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اخلالصة

يعد مبدأ حرية االثبات يف املواد التجارية من املبادئ اليت يقوم عليها القانون التجاري ,ويراد به ختليص
االثبات التجاري من القيود اليت أوجدها املشرع خبصوص االثبات يف املسائل املدنية ,أي أن أثبات املسائل
التجارية جائز بكافة طرق االثبات دون قيد ,اال ما استثين منها بنص خاص ,وابلتايل اصبح من اجلائز

اثبات املعامالت التجارية ابلكتابة ( احملررات والبينة ,واالقرار ,والقرائن ,واليمني .....اخل ) ,ولو جتاوزت
قيمة التصرف املب لغ احملدد يف املعامالت املدنية ,أو كانت غري حمددة القيمة ,كما جيوز اثبات عكس
املكتوب بغري الكتابة  ,واالحتجاج ابحملررات العرفية على غري املتعاقدين ولو مل تكن اثبتة التاريخ ,وال شك
ان ذلك كله ميثل قواعد خاصة ابملعامالت التجارية وخيالف القواعد القانونية اخلاصة ابملعامالت املدنية.
Conclusion
The principle of freedom of proof in commercial articles is one of the principles on
which commercial law is based. It is intended to remove commercial evidence from the
restrictions created by the legislator regarding the evidence in civil matters, that is, the
proof of commercial matters is permissible by all means of proof without restriction,
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Therefore, it is possible to prove the commercial transactions in writing (editors,
evidence, acknowledgment, clues, right, etc.), even if the value of the transaction exceeds
the amount specified in the civil transactions, or it is not specified value, and may prove
the contrary written without writing, With customary editors on the non-denominator
Even if history has not been fixed. There is no doubt that all of these represent rules for
commercial transactions and violate the legal rules of civil transactions.

املقدمة
أوالً :جوهر فكرة البحث

يعد مبدأ حرية االثبات يف املواد التجارية من املبادئ اليت يقوم عليها القانون التجاري ,ويراد به ختليص
االثبات التجاري من القيود اليت أوجدها املشرع خبصوص االثبات يف املسائل املدنية ,أي أن أثبات املسائل
التجارية جائز بكافة طرق االثبات دون قيد ,اال ما استثين منها بنص خاص ,وابلتايل اصبح من اجلائز
اثبات املعامالت التجارية ابلكتابة ( احملررات والبينة ,واالقرار ,والقرائن ,واليمني .....اخل ) ,ولو جتاوزت
قيمة التصرف املبلغ احملدد يف املعامالت املدنية ,أو كانت غري حمددة القيمة ,كما جيوز اثبات عكس
املكتوب بغري الكتابة  ,واالحتجاج ابحملررات العرفية على غري املتعاقدين ولو مل تكن اثبتة التاريخ ,وال شك
ان ذلك كله ميثل قواعد خاصة ابملعامالت التجارية وخيالف القواعد القانونية اخلاصة ابملعامالت املدنية.
وتكمن احلكمة من تقرير هذا املبدأ املتقدم هو ان االعمال التجارية قوامها السرعة واالئتمان ,فقواعد القانون
التجاري هتدف اىل دعم االئتمان وتبسيط االجراءات إلبرام العمليات التجارية وتنفيذها ابلسرعة اليت تتطلبها
احلياة التجارية ,فال ميكن ان يطلب من التاجر أن حيرر دليالا كتابيا عن كل عمل جتاري يقوم به محاي اة
حلقوقه ,السيما وأنه قد يقوم بعشرات االعمال يف اليوم الواحد .على ان مبدأ حرية االثبات يف املواد التجارية
ترد عليه بعض االستثناءات ,إذ يوجب املشرع إثبات بعض االعمال التجارية بدليل كتايب مثل عقود أتسيس
الشركات وأصول مسك الدفاتر التجارية وعقود وبيع ورهن احملل التجاري ,وعقود نقل التكنلوجيا وحنو
ذلك ,ابإلاضافة اىل أن طبيعة بعض االعمال التجارية ال تقع اال يف حمررات مكتوبة ,كما هو احلال يف
االوراق التجارية ,غري أن اشرتاط الدليل الكتايب إلثبات بعض االعمال التجارية ال يتعارض مع ما يقتضيه
النشاط التجاري من تبسيط االجراءات إلبرام االعمال التجارية ابلسرعة املطلوبة ,ألن ذلك االجراء الشكلي
يهدف اىل اضبط العمل التجاري وحتديده بدقة ,حسما ألي نزاع بني أطرافه ,بسبب ما يستغرقه إبرام العمل
وتنفيذه من وقت ليس ابلقصري ,ومن مث فأن اثبات العمل التجاري ابلدليل الكتايب يف مثل هذه احلاالت
سيحقق للنشاط التجاري السرعة املطلوبة.
هذا ويتحدد نطاق مبدأ حرية االثبات يف املواد التجارية يف املعامالت التجارية اليت تتم بني التجار
انفسهم ,أو بينهم وبني عمالئهم ,وبذلك يشرتط للتمسك هبذا املبدأ أن يكون طرفا العالقة اتجرين ,أو
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يكون حمل االثبات عمالا قام به التاجر إثناء مباشرته مهمته التجارة ,أي عمل جتاري ,سواء أكان الطرف
الثاين اتجرا أم غري اتجر.
اثنياً :مشكلة البحث:

تكمن مشكلة البحث يف أن االلتزامات التجارية متتاز بطبيعة خاصة جتعل من األمهية مبكان إفراد قواعد
قانونية تتالءم وتلك الطبيعة اخلاصة ,ومن أهم املسائل اليت تستلزم مراعاة خصوصية املعامالت التجارية هو
مواضوع اإلثبات ,لذلك تنبه العديد من التشريعات املقارنة إىل ذلك ,ونظمت أحكام ا خاصة إبثبات
املعامالت التجارية تتمثل بتبنيها مبدأ حرية االثبات يف املسائل التجارية ,إال أن البعض اآلخر من التشريعات
قد أمهل تلك اخلصوصية وساوى يف اإلثبا ت بني املسائل املدنية والتجارية وهذا يتمثل مبوقف القانون العراقي
 ,لذلك ترتكز مشكلة البحث بتسليط الضوء على مفهوم مبدأ حرية اإلثبات ورسم معامله واألساس القانون

يف تبنيه ,فضالا عن األسباب واملسوغات اليت تربر ذلك ,سواء ابجلانب املؤيد أو املعارض ,فضالا عن
اإلج ابة عن التساؤل اآليت  :إىل أي مدى تتمتع املسائل التجارية خبصوصية يف إثباهتا؟  ,وهل يشكل مبدأ
حرية اإلثبات يف تلك املسائل التجارية مبدأ عام ا أم قاعدة استثنائية.

اثلثاً :منهج البحث

اتبعنا يف كتابة مواضوع البحث املنهج التحليلي املقارن ,حيث قمنا بتحليل كل فقرة من فقرات البحث
للوصول إىل الغاية القانونية املقصودة منها .ومتت تلك الدراسة يف ظل أنظمة متباينة املوقف من هذا املبدأ
وهي كل من القانون املصري والفرنسي فضالا عن القانون العراقي.

رابعاً :خطة البحث

وسنتناول يف البحث مواضوع (حدود مبدأ حرية االثبات يف املسائل التجارية -دراسة مقارنة) من خالل
تقسيمه اىل مبحثني ,االول ملفهوم هذا املبدأ وحتديد أساسه القانوين يف االنظمة القانونية املقارنة  ,أما
املبحث الثاين سنعقده لنطاق تطبيق هذا املبدأ من خالل تواضيح النطاق الشخصي واملواضوعي لتطبيقه وأهم
االستثناءات الواردة عليه والفلسفة التشريعية من ايرادها.

املبحث األول
مفهوم مبدأ حرية االثبات يف املسائل التجارية
مما الشك فيه أن االعمال التجارية متتاز عن غريها من االعمال ابلسرعة يف املعامالت من جهة والثقة
واالئتمان من جهة اخرى  ,لذلك فهي حباجة اىل وسائل مرنة تعمل على دفع وتطوير النشاط التجاري
وتكون بعيدة كل البعد عن الشكليات والتعقيدات اليت تشرتطها بعض االعمال املدنية ولذلك فان االثبات
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يف املسائل التجارية ميتاز خبصوصية معينة  ,متثلت إبعطاء التجار حرية واسعة يف اثبات اعماهلم التجارية
بكافة طرق االثبات اليت يروهنا مناسبة أو يتفقون عليها ,وهذا ما اتفقت عليه اغلب التشريعات املقارنة ودرج
على اعماله القضاء يف احكامه املتنوعة  ,لذلك سنعمل على تسليط الضوء يف هذا املبحث على مفهوم
مبدأ حرية االثبات يف املسائل التجارية من خالل تعريفه وتواضيح مربرات اللجوء اليه  ,فضالا عن بيان
االساس القانوين الذي يتم االستناد اليه يف تطبيق هذا املبدأ ,وذلك من خالل تقسيم هذا املبحث اىل
مطلبني ,خنصص االول للتعريف مببدأ حرية االثبات يف املسائل التجارية  ,والثاين ألساسه القانوين يف
االنظمة القانونية املقارنة.
املطلب األول
التعريف مببدأ حرية االثبات يف املسائل التجارية

ميل مبدأ حرية االثبات يف املسائل التجارية مبدأا مهم ا من املبادئ اليت يقوم عليها علم االثبات يف اغلب
النظم القانونية املقارنة  ,حيث توجد مسوغات ومربرات عديدة تدعو حنو تدعيم وجوده واستمرار تطبيقه.
وعليه سنواضح يف هذا املطلب التعريف مببدأ حرية االثبات يف املسائل التجارية من خالل تقسيمه اىل فرعني,
نبحث يف االول تعريف هذا املبدأ  ,يف حني نكرس الثاين ملربراته.
الفرع االول
تعريف مبدأ حرية االثبات يف املسائل التجارية
يقصد هبذا املبدأ أن اطراف املعاملة التجارية يتمتعون حبرية كافية إلبرامها  ,مهما بلغت قيمتها  ,وأبية
وسيلة من وسائل االثبات دون التقيد إبحداها ,وهذا مما حيفز التجار على اجناز اعماهلم التجارية وعقد
صفقاهتم وابرام عقودهم بسهولة ويسر(.)1
ونالحظ على هذا التعريف انه مل يقصر جانب احلرية املمنوحة لألطراف املعاملة التجارية على اثبات
معامالهتم التجارية بل ا تسع ليشمل ابرامها  ,كما انه مل يشر اىل وجود استثناء على هذه القاعدة جاء
بنصوص تشريعية صرحية ام اتفق التجار عليه بشكل صريح .
وذهب البعض اىل تعريف هذا املبدأ ابنه االجتاه حنو ختليص االثبات التجاري من القيود اليت اوجدها

املشرع خبصوص االثبات يف املواد املدنية(.)2

( )1انظر د .اكرم ياملكي  ،الوجيز في شرح القانون التجاري العراقي  ،ج ،1ط ،2شركة الطبع والنشر االهلية  ،بغداد ،1968 ،ص.12
( )2انظر في ذلك  :د .حمد هللا مدمد حمد هللا  ،نظرية االثبات في قانون التجارة الجديد رقم  17لسنة  ،1999دار النهضة العربية  ،القاهرة  ،2008 ،ص.34
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ونالحظ على هذا التعريف انه مل يكن احسن من سابقه  ,ففي الوقت الذي قصر مداه على االثبات
التجاري  ,إال انه مل يذكر جوهر هذا املبدأ والغاية الكامنة وراء إقراره .
وذهب البعض اىل تعريفه أبنه جواز اثبات االلتزامات التجارية أيا كانت قيمتها بكافة طرق االثبات ,فضالا
عن امكانية اثبات عكس ما ورد بدليل كتايب أو اثبات ما جياوزه بكافة الطرق(.)3
ويبدو ان التعريف اعاله  ,مل يكن أبحسن من سابقيه ,فلم يكن مانع جامع ملعىن وجوهر مبدأ حرية االثبات
فلم يواضح حقيقته ومداه.
ومن جانبنا ميكن تع ريف مبدأ حرية االثبات يف املسائل التجارية أبنه اعمال مبدأ سلطان االرادة للتجار
أطراف املعاملة التجارية يف اثبات معامالهتم التجارية ابي وسيلة سواء أكانت تقليدية أم الكرتونية ,شريطة
ان ال تتعارض مع النظام العام ومل يرد بشأهنا نص قانوين خاص.
يعين ان اثبات هذه املسائل التجارية يكون جائز بكافة طرق االثبات اليت ورد النص عليها يف قانون
االثبات دون قيد ,إال ما مت استثنائه منها بنص خاص ,وعليه جيوز اثبات املعامالت التجارية ابلكتابة
احملررات الرمسية ...,اخل ,ولو جتاوز قيمة التصرف املبلغ احملدد يف اثبات املسائل املدنية( .)1او كانت غري
حمددة القيمة  ,كما جيوز اثبات عكس املكتوب بغري الكتابة ,واالحتجاج ابحملررات العرفية على غري
املتعاقدين ولو مل تكن اثبتة التأريخ  ,كل هذا الشك انه خيالف القواعد االصلية اليت واضعتها اغلب
التشريعات املقارنة لإلثبات يف املسائل املدنية ,واليت جتعل االثبات عسري االداء يف كثري من االحيان(.)2
والراجح حبسب الفقه ان املعامالت التجارية جيوز اثباهتا عن طريق وسائل االثبات احلديثة ,حىت تلك اليت
مل يرد بشأهنا نص قانوين طاملا اهنا ال تتعارض مع النظام العام(.)3

( )3انظر د .المعتصم باهلل الغرياني  ،القانون التجاري  ،النظرية العامة للدرفة التجارية  ،دار الجامعة الجديدة  ،االسكندرية ،2007 ،ص.142
( )1حيث حدد عذا المبلغ بـ( )5000دينار عراقي وفق المادة ( )77من قانون االثبات العراقي رقم  107لسنة  ،1979المعدلة بالقانون رقم  46لسنة  ،2000و ( )500جنيه
وفق المادة ( )60من قانون االثبات المصري رقم  25لسنة  1968المعدل  .و( )1500يورو وفقاً لما جاء بالمادة ( )1341من القانون المدني الفرنسي المعدلة بالقانون رقم
( )80لسنة  ، 1980وقد تم تثبيت هذا المبلغ بموجب المادة ( )1من المرسوم المرقم ( )836في  20اغسطس  ، 2004ولمزيد من التفصيل حول تدديد المبلغ الواجب اثباته
كتابة في القانون الفرنسي انظر :
(M.) LAMOTTE: L'Encadrement du contrat electronique: L'exemple Francais , un:versite de montreal , Aout 2009, p.46 ets.
علماً ان المادة ( )1341تم تعديلها بموجب القانون رقم  131لسنة  2016حيث اصبح يقابلها في المعنى المادة ( )1359من التعديل اعاله.
( )2انظر في ذلك المعنى  :د .علي البارودي ،د .مدمد فريد العريني ،القانون التجاري  ،العقود التجارية وعمليات البنوك  ،دار الجامعة الجديدة االسكندرية ،2004 ،
ص.21
( )3انظر في ذلك د .حمد هللا مدمد حمد هللا  ،مصدر سابق  ،ص 35وكذلك:
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ومن الوسائل احلديثة يف االثبات اليت جتيزها اغلب التشريعات املقارنة هي الصور املصغرة للمراسالت
والربقيات " "Microflmاخلاصة ابلتجارة حيث الزمت تلك التشريعات املقارنة التجار بضرورة االحتفاظ
بصور من تلك املراسالت والربقيات وغريها ملدة  7سنوات من اتريخ ارساهلا او تسلمها ,كما اجازت هلم
امكانية االحتفاظ للمدة املذكورة ابلصور املصغرة (ميكروفيلم) بدالا من االصل ,كما يف املادة ( /18اوالا)
من قانون التجارة العراقي  30لسنة .)1(1984
وهنا يثار تساؤل حول مدى امكانية استخدام الوسائل االلكرتونية احلديثة يف اثبات املعامالت التجارية
يف الواقع جييب جانب من الفقه وحيق أبنه ال يوجد ما مينع التجار من اللجوء اىل تلك الوسائل يف اثبات
تعامالهتم التجارية انطالق ا من مبدأ حرية االثبات يف املسائل التجارية ,لذلك أصبح ال يوجد ما مينع من
استخدام الوسائل املعلوماتية كالتلكس او الفاكس السيما ان تلك الوسائل اصبحت من الوسائل الشائعة
االستعمال يف الواقع التجاري(.)2
والشك ان تشريع قانون التوقيع االلكرتوين واملعامالت االلكرتونية العراقية رقم  78لسنة  ,)3(2012يشكل
انعطافة كبرية يف اثبات املعامالت التجارية ويدخل يف نطاق مبدأ حرية االثبات املمنوحة للتجارة ,اذ جاء
هذا القانون هبدف ت وفري الغطاء القانوين الستعمال الوسائل االلكرتونية يف اجراء املعامالت االلكرتونية
ومنحها احلجية القانونية يف اثباهتا(.)4

( M.) LAMOTTE:op.cit,p.47.
( )1وتقابلها المادة ( )2/26من قانون التجارة المصري رقم  17لسنة  ،1999إال انه حدد مدة االحتفاظ بهذه المراسالت بـ( )5سنوات .والمادة ( )189من قانون التجارة
الفرنسي رقم  4-77في  3يناير  ،1977ثم تم تدديد تلك الفترة بـ ( )5سنوات وذلك في المادة (  ) L110 -4من القانون رقم  619لسنة  2013المؤرخ في  16يوليو
.2013
( )2انظر في هذا الرأي :
)J.)BLAISE: Droit des Affaires , paris ,1999,p.243.
وكذلك انظر  :د .مدمد حسين عبد العال  ،ضوابط االحتجاج بالمستندات العقدية في القضاء الفرنسي  ،دار النهضة العربية  ،القاهرة  ،1999 ،ص ،146وقد اكد هذا المبدأ
بعض التشريعات المقارنة كالقانون التجاري العراقي النافذ في المادة ( )19منه وكذلك المادة ( )58من قانون التجارة المصري النافذ.
( )3نشر في الجريدة الرسمي بالعدد ( )4256في .2012/11/5
( )4انظر المادة ( 29من القانون اعاله .
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وعرف هذا القانون املستندات االلكرتونية ابهنا (( احملررات والواثئق اليت تنشأ أو تندمج أو ختزن او ترسل
او تنتقل كلي ا او جزئي ا بوسائل الكرتونية مبا يف ذلك تبادل البياانت الكرتوني ا او الربيد االلكرتوين او الربق او

التلكس او النسخ الربقي وحيمل توقيع ا الكرتوني ا))(.)1
ويشرتط يف السند االلكرتوين كي يكون دليالا يف االثبات اضرورة قراءة السند االلكرتوين وان تكون كتابة
()2
السند متصفة ابلدميومة واالستمرارية ,وغري قابلة للتعديل إال إبتالف السند أو ترك أثر مادي عليه  ,فضالا
عن قابليته لالحتفاظ به ,واسرتجاعه كي يعترب دليالا كامالا يف االثبات(.)3
وبذلك نرى ان تشريع قانون التوقيع االلكرتوين واملعامالت االلكرتونية العراقي يشكل نقلة نوعية يف تطوير
التجارة االلكرتونية وتسهيل مهمة اثبات املعامالت التجارية بشكل مرن وسهل وسريع بعيدا عن التعقيدات
اليت استلزمتها قواعد االثبات املشار هلا يف قانون االثبات النافذ السيما وأن املشرع العراقي يف القانون قد

ساوى يف االثبات بني املسائل املدنية والتجارية وهو ما سيجعل وبال شك من مسألة اثبات املعامالت
التجارية أمرا عسريا ,لذلك سيعمل قانون املعامالت االلكرتونية على التخفيف من وطأة وشدة مسائل
االثبات يف املسائل التجارية يف العراق.
خنلص مما تقدم ان مبدأ حرية االثبات يف املسائل التجارية يشكل مبدأ مهما ميثل احد االسس اليت يرتكز

عليها العمل التجاري وميتلك من خالله طابعا متميزا  ,ولكن يثار التساؤل حول الغاية او املربر واملسوغ
وراء اقرار هذا املبدأ وتوفري احلماية القانونية له ,هذا ما سنحاول االجابة عليه يف الفرع التايل.
الفرع الثاين
مسوغات اقرار مبدأ حرية االثبات يف املواد التجارية

من املتفق عليه بني الفقهاء ان العالقات التجارية تتميز جبو خاص يضفي عليها طابع ا متميزا ,على الرغم
من عدم وجود نظرية لاللتزامات خيتص هبا القانون التجاري مبعزل من نظرية االلتزام املقارن عليها يف القانون

املدين(. )1

( )1انظر نص المادة ( )9 /1من القانون اعاله.
( )2انظر في ذلك د .حسن عبد الباسط جميعي  ،اثبات التصرفات القانونية التي يتم ابرامها عن طريق االنترنت ،دار النهضة العربية  ،القاهرة  ،2000 ،ص31و.32
( )3انظر المادة ( /13اوالً /أ) من قانون التوقيع االلكتروني العراقي.
( )1انظر في ذلك  :د .سميدة القليوبي  ،الوسيط في شرح قانون التجارة المصري  ،ج ،2ط ،2007 ، 5دار النهضة العربية  ،القاهرة  ،ص ، 9وايضاً د .حسن جاد  ،شرح
القانون التجاري العراقي  ،ج ،1بغداد  ،1941 ،ص.21
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إال ان ذلك ال ينفي وجود ذاتية وخصوصية متتاز هبا العالقات التجارية  ,سواء تلك اليت يكتسب اطرافها
الصفة التجارية ام اليت يكون حملها عمالا جتاريا(.)2

ومن اهم مسات اخلصوصية والذاتية اليت متتاز هبا العالقات التجارية هو مبدأ حرية االثبات يف املعامالت
التجارية ,والشك ان هنالك مربرات ملدة تسوغ اللجوء هلذا املبدأ واليت سنحاول تواضيحها ابآليت :
أوالً :كثرة املعامالت التجارية اليت مير هبا التجار ,حيث يقوم التجار ملعامالت كثرية تقتضي السرعة
والبساطة اليت تتفق مع البيئة التجارية  ,فضالا عما تقوم عليه من ثقة متبادلة فيما بينهم  ,وابلتايل فمن

املرهق للتجار اجبارهم على ابرام عقود كتابية جلميع التصرفات اليت يربموهنا لتحديد مضموهنا  ,وعادة ما يتم
ابرام تلك العقود وتنفيذها خالل فرتات زمنية قصرية ,لذلك ميكن االعتماد على ذاكرة الشهود يف كثري من
احلاالت ,وبناء على ذلك فان فراضية كتابة العقود التجارية ميكن ان تؤدي اىل عرقلة ابرام تلك الصفقات

التجارية اليت تتطلب السرعة يف االبرام والتنفيذ(.)3
وهذا بدوره قد انعكس على اختالف قواعد االثبات املنظمة للعمل التجاري عن تلك املنظمة للعمل
املدين ,وصار له قواعد يف االثبات خاصة به ,وفق ا ملا تقتضيه طبيعة املعامالت التجارية واليت ختتلف يف
نظامها القانوين عن املعامالت املدنية(.)1
اثنياً :من املتعذر ان مل يكن من املستحيل التوفيق بني رغبة املشرع يف تسهيل اجناز املعامالت التجارية يف
وقت قصر  ,ويف بساطة ويسر  ,وبني مراعاة العقود املقررة لإلثبات يف القانون املدين ,لذلك امجعت اغلب
التشريعات املقارنة على اضرورة حترير االعمال التجارية من هذه القيود (.)2
فاحلياة التجارية تتميز السرعة والثقة واالئتمان ,ومن مث كان لزام ا على املشرع ان يهيئ املناخ املناسب هلا
بدون تقيّد التاجر ابتباع الشكليات املشروطة يف املعامالت املدنية  ,وأن يسمح هلؤالء التجار إبثبات
معامالهتم التجارية عن طريق استخدام الدفاتر واملراسالت والفواتري أو شهادة الشهود أو القرائن ,فضالا عن
امكانية االحتجاج ابحملررات العرفية الثابت فيها بعض املعامالت التجارية ,ولو مل تكن تلك املعامالت اثبتة

( )2لم يتفق الفقه القانوني على ايراد تعريف مددد للعقد التجاري ،وقد انتقد جانب كبير من الفقه امكانية ايراد تعريف للعقد التجاري يكون مانع جامع  ،حيث اتفقوا على ان
المغزى هو فهم فكرة العقود التجارية من خالل تبين المنطق بين اسباب تجارية العقد وبين االثار التي تترتب على هذه التجارية  ،عندها يمكن لنا ان نفهم حقيقة الجو الخاص
الذي يتميز به العقد التجاري ،انظر في ذلك د .علي البارودي  ،ود .مدمد فريد العريني ،مصدر سابق ،ص.8
( )3انظر في ذلك المعنى د .حمد هللا مدمد حمد هللا  ،مصدر سابق ،ص ،41ود .المعتصم باهلل الغرياني ،مصدر سابق ،ص.142
( )1انظر في ذات المعنى د .علي احمد الج ارخ ،قواعد االثبات بغير الكتابة في المواد المدنية والتجارية ،منشورات الدلبي الدقوقية  ،بيروت  ،2010 ،ص.333
( )2انظر د .حسن جاد  ،مصدر سابق  ،ص.213
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التاريخ ( .)3فمثل تلك االحكام والقواعد اخلاصة إبثبات املعامالت التجارية هتدف اساس ا اىل خدمة احلياة
التجارية اليت تقوم على اساس الثقة والسرعة واالئتمان ,وابلتايل فمن غري املنطقي ان نطالب التاجر إببرام
عقود مكتوبة لكل معامالته التجارية ,السيما وأن كثري من تلك املعامالت تتم ابستعمال وسائل وآالت
االتصال احلديثة ,كالتليفون أو التلغراف أو التلكس أو الربيد االلكرتوين ,كما من غري املعقول ان نلزم التاجر
ابتباع الشكليات املعمول هبا يف العقود املدنية ,كضرورة تسجيلها حىت تكون اثبتة التاريخ(.)4
اثلثاً :دعم االئتمان التجاري إذ تقوم االعمال التجارية على اساس االئتمان والثقة بني املتعاملني ,السيما
وأن اغلب التعامالت التجارية تتم أبجل ,فتاجر اجلملة يبيع لتاجر املفرد أبجل ,والبنك يقرض املشرتي
ألجل ,ومن خالل ذلك سريتبط التاجر بروابط متتابعة قوامها االئتمان والثقة املتبادلة بينهما ,حبيث اذا أخل
املدين هبذه الثقة وختلف عن وفاء دينه عن حلول االجل احملدد له ,سيؤدي ذلك اىل االاضطراب يف
املعامالت التجارية وابلتايل عجز االخرين عن سداد ديوهنم ,لذلك عمد القانون التجاري اىل دعم االئتمان
عن طريق الشهادة يف الضماانت اليت حتمي الدائن التجاري من االحتيال أو النصب يف تنفيذ االلتزامات
التجارية ,وحيث نظم االفالس وألزم على التاجر مسك الدفاتر التجارية والقيد يف السجل التجاري(.)1
وعليه فمن املعلوم يف عامل التجارة ان رأس املال ينتج ارابح ا كلما حترك بسرعة وقام على الثقة واالئتمان,

فهما يشكالن قوام النشاط التجاري ,ومما الشك فيه اهنما ال يستقيمان مع االجراءات الشكلية املتشعبة
لذلك مت اقرار مبدأ خاص إبثبات العمل التجاري ,يقوم على اساس احلرية واالبتعاد عن الشكليات والقيود .
رابعاً :ألزم املشرع يف االنظمة القانونية املقارنة التجار بضرورة مسك الدفاتر التجارية أبنواع وصور متعددة
كدفاتر اليومية او االستاذ او املخازن وحنو ذلك ,ومنح تلك الدفاتر قوة يف اثبات التصرفات املقيدة فيها.
حيث اعتاد التجار على تدوين معامالهتم التجارية واحملاسبية مع الغري يف تلك الدفاتر التجارية  ,واليت اشرتط
املشرع اضرورة ان تكون منتظمة ,السيما وأن تلك الدفاتر ستؤدي دورا مهم ا يف تنظيم عملية التوازن املايل
للتجار ,وبيان حساب الربح واخلسارة لتلك املعامالت التجارية ,لذلك دأبت اغلب التشريعات املقارنة على
الزام حمرتيف العمل التجاري مبسك هذه الدفاتر التجارية السيما االلزامية منها(.)2

( )3انظر د .حمد هللا مدمد حمد هللا  ،مصدر سابق  ،ص.42
( )4انظر د .سميدة القليوبي  ،مصدر سابق  ،ص ،26وايضا بالمعنى ذاته د .هاني دويدار  ،القانون التجاري  ،منشورات الدلبي الدقوقية  ،بيروت  ،2008 ،ص.108
( )1انظر في ذلك د .مصطفى كمال طه ،اصول القانون التجاري ،الدار الجامعية ،االسكندرية ،1994 ،ص.11
( )2انظر في ذلك د .هاني دويدار  ،مصدر سابق  ،ص 195-194ومن امثلة هذه التشريعات المقارنة القانون العراقي في المادة ( )12وما بعدها من قانون التجارة النافذ
والقانون المصري في المادة ( )21من قانون التجارة النافذ.
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وعليه فان مسك الدفاتر التجارية املنتظمة من قبل التجار ومنحها حجية يف االثبات ,والشك انه يشكل
عامالا يف تربير تنظيم واقرار مبدأ حرية االثبات يف املسائل التجارية .
املطلب الثاين
االساس القانوين ملبدأ حرية االثبات يف املسائل التجارية
يستند مبدأ حرية االثبات يف املسائل التجارية اىل قاعدة عامة مت النصب عليها يف الشريعة االسالمية
تقضي بعدم اضرورة الكتابة والتوثيق يف الديون ذات الصيغة التجارية  ,حيث قال هللا عز وجل يف حمكم كتابه
(( ي أيها الذين آنوا اذا تداينتم بدين اىل اجل مسمى فاكتبوه  .....وال تسئموا أن تكتبوه صغريا أو كبريا
اىل اجله ذلكم أقسط عند هللا وأقوم للشهادة وأدىن أال تراتبوا  ...إال ان تكون جتارة حااضرة تديروهنا بينكم

فليس عليكم جناح أال تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم  .)1()).....وبذلك فقد أكد القرآن الكرمي على االثبات
احلر يف املسائل التجارية واالبتعاد على التوثيق والرمسية لتلك الديون ذات الصفة التجارية .
لذلك فقد هنجت العديد من التشريعات املقارنة املنهج ذاته وأشارت بنصوص قانونية صرحية بتبين مبدأ
حرية االثبات يف املسائل التجارية واستثنائها عن املسائل املدنية ,كما واكدت االحكام القضائية يف االنظمة
القانونية حمل املقارنة ذلك املبدأ وطبقته يف العديد من احكامها.
لذلك سنبحث يف هذا املطلب االساس القانوين هلذا املبدأ من خالل تقسيمه اىل فرعني ,خنصص االول
ألساسه القانوين يف التشريعات القانونية املقارنة ,والثاين سيكون ألساسه القانوين يف االحكام القضائية .
الفرع االول
اساسه القانوين يف التشريعات القانونية املقارنة

دأبت اغلب التشريعات القانونية املقارنة على تبين مبدأ حرية االثبات يف املسائل التجارية بنصوص

صرحية وسنتناول يف هذا الفرع موقف كل من القانون املصري والفرنسي والعراقي من تبين هذا املبدأ ,فبالنسبة
للقانون ا ملصري نالحظ انه أشار اىل هذا املبدأ يف نصوص صرحية وذلك يف قانون التجارة املصري النافذ رقم
 17لسنة  , 1999وذلك يف املادة ( )69اليت نصت على انه :
 -1جيوز اثبات االلتزامات التجارية أيا كانت قيمتها بكافة طرق االثبات ,ما مل ينص القانون على غري ذلك
 -2فيما ع دا احلاالت اليت يوجب فيها القانون االثبات ابلكتابة يف املواد التجارية ,جيوز يف هذه املواد اثبات
عكس ما اشتمل عليه دليل كتايب ,أو إثبات ا جياوز هذا الدليل بكافة الطرق .

( )1سورة البقرة  ،اآلية (.)282
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-3تكون االوراق العرفية يف املواد التجارية حجة على الغري يف أترخيها  ,ولو مل يكن هذا التأريخ اثبت ا  ,ما مل
يشرتط القانون ثبوت التأريخ  ,ويعترب التأريخ صحيح ا حىت يثبت العكس(.)1

كما وأتكد هذا املبدأ يف املادة ( )60من قانون االثبات املصري رقم ( )25لسنة  1968املعدلة اليت
نصت على انه (( يف غري املواد التجارية إذا كان التصرف القانوين تزيد قيمته على مخسمائة جنية أو كان غري
حمدد القيمة فال جتوز شهادة الشهود يف اثبات وجوده أو انقضائه ما مل يوجد اتفاق او نص يقضي بغري
ذلك(.)2
وقد جاء يف التعليق على هذه املادة ( ) 60اهنا متثل قاعدة عامة تسري على مجيع التصرفات القانونية
املدنية فقط ,فهي ال تسري على الوقائع املادية وال على التصرفات القانونية التجارية  ,حيث ختضع االخرية
ملبدأ حرية االثبات(.)3
ومن التطبيقات املهمة اليت اوردها املشرع املصري يف قانون التجارة خبصوص مبدأ حرية االثبات يف
املسائل التجارية ما جاءت به املادة ( )122اليت نصت على انه -1(( :مع مراعاة االحكام املنصوص عليها
يف املادة السابقة ال يشرتط لنفاذ الرهن التجاري يف حق الغري ان يكون مكتوابا أو ان تكون الورقة اليت يدون
فيها الرهن اثبتة التأريخ .
 -2وجيوز اثبات الرهن التجاري فيما بني املتعاقدين وابلنسبة اىل الغري بكافة طرق االثبات أيا كانت قيمة
الدين املضمون ابلرهن(.)))1
وبذلك يتضح لنا جليا موقف املشرع املصري من تبين فكرة حرية االثبات يف املسائل التجارية وبنصوص
قانونية صرحية  ,سواء أكان يف قانون التجارة أم يف قانون االثبات ,حيث أشار يف تلك النصوص اىل
القاعدة هي حرية االثبات يف التصرفات التجارية مهما بلغت قيمة هذه التصرفات هذه التصرفات ,ما مل
يوجد اتفاق أو نص قانوين يقضي خبالف ذلك  ,فقاعدة حرية االثبات يف املسائل التجارية ليست من
النظام العام ,بل تقررت اساسا ملصلحة املتعاقدين ,وابلتايل ميكن ان يتم استبعادها إذا اتفق االطراف على

( )1هذا القانون منشور في الجريدة الرسمية في العدد ( 19مكرر) في  17مايو  ،1999ص.22
( )2تم تعديل هذه المادة مرتين  ،االولى بالقانون رقم  23لسنة  ،1992حيث بموجبها ثم رفع نصاب المبلغ من  20جنيهًا الى  100جنيه ثم عدلت بالقانون رقم  18لسنة
1999فتم رفع النصاب الى  500جنيه ،هذا القانون منشور بالجريدة الرسمية العدد (19مكرر) في .1999 /5/17
( )3انظر في ذلك وبشكل مفصل المستشار عز الدين الدناصوري واالستاذ حامد عكاز ،التعليق على قانون االثبات  ،ط ،10بدون مكان نشر  ، 2004 ،ص 426وما بعدها.
( )1انظر في تفصيل ذلك رضائية عقد الرهن التجاري ،د .علي البارودي ود .فريد العريني ،مصدر سابق ،ص.127
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اضرورة استلزام الكتابة لإل ثبات ,شريطة ان يكون هذا االتفاق صرحيا ,وإال اعمل القااضي اعمال القاعدة
السابقة فيما لو يتوفر مثل هذا االتفاق(.)2
اما على مستوى التشريع الفرنسي فقد نص قانون التجارة الفرنسي القدمي ويف املادة ( )109على ان
عقود البيع التجاري ميكن اثباهتا ابلفواتري واخلطاابت والدفاتر وشهادة الشهود  ,ويف االحوال اليت تقدر فيها
احملكمة جواز ذلك  ,مث مت تعديل هذه املادة ابلقانون رقم ( )525يف  12يوليو  , 1980حبيث اصبحت
متثل مبدأ عام ا يتمثل أبن املعامالت التجارية جيوز اثباهتا بكافة طرق االثبات يف مواجهة التجار ,ما مل ينص

على خالف ذلك (.)2
ويف العام  2000مت اصدار قانون التجارة الفرنسي اجلديد رقم  912يف 2000/9 /18والذي أكد على
املبدأ ذاته يف املادة ( ) L110 -3اليت نصت على انه ((ابلنسبة للتجار  ,ميكن اثبات اعماهلم التجارية
أبي وسيلة ما مل ينص القانون على خالف ذلك ))(.)3
هذا وأتكد موقف القانون الفرنسي الداعم ملبدأ حرية االثبات يف املسائل املدنية يف القانون  ,وذلك يف
املادة ( ) 1341اليت نصت على ان (( التصرفات القانونية اليت تزيد قيمتها عن  1500يورو جيب اشباعها
ابلكتابة  ,ابستثناء املسائل التجارية  ,وقد مت تعديل هذه املادة يف العام  2016وذلك ابلقانون رقم 131

لسنة  2016حيث اصبح يقابلها يف املعىن املادة ( )1359من القانون اعاله(.)1
اما املوقف يف القانون العراقي  ,فنالحظ انه موقفا متباينا وخمتلفا مما سبق ذكره من موقف التشريعات
املقارنة ( املصري والفرنسي )  ,وهذا املوقف ميكن استخالصه من خالل التمييز بني فرتتني زمنيتني ,االوىل
( )2انظر في ذلك المعنى د .حمد هللا مدمد حمد هللا  ،مصدر سابق  ،ص ،39وكذلك د .سميدة القليوبي  ،مصدر سابق  ،ص.23
( )2انظر في تفصيل ذلك :
) E.) CAPRIOLI: Le Juge et la prevue electronique . Refiexions sur le project de loi portant adaptation du droit de la prevue aux
technologies de L'information et relative A la signature eletroniqu , 2Yanayiv, 2014, p.23ets.
( )3هذا القانون متاح على موقع التشريعات الفرنسية  :تاريخ الزيارة الساعة 12ليال

www.legifrance.gouv.fr.: 2019 /3 /30

ولمزيد من التفصيل حول هذا القانون انظر :
(c.) (M.) PERRIN: Latiere commercide le droit et le chiffre, No 4615, mis ajouv le 14, 8, 2018, p.2.
( )1انظر في ذلك :
( c.) Francois: La Re Forme du droit contrats present EE par l'iej de paris 1, universite paris 1,pantheon sorbonae, 2019,p.13 ets.
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قبل اصدار قانون إصالح النظام القانوين رقم  35لسنة  1977وبعد تشريعه( ,)2فقبل اصداره كان القانون
التجاري رقم  149لسنة  1970هو النافذ  ,والذي اشار وبشكل صريح اىل مبدأ حرية االثبات يف املواد
التجارية  ,وذلك يف املادة ( )103منه ايل نصت على انه ((  -1جيوز اثبات االلتزامات التجارية أيا كانت
قيمتها بكافة طرق االثبات  ,ما مل ينص القانون على غري ذلك  -2 .وفيما عدا االحوال اليت يوجب فيها
القانون االثبات ابلكتابة يف املواد التجارية  ,جيوز اثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتايب أو اثبات ما جياوز
هذا الدليل بكافة الطرق )) وكذلك املادة ( ) 104من القانون ذاته اليت نصت على انه (( تكون السندات
العادية يف املسائل التجارية حجة على الغري يف اترخيها ولو مل يكن التاريخ اثبت ا ما مل يشرتط القانون ثبوت
التأريخ  ,ويعترب التاريخ صحيح ا حىت تثبت خمالفته للحقيقة ))(.)3
وبذلك نالحظ ان موقف القانون العراقي خالل هذه الفرتة قد أكد وبشكل قاطع تبين مبدأ حرية االثبات
يف املسائل التجارية وتقنني هذا املبدأ بنصوص تشريعية صرحية ,إال ان املوقف هذا تغري كثريا بعد تشريع
قانون اصالح النظام القانوين رقم  35لسنة  ,1977فقد تبىن القانون االخري مبدأ املساواة يف االثبات بني
املسائل املدنية والتجارية  ,وقد تكرس هذا املبدأ وبشكل وااضح يف تشريع قانون االثبات العراقي رقم 107
(.)4
لسنة  1979املعدل
ففي البدء نصت املادة (/11اوالا) من هذا القانون على انه يسري على القضاي املدنية والتجارية  ,مث بعد
ذلك نص ويف املادة ( )147منه على إلغاء كل نص يتعارض واحكامه وذكر بشكل خاص املواد املتعلقة
ابإل ثبات الواردة يف القانون املدين وقانون املرافعات املدنية وقانون التجارة( .)1كما ونص هذا القانون ويف
املادة ( )77املعدلة ابلقانون رقم  46لسنة  2000على انه ((أوالا :جيوز اثبات وجود التصرف القانوين أو
انقضائه ابلشهادة اذا كانت قيمته ال تزيد على ( )5000دينار عراقي))( . )2ومن هنا بدأت مشكلة
االثبات التجاري يف القانون العراقي  ,ومل جير أي تعديل على هذا الواضع القانوين غري السليم واملخالف
ملوقف اغلب التشريعات املقارنة ,وبذلك اصبحت كل من املادة ( /11اوالا) و(/77أوالا) يشكالن القاعدة
تغير أو تبديل أو تعديل في القوانين والتشريعات االخرى
( )2تم اصدار هذا القانون كورقة عمل إلصالح النظام القانوني في العراق  ،ويعتمد اساساً لما يتطلبه االصالح من ّ
النافذة في العراق في تلك الفترة  ،هذا القانون نشر في جريدة الوقائع بالعدد ( 2576في  ،)1977 /3 /14ص.352
( )3هذا القانون منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ( 1990في  ) 1971 /4/24ص . 1علماً انه تم الغاؤه بتشريع قانون التجارة النافذ رقم  30لسنة .1984
( )4هذا القانون منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ( 2728في ، ) 1979/9/3ص.140
( )1انظر نص المادة ( )147من قانون االثبات العراقي النافذ.
( )2هذا القانون منشور في جريدة الوقائع بالعدد ( )3837في ، )2000/7/31ص.49
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العامة يف اثبات التصرفات القانونية يف القانون العراقي سواء أكانت مدنية أم جتارية  ,ولكن جيب االشارة
هنا اىل أن مبادئ اإلثبات والقواعد املشار هلا يف اعاله  ,ليست من النظام العام  ,مما يتيح لألطراف االتفاق
على اتباع طرق معينة إلثبات التعامل فيما بينهم(.)3
وبناء على ما تقدم ذكره وابلنظر للطبيعة اخلاصة اليت تتمتع هبا املسائل التجارية السيما السرعة والسهولة
واالئتمان يف اجراء التعامل التجاري وتنفيذه فضالا عن وجود التزام على التجار بضرورة مسك السجالت
والدفاتر التجارية ومنحها حجية يف االثبات وكل ذلك يدعوان اىل ان نقرتح على املشرع العراقي اضرورة

مراجعة مؤقتة هذا وافراد قواعد قانونية خاصة إبثبات املسائل التجارية تقوم على اساس مبدأ حرية االثبات
ومتاشي ا مع موقف اغلب التشريعات التجارية املقارنة .
الفرع الثاين

اساس مبدأ حرية االثبات يف االحكام القضائية

حيث أتكد هذا املبدأ يف العديد من األحكام القضائية التابعة للدول املقارنة السيما يف مصر وفرنسا ,اما
القضاء العراقي فنالحظ موقفه جاء مطاب اقا للموقف التشريعي يف عدم تبنيه ملبدأ حرية االثبات يف املسائل

التجارية ,بل ساوى بينها وبني املسائل املدنية( ,)1فع لى مستوى القضاء املصري فقد اكد املبدأ يف العديد
من حكامه وبشكل صريح  ,من ذلك حكم حمكمة النقض املصرية يف الطعن رقم  717لسنة ,1980
الذي جاء فيه(( االثبات يف املواد التجارية جائز ابلبنية كقاعدة عامة  ,مامل يوجد نص يقضي بغري ذلك يف
قانون التجارة او القانون البحري ))(.)2
كما وذهبت حمكمة النقض املصرية اىل ان العقد التجاري خيضع يف اثباته ملبدأ حرية االثبات  ,فيجوز
اثباته بغري الكتابة ولو زادت قيمته من احلد املنصوص عليه قانوانا  ,أو كان غري حمدد القيمة(.)1

( )3وهذا ما اشارت له صراحة نهاية المادة ( )77من قانون االثبات العراقي النافذ بعد تعديلها بالقانون رقم  46لسنة .2000
) )1انظر في ذلك حكم مدكمة استئناف بغداد ،الرصافة بالقضية رقم /3/23س 2015 /3في  ،2015/3/15وكذلك حكم مدكمة التمييز االتدادية بالقضية رقم  1530في
 ،2010/12/29هذه األحكام منشورة على موقع قاعدة التشريعات العراقية ،األحكام المرتبطة بالمادة  77من قانون االثبات العراقي.
( )2الطعن رقم  717لسنة  47ق في جلسة  ،1980 /5 /12س ،31ص ،1336مشار اليه لدى المستشار معوض عبدالتواب ،المستددث في القضاء التجاري ،ط ،3منشأة
المعارف ،االسكندرية ،1997 ،ص . 30وبالمعنى ذاته الطعن رقم  152لسنة  54في جلسة  1990 /4/9لم ينشر ،مشار اليه ،المصدر نفسه ،ص.20
( )1انظر في ذلك قرار مدكمة النقض المصرية في الطعن رقم  59 / 2320ق في جلسة  ، 1996 /6 /13وكذلك حكمها في جلسة  ، 1995 /4 /10السنة  ، 46منشور
في مجموعة احكام مدكمة النقض  ،ص.612
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اما ابلنسبة ملوقف القضاء الفرنسي فنالحظ أن املوقف مل خيتلف عما جاءت به النصوص التشريعية من
تبنيها ملبدأ حرية االثبات يف املسائل التجارية وبشكل صريح ,ومن االمثلة التطبيقية على ذلك اجتاه حمكمة
النقض الفرنسية حنو التوسع يف قبول الشهادة لإلثبات يف مجيع العقود التجارية وليس فقط عقد البيع
التجاري مع قبول القرائن يف االثبات عالوة على البيئة  ,فمثالا اجيز اثبات عقد بيع بواسطة تسجيل ملكاملة
هاتفية ( ,)1وكذلك مت اثبات منح اعتماد مايل بواسطة الشهادة(.)2
ااضافة اىل ذلك فقد استقر القضاء الفرنسي على قبول البينة والقياس إلثبات ما خيالف التصرف الكتايب ,
وذلك على خالف االثبات يف املواد املدنية اليت تشرتط فيها الكتابة ملا يزيد قيمته على حد معني ,كما اجاز
اثبات عكس ما جاء ابلعقد املكتوب بغري الكتابة (.)3
كما جلأ القضاء الفرنسي اىل ابتعاد تطبيق نص املادة (  )1328من القانون املدين الذي يشرتط فيها

اضرورة ثبوت التاريخ ابلنسبة للتصرفات العرفية وعدم تطبيقها على العقود التجارية(.)4
ومل يقتصر موقف القضاء الفرنسي على هذا احلد بل وتوسع اىل امكانية استخدام الوسائل التكنولوجية
احلديثة يف اثبات املعامالت التجارية ,حيث اجاز استخدام البطاقات البالستيكية املتضمنة رقما سريا يف
االثبات(.)5
املبحث الثاين
نطاق مبدأ حرية االثبات يف املسائل التجارية

بعد ان تبني فيما سبق ان مبدأ حرية االثبات يف املسائل التجارية يشكل مبدأ عام ا اثبت ا يف البيئة التجارية

 ,تبنته اغلب التشريعات املقارنة بشكل صريح وطبقه القضاء بثبات وإطراد وجاء تبين ذلك تقديرا
للخصوصية اليت تتمتع هبا البيئة التجارية أبدواهتا ( التجار واالعمال التجارية) ,حيث متتاز البيئة التجارية
( )1انظر حكم مدكمة ديجون في جلسة  ،1957 /6/26مشار اليه لدى د .سميدة القيلوبي  ،مصدر سابق  ،ص 22و 23هامش (.)1
( )2انظر حكم مدكمة اور ليون في  ،1971/10/26منشور في مجلة  J.C.Pالدورية في عدد  ، 1972العدد  ،82ص.17
( )3انظر في تأكيد ذلك حكم مدكمة النقض الفرنسية  ،الفرقة التجارية في  ، 1990/12/11في الدعوى المرقمة  2484منشورة في دورية دالوز سيري  ،عدد ، 1991
ص 383مع تعليق االستاذ  AYNESعلى الدكم.
( )4انظر حكم مدكمة النقض  /الغرفة التجارية  /في  1992/3/17منشور في المجلة الفصلية  /عدد  ، 1993ص 147مع تعليق االستاذ  Boulocعلى هذا الدكم .
وكذلك حكم مدكمة النقض الفرنسية /الغرفة التجارية الصادر في  /10نوفمبر 2009 /في القضية االستئنافية رقم  ،12/779 – .6هذا الدكم منشور على موقع مدكمة
النقض الفرنسية.
( )5انظر حكم مدكمة مونبليه في  1987 /4/9منشور في مجلة دالوز سري عدد  ، 1989ص 359مع تعليق االستاذ  ، Benabentوكذلك حكم محكمة النقض  /الغرفة
المدنية في  1989/11/8منشور في مجلة دالوز سيري  /عدد  / 1990ص.179
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ابلسرعة واالئتمان وهذا ما يتعارض مع الشكليات اليت يقتضي توافرها يف االثبات  ,لذلك فنطاق تطبيق
هذا املبدأ حتدد ابلتصرفات القانونية اليت يكون اطرافها متصفون ابلصفة التجارية ,ويكون مواضوعها عمالا

جتاريا ,اال ان هذا املبدأ ال ميكن اعماله بشكل مطلق على مجيع املمارسات التجارية .
حيث يرد على هذا املبدأ بعض االستثناءات الناجتة إما عن العرف والعادات التجارية او املمارسات
ال قضائية بني التجار كون مبدأ حرية االثبات ليس من النظام العام او بنص املشرع ,حيث اشار االخري ويف
بعض احلاالت اىل اضرورة اتباع شكلية معينة يف انعقاد تصرف ما او اثباته  ,وعليه سنتناول يف هذا املبحث
نطاق تطبيق مبدأ حرية االثبات من خالل تواضيح املفردات املشار اليها يف اعاله  ,ومن خالل تقسيمه اىل
مطلبني نتناول يف االول النطاق الشخصي واملواضوعي لتطبيق هذا املبدأ والثاين نعقده لالستثناءات الواردة
عليه.
املطلب االول
النطاق الشخصي واملوضوعي لتطبيق مبدأ حرية االثبات

اب لنظر لألمهية الكبرية اليت حيتلها مبدأ حرية االثبات يف املسائل التجارية فإنه من االمهية مبكان الوقوف

على النطاق احملدد لتطبيقه والذي يتماشى مع الغايت واملسوغات اليت وجد هذا املبدأ من مقتضيات
ومستلزمات البيئة التجارية ,فإنه سيتحدد نطاقه أبدوات تلك البيئة وهم التجار والذين ميثلون النطاق
الشخصي لتطبيق هذا املبدأ واالعمال التجارية اليت متثل النطاق املواضوعي لتطبيقه  ,وعليه سنخصص هذا
املبدأ مكرسني الضوء على املفاهيم والقواعد الكلية اليت يقتضيها البحث دون الدخول يف التفاصيل والتوسع
يف البحث ,وذلك من خالل تقسيمه اىل فرعني ,االول للنطاق الشخصي ,والثاين للنطاق املواضوعي.
الفرع االول
النطاق الشخصي لتطبيق مبدأ حرية االثبات

استقر الرأي على ان مبدأ حرية االثبات يف املسائل التجارية ال ينطبق إال يف مواجهة التجار( )1خبصوص
االعمال التجارية اليت يباشروهنا  ,ويعين ذلك انه جيب ان يكون كل من املدعي واملدعى عليه اتجرين ,حيث
يستطيع كل منهما ان يتمسك ابملبدأ يف مواجهة االخر(.)2
(1)(M.) LAMOTTE: op. cit, 45.
وكذلك  :د .هاني دويدار ،التنظيم القانوني للتجارة  ،دار الجامعة الجديدة  ،االسكندرية  ،2001 ،ص ،96وكذلك انظر د .حسن جاد  ،مصدر سابق  ،ص ، 210وايضاً د.
المعتصم باهلل الغرياني  ،مصدر سابق  ،ص ،142ود .عصام انور سليم  ،مصدر سابق  ،ص ،168وايضاً انظر د .عزيز العكيلي  ،الوسيط في شرح القانون التجاري  ،ج،1
دار الثقافة للنشر والتوزيع  ،االردن  ،2008 ،ص.63
( )2انظر في ذلك  :د .حمد هللا مدمد حمد هللا  ،مصدر سابق  ،ص.43
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وقد أشارت العديد من التشريعات املقارنة اىل ايراد تعريف للشخص الذي يكتسب الصفة التجارية ومنها
التشريع العراقي ,الذي عرفه يف ( املادة  /7اوالا) من قانون التجارة النافذ رقم  30لسنة  1984ابنه (( كل

شخص طبيعي او معنوي يزاول ابمسه وحلسابه على وجه االحرتاف عمالا جتاريا وفق احكام هذا
القانون))(.)3
اما املشرع املصري فقد عرف التاجر أبنه (( يكون اتجرا  -1 :كل من يزاول على وجه االحرتاف ابمسه
وحلسابه عمالا جتاريا  -2 .كل شركة تتخذ أحد االشكال املنصوص عليها يف القوانني املتعلقة ابلشركات أيا
كان الغرض الذي انشئت الشركة من أجله ))(.)4
وعرف املشرع الفرنسي التاجر ابنه (( كل من اشتغل ابألعمال التجارية واختذها حرفة معتادة له ))(.)1
واتفق الفقه على ان الشخص الطبيعي أو املعنوي كي يكتسب الصفة التجارية جيب ان يتوافر شرطني

اساسيني مها-1 :احرتاف العمل التجاري  -2 .امتالكه لألهلية التجارية(.)2
ويقصد ابحرتاف العمل التجاري ان يوجه التاجر نشاطه التجاري بصفة معتادة للقيام بعمل معني واختاذه
مهنة له ,وبذلك يكون التكرار للعمل على حنو منتظم عنصرا جوهريا يف االحرتاف(.)3
كما وعرف االحرتاف أبنه(( توجيه النشاط بصفة معتادة ودائمة للقيام بعم معني لتحقيق غرض معني ,
فهو يتضمن عنصرين احلرفة واالعتياد)) (.)4
هذا وان االحرتاف كشرط الكتساب الصفة التجارية جيب ان يرد على عمل جتاري(.)5

( )3كان قانون التجارة العراقي الملغي رقم  49لسنة  1970يميز في تعريفه للتاجر بين الشخص الطبيعي والمعنوي وذلك في المادة ( )9التي عرفت التاجر بانه (( يعتبر
تاج ًار -1 :كل من يزاول على وجه االحتراف باسمه ولدسابه عمالً تجاريًا -2 .كل شركة يتخذ احد االشكال المنصوص عليها في قانون الشركات أيًا كان الغرض الذي انشئت
الشركة من اجله )).
( )4انظر نص المادة ( )10من قانون التجارة المصري رقم  17لسنة .1999
( )1انظر نص المادة ( ) L.121-1من قانون التجارة الفرنسي رقم  619لسنة .2013
( )2انظر د .عدنان احمد ولي العزاوي ،مفهوم التاجر في ظل قانون التجارة العراقي  ،بدث منشور في مجلة القانون المقارن  ،العدد  ،1989 ،21ص303وكذلك د .عزيز
العكيلي  ،مصدر سابق  ،ص.116
( )3انظر د .هاني دويدار  ،التنظيم القانوني للتجارة  ،مصدر سابق ،ص.108
( )4انظر في ذلك د .باسم مدمد صالح  ،القانون التجاري  ،القسم االول  ،مكتبة السنهوري  ،بغداد  ،2012 ،ص.87
( )5انظر  :د .المعتصم باهلل الغرياني  ،مصدر سابق  ،ص ،65وسنتناول في الفرع الثاني وبشكل مفصل االعمال التجارية .
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اما االهلية التجارية فرياد هبا صالحية الشخص ملمارسة حرفة جتارية تستوجب اخضاعه لاللتزامات اليت
يفراضها القانون على التجار(.)6
واالهلية الالزمة ملمارسة العمل التجاري مددها القانون العراقي إبمتام مثاين عشرة سنة ,حيث ساوى يف
ذلك بني سن الرشد املدين والتجاري(.)7
يف حني حددها القانون املصري ببلوغ احدى وعشرين سنة كاملة سواء أكان مصريا أم اجنبي ا حىت لو كان
قانون الدولة اليت ينتمي اليها جبنسيته يعتربه قاصرا يف هذه السن(.)1
وبعد أن تبني معىن التاجر والشروط الالزم توافرها كي يكتسب صفة التاجر وابلتايل يكون مشموالا بنطاق
تطبيق مبدأ حرية االثبات ,يثار التساؤل حول االلية أو الوسيلة إلثبات اكتساب الصفة التجارية يف الواقع
ميكن لنا االجابة عن هذا التساؤل أبن ذلك جائز بكل طرق االثبات ,السيما الشهادة والقرائن مثل (

مباشرة العمل يف حمل جتاري أو استعمال فواتري مطبوعة كونه اتجر ...... ,اخل) كما ميكن اثباهتا ابحلصول
على شهادة من جهة رمسية او من الغرفة التجارية  ,او من خالل التسجيل يف السجل التجاري(.)2
على انه جيب مالحظة ان التاجر ال يستطيع ان ينفي عنه هذه الصفة مبجرد ان يتمسك بعدم قيده يف
السجل التجاري(.)3
فالقيد يف السجل التجاري ال يعد وحده كافيا الكتساب الصفة التجارية  ,بل يعد قرينة على ذلك ,كما
ان عدم القيد ال يفقد الشخص صفة التاجر اذا توافرت فيه شروط اكتساب تلك الصفة من احرتاف وأهلية
 ,لذلك امجع الفقه على ان التسجيل يف السجل التجاري يعد قرينة قانونية بسيطة على اكتساب الصفة
التجارية  ,جيوز خلصمه التمسك هبا يف اثبات صفة التاجر ابلنسبة للخصم األخر(. )4

( )6د .عزيز العكيلي  ،مصدر سابق ،ص.132
( )7انظر نص المادة  106من القانون المدني العراقي .
( )1انظر المادة ( )11من قانون التجارة المصري رقم ( )17لسنة  1999النافذ.
( )2انظر  :د .حمد هللا مدمد حمد هللا ،مصدر سابق  ،ص.44
( )3انظر نص المادة ( )33فقرة ( )3من قانون التجارة المصري  ،وال يقابلها نص في قانون التجارة العراقي.
( )4وهذا ما اكدته المادة ( )17من قانون السجل التجاري المصري رقم  34لسنة  ،1976التي نصت على انه (( وتكتسب صفة التاجر من تاريخ هذا القيد  ،ما لم تثبت تلك
الصفة بطريقة اخرى )) وهذا الدكم مأخوذ من القانون الفرنسي المرسوم الصادر في  23مارس  . 1967والمعنى ذاته المادة ( )9من قانون التجارة العراقي النافذ  ،وفي الفقه
انظر د .باسم مدمد صالح  ،مصدر سابق  ،ص ،132وحسن جاد ،مصدر سابق  ،ص ،199-198ود .عدنان احمد العزاوي  ،مصدر سابق ،ص.329
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وعلى كل فإن املدعي بتوافر صفة التاجر يف شخص ما ,جيب عليه أن يثبت قيام املدعى عليه أبعمال
جتارية مادية  ,على سبيل االحرتاف  ,وليس فقط إثبات قيامه بتصرفات قانونية(.)1
كما نود ان نبني هنا أن تقدير ما إذا كان الشخص اتجر أم ال ,واستنباط القرائن الدالة على ذلك ,تعد
مسألة مواضوعية يستقل بتقديرها قااضي املواضوع ,وسلطته يف ذلك مطلقة دون رقابة عليه من قبل حمكمة
التمييز فيما يتعلق ابلوقائع اليت استنتجها القااضي ,والقرائن اليت استند عليها لتوفر شرط االحرتاف ,إال ان
للمحكمة التمييز أن تراقب تكييف الوقائع قانوانا ,أي تراقب الوصف القانوين الذي اعطاه القااضي
للشخص على اضوء ما مت استخالصه من ادلة وقرائن(.)2
وبعد أن حبثنا أهم االحكام املتعلقة ابلتاجر كونه ميثل النطاق الشخصي تطبيق مبدأ حرية االثبات ,يثار
التساؤل حول مدى امكانية تطبيق هذا املبدأ لو كان أحد أطراف التصرف القانوين حاصالا على صفة

التاجر ,اي يعد عمالا خمتلط ا مت ابرامه بني اتجر وغري اتجر ,فهل يستطيع االخري اثبات هذا التصرف بكل
طرق االثبات يف مواجهة الطرف االول ؟ وابلعكس.
يف الواقع ميكن االجابة عن هذا التساؤل أبنه إبمكان غري التاجر أن يثبت هذا التصرف بكل طرق
االثبات يف مواجهة التاجر ,وابلعكس فإن التاجر ال يستطيع أن يثبت التصرف يف مواجهة غري التاجر إال
طبقا للقواعد العامة يف االثبات يف املسائل املدنية اذا ما زادت فيه التصرف عن املبالغ اليت حددهتا
التشريعات املقارنة وجييب ما سبق ذكره (.)3
وهذا املبدأ قد مت أتكيده من قبل القضاء الفرنسي يف العديد من احكامه  ,منها حمكمة النقض الفرنسية
يف  13نوفمرب  2007الذي اكدت فيه ان مبدأ حرية االثبات يف املسائل التجارية ال ميكن اعماله والتمسك
به من قبل التاجر جتاه غري التاجر(.)1
( )1انظر :د .حمد هللا مدمد حمد هللا  ،مصدر سابق ،ص.45
( )2وهذا ما اكده قرار مدكمة النقض المصرية في  15مارس  ،1966منشور في مجموعة احكام مدكمة النقض لسنة  ،1966في الطعن رقم  ،135ص .577وعكس ذلك
انظر  :د .سعيد يديى ،الوجيز في القانون التجاري،ج ،1980 ،1بدون مكان طبع ،ص ،94وكذلك انظر د .عدنان احمد العزاوي ،مصدر سابق،ص.330
( )3انظر ما سبق ذكره في صدد هذا الموضوع  ،وفي تبني هذا الرأي  ،انظر  :د .حسن جاد  ،مصدر سابق  ،ص ،208ود .سميدة القليوبي  ،مصدر سابق  ،ص.25
( )1انظر حكم مدكمة النقض في القضية رقم  ، 17 /823 /06منشور في موقع مدكمة النقض الفرنسية وعلى الموقع WWW.Cour de Cassation ,patie3 mode :
de prevue,Rapport annuel , Rapport 2012, chapitere3 , en droitdes acts de commerce, 2012, p3.
وكذلك حكم المدكمة ذاتها في جلسة  ، 1980/5/20في القضية رقم  ،2010 /4/80وايضا حكمها في جلسة  ،1983 /4/25هذان الدكمان منشوران في مجلة دالوز يسري
 ،لسنة  ،1983ص.245
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وبذلك يتضح لنا ان املعيار يف تطبيق هذا املبدأ يف حال كون العمل او التصرف خمتلط ,احد االطراف
اتجرا واالخر غري اتجر ,هو النظر اىل الطرف املدعى عليه.
فإن كان حاصالا على الصفة التجارية فإنه يستطيع املدعي( غري التاجر ) من التمسك مببدأ حرية االثبات
يف مواجهة املدعى عليه ( التاجر ) أما اذا كان املدعى عليه ( غري التاجر ) فال حيق للمدعي ( التاجر ) ان
يتمسك هبذا املبدأ ( حرية االثبات ) يف اثبات هذا التصرف يف مواجهة املدعى عليه ( غري التاجر ) .
خنلص مما تقدم أن النطاق الشخصي للتمسك مببدأ حرية االثبات يف املسائل التجارية يتمثل ابألشخاص

الذين يكتسبون صفة التاجر ,كما ميكن لغري التاجر ان يتمسك هبذا املبدأ يف مواجهة التاجر ان كان االخري
قد دخل معه يف عالقة جتارية ذات طبيعة خمتلفة .
الفرع الثاين
النطاق املوضوعي لتطبيق مبدأ حرية االثبات

ال يكفي لتطبيق مبدأ حرية االثبات أن يكون اطراف املمارسة التجارية حاصلني على صفة اتجر ,بل
جيب ان يكون مواضوع تلك املمارسة عمالا جتاريا ولكن ماذا يقصد ابلعمل التجاري ؟ لإلجابة عن هذا

السؤال البد لنا يف البدء أن نواضح أن االصل يف عمل االنسان هو انه مدين ,وان صفة التجارية على
العمل تشكيل أمرا طارائا حيد من ذلك االصل  ,وينبغي على ذلك ان من يدعي جتارية عمل ما جيب عليه
ان يقيم الدليل على دعواه ,واذا كانت القاعدة العامة يف االثبات هي ان من يدعي االصل ال يكلف
ابإلثبات ومن يدعي خالفه يقع عليه عبء االثبات ,إال ان هذه القاعدة يقع عليها استثناء مهم يتمثل أبن
مجيع االعمال والتصرفات اليت تصدر عن التجار تعد جتارية ما مل يقم الدليل على خالف ذلك(. )1
وتطبيق ا لذلك فإنه يكفي من يريد اثبات الصفة التجارية للعمل ان يثبت أنه صدر من اتجر ,وإذا أراد
التاجر أن ينفي ذلك .

وتباينت التشريعات يف تنظيمها لألعمال حبسب الفلسفة التشريعية اليت تتبناها ,فمثالا القانون العراقي نظم
االعمال التجارية يف املادتني ( 5و  )6من قانون التجارة النافذ دون أن يضع معيارا حمددا يف حتديد جتارية
تلك االعمال (.)2

( )1انظر ذلك د .حسن جاد  ،مصدر سابق ،ص ،207وهذا ما اكدته صراحة المادة ( )8من قانون التجارة المصري التي نصت على انه (( -1االعمال التي يقوم بها التاجر
لشؤون تتعلق بتجارته تعد اعماالً تجارية  -2 .كل عمل يقوم به التاجر يعد متعلقاً بتجارته ما لم يثبت غير ذلك  .وال يوجد نص يقابله في القانون العراقي وال الفرنسي.
( )2انظر نص المادة ( ) 5التي اشار اليها المشرع الى اضفاء الصفة التجارية عليها ان كانت قد تمت بقصد الربح  ،وهو أمر مفترض ما لم يقم الدليل على خالف ذلك ،
والمادة ( )6التي اشار المشرع العراقي الى صفتها التجارية لألعمال الواردة فيها بغض النظر عن صفة القائم بها ونيته .
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كما ان تنظيم املشرع العراقي لألعمال التجارية جاء على سبيل احلصر ال املثال والداللة ( .)3وقد استبعد
صراحة نظرية االعمال التجارية النسبية والتبعية(.)4
اما املشرع املصري فقد نظم االعمال التجارية وبشكل مفصل يف املواد 4و 5و 6و 7و 8و 9من قانون
التجارة النافذ ,وقد أخذ بعده انواع للعمل التجاري  ,حيث اخذ ابألعمال التجارية بطبيعتها واالعمال
التجارية ابلقياس  ,واالعمال التجارية التبعية  ,كما نظم االعمال التجارية البحرية واجلوية ما دامت متعلقة
ابملالحة التجارية(. )1
وقد سار املشرع الفرنسي على ذات النهج الذي سلكه القانون املصري يف تنظيمه للعمل التجاري وذلك
يف املادة ( ) L.110-1و( .)2( )(L.110-2
ونود ان نشري هنا اىل ان من يقع عليه عبء اثبات العمل التجاري عليه ان يثبت بكافة الطرق املقررة

إلثبات املسائل التجارية سواء ابلشهادة ام ابلقرائن ام ابإلقرار وحنو ذلك(.)3
وعليه نصل إىل نتيجة مفادها ان النطاق املواضوعي ألعمال مبدأ حرية االثبات يتمثل ابألعمال التجارية
بغض النظر عن طبيعتها سواء أكانت اصلية أم تبعية أم ابلقياس أم شكلية ,وأن كل عمل ميارسه التاجر يعد
جتاريا ما مل يقم الدليل على خالفا ذلك ,حيث يفرتض ان االعمال اليت ميارسها التاجر امنا يباشرها حلاجات
جتارية  ,إال ان هذه القرينة تعد قرينة قانونية بسيطة ال يستطيع التاجر تقويضها ابلدليل العكسي وبكافة
طرق االثبات  ,وذلك أبن يثبت ان العمل الذي أاته  ,مل يكن جتاريا  ,بل كان ألغراض مدنية ال تتصل
بشؤون جتارية  ,كما لو أثبت ان شراءه لسيارة أو لقطعة أرض لغرض استعماله الشخصي له أو لعائلته أو ان

عقد القرض الذي حصل عليه من احد اصدقائه كان ذو طبيعة مدنية  ,ألنه استعمله يف بناء منزل سكناه
مع عائلته وحنو ذلك .
اما من يدعي جتارية التصرف يف مواجهة التاجر فذهب الفقه وحبق اىل انه ال يستطيع اثبات تلك التجارية
فيجب ان يقدم دليالا مكتوابا وفق احكام القانون املدين  ,فيما لو متسك التاجر ( املدعى عليه ) ابلصفة
املدنية هلذا العمل(.)4

( )3انظر المذكرة التفسيرية لقانون التجارة العراقي النافذ ص.137
( )4انظر في انتقاد موقف المشرع العراقي في تنظيمه لألعمال التجارية  ،د .باسم مدمد صالح  ،مصدر سابق  ،ص30ومابعدها
( )1انظر في ذلك وبشكل مفصل د .هاني دويدار  ،التنظيم القانوني للتجارة  ،مصدر سابق ،ص21ومابعدها .
( )2انظر نص المادتين اعاله من القانون التجاري الفرنسي رقم  619لسنة .2013
( )3انظر د .حسن جاد  ،مصدر سابق  ،ص.208-207
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املطلب الثاين
االستثناءات الواردة على مبدأ حرية االثبات
يستند مبدأ حرية االثبا ت يف املسائل التجارية اىل صعوبة إعداد دليل كتايب يف كل مرة يقدم منها التاجر
على ابرام تصرف قانوين  ,ذلك أن ابرام العقود يتالحق بكثرة يف احلياة التجارية ويتطلب تنفيذها السرعة
وعدم التباطؤ  ,مما ال حيتمل معه افراغ كل تصرف قانوين يف قالب كتايب .
إال ان هنالك من العقود ما يتطلب ابرامها وتنفيذها وقتا طويالا أو متتاز أبمهية وخطورة يف اجلانب العملي
 ,لذلك اشرتط املشرع اضرورة صبها بقالب شكلي لغرض انعقادها وأثباهتا ,وعليه سنتناول ابلبحث يف هذا
املطلب تلك االستثناءات من خالل تقسيمه اىل فرعني  ,يكون االول لبيان تلك االستثناءات  ,والثاين لتربير
وجودها.
الفرع االول
أهم االستثناءات الواردة على مبدأ حرية االثبات

يف البدء ينبغي علينا القول انه ال ميكن لنا يف هذا البحث حصر مجيع احلاالت االستثنائية اليت يشرتط فيها

الرمسية لالنعقاد أم لإلثبات سواء أكانت بشكل رمسي أم عريف  ,لذلك نقتصر على أهم تلك االستثناءات ,
واليت ال جيوز فيها االثبات ابلبينة حىت لو كان مبلغها اقل من احلدود احملددة ابلقانون (.)1
وعليه تشكل هذه االستثناءات تطبيقا للنصوص القانونية اليت تبنت مبدأ حرية االثبات وأكدت عليه ,
()2

ألهنا مجيعا تضمنت فقرة أخرية مفادها ما مل ينص القانون على خالف ذلك
االستثناءات هي :

 .ومن ابرز تلك

-1عقد بيع ورهن وأتجري احملل التجاري :حيث اكد قانون التجارة العراقي رقم  149لسنة  1970امللغي

وبشكل صريح ان كل تصرف يكون حمله نقل ملكية املتجر أو انشاء حق عيين عليه جيب أن يكون مكتوابا
وإال كان ابطالا( .)1يف حني جند أن قانون التجارة العراقي احلايل فلم يشر اىل املتجر واحكامه والشك ان
هذا يشكل نقصا تشريعيا ينبغي تداركه .

( )4انظر بمعنى قريب د .حمد هللا مدمد حمد هللا  ،مصدر سابق ،ص.47
( )1انظر ما سبق ذكره في المبدث االول حول المبالغ التي يجب اثبات المدرر كتابة ان تجاوزها.
( )2انظر نص المادة ( )69من قانون التجارة المصري والمادة ( ) L.110-3من القانون التجاري الفرنسي.
( )1انظر نص المادة ( )69من هذا القانون ،علما ان التجارة الدالي لم يتطرق لموضوع المدل التجاري  ،والشك ان هذا يمثل نقصاً تشريعياً يجب تداركه .
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اما قانون التجارة املصري فقد اشار صراحة اىل شكلية هذا التصرف وذلك يف املادة ( )1/37اليت نصت
على انه(( كل تصرف يكون مواضوعه نقل ملكية املتجر أو انشاء ,حق عيين عليه أو أتجري استغالله  ,جيب

ان يكون مكتوابا  ,وإال كان ابطالا(.)2
وبذلك تكون الكتابة ركن ا يف عقدي بيع ورهن احملل التجاري وليس شرط ا لإلثبات ,ويهدف هذا احلكم
لتفادي املشكالت اليت يتوقع حصوهلا حول ملكية احملل التجاري او استغالله أو رهنه ,وعليه ال جيوز إثبات
هذه العقود إال مبحرر رمسي مكتوب او مبحرر عريف مقرون ابلتصديق على التوقيعات.
هذا وتبىن القانون الفرنسي املبدأ ذاته ,وذلك يف املادة االوىل من القانون الفرنسي اخلاص ببيع ورهن احملل
التجاري الصادر يف  17مارس  1909املعدل(. )3
-2االوراق التجارية  :نظم املشرع العراقي االحكام اخلاصة ابألوراق التجارية يف الباب الثالث من قانون
التجارة احلايل .وعاجل يف الفصل االول احكام السفتجة يف املواد ( )132-40مث يف الفصل الثاين احكام
الكمبيالة ونظمها ابملواد ( )137-133ويف الفصل الثالث نظم احكام الصك ابملواد (,)179-138
وعرف الورقة التجارية ابملادة ( ) 39ابهنا (( حمرر شكلي بصيغة معينة يتعهد مبقتضاها شخص أو أبمر
شخص آخر فيه أبداء مبلغ حمدد من النقود يف زمان ومكان معني ويكون قابالا للتداول ابلتظهري أو املناولة

))(. )1
وبذلك نالحظ ان امل شرع العراقي نص صراحة على ان االوراق التجارية حمررات شكلية وفق اواضاع حمددة
 ,يرتتب على خمالفة تلك القواعد الشكلية بطالن الورقة التجارية وحتوهلا اىل سند عادي(.)2
والكالم ذاته ينطبق على القانون املصري حيث نظم االوراق التجارية أبنواعها الثالث ابملواد (-379
 ,)549اال انه مل يعرف الورقة التجارية (.)3
وبذلك تبني لنا ان الكتابة تشكل شرط جوهري يف اثبات وجود الورقة التجارية  ,وال جيوز اثبات وجودها
أبي طريق آخر ولو كان اقرار املدين  ,وعليه يستحيل تصور ورقة جتارية شفهية  ,ألهنا تتألف من حمدد من
البياانت االلزامية واالختيارية واليت جيب لتوافرها أن تكون مكتوبة(.)4

( )2انظر في تفصيل التصرفات الوارد على المتجر د.علي البارودي ود .مدمد فريد العريني  ،مصدر سابق  ،ص135ومابعدها .
( )3انظر في ذلك  :د .حمد هللا مدمد حمد هللا  ،حماية مصالح بائع المدل التجاري  ،دار النهضة العربية  ،القاهرة  ،2000 ،ص25ومابعدها .
( )1للتفصيل انظر د .فوزي مدمد سامي ود .فائق الشماع ،القانون التجاري ،االوراق التجارية ،مكتبة السنهوري  ،بغداد  ،2012 ،ص7ومابعدها .
( )2انظرد .عبد الفضيل مدمد احمد ،االوراق التجارية ،مكتبة الجالء ،المنصورة ،بدون سنة ،ص 17وما بعدها.
( )3انظر في ذلك د .عبد الفضيل مدمد احمد  ،مصدر سابق  ،ص 5وما بعدها .

283

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(5); May 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(5) ; May 2019
 -3عقد الشركة  :يذهب الرأي الراجح يف الفقه على ان عقد الشركة من العقود الشكلية اليت تستلزم
الكتابة إلثباهتا(.)5

وعلى الرغم من ان املشرع العراقي يف قانون الشركات احلايل رقم  21لسنة  1997املعدل مل يشر صراحة
اىل شرط الكتابة النعقاد أو اثبات الشركة  ,اال ان هذا الشرط ميكن استخالصه بسهولة من بعض املواد ,
كما يف املادة ( )17اليت نصت على انه (( يقدم طلب التأسيس اىل املسجل ويرفق به  :أوالا -عقد الشركة
)) وكذلك املادة ( )20من القانون ذاته اليت نص على انه (( اذا وافق املسجل على طلب التأسيس,...

جيب عليه دعوة املؤسسني أو من ميثلهم قانوانا لتوثيق عقد الشركة امامه.)1())...
يفهم من ذلك ان عقد الشركة يف القانون العراقي يعد عقدا شكلي ا من ذلك ان عقد الشركة يف القانون
العراقي يعد عقدا شكلي ا يشرتط كتابته وبشكل رمسي وكما سبق ان بينا(. )2

هذه هي بعض االمثلة على استلزام الكتابة والشكلية إلثبات بعض التصرفات او االعمال التجارية واليت
علما أن هنالك تصرفات جتارية أخرى تتصف
تشكل استثناءا على مبدأ حرية االثبات يف املسائل التجارية ,ا
ابلشكلية يف أثباهتا ومل يسع اجملال للتفصيل هبا مثل :عقود نقل التكنولوجيا واتفاق التحكيم وعقد العمل
البحري وعقد النقل البحري وعقد التأمني البحري وعقد بيع السفينة ورهنها وإجيارها ,وعقد إجيار الطائرات

وحنو ذلك ,ففي كل هذه األمثلة ال جيوز اثبات التصرف املنشأ هلا إال بدليل كتايب ,كما ال تكون أحكام
أغلبها انفذة يف مواجهة الغري دون الدليل الكتايب ,وال شك إن ذلك يشكل استثناءات حقيقية على مبدأ
حرية االثبات يف املواد التجارية(.)2
الفرع الثاين
تربير وجود االستثناءات على مبدأ حرية االثبات

سبق ان قدمنا تربيرا لوجود مبدأ حرية االثبات يف املسائل التجارية ,وسنواضح يف هذا الفرع التربيرات وراء

وجود استثناءات على هذا املبدأ ,فعلى الرغم من الدور الكبري الذي يؤديه هذا املبدأ يف التيسري على التجار
( )4انظر د .عماد الشربيني  ،القانون التجاري الجديد  ،2000 ،ص231ومابعدها .
( )5انظر ذلك د .لطيف جبر كوماني  ،الشركات التجارية  ،مكتبة السنهوري ،بغداد  ،2012 ،ص.27
( )1وكذلك دلت على الغرض ذاته المادة ( )182و( )203من قانون الشركات العراقي .
( )2وقد تم االشارة الى المعنى ذاته في قانون الشركات المصري رقم  159لسنة  1981المعدل بالقانون رقم  4لسنة  ،2018وذلك في المواد ( 22و 23و  )24من هذا
القانون .
) )2انظر في ذلك د .هاني دويدار ،التنظيم القانوني للتجارة ،مصدر سابق ،ص.97
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يف إثبات معامالهتم التجارية ,إال اننا الحظنا ان املشرع يف بعض احلاالت خرج على هذا املبدأ وأورد عليه
بعض احلاالت االستثنائية يف احلكمة املقصودة من ذلك ؟
يذهب جانب من الفقه وحبق اىل ان تربير ذلك يكمن أبن املشرع قد قدر ان عمليات ابرام أو تنفيذ هذه
العقود يستلزم وقت ا طويالا ,وبذلك يكون لدى املتعاقدين متسع من الوقت لتحرير سند كتايب(.)3
كما ان طبيعة بعض هذه التصرفات واملعامالت ال تكون إال ابلكتابة وال توجد من الناحية القانونية إال اذا
كانت مكتوبة ابلشكل وابالسلوب الذي حدده القانون هلا ,كما يف االواق التجارية(. )4
هذا ويقرر بعض الف قه ان املشرع فيما خرج على مبدأ حرية االثبات يف املسائل التجارية وأورد استثناءات
عليه قصد بذلك حتقيق اضرورات اقتصادية وفنية ,فمثالا عقد الشركة ,يوجب املشرع كتابته ملا له من امهية
اقتصادية كبرية ,وملا يتضمنه من شروط ا كثرية ومعقدة ,وملا سيسفر عنه من والدة شخص معنوي ,هلذا كله

اصبح سيستحيل وجود شركة جتارية دون ان يكون هلا عقدا مكتوابا ,فمن غري املتصور عقالا االعتماد على
شهادة الشهود إلثبات الشروط الواردة يف عقد الشركة(. )1
وال خيفى ان عقد بيع السفينة أو رهنا لعما أمهية اقتصادية كبرية  ,ووجوب افراغهما يف شكل رمسي هدفه
اعالم الغري بوجود هذا العقد(. )2
اما االوراق التجارية فهي اصبحت اليوم تقوم بوظائف اقتصادية وجتارية مهمة ,السيما كوهنا اداة وفاء
واداة ائتمان ,لذلك ال يتصور وجودها دون الكتابة  ,لذلك يطلق عليها ابإلعمال التجارية(. )3
ااضف اىل ذلك فإن اشرتاط املشرع التجاري الكتابة إلثبات بعض العقود او التصرفات ,يرجع اىل ما
تتمتع به الكتابة يف الوقت احلااضر من مركز الصدارة على ابقي ادلة االثبات ,على خالف االوقات السابقة
اليت كانت فيها البينة حتتل جانب الصدارة ,فضالا عن تقدم وتطور وسائل الكتابة وأدواهتا وأساليبها  ,حيث
اصبحت من املمكن اجرائها بل يسر وسهولة ,يف حني ان الشهادة مثالا قد يعيبها النسيان ,او عدم استيعاد
كافة التفاصيل السيما اذا مضى عليها وقت طويل ,كما أن الشاهد ميكن ان يقع اضحية للتأثري أو االغراء
فيديل بشهادة زور ,أو ميوت الشاهد ,فيستحيل عندها اثبات وجود احلق لذلك يالحظ ان الكتابة اصبح هلا
( )3انظر د .هاني دويدار  ،التنظيم القانوني للتجارة  ،مصدر سابق ،ص.96
( )4انظر ما سبق ذكره بخصوص اهمية الكتابة في االوراق التجارية.
( )1انظر د .لطيف جبر كوماني  ،مصدر سابق ،ص.27
( )2انظر د .حمد هللا مدمد حمد هللا  ،مصدر سابق  ،ص.57
( )3د .باسم مدمد صالح ،مصدر سابق ،ص.30
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قوة مطلقة يف االثبات للتصرفات القانونية والوقائع املادية ,فيجب حني مل يعد للشهادة  ,إال قوة حمدودة يف
اثبات تلك التصرفات او الوقائع واليت تكون يف الغالب ذات قيمة يسرية (.)1
وبذلك تالحظ ان هذه االستثناءات اليت اوردهتا التشريعات املقارنة هلا ما يربرها  ,السيما وان الكتابة
والتوثيق الورقي وااللكرتوين اصبحا من مستلزمات احلياة العصرية يف الوقت احلااضر ,لذلك اصبح يستحيل
عقالا وجود صفقات جتارية أو اعمال تتم بني التجار دون ان يكون هلا توثيق دقيق وبسجالت على االقل
الكرتونية  ,ومما ساعد على ذلك هو انتشار الكتابة وتنوع وسائلها وتعددها وااتحتها للجميع بكل يسر
وسهولة .
فضالا عن الضماانت الكبرية اليت تقدمها يف اثبات احلقوق بغض النظر عن الزمن الذي ميضي عليها .
وعلى الرغم من وجود مثل هذه االستثناءات ,فإهنا ال تؤثر على مبدأ حرية االثبات يف املسائل التجارية وال
تشكل قيدا حقيقي ا عليه ,السيما وان مجيع مسائل االثبات ختضع ملبدأ سلطان ارادة االطراف وال تعد من
النظام العام ,وابلتايل يستطيع االطراف االتفاق على ما خيالفها .
اخلامتة
يف ختام دراستنا املوسومة بـ( حدود مبدأ حرية اإلثبات يف املسائل التجارية -دراسة مقارنة) توصلنا إىل عدد
من النتائج اليت الحت لنا من خالل البحث ,وبعض التوصيات اليت نرى اضرورة عراضها هنا ,واليت أنمل
األخذ هبا يف األمد القريب من قبل اجلهات ذات العالقة ال سيما املشرع العراقي وعلى النحو اآليت:
أوالً :النتائج

خلصنا من هذه الدراسة إىل النتائج اآلتية:
 -1يشكل مبدأ حرية اإلثبات يف املسائل التجارية العمود الفقري الذي تبتىن عليه نظرية اإلثبات
التجاري  ,وقد تناثر شتات هذا املبدأ بني تشريعات متعددة متثلت بقانون التجارة وقانون اإلثبات
والقانون املدين ,حيث قمنا يف هذا البحث جبمع تلك الشتات وبيان حدودها ومن مث دجمها مجيع ا
لتشكل مبدأ حرية اإلثبات يف املسائل التجارية الذي خلصنا إىل تعريفه أبنه اعمال مبدأ سلطان
االرادة للتجار أطراف املعاملة التجارية يف اثبات معامالهتم التجارية ابي وسيلة سواء أكانت
تقليدية أم الكرتونية ,شريطة ان ال تتعارض مع النظام العام ومل يرد بشأهنا نص قانوين خاص.

( )1انظر في ذلك المعنى د .انور سلطان ،قواعد االثبات في المسائل المدنية والتجارية ،الدار الجامعية ،بيروت  ،1984 ،ص ،47بند  ، 30وكذلك د .حمد هللا ومدمد حمد
هللا  ،مصدر سابق  ،ص.58
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 -2تكاد متع أغلب التشريعات املقارنة على تبنيها مبدأ حرية اإلثبات وبنصوص صرحية ,ال سيما
التشريع املصري والفرنسي ,والكالم ذاته ينطبق على موقف القضاء يف تلك الدول ,إال أننا الحظنا
أن املشرع العراقي قد اختط طريق ا مغايرا ملا ذكر يف أعاله ,حيث أشار وبشكل صريح على تبين
هذا املبدأ من خالل توحيد أحكام اإلثبات يف املسائل املدنية والتجارية.
 -3خلصنا مما تقدم أن مجيع طرق إثبات املسائل املدنية ميكن تطبيقها على املسائل التجارية ,حيث
جيوز إثبات األخرية ابلكتابة(سواء أكانت حمررات رمسية أم عرفية) والشهادة والبينة واإلقرار واليمني
والقرائن ,مامل يوجد نص أو اتفاق يقضي خبالف ذلك ,حيث اتضح لنا أن مبدأ حرية اإلثبات يف
املسائل التجارية ليس من النظام العام ,ومن مث جيوز االتفاق على خالفه.
 -4اتضح لنا من خالل الدراسة أن نطاق مبدأ حرية االثبات يستلزم عنصرين أساسيني مها أن يكون
طرفا العالقة اتجرين ,وأن يكون حمل اإلثبات عمالا قام به التاجر أثناء مباشرته مهنته التجارية ,أي
عمالا جتاريا ,سواء أكان الطرف الثاين اتجرا أم غري اتجر.
 -5تبني لنا أن التشريعات املقارنة أمجعت على عدم األخذ مببدأ حرية اإلثبات بشكل مطلق ,بل
أوردت عليه العديد من االستثناءات اليت تستلزم حتريرها من هذا املبدأ ألسباب معقولة إىل حد
كبري.
اثنياً :التوصيات

 -1نقرتح على املشرع العراقي اضرورة إعادة النظر مبوقفه من مبدأ حرية اإلثبات يف املسائل التجارية,
وأن يتبىن موقف ا صرحي ا يف قانون التجارة احلايل ابعتماد مبدأ حرية اإلثبات ,ليساير بذلك موقف
أغلب التشريعات املقارنة ,ونقرتح أن تكون صياغة املادة املضافة يف قانون التجارة على النحو اآليت
((  -1جيوز اثبات االلتزامات التجارية أيا كانت قيمتها بكافة طرق االثبات  ,ما مل ينص القانون
على غري ذلك  -2 .وفيما عدا االحوال اليت يوجب فيها القانون االثبات ابلكتابة يف املواد التجارية
 ,جيوز اثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتايب أو اثبات ما جياوز هذا الدليل بكافة الطرق )) .
 -2نقرتح على الشرع العراقي اضرورة أعادة النظر ابملبادئ القانونية اليت استند عليها يف تشريع قانون
اإلثبات النافذ رقم  107لسنة  ,1979وعلى وجه اخلصوص املادة ( )77اليت رمست قاعدة عامة
يف اإلثبات تقضي بوجوب اإلثبات الكتايب لكل تصرف تزيد قيمتها على ( )5000دينار حيث
نرى اضورة أن تذيل هذه املادة بعبارة تقضي ابستثناء املمارسات التجارية من اخلضوع هلذه القاعدة.
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