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دار الق ةيف اجللســـــة العلنیة املنعقـــــدة مبقـــر احملمكـــــة ب ارة رٔس اخلمي ٕام ضـــــاء ب
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املوجز : 
ه –ٔداة وفاء –الشیك -1 ه –س ىل مرشوعیة س سیطة  –قرینة قانونیة 

الف هذه القرینة لساحب يف د ٕاثبات  ملستف ه  –شیك - ٕاثبات –الق
شرتط ذ–إالثبات حر  ابة ما مل  لك بت  الف ما هو  ٔنه جيوز و لو  ٔصل  .ا

اف -2 ر الناقل –إالست ٔ ٔدلته –ا ٔسانیده القانونیة و  ادة طرح موضوع الزناع ب ٕا
ة و ما یطرح من  ٔول در ٔمام حممكة  اجلدیدة . الواقعیة  ٔد ا

یاطي -3 فاع إالح لیه –ا ازمًا . –واجب رد احملمكة  كون رصحيًا و  ٔن 
ميني احلامسة -4 ي طلب توجهيها –ا ايب الصادر من اخلصم ا لیل الك –خمالفة ا

ولها .  رشوط ق
الوقائـــــع



ي تاله السید القايض  ٔوراق وسامع التقرر ا ىل ا املقـرر / محمـد محـودة بعد إالطالع 
.الرشیف واملرافعة وبعد املداو

ه الشلكیة . ٔوضا ٔن الطعن استوىف  ث  ح
ٔوراق  ر ا ه وسـا ىل ما یبني من احلمك املطعون ف ٔن الوقائع  ث  ٔن –وح تتحصـل يف 

بتدائیــة  ٔوامــر مبحمكــة رٔس اخلميــة  ید قــايض ا املطعــون ضــده اكن قــد تقــدم ٕاىل الســ
لغ (بطلب احلمك م ٔن یؤدي  لزام الطاعن ب ) درمه مع الرسوم واملصاریف .    315.000ٕ

یاكً مببلـغ ( ٔن املطعون ضده اكن قد سـلمه شـ ً 315.000ىل سند من  ) درمه مسـحو
بنك ............ تعذر رصفه لعـدم وجـود الرصـید وٕاذا مل یـوِف املطعـون ضـده بقميـة ىل

لوفاء  رمغ ٕانذاره  فع .   هذا الشیك  ٔمر  فقد تقدم الطاعن بعریضة لغایة ٕاستصدار 
ـرة اللكیـة لنظـر  ا ٔمام ا لسة  دد  لرفض و ٔوامر قرار  ٔصدر السید قايض ا ث  وح

رمق ( عوى  هيا ا دت  حمكـت 19/6/2015) مـدين وجبلسـة 207/2015املوضوع فق
ـىل ا ـا عـوى وإال صاصـها قميیـًا بنظـر ا ـن احملمكة بعـدم ٕاخ ٔ حملمكـة  ـرة اجلزئیـة  ا

عوى رمق  (  دت ا ) مدين .   341/2015ق
ورة حمكت بتـارخي  ة املذ ٔول در ٔن یـؤدي 20/8/2015وحممكة  لیـه بـ لـزام املـدعى  ٕ

لغــًا مالیــًا مقــداره ( لــغ مائــة درمه 315.000ٕاىل املــدعي م ــه املصــاریف وم ٔلزم ) درمه و
ٔتعاب احملاماة .    مقابل 

ٔنف ال اف رمق ٕاست الست حمكـت 19/1/2016وبتـارخي 423/2015طاعن هذا احلمك 
ٔلزمــت  ٔنف و ت ــد احلــمك املســ ٔیی ًا وت ً ورفضــه موضــو اف شــ ت ســ ــول  احملمكــة بق

ٔنف املرصوفات .     املست
ــارخي  ــاب بت ــمل الك ــت ق ٔودع ــحیفة  ــل بص ــن املاث لطع ــمك  ــذا احل ــاعن يف ه ــن الط طع

ــىل16/3/2016 ــن  لنظــر وٕاذ عــرض الطع ر  ــد ــه  ٔن ــة مشــورة رٔت  احملمكــة بغرف
لحـمك  حملرض وقررت جحز الطعن  ىل النحو املبني  فهيا  لسة لنظره مت تداو ددت  حف

جبلسة الیوم.
ٔ يف  ـه اخلطـ ـىل احلـمك املطعـون ف د ینعى الطاعن به  ب وح ىل س ٔقمي الطعن  ث  وح

ـالل حبـق تدالل وإال سـ ب تطبیق القـانون والفسـاد يف  ب سـ فـاع والقصـور يف ال ا
ه رفضه طلبه ل ٔوهلام  ني ینعي ب من و ـراءة وذ ـق ٕالثبـات  عوى ٕاىل التحق ا ا ٕا

ٔن هـذا الطلـب  ىل سند من  اكفة طرق إالثبات  عوى  لغ الشیك سند ا ه من م ذم



ٔن ـرمغ  اتـه  ٔوىل مـن تقـدمي ب ـة ا ر حمل لعـدم حرمـان الطـاعن مـن حممكـة ا س  ل
اف  ت هيــا إالســ اف ینقــل ٕا ت ــه يه حممكــة اســ ٔصــدرت احلــمك املطعــون ف احملمكــة الــيت 
ٔسـاس مـا اكن مقـدمًا مهنـا  ـىل  ٔدلته الواقعیـة ال  ٔسانیده القانونیة و ه ب رم موضوع الزناع 
وكـون قـد  ٔد ٔساس ما یطرح مـن هـذه ا ىل  ٔیضًا  ة حفسب بل  ٔول در ٔمام حممكة 

د الطرفني إ  ٔ ىل  ٔیضـًا فات  ـت تنـازهلام عنـه وـرمغ  ة ما مل یث ٔول در ٔمام حممكة  بداؤه 
ـري  ـه  ب و لك س ٔن  ٔو  ب  س س  ٔن الشیك ل ٔنه جيوز لساحب الشیك ٕاثبات 

لكون الشیك ورقة جتاریة بطبیعهتا .    مشـروع وذ
ـري ملز  ٔنـه ولـنئ اكنـت احملمكـة  ٔنه ولـنئ اكن مـن املقـرر  ٔن النعي سدید ذ ث  مـة ح

رها  ٔمـر مرهـون بتقـد ا ٔن ذ ـق و عـوى ٕاىل التحق ا ـا ابة اخلصوم ٕاىل طلب ٕا ٕ
كــون  ندها و  عــوى ٕالثبــات الوقــائع ســ ــة يف ا ٔوراق املطرو يف ا ٔد ملــدي كفایــة ا
 ً با ٔسـ ٔوردت احملمكـة  ٔنـه ٕاذا  متیـزي ٕاال  من حممكـة ا لهيا يف ذ دهتا فهيا دون رقابة  عق

ٕاذا لرفضها طلب ٕا لرقابـة هـذه احملمكـة فـ ق فٕاهنا ختضـع يف ذ عوى ٕاىل التحق ا ا
دمه. ة من  ٔسباب سائعة واكف اكنت هذه ا

ب  ســ ٔداة وفــاء  ٔنــه  یك  ٔصــل يف الشــ ٔنــه ولــنئ اكن ا اكن مــن املقــرر  ملــا اكن ذ
ـالف هـذا مشـ د مـن ٕاثبـات  تف ملسـ ـه  الق ال مينـع السـاحب يف  ٔن ذ ـري  روع 

ه  ٔن س ٔو  ري مرشوع  ه  ب ولك س ٔن  ٔو  ب  س س  ٔن الشیك ل ثبات  ٕ ٔصل  ا
 ٔ شـ ٔصـلیة الـيت  لزتاماته الناشئة عـن العالقـة ا ل  ٔ د  ٔن املستف ٔو  ٔو مل یتحقق  زال 

عهنا الشیك .   
اریة اليت جتزي ٕاثبـات واكن الشیك ورقة جت د إالثبات يف املواد الت لیه قوا رسي  اریة ف

اكفـة طـرق إالثبـات القانونیـة  ٔصيل  ن ا ا ن  القة املد اریة وانقضاهئا يف  یون الت ا
ٔنـه ال یصـح  ابـة ٕاال ٕاذا اشـرتط  لك بـت  حىت لو انرصف ٕالثبات ٕاىل ما خيالف ما هـو 

ابة ٕاال  ة .   ٕاثبات ما خيالف الك لب ٍذ ال جيوز إالثبات  ابة حفی لك
ـه ٕاىل حممكـة  رم اف نقـل موضـوع الـزناع  ت سـ ـىل رفـع  ٔنـه یرتتـب  واكن من املقـرر 
ٔساس مـا اكن  ىل  ٔدلته الواقعیة ال  ٔسانیده القانونیة و لهيا مع  ه  ادة طر اف وٕا ست

ىل  ٔیضًا  ة حفسب بل  ٔول در ٔمام حممكة  ٔدمقدمًا مهنا  ٔساس مـا یطـرح مـن هـذه ا
ا. ت تنازهلام عهن ة ما مل یث ٔول در ٔمام حممكة  د الطرفني ٕابداؤه  ٔ ىل  وكون قد فات 



ٔبـدى  ٔنـه اكن  اف الطـاعن  ٔسباب است ة  رة الشار واكن الثابت من املذ ملا اكن ذ
یك  لـغ الشـ ه من م راءة ذم اء  ًا قوامه ٕاد اف دفا ست عـوى ٔمام حممكة  موضـوع ا

دا ٔنـه مت ٕاسـ یك رمق (ىل سند من القـول ب ٔن املطعـون ضـده 203724لشـ ـري   (
ٔن فـوجئ مبقاضـاته عنـه  ٕاىل  يف رده  وظـل ميـاط بعـد ذ یك  نع عـن رد الشـ ٕام

جزائیًا .
عـوى  ند ا یك سـ لصاحل املطعون ضده مببلـغ الشـ ه مع ذ وٕاذ قضـى احلمك املطعون ف

ىل  ـىل طلـب ینكـرٔنه یعترب جحة ضد الطاعن مادام مل بناًء  لـرد  ـًا  ف لیـه مك عـه  توق
ٔنـه(مل  تـه مـن  ٔورده مبدو ـىل مـا  ه  راءة ذم ق ٕالثبات  عوى ٕاىل التحق ا ا الطاعن ٕا
لمـدعي  مـة  مشغول ا مما جيع و ه قانونیة مق ه من املبلغ املدعى به بب راءة ذم ت  یث

اكفة طـرق ملبلغ املطالب ب ه  راءة ذم ق ٕالثبات  لتحق عوى  ا ا كون لطلبه ٕا ه وال 
ـرمغ ٕارصار الطـاعن  اتـه ) وذ من تقدمي ب ة  ر إالثبات حمل لعدم حرمان حممكة ا
ضــیه املفعــول  ــق ومــا یق عــوى ٕاىل التحق ا ــا ــىل طلبــه ٕا اف  ت ٔمــام حممكــة إالســ

ىل حممكة إالست اف  عـوى جمـددًا نتقايل لالست ـادة النظـر يف ا اف من واجب ٕا
ـىل حممكـة  اف والطلبات املعروضـة  دود موضوع إالست ث الواقع والقانون يف  من ح
عـوى ٕاىل  ا ـا ـىل دفـاع الطـاعن يف خصـوص طلـب ٕا كون قـد رد  ة فال  ٔول در

ب ویوجب نقضه لهذا  سب لقصور يف ال ته مبا یعیبه  ق مبا یصلح ملوا ب . التحق الس
ـىل  الـرد  ه ٕاغفـا ىل احلمك املطعون ف ب  ه الثاين من الس لو ث ینعى الطاعن  وح
ٔن  یـاط ٕالثبـات  ح ل  ىل سـ لمطعون ضده  ميني احلامسة  ه ا یاطي توج ح طلبه 

عوى . بقمية الشیك سند ا ذمة الطاعن ال زالت مشغو
ٔنه من املقرر  ٔن هذا النعي سدید ذ ث  ي وح فاع ا ٔنه ٕاذا ما رٔت احملمكة رفض ا

فـاع  یـاطي مـىت اكن هـذا ا ح ـه  ـىل دفا لـرد  ٔصلیة فٕاهنا تلزتم  ٔبداه اخلصم بصفة 
یـل  س مـن ق ل القطـع والیقـني ولـ ـىل سـ ٔبداه  ه قد  كون صاح ٔن  ازمًا و  رصحيًا و

ه . ي حيتفظ اخلصم حلقه ف فاع ا ا
اریـة 57املادة واكن من املقرر وفقًا لنص  من قانون إالثبـات يف املعـامالت املدنیـة والت

ــام  ٔم ــرة  ٔول م ــو  ــوى ول ع ــا ا لهي ــت  اكن ــا ــة  ٔی ــن اخلصــمني يف  ٔي م ــه جيــوز  ٔن
الفت دلیًال كتابیًا صـادرًا مـن  ٓخر ولو  ميني احلامسة ٕاىل اخلصم ا ه ا ٔن یو اف  إالست

ي طلب توجهيها مىت اكنت الواقعة الـ ـة يف الـزناع اخلصم ا ت ميـني م لهيـا ا يت تنصـب 



ٔو  ـري مـن فعـل  ٔ ىل ما صدر من هـذا ا ٔن تنص  ت ٕالیه و  شخص من و علقة  وم
عسفًا يف ٕاستعاملها . هبا م كون طا ّٔال  ً و  ٔو ٕاجيا اء سلبًا  ٕاد

ـــوم  هتا لی اف جبلســـ ت ـــة ٕاىل حممكـــة إالســـ رة الطـــاعن املقدم ـــذ ـــن م ـــت م واكن الثاب
ٔن5/12/2015( ٔن )  شـ مينب احلامسـه  یاطیًا حتلیف املطعون ضده ا ه اكن طلب مهنا ٕاح

رتـه املشـار  لصـیغة الـواردة مبذ عوى اكمـًال وذ بقمية الشیك سند ا لوفاء  امه  ق
د  ا قــ م مــ ب ٕایـــــراًد وردًا بــرغــ ه هـــــــذا الطلــ ــ ٔغفــل احلــمك املطعــــون ف هيــا وٕاذ  ٕا

ه  كــون قد صدر معیبًا كـــون ل ه  عـــوى فٕان ه الفصل فـــي ا لـــى و ــــر ٔث مـــن ت
ٔیضًا. ب  ب مبا یوجب نقضه لهذا الس سب فاع والقصور يف ال الل حبق ا ٕال

ــ و  ٔسبابلـــــــ هذه ا
ـهحمكـت احملمكــة اف لنظــر : بـنقض احلــمك املطعــون ف ت ــادة حملمكـة إالســ وإال

عوى جمـددًا هبی  رةا ٔلزمـت املطعـون ضـده الـرمس واملرصـوفات وـرد ئـة مغـا و
لطاعن ٔمني  .الت
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