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 آثار إلزام الشخص بتقديم حمرر حتت يده
 دراسة مقارنة يف كل من القانون اليمين واملصري واألردني

 امللخص

3 

فإن أهمية موضوع البحث املوسوم بـ" آثار إلزام الشخص بتقديم حمرر   

حتت يده" ترجع إىل كون إلزام الشخص بتقديم حمرر حتت يده يعد 

ادها: "أن على املدعي البينة مبثابة استثناء من قاعدة يف اإلثبات مف

واليمني على من أنكر" وهو استثناء على قاعدة " ال جيرب الشخص على 

تقديم دليل ضد نفسه" اليت تقابلها قاعدة " ال جيوز أن يصطنع الشخص 

 . دليال لنفسه

هم  أمام احملكمة واألصل أن املعين باإلثبات هم اخلصوم، واملعين باحلضور

 احنصارعلى  ءاستثنان هذا املوضوع يف جزء منه يعد اخلصوم أيضا؛ إال أ

آثار اخلصومة على أطرافها؛ حيث أجازت كثري من القوانني إلزام 

الشخص؛ وإن كان من غري أطراف اخلصومة بتقديم حمرر حتت يده، أو 

عرضه على اخلصوم أو احملكمة، أو إدخاله يف خصومة جملرد تقديم حمرر 

 حبيازته.

تلك  ترتب عليها آثار فما هي-بطبيعة احلال-تلك االستثناءات

سواء كانت آثار ترتتب على توافر  هذا البحث؛؟ هذا هو حمور اآلثار

 شروط وحاالت إلزام الشخص بتقديم حمرر حتت يده، أو أثار احلكم بناء

طلب اخلصم أو بناء على قرار احملكمة من تلقاء نفسها، وسواء كان  على

كخصم أو كحائز للمحرر)مبثابة  أو كان مدخاًل الشخص خصمًا

 شاهد(.
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 مقدمة
تبع هديه إىل يوم اوالصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، ومن  رب العاملني احلمد هلل

 أما بعد   الدين.

فإن أهمية موضوع البحث املوسوم بـ" آثار إلزام الشخص بتقديم حمرر حتت يده" ترجع إىل كون إلزام 

يده يعد مبثابة استثناء من قاعدة يف اإلثبات مفادها: "أن على املدعي البينة  الشخص بتقديم حمرر حتت

واليمني على من أنكر" وهو استثناء على قاعدة " ال جيرب الشخص على تقديم دليل ضد نفسه" اليت تقابلها 

 .(1)قاعدة " ال جيوز أن يصطنع الشخص دليال لنفسه

هم اخلصوم أيضا؛ إال أن هذا املوضوع  أمام احملكمة ملعين باحلضورواألصل أن املعين باإلثبات هم اخلصوم، وا

آثار اخلصومة على أطرافها؛ حيث أجازت كثري من القوانني إلزام  احنصارعلى  ءاستثنايف جزء منه يعد 

الشخص؛ وإن كان من غري أطراف اخلصومة بتقديم حمرر حتت يده، أو عرضه على اخلصوم أو احملكمة، أو 

 خصومة جملرد تقديم حمرر حبيازته.إدخاله يف 

سواء  هذا البحث؛؟ هذا هو حمور تلك اآلثار ترتب عليها آثار فما هي-بطبيعة احلال-تلك االستثناءات

 على كانت آثار ترتتب على توافر شروط وحاالت إلزام الشخص بتقديم حمرر حتت يده، أو أثار احلكم بناء

تلقاء نفسها، وسواء كان الشخص خصما أو كان مدخال طلب اخلصم أو بناء على قرار احملكمة من 

 كخصم أو كحائز للمحرر)مبثابة شاهد(.

 

                                                           
حيث جاء يف حكم هلا: "ذلك أن البني من االطالع على حكم الشعبة]شعبة االستئناف[ حمل  اليمنية أكدت على ذلك احملكمة العليا -1

ره الطعن بالنقض جند أنه قد قضى يف الفقرة / الثانية منه بإلزام املستأنف )الطاعن حاليًا( بدفع الدين "الثابت بذمته" مبلغ وقد

( ريال وحبسب االطالع على ما جاء حبيثيات حكمها فقد استندت الشعبة يف ثبوت هذا املبلغ كدين يف ذمة الطاعن إىل 06.006.8.6.8)

( ريال مدعيًا فيها إن هذا املبلغ هو 8..06.006م موجهة إىل الطاعن يطالبه فيها بدفع مبلغ )81/88/1881مذكرة صادرة من البنك بتاريخ 

ن تلك املذكرة ليست إال عبارة عن حمرر عريف صادر من املدعي وهو البنك املطعون ضده حاليًا ال يصلح إلثبات ما إرصيد .. وحيث إمجالي ال

ن يدعيه البنك نفسه ضد الطاعن إذ ال جيوز للخصم أن يستند يف إثبات ما يدعيه لنفسه إىل دليل من صنع يده وبقول آخر فإن اخلصم ليس له أ

فسه لنفسه كدليل يف مواجهة غريه ومن ثم فإن استناد الشعبة إىل هذا احملرر " تكليف الوفاء " للقول بثبوت هذا املبلغ كدين يف حيتج بعمل ن

نه صريح ذمة الطاعن يكون أمرًا غري مقبول شرعًا أو قانونًا خاصة وأن هذا احملرر ال يوجد بشأنه مصادقة من الطاعن على ما جاء فيه أو إقرار م

ي كما ال يفيد ذلك جمرد التوقيع عليه من الطاعن ، األمر الذي يضحى معه نعي الطاعن يف حمله يف هذا اخلصوص" حكـــــــــــــــــم جتار بذلك

، احملكمة اليمنية العليا ؛ مركز م عن الدائرة التجارية هيئة )ب(.188/./.8هـ املوافق:8210/ربيع اآلخر/80؛ صادر بتاريخ:02..1رقم 

 م..188املوافق -هـ8210ومات ؛ األرشيف االلكرتوني؛ القرارات الصادرة عام املعل
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 سبب اختيار املوضوع:
من هذه الدراسة؛ وأملي أن -خاصة املكتبة اليمنية-وما دفعين لبحث هذا املوضوع هو خلو املكتبة القانونية

 ميأل هذا البحث الفراغ القائم يف هذا اجلانب. 

للقضاة واحملامني واألكادمييني، واملستشارين القانونيني، والباحثني  يكون هذا البحث عونًا كما آمل أن

 والطالب، وكل املهتمني باجلوانب القانونية.

 الصعوبات التي واجهت الباحث:
 وتتمثل الصعوبات اليت واجهت الباحث يف اآلتي:

عربية، فقد مت البحث والتحري، فلم نعثر على ندرة املراجع اخلاصة يف هذا املوضوع على مستوى املكتبة ال

من املوضوع ويف نطاق ضيق، أو  ًاحبث مماثل يف اليمن ومصر واألردن إال ما وجدناه من مؤلفات تناولت جزء

 كتب عامة يف املرافعات واإلثبات.

-6002ات )نه مل يتم تصنيف أحكام احملكمة العليا يف اليمن إال ألربع سنوإندرة األحكام اليمنية حيث 

 هذا البحث ما متكنا من احلصول عليه وله عالقة باملوضوع. أثناء(، وقد أدرجنا يف 6002

 الكهرباء يف صنعاء لساعات طويلة.  انطفاء

 نطاق البحث والدراسة:

املوضوع يف قوانني ثالثة  دراسةأما نطاق البحث من حيث القوانني موضع الدراسة فقد اقتصر الباحث على 

ن اليمين، والقانون املصري، والقانون األردني؛ مع الرتكيز على قوانني املرافعات وأصول هي: القانو

احملاكمات، وقوانني اإلثبات والبينات، أما نطاق الدراسة من حيث املوضوع فقد متحورت حول اآلثار املرتتبة 

اإلطالة اليت حتول دون على إلزام الشخص بتقديم حمرر حتت يده، ومت البعد عن الشروط واإلجراءات خشية 

نشر البحث )كونه حبثا حمكما(، أما نطاق البحث من حيث األشخاص فقد تناولت الدراسة آثار إلزام 

 اخلصم وإلزام الغري؛ سواء كان هذا الغري مدخال كخصم أو جمرد حائز للمحرر.

 منهج البحث:
ملقارن؛ أي وصف ما هو قائم يف القوانني ومنهجية البحث املتبعة يف هذه الدراسة هو األخذ باملنهج الوصفي ا

، وعرض اآلراء الفقهية يف هذ الشأن والتعليق عليها؛ بغرض اخلروج اموضع الدراسة ومقارنتها ببعضها بعض

 بأفضل النتائج.
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 تساؤالت البحث:
 ومن خالل البحث حناول اإلجابة على التساؤالت التالية:

 ت إلزام الشخص بتقديم حمرر حتت يده؟ما هي اآلثار املرتتبة على توفر شروط وحاال
 ما هي اآلثار املرتتبة على قرار احملكمة بإلزام الشخص بتقديم حمرر حتت يده؟

 ماهي اآلثار املرتتبة على إدخال الغري يف اخلصومة لتقديم حمرر حتت يده؟
ض احملرر املوجود لدى ربع ما هي دعوى العرض وما عالقتها باملوضوع؟ وما هي األثار املرتتبة على قرار احملكمة

 حائزه؟
 ما هي اآلثار املرتتبة على تقديم احملرر؟ أو االمتناع عن تقدميه؟ 

 تقسيمات البحث:

 :تيةالسابقة من خالل املباحث اآل التساؤالت نوستتم اإلجابة ع

  .ملرتتبة على تقديم الطلب من اخلصم إللزام اخلصم اآلخر بتقديم حمرر حتت يدهاآلثار ااملبحث األول 

 .اآلثار املرتتبة على الفصل يف الطلب من اخلصم إللزام خصمه بتقديم حمرر حتت يدهاملبحث الثاني 

 . إلزام الغري بتقديم حمرر حتت يدهاملبحث الثالث 

 . دعوى العرضاملبحث الرابع 

 . آثار تقديم احملرر املطلوب وآثار حلف اليمني، وتقديم صورة احملرر من طالب احملرراملبحث اخلامس 

 

 

 

 

 

 

 املبحث األول 
 .بتقديم حمرر حتت يده خصمهاآلثار املرتتبة على تقديم الطلب من اخلصم إللزام 
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 متهيد وتقسيم:

 د مسلكني إما أن تستجيب له، أوأن تتخذ أح -إزاء طلب إلزام الشخص بتقديم حمرر حتت يده- لمحكمةل

فإذا  ترفضه، فاالستجابة مرهونة بتوافر شروط الطلب ، والرفض مرتبط بانتفائها، أو عدم استكماهلا. أن

بتقديم حمرر حتت يده؛ فإنه يرتتب على احملكمة بادئ  أو الغري تقدم خصم إىل احملكمة بطلب إلزام خصمه

نى هذا وجوب التأكد من كون الطلب قد توافرت له الشروط املقررة األمر البت يف قبول الطلب أو رده، ومع

 .(1)قانونا، وأنه قد قدم على الوجه املعني يف القانون حبيث أصبحت احملكمة مكلفة بالبت يف الطلب

، فإن كان غري (2)الطلب إىل احملكمة يف صيغة صرحية جازمة تدل على تصميم مقدم الطلب قدموجيب أن ي

 :أتيحكم حملكمة النقض املصرية ما ي ويف هذا جاء يف (3)أال تلتفت إليه ذلك فللمحكمة

تقرير احملكمة إلزام اخلصم بتقديم ورقة معينة تكون حتت يده يعترب من إجراءات اإلثبات التى جيوز  -6"

 .(4)مرافعات أن تعدل عنها بشرط أن تبني سبب هذا العدول" 521للمحكمة طبقا للمادة 

الفصل يف طلب إلزام اخلصم بتقديم أية ورقة منتجة يف الدعوى تكون حتت  " يأتير هلا ما آخ وجاء يف حكم

 .(5)يده باعتباره متعلقًا بأوجه اإلثبات مرتوك لتقدير قاضى  املوضوع

فيقدم الطلب إىل احملكمة املنظورة أمامها الدعوى، أو بإثباته يف حمضر اجللسة، وال مانع من أن يقدم الطلب 

لية )أي دون أن تكون هناك دعوى منظورة؛ شأنه يف ذلك شأن دعوى حتقيق اخلطوط أو دعوى بصفة أص

 .(6)التزوير األصلية

إال أنه ال يصح تقديم الطلب إىل اخلبري املنتدب؛ فهو غري معين به، وإن كان مكلفا بتقديم تقرير متعلق 

                                                           
 .8.؛ دار اإلسراء؛ عمان؛ ص1..8مجال مدغمش؛ طلب إلزام اخلصم بتقديم حمرر حتت يده؛  -1

 ...2؛ مطبعة السعادة؛ القاهرة؛ ص8..8؛ .؛ ط8سليمان مرقس ؛ الوايف يف شرح القانون املدني؛ ج -2

. وقد جاء فيه أنه إذا كان الطاعن مل يقدم أمام حمكمة النقض ما 8802م؛ طعن رقم 8.08/./.1صري بتاريخ نقض مدني م -3

 يثبت متسكه متسكا جازما يقرع مسع حمكمة املوضوع بوجوب تقديم السندات اإلذنية )موضوع الدين املنفذ به( فإن النعي على احلكم مبخالفة

م، 1888-8.28؛ موسوعة النقض املدني؛ أحكام حمكمة النقض املصرية، الدائرة املدنية، لى غري أساسالقانون واإلخالل حبق الدفاع يكون ع

 إعداد: سعيد حممود الديب احملامي.

، موسوعة النقض املدني؛ أحكام حمكمة النقض 2..8-1- 18جلسة  -ق  .1لسنة  180الطعن رقم  الفقرة الثانية من-4

 م، إعداد: سعيد حممود الديب احملامي.1888-8.28املصرية، الدائرة املدنية، 

، موسوعة النقض املدني؛ أحكام حمكمة النقض 8.00-.  -28قضائية جلسة     21لسنة   018الطعن رقم الفقرة الرابعة من  -5

 م، إعداد: سعيد حممود الديب احملامي.1888-8.28املصرية، الدائرة املدنية، 

 .88.سليمان مرقس؛ مرجع سابق؛ ص -6
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طلب إلزام اخلصم بتقديم ورقة حتت يده حمكمة النقض املصرية أن  تبالدعوى املرفوعة، وتطبيقا لذلك قرر

 .(1)يقدم إىل احملكمة اليت تنظر الدعوى و ال خيتص به اخلبري املنتدب فيها

 :الل ثالثة مطالب على النحو اآلتي وسيتم تناول هذا املبحث من خ

 املطلب األول

 حمرر حتت يده بتقديم استجابة احملكمة لطلب إلزام اخلصم

 يصح قبول الطلب الذي يقدمه اخلصم إىل قاضي األمور املستعجلة إللزام خصمه أو جتدر اإلشارة إىل أنه ال

الغري بتقديم حمرر حتت يده، ألن هذا الطلب هو طلب موضوعي؛ فينبغي أن يقدم إىل قاضي املوضوع ، وال 

اج األمر ينسجم مع طبيعة القضاء املستعجل؛ حيث جيب أن تراعي يف الطلب املوضوعي قواعد اإلثبات ، وحيت

عند إنكار املطلوب وجود احملرر لديه، ومل يقدم الطالب دليال كافيا، وقد إىل حبث املوضوع من قبل احملكمة 

 (2)يصل األمر إىل توجيه اليمني إىل اخلصم األصلي أو املدخل، وهذا كله ال تتسع له والية القضاء املستعجل

إللزام خصمه بتقديم حمرر حتت يده أن يسلك  قرار احملكمة بتلبية طلب اخلصم ويقتضي احلصول على

أو صاف احملرر الذي  -5 اآلتي: لطلب وبياناته املتمثلة يفلالطالب مسلكا يستويف فيه الشروط الالزمة 

بيان الواقعة اليت يستدل بها عليه  -3بيان حمتوى هذا احملرر بقدر ما ميكن من التفصيل  -6يتمسك به 

وجه إلزام خصمه بتقديم  -1يد وجود احملرر لدى خصمه أو حتت تصرفه. الدالئل والظروف اليت تؤ -4

 . (3)احملرر واحلكم مبوجبه

فيجب أن يذكر نوع الورقة املطلوب تقدميها، أهي ورقة عرفية أم رمسية، سندا موقعا أم خطابا أو برقية أو 

وبوجه خاص احلقوق وااللتزامات دفرتا جتاريا أو خصوصيا،...إخل، وتاريخ هذه الورقة وموضوعها أو مضمونها 

ها، ومصدر هذه احلقوق وااللتزامات، أي الواقعة القانونية اليت يستدل عليها بالورقة املطلوب فيالثابتة 

                                                           
ما يلي: " طلب إلزام اخلصم بتقديم ورقة حتت يده يقدم إىل احملكمة اليت تنظر الدعوى و ال خيتص به اخلبري  احلكم حيث جاء يف -1

من قانون  1.2املنتدب فيها. و على تلك احملكمة إذا ما قدم إليها أن تقبله أو ترفضه حسب تقديرها لدالئله و مربراته املنصوص عليها يف املادة 

رافعات فإذا كانت حمكمة االستئناف قد رفضت ذلك الطلب على أساس أنه مل يطلب من اخلبري مع أنه منها و من حمكمة أول درجة و حجبت امل

-88-0..8ق ، جلسة  22لسنة  222نفسها بذلك عن حبث مربراته فإنها تكون قد أخطأت فى القانون و شاب حكمها القصور" الطعن رقم 

10 

؛ مشار إليه يف مجال مدغمش؛ مرجع سابق؛ 188؛ القاهرة؛ ص0..8؛ .، وآخرون؛ قضاء األمور املستعجلة؛ طحممد علي راتب -2

 .8.ص

 .10صالح الدين الناهي؛ الوجيز يف مبادئ اإلثبات والبينات؛ عمان؛ ص -3
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تقدميها والدالئل والظروف اليت تؤيد وجود هذه الورقة حتت يد اخلصم ، ووجه تعلقها بالدعوى األصلية ، 

. ومن أمثلة احملررات (1)طلب تقديم الورقة املذكورة بصفة أصلية وجه املصلحة يفووكونها منتجة فيها 

اليت ميكن أن يطلب اخلصم إلزام خصمه بتقدميها مستند ملكية املشرتي لتعطيله لصاحل الشافع يف دعوى 

 .(2)الشفعة

 إلزام خصمه بتقديم حمرر حتت يده ؛ إذا استطاع أن يثبت وجودبفعلى احملكمة أن تستجيب لطلب اخلصم 

نها أاحملرر لدى اخلصم اآلخر، وتستجيب احملكمة أيضا حال إقرار املطلوب منه بوجود احملرر حبوزته ، كما 

تتخذ ذات املسلك إذا سكت من طلب منه تقديم احملرر، وبالتالي عليها أن تلزمه بتقدميه يف احلال أو يف 

( من قانون اإلثبات 551) ته املادة، وهذا ما قرر(3)املوعد الذي حتدده حسب مالبسات كل قضية على حدة

 هل يشرتط توفر نصاب لقيمة االلتزام الثابت باحملرر؟  (4)اليمين

ال يشرتط يف احملرر املطلوب تقدميه أن يكون لاللتزام الثابت به سقف معلوم أو نصاب حمدد، كما هو األمر 

حجم االلتزام الوارد به صغريا كان أم يف احملرر العريف املعد لإلثبات، بل جيوز طلب تقديم حمرر مهما كان 

 كبريا، ويف هذا جاء يف حكم حملكمة النقض املصرية ما يلي: 

 .(5)مل يشرتط القانون نصابًا لقيمة االلتزام الثابت بالورقة اليت جييز للخصم إلزام خصمه بتقدميها" -6"

 

 

 المطلب الثاني 

 عدم استجابة المحكمة للطلب
                                                           

 .88.سليمان مرقس ؛ مرجع سابق؛ ص -1

؛ الذي قضى بأن على  املدعى  تئنايف املطعون فيه وإقرار احلكم االبتدائي: " نقض احلكم االسيف اليمن  جاء يف حكم للمحكمة العليا -2

م؛ صادر بتاريخ .188لعام 1.820 الدائرة املدنية اهليئة )أ( رقم  عليه إيصال أصل بصرية الشراء لتعطيلها حلساب الشافع" حـكــــــــــــــــــم

 -هـ8210ليا ؛ مركز املعلومات ؛ األرشيف االلكرتوني؛ القرارات الصادرة عام ، احملكمة اليمنية العم.1/81/188هـ املوافق 81/88/8210

 م..188املوافق 

 .10صالح الدين الناهي؛ مرجع سابق؛ ص -3

 .( إثبات مصري12، واملادة )( من قانون البينات األردني11( من قانون اإلثبات العراقي، واملادة )2.)تقابلها املادة  -4

، موسوعة النقض املدني؛ أحكام حمكمة النقض املصرية، الدائرة املدنية، 8.00-88- 11ق جلسة  2.لسنة  .8.0الطعن رقم  -5

 م، إعداد: سعيد حممود الديب احملامي.8.28-1888
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؛ مبعنى عدم  رفضهإلزام اخلصم بتقديم حمرر حتت يده؛ فإن على احملكمة إذا مل تتوفر شروط طلب 

 ولكي تتم ؛(1)( من قانون اإلثبات اليمين554-556االستجابة هلذا الطلب، طبقا لنصوص املواد )

 أن تتوفر الشروط التالية: جيب االستجابة لطلب اخلصم إللزام اخلصم اآلخر بتقديم حمرر

ت اليت أجاز القانون طلب إلزام اخلصم بتقديم حمرر حتت يده طبقا لنص املادة أن تتوفر حالة من احلاال

 ، وهي مذكورة على سبيل احلصر.(2)( إثبات ميين556)

 .أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي حمرر منتج يف الدعوى 

 .وأن يكون ذلك احملرر حتت يــد اخلصم اآلخر 

  وأن يبني يف هذا الطلب ما يأتي :ـ 

 رر الذي يعنيه . أوصاف احمل 

  .فحوى احملرر بقدر ما ميكن من التفصيل 

  .الواقعة اليت يستدل به عليها 

  .الدالئل والظروف اليت تؤيد انه حتت يد اخلصم 

 . وجه إلزام اخلصم بتقدميه 
 .(3)( إثبات ميين554فإذا مل تتوفر هذه الشروط فال يقبل طلب إلزام اخلصم بتقديم احملرر عمال باملادة )

بناء على ذلك يتعني عند عرض الطلب على احملكمة أن تبت يف قبوله أو رده بعد فحص ما إذا كان احملرر و

، وما إذا كان يصلح يف الدعوى األصلية املنظورة أم ال، وما إذا كانت الشروط األخرى قد توفرت أم ال امنتج

ب إلزام اخلصم بتقديم حمرر حتت يده. دليال إلثبات حق أم ال، فعدم توفر الشروط يرتتب عليه عدم قبول طل

 .(4)وقد سارت على ذلك حمكمة النقض املصرية

                                                           
 ( من قانون البينات األردني.18-18( من قانون اإلثبات املصري، واملادتني )11-18تقابلها املواد ) -1

 .( إثبات مصري18، واملادة )( بينات أردني18إثبات عراقي، واملادة )( 2.تقابلها املادة ) -2

( من قانون اإلثبات املصري، ومل يكن 11تقابلها املادة )كما يلي: "ال يقبل الطلب إذا مل تراع فيه أحكام املادتني السابقتني." ها  ونص -3

 هلا مقابل يف قانون البينات األردني.

للخصم أن يطلب إلزام خصمه  0..8لسنة  .1( من قانون اإلثبات رقم 18ما أجازته املادة )  -لي: "حيث جاء يف حكم هلا ما ي -4

من هذا القانون من بيان  18بتقديم أي حمرر منتج يف الدعوى يكون حتت يده فى األحوال الثالثة الواردة فى تلك املادة مشروط مبا أوجبته املادة 

والواقعة اليت يستدل بها عليه والدالئل والظروف اليت تفيد أنه حتت يد اخلصم  -در ما ميكن من التفصيل أوصاف احملرر الذي يعنيه وفحواه بق

 1880من ذات القانون على أنه ال يقبل الطلب إذا مل تراع فيه أحكام املادتني السابقتني" الطعن رقم  11ونصت املادة  -ووجه إلزامه بتقدميه 
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وإذا تبني للمحكمة أن احملرر املطلوب تقدميه غري منتج يف الدعوى فال يعيب عليها إن هي أغفلت طلب اخلصم 

 .(1)ايف أحكام هل ةإلزام خصمه بتقديم ذلك احملرر، وقد أكدت هذا املعنى حمكمة النقض املصري

 

 

 

 المطلب الثالث 

 إغفال المحكمة الرد على الطلب
لدى املطلوب، كون هذا الواجب أثرا إجرائيا يرتتب  وجودجيب على احملكمة أن تفصل يف طلب تقديم احملرر امل

                                                                                                                                                               
من قانون اإلثبات  18بني املشرع يف املادة -8، وجاء يف حكم آخر حملكمة النقض املصريةا ما يلي: ".8.0-88- .1جلسة  -ق  1.لسنة 

 كيفية تقديم طلب إلزام اخلصم بتقديم احملررات املوجودة حتت يده ووصف احملرر الذي يعينه وفحواه والواقعة اليت يستدل عليها والدالئل

ه إلزام اخلصم بتقدميه. ملا كان ذلك، وكان طلب الطاعن األول يف مذكرة دفاعه قد خلت من هذه والظروف اليت تؤيد أنه حتت يد اخلصم ووج

حمل  البيانات القانونية، بل مل يطلب صراحة إلزام الشركة املطعون ضدها األولي بتقدميه، وال يكفي يف هذا الصدد جمرد اإلشارة إلي املستند

كمة وتلتزم بالفصل فيه، وبيان رفضها له هو الذي يقدم إليها يف صيغة صرحية جازمة تدل علي النزاع، إذ الطلب الذي يعد مطروحا علي احمل

 .8.08-.- .1ق جلسة  20لسنة  8802تصميم صاحبه" الطعن رقم 

ون منتجًا إذا كان  يشرتط الستجابة حمكمة املوضوع لطلب اخلصم إلزام بتقديم حمرر حتت يده أن يك -1ما يلي:   أحد األحكام جاء يف -1

يف الدعوى باعتبار أن ذلك يدخل يف نطاق السلطة التقديرية لقاضي املوضوع ، ملا كان ذلك ، وكان الثابت من صحيفة الدعوى املبتدأة أن 

شفي املقدمني املطعون ضده األول قد أسس طلبه بإلزام الطاعن باملبلغ املطالب به علي أنه ميثل رصيده للتسهيالت املصرفية املمنوحة له وفقًا لك

رعة سداده وكان األخري قد أسس صحيفة استئنافه للحكم الصادر ضده من حمكمة أول درجة سمنه إلي جانب اإلنذار الرمسي املوجه للطاعن 

ه والقضاء برفض الدعوى علي قوله بأن الدين حمل النزاع يدخل ضمن مبالغ قام بسدادها خصمًا من قيمة شيك صادر منه ءوطلب إلغا -

دوالر أمريكي ارتد لعدم سداده ، فاستجابت حمكمة االستئناف علي أثره إلي ندب خبري  8.8888وب علي بنك " ايرتنج كرست " مببلغ مسح

أودع تقريره الذي أكد فيه أن عالقة الطاعن باملطعون ضده قد اقتصرت علي منحه تسهيالت مصرفية لسداد قيمة الشيك السابق ذكره وآخر 

ر أمريكي وهو ما أقر به الطاعن يف حماضر أعمال اخلبري واعتد به احلكم املطعون فيه يف تكييفه حلقيقة هذه العالقة فإن دوال 888888مببلغ 

 متسك الطاعن بتعييب احلكم املطعون فيه إذ مل يستجب إلي طلبه وإلزام املطعون ضده األول بتقديم عقود التسهيالت االئتمانية قد ورد غري

وجاء يف حكم آخر هلا ما نصه:  .1881-88 -11قضائية جلسة    ..لسنة   .20.الطعن رقم   " م موجبًا لعدم قبولهحمل من قضاء احلك

أنها جتيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي حمرر  0..8لسنة  .2من قانون اإلثبات الصادر بالقانون رقم  18مؤدى نص املادة -8"

من ذات القانون أن يبني يف الطلب الدالئل والظروف  18وافرت إحدى احلاالت الواردة فيها، كما أوجبت املادة منتج يف الدعوى يكون حتت يده إذا ت

املوضوع اليت تؤيد وجود احملرر حتت يد اخلصم، واملقرر يف قضاء هذه احملكمة أن الفصل يف الطلب باعتباره متعلقًا بأوجه اإلثبات مرتوك لقاضى 

 يفله عدم جديته كما أن تقدير الدالئل واملربرات اليت جتيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فله أن يرفضه إذا تبني 

-88- 11ق جلسة  2.لسنة  .8.0الدعوى تكون حتت يده هو أمر موضوعي يتعلق بتقدير األدلة مما يستقل به قاضى املوضوع" الطعن رقم 

 م، إعداد: سعيد حممود الديب احملامي.1888-8.28كمة النقض املصرية، الدائرة املدنية، ، موسوعة النقض املدني؛ أحكام حم8.00
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، أما إذا (1)على تقديم الطلب الفصل فيه أيا كانت النتيجة اليت توصلت إليه احملكمة سواء بقبوله أو برفضه

لت احملكمة هذا الطلب فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور، وقد أكدت ذلك احملكمة العليا اليمنية، فإن جتاه

أن إغفال احملكمة  الدفوع اجلوهرية املتعلقة باحملرر ) كشوف  احملكمة العليا من املبادئ اليت استقرت عليها

، يل تقاعسها عن أداء واجبها، ويعد جتاهل احملكمة هلذا الطلب من قب(2)حساب( يعرض حكمها للنقض

قا هلذا حكمت حمكمة النقض املصرية ي، وتطبويعرض حكمها للنقض كونه مشوبا بالقصور يف التسبيب

ن متسكا يف مذكرتهما املقدمة حملكمة االستئناف بأن املصعد مل يبدأ تشغيله إال يف ابقوهلا: إذا كان الطاعن

ت األجرة منذ بدء اإلجيار؛ إال أن احملكمة مل تعرض هلذا الطلب .... وطلبا تكليف املطعون عليه تقديم إيصاال

مع أنه يعترب من إجراءات اإلثبات ويتعني على احملكمة إذا قدم إليها أن تقبله أو ترفضه حسب تقديرها 

 ( من قانون اإلثبات فإن هي أغفلته ومل ترد عليه وانتهت بغري60للدالئل ومربراته املنصوص عليها يف املادة )

أن تذكر سببا لذلك بتأييد احلكم االبتدائي القاضي بإلزام الطاعن بفرق أجرة استعمال املصعد ابتداء من 

. ولذلك فإن إغفال احملكمة على طلب اإللزام هذا قصور يستوجب (3).... فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور

 .  (4)نقض احلكم
 

  املبحث الثاني
 طلب من اخلصم إللزام خصمه بتقديم حمرر حتت يدهاآلثار املرتتبة على الفصل يف ال

                                                           
 .2.8؛ دار الفكر العربي؛ القاهرة؛ ص8.02حممد حممود إبراهيم؛ النظرية العامة للطلبات العارضة؛  -1

م واملقدم إليها يف جلسة 1888/.لشهر حيث جاء يف حكم هلا: "ذلك أن حمكمة أول درجة وإن كانت قد تعرضت لكشف حساب البنك  -2

م من البنك بناًء على إلزام احملكمة له بتقدميه بعد أن فتحت باب املرافعة ألهمية كشف حساب هذا الشهر إال أنها أهملت دفاعًا 28/2/1881

م واملبني مبستندات دفاعه 1888لعام  والرصيد النهائي= =م1888/لعام .جوهريًا متثل يف أدلة الطاعن املتعلقة بهذا املستند كشف حساب شهر 

لتلك  ]التجارية االستئنافية[ ( وهما مكمالن لكشف حساب البنك سالف الذكر وإذ مل تتعرض حمكمة أول درجة ومن بعدها الشعبة..0رقم )

؛ صادر 1.0.1ــــــــم جتاري املستندات مما يعيب احلكم املطعون فيه بالقصور يف التسبيب مما يستوجب نقضه يف هذا اخلصوص". حكـــــــــ

، احملكمة اليمنية العليا ؛ مركز املعلومات ؛ األرشيف م ؛ عن الدائرة التجارية هيئة )ب( .2/188/.8هـ املوافق:8210/ربيع أول/80بتاريخ:

 م..188املوافق  -هـ8210االلكرتوني؛ القرارات الصادرة عام 

، موسوعة النقض 82.2ق. ص22س .08الطعن رقم  -8ج10السنة  -لفينجمموعة املكتب ا -8.00 -. -0نقض مدني جلسة  -3

 م، إعداد: سعيد حممود الديب احملامي.1888-8.28املدني؛ أحكام حمكمة النقض املصرية، الدائرة املدنية، 

 ، موسوعة النقض0.2ق. ص.2س .81الطعن رقم  -1ع12السنة  -جمموعة املكتب الفين -8.01 -. -82نقض مدني جلسة  -4

 م، إعداد: سعيد حممود الديب احملامي.1888-8.28املدني؛ أحكام حمكمة النقض املصرية، الدائرة املدنية، 
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 أ.د/  عبد الكريم محمد عبد الرحمن الطير آثار إلزام الشخص بتقديم محرر تحت يده

 نتناول بالدراسة عدة فروض تبعا لظروف كل حالة على النحو اآلتي:

 المطلب األول 

 اآلثار المترتبة على قرار المحكمة في ضوء إقرار المطلوب بوجود المحرر لديه

ة املوضوع يف امليعاد احملدد، ولكن قد ال ال تثور أية مشكلة لو امتثل اخلصم املطالب بتقديم احملرر أمام حمكم

تسري األمور على هذا النحو؛ فقد يرفض اخلصم املطالب بتقديم احملرر بعد إقراره بأنه حتت يده، فإذا أثبت 

الطالب طلبه، ثم أقر خصمه بأن احملرر يف حيازته أمرت احملكمة بتقديم احملرر يف احلال، إذا كان ذلك 

وإظهار احلقيقة، أو يف أقرب موعد حتدده إذا تبني هلا أن تنفيذ هذا الطلب حيتاج إىل  ملصلحة العدالة مناسبًا

 .(1)بعض الوقت ألسباب تراها احملكمة، وهي مسألة موضوعية ختتلف وفقا لظروف كل حالة على حدة

  المطلب الثاني

 اآلثار المترتبة على قرار المحكمة في ضوء إنكار المطلوب وجود المحرر لديه

ا أنكر اخلصم وجود احملرر يف حوزته ، ومل يقدم طالب احملرر إثباتا كافيا بوجوده لدى خصمه؛ فعلى إذ

احملكمة حتليف املنكر: بأن احملرر املطلوب ال وجود له، وأنه ال يعلم بوجوده، وأنه مل خيفه، ومل يهمل البحث 

 .(2)ن اإلثبات اليمين( من قانو551عنه ليحرم خصمه من االستدالل به؛ طبقا لنص املادة )

ذلك هو الفرض األول املتمثل يف عجز طالب احملرر من إثبات وجوده لدى اخلصم املطالب بتقدميه، لكن 

الفرض الثاني أن اخلصم طالب تقديم احملرر أثبت وجوده لدى خصمه، واقتنعت احملكمة بذلك، ومل يقم 

أن للخصم احلق يف إثبات مضمونه بأي طريق من  املكلف بتقدميه يف الوقت الذي حددته احملكمة، فالنتيجة

طرق اإلثبات، وجيوز للمحكمة أن حتمل املمتنع مصروفات ذلك اإلثبات، مهما كانت نتيجة الفصل يف 

، لكن القانون اليمين قرر ( من قانون اإلثبات العراقي12. وهو ما نصت عليه املادة )(3)الدعوى بشكل عام

صم املمتنع عن تقديم احملرر، إذا كان مشرتكا بني اخلصمني، ومل يقدم عقوبة خيانة األمانة على اخل

                                                           
 .8.؛ دار النهضة العربية؛ القاهرة؛ ص.188أمحد صدقي حممود؛ طلب إلزام اخلصم بتقديم حمرر حتت يده؛  -1

اخلصم بان احملرر يف حيازته أو سكت أمرت احملكمة بتقديم احملرر يف احلال  ( على اآلتي: "إذا اثبت الطالب طلبه واقر.88حيث نصت املادة ) -2

وانه ال  أو يف اقرب موعد حتدده وإذا أنكر اخلصم ومل يقدم الطالب إثباتًا كافيا لصحة الطلب وجب أن حيلف املنكر ميينا بان احملرر ال وجود له

( بينات 11( إثبات عراقي، واملادة )2.عنه ليحرم خصمه من االستدالل به." وتقابلها املادة )يعلم وجوده وال مكانه وانه مل خيفه أو مل يهمل البحث 

  ( من قانون اإلثبات املصري.12، واملادة )أردني

 .10مرجع سابق؛ ص صالح الدين الناهي؛ -3



 

.8 
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 أ.د/  عبد الكريم محمد عبد الرحمن الطير آثار إلزام الشخص بتقديم محرر تحت يده

 ( إثبات ميين. 552، وهو ما نصت عليه املادة )مقبواًل املطلوب عذرًا

كذلك احلال يف حال عجز طالب احملرر عن إثبات وجوده لدى خصمه، ومبوجب هذا العجز يتم توجيه 

( 551وهذا األثر متفق عليه يف القوانني حمل الدراسة؛ املادة ) اليمني إىل اخلصم املطالب بتقديم احملرر،

فإذا نكل هذا األخري عن حلف اليمني كان للخصم  ،1إثبات ميين، واملواد اليت تقابلها يف القوانني املذكورة

طالب احملرر أن يثبت مضمونه بأي طريق من طرق اإلثبات، وجيوز للمحكمة أن حتمل اخلصم الناكل عن 

 . (2)مني مصروفات ذلك اإلثباتحلف الي

يف حال عجز طالب احملرر عن اإلثبات ونكول  -موضع الدراسة -تشريعاتالإىل جانب هذه النتيجة تتجه 

املطلوب بتقدميه: أن يتم األخذ مبضمون صورة احملرر اليت قدمها طالب احملرر واعتبار الصورة مطابقة 

( بينات 63( إثبات مصري، واملادة )64ميين، اليت تقابلها املادة ) ( إثبات551، وهو ما نصت عليه املادة )ألصلها

 .أردني

  المطلب الثالث

 اآلثار المترتبة على قرار المحكمة في ضوء إثبات الطالب وجود المحرر لدى المطلوب منه

 احلال أو يف إذا أثبت الطالب طلبه أو أقر اخلصم بأن احملرر يف حيازته أو سكت أمرت احملكمة بتقديم احملرر يف

 .(3)( من قانون اإلثبات اليمين551موعد حتدده؛ وهذا ما نصت عليه املادة )

بإيراد النتيجة املذكورة )أمر احملكمة للخصم املطلوب بتقديم احملرر املطلوب( التزاما مبا  (4)سار بعض الفقه

 ليق.ورد يف النص املذكور والنصوص املقابلة دون إيراد شيء من التفصيل أو التع

؛ عمال (5)إال أن البعض اآلخر أكد على مراعاة القواعد املوضوعية يف اإلثبات عند السري يف إجراءات اإلثبات

 امللغي )كونها األصل التارخيي هلذا النص(. املصري للقانون ية مبا ورد يف املذكرة التفسري

                                                           
  ( إثبات مصري.12( بينات أردني، واملادة )11املادة ) -1

 .10ابق ؛ صاملرجع الس صالح الدين الناهي؛ -2

 .( من قانون البينات األردني11، واملادة )( من قانون اإلثبات املصري12تقابلها املادة ) -3

إقامة الدليل  ، سيد أمحد حممود؛882؛ دار اجلامعة اجلديدة ؛ إسكندرية؛ ص.188أنور سلطان؛ قواعد اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية؛  -4

؛ عمان؛ 2..8، مفلح عواد القضاة؛ البينات يف املواد املدنية والتجارية؛ 0.؛ دار أبو اجملد للطباعة؛ القاهرة؛ ص.188؛ 8أمام القضاء املدني؛ ط

 .880ص

 8.0؛ منشأة املعارف؛ إسكندرية؛ ص2أمحد أبو الوفا؛ التعليق على نصوص قانون اإلثبات؛ ط -5
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واآلراء الفقهية؛ فال بد من التفصيل  ولنا مالحظة أن اإلجياز يف النصوص القانونية مطلوب، خبالف الشروح ،

 فيها وإن كان يسريا؛ فالنص السابق حباجة إىل ذلك.

فالنص ورد بعبارة )إذا أثبت الطالب طلبه وأقر اخلصم(، فقد أتي النص بأمرين وجود أحدهما يغين عن 

إذ أثبت الطالب قوم مقام حرف العطف )أو(؛ مبعنى أنه ي ( الواوحرف العطف )اآلخر، فمن وجهة نظرنا أن 

 طلبه أو أقر اخلصم بأن احملرر يف حيازته؛ فإنه يتم كذا وكذا.

حيث أن سري الطلب أمام احملكمة أن الطالب يقدم طلبه إىل احملكمة ملتزما بالشروط والضوابط اليت نص 

ة التالية يوجه اخلطوو، (1)اليت أجاز فيها القانون تقديم مثل هذا الطلب االتعليها القانون، وأن يكون من احل

الطلب إىل املطلوب وهو يف هذا يسلك أحد مسلكني: إما أن يقر بوجود احملرر لديه، أو أنه ينكر وجوده لديه أو 

 حبيازته.

 إثبات وجوده لدى املطلوب.عبء  فإذا أقر املطلوب بوجود احملرر لديه فقد أعفى املدعي طالب تقديم احملرر

 ىل الطالب بأن يقدم الدليل على وجود احملرر حبيازة الطرف اآلخر.أما إذا أنكر فيتم توجيه السؤال إ

فإذا حصل اإلقرار من املطلوب، أو أنكر وأثبت الطالب وجود احملرر لدى املطلوب تتحقق النتيجة اليت قررها 

ذ هذا النص؛ أال وهي إلزام اخلصم بتقديم احملرر يف احلال أو يف موعد حتدده احملكمة؛ إذا تبني هلا أن تنفي

إذا أثبت الطالب وجود احملرر مفاده:  سؤال يثاروهنا  (2)الطلب حيتاج إىل بعض الوقت ألسباب تراها احملكمة

تقديم احملرر، أم أن األمر يبقى يف نطاق سلطتها  ًاحبيازة املطلوب منه فهل على احملكمة أن تصدر أمر

 التقديرية؟

( 14جمال األمور اجلوازية حسب تفسريهم لنص املادة )أن تقدير احملكمة لألمر يقع ضمن  (3)يرى البعض

 .(4)( إثبات ميين551من قانون اإلثبات العراقي اليت تقابلها املادة )

ومع تسليم أصحاب الرأي املشار إليه بأن صيغة اإللزام واضحة يف هذه املادة بقوهلا "أمرت احملكمة" فإنا 

                                                           
 .881مجال مدغمش؛ مرجع سابق؛ ص -1

 .00ابق؛ صأمحد صدقي حممود؛ مرجع س -2

، وما 888، وما بعدها، و مجال مدغمش؛ مرجع سابق؛ ص818؛ جامعة بغداد؛ بغداد؛ ص8..8آدم وهيب النداوي؛ املوجز يف قانون اإلثبات؛  -3

 بعدها.

يف اقرب موعد  حيث جاء فيها:" إذا اثبت الطالب طلبه واقر اخلصم بان احملرر يف حيازته أو سكت أمرت احملكمة بتقديم احملرر يف احلال أو 4

 ( من قانون البينات األردني.11حتدده" وتقابلها املادة )
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ر مما حيتمل؛ مبعنى أن على احملكمة أن تأمر بتقديم خنالفهم فيما ذهبوا إليه كي ال حنمل النص أكث

احملرر إذا توفر فعل الشرط بأحد األمور املذكورة وهي: إقرار املطلوب أو سكوته أو أثبات الطالب وجود احملرر 

 يف أن تأمر به أو ال تأمر به. ًالدى املطلوب، مبعنى آخر أن األمر إلزامي على احملكمة وليس جوازي

يم احملرر يعترب من إجراءات اإلثبات؛ ال يعترب يف حد ذاته حكما قطعيا ، وال حيوز حجية األمر واألمر بتقد

املقضي، ومن ثم جيوز العدول عنه بعد إصداره، وقبل تنفيذه؛ وإذا كانت احملكمة قد أمرت بتقديم احملرر ومت 

أن هناك من األدلة ما هو أقوى من احملرر  تنفيذ هذا األمر فلها أال تتقيد بالنتيجة اليت أدى إليها إذا تبني هلا

 .(1)املطلوب ، أو مت تقديم ما ينقضه من األدلة األخرى

 المطلب الرابع 

 أثر امتناع الخصم عن تقديم محرر تحت يده

إذا قضت احملكمة بإلزام اخلصم بتقديم احملرر املطلوب فاستجاب لذلك انتهى األمر؛ أما إذا حكمت بذلك 

امتنع عن تقديم احملرر املطلوب فقد اخذ املشرع اليمين حبكم خالف فيه كثري من  ومل يستجب؛ حبيث

التشريعات العربية؛ حبيث يرتتب على امتناع اخلصم عن تقديم احملرر احملكوم بتقدميه أن حيبس اخلصم 

( 60انون رقم )( من قانون اإلثبات اليمين املعدلة بالق551املمتنع حتى يقدم ذلك احملرر، عمال باملادة رقم )

م؛ وهذا احلكم ال يستقيم إال إذا قد أقر اخلصم بوجود احملرر لديه أو أن خصمه قد أثبت وجوده 5222لسنة 

 لديه.

قد قدم طالب  كان أما القانون املصري والقوانني اليت حذت حذوه فالنتيجة أو األثر خيتلف حسب ما إذا

م صورة منه ولكنه أدىل ببيانات تتعلق بشكل احملرر أو أو مل يقد -وهي احلالة األوىل -احملرر صورة منه

 وهي احلالة الثانية.  -مبضمونه

قد نهجت  -غري القانون اليمين -ن كان قد قدم صورة من احملرر فالتشريعات العربية إففي احلالة األوىل 

املقدمة تعد مبثابة أصل  ؛ فالقانون املصري جعل األثر أن الصورة(2)منهجني يف األثر املرتتب على هذه املسألة

احملرر ويعمل بها كدليل إثبات، وهذا يعين أن األمر وجوبي على احملكمة وهو ما يوحي به النص؛ حبيث جيب 

( من قانون اإلثبات 64على احملكمة األخذ بقول الطالب فيما يتعلق حبقيقة احملرر، وهو ما نصت عليه املادة )

                                                           
 ..88سابق؛ صالرجع املمجال مدغمش؛  -1

 .818؛ منشورات احلليب احلقوقية؛ القاهرة؛ ص.188حممد حسن قاسم؛ قانون اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية؛  -2
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 أ.د/  عبد الكريم محمد عبد الرحمن الطير آثار إلزام الشخص بتقديم محرر تحت يده

 . 1املصري

بناني فاألمر جوازي للمحكمة، فلها أن تعترب الصورة املقدمة من الطالب صحيحة أما الوضع يف القانون الل

( من 602مطابقة ألصلها؛ حبيث تعدها دليل إثبات معترب، أو ال تعدها كذلك، وهذا حسب حكم املادة )

 .(2)قانون أصول احملاكمات املدنية

قديم حمرر حتت يده بناء على إقرار احملكوم حكمت بإلزام اخلصم بتإذا أما احلالة الثانية؛ وهي أن احملكمة 

عليه أو إثبات من خصمه، ومع ذلك امتنع احملكوم عليه عن تقديم احملرر املطلوب، وأن الطالب مل يقدم صورة 

لذلك احملرر؛ فاألثر املرتتب جواز األخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل احملرر أو مبضمونه، وهذا األثر وارد 

فللمحكمة أن تأخذ بتلك األقوال أو ال تأخذ بها على أن  -عدا القانون اليمين -لعربيةيف التشريعات ا

 . (3)( إثبات مصري64تبني أسباب ذلك يف حكمها، وهذا ما نصت عليه املادة )

ويالحظ أن التشريعات العربية فرقت يف اجلزاء املرتتب على وجود صور احملرر املطلوب من عدمه؛ فأوجبت 

احملرر، لكنها أجازت األخذ بقول الطالب؛ ففي احلالة األوىل األمر وجوبي على القاضي، ويف  العمل بصورة

 الثانية جوازي حسب ما يقدره من ظروف كل حالة على حدة.

وقد توحي النصوص يف القوانني العربية موضع الدراسة )عدا القانون اليمين( أن يف احلالة الثانية ختيري 

ول الطالب فيما يتعلق بشكل احملرر أو مبوضوعة، )أي بأحدهما( إال أن حرف العطف حملكمة يف أن تأخذ بقا

 )أو( ال يفهم منه التخيري بقدر ما يفيد التعداد، وجواز اجلمع بني األمرين.

املشرع املصري، واملشرع األردني ومن حذا حذوهما بأن يعدل النص ويستبدل  توصيةب (4)نا نؤيد القولإوعليه ف

)و( بـ )أو( لتصبح العبارة كاآلتي: " فإن مل يكن خصمه قد قدم صورة احملرر جاز األخذ بقوله  حرف العطف

 فيما يتعلق بشكله ومبضمونه" 

 مىت يعد اخلصم املطالب ممتنعا عن تقديم احملرر؟
بأن  يعد اخلصم املطالب بتقديم احملرر ممتنعا عن تقدميه إذا أمرته احملكمة بتقدميه يف احلال بعد إقراره

                                                           
  ردني.( بينات أ12املادة ) -أيضا -وهو ما نصت عليه -1

ونصها على النحو التالي: "إذا مل يقدم اخلصم الورقة يف املوعد املعني أو امتنع عن حلف اليمني جاز للمحكمة أن تأخذ بقول املستدعي  -2

 وبالصورة اليت أبرزها".

 ( من قانون أصول احملاكمات املدنية اللبناني..18وتقابلها املادة ) -3

 ..88مجال مدغمش؛ مرجع سابق؛ ص -4
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احملرر يف حيازته، ومل يفعل رغم إمكانية تقدميه يف ذات اجللسة؛ كما لو أبرز اخلصم احملرر املطالب بتقدميه 

يف ذات اجللسة، غري منكر لوجوده حتت يده وأنه مستعد لتقدميه يف احلال؛ إال أن هذا الفرض نادر احلدوث يف 

احملرر أو الستخراج صورة رمسية من اجلهة املنوط الواقع، وقد يطلب اخلصم منحه أجال ليتمكن من تقديم 

أن جتيبه لذلك، أو ترفض طلب التأجيل متى تبني هلا أنه غري  -يف كل األحوال -بها ذلك، وللمحكمة

 .(1)جدي، ومل يقصد به إال عرقلة سري اخلصومة نكاية خبصمه

ع بسبب منطقي تقبله احملكمة، كما لو وال يعد اخلصم املطلوب ممتنعا عن تقديم احملرر؛ إذا برر هذا االمتنا

لكنه غري موجود داخل الدولة، أو أن لديه  آخر ض الوقت إلحضار احملرر ألنه مودع لدى شخصعطلب إمهاله ب

 ؛ كأن يشتمل احملرر على أسرار عائليه.(2)مانع مشروع من تقديم احملرر

تقدميه، كحدوث حريق، أو زلزال أو  كذلك تعد القوة القاهرة سببا لعدم تقديم اخلصم للمحرر املطلوب

 أو غري ذلك من األسباب اليت ال دخل إلرادة اخلصم املطالب بتقديم احملرر بها. أو نهب، سيول،

 المطلب الخامس 

 اآلثار المترتبة على قرار المحكمة في ضوء عجز الطالب إثبات وجود المحرر لدى خصمه

يف جزئها الثاني: " ... وإذا أنكر اخلصم ومل يقدم الطالب  (3)( من قانون اإلثبات اليمين551نصت املادة )

إثباتًا كافيا لصحة الطلب وجب أن حيلف املنكر ميينا بان احملرر ال وجود له وانه ال يعلم وجوده وال مكانه 

 وانه مل خيفه أو مل يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من االستدالل به."

ه تكمن عند عدم قدرة املدعي على إثبات وجود احملرر لدى املدعى فنالحظ أن احلاجة إىل حلف املدعى علي

 عليه، حبيث يقوي عجز املدعي يف اإلثبات إنكار املدعى عليه.

على دعواه فموقف املدعى عليه ال خيلو  فإذا ادعى املدعي وجود احملرر لدى املدعى عليه ومل يقدم املدعي دلياًل

 من ثالثة فروض:

 املدعى عليه بوجود احملرر حبيازتهالفرض األول : إقرار 

 الفرض الثاني: إنكار املدعى عليه بوجود احملرر حبيازته

                                                           
 ..0أمحد صدقي حممود؛ مرجع سابق؛ ص -1

 ..0سابق؛ صالرجع املأمحد صدقي حممود؛  -2

 ( من قانون البينات األردني.11تقابلها املادة ) -3
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 الفرض الثالث: سكوت املدعى عليه ؛ أي أنه مل يقر بوجود احملرر حبيازته، ومل ينكر وجود احملرر لديه.

 بشيء من التفصيل على النحو التالي: مهااأحك وهذه االفرتاضات الثالثة نورد

: يف الفرض األول )إقرار املدعى عليه( يرتتب عليه أن تلزمه احملكمة بتقديم احملرر حاال أو يف موعد حتدده، أوال

فإذا مل يقدم احملرر يف املوعد الذي حددته احملكمة وجب اعتبار الصورة اليت قدمها املدعي مطابقة لألصل، 

 واملصري اختلفت على اجتاهني:وإذا مل يكن املدعي قد قدم صورة فموقف التشريعني اليمين 

عن  الطالب بتقديم احملرر مل يقدم صورة له، وعجز خصمهطالب إلزام  اخلصم فاملشرع اليمين قرر يف حال أن

تقدميه بعد إقراره؛ فإن للمحكمة حبسه حتى يسلم  عن لدى خصمه، وامتناع املطلوب منه احملرر إثبات وجود

 احملرر.

عن إثبات  الطالب بتقديم احملرر وعجز خصمهطالب إلزام  اخلصم  حال أنأما املشرع املصري فقد قرر يف

وجود احملرر وامتناع املطلوب منه تقدميه، ومل يكن املدعي )طالب احملرر( قد قدم صورة فيجوز األخذ بقوله 

مني ملن فيما يتعلق بشكل احملرر أو موضوعه يف حال إن مل يكن قد قدم صورة للمحرر، وال حاجة ألن توجه الي

 أقر) وهو املدعى عليه(.

( قد عاجل املوضوع جتاه املدعى عليه باختاذه 64وهنا نالحظ يف هذا الفرض أن موقف املشرع املصري يف املادة )

موقفا سلبيا؛ بأن امتنع عن تقديم احملرر املدعى به بعد إقراره بوجوده؛ يف حال أن املدعي مل يقدم صورة 

قوله فيما يتعلق بشكل احملرر أو موضوعه، ومقتضى هذا أن إقرار املدعى عليه للمحرر، فقد أجازت األخذ ب

 منصب على شكل احملرر أو موضوعه.

أما إذا كان إقراره على وجود احملرر لديه فحسب فاحلكم مبوجب الصورة املقدمة من املدعي يعد من قبيل 

ملدعى عليه، والصورة املقدمة من الدعي مبثابة احلكم بالقرائن ، وليس اإلقرار باعتبار أن املشرع جعل إقرار ا

 قرائن على صحة هذه الصورة، ومطابقتها لألصل.

وملا كان املدعي مل يقدم من جانبه صورة احملرر، وكان مؤدى ذلك أنه جيوز للمحكمة أن تأخذ أو ال تأخذ 

، وتطبقا هلذا (1)سبيل اإللزام مبا قاله املدعي ؛ فاألمر جوازي للمحكمة يف هذه احلالة وليس واجبا عليها على

                                                           
 .2.8حممد حممود إبراهيم؛ مرجع سابق؛ ص -1
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 .(1)حكمت حمكمة النقض املصرية بذلك

ثانيا: يف الفرض الثاني يف هذه املسألة املتمثل يف إنكار املدعى عليه وجود احملرر حبوزته، ومل يكن املدعي قادرا 

ات ميين، واملادة ( إثب551على إثبات ذلك ، ومل يكن قد قدم صورة للمحرر؛ فاحلكم هنا حسب ما قررته املادة )

( إثبات مصري أن توجه اليمني إىل املدعى عليه املنكر، فإذا نكل املدعى عليه عن اليمني، ومل يقدم احملرر 63)

( إثبات ميين اليت تقضي حببس املدعى عليه حتى يسلم املستند أو 551يف املوعد احملدد فيطبق حكم املادة )

 حيلف.

( من قانون اإلثبات حبل آخر وهو جواز األخذ بقول الطالب فيما 64ادة )ويف هذا أخذ املشرع املصري يف امل

يتعلق بشكل احملرر وموضوعه عند عدم تقديم احملرر من قبل املدعى عليه وامتناعه عن حلف اليمني، كونه 

 .(2)منكرا حال عجز املدعي عن اإلثبات، ومل يقدم صورة للمحرر املدعى به

خيالف املنطق القانوني؛ حسب نص  يف هذا الصدد مسلكًا -ن التشريعاتوغريه م -فسلك املشرع املصري

عند توفر االفرتاضات السابقة؛ حيث يتم احلكم على املدعى عليه مبضمون احملرر وشكله  (3)( إثبات64املادة )

املخالفة بدون دليل يقدمه املدعي ، وبدون إقرار من املدعى عليه ، وبدون قرينة يقدمها املدعي، وهذا هو وجه 

 للمنطق القانوني.

( 64غري ذلك فعليه تعديل نص املادة ) -والنصوص العربية املماثلة -فإذا كان املقصود يف النص املصري

 إثبات املذكورة آنفا.

ثالثا: يف الفرض الثالث: حال ادعاء املدعي الذي يطلب إلزام خصمه تقديم حمرر حتت يده، ومل يقدم دليال 

وقف املدعى عليه سلبيا بسكوته )أي مل يقر ومل ينكر( فالتفسري األقرب هلذا السكوت هو على دعواه، ويكون م

 اإلنكار؛ فيأخذ حكم السكوت حكم اإلنكار يف الفرض السابق، ويوجه إىل النص االنتقادات ذاتها.

لوب قرينة ( مصري قد جعلت من سكوت املط63/5( إثبات ميين اليت تقابلها املادة )551وإن كان نص املادة )

على إقراره، وهذا يتنافى مع القاعدة األصولية اليت تقول: " األصل براءة الذمة"، ويتنافى مع قاعدة أخرى 

                                                           
موسوعة  ،82.8ق . ص28س 122الطعن رقم  -2ع80السنة  -جمموعة املكتب الفين -م...8 -.-82نقض مدني جلسةة  -1
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 إال بوجود قرينة ، وهو ما مل يتوفر هنا. (1)مضمونها: "ال ينسب لساكت قول"

  المطلب السادس

وامتناع المطلوب  اآلثار المترتبة على قرار المحكمة في ضوء عجز الطالب عن اإلثبات

 عن الحلف

يف جزئها الثاني: " ... وإذا أنكر اخلصم ومل يقدم الطالب  (2)( من قانون اإلثبات اليمين551حسب نص املادة )

إثباتًا كافيا لصحة الطلب وجب أن حيلف املنكر ميينا بان احملرر ال وجود له وانه ال يعلم وجوده وال مكانه 

 حث عنه ليحرم خصمه من االستدالل به."وانه مل خيفه أو مل يهمل الب

ما أن حيلف اليمني املذكورة؛ فوفقا إلو تأملنا مسلك املطلوب يف مسألة توجيه اليمني فمسلكه أحد أمرين: 

 .  (3)لقواعد اإلثبات يتعني على احملكمة أن تصدر قرارها برفض الطلب؛ حيث ينتهي الطلب عند هذا احلد

ر حلف اليمني عند عجز الطالب عن إثبات ما يدعيه، وهو بهذه اليمني يعزز صدق فنالحظ أن املشرع ألزم املنك

، وقنوع املدعي بأدائها، وهو بهذا يطبق القاعدة الشرعية يف اإلثبات )أن اليمني على من (4)إنكار املدعى عليه

 (5)، اليت أصلها قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم: "شاهداك أو ميينه"أنكر(

الثاني من قبل املطلوب وهو امتناعه عن حلف اليمني؛ فيعد ممتنعا عن حلف اليمني املوجهة إليه أما املسلك 

من احملكمة لتكملة الدليل الناقص يف اخلصومة إذا رفض احللف بالصيغة اليت توجهها له احملكمة، أو إذا 

لف يغين عن احلكم بإلزامه امتنع عن احللف دون إبداء أية أسباب، يف مثل هذه احلالة فإن امتناعه عن احل

 .(6)بتقديم احملرر ويعترب مبثابة امتناع عن تقدميه؛ حسبما يري بعض الفقه

وحملكمة املوضوع أن تفسر هذا االمتناع ملصلحة طالب تقديم احملرر، وبالتالي تطبق اجلزاءات اليت يقررها 
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إىل أوجه اخلالف بني قانون اإلثبات  ، ويف هذا حنيل القارئ(1)( من قانون اإلثبات اليمين551نص املادة )

 .(2)اليمين وقانون اإلثبات املصري ومن سار على منواله يف هذه املسالة

 املبحث الثالث 
 إلزام الغري بتقديم حمرر حتت يده

 متهيد وتقسيم :

اؤمتن قد ميتنع الغري عن تقديم احملرر الذي طلب تقدميه أحد اخلصوم إليه مباشرة؛ إما ألن هذا الغري قد 

عليه من قبلهما معا ال يستطيع تسليمه إىل أحدهما دون رضا اآلخر، وأما ألنه مشرتك بينه وبني أحد 

 اخلصمني، فال يقبل التخلي عنه هلذا األخري.

رتبه املشرع للخصم صاحب املصلحة يف أن يتقدم بطلب إىل احملكمة اليت  يهذا االمتناع يرتتب عليه أثر قانون

ئم بينه وبني خصمه يف أن يطلب منها يف أي حالة كانت عليها الدعوى، ولو أمام حمكمة تنظر النزاع القا

 . (3)االستئناف أن تأذن له يف إدخال ذلك الغري إللزامه بتقديم احملرر املوجود حتت يده
 م حمرر حتت يده قد حيدث بناء على اختصامه سواء بناء على طلب أحد اخلصوم أو بناءيوإلزام الغري بتقد

على أمر احملكمة من تلقاء نفسها، وقد يتم إلزامه بتقديم حمرر حتت يده أو حبيازته دون حاجة إلدخاله 

ن احملرر حتت يده على أخصما جديدا يف الدعوى، ولكن كونه شاهدا ) كأمني املنطقة أو كاتب التوثيق( أو 

مانة( أو العهدة )كموظف سبيل الوديعة )كوجود احملرر يف خزانة بنك، أو لدى شخص على سبيل األ

 األرشيف يف أي إدارة حكومية أو غري حكومية(.

وستتم دراسة هذا املبحث من خالل ثالثة مطالب؛ نتناول يف املطلب األول مفهوم اختصام الغري ومدى األخذ 

ده، ويف به، ويف املطلب الثاني اآلثار املرتتبة على تقديم الطلب من اخلصم بإلزام الغري بتقديم حمرر حتت ي

املطلب الثالث اآلثار املرتتبة على الفصل يف الطلب من اخلصم إللزام الغري بتقديم حمرر حتت يده؛ كل 

 :املطالب التالية على النحو اآلتيذلك سيتم السري فيه يف 

 
                                                           

 ( من قانون اإلثبات املصري.12تقابلها املادة ) -1

 من هذا البحث.املطلب الرابع من املبحث الثاني انظر  -2

 .88.مرجع سابق ؛ القاهرة؛ صالوايف؛ ليمان مرقس؛ س -3
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 المطلب األول 

 مفهوم اختصام الغير ومدى األخذ به

 معنى اختصام الغري:

إجبار شخص على الدخول يف خصومة مل يكن طرفا فيها بناء على أمر  إدخال الغري يف اخلصومة: يقصد به

احملكمة ملصلحة العدالة أو إلظهار احلقيقة، ويف كل األحوال يلزم بتقديم احملرر الذي حتت يده )أو 

 حبيازته(.

 مدى األخذ مببدأ اختصام الغري: 

 (1)معايب -بناء على طلب اخلصومسواء كان بناء على أمر احملكمة أو  -لوحظ على نظام اختصام الغري

 منها: 

 -العيب األول: إن اختصام الغري جيرب الشخص على الدخول يف خصومة يف وقت غري مناسب له؛ فقد يري

 إرجاء تقديم دعواه حتى يستكمل أدلته. -أن من مصلحته

د يكون مدعى عليه، ويرد على هذا أنه ليس بالضرورة أن يكون املدخل مدعيا، بأن يطلب شيئا لنفسه، ولكن ق

وبالتالي ال يستلزم األمر البحث عن مصلحة املدخل، ولكن ما جيب البحث عنه هو توافر شروط الدعوى فيمن 

طلب إدخال الغري، أو البحث عن املربرات اليت استلزمها القانون املتمثلة يف مصلحة العدالة، أو إظهار 

 احلقيقة.

خيل مببدأ حياد  -(2)كما يرى البعض -بناء على أمر احملكمة  العيب الثاني: أن إدخال الغري يف خصومة

 القاضي؛ إذ ال يصح أن يكون القاضي مدعيا.

منفعة لنفسه؛ حتى نقول أنه قد  -بصدد إدخال طرف ثالث )الغري( -ويرد على هذا أن القاضي ال يطلب

تجلي احلقيقة عن طريق أصبح مدعيا، أو طرفا يف الدعوى، فهو يستكمل النقص يف أطراف الدعوى أو يس

 .(3)إلزام الغري بتقديم حمرر حتت يده

                                                           
 .8.1صنعاء؛ ص مركز الصادق؛ ؛1881 إبراهيم حممد الشريف؛ الوجيز يف شرح قانون املرافعات؛ -1

ر ؛ مكتبة دا0..8آدم وهيب النداوي؛ مدى سلطة احملكمة املدنية يف تعديل الدعوى؛ رسالة منشورة ؛ حممد حامد فهمي؛ مشار إليه يف:  -2

 200الثقافة؛ بريوت؛ ص

 .208؛ صاملرجع السابقآدم وهيب النداوي؛  -3
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العيب الثالث: خيل اختصام الغري حبق اخلصوم يف تسيري الدعوى كيفما شاءوا، واختصام من يرون 

 اختصامه فيها.

ويرد على هذا أن األنظمة القضائية املعاصرة يف تطورها قد جعلت مبدأ تسيري اخلصومة موزعا بني القاضي 

خلصوم فلم يعد أمر تسيريها حكرا على اخلصوم يسريونها كيفما شاءوا، ولكن حبسب املصلحة؛ فقد تكون وا

 .(1)دفة التوجيه بيد القاضي ومبا يقرره القانون

غري أن هذه املعايب على هذا النظام مل متنع من األخذ به، فقد يكون يف املنع حتقيق مصلحة الغري املراد 

بل هناك مصاحل أخرى لألطراف املتنازعة يف إدخاله هي أجدر بالرعاية، ونظرا للميزات إدخاله، لكن يف املقا

، والقانون قد برر إدخال الغري أما لتحقيق العدالة، ويف هذا مصلحة للمدخل، (2)اإلجيابية اليت قد حيققها

منها اخلصوم األصليني واخلصوم السابقني أيضا، وإما إلظهار احلقيقة، سواء استفاد منها املدخل أم استفاد 

 حمرريف الدعوى، كما يؤدي إىل سهولة ويسر حسم الدعوى عن طريق إلزام املختصم بأن يقدم للمحكمة 

 .(3)يف الدعوى املنظورة اكون منتجي يده موجود حتت

كما أن هناك فوائد أخرى تتمثل يف عدم تكرار املنازعات، اليت تتحد فيها عناصر الدعوى، وعدم تناقض 

 .(4)كاماألح

وقد أخذ بهذا النظام كثري من القوانني املعاصرة، ومنها القانون اليمين يف كل من قانون املرافعات ، وقانون 

( من قانون املرافعات اليمين على أن: "للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر 520اإلثبات؛ فنصت املادة )

 قيقة ومن ذلك :بإدخال من ترى إدخاله ملصلحة العدالــة أو إلظهار ح

 من كان خصمًا يف الدعوى يف مرحلة سابقة.

 من تربطه بأحد اخلصوم رابطة تضامن أو التزام ال يقبل التجزئة.

الوارث مع املدعي أو املدعى عليه أو الشريك على الشيوع إذا كانت الدعوى متعلقة بالرتكة قبل قسمتها أو 

 بعدها أو بالشيوع.

                                                           
، وأمحد هندي؛ سلطة اخلصوم واحملكمة يف اختصام .81م؛ دار املعارف؛ القاهرة؛ ص8.08؛ 88أمحد أبو الوفا؛ املرافعات املدنية والتجارية؛ ط 1

 ، وما بعدها..81م؛ دار اجلامعة اجلديدة؛ اسكندرية؛ ص.188الغري؛ 

 ..22آدم وهيب النداوي؛ املرجع السابق؛ ص -2

 .228آدم وهيب النداوي؛ املرجع السابق؛ ص -3

 .8.2إبراهيم حممد الشريف؛ املرجع السابق؛ ص -4
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 حلق املدعى به إذا كان مصرحًا بها".شركة التأمني املسئولة عن ا
واألمر ليس حمصورا يف املسائل األربع فلم ترد على سبيل احلصر؛ بل هي جمرد أمثلة يقيس عليها القاضي، 

، (1)سواء بناء على طلب اخلصوم أو بناء على قرار احملكمة من تلقاء نفسها، وهو ما سارت عليه احملكمة العليا

كمة تقدر كل حالة حبسبها، مع االلتزام بالشروط والضوابط املنصوص عليها يف كما أن األمر جوازي للمح

 .(2)( من قانون املرافعات اليمين، وعلى ذلك سارت احملكمة العليا525( و )520املواد )
على أنه:  جيوز للمحكمة أثناء سري الدعوى ولو  (3)( من قانون اإلثبات اليمين552كما نصت املادة مادة )

كمة االستئناف أن تأذن يف إدخال الغري إللزامه بتقديم حمرر حتت يده مع مراعاة األحوال واألحكام أمام حم

 واألوضاع املنصوص عليها يف املواد السابقة . 

( من قانون اإلثبات 552( إىل املادة )556وباستعراض األوضاع املنصوص عليها يف املواد املقصودة من املادة )

تتمثل  إلزام اخلصم بتقديم حمرر حتت يده حوالأيتبني أن  (4)يف القوانني موضع الدراسةاليمين وما يقابلها 

 ( من قانون اإلثبات اليمين: 556يف ثالثة أحوال هي كما حددتها املادة )

 إذا كان القانون جييز مطالبته بتقدميه أو تسليمه. 

خص إذا كان احملرر ملصلحة اخلصمني أو إذا كان مشرتكا بينه وبني خصمه ويعترب احملرر مشرتكا على األ

 كان مثبتا اللتزاماتهما وحقوقهما املتبادلة. 

                                                           
حيح ( مرافعات فهو قرار ص8.8حيث جاء يف حكم هلا: "مما جيعلنا نقول )أن هذا القرار قد صدر من احملكمة املذكورة استنادًا إىل املادة ) -1

 وصائب ولو من تلقاء نفسها 

هـ؛ صادر .821( لسنة 1.2.2وعليه فإن مجيع أسباب الطعن قد جاءت يف غري حملها وال تؤثر على احلكم املطعون فيه" طعن بالنقض رقم )

وني؛ القرارات الصادرة عام ؛ احملكمة اليمنية العليا ؛ مركز املعلومات ؛ األرشيف االلكرتم.188/./ 80هـ  املوافق 8210شعبان سنة  12بتاريخ 

 م..188املوافق  -هـ8210

( مرافعات سالفة الذكر فإنه جيوز ألحد خصوم 8.8حيث جاء يف حكم هلا" كذلك احلال فإنه تبعًا ملفهوم املخالفة لذات نص املادة ) -2

مها وملا كان الطاعن / كمستأنف أمام الشعبة مل االستئناف طلب إدخال من كان طرفًا يف اخلصومة أو الدعوى الصادر فيها احلكم املستأنف أما

ها يطلب إدخال مصلحة أراضي وعقارات الدولة يف خصومة االستئناف رغم أنها كانت خصمًا وطرفًا يف الدعوى الصادر فيها احلكم املستأنف أمام

يها مبخالفة القانون إن هي مل ترى ضرورة إلشراك أو فال يلومن إال نفسه سيما وأنه مل يستأنف يف مواجهتها وال تثريب على الشعبة أو النعي عل

إدخال مصلحة أراضي وعقارات الدولة يف خصومة االستئناف مع ما قامت به حمكمة أول درجة من جهد يف توضيح ظروف ومالبسات إبرام 

، احملكمة م.2/88/188املوافق  هـ8210شوال  82( بتاريخ 10.02املصلحة عقد إجيار مع الطاعن للعني حمل النزاع." طعن جتاري رقم )

 م..188املوافق  -هـ8210اليمنية العليا ؛ مركز املعلومات ؛ األرشيف االلكرتوني؛ القرارات الصادرة عام 

 ( من قانون املرافعات املصري.880تقابلها املادة ) -3

 البينات األردني.( من قانون .1-18( من قانون اإلثبات املصري، واملواد من ).1-18وهي املواد من ) -4
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 إذا استند إليه خصمه يف أي مرحلة من مراحل الدعوى. 
 -وهذه األحوال مذكورة يف القانون على سبيل احلصر ال جيوز القياس عليها، فيما بني اخلصم وخصمه

خصمه تقديم حمرر ال يندرج حتت أي حالة من هذه احلاالت؛  فال جيوز للخصم أن يطلب من -حسبما نرى

 ( من قانون اإلثبات اليمين.553وإال كان طلبه غري مقبول طبقا للمادة )

 أما عندما يتم طلب إلزام الغري بتقديم حمرر حتت يده فال يتصور إال يف حالتني هما:

 ه. إذا كان القانون جييز مطالبة الغري بتقديم احملرر أو تسليم

 إذا كان احملرر مشرتكا بني اخلصم طالب احملرر وبني الغري احلائز له.

ويعترب احملرر مشرتكا على األخص إذا كان احملرر ملصلحة اخلصم والغري أو كان مثبتا اللتزاماتهما 

 وحقوقهما املتبادلة. 

ديم حمرر حتت يده مل فإذا ختلف هذا الشرط فال على احملكمة إن هي أغفلت طلب اخلصم بإلزام خصمه بتق

 .(1)يكن مشرتكا بينهما ومل تتوفر بقية الشروط، وبهذا حكمت حمكمة النقض املصرية
قد  يكون يف مرحلة سابقة يف اخلصومة بأن ما إذا كان الغري ممثاًلفيأما احلالة الثالثة فيمكن أن حتدث 

تم تعديل نطاق اخلصومة من حيث ، وقد حيدث أن يأول درجة استند إىل احملرر أثناء مثوله أمام حمكمة

األشخاص خبروجه منها ألي سبب؛ فمن حق اخلصم الباقي فيها أن يطلب تقديم احملرر الذي حبيازة الغري 

 )اخلصم سابقا(.

وال ميكن تصور تقديم طلب إلزام الغري بتقديم حمرر حتت يده ال يندرج حتت احلاالت الثالث املذكورة ألنه 

 ( إثبات ميين.553كمة عدم قبوله لتعارضه مع نص املادة )احمل تلو مت تقدميه لقرر

باعتباره متعلقا  -على أن توافر إحدى هذه احلاالت ال يعين إجابة اخلصم لطلبه؛ وإمنا خيضع هذا الطلب

لتقدير قاضي املوضوع؛ فله أن يقبله، وله أن يرفضه إذا تبني له عدم جديته، أو إذا كون  -بأوجه اإلثبات

                                                           
من قانون اإلثبات إذا كان ملصلحة خصمي الدعوى  18يعترب احملرر مشرتكا يف مفهوم املادة .... : "2يف البند  حيث جاء يف حكم هلا ما نصه -1

 2..8من يناير سنة  81رخ أو كان مثبتا اللتزاماتهما وحقوقهما املتبادلة وكان الثابت أن الطاعن األول الذي ادعى صدور عقد الوعد بالبيع املؤ

لبه لصاحله من مورث املطعون ضدهم وقدم صوره ضوئية له مل يطلب من احملكمة إلزام املطعون ضده األول بتقديم أصله املوجود حتت يده وإمنا ط

هم وبني املطعون ضده األول تولد من باقي الطاعنني الذين مل يدعوا أنهم طرفا فيه ومن ثم فلم تنشأ هلم بهذه املثابة عالقة قانونية مشرتكة بين

فانه  التزامات متبادلة ختول هلم طلب إلزامه بتقديم أصل هذا احملرر ومن ثم فان احلكم املطعون فيه إذ انتهى إىل عدم توافر شروط هذا الطلب

ألسباب دون أن تنقضه ويكون هذا النعي يكون قد أصاب صحيح القانون وال يعيبه القصور يف أسبابه القانونية إذ حملكمة النقض أن تستكمل هذه ا

 .8..8-88- 11ق جلسة  0.لسنة  8082على غري أساس" الطعن رقم 
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 .(1)الدعوى من األدلة األخرى اليت اطمأن إليها عقيدته يف

على أن: "للمحكمة من تلقاء نفسها أن تستدعي للشهادة من  (2)( من قانون اإلثبات اليمين44ونصت املادة )

منها التشريعات حمل -والتشريعات اليت أجازت هذا االختصام ترى لزوما لسماع شهادته إظهارًا للحقيقة.

ما بناء على طلب اخلصوم وموافقة احملكمة، أو بناء على أمر احملكمة من تلقاء إلني: أباحته بشك -الدراسة

 نفسها.

 المطلب الثاني 

 إلزام الغير بتقديم محرر تحت يدهبالطلب من الخصم  تقديم اآلثار المترتبة على

ديم حمرر بناء على يف هذا املوضوع سنتناول اآلثار املرتتبة على إدخال الغري خصما يف الدعوى إللزامه بتق

طلب اخلصم؛ وكذا اآلثار املرتتبة على طلب إدخال الغري لتقديم حمرر حتت يده؛ يف حال عدم توفر شروط 

 االختصام، وذلك على النحو التالي:

 أوال: اآلثار املرتتبة على توفر شروط طلب إدخال الغري لتقديم حمرر حتت يده 

و بطلب إلزامه بتقديم حمرر فيلزم توفر الشروط املطلوبة طبقا إذا تقدم أحد اخلصوم بطلب إدخال الغري أ

 ( من قانون اإلثبات اليمين؛ املتمثلة يف اآلتي:556لنص املادة )

 يف الدعوى. اأوال: أن يكون احملرر املطلوب تقدميه من الغري منتج

 .ثانيا: أن يكون احملرر املطلوب تقدميه حبيازة ذلك الشخص، أو حتت سلطته وسيطرته

كم يلزم أيضا أن تتوفر حالة من احلاالت اليت حددها القانون جلواز إلزام الشخص بتقديم حمرر حتت يده 

 وهي:

إذا كان القانون جييز مطالبته بتقديم احملرر أو تسليمه؛ أي إذا كان القانون جييز إلزام الغري بتقديم احملرر 

 كن خصما حقيقيا(.سواء كان طرفا ثالثا مدخال أم كان من الغري )أي مل ي

 إذا كان احملرر املطلوب مشرتكا بني أحد اخلصوم والغري املطالب بتقدميه أو تسليمه.

إذا أدخل الغري يف اخلصومة ومتسك مبحرر؛ فللخصوم كلهم أو بعضهم طلب تقديم احملرر أو تسليمه إىل 

                                                           
 .0..؛ دار النهضة العربية؛ القاهرة؛ ص8..8أمحد السيد صاوي؛ الوسيط يف شرح قانون املرافعات املدنية والتجارية؛  -1

 وجد مقابل هلذا النص يف قانون البينات األردني.( من قانون اإلثبات املصري، وال ي08تقابلها املادة ) -2
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 .(1)اليمين/ج( من قانون اإلثبات 556احملكمة وضمه يف ملف القضية طبقا لنص املادة )

ثالثا:  حتى تستجيب احملكمة لطلب أحد اخلصوم بإلزام الغري بتقديم حمرر حتت يده ال بد أن يتضمن 

 وهي: (2)( من قانون اإلثبات اليمين553الطلب مجلة من البيانات اليت حددتها املادة )

 رر ورقي أم حمرر إلكرتوني.أوصاف احملرر الذي حبيازة الغري؛ كأن يبني أنه عقد أو سجل أو دفرت، وهل هو حم

أن يثبت الطالب يف طلبه فحوى احملرر بقدر ما أمكن من التفصيل، هل هو عقد بيع أو عقد وكالة أو عقد 

 إجيار أو عقد تأسيس شركة؛ إخل.

 أن يذكر الطالب يف طلبه الدالئل اليت تشري إىل وجود احملرر حتت يد الغري.

أن تكون هناك واقعة أوردها اخلصم بغري بقديم احملرر الذي حبيازته. أن يذكر الطالب يف طلبه وجه إلزام ال

طالب احملرر يف طلبه أو دعواه، ويريد أن يستدل بذلك احملرر ليثبت تلك الواقعة؛ كأن يورد يف دعواه أن أحد 

رر املوجود اخلصوم مدين أو عليه واجب التزام، ومل يتم الوفاء به، ولكنه حباجة إىل إثبات ذلك االلتزام باحمل

 حبيازة الغري سواء كان مدخال يف اخلصومة أو جمرد حائز للمحرر.

 وهناك شروط إجرائية أخرى خاصة بإدخال الغري يف الدعوى ليكون خصما؛ هذه الشروط ما يلي:

أن يكون الشخص املراد اختصامه من الغري الذي كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى؛ إذ ال جيوز أن يكره 

 .(3)خول يف الدعوى إال من كان باإلمكان اختصامهم عند إقامتهاعلى الد

أال يكون الشخص املراد اختصامه يف الدعوى ممثال فيها؛ وذلك ألنه بتمثيله فيها يكون طرفا، وبالتالي ال 

 يعد من الغري وال يوجد مسوغ الختصامه.

اجلدية، وأن تعود عليه مصلحة مشروعة،  أن تتوفر املصلحة لدى اخلصم طالب تقديم احملرر، تتمثل يف املنفعة

حبيث تقنع احملكمة بقبول الطلب، فإذا مل يكن هناك أية مصلحة؛ كأن يكون احلكم الذي سيصدر يف 

 .(4)راد اختصامه فيهاالدعوى ليس من شأنه املساس مطلقا بذلك الشخص امل
حمرر حتت يده، مما يربر تعدد يف  أن يتوفر شرط االرتباط بني الدعوى املقامة وطلب إدخال الغري لتقديم

 اخلصوم؛ فبناء على هذا االرتباط ميكن ألحد اخلصوم يف الدعوى طلب إدخال الغري.
                                                           

 ( من قانون البينات األردني.18/1/ج( من قانون اإلثبات املصري، واملادة )18تقابلها املادة ) -1

 ( من قانون البينات األردني.18( من قانون اإلثبات املصري، واملادة )18تقابلها املادة ) -2

 ..22كمة املدنية يف تعديل الدعوى؛ مرجع سابق؛ صآدم وهيب النداوي؛ مدى سلطة احمل -3

 220آدم وهيب النداوي؛ املرجع سابق؛ ص -4
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 ل باب املرافعة. اقفإأن يتم تقديم الطلب بعد رفع الدعوى وقبل 
ان ؛ إن ك ، أو شفاها يف اجللسة، ويثبت يف حمضرها؛ إن كان الغري غائباأن يتم تقديم الطلب بعريضة

 .حاضرا فيها
 .؛ إذا مل يكن حاضرا يف اجللسةأن يتم إعالن الغري بهذا الطلب

فال مسوغ الختصام شخص ليبدي معلومات يف الدعوى؛ ألن مثل هذا الشخص ميكن أن يستدعى كشاهد، أو 

 تلزمه احملكمة بتقديم حمرر منتج يف حسم الدعوى.
توفرت الشروط احملددة آنفا فإن على احملكمة فحص هذا فإذا ما قدم طلب إلزام الغري بالصورة املذكورة، و

الطلب، وعليها التأكد من تطابق الشروط مع الواقع، فإذا ما ثبت لديها صحة الشروط املذكورة؛ فعليها 

تلبية طلب اخلصم يف إلزام الغري بتقديم حمرر حتت يده، وهذا هو األثر املرتتب على توفر الشروط يف الطلب؛ 

التنويه إىل أن مسألة تطابق الشروط مع احلقيقة هي مسألة واقع وليست مسألة قانون؛ فال إال أنه جيب 

ختضع حمكمة املوضوع لرقابة احملكمة العليا )حمكمة النقض(؛ فإذا ما ثبت توفر الشروط وانطباقها على 

فيها حمكمة الواقع؛ أصبحت املسألة مسألة قانون وعلى القاضي أن يطبق النص املناسب عليها، وختضع 

 املوضوع لرقابة احملكمة العليا )حمكمة النقض.(

 :ثانيا: اآلثار املرتتبة على عدم توفر شروط إدخال الغري لتقديم حمرر حتت يده 

فإن  (1)خصما لتقديم حمرر حتت يده ومطالبته بأمور أخرىليصبح وبداهة إذا ختلفت شروط إدخال الغري 

ذلك، وكذلك احلال يف حال عدم توفر الشروط اليت استلزمها  النتيجة احلتمية رفض طلب الطالب يف

القانون من كون احملرر غري منتج يف الدعوى، أو مل يثبت وجوده لدى الغري فإن النتيجة هي رفض الطلب، 

 .(2)وبذلك حكمت حمكمة النقض املصرية
                                                           

 كما سنوضحه يف املطلب التالي. -1

إدخال  يفللمحكمة أن تأذن أثناء سري الدعوى  ]املصري[ من قانون اإلثبات .1أجازت املادة  -.]البند رقم [  حيث جاء يف حكم هلا ما يلي: " -2

من هذا القانون، إال أن املشرع تطلب مراعاة  18املادة  يفاألحوال الثالثة الواردة  يفالدعوى يكون حتت يده  يفإللزامه بتقديم حمرر منتج  الغري

وب  إلزام من بيان أوصاف احملرر املطل 18من ذلك القانون ، و منها ما أوجبته املادة  .1إىل  18املواد من  يفاألحكام و األوضاع املنصوص عليها 

تؤيد أنه حتت يد هذا اخلصم املدخل  اليتيستدل به عليها و الدالئل و الظروف  اليت ةو فحواة بقدر ما ميكن من التفصيل و  الواقع بتقدميهالغري 

ه إذا مل يتضمن البيانات املوجودة حتت يد احملرراتعلى أنه ال يقبل طلب إلزام اخلصم  بتقديم  11املادة  يف، و نص املشرع  بتقدميهو وجه إلزامه 

 يف" اخلصم املدخل  الثانيإلزام املطعون ضده  احتياطيااملشار إليها ، ملا كان ذلك ، و كان الثابت من صحيفة االستئناف أن الطاعن طلب فيها 

بتقديم ما لديه من عقود  إدخالهحتكم كافة بتقدميها أمام حمكمة أول درجة ، و كان البني من صحيفة  اليتالدعوى " بتقديم املستندات 
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ه أن يطلب التعويض عن ذلك ما يتعلق مبسلك احملكمة أما ما يتعلق بالغري الذي وجه إليه الطلب؛ فل 

الضرر الذي حلق به نتيجة خلطأ الطالب يف ذلك، كما له أن يطلب توقيع اجلزاء على الطالب يف حال 

 التعسف يف استخدام احلق اإلجرائي.

 المطلب الثالث 

 م محرر تحت يدهياآلثار المترتبة على الفصل في الطلب من الخصم إللزام الغير بتقد

 :ة على قرار احملكمة إدخال الغري لتقديم حمرر حتت يدهاآلثار املرتتبأوال: 

( من قانون اإلثبات اليمين على أنه: "جيوز للمحكمة أثناء سري الدعوى ولو أمام حمكمة 552تنص املادة )

االستئناف أن تأذن يف إدخال الغري إللزامه بتقديم حمرر حتت يده مع مراعاة األحوال واألحكام واألوضاع 

 . (1)ها يف املواد السابقة"املنصوص علي

على أن: "للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من  (2)( من قانون املرافعات اليمين520وتنص املادة )

 ترى إدخاله ملصلحة العدالــة أو إلظهار حقيقة ومن ذلك"

 وكون الغري أصبح طرفًا دعوى،يف ال إما أن جيعل الغري طرفًا -املذكور يف املواد السابقة -وهذا اإلدخال

ولكن إذا وجهت إليه طلبات من  -كما يرى البعض -فيها ليس جملرد أن اخلصوم هم الذين طلبوا إدخاله

اخلصوم السابقني، أو من أحدهم، أو تقدم هو بطلبات يف مواجهتهم مجيعا أو يف مواجهة بعضهم بعد إدخاله؛ 

 ويف هذه احلالة يعد خصما حقيقيا ال جمازا.

؛ (3)على سبيل اجملاز ، ولكن يصبح خصمًاحقيقيًا أن يؤدي إدخال الغري يف الدعوى دون أن يصبح طرفًا وإما

حبيث ال يوجه إليه طلبات من قبل اخلصوم، ولن تتأثر ذمته املالية باالفتقار بناء على إدخاله، وال يتقدم 

 بطلبات يف مواجهتهم أو بعضهم بأن ال يثري بناء على اختصامه. 

فإن هناك  -وليس مبجرد قبول اختصامه -مت قبول إدخال الغري ووجهت إليه طلبات أو تقدم بطلبات فإذا

 مجلة من اآلثار ترتتب على ذلك:

، ويعد طرفا فيها، ويرتتب على ذلك أن عليه ما على (4)يصبح الغري )الشخص املدخل( خصما يف الدعوى

                                                                                                                                                               
أوجبت  اليتطلب اإللزام عن أوصاف تلك احملررات و فحواها و سائر البيانات  يفو أوراق و حسابات و مستخلصات ... و مل يفصح الطاعن  اتفاقاتو

 -2-.جلسة  -ق  22سنة ل 12عنه" الطعن رقم  التفتن إبيانها فإن طلبه يكون غري مقبول و ال يرتتب على احلكم املطعون فيه  18املادة 

 .8.00-.- .ق جلسة  8.لسنة  81.الطعن رقم و، .8.0

 ( من قانون البينات األردني..1، واملادة )( من قانون اإلثبات املصري.1تقابلها املادة ) -1

 األردني.( من قانون املرافعات املصري، ومل يوجد نص مقابل يف قانون أصول احملاكمات املدنية 880تقابلها املادة ) -2

 .220آدم وهيب النداوي؛ مدى سلطة احملكمة املدنية يف تعديل الدعوى؛ مرجع سابق؛ ص -3

 .208سابق؛ صالرجع امل، آدم وهيب النداوي؛ .82؛ دار الفكر العربي؛ القاهرة؛ ص1أمحد مليجي؛ اختصام الغري؛ ط -4



 

880 
 

 م 2014  ديسمبر  -العدد الرابع  يوليو جامعة الناصرمجلة 

 أ.د/  عبد الكريم محمد عبد الرحمن الطير آثار إلزام الشخص بتقديم محرر تحت يده

بداء دفوعه فيها، ومتابعة سري القضية، فإن مل حيضر اخلصم وله ما للخصم؛ فعليه حضور جلسات احملكمة وإ

 .(1)( من قانون املرافعات اليمين552-501طبقت احملكمة بشأنه قواعد احلضور والغياب؛ عمال باملواد )
للغري )الشخص املدخل( أن يتمسك بالدفوع املوضوعية والشكلية، فإذا ما قد مت إبداء الدفع ومت الفصل فيه 

أدخل إثارته من جديد؛ فإذا متسك املدعى األول بعدم اختصاص احملكمة وفصلت وقررت  من قبل فليس ملن

 .(2)اختصاصها؛ فليس للغري )املدخل( أن يقدم هذا الدفع، وإن قدمه ال ينظر فيه
ال يعتد يف مواجهة الغري )الشخص املدخل( باألدلة اليت قدمها اخلصوم السابقون يف الدعوى سواء قدمها 

املدعى عليه فيما يضره ال فيما ينفعه، فإذا قدمت أدلة من أحد األطراف السابقني وهي تدعم موقف املدعي أو 

 .(3)املدخل فمن حقه أن يتمسك بها
إذا صدر حكم يف الدعوى بعد إدخال الغري فإنه يعد حجة  له وعليه، ويرتتب على هذا أن له أن يطعن يف هذا 

 م األصليني.احلكم بكل الطرق املتاحة قانونا للخصو
بصدور حكم بعد إدخال الغري فإنه ميتنع عليه أن يرفع دعوى جديدة؛ يتحد فيها عناصر الدعوى بعناصر 

 الدعوى املفصول فيها باحلكم املذكور، فإذا ما رفعت يطبق بشأنها قواعد عدم القبول لسبق الفصل فيها.

توجه إليه طلبات أو أن يتقدم هو بطلبات يف  أما إذا مت إدخال الغري إللزامه بتقديم حمرر حتت يده دون أن

 يعد خصما جوازيا. أن السابقني؛ فإنه ال يعد يف هذه احلالة خصما حقيقيا ولكن ميكن همواجهة خصوم

، أو شخص مكلف (4)فمركز الغري )املدخل(، إن كان إدخاله جملرد تقديم حمرر حتت يده يعد مبثابة شاهد

 اخلصوم يف الدعوى. باحملافظة على دليل من أدلة أحد

وبالتالي ليس للغري امللزم بتقديم حمرر حتت يده حقوق اخلصم احلقيقي؛ فليس له حضور اجللسات 

كطرف، إال أن عليه احلضور إذا دعي لتقديم احملرر، وال تطبق بشأنه قواعد احلضور والغياب اليت حتكم 

( من قانون 23، حسب نص املادة )(5)ودحضور وغياب اخلصوم، ولكن تطبق بشأنه قواعد حضور وغياب الشه

اإلثبات اليمين اليت تنص على أنه: "إذا رفـض الشاهد احلضور إجابة لدعوة اخلصم أو احملكمة جاز للقاضي 

 . (6)إحضاره جربا."

 

                                                           
 ( من قانون املرافعات املصري..0-01تقابلها املواد ) -1

 .8.8ليجي؛ املرجع السابق؛ صأمحد م -2

 .202آدم وهيب النداوي؛ مدى سلطة احملكمة املدنية يف تعديل الدعوى؛ مرجع سابق؛ ص -3

 ...أمحد مليجي؛ مرجع سابق؛ ص -4

 .8.8أمحد مليجي؛ املرجع السابق؛ ص -5

ستعجال الشديد جيوز أن تصدر احملكمة أو القاضي أمرا ( من قانون اإلثبات املصري اليت نصت على أن: " ... ويف أحوال اال00تقابلها املادة ) -6

 بإحضار الشاهد"
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 :بناء على قرار احملكمة من تلقاء نفسها األثر املرتتب على مركز الشخص املدخلثانيا: 

يعد مظهرا من مظاهر تطور  -من تلقاء نفسها -حتت يده بقرار من احملكمة إلزام الغري بتقديم حمرر

، فقد كان دور القاضي سلبيا يف تسيريها، وأصبح اآلن له دور إجيابي ة من قبل القاضيمبدأ تسيري اخلصوم

 .(1)يف ذلك

احلكم حجة له ال يؤدي جمرد اختصام إدخال الغري بأمر احملكمة إىل جعله طرفا يف اخلصومة؛ حبيث يكون ف

أو عليه، وإمنا يعترب الغري املدخل طرفا يف اخلصومة إذا ما قدم فيها طلبا، أو تقدم أحد اخلصوم فيها بطلب 

 .(2)يف مواجهته، أو كان الغري املدخل ممن جيوز للخصم اختصامه عند رفع الدعوى

إلزامه بتقديم حمرر حتت يده؛ فإذا كان غرض احملكمة من إدخال الغري هو خدمة اإلثبات وتنوير عقيدتها ب

 فإن هذا الغري ال يعد خصما ؛ ألنه ال يوجه طلبا فيها، وال يوجه إليه طلب.

بينما إذا كان اهلدف من إدخال الغري بأمر احملكمة من تلقاء نفسها هو استكمال عناصر اخلصومة، كإدخال 

خلصومة له ما للخصم وعليه ما شخص تربطه بأحد األطرف رابطة تضامن، فهذا املدخل يصبح طرفا يف ا

 .(3)على اخلصم األصلي يف اخلصومة القائمة

 :الغري إدخال اآلثار اإلجيابية منثالثا: 

لدى شخص ثالث وبعد إثبات  اقد يكون احملرر املنتج يف الدعوى بني اخلصمني ) املطلوب تقدميه( موجود

حتقق املطلوب وانتهت هذه املرحلة من القضية،  الطالب وجوده لدى الغري، أو إقراره بذلك، فإن قام بتقدميه

ويبدأ بعدها فحص الدليل، ومدى صدقه على ثبوت الواقعة اليت ادعاها طالب احملرر، وبهذا تكون القضية قد 

 حترك خطوة حنو الفصل فيها.

 :الغري إدخال اآلثار السلبية منرابعا: 

: "جيوز للمحكمة أثناء سري الدعوى ولو أمام حمكمة على أنه (4)( من قانون اإلثبات اليمين552تنص املادة )

االستئناف أن تأذن يف إدخال الغري إللزامه بتقديم حمرر حتت يده مع مراعاة األحوال واألحكام واألوضاع 

 املنصوص عليها يف املواد السابقة".

أن للمحكمة: "  -لسابقإىل جانب احلكم ا -( من قانون أصول احملاكمات املدنية اللبناني601وتقرر املادة )

                                                           
 .8.2أمحد مليجي؛ مرجع سابق؛ ص -1

 ...8إبراهيم حممد الشريف؛ مرجع سابق؛ ص-2

 .800أمحد مليجي؛ مرجع سابق؛ ص -3

 ( من قانون أصول احملاكمات اللبناني.180واملادة )ي، ( من قانون البينات األردن8/.1واملادة )( من قانون اإلثبات املصري، .1تقابلها املادة ) -4
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 .(1)الرمسية إذا تعذر عليهم ذلك" ةأن تأمر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب اخلصوم جبلب أوراق من الدائر

( من قانون أصول احملاكمات اللبناني بأن: "للمحكمة أن حتكم بغرامة من أربعني ألف إىل 602وتقضي املادة )

 .(2)فيذ أمر صادر عنها بإبراز مستندات يف املهلة احملددةأربعمائة ألف لرية على من يتخلف عن تن

 ال يقبل هذا احلكم الطعن؛ إمنا يبقى للمحكمة أن تعفي احملكوم عليه من الغرامة إذا أبدى عذرا مقبوال"

قد يكون احملرر املنتج يف النزاع موجودا لدى مصلحة حكومية، وقد متتنع هذه املصلحة عن تسليم احملرر إىل 

( أصول حماكمات لبناني األمر بأن للمحكمة أن تأمر جبلب ذلك 601مباشرة، فقد عاجلت املادة ) طالبه

 احملرر سواء بناء على طلب اخلصوم أو من تلقاء نفسها.

ومقتضى ذلك أنه إذا كان األمر بناء على طلب اخلصم أن يثبت وجود احملرر لدى تلك املصلحة احلكومية؛ 

إليه؛ من رقم قيد وتارخيه، ورقم امللف، وما يدل على امتناع اجلهة عن تسليم احملرر بإعطاء البيانات املوصلة 

 .؛ كأن ترد على طلبه باالعتذار كتابةإىل اخلصم مباشرة

فإذا قررت احملكمة جلب احملرر من تلك اجلهة احلكومية تعني على األخرية تسليمه إىل القضاء بعد أخذ 

 يف مكان األصل حتى يعاد إىل مكانه.صورة طبق األصل من احملرر وحفظه 

فنالحظ على نصوص القانون اللبناني وما يقابلها من القوانني العربية قد عاجلت وجود احملرر لدى اجلهات 

 احلكومية أو الرمسية، ومل تعاجل حالة وجوده لدى جهات خاصة.

نون اإلثبات اليمين واملصري مثل تلك يوجد يف قانون املرافعات اليمين واملصري وال يف قا نه الفإويف املقابل 

النصوص الواردة يف القانون اللبناني وما يقابلها من القوانني، ولكن وجدت معاجلات حلالة احملرر املوثق؛ فقد 

أوجب املشرع اليمين واملصري عدم نقل احملررات املوثقة إال بناء على قرار سلطة قضائية؛ فقد نصت املادة 

 " على أن: (3)ق اليمين( من قانون التوثي43)

حيظر نقل السجالت والدفاتر أو الوثائق احملفوظة لدى أقالم التوثيق من مقر اإلدارة إال يف حال إنتقال  -5 

املقر إىل موقع آخر ، وجيوز إذا اقتضى احلال االطالع عليها يف مكان حفظها حتت إشراف رئيس القلم 

  .ها يف الالئحةواملوظف املختص وفقا لإلجراءات املنصوص علي
إذا أصدرت احملكمة قرارًا بضم حمرر موثق حمفوظ لدى قلم التوثيق إىل دعوى منظورة أمامها، وجب -6

على قلم التوثيق عمل نسخة مطابقة للمحرر احملفوظ يدون بذيلها حمضرا يوقعه قلم التوثيق وفقا 

                                                           
 ( من قانون البينات السوري1/.1تقابلها املادة ) -1

 م.1888/./.بتاريخ  2088معدلة باملرسوم رقم  -2

( 1عدل بالقانون رقم )م امل1..8( لسنة 88( من قانون كاتب العدل األردني رقم )18، واملادة )( من قانون التوثيق املصري88تقابلها املادة ) -3

 م.1882لسنة 
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وتقوم مقام األصل يف االستدالل على  لإلجراءات املنصوص عليها يف الالئحة وتضم النسخة إىل ملف النزاع

 .موضوع النزاع أثناء نظر القضية فقط

ذلك فيما يتعلق باحملررات املوثقة، أما بالنسبة للمحررات اليت توجد لدى مصاحل حكومية غري املوثقة فقد 

ذا جرى العمل يف مصر على أن ترخص احملكمة للخصم الذي يطلب ذلك باستخراج صورة رمسية من الورقة إ

 كانت اجلهة احلكومية ترفض إعطاء هذه الصورة دون ترخيص.

بالضم، ويتعني على اجلهة احلكومية يف هذه احلالة  وإذا رأت احملكمة حاجة لضم أصل احملرر فإنها تصدر قرارًا

 .(1)أن تودع احملررات املأمور بضمها ملف الدعوى

هو عليه احلال يف احملاكم املصرية؛ فإن األمر  وإذا سلمنا جدال أن العمل يف احملاكم اليمنية يسري مبا

 حباجة تدخل تشريعي ميأل الفراغ القانوني يف هذه اجلزئية.

قد أجازت للمحكمة إدخال  (2)( من قانون اإلثبات اليمين والنصوص املقابلة هلا552ونالحظ أن نص املادة ) 

ريا، وهذا اجلواز هو القاسم شخص لتقديم حمرر حتت يده سواء كان شخصا طبيعيا أو شخصا اعتبا

املشرتك بني النصوص يف القوانني موضع الدراسة، ولكن أغلبها مل حيدد اجلزاء املرتتب على امتناع 

الغري)الشخص املدخل( امللزم بتقديم حمرر حتت يده؛ ماعدا القانون اللبناني؛ الذي قرر عقوبة الغرامة من 

خص الذي مل يستجب لقرار احملكمة بتقديم احملرر املطلوب يف أربعني ألف إىل أربعمائة ألف لرية على الش

 .(3)املوعد الذي حددته

وقد سبق استعراض اجلزاء املقرر على اخلصم املمتنع عن تقديم حمرر حتت يده، ولكن هذا اجلزاء ال يكون 

مناسبا حال امتناع الغري عن تقديم احملرر املطلوب؛ فالغري ال يعنيه أن احملكمة تعتد بأصل احملرر أو أن تعتد 

ليس طرفا يف النزاع وال خيشى أن خيسر شيئا بقول اخلصم طالب احملرر فيما يتعلق بشكله، أو مبضمونه، فهو 

 . (4)حال امتناعه عن تقديم احملرر الذي حبيازته

جزاءات على اخلصم امللزم بتقديم حمرر حتت يده سواء كان خصما أصليا أو كان  الحظ وجودلذا فإنا ن

 خصما مدخال حال امتناعه عن تقديم احملرر املطلوب منه.

 جزاء على الغري الذي ال يصدق عليه وصف اخلصم احلقيقي. يف املقابل عدم وجود الحظون

للمشرع اليمين واملصري من تاليف هذا الفراغ، وإن كان البعض يرى تطبيق نص املادة  نرى أنه ينبغيولذا 

                                                           
 .82.مرجع سابق؛ صالوايف ؛ سليمان مرقس؛ -1

 ( من قانون البينات السوري..1( من قانون اإلثبات املصري، واملادة ).1وهي املادة )-2

 .882أنور سلطان؛ قواعد اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية؛ مرجع سابق؛ ص-3

 .82.؛ صسليمان مرقس؛  مرجع سابق -4
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( من القانون املدني املصري والنصوص املقابلة هلا يف القوانني العربية اليت تقضي بإلزام اخلصم 653)

حتت يده وبدفع غرامه تهديدية حتددها احملكمة على الغري إن امتنع عن تقدميها، وفوق ذلك بتقديم ورقة 

للخصم املتضرر من امتناع الغري املطالبة بتعويض األضرار النامجة عن امتناعه؛ حسب القواعد العامة 

 . (1)املنظمة للمسؤولية

رية الستخالص داللة عدم قيام الشخص ويرى البعض اآلخر ترك أمر هذا االمتناع لسلطة القاضي التقدي

 .(2)هذا الشخص بتقديم احملرر املطلوب تقدميه

هذا القول ال يعاجل ما حنن بصدده وهو ما حكم امتناع الغري عن تقديم حمرر حتت يده؟ مع التذكري أن لكن 

 حمرر حتت يده. الغري ليس طرفا حقيقيا يف الدعوى، وال يتأثر باجلزاء املرتتب على امتناع اخلصم بتقديم

لذا فأنا نؤكد وجوب تدخل املشرع املصري واليمين والقوانني املقابلة إىل وضع جزاء المتناع الغري عن تقديم 

 حمرر حتت يده.

 مدى جواز تغريم الغري:

على أنه : "حتكم احملكمة على من يتخلف من العاملني بها  (3)( من قانون املرافعات اليمين526نصت املادة ) 

ن اخلصوم عن القيام بأي إجراء من إجراءات املرافعات يف امليعاد الذي حددته بغرامة ال تقل عن ألف ريال أو م

له ما لألحكام من قوة  ،وال تتجاوز ستة آالف ريال ، ويكون ذلك بقرار من احملكمة يثبت يف حمضر اجللسة

كوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها تنفيذية وال يقبل الطعن فيه بأي طريق وللمحكمة أن تتجاوز عن احمل

إذا أبدى عذرًا مقبواًل ويكون تنفيذ أحكام الغرامات احملكوم بها بعد إعالن احملكوم عليه بذلك ، وجيوز 

للمحكمة بداًل من احلكـم على املدعى بالغرامة أن حتكم بوقف الدعوى مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر بعد مساع 

ة، وإذا مضت مدة الوقف ومل ينفذ املدعى ما أمرت به احملكمة جاز احلكم باعتبار أقوال املدعى عليه يف اجللس

 الدعوى كأن مل تكن." 

عاجلت هذه املادة والنصوص املقابلة يف القوانني العربية جزاء تقاعس اخلصوم والعاملني عن القيام بأي 

 -الشخص املقصر؛ لكنها مل تشمل لىع إجراء من إجراءات املرافعات يف امليعاد الذي حددته، وأوجبت غرامة

 الغري املدخل لتقديم حمرر حتت يده. -حسب ظاهر النص

فهذا مشل احلكم بالغرامة على املوظف باحملكمة، وعلى اخلصوم بغرامة تقدرها احملكمة بني حدها األدنى 

احملررات واألقصى، وهي تشمل كل صور التخلف عن القيام بأي إجراء من اإلجراءات مبا فيها تقديم 

                                                           
 ..81، حممد حسن قاسم؛ مرجع سابق؛ ص8.مرجع سابق؛ ص ، سيد أمحد حممود؛82.رجع سابق؛ صاملسليمان مرقس؛  -1
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 .(1)املطلوبة

ونرى أنه إذا مت تفسري هذا النص تفسريا موسعا؛ فإن الغري سيعد من اخلصوم جمازا؛ فباإلمكان إعمال النص 

يف مواجهته إذا تقاعس عن تقديم احملرر الذي حتت يده وتوافرت الشروط واإلجراءات اليت نص عليها 

 القانون.

م إعماله على الغري املدخل لتقديم حمرر حتت يده، ومل توقع عليه أما إذا فسرنا النص تفسريا ضيقا فلن يت

 العقوبة املقررة حال تقاعسه عن تقديم احملرر املطلوب يف امليعاد الذي حددته احملكمة.

  املبحث الرابع
 دعوى العرض

رضه على من على أن: "كل من حاز شيئا أو أحرزه يلتزم بع (2)( من قانون اإلثبات اليمين560/5تنص املادة )

يدعي حقا متعلقا به متى كان فحص الشيء ضروريا للبت يف احلق املدعى به من حيث وجوده ومداه، فإذا 

كان األمر متعلقا بسندات أو أوراق أخرى فللقاضي أن يأمر بعرضها على ذي الشان وبتقدميها عند احلاجة 

 ليها يف إثبات حق له" إىل القضاء ولو كان ذلك ملصلحة شخص ال يريد إالَّ أن يستند إ

على أنه: "جيوز للقاضي أن يرفض إصدار األمر بعرض الشيء إذا كان ملن أحرزه  منه (560/6وتنص املادة )

 مصلحة مشروعة يف االمتناع عن عرضه" 

( من قانون اإلثبات 61( اليت تقابلها املادة )560نظم القانون اليمين دعوى العرض وما يرتتب عليها يف املادة )

املصري حيث تضمنت إلزام أي شخص سواء كان خصما أو من الغري أن يعرض ما حبوزته سواء كانت 

 ء كان بناء على طلب اخلصم أو بقرار من احملكمة من تلقاء نفسها.احمررات أو أشياء مادية أخرى، سو

 ن هما:ايستخلص من النصوص السابقة أمر

ه على من يدعى حقا متعلقا به لفحصه؛ إذا كان ذلك األمر األول: إلزام من حاز شيئا أو أحرزه بعرض

ضروريا للبت يف احلق املدعى به سواء من حيث وجوده أو مداه، ويضرب لذلك مثال: طلب وارث املهندس 

متكينه من معاينة املبنى الذي متت فيه الرتميمات اليت أجراها مورثه املهندس، حتى يتسنى له أن يعني مدى 

 جرة اليت آلت إليه باملرياث وأصبح صاحب الصفة بالطالبة بها.حقه يف املطالبة باأل

مطالبة القاضي بإصدار أمره إىل اخلصم أو الغري بعرض لذي الشأن  النصوص السابقة أجازتاألمر الثاني 

حمررات حتت يده على ذوي الشأن، ولو كان ذلك جملرد االستناد إليها الستخالص دليل يف إثبات حق من 

رب لذلك مثال: املوظف الذي يدعي أنه مت فصله من وظيفته فصال تعسفيا، يطلب تقديم احلقوق، ويض
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 ملف خدمته؛ ليستخلص منه الدليل على كفاءته ونزاهته.

واملالحظ على النص السابق أنه ألزم كل من حاز شيئا أو أحرزه بعرضه على اخلصم أو احملكمة أو تقدميه 

بي على هؤالء األشخاص، لكن النص ما لبث حتى جعل األمر خاضعا إليها، وهذا يستشف منه أن األمر وجو

؛ تقدر كل ًالتقدير القاضي إذا تعلق األمر مبحررات؛ فجعل تقدير استجابة احملكمة لطلب عرضها جوازي

 .(1)حالة على حدة

، وال يعد ويعترب واجب العرض على الغري من الواجبات العامة بهدف معاونة القضاء يف أداء رسالته النبيلة

( إثبات ميين اليت 556من احلاالت الواردة يف املادة ) -(2)حسب ما يرى البعض -واجب العرض من الغري

 ( من قانون اإلثبات املصري اخلاص بإلزام اخلصم أو الغري بتقديم حمرر حتت يده.60تقابلها املادة )

 وهذا االجتاه نؤيده يف جانب ، وخنتلف معه يف جانب آخر.

عندما يتم إدخال الغري باعتباره خصما حقيقيا، ستوجه إليه طلبات إىل جانب طلب تقديم حمرر فنؤيده 

حتت يده، أو مت إدخاله لتقديم حمرر وبعدها قدم طلبات يف مواجهة اخلصوم األصليني مجيعهم أو يف 

 مواجهة بعضهم.

؛  فلو قلنا أن واجب العرض وخنتلف معه من ناحية أنه إذا مت إدخاله بغرض حمدد وهو تقديم حمرر فحسب

( ملا كنا حباجة للنص عليها على استقالل، وكما 556على الغري يعد من احلاالت اليت وردت يف املادة )

يقدم طلبا يف مواجهة اخلصوم األصليني، أو توجه  -بإدخاله خصما حقيقيا -الحظنا أن الغري قد يكون

( من 556ا كان خصما حقيقيا فتسري أحكام املادة )وقد يكون خصما جمازيا؛ فإذ -إليه طلبا من قبلهم

قانون اإلثبات اليمين وما يقابلها يف القوانني موضع الدراسة، أما إذا كان خصما جمازيا فهو هنا يقدم واجبا 

 عاما ملعاونة القضاء يف أداء رسالته.

 أثر توفر شروط دعوى العرض )اآلثار اإلجيابية(:

( من قانون اإلثبات اليمين وما يقابلها من 560حسب ما أوردته املادة ) رضالع شروط قبول احملكمة لدعوى

 النصوص يف التشريعات العربية تتمثل يف اآلتي:

من  )دعوى أصلية( يكون أحد أطرافها املستفيد من عرض احملرر أو غريه أمام احملكمة دعوى قائمة وجدأن ت

 األشياء

حقا متعلقا باحملرر أو الشيء املطلوب  -يد من العرضاملستف -أن يدعي أحد خصوم الدعوى األصلية

                                                           
؛ مشار إليها يف أنور سلطان؛ قواعد اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية؛ 2.8؛ ص1؛ ججمموعة األعمال التحضريية للقانون املدني املصري -1
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 عرضه.

 أن يكون عرض احملرر أو الشيء ضروريا للبت يف الدعوى األصلية يف إثبات املدعى به من حيث وجوده ومداه.

فإذا توفرت الشروط السابقة فاألثر اإلجرائي أن للقاضي إصدار أمره بعرض احملرر املطلوب أو الشيء املتعلق 

 واألمر مرتوك لتقديره حسب كل حالة على حدة.. (1)زاعبالن

 :آثار ختلف شروط دعوى العرض )اآلثار السلبية(

جيوز للقاضي عدم إصدار أمره بعرض احملرر املطلوب، عند ختلف الشروط السابق ذكرها اليت تتمثل يف 

 اآلتي:

د ارتباط بني الدعوى األصلية وبني عدم قيام دعوى أصلية يكون طالب عرض احملرر أحد أطرافها، أو عدم وجو

احملرر املطلوب عرضه، أو عدم وجود مربر أو ضرورة لعرض احملرر؛ بأن يستشف القاضي عدم اجلدوى من 

 عرضه، ويتم ذلك بعدم قدرة اخلصم طالب عرض احملرر على إقناع القاضي بذلك.

 :آثار إصدار أمر العرض )اآلثار اإلجيابية(

 إىل الشخص بعرض احملرر أو الشيء فمسلك هذا الشخص يكون أحد أمرين: إذا أصدر القاضي أمره 

األول هو االستجابة ألمر احملكمة وعليه يتحقق املطلوب، وتنتقل احملكمة إىل مسألة تالية تتمثل يف فحص 

ات ما احملرر، وارتباطه مبوضوع الدعوى ومدى قبوله دليال ملا يدعيه طالب العرض أو املستفيد من تقدميه إلثب

 يدعيه.

 أما املسلك الثاني فهو امتناع املأمور بعرض احملرر عن تقدميه أو عرضه على اخلصم أو احملكمة.

وبناء على مسلك الشخص املطلوب تتقرر النتيجة واألثر القانوني ملسلكه، وسيتم عرض هذين االفرتاضني 

 على النحو التالي:

 :لعرض(آثار إصدار أمر القاضي بالعرض )االمتناع عن ا

قد يكون امتناع الشخص املطلوب عن عرض احملرر أو الشيء املطلوب عرضه يستند إىل أساس مشروع، وقد ال 

 يستند إىل ذلك، بأن يكون امتناعا تعسفيا، ومن هنا سيكون مسلك الشخص املطلوب أحد طريقني:

ية العرض أو األسرار الطريق األول: إذا متسك من طلب منه عرض احملرر أو الشيء حبق مشروع يف محا

العائلية، فإن على القاضي أن يوازن بني املصلحتني، ويرجح أحدهما، فإذا غلبت مصلحة الشخص املطلوب 

( من قانون اإلثبات 560/6فللقاضي أن ميتنع عن إصدار أمره بعرض احملرر أو الشيء طبقا لنص املادة )

 املصري. ( من قانون اإلثبات61/6اليمين اليت تقابلها املادة )
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الطريق الثاني: قد يكون امتناع الشخص عن عرض احملرر ال يستند إىل سند مشروع وبالتالي يكون قد خالف 

 أمر احملكمة بعرض احملرر أو الشيء؛ فما هو اجلزاء القانوني الذي يستحقه؟

ري على اجلواب أن القانون نص على جزاء امتناع اخلصم عن تقديم أو عرض حمرر حتت يده، وهو ما يس

الغري الذي أدخل يف اخلصومة، وأصبح خصما حقيقيا له ما للخصوم وعليه ما عليهم، ولكن القانون أغفل 

اجلزاء على الغري الذي طلب منه تقديم حمرر حتت يده أو عرضه، ومل يكن هذا خصما حقيقيا، وكان 

تم تعديل القانون وينص فيه على امتناعه غري مربر، وبالتالي يبقى اجلزاء غري متاح أمام القاضي إىل أن ي

 اجلزاء املناسب.

 املبحث اخلامس 

 آثار تقديم احملرر املطلوب وآثار حلف اليمني، وتقديم صورة احملرر من طالب احملرر
  متهيد وتقسيم:

بتقديم احملرر، أو عجز اخلصم طالب  -سواء كان خصما أو من الغري -إذا استجاب الشخص املطلوب

إثبات وجوده لدى الشخص املطلوب، ومل يكن للخصم طالبه صورة للمحرر املراد تقدميه، أو تقديم احملرر عن 

استجاب اخلصم ألداء اليمني، بأن حلف فعال؛ فما هي اآلثار اليت ترتتب على هذه اخلطوات؟ لإلجابة على 

 :من خالل املطالب الثالثة اآلتية ذلك سيتم تناول هذا املبحث

  المطلب األول

 يم المحرر المطلوبآثار تقد

 :حق اخلصم اآلخر يف إثبات عكس مضمون احملرر 

 تقديم احملرر املطلوب يتولد عنه أثر هو حق اخلصم اآلخر يف دحض ذلك احملرر؛ بإثبات عكس مضمونه.

 -بغرض إثبات ما يدعيه -وإن تقديم أحد اخلصوم دليال معينا أو طلب إلزام خصمه أو الغري بتقدميه

 .(1)اء احلق خلصمه بتقديم إثبات العكسيستتبع ذلك إعط

( من قانون اإلثبات 6فعلى الدائن إثبات احلق وعلى املدين إثبات التخلص منه، عمال بنص املادة رقم )

، فذلك النص قد أعطى للمدعي أن يدعي ما شاء من احلقوق يف مواجهة خصمه ولكن لكي حيكم (2)اليمين

ى تلك الدعوى، ويف املقابل منح املدعى عليه أن يدحض  أو ينكر وجود له مبا ادعاه عليه أن يقيم الدليل عل

                                                           
، حلمي حممد احلجار؛ 1.؛ دار النهضة العربية ؛القاهرة؛ ص8.01؛1؛ ط1عبد الرزاق أمحد السنهوري؛الوسيط يف شرح القانون املدني؛ ج -1

 .812؛ بريوت؛ ص8القانون القضائي اخلاص)وفقا للقانون اللبناني(؛ ج

 قانون البينات األردني.( من قانون اإلثبات املصري، ومل يوجد ما يقابلهما يف 8تقابلها املادة ) -2
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 ذلك احلق املدعى به، ولكي يصل إىل نتيجة النفي عليه أن يثبت العكس مبا هو أرجح من دليل خصمه.

و جيوز للخصم أن يدفع شهادة خصمه ببينة يثبت بطالنها كما جيوز له أن يأتي بشهود جلرح شهود خصمه 

 . (1)( من قانون اإلثبات اليمين41ملادة )عمال بنص ا

 حق الطعن يف احملرر:

ومن صور أثر تقديم دليل يف مواجهة اخلصم اآلخر له أن يطعن يف احملرر الرمسي املقدم يف مواجهته 

( من قانون اإلثبات 500؛ عمال باملادة )إن كان اخلصم قد قدم صورة منه، أو قدمه الغري  -بالتزوير

 .(3)( من قانون اإلثبات املصري55املادة )و ( من قانون البينات األردني،1املادة ) يت تقابلها، ال(2)اليمين

مل ينكرها  ( من قانون اإلثبات اليمين املتضمنة حجية احملررات الرمسية ما500وبالتأمل يف نص املادة )

قانون اإلثبات املصري املتضمنة ( من 55اخلصم فيتعني إثباتها بالطرق الشرعية، أو يتبني تزويرها، واملادة )

للمحرر الرمسي  قد جعال واألردني املصري نيحجية احملررات الرمسية ما يطعن فيها بالتزوير؛ جند أن املشرع

 حصانة؛ حبيث ال جيوز جحوده باإلنكار، وإمنا ملن متسك به ضده أن يدفع بتزويره، وعليه إثبات التزوير.

رر الرمسي بل جعله عرضة للجحود ممن يتمسك به ضده؛ فله أن يدفع أما املشرع اليمين فلم حيصن احمل

 بإنكار احملرر أو إنكار جزء من حمتواه، أو يدفع بتزويره، أو يدفع باألمرين )اإلنكار، والتزوير(.

فإذا تقدم أحد اخلصمني بدعوى واستدل على دعواه مبحرر رمسي؛ كان للخصم اآلخر أن يدفع جبحود هذا 

املتمسك به أن يثبت رمسيته، وللطرف اآلخر أن يطعن فيه بالتزوير، وعليه أن يثبت ذلك  احملرر، وعلى

 التزوير.

وخالصة اخلالف بني القانونني )اليمين، واملصري( يف هذه اجلزئية أن احملرر الرمسي يف القانون املصري ال 

باإلنكار أو  مواجهتهجوز تنون اليمين فجيوز الطعن فيه إال بطريق االدعاء بتزويره، أما احملرر الرمسي يف القا

 التزوير أو هما معا. 

كما أن من آثار تقديم احملرر أن ينكر اخلصم احملرر العريف؛ فيعترب احملرر العريف املوقع من اخلصم حجة 

عليه وعلى وارثه أو خلفه ما مل ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة فإذا مل 

املدعي الربهان على اخلط حلف املدعى عليه البت والقطع أما الوارث أو خلفه فانه حيلف على نفي يقم 

                                                           
 ( من قانون اإلثبات املصري...( من قانون البينات اللبناني، واملادة )108تقابلها املادة ) -1

 حيث نصت على أن: "احملررات الرمسية حجة مبا جاء فيها من أمور قام بها حمررها يف حدود مهمته الرمسية أو وقعت من ذوي الشأن يف حضوره 2

توقيعاتهم عليها يف حضورهم بعد التحقق من أشخاصهم ما مل ينكرها اخلصم فيتعني إثباتها بالطرق الشرعية أو يتبني أو صودق منه على 

 تزويرها." 

نصها على النحو التالي: احملررات الرمسية حجة على الناس كافة مبا دون فيها من أمور قام حمررها يف حدود مهمته أو وقعت من ذوي  -3

 ا مل يتبني تزويرها بالطرق املقررة قانونا."الشأن يف حضوره م
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 ( إثبات ميين. 504العلم؛ وذلك طبقا لنص املادة )

والقانون إذ كفل للخصم احلق يف اإلثبات وللخصم اآلخر احلق يف إثبات العكس؛ لضمان قيامهما بدورهما 

راءات التقاضي عموما؛ بهدف الوصول إىل احلقيقة يف الدعوى املطروحة أمام اإلجيابي يف اإلثبات ويف إج

، وقد استقر لدى احملكمة العليا أنه إذا تسلل (1)القضاء، وبالتالي حتقيق العدل وضمان استقرار املعامالت

 . (2)الشلك إىل )الدليل( احملرر فإهماله أوىل من إعماله

 المطلب الثاني 

 آثار حلف اليمين

 :املطلوب اليمني من قبل طلب الطالب بناء على حلف رفض

ما أن حيلف اليمني إسبق أن أشرنا إىل مسلك املطلوب يف مسألة توجيه اليمني فمسلكه أحد أمرين: 

يتعني على احملكمة أن تصدر قرارها برفض الطلب؛ حيث  -وفقا لقواعد اإلثبات -املذكورة؛  وبناء عليه

 .  (3)ينتهي الطلب عند هذا احلد

ألزم املنكر حلف اليمني عند عجز الطالب عن إثبات ما  -يف القوانني موضع الدراسة -فنالحظ أن املشرع

                                                           
 ..2؛مركز الصادق؛ صنعاء؛ ص1882علي صاحل القعيطي؛ اإلثبات بالكتابة يف املواد املدنية والتجارية؛  -1

دائية املورد حيث جاء يف حكم هلا: " أن الشعبة قد بينت وبوضوح عدم اعتماد مبلغ مليون وستمائة ألف ريال للطاعن من قبل احملكمة االبت -2

إىل الشركة خبمسة مستندات قبض وذلك لعدم تعويل احملكمة على تلك املستندات لتطرق االحتمال إىل تلك املستندات كما بينتها احملكمة 

ستند األول من القوي حمسن إذ بينت احملكمة االبتدائية حول امل االبتدائية وأيدتها يف ذلك الشعبة وإعمااًل أيضًا لتقرير احملاسب القانوني عبد

( أما املستند 8( ال حيمل ختم الصندوق وكذلك رقم)1املستندات اخلمسة أنه ليس خمتومًا خبتم صندوق املدعى عليها وكذلك مستند رقم )

مة ال ( فقد بينت أن ختم الصندوق غري واضح باإلضافة إىل أن املستند ملصق من جانبه األيسر وممزق يف نفس املكان الذي جعل احملك2رقم)

م فتارخيه كما جاء يف احلكم االبتدائي ../8/2( املؤرخ 2تطمئن إليه وال تعول عليه وكذلك فيما يتعلق باملستند اخلامس إذن توريد رقم )

 املؤيد من الشعبة االستئنافية غري واضح باإلضافة إىل عدم وضوح ختم الصندوق ، األمر الذي جعل الشك يتسلل إىل هذه املستندات وأعملت

وحيث يتبني وكما سبق ذكره أن احلكم املطعون فيه قد جاء ... احملكمة القاعدة الشرعية إذا تسلل الشك إىل الدليل فإهماله أوىل من إعماله

أي سبب صحيح يدخل ضمن األسباب احملددة يف املادة  األوراق، وحيث أن عريضة الطعن قد جاءت خالية من بأسباب سائغة هلا أصلها الثابت يف

( مرافعات وبعد املداولة نصدر 1.1،288وبناًء على ما تقدم ذكره من تسبيب وعماًل باملادتني ). ( مرافعات فإن الطعن يكون جدير بالرفض1.1)

؛ الصادر 1.1.2ي ويف املوضوع برفض الطعن ملا عللناه" حكـــــــــــــــــم جتار (1. )قبول الطعن شكاًل عماًل بقرار دائرة فحص الطعون( 8: )احلكم اآلتي

، احملكمة اليمنية العليا ؛ مركز املعلومات ؛ األرشيف م عن الدائرة التجارية هيئة )ب(.188/./10هـ املوافق:8210بتاريخ:غرة مجادى األوىل /

 م..188املوافق  -هـ8210االلكرتوني؛ القرارات الصادرة عام 

 .880مجال مدغمش؛ مرجع سابق؛ ص -3
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، وقنوع املدعي بأدائها، وهو بهذا يطبق القاعدة (1)يدعيه، وهو بهذه اليمني يعزز صدق إنكار املدعى عليه

 الشرعية يف اإلثبات )أن اليمني على من أنكر(. 

 حلالف احلكم للخصم اآلخر؟هل متنع ميني ا

إذا كان احملرر املطلوب تقدميه من اخلصم هو حمور القضية وال يوجد لدى املدعي غريه من األدلة فقد رأينا 

أن احملكمة ترفض طلب الطالب، وتتوقف عند هذا احلد، ولكن إذا وجدت احملكمة أدلة أخرى متكنها من 

صم اآلخر نهاية املطاف، بل على احملكمة الفصل فيها مبا الفصل يف الدعوى فال يعد حلف اليمني من اخل

 .(2)صح لديها من األدلة، وبهذا حكمت حمكمة النقض املصرية

  المطلب الثالث

 آثار تقديم صورة المحرر من طالبه

الحظنا يف االفرتاضات السابقة أن اخلصم طالب تقديم احملرر إذا أثبت وجوده لدى خصمه، واقتنعت احملكمة 

، ومل يقم املكلف بتقدميه يف الوقت الذي حددته احملكمة، فالنتيجة أن للخصم احلق يف إثبات بذلك

 .مضمونه

كما الحظنا أن قانون البينات األردني يف حال عجز طالب احملرر عن اإلثبات ونكول املطلوب بتقدميه؛ أجاز 

                                                           
 .880السابق؛ ص مجال مدغمش؛ املرجع -1

والذي سبق أن أمرته  -من قانون اإلثبات أن اليمني اليت حيلفها اخلصم  12إىل  18مفاد املواد من -8حيث جاء يف حكم  هلا ما يلي: " -2

يهمل البحث عنه  حمرر يف حوزته بناء على طلب خصمه ـ بأن احملرر ال وجود له وال يعلم بوجوده وال مكانه، وأنه مل خيفه أو مل بتسليم احملكمة

هي ليحرم خصمه من االستدالل به "... حملها وسائر اإلجراءات املنصوص عليها يف هذه املواد هو وجود احملرر يف حوزة اخلصم أو عدم وجوده ف

اخلصم لليمني أن حتكم  بهذه املثابة تتعلق بالدليل على التصرف، ال التصرف ذاته ومرجع األمر فيها إىل تقدير احملكمة للدليل، فال مينعها أداء

 لصاحل اخلصم اآلخر إذا ترجح لديها أنه احملق، وليس من شأن حلف اخلصم بعدم وجود احملرر أن حتجب احملكمة نفسها عن حبث األدلة األخرى

 على قيام هذا التصرف متى طالعتها بها أوراق الدعوى ومتسك بها اخلصوم.

ه على قول أن "املستأنف ضده............البائع للمستأنفة قد حلف اليمني بعدم وجود عقد البيع ملا كان احلكم املطعون فيه قد أقام قضاء -1

د البيع املقول بصدوره من.............املالك للعقار موضوع النزاع للمستأنف ضدهما.............مل يقع وال وجود له، وترتيبا على ذلك فإن عق

قد يكون صادرا من غري مالك، ومن ثم ال ميكن للبائعني للمستأنفة أن ينقال إليها ملكية العقار املبيع سند دعوى صحة التعا .8/8.0/.املؤرخ 

( من قانون اإلثبات دليال على 12أحد البائعني بالصيغة الواردة باملادة ) حلف وبالتالي يتعني رفض دعوى صحة التعاقد..." فاعترب بذلك جمرد

اء التالزم بينهما، وحجبه ذلك عن حبث ومتحيص اإلقرارات الصادرة من البائعني ملورثة الطاعنة وملحق العقد عدم وقوع البيع ذاته ـ رغم انتف

وجه  -إن صح  -املشار إليه آنفا، رغم متسك األخرية بداللتها على انعقاد البيع الصادر لبائعيها من املالك األصلي، وهو ما كان يتغري به 

يعيب احلكم املطعون فيه فضال عن اخلطأ يف تطبيق القانون بالفساد يف االستدالل والقصور يف التسبيب الطعن رقم  الرأي يف الدعوى، األمر الذي

-8.28، موسوعة النقض املدني؛ أحكام حمكمة النقض املصرية، الدائرة املدنية، ...8-. -28جلسة    -قضائية  1.لسنة   8.12

 م، إعداد: سعيد حممود الديب احملامي.1888
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 طابقة ألصلها.األخذ مبضمون صورة احملرر اليت قدمها طالب احملرر واعتبار الصورة م

قد نهجت منهجني يف األثر  -غري القانون اليمين - موضع الدراسة أن التشريعات العربية أيضا والحظنا

األثر أن الصورة املقدمة تعد مبثابة أصل احملرر  جعال واألردني املصري ان؛ فالقانون(1)املرتتب على هذه املسألة

  .ويعمل بها كدليل إثبات

ن اللبناني فاألمر جوازي للمحكمة، فلها أن تعترب الصورة املقدمة من الطالب صحيحة أما الوضع يف القانو

( من 602مطابقة ألصلها؛ حبيث تعدها دليل إثبات معترب، أو ال تعدها كذلك، وهذا حسب حكم املادة )

 .(2)اللبناني قانون أصول احملاكمات املدنية

 :أتييقاتها حيث جاء يف حكم هلا ما يص يف تطبومع ذلك فإن حمكمة النقض املصرية صححت مسار الن

( من قانون اإلثبات على أنه إذا مل يقم اخلصم بتقديم احملرر فى املوعد الذي حددته 64النص يف املادة )  -3

 ااعتربت صورة احملرر اليت قدمها خصمه صحيحة ومطابقة ألصلها مفاده أن يكون احملرر صاحل -احملكمة 

 .(3)صم املمتنع فإذا مل يكن حيمل توقيعُا له فال حمل إلعمال هذا النص"لالحتجاج به على اخل

 

 خامتة:
 تتمثل اخلامتة يف النتائج والتوصيات اليت مت التوصل إليها،ونوردها على النحو التالي:

 النتائج:  

اء من كونه إجر -تبني من خالل الدراسة أن األثر املرتتب على طلب إلزام اخلصم بتقديم حمرر حتت يده

خيتلف من حالة إىل أخرى بقدر ما يلتزم مقدم الطلب بالشروط املقررة يف القانون وأن  -إجراءات اخلصومة

يكون الطلب منصبا على حالة من احلاالت اليت أجاز فيها القانون تقديم الطلب بشأنها؛ فإذا توفرت الشروط 

 بعضها رفضت الطلب.استجابت احملكمة للطلب وقبلته، وإذا ختلفت الشروط كلها أو 

                                                           
 .818صمرجع سابق؛ حممد حسن قاسم؛  -1

ونصها على النحو التالي: "إذا مل يقدم اخلصم الورقة يف املوعد املعني أو امتنع عن حلف اليمني جاز للمحكمة أن تأخذ بقول املستدعي  -2

 وبالصورة اليت أبرزها".

كام حمكمة النقض املصرية، الدائرة املدنية، ، موسوعة النقض املدني؛ أح8..8-88- 0جلسة  -ق  1.لسنة  8802الطعن رقم  -3

 م، إعداد: سعيد حممود الديب احملامي.8.28-1888
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وقد تناولنا أثنا الدراسة األثر القانوني على إغفال احملكمة لطلب إلزام اخلصم أو الغري تقديم حمرر حتت 

 يده، حيث يعرض حكمها للنقض كونه مشوبا بالقصور يف التسبيب.

لى إثبات وجوده واتضح من خالل الدراسة أن نتائج الفصل يف الطلب ختتلف تبعا لقدرة طالب تقديم احملرر ع

لدى خصمه أو الغري الذي حبيازته احملرر؛ فإذا أثبت الطالب وجود احملرر لدى خصمه أو أقر املطلوب بوجوده 

فإذا مل ينفذ املطلوب قرار احملكمة سواء بتسليم احملرر أو مل حيلف اليمني؛ فقد اتفقت أمرت احملكمة بتقدميه،

ذ بقول طالب تقديم احملرر فيما يتعلق بشكله أو مبضمونه، إال أن القوانني حمل الدراسة جزاء يتمثل يف األخ

القانون اليمين أضاف جزاًء آخر يتمثل يف عقوبة خيانة األمانة على حائز احملرر املتعنت عندما يكون احملرر 

 مشرتكا بينه وبني خصمه،

امللطلوب، ومل يقر اخلصم إذا عجز طالب تقديم احملرر عن إثبات وجوده لدى وتبني من خالل الدراسة أنه 

خالف القانون املصري والقوانني –تستحلفه احملكمة فإذا مل يقدم احملرر أو مل حيلف ففي القانون اليمين 

 حيبس اخلصم أو يلزم بدفع غرامة. -اليت سارت على نهجه

اجهته بها أن وتبني أيضا أن هناك نتائج ترتتب على تقديم احملرر تتمثل يف إتاحة الفرصة أمام من متت مو

 يثبت عكسها، أو يطعن بتزويرها.

ومن خالل الدراسة تبني أن القوانني موضع الدراسة عاجلت موضوع دعوى العرض ، وهذا فيه شيء من التكرار 

فيما يتعلق بعرض احملررات كونها قد أوردت أحكامها من قبل، ومع ذلك فالقصور قائم فيها؛ حيث أنها مل 

عن تقديم احملرر املطلوب، وخاصة عندما مل يكن الغري املدخل يف اخلصومة خصما  حتدد جزاء امتناع الغري

 حقيقا.

أن يضع جزاء على عدم امتثال -عند تعديل قانون اإلثبات -نوصي املشرع املصري واألردني التوصيات:

دل املادة اخلصم بتقديم حمرر حتت يده، ومل يقدم الطالب صورة له بأن يكون توقيعه جوازي للمحكمة، وتع

( من قانون البينات 602( من قانون البينات األردني؛ تأسيا مبا ورد يف املادة )63( مصري، واملادة )64)

لتصبح العبارة كاآلتي: " فإن مل يكن خصمه قد قدم صورة احملرر جاز األخذ بقوله فيما يتعلق  اللبناني.

 بشكله ومبضمونه" 

تيب جزاء على اخلصم املمتنع عن تقديم احملرر أو املمتنع عن حلف كما نوصي املشرعني املصري واألردني تر

( 551اليمني حال ثبوت وجود احملرر حبيازته، ومل توجد صورة للمحرر لدى طالبه، تأسيا مبا ورد يف املادة )
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 إثبات ميين.

خل ومل يكن ونوصي املشرع عند تعديل قوانني اإلثبات والبينات موضع الدراسة بوضع جزاء على الغري املد

يف تلك القوانني مل تطاله. وخاصة  ةخصما حقيقا لعدم امتثاله بتقديم حمرر حتت يده، ألن اجلزاءات الوارد

 حسب القانون املصري. -من مل يكن موظف توثيق
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