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ملخ�س

اإلزام الغري بتقدمي م�صند حتت يده

يلقي هذا البحث ال�صوء على مو�صوع اإلزام �صخ�س من الغري بتقدمي م�صتند اأو حمرر حتت 

يده بناء على  طلب من اأحد اخل�صوم، حيث تقرر املحكمة اإذا قبلت هذا الطلب دعوة الغري لتقدمي 

ما حتت يده من م�صتندات اإذا راأت اأنها متجة يف الدعوى. ول يعترب الغري خ�صمًا عند دعوته من 

عندما  الغري  على  وت�صري  اأكرث،  ل  ال�صاهد  و�صفة  مركز  ي�صبه  مركز  يف  يكون  بل  املحكمة،  قبل 

تقرر املحكمة دعوته كل الن�صو�س القانونية املتعلقة باأحوال اإجراءات واآثار اإلزام اخل�صم بتقدمي 

م�صتند حتت يده واإذا امتنع عن الإذعان لأمر املحكمة باحل�صور فتطبق عليه الإجراءات املطبقة 

على امتناع ال�صاهد. اأما اإذا امتنع عن اإبراز ما حتت يده من م�صتندات بعد ثبوت وجودها لديه 

فيكون قد امتنع عن تنفيذ قرار ق�صائي مما يجعله م�صئوًل جزائيًا عن ذلك.

املوظف الفعلي وما مييزه  يف القانون الإداري
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Abstract

This study examines the extent to which others – those who are  not parties of 
a case – are obliged to present documents under their control upon the request 
of a party of a case. If the request is accepted, the court would ask the person 
having such documents to present them and he would be considered as a 
witness rather than a party of the case. Therefore, when a person under such 
an obligation rejects to attend to the court he would be subject to the same 
procedures applied on witnesses, but if he rejects to presents the documents 
this would then be considered as rejecting to implement a judicial ruling, 
which is a punishable act.

اإلزام الغري بتقدمي م�ستند حتت يده
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مة املقدِّ

دت هذا املنحى  ُتعدُّ الأدّلة الكتابية من اأجنع و�صائل الإثبات يف املواد واملنازعات املدنية. وقد اأكَّ

ت على ذلك اأحكام الق�صاء والفقه الوطني واملقارن. فمن  جّل الت�صريعات املدنية احلديثة، وا�صتقرَّ

م�صبقًا  اإعدادها  لإمكانية  الأفراد  حقوق  حلماية  كافيًا  �صمانًا  الأدلة  هذه  ُتعدُّ  العملية،  الناحية 

مهما  بالثبات  تتَّ�صم  ومعلومات  بيانات  من  نه  تت�صمَّ ما  اأنَّ  كما  والتجارية.  املدنية  معامالتهم  يف 

التغيري  اأو  الن�صيان  يطاله  قد  والذي  الأ�صخا�س  ذاكرة  يف  يحفظ  ما  بخالف  من،  الزَّ عليه  طال 

اأو التحريف، ول اأدّل على ذلك من الأمر الوارد يف القراآن الكرمي، والذي اأراد به اخلالق الكرمي 

ى  �َصمًّ َجٍل مُّ
َ
ِذيَن اآَمُنوْا اإَِذا َتَداَينُتم ِبَدْيٍن اإِىَل اأ يَُّها الَّ

َ
ا�س بقوله تعاىل: (َيا اأ �صيانة وحفظ حقوق النَّ

.
)1(

ْيَنُكْم َكاِتٌب ِباْلَعْدِل َفاْكُتُبوُه َوْلَيْكُتب بَّ

اأو  ه  اإثبات حقِّ اأو كليهما من كتابة يف  اإليه اأحد اخل�صمني  ويق�صد بالدليل الكتابي ما ي�صتند 

اإثبات  يتم  اأن  الأردنية، يف  ومنها  الت�صريعات،  بع�س  ا�صرتطت  لذلك  الآخر؛  عاء اخل�صم  اإدِّ نفي 

اللتزامات العقدية املدنية فيما يتجاوز مبلغ معنيَّ بالكتابة، فقد ق�صت املادة )1/28( من قانون 

ل بالقانون رقم )37( ل�صنة 2001 مبا يلي:  نات الأردين رقم )30( ل�صنة 1952 واملعدِّ البيِّ

د  »اإذا كان اللتزام التعاقدي يف غري املواد التجارية تزيد قيمته على مائة دينار، اأو كان غري حمدَّ

فاق يق�صي بغري  القيمة، فال يجوز ال�صهادة يف اإثبات وجود اللتزام اأو الرباءة منه ما مل يوجد اتِّ

ذلك...«.

عى عليه  عي باأن يرفق يف لئحة دعواه واملدَّ ع األزم املدَّ ونظرًاً لأهمّية الأدّلة الكتابية، فاإنَّ امل�صرِّ

ة بالأمر بتقدميها،  ناته املوجودة حتت يد الغري؛ لتقوم املحكمة املخت�صّ بالئحته اجلوابية قائمة ببيِّ

عاءه. د ادِّ ن كل خ�صم من التم�صك بالأدّلة التي توؤيِّ حتى يتمكَّ

ر حتت يده، وذلك  كما ميكن لكل خ�صم الطلب من املحكمة اإلزام اخل�صم الآخر بتقدمي حمرَّ

ا�صتثناًء على الأ�صل العام الذي ل يجيز للخ�صم اأن يطلب اإلزام خ�صمه بتقدمي ورقة �صد نف�صه 

اإلزام  املحكمة  من  يطلب  اأن  اأي�صًاً  للخ�صم  اآخر  جانٍب  من  وميكن  دعواه،  اإثبات  يف  منها  ليفيد 

�صخ�س من الغري بتقدمي م�صتند حتت يده وفقًا ل�صروط واأحوال معيَّنة.

العديد  اأفردت  قد  الأردين،  الت�صريع  وكذلك  املقارنة،  العربية  الت�صريعات  اأغلب  كانت  واإذا 

اأي�صًا  يده، وحظي  م�صتند حتت  بتقدمي  اإلزام اخل�صم  واإجراءات  �صروط  لتنظيم  الن�صو�س  من 

)1( �صورة البقرة: الآية 282.

اإلزام الغري بتقدمي م�ستند حتت يده
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ذلك، مل  يده بخالف  م�صتند حتت  بتقدمي  الغري  اإلزام  فاإنَّ  الق�صاء،  وبتطبيقات  الفقه  باهتمام 

اأو ن�صان على  الأغلب،  له ن�س واحد يف  ت�صريعيًا، حيث خ�ص�س  �صواًء  الالزم،  بالهتمام  يحَظ 

الأكرث يف الت�صريعات املختلفة، ول على امل�صتوى الفقهي والق�صائي. ويعزى ذلك اإىل تطبيق �صروط 

واإجراءات واآثار اإلزام اخل�صم على اأحوال اإلزام الغري بتقدمي م�صتند حتت يده، بالّرغم من وجود 

بع�س الختالفات يف طبيعة كٍل منهما؛ لأنَّ اخل�صم يختلف عن الغري اخلارج عن اخل�صومة.

حتت  م�صتند  بتقدمي  الغري  لإلزام  القانوين  الأ�صا�س  يف  البحث  اخرتنا  فقد  حال،  اأّية  وعلى 

مة له، وندرة الكتابات الفقهية والأحكام  يده؛ نظرًا لالأ�صباب الآنفة واملتعلِّقة ب�صّح الن�صو�س املنظِّ

الق�صائية املتعلِّقة به، هذا من جهة، ومن جهة اأخرى لكون هذا املو�صوع من املوا�صيع املهمة والتي 

تثري العديد من الإ�صكاليات العملية.

فيثري اإلزام الغري بتقدمي م�صتند حتت يده العديد من الت�صاوؤلت، ويفرز العديد من ال�صعوبات 

يف الواقع العملي، فمن جهة يثور ال�صوؤال حول مدى مالءمة الن�صو�س املتعلِّقة ب�صروط واإجراءات 

بة نف�صها على  اإلزام اخل�صم حلالة اإلزام الغري؟ وهل ترتتَّب على هذه احلالة الأخرية الآثار املرتتِّ

اأحوال اإلزام اخل�صم؟ وكيف ميكن اإدخال �صخ�س من الغري يف خ�صومة بالرغم من عدم وجود 

�صلة له مبو�صوع النزاع؟ وهل يعترب هذا الغري �صاهدًاً اأم خ�صمًا؟ وما هو الفرق بني اإلزام الغري 

اأو  اأحد اخل�صوم،  بتقدمي م�صتند حتت يده و اخت�صام الغري واإدخاله يف الدعوى بناًء على طلب 

اء  ر من جرَّ من قبل املحكمة املخت�صة من تلقاء نف�صها؟ ثمَّ اإذا افرت�صنا اأنَّ هذا ال�صخ�س قد ت�صرَّ

ل تعوي�س هذا ال�صرر وما اأ�صا�س ذلك؟ دعوته من قبل الق�صاء،يتحمَّ

ز لدينا  ا ميكن اأن يثار يف هذا اجلانب، هي احلافز الأ�صا�س الذي عزَّ هذه الت�صاوؤلت وغريها ممَّ

ني من رجال القانون  غبة يف خو�س غمار هذا املو�صوع علَّنا جند اإجابات �صافية لها تفيد املهتمِّ الرَّ

يف احلقول املختلفة.

ق ملو�صوعات  و�صنق�صر درا�صتنا على مو�صوع اإلزام الغري بتقدمي م�صتند حتت يده دون التطرُّ

اأخرى قريبة اأو جماورة لهذا املو�صوع اإلَّ بالقدر ال�صروري والعار�س الذي تقت�صيه هذه الدرا�صة، 

يده  حتت  م�صتند  بتقدمي  اخل�صم  باإلزام  املتعلِّقة  امل�صائل  من  كثريًا  اأنَّ  العتبار  بعني  الأخذ  مع 

تنطبق وت�صري على اإلزام الغري مو�صوع درا�صتنا.

القانونية  الن�صو�س  حتليل  اإىل  �صنعمد  حيث  التحليلي،  للمنهج  وفقًا  املو�صوع  هذا  و�صنتناول 

ف على م�صامينها ومراميها، مع ال�صتعانة باملتوافر من اأحكام  الناظمة للمو�صوع يف الأردن؛ للتعرُّ
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يف  الو�صع  على  لع  �صنطَّ اأخرى  جهة  ومن  ال�صاأن،  بهذا  وفحواها  مدلولتها  على  ف  للتعرُّ الق�صاء 

القانون امل�صري؛ نظرًا للت�صابه الكبري بني ن�صو�صه والن�صو�س الأردنية ذات العالقة.

م هذا املو�صوع اإىل مبحثني، نتناول يف الأول مفهوم الغري  نا �صنق�صِّ م، فاإنَّ وتاأ�صي�صًا على ما تقدَّ

اإجراءات  �صه لبيان  ا املبحث الثاين، فنخ�صِّ اأمَّ اإلزامه بتقدمي م�صتند حتت يده،  و�صفته وحالت 

واآثار اإلزام الغري بتقدمي م�صتند حتت يده.

املبحث الأول

مفهوم الغري وحالت اإلزامه 

�س هذا املبحث لتناول حتديد مفهوم الغري و�صفته اإذا متَّ اإلزامه بتقدمي م�صتند  �صوف نخ�صِّ

�س لكل مو�صوع من هذه املو�صوعات مطلبًا  حتت يده، واأحوال اإلزامه بتقدمي هذا امل�صتند، ونخ�صِّ

م�صتقاًل. 

املطلب الأول

مفهوم الغري

ع  امل�صرِّ اأنَّ  جند   ،
)2(

الأردين نات  البيِّ قانون  من   )25( و   )20( املادتني  ن�ّس  اإىل  جوع  بالرُّ

قد ا�صتخدم م�صطلحي اخل�صم والغري عند تنظيمه لأحكام الإلزام بتقدمي م�صتند موجود لدى 

اخل�صم اأو الغري.

ف على  وبناًء على ما �صبق، ولتحديد املق�صود بالغري ب�صاأن تقدمي هذا الطلب، ل بدَّ من التعرُّ

مفهوم اخل�صم اأوًل، ثمَّ بيان مفهوم الغري ثانيًا؛ وذلك لأنَّ املق�صود بالغري هو من لي�س باخل�صم.

 ،
)3(

ولفظ اخل�صم يف اأي دعوى ين�صرف اإىل كل �صخ�س داخل نطاق اخل�صومة يف تلك الدعوى

ع عليه، اأو ال�صخ�س الذي يتم اإدخاله يف الدعوى،  ع، اأو مدَّ فهو يطلق على اأطراف اخل�صومة من مدَّ

ل يف الدعوى، �صواًء  ، وكذلك على ال�صخ�س املتدخِّ
)4(

�صواًء من قبل اخل�صوم، اأو من قبل املحكمة

بالغري  املق�صود  اأنَّ  لنا  يتَّ�صح  �صبق  ما  . من خالل 
)5(

اًل هجوميًا تدخُّ اأو  ان�صماميًا،  اًل  تدخُّ اأكان 

)2( القانون رقم )30( ل�صنة 1952.

)3( انظر:اأحمد هندي، �صلطة اخل�صوم واملحكمة يف اخت�صام الغري، دار اجلامعة اجلديدة للن�صر،2006م،19.وانظر اأي�صًا 

عدالة. حقوق رقم )2008/1945( تاريخ 2009/1/13 من�صورات 

)4( املادتان )213( و )214( من قانون اأ�صول املحاكمات املدنية الأردين.

)5( املادة )213( من قانون اأ�صول املحاكمات املدنية الأردين.

اإلزام الغري بتقدمي م�ستند حتت يده
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لغايات تقدمي طلب لإلزامه بتقدمي م�صتند حتت يده، هو كل �صخ�س مل يكن طرفًا يف اخل�صومة 

اًل، مع مالحظة اأنَّ الغري بهذا الو�صف قد  عى عليه، اأو متدخِّ عيًا اأو مدَّ القائمة، �صواًء ب�صفته مدَّ

يكون �صخ�صًا طبيعيًا، اأو معنويًا خا�صًا اأو عامًاً.

يف  عام  ب�صكٍل  الغري  مفهوم  عن  يختلف  الطلب  هذا  تقدمي  لغايات  الغري  مفهوم  فاإنَّ  وعليه، 

اأي  املتعاقدين  لأحد  اأو خا�صًا  عامًاً  ول خلفًا  يكن طرفًاً يف عقد  به من مل  يق�صد  والذي  العقود 

الأجنبي اأ�صاًل عن العقد)6(. فاخللف العام اأو اخلا�س ل يعتربان من الغري وفقًا للمفهوم العام 

يف اآثار العقد.

ا يف طلب الإلزام بتقدمي م�صتند، فاإنَّ اخللف العام اأو اخلا�س قد يكون من الغري ما دام اأنَّه  اأمَّ

لي�س طرفًاً يف اخل�صومة القائمة.

املطلب الثاين

الطبيعة القانونية للغري 

اإنَّ احلديث عن اإلزام الغري بتقدمي م�صتند حتت يده ي�صتوجب حتديد �صفته بخ�صو�س النزاع 

لتلك  القانوين  املركز  باختالف  تختلف  اآثار  ذلك  على  يرتتَّب  لأنَّه  نظرًا  اخل�صوم؛  بني  القائم 

باإلزامه  ة  املخت�صّ املحكمة  قرار  الغري طرفًاً يف اخل�صومة من حلظة �صدور  يعترب  فهل  ال�صفة. 

بتقدمي ما حتت يده؟ اأم اأنَّه يبقى حمتفظًاً - بالرغم من �صدور القرار باإلزامه – مبركزه ك�صخ�س 

من الغري ولي�س طرفًا يف النزاع؟

الغري بتقدمي  اظمة لإلزام  النَّ الن�صو�س  اإىل  العودة  ا  الت�صاوؤل تقت�صي منَّ اإنَّ الإجابة عن هذا 

ف على م�صمون تلك الن�صو�س بهذا ال�صدد، و�صنبداأ ببيان املوقف يف قانون  م�صتند حتت يده للتعرُّ

العام  الإطار  ولت�صابه  جهة،  من  الأردين  نات  البيِّ بقانون  الوثيقة  �صلته  ب�صبب  امل�صري؛  الإثبات 

ل�صياق الن�صو�س املتعلقة باإلزام اخل�صم والغري يف كال القانونني من جهة اأخرى.

تن�س املادة )26( من قانون الإثبات امل�صري رقم )25( ل�صنة 1968، على اأنَّه: »يجوز للمحكمة 

ر حتت  اأثناء �صري الدعوى ولو اأمام حمكمة ال�صتئناف اأن تاأذن يف اإدخال الغري لإلزامه بتقدمي حمرَّ

يده، وذلك يف الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأو�صاع املن�صو�س عليها يف املواد ال�صابقة«.

ان، 2011م، 135. )6( انظر: عبد القادر الفار، م�صادر اللتزام، دار الثقافة، عمَّ
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ر اأو الورقة املطلوب تقدميها قد تكون حتت يد �صخ�س خارج  يتَّ�صح من ن�س هذه املادة اأنَّ املحرَّ

ر، اأو تلك الورقة، والأمر  عن اخل�صومة، فيطلب اأحد اخل�صوم اإدخاله لإلزامه بتقدمي ذلك املحرَّ

يعود لتقدير املحكمة، فاإن راأت اأنَّ تلك امل�صتندات منتجة يف الدعوى اأذنت باإدخال الغري وا�صتجابت 

اإدخال   فطلب 
.)7(

لطلب اخل�صم ال�صتجابة  رت عدم  قرَّ واإلَّ  منها،  ي�صتفيد  الذي  لطلب اخل�صم 

الغري يعترب طلبًاً متعلقًاً باأوجه الإثبات، فيجوز للقا�صي اأن يقبله، اأو يرف�صه اإذا راأى عدم جّديته، 

.)8(

اأو اأنَّ الورقة، اأو امل�صتند غري منتج يف النزاع

وت�صري هذه املادة �صراحًةً اإىل تطبيق الأحكام املتعلِّقة باإلزام اخل�صم على اأحوال اإلزام الغري، 

و�صنعود لتف�صيل ذلك لحقًا.

ر املحكمة اإلزامه بتقدمي ما حتت يده من  نا يف هذا املقام، هو �صفة الغري عندما تقرِّ وما يهمُّ

م�صتندات بناًء على طلب اأحد اخل�صوم. فاملادة ال�صابقة اأ�صارت بو�صوح اإىل اأنَّه يجوز للمحكمة اأن 

تاأذن باإدخال الغري اأثناء �صري الدعوى ولو اأمام حمكمة ال�صتئناف، والإدخال يعترب يف حد ذاته 

د اإدخاله بقرار من  ا يعني اأنَّ الغري ي�صبح خ�صمًاً يف الدعوى مبجرَّ هًا للغري، ممَّ طلبًاً ق�صائيًا موجَّ

. ولو �صلَّمنا مبا جاء يف ظاهر الن�س، لكان معنى ذلك اأنَّ الغري يتم اإدخاله يف الدعوى، 
)9(

املحكمة

بالرغم من عدم وجود م�صلحة له يف النزاع القائم، ول خ�صومة مع اخل�صوم يف كثرٍي من الأحيان، 

لها اخل�صم يف  له كل التبعات والنتائج التي يتحمَّ ا قد يحمِّ وي�صبح له ما لهم وعليه ما عليهم؛ ممَّ

الدعوى، ويف هذا اأبلغ ال�صرر له.

تعطي  لأنَّها  نظر؛  حمل  ال�صابقة  امل�صري  الإثبات  قانون  من   )26( املادة  �صياغة  فاإنَّ  لهذا، 

ر اأو ورقة حتت يده ويف اأي مرحلة تكون  د وجود حمرَّ للمحكمة �صلطة اإدخال الغري يف اخل�صومة ملجرَّ

عليها الدعوى ولو اأمام حمكمة ثاين درجة )ال�صتئناف(، دون اأن تاأخذ بعني العتبار الآثار ال�صارة 

التي قد تطاله باعتباره خ�صمًا، اإذا مل يكن له اأي م�صلحة اأو عالقة يف النزاع القائم.

ها على جواز اإدخال  وقد تباينت مواقف الفقه امل�صري ب�صاأن التعليق على املادة ال�صابقة ون�صّ

الغري يف اخل�صومة لإلزامه بتقدمي م�صتندات حتت يده. فذهب راأي اإىل اعتبار قرار املحكمة باإلزام 

الغري بتقدمي م�صتند حتت يده من اأبرز التطبيقات التي اأوردها القانون لإدخال الغري يف اخل�صومة 

1981م،  القاهرة،  العربية،  النه�صة  دار  والتجارية،  املدنية  املرافعات  قانون  �صرح  الو�صيط يف  ال�صاوي،  ال�صيد  اأحمد  د.   )7(

�ص491.

)8( د. عبد العزيز عامر، �صرح قانون املرافعات الليبي، املكتبة الوطنية، بنغازي، ليبيا، بدون �صنة ن�صر، �س371.

)9( م�صطفي جمدي هرجة، قانون الإثبات يف املواد املدنية والتجارية، دار املطبوعات اجلامعية، القاهرة، 1994م، �س317.

اإلزام الغري بتقدمي م�ستند حتت يده
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د ما جاء يف ن�س املادة )26( من قانون الإثبات  بناًء على طلب اأحد اخل�صوم، اأي اأنَّ هذا الراأي يوؤكِّ

يده  بتقدمي ما حتت  لإلزامه  الغري  اإدخال  املحكمة يف  �صلطة  ها بخ�صو�س  امل�صري، و�صريح ن�صّ

.
)10(

واعتباره خ�صمًاً يف النزاع القائم

وذهب اجتاه غالب يف الفقه امل�صري، اإىل اعتبار مركز الغري يختلف عن مركز اخل�صم، على 

ه يوجد فارق بني اخت�صام الغري يف اخل�صومة الق�صائية املدنية املنعقدة بني اأطرافها،  اأ�صا�س اأنَّ

واإدخاله فيها لتقدمي ورقة اأو م�صتند حتت يده. ففي احلالة الأوىل، يعترب الغري طرفًا يف اخل�صومة 

بني  منعقدة  خ�صومة  يف  الغري  اإدخال  بخ�صو�س  ا  اأمَّ عليهم،  ما  وعليه  للخ�صوم  ما  له  القائمة، 

اأو ورقة حتت يده يكون منتجًا يف الدعوى، فال يرتتَّب على هذا الإدخال  اأطرافها لتقدمي م�صتند 

طلبات  اإليه  ه  توجَّ مل  دام  ما  اأطرافها،  بني  املنعقدة  الق�صائية  اخل�صومة  يف  طرفًا  الغري  اعتبار 

ق�صائية فيها، فهو مل يكن طرفًاً يف اإجراءات املطالبة الق�صائية، فلم تبا�صر مطالبه با�صمه �صد 

اإليه مطالبة ق�صائية  ه  ًاً من هوؤلء اخل�صوم مل يوجَّ اأيَّ اأنَّ  اأطراف اخل�صومة الأ�صليني، كما  اأحد 

تقت�صي اعتباره خ�صمًاً يف الدعوى. ويخل�س الراأي ال�صابق، اإىل اأنَّ مركز الغري اأقرب لل�صاهد منه 

للخ�صم، ويق�صر دوره يف تقدمي الدليل واملتمثِّل بامل�صتندات املوجودة حتت يده لي�س اأكرث، واإدخاله 

.
)11(

ي اإىل اإيجاد حل للنزاع بناًء على طلب اأحد اخل�صوم ُيعدُّ مبنزلة اإجراء حتقيق اأ�صا�صي يوؤدِّ

ويالحظ اأنَّ اأ�صحاب الراأي ال�صابق ل يقفون عند حرفية ن�س املادة )26( من قانون الإثبات 

د  مبجرَّ خ�صمًا  الغري  فيها  ُيعدُّ  التي  وهي  الأوىل  الإدخال،  من  حالتني  بني  قون  يفرِّ بل  امل�صري، 

واحلالة  اأحد اخل�صوم.  اأو �صد  ق�صائية من  اإليه مطالبة  اأو  منه  هت  وجِّ اإذا  الدعوى،  اإدخاله يف 

الثانية، وهي حالة الإدخال الذي ل ُيعدُّ فيها الغري خ�صمًا اأو طرفًا يف النزاع القائم بني اخل�صوم 

الأ�صليني، بل اإنَّ اإدخاله لي�س اإلَّ من اأجل اإجراء حتقيق اأ�صا�صي، وُيعدُّ بهذه املنزلة اأقرب لل�صاهد 

.
)12(

منه للخ�صم

د،  )10( اأحمد اأبو الوفا، املرافعات املدنية والتجارية، ط14، من�صاأة املعارف، الإ�صكندرية، 1986م، �س210؛ وكذلك حممَّ

القاهرة،  النموذجية،  املطبعة  الثاين،  اجلزء  واملقارن،  امل�صري  الت�صريع  يف  املرافعات  قواعد  الع�صماوي،  الوهاب  وعبد 

�س533.  1958م، 
)11( من اأ�صحاب هذا الراأي، د. اإبراهيم جنيب �صعد، القانون الق�صائي اخلا�س، اجلزء الأول، من�صاأة املعارف، الإ�صكندرية، 

املعارف،  من�صاأة  ط1،  والتجارية،  املدنية  املرافعات  اأ�صول  عمر،  اإ�صماعيل  ونبيل  �س608؛   ،)246( بند  1974م، 
العربي،  الفكر  دار  العار�صة،  للطلبات  العامة  النظرية  اإبراهيم،  حممود  د  حممَّ د.  و  �س565؛  1986م،  الإ�صكندرية، 

القاهرة، ط2،  العربية،  النه�صة  الق�صاء املدين، دار  الو�صيط يف قانون  و د. فتحي وايل،  1984م، �س264؛  القاهرة، 

املدنية، ط1، دار الفكر العربي، القاهرة، 1978م،  اخل�صومة  مبادئ  فهمي،  راغب  وجدي  د.  و  �س389؛  1986م، 
�ص288. 

)12( انظر الفقه امل�صار اإليه يف الهام�س ال�صابق؛ قارن اأي�صًا د. حممود ال�صيد التحيوي، اإجراءات رفع الدعوى الق�صائية، الأ�صل 
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ر الذي حتت يد الغري حقًا له ول ينفيه، واإلَّ فقد  ق احلالة الثانية اأن ل يثبت املحرَّ ويفرت�س لتحقُّ

ا اإذا كان يثبت له  يعترب طرفًاً يف اخل�صومة بناًء على طلب اأحد اخل�صوم اإذا امتدَّ اإليه النزاع، اأمَّ

حقوقًا، اأو يوجب عليه التزامات دون اأن يخت�صم يف الدعوى لعدم امتداد النزاع اإليه، فيق�صر دوره 

على تقدمي ما حتت يده بناًء على اإذن املحكمة باإدخاله، مع احتفاظه ب�صفته ك�صخ�س من الغري 

.
)13(

ا اآنفًا على نحو ما بينَّ

الغري  اإدخال  اعترب  الذي  امل�صري  الفقه  ال�صابق يف  الراأي  وجاهة  وبالّرغم من  باأنَّه،  ونعتقد 

مبوجب املادة )26( من قانون الإثبات، لي�س دلياًل على اعتباره خ�صمًا يف الدعوى، فال ُيعدُّ كذلك 

هت له، اأو منه طلبات ق�صائية وامتدَّ اإليه النزاع تبعًا لذلك، وبعك�س ذلك، فهو يف اأغلب  اإلَّ اإذا وجِّ

الأحوال يحتفظ مبركزه كخارج عن اخل�صومة ولي�س طرفًا فيها، اإلَّ اأنَّ وجاهة هذا الراأي ل تنفي 

اخللل الذي انتاب املادة )26( من قانون الإثبات امل�صري التي اأوردت عبارة )جواز اإدخال الغري 

د بدورنا موقف الراأي الثاين؛ لأنَّه اأدعى  ا نوؤيِّ ا خلق تباينًا يف الآراء، واإْن كنَّ اأثناء �صري الدعوى(؛ ممَّ

د الحتفاظ مب�صتندات منتجة  اإىل حتقيق العدالة ب�صاأن الغري الذي يق�صر موقفه غالبًا على جمرَّ

.
)14(

يف الدعوى

الغري امللزم  اأو مركز  امل�صاألة ذاتها واملتعلِّقة ب�صفة  ع الأردين من  امل�صرِّ ا بخ�صو�س موقف  اأمَّ

نات رقم  ت املادة )25( من قانون البيِّ بتقدمي م�صتندات حتت يده بناًء على اأمر املحكمة، فقد ن�صَّ

)30( ل�صنة 1952 وتعديالته يف فقرتها الأوىل، على اأنَّه: »يجوز للمحكمة اأثناء �صري الدعوى اأن 

تدعو الغري لإلزامه بتقدمي ورقة اأو �صند حتت يده وذلك يف الأحوال والأو�صاع املن�صو�س عليها يف 

ًا اأنَّ ن�سَّ هذه املادة ي�صبه يف اإطاره العام ن�س  املواد ال�صابقة مع مراعاة اأحكامها...«. ويبدو جليَّ

املادة )26( من قانون الإثبات امل�صري ال�صابقة، غري اأنَّ الن�س الأردين يختلف مع الن�س امل�صري 

يف حتديد املركز القانوين للغري، مو�صوع درا�صتنا يف هذا املطلب، فقد ورد يف ن�س الفقرة الأوىل 

من ن�س املادة )25( ال�صابقة، اأنَّه يجوز للمحكمة اأن تدعو الغري لإلزامه بتقدمي ورقة اأو م�صتند، 

�س694 و  2003م،  الإ�صكندرية،  للن�صر،  اجلديدة  اجلامعة  دار  والتجارية،  املدنية  املرافعات  لقانون  طبقًا  وال�صتثناء 

.695
)13( اإبراهيم جنيب �صعد، املرجع ال�صابق، �س608.

)14( مل نعرث يف حدود ما نعلم على اأحكام ق�صائية تطبيقًا للمادة )26( من قانون الإثبات امل�صري اإلَّ ما ندر، ومن ذلك ما 

ه  ذهبت فيه حمكمة النق�س امل�صرية اإىل عدم اعتبار الغري طرفًا يف اخل�صومة املدنية املنعقدة بني اأطرافها، طاملا مل توجَّ

اإليه طلبات ق�صائية، نق�س مدين م�صري، جل�صة 1972/3/28، جمموعة النق�س، ال�صنة 23، �س42؛ �س542. نقاًل 

د يف قرارها موقف الراأي الثاين يف الفقه  عن حممود التحيوي، املرجع ال�صابق، �س695. ويالحظ اأنَّ حمكمة النق�س توؤكِّ

امل�صري وامل�صار اإليه يف املنت. 

اإلزام الغري بتقدمي م�ستند حتت يده
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بينما لحظنا اأنَّ الن�س امل�صري يجيز للمحكمة اإدخال الغري يف الدعوى، وهناك فارق كبري بال �صك 

ت اإىل تباين اآراء الفقه امل�صري  بني دعوة الغري واإدخال الغري، فهذه العبارة الأخرية هي التي اأدَّ

ع الأردين �صنعًا حينما ا�صتعمل عبارة )دعوة الغري( بدًل  ا اآنفًاً. وقد اأح�صن امل�صرِّ على نحو ما بينَّ

بته �صياغة الن�س  من عبارة )اإدخال الغري(، حيث جتاوز كل اجلدل واخلالف الفقهي الذي �صبَّ

ك باليقني يف عدم  اأ�صرنا. فدعوة الغري لإلزامه بتقدمي م�صتند حتت يده تقطع ال�صَّ امل�صري كما 

ه عادة لل�صهود، بعك�س الإدخال بناًء على  اعتبار الغري طرفًا يف اخل�صومة القائمة؛ لأنَّ الدعوة توجَّ

فاإنَّ �صفة  وبالتَّايل،  القائم.  النزاع  الغري خ�صمًا جديدًا يف  الذي يجعل من  اأحد اخل�صوم  طلب 

نات الأردين، وكالهما لي�س طرفًا  اهد يف قانون البيِّ الغري اأو مركزه القانوين ي�صبه �صفة ومركز ال�صَّ

واقعة حدثت مع غريه، ويرتتَّب عليها حق لغريه،  بالإخبار عن  يقوم  اهد  فال�صَّ القائم،  النزاع  يف 

. ودعوة الغري لإلزامه بتقدمي م�صتند 
)15(

واأقواله اأمام املحكمة لي�صت اإلَّ طريقة من طرائق الإثبات

ر اأو امل�صتند املوجود حتت يده كدليل اإثبات، واملحكمة  حتت يده يكون من اأجل العتماد على املحرَّ

ر اأو امل�صتند منتج  ر دعوة الغري واإلزامه بتقدمي ما حتت يده اإلَّ اإذا اقتنعت باأنَّ املحرَّ اأ�صاًل ل تقرِّ

. وقد اأ�صارت املادتان )57 و 59( من قانون اأ�صول 
)16(

يف الإثبات و�صروري حل�صم النزاع القائم

دعواه  لئحة  مع  عي  املدَّ اإرفاق  �صرورة  اإىل   1988 ل�صنة   )24( رقم  الأردين  املدنية  املحاكمات 

ناتهم اخلطية املوجودة حتت يد الغري، وكذلك قائمة  عى عليه مع لئحته اجلوابية قائمة ببيِّ واملدَّ

نة ال�صخ�صية لكل  باأ�صماء ال�صهود وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب كل منهما يف اإثباتها بالبيِّ

اأو ورقة  د ت�صابه املركز القانوين لل�صاهد والغري امللزم بتقدمي م�صتند  �صاهد على حده. وهذا يوؤكِّ

نات. واعتبار مركز الغري امللزم بتقدمي  م ما يفيد اخل�صوم من البيِّ اأنَّ كليهما يقدِّ اإذ  حتت يده، 

نة �صخ�صية  م�صتند �صبيهًا مبركز ال�صاهد ل يعني اعتباره �صاهدًا؛ لأنَّ هذا الأخري يديل باأقواله كبيِّ

م ما حتت يده من م�صتندات مودعة اأو حمفوظة اأو  يف الإثبات، بينما الغري ل يديل باأقوال بل يقدِّ

موجودة لأي �صبب عنده، ويعتمد عليها كاأدلة اإثبات خطية يف الأحوال التي ن�سَّ عليها القانون كما 

�صنبنيِّ يف املطلب الثالث من هذا املبحث.

وجتدر الإ�صارة اإىل اأنَّ بع�س الباحثني يف الأردن ذهب يف اإطار حتليله لن�س املادة )1/25( 

نات الأردين اإىل اعتبار مركز الغري من اأبرز التطبيقات على حالت الإدخال بناًء  من قانون البيِّ

ال�صهادة د.  نات الأردين؛ قارن ب�صاأن مفهوم  البيِّ )15( انظر يف تف�صيل الإثبات بال�صهادة املادة )27( اإىل )39( من قانون 

ان،2004م، �س143.  نات اجلديد، دار الثقافة، عمَّ عبا�س العبودي، �صرح اأحكام قانون البيِّ

مركز  من�صورات   ،2006/5/28 تاريخ   )2005/4461( رقم  الأردنية  التمييز  حمكمة  قرار  ذلك  تاأكيد  يف  انظر   )16(

عدالة؛ وكذلك قرار املحكمة نف�صها رقم )2005/3494( تاريخ 2006/4/18، من�صورات مركز عدالة، البند رقم 

)6( من القرار. وكذلك القرار رقم )2005/3219 تاريخ 2006/1/3 من�صورة مركز عدالة.
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على طلب اأحد اخل�صوم، جماريًاً بذلك ما ذهب اإليه قانون الإثبات امل�صري، بالرغم من اختالف 

ا اآنفًا. ونعتقد اأنَّ هذا الراأي مل يلتفت اإىل العبارة التي  الن�س الأردين عن الن�س امل�صري كما بينَّ

مبوجبها متَّ حتديد مركز اأو �صفة الغري يف القانون الأردين، بل اعتقد اأنَّ الن�س الأردين مطابق 

الراأي  هذا  جعل  الذي  الأمر  الغري،  اإدخال  جواز  اإىل  اأ�صار  الأخري  وهذا  امل�صري،  للن�س  متامًا 

.
)17(

يجانب ال�صواب

ه اإىل �صياغة الن�س الوارد يف املادة )1/25( من قانون  اح من تنبَّ وباملقابل، هناك من ال�صرَّ

لنا اإليه من اختالف الن�س الأردين عن امل�صري بخ�صو�س �صفة اأو  ل اإىل ما تو�صَّ نات، وتو�صَّ البيِّ

مركز الغري يف اخل�صومة، فدعوة الغري ل تعني اإدخاله يف الدعوى اأو اخل�صومة، بل هو يف مركز 

 .
)18(

ي�صبه مركز ال�صاهد

املطلب الثالث

اأحوال اإلزام الغري بتقدمي م�صتند حتت يده

اأن  الدعوى  �صري  اأثناء  للمحكمة  نات  البيِّ قانون  من   )1/25( املادة  يف  الأردين  ع  امل�صرِّ اأجاز 

تدعو الغري لإلزامه بتقدمي ورقة اأو م�صتند حتت يده، وذلك يف الأحول والأو�صاع املن�صو�س عليها 

ع بهذا الن�س، واأحال يف  يف املواد ال�صابقة من القانون ذاته مع مراعاة اأحكامها. وقد اكتفي امل�صرِّ

بيان اأحوال واإجراءات واآثار اإلزام الغري اإىل ما ورد من اأحكام تتعلَّق باإلزام اخل�صم بتقدمي م�صتند 

حتت يده. 

يده،  بتقدمي م�صتند حتت  اإلزام اخل�صم  لأحوال  الناظمة  الن�صو�س  ورد يف  ما  اإىل  وبالعودة 

نات تن�س على: »يجوز للخ�صم اأن يطلب اإلزام خ�صمه بتقدمي  جند اأنَّ املادة )20( من قانون البيِّ

يجيز مطالبته  القانون  كان  اإذا   1- يده:  تكون حتت  التي  الدعوى  املنتجة يف  الأوراق  اأو  الأ�صناد 

بتقدميها اأو ت�صليمها، -2 اإذا ا�صتند اإليها خ�صمه يف اأي مرحلة من مراحل الدعوى«. 

يتبنيَّ من هذه املادة اأّنه يجوز اإلزام اخل�صم بتقدمي الأ�صناد اأو الأوراق التي حتت يده يف حالتني 

اللهمَّ  متامًا،  امل�صري  الإثبات  قانون  من   )20( املادة  يف  ورد  ما  احلالتني  هاتني  وتطابق  فقط، 

اإذا كان امل�صتند م�صرتكًا بينه  اإلزام اخل�صم، وهي  اأ�صاف حالة ثالثة يجوز فيها  اأنَّ هذا الأخري 

، اأو كان مثبتًا لإلتزاماتهما  ر مل�صلحة اخل�صمني معًاً ر م�صرتكًا اإذا حرِّ وبني خ�صمه، ويعترب املحرَّ

)17( د. مفلح الق�صاة، اأ�صول املحاكمات املدنية والتنظيم الق�صائي يف الأردن، دار الثقافة، عمان، 1988م، �س253.

)18( د. عمر ال�صمور، اأحكام اإدخال الغري يف الدعوى يف ظل قانون اأ�صول املحاكمات املدنية، بحث من�صور يف جملة درا�صات/ 

اجلامعة الأردنية، املجلد )30(، عدد )2(، �صنة 2003م، �س17 و 18.

اإلزام الغري بتقدمي م�ستند حتت يده
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.
)19(

وحقوقهما املتبادلة

الغري  اإلزام  على  انطباقهما  ومدى  الأردين،  نات  البيِّ قانون  يف  الواردتني  احلالتني  و�صنعالج 

لبيان مدى  امل�صري  نات  البيِّ قانون  اأ�صافها  التي  احلالة  اإىل  نعرج  ثمَّ  يده،  م�صتند حتت  بتقدمي 

اأهميتها.

احلالة الأوىل: اإلزام الغري بتقدمي م�صتند حتت يده اإذا كان القانون يجيز مطالبته بتقدميها 

اأو ت�صليمها.

يجيز مطالبته  القانون  كان  اإذا  يده  م�صتند حتت  بتقدمي  الغري  اإلزام  يقت�صي احلديث عن حالة 

بها العودة اإىل ما قيل عن اإلزام اخل�صم بهذا ال�صاأن، لإنزال حكم اإلزام هذا الأخري على حالة 

اإلزام الغري.

حتت  م�صتند  بتقدمي  اخل�صم  اإلزام  اأجازت  التي  اخلا�صة  املو�صوعية  الن�صو�س  اأهم  من  اإنَّ 

املادتني  يف  ورد  ما  نف�صها  تلقاء  من  املحكمة  من  بتكليف  اأو  اخل�صوم،  اأحد  طلب  على  بناًءًً  يده 

بتقدمي  يتعلَّق  ما  نظمتا  اللتني   1966 ل�صنة   )12( رقم  الأردين  التجارة  قانون  21( من  و   20(

ت املادة )20( على اأنَّه: »ت�صلَّم الدفاتر بكاملها اأو ن�صخ عنها  الدفاتر التجارية للق�صاء. فقد ن�صَّ

اإىل الق�صاء يف اأحوال الإرث، وق�صمة الأموال امل�صرتكة، وال�صركة، وال�صلح الواقي، والإفال�س، ويف 

الأحوال املن�صو�س عليها يف قانون اأ�صول املحاكمات املدنية«.

املادة  يف  املبينة  الأحوال  عدا  »فيما  يلي:  ما  على  ذاته  القانون  من   )21( املادة  ت  ن�صَّ كما 

يتعلق  ما  ل�صتخال�س  باإبرازها  املطالبة  اأو  التجارية  الدفاتر  عر�س  الدوام  على  ميكن  ال�صابقة، 

منها بالنزاع. -2 وللقا�صي اأن ياأمر من تلقاء نف�صه باإبراز الدفاتر املبينة للغاية ذاتها«.

ي�صتنتج من ن�س املادتني ال�صابقتني ما يلي:

دها بو�صوح، وللخ�صم  اأ - اإنَّ امل�صرع األزم التاجر بت�صليم الدفاتر التجارية يف اأحوال معينة حدَّ

م�صمونها  على  لالإطالع  الدفاتر  هذه  بتقدمي  التاجر  اإلزام خ�صمه  املحكمة  من  يطلب  اأن  اأي�صًا 

ب�صاأن النزاع القائم. وميكن للقا�صي من تلقاء نف�صه اأن ياأمر باإبراز هذه الدفاتر اإذا كانت �صرورية 

)19( انظر يف تف�صيل ذلك د. اأحمد ال�صيد ال�صاوي، املرجع ال�صابق، �س491؛ قارن اأي�صًا م�صطفي هرجة، املرجع ال�صابق، 

�ص293
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)20(

ل�صتخال�س ما يتعلَّق منها بالنزاع

21( ال�صابقتني ل يق�صر على اإلزام التاجر اخل�صم بتقدمي  و  ب - اإنَّ �صياق ن�س املادتني )20 

اأنَّه ميكن  الدفاتر املبينة، بل اإنَّ م�صمونها ميتد لي�صمل اإلزام التاجر غري اخل�صم اأي�صًا، مبعنى 

بتقدمي  تاجرًا  نف�صها  تلقاء  من  الأخرية  هذه  تاأمر  اأن  اأو  املحكمة،  من  يطلب  اأن  اخل�صوم  لأحد 

دفاتره التجارية اإذا كانت �صرورية ل�صتخال�س ما يتعلَّق منها بالنزاع بالرغم من اأنه لي�س طرفًا 

.
)21(

يف النزاع

وميكن لنا اأن ن�صوق املثال التايل لتاأكيد اإمكانية اإلزام التاجر بتقدمي دفاتره بناًء على طلب اأحد 

اأنَّ دعوى عدم نفاذ ت�صرفات مرفوعة من دائن على مدينه، واأراد هذا  اخل�صوم، فلو افرت�صنا 

الأخري اإثبات اأنَّ لديه اأمواًل تكفي ل�صداد ديونه، وكان له بالفعل ديون يف ذّمة تاجر لتعامل قائم 

بينهما، فيمكنه اأن يطلب من املحكمة اإلزام ذلك التاجر – وهو خارج عن اخل�صومة- بتقدمي تلك 

.
)22(

فه عيه لكي يتجنَّب احلكم لدائنه بعدم نفاذ ت�صرُّ الدفاتر كدليل على �صحة ما يدَّ

وقد ق�صت حمكمة التمييز الأردنية يف حكم لها يفهم من اإطالقه على اأنَّه ين�صرف اإىل حالت 

اإلزام اخل�صم اأو الغري بتقدمي م�صتند حتت يده، حيث جاء يف حيثيَّات هذا احلكم: »... ي�صتفاد من 

املادة )185( من قانون اأ�صول املحاكمات املدنية اأنَّه يجوز للمحكمة اإذا راأت اأن من الالزم اإبراز 

م�صتند اأو اإح�صار �صاهد ل�صماع �صهادته لتتمكن من الف�صل يف الدعوى، اأو لأي داٍع اآخر اأن ت�صمح 

.
)23(

باإبراز مثل هذا امل�صتند لتدقيقه، اأو اإح�صار ذلك ال�صاهد ل�صماع �صهادته...« 

واإلزام الغري بتقدمي م�صتند حتت يده ل يق�صر – من وجهة نظرنا- على ما ورد يف ن�صو�س 

خا�صة، كما هو ال�صاأن باملادتني )20 و 21( من قانون التجارة امل�صار اإليهما �صابقًا، بل ميتد لي�صمل 

)20( قارن موقف قانون التجارة امل�صري والتعليق عليه يف د. �صليمان مرق�س، من طرق الإثبات، الأدلة اخلطية واإجراءاتها، 

معهد البحوث للدرا�صات العربية، القاهرة، 1967م، �س347و 348.

بتقدمي  اخل�صم  اإلزام  طلب  مدغم�س،  جمال  ذلك  من  قريبًا  قارن  �س348؛  ال�صابق،  املرجع  مرق�س،  �صليمان  انظر:   )21(

ان، 1998م، �س56. م�صتندات حتت يده، ط2، عمَّ

املواد من  1976، وهي مطابقة ملا ورد يف  ل�صنة  الأردين رقم )43(  القانون املدين  374( من  املواد )373 و  )22( انظر 

1948 بخ�صو�س الدعوى البولي�صية، ملزيد من  )240( اإىل )243( من القانون املدين امل�صري رقم )131( ل�صنة 

الطبعة  امل�صري،  املدين  القانون  لاللتزام يف  العامة  الأحكام  موجز  �صرور،  �صكري  د.  انظر:  الدعوى  هذه  التف�صيل حول 

الأوىل، القاهرة، 1985م، بند 106؛ قارن د. عبدالقادر الفار، اأحكام اللتزام، اآثار احلق يف القانون املدين الأردين، دار 

ان، 2005، �س112-100. الثقافة، عمَّ

)23( انظر قرار حمكمة التمييز الأردنية رقم 2007/636 )هيئة خما�صية( تاريخ 2007/5/1، من�صورات مركز عدالة.

اإلزام الغري بتقدمي م�ستند حتت يده
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احلالت التي تق�صي املبادئ العامة للقانون بجواز مطالبة اخل�صم اأو الغري بتقدمي ما يوجد حتت 

ده مدلول املادتني )57/ب و 59/ب( من قانون اأ�صول املحاكمات  . وهذا ما يوؤكِّ
)24(

يده من اأدلة

املحكمة  لقلم  ما  يقدِّ باأن  عليه  عى  واملدَّ عي  املدَّ تكليف  املادتني  كال  يف  جاء  اإْذ  الأردين،  املدنية 

املخت�صة لئحة دعوى بالن�صبة لالأول، ولئحة جوابية بالن�صبة للثاين، مرفقًا بها عّدة مرفقات من 

نات كل منهما اخلطية املوجودة حتت يد الغري. ول �صكَّ يف اأنَّ املحكمة بدورها  �صمنها قائمة ببيِّ

تتوىلَّ اإلزام الغري بتقدمي تلك امل�صتندات.

يده  حتت  م�صتند  بتقدمي  الغري  اإلزام  اأحوال  من  الأوىل  احلالة  اأنَّ  م  تقدَّ ما  كل  من  ونخل�س 

تنطبق على حالة اإلزام الغري بتقدمي م�صتند حتت يده اإذا كان القانون يجيز مطالبته بتقدميها اأو 

ت�صليمها.

احلالة الثانية: اإذا ا�صتند اخل�صم اإىل الورقة يف اأي مرحلة من مراحل الدعوى.

مها، ففي  ويق�صد بهذه احلالة، ا�صتناد اأحد اخل�صوم يف الدعوى اإىل ورقة معينة دون اأن يقدِّ

هذه احلالة يجوز للخ�صم الآخر الطلب من املحكمة اإلزام ذلك الطرف بتقدميها، حتى ي�صار اإىل 

.
 

د من �صالمة و�صحة توقيعها وم�صمونها فح�صها وتدقيقها، والتاأكُّ

مواجهة  يف  اخل�صوم  اأحد  عليها  اعتمد  ورقة  اأو  مب�صتند  تتعلَّق  الكيفية،  بهذه  احلالة  وهذه 

اخل�صم الآخر، لكن كيف ميكن ن�صب هذه احلالة اإىل الغري مو�صوع درا�صتنا؟

اأن تكون  بالذات، هو  الغري يف هذه احلالة  الوحيد الذي ميكن ت�صوُّره بخ�صو�س  الفر�س  اإنَّ 

اأو امل�صتند الذي اعتمد عليه اأحد اخل�صوم يف اأي مرحلة من مراحل الدعوى موجود بيد  الورقة 

الغري، فيطلب اخل�صم الآخر اإلزام الغري مبا�صرة بتقدمي تلك الورقة اأو امل�صتند، اأو اأن يطلب من 

الإلزام يف  الغري لإبرازها، بحيث يكون  الورقة من حتت يد  باإح�صار تلك  اإلزام خ�صمه  املحكمة 

ر  هًا اإىل اخل�صم نف�صه الذي ا�صتند اإىل تلك الورقة. وميكن لنا اأن نت�صوَّ هذه احلالة الأخرية موجَّ

اأن يرف�س الغري ت�صليم الورقة اأو امل�صتند الذي حتت يده للخ�صم الذي ا�صتند اإليه، فهنا ل منا�س 

ل املحكمة لإلزام الغري بتقدمي ذلك امل�صتند طاملا تبنيَّ لها باأنَّ هذا امل�صتند موجود فعاًل  من تدخُّ

ًا للخ�صم الذي ا�صتند اإليه يف الدعوى. وبال �صك،  حتت يد الغري، ويرف�س هذا الأخري ت�صليمه وديَّ

فاإنَّ املحكمة لن تلزم الغري اإلَّ اإذا راأت اأنَّ امل�صتند �صروري يف الإثبات وتكوين عقيدتها يف الدعوى 

1968م،  القاهرة،  والن�صر،  للطباعة  امل�صري  املكتب  والتجارية،  املدنية  امل�صائل  يف  الإثبات  مبادئ  العدوي،  جالل  د.   )24(

�ص81.
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.
)25(

املنظورة

نات  يه يجد اأ�صا�صه يف املادة )25( من قانون البيِّ والفر�س ال�صابق بخ�صو�س اإلزام الغري ب�صقَّ

اإىل تطبيق حالت  اأ�صارت كال املادتني  الإثبات امل�صري، حيث  من قانون   )26( الأردين، واملادة 

 .
)26(

اإلزام اخل�صم على حالت اإلزام الغري

د ال�صند الوارد يف املادتني  كما اأنَّ املادة )100( من قانون اأ�صول املحاكمات املدنية الأردين توؤكِّ

ال�صابقتني، حيث ق�صت باأنَّه: »يحق للمحكمة اأن تاأمر اأي فريق اأن يربز ما يف حوزته اأو حتت ت�صرفه 

من م�صتندات ترى اأنها �صرورية للف�صل يف الدعوى«.

فه من  يالحظ من هذه املادة اأنَّ للمحكمة اأن تاأمر اأي فريق اأن يربز ما يف حوزته، اأو حتت ت�صرُّ

م�صتندات، فعبارة حتت )ت�صرفه( الالحقة لعبارة )ما يف حوزته( يفهم منها اأنَّ املق�صود بها تلك 

امل�صتندات املوجودة للخ�صم عند �صخ�س من الغري.

اأي مرحلة من مراحل الدعوى  اأو ورقة يف  ر  اإىل حمرَّ د ال�صتناد  اأنَّ جمرَّ اإىل  الإ�صارة  وجتدر 

ك بها عنها، اإذا اأثبت الطالب اأنَّ له  يجعل من حق اخل�صم الآخر طلب تقدميها، ولو نزل من مت�صَّ

. وهذا القول ي�صري باملنطق نف�صه على اإلزام الغري وفقًا 
)27(

م�صلحة جدّية يف اإبرازها وتقدميها

اها اآنفًا، فحتى لو نزل اخل�صم الذي ا�صتند اإىل الورقة  لهذه احلالة على اأ�صا�س الفرو�س التي بينَّ

ك بها يبقى من حق اخل�صم الآخر طلب اإلزام الغري – املوجودة حتت يده هذه  اأو الوثيقة عن التم�صُّ

الورقة- بتقدميها.

ومل نعرث– يف حدود ما نعلم-على اأّية تطبيقات يف الق�صاء الأردين تتعلَّق باإلزام الغري بتقدمي 

م�صتند حتت يده وفق هذه احلالة، وبالكيفية التي افرت�صناها، بخالف حالة اإلزام اخل�صم بتقدمي 

لأي  �س  يتعرَّ مل  اجلانب  هذا  تناول  الذي  الفقه  فاإنَّ  ذلك،  من  واأكرث  بل   .
)28(

يده حتت  م�صتند 

)25( اأحمد ال�صيد ال�صاوي، املرجع ال�صابق، �س492.

نات الأردين، م�صار اإليه �صابقًا، �س9؛ قارن اأي�صًا ن�س املادة)26( من قانون  )26( انظر ن�س املادة )1/25( من قانون البيِّ

الإثبات امل�صري، م�صار للن�س �صابقًا، �س5.

)27( �صليمان مرق�س، املرجع ال�صابق، �س352.

نات لأحد اخل�صوم اأن يطلب اإلزام  )28( فمثاًل جاء يف قرار ملحكمة التمييز الأردنية باأنَّه: »اأجازت املادة )20( من قانون البيِّ

ت�صليمها،  اأو  بتقدميها  املطالبة  القانون  اأجاز  اإذا  يده  حتت  تكون  التي  الدعوى  يف  املنتجة  والأوراق  الأ�صناد  بتقدمي  الآخر 

 ،2005/7/4 تاريخ   2004  /4162 رقم  قرار  الدعوى...«.  مراحل  من  مرحلة  اأي  يف  اخل�صم  اإليها  ا�صتند  واإذا 

من�صورات مركز عدالة. قارن الجتاه نف�صه بخ�صو�س اإلزام اخل�صم بتقدمي م�صتند اإذا ا�صتند اخل�صم اإىل الورقة يف اأي 

عدالة؛  مركز  من�صورات   ،2005/6/20 2005/273 تاريخ  رقم  التمييز  حمكمة  قرار  الدعوى.  مراحل  من  مرحلة 

اإلزام الغري بتقدمي م�ستند حتت يده
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بع�س  وجود  من  اإلزام اخل�صم،بالرغم  الغري،واق�صر حديثه عن حالت  اإلزام  من حالت  حالة 

اخل�صو�صية التي متيِّز حالت اإلزام الأول عن الثاين.

وعليه، ومن خالل التقريب بني الن�صو�س املتعلقة باإلزام اخل�صم وتطبيقها على اإلزام الغري، 

»اإلزام  التايل:  النحو  اإلزام هذا الأخري لت�صبح على  لتن�صجم مع  الثانية  ن�صتطيع �صياغة احلالة 

ر ا�صتند اإليه اخل�صم الأخر يف الدعوى ». الغري بناًء على طلب اأحد اخل�صوم بتقدمي ورقة اأو حمرَّ

ر اأو امل�صتند م�صرتكًا بني طالب الإلزام وخ�صمه. ثالثًا: حالة ما اإذا كان املحرَّ

جعله  فقد  احلالة،  لهذه  نات  البيِّ قانون  من   )20( املادة  مبوجب  الأردين  ع  امل�صرِّ ق  يتطرَّ مل 

بع�س  احلالة  هذه  تناولت  ولكن  فقط،  ال�صابقتني  والثانية  الأوىل  احلالتني  ذكر  على  مق�صورًا 

القوانني العربية املقارنة. فمثاًل اأ�صار قانون الإثبات امل�صري اإىل هذه احلالة يف املادة )20/ب( 

ر  منه، حيث جاء فيها: »يجوز للخ�صم يف احلالت الآتية اأن يطلب اإلزام خ�صمه بتقدمي اأي حمرَّ

ر م�صرتكًا  منتج يف الدعوى يكون حتت يده... ب- اإذا كان م�صرتكًا بينه وبني خ�صمه ويعترب املحرَّ

ر مل�صلحة اخل�صمني اأو كان مثبتًا للتزاماتهما وحقوقهما املتبادلة...«  على الأخ�س اإذا كان املحرَّ

.
)29(

يتَّ�صح من ن�س هذه املادة اأنَّ امل�صرع اأورد مثالني على حالة الورقة امل�صرتكة بني طالب الإلزام 

ر مل�صلحة اخل�صمني، كما لو كانا م�صرتيني معًا وبعقد واحد مع  وخ�صمه، املثال الأول اإذا كان املحرَّ

البائع واحتفظ اأحدهما بن�صخة العقد، اأو كانا مودعني معًا طرفًا اآخر �صيئًا تتعلق لكليهما حقوق 

.
)30(

م�صرتكة به وكان �صند الوديعة بيد اأحدهما دون الآخر

تكون  املثال  هذا  ويف  املتبادلة،  وحقوقهما  للتزاماتهما  مثبتًا  ر  املحرَّ كان  اإذا  الثاين  واملثال 

وديعة  اأو  اإجارة  اأو عقد  بائع،  والآخر  اأحدهما م�صرٍت  بيع  بينهما عقد  يكون  كاأن  بينهما،  الرابطة 

ر  املحرَّ »ويعترب  لأنَّ عبارة:  واردان ح�صرًا؛  ال�صابقان  املثالن  يعترب  اأو عارية...اإلخ. ول  اأو قر�س 

2006/4/18، من�صورات مركز عدالة؛ وقرار املحكمة نف�صها رقم  2005/3494 تاريخ  وقرار حمكمة التمييز رقم 

2009/3/29، من�صورات مركز عدالة. وهنالك اأي�صًا قرارات كثرية �صدرت عن حمكمة النق�س  2008/1904تاريخ 
امل�صرية بخ�صو�س احلالة الثانية من حالت اإلزام اخل�صم بتقدمي م�صتند حتت يده اإذا ا�صتند اإليها اخل�صم يف مرحلة من 

مراحل الدعوى بح�صب املادة )20/ج( من قانون الإثبات امل�صري. انظر هذه الأحكام يف م�صطفي هرجه، املرجع ال�صابق، 

�ص279 و 289.

)29( وردت تطبيقات لن�س املادة )20/ب( من قانون الإثبات امل�صري يف اأحكام حمكمة النق�س، ومن ذلك على �صبيل املثال، 

الطعن رقم 1703 ل�صنة 57 ق جل�صة 1990/11/22، م�صار اإليه يف م�صطفي هرجة، املرجع ال�صابق، �س299 

)30( �صليمان مرق�س، املرجع ال�صابق، �س351.
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  .
)31(

م�صرتكًا على الأخ�س« الواردة يف املادة ال�صابقة تفيد املثال ل احل�صر

تطبيقها على  اإمكانية  لإلزام اخل�صم من حيث مدى  الثانية  وتت�صابه هذه احلالة مع احلالة 

اإلزام الغري بتقدمي م�صتند حتت يده. فامل�صتند امل�صرتك يف املثالني الواردين يف املادة )20/ج( 

من قانون الإثبات امل�صري، قد يكون حتت يد الغري، فيطلب اأحد اخل�صوم اأو كالهما من املحكمة 

اإلزام الغري بتقدمي امل�صتند لال�صتدلل به يف الدعوى املنظورة بينهما.

ر مل�صلحتهما اأو  ولتو�صيح ذلك، نقول قد يكون �صند البيع اأو الوديعة اأو الإيجار اأو القر�س املحرَّ

املثبت حلقوقهما لدى �صخ�س ثالث، فيطلب اأحد اخل�صوم من املحكمة اإلزام خ�صمه الآخر بجلب 

امل�صتند من حتت يد الغري اإذا كان هذا اخل�صم قد ا�صتند اإليه يف الدعوى، فريف�س الغري ت�صليمه 

اأو  اإلزامه بتقدمي امل�صتند بوا�صطة املحكمة. وقد يطلب اأحد اخل�صمني  لذلك اخل�صم، فهنا يتم 

كالهما من املحكمة مبا�صرة اإلزام الغري بتقدمي امل�صتند اأو الورقة امل�صرتكة بينهما واملوجودة حتت 

يده لال�صتعانة بها يف اإثبات حقوقهما معًا اأو احلقوق واللتزامات املتبادلة بينهما.

اإلزام الغري وفقًا لهذه احلالة: لو كان النزاع القائم  اأن ن�صوق املثال التايل لتاأكيد  وميكن لنا 

 ،
)32(

بني اخل�صوم يتعلق بالإخالل بعقد رهن حيازي، وكان املرهون حيازة حتت يد �صخ�س عدل

وقام هذا الأخري بت�صليم العني املرهونة دون امل�صتندات املتعلقة بها واملوجودة حتت يده، فيطلب 

املرتهن اأو الراهن اأو كالهما من املحكمة اإلزام العدل – وهو �صخ�س من الغري- بتقدمي امل�صتندات 

املوجودة حتت يده اإذا كانت �صرورية ومنتجة يف الدعوى القائمة بينهما.

يده  م�صتند حتت  بتقدمي  الغري  اإلزام  الثالثة من حالت  ن�صوغ احلالة  اأن  ن�صتطيع  �صبق  ا  ممَّ

بناًء على  ر امل�صرتك بني اخل�صوم  اأو املحرَّ الورقة  »اإلزام الغري بتقدمي  التايل:  النحو  لتكون على 

طلب اأحدهما اأو كليهما«.

)31( �صليمان مرق�س، املرجع ال�صابق، �س351.

)32( تن�س املادة )1372( من القانون املدين الأردين على اأنَّ الرهن احليازي: »هو احتبا�س مال يف يد الدائن اأو يد عدل �صمانًا 

حلق ميكن ا�صتيفاوؤه كله اأو بع�صه بالتقدم على �صائر الدائنني«. كما ن�صت املادة )1376( من القانون ذاته على: »للراهن 

واملرتهن اأن يتفقا على و�صع املرهون حيازيًا يف يد عدل...«. ويعترب العدل مبنزلة الوديع لطريف عقد الرهن احليازي. انظر 

د وحيد الدين �صوار، �صرح القانون املدين الأردين، احلقوق العينية التبعية، مكتبة دار  ملزيد من التف�صيل حول ذلك، د. حممَّ

1995م، �س170 وما بعدها: وكذلك د. علي هادي العبيدي، الوجيز يف �صرح القانون املدين، احلقوق  ان،  الثقافة، عمَّ

ان، 2009م، �س300 وما بعدها.  العينية، دار الثقافة، عمَّ

اإلزام الغري بتقدمي م�ستند حتت يده
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املبحث الثاين

اإلزام الغري بتقدمي م�صتند حتت يده

) الإجراءات والآثار( 

نتناول يف هذا املبحث اإجراءات اإلزام الغري بتقدمي م�صتند حتت يده يف مطلب اأول، ويف مطلب 

ثاٍن الآثار املرتتبة على اإلزام الغري بتقدمي هذا امل�صتند.

املطلب الأول

اإجراءات اإلزام الغري بتقدمي م�صتند حتت يده

نات، اأنَّ اإلزام الغري بتقدمي م�صتند حتت  ع الأردين يف املادة )25( من قانون البيِّ لقد بنيَّ امل�صرِّ

رة يف طلب اإلزام اخل�صم بتقدمي م�صتند حتت يده. وعليه،  يده يكون وفقًا لالأحوال والأو�صاع املقرَّ

ل ُبدَّ من تقدمي طلب اإىل املحكمة لإلزام الغري بتقدمي م�صتند حتت يده من قبل اأحد اخل�صوم، 

ثمَّ تنظر املحكمة بهذا الطلب وت�صدر القرار املنا�صب ب�صاأنه، فدعوة الغري لإلزامه بتقدمي م�صتند 

ا جوازيًا لها. ومن ثمَّ ل ُبدَّ لنا يف  حتت يده بناًء على طلب من اأحد لي�س وجوبيًا على املحكمة، واإمنَّ

�س اإىل اآلية تقدمي طلب اإلزام الغري بتقدمي م�صتند حتت يده وقرار املحكمة  هذا املطلب من التعرُّ

بهذا الطلب، وذلك يف فرعني، نخ�ص�س الأول منهما للبحث يف اآلية تقدمي طلب اإلزام الغري بتقدمي 

ا الثاين فنخ�ص�صه للبحث يف قرار املحكمة ب�صاأن هذا الطلب. م�صتند حتت يده، اأمَّ

الفرع الأول

اآلية طلب اإلزام الغري بتقدمي م�صتند حتت يده

لتو�صيح اآلية طلب اإلزام الغري تقدمي م�صتند حتت يده، ل ُبدَّ لنا من معرفة كيفية تقدمي هذا 

ع مل ي�صرتط  الطلب، و�صروطه، ووقت تقدميه. بالن�صبة اإىل كيفية تقدمي طلب اإلزام الغري، فاإنَّ امل�صرِّ

م مبوجب مذكرة اأو ا�صتدعاء كتابة اإىل املحكمة  �صكاًل خا�صًا يف تقدمي هذا الطلب، فيجوز اأن يقدَّ

. ولكن 
)33(

م هذا الطلب �صفاهًة، واأن يثبت ذلك يف املح�صر التي تنظر يف الدعوى، كما يجوز اأن يقدَّ

يف هذه احلالة ل ُبدَّ من اأن يكون ذلك بح�صور اخل�صم الآخر، اإذ اإنَّه وفقًا لأحكام املادة )68( من 

عى عليه اأن يبدي يف اجلل�صة التي تخلَّف  عي اأو املدَّ قانون اأ�صول املحاكمات املدنية، ل يجوز للمدَّ

.
)34(

فيها خ�صمه طلبات جديدة

)33( انظر: جمال عبد الغني مدغم�س، املرجع ال�صابق، �س54. 

ان، 2003م، �س46. د وليد امل�صري، �صرح قانون اأ�صول املحاكمات املدنية، دار قنديل، عمَّ )34( انظر: حممَّ
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مًا من  ا عن ال�صروط التي يجب توافرها يف الطلب، فال ُبدَّ اأوًل من اأن يكون هذا الطلب مقدَّ اأمَّ

قبل من له �صفة يف تقدميه؛ اأي من قبل اأحد اخل�صوم، ول ُبدَّ من اأن يكون هذا الطلب �صريحًا 

نة منذ البداية �صواء عند  ه اإذا كان على اخل�صوم التقيُّد ب�صرورة ح�صر البيِّ . اإْذ اإنَّ
)35(

ووا�صحًا

د الإ�صارة اإىل وجود م�صتند حتت  تقدمي لئحة الدعوى، اأو عند تقدمي الالئحة اجلوابية، فاإنَّ جمرَّ

نات املرفقة بالئحة الدعوى، اأو الالئحة اجلوابية، ل يغني عن  يد الغري �صمن مفردات قائمة البيِّ

.
)36(

�صرورة تقدمي طلب وا�صح و�صريح باإلزام الغري تقدمي امل�صتندات التي حتت يده

م هذا الطلب اإىل املحكمة التي تنظر يف الدعوى، واأن ي�صتمل على البيانات  ثانيًا، ل بدَّ اأن يقدَّ

واأهميته، وهي ذكر  امل�صتند املطلوب، وم�صمونه،  املتعلقة بتحديد   )21( املادة  ت عليها  التي ن�صَّ

اأو�صاف امل�صند وفحواه، والواقعة التي �صوف ي�صت�صهد بال�صند عليها والدلئل على وجود ال�صند حتت 

 مع مالحظة اأن هذا امل�صتند الذي يلزم الغري بتقدميه يخ�صع 
)37(

يد الغري، ووجه اإلزامه بتقدميه

لأحكام القواعد العامة يف اإثبات �صحة املحررات.

ا عن وقت تقدمي هذا الطلب، فيجب التمييز بني الإ�صارة اإىل امل�صتند املوجود حتت يد الغري  اأمَّ

نات، والطلب من املحكمة دعوة الغري لتقدمي هذا امل�صتند، اإْذ اأنه كما �صبق  نة �صمن قائمة البيِّ كبيِّ

م بطلب  نات ل يغني عن التقدَّ نة �صمن قائمة البيِّ القول، فاإنَّ اإيراد وجود م�صتند حتت يد الغري كبيِّ

وذلك  نات،  البيِّ قائمة  اإليه �صمن  الإ�صارة  كان يجب  واإن  امل�صتند،  بتقدمي هذا  الغري  لإلزام هذا 

.
)38(

ع الأردين نة التي اأخذ بها امل�صرِّ تطبيقًا لقاعدة ح�صر البيِّ

نات، فيجب اأن  نة �صمن قائمة البيِّ بالن�صبة اإىل وقت الإ�صارة اإىل وجود م�صتند حتت يد الغري كبيِّ

عيًا،  يكون ذلك يف الدعوى املرفوعة اأمام حمكمة البداية عند تقدمي اخل�صم لالئحته اإذا كان مدَّ

اللتني   )59 و   57( املادتني  باأحكام  عيًا عليه عماًل  اإذا كان مدَّ اأو عند تقدميه لالئحته اجلوابية 

ناته اخلطية  عيًا عليه، اأن يرفق بالئحته قائمة بيِّ عيًا، اأم مدَّ توجبان على اخل�صم �صواًء اأكان مدَّ

.
)39(

املوجودة حتت يد الغري

ا يف الدعاوى املرفوعة اأمام حمكمة ال�صلح، فاإنَّ الإ�صارة على وجود هذا امل�صتند حتت يد الغري  اأمَّ

)35( انظر: املادة )1/76( من قانون اأ�صول املحاكمات املدنية.

)36( انظر: متييز حقوق رقم )2004/14( تاريخ 2004/4/14، من�صورات عدالة.

)37( انظر: فتحي وايل، املرجع ال�صابق، �س586 .

ان، 2010م، �س266. )38( انظر: عو�س الزعبي، الوجيز يف قانون اأ�صول املحاكمات املدنية الأردين، دار اإثراء للن�صر، عمَّ

ان،  ن�صر، ط1، عمَّ دار  دون ذكر  املدنية،  املحاكمات  اأ�صول  قانون  �صرح  الوايف يف  �صو�صاري،  د  الدين حممَّ انظر: �صالح   )39(

�س279. 2009م، 
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.
)40(

دات دعواه عماًل باأحكام املادة )8( من قانون حماكم ال�صلح تكون عند تقدمي اخل�صم ملوؤيِّ

وبخ�صو�س وقت تقدمي الطلب اإىل املحكمة لدعوة الغري بهدف اإلزامه بتقدمي امل�صتند املوجود 

ناته؛  حتت يده، فاإنَّ ذلك يكون بعد الدخول مبو�صوع الدعوى عندما يحل دور اخل�صم يف تقدمي بيِّ

بعد  وقت  اأي  يف  يجوز  يده  حتت  م�صتند  بتقدمي  لإلزامه  الغري  دعوة  طلب  تقدمي  وقت  اأنَّ  مبعنى 

.
)41(

نات مل تنته بعد دة لتقدمي البيِّ الدخول يف مو�صوع الدعوى ما دام اأنَّ املهلة القانونية املحدَّ

الفرع الثاين

قرار املحكمة يف طلب اإلزام الغري تقدمي م�صتند حتت يده

ع يف املادة )25( قد منح للمحكمة �صلطة تقديرية يف اإجابة الطلب بدعوة الغري  اإذا كان امل�صرِّ

كال  يف  املحكمة  على  يرتتَّب  فاإنَّه  الطلب،  هذا  اإجابة  عدم  اأو  يده،  حتت  م�صتند  تقدمي  لإلزامه 

احلالتني البّت يف هذا الطلب �صواًء بالقبول اأو الرف�س. وهذا يقت�صي من املحكمة البحث يف هذا 

 .
)42(

ن من اإ�صدار قرارها املنا�صب ب�صاأنه الطلب �صكاًل ومو�صوعًا حتى تتمكَّ

م اإليها طلب باإلزام الغري تقدمي م�صتند  ب على املحكمة بدايًة اإذا قدِّ فمن حيث ال�صكل، يتوجَّ

ع يف هذا الطلب، ومدى اإنتاجه للف�صل يف  د من توافر ال�صروط التي يطلبها امل�صرِّ حتت يده، اأن تتاأكَّ

الدعوى، فاإذا ما تبنيَّ للمحكمة اأنَّ الطلب جاء موافقًا لأحكام القانون تقرر قبوله �صكاًل، ثمَّ تنتقل 

م مل تتوافر فيه ال�صروط التي يتطلبها القانون،  ا اإذا تبنيَّ لها اأنَّ الطلب املقدَّ . اأمَّ اإىل روؤيته مو�صوعًاً

مة كافية لقناعة املحكمة،  اأو اأنَّ الأوراق املطلوبة لي�صت منتجة للف�صل يف الدعوى، اأو اأنَّ الأدلة املقدَّ

.
)43(

ر رف�س هذا الطلب �صكاًل فاإنَّها تقرِّ

وهنا ل ُبّد من الإ�صارة اإىل اأنَّ قرار املحكمة بقبول الطلب �صكاًل ل يلزم ت�صبيبه من قبل املحكمة، 

.
)44(

ا بالن�صبة لقرار املحكمة برف�س قبول الطلب، فريى جانب من الفقه باأنَّه واجب الت�صبيب اأمَّ

ه اإذا كان الرف�س قد  ويرى جانب اآخر من الفقه اأنَّه يجب التمييز بني حالتني، الأوىل منهما اأنَّ

بالطريق  قانونًا  اإثباتها  اأو ل يجوز  القبول،  اإثباتها غري جائزة  املراد  الوقائع  اأن  اأ�صا�س  بني على 

)40( انظر: عو�س الزعبي، املرجع ال�صابق، �س273.

)41( انظر: اأحمد اأبو الوفا، التعليق على ن�صو�س قانون الإثبات، من�صاأة املعارف، الإ�صكندرية، بدون �صنة ن�صر، �س77.

)42( انظر: جمال مدغم�س، املرجع ال�صابق، �س61.

اأي�صًا:  138؛ وانظر  2004م،  القاهرة،  الإثبات، املكتب اجلامعي احلديث،  الو�صيط يف �صرح قانون  اأنور طلبه،  )43( انظر: 

متييز حقوق رقم 2007/1570تاريخ 2008/1/14؛ ومتييز حقوق رقم 205/5461 تاريخ 2006/5/28. 

)44( انظر: اأ�صامة روبي، الوجيز يف القواعد الإجرائية لالإثبات املدين، دار النه�صة العربية، القاهرة، ط1، 2005م، �س90.
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فاإذا  الثانية،  ا  اأمَّ قرارها.  ت�صبيب  املحكمة  على  يجب  احلالة  هذه  ففي  اخل�صم،  اإليه  جلاأ  الذي 

كان الرف�س قد بني على اأ�صا�س اكتفاء املحكمة بالأدلة املقدمة، اأو اأنَّ ال�صند املطلوب غري منتج 

. ونحن بدورنا نوؤيد موقف 
)45(

للف�صل يف الدعوى فال يلزم على املحكمة ت�صبيب قرارها بالرف�س

الراأي الثاين يف هذا التمييز ذلك اأن رف�س الطلب على اأ�صا�س  اأن الوقائع املراد اإثباتها غري جائزة 

القبول اأو ل يجوز اإثباتها بالطريق الذي جلاأ اإليه اخل�صم هي م�صاألة قانون فيجب الت�صبيب حتى 

تتمكن املحكمة العليا من مراقبة مدى �صحة تطبيق القانون، اأما اإذا كان رف�س الطلب على اأ�صا�س 

كفاية الأدلة املقدمة للمحكمة اأو اأن ال�صند غري منتج يف الدعوى فهي م�صاألة واقع يخ�صع لل�صلطة 

.
)46(

التقديرية للمحكمة دون مراقبة من املحكمة العليا

تنتقل  �صكاًل  الطلب  قبول  املحكمة  رت  قرَّ فاإذا  املو�صوع،  ا من حيث  اأمَّ ال�صكل،  هذا من حيث 

لروؤيته مو�صوعًا من خالل دعوة الغري للح�صور اأمام املحكمة مبذكرة كدعوة ال�صاهد وعند ح�صوره 

جتري املحكمة حتقيقًا مع هذا الغري الذي يلزم بتقدمي م�صتند تبعًا ملا يتم مع ال�صاهد. وبالرجوع 

ع قد ميَّز بني احتمالني هما: اأوًل اأن يقر املطلوب منه ال�صند  اإىل ن�س املادة )22(، جند اأنَّ امل�صرِّ

ر  بوجود ال�صند حتت يده، اأو اأن يبقى �صاكتًا ويف هذه احلالة يعفي طالب ال�صند من الإثبات، وتقرِّ

.
)47(

ده لذلك املحكمة لزوم تقدمي ال�صند املطلوب يف احلال، اأو يف اأقرب موعد حتدِّ

ا الحتمال الثاين، فهو اأن ينكر املطلوب منه ال�صند وجوده حتت يده، ويف هذه احلالة يتوجب  اأمَّ

على طالب ال�صند اأن يقدم اإثباتًا كافيًا على وجود امل�صتند حتت يد املطلوب منه)48(، فاإذا اأثبت 

ا  ذلك تلزم املحكمة املطلوب منه ال�صند تقدميه يف احلال، اأو يف موعد لحق كما �صبق القول. اأمَّ

اإذا عجز الطالب عن تقدمي الإثبات الكايف بوجود ال�صند حتت يد املطلوب منه، فعلى املحكمة يف 

هذه احلالة حتليف املنكر ميينًا باأنَّ ال�صند ل وجود له، واأنَّه ل يعلم وجوده ول مكانه واأنَّه مل يخفِه 

، فاإذا حلف هذه اليمني اعترب الطالب 
)49(

اأو يهمل يف البحث عنه ليحرم طالبه من ال�صت�صهاد به

ا اإذا رف�س احللف، فيعترب ذلك اإقرارًا منه بوجود  ه، اإمَّ عاجزًا عن اإثبات طلبه، فتقرر املحكمة ردِّ

ال�صند حتت يده.

)45( انظر: اأحمد اأبو الوفا، املرجع ال�صابق، �س77.

)46( انظر: متييز حقوق رقم 2002/3099 تاريخ 2003/1/20

)47( انظر: املادة )22( من قانون الإثبات الأردين.

)48( انظر: فتحي وايل، املرجع ال�صابق، �س584

)49( انظر: اأ�صامة روبي، املرجع ال�صابق، �س136؛ وانظر: متييز حقوق رقم 2002/886 تاريخ 2002/5/9، من�صورات عدالة.
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وحتليف هذه اليمني وجوبيًا على املحكمة تقوم به من تلقاء نف�صها، ولي�س بناًء على طلب من 

ه من  توجَّ اليمني احلا�صمة  لأنَّ  تعترب ميينًا حا�صمة؛  اليمني ل  ، وهذه 
)50(

امل�صتند اخل�صم طالب 

اليمني  �صروط  لأنَّ من  مة؛  متمِّ تعترب ميينًا  ل  وكذلك   ،
)51(

املحكمة قبل  ولي�س من  قبل اخل�صوم 

ا هي ميني من نوع خا�س األزم القانون  ، واإمنَّ
)52(

مة اأن ل تكون هي الدليل الوحيد يف الدعوى املتمِّ

بها املحكمة. 

املطلب الثاين

اآثار اإلزام الغري بتقدمي امل�صتند الذي حتت يده

م اإليها باإلزام الغري تقدمي م�صتند حتت يده، فاإنَّه ل تثور  رت املحكمة رف�س الطلب املقدَّ اإذا قرَّ

نهاية  ال�صادر يف  باحلكم  الطعن  اأ�صباب  �صببًا من  الرف�س  يكون هذا  وقد  قانونية،  اإ�صكالية  اأّية 

اخل�صومة.

رت املحكمة قبول الطلب ومتَّ دعوة الغري واإلزامه بتقدمي ما حتت يده من  كذلك احلال اإذا قرَّ

بامل�صتندات  الغري  م  تقدَّ وبالفعل  لذلك،  املحكمة  حددتها  جل�صة  يف  اأو  احلال  يف  �صواًء  م�صتندات 

قت، ويعود  ه اأي�صًا ل تثور اأّية اإ�صكالية قانونية، حيث تكون الغاية من الطلب قد حتقَّ املطلوبة منه، فاإنَّ

.
)53(

نة اإىل املحكمة اأمر وزن البيِّ

ا يف حالة قبول املحكمة للطلب، واإ�صدار قرار بدعوة الغري واإلزامه بتقدمي امل�صتند املطلوب  اأمَّ

اأو عن تقدمي امل�صتند  اأثر تخلُّف الغري عن احل�صور،  الت�صاوؤل حول  واملوجود حتت يده، فاإنَّه يثار 

لزم بتقدميه؟
ُ
الذي اأ

يف الواقع اإنَّ الآثار التي ترتتَّب على هذه احلالة تختلف بح�صب �صفة هذا الغري فيما اإذا كان قد 

ا قد انتهينا  متَّ اإدخاله يف الدعوى، اأم اأنَّه يحتفظ ب�صفته كغري يدعى كما يدعى ال�صاهد. واإذا كنَّ

ع الأردين يدعي  يف املطلب الثاين من املبحث الأول من هذا البحث اإىل اأنَّه وبح�صب موقف امل�صرِّ

، فاإنَّ الآثار املرتتبة 
)54(

الغري كال�صاهد، واأنَّ مركزه اأقرب ما يكون اإىل مركز ال�صاهد يف الدعوى

)50( انظر: متييز حقوق رقم 1991/864 تاريخ 1992/1/7، من�صورات عدالة؛ وانظر عك�س ذلك من يرى اأن حتليف هذه 

اليمني جوازي للمحكمة، جمال مدغم�س، املرجع ال�صابق، �س73.

ان، 2004م، �س209. نات اجلديد، دار الثقافة، عمَّ )51( انظر: عبا�س العبودي، �صرح اأحكام قانون البيِّ

)52( انظر: عبا�س العبودي، املرجع ال�صابق، �س220.

 ،1991/3/6 تاريخ   90/1034 رقم  ومتييز حقوق   ،1991/1/18 90/800 تاريخ  رقم  انظر: متييز حقوق   )53(

من�صورات عدالة.

)54( انظر ما سبق ص9  + 10.
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ا هو موجود يف القانون امل�صري الذي ن�سَّ �صراحًة على  على ذلك تختلف يف القانون الأردين عمَّ

، حيث يرتتَّب على عدم ح�صوره اأو 
)55(

ا يعني اكت�صابه ل�صفة اخل�صم اإدخال الغري يف الدعوى، ممَّ

. وقد 
)56(

امتناعه عن تقدمي ما حتت يده من م�صتندات الآثار نف�صها املرتتبة على امتناع اخل�صم

 من قانون الإثبات امل�صري التي اأوردت عبارة ) 
)26(

�صبق  لنا بيان اخللل الذي اأنتاب ن�س املادة 

جواز اإدخال الغري اأثناء ال�صري يف الدعوى( ذلك اأن الغري يق�صر على الحتفاظ مب�صتندات منتجة 

.
)57(

يف الدعوى

ع قد اأحال يف املادة )25( اإلزام الغري بتقدمي م�صتند  ا يف القانون الأردين حتى واإن كان امل�صرِّ اأمَّ

حتت يده اإىل الن�صو�س ال�صابقة املتعلقة باخل�صم، اإلَّ اأنَّ الغري -كما �صبق القول- يبقى حمتفظًا 

د دعوته اعتباره طرفًا يف  ب�صفته اأنَّه من الغري ومركزه يكون كمركز ال�صاهد، ول يرتتب على جمرَّ

، ويرتتَّب على هذه ال�صفة العديد من الآثار والتي جنملها فيما يلي:
)58(

اخل�صومة

اأو عليه  ب له حقًا  اإليها الغري ل يرتِّ اإنَّ احلكم ال�صادر يف الدعوى التي ُدعي  اأوًل: 

.
)59(

التزامًا

رف�س  اأو حتى  يده  م�صتند حتت  بتقدمي  واإلزامه  الغري  دعوة  بقبول طلب  املحكمة  قرار  اإنَّ  ثانيًا: 

الأحكام  لي�س من  لأنَّه  د �صدوره؛  به مبا�صرة وب�صكل م�صتقل مبجرَّ الطلب ل يجوز الطعن  هذا 

ع الطعن بها مبا�صرة مبجرد �صدورها، ويف الوقت نف�صه ل يعترب حكمًا منهيًا  التي اأجاز امل�صرِّ

ا  للخ�صومة، ويرتتب على ذلك اأنَّ هذا القرار ل يجوز الطعن به مبا�صرة مبجرد �صدوره، واإمنَّ

ا بالن�صبة  . هذا بالن�صبة للخ�صوم اأنف�صهم، اإمَّ
)60(

ميكن الطعن فيه مع احلكم املنهي للخ�صومة

، ولكن ما يثري الت�صاوؤل هو، 
)61(

د اأنَّه ل ميلك الطعن؛ لأنَّه لي�س له �صفة اخل�صم للغري، فمن املوؤكَّ

هل ميلك الغري الذي طلب منه تقدمي م�صتند حتت يده، اأن يطلب من القا�صي العدول عن قراره، 

ع هذه امل�صاألة، ولكن ميكن القول باأنَّه ل يوجد ما مينع  اأو الرجوع فيه؟ يف الواقع مل يعالج امل�صرِّ

)55( انظر: عمر مبي�صني، املرجع ال�صابق، �س31.

)56( لقد نظم امل�صرع اآثار امتناع اخل�صم يف املادة )23( وهي اعتبار ال�صورة التي قدمها خ�صمه �صحيحة، واإذا مل يكن قد قدم 

�صورة ميكن الأخذ باأقواله فيما يتعلق ب�صكل ال�صند اأو مو�صوعه.

)57( انظر: ما �صبق، �س8.

)58( انظر: نبيل عمر، الو�صيط يف قانون املرافعات املدنية والتجارية، دار اجلامعة اجلديدة للن�صر، القاهرة، 1999م، �س378

)59( انظر: اأحمد اأبو الوفا، املرجع ال�صابق، �س160.

)60( انظر: املادة )17( من قانون اأ�صول املحاكمات املدنية الأردين.

)61( انظر: عمر مبي�صني، املرجع ال�صابق، �س7.

اإلزام الغري بتقدمي م�ستند حتت يده



294

ر  اأن يطلب الغري من القا�صي الرجوع عن قراره اأو تعديله اإذا كان هنالك عذر قانوين، اأو مربِّ

قوي مثل اأن يكون تقدمي هذا امل�صتند �صي�صر به اأو يف�صي اأ�صراره �صيما واأنَّ الغري طرف اأجنبي 

عن اخل�صومة.

يعترب  ول  ال�صتئناف،  حمكمة  اأمام  مّرة  ل  لأوَّ يده  حتت  م�صتند  لتقدمي  الغري  دعوة  يجوز  ثالثًا: 

يف ذلك تفويتًا لدرجة من درجات التقا�صي، اإذ اأنَّه وفقًا لأحكام املادة )185/ب( من قانون 

ل مّرة اأمام حمكمة ال�صتئناف  نات اإ�صافية لأوَّ اأ�صول املحاكمات املدنية  الأردين، يجوز تقدمي بيِّ

ن من  اإذا راأت املحكمة اأنَّ من الالزم اإبراز م�صتند، اأو اإح�صار �صاهد ل�صماع �صهادته حتى تتمكَّ

الف�صل يف الدعوى.

رابعًا: اإذا امتنع الغري عن احل�صور اأمام املحكمة رغم دعوته وتبليغه تبليغًا �صحيحًا دون معذرة 

ه، واإذا ح�صر ومل تقتنع املحكمة مبعذرته،  م�صروعة، يجوز للمحكمة اأن ت�صدر مذكرة اإح�صار بحقِّ

يجوز لها اأي�صًا اأن حتكم عليه باحلب�س ملدة ل تزيد على اأ�صبوع، اأو بغرامة ل تزيد على ع�صرة 

. ولكن ما يثري الت�صاوؤل يف هذا املقام، اأنَّه ماذا لو ح�صر الغري 
)62(

دنانري، ويكون قرارها قطيعًا

وثبت وجود ال�صند حتت يده، اإلَّ اأنَّه رف�س تقدميه على الرغم من اإلزام املحكمة له بتقدمي هذا 

بعمله هذا يكون قد  اأنه  اإذ  ارتكب جرمية جنائية  الواقع يف هذه احلالة يكون قد  امل�صتند؟ يف 

ُيعدُّ  الأردين  العقوبات  قانون  )473( من  املادة  ووفقًا لأحكام  تنفيذ حكم ق�صائي،  امتنع عن 

ذلك جرمية جنائية، هذا ف�صاًل على اأنَّه يكون قد ارتكب جرمية عرقلة �صري العدالة، اإذ اإنَّه وفقًا 

لأحكام املادة )222( من قانون العقوبات ُيعدُّ مرتكبًا جلرمية عرقلة �صري العدالة كل من اأخفي 

اأو اأتلف ق�صدًا وثيقة اأو م�صتندًا وهو يعلم اأنَّه �صروري يف اأية اإجراءات ق�صائية قا�صدًا بعمله اأن 

نة. يحول دون ا�صتعماله يف معر�س البيِّ

من   )221( املادة  باأحكام  عماًل  الكاذبة  اليمني  جرم  عن  الغري  مالحقة  ميكن  اإنَّه  خام�صًاً: 

قانون العقوبات الأردين. ويف الوقت نف�صه اإذا ترتَّب �صرر للخ�صم نتيجة لذلك، ميكن مطالبته 

املدين  القانوين  من   )256( املادة  باأحكام  التق�صريية عماًل  امل�صوؤولية  اأ�صا�س  بالتعوي�س على 

الأردين.

�صاد�صًا: اإنَّ ح�صول اخل�صم على امل�صتند الذي كتمه الغري، اأو حال دون تقدميه بعد �صدور احلكم 

ه  ، اإذ اإنَّ
)63(

املنهي للخ�صومة واكت�صابه لقوة الق�صية ُيعدُّ �صببًا من اأ�صباب طلب اإعادة املحاكمة

وفقًا لأحكام املادة )213( من قانون اأ�صول املحاكمات املدنية »يجوز للخ�صوم اأن يطلبوا اإعادة 

)62( انظر ن�س املادة )18( من قانون اأ�صول املحاكمات املدنية.

)63( انظر: متييز حقوق رقم2006/3031 تاريخ 2007/1/22، من�صورات عدالة.
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املحاكمة يف الأحكام التي حازت قوة الق�صية املق�صية باإحدى احلالت التالية: -4 اإذا ح�صل 

طالب الإعادة بعد �صدور احلكم على اأوراق منتجة يف الدعوى كان خ�صمه قد كتمها اأو حمل 

الغري على كتمها اأو حال دون تقدميها«. 

اخلامتة

اأما وقد و�صلنا اإىل ختام هذا البحث الذي تناولناه بني ثناياه اإلزام الغري بتقدمي م�صتند حتت 

يده بناًء على طلب اأحد اخل�صوم اإذا راأت املحكمة املخت�صة اأنه �صروري للف�صل يف النزاع، فقد 

خل�صنا اإىل النتائج والتو�صيات التالية:

اأوًل: النتائج 

الغري بتقدمي م�صتند حتت يده  اإلزام  اأحكام  يعاجلا  مل  امل�صري  وكذا  الأردين  امل�صرع  اإن   -  1
باإلزام اخل�صم بتقدمي م�صتند  املتعلقة  القواعد  اإىل  القانونني  اأحال كال  واإمنا  بقواعد م�صتقلة 

حتت يده. وهذا بدوره خلق نوعًا من ال�صعوبة يف تطبيق اأحكام اإلزام اخل�صم على اإلزام الغري، 

نظرًا لختالف مركز كل منهما.

ل يعترب الغري امللزم بتقدمي م�صتند حتت يده خ�صمًا يف الدعوى يف القانون الأردين، بدليل   -  2
اأن هذا الأخري ن�س على دعوة الغري لتقدمي ما حتت يده الأمر الذي يفهم منه اأن �صفته ك�صفة 

يف  الغري  اإدخال  اإىل  �صراحة  اأ�صار  الذي  امل�صري  امل�صرع  بخالف  القانوين،  ال�صاهد  ومركز 

اخل�صومة، مما يعني اعتباره خ�صمًا جديدًا بالإ�صافة للخ�صوم الأ�صليني يف الدعوى.

3 - اإن حالت اإلزام الغري بتقدمي م�صتند حتت يده يف القانون الأردين تتمثل بحالتني؛ الأوىل: اإذا 
كان القانون يجيز مطالبته بتقدميه اأو ت�صليمه، والثانية: اإذا ا�صتند اإليه خ�صمه يف اأي مرحلة من 

مراحل الدعوى. وهاتان احلالتان تخ�صان اخل�صم ولي�س الغري، ولكن نظرًا لتطبيق الن�صو�س 

الغري  اإلزام  حالت  على  تطبقان  احلالتني  هاتني  فاإن  الغري،  على  باخل�صم  اخلا�صة  القانونية 

امل�صرع  اأ�صاف  حني  يف  اخل�صومة.  عن  خارجًا  �صخ�صًا  الغري  اعتبار  مع  تن�صجم  بكيفية  ولكن 

امل�صري اإىل هاتني احلالتني حالة ثالثة تتمثل بحالة كون املحرر م�صرتكًا بني اخل�صمني، وهذه 

احلالة الأخرية تن�صحب على اأحوال اإلزام الغري اإذا كان امل�صتند امل�صرتك بني يديه.

معينًا لتقدمي طلب اإلزام الغري بتقدمي م�صتند حتت يده وحتى  �صكاًل  يحدد  مل  امل�صرع  اإن   -  4

اإلزام الغري بتقدمي م�ستند حتت يده
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اإذا كان امل�صرع قد اأخذ بقاعدة ح�صر البينة منذ البداية عند تقدمي لئحة الدعوى اأو الالئحة 

اجلوابية اإل اأنه مل يحدد موعدًا معينًا لتقدمي هذا الطلب فيجوز تقدميه يف اأي وقت ما مل ينته 

موعد تقدمي البينة.

عن احل�صور اأمام املحكمة تنطبق عليه اأحكام امتناع ال�صاهد عن احل�صور  الغري  امتناع  اإن   -  5
بعد تبليغه، يف حني اأن امتناعه عن تقدمي امل�صتند الذي حتت يده على الرغم من اإلزام املحكمة 

له بذلك يعد جرمية جزائية تتمثل يف المتناع عن تنفيذ حكم ق�صائي وعرقلة �صري العدالة.

ثانيًا: التو�صيات  

اأحوال واإجراءات اإلزام الغري بتقدمي م�صتند حتت يده والآثار  1 - نو�صي امل�صرع الأردين بتنظيم 
املرتتبة على ذلك بقواعد م�صتقلة من خالل اإ�صافة عدة فقرات جديدة اإىل املادة )26( من 

قانون البينات الأردين، وذلك نظرًا ل�صعوبة تطبيق اأحكام اإلزام اخل�صم على اإلزام الغري يف 

الكثري من الأحوال لختالف مركز كل منهما القانوين.

باإعطاء احلق للغري الذي األزمته املحكمة بتقدمي م�صتند حتت يده  الأردين  امل�صرع  نو�صي   -  2
اأن يطلب منهما العدول عن هذا القرار اأو تعديله اإذا كان يرتتب على ذلك اإحلاق �صرر مادي اأو 

اأدبي به.

جديدة للمادة نف�صها  فقرة  اإ�صافة  الأردين  امل�صرع  على  نتمنى  الأوىل  التو�صية  �صوء  يف   -  3
)26( يبني ب�صكل �صريح من خاللها اجلزاء املرتتب على تخلف الغري عن احل�صور للمحكمة 

ب�صكل �صريح، وكذلك اجلزاء املرتتب على امتناعه عن تقدمي ما حتت يده من م�صتندات.
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