه الخصــم علــى صــحة دع ـواه مجــرد أقوالــه وادعاءاتــه ،أو أن يكــون ورقــة صــادرة منــه ،أو مــذكرات
96

 عصمت عبد المجيد بكر ،أصول اإلثبات ،دراسة في ضوء أحكام قانون اإلثبات العراقي والتشريعات المقارنة والتطبيقات القضائية ودورالتقنيات العلمية في اإلثبات ،الطبعة األولى ،دار إثراء للنشر والتوزيع5175 ،م،
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دونها بن سه،97وقد أكد ذلل ن

المـادة  )916مـن القـانون المـدني المصـري التـي تـن

علـى :س لـيس

ألحـد أن يكســب بالتقـادم علــى خـالف ســنده ،فــال يسـتطيع أحــد أن يغيـر بن ســه لن سـه ســبب حيازتــه ،وا
األصل الذي تقوم عليه هذه الحيازة س.98
الفقرة الثانية :مدى توافق شهادة المدعي لنفسه مع المبدأ
فالمبدأ واض وصري فالكتابة أو القول أو ال عل الذي يصدر عن الخصم ايص أساسا لإلثبات ضـد
خصمه ،وبالتشديد على ل ـ األقـوال فالشـهادة هـي األقـوال التـي يـدلي بهـا الشـاهد حـول حـق لغيـره لـد
غيره أمام الجهـة القضـائية ،فلـو سـلم جـداً بصـحة كـون المـدعي شـاهداً فـي دعـواه فمـا يصـدر عنـه مـن
أقـ ـوال ف ــي مع ــر
اصطناا الشخ

الش ــهادة م ــاهي إا أقـ ـوال ص ــادرة من ــه ،وبالت ــالي تنطب ــق عليه ــا قاع ــدة ع ــدم جـ ـواز
دليالً لن سه ،وهذا ما يست اد من حكم محكمة النق

المصرية حول هذا المبدأ :س ا
أن

يجوز اتخاذ أقـوال أحـد الخصـوم فـي محضـر ااسـتجواب دلـيالً ضـد خصـمه وأنـه ا يملـل الشـخ
يتخ ــذ مـ ـن عم ــل ن س ــه دل ــيالً يح ــتج ب ــه عل ــى غي ــرهس ،99وب ــن س المضـ ـمون حك ــم آخ ــر لمحكم ــة ال ــنق
المصرية تقضي :س ا يملل الشخ

أن يتخذ من عمل ن سه دليالً يحتج به على غيرهس.100

ويرد استثناء على هذا المبدأ إا أن هذا ااستثناء ا يخر األقوال الشهادة) منه فتبقى دليال مصـطنعا
من قبل خصم يصدرها بن سه ضد خصمه ،فتلل األقوال التي يدلي بها المدعي أثنـاء شـهادته ا تخـر
عن كونها ادعاء تحتا إلى الدليل،واا فهنهبموجب هذا المبدأ تسـتبعد كـون المـدعي هنـا قـام باصـطناا
دليل لن سه ،وااستثناء الوارد في القانون حول هذه القاعدة جاء على سـبيل الحصـر وبالتـالي ا يمكـن
القيــاس عليــه ،وهــو متعلــق بــدفاتر التجــار حيــث ســم المشــرا بــأن تكــون أساس ـاً لإلثبــات فــي بع ـ
الحاات فجاء ذلل فـي نـ

97
98

99

المـادة  )67والمـادة  )63مـن قـانون البينـات ال لسـطيني ،101ونـ

 -عبد الرازق السنهوري ،مرجع سابق،

.81-82

 -هذه القاعدة فرا من مبدأ أعم أشمل ،هو أن الشخ

ا يستطيع ان يخلق بن سه لن سه سـبباً لحـق يكسـبه ،ومـن اسـتعجل الشـيء قبـل أوانـه

عوقب بحرمانه ،أن ر السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني ،المجلد الثاني ،اإلثبات وأثار االتزام.
 -نق

100

101

المـادة

مصري ،رقم  ،)721بتاريخ 7918\5\75م.

 -نق

مصري ،رقم  ،)7587بتاريخ 7919\4\81م.

 -ن

المادة  )57والمادة  )58من قانون البينات ال لسطيني رقم  )4لسنة 5117م.
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 )71مـ ــن قـ ــانون اإلثبـ ــات المصـ ــري ،102والمـ ــادة  )75والمـ ــادة  )72فق ـ ـرة  )6مـ ــن قـ ــانون البينـ ــات
األردني.103
وبناء على ما تقدم يجد الباحث أنه وبااسـتناد إلـى مبـدأ عـدم جـواز الشـخ
وخالصة القول
ً

اصـطناا

دليل لن سه ،ا تجوز شهادة المدعي لن سه كونها أقواا مجردة تخر من المدعي ،وتعد بذلل اصطناا
دليل ،وعليه فهن أقوال المـدعي التـي يعرضـها أمـام الجهـة القضـائية بصـ ته شـاهداً ا تخـر عـن كونهـا
ادعاءات تحتا إلى دليل إلثباتها فهي بحد ذاتها ليست دليالً ،وا تص أن تكون دليالً.
ثانياً :المبدأ القانوني والقاعدة الفقهية المستقرة في القواعد وااحكام العامة للشهادة " يشترط أن ال
يكون في الشهادة دفع مغرم أو جر مغنم "
بعد تناول مبدأ عدم جواز الخصم اصطناا دليل لن سه بوص ه من المبادئ المستقرة باإلثبات،
هنــال بع ـ

المبــادئ واألحكــام المتعلقــة بالشــهادة بوجــه عــام يمكــن ربطهــا مــع شــهادة المــدعي لن ســه

للوصــول إلــى مــد تــالؤم تلــل الشــهادة مــع هــذه األحكــام والمبــادئ ،ومــن أبــرز تلــل المبــادئ المســتقرة
واألحكـام العامــة ،القاعــدة القانونيــة وال قهيــة التــي ت يــد بعــدم جـواز األخــذ بشــهادة الشــاهد حــال كــون تلــل
الشهادة تجلب له ن عاً أو تدفع عنه ضر اًر.
وعليـه قســم الباحثـة هــذا الطــرح إلـى فقـرتين تنــاول فــي األولــى مضـمون المبــدأ س يشــترط أن ا يكــون فــي
الشهادة دفع مغرم أو جر مغنم س ،أما في ال قـرة الثانيـة فتضـمنت مـد تـالؤم شـهادة المـدعي لن سـه مـع
هذا المبدأ ،على النحو التالي:
الفقرة ااولى :ملمون المبدأ
وقد ورد هذا المبدأ بهذه الصيغة في بداية المادة  )7111من مجلة األحكام العدلية ،104أما في

102
103
104

 -ن

المادة  )71من قانون البينات المصري رقم  )52لسنة 7928م.

 -ن

المادة  )72والمادة  )72فقرة  )5من قانون البينات األردني لنسة 7925م.

 المادة  )7111من مجلة األحكـام العدليـة:س يشـترط أن ا يكـون فـي الشـهادة دفـع مغـرم أو جـر مغـنم يعنـي أا يكـون داعيـاً لـدفع المضـرةوجلب المن عة ...س
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مــا يلــي ذال المبــدأ فقــد تضــمنت المــادة  )7111مــن تشــمله تلــل القاعــدة بحيــث تســتبعد شــهادته كــون
المصــلحة تغلــب فيهــا ،كشــهادة األصــل لل ــرا وال ــرا لوصــل وشــهادة الــزوجين أحــدهمالآخر وشــهادة
الشـركـاء فـي مـال الشـراكـه وشـهادة التابـع الـذي يتعيـ

بن قـة متبوعـه وشهــادة األجيـ ـر الخ ـاصلمستأجره،

وشهادة الك يل بالمال لوصيل على الوفاء بالمك ول به.105
فكم ــا تب ــين م ــن نـ ـ

الم ــادة  )7111م ــن مجل ــة األحك ــام العدلي ــة ف ــهن األش ــخا

شهادتهم مصلحة يتم استبعادهم ،وقد شملت المادة مجموعة من األشخا

ال ــذين تغل ــب عل ــى

الذين يتم اسـتبعاد شـهادتهم

مباشـرة دون البحـث فـي حقيقــة كـون مصـلحة لهــم أم ا ،وطـرح الباحـث مجموعــة مـن هـؤاء األشــخا
اكتمال الصورة حول قاعدة جلب المن عة ودفع الضرر على النحو التالي:
 شهادة الشريك لشريكه
الخصومة التـي تنشـأ للشـريل مـع شـخ

أجنبـي قـد تكـون متعلقـة بـأموال الشـركه أو بحـق مـن حقوقهـا،

وقد تكون هذه الخصومة متعلقة بأموال هذا الشريل المخاصـم أو بحـق مـن حقوقـه ،106فـال تقبـل شـهادة
ذال الش ـريل فــي حــق ش ـريكه المخاصــم ،وا ين ــر فــي كــون هــذا الش ـريل ســيغلب مصــلحته ومصــلحة
شـريكه أم ا فاســتبعاد شــهادته ا تقــف عنــد مضــمون تلــل الشــهادة أو هــل تغلــب تلــل الشــهادة مصــلحة
الشركاء أم ا؟ فاستبعادها يكون في األصل نابعـاً مـن العالقـة التـي تـربط بـين الشـاهد الشـريل والخصـم
الشريل ا على شخصهما أو مضمون الشهادة ،فال تقبل شهادة الشـركاء لبعضـهم فـي مـال الشـركة،107
سواء كانت شركة أموال أو شركة عقد عناناً أو م اوضة أو وجوهاً أو صنائع ،108وهذا كما سبق بشرط
أن تكون الشهادة متعلقة بمال الشراكه.

105

ـاء عليــه ا تقبــل شــهادة األصــل لل ــرا
 وتــن أيضـاً المــادة  )7111علــى أنــه :س يعنــي أن ا يكــون داعيـاً لــدفع المضـرة وجلــب المن عــة ،بنـ ًوال ــرا لوصــل يعنــي ا تقبــل شــهادة األبــاء واألجــداد واألمهــات والجــدات ألوادهــم وأح ــادهم وبــالعكس أعنــي شــهادة األواد واألح ــاد لوبــاء
واألجداد واألمهات والجدات ،وهكذا شهادة أحد الزوجين لوخر وأمـا األقربـاء الـذين هـم ماعـدا هـؤاء فتقبـل شـهادة أحـدهم لوخـر ،وكـذلل ا
تقبــل شــهادة التــابع الــذي يتعــي

بن قــة متبوعــه ،واألجيــر الخــا

لمســتأجره ،أمــا الخدمــة الــذين يخــدمون مــولى فتقبــل شــهادة أحــدهم للوخــر

كذلل ا تقبل شهادة الشركاء لبعضهم في مال الشركه ،وا تقبل شهادة الك يل بالمـال لوصـيل علـى كـون المك ـول بـه قـد تـأد  ،ولكـن تقبـل
106
107

108

شهادة أحدهم لآخر في سائر الخصوماتس.
 -عبد الرحمن محمد عبد القادر ،موانع الشهادة في ال قه اإلسالمي ،دار النهضة العربية ،القاهرة7997 ،م،

.27

 عل ــي حي ــدر ،درر الحك ــام ش ــرح مجل ــة األحك ــام العدليـ ـة ،المجل ــد ال ارب ــع ،دار الثقاف ــة للنش ــر والتوزي ــع ،تعري ــب المح ــامي فهم ــي الحس ــيني،5172م،

.828

 -سليم رستم باز اللبناني ،شرح المجلة ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان5171 ،م،
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وعليه فشهادة الشريل لشريكه عنـد منازعتـه مـع غيـره ،تجلـب المصـلحة لشـريل الشـاهد فكلمـا زاد إئتمـان
شريكه واتسعت ذمتـه الماليـة يكـون ذلـل أفضـل لشـراكتهما ،وعليـه فتغلـب مصـلحة الشـاهد الشـريل علـى
شهادته وبالتالي استقر ال قه والقانون على عدم جواز سماا شهادة الشريل لشريكه.
وت ـرى الباحث ـة أن حجيــة المنــع لســماا الشـريل كشــاهد إا وهــي تغليــب المصــلحة تنطبــق وتتعــد ذلــل
بكثير فيما يتعلق بشهادة المدعي لن سه ،فاألكثر تغليب المصلحة هو المـدعي لن سـه ،فلـو لجـأ للقضـاء
وكان شاهداً لن سه من الطبيعي تغليب مصلحته ،وبالتالي تصب شهادته مشكوكاً بأمرها.
 شهادة االول للفروع والعكس ،شهادة الزوجين لبعلهما
فال تقبل شهادة ال را لوصل وا األصل لل را وفقاً للمبدأ أعاله ،وكذلل األمـر فيمـا يتعلـق بشـهادة أحـد
الزوجين لآخر فال تقبـل شـهادتيهما لبعضـهما الـبع

 ،والسـبب وراء المنـع فـي كـال الحـالتين هـو درجـة

الصــلة مــا بــين الشــاهد وأحــد أط ـراف الخصــومة وبالتــالي يــرج تغليــب الشــاهد مصــلحة الطــرف القريــب
له .109و وفقاً لقانون البينـات ال لسـطيني سا يجـوز رد الشـاهد ولـو كـان قربيـاً أو صـه اًر ألحـد الخصـوم،
إا إذا كـان غيـر قــادر علـى التمييــز بسـبب هــرم أو حداثـة أو مــر
س.

أو ألي سـبب آخــر تقـدره المحكمــة

110

ولكن هذه المسألة ليست مطلقة بالقبول أو عدم القبول فهنال حاات ا تجوز فيهـا قبـول شـهادة ال ـروا
لوصل والعكس ،سواء كانت متعلقة بحق مالي أو غير ذلل وهنال حاات تقبل فيها تلـل الشـهادة بـين
109

 هنال إجماا بين جمهور فقهاء الشـريعة اإلسـالمية حـول شـهادة ال ـرا لوصـل والعكـس حيـث أن الحن يـة والمالكيـة والشـافعية والحنابلـة فـيأصـ الــروايتين وال اهريــة  .يــر جـواز أو قبــول شــهادة األصــول علــى ال ــروا أو العكــس  .وأســتدلوا علــى هــذا بقولــه تعــالى  :س يــا أيهــا الــذين
أمنـو كونـوا قـوامين بالقســط شــهداء هلل ولــو علــى أن ســكم أو الوالــدين واألقـربين س فقــد أمــر اهلل تعــالى فــي هــذه اآيــة بالقيــام بالشــهادة بالعــدل ولــو
كانت الشهادة على الن س أو الوالدين واألقربين فدل هذا على قبول الشهادة على الوالدين أو األقربين اذا لو لم تكن لما أمر بها .
وقـال أبــن العربـي رحمــه اهلل تعـالى  :أمــر سـبحانه وتعــالى بالشــهادة بـالحق علــى الوالـدين األب واألم  ،وذلــل دليـل علــى أن شـهادة اابــن علــى
األبوين ا يمنع ذلل برهما  ،مومن برهما أن يشهد عليهما بـالحق  ،ويخلصـهما مـن الباطـل وهـو مـن قولـه تعـالى :س قـوا أن سـكم وأهلـيكم نـا ار س
في بع

معانيه  .ثم قال  :وقد أت قت األمة على قبول شهادة اابن على األبوين س

كمــا اســتدل هــؤاء علــى قبــول شــهادة ااصــول علــى ال ــروا أو العكــس  ،بأنــه ا تهمــة فــي شــهادة هــؤاء علــى بع ـ

فتقبــل كالشــهادة علــى

األجنبي  ،ذلل ان شهادة األصول على ال روا أو ال روا على األصول بمثابة األقرار على الن س واألقرار على الن س األدلة كما يقولون .
ويالحـ أن فقهــاء المالكيــة والشــافعية قــد شــرطوا فــي جـواز أو قبــول شــهادة األصــل علــى فرعــه أو ال ــرا علــى أصــله شــرطين  7 :أن ا يجــر
110

الشاهد لن سه أو لغيره ممن أمره ن عا  -5أن ا توجد عدواة بين األصل وال را.
 -أن ر ن

المادة  )89من قانون البينات ال لسطيني رقم  )4لسنة .5117
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ال ـرا واألصـل والعكـس أيضـاً وذلـل فـي حـال عــدم تـوافر من عـة للشـاهد أو المشـهود لـه ،وبالتـالي ينت ــي
بــذلل ســبب المنــع وعليــه فمـن الحــاات التــي ا تقبــل فيهــا شــهادة ال ــرا لوصــل فــي حــق مــالي مــثالً لــو
ادعت والدة شخ

على والده بأنـه اشـتر هـذا المـال بكـذا درهمـا فـهذا شـهد الولـد ألمـه وعلـى والـده فـال

تقبل شهادته ومثال آخر توفي زيد وترل ولده عمر وبنتـين فـادعى عمـر قـائالً :إن هـذا المـال هـو ألبـي
المتوفى وهو ميـراث لـي وشـهد علـى دعـواه هـذه زوجـا البنتـين فـال تقبـل شـهادتيهما ،حيـث لـو قبلـت هـذه
الشهادة فتأخد البنات حصة إرثية من ذلل المال فتكون شهادتيهما شهادة الزو للزوجة.111
أما في غير المال فال تقبل شهادة ال را لوصل والعكس مثال على ذلل  :إذا شهد اآباء واألجداد بـأن
أوادهم وأح ادهم قد وكلـوا مـن فـالن بالخصـو
وأجدادهم قد وكلوا من فالن في الخصو

ال النـي وبـالعكس لـو شـهد األواد واألح ـاد أن آبـاءهم

ال الني فال تص شهادتهم.

وعليــه وكمــا تبــين أعــاله إن شــهادة ال ــرا لوصــل والعكــس مح وفــه بالمخ ـاطر يتوجــب أخــذ الحــذر عنــد
التعامل معها ووضـع ضـوابط تحكمهـا ،ولكـن المشـرا ال لسـطيني علـى خـالف نـ
من مجلة األحكام العدلية تضمن نصاً يجيز شهادة ال روا واألصول لبعضهم.

112

المـادة )7111

إا أن مضـمون تلـل

المادة مطبـق مـن الناحيـة العمليـة بـالعودة لسـلطة القاضـي التقديريـة والتـي مـن خاللهـا يسـتطيع القاضـي
استبعاد كل من تشكل شهادته شكاً لد القاضي ،إا أن التشريع السوري كان واضحاً بهـذا الخصـو
فقد أورد بن

المادة  )21من قانون البينات ما يمنع قبول شهادة األصل لل را والعكس.

113

أما شهادة الزوجين لبعضهما فوفقاً لشرح مجلة األحكام العدليـة حيـدر علـي) فـهن تلـل الشـهادة ا تقبـل
أيضاً حتى لو شهد امرأة بحق ثـم تزوجهـا بطلـت شـهادته .فلـو أن أخـا و أختـا ادعيـا أرضـاً وشـهد زو
األخــت ورجــل آخــر تــرد شــهادتيهما فــي حــق األخــت واألا فــهن الشــهادة متــى رد بعضــها يــرد كلهــا .وا
تجوز شهادة الزوجة لزوجها وهو لها ولو في عدة أو طلقها ثالثاً وهي في العدة لم تجز شهادته لها وا
شهادتها له ،ولكن لو شهد امرأته وهو عـدل ولـم يـرد الحـاكم شـهادته حتـى طلقهـا طالقـا بائنـاً وانقضـت
عدتها فتص شهادته.

111
112
113

حيدر علي حيدر ،درر األحكام شرح مجلة األحكام العدلية  ،المجلد الرابع  ،دار الثقافة ل النشر والتوزيع ،5172 ان ر ن -تن

المادة  )89من قانون البينات ال لسطيني.

المادة  )21من قانون البينات السوري على أنه:سا تقبل شهادة األصل لل را وا شهادة ال را لوصل ...س
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أما بالنسبة للتشريعات الحديثة فقد نصت على أن شهادة أحد الزوجين ضد اآخـر غيـر مقبولـة للح ـا
على رباط الزوجية كما ورد في المادة  )11من قـانون البينـات ال لسـطيني ،114ونـ

المـادة  )38مـن

ق ــانون البين ــات األردن ــي ،115وك ــذلل األم ــر بالنس ــبة للمش ــرا الع ارق ــي حي ــث ض ــمن ف ــي ق ــانون اإلثب ــات
بالتحديــد نـ

المــادة  )81منــه علــى عــدم جـواز شــهادة أحــد الــزوجين علــى اآخــر ،116ولكــن لــم تـن

تلــل التش ـريعات علــى شــهادة الــزوجين لصــال بعضــهما وبــذلل نعــود للقواعــد العامــة وســلطة القاضــي
التقديرية باستبعاد كل شهادة يرج معها الشل أو تغليب المصلحة ،إا أن المشرا السوري أصاب عند
علـ ــى ذلـــل فـ ــي قـ ــانون البينـ ــات فـ ــي المـ ــادة  )21بحيـ ــث تضـ ــمن عـ ــدم قب ــول شـــهادة الـ ــزوجين

الـــن

لبعضهما.117
 شهادة الكفيل لألليل
حيث إن ن

المادة  )7111المبينة أعـاله تضـمنت شـقا تنـاول شـهادة الك يـل لوصـيل حيـث ا تقـ ـبل

شه ـادته في مواجه ـة الخص ـم ص ـاحب الدين المك ـول بـه س ا تقب ـل شه ـادة الك يل بالم ـال لوصـيل علـى
كون المك ول به قد تأذ  ،ولكن تقبل شهادة أحدهما لآخر في سائر الخصوماتس.
فالك يل بن س المدعى عليه شهد أن المدعى عليه قضـى المـال الـذي كانـت الـدعو والك الـة ألجلـه فـال
تقبــل شــهادته ،إا أن هــذه المــادة تقبــل الشــهادة فــي غيــر موضــوا الك الــة ،وهنــا وبهــذه الصــورة ا يكــون
الكالم دقيقاً بقبول الشهادة وانما ا تقبل شهادة الك يل في الصورتين ألنه يجر فيها ن عاً لن سه إذا ثبتت
براءة األصيل بشهادة بر ء هو من المال في الصورة األولى ومن الك الة في الصورة الثانية.118

114

 -تن

المادة  )11من قانون البينات ال لسطيني على أنه :س ا يجوز ألحد الزوجين أن ي شـي بغيـر رضـاء اآخـر مـا أبلغـه إليـه أثنـاء قيـام

الزوجية أو بعد ان صامها إا في حالة رفع دعو من أحدهما علـى اآخـر أو إقامـة دعـو علـى أحـدهما بسـبب جنايـة أو جنحـة وقعـت نـه
115

116

117
118

على األخرس.
 -تــن

المــادة  )88مــن قــانون البينــات اإلردنــي:سا يجــوز ألحــد الــزوجين أن يش ـ ي بغيــر رضــى اآخــر مــا أبلغــه إيــاه أثنــاء الزوجيــة ولــو

ان صامها إا في حالة رفع دعو من أحدهما على اآخر او اقامة دعو على أحدهم بسبب جناية أو جنحة وقعت على اآخر.
 -تن

المادة ) )81من قانون اإلثبات العراقي على أنه:سا يجـوز احـد ازوجـين ان ي شـي بغيـر رضـا ااخـر مـا ابلغـه اليـه قيـام الزوجيـة او

بعد انتهائها .
 -تن

المادة  )21من قانون البينات السوري على أنه:س ...ا شهادة أحد الزوجين ولو بعد انحالل الزوجيةس.

 -سليم رستم باز اللبناني  ،شرح المجلة  ،دار الثقافة لنشر وتوزيع  ،عمان  ،طباعة ااولى ،5171 ،
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وهــذا مــا يـراه الباحــث فسـواء كانــت الــدعو متعلقــة بالــدين المك ــول أو بغيـره يبقــى للك يــل مصــلحة بعــدم
انشـغال ذمــة األصــيل بــأي ديــن ألنهــا تضــع ه وبالتـالي يضــعف ائتمانــه وقدرتــه علــى أداء دينــه وبالتــالي
تصب ذمة الك يل معرضة للمساس بالسداد بدين األصيل.
الفقرة الثانية :مدى توافق شهادة المدعي لنفسه مع المبدأ
كمــا بــين أعــاله فــهن المبــدأ القــانوني المســتقر الــذي ي يــد بــرد شــهادة الشــاهد حــال كونهــا تجلــب لــه ن ع ـاً
وتدفع عنه ضر اًر والتي وضحت في ن

المادة  )7111من مجلـة األحكـام العدليـة حيـث فصـلت مـن

هـم أصــحاب المصــلحة بالشــهادة والتـي تــرد شــهادتهم لتــرجي عــدم حيـاديتهم مــن شــهادة الشـريل لشـريكه
في حدود الشراكة لشهادة األصل لل را والعكس وشهادة الـزوجين وشـهادة الك يـل لوصـيل وغيـرهم ممـن
تغلب المصلحة لديهم وفقاً لمد عالقتهم بأطراف الخصومة.
وهـذا المبــدأ مـن بــاب أولـى أن ينطبــق علـى شــهادة المــدعي لن سـه ،فمــن أكثـر مــن الخصـم مصــلحة فــي
الدعو التي هو طرف فيها؟ فورود الن

على اإلطـالق فـي القـانون المـدني األردنـي فـي المـادة )81

التي ت يد برد الشاهد حال كانت شهادته تجلب له ن عاً وتدفع عنه ضر اًر تنطبق على المدعي قبل غيره
من شريل أو ك يل أو الدائن أوال را لوصل أو األصل لل را.
فير الباحث أن تغليب المصلحة مناط أكثر بصاحب العالقة وبالتالي مناطهـا أكثـر عنـد صـدورها مـن
أطراف الدعو وعليه وانطالقاً من هذا المبدأ ا يجوز سماا المدعي كشاهد أو األخذ بشهادته.
الفرع الثاني :موقف التشريعات المقارنة والتشريعات السارية في فلسطين من شهادة المدعي لنفسه
وبعد البحث في القواعد العامة لكل من الشـهادة واإلثبـات ،تبـين أن هنـال مبـدأ فـي كـل منهمـا يتعـار
جوهري ـاً مــع شــهادة المــدعي لن ســه ،فالمبــدأ المســتقر فــي اإلثبــات بعــدم ج ـواز الشــخ
لن سه يتعار

اصــطناا دليــل

مع جوهر شهادة المدعي لن سه ،كذلل األمر بالنسبة للقاعدة المستقرة في الشـهادة التـي

ت يد بأن الشاهد الذي يجلب ن عاً لن سه ويدفع ضر اًر عنهـا ا تقبـل شـهادته وتـرد ،وعلـى ضـوء كـل ذلـل
م ـا هــو موقــف التش ـريعات الســارية اآن س ـواء فــي فلســطين أم التش ـريعات المقارنــة مــن شــهادة المــدعي
لن سه؟ وهل راعت تلل التشريعات القواعد العامة والمبادئ المستقرة في اإلثبات؟.
17

وعليـه يتمحــور هـذا ال ــرا حــول محـورين رئيســين،األول :موقـف التشـريعات المقارنــة مـن شــهادة المــدعي
لن ســه مســلطاً الضــوء علــى التشـريع األردنــي ،والتشـريع الع ارقــي ،أمــا المحــور الثــاني :يبحــث فــي موقــف
التشريعات السارية في فلسطين من شهادة المدعي لن سه ،على النحو التالي:
أوالً :موقف التشريعات المقارنة من شهادة المدعي لنفسه
ي تر

بالتشريع أن يكون ترجمة للمنطق القانوني ،فورود ن

مـا بالتشـريع هـو معالجـة لمسـألة معينـة

يتوجب علـى القـانون أن يتخـذ موق ـاً بحقهـا وين مهـا ،فهمـا أن يسـم القـانون بشـيء معـين أو يمنعـه أو
يــن م أحك ـام مســألة مــا ،فمهمــة القــانون أن يشــكل ن ام ـاً كــامالً متكــامالً فــي دولــة مــا لين مهــا ويحــتكم
المتخاصمون إليه ،وعلى ذلل فشهادة المدعي لن سه من المسألة المتعلقة بهثبـات حـق مـا لشـخ

لـد

طــرف آخــر ،فالشــهادة بشــكل عــام هــي طريقــة مــن طــرق اإلثبــات التــي ن مهــا القــانون وعنــي بهــا عنايــة
كبيرة و أوردها أهمية ،ولكن ما هو موقف القانون المقارن من شهادة المدعي لن سه؟ سـواء بهجـازة مثـل
تلل الشهادة أو منعها ،أو بالبقاء ساكتاً بعدم معالجة هذه المسألة في القانون المخت

بالبينات.

وعليــه تقتصــر الباحث ـة البحــث فــي مســألة شــهادة المــدعي لن ســه فــي التش ـريعات المقارنــة علــى التش ـريع
األردني والتشريع العراقي والتشريع السوري على النحو التالي:
الفقرة اال ولى :موقف التشريع اا ردني من شهادة المدعي لنفسه
لم يتطرق قانون البينات األردني وهـو القـانون المخـت

بقواعـد اإلثبـات وطرقـه لمعالجـة مسـألة شـهادة

المدعي لن سه ،حيث أن هذا القانون لم يورد نصاً واضحاً وصريحاً يعالج تلل الشهادة ،فقـد خـال البـاب
الثالث منه والمتعلق بالشهادة من التطرق لشهادة المدعي لن سه.119
وبالعودة للقانون المدني األردني

120

في مادته  )81والتي تن

جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه تردس فجـاء هـذا الـن

على أنه :س كل شهادة تضمنت

لن ـي أي مصـلحة يمكـن أن تكـون لشـاهد مـن

جراء شهادته فكل شاهد يغلب على شهادته مصلحة لـه تجلـب لـه ن عـاً أو تـدفع عنـه ضـر اًر تـرد ،وكلمـة
119
120

 قانون البينات اإلردني ،الباب الثالث ،من المادة  )51إلى المادة .)89 -القانون المدني اإلردني لسنة 7912م المعمول به من تاريخ 7911\7\7م.
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كل ا تستثني أحداً فأي شخ

تـرج لـد تغليـب المصـلحة تـرد شـهادته ،فلـو أن شـاهداً جـاء للشـهادة

على أمر ما على سبيل المثال جاء شـخ

ليشـهد علـى جـاره الـذي يمـتهن ن ـس مهنتـه كصـاحب بقالـة

مــثالً والمتعلــق بمواص ـ ات بضــاعة مــا فمــن مصــلحة هــذا الجــار أن يغلــق بقالــة جــاره فشــعر القاضــي
بتغليــب مصــلحة هــذا الشــاهد فــي هــذا الصــدد فيــرد شــهادته وا يأخــذ بهــا ،وهنــا للقاضــي ســلطة تقديريــة
واسعة في البحث في تغليب المصلحة للشاهد واستبعادها.121
فتستبعد شهادة من يدخل لوجـدان القاضـي تغليـب مصـلحة لديـه فـي شـهادته ،ويصـب الشـل فـي تغليـب
ـاء علـى العالقـة بـين الشـاهد والخصـوم كشـهادة
المصلحة وارداً أكثـر فـي الشـهادات التـي يحكـم عليهـا بن ً

ال روا لوصول والعكس ،وشهادة الشريل لشريكه ،وشهادة الزوجين ،فمن باب أولى أن شـهادة المـدعي
لن سه تستبعد بااستناد لهذا الن

ذاته لمصلحته الخاصة.

ألن أكثر من يغلب مصلحته هو الشخ

وعليــه فســكوت المشــرا األردن ـي فــي قــانون البينــات عــن معالجــة مســألة شــهادة المــدعي لن ســه ا تعنــي
بالضرورة إجازتها في العودة للقانون المدني األردني تبين أن هنـال نصـاً يسـتبعد شـهادة ذوي المصـلحة
وبالتــالي كــل مــن لديــه مصــلحة فــي إداء الشــهادة يــتم ردهــا وا يمكــن بنــاء الحكــم عليهــا وعلــى أرســهم
شهادة المدعي لن سه ،وعليه ير الباحث أن المشرا األردني يتوجب عليه أن ين
 -وهو القانون المخت

فـي قـانون البينـات

بقواعد اإلثبات وطرقها -على شهادة المـدعي لن سـه فـي ضـوء القواعـد العامـة

الـ ـواردة ف ــي الق ــانون الم ــدني اإلردن ــي وخاص ــة الم ــادة  )81بحيـ ـث ُيض ــمن نـ ـ

صـ ـري يمن ــع ش ــهادة

المدعي لن سه.

الفقرة الثانية :موقف التشريع العراقي من شهادة المدعي لنفسه
خالف قانون اإلثبات العراقي قـانون البينـات األردنـي بـالن

بشـكل واضـ وصـري حـول مسـألة شـهادة

المدعي لن سه ،حيث عالج قـانون اإلثبـات الع ارقـي تلـل الشـهادة فـي نـ
تــن

المـادة  )83منـه ،حيـث أنهـا

علــى أنــه :س لــيس ألحــد أن يكــون شــاهداً ومــدعياً س ،وبــذلل يكــون المشــرا الع ارقــي قــد حســم أي

خالف يمكن أن ُيثار حول تلل الشـهادة ،فـال تجـوز شـهادة المـدعي لن سـه وا يجـوز لشـخ

أن يجمـع

بين ص تي الشاهد والمدعي.

121

 -تــن

المــادة  )88فق ـرة  )7مــن قــانون البين ـات اإلردنــي علــى أنــه :س تقــدر المحكمــة قيمــة شــهادة الشــهود مــن حيــث عــدالتهم وســلوكهم

وتصرفهم وغير ذلل من روف القضية دون حاجة إلى التزكيةس.
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وقد ورد في القانون المدني الع ارقـي نـ
فــي القــانون الخــا

الــن

مشـابه

122

لـن

المـادة  )83والـذي تـم الغـاؤه عنـد إيـ ارد ن ـس

باإلثبــات أا وهــو قــانون اإلثبــات الع ارقــي ،وعلــى ذلــل كــان المشــرا الع ارقــي

أكثر تحديداً سواء في قانونه المدني أو قانون اإلثبات حول ضـرورة معالجـة شـهادة المـدعي لن سـه ،لمـا
لهذه الشهادة من أهمية.
الفقرة الثالثة :موقف التشريع السور من شهادة المدعي لنفسه
وفــي قــانون البينــات الســوري نـ
الشــخ

فــال يمكــن لشــخ

القانون حيث ين

واضـ وصـري ي يــد بعــدم جـواز الجمــع بــين اادعــاء والشــهادة بــذات
أن يكــون شــاهداً ومــدعياً حيــث ورد ذلــل فــي ن ـ

على أنه:س ليس ألحد أن يكون شاهداً ومدعياً  .فال تص شـهادة الوصـي لليتـيم وا

شهادة الوكيل لموكله وا شهادة الشريل فيما يتعلق بالشركة وا الك يل فيما يخت
فجــاء الــن

المــادة  )27مــن ذال
بالتزامات مك ولهس.

ـداء مــن
واضــحاً وشــمل مجموعــة مــن ا يحــق لهــم الشــهادة باعتبــار أن لهــم مصــلحة ابتـ ً

شهادتهم ،كالشريل والك يل ،واعتبرهما بمثابة الشاهد لن سه وكذلل األمر بالنسبة للـولي أو الوصـي ألن
تمثيلــه القــانوني يجعــل منــه خصــماً وبالتــالي ا يجــوز أن تقبــل شــهادته فــي الــدعو المتعلقــة بمــن هــو
وصي أو ولي عنه.
ثانياً :موقف التشريعات السارية في فلسطين من شهادة المدعي لنفسه
كما تبـين سـابقاً فمـن التشـريعات مـن لـم يحسـم مسـألة شـهادة المـدعي لن سـه وبالـذات فـي قـانون البينـات
مثل التشريع األردني إا أنه أورد نصـاً فـي القـانون المـدني الخـا

بـه ،ومنهـا مـن حسـم المسـألة بـن

واض ـ وص ـري مثــل قــانون البينــات الســوري بالمــادة  )21وقــانون اإلثبــات الع ارقــي بالمــادة  ،)83فمــا
موقف قانون البينات ال لسطيني من شهادة المدعي لن سه؟
فــي حقيقــة األمــر إن المشــرا ال لســطيني فــي قــانون البينــات ســار علــى نهــج المشــرا األردنــي ولــم يحســم
مسألــة شهــادة المدعــي لن ســه ولــم يــورد نصـاً يعالــج تــلل الشهــادة س ـواء بمنعهــا أو إجازتهــا وعلــى ذلــل
122

 -تــن

المــادة الملغــاة مــن القــانون المــدني الع ارقــي رقــم  )491علــى أنــه:س لــيس ألحــد أن يكــون شــاهداً ومــدعياً ،فــال تص ـ شــهادة الوصــي

لليتيم وا شهادة الوكيل لموكلهس.
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يجـدر البحــث فـي القواعــد العامـة والتــي تشـير لهــذه المسـألة ،وتعــد مجلـة األحكــام العدليـة بمثابـة القــانون
المدني في فلسطين حيث إن العمل بنصو
تحتكم لنصو

تلل المجلة مازال قائماً فيها وا زالت المحاكم ال لسـطينية

تلل المجلة ،وفي ضوء ذلل فقد عالجت تلل المجلة شهادة المدعي لن سه في كـل مـن

المادة  )7111والمادة .)7113
فقد تضمن ن

رد في حـال وجـود
المادة  )7111من مجلة األحكام العدلية مبدءاً م اده :أن الشهادة تُ ُ

مصــلحة للشــاهد مثــل شــهادة ال ــرا لوصــل ،واألصــل لل ــرا ،والشـريل لشـريكه والتــابع لمتبوعــه  ...الــخ،
وي هم من هذا الن

بأن كل من لديه مصلحة تجر له من عة أو تدفع عنه ضـرر تـرد شـهادته وهـذا مـا

ينطبق على شهادة المدعي.123
إا أن المجلة لم تترل تأويل شهادة المدعي لن سه بترجي السـماح بهـا أو منعهـا لـن

المـادة )7111

بشكل أوض وصري ومباشر في المادة  )7113علـى عـدم جـواز الشـخ

أن يكـون شـاهداً

بل ن

ومــدعياً فــي ذات الوقــت والتــي تــن

علــى أنــه :س لــيس ألحــد أن يكــون شــاهداً ومــدعياً فــذلل ا يص ـ

شهادة الوصي لليتيم والوكيل للموكلس.
وت ـر الباحث ـة فــي ضــوء تل ـل النصــو

وبــالرغم مــن خلــو قــانون البينــات ال لســطيني م ـن ن ـ

يعــالج

شـهادة المــدعي لن سـه فــهن تلـل الشــهادة تعـد غيــر مقبولـة بتاتـاً وفقـاً لمجلــة األحكـام العدليــة المطبقـة فــي
فلسطين ،إا أن على المشرا ال لسطيني تصويب المسار ووضع ن

صري يتالءم مع القواعد العامة

والمنطـق القـانوني يعـالج شـهادة المـدعي لن سـه .والسـؤال الـذي يطـرح ن سـه اآن مـا موقـف القضـاء مــن
تلل الشهادة بالذات في محكمة التمييز األردنية والنق

ال لسطينية في ضـوء وجـود نصـو

تعـالج أو

تتضــمن معالجــة لشــهادة المــدعي لن ســه وفــي ــل عــدم تتطــرق قــانون البينــات فــي كــال التش ـريعين مــن

123

 -تن

المـادة  )7111مـن مجلـة األحكـام العدليـة:س يشـترط أن ا يكـون فـي الشـهادة دفـع مغـرم أو أجـر مغـنم يعنـي أن ا يكـون داعيـاً لـدفع

ـاء عليــه ا تقبــل شــهادة األصــل لل ــرا وال ــرا لوصــل يعنــي ا تقبــل شــهادة األبــاء واألجــداد واألمهــات والجــدات
المض ـرة وجلــب المن عــة ،بنـ ً
ألوادهــم وأح ــادهم وبــالعكس أعنــي شــهادة األواد واألح ــاد لوبــاء واألجــداد واألمهــات والجــدات ،وهكــذا شــهادة أحــد الــزوجين لوخــر وأمــا
األقربــاء الــذين هــم ماعــدا هــؤاء فتقبــل شــهادة أحــدهم لوخــر ،وكــذلل ا تقبــل شــهادة التــابع الــذي يتعــي

بن قــة متبوعــه ،واألجيــر الخــا

لمستأجره ،أمـا الخدمـة الـذين يخـدمون مـولى فتقبـل شـهادة أحـدهم للوخـر كـذلل ا تقبـل شـهادة الشـركاء لبعضـهم فـي مـال الشـركه ،وا تقبـل
شهادة الك يل بالمال لوصيل على كون المك ول به قد تأد  ،ولكن تقبل شهادة أحدهم لآخر في سائر الخصوماتس.
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معالجــة لتلــل المســألة؟ هــذا التســاؤل ســيتم اإلجابــة عليــه احق ـاً عنــد الحــديث عــن موقــف القضــاء مــن
شهادة المدعي لن سه .
المطلب الثاني :موقف الفقه والقلاء من شهادة المدعي لنفسه
بعــد تســليط الضــوء علــى موقــف القــانون مــن شــهادة المــدعي لن ســه ،وفــي ــل تكامــل النصــو

بــين

القواعــد العامــة وقـوانين البينــات فــي كــل مــن األردن وفلســطين ،حيــث لــم يتطــرق قــانون البينــات فــي كــال
التشريعين من الـن

علـى جـواز أو منـع شـهادة المـدعي لن سـه مـع العلـم أن القواعـد العامـة فـي كليهمـا

كان له دور في بيـان قصـد المشـرا ،إا أن عـدم تطـرق القـانون الخـا

لـن

علـى هـذه المسـألة فـت

الباب أمام التأويل والت سير.
ولكــن يجــدر ب ــالمنطق القــانوني الس ــليم الرجــوا للقواع ــد العامــة واس ــتخال

المنــع أو اإلج ــازة فــي ه ــذا

الصدد ،فكان للمادة  )81مـن القـانون المـدني األردنـي مـدلول ي يـد بمنـع شـهادة مـن لـه مصـلحة وردهـا
وه ــذا م ــا ينطب ــق عل ــى ش ــهادة الم ــدعي لن س ــه بش ــكل أو ب ــآخر ،124أم ــا القواع ــد العام ــة ف ــي التش ــريع
ال لسطيني التي تعود لمجلة األحكام العدلية التي تضمنت نصاً مشابهاً للمادة  )81من القانون المدني
األردني بمنع من تغلب مصلحته من الشهادة وترد في حال سماعها ،125إا أن المجلة كانت أكثـر دقـة
المادة  )7113بالمنع الصري للشخ

بن

أن يجمع بين اادعاء والشـهادة ،فـال يجـوز لشـخ

أن

يكون شاهداً ومدعياً في ذات الدعو .126
ـاء علــى كــل مــا تقــدم كــان ابــد مــن بيــان موقــف ال قــه أواً مــن شــهادة المــدعي لن ســه ،ومــن ثــم بيــان
وبنـ ً
موقف القضاء الذي طرح فيه الباحث موقف القضاء األردني متمثالً بمحكمة التمييز األردنيـة ،وموقـف

القضاء ال لسطيني متمثالً بمحكمة النق
ل غياب الن

ال لسطينية ،لمعرفة كيف كان موقف القضاء في كليهمـا فـي

في قانون البينات من جانب ومن جانب آخر وجود نصو

كانت بالتصري أو التلمي .

124
125
126

 ن ن -ن

المادة  )81من القانون المدني اإلردني لسنة 7912م ،مشار إليها سابقاً.
المادة  )7111من ملجة األحكام العدلية ،مشار إليها سابقاً.
المادة  )7118من مجلة األحكام العدلية ،مشار إليها سابقاً.
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في القواعد العامة سواء

وعليه قسم الباحثة هذا المطلب إلى فرعين تناول في أولهما موقف ال قه من شهادة المدعي لن سـه ،أمـا
في ال را الثاني فتناول موقف القضاء من تلل الشهادة على النحو التالي:
الفرع ااول :موقف الفقه من شهادة المدعي لنفسه
موقــف فقهــاء القــانون مــن شــهادة المــدعي لن ســه تبلــور مــن خــالل تعري اتــه للشــهادة بوجــه عــام فبــرزت
تعري اتهــا علــى أربعـة عناصــر رئيســة أا وهــي الحــق المشــهود بــه والشــاهد والمشــهود لــه والمشــهود عليــه
فقيــام من ومــة الشــهادة علــى هــؤاء األشــخا
أحدهما في شخ

الــذين يشــكلون ثالثـة م اركــز أساســية يجعــل مــن اجتمــاا

واحد يسقط ركيزة من ركائز تلل الشهادة.

فمن التعري ات ال قهية للشهادة س إخبـار الشـخ
حق لغيرهس

127

أمـام القضـاء بواقعـة حـدثت مـن غيـره  ،ويترتـب عليهـا

 ،فهذا التعريف يوض أن الشهادة تكون أمام القضاء هذا من جانب ومن الجانب اآخر

للتعريــف يبلــور عناصــر الشــهادة المنصــبة فــي الحــق المشــهودبه أي الواقعــة الم ـراد الشــهادة بهــا وهــذه
الواقعة يجب أن تكون صادرة من غيره وهذا ما يعنـي أن شـخ

الشـاهد يختلـف عـن شـخ

عليه ويكتمل التعريف بعبارة س ويترتب عليها حق لغيره س  ،وم اده أن المشـهود لـه شـخ
وبناء على هذا التعريف ا يمكن الجمع بين أشخا
ً

المشـهود
غيـر الشـاهد

الشهادة.

وبتعريـ ــف آخـ ــر لل قـ ــه بـ ــأن الشـ ــهادة هـ ــي س إخبـ ــار اإلنسـ ــان فـ ــي مجلـ ــس القاضـ ــي بحـ ــق علـ ــى غي ـ ـره
لغي ـره128،وكمــا التعريــف الســابق فهــذا التعريــف أيض ـاً يبــرز أن الشــاهد ا يمكــن أن يجمــع بــين شــخ
المشهود له أو المشهود عليه فليس لشخ

ادعاء وليست شهادة ،
أن يكون شاهداً لن سه ألن هذا يعد
ً

وليس ألحد أن يكون شاهداً على ن سه ألن هذا إقرار أو اعتراف .

وكأن التعريف األفضل الذي يحـدد موقـف ال قـه مـن شـهادة المـدعي لن سـه التعريـف القائـل بـأن الشـهاده
هــي :قيــام شــخ

127

مــن غيــر الخصــوم باإلخبــار أمــام المحكمــة عمــا أدركــه بحاســة مــن حواســه متعلق ـاً

 عثمــان التكــروري  ،الكــافي فــي شــرح قــانون البينــات فــي الم ـواد المدنيــة والتجاريــة ،رقــم  )4لســنة  5117م ،فلســطين ،مكتبــة دار ال كــر،، 5178
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 -128سليمان مرق

 ،من طرق ااثبات  ،الجزء الثالث  ،معهد البحوث والدراسات العربية القاهرة، 7914،
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بالواقع ــة المتن ــازا فيه ــا س 129فعب ــارة سم ــن غي ــر الخصومستوضـ ـ ع ــدم جـ ـواز أن يك ــون الش ــخ

ش ــاهداً

وخصماً في ذات الوقت.
وحسب التعري ات السابقة للشهادة بوجـه عـام تجـد أن ال قهـاء لـديهم إجمـاا علـى أن الشـاهد يشـهد بحـق
لغيـره لــد غيـره وبالتــالي ا يمكــن الجمــع بــين شــخ

الشــاهد وشــخ

المــدعي أو الخصــم بوجــه عــام

فشهادة الشاهد تنصب لغيره على غيره.
الفرع الثاني -:موقف القلاء من شهادة المدعي لنفسه
فــي ــل غيــاب الــن

القــانوني فــي قــانون البينــات ال لســطيني رقــم  )1لســنة  6117م ولبيــان وتحديــد

مد جواز سماا المدعي كشـاهد ؟ هـذا مـن جانـب ومـن جانـب آخـر النصـو
التي تضمنتها مجلة األحكام العدلية

130

والتي تمنع أن يجمـع الشـخ

المتعلقـة بتلـل الشـهادة

بـين صـ ة الشـاهد والمـدعي،131

وبالت ــالي وف ــي القواع ــد العام ــة –مجل ــة األحك ــام العدلي ــة -نج ــد نصـ ـاً لمن ــع تل ــل الشـ ـهادة بش ــكل واضـ ـ
وصري  ،فما موقف القضاء من هذا التباين في التشريع ال لسطيني ؟
وكــذلل األمــر فــي التشـريع األردنــي فلــم يتطــرق قــانون البينــات األردنــي مــن الــن

علــى شــهادة المــدعي

لن سه إا أن القواعد العامـة المتمثلـة فـي القـانون المـدني األردنـي وضـعت نصـاً ي يـد بعـدم جـواز شـهادة
المدعي لن سه ضمنياس ،132ف ي ل غياب الن
نـ

لد المشرا األردني أيضاً فـي قـانون البينـات ووجـود

ضــمني ي يــد بعــدم جـواز أن يكــون للشــاهد مصــلحة فــي شــهادته وبالتــالي ا يجــوز شــهادة المـدعي

لن سه ألنه صاحب مصلحة في الدعو  ،فما كان موقف القضاء األردني من تلل الشهادة ؟

-129محمد لبيب شبت  ،دروس في ن رية االتزام  ،ااثبات بهمكان االتزام ، 7912 – 7914 ،

 -130تــن
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المــادة  )7111مــن مجلــة األحكــام العدليــة علــى أنــه سيشــترط أا يكــون فــي الشــهادة دفــع مغــرم أو أجــر مغــنم يعنــي يعنــي أا يكــةن

داعيــاس لــدفع المض ـرة وجلــب المن عــة بنــاء عليــه ا تقبــل شــهادة األصــل لل ــرا ال ــرا لوصــل يعنــي ا تقبــل شــهادة اآبــاء وأاجــداد واألمهــات
والجــدات ألوادهــم واألمهــات والجــدات وهكــذا وبــالعكس أعنــي شــهادة األواد واألح ــاد لآبــاء واألمهــات والجــدات وهكــذا شــهادة أحــد الــزوجين
لآخر وأما األقرباء الذين هم ما عدا هؤاء فتقبل شهادة أحدهم لآ وكذلل ا تقبل شهادة التابع الذي يتعي

بن قـة متبوعـه  ،واألجيـر الخـا

لمســتأجره وأمــا الخدمــة الــذين يخــدمون مــولى فتقبــل شــهادةة الك يــل بالمــال لوصــل علىكــون المك ــول بــه قــد تــأد  ،ولكــن تقبــل شــهادة أحــدهم
لآخر في سائر الخصوصات.

 -131تــن

المــادة  )7118مــن مجلــة األحكــام العدليــة علــى أنــه س لــيس ألحــد أن يكــون شــاهداس ومــدعياس فلــذلل ا تص ـ شــهادة الوصــي لليتــيم

والوكيل وللموكل.

 -132تن

المادة  ) 81من القانون المدني األردني على أنه س كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد او دفع مغرم عنه ترد.
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وعليه تطرح الباحثة هنا موقف كل من محكمة التمييز األردنية ومحكمة الـنق

ال لسـطينية مـن شـهادة

المدعي لن سه على النحو التالي:
أوال" :موقف محكمة التمييز اا ردنية من شهادة المدعي لنفسه
لقد مرت محكمة التمييز األردنية بالعديد من المراحل قبل أن يكون لها موقف ثابت من شهادة المـدعي
لن ســه ،فقبــل صــدور قــانون البينــات اإلردنــي رقــم  )31لســنة  7956كــان يأخــذ بنصــي مجلــة األحكــام
العدليــة  )7111و  )7113التــي ت يــدان بعــدم ج ـواز شــهادة المــدعي لن ســه إا أن صــدر هــذا القــانون
وبن

مادته  )36والتي فُسرت بأنها تلغي المادة  )7111و  )7113مـن المجلـة إا أن هـذا الت سـير

يجانب الصـواب حيـث أن هـذه المـادة ا تلغـي نصـي المجلـة بالمجمـل ويقتصـر اإللغـاء بهـا علـى الشـق
الثاني من المادة .)7111
إا أن الموقــف قــد تطــور ،وأصــبحت شــهادة المــدعي غيــر مقبولــة حتــى ولــو لــم يبـ ِـد الخص ـم اعت ارضــه
عليهــا باعتبــار أن مثــل هــذه الشــهادة تخــالف القواعــد العامــة المســتقرة فــي اإلثبــات فــي ــل المــادة )81
من قانون المدني األردني ،ويستطيع القاضي إثارة ذلل من تلقاء ن سه.
وهذا ما أكدته تلل المحكمة في العديد من األحكام من ضمنها:
 -7إذا بنــي الحكــم الصــادر بمثابــة الوجــاهي علــى شــهادة المــدعي لن ســه فــهن هــذه الشــهادة غيــر مقبولــة
قانوناً ومن حق المحكمة استبعادها من تلقاء ن سها ما لم يصدر من الخصم ما ي يد قبولها.133
 -6ا تقبـل الشـهادة التـي تجـر مغنمـاً أو تـدفع مغرمـاً شخصـياً عـن الشـاهد عمـالً بأحكـام المــادة )81
من القانون المدني .وعليه فهن المدعى عليه المطلوب للشهادة يكون بهذه الص ة طرفا في الدعو
وشهادته فيها جر مغنم له يكون واقعاً في محله رف

قبول شهادته.134

 -3إن عـدم سـماا شـهادة الشـاهد عمـال بالمـادة  )81مـن القـانون المـدني ألنـه خصـم فـي الـدعو وقـد
وك ــل المح ــامي بصـ ـ ته الشخص ــية وبصـ ـ ته م وضـ ـاً ب ــالتوقيع ع ــن الش ــركة المميـ ـزة وع ــن الش ــركاء
القاصرين ولياً شرعياً عليهم ،موافق للقانون.135
-133تمييز أردني حقوق رقم  82/515لسنة 7982

-134تمييز أردني حقوق رقم  98/285لسنة 7944

 -135تمييز أردني حقوق ر قم  91 / 7192لسنة 7991
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ثانياً :موقف محكمة النقض الفلسطينية من شهادة المدعي لنفسه
كانت مسألة جواز شهادة الخصم لن سه محل خالف في القضاء حيث اختل ت المحكمة فيما بينهـا بـين
قبــول هــذه الش ــهادة ورفضــها رغــم وج ــود ن ـ
النق

الم ــادة  )7113مــن المجلــة ،إل ــى أن أصــدرت محكم ــة

حكمها في الطعن رقـم  6171 / 721بتـاريخ  6171/71/5الـذي قـرر أن الخصـم ا يجـوز أن

يكون شاهداً ،فحسم بذلل هذا الخالف من حيث عدم اعتبار الخصم شـاهداً .غيـر أن المحكمـة قـررت
فــي الحكــم ذاتــه أن هــذه المســألة ا تتعلــق بالن ــام العــام ،يتعــين أن يعتــر
يعتر

خصــمه علــى ذلــل فــهن لــم

قبل سماا شهادته ا يجوز له بعد ذلل الطعن في الحكم لهذا السبب.136

وهذا الحكم قرر مس لتين:137
المس ــألة األول ــى :أن الخص ــم ا يع ــد ش ــاهداً وا يج ــوز س ــماا ش ــهادته .وه ــذه المس ــألة تت ــق وص ــحي
القانون ،لما ورد بخصو

شروط الشاهد وشروط قبول الشهادة .

والمسألة الثانية  :أن عدم سماا شهادة الخصوم لـيس مـن الن ـام العـام وا يجـوز للمحكمـة أن تتصـد
مـن الخصـوم قبـل سـماا شـهادتهم .وهـذه المسـألة

لها من تلقاء ذاتها بل يجب أن يكون محل اعت ار

محل ن ر ،وقد خلطت المحكمة في ذلل بين كون نوا البينة من حق الخصوم وليس من الن ام العام
بمعنــى أن يقــدم المــدعي شــهوداً إلثبــات حقــه فــي حــين يتطلــب القــانون الكتابــة إلثبــات هــذا الحــق ،وا
يعتر

خصمه على ذلل ،وفي هذه الحالة تكون الشهادة مقبولة كبينة ألن نوا البينة لـيس مـن الن ـام

العام .وبين توفر شروط الشاهد وشروط قبول الشهادة مـن ناحيـة أخـر وأن مـن حـق المحكمـة اسـتبعاد
الشاهد إذا كانت شهادته تجر له مغنما أو تدفع عنه مغرما  ،وأنه ا يجوز للشـخ

أن يصـطنع دلـيالً

لن سه ،فشهادة الخصم لن سه تخالف هاتين القاعدتين العامتين فهي تعد صـنعا للـدليل لن سـه مـن ناحيـة
كما تجـر لـه مغنمـاً أو تـدفع عنـه مغرمـاً مـن ناحيـة أخـر  ،لـذلل تملـل المحكمـة ردهـا مـن تلقـاء ذاتهـا.
وقـد كانــت محكمــة التمييـز أكثــر توفيقـاً عنــدما قـررت أن شــهادة المــدعي لن ســه غيـر مقبولــة قانونـاً ومــن
حق المحكمة استبعادها من تلقاء ن سها ،وأن المدعى عليـه المطلـوب للشـهادة يكـون بهـذه الصـ ة طرفـاً
في الدعو وشهادته فيها جر مغنم له ويكون في محله رف
 -136عثمان تكروري ،مرجع سابق ،

 -137عثمان التكروري ،مرجع سابق،
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قبول شهادته.

وعليه تر الباحثة أن وقوف محكمة النق

ال لسـطينية عنـد هـذا الـرأي يعـد خطـوة تحسـب لهـا ،إا أنـه

يتوجــب عليهــا أن تتقــدم خطــوة إضــافية بهــذه المســألة وتجعــل مــن عــدم قبــول شــهادة المــدعي لن ســه مــن
الن ـام العـام اسـتناداً إلـى المبــادئ المسـتقرة فـي القـانون مـن عــدم جـواز الشـخ

اصـطناا دليـل لن ســه،

وأن على الشاهد عند طلبه للشهادة أو أدائه لها أن ا تكون له مصلحة من ورائها تجلب له ن عاً وتدفع
ـرر ،ويشـ ـير الباح ــث بش ــدة إل ــى ض ــروروة الوق ــوف عنـ ـد نص ــو
عنــه ض ـ ا

مجل ــة األحكـ ـ ـام العدلي ـــة،138

وباعتــبار أن مجل ــة األحكــام ا زال العمـل بهـا سـاري الم عـول إلـى اآن فـي فلسط ــين ،ويتوجـب تطبيـق
نصوصــها وبالتــالي اعتبــار شــهادة المــدعي مــع خلــو قــانون البينــات ال لســطيني مــن الــن
مجلة األحكام العدلية من الن ام العام وا يجوز مخال ة ن

138

 -ن

المادتين  )7111و  ،)7118تم اإلشارة إليها سابقاً.
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قانوني.

ووروده فــي

المبحس الثاني :القيمة الثبوتية لشهادة المدعي لنفسه
وبعــد التطــرق لكــل مــن محــددات شــهادة المــدعي والن ــام الــذي تقــوم عليــه تلــل الشــهادة وبيــان موقــف
القانون وال قه والقضاء من تلل الشهادة فيتوجب اآن بيان القيمة الثبوتيـه لهـا ،ببيـان مـد حجتهـا فـي
ـداء ،وفـي حـال سـماعه مـا
اإلثبات باارتكاز علـى أمـرين،األول:مـد إمكانيـة سـماا المـدعي كشـاهد ابت ً

مـد إمكانيــة األخــذ بتلــل الشــهادة وبنــاء الحكــم عليهــا ؟ أو تكــون تلــل الشــهادة مــن األســباب التــي يبنــي
القاضي حكمه عليها ؟
وبعــد ذلــل ســلطت الباحث ـة الضــوء حــول الج ـدو مــن تلــل الشــهادة مــن خــالل وجــود عوامــل تجعــل مــن
ســماا تلــل الشــهادة مســألة عبثيــة أو غيــر مجديــة مثــل وجــود ل ـوائ الــدعو مــن جانــب ووجــود وســائل
إثبات أخر من جانب آخر.
وعليــه قســمت الباحث ـة هــذا المبحــث إلــى مطلبــين تنــاول فــي أولهمــا :حجي ـة شــهادة المــدعي لن ســه ،أمــا
المطلب الثاني فتضمن الجدو من شهادة المدعي لن سه على النحو التالي:
المطلب ااول :حجية شهادة المدعي لنفسه
للوص ـول إلــى مــد حجيــة شــهادة المــدعي لن ســه فــي اإلثبــات يتوجــب أواً معرفــة مــد إمكانيــة ســماا
ـداء ،ومــن ثــم مــا مــد إمكانيــة األخــذ بتلــل الشــهادة بعــد ســماعها؟ فقــد بــين الباحــث
المــدعى كشــاهد ابتـ ً
سابقاً موقف القـانون مـن تلـل الشـهادة وموقـف ال قـه وال قهـاء أيضـاً ،ثـم بيـان التذبـذب فـي مسـألة سـماا
المدعي كشـاهد ووق هـا فـي القضـاء ال لسـطيني علـى اعتـ ار

عترضـه يمكـن
الخصـم ،ف ـي حـال عـدم ا ا

سماا خصمه كشاهد في دعواه فما مد حجية تلل الشهادة ؟
عليه قسم الباحث هـذا المطلـب إلـى فـرعين ،تنـاول فـي األول :إمكانيـة سـماا المـدعي كشـاهد أمـا ال ـرا
الثاني :فتضمن مد إمكانية األخذ بتلل الشهادة ،على النحو التالي:
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الفرع ااول :إمكانية سماع المدعي كشاهد.
لقد بينت الباحثة موقف كل من القانون والقضاء بهذا الخصو وقد ُوِفقت محكمـة الـنق
عند القول بعدم جواز كون المدعي شاهداً إا أنها لم تعتبر ذلل من الن ام العام وبالتالييتوقف اسـتبعاد
ال لسـطينية

تلل الشهادة على اعت ار

خصمه عليه،فيبين الباحث هنا مد إمكانية سماا المدعي كشاهد؟

داء ،وقــد تــم بيــان موقــف القضــاء
فترجمــة لمــا ســبق طــرح الباحــث إمكانيــة ســماا المــدعي كشــاهد ابت ـ ً
ال لســطيني متمــثالً بمحكمــة الــنق

حـول تلــل الشــهادة وأنهــا تتوقــف علــى اعتـ ار

الخصــم باعتبــار أن

هذه المسألة ليست من الن ام العام.
فاألصــل والمتوافــق مــع صــحي القــانون أن شــهادة المــدعي لن ســه يجــب أن تــرد وا يمك ـن للشــخ
يجمع بين الشهادة واادعاء في آن واحد ويمكن تلخي

ان

تلل األسباب بما يلي:

 اختالف تلك الشهادة مع مبدأ عدم جواز الطناع الشخص دليال لنفسه.
فقيام المدعي أو المدعى عليه بالمثول أمام القضاء بص تهم شهوداً في دعواهم يدخل تحت باب
اصطناا الدليل ،وهذا ما تم بيانه سابقاً.139
 اختالف تلك الشهادة مع القاعدة القانونية التي تفيد بـرد الشـاهد فـي حـال كانـت شـهادته تجـر لـه
مغنما وتدفع عنه مغرما.
وهذه القاعدة أيضاً تؤيد عدم جواز سماا المدعي كشاهد فابنطباق تلل القاعـدة علـى تلـل الشـهادة،فمن
أكث ــر م ــن الخص ــم ن س ــه مص ــلحة م ــن وراء ش ــهادته ،فبش ــهادة أح ــد أطـ ـراف الخص ــومة يك ــون تغلي ــب
المصلحة لديه أعلى من غيره ،وقد تم بيان مضمون هذه القاعدة سابقاً.140

139
140

 -وقد تم تناول موضوا عدم جواز الشخ

اصطناا دليل لن سه في

 27ل

28

 -لقد تم تناول المبدأ القانوني الذي ي يد برد الشاهد حال كون شهادته تجلب له ن ع او تدفع ضرراس
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 28ل

.28

 التناقض بين وجوب توافر شرط المللحة في رافـع الـدعوى ووجـوب عـدم تـوافر نفـس الشـرط فـي
الشاهد.
فشـرط تـوافر المصـلحة فــي ارفـع الـدعو يعـد شــرطاً رئيسـاً لقبولهـا ف ـي حــال انت ائهـا ا تقبـل دعـواه،141
وعند القول عن وجوب انت اء المصلحة لد الشـاهد بوجـه عـام بتطبيـق القاعـدة القانونيـة سيشـترط أن ا
يكــون فــي الشــهادة دفــع مغــرم أو جــر مغــنم ...س

142

والتــي تش ـبه ن ـ

المــادة  )81فــي القــانون المــدني

األردني ،143نكون أمام شرطين متناقضين في المضمون وبالتالي كيف لشخ

أن يجمع بـين اادعـاء

والشهادة في هذا الصدد؟ وعليه فال يمكن للمدعي أن يكون شاهداً وا يمكن قبول سماعه شاهداً.
ـداء وبالت ــالي ا يج ــوز
فهــذه النق ــاط المركزيــة تؤك ــد عل ــى عــدم جـ ـواز الجم ــع بــين الش ــهادة واادع ــاء ابتـ ً

لشــخ

مــا أن يكــون شــاهداً ومــدعياً فــي آن واحــد ،إا أن المشــرا ال لســطيني كمــا تــم بيانــه ســابقاً لــم

يتطرق لهذه الشهادة بالمنع أو اإلجازة على خالف المشرا السوري والعراقي اللذين وضعا نصـا واضـحا
وصـ ـريحا ي ي ــد بع ــدم جـ ـواز الجم ــع ب ــين ش ــخ

الش ــاهد وش ــخ

الم ــدعي ،144وب ــالتوافق م ــع المش ــرا

األردني الذي سكت أيضاً عن تلل المسألة في قانون البينات لديه.
ولخصوص ــية التشـ ـريع ال لس ــطيني وع ــدم وج ــود ق ــانون م ــدني حت ــى اآن ،وأن مجل ــة األحك ــام العدلي ــة
العثمانيــة ما ازلــت مطبقــة فــي فلســطين وتعــد المرجــع حــال خلــو قــانون خــا

مــن الــن

علــى مســألة مــا

كما هو الحال بالنسبة لشهادة المدعي لن سه وخلو قانون البينات مـن اإلشـارة إليهـا ،فـهن المجلـة أوردت
نصاً واضحاً متعلقاً بهذه المسألة وهو ن

المادة .145)7113

إا أن موقف القضاء ال لسطيني كان متضعضعاً بالنسبة لشهادة المدعي لن سه ،فكان في بادئ
141

142
143
144

 -تــن

المــادة  )7\8مــن قــانون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة ال لســطيني علــى أنــه:س ا تقبــل دعــو أو طلــب أو دفــع أو طعــن ا

يكون لصاحبه مصلحة قائمة فيه يقرها القانونس.
 -ن

المادة  )7111من مجلة األحكام العدلية.

 -تن

المادة  ) 81من القانون المدني اإلردني على أنه:سكل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه تردس

 -تــن

المــادة  )88مــن قــانون اإلثبــات الع ارقــي علــى أنــه:سليس ألحــد أن يكــون شــاهداً ومــدعياًس وتــن

المــادة  )27مــن قــانون البينــات

السوري على أنه:سليس ألحد أن يكون شاهداً ومدعياً فال تص شهادة الوصي لليتيم وا شهادة الوكيل لموكله وا شـهادة الشـريل فيمـا يتعلـق
بالشركة وا الك يل فيما يخت

 -145تــن

بالتزامات مك ولة أو بالعكسس

المــادة  )7118مــن مجلــة األحكــام العدليــة علــى أنــه:سليس ألحــد أن يكــون شــاهداً ومــدعياً ،فلــذلل ا تص ـ شــهادة الوصــي لليتــيم

والوكيل للموكلس

51

األمــر يقبلهــا إلــى حــين صــدور حكــم مــن محكمــة الــنق
اشترط لردها اعت ار

الخصم عليها.146

وهذا يعني أن رد شهادة المدعي تتوقـف علـى ااعتـ ار
حال اعت ار

ي يــد بعـدم جـواز ســماا المــدعي كشــاهد ولكــن

ممـا يجعـل المسـألة تتجـه إلـى مسـارين :األول

الخصم عليها وهنا ترد شهادته وا يسمع ،أما المسار الثـاني حـال عـدم اعتـ ار

الخصـم

عليه فتسمع شهادته ،حيث استندت لـذلل بـأن قواعـد اإلثبـات الموضـوعية ا تتعلـق بالن ـام العـام حيـث
أن تلــل القواعــد تتصــل اتصــااً وثيقـاً ومباشـ ار بــالحقوق المتنــازا عليهــا ،ولمــا كانــت هــذه الحقــوق حقوقـاً
ماليــة يجــوز التصــرف فيهــا والنــزول عنهــا والتصــال عليهــا ،فقــد ترتــب علــى ذلــل أن اعتبــرت القواعــد
الموضوعية المن مة إلثبات هذه الحقوق غير آمرة ،بل قواعد نموذجية تطبق فقط في حـال عـدم وجـود
تن يم ات اقي مخالف لها ،فيجوز لذوي الشأن اات اق على ما يخال ها147اإل أن المسـألة ا تتوقـف علـى
كونها من الن ام العام أم ا وأنما تبحث في مد إنطباق ص ة الشاهد على المدعي.
وبالتــالي يتوقــف قبــول شــهادة المــدعي علــى ااعت ـ ار
يسمع وفي حال عدم ااعت ار

ف ــي حــال وروده يــرد المــدعي عــن شــهادته وا

يتم سماعه كشاهد بعد حلف اليمين ،ولكن التساؤل الذي يثار اآن مـا

مــد إمكانيــة األخــذ بتلــل الشــهادة ومــا مــد إمكانيــة أخــذها بعــين ااعتبــار عنــد وزن البينــة وتســبيب
الحكم؟ هذا التساؤل تمت اإلجابة عليه في ال را التالي:
الفرع الثاني :إمكانية ااخذ بشهادة المدعي لنفسه
إن محكمة التمييز األردنية اعتبرت أن شهادة المدعي لن سه تعد من الن ام العام ويمكن للقاضي ردهـا
مــن تلقــاء ن ســه ،أمــا الــنق
ااعت ار

ال لســطينية فقــد أوق ــت رد تلــل الشــهادة علــى ااعت ـ ار

يتم رده وا يسمع المدعي كشاهد ،ولكن مـاذا إذا لـم يعتـر

وأنهــا فــي حــال

الخصـم أو أن خصـمه هـو مـن

طلبه للشهادة ما قيمة تلل األقوال التي تصدر عنه كشاهد؟

 -146أصــدرت محكمــة الــنق

حكمهــا فــي الطعــن رقــم  5171 / 724بتــاريخ  5171/71/2الــذي قــرر أن الخصــم ا يجــوز أن ،يكــون شــاهدا

فحسـم بــذلل هـذا الخــالف مـن حيــث عـدم اعتبــار الخصـم شــاهدا  .غيــر أن المحكمـة قــررت فـي الحكــم ذاتـه ان هــذه المسـألة ا تتعلــق بالن ــام
العام والتن ـيم القضـائي وا يجـوز للمحكمـة أن تـرف

سـماا الخصـم كشـاهد مـن تلقـاء ن سـها بـل يتعـين خصـمه علـى ذلـل ،فـهن لـم يتعـر

قبل سماا شهادته ا يجوز له بعد ذلل الطعن في الحكم لهذا السبب.

 -147عثمان تكروري  ،مرجع سابق
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بــالرجوا للقواعــد العامــة فــهن شــهادة المــدعي لن ســه تــدخل تحــت بنــدين  :بنــد اصــطناا الــدليل وبالتــالي
يكون هذا الدليل ا قيمة له ،والبند اآخر أن شهادة المدعي تغلب بها المصلحة وبالتـالي يجـب أن تـرد
فمن أكثر من الخصم مصلحة في أثناء الشهادة.148
وعليــه ت ـر الباحث ـة أن الخصــم ل ـو ســمعت شــهادته فــي ــل عــدم وجــود لالعت ـ ار

يتوجــب عــدم بنــاء

الحكم عليها وذلل لتغليب المصلحة فيها فيتم استبعادها عند وزن البينة وقد أكدت ذلل محكمـة التمييـز
األردنيــة :س إذا بنــي الحكــم الصــادر بمثابــة الوجــاهي علــى شــهادة المــدعي لن ســه فــهن هــذه الشــهادة غيــر
مقبولة قانوناً ومن حق المحكمة استبعادها من تلقاء ن سها ما لم يصدر من الخصم ما ي يد قبولها149س.
المطلب الثاني :الجدوى من شهادة المدعي لنفسه
بعــد التعــرف علــى موقــف القــانون فــي العديــد مــن التشـريعات مثــل التشـريع الع ارقــي واألردنــي مــن شــهادة
المدعي لن سه ومعرفة موقف التشريع ال لسطيني مـن تلـل الشـهادة ،وحيـث إن التذبـذب الواضـ لموقـف
القضاء منها في ل عدم وضوح التشريع وبالرجوا إلى القواعد العامة بين اإلجازة والمنع كان ابد من
البحث في ال لس ة أو الجدو من شهادة الشخ
فعنــدما يقــف الشــخ

لن سه.

وهــو أحــد خصــوم الــدعو أمــام القضــاء ليــدلي بمــا لديــه مــن أق ـوال حــول دع ـواه

بص ته شاهداً يحلف اليمين ماذا يتوقف علـى تلـل الشـهادة الصـادرة مـن ذي مصـلحة ،ولـو سـلمنا جـداً
بصحتها وأن القاضي بأخذ بها فما الجدو الحقيقة منها؟
فالحقيقة تر الباحثة أن البحث في الجدو من وراء شهادة المدعي لن سه تحاط بعدة روف حيث إن
الشــهادة التــي تصــدر منــه هــي بمثابــة أقـوال يصــدرها بن ســه تبــين مــا لديــه حــول دعـواه ،إا أن للخصــوم
بوجه عام طرقا يدلون بما لديهم دون الحاجـة إلـى المثـول أمـام القضـاء كشـهود ليبحـث فـي مـد صـحة
ش ــهادتهم ،فالم ــدعي يق ــدم ائح ــة دع ــو تت ــرجم م ــا لدي ــه م ــن وق ــائع وأقـ ـوال ح ــول دعـ ـواه ويس ــند ه ــذه
اادعاءات الواردة بالالئحة إلى أدلة تتعدد بين األدلة الكتابية وشـهادة الشهودوااسـتجوابوالقرائن واليمـين
 -148مبدأ عدم جـواز لشـخ

اصـطناا دليـل لن سـه مـن

-27

إذا اكن هنال جلب ن ع أو دفع ضرر من وراء شهادته

-149تميز حقوق  )225/82لسنة .7982
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والمعانيــة والخبـرة ،150فكــل تلــل األدلــة يمكــن ألطـ ارف الخصــومة اســتخدامها إلثبــات حقهــم ،فمــن عجــز
عن إثبات ذال الحق خسر دعواه.
وكمــا تــم البيــان س ـابقاً ف ـهن شــهادة المــدعي لن س ـه وان أخــذ بهــا ا يمكــن أن تصــل وح ـدها لبنــاء الحكــم
عليهــا ،وعليــه قســمت الباحث ـة ه ـذا المطلــب إلــى فــرعين تضــمنا الجــدو مــن شــهادة المــدعي لن ســه مــن
خــالل بيــان اآليــات المتاحــة للخصــم ل ـإلداء بمــا لديــه واثباتــه حيــث تضــمن ال ــرا األول :الج ـدو مــن
شهادة المدعي في ل وجود لوائ الدعو  ،أما ال را الثاني فتضمن الجدو من تلـل الشـهادة فـي ـل
وجود طرق اإلثبات األخر على النحو التالي:
الفرع ااول :الجدوى من شهادة المدعي لنفسه في ظل وجود لوائح الدعوى.
وفقاً لإلجراءات المتبعة والمستقرة في مع م األن مـة القانونيـة وأمـام القضـاء أن صـاحب اادعـاء يتقـدم
إلى المحكمة بالئحة دعـو تشـتمل علـى مـا لديـه حـول دعـواه مـن وقـائع ،وأسـباب ،وطلبـات مؤيـداً تلـل
اادعــاءات بأدلــة تثبتهــا ،ويــتم تبليــخ الجهــة المسـتدعى ضــدها بتلــل الالئحــة لتعطــى مهلــة بــدورها لتقــديم
ائحــة جوابيــة تــرد بهــا علــى تلــل اادعــاءات وتســند ذال الــرد بأدل ـة وبينــات م نــدة ألدلــة وبينــات الجهــة
المستدعية.
وعليه فهنه وكما تم البيان سابقاً أن الحـديث عـن شـهادة المـدعي لن سـه ا تقتصـر علـى م هـوم المـدعي
بالقانون اإلج ارئـي أي بقـانون أصـول المحاكمـات المدنيـة والتجاريـة وانمـا المعنـى الموضـوعي الـوارد فـي
قــانون البينات،وبالتــالي المــدعي فــي المعنــى الواســع هــو مــن يقــع عليــه عــبء اإلثبــات الــذي قــد يكــون
المدعى أو المدعى عليه وفقـاً للم هـوم الواسـع ،وعليـه فلـد كـل مـن أطـراف الـدعو ائحـة يضـمن بهـا
كل أقواله وادعاءاته وردوده فما الجدو من سماعه كشاهد في ل وجود تلل اللوائ .
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أوال" :الجدوى من الشهادة المدعي لنفسه في ظل وجود الئحة دعوى تلدر من الجهة المدعية.
تقام الدعو بتقديم ائحة دعو من المدعي الى المحكمـة المختصـة ،يشـرح فيهـا دعـواه ويطلـب الحكـم
بها على خصمه ،واألصل أن تبلـخ هـذه الالئحـة إلـى الخصـم حتـى يكـون علـى بينـة مـن أمـره ،وليـتمكن
مــن تهيئــة دفوعــه ،وهــذا المبــدأ مــن الن ــام العــام لتعلقــه بحــق الــدفاا إا أنــه يســتثنى منــه الطلبــات التــي
تهــدف إلــى اتخــاذ بع ـ

التــدابير التح يــة ،كــالحجز ااحتيــاطي علــى أم ـوال المــدين ،إذ ا حاجــة فــي

مثــل هــذه الحالــة إلــى تبليــخ المــدين ائحــة الطلــب المقدم ـة مــن المــدعي ،وين ــر بهــذا الطلــب مــن قبــل
المحكمة بناء على طلب المدعي ،دون الحاجة إلى دعوة المدعى عليه أو تبليغه.151
وكانــت المــادة  )26مــن قــانون األصــول الحقوقيــة القــديم تــن

علــى أن :س جميــع الل ـوائ التــي تقــدم

للمحكمــة ينبغــي أن تكــون مكتوب ــة بــالحبر أو باآلــة الكاتبــة وعل ــى ورق أبــي
يستعمل من الورقة إا ص حة واحدة مع ترل هام

مــن القطــع الكام ــل وا

فيها س  .وبمقتضى المادة  )52مـن قـانون أصـول

المحاكمات المدنية األردني الجديد ،يجب في ائحة الدعو ما يلي

152

 :أواس :ناسـم المحكمـة المرفـوا

أمامها الدعو  ،ثانياسن اسم المدعي بالكامل ومهنتـه أو و ي تـه ومحـل عملـه وموطنـه واسـم مـن يمثلـه
بالكامــل ومهنتــه أو و ي تــه ومحــل عملــه وموطنــه  ،ثالثــاس :ن اســم المــدعى عليــه بالكامــل ومهنتــه أو و
ي ته ومحل عمله وموطنه واسم من يمثله بالكامل ومهنتـه أو و ي تـه ومحـل عملـه  ،رابعـاسن موضـوا
الــدعو  ،خامســاسن وقــائع الــدعو وأســانيدها وطلبــات المــدعي  ،سادســاس :ن تــاريخ تحريــر الــدعو ،
سابعاس :ن توقيع المدعي أو وكيله  ،ثامنا :ن مرفقات ائحة الدعو .153
وعليه فالئحة الدعو هي ترجمة ما للمدعي من أقوال حـول دعـواه بطريقـة قانونيـة ،وتلـل الالئحـة تسـد
مكــان أي أق ـوال يمكــن للمــدعي أن يقولهــا إذا مثــل أمــام القضــاء كشــاهد فمــن أوفــى مــن ائحــة الــدعو
لتعبيــر عمــا لــد الشــخ

مــن أقـوال ويرفقهــا ببينــات تســند دع ـواه فالئحــة بــال دليــل مجــرد ادعــاءات ا

قيمة لها فهي مجرد تعبير عن الوقائع و روف ومالبسات الدعو .
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 -152وهذا ما يشابه ن
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المادة  )27من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ال لسطيني.

 -م ل عواد القضاة ،
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ثانيا" -:الجدوى من شهادة المدعى عليه في ظل ورود ال ئحة جوابية
إذا كانـت ائحـة دعـو ترجمـة مـا لـد المــدعي فالالئحـة الجوابيـة ترجمـة للمـدعى عليـه مـن ردود حــول
ادعـاءات المــدعي ،فموجــب المــادة  ) 59مــن قــانون أصـول المحاكمــات المدنيـة األردنــي وكــذلل المــادة
 )26من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ال لسطيني

154

إن على المدعى عليه أن يقدم إلـى

المحكمة المختصة خالل ثالثين يوماً– في القانون األردني -خمسة عشـر يومـاً فـي القـانون ال لسـطيني
 من اليوم التالي لتاريخ تبليغـه ائحـة الـدعو جوابـاً كتابيـاً علـى هـذه الالئحـة مـن أصـل وصـور بعـددالمدعين مرفقاً به ما يلي:155
 .7حاف ة بالمستندات المؤيدة لجوابه مع قائمة بم ردات هذه الحاف ة.
 .6قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد غيره.
 .3قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد
على حدة.
وعلــى ذلــل فــهن الجــدو مــن شــهادة الخصــم المتمثــل بالمــدعى عليــه أيض ـاً غيــر مبــررة فــي ـل وجــود
ائحة جوابية يعبر عما لديه من ردود مدعمة بهثباتـات حـول إدعـاءات خصـمه وبالتـالي فـي ـل وجـود
كل من ائحة الدعو واائحة الجوابية ا جدو من شهادة أي من الخصمين وذلل أنهما أبـديا كـل مـا
بتكررهــا مــن خــالل مثوألحــدهما أو كالهمــا
ليــدهما فــي لوائحهم ـا دون الحاج ـة إلضــاعة وقــت المحكمــة ا
كشاهد ،ناهيل عن ااستجواب الذي يستطيع كال الخصمين طلب خصـمه لالسـتجواب انتـزاا اعتـراف
إقرار منه وهذا ما سيتم التطرق له احقاً.

 -154ن ـ

المــادة  )29مــن قــانون أصــول المحاكمــات المدنيــة اإلردنــي ون ـ

المــادة  )25مــن قــانون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة

ال لسطيني.

 -155نشأت محمد األخرس  ،شرح قانون أصول المحاكمات المدنية ،دار الثقافة لنشر والتوزيع ،عمان ،لسنة ، 5175
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الفرع الثاني :الجدوى من شهادة المدعي لنفسه في ظل وجود وسائل اإل ثبات
شهادة المدعي لن سه فـي حقيقـة األمـر إمـا أن تحتـوي علـى ادعـاءات حيـث تتضـمن تلـل الشـهادة أقـوال
ت يــد بــأن لصــاحبها حقـا لــد الخصــم اآخــر وبالتــالي تغــدو تلــل الشــهادة ادعــاء يحتــا إلــى أدلــة تســنده
وتدعمه ،واما أن تتضمن تلل الشهادة أقوااً ت يد أن للخصم حقا لد مؤديها فهن هذا يعد إق ار اًر وليست
شهادة ،وبالتالي المسمى الصحي الذي يتوافق مـع المنطـق القـانوني السـليم أن مـا يصـدر عـن المـدعي
ار وبالتالي يجب البحث في الجدو من تلكالشهادة في ل وجـود أدلـة
بص ته شاهداً إما ادعاء واما إقر اً
إثبــات أخــر تقــوم مقــام تلــل الشــهادة مثــل ااقـرار وااســتجواب واليمــين لتوضـ الباحثـة كــل منهــا علــى
الت صيل التالي:
أوالً :الجدوى من شهادة المدعي في ظل وجود اإلقرار كوسيلة من وسائل اإل ثبات
ما الجدو الحقيقيـة مـن شـهادة المـدعي عنـد وجـود وسـيلة إثبـات كـاإلقرار ؟ فـاإلقرار وسـيلة تصـدر مـن
قبل أحد الخصمين لصال اآخر لالعتراف بجزء أو كل حقه فال يحتا للجوء إلى طلب مثوله كشـاهد
وانما يمكن أن يستعمل اإلقرار المتاح له قانوناً.
وعليه ما فهوم اإلقرار؟ وما الهدف منه؟ وما وجه التشابه بين اإلقرار وشهادة المدعي لن سه؟
كل هذه التساؤات ستتم اإلجابة عليها من خالل التالي:
الفقرة ااولى  :مفهوم اإلقرار
يميــل اإلنســان بطبعــه إلــى حــب الــذات ويعمــل علــى جلــب المصــال ودفــع مــا يعرضــه للضــرر ،فــهن قـام
الشخصــبهقرار حــق أو واقعــة مقــدما مصــلحة اآخـرين علــى مصــلحته ،فــهن العقــل يــرج جانــب الصــدق
ويبعد احتمال الكذب في اإلقرار ،156وعليـه تناولـت الباحثـة فـي هـذا الصـدد موضـوا اإلقـرار بشـيء مـن
اإليجاز لبيان أواصر العالقة بينه وبين شهادة المدعي لن سـه بحيـث تـم تعريـف اإلقـرار وأنواعـه لتكـوين
صورة مبدئية عنه تسم بمقارنته مع تلل الشهادة ،على النحو التالي:

 -156عصمت عبد المجيد بكر  ،أصول ااثبات  ،أثر للنشر والتوزيع  ،عمان  ،سنة 5175

21

512

 تعريف اإلقرار
عنــي القــانون علــى غيــر العــادة فــي تعري ــه لإلقـرار إبتــداء مــن مجلــة األحكــام العدليــة مــرو اًر بالتشـريعات
المقارنة كقانون البينات األردني والعراقي وصواً لقانون البينات ال لسطيني فقد عرفه كل منهم بالتالي:
عرفــت مجلــة األحكــام العدليــة اإلقـرار بأنــه:س هــو إخبــار اإلنســان عــن حــق عليــه آخــر ويقــال لــذلل مقــر
ولهــذا مقــر لــه وللحــق مقــر بــه س  ،157وعرفهــا المش ـرا ال لســطيني بأنهــا  :س اعت ـراف الخصــم بواقعــة أو
عمل قانوني مدعى بأي منهما عليهس
آخر

159

158

 ،وعرفها المشرا األردني بانهاس إخبار اإلنسان عن حـق عليـه

س.

أمــا ال قــه فقــد عــرف اإلقـ ارر بأنــه  :اعتـراف شــخ

بواقعــة مــن شــأنها أن تنــتج آثــا اًر قانونيــة ضــده ،مــع

قصده أن تعتبر هذه الواقعة ثابتة في حقه ،وفي تعريف آخر أنه إخبار الخصم أمام المحكمة عـن حـق
عليه آخر  ،وعرف أيضاً بأنه  :اعتراف شخ

بحق آخر سواء قصد ترتيب هـذا الحـق بذمتـه أم لـم

يقصــد ،160وبــذلل فــهن التصــرف القــانوني الــذي تتجــه إرادة الشــخ

إلــى إحــداث أثــر قــانوني وينشــو

الت ازم ـاً فــي ذمتــه ا يعــد إق ـ ار اًر كالمشــتري يلتــزم بــدفع الــثمن والمخطــو يلتــزم بــدفع التعــوي

 ،ذلــل أن

إنشاء الحق يختلف عن اإلقرار به.161
ويتبين من هـذه التعري ـات أن اإلقـرار يجعـل المـدعى بـه سـواء كـان حقـاً عينيـاً أو واقعـة قانونيـة يترتـب
عليها نشوء حق أو انقضاؤه أو تعديله أو انتقاله أم اًر ثابتاً في ذمة المقر وغيـر متنـازا فيـه .لـذلل فهنـه
ا يعــد دلــيالً بمعنــى الكلمــة بــل وســيلة تع ــي الخصــم مــن اإلثبــات .وهــو ملـزم للمقــر بذاتــه ولــيس بحكــم
القاضي لذلل فهنه يعد من طرق اإلثبات تجاو اًز.162

 -157ن

المادة  ) 7215من مجلة األحكام العدلية .

158

-ن

160

 -د عبد الرازق السنهوري  ،مرجع سابق .417،

المادة  )772من قانون البينات ال لسطني .

 -159قانون البينات اار دني رقم )44
161

 -محمود محمد الكيالني  ،مرجع سابق ،

 -162عثمان التكروري  ،مرجع سابق ،
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 أنواع اإلقرار
اإلق ـرار نوعــان إمــا إق ـرار قضــائي أو إق ـرار غيــر قضــائي ،فع ـرف المشــرا ال لســطيني اإلق ـرار القضــائي
بأنه:س يكون اإلقرار قضائياً إذا تم ااعتراف بالواقعة أو العمل المدعى به أمام القضـاء فـي أثنـاء السـير
ف ــي ال ــدعو المتعلق ــة به ــذه الواقع ــة أو العم ــل

163

س .وعلي ــه ف ــهن اإلقـ ـرار القض ــائي ه ــو ال ــذي ي ــتم أم ــام

القضاء في أثناء الن ر في نزاا يتعلق بالواقعة القانونية محل اإلقرار.164
أمــا اإلق ـرار غيــر القضــائي فهــو اإلق ـرار الــذي ا يــتم أمــام الجه ـة القضــائية أو قــد يــتم أمامــه ولكــن فــي
دعو ا تتعلق بالواقعة محل اإلقرار ،فقد عرف المشرا ال لسطينياإلقرار غير القضـائي بأنـه س اإلقـرار
غيــر القضــائي الــذي يقــع فــي غيــر مجلــس القضــاء أو بصــدد ن ـزاا أثيــر فــي دعــو أخــر  ،وا يجــوز
إثباتــه بشــهادة الشــهود مــالم تســبقه قـرائن قويــة علــى وقوعــه

165

س وعليــه فــهن اإلقـرار غيــر القضــائي هــو

الذي يتم خار مجلس القضاءأو أمامه ولكن في دعو ا تتعلق بالواقعة محل اإلقرار.166
الفقرة الثانية :أحكام اإلقرار وعالقة شهادة المدعي به
بعــد التع ــرف عل ــى م ه ــوم اإلقـ ـرار م ــن حي ــث التعري ــف واألنـ ـواا يط ــرح الباح ــث عالق ــة اإلقــرار بش ــهادة
المدعي لن سه حيـث إن مثـول أحـد أطـراف الخصـومة أمـام الجهـة القضـائية كشـاهد فـي دعـواه سيصـدر
عنــه أق ـوال ،وتلــل األق ـوال إمــا أن تنصــب فــي صــالحه وبالتــالي تعــدمن حيــث المنطــق الق ـانوني الســليم
ادعاءات تحتا إلى ما يؤيدها أو تصدر منه أقـوال لصـال خصـمه ت يـد بوجـود حـق لـه فـي ذمتـه وهـذا
يعد إق ار اًر.
فشهادة المدعي قد تحتوي على ادعاءات فالمدعي سواء كان خصما أصيال يطالب بحق لن سه أم كـان
نائبــا أم وكــيال عــن غي ـره  ،عنــدما يخبــر بواقعــة تنشــو حقــا لــه أو لمــن يمثلــه فهنــه بــذلل يكــرر اادعــاء
بالحق الذي ورد في دعواه  ،وا يعد كالمه شهادة على هذا الحق  .فالدعو كما هو مذكور في المـادة
 )7273من المجلة هي سإخبار أحد عن حقـه فـي حضـور القاضـيس ،167وقـد تحتـوي علـى إقـرار أو قـد
 -163ن

المادة  )772فقرة  )7من قانون البينات ال لسطيني .

 -164ياسر زبيدات  ،مرجع سابق ،
-165ن
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المادة  )772فقرة  )5من قانون البينات ال لسطيني.

-166ياسر زبيدات  ،مرجع سابق ،
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 -167عثمان التكروري  ،مرجع سابق 742 ،
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تجمــع بــين ااثنــين وطالمــا أن شــهادة المــدعي تكــون أمــام الجهــة القضــائية فــاإلقرار الــذي تحتويــه تلــل
الشهادة ما هو إا إقرار قضائي لـه شـروط ولـه حجيـة ،وطـرح الباحـث شـروط اإلقـرار القضـائي لقياسـها
على شهادة المدعي ،ومن ثم تطرق لموضوا حجية اإلقرار القضائي للوصول إلى القيمة الثبوتية لمثـل
هذه األقوال التي تصدر عن الخصم بوص ه شاهداً ،على النحو التالي:
 شروط اإلقرار القلائي
يكون اإلقرار القضائي صحيحاً ومنتجاً إلثاره اذا توافر فيه الشروط التالي:
 .0يجب أن يكون االقرار أمام المحكمة
وهــذا الــركن هــو الــذي يميــز اإلقـرار القضــائي عــن غيــر القضــائي .فــاإلقرار الــذي يصــدر خــار مجلــس
القضائي ا يعد إق ار اًر قضـائياً ،ويعـد القضـاء كـل جهـة ن مهـا القـانون مـن جهـات القضـاء ،فـال يقتصـر
األمــر علــى القضــاء المــدني وحــده .بــل يشــمل القضــاء اإلداري والشــرعي والمــدني  .بــل ويشــمل القضــاء
الجزائي عندما ين ر في دعو المسؤلية المدنية تبعاً للدعو الجزائية ،كما يشمل هيئة التحكـيم ،طالمـا
أن لها سلطة ال صل في النزاا المطروح

168

.

واإلقـرار أمـام القضــاء يجـب أن يكـون أمــام المحكمـة المختصـة
وهي في ذلل تخضع لرقابة محكمة النق

 -168مرجع سابق 597 ،
 -169نق ـ

169

التــي لهـا صـالحية األخــذ بـه منعدمــه

ألن المسألة تعد قانونية ،170وعلى ذلل فهذا الشـرط ينطبـق

.د .م ل عواد القضاة-

مــدني مصــري جلســة : 12/7/ 81س ان اانــذار الرســمي ا يعــد إق ـ ارراس قضــائياس ألنــه لــم يصــدر فــي غيــر مجلــس القضــاء ا يكــون

ملزماس حتماس بل يخضع لتقدير قاضي الموضوا الذي يجوز له مع تقدير ال ـروف التـي صـدر منهـا لـن يعتبـره دلـيالس كـامالس أو مبـدأ ثبـوت
بالكتابة أو مجرد قرنية كما يجوز ان ا يأخذ به اصالس .

 -170محمود محمـد الكيالنـي  ،مرجـع سـابق 778 ،

 ،ويـر الـدكتور أحمـد نشـأت فـي كتابـه رسـالة أثبـات أن اإلقـرار القضـائي الـذي يصـدر

في دعو ا يعتبر قضائيا في دعو األخر مخال اس لسبب الدعو التي حصل فيها اإلقـرار  .فـهذا نـازا زيـد بكـراس فـي ملكيـة عـين بـدعو
أنه يرئها من خالد ثم اعتراف بأنه ليس وراثا لخالد فهن هـذا اإلقـرار ا يعتبـر إقـ ارراس قضـائياس فـي دعـو أخـر يرفعهـا زيـد علـى بكـر بملكيـة
ن س العين يتمسل فيها بأن سبب الملكية وصية ا ميراث  .واذا رفع شـخ

دعـو علـى آخـر بـبطالن عقـد بسـبب اإلكـره ثـم أعتـراف بأنـه

لم يحصل اكراه فهن اعترافه هذا ا يعتبر قضائياس في دعو أخر يطلـب فيهـا بطـالن العقـد بسـبب تـدليس أو غلـط أو بسـبب عـدم م ارعـاة
شـرط جــوهر لصــحته  .ومــن بــاب أولــى إذا طـ أر ســبب جديــد بعــد الــدعو األولــى كمــا أذا رفــع شــخ

دعــو علــى آخــر بملكيــة عــين بنــاء

على أنه أشتراها من الغير ثم اعتراف بعدم الشراء فهن اعترافه هذا ا يعتبر قضائاس إذا ادعى أنه ورث العين بعـد ذلـل أشـتراها بعقـد جديـد
واذا أ خذت محكمة الموضوا بهقرار صدر في دعو أخر بناء على أنه إقرار قضائي كان حكمها معيباس قابال للنق
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علـى شـهادة المـدعي فهــي تصـدر منـه أمــام القضـاء كـاإلقرار القضـائي تحديــداً أمـام المحكمـة المختصــة
وفي ن س الدعو .
 .6يجب أن يلدر في أثناء الدعوى:
فال يك ي أن يصدر اإلقرار أمـام القضـاء ،بـل يجـب أيضـاً أن يصـدر فـي خـالل إجـراءات الـدعو التـي
يكون دليل إثبات فيها .فيص أن يكون في ائحة الدعو أو في المذكرات التي تليها أو فـي المـذكرات
التــي يــرد بهــا علــى طلبـات خصــمه .ويجــوز أن يكــون فــي أي جلســة مــن جلســات المحاكمــة وحتــى بعــد
إق ال باب المرافعة واعالن ختام المحاكمة إلى وقت النطق بالحكم

171

.

ويعــد اإلق ـرار صــاد اًرفي الــدعو إذا أدلــى بــه المقــر ش ـ اهه فــي إحــد جلســاتها مــن تلقــاء ن ســه أو بنــاء
على استجوابه ،أو ورد في ورقة مقدمة من الخصـم ومودعـة فـي ملـف الـدعو  ،أو مـن خـالل إجـراءات
ن ر طلب أو دفع ت را عن الدعو األصلية ،172وهذا ما ينطبق علـى شـهادة المـدعي حـال كانـت تلـل
الشهادة تنصب في مصلحة خصمه ،أو فيها إقرار عن حق للخصم لديه ،فما يصدر عن أحد الخصوم
فــي أثنـاء ســير الــدعو ي يــد بحــق الخصــم اآخــر لديــه يعــد إقـ ار اًر ناهيــل عــن كــون تلــل األقـوال صــادرة
بص ته شاهداً أم غير ذلل.
 .3لدور اإلقرار من أحد الخلوم في الدعوى:
يسـت اد مــن نـ

المـادة  )775مــن قــانون البينــات ال لسـطيني أن اإلقـرار هــو اعتـراف مــن الخصــم ممــا

يعني ضرورة صدوره من خصم في الدعو األصلين  .ويجب أن ينصب اإلقرار القضائي على الواقعة
القانونيــة المتنــازا عليهــا فــي الــدعو  ،173وهــذا الشــرط ينطبــق أيضـاً علــى شــهادة المــدعي فالمــدعي هــو
خصم وما يصدر عنه من أقوال حين مثوله أمام القضاء كشاهد تبقى ص ة الخصومة متوافرة فيه.
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 -م ل عواد القضاة  ،مبحث سابق ،ص حة .598 /595

 -172عثمان التكروري  ،مرجع سابق  ،ص حة .512
 -173ياسر زبيدات  ،مرجع سابق  ،ص حة .514
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 حجية اإلقرار القلائي
وبع ــد التط ــرق لش ــروط ه ــذا اإلقـ ـرار تب ــين أنه ــا تنطب ــق عل ــى ش ــهادة الم ــدعي ح ــال كان ــت تل ــل الش ــهادة
تتضمن أقواا ت يد بحق لخصـمه لديـه ،تعـد تلـل األقـوال إقـ ار اًر وينطبـق عليهـا شـروط اإلقـرار القضـائي،
فمــا حجيــة اإلق ـرار القضــائي فــي اإلثبــات؟ وهــل تعطــى شــهادة المــدعي ن ــس الحجيــة باعتبارهــا شــهادة
مجردة؟.
يعد اإلقرار حجة قاطعة وقاصرة على المقر ،أي يعد حجة كاملة إذا صدر مستوفياً لشـروطه القانونيـة،
فــال يحتــا الــى مــا يؤيــده او يدعمــه فــي الكش ـف عــن الحــق أو الواقعــة المــدعى بهــا ،فــالمقر بــه يصــب
ثابتـ ـاً ،وه ــذا الثب ــوت يل ــزم ك ــال م ــن المق ــر والقاض ــي ،وعل ــى ه ــذا نص ــت الم ــادة  /28اوا ) م ــن ق ــانون
اإلثبات العراقي يلزم المقر بهق ارره )174وليس للمقر أن يقدم دليالً إلثبات عكس ما أقر به.
كمــا يلتـزم القاضــي بــالحكم وفقــا لمقتضــى اإلق ـرار دون أن يكــون لــه فــي ذلــل ســلطة تقديريــة .ومــع ذلــل
يجوز للمحكمة أن تطرح اإلقرار ،إذا كان اهر الحال يكذبه  ،وهذا ما نصت عليه المادة  / 21أوا)
من قانون اإلثبات العراقي يشترط في اإلقرار أا يكذبه ـاهر الحـال ) فلكـل ذي مصـلحة أن يثبـت مـا
يخـالف اإلقـرار ،فـهذا كـان المقـر بـه تصـرفاً قانونيـاً تزيـد قيمتـه علـى خمسـة آاف دينـار ع ارقـي نصــاب
الشهادة) فباإلمكان إثبات ما يخال ه بالدليل الكتابي ،أما ماعدا ذلل فيجوز اإلثبات بطرق اإلثبات كافـة
بما فيها الشهادة والقرائن القضائية في الحاات التي تشكل استثناء على قاعـدة وجـوب اإلثبـات بالكتابـة
وهي وجود مبدأ ثبوت الكتابة  ،أو وجود مانع مادي أو أدبي من الحصول على دليل كتـابي أو إذا فقـد
الدليل الكتابي لسبب خار عن إرادة الخصم ،أو إذا كـان هنـال احتيـال علـى القـانون  .فـي حالـة عجـز
المقر أن يثبت للمحكمة كذبه فال يمكن دح

هذا اإلقرار إا بحكم نهائي

175

وعلى هـذا نصـت المـادة

 / 28أوا ) من قانون اإلثبات العراقي يلتزم المقر بهق ارره إا إذا كذب بحكم)

 -174هذا ما أكدته ن

المادة  )27التي ن

176

على :س اإلقرار حجة قاصرة على المقر س.

 -175عصمت عبد المجيد بكير  ،مرجع سابق  ،الص حة . 581/582
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 -وهذا ما أكدته ن

المادة  ) 7/21من قانون البينات ااردني حيث نصت على أنه :س يلزم المقر بهق ارره إا إدا كذب بحكم س

25

وقــد تضــمن قــانون البينــات ال لســطيني نصوصـاً تبــين حجيــة اإلقـرار القضــائي وجعــل هــذا اإلقـرار حجــة
قاصرة على المقر ،177باإلضافة إلى إلزام المقر بهق ارره إا إذا تم إثبات كذبه وهذا اإلثبات مقرون بحكم
قضــائي نهــائي ،178وهنــال نصــو

فــي مجلــة األحكــام العدليــة تتعلــق بحجيــة اإلق ـرار وتبــين أن المقــر

ملتــزم بــهق ارره وأن هــذا اإلق ـرار يقتصــر عليــه دون غي ـره ،179كمــا قضــت محكمــة التمييــز األردنيــة بــأنس
اإلق ـرار حجــة قاطعــة علــى المقــر وهــو ملــزم لــه مــا دام أن ــاهر الحــال ا يكذبــه وا يشــوبه خطــأ فــي
الواقع ،وللمحكمة أن ترج إقرار المكلف الذي وافق فيه على رد مبلخ معين إلى األرباح خالف مـا ورد
في الخبرة

180

.

فاإلقرار حجة قاطعة على المقر وا يمكن دحضها إا بحكم قضائي نهائي وما يصدر عن المدعي في
أثنــاء شــهادته مــا هــي إا أق ـوال إذا تضــمنت حق ـاً لخصــمه يعــد إق ـ ار اًر قضــائياً ويكــون حجــة فــي مواجهــة
المقر ويأخـذ بـه عنـد وزن البينـة لحجتـه القاطعـة باإلثبـات ،وعلـى ذلـل ا جـدو مـن شـهادة المـدعي أو
مثـول المــدعي كشــاهد أمـام الجهـة القضــائية إذ مــن الممكــن إن كـان يريــد اإلداء بحــق للخصــم لديــه أن
يقر به ،دون الحاجة إلى إطالق مصطل الشاهد عليه.
ثانيا :الجدوى من شهادة المدعي لنفسه في ظل وجود االستجواب كوسلة من وسائل اإل ثبات
يهــدف ااســتجواب سـواء أكــان بنــاء علــى طلــب أحــد الخصــوم أم بنــاء علــى أمــر المحكمــة  ،إلــى انتـزاا
اإلقرار من الخصم المستجوب على وقائع الدعو المراد استجوابه عنها ،فما يصدر عن الخصم نتيجة
اســتجوابه أمــام المحكمــة هــو فــي حقيقــة األمــر بمنزلــة اإلقـرار القضــائي ،لــذلل يعدالقضــاء مــا ينــتج عــن
ااستجواب في حـال حصـول نتيجـة مـا هـو إا إقـرار فـي مجابهتـه بالحقـائق الواضـحة أمـام خصـمه فـي
جلســة مشــتركه قــد يصــل إلــى ااضــطرار بــالتخلي عــن إنكــاره ثــم إق ـ ارره بالوقعــة موضــوا الن ـزاا ك ـالً أو
جزءاً.181

 -177تن

 -178تن
 -179تــن

المادة  )771من قانون البينات ال لسطيني على :س اإلقرار القضائي حجة على المقر ...س
المادة  )757من قانون البينات ال لسطني على انه :س يلزم المرء بهق ارره إا إذا ثبت كذبه بحكم نهائي س
المــادة  )19مــن مجلــة ااحكــام العدليــة س :أن المــرء مؤاخــذ بــهق ارره س و تــن

المــادة  )7281مــن المجلــة علــى انــه :س يلــزم الرجــل

بهق ارره بموجب المادة التاسعة والسبعين ولكن إذا كذبه حكم الحاكم فال يبقى إلق ارره حكم س

 -180تمييز أردني حقوق رقم ، 95 / 211لسنة .7994
 -181ياسر زبيدات  ،مرجع سابق ،

.598

22

وعليه تناولت الباحثة م هوم ااستجواب في فقرة أولى وتنـاول فـي ال قـرة الثانيـة العالقـة بـين ااسـتجواب
وشهادة المدعي لن سه على النحو التالي:
الفقرة االولى  :مفهوم االستجواب
وتناولت الباحثة في هذا الصدد كال من تعريف ااستجواب والهدف منه وتسليط الضوء على ال ارق ما
بين ااستجواب والشهادة بوجه عام على النحو التالي
 تعريف االستجواب :
ااســتجواب قانونـاً هــو طريقــة مــن طــرق التحقيــق فــي الــدعو  ،تلجــأ بواســطته المحكمــة أو الخصــم إلــى
سؤال الخصم اآخر عن وقائع معينة لغر

الحصول على إقرار منهس ،182وقـد عرفـت محكمـة الـنق

المصـرية ااســتجواب علــى أنــه :س طريــق مــن طــرق تحقيــق الــدعو تســتهدف بــه المحكمــة تمكينهــا مــن
تلمــس الحقيقــة الموصــلة إلثبــات الحــق فــي الــدعو

183

س ااســتجواب وثيــق الصــلة بــاإلقرار ومجابهتــه

بالحقائق الواضحة أمام خصمه في جلسة مشتركة قد يؤدي إلى ااضطرار والتخلي عن إنكاره ثم إق ارره
بالواقعة موضوا النزاا كـالً أو جـزءاً .ولصـلة ااسـتجواب الوثيقـة بـاإلق ارر فقـد ن متـه بعـ

التشـريعات

مع اإلقرار في باب واحد من قانون اإلثبات.184
وم ــع ذل ــل ف ــهن الحص ــول عل ــى إق ــرار الخص ــم ل ــيس ض ــرورياً ف ــي جمي ــع األحـ ـوال ،فيك ــون القص ــد من ــه
الحصــول علــى إيضــاح متعلــق بالــدعو قــد يســت يد منــه الخصــم الـذي يطلــب ااســتجواب فــي دفاعــه أو
تس ــت يد منه ــا المحكم ــة ف ــي التع ــرف عل ــى الحقيق ــة ف ــي ال ــدعو موض ــوعه النـ ـزاا ،والقاع ــدة العام ــة أن
ااســتجواب يتوجــب أن يكــون قبــل ختــام المرافعــة وعلــى هــذا نصــت المــادة  )678مــن قــانون أصــول
المحاكمـات المدنيـة اللبنــاني الجديـد :س للمحكمـة فــي أيـة مرحلـة مــن م ارحـل المحكمـة أن تقــرر مـن تلقــاء

 -182عباس العبودي  ،مرجع سابق ،

.558

 -183نقد مصري رقم  )777صادر بتاريخ 7919 /5 / 78

 -184قانون ااثبات المصري  ،رقم  ، 52لسنة  ،7928وقانون البينات ال لسـطيني رقـم  4لسـنة  5117فـي ال صـل الثـاني مـن البـاب  4منـه فـي
المواد )781 /755
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ن سها أو بناء على طلب حضور الخصوم أو أحدهم بالذات استجوابهم فـي جلسـة علنيـة أو فـي غرفـة
المذاكرةس.185
 الهدف من االستجواب
إن الهــدف مــن ااسـتجواب سـواء أكــان بنــاء علــى طلــب أحــد الخصــوم أم بنــاء علــى أمــر المحكمــة ،هــو
انت ـزاا اإلق ـرار مــن الخصــم المســتجوب علــى وقــائع ال ـدعو الم ـراد اســتجوابه عنهــا  ،فمــا يصــدر عــن
الخصم نتيجة استجوابه أمام المحكمة هـو حقيقـة األمـر بمنزلـة اإلقـرار القضـائي ،لـذلل يعـد ااسـتجواب
وثيق الصلة باإلقرار كما سـبق ،إذ غالبـاً مـا يـؤدي ااسـتجواب بعـد مناقشـة الخصـم فـي مجلـس القضـاء
ومجابهتــه بالحقــائق الواضــحة أمــام خصــمه فــي جلســة مشــتركة إلــى ااضــطرار بــالتخلي عــن إنكــاره ،ثــم
قرره بالواقعة موضوا النزاا كالً أو جزءاً.186
إ ا
 التفرقة بين الشهادة واالستجواب
يختلف ااستجواب عن الشهادة ومن أبرز نقاط ااختالف بينهما ما يلي
 -7الشهادة هي إخبار شخ
تصــدر عــن شــخ

187

:

أمام القضاء بواقعة حدثت من غيره ويترتب عليهـا حـق لغيـره ،فالشـهادة

آخــر غيــر الخصــم فــي الــدعو أمــا ااســتجواب فيــتم بــين الخصــوم واذا كانــت

الشهادة صادرة عن الخصم وكانت تنشو التزاماً عليه فهي إقرار.
 -6يضاف إلى ذلل أن األصل وفقاً لقانون البينات هو عدم جواز سماا الخصوم كشهود في الدعو ،
إنما أجاز المشرا استجوابهم.
 -3كمــا أن الشــهادة األصــل فيهــا أنهــا تؤخــذ تحــت القســم  ،وفقـاً للمــادة  )93مــن قــانون البينــات  ،فــي
حين أن ااستجواب في قانون البينات لم تستوجب القسم لصحة استجواب الخصم.

 -185عباس العبودي  ،مرجع سابق ،
 -186ياسر زبيدات  ،مرجع سابق ،

 -187ياسر زبيدات  ،مرجع سابق ،
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الفقرة الثانية :أحكام خالة باالستجواب وعالقة شهادة المدعي به
فااستج ـواب وسيلة يسـتعا

به ــا عـن اسـتدعاء الخصـم خصـمه للشـهادة فشـهادة الخصـم قـد ا يطلبهـا

الخصم الذي يريد الشـهادة وانمـا يطلبهـا خصـمه اآخـر منـه ،وكمـا أسـل نا بعـدم جـواز كـون أحـد أطـراف
النـزاا شــاهداً ،فااســتجواب هــو وسـيلة يســتعي

بهــا الخصــم عــن طلـب خصــمه للشــهادة ويســتطيع مــن

خالل ااستجواب انتزاا اعت ارف منه فمن يحق له طلب ااستجواب وما القيمة الثبوتية لالستجواب؟
 توجيه االستجواب
ت ــن

الم ــادة  )763م ــن ق ــانون البين ــات ال لس ــطيني عل ــى أن :س للمحكم ــة أن ت ــأمر بحض ــور الخص ــم

استجوابه سواء من تلقاء ن سها أو بناء على طلب خصمه ،إذا رأت أن ااستجواب منتج فـي الـدعو ،
وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بن سه الجلسة التي حددها القرار س.
وه ــذا م ــا يش ــابه نـ ـ

الم ــادة  )17م ــن ق ــانون اإلثب ــات الع ارق ــي حي ــث تض ــمنت أن توج ــه ااس ــتجواب

يعودللمحكمة كما يعود للخصوم.188
فيكون توجيه ااستجواب بأمر تصدره المحكمة إلى الخصم المطلوب اسجتوابه سواء من تلقـاء ذاتهـا أم
بنـاء علــى طلــب خصــمه فـي مســائل معينــة  ،سـواء كــان طالـب ااســتجواب مــدعيا أو مــدعى عليــه  ،أم
ضــامنا أو متــدخال أو مــدخال  .واذا طلــب أحــد الخصــوم اســتجواب خصــم آخــر فــهن ذلــل ا يمنــع أي
خصم غيره من استعمال حقه أيضا في استجواب خصم آخر.189
وعليه فهن ااستجواب يحل محل شهادة أحد الخصوم فكما هو موض أعاله فهن ااسـتجواب قـد يكـون
من المحكمة دون الحاجة إلى طلب ذلل من الخصوم وبالتالي فهذا ارتـاءت المحكمـة أن الخصـم يخ ـي
شيئاً أو أن استجوابه سوف ي يد في ترسيخ قناعتها فتستطيع استدعاءه لالستجواب ،وكذلل األمـر حـال
ك ــون الخص ــم يري ــد س ــحب اعت ــرف م ــن خص ــمه ف ــال يطلب ــه للش ــهادة وانم ــا يطلب ــه لالس ــتجواب وعلي ــه

-188من القانون العراقي .ن

المادة )17

 -189عثمان التكروري  ،مرجع سابق ،
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فااستجواب يغني عن طلب الخصم من خصمه المثول أمام المحكمـة كشـاهد لـإلداء بمـا لديـه ونخـر
من مسألة تغليب المصلحة أو عدمها.
 أثار االستجواب :
مــن المبــادئ المعروفــة ،عــدم ج ـواز اصــطناا الخصــم دل ـيال لن ســه بن ســه ،لــذلل فــهن إجابــات الخصــم
المستجوب المثبتـة فـي محضـر ااسـتجواب ا تكـون دلـيالً للمسـتجوب ضـد خصـمه بـل يسـتخل

منهـا

دلــيالً يكــون حجــة عليــه ولمصــلحة خصــمه طالــب ااســتجواب .واذا أقــر الخصــم المســتجوب فــي أثنــاء
استجوابه من المحكمة ،بصورة صريحة أو ضمنية بالواقعة المتنازا عليها  ،فيكون ااستجواب قد حقق
هدفه ،ويعد هذا ااقرار قضائيا ويترتب عليه ثبوت الواقعة ثبوتـا تامـا ،أمـا إذا أنكـر الخصـم المسـتجوب
إنكا ار تاماً فـهن ذلـل يجعـل ااسـتجواب عـديم ال ائـدة  ،ومـن ثـم يتوجـب علـى الخصـم طالـب ااسـتجواب
أن يقدم دليال آخر ألثبات دعواه وفقا للقواعد العامة في اإلثبات  .وقد يتخلف الخصم عن الحضور أو
يحضر ولكنه يمتنع عن اإلجابة أو قد يدعي الجهل أو النسيان.190
فــهذا تخلــف الخصــم عــن الحضــور اســتجوابه دون مســوغ مقبــول  ،أو حضــر وامتنــع عــن اإلجابــة لغيــر
سبب أو مبـرر قـانوني  ،جـاز للمحكمـة أن تتخـذ مـن ذلـل مسـوغا اعتبـار الوقـائع التـي تقـرر اسـتجوابه
عنها ثابتة أو أن تقبل اإلثبات بشهادة الشهود في األحوال التي ما كان يجوز فيها ،191اإلثبات بها.192
وللخصم إذا لم يحقق ااستجواب غايته أن يلجـأ إلـى طلـب اسـتجواب جديـد بشـرط أن يكـون موضـوعه
وقائع لم يتناولها ااستجواب السابق  ،كما له أن يوجه اليمين الحاسمة لخصمه ،وقـد يجـب المسـتجوب
الوقــائع واق ـرار بعضــها  ،وفــي هــذه الحالــة يكــون

إجابــات غامضــة أو ناقصــة أو تحتمــل إنكــار بع ـ

للمحكمة أن تستنتج ما تراه من هذه اإلجابات  .فلها أن تعد هذه اإلجابات مبدأ ثبوت بالكتابة يبي لهـا
ـار تامــا للوقــائع
التحقيــق واإلثبــات بالشــهود فيمــا كــان يجــب فيــه اإلثبــات بالكتابــة  .ولهــا أن تعتبرهــا إنكـ اً

190
-797

 عصمت عبد المجيد بكر  ،مرجع سابق 525.والتي تن

على أنه س إذا تخلف الخصم عن الحضور لالستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن اإلجابة بغير مبـرر قـانوني جـاز للمحكمـة

أن تقبل اإلثبات بشهادة الشهود والقرائن في األحوال التي ما كان ) يجوز فيها ذلل ،كذلل نصت المـادة )781أن ـر نـ

أثبات عراقي)–-

-192عصمت عبد المجيد بكر  ،مرجع سابق 525 ،
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موضـوا ااسـتجواب  .ولهـا أن تعـد الوقـائع التـي يمكـن أن يسـت اد مـن اإلجابـات اعتـراف بهـا ثابتـة ومـا
حصل إنكاره منها غير ثابت  ،مع مراعاة قواعد ت سير العقـود وأن ترتـب علـى األسـاس اقتناعهـا بشـأن
ادعاءات طال ـب ااستجواب دون إخالل بقــاعدة عدم ج ـواز تج ـزئة اإلق ـرار.193
وعليه فااستجواب وسيلة تتي للخصم أن يسحب من خصمه اعترافاً يكون حجة عليه ،ولذلل ا داعي
للقول بسماح استدعاء الخصم كشاهد تحت ذريعة اإلداء بما لديه فااستجواب وسيلة تم استحداثها في
قانون البينات ال لسطيني التـي تتـي اسـتجواب الخصـم لخصـمه واذا انتُ ِـزا اعتـراف منـه يكـون لـه حجيـة
اإلقرار ،وهنا يضع الباحـث إشـارة مهمـة حـول الجـدو مـن سـماا شـهادة المـدعي أو الخصـم فـي دعـواه
اســتخال

الوقــائع مــن كالمــه طالمــا أن القــانون يت ـي لــل اســتجوابه ،فمبــرر ســماعه كشــاهد فــي هــذا

الصدد يكون مردوداً.
ثالثا" _:الجدوى من شهادة المدعي لنفسه في ظل وجود اليمين كوسيلة من وسائل اإل ثبات
وبعــد التطــرق لإلقـرار وااســتجواب كوســائل تســد مكــان شــهادة المــدعي ،وهنــال وســيلة أخــر تغنــي عــن
شهادة المدعي بحيث تتي للخصم وسيلة يوجه يميناً لخصمه على وقائع الدعو المتنازا فيها ،فاليمين
كوسيلة من وسائل اإلثبات المهمة تتي للخصم انت ازا اعتراف من خصمه حول حقـه دون االت ـاف أو
التقوقــع خلــف مصــطل الشــهادة أو حتــى ااســتجواب ،وللتعــرف أكثــر علــى اليمــين كوســيلة مــن وســائل
اإلثبات وعالقتها بشهادة المدعي ن صل ما يلي:
الفقرة اا ولى :مفهوم اليمين
وللتعرف أكثر على اليمين ابد من تعري ها أواً ومن ثم التطرق ألنواعها على النحو التالي:
 تعريف اليمين
اليمـين بوجــه عــام :هــي قـول يتخــذ فيــه الحلــف اهلل شـاهداً علــى صــدق مــا يقـول أو علــى إنجــاز مــا يعــد،
ويستنزل عقابه إذا ما حنث ،اليمين أما لتوكيد قول أو لتوكيد وعد .فاليمين قول هي اليمين التـي تـؤدي
-193عثمان تكروري  ،مرجع سابق ،
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لتوكيد إنجاز قام به الحالف أما توكيد وعد فهي لتوكيد وعد أخذه الحالف على ن سـه ،مثـل ذلـل اليمـين
التــي يحل هــا القضــاة ورجــال النيابــة والخب ـراء والشــهود وبع ـ

المــو ين كمــو ي الســلل الدبلومســي

والقنصلي) على أن يؤدوا أعمالهم باألمانة والصدق أو أن يقرروا الحق فيما به يشهدون

194

.

 أنواع اليمين :
تتعدد أنواا اليمين فمنها اليمين الحاسمة واليمين المتممة

195

وهذان اليمينان األكثر تـداواً فـي القضـاء،

إضــافة إلــى يمــين عــدم كــذب اإلق ـرار ،ويوجــد يمــين تســمى يمــين التقــويم،
اا،سـت هار ويمـين ااســتحقاق.

197

196

ويم ـين آخــر تســمى يمــين

وعليــه ســلط الباحــث الضــوء علــى يمينــين يخــدمان الغــر

البحثــي،

أا وهم ــا:اليمين الحاس ــمة ويم ــين ع ــدم ك ــذب اإلقـ ـرار ألن ه ــذين اليمين ــين يوجههم ــا الخص ــمان ول ــيس
للمحكمة صالحية بتوجيهما ،مع اإلشارةبأن جميع أنواا اليمين تسد جـزءاً مـن الغايـة المتوخـاة مـن وراء
شــهادة المــدعي وعليــه تطـرق الباحــث لتعريــف اليمــين الحاســمة ويمــين عــدم كــذب ااقـرار لعــدم الخــو
بت اصيل زيادة ولتوضي الصورة بطريقة سلسة.
اليمين الحاسمة :
تت ــق التش ـريعات العربيــة علــى أن اليمــين الحاســمة هــي اليمــين الت ـي تنتهــي بهــا الــدعو  ،وهــي وســيلة
احتياطية ا يلجأ إليها الخصم إا عندما ينعدم لديه الدليل علـى إثبـات مـا يدعيـه  ،ليحـتكم بهـا لضـمير
خصمه وذمته  .وعلى ذلل فهن توجيه اليمين الحاسمة ينطوي على مجازفة من قبل موجههـا  ،إذ لـيس
من مصلحته أن يلجأ إلى توجيهها إذا كان لديه الدليل القانونيالذي يدعم ادعاءه أو رده ،ذلل أن توجيه
اليمين الحاسمة يعد بحكم القانون تنازا موجها عن طرق اإلثبات األخر  ،اذ أن أداءها من جانـب مـن
وجهت إليه تؤدي إلى كسب الدعو .198
 -194عبد الراززق السنهوري  ،مرجع سابق ،
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 -195نصــت الم ــادة )7/742م ــن ق ــانون البين ــات ال لســطيني عل ــى أن س اليم ــين المتمم ــة ه ــي الت ــي توجهــاا المحكم ــة م ــن تلق ــاء ن س ــها ألي م ــن
الخصمين لتبني على ذلل حكمها في موضوا الدعو أو قيمة ما تحكم به س

-196س -7ا يجــوز للمحكمــة أن توجــه غلــى المــدعي اليمــين المتممــة لتحديــد قيمــة المــدعى بــه إا إذا اســتحال تحديــد هــذه القيمــة بطريقــة أخــر ،
-5تحديد المحكمة في هذه الحالة حدا أقصى للقيمة التي يصدق فيها المدعي بيمينهسنصت المادة )748

-197تـن

المـادة  )7142مــن مجلـة األحكــام العدليـة علــى أنـه س ا يحلــف إا بطلـب الخصــم  ،ولكـن يحلــف مـن قبــل الحـاكم فــي أربعـة مواضــع

بال طلب .

 -198عباس العبودي  ،مرجع سابق ،
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فــاليمين الحاســمة تغنــي عــن تقــديم أدلــة اإلثبــات األخــر  ،بحيــث يلجــأ إليهــا الخصــم لتوجيههــا لخصــمه
ليحتكم لضميره ،وعليه يمكن تعريف اليمين الحاسمة بأنها :اليمين التي يوجهها أحد المتداعين لخصمه
ليحســم بهــا الن ـزاا .199فهــي يمــين يوجههــا الخصــم إلــى خصــمه إذا أعــوزه الــدليل المطلــوب ليحســم بهــا
الن ـزاا ،فهــي ليســت دلــيالً يقدمــه الخصــم علــى صــحة مــا يدعيــه وانمــا هــي وســيلة احتياطيــة يلجــأ إليهــا
الخصم محتكماً إلى ذمة خصمه وضميره  ،وهي وسيلة ا تخلو من المخـاطرة والمجازفـة ألن مـن وجـه
إليه اليمين إذا حلف خسر المدعي دعـواه  ،واذا لـم يـرد أن يؤديهـا فلـه أن ينكـل عنهـا وفـي هـذه الحـال
يخسر الدعو  ،كما أن له أن يردها على خصمه وفي هذه الحـال يكسـب أويخسـر هـذا األخيـر الـدعو
تبعاً الموقف الذي ردت إليه اليمين .200
هذا ويمثل توجيه اليمين الحاسمة تصرفاً قانونياً يعبر فيه الخصم عن إرادته في توجيه اليمين لالحتكام
إلى ضمير خصمه بما يتريب على ذلل من نتائج قانونية  ،ويتم هذا التصرف بهرادة من ـردة علـى نحـو
يجــوز لمــن يوجــه اليمــين إلــى خصــمه أن يرجــع عــن طلبــه فــي توجيههــا  ،ولك ـن قبــل أن يوافــق الخصــم
الذي وجهت إليه اليمين على حل ها

201

.

يمين عدم كذب اإلقرار
حيث أوردت مجلة ااحكام العدلية تعري اً ليمين عـدم كـذب اإلقـرار بأنهـاسإذا ادعـى المقـر أنـه كـاذب فـي
إق ارره فيحلف المقر له على عدم كـون المقـر كاذبـاً مـثال إذا أعطـى واحـد آخـر سـندا كتـب فيـه إنـي قـد
استقرضـت كـذا د ارهـم مـن فـالن ثـم قـال وان كنـت اعطيـت هـذا السـند لكننـي مـا قبضـت المبلـخ المـذكور
لحد اآن يحلف المقر له على عدم كون المقر كذباً في إق ارره هذا202س
ويتبين من هذا الن

أن يمـين عـدم كـذب اإلقـرار ت تـر

ار صـدر مـن المـدعى عليـه بورقـة أبرزهـا
إقـر اً

المــدعي ،ثــم تــم منازعــة مــن المــدعى عليــه فــي حقيقــة مــا دون فــي هــذه الورقــة  ،أي أنهــا ت تــر
المدعى عليه معترف بصدور الورقة منه أو مـن الشـخ
199

 -ن

المادة  )28من قانون البينات.

 -200م ل عواد القضاة  ،مرجع سابق  ،ص حة .574

 -201محمود الكيالني  ،مرجع سابق ،
 -202ن
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أن

المنسـوبة إليـه  ،ولكنـه منكـر أن مـا تضـمنته

الورقــة يطــابق حقيقــة الواقــع  .وهــذا أشــبه مــا يكونبالصــورية  .وبنــاء علــى ذلــل إذا أنكــر المــدعى عليــه
الورقة وثبـت بنتيجـة التـدقيق أن اإلمضـاء أو الخـتم يعـود لـه  ،فـال يجـوز اادعـاء بالكـذب فـي األقـرار ،
وحينئذ ا توجه إلى خصمه هذه اليمين

203

.

الفقرة الثانية :حجية اليمين وعالقة شهادة المدعي به
للتعــرف علــى العالقــة بــين اليمــين وشــهادة المــدعي وكيــف لهــا أن تس ـد مكــان تلــل الشــهادة يتوجــب أواً
معرفة القيمة الثبوتية لليمين على النحو التالي:
 حجية اليمين
اقتصار الحديث منذ البداية على أهم يمينين يملـل الخصـوم توجيههـا – اليمـين الحاسـمة و يمـين عـدم
كــذب اإلق ـرار -اقتصــر الحــديث هنــا عــن حجتهمــا فــي اإلثبــات ،حيــث إن اليمــين الحاســمة ويمــين عــدم
كذب اإلقرار كالهما يحسم النزاا حول الواقعة المراد الحلف عليهـا إا أن اليمـين الحاسـمة يـتم توجيههـا
في ل غياب الدليل أو عجز الخصم عن إثبات دعواه بشتى الطـرق فيحـتكم لليمـين وضـمير خصـمه،
أما يمين عدم كذب اإلقرار فبشترط وجود إقرار من الخصم واإلقرار يكون مكتوباً فال يمكـن أن يـدح
دليال كتابيا إا بالكتابة فال يجد المقر حال إا بتوجيه يمين لخصمه أن اإلقرار الذي بيده ليس كاذباً.
فهذا حلف اليمين من وجهت إليـه أو ردت عليـه حكـم لصـالحه ضـد خصـمه  ،ا بنـاء علـى يمينـه  ،بـل
لعجز خصمه عن إقامة الدليل على دعواه  .أمـا إذا نكـل عـن اليمـين  ،فـيحكم للمـدعي بـدعواه باعتبـار
أن النكول إقرار .لـذلل فـهن للنكـول حجيـة قاصـرة  .وفـي حالـة الحلـف تكـون للحكـم بـرد الـدعو حجيـة
قاصرة أيضا ،إذ ا يتصـور أن تكـون أقـو مـن حجيـة اإلقـرار  .والنكـول وحلـف اليمـين حجـة علـى مـن
وجهها وعلى خل ه ودائنيه  ،وا يتعد أثرها إلى غيرهما من الخصوم .

 -203عثمان تكروري  ،مرجع سابق ،

. 842
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نخل

من ذلل إلى أنـه إذا شـاب اليمـين الموجهـة إلـى أحـد الخصـوم بطـالن ا يمتـد أثـر الـبطالن إلـى

غيره ممن وجهت إليـه يمـين صـحيحة  .ولـيس لغيـر مـن وجهـت إليـه اليمـين الحاسـمة أن ينـازا فيهـا أو
يعتر

على توجيهها  .وكل ما للغير أن ا يحا بأثر هذه اليمين

204

.

 عالقة اليمين بشهادة المدعي لنفسه
فاليمين هي وسيلة يلجىء لها الخصم إلثبـات دعـواه عـن طريـق توجيـه يمـين لخصـمه فـهن حلـف خسـر
وان نكل كسب أو قد يردها في جميع األحوال كمـا بينـا اليمـين الحاسـمة تحسـم النـزاا وبالتـالي توجيههـا
ـر علــى مــن وجههــا إا أن عالقــة اليمــين بشــهادة المــدعي تنص ـب فــي نقطتــين األولــى :أن
يشــكل خطـ اً
توجيه اليمين يتي للخصم بيان ما لديه حول النقطة الموجه اليمين عنها وبالتالي ت ت مجااً لمن وجه
اليمين له أن يحسم النزاا ويكسب الدعو .
أما النقطة الثانية تتمحور حول أن الخصم قد يتعر

لحلف اليمـين مـرتين األولـى إذا مثـل كشـاهد فـي

دعواه والثانية إذا وجهت له اليمين أو ردت عليه ،فهل يجوز للشخ

أن يحلف اليمين مرتين؟

حيث إنه ا يجوز ألي من المدعي والمدعى عليه أن يطلب سماا شهادة اآخر ،ألن السماح للمدعي
باس ــتدعاء الم ــدعى علي ــه للش ــهادة يع ــر

الم ــدعى علي ــه لليم ــين مــرتين ،األول ــى عن ــد س ــماا ش ــهادته،

والثانيــة عنــد عجــز المــدعي عــن إثبــات دعـواه وطلــب توجيــه اليمــين الحاســمة للمــدعى عليــه ،ولــو كــان
المدعى عليه مق ار بادعاء المدعي لسلم بذلل في ائحته الجوابية ولما كان هنال حاجة للدعو أصـال،
ومــا دام المــدعى عليــه لــم يســلم بمــا ورد فــي ائحــة الــدعو  ،فــهن للمــدعي طلــب اســتجوابه ،وعنــد عجـزه
عــن إثبــات دع ـواه ا يكــون أمامــه ســو توجيــه اليمــين الحاســمة  .205لــذلل قــررت محكمــة التمييــز سإن
سماا شهادة المميز ضده المدعي) بعد القسم الذي ن ى تأجيره أو موافقته على تأجير الشقة واستالمه
األجرة ُي ْغني عن توجيه اليمين الحاسمة له

فيستخل

206

س.

من هذا الحكم أنه في حال مثول الخصم كشاهد فهـو يحلـف اليمـين وهـذا الحلـف يغنـي عـن

توجيه اليمين الحاسمة لعدم جواز حلف اليمين مرتين.

 -204عثمان التكروري  ،مرجع سابق ،

205

 -عثمان التكروري ،المرجع السابق،

.884/888
.742

-206تمييز اردني حقوق رقم )7549/95لسنة  7994وقد عدلت محكمـة التمييـز بهـذا الحكـم عمـا كانـت قـد قررتـه فـي حكـم سـابق بـهن س اليمـين
التي يحل ها الخصم ئاثناء تأديته الشهادة ا تقوم مقام اليمين الحاسمة المطلوب منه أن يحل ها س.تمييز حقوق رقم .7928 )759/82
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الخاتمة:
أدلــة اإلثبــات هـي الوســيلة القانونيــة إلثيــات الحــق ،فهــي مــن تــرج ك ـة أحــد المتخاصــمين علــى اآخــر
فمن يملل الدليل يملـل الحـق قانونيـاً فأدلـة اإلثبـات تلعـب دو اًر بـار اًز فـي الحيـاة العمليـة والن ريـة بالـذات
أمام القضاء فأساس عملها وأسباب حكمها تسند إلى ما استخلصه القاضي من األدلة التي يـتم تقـديمها
إليه وعرضه عليه.
والشهادة كأحد وسائل اإلثبات البارزة والتـي تلعـب دو اًر كبي اًرفـي إثبـات الوقـائع الماديـة تحديـداً ،ولهـا أثـر
بناءعلى ما يدليه الشهود مع انحصارها قليالً فـي
كبير في ترسيخ القناعة لد المحكمة إلصدار الحكم ً

الوقائع القانونية التي تغلب على إثباتها الكتابة إلمكانية تحضير دليل عند إبرام مثل تلل التصرفات إا
أن الشهود ا يغيبوا فـي مثـل هـذه الحـاات وانمـا يت ارجـع دورهـم قلـيالً فالشـهادة ذات حجـة مقيـدة تعتمـد
على قناعة القاضي فله أن يستبعدها أو يأخذ بها كلها أو بعضها وهذا ما استقرت عليه القواعد العامـة
في اإلثبات والشهادة ،فكمـا أن الشـهادة بوجـه عـام تخضـع لقناعـة القاضـي كـذلل األمـر بالنسـبة لشـهادة
المدعي مع ااحت ا بخصوصيتها .
فشــهادة المــدعي تنصــب بمثــول المــدعي أمــام الجهــة القضــائية كشــاهد يــؤدي اليمــين ومــن ثــم يــدلي بمــا
حــول دعـواه أو الــدعو التــي هــو فيهــا طــرف أصــلي أو ممثــل ألحــد الخصــوم سـواء كــان تمثــيالً قانونيـاً
كالولي والوصي أو قضائياً كالقيم أو ات اقياً كالوكيل.
وهذه الشهادة مح وفة بالمخاطر حيث إنها تتعار
يجوز لشخ

مع القواعد العامة في كل من اإلثبات والشهادة فال

اصـطناا دليـل لن سـه وعنـد مثـول الشـخ

شـاهداً فـي دعـو هـو طـرف فيهـا يكـون مـن

باب اصطناا الدليل كذلل القاعدة التي ت يد برد الشاهد حال كون شـهادته تجلـب لـه ن عـاً أو تـدفع عنـه
ـرر فمــا أقــو مــن مصــلحة خص ـم فــي دعــو ليــؤدي شــهادة تتعلــق بها؟فتغليــب المصــلحة لديــه أمــر
ضـ اً
مرج .
فشــهادة المــدعي لن ســه ا تنصــرف عــن كونهــا ادعــاء مجردايحتــا إلــى تأيي ـد بأدلــة تثبتهــا إذكانــت تل ـل
الشــهادة تتض ــمن أقـ ـواا ت ي ــد بح ــق للش ــاهد الخص ــم ل ــد خص ــمه أو أن تك ــون إقـ ـ ار اًر إذا تض ــمنت تل ــل
الشهادة أقواا ت يد بأن للخصم حقا لد الشاهد الخصم.
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فالحقيقــة أن شــهادة المــدعي ا تتوافــق والمنطــق القــانوني الســليم فكيــف لشــخ

أن يكــون شــاهداً لن ســه

هذا من جانب وا تتوافق مـع القواعـد العامـة لإلثبـات والمبـادئ المسـتقرة للشـهادة بوجـه عـام فـال جـدو
فيهـا طالمـا أنهــا فــي مضــمونها تعــد إمــا ادعــاءات تحتــا تأكيــدا بأدلــة أخــر أو أنهــا إقـرار وبالتــالي هــي
ليست شهادة بالمعنى الدقيق فالعبرة بالمعنى ليس الل .
النتائج :
وقد توللت الباحثة من خال ل هذه الدراسة إلى النتائج التالية :
 -7وجـود تبــاين بـين أحكــام خاصـة بالشــهادة بوجــه عـام وأحكــام متعلقـة بالــدعو متمثلـة بوجــود تنــاق
بــين شــروط اادعــاء وشــروط الشــهادة تجعــل مــن الجمــع بينهمــا يتنــافى والمنطــق القــانوني الســليم
فاشــتراط المصــلحة لقبــول الــدعو مــن جانــب واشــتراط انت ــاء تلــل المصــلحة فــي الشــاهد مــن جانــب
آخــر يجعــل التنــاق

واضــحاً وص ـريحاً بحيــث ا يمكــن لشــخ

أن يجمــع بــين انت ــاء المصــلحة

وتوافرها.
 -6إن ش ــهادة الم ــدعي ف ــي مض ــمونها إم ــا أن تك ــون ادع ــاءات تحت ــا إل ــى دلي ــل يس ــندها ح ــين يق ــول
ار بحـق للغيـر لديـه فحـين
لي عند فالن حـق فهـذه ليسـت شـهادة إنمـا ادعـاءأو تتضـمن إقـر ا

الشخ

يقول الشخ

في أثناء شهادته فـي دعـواه أن ل ـالن حقـا لـدي يكـون قـد أقـر بهـذا الحـق وهـذا إقـرار

وليست شهادة .
 -3شهادة المدعي ا تتوافق مع المبدأ القانوني المستقر الذي ي يد بعدم جواز الشخ

اصـطناا دليـل

لن سه .
 -1إن شهادة المدعي ا تتوافق مع القاعدة القانونية التي ت يد برد الشاهد حـال كـون شـهادته تجلـب لـه
ضرر .
ا
ن عاً أو تدفع عنه
 -5خلــو قــانون البينــات ال لســطيني مــن نـ

يتعلــق بشــهادة المــدعي سـواء يجيزهــا أو يمنعهــا وفــي ــل

القواعــد العامــة وبـالرجوا لمجلــة ااحكــام العدليــة التــي تطرقــت للموضــوا خلــق ارتباكـاً قانونيـاً حــول
تلل الشهادة .
 -2لم يكن موقف القضاء ال لسطيني مستق اًر حول شهادة المدعي يسبب التذبذب في التشريع بـين خلـو
الن

في قانون البينات ال لسطيني وورود نصو

إلــى ح ــين اســتقرار محكم ــة ال ــنق

في مجلة األحكام العدليـة تمنـع تلـل الشـهادة .

علــى حكمه ــا الص ــادر بتــاريخ  6171/71/5م ال ــذي ا يج ــوز
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للخصــم أن يكــون شــاهداً إا أن هــذا الحكــم لــم يجعــل مــن عــدم الجـواز مــن الن ــام العــام بــل اعتبـره
لصال الخصم وبالتالي يشترط ااعت ار

على الشهادة لردها.

 -1أن موقف محكمة التمييز األردنية كان أفضل من محكمة النق

ال لسطينية بحيث عد عـدم جـواز

كــون المــدعي شــاهداً مــن الن ــام العــام وا يتوقــف علــى اعت ـ ار

الخصــم ويمكــن للقاضــي رده مــن

تلقاء ن سه .
خصــمه ا يجعــل منهــا دلــيالً صــالحاً لبنــاء الحكــم

 -8ســماا المــدعي كشــاهد فــي حــال عــدم اعت ـ ار

وحدها وانما يرج استبعادها عند وزن البينة ألن تغلب المصلحة فيها يكون واضحاً وبار اًز.
 -9ا يوجد جدو حقيقية من وراء شهادة المدعي وذلل أنه في ل وجود لوائ دعو تعبر عما لد
الخصوم من أقوال وأدلة تثبت ما تتضمة تلل اللوائ ا مكان لشهادة المدعي لن سه .
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التوليات :
وبناء على ما تقدم تولي الباحثة بما يلي :
ً
 -7نقل مضمون ن
 -6إيراد ن

المادة  )7113من مجلة األحكام العدلية إلى قانون البينات ال لسطيني.

في مشروا القانون المدني ال لسطيني وفي حال تعديل قـانون البينـات ي يـد بشـكل واضـ

وصري باستبعاد الشهادة التي تنطوي على مصلحة بحيث تجلب ن ع للشاهد أو تدفع عنه ضرر.
 -3إيراد ن

في قانون البينات ال لسطيني ين م الشهادة ال ردية كما فعل المشرا األردني والعراقي.

 -1بيان م هوم واض لشهادة المدعي لن سه ووضع محدداته ومشتمالته.
 -5تطبيــق القواعــد العامــة ال ـواردة فــي مجلــة األحكــام العدليــة والتــي ت يــد بمنــع شــهادة المــدعي تحديــداً
وشهادة من له مصلحة بشكل عام إلى حين صدور تعديل لقانون البينات .
 -2ااســتناد إلــى المبــدأ المســتقر فــي قواعــد اإلثبــات حــول عــدم ج ـواز الشــخ

اصــطناا دليــل لن ســه

وتطبيقه على شهادة المدعي .
 -1توصى الباحثة محكمة النق
بخصو

ال لسطينية بالوصـول إلـى مـا وصـلت إليـه محكمـة التمييـز األردنيـة

شهادة المدعي باعتبارها مـن الن ـام العـام ويجـوز للمحكمـة ردهـا مـن تلقـاء ن سـها وذلـل

بااســتناد إلــى القواعــد العامــة والمــادة  )81مــن القــانون المــدني األردنــي  .بحيــث تســتند المحكمــة
ال لســطينية علــى نصــو

م ـواد مجلــة األحكــام العدليــة تحديــداً المــادة )7111و  )7113وبــذلل

تمنعها مع اعتبارها من الن ام العام .
 -8توصي الباحثة بعدم سماا المدعي كشاهد وذلل لعدم جدو مثل تلل الشهادة حيث يتم اسـتبعادها
عند وزن البينة ،إضافة إلى أن مثل هذا اإلجراء يطيل أمد المحاكمة ويعطـل التقاضـي دون جـدو
أو أثر يذكر.

19

قائمة الملادر والمراجع :
أ) الملادر:
 -7القرآن الكريم
 -6قانون البينات ال لسطيني رقم  )1لسنة.6117
 -3قانون البينات األردني رقم  )31لسنة  7956والمعدل رقم .)6115/72
 -1قانون البينات السوري .)359
 -5قانون اإلثبات العرقي  )711لسنة.7919
 -2قانون األثبات المصري  ) 65لسنة.7928
 -1قانون اإلثبات السوداني لسنة7991
 -8مجلة األحكام العدلية .
 -9القانون المدني األردني رقم  )13لسنة 7919وتعديالته .
 -71القانون المدني السوري رقم  )81لسنة. 7919
 -77القانون المدني العراقي لسنة رقم  )11لسنة . 7957
 -76قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ال لسطيني رقم  )6لسنة. 6117
 -73قانون أصول المحاكمات المدني األردني رقم  )61لسنة. 7988
 -71قانون المرافعات المصري رقم  )11لسنة.7919
ب) المراجع :
)7

أحمد نشأت ،6118،رسالة اإلثبات ،المجلد ااول ،عمان  ،دون دار نشر .

)6

أحمد نشأت ،6118 ،رسالة اإلثبات ،المجلد الثاني ،عمان  ،دون دار نشر .

)3

محمـ ــود محمـ ــد الكيالنـ ــي ،6173،قواعـ ــد اإلثبـ ــات وأحكـ ــام التن يـ ــذ ،عمـ ــان  ،دار الثقافـ ــة للنشـ ــر
والتوزيع.

)1

عصمت عبد المجيد بكر ،6176 ،أصول اإلثبات ،عمان ،أثراء لنشر والتوزيع .

)5

عباس العبودي ، 6177 ،قانون اإلثبات المدني ،عمان ،دار الثقافة لنشر والتوزيع .
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)2

م لـ ـ عـ ـواد القض ــاة ،6119 ،البين ــات ف ــي المـ ـواد المدني ــة والتجاري ــة ،عم ــان ،دار الثقاف ــة لنش ــر
والتوزيع .

)1

عباس العبودي ،7997 ،أحكام قانون ااثبات المدني العراقي ،بغداد ،دار الكتب والوثائق.

)8

عثمان التكروري ،6173 ،الكافي في شرح قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم  1لسنة
 ، 6117فلسطين ،دار ال كر.

)9

ياســر زبيــدات ،6171 ،شــرح قــانون البينــات ال لســطيني فــي المـواد المدنيــة والتجاريــة رقــم  1لســنة
 ،6117فلسطين ،دون دار نشر.

 )71اليــاس أبــو عيــد ،6115 ،ن ريــة األثبــات فــي اصــول المحاكمــات المدنيــة والجزائيــة ،الجــزء ااول،
القاهرة  ،مكتبة زين الحقوقية واادبية.
 )77الياس أبـو عيـد ،6115 ،ن ريـة األثبـات فـي اصـول المحاكمـات المدنيـة والجزائيـة ،الجـزء الثـاني،
بيروت ،مكتبة زين الحقوقية واادبية.
 )76الياس أبو عيـد ،6115 ،ن ريـة األثبـات فـي اصـول المحاكمـات المدنيـة والجزائيـة ،الجـزء الثالـث،
بيروت ،مكتبة زين الحقوقية واادبية.
 )73م ل ـ ع ـواد القضــاة ،6173 ،أصــول المحاكمــات المدنيــة والتن ــيم القضــائي ،عمــان ،دار الثقافــة
لنشر والتوزيع .
 )71محمــد محمــود الكيالنــي ،6172 ،أدارة الـدعو المــدني والتطبيقــات القضــائية ،عمــان ،دار الثقافــة
للنشر والتوزيع.
 )75نشــأت ااخــرس ،6176 ،شــرح قــانون أصــول المحاكمــات المدنيــة الــدعو وأج ـراءات التقاضــي،
عمان ،دار الثقافة لنشر والتوزيع.
 )72نشأت ااخرس ، 6171 ،شرح قانون أصول المحاكمـات المدنيـة التن ـيم القضـائي وااختصـا
والقضاء المستعجل ،عمان ،دار الثقافة لنشر والتوزيع .
 )71عثمان التكروري ، 6173 ،الكافي في شرح قـانون أصـول المحاكمـات المدنيـة والتجاريـة رقـم )6
لسنة  ،6117الجزء ااول ،الختصا

والدعو والخصومة ،فلسطين ،دار ال كر لنشر والتوزيع.

 )78سليم اللبناني ،6171 ،شرح المجلة ،الجزء ااول ،عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع.
 )79علي حيدر ،6175 ،شرح المجلة ،المجلد ااول ،عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع.
 )61علي حيدر ،6175 ،شرح المجلة ،المجلد الثاني ،عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع.
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 )67علي حيدر ،6175 ،شرح المجلة ،المجلد الثالث ،عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع.
 )66علي حيدر ،6175 ،شرح المجلة ،المجلد الرابع ،عمان ،دار الثقافة لنشر والتوزيع.
 )63عبد الـرازق السـنهوري ،7998 ،الوسـيط فـي شـرح القـانون المـدني الجديـد ،المجلـد ااول ،مصـادر
االتزام ،بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية .
 )61عبد الرازق السـنهوري ،7998 ،الوسـيط فـي شـرح القـانون المـدني الجديـد ،المجلـد الثـاني ،ااثبـات
وأثار االتزام ،بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية .
 )65عبـد الـرازق الســنهوري ،7998 ،الوسـيط فــي شــرح القــانون المــدني الجديــد ،المجلــد الســابع ،العقــود
الواردة عل العمل ،بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية.
 )62حسين الشمري ،6173 ،دور الشهادة في ااثبات المدني ،بيروت ،منشورات زين الحقوقية.
 )61بســام البطــون ،6171 ،الشــهادة فــي الشـريع ااســالمية ،د ارســة مقارنــة بالقــانون الوضــعي ،عمــان،
دار الثقافية للنشر والتوزيع.
 )68مصط ى فرحة ،6111 ،شهادة الشهود في المجلين الشهادي والمدني ،القاهرة  ،دار محمود .
 )69عبد الرحمن عبد القادر ،7997 ،موانع الشهادة في ال قه ااسالمي ،القاهرة ،دار النهضة العربية
لنشر والتوزيع .
س -الرسائل والبحوس الجامعية
 -7سعيد أبو فرحـة ،7929 ،الشـهادة كوسـيلة إثبـات فـي المـواد المدنيـة والتجاريـة ،فـي القـانون األردنـي
سدراسة مقارنةس الجامعة األردنية .
 -6محمد الرشيدي ،6177 ،الشهادة كوسيلة إثبات دراسة مقارنة بـين أحكـام الشـريعة والقـانون ،جامعـة
الشرق ااوسط.
 -3سعيد الحديدي ،6116 ،الشبهة الطارئة على الشهادة وأثرها على ااحكام سد ارسـة فقهيـة مقارنـة س،
جامعة آل البيت.
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