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دور نظرية األوضاع الظاهرة في حماية أطراف العالقات 
القانونية الناشئة عن الورقة التجارية: دراسة مقارنة

اأ. د. الفي محمد درادكه
اأ�ستاذ القانون التجاري 

عميد �سابق لكلية القانون

الم�ست�سار القانوني لجامعة اليرموك، االأردن

الملخ�ص:
العالقات  اأطراف  حماية  في  ودورها  الظاهر  الو�ضع  نظرية  مو�ضوع  البحث  هذا  يتناول 
تتمّثل بدرا�ضة  البحث م�ضكلة ينطلق منها،  التجارية. ولهذا  الورقة  النا�ضئة عن  القانونية 
الجذور التاريخية لنظرية الو�ضع الظاهر، من اأجل فهم وتف�ضير النظرية، وبيان الأ�ضباب 
والعوامل التي اأدت اإلى ظهور هذه النظرية، و�ضبب تطّورها وفقًا لتغّير الظروف القت�ضادية 
وتاأتي  الآن.  اإلى  الق�ضاء  ِقبل  من  تطبيقها  وا�ضتمرار  والقانونية،  وال�ضيا�ضية  والجتماعية 
تحقيق  في  الظاهرة  الأو�ضاع  نظرية  به  تقوم  الذي  المهم  الدور  بيان  من  البحث  اأهمية 
العدالة وا�ضتقرار التعامل وفي ت�ضبيب الأحكام الق�ضائية. كما اأّن لهذا البحث اأهدافًا ي�ضعى 
وتحديد طبيعته  التجارية،  للورقة  الظاهر  الو�ضع  مفهوم  بيان  اأهّمها  ومن  تحقيقها،  اإلى 
القانونية، وبيان �ضروط تطبيق الو�ضع الظاهر للورقة التجارية، والآثار القانونية المترّتبة 
للورقة  الظاهر  الو�ضع  باأّن  اأهّمها  تمّثلت  نتائج  اإلى عدة  البحث  على تطبيقه. وقد خل�ص 
التجارية يمّثل الإرادة الظاهرة للموّقع على الورقة التجارية في مواجهة الغير َح�ضن النية 
)الحامل الأخير للورقة التجارية(، واأّنه تطّبق على �ضاحب الو�ضع الظاهر اأحكام القانون 
التي تحكم الو�ضع الظاهر )قانون ال�ضرف(، واأّن تطبيق الق�ضاء للو�ضع الظاهر جاء من 
باب ت�ضبيب الحكم الق�ضائي. وتاأتي ثمرة البحث في التو�ضيات التي تتمّثل ب�ضرورة وجود 
لهذا  وفقًا  الظاهر،  للو�ضع  المحكمة  تطبيق  يكون  بحيث  الظاهر،  للو�ضع  قانوني  تنظيم 

التنظيم القانوني، خا�ضعًا للطعن اأمام المحكمة العليا في الدولة.

كلمات دالة: الأو�ضاع الظاهرة، الورقة التجارية، القاعدة القانونية، الطرف ال�ضعيف، 
القاعدة الأخالقية.   
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المقدمة:
اأواًل: مو�سوع البحث 

اأوجد الفقه والق�ضاء نظرية الو�ضع الظاهر للتخفيف من الآثار ال�ضلبية التي تترّتب على 
تطبيق القواعد العامة، حيث لعبت نظرية الأو�ضاع الظاهرة دورًا مهمًا في تفادي النتائج 
غير العادلة التي قد تن�ضاأ من تطبيق القواعد العامة حماية للغير َح�ضن النية، فمثاًل تّم 
الغير  الفعلية، وكذلك حماية  ال�ضركة  يتعامل مع  الذي  النية  َح�ضن  الغير  بموجبها حماية 
َح�ضن النية الذي يتعامل مع التاجر الظاهر، والوكيل الظاهر، والوارث الظاهر، والموظف 

الفعلي...اإلخ.

القانونية  العالقات  اأطراف  حماية  في  الظاهرة  الأو�ضاع  نظرية  دور  البحث  هذا  ويعالج 
النا�ضئة عن الورقة التجارية، فالموّقع على الورقة التجارية، �ضواء اأكان �ضاحبًا اأم م�ضحوبًا 
عليه اأم مظّهرًا اأم �ضامنًا احتياطيًا اأم قاباًل بالتدخل، ين�ضئ ت�ضرفًا قانونيًا يرّتب في ذمته 
اإلى  اأو �ضمان الوفاء بقيمة الورقة التجارية في ميعاد ال�ضتحقاق  التزامًا �ضرفيًا بالوفاء 

الم�ضتفيد اإذا تخّلف المدين الأ�ضلي عن الوفاء في هذا الميعاد. 

الموّقعين  �ضفة  بتعّدد  التجارية  الورقة  عن  النا�ضئة  القانونية  العالقات  تتعّدد  وبالتالي، 
تن�ضاأ  وقد  �ضيكًا.  اأم  لالأمر،  �ضندًا  اأم  �ضحب،  �ضند  التجارية  الورقة  اأكانت  �ضواء  عليها، 
هذه العالقات القانونية بين الموّقعين على الورقة التجارية ب�ضبب وجود عالقات قانونية 
�ضابقة على اإن�ضائها، فمثاًل العالقة بين ال�ضاحب والم�ضتفيد الأول اأو العالقة بين المظّهر 
والمظّهر اإليه في الورقة التجارية قد يكون �ضببها اأّن ال�ضاحب اأو المظهر مدينًا للم�ضتفيد 
التجارية، كاأن يكون �ضبب هذا  الورقة  المال م�ضاٍو لقيمة  اإليه بمبلغ من  اأو للمظّهر  الأول 
الدين عقد بيع اأو عقد قر�ص ...اإلخ. وقد تن�ضاأ هذه العالقات القانونية بين الموّقعين على 
الورقة التجارية دون وجود عالقات قانونية �ضابقة على اإن�ضائه، كالعالقة بين ال�ضاحب قبل 

الم�ضتفيد عير الم�ضتفيد الأول، اأو العالقة بين المظّهر والمظّهر اإليه غير المبا�ضر.

حول  فقهيًا  خالفًا  التجارية  الورقة  توقيع  عن  النا�ضئة  القانونية  العالقات  تعدد  اأثار  لقد 
كيفية حماية القائمين على تداول الورقة التجارية بُح�ضن نية، هذا الخالف الفقهي اأ�ضفر 

عن طرح نظريات عدة يمكن ح�ضرها في مجموعتين)1(:

الثقافة  البنوك، دار  التجارية وعمليات  الأوراق  الثاين -  التجاري - اجلزء  القانون  العكيلي، �ضرح  عزيز   )1(
للن�ضر، عّمان، الأردن، 2005، �ص 26. 
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المجموعة الأولى: توؤ�ض�ص الحماية القانونية بال�ضتناد اإلى اعتبارات قانونية: اإّما على   -1
اأ�ضا�ص القواعد العامة في اللتزامات، والتي تق�ضي باأّن اللتزام ال�ضرفي يدور وجودًا 
وعدمًا مع العالقات ال�ضابقة على اإن�ضاء الورقة التجارية، واإّما على اأ�ضا�ص قواعد قانون 
قانونيًا  ت�ضرفًا  ُيعّد  التجارية  الورقة  على  التوقيع  مجّرد  باأّن  تق�ضي  والتي  ال�ضرف، 
م�ضتقاًل ين�ضئ في ذمة الموّقع التزامًا �ضرفيًا م�ضتقاًل عن اأي التزام اآخر �ضابق على 

توقيع الورقة التجارية.

تتعّلق  عملية  اعتبارات  اإلى  بال�ضتناد  القانونية  الحماية  توؤ�ض�ص  الثانية:  المجموعة   -2
توفير  الفقهي  التجاه  هذا  وغاية  التجارية.  للورقة  الظاهرة  الأو�ضاع  حماية  بنظرية 
اإن�ضاء  خالل  من  القانوني،  ال�ضكل  ا�ضتكملت  متى  التجارية،  بالورقة  للتعامل  حماية 
التزام �ضرفي مبا�ضر في ذمة الموّقع عليها اتجاه الم�ضتفيد الذي يثق في �ضحة الورقة 
للتعامل  الالزم  ال�ضتقرار  هدفه  ال�ضرفي  اللتزام  لم�ضدر  التف�ضير  وهذا  الظاهرة. 
الورقة  عن  النا�ضئة  القانونية  والمراكز  الأو�ضاع  ا�ضتقرار  وحماية  التجارية،  بالورقة 

التجارية، وهو ما �ضوف نتناوله في هذا البحث.

ثانيًا: اإ�سكالية البحث

تختلف مهارات وقدرات اأفراد المجتمع في تكوين العالقات القانونية باختالف الم�ضتوى 
رابطة  اإن�ضاء  يق�ضد  اأّنه  �ضخ�ص  يّدعي  فقد  للفرد،  والجتماعي  والقت�ضادي  الثقافي 
قانونية ب�ضفة معّينة ويقّدم نف�ضه على هذا الأ�ضا�ص، الأمر الذي ي�ضّجع الغير َح�ضن النية 
على الدخول في هذه العالقة القانونية ا�ضتنادًا اإلى �ضفة ذلك ال�ضخ�ص، ثّم يتبّين لحقًا اأّن 
هذا ال�ضخ�ص ل يتمّتع بهذه ال�ضفة التي يّدعيها، الأمر الذي يجعل الطرف الآخر في مركز 
قانوني اأ�ضعف، وما ينتج عنه من عدم توازن موؤّثر بين حقوق والتزامات الأطراف، بحيث 
الطرف  لو علم هذا  اأي  العامة،  للقواعد  وفقًا  الحقوق  بع�ص  ال�ضعيف  الطرف  يفقد معه 
بحقيقة الطرف الآخر لما دخل معه في رابطة قانونية. ومن هنا جاءت هذه النظرية لحماية 
بال�ضفة  الآخر  الطرف  اإلزام  خالل  من  ال�ضعيف(  الطرف  )باعتباره  النية  َح�ضن  الغير 
التي يّدعيها واإخ�ضاعها للقواعد القانونية التي تحكم الو�ضع الظاهر، الأمر الذي ي�ضتدعي 
درا�ضة الجذور التاريخية لنظرية الو�ضع الظاهر من اأجل تف�ضير وتفهم النظرية وتطّورها 
اأجل  الم�ضتمر وفقًا لتطًور الظروف القت�ضادية والجتماعية وال�ضيا�ضية والقانونية، ومن 
بيان الأ�ضباب والعوامل التي اأّدت اإلى ظهور هذه النظرية و�ضبب تطّورها وا�ضتمرار تطبيقها 

من ِقبل الق�ضاء اإلى الآن.
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ثالثًا: ت�ساوؤالت البحث

ولهذا البحث ت�ضاوؤلت يبحث عن اإجابتها وتتمّثل في الآتي:

ما نظرية الأو�ضاع الظاهرة واأهدافها ونطاق تطبيقها؟  .1

ما التكييف القانوني ل�ضتخدام نظرية الأو�ضاع الظاهرة في ظل قانون ال�ضرف؟  .2

كيف طبّق الق�ضاء نظرية الأو�ضاع الظاهرة لحماية الغير َح�ضن النية؟  .3

اأطراف  لحماية  الظاهرة  الأو�ضاع  نظرية  مع  للتعامل  القانونية  ال�ضوابط  ما   .4
اللتزامات ال�ضرفية؟

ما اأثر التطّور التكنولوجي لتطبيق نظرية الأو�ضاع الظاهرة في مجال تداول الأوراق   .5
التجارية المعا�ضرة؟

الو�ضع  لتطبيق  القانونية  الآثار  وما  التجارية؟  للورقة  الظاهر  الو�ضع  اأطراف  َمْن   . 6
الظاهر على الورقة التجارية؟

رابعًا: اأهمية البحث

لهذا البحث اأهمية تدفع للبحث فيه، وتتمّثل بانت�ضار التعامل بالورقة التجارية في مختلف 
بال�ضماح  الدول  وقيام  والدولي،  الوطني  ال�ضعيدين  على  القت�ضادية  الأن�ضطة  اأنواع 
باعتمادها كو�ضيلة في الوفاء باللتزامات المالية المترّتبة عليها. وبالتالي، فاإّن ا�ضتخدامها 
وفاء  كو�ضيلة  لعتمادها  الحدود  عبر  ليمتد  يتجاوزها  بل  الدول،  حدود  داخل  يقت�ضر  ل 
دور  لبيان  الدرا�ضة كمحاولة  اأهمية هذه  وتاأتي  موّحد.  دولي  قانوني  تنظيم  ذات  وائتمان 
تطبيق نظرية الأو�ضاع الظاهرة من اأجل ا�ضتقرار التعامل بين اأطراف العالقات القانونية 

النا�ضئة عن الورقة التجارية حماية للغير َح�ضن النية. 

خام�سًا: اأهداف البحث

يهدف البحث اإلى بيان مفهوم الو�ضع الظاهر للورقة التجارية، وتحديد طبيعته القانونية، 
على  المترّتبة  القانونية  والآثار  التجارية  للورقة  الظاهر  الو�ضع  تطبيق  �ضروط  وبيان 
تطبيقه، وذلك من اأجل بيان الواقع القانوني لتطبيق نظرية الأو�ضاع الظاهرة في مجال 
قانون ال�ضرف في غياب الن�ضو�ص القانونية لحماية اأطراف العالقات النا�ضئة عن الورقة 
اإيجاد تطبيق مرن لنظرية الأو�ضاع الظاهرة لمواكبة كل تطّور تقني  التجارية. وبالتالي، 
وفني في مجال ا�ضتخدام الورقة التجارية، وبما ي�ضمن تحقيق عن�ضري ال�ضرعة والئتمان 
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باعتبارهما من اأهم الدعائم التي يقوم عليها الن�ضاط التجاري. ويهدف البحث اإلى تقدير 
التي  الق�ضائية  الأحكام  اأهمية  وبيان  الظاهر،  الو�ضع  مجال  في  الق�ضائية  الجتهادات 
تاأكيد  وبالتالي  والق�ضاء،  القانون  بين  والن�ضجام  التكامل  وبيان مدى  الق�ضاء،  ي�ضدرها 

دور الق�ضاء في ممار�ضة القانون كتطبيق عملي في مجال الو�ضع الظاهر.

�ساد�سًا: فر�سية البحث

يحاول هذا البحث اإثبات فر�ضية نجاح ا�ضتخدام نظرية الأو�ضاع الظاهرة في مجال قانون 
نظرية  بين  طردي  تنا�ضب  يوجد  حيث  التجارية،  الورقة  ا�ضتخدام  بخ�ضو�ص  ال�ضرف 

الأو�ضاع الظاهرة وتعزيز تداول الورقة التجارية لما حّققته من حماية للغير َح�ضن النية.

�سابعًا: خطة البحث ومنهجيته

تّم تق�ضيم هذا البحث اإلى مبحثين: المبحث الأول تناول ماهية نظرية الأو�ضاع الظاهرة 
للورقة التجارية، وتناول المبحث الثاني �ضروط واآثار تطبيق نظرية الأو�ضاع الظاهرة على 
العالقات النا�ضئة عن الورقة التجارية. و�ضوف يتم تناول مو�ضوعات البحث بدرا�ضة نقدية 
وتحليلية في العديد من الموا�ضيع التي تت�ضف معه باأّنها مهمة لمو�ضوع يلزم اأن يتم طرقه 
العربية  والق�ضائية  الفقهية  الجتهادات  باأهم  ومعززًا  القانوني،  والنقد  والتحليل  بالراأي 

والأجنبية.
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المبحث االأول

تعريف نظرية االأو�ساع الظاهرة وبيان جذورها

وطبيعتها القانونية

وتحديد  جهة،  من  بها  المق�ضود  بيان  الظاهرة  الأو�ضاع  نظرية  ماهية  درا�ضة  تتطّلب 
طبيعتها القانونية من جهة اأخرى. وعليه، �ضوف يتناول هذا المبحث ماهية نظرية الأو�ضاع 

الظاهرة في مطلب اأول، ثم يتناول طبيعتها القانونية في مطلب ثاٍن.

المطلب االأول

ماهية نظرية االأو�ساع الظاهرة

نبّين في هذا المطلب المق�ضود بنظرية الأو�ضاع الظاهرة اأوًل، ثم بيان الجذور التاريخية 
ثانيًا، وذلك في فرعين على الترتيب التالي:

الفرع االأول

المق�سود بنظرية االأو�ساع الظاهرة

يتناول هذا الفرع بيان المق�ضود بنظرية الأو�ضاع الظاهرة في الفقه والق�ضاء، وذلك في 
بندين على الترتيب:

البند االأول: المق�سود بنظرية االأو�ساع الظاهرة في الفقه 

جاءت  حيث  الّلغوي،  التعريف  من  قريب  الظاهرة  الأو�ضاع  لنظرية  الفقهي  التعريف 
اأغلبها ت�ضير اإلى التعامل مع اأمر موجود في الواقع من غير ق�ضد اأو �ضفة قانونية)2(. ومن 
اتفقوا  اأّنهم  نجد  الظاهرة،  الأو�ضاع  نظرية  حول  القانون  �ضّراح  اآراء  ا�ضتعرا�ص  خالل 
الأو�ضاع  لمعنى نظرية  العام  الإطار  تعريفها. ففي  واإن كانوا اختلفوا في  على م�ضمونها، 
الظاهرة، عّرفها البع�ص باأّنها: »الأمر المح�ضو�ص المخالف للحقيقة الذي يوهم الغير باأّن 

)2( )existing in fact, although not necessarily intended or legal(, Cambridge Advanced Learner’s 
Dictionary & Thesaurus © Cambridge University Press.(

)ا�ضم لكالم ظهر املراد به لل�ضامع ب�ضيغته( اأبو الربكات ابن اأحمد، ك�ضف الأ�ضرار �ضرح املنت على املنار، 
ج1، دار الكتب العلمية، بريوت، د.ت، �ص205.
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له مركز يحميه القانون«)3(. وذهب راأي ثاٍن اإلى اأّنها: »و�ضع مخالف للحقيقة القانوٌنية، قد 
ن�ضاأ نتيجة اأفعال وت�ضرفات مح�ضو�ضة مقترنة بعوامل محيطة من �ضاأنها اأن توقع الغير في 

التعامل مع هذا الو�ضع الظاهر كما لو كان و�ضعًا حقيقيًا يقًرره ويحميه القانون«)4(.  

اأّما في اإطار بع�ص التطبيقات العلمية لنظرية الأو�ضاع الظاهرة، كالموظف الفعلي مثاّل، فاإّنها 
القانون  العمل ح�ضب  ي�ضتوفي �ضروط مزاولة ذلك  اأن  تعني ممار�ضة �ضخ�ص لعمل عام دون 

المعني، بحيث يكون عمله قانونيًا بالنظر للو�ضع الظاهر في مواجهة الغير ح�ضن النية)5(.

وفي اإطار ال�ضركات تم و�ضفها بالمعجم القانوني الإنجليزي على اأّنها:
“DeFactoCorporation: Company which operates as if it were a corporation 
although it has not completed the legal steps to become incorporated 
)has not filed its articles, for example( or has been dissolved or suspended 
but continues to function. The court temporarily treats the corporation as if it 
were legal in order to avoid unfairness  to people who thought the corporation 
was legal”)6(.

اأي ال�ضركة التي تعمل ب�ضفتها �ضركة على الّرغم من اأّنها لم ت�ضتكمل اإجراءات ت�ضجيلها اأو 
تّم حّلها اأو وقفها عن العمل اإّل اأّنها ا�ضتمرت بالعمل ب�ضفتها �ضركة.

تتفق في م�ضمونها  اأّنها  الظاهرة  الأو�ضاع  لنظرية  ال�ضابقة  التعريفات  ويت�ضح من خالل 
على اأّنها حالة ظاهرية على خالف الحقيقة تعك�ص مركزًا قانونيًا تدفع بالغير اإلى الرتباط 

معه بح�ضن نية بعالقات قانونية باعتباره مركزًا قانونيًا حقيقيًا.

للورقة  الظاهر  بالو�ضع  المق�ضود  اأّن  نرى  الظاهر،  للو�ضع  ال�ضابقة  التعريفات  وفي �ضوء 
التجارية اأّنها الإرادة الظاهرة للموّقع على الورقة التجارية في مواجهة الغير ح�ضن النية 
بها  تتداول  التي  بالطرق  ويتداولها  الورقة  يقبل  الذي  التجارية(  للورقة  الأخير  )الحامل 

الورقة التجارية قانونًا.

نعمان جمعة، اأركان الظاهر كم�ضدر للحّق - التنازع بني القانون والواقع امل�ضتقر، معهد البحوث والدرا�ضات   )3(
العربية بجامعة الدول العربية، القاهرة، 1977، �ص 4.

نجوان مبارك، الو�ضع الظاهر في القانون المدني، دار الجامعة الجديدة، الإ�ضكندرية، 2015، �ص 35.   )4(
)5(	 A.	Clokey	Kathryn,	The	de	Facto	Officer	Doctrine:	The	Case	for	Continued	Application,	Columbia	

Law Review Vol. 85, No. 5 )June 1985(, p. 1121.
)6( https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/de+facto+corporation. 
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البند الثاني: التعريف الق�سائي

ت�ضير الدرا�ضات اإلى اأّن الق�ضاء اأوجد نظرية الأو�ضاع الظاهرة للتخفيف من الآثار ال�ضلبية 
الو�ضع  لمفهوم  الق�ضائية  التطبيقات  وتنطلق  العامة،  القواعد  تطبيق  على  تترّتب  التي 
الظاهر من فكرة اأّنه لي�ص من المنطق بالن�ضبة للغير الذي يتعامل مع الو�ضع الظاهر وعلى 
وجه عادي اأن يقع في خلده الت�ضاوؤل عما اإذا كان الت�ضرف الذي يقوم به �ضاحب الو�ضع 
الظاهر يقع في حدود �ضلطته اأو اأّنه يتجاوز تلك ال�ضلطة.  فقد طّبقها الق�ضاء الأمريكي في 
اإطار ال�ضركات في العديد من الأحكام الق�ضائية على اأّنها مبداأ قانوني لحماية الغير َح�ضن 
النية الذي يتعامل مع ال�ضركة بالّرغم من اأّنها غير م�ضتوفية ل�ضروط ت�ضجيلها اأو ممار�ضتها 

لعملها ح�ضب القانون)7(. 

العملية  ال�ضرورات  مواجهة  مرّدها  »اعتبارات  اأّنها:  على  الم�ضري  الق�ضاء  طّبقها  وقد 
بق�ضد حماية الأو�ضاع الظاهرة وا�ضتقرار المعامالت، وذلك بالعتداد بالت�ضرفات التي 
ت�ضدر من �ضاحب المركز الظاهر اإلى الغير َح�ضن النية، وت�ضحيحها باعتبار اأّنها �ضدرت 

من �ضاحب المركز الحقيقي«)8(. 

للغير  اأحكامه حماية  العديد من  الظاهرة في  الأو�ضاع  الأردني نظرية  الق�ضاء  وقد طّبق 
العامة  القواعد  فاإّن  ذلك  »ومع  باأّنه:  الأردنية  التمييز  محكمة  ق�ضت  حيث  النية،  َح�ضن 
في قانون ال�ضركات تق�ضي باأّن المدير بو�ضفه ممثاًل قانونيًا لل�ضركة يتولى اأعمال الإدارة 
المدير في حدود  ياأتيها  التي  الأعمال  ال�ضركة بجميع  تلتزم  لذا  ال�ضركة،  با�ضم ولح�ضاب 
اخت�ضا�ضاته، اأو في الحدود التي ل يتعار�ص وغايات ال�ضركة المحّددة في عقد ال�ضركة، 
م�ضوؤولية  �ضبب  واإّن  ال�ضركات،  قانون  من  بعدها  وما   )152( المواد  من  ُي�ضتفاد  ما  وهذا 
قد  ال�ضركة  ُتعّد  اإذ  التعامل،  وا�ضتقرار  الظاهرة  الأو�ضاع  الحالة حماية  في هذه  ال�ضركة 

اأخطاأت باإ�ضاءة اختيار المدير فال بد اأن تتحّمل نتيجة هذا الخطاأ«)9(.

اأو الوكالة الظاهرة في  باأّنه: »ل يرد تم�ضك المميز البنك بالو�ضع الظاهر  اأي�ضًا  وق�ضت 
قبول كفالة ال�ضركة لل�ضركاء ب�ضفتهم ال�ضخ�ضية، اإذ اإّن تاأ�ضي�ص ال�ضركات يتطّلب اإجراءات 
ن�ّص عليها القانون، ول عذر بالجهل بالقانون، وكان على البنك قبل اأن يقبل كفالة ال�ضركة 
اأن يطلع على نظامها وعقد تاأ�ضي�ضها اإذ اإّن قانون ال�ضركات رقم 1/1989 ال�ضاري المفعول 

)7( Alexander Hamilton Frey, Legal Analysis and the “De Facto” Doctrine, University of Pennsylvania 
Law Review, Vol. 100, )1952(, pp.1153-1180.

احلكم رقم 1329 ل�ضنة 73، حمكمة النق�ص امل�ضرية، ق�ضطا�ص.  )8(
متييز حقوق رقم 3832 ل�ضنة 2010، ق�ضطا�ص.  )9(
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على الوقائع التي تمت في ظله، يمنع هيئة المديرين من كفالة الغير اإّل اإذا كانوا مفو�ضين 
بذلك«)10(.

الأول  عليه  المدعى  بم�ضوؤولية  الحكم  في  الق�ضاء  »اإّن  اأي�ضًا:  ال�ضتئناف  محكمة  وق�ضت 
كبنك من منطلق مخاطر المهنة قد تو�ّضع في الحكم بالم�ضوؤولية حماية ل�ضالح الجمهور 
واأّن  فرعه،  يدير  الذي  البنك  يمّثل  الفرع  مدير  اأّن  ومنها  الظاهرة  الأو�ضاع  يعتمد  الذي 
البنك م�ضوؤول عن اإعادة المبلغ المدفوع للمدعي، اأخطاأت محكمة الدرجة الأولى بالحكم 
بعدم م�ضوؤولية البنك والنا�ضئ عن ت�ضرفات متبوعيه. اأ�ضباب ال�ضتئناف التبعي تتلّخ�ص 

فيما يلي: القرار الم�ضتاأنف جاء مخالفًا لالأ�ضول«)11(.

وا�ضتقرار  الظاهرة  الأو�ضاع  حماية  هي  الحالة  هذه  »في  باأّنه:  ال�ضلح  محكمة  وق�ضت 
التعامل، اإذ لي�ص من المنطق بالن�ضبة للغير الذي يتعامل مع الموؤ�ض�ضة وعلى وجه عادي اأن 
يقع في خلده الت�ضاوؤل عّما اإذا كان الت�ضرف الذي تقوم به الموؤ�ض�ضة يقع في حدود �ضلطتها 
اأو اأّنه يتجاوز تلك ال�ضلطة اإذ لي�ص من المعقول مطالبة النا�ص بالطالع على قيود ال�ضجل 
التجاري قبل التعامل، الأمر الذي ل تقت�ضيه طبيعة العمل التجاري التي تقوم على مبداأي 
ال�ضرعة والئتمان مع الإ�ضارة اإلى اأّن ال�ضيكات اأُعيدت كون الح�ضاب مغلقًا ولي�ص لختالف 

التواقيع«)12(. 

وبهذا يكون الق�ضاء قد قام وما زال يقوم بدور مهم في تطبيق نظرية الأو�ضاع الظاهرة في 
مختلف المجالت العملية، الأمر الذي يعّزز مكانة ودور نظرية الأو�ضاع الظاهرة كاأ�ضا�ص 

وم�ضدر من م�ضادر الحلول القانونية للق�ضايا والم�ضاكل القانونية المعا�ضرة.

الفرع الثاني

الجذور التاريخية لنظرية االأو�ساع الظاهرة

لم تكن نظرية الأو�ضاع الظاهرة وليدة هذا الع�ضر، واإّنما لها جذور قديمة في التاريخ، وقد 
ا�ضتمر تطبيقها عبر مختلف الع�ضور اإلى الع�ضر الحا�ضر في مختلف الأنظمة القانونية. 
وتظهر اأهمية درا�ضة الجذور التاريخية لنظرية الو�ضع الظاهر في تف�ضير وتفّهم النظرية 

متييز حقوق رقم 2820 ل�ضنة 2006، ق�ضطا�ص.  )10(
ا�ضتئناف حقوق 1663 ل�ضنة 2006 حمكمة ا�ضتئناف عمان، ق�ضطا�ص.  )11(

احلكم رقم 6385 ل�ضنة 2020 �ضلح حقوق عمان، ق�ضطا�ص؛ احلكم رقم 13667 ل�ضنة 2020، �ضلح حقوق   )12(
عمان، ق�ضطا�ص.
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والقانونية.  وال�ضيا�ضية  والجتماعية  القت�ضادية  الظروف  لتطّور  وفقًا  الم�ضتمر  وتطّورها 
ودرا�ضة التطّور التاريخي لنظرية الأو�ضاع الظاهرة يك�ضف لنا اأي�ضًا عن الأ�ضباب والعوامل 

التي اأّدت الى ظهور هذه النظرية و�ضبب تطّورها. 

الع�ضور  منذ  الظاهرة  الأو�ضاع  لنظرية  التاريخي  للتطّور  باإيجاز  نتطّرق  �ضوف  وعليه، 
القديمة وحتى وقتنا الحا�ضر.

البند االأول: في الع�سور القديمة

ت�ضير الدرا�ضة التاريخية القانونية القديمة بو�ضوح ومن خالل الأمثلة والتطبيقات العلمية 
على الأخذ بنظرية الأو�ضاع الظاهرة. فمثاًل وفي عهد الرومان، تّم تطبيق نظرية الأو�ضاع 
الظاهرة في ق�ضية )بارباريو�ص فيليبو�ص(، الذي تولى من�ضب الق�ضاء، وكان ُي�ضترط في 
فتّم  فيليبو�ص كان عبدًا،  بارباريو�ص  اأّن  يكون حرًا، في حين  اأن  المن�ضب  يتولى هذا  من 
انتخابه قا�ضيًا من ِقبل المجتمع الروماني ظنًا باأّنه حٌر، ومع ذلك تّم اعتبار الت�ضرفات 
ال�ضادرة عن بارباريو�ص فيليبو�ص باعتباره قا�ضيًا ت�ضرفات �ضحيحة وفقًا للو�ضع الظاهر. 
ومن الأمثلة الأخرى لتطبيقات نظرية الأو�ضاع الظاهرة عند الرومان، اإجازة عقد القر�ص 
اإذا تّم من قا�ضر يدل مظهره باأّنه بالغ، بحيث يقنع مظهره الغير باأّنه كامل الهلية وبالتالي 

يتعاقد معه)13(. 

البند الثاني: في الع�سور الو�سطى والحديثة

اإّن نظرية الأو�ضاع الظاهرة ذات جذور قديمة في التاريخ، وقد ا�ضتمر تطبيقها عبر مختلف 
الع�ضور اإلى الع�ضر الحا�ضر في مختلف الأنظمة القانونية. وقد ظهر اأول تطبيق للو�ضع 
من  بالّرغم  الدير  رئي�ص  اأ�ضدرها  التي  ال�ضندات  �ضحة  بخ�ضو�ص  1431م  عام  الظاهر 
خ�ضارته لالنتخابات وفقدانه �ضفة الدير عند اإ�ضدار ال�ضندات)14(.  كما اأّن لها تطبيقات 
الأنجلو�ضك�ضوني، نجد  القانوني  النظام  القانونية، فمثاًل في  الأنظمة  متنّوعة في مختلف 
الق�ضايا،  من  الكثير  في  الظاهرة  الأو�ضاع  لنظرية  الق�ضائية  التطبيقات  من  العديد 

وبالأخ�ص في مجال ال�ضركات التجارية، باعتبار ال�ضركات الظاهرة �ضركات قانونية)15(. 

اجلمعية  وال�ضيا�ضية،  القانونية  العلوم  والقانون، جملة  ال�ضريعة  بني  الظاهر  نظرية  املبي�ضني،  اإبراهيم   )13(
العلمية للبحوث والدرا�ضات ال�ضرتاتيجية، العراق، املجلد 3، العدد 5، يونيو 2013، �ص 296.

)14( Spencer Scheidt, “A Cloud of Constitutional Illegitimacy”: Prospectivity and the De Facto Doctrine 
in the Gerrymandering Context, Duke Law Journal, Vol. 69: 959, )2020(, p. 967.

)15( Alexander Hamilton Frey, Legal Analysis and the “De Facto” Doctrine, University of Pennsylvania 
Law Review, Vol. 100, )1952(, pp. 1153-1180.
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وفي النظام القانوني الالتيني، نجد اأّنها لعبت دورًا اأ�ضا�ضيًا في اإيجاد العديد من الحلول 
القانونية، ومنها اأّن الغلط ال�ضائع يوّلد الحّق، وتّم تطبيقها بالن�ضبة للوارث الظاهر وال�ضركة 
الفعلية والأوراق التجارية. وفي القانون الجرماني، نجد تطبيقات نظرية الأو�ضاع الظاهرة 

في مجال الأوراق التجارية، وفي ال�ضركات الفعلية)16(. 
اأّما في الأنظمة القانونية العربية، فقد وجدت نظرية الأو�ضاع الظاهرة العديد من تطبيقاتها 
الظاهرة)19(،  والوكالة  الفعلي)18(،  والموظف  التجارية)17(،  ال�ضركات  مجال  في  العلمية 

وغيرها من التطبيقات الق�ضائية.
البند الثالث: في ال�سريعة االإ�سالمية

الحلول  من  للعديد  كاأ�ضا�ص  الظاهرة  الأو�ضاع  نظرية  الإ�ضالمية  ال�ضريعة  تبّنت  لقد   
ال�ضرعية، فقد روي عن النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم قوله: »اأُمرت اأن اأحكم بالظاهر واهلل 
يتولى ال�ضرائر«)20(، وحديث اأبي �ضعيد: »اإني لم اأوؤمر اأن اأنّقب عن قلوب النا�ص«)21(، وقوله 
�ضلى اهلل عليه و�ضلم: » اأفال �ضققت عن قلبه«)22(. هذه الأحاديث فيها دليل على القاعدة 

المعروفة في الفقه والأ�ضول اأّن الأحكام ُيعمل فيها بالظواهر. 

المطلب الثاني
الطبيعة القانونية لنظرية االأو�ساع الظاهرة

تفيد درا�ضة الطبيعة القانونية لنظرية الأو�ضاع الظاهرة في بيان الأ�ضا�ص القانوني الذي 
ي�ضتند اإليه القا�ضي في الو�ضول اإلى الحلول القانونية من جهة، وبيان مدى رقابة المحكمة 

اإبراهيم املبي�ضني، مرجع �ضابق، �ص 298.  )16(
 ،2006 ل�ضنة   2820 رقم  الأردن  حقوق  متييز  ق�ضطا�ص؛   ،2010 ل�ضنة   3832 رقم  الأردن  حقوق  متييز   )17(

ق�ضطا�ص.
مثاًل قرار رقم 106 ل�ضنة 1972 حمكمة العدل العليا، الأردن، ق�ضطا�ص، باأّنه: »ومن املبادئ التي ا�ضتقر   )18(
عليها الفقه الإداري اأّن الإجراءات التي قام بها املوظف الفعلي تعترب �ضحيحة ولو ثبت بعد ذلك اأّن قرار 

تعيينه كان باطاًل«.
تمييز حقوق الأردن، الحكم رقم 923 ل�ضنة 2019، محكمة تمييز حقوق، ق�ضطا�ص، حيث ق�ضت المحكمة   )19(
باأّن: »مناط اإعمال اأحكام الوكالة الظاهرة اأن يكون الوكيل قد اأبرم الت�ضرف خارج حدود وكالته، اأو بعد 
اأ�ضاًل، ولكن الغير اعتقد بُح�ضن نية نتيجة مظاهر خارجية  اإذا لم يكن مع ال�ضخ�ص وكالة  اأو  اإلغائها، 
�ضاهم الأ�ضيل في توافرها، اإيجابًا اأو �ضلبًا، واأدت اإلى قيام ذلك العتقاد باأّنه يتعاقد مع وكيل عن الأ�ضيل، 

ودون اأن يرتكب هذا الغير خطاأ اأو تق�ضيرًا في ا�ضتطالع الحقيقة«.
نقال عن: اإبراهيم املبي�ضني، مرجع �ضابق، �ص 293.  )20(

ابن حجر الع�ضقالين؛ اأحمد بن علي بن حممد الكناين الع�ضقالين، التخلي�ص احلبري، املحّقق: ح�ضن بن   )21(
عبا�ص بن قطب، موؤ�ض�ضة قرطبة، لندن، 1416هـ-1995م، 4/192.

يحيى بن �ضرف النووي، المنهاج في �ضرح �ضحيح م�ضلم بن الحجاج، موؤ�ض�ضة قرطبة، لندن، 1414هـ-  )22(
1994م، 107/2. 
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الظاهرة  الأو�ضاع  القا�ضي لنظرية  الأردن مثاًل( على تطبيق  التمييز في  العليا )محكمة 
من جهة ثانية. 

وعليه، �ضوف نتناول في هذا المطلب الأ�ضا�ص النظري لنظرية الأو�ضاع الظاهرة في فرع 
اأول، والطبيعة القانونية للو�ضع الظاهر في فرع ثاٍن، ثم نتناول رقابة المحكمة العليا على 

تطبيق القا�ضي لنظرية الأو�ضاع الظاهرة واإثباتها في فرع ثالث، وذلك على النحو الآتي:

الفرع االأول

االأ�سا�ص النظري لنظرية االأو�ساع الظاهرة

اأمر  بناء عليه، وهو  الأمر والحكم  الأخذ بظاهر  الأو�ضاع الظاهرة هي  اأ�ضا�ص نظرية  اإّن 
اأوجده الفقه والق�ضاء في مختلف الأنظمة والمدار�ص القانونية والفقهية لتجنب بع�ص الآثار 
القاعدة، هي دعم الئتمان  الأمر. والحكمة من تقرير هذه  ال�ضلبية للحكم وفقًا لحقيقة 
التجارية  العمليات  لإتمام  تمهيدًا  الإجراءات،  وتب�ضيط  عليه  الح�ضول  وتي�ضير  التجاري 
وتنفيذها بال�ضرعة التي تنا�ضب طبيعة العمل التجاري، حيث اإّن المعامالت التجارية تنمو 
على الئتمان القائم بين اأطرفه، واإّن الورقة التجارية هي و�ضيلة هذا الئتمان، من خالل 
النقود،  تقوم مقام  وائتمان  وفاء  كاأداة  وا�ضتخدامها  التجارية،  الورقة  بتداول  الثقة  دعم 

من خالل الثقة بال�ضكل الخارجي للورقة التجارية دون البحث في النية الحقيقية للموّقع. 
لذلك يحّدد القانون �ضكل الورقة التجارية، ويجعل من ا�ضتيفاء الورقة لل�ضكل المطلوب اأثرًا 
قانونيًا، بحيث يت�ضح من مجّرد الطالع عليها كل من الدائن والمدين ومقدار الدين وتاريخ 
ن�ضاأته وتاريخ ا�ضتحقاقه، فهي بهذا ال�ضكل الظاهر الذي ر�ضمه القانون تكون كيانًا قائمًا بذاته 
ل يتوقف على اأية اتفاقيات خارجة عنها، وهذا يعني اأّن الحّق الثابت في الورقة التجارية حّق 
�ضرفي م�ضدره هذا ال�ضكل اأو الو�ضع الظاهر للورقة التجارية، الأمر الذي يترّتب علية قيام 

الورقة التجارية بوظائفها القت�ضادية من خالل تداولها كاأداة وفاء تقوم مقام النقود. 
اأفراد المجتمع كاأداة وفاء  فالثقة بالو�ضع الظاهر للورقة التجارية، وبالتالي تداولها بين 
اأفراد  بين  تداولها  وبالتالي  للنقود،  الظاهر  بالو�ضع  للثقة  الم�ضتوى  بنف�ص  هو  وائتمان، 
المجتمع، وهو ما ُيف�ّضر م�ضدر اللتزام ال�ضرفي للموّقع على الورقة التجارية، وهذا يعني 
اأّن المتداول للورقة التجارية يعتد ببيانات الورقة وحدها دون البحث عن النية الحقيقية 
الظاهري،  الخارجي  ال�ضكل  من  القانونية  قيمته  ي�ضتمد  ال�ضرفي  اللتزام  لأّن  للموّقع، 
والذي يعتمد عليه كل من يتلقى ويتداول الورقة التجارية بُح�ضن نية، الأمر الذي يجعل من 
الورقة التجارية اأداة قانونية تدعم الئتمان التجاري لإنجاز المعامالت التجارية ب�ضهولة 

وي�ضر، وهذا ما تحّقق على اأر�ص الواقع)23(.  

عزيز العكيلي، مرجع �ضابق، �ص1.   )23(
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الفرع الثاني

الطبيعة القانونية لنظرية االأو�ساع الظاهرة واإثباتها

نرى اأّنه يتنازع تحديد الطبيعة القانونية لنظرية الأو�ضاع الظاهرة نظريات عدة، وا�ضتنادًا 
اإلى حجج كل منها ن�ضتطيع ترجيح اأحدهم، وبالتالي اعتبار بع�ص هذه النظريات اأكثر قبوًل 
من غيرها. فالنظريات التي تتنازع تحديد الطبيعة القانونية لنظرية الأو�ضاع الظاهرة، 
التزام  الظاهرة  الأو�ضاع  نظرية  ا�ضطالحية:  تق�ضيمات  خم�ص  �ضمن  اإدراجها  يمكن 
والقانون  العدالة  اأّنها قاعدة من قواعد  قانونية،  اأّنها قاعدة  قانوني،  اأّنها مبداأ  اأخالقي، 

الطبيعي، واأخيرًا اأّنها عقوبة قانونية.

نظرية االأو�ساع الظاهرة قاعدة اأخالقية:  .1

بها و�ضوًل  التم�ضك  اإلى  الفرد  ي�ضعى  التي  والُمثل  القيم  الأخالق عبارة عن مجموعة من 
اإلى ال�ضمو بالنف�ص الإن�ضانية؛ وغاية الأخالق مثالية، وهي ال�ضمو بالنف�ص الإن�ضانية، وُيعّد 
نطاق الأخالق اأو�ضع من نطاق القانون لأّنها تهتم بعالقة الفرد بنف�ضه وعالقة الفرد بغيره، 
وهي ل تت�ضّمن اإّل واجبات. والجزاء في قواعد الأخالق هو اأمر معنوي يتمّثل في ا�ضتهجان 
النا�ص وتاأنيب ال�ضمير)24(. وعالقة هذا الأمر بالو�ضع الظاهر - من وجهة نظرنا - يتمّثل 

باأّن الق�ضاء ا�ضتقر على وجود التزام اأخالقي بخ�ضو�ص تنفيذ العقود بُح�ضن نية)25(. 

نظرية االأو�ساع الظاهرة مبداأ قانوني:  .2

مثل  القانونية،  الحلول  من  العديد  لتف�ضير  القانوني  الأ�ضا�ص  القانوني  بالمبداأ  ُيق�ضد 
والكفاية  التوقيع،  وا�ضتقالل  ال�ضكلية،  كمبداأ  ال�ضرف  قانون  عليها  يقوم  التي  المبادئ 
الذاتية، وكذلك المبادئ التي يقوم عليها القانون التجاري كمبداأ تي�ضير الئتمان وتدعيمه، 
وهي مبادئ ي�ضتخل�ضها الفقه من مجموعة الأحكام القانونية )قانون ال�ضرف مثاًل( التي 
تنّظم مو�ضوعًا معّينًا كالأوراق التجارية. واعتبار نظرية الو�ضع الظاهر كمبداأ قانوني من 
جهة اأّنها تت�ضم بالعمومية يجعلها ت�ضلح لأن تكون اأ�ضا�ضًا للعديد من الحلول القانونية)26(. 

كيره،  ح�ضن  38؛  �ص   ،2021 الأردن،  عّمان،  للن�ضر،  الثقافة  دار  القانونية،  العلوم  مدخل  درادكه،  لفي   )24(
مبادئ  البدراوي،  المنعم  عبد  29-34؛  �ص  الإ�ضكندرية،  المعارف،  من�ضاأة  ط5،  القانون،  اإلى  المدخل 

القانون، مكتبة �ضيد عبد اهلل وهبه، القاهرة، 1977، �ص 49-44. 
حمكمة   ،2018 ل�ضنة   897 رقم  احلكم  ق�ضطا�ص؛  حقوق،  متييز  حمكمة   ،2011 ل�ضنة   1062 رقم  قرار   )25(

ا�ضتئناف معان، ق�ضطا�ص؛ احلكم رقم 1014 ل�ضنة 2017، حمكمة ا�ضتئناف معان، ق�ضطا�ص.
منذر ال�ضاوي، فل�ضفة القانون، دار الثقافة للن�ضر، عمان، الأردن، 1999، �ص 323.  )26(
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نظرية االأو�ساع الظاهرة قاعدة قانونية:  .3

تت�ضّمن  التي  الخلية  اأو  الوحدة  عامة  قانونية  كقاعدة  الظاهر  الو�ضع  بنظرية  ويق�ضد 
القانونية في مو�ضوع معّين، مثل  للكثير من الحلول والأحكام  اأ�ضا�ضًا  ت�ضّكل  فكرة قانونية 
القاعدة القانونية التي تق�ضي )باأّن العقد �ضريعة المتعاقدين( اأو تلك التي تق�ضي باأّنه )ل 
جريمة ول عقوبة اإّل بن�ص( اأو )المتهم بريء حتى تثبت اإدانته(، وهي تختلف عن القاعدة 
القانونية الخا�ضة التي ُيق�ضد بها الوحدة اأو الخلية اأو الفكرة التي تت�ضّمن حكمًا قانونيًا 
ُمحددًا لم�ضاألة معّينة والتي يتكّون من مجموعها الفقرة القانونية، مثل القاعدة القانونية 

التي تق�ضي )ُيحُدد ميعاد ا�ضتحقاق الورقة التجارية بالطرق التالية...()27(.  

نظرية االأو�ساع الظاهرة من قواعد العدالة والقانون الطبيعي:   .4

القا�ضي في  به  ي�ضعر  بما  العدالة  باعتبارها من قواعد  الظاهرة  الأو�ضاع  تت�ضف نظرية 
به �ضمير  النا�ص، ويوحي  بين  الطبيعي  العدل  ال�ضليم وروح  العقل  نف�ضه يدل عليه  اأعماق 
فهو  الطبيعي  القانون  اأّما  اإعطاء كل ذي حٍقّ حّقه.  المبني على  الم�ضتنير  الحي  القا�ضي 
مجموعة القواعد التي ت�ضتمد من الُمثل العليا والتي تكّونت لدى الإن�ضان من خالل فطرته 
ال�ضليمة التي ُتمّجد العدل وتحّث عليه وتقارع الظلم وتنهى عنه)28(. فاإذا لم يجد القا�ضي 
في  الف�ضل  مهمة  من  ل  يتن�ضّ اأن  ي�ضتطيع  ل  عليه  المعرو�ضة  الم�ضاألة  على  ُيطّبقه  حكمًا 
النزاع بحجة عدم وجود ن�ص في القانون ُيطّبقه، اإذ ُيعّد القا�ضي هنا مرتكبًا لجريمة اإنكار 
العدالة في العديد من الدول. وهنا على القا�ضي تحكيم �ضميره للف�ضل بالنزاع، دون اأن 
ب اإلى فكر اأو اتجاه معّين، وعليه اأن ي�ضتر�ضد بقواعد المنطق واأ�ضول التف�ضير التي  يتع�ضّ

�ضوف نتناولها لحقًا)29(، وهذا الفهم ُي�ضّكل اأ�ضا�ضًا لنظرية الو�ضع الظاهر.

الجامعية،  المطبوعات  القانون،  الى علم  المدخل  القا�ضم،  22؛ ه�ضام  �ضابق، �ص  درادكه، مرجع  لفي   )27(
الإ�ضكندرية، 1994، �ص 15؛ عبد المنعم فرج ال�ضدة، اأ�ضول القانون، دار النه�ضة العربية، بيروت، 1972، 

�ص16؛ محمد لبيب �ضنب، مبادئ القانون، دار النه�ضة العربية، بيروت، 1970، �ص 20. 
الكويتي: درا�ضة مقارنه، دولة  للقانون  القانونية، ج1، وفقًا  العلوم  عبد الحي حجازي، المدخل لدرا�ضة   )28(
الكويت، 1972، �ص 493؛ غالب الداودي، القانون الدولي الخا�ص الأردني، ط1، حماد للطباعة، عّمان، 
العبدلوي،  العالوي  اإدري�ص  172؛  المنعم فرج ال�ضدة، مرجع �ضابق، �ص  173؛ عبد  1996، �ص  الأردن، 
اأنور �ضلطان، المبادئ العامة  601؛  1975، �ص  المدخل لدرا�ضة القانون، د.ن، الدار البي�ضاء، المغرب، 
للقانون، ط4، دار النه�ضة العربية، بيروت، 1983، �ص158؛ عو�ص الزعبي، المدخل اإلى علم القانون، دار 

وائل للن�ضر، عّمان، الأردن، �ص 228-224.
لفي درادكه، مرجع �ضابق، �ص 102؛ عبد الحي حجازي، مرجع �ضابق، �ص 482؛ غالب الداودي، مرجع   )29(
�ضابق، �ص 174؛ عبد المنعم فرج ال�ضدة، مرجع �ضابق، �ص 171؛ اإدري�ص العالوي العبدالالوي، مرجع 

�ضابق، �ص 601؛ اأنور �ضلطان، مرجع �ضابق، �ص155؛ عو�ص الزعبي، مرجع �ضابق، �ص 226. 
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نظرية االأو�ساع الظاهرة عقوبة قانونية:  .5

ن�ضتخل�ص هذه الفر�ضية من اأحكام الق�ضاء الذي جعل مّمن مار�ص الو�ضع الظاهر بُح�ضن نية 
اأو �ضوء نية اأن يتحّمل نتيجة خطئه، حيث ق�ضي بهذا الخ�ضو�ص اأّن: »�ضبب م�ضوؤولية ال�ضركة 
المدعى عليه الأول في هذه الحالة هي حماية الأو�ضاع الظاهرة وا�ضتقرار التعامل، اإذ تعد 
ال�ضركة قد اأخطاأت باختيار ذلك ال�ضخ�ص بحال تجاوزه حدود ال�ضالحيات الممنوحة له اأو 
اأخل بالتزامه ول بد اأن تتحّمل نتيجة هذا الخطاأ، اإذ لي�ص من المنطق بالن�ضبة للغير الذي 
يتعامل مع هذا المدير وعلى وجه عادي اأن يقع في خلده الت�ضاوؤل عّما اإذا كان الت�ضرف 
اإذ لي�ص من  اأّنه يتجاوز تلك ال�ضلطة،  اأو  الذي يقوم به هذا المدير يقع في حدود �ضلطته 
الذي الأمر  التعامل،  قبل  التجاري  ال�ضجل  قيود  على  بالطالع  النا�ص  مطالبة   المعقول 

وهذه  والئتمان«)30(.  ال�ضرعة  مبداأي  على  تقوم  التي  التجاري  العمل  طبيعة  تقت�ضيه  ل 
النظرية هي اأقرب النظريات لتحديد الطبيعة القانونية للو�ضع الظاهر.

الفرع الثالث

رقابة المحكمة الُعليا على تطبيق القا�سي لنظرية 

االأو�ساع الظاهرة واإثباتها

في �ضوء ما تّم درا�ضته في الفرعين ال�ضابقين، نتناول في هذا الفرع تطبيق القا�ضي لنظرية 
الأو�ضاع الظاهرة، وكيفية اإثباتها، ورقابة المحكمة الُعليا على تطبيقها، ونطاق تطبيقها، 

واأخيرًا نتناول قوة نظرية الأو�ضاع الظاهرة في مواجهة الن�ضو�ص القانونية.

تطبيق القا�سي لنظرية االأو�ساع الظاهرة:   .1

يقوم  اأن  الأول  اعتبارين:  اأحد  القا�ضي  ِقبل  من  الظاهرة  الأو�ضاع  نظرية  تطبيق  يتنازع 
اأو كانوا يجهلون  القا�ضي بتطبيقها من تلقاء نف�ضه حتى ولو لم يطلب الخ�ضوم تطبيقها 
غير  القا�ضي  اأّن  والثاني  القانونية،  القاعدة  بخ�ضائ�ص  تتمّتع  قاعدة  باعتبارها  وجودها 
ملزم بتطبيقها اإّل بناء على طلب الخ�ضوم. وبا�ضتقراء اأحكام الق�ضاء الأردني والمقارن 
طلب  على  بناًء  ُيطبقها  اأّنه  نجد  الظاهرة،  الأو�ضاع  لنظرية  القا�ضي  تطبيق  بخ�ضو�ص 
الخ�ضم باعتبارها اإحدى قواعد العدالة التي تقت�ضي ا�ضتقرار التعامل وحماية الغير َح�ضن 

الحكم رقم 18170 ل�ضنة 2019، �ضلح حقوق عمان، ق�ضطا�ص.  )30(
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النية)31(. فمثاًل ا�ضترطت محكمة النق�ص الم�ضرية �ضراحة اإثارتها من قبل الخ�ضم اأمام 
المحكمة بقولها: »واإذ لم تتم�ّضك الطاعنة بنظرية الأو�ضاع الظاهرة اأمام محكمة المو�ضوع 
مّما ُيعّد �ضببًا جديدًا ل تجوز اإثارته اأمام هذه المحكمة، ومن ثّم غير مقبول، مّما يتعّين معه 
عدم قبول الطعن. لذلك اأمرت المحكمة بعدم قبول الطعن واألزمت الطاعنة بالم�ضاريف 

مع م�ضادرة الكفالة«)32(. 
كيفية اإثبات نظرية االأو�ساع الظاهرة:   .2

القا�ضي  علم  ي�ضترط  ل  اإّنه  حيث  تطبيقه،  بمو�ضوع  مرتبط  الظاهر  الو�ضع  وجود  اإثبات 
بوجود الو�ضع الظاهر كقاعدة قانونية، وبالتالي اإذا طالب الخ�ضم بتطبيق الو�ضع الظاهر 
وكان القا�ضي ل يعلم به، فاإّن القا�ضي ي�ضتطيع اأن يطلب من الخ�ضم اإثبات وجودها في 
اأّن الخ�ضم يقيم الدليل على وجود  الم�ضاألة المعرو�ضة على القا�ضي. والغالب في العمل 
الو�ضع الظاهر، وي�ضتطيع في �ضبيل ذلك اأن ي�ضتخدم كافة طرق الإثبات كما هو وا�ضح من 

اأحكام الق�ضاء الأردني)33(. 
رقابة المحكمة الُعليا على تطبيق نظرية االأو�ساع الظاهرة:   .3

اأّن تطبيق  الُعليا على تطبيق نظرية الأو�ضاع الظاهرة خياران: الأول  يتنازع رقابة المحكمة 
نظرية الأو�ضاع الظاهرة ل تخ�ضع لرقابة المحكمة الُعليا باعتبارها م�ضاألة واقع تخ�ضع لتقدير 
المحكمة المخت�ضة، وبالتالي ل رقابة للمحكمة الُعليا عليها. والخيار الثاني يعطي المحكمة 

العليا حّق الرقابة على تطبيق نظرية الأو�ضاع الظاهرة باعتبارها تطبيقًا لقاعدة قانونية.
محكمة  اأّن  نجد  الأردني)34(،  الق�ضاء  اأحكام  ا�ضتعرا�ص  خالل  ومن  ذلك،  عن  لالإجابة 
التمييز قد ق�ضت باعتبار الو�ضع الظاهر واقعة مادية، وذلك بالقول: »اإّنه من المقّرر فقهًا 

الحكم رقم 6385 ل�ضنة 2020 �ضلح حقوق عمان، ق�ضطا�ص؛ الحكم رقم 3832 ل�ضنة 2010، محكمة تمييز   )31(
حقوق؛ الحكم رقم 810 ل�ضنة 2010، محكمة تمييز حقوق؛ الحكم رقم 2820 ل�ضنة 2006، محكمة تمييز 
حقوق؛ الحكم رقم 29482 ل�ضنة 2009، محكمة ا�ضتئناف عمان؛ الحكم رقم 2652 ل�ضنة 2020، �ضلح جزاء 

�ضرق عمان، ق�ضطا�ص. وهناك العديد من الأحكام الق�ضائية التي ق�ضت بذلك.
الحكم رقم 4447 ل�ضنة 78 محكمة النق�ص الم�ضرية، ق�ضطا�ص.  )32(

الحكم رقم 120 ل�ضنة 2013 محكمة تمييز حقوق، ق�ضطا�ص؛ الحكم رقم 6385 ل�ضنة 2020 �ضلح حقوق   )33(
عمان، ق�ضطا�ص؛ الحكم رقم 3832 ل�ضنة 2010 محكمة تمييز حقوق؛ الحكم رقم 810 ل�ضنة 2010 محكمة 
تمييز حقوق؛ الحكم رقم 2820 ل�ضنة 2006 محكمة تمييز حقوق؛ الحكم رقم 29482 ل�ضنة 2009 محكمة 
ا�ضتئناف عمان؛ الحكم رقم 2652 ل�ضنة 2020 �ضلح جزاء �ضرق عمان، ق�ضطا�ص وغيرها من العديد من 

الأحكام الق�ضائية.
2010 محكمة تمييز حقوق؛  ل�ضنة   810 2010 محكمة تمييز حقوق؛ الحكم رقم  ل�ضنة   3832 الحكم رقم   )34(
ا�ضتئناف  محكمة   2009 ل�ضنة   29482 رقم  الحكم  حقوق؛  تمييز  محكمة   2006 ل�ضنة   2820 رقم  الحكم 

عمان، ق�ضطا�ص وغيرها من العديد من الأحكام الق�ضائية.
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وق�ضاًء اأّن تح�ضيل فهم الواقع في الدعوى، وبحث الأدلة والقرائن فيها، وا�ضتخال�ص توافر 
قيام الوكالة الظاهرة من عدمه من �ضلطة محكمة المو�ضوع متى جاء ق�ضاوؤها في ذلك 

�ضائغًا وله اأ�ضله الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله«)35(. 

كما ق�ضت باأّن: »مناط اإعمال اأحكام الوكالة الظاهرة اأن يكون الوكيل قد اأبرم الت�ضرف 
اأو اإذا لم يكن مع ال�ضخ�ص وكالة اأ�ضاًل، ولكن الغير  اإلغائها،  خارج حدود وكالته، اأو بعد 
اعتقد بُح�ضن نية نتيجة مظاهر خارجية �ضاهم الأ�ضيل في توافرها اإيجابًا اأو �ضلبًا واأدت 
اإلى قيام ذلك العتقاد باأّنه يتعاقد مع وكيل عن الأ�ضيل، ودون اأن يرتكب هذا الغير خطاأ اأو 
تق�ضيرًا في ا�ضتطالع الحقيقة. 3- يتوّجب على محكمة ال�ضتئناف تدقيق بّينات الدعوى، 
بف�ضاد  معيبًا  قرارها  كان  واإّل  القانون،  لأحكام  وفقًا  وتاأويلها  القانونية  المواد  وتف�ضير 
التمييز ب�ضط رقابتها،  والتعليل مّما يحرم محكمة  الت�ضبيب  ال�ضتدلل وقا�ضرًا من حيث 

وذلك وفقًا لأحكام المواد )160( و)188( من قانون اأ�ضول المحاكمات المدنية«)36(.  

ونحن نرى في �ضوء الأحكام ال�ضابقة باأّن تقدير وجود نظرية الو�ضع الظاهر بحّد ذاتها هي 
م�ضاألة اإثبات واقعة تخ�ضع لتقدير محكمة المو�ضوع، وفي نف�ص الوقت فاإّن تطبيق الن�ص 
القانوني ا�ضتنادًا اإلى نظرية الو�ضع الظاهر هي نقطة قانونية مو�ضوعية ل تكون بعيدًة عن 

الرقابة الق�ضائية متى ما تعّلق الأمر بتطبيق ن�ص قانوني ا�ضتنادًا للو�ضع الظاهر.

نطاق تطبيق نظرية االأو�ساع الظاهرة:  .4

اإّن تحديد نطاق تطبيق نظرية الأو�ضاع الظاهرة تدور حول فكرة اإّما تطبيقها ب�ضكل مطلق 
اأو ب�ضكل مقّيد. وقد ا�ضتقر الق�ضاء على اأّن تطبيقها يكون ب�ضكل مقّيد وفي حالت محّددة، 
فقد ق�ضت محكمة النق�ص الم�ضرية بالقول: »اإّن نظرية الأو�ضاع الظاهرة و�ضع لها الم�ضّرع 
ن�ضو�ضًا ا�ضتثنائية يقت�ضر تطبيقها على الحالت التي وردت فيها لي�ص من بينها بيع اأمالك 

الدولة الخا�ضة لأّن الم�ضترى من حائز لها ل يعذر بجهله بعيوب �ضند من باع له«)37(. 

كما ق�ضت محكمة التمييز الأردنية بهذا الخ�ضو�ص باأّن: »الو�ضع الظاهر اإّنما وجد لمواجهة 
حالت تخالف الو�ضع القانوني المعمول به وبق�ضد تحقيق العدالة وتّم اللجوء اإليه لتف�ضير 
ال�ضتثناء وتعليله بق�ضد تحقيق العدالة«)38(. واأي�ضًا ق�ضت محكمة التمييز الأردنية بعدم 
تم�ضك  يرد  »ل  اأّنه:  على  اأحكامها  اأحد  في  ن�ضت  حيث  الظاهر،  بالو�ضع  التم�ضك  جواز 

الحكم رقم 923 ل�ضنة 2019، محكمة تمييز حقوق، ق�ضطا�ص.  )35(

الحكم رقم 923 ل�ضنة 2019، محكمة تمييز حقوق، ق�ضطا�ص.  )36(
الحكم رقم 7657 ل�ضنة 65، محكمة النق�ص الم�ضرية، ق�ضطا�ص.  )37(

قرار رقم 264 ل�ضنة 1996، محكمة تمييز حقوق، ق�ضطا�ص.  )38(
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المميز البنك بالو�ضع الظاهر اأو الوكالة الظاهرة في قبول كفالة ال�ضركة لل�ضركاء ب�ضفتهم 
ال�ضخ�ضية اإذ اإّن تاأ�ضي�ص ال�ضركات يتطّلب اإجراءات ن�ص عليها القانون، ول عذر بالجهل 
بالقانون وكان على البنك قبل اأن يقبل كفالة ال�ضركة اأن يطلع على نظامها وعقد تاأ�ضي�ضها، 
اإذ اإّن قانون ال�ضركات رقم 1989/1 ال�ضاري المفعول على الوقائع التي تمت في ظله، يمنع 

هيئة المديرين من كفالة الغير اإّل اإذا كانوا مفو�ضين بذلك«)39(. 

قوة تطبيق نظرية االأو�ساع الظاهرة في مواجهة الن�سو�ص القانونية:  .5

القانونية،  الن�ضو�ص  مواجهة  في  الظاهر  الو�ضع  تطبيق  قوة  مدى  حول  ت�ضاوؤل  ُيثار  قد 
اأم خا�ضة.  ت�ضّكل قاعدة قانونية عامة  اأم ن�ضو�ضًا  اأم مكملة،  اآمرة  اأكانت ن�ضو�ضًا  �ضواء 
هذا الفر�ص عمليًا غير ُمت�ضّور لأّن نظرية الو�ضع الظاهرة نظرية مكّملة لهذه الن�ضو�ص 
تطبيق  ا�ضتنتاج ذلك من خالل  ويمكن  ُتكّملها.  واإّنما  بها  ت�ضطدم  ل  وبالتالي  القانونية، 
الق�ضاء لنظرية الأو�ضاع الظاهرة، حيث جاء تطبيقها من جهة ت�ضبيب الأحكام الق�ضائية 
ا�ضتنادًا اإلى الو�ضع الظاهر، اأي اأّن القا�ضي ُيطّبق الن�ص القانوني، �ضواء اأكان ن�ضًا اآمرًا 
اأم ُمكّماًل، اأم ن�ضًا ُي�ضّكل قاعدة قانونية عامة اأم خا�ضة، وذلك ب�ضبب الو�ضع الظاهر، فقد 
ق�ضت المحكمة بالقول: »وهذا ما ُي�ضتفاد من المواد )152( وما بعدها من قانون ال�ضركات، 
واأّن �ضبب م�ضوؤولية ال�ضركة في هذه الحالة حماية الأو�ضاع الظاهرة وا�ضتقرار التعامل، اإذ 
ُتعّد ال�ضركة قد اأخطاأت باإ�ضاءة اختيار المدير فال بد اأن تتحّمل نتيجة هذا الخطاأ«)40(. كما 
القانوني  الو�ضع  اإّنما وجد لمواجهة حالت تخالف  الظاهر  »الو�ضع  باأن:  المحكمة  ق�ضت 
بق�ضد  وتعليله  ال�ضتثناء  لتف�ضير  اإليه  الّلجوء  وتّم  العدالة،  تحقيق  وبق�ضد  به  المعمول 

تحقيق العدالة«)41(.
وعليه، يت�ضح من هذا القرار اأّن نظرية الأو�ضاع الظاهرة تطّبق من باب ت�ضبيب الحكم وفقًا 
المحكمة بالطالع على جميع  الحكم يكون من خالل قيام  وت�ضبيب  القانونية،  للن�ضو�ص 
الخ�ضوم  قّدمه  ما  بكل  علمها  وات�ضل  المقدمة  والأوراق  الم�ضتندات  وكل  الدعوى  وقائع 
من طلبات ودفوع، وبالتالي ذكر كيف ولماذا تو�ضلت المحكمة اإلى منطوق الحكم لغايات 

تبريرها واإقناع اأ�ضحاب ال�ضاأن بها. 

الحكم رقم 2820 ل�ضنة 2006، محكمة تمييز حقوق، ق�ضطا�ص.  )39(
التي  الق�ضائية  الأحكام  من  وغيرها  ق�ضطا�ص،  حقوق،  تمييز  محكمة   ،2010 ل�ضنة   3832 رقم  الحكم   )40(

ا�ضتندت على الو�ضع الظاهر.
Charles E. Carpenter, De Facto Corporations, Harvard Law Review, Vol. 25, No. 7, May 1912, 
pp. 623-640.

قرار رقم 264 ل�ضنة 1996، محكمة تمييز حقوق، ق�ضطا�ص.  )41(
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المبحث الثاني

�سروط واآثار تطبيق نظرية االأو�ساع الظاهرة

على العالقات النا�سئة عن الورقة التجارية

نتناول في هذا المطلب �ضروط تطبيق نظرية الأو�ضاع الظاهرة على العالقات النا�ضئة عن 
اآثار تطبيق نظرية الأو�ضاع الظاهرة  الورقة التجارية في المطلب الأول، في حين نتناول 

على العالقات النا�ضئة عن الورقة التجارية في المطلب الثاني، وذلك على النحو الآتي:

المطلب االأول

�سروط تطبيق نظرية االأو�ساع الظاهرة 

على العالقات النا�سئة عن الورقة التجارية

ُي�ضترط لتطبيق نظرية الأو�ضاع الظاهرة تحّقق اأركان وجودها من جهة، وتوفر ُح�ضن النية 
لدى الغير من جهة اأخرى. وعليه، نتناول في هذ المطلب اأركان وجود الو�ضع الظاهر في 

الفرع الأول، بينما نتناول ُح�ضن نية الغير في الفرع الثاني، وذلك على النحو الآتي:

الفرع االأول

�سرط تحّقق اأركان وجود الو�سع الظاهر

في العالقات النا�سئة عن الورقة التجارية

ذكرنا �ضابقًا اأّنه ُيق�ضد بالو�ضع الظاهر حالة ظاهرية على خالف الحقيقة تعك�ص مركزًا 
قانونيًا تدفع بالغير اإلى الرتباط معه بُح�ضن نية بعالقات قانونية باعتباره مركزًا قانونيًا 
حقيقيًا. ويظهر من هذا التعريف اأّن للو�ضع الظاهر عن�ضرين: اأحدهما مادي وهو ال�ضلوك، 
اأركان  درا�ضة  نتولى  و�ضوف  الظاهر.  الو�ضع  بوجود  والعتقاد  ال�ضعور  وهو  والآخر معنوي 

الو�ضع الظاهر في البندين التاليين على النحو الآتي: 

اأواًل: الركن المادي )خطاأ �ساحب الحّق(

ُيق�ضد به الت�ضرف المادي، اأو المظهر المادي، اأو العن�ضر، اأو العنا�ضر المادية التي تلزم 
كاأّنه  الظاهر  الو�ضع  ال�ضتدلل عليه، ويظهر �ضاحب  اإلى  توؤدي  اأو  الواقعي  المركز  لقيام 
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�ضاحب الحّق عندما يكون مركزه مدعومًا بوقائع مادية تقع تحت �ضمع وب�ضر الآخرين، 
بحيث ي�ضتطيع من خالل المركز الظاهر ارتداء ثوب المركز القانوني. والعنا�ضر المادية 
للو�ضع الظاهر لها �ضّور عدة، فقد تكون على �ضكل ت�ضّرف قانوني باطل اأو منعدم اأو على 
في  لخطاأ  بطالنه  تبّين  ق�ضائي  ب�ضورة حكم  يكون  اأو  ال�ضركة،  بعنوان  الغير  �ضكل خداع 
القانون، اأو على �ضكل ت�ضجيل ت�ضّرف معّين يخلق غلطًا يخدع الغير حول وجود وم�ضروعية 

هذا الت�ضرف)42(.  
ول ُي�ضترط اأن يم�ضي على العن�ضر المادي وقت معّين، اأي اأن يمر على مراعاته فترة زمنية 
تكفي لتحّقق قيامها وا�ضتقرارها في النفو�ص، ول يوجد حّد زمني معّين للقول باأّن المركز 
المادي قد تحّقق، فالمرجع كما ذكرنا هو التحّقق من قيام الظاهر في نفو�ص النا�ص. كما 
ل ي�ضترط اأن يكون العن�ضر المادي عامًا، اأي اأّن تجري مراعاته من ِقبل عدد معقول من 
قبل  من  بمراعاتها  فالعبرة  النا�ص،  من  معّين  عدد  اأي�ضًا  هنا  يوجد  ول  المجتمع،  اأفراد 
الغير الذي تعامل مع هذا الو�ضع الظاهر المغاير للحقيقة. كما ل ُي�ضترط اأي�ضًا اأن يكون 
العن�ضر المادي ثابتًا، اأي اأن يتتابع مراعاته لفترة طويلة من قبل اأفراد المجتمع لها، وعليه 
فلو تّم التاأثر به في منا�ضبة وترك اأو هجر في منا�ضبة اأخرى يبقى العن�ضر المادي متحّققًا 

بالن�ضبة للغير الذي ت�ضّرف وفقًا له. 
اأو  كذلك ل ُي�ضترط لتحّقق الركن المادي للو�ضع الظاهر اأن يكون من �ضنعه َح�ضن النية 
�ضيئ النية)43(، فالأمر يتعّلق بوجود عن�ضر مادي تحّقق نتيجة خطاأ �ضاحب الحّق، �ضواء 
اإيجابًا في ظهور المت�ضّرف بمظهر  اأو  اأو عن غير ق�ضد، واأ�ضهم بخطئه �ضلبًا  عن ق�ضد 
لل�ضواهد المحيطة بهذا  المت�ضّرف  التعاقد مع  اإلى  النية  الغير َح�ضن  �ضاحبه، مّما يدفع 
المركز والتي من �ضاأنها اأن توّلد العتقاد ال�ضائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة)44(. فقد 
ق�ضت محكمة النق�ص الم�ضرية بهذه الخ�ضو�ص اأّن: »الت�ضّرف المبرم بعو�ص بين �ضاحب 
الو�ضع الظاهر والغير َح�ضن النية ينفذ فى مواجهة �ضاحب الحّق متى كان الأخير قد اأ�ضهم  
يدفع  مّما  �ضاحبه،  بمظهر  الحّق  على  المت�ضّرف  ظهور  فى   - اإيجابًا  اأو  �ضلبًا   - بخطئه 
الغير َح�ضن النية اإلى التعاقد معه لل�ضواهد المحيطة بهذا المركز والتي من �ضاأنها اأن توّلد 

العتقاد ال�ضائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة«)45(. 

المالية  المعاو�ضات  في عقود  الظاهر  الو�ضع  اأحكام  �ضالمة حليبة،  �ضابق، �ص59؛  نعمان جمعة، مرجع   )42(
في الفقه الإ�ضالمي والقانون الو�ضعي، دار الجامعة الجديدة للن�ضر، الإ�ضكندرية، 2005، �ص176؛ اإ�ضراء 
�ضلطان وح�ضن مو�ضى، تطبيقات نظرية الو�ضع الظاهر في القانون التجاري، مجلة كلية القانون، جامعة 

النهرين، المجلد 22، العدد 1، �ضنة 2020، �ص126.
اإ�ضراء �ضلطان وح�ضن مو�ضى، مرجع �ضابق، �ص 128.  )43(

قرار رقم 2395 ل�ضنة 2009، �ضلح حقوق غرب عمان، ق�ضطا�ص.  )44(
الحكم رقم 1927 ل�ضنة 70، محكمة النق�ص، ق�ضطا�ص.  )45(
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اأو العنا�ضر المادية التي تلزم  اأو العن�ضر،  اأو المظهر المادي،  ويتمّثل الت�ضّرف المادي، 
لقيام المركز الواقعي، اأو توؤدي اإلى ال�ضتدلل عليه في الورقة التجارية في الإرادة الظاهرة 
للموّقع، والذي يدل عليها ال�ضكل الذي ا�ضترطه الم�ضّرع اأن تكتب به الورقة التجارية، حيث 
بيانات  على  ت�ضتمل  اأو  معّين  �ضكل  في  التجارية  الورقة  تكون  اأن  ال�ضرف  قانون  ي�ضترط 
محّددة، ول تت�ضف الورقة التجارية باأّنها ورقة تجارية اإّل اإذا توافرت فيها البيانات التي 
يتطّلبها قانون ال�ضرف، وبعك�ص ذلك تفقد �ضفتها كورقة تجارية. وهدف قانون ال�ضرف 
من ذلك هو تحديد الحّق الثابت في الورقة تحديدًا وا�ضحًا بمجّرد الطالع عليها، ببيان 

�ضفة الدائن والمدين، ومقدار الدين، وتاريخ ن�ضاأته، وتاريخ ا�ضتحقاقه. 

بدًل  ائتمان  واأداة  وفاء  كاأداة  وظيفتها  التجارية  الورقة  توؤدي  والتكوين،  الو�ضوح  وبهذا 
للورقة  به  ويكون  لها،  الظاهر  الو�ضع  يتحّقق  التجارية  للورقة  الو�ضف  وبهذا  النقود.  من 
التجارية كيان قائم بذاته ل يتوقف على اتفاقات خارجة عنها، واأّن الحّق الثابت بالورقة 
التجارية ُيعّد حقًا �ضرفيًا تعّينه وتحّدده بيانات الورقة ذاتها، وهو ما يعرف ب�ضكلية الورقة 
التجارية.، حيث يق�ضي مبداأ �ضكلية الورقة التجارية اأن يتّم تف�ضيرها تف�ضيرًا �ضيقًا، بحيث 
يعتد بالبيانات الورادة فيها فقط، فهذا الو�ضع الظاهر للورقة التجارية الذي ي�ضتمد قيمته 
من ال�ضكل الخارجي هو الذي يعتمد عليه من يتلقى الورقة التجارية بُح�ضن نية، كما ل يجوز 
الأخذ بالإرادة الحقيقية للموّقع لأن من �ضاأن ذلك اإهدار الثقة بالورقة التجارية وقيامها 
التجارية  الورقة  �ضكل  ال�ضرف  قانون  ُيحّدد  لذلك،  ونتيجة  ووفاء.  ائتمان  كاأداة  بدورها 
ا�ضتوفت  ال�ضرف متى ما  وبالتالي تخ�ضع لأحكام قانون  التجارية،  الورقة  ويعطيها �ضفة 

ال�ضكل المطلوب في هذ القانون)46(. 

وعليه، ّفاإن الركن المادي للو�ضع الظاهر للورقة التجارية ي�ضتدل عليه من خالل البيانات 
الحقيقي  القانوني  المركز  النظر عن  ِبغ�صِّ  التجارية  للورقة  الخارجي  ال�ضكل  ت�ضّكل  التي 

لهذه البيانات.

ثانيًا: الركن المعنوي

الو�ضع  بوجود  والعتقاد  بال�ضعور  يتمّثل  المعنوي  الركن  اأّن  على  الق�ضائي  الجتهاد  ا�ضتقر 
الظاهر لدى الغير، وتعامل الغير مع �ضاحب الو�ضع الظاهر وفقًا لهذا العتقاد. وهذا وا�ضح 
من قرار محكمة ال�ضلح الأردنية بقولها: »اإّل اأّن الم�ضّرع اعتّد في حكم المادة )114( من القانون 
المعامالت،  وا�ضتقرار  العدالة  وقواعد  مبادئ  توجبها  لعتبارات  الظاهر  بالو�ضع  المدني 

عزيز العكيلي، مرجع �ضابق، �ص 24-23.   )46(
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وموؤدى ذلك اأّنه اإذا كان �ضاحب الحّق قد اأ�ضهم بخطئه �ضلبًا اأو اإيجابًا في ظهور المت�ضّرف 
المحيطة  لل�ضواهد  المت�ضرف  التعاقد مع  اإلى  النية  َح�ضن  الغير  يدفع  مّما  بمظهر �ضاحبه، 

بهذا المركز والتي من �ضاأنها اأن توّلد العتقاد ال�ضائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة«)47(. 
وق�ضي بهذا الخ�ضو�ص اأي�ضًا باأّنه: »هي حماية الأو�ضاع الظاهرة وا�ضتقرار التعامل، اإذ لي�ص 
من المنطق بالن�ضبة للغير الذي يتعامل مع المدعي وعلى وجه عادي اأن يقع في الت�ضاوؤل عّما 
اإذا كان الت�ضرف الذي تقوم به ال�ضركة المدعى عليها يقع في حدود �ضلطته«)48(. وق�ضي اأي�ضًا 
بالقول: »في هذه الحالة هي حماية الأو�ضاع الظاهرة وا�ضتقرار التعامل، اإذ لي�ص من المنطق 
بالن�ضبة للغير الذي يتعامل مع الموؤ�ض�ضة وعلى وجه عادي اأن يقع في خلده الت�ضاوؤل عّما اإذا 
كان الت�ضرف الذي تقوم به الموؤ�ض�ضة يقع في حدود �ضلطتها اأو اأّنه يتجاوز تلك ال�ضلطة، اإذ 
لي�ص من المعقول مطالبة النا�ص بالطالع على قيود ال�ضجل التجاري قبل التعامل، الأمر الذي 
ل تقت�ضيه طبيعة العمل التجاري التي تقوم على مبداأي ال�ضرعة والئتمان مع الإ�ضارة اإلى اأّن 

ال�ضيكات اأُعيدت كون الح�ضاب مغلقًا ولي�ص لختالف التواقيع«)49(.  
وق�ضت محكمة النق�ص الم�ضرية بهذا الخ�ضو�ص بقولها: »اإّن مناط نفاذ الت�ضّرف المبرم 
ِبعو�ٍص بين �ضاحب الو�ضع الظاهر والغير َح�ضن النية في مواجهة �ضاحب الحّق اأن يكون هذا 
الأخير قد اأ�ضهم بخطئه �ضلبًا اأو اإيجابًا في ظهور المت�ضّرف على الحّق بمظهر �ضاحبه«)50(. 
الغير  وثقة  بقناعة  يتمّثل  التجارية  للورقة  الظاهر  الو�ضع  المعنوي في  الركن  فاإّن  وعليه، 
بال�ضكل الظاهر للورقة التجارية من خالل احتوائها على بيانات محّددة في القانون، مّما 
يدفع الغير َح�ضن النية الى قبول الورقة التجارية وتداولها لل�ضواهد المحيطة بهذا المركز 

الظاهر للورقة، والتي من �ضاأنها اأن توّلد العتقاد ال�ضائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة.

الفرع الثاني

�سرط تحّقق ُح�سن نية الغير عند االأخذ بالو�سع الظاهر 

في العالقات النا�سئة عن الورقة التجارية

ُي�ضترط لتطبيق الو�ضع الظاهر، بالإ�ضافة اإلى تحّقق الركن المادي والمعنوي له، اأن يكون 
الغير الذي ت�ضّرف وفقًا له َح�ضن النية. وُح�ضن النية م�ضطلح عام ومجّرد يت�ضّمن اعتقادًا 

قرار رقم 2395 ل�ضنة 2009، �ضلح حقوق غرب عمان.  )47(
الحكم رقم 18346 ل�ضنة 2018، �ضلح حقوق عمان، ق�ضطا�ص.  )48(

الحكم رقم 6385 ل�ضنة 2020، �ضلح حقوق عمان، ق�ضطا�ص.  )49(
الحكم رقم 2632 ل�ضنة 77، محكمة النق�ص، ق�ضطا�ص.  )50(
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اأو دافعًا �ضادقًا يخلو من الُخبث اأو الغ�ص اأو رغبة لخداع الآخرين)51(. فال ُي�ضترط اأن يكون 
معه  تعامل  الذي  الغير  على  ذلك  ُي�ضترط  واإّنما  النية،  َح�ضن  الظاهر  الو�ضع  مار�ص  من 
على اأ�ضا�ص هذا الو�ضع الظاهر، الأمر الذي يقت�ضي من الغير عدم علمه ومعرفته بالواقع 
الحقيقي، اأو كما جاء في و�ضف المحكمة: »اإذ لي�ص من المنطق بالن�ضبة للغير الذي يتعامل 
مع الموؤ�ض�ضة وعلى وجه عادي اأن يقع في خلده الت�ضاوؤل عّما اإذا كان الت�ضرف الذي تقوم 
به الموؤ�ض�ضة يقع في حدود �ضلطتها اأو اأّنه يتجاوز تلك ال�ضلطة، اإذ لي�ص من المعقول مطالبة 
النا�ص بالطالع على قيود ال�ضجل التجاري قبل التعامل، الأمر الذي ل تقت�ضيه طبيعة العمل 
التجاري التي تقوم على مبداأي ال�ضرعة والئتمان مع الإ�ضارة اإلى اأّن ال�ضيكات اأُعيدت كون 

الح�ضاب مغلقًا ولي�ص لختالف التواقيع«)52(.
ويتحّقق �ضرط ُح�ضن النية في الورقة التجارية عندما يقوم حامل الورقة التجارية بقبول 
القانونية،  للبيانات  م�ضتوفية  تجارية  ورقة  باأّنها  الظاهر  للو�ضع  ا�ضتنادًا  وتداولها  الورقة 
بحيث ُيعتّد ببيانات الورقة التجارية وحدها دون البحث عن النية الحقيقية للموّقع، حيث 
اإّن اللتزام في الورقة التجارية م�ضدره ال�ضكل الخارجي الذي يعتمد عليه كل من يتلقى 
ما دامت  الورقة  اإن�ضاء  الملتزم عند  اإرادة  باأي عيب في  اأي دون علم  نية،  بُح�ضن  الورقة 

بيانات الورقة ل تدل على وجود العيب)53(. 
العتداد  وعدم  التجارية  للورقة  الظاهر  بالو�ضع  الأخذ  الغير  نية  ُح�ضن  يقت�ضي  وعليه 
اإن�ضاء الورقة التجارية  اإّن  بالو�ضع الحقيقي، واإن كان خروجّا على القواعد العامة، حيث 
اإرادية، فكان يجب الأخذ وفقًا للقواعد العامة بالإرادة  ُي�ضّكل ت�ضرفات قانونية  وتداولها 
بالورقة  الثقة  اإهدار  �ضاأنه  من  للموّقع  الحقيقية  بالإرادة  الأخذ  اأّن  اإّل  للموّقع،  الحقيقية 
التجارية كاأداة وفاء وائتمان، لذلك حّدد قانون ال�ضرف ال�ضكل الخارجي للورقة التجارية 
اأحكام  عليها  وتطّبق  التجارية  الورقة  �ضفة  ال�ضند  لكت�ضاب  حا�ضم  كمعيار  به  ُيعتّد  التي 

قانون ال�ضرف)54(.

)51( Good faith is an abstract and comprehensive term that encompasses a sincere belief or motive 
without any malice or the desire to defraud others. It derives from the translation of the Latin term 
bona	fide,	and	courts	use	the	two	terms	interchangeably.	https://legal-dictionary.thefreedictionary.
com/good+faith. Jeffrey A. Fuller, Negotiable Instruments: Consumer versus Financier in 
Consumer Goods Financing – A Judicial Dilemma, Marquette Law Review, Vol. 52, 1968.

الحكم رقم 6385 ل�ضنة 2020، �ضلح حقوق عمان، ق�ضطا�ص؛ الحكم رقم 13667 ل�ضنة 2020، �ضلح حقوق   )52(
عمان، ق�ضطا�ص.

عزيز العكيلي، مرجع �ضابق، �ص 23.  )53(
William E. Britton, The Payee as a Holder in Due Course, The University of Chicago Law Review, 
Vol. 1, No. 5 )May 1934(, pp. 728-740.

عزيز العكيلي، مرجع �ضابق، �ص 24.  )54(
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 وبخ�ضو�ص توافر �ضرط ُح�ضن نية الغير لأغرا�ص تطبيق الو�ضع الظاهر، يثور ت�ضاوؤل فيما 
اإذا كان الغير ُيعّد َح�ضن النية اإذا كان باإمكانه التعّرف على الو�ضع الحقيقي، خا�ضة مع 
التقّدم التكنولوجي الذي ُي�ضّهل عملية الك�ضف عن الو�ضع الحقيقي. تّم اإثارة هذا الأمر على 
�ضكل طعن اأمام المحكمة، واعتبرته م�ضاألة اإثبات واقعة يخ�ضع لتقدير محكمة المو�ضوع، 
حيث ق�ضت المحكمة: »وردًا على اأ�ضباب التمييز كافة وحا�ضلها جميعًا النعي على القرار 
الطعين بمخالفة الواقع والقانون، اإذ اأّيد قرار محكمة الدرجة الأولى بما انتهى اإليه على 
�ضند من اأّن المدعية )الممّيز �ضدها( من الغير َح�ضن النية، واأّنها قبلت بالإقرار الموّقع 
من المدعو مجدي حماد ب�ضفته مفو�ضًا عن ال�ضركة، المدعى عليها وبكفالة اأحد ال�ضركاء 
وكياًل  مجدي  المدعو  وباعتبار  ال�ضركة  بخاتم  والمختوم  حماد  مازن  المدعو  بال�ضركة 
ظاهرًا عن ال�ضركة، علمًا باأّن المميز �ضدها تعلم باأّن المدعو مجدي ان�ضحب من ال�ضركة 
بتاريخ 2015/1/27، واأّنه لي�ص مفو�ضًا عن ال�ضركة، ف�ضاًل عن اأّن نظرية الوكالة الظاهرة 
مراقب  موقع  اإلى  الدخول  ب�ضهولة  يمكن  حيث  التكنولوجيا،  ع�ضر  في  تطبيقها  يمكن  ل 
ال�ضركات ومعرفة المفو�ص عن ال�ضركة قبل التعامل معه، واأّن القرار م�ضوب بعيب النحراف 
اإذ لم يبحث في �ضروط نظرية الوكالة الظاهرة ومدى انطباقها على  بالتف�ضير والتاأويل، 
اأّن تح�ضيل فهم الواقع في الدعوى، وبحث  وقائع الدعوى، فاإّنه من المقّرر فقهًا وق�ضاًء 
الأدلة والقرائن فيها، وا�ضتخال�ص توافر قيام الوكالة الظاهرة من عدمه من �ضلطة محكمة 
المو�ضوع متى جاء ق�ضاوؤها في ذلك �ضائغًا وله اأ�ضله الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله«)55(.  

وُي�ضتخل�ص من هذا الحكم الق�ضائي اأّن م�ضاألة وجود ُح�ضن النية من عدمه بالن�ضبة للغير 
تخ�ضع لالإثبات وتقدير محكمة المو�ضوع. ونحن نرى في هذا الإطار اأّن التطّور التكنولوجي 
اأو التقليل من  اإلى عدم حدوثه  ل يمنع من الأخذ بنظرية الو�ضع الظاهر، واإن كان يوؤدي 

ن�ضبة حدوثه.

المطلب الثاني

اآثار تطبيق نظرية االأو�ساع الظاهرة

على العالقات النا�سئة عن الورقة التجارية

الورقة  عن  النا�ضئة  العالقات  على  الظاهرة  الأو�ضاع  نظرية  تطبيق  اآثار  عن  الحديث 
التجارية،  للورقة  الظاهر  الو�ضع  النا�ضئة عن  العالقة  اأطراف  بيان  اأوًل  يتطّلب  التجارية 

الحكم رقم 923 ل�ضنة 2019، محكمة تمييز حقوق، ق�ضطا�ص.  )55(
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العالقات  على  الظاهرة  الأو�ضاع  نظرية  تطبيق  اآثار  نتناول  ثم  الأول،  الفرع  في  وذلك 
النا�ضئة عن الورقة التجارية )تطبيقات نظرية الأو�ضاع الظاهرة على الورقة التجارية( في 

الفرع الثاني، وذلك على النحو الآتي:

الفرع االأول

اأطراف العالقة النا�سئة عن الو�سع الظاهر 

للورقة التجارية

الظاهر،  الو�ضع  التجارية في �ضاحب  الورقة  الظاهر في  للو�ضع  العالقة  اأطراف  يتج�ّضد 
والغير َح�ضن النية، و�ضاحب الحّق.

1. �ساحب الو�سع الظاهر:

الإرادة  �ضاحب  وهو  للحقيقة،  المخالف  الظاهر  القانوني  المركز  �ضاحب  به  وّيق�ضد 
اأم  عليه،  م�ضحوبًا  اأم  �ضاحبًا،  الموّقع  اأكان  �ضواء  التجارية،  الورقة  على  للموّقع  الظاهرة 
مظّهرًا اأم �ضامنًا احتياطيًا اأم قاباًل بالتدخل، وبهذا التوقيع ين�ضئ ت�ضرفًا قانونيًا ُيرّتب في 
ذمته التزامًا �ضرفيًا بالوفاء اأو �ضمان الوفاء بقيمة الورقة التجارية في ميعاد ال�ضتحقاق 

اإلى الم�ضتفيد اإذا تخّلف المدين الأ�ضلي عن الوفاء في هذا الميعاد.

2. الغير َح�سن النية:

وهو من يتعامل مع �ضاحب الو�ضع الظاهر معتقدًا باأّنه �ضاحب الحّق، وهو الحامل الأخير 
اأو  الأول،  الم�ضتفيد  يكون  اأن  اإّما  التجارية  للورقة  الأخير  الحامل  وهذا  التجارية.  للورقة 

المظّهر اإليه في الورقة التجارية.

3. �ساحب الحّق: 

الإرادة  �ضاحب  وهو  للظاهر،  المخالف  الحقيقي  القانوني  المركز  �ضاحب  به  وُيق�ضد 
اأو  اأو المظهر مزّورًا،  الحقيقية للموّقع على الورقة التجارية، كما لو كان توقيع ال�ضاحب، 

وهميًا، اأو التوقيع على بيا�ص، اأو اأّن التوقيع ل يلزم لأي �ضبب �ضخ�ص الموقع.
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الفرع الثاني

اآثار تطبيق نظرية االأو�ساع الظاهرة على العالقات النا�سئة عن الورقة 
التجارية)تطبيقات نظرية االأو�ساع الظاهرة على الورقة التجارية(

التجارية  الورقة  النا�ضئة عن  العالقات  الظاهرة على  الأو�ضاع  تطبيق نظرية  يترّتب على 
عدة اآثار قانونية يمكن اإجمال بع�ضها بالآتي)56(: 

التي  القانون  اأحكام  بتطبيق  التجارية  للورقة  الظاهر  بالو�ضع  الأخذ  تتمّثل عقوبة   .1
تحكم الو�ضع الظاهر على �ضاحب الو�ضع الظاهر، ولي�ص اأحكام القانون التي تحكم 
لأحكام  يخ�ضع  التجارية  للورقة  الظاهر  الو�ضع  فاإّن  وبالتالي،  الحقيقي.  الو�ضع 
قانون ال�ضرف، لذلك حّدد قانون ال�ضرف ال�ضكل الخارجي للورقة التجارية التي 
ُيعتّد به كمعيار حا�ضم لكت�ضاب ال�ضند �ضفة الورقة التجارية، وبالتالي ُتطّبق عليها 
اأحكام قانون ال�ضرف، والذي من �ضاأنه اأن ُيعّزز الثقة بالورقة التجارية كاأداة وفاء 

وائتمان.

الورقة  على  توقيع  له  �ضخ�ص  كل  ذمة  في  التجارية  للورقة  الظاهر  الو�ضع  يترّتب   .2
الموّقعين  من  غيره  التزامات  عن  وم�ضتقاًل  بذاته  قائمًا  �ضرفيًا  التزامًا  التجارية 
على ذات الورقة التجارية في مواجهة الحامل الأخير، ويكون كل موّقع على الورقة 
ملتزمًا بالوفاء بقيمة الورقة التجارية في حال امتنع المدين الأ�ضلي عن الوفاء في 
ميعاد ال�ضتحقاق، واأّن بطالن اأحد التواقيع ل يوؤثر على �ضحة التواقيع الأخرى في 

مواجهة الحامل الأخير.

الظاهر، مطالبة كل مدين  للو�ضع  وفقًا  التجارية،  للورقة  الأخير  الحامل  ي�ضتطيع   .3
اأو اأن يطالب جميع المدينين مرة واحدة، واأّن رجوع الحامل  مت�ضامن على حدة، 

على اأحد المدينين ل يفقده حّقه في الرجوع على باقي المدينين.

للورقة  الأخير  الحامل  تمليك  التجارية  للورقة  الظاهر  الو�ضع  على  يترّتب  كما   .4
التجارية مقابل الوفاء، وهو دين ال�ضاحب لدى الم�ضحوب عليه.

)56( Gregory E. Maggs, The Holder in Due Course Doctrine as a Default Rule, 32 Ga. L. Rev. 783 
)1998(.

انظر اأي�ضًا: عزيز العكيلي، مرجع �ضابق، �ص 23. 
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في  بالدفوع  الحتجاج  عدم  التجارية  للورقة  الظاهر  الو�ضع  على  يترّتب  اأي�ضًا   .5
مواجهة الحامل الأخير للورقة التجارية، اأي تنتقل اإليه الورقة التجارية مطهرة من 
الدفوع، اأي اأّنه ي�ضتحق للحامل الأخير حقًا ذاتيًا مبا�ضرًا في مواجهة كل موّقع على 
الورقة التجارية، بحيث ل ي�ضتطيع الموّقع على الورقة التم�ضك بالدفوع، التي كان 

ي�ضتطيع توجيهها اإلى دائنه المبا�ضر، في مواجهة الحامل الأخير.

يترّتب على الو�ضع الظاهر للورقة التجارية منح الحامل الأخير للورقة التجارية حّق   .6
طلب الحجز على اأموال الموّقع الظاهر. ويترّتب اأي�ضًا على الو�ضع الظاهر للورقة 
الوفاء  المعار�ضة في  التجارية في عدم قبول  للورقة  التجارية حّق الحامل الأخير 

بقيمة الورقة التجارية.
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الخاتمة:
نبّين فيما يلي اأهم النتائج والتو�ضيات:

اأواًل: نتائج البحث

تتمّثل اأهم النتائج التي تو�ضلنا اإليها من خالل هذه الدرا�ضة بما ياأتي:

اإّن م�ضطلح الو�ضع الظاهر في الورقة التجارية يدل على الإرادة الظاهرة للموّقع   .1
على الورقة التجارية في مواجهة الغير َح�ضن النية )الحامل الأخير للورقة التجارية( 
واإّن  التجارية قانونًا،  الورقة  تتداول بها  التي  الورقة ويتداولها بالطرق  الذي يقبل 
واإّنما هي نظرية متجّذرة في  نظرية الأو�ضاع الظاهرة لي�ضت وليدة هذا الع�ضر، 
التاريخ اأوجدها الفقه والق�ضاء للتخفيف من الآثار ال�ضلبية التي تترّتب على تطبيق 

القواعد العامة حماية للغير َح�ضن النية.

ا�ضتقر الفقه والق�ضاء على اأّن اأ�ضا�ص تطبيق نظرية الو�ضع الظاهر هو تحقيق العدالة   .2
الظاهرة  الأو�ضاع  لنظرية  القانونية  الطبيعة  تحديد  ويتنازع  التعامل،  وا�ضتقرار 
نظريات عدة، وهي نظرية اأن الأو�ضاع الظاهرة التزام اأخالقي، واأّنها مبداأ قانوني، 
واأّنها قاعدة قانونية، واأّنها قاعدة من قواعد العدالة والقانون الطبيعي، واأخيرًا اأّنها 

عقوبة قانونية.

اإثبات واقعة تخ�ضع  الو�ضع الظاهر بحّد ذاتها هي م�ضاألة  اإّن تقدير وجود نظرية   .3
لتقدير محكمة المو�ضوع، وفي نف�ص الوقت فاإّن تطبيق الن�ص القانوني ا�ضتنادًا اإلى 
نظرية الو�ضع الظاهر هي نقطة قانونية مو�ضوعية تخ�ضع للرقابة الق�ضائية متى ما 

تعّلق الأمر بتطبيق ن�ص قانوني ا�ضتنادًا للو�ضع الظاهر.

للن�ضو�ص  وفقًا  الحكم  ت�ضبيب  باب  من  يكون  الظاهرة  الأو�ضاع  نظرية  تطبيق   .4
القانونية، كما ا�ضتقر عليه الجتهاد الق�ضائي، وت�ضبيب الحكم يكون من خالل قيام 
المقّدمة،  والأوراق  الم�ضتندات  وكل  الدعوى  وقائع  جميع  على  بالطالع  المحكمة 
وات�ضال علمها بكل ما قّدمه الخ�ضوم من طلبات ودفوع، وبالتالي ذكر كيف ولماذا 
تو�ضلت المحكمة اإلى منطوق الحكم لغايات تبريرها واإقناع اأ�ضحاب ال�ضاأن به. واإن 
اإلى  التطّور التكنولوجي ل يمنع من الأخذ بنظرية الو�ضع الظاهر، واإن كان يوؤدي 

عدم حدوثه اأو التقليل من ن�ضبة حدوثه. 
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ُي�ضتدل على الركن المادي للو�ضع الظاهر في الورقة التجارية من خالل البيانات   .5
القانوني  المركز  عن  النظر  ِبغ�صِّ  التجارية  للورقة  الخارجي  ال�ضكل  ت�ضّكل  التي 
الحقيقي لهذه البيانات. ويتمّثل الركن المعنوي في الو�ضع الظاهر للورقة التجارية 
بقناعة وثقة الغير بال�ضكل الظاهر للورقة التجارية من خالل احتوائها على بيانات 
محّددة في القانون، مّما يدفع الغير َح�ضن النية اإلى قبول الورقة التجارية وتداولها 
لل�ضواهد المحيطة بهذا المركز الظاهر للورقة، والتي من �ضاأنها اأن توّلد العتقاد 

ال�ضائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة.

اأطراف العالقة للو�ضع الظاهر في الورقة التجارية يتمّثل في �ضاحب الو�ضع الظاهر   .6
)�ضاحب الإرادة الظاهرة للموّقع على الورقة التجارية(، والغير َح�ضن النية )الحامل 
الحقيقي  القانوني  المركز  )�ضاحب  الحّق  و�ضاحب  التجارية(،  للورقة  الأخير 
العالقات  على  الظاهرة  الأو�ضاع  نظرية  تطبيق  على  ويترّتب  للظاهر(.  المخالف 
اأحكام القانون  اأن ُتطّبق على �ضاحب الو�ضع الظاهر  النا�ضئة عن الورقة التجارية 
يترّتب  التجارية  الورقة  على  توقيع  له  �ضخ�ص  كل  واأّن  الظاهر،  الو�ضع  تحكم  التي 
الموّقعين  من  غيره  التزامات  عن  وم�ضتقاًل  بذاته  قائمًا  �ضرفيًا  التزامًا  ذمته  في 
على ذات الورقة التجارية في مواجهة الحامل الأخير، واأن ي�ضتطيع الحامل الأخير 
للورقة التجارية مطالبة كل مدين مت�ضامن على حدة، اأو اأن يطالب جميع المدينين 
مرة واحدة، وتمليك الحامل الأخير للورقة التجارية مقابل الوفاء، وعدم الحتجاج 
بالدفوع في مواجهة الحامل الأخير للورقة التجارية، وحّق طلب الحجز على اأموال 

الموّقع الظاهر، وفي عدم قبول المعار�ضة في الوفاء بقيمة الورقة التجارية.

ثانيًا: التو�سيات

تلك  وتتمّثل  اإليها،  ل  تو�ضّ التي  النتائج  فر�ضتها  التو�ضيات  بع�ص  هناك  اأّن  الباحث  يرى 
التو�ضيات بما ياأتي:

في �ضوء التطبيقات الق�ضائية والجتهادات الفقهية الكثيرة لكيفية تطبيق نظرية   .1
الخ�ضو�ص على  بهذه  الق�ضائية  وبالتالي اختالف الجتهادات  الظاهرة،  الأو�ضاع 
محكمة  لتقدير  تخ�ضع  واقعية  م�ضاألة  هي  الظاهر  الو�ضع  وجود  اإثبات  اأّن  اعتبار 
المو�ضوع، فاإّننا نو�ضي الم�ضّرع بو�ضع تنظيم قانوني للو�ضع الظاهر، بحيث يكون 
تطبيق المحكمة للو�ضع الظاهر وفقًا لهذا التنظيم القانوني خا�ضعًا لرقابة المحكمة 

الُعليا في الدولة.
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حّث اإدارة كليات القانون على تدري�ص النظريات القانونية من خالل م�ضاق م�ضتقل،   .2
بمو�ضوعات  والموؤتمرات  الندوات  عقد  وعلى  والن�ضر  الكتابة  على  الحّث  وكذلك 
القانونية في تطوير  النظريات  اأهمية مثل هذه  اإظهار  القانونية بهدف  النظريات 

النظام القانوني الوطني والدولي.
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قائمة المراجع:
اأوال: باللغة العربية

اإبراهيم المبي�ضين، نظرية الظاهر بين ال�ضريعة والقانون، مجلة العلوم القانونية   -
وال�ضيا�ضية، الجمعية العلمية للبحوث والدرا�ضات ال�ضتراتيجية، العراق، المجلد 3، 

العدد 5، يونيو 2013. 

اإدري�ص العالوي العبدلوي، المدخل لدرا�ضة القانون، د.ن، الدار البي�ضاء، 1975.  -

الكتب  دار  ج1،  المنار،  على  المتن  �ضرح  الأ�ضرار  ك�ضف  اأحمد،  ابن  البركات  اأبو   -
العلمية، بيروت، د.ت. 

التخلي�ص  الع�ضقالني،  الكناني  محمد  بن  علي  بن  اأحمد  الع�ضقالني؛  حجر  ابن   -
1416هـ- لندن،  قرطبة،  موؤ�ض�ضة  قطب،  بن  عبا�ص  بن  ح�ضن  المحّقق:  الحبير، 

1995م. 

اأنور �ضلطان، المبادئ العامة للقانون، ط4، دار النه�ضة العربية، بيروت، 1983.    -

اإ�ضراء �ضلطان وح�ضن مو�ضى، تطبيقات نظرية الو�ضع الظاهر في القانون التجاري،   -
مجلة كلية القانون، جامعة النهرين، المجلد 22، العدد 1، �ضنة 2020. 

الإ�ضكندرية،  الجامعية،  المطبوعات  القانون،  علم  اإلى  المدخل  القا�ضم،  ه�ضام   -
 .1994

ح�ضن كيره، المدخل الى القانون، ط5، من�ضاأة المعارف، الإ�ضكندرية، د.ت.    -

موؤ�ض�ضة  الحجاج،  بن  م�ضلم  �ضحيح  �ضرح  في  المنهاج  النووي،  �ضرف  بن  يحيى   -
قرطبة، لندن، 1414هـ-1994م، 107/2.

لفي درادكه، مدخل العلوم القانونية، دار الثقافة للن�ضر، عّمان، الأردن، 2021.  -

محمد لبيب �ضنب، مبادئ القانون، دار النه�ضة العربية، بيروت، 1970.    -

منذر ال�ضاوي، فل�ضفة القانون، دار الثقافة للن�ضر، عمان، الأردن، 1999.   -

الجديدة،  الجامعة  دار  المدني،  القانون  في  الظاهر  الو�ضع  مبارك،  نجوان   -
الإ�ضكندرية، 2015. 
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نعمان جمعة، اأركان الظاهر كم�ضدر للحّق - التنازع بين القانون والواقع الم�ضتقر،   -
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