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 الملخص:
،في الباب الرابع ضمن الفرع الثامن  2034 (  لسنة2الفلسطيني في قانون التجارة الفلسطيني رقم)افرد المشرع 

حق يق بشأن فقد الحامل لمن الفصل األول منه، جزءاا من النصوص القانونية لمعالجة القانون الواجب التطب
الرجوع الصرفي لما لهذه المسألة من أهمية واضحة في العمل التجاري وللمحافظة على القيمة القانونية للورقة 
التجارية، وكون الكمبيالة تضم معظم أحكام األوراق التجارية عملت القوانين المنظمة لألعمال التجارية علي 

إًل أنها لم تلَق نفس المعالجة من ناحية تنازع القوانين، وعلى الرغم من معالجتها علي صعيد العمل الداخلي 
 3110وجود اتفاقيتا جنيف المتعلقتان بتنظيم مسائل تنازع القوانين في الكمبيالة والسند لألمر والشيك لسنة 

 ، إًل أنها بقيت بعيدة عن التطبيق الفعلي لدى كثير من الدول.3113و

ف وقانون التجارة المصري ومقارنتهما بما جاء في اتفاقيتا جني التجارة الفلسطينيدراسة قانون  علىوقد عملت 
. لعلها تكون ُمعيناا للمشرع الفلسطيني نحو إيجاد الحلول المثلى لمسألة جدية وحيوية 3113و 3110لسنتي 

 يجدر معالجتها في القانون التجاري الفلسطيني.
اجب التطبيق، الحامل، الرجوع الصرفي، سقوط اًللتزام الصرفي، القوة القاهرة، التقادم كلمات مفتاحية: القانون الو 

 الصرفي.
 Abstract: 

 

Straighten the legislator part of the legal texts to address the applicable law about 

the loss of the holder of the right of return morphological because of the issue of 

obvious importance in the business and to maintain the legal value of commercial 

paper, and the fact that the bill includes most of the provisions of the commercial 

paper worked the laws regulating business Ali Amaaganha at the level of the inner 

workings but he did not convergence of the same treatment in terms of conflict of 

laws, in spite of the existence of Geneva Conventions, relating to the organization 

of conflict of laws issues in the bill and the bond of the order and a check of 1930 

and 1931, but it remained far from the actual application of many countries, 

increase as containing the shortage of Matters have not been treated by any 
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amendments to Industrial Hygiene. There does appear to us that the issue on the 

applicable law was pregnant right back morphological it is complex and broad 

and includes a group of non-specific issues under the law's inability to address 

them adequate treatment. 

Ali has worked study of Egyptian law and Palestinian law and be compared as 

stated in the 1930 and 1931 Geneva Conventions. Maybe it will be a certain 

Palestinian legislator about finding optimal solutions to the question of 

seriousness and vitality should be addressed in the Palestinian trade law 

 

 :قدمةم

 فة فيبين المصالح المختل الموازنة-عام  بوجه-من المبادئ األساسية التي تقوم عليها قواعد الصرف 
الفعل وجه التضامن رغم أنهم دفعوا ب ىضمان المدين األصلي في الورقة عل، فالُمظهرون يلتزمون بكمبيالةال

اية عاتقهم مدة طويلة، ًل لمجرد رع ىيظل هذا اًللتزام علن العدل أًل مقابل هذه الورقة عند تظهيرها إليهم، وم
نما أيضاا بقصد تسهيل تداول ا بل تظهيرها الورقة أنفسهم كانوا ق ىلورقة ذاتها، حيث إن الموقعين علمصالحهم وا 

 حاملين لها. 
ض عأن يأخذ الحامل األخير بب إلى-يحين ميعاد اًلستحقاق  عندما-ومن هنا فإن قانون الصرف يعمد 

الشدة، فيتطلب منه أن ينشط في المطالبة بالوفاء من المدين األصلي في الميعاد المقرر ألن الوفاء من المدين 
 األصلي يبرئ هؤًلء الموقعين السابقين. 

إذ قد يحيط واقعة اًلمتناع بعض الشك أو قد يرجع الحامل عليهم قبل أن يبدأ مطالبة المدين األصلي 
أن يتخذ إجراءات سريعة في مواعيد قصيرة محددة يثبت  الحامل ىلوفاء، ولذلك كان عله امتنع عن ازاعماا أن

 في مراعاة المهل والمواعيد المعينة لتقديم السند للوفاء أو الهمتناع، فإن تراخي الحامل أو أهمبمقتضاها هذا اًل
مان من ، أي سقوط الضزمينالملتى علذلك سقوط حقه في الرجوع  ىب علإلجراء اًلحتجاج أو الرجوع، قد يترت

 عاتق المظهرين السابقين ومن يكفلونهم.  ىعل
ل لفلسطيني كالتشريع ا – بعض التشريعاتجانب سقوط حق الحامل في الرجوع لسبب اإلهمال، فإن  ىوا 
 مرورها تقادم الحق في الرجوع.  ىمدداا قصيرة يترتب عل تقرر-المصريوالتشريع 

وقد صادف الفقه والقضاء صعوبات جمة إن فقد الحامل لحق الرجوع يثير تنازعاا بين القوانين، 
ع وتهيئة جو هذا التناز  رات الحياة التجارية. وللقضاء علىًلستخالص الحلول المناسبة للمنطق القانوني وضرو 

باألوراق  حيد القواعد القانونية الخاصةمن الثقة والطمأنينة للمتعاملين باألوراق التجارية ُبذلت عدة محاوًلت لتو 
التجارية. ونظراا ًلتساع هذه المسألة وتشعبها بين مذاهب وآراء عدة، ونظراا لقلة التشريعات الناظمة لها في 

 3113و3110فلسطين، فقد آثرنا أن نخصص هذه البحث لدراسة القواعد التي أتت بها اتفاقيتا جنيف لسنتي
 .المسألة مذاهب الفقهية في هذهالرأي الراجح بين ال السند ألمر والشيك. وصوًلا إلىة و المتعلقتان بالكمبيال
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 مشكلة البحث:
 لىعما هو القانون الواجب التطبيق  التالي،تتمثل مشكلة الدراسة في اًلجابة على التساؤل الرئيس         

 السقوط والتقادم الصرفي والمسائل المتصلة بهما؟
 جانب ذلك يثير هذا البحث العديد من التساؤًلت الفرعية منها ما يلي: إلى
 ما هو القانون الذي يحكم مسألة حق الرجوع على المظهرين والضامنين في الورقة التجارية؟ -3
 لرجوعا قلح الحامل دانقف على وأثرها التجارٌة، باألرواق الخاصة المواٌعد على اهرةقال وةقال أثر -2

؟  الصرفا
 الصرٌفة؟ اًللتزامات على ادمقالت أثر  -1
ما هو التكييف القانوني للتقادم بصفة عامة؟ وما هو موقف التشريعات بشأن المسائل المتعلقة  -4

 بالتقادم؟ وما هي الحلول التي انتهجتها التشريعات وانعكاساتها علي اًللتزامات الصرفية؟
 أهمية البحث:

ذين أهم وأدق موضوعات هالقانون الواجب التطبيق بشأن فقد الحامل لحق الرجوع الصرفي أن موضوع 
وع فإنه ما الموض الفرعين من فروع القانون وأكثرها إثارة للجدل والخالف. وبرغم األبحاث التي ُخصصت لهذا

صل به ًل التي تتلمعايير مزيد منها، ألهمية الموضوع من ناحية، وألن القواعد التي تحكمه وا زال في حاجة إلى
 .تزال في حاجة إلى تحديد وتوضيح من ناحية أخرى

ن التجاري والقانون القانو  –وتأتي األهمية العملية للبحث في هذا الموضوع كونه يقع بين فرعين من فروع القانون 
 الصرفي، لحق الرجوع ازع القوانين بشأن فقد الحاملكون مسألة تن ،كما أن لهذا الموضوع أهمية –الدولي الخاص 

لم تنل حظها من البحث، ًل من فقه القانون التجاري في فلسطين، وغيرها من الدول العربية، وًل من فقه القانون 
لعالقات عناصر االدولي الخاص. وكنا نطمح أن يوفر لنا فقهاء القانون التجاري مزيداا من التحليل الكافي ل

 تمهيداا لقيام فقهاء القانون الدولي الخاص بحل هذه المشكالت. بالذات؛ الخاصة باألوراق التجارية القانونية
 منهجية البحث:

راسة د راسة القانون الواجب التطبيق بشأن فقد الحامل لحق الرجوع الصرفي يتأسس في حقيقة األمر علىإن د
لسقوط جب التطبيق على امسألة القانون الوااًلتجاهات التشريعية الوطنية واتجاهات اًلتفاقيات الدولية من 

 اعتماد المنهج المقارن أساساا للدراسة، ليس لنجاعته وأهميته والتقادم والمسائل المتصلة بهما. وهو ما استدعى
نما أيضاا باعتبار الحكم في  البحث المقارن كركيزة لبيان الموضوع ذاته يتأسس موضوعياا على العملية فقط، وا 

 مسائل الدراسة.
ذا كنا سندرس نكرس دراسة خاصة نا سالحلول التي يجب تطبيقها في فلسطين والتشريعات المقارنة، فإن وا 

 قانون ي لحل الصحيح الذي يجب إعماله فا جنيف لعلها تكون معيناا لنا على التعرف علىاتفاقيات  لما جاءت به
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كم معين، تطبيق ح التحليلية العيوب التي تترتب على فتبرز لنا هذه الدراسة ،2034لسنة  الفلسطيني التجارة
 ومن ثم ينبغي اجتنابه والبحث عن الحل المالئم.

 إذاا المنهج المتبع هو المنهج التحليلي والمقارن.
 تقسيم البحث:

 :مبحثين إلىيقتضي البحث في تفصيالت هذا الموضوع تقسيمه      
 زام الصرفي.المبحث األول: القانون الذي يحكم سقوط اًللت

 التقادم الصرفي. علىالمبحث الثاني: القانون الواجب التطبيق 
 المبحث األول

 القانون الذي يحكم سقوط اَّللتزام الصرفي
يسقط حق الحامل كقاعدة عامة في الرجوع على الملتزمين بالورقة التجارية إذا أهمل في القيام بالواجبات 

 .(1)التي فرضها عليه قانون الصرف في المواعيد المحددة
ويثور التساؤل حول القانون الواجب التطبيق على المسائل المتصلة بالسقوط، وقد يتمسك الحامل بالقوة 

ر عدم مراعاة المواعيد أو إهماله، فهل تُعد القوة القاهرة عذراا يبرر هذا اإلهمال؟ ماذا لو صدر عن القاهرة لتبري
قوانين خاصة تطيل األمد المقرر ًلتخاذ  –في ظل ظروف معينة كالحروب مثالا  –الدولة الواجب الوفاء فيها

هذا األمر؟  مثل –أياا كان –لملتزم بالورقةإجراءات معينة كمواعيد عمل اًلحتجاج أو مواعيد التقديم، فهل يفيد ا
إن اإلجابة على هذه التساؤًلت وما يتصل بها أمر يتوقف على تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تلك 

 المسائل:
لذا سيتم التعرض لموضوع القانون الواجب التطبيق بشأن سقوط اًللتزام الصرفي عبر ثالث مطالب: 

اعدة العامة في سقوط حق الرجوع. ويعرض المطلب الثاني، لمسألة القوة القاهرة كمبرر يتناول المطلب األول، الق
 لعدم مراعاة مواعيد الرجوع. وأخيراا نبين مسألة إطالة مواعيد التقديم.

                                                                 

نما يشمل أيضاا رجوع هؤًلء الضامنين بعضهم على 1) ( وًل يقتصر السقوط على رجوع الحامل األصلي على الضامنين في الورقة التجارية، وا 
بقيمة الورقة للحامل األصلي ارتدت إليه صفة الحامل وأصبح من الواجب عليه القيام باإلجراءات البعض اآلخر، فمتى قام أحدهم بالوفاء 

ًل كان حامالا مهمالا وتعرض حقه للسقوط. فمدلول الحامل، هنا، يشمل الحامل األصلي وكل ملتزم بالورقة  التي فرضها عليه القانون وا 
 مالا في استعمال حقه في الرجوع على الموقعين السابقين عليه. محمدين عبد القادريوفي بقيمتها للحامل األصلي ثم يصبح بالتالي، حا

(، دار النهضة العربية، 3محمد، انقضاء اًللتزام الصرفي بالسقوط والتقادم في قانون التجارة المصري الجديد والقانون التجاري الليبي، ط)
 .36، ص 2004القاهرة، 

جراءات اًلحتجاج في قانون التجارة الجديد، ط )أنور العمروسي، البروتستو قواعد  - (، دار محمود للنشر والتوزيع، القاهرة، د. س، 3وا 
( من قانون جنيف الموحد بتفصيله. لمزيد من التفصيل راجع: محمود محمد سالم، 51وما بعدها.وهو ما تكفلت المادة ) 207ص 

 وما بعدها. 311، ص3166ية الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، السقوط والتقادم في األوراق التجارية، رسالة دكتوراه، كل
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 المطلب األول
 القاعدة العامة في سقوط حق الرجوع

 نوالرجوع. والقانون الواجب التطبيق في شأ 1إهمال مواعيد التقديم وعمل البروتستوجزاء  السقوط هو
 الميعاد الذي تجب مراعاته.  ىهو ذات القانون الذي يسرى علاهمال تلك المواعيد 

اء المترتب الوفاء لتعيين الجز فإذا تعلق األمر بإهمال تقديم الورقة التجارية للوفاء، ُيرجع لقانون محل 
ذا تعلق األمر بجزاء إهمال  ىعل ميعاد عمل اًلحتجاج فيخضع لقانون محل عمله، وجزاء إهمال اإلهمال، وا 

 .(2)مواعيد إقامة الدعوى لقانون محل إنشاء الورقة التجارية
قامة الدعو عدم صواب مثل هذه التفرقة، ًلسيما وأن موا  ىجانبنا نؤكد عل منو   ىعيد تقديم اًلحتجاج وا 

تخضعان لقانون محل الوفاء، لذا فإننا نؤيد إخضاع سقوط اًللتزام الصرفي من حيث تحديد إهمال الحامل 
ًلتخاذ اإلجراءات ومراعاة المواعيد المقررة لقانون محل الوفاء، وذلك حماية للتجانس المتعين مراعاته وتقديم 

ان األفراد ا لوظيفتها، واطمئنوكفالة تحقيقه اًلحتجاج وغير ذلك، مما يكفل مراعاة خصوصية الورقة التجارية،
 المستوي الدولي إلى التعامل على أساس منها. ىعل

على أن القانون الذي يتحدد بمقتضاه المواعيد واإلجراءات المتعين على الحامل مراعاتها، 3يتفق الفقه و 
 هو بذاته الذي يطبق بشأن السقوط.

ووفقاا لهذا الرأي، فإذا كان األمر يتعلق بإهمال تقديم الورقة للدفع، وجب الرجوع إلى قانون محل الوفاء  
لتعيين الجزاء الذي يترتب على اإلهمال، أما بشأن جزاء إهمال ميعاد عمل )البروتستو( فيسري قانون محله 

 .(4)ري قانون محل إنشاء الورقةعمله، وأخيراا فيما يتعلق بجزاء إهمال مواعيد إقامة الدعوى يس

                                                                 

هو عبارة عن وثيقة رسمية يحررها الحامل إلثبات امتناع المسحوب عليه عن الوفاء بقيمتها عند ميعاد اًلستحقاق. على البارودي،  1
وراق البنوك واأل عمليات-التجارية كاتالشر -التجارية األموال-التجار-محمد السيد الفقي، القانون التجاري األعمال التجارية

 وما بعدها. 543، ص 3111التجارية، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، 
 . 3362، ص 3154(، دار المعارف، اإلسكندرية، 3األوراق التجارية، ط) -محسن شفيق، القانون التجاري المصري (2)

 . 301، ص 3177(، مطبعة النجوى، بيروت، 3السند لألمر(، ط) -سند السحب –المبادئ العامة إدوار عيد، اًلسناد التجارية) -
 

(، منشأة المعارف، 3هشام صادق، تنازع القوانين دراسة مقارنة في المبادئ العامة والحلول الوضعية المقررة في التشريع المصري، ط) 3
. سمير 3362األوراق التجارية، مرجع سابق، ص  –ري المصري محسن شفيق، القانون التجا. 246، ص 3164اإلسكندرية، 

جبر دويكات، تنازع القوانين في السفتجة الدولية )سند السحب( وفقاا لمشروعي قانون التجارة والقانون المدني الفلسطيني دراسة 
 .303، ص 2005مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة بيرزيت، فلسطين، 

1. (4) Lescot, (P.) et Roblot (R.), Les effets de commerce , Lettre de change, billets à ordre,, T. ii paris 

1953.no. 117 

- Yvon Loussouarn et Jean-Denis Bredin, Droit du commerce international, paris, sirey, 1969 , no.477. 

 .301. إدوار عيد، مرجع سابق، ص 3362سابق، ص األوراق التجارية، مرجع  –محسن شفيق، القانون التجاري المصري  -



 

111 
 

ولالعتبارات نفسها، ودون تكرار ما سبق، نرى إخضاع سقوط اًللتزام الصرفي، من حيث تحديد أثر  
إهمال الحامل ًلتخاذ اإلجراءات ومراعاة المواعيد المقررة، لقانون محل الوفاء تحقيقاا للتجانس المتعين مراعاته 

، ذلك، مما يكفل مراعاة خصوصية الورقة التجارية، وكفالة تحقيقها لوظيفتها بشأن الدعوى وتقديم اًلحتجاج وغير
 واطمئنان األفراد على المستوى الدولي إلى التعامل على أساس منها. 

 المطلب الثاني
 كمبرر لعدم مراعاة مواعيد الرجوع القوة القاهرة

م الحامل باإلجراءات القانونية في على امتناع الحكم بالسقوط إذا كان عدم قيا 1تتفق معظم التشريعات
نما إلى قوة قاهرة حالت بينه وبين القيام بهذه اإلجراءات.  المواعيد المحددة ًل يرجع إلى إهمال منه، وا 

( 461هذا األمر في المادة )المطبق في قطاع غزة،  2034 لسنةالفلسطيني التجارة  عالج قانون وقد 
 حيث نصت الفقرة األولى من هذه المادة على أنه: 

 "إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الكمبيالة، أو عدم اًلحتجاج في المواعيد المقررة لذلك، امتدت هذه المواعيد".
يد التقديم اة مواعبشأن اعتبار القوة القاهرة عذراا يبرر عدم مراع التشريعاتمعظم  وعلى الرغم من اتفاق

أو عمل اًلحتجاج أو الرجوع، فإن المشكلة تكمن في أن هذه التشريعات ًل تتفق على مفهوم واحد لمعنى القوة 
 القاهرة، فما قد يعتبره تشريع ما من قبيل القوة القاهرة ًل يعتبره آخر كذلك. 

نه لتشريعات التي أخذت عومثال ذلك اًلختالف القائم في هذا الخصوص بين قانون جنيف الموحد وا
 .(2)والتشريعات التي أخذت به من ناحية أخرى 3122لسنة  اإلنجليزي البوالص قانون  بهوما يقول  من ناحية،

نجليزي اإلالبوالص قانون وواجبات الحامل مثالا، نجد في  فمن حيث تأثير القوة القاهرة على حقوق 
أن القوة القاهرة ،  3121لسمة  46رقم  الفلسطيني والشيكات البوالسوقانون الموحد،  األمريكيالقانون التجاري و 

ذه القوة على أثر زوال ه –تبرر التأثير في مواعيد التقديم أو عمل البروتستو، إًل أنها تفرض على الحامل
ريعات لتشوا –القيام باإلجراءات المقرر اتخاذها بكل عناية مناسبة، في حين أن قانون جنيف الموحد  –القاهرة

فيجرى حكمها على امتداد الميعاد في حالة القوة القاهرة لحين زوالها، إًل إذا استمرت هذه  –التي أخذت عنه 
القوة القاهرة ألكثر من ثالثين يوماا بعد تاريخ اًلستحقاق، فيجوز عندئذ للحامل الرجوع دون حاجة إلى تقديم 

 .(3)الورقة أو تحرير اًلحتجاج

                                                                 

 الغربية.المطبق في الضفة  3177لسنة  32( من قانون التجارة رقم 313وخاصة المادة ) 1
 .3121لسنة  46الموحد أو قانون البوالس والشيكات الفلسطيني رقم  التجاري األمريكي( كالقانون 2)
( من 461/3( من قانون التجارة الفرنسي، والمادة )533/50وهي تتطابق مع المادة ) 3113( من قانون جنيف الموحد لسنة 54( المادة )3)

( 466( من القانون التجاري اللبناني، والمادة )167( من قانون التجارة المصري، والمادة )442/4مشروع قانون التجارة الفلسطيني، والمادة )
 نون التجاري السوري. من القا
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ذهب إلى فيما يتصل بشروط القوة القاهرة، ي –والتشريعات التي تأثرت به –نجليزي كما أن التشريع اإل
اعتبار وفاة أو مرض الحامل أو وكيله أو الموظف المختص بتنظيم اًلحتجاج من خالل القوة القاهرة، بينما 

أو بالشخص  لإلى أن األفعال المختصة بشخص الحام –والقوانين التي تأثرت به  –يذهب قانون جنيف الموحد 
الذي ُفوض إليه تقديم السند أو إقامة اًلحتجاج ًل تُعتبر من حاًلت القوة القاهرة وًل تشكل، بالتالي، مبرراا 

 . (1)لإلهمال
في  3121لسنة  46رقم  وهنا يظهر اًلختالف بين ما جاء به قانون البوالس والشيكات الفلسطيني

تأثر بالقانون  األول( من قانون التجارة الفلسطيني، كون أن 461/4( منه، وما نصت عليه المادة )50المادة )
( من مشروع قانون التجارة الفلسطيني 461/4تأثر باتفاقية جنيف، حيث نصت المادة ) والثانياإلنجليزي، 

 على: "إذا استمرت القوة القاهرة ألكثر من ثالثين يوماا محسوبة من يوم اًلستحقاق، جاز الرجوع على الملتزمين
 دون حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل احتجاج".

نون أمر متصور الحدوث، مما يثير التساؤل حول القاوانين بشأن مسائل القوة القاهرة إذاا، التنازع بين الق
 ب التطبيق في هذه الحالة؟الواج

إلى وجوب تطبيق قانون محل إصدار الصك، وقد أخذ معهد القانون الدولي  2ذهب جانب من الفقه
كون لقانون قد ي –في هذا الصدد  –. ولقد تعرض هذا الرأي لالنتقاد، إذ ًل يعقل الرجوع 3225بهذا الحل سنة 

 . (3)اإلضرار بهم ىن على السواء، وهو ما قد يؤدي إلغريباا على الحامل والمظهري
إلى اعتبار القوة القاهرة ذات أثر على مسئولية كل من الملتزمين، ورأى إخضاعها  جانب آخروذهب 

للقانون الذي يسري على آثار اًللتزام، بحيث يختلف الحل باختالف القوانين التي تحكم التزامات  –من ثم  –
 .(4)الموقعين على السند

 ، إلى وجوب التمييز بين حالتين: (7)اللبنانيو  (6)والمصري (5)ذهب الرأي السائد لدى الفقه الفرنسي وأخيراً 
إذا تعلق األمر بمبدأ قبول القوة القاهرة كسبب مبرر إلهمال الحامل أو بتحديد شروط القوة القاهرة  أوًَّل: -

وحاًلتها، فيطبق قانون الدولة التي يجب أن يتم فيها اإلجراء الذي تعذر على الحامل القيام به في 
يسري بالتالي قانون محل الوفاء فيما يتعلق بمهلة تقديم السند للدفع، وقانون محل المرحلة المقررة له، ف

                                                                 

(1) Lescot, (P.) et Roblot (R.), Les effets de commerce, Lettre de change, billets à ordre, op. cit, p. 620. 
 . 242هشام صادق، مرجع سابق، ص  2

(3) Chemaly (R.);Conflits des lois en matière d'effets de commerce,the'se , paris. 1981 , p.482 

1. (4)  Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercial, Paris 1925. no . 660. 

(5) Lescot, (P.) et Roblot (R.), Les effets de commerce , Lettre de change, billets à ordre , , op. cit , no. 118 

- Yvon Loussouarn et Jean-Denis Bredin, Droit du commerce international, op. cit ,no. 478. 

 وما بعدها. 3362األراق التجارية، مرجع سابق، ص -( محسن شفيق، القانون التجاري المصري6)
 .333( إدوار عيد، مرجع سابق، ص 7)
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إجراء اًلحتجاج )البروتستو( فيما يختص بمهلة هذا اًلحتجاج، وقانون محل إنشاء السند فيما يتعلق 
المهل،  اةفإذا كان القانون المذكور يعتبر القوة القاهرة مبرراا لعدم مراع –بميعاد إقامة دعوى الرجوع 

ن كانت القوانين التي تسري على آثار  وجب اعتبارها كذلك بالنسبة لجميع الملتزمين في الورقة حتى وا 
 .(1)التزاماتهم تقضي بغير ذلك

إذا تعلق األمر بالشروط التي يتقيد بها الحامل في الرجوع على الملتزمين عند قيام القوة القاهرة  ثانيًا: -
أو بعد زوالها، فيجب تطبيق القانون الذي يحكم آثار  –على فرض قبولها كمبرر لعدم مراعاة المهل  –

 .(2)مهالتزام كل موقع على حدة، إذ يتعلق األمر بمدى مسئولية الملتزم وآثار التزا
 صحيح في الشق األول منه لعدة اعتبارات : -األخير –أن هذا الرأي  (3)ويري البعض

 من ناحية يحفظ للورقة التجارية وحدتها. -3
 ويقضي بإعمال حلول متناسقة ومنسجمة تتفق مع طبيعة الورقة.  -2
 اآلخر. علىويحفظ التوازن بين حقوق الحامل وسائر حقوق الضامنين في الورقة دون تمييز لواحد  -1
ين في واحداا بالنسبة لجميع الملتزم –بوصفها مبرراا لإلهمال  –مفعول القوة القاهرة  –أخيراا  –ويجعل  -4

 الورقة بغض النظر عن الحل الذي يقول به القانون الذي يحكم آثار التزامات كل منهم.
د، ًللتزام وفقاا لمذهب التعدإلى إعمال القانون الذي يحكم آثار ا ، فهو يعودأما الشق الثاني من الرأي

ما من شأنه ا، ا وآثارهوما يؤدي إليه من تعدد في القوانين الواجبة التطبيق بشأن القوة القاهرة من حيث شروطه
 في الورقة بالوفاء بالرغم من عدم تقديم نتائج غير عادلة، حيث يمكن أن يقوم أحد الضامنيين ىيؤدي إلأن 

الورقة للوفاء في الموعد المحدد وعدم تحرير وثيقة اًلحتجاج بعدم الوفاء ألن القانون الذي يحكم التزامه ًل 
كنه ل هذا الضامن ًل يمالوفاء. مثم ة للوفاء أو عمل احتجاج بعديتطلب مراعاة مواعيد تقديم الورقة التجاري

ل هذا العذر. منهم ًل تعرف مثالضامنين السابقين له إذا كانت القوانين التي تحكم التزام كل  بقية ىالرجوع عل
هو قانون دولة الوفاء باعتبار أن المسألة متعلقة بحالة انتقال إللتزام  يكون القانون الواجب التطبيقذلك  ىوعل

أنها قانون محل ذ اًللتزام الصرفي فيسري بشالمدين بالورقة التجارية في حالة الرجوع، وبذلك تكون متعلقة بتنفي
 .(4)الوفاء

                                                                 
(1) Lescot, (P.) et Roblot (R.), Les effets de commerce, Lettre de change, billets à ordre, op. cit, no. 118. 

 وما بعدها. 3362األوراق التجارية، مرجع سابق، -محسن شفيق، القانون التجاري المصري -
لموقعين. دد مضمون شروط مسئولية ا( وبصفة عامة يخضع تقدير قبول القوة القاهرة وشروطها لرجوع الحامل ضد الضامن للقانون الذي يح2)

 –سناد قواعد اإل –عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمن، عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمن، الوسيط في قانون المعامالت الدولية الخاصة 
 . 113، ص 3113(، جامعة القاهرة، 3تنفيذ األحكام األجنبية في السودان، ط ) –قواعد اإلجراءات 

وبعض التشريعات  3111لسنة36العال، تنازع القوانين في األوراق التجارية دراسة مقارنة في القانون المصري الجديد رقم( عكاشة عبد 3)
 .121، ص 2032(، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 3، ط)3110العربية واتفاقيات جنيف 

 وما بعدها. 121، ص ( عكاشة عبد العال، تنازع القوانين في األوراق التجارية، مرجع سابق4)



 

111 
 

ونحن نتفق مع هذا الرأي األخير في الفرض األول الذي يرى تطبيق قانون محل الوفاء، ولكن هذا 
لسنة  4( من القانون المدني الفلسطيني رقم 25اًلتفاق ًل يشمل الفرض الثاني الذي يعود الى حكم المادة )

غزة وما ينتج عنه من تعدد القوانين. هذا وتالفياا للعيوب السابقة نرى أنه من األفضل  المطبق في قطاع 2032
 خضوع جميع مسائل القوة القاهرة إلى قانون محل الوفاء.

 المطلب الثالث
 إطالة مواعيد التقديم أو عمل البروتستو أو إقامة الدعوى 

 ارية الواحدة،الورقة التج ىالتزامات الموقعين عل ىي تسرى علمؤتمر جنيف مبدأ تعدد القوانين الت اعتمد
 فقد أورد عليه بعض اًلستثناءات. ومع ذلك
ولعل أهم هذه اًلستثناءات هي تلك الواردة في المادة الخامسة من اًلتفاقية الخاصة بالكمبيالة والسند  

 ( التي تقول:3113 لسنة )المقابلة للمادة السادسة من اًلتفاقية الخاصة بالشيك 3110لسنة  لألمر
 كل الموقعين خاضعة لقانون مكان إنشاء الصك". ىاستعمال دعوى الرجوع بالنسبة إل "تظل مواعيد
نجم ت هذه المواعيد هي اتقاء النتائج الشاذة التي ىي المؤتمرون تطبيق قانون واحد علوالعلة التي من أجلها رأ

 ىع علأن يسقط حق الحامل في الرجو  هذا التعدد ىرتب علهذه المسألة، إذ قد يت ىعن تطبيق قوانين متعددة عل
زاماتهم تحدد ميعاداا الت ىتي تسرى علبعض الملتزمين بينما يظل محتفظاا به قِّبل البعض اآلخر، ألن القوانين ال

 .(1)أطول للرجوع 
 3110سنة لومن الجدير بالذكر أن اتفاقية جنيف الخاصة بتنازع القوانين في الكمبيالة والسند لألمر 

 مسألة لزوم أو عدم لزوم عمل البروتستو ًلفتتاح إجراءات الرجوع. ىم تتكلم عن القانون الذي يسرى علل
عة بهذا األمر، فقضت في الفقرة األخيرة من المادة السا 3113وتداركت اًلتفاقية الخاصة بالشيك لسنة  

اء فيها لمعرفة ما "إذا كان من الالزم عمل قانون الدولة التي يكون الشيك مستحق الوف ىبوجوب الرجوع إل
 الُمظه رين والساحب والملتزمين اآلخرين". ىحق الرجوع عل ىتستو أو إقرار مماثل للمحافظة علالبرو 

محافظة الالزمة ًلستعمال أو للأما فيما يتعلق بشكل البروتستو ومواعيد عمله وشكل اإلجراءات األخرى 
ثامنة في كل من اًلتفاقيتين "بتطبيق قانون الدولة التي يجب عمل البروتستو الحقوق، فقد قضت المادة ال ىعل

 وعمل اإلجراء في إقليمها".
يتضح مما سبق أن اتفاقيتي جنيف فرقتا بين القانون الواجب التطبيق لحكم مدد رفع دعوى الرجوع 

فيه السند  ون المكان الذي أنشئالصرفي وبين اإلجراءات المتعلقة بعمل البروتستو. فالذي يحكم األولي هو قان
طبيق هو قانون الدولة الواجب الت فالقانون -البروتستو –وبالنسبة لجميع الملتزمين، في حين أنه بالنسبة للثانية 

 التي يكون الشيك مستحق الوفاء فيها. 
                                                                 

 وما بعدها.  3363األوراق التجارية، مرجع سابق، ص  -محسن شفيق، القانون التجاري المصري (1)
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رجوع لمواعيد استعمال دعوي ا –وتجدر اإلشارة أن المؤتمرين في جنيف أوردوا تحفظاا في هذا الصدد 
ه المادة ت هذنصت عليه المادة التاسعة من الملحق الثاني ًلتفاقية جنيف الخاص بالتحفظات. وقد مكن –

ام في أن اًلحتجاج يمكن أن يق ىأن تنص في تشريعاتها الوطنية عل اتفاقية جنيف من ىاألطراف الموقعة عل
 .(1)يوم اًلستحقاق نفسه

أن "قانون البلد الذي يستحق فيه دفع  ىنصت عل3110لسنة  من اتفاقية جنيفأن المادة الثامنة  ىإل
كانت و ءات في حالة الضياع أو السرقة". الكمبيالة أو السند اإلذني هو الذي بين ما ينبغي اتخاذه من اإلجرا

عبارة " في  ى" التي كانت في آخرها معطوفة عل عبارة " أو في حالة تفليس حامل الكمبيالة ىتشتمل المادة عل
 .(2)حال الضياع أو السرقة " ولكن تلك العبارة حذفت

نة أن اتفاقية األمم المتحدة المتعلقة بالكمبياًلت والسندات اإلذنية الدولية لس ىوًل يفوتنا أن نشير أخيراا إل
جراءاته )اًلحتجاج أو البروتستو( وموضوعه وحق الرجوع وذلك في ال 3122 واد مقد نظمت أحكام الرجوع وا 

ب(. واعتبرت القانون الواجب التطبيق فيما يتعلق بشكل البروتستو ومواعيد عمله  -62/3 -60 – 70-73)
 هو قانون الدولة التي يجب عمل اإلجراء في إقليمها. هوشكل اإلجراءات األخرى الالزمة ًلستعمال

جراءته، ف لفلسطيني هل نهج القانون اهذا فيما يتعلق بموقف اًلتفاقيات الدولية بشأن أحكام الرجوع وا 
 والقوانين المقارنة نهج اًلتفاقيات الدولية بشأن تلك المسألة؟

كثيراا ما تلجأ الدول إلى إصدار قوانين مؤقتة، في أوقات الكوارث  أنتفترض هذه الحالة  نشير بداية أن
وى. البروتستو( أو رفع الدعالعامة والحروب والثورات، تقضي بتحديد مهل تقديم السند أو إقامة اًلحتجاج )

                                                                 

 .120، ص 3160(، مطبعة التومي، الرباط، 3على سليمان العبيدي، األوراق التجارية في التشريع المغربي، ط) (1)
أنه لم يستطع إدراك المعني المراد من عبارة " أو في حال تفليس حامل  -المشارك في مؤتمر جنيف –وقد ًلحظ الوفد اإليطالي  2

الكمبيالة "، وقال إنه يرى الصواب في حذفها لما لألحكام المتعلقة بمادة التفليس من الخطورة وما يجب في وضعها من التحديد 
رض المؤتمر لحل هذه المسألة الجزئية المعروضة اآلن عليه بعد أن وقعت الدول فيما بينها في ًلهاي والدقة، وألنه يخشي إذا تع

اتفاقاا خاصاا بما قام بينهم في مادة التفليس من المنازعات بقواعد القانون الدولي الخاص أن يصطدم بصعوبات خطيرة قد يعرضه 
حظ أحد المندوبين الهولنديين أن المادة الثامنة تتحدث عن اإلجراءات التي حلها إلى مناقضة ما تم اًلتفاق عليه في ًلهاي. وًل

قد اسُتعمل في معني الهالك أو  "perte"ينبغي اتخاذها في حال "ضياع الكمبيالة أو السند اإلذني" مع أن الظاهر أن هذا اللفظ 
ن اللفظ يغطي أيضاا صور الهالك، فأجابه رئيس التلف على نحو غرق أو اصطدام في حوادث السكك الحديدية. وسأل عما إذا كا

حين قضت بأن قانون البلد الذي يستحق فيه دفع الكمبيالة  -ثم ًلحظ هذا المندوب مرة أخرى أن المادة  لجنة الخبراء باإليجاب.
باب  هذه الكلمة فيلم تستعمل كلمة "إجراءات " بالمعنى المعروف ل –أو السند هو الذي يبين ما ينبغي اتخاذه من اإلجراءات 

نما استعملتها في معني ما يكون لحامل الكمبيالة الضائعة أو المسروقة من الحقوق، ولما استفهم عن ذلك من رئيس  المرافعات وا 
لجنة الخبراء أجابه األستاذ "برسرو" أن نص المادة يشير إلى اإلجراءات التي ينبغي اتخاذها، كما يشير إلى نتائج هذه اإلجراءات، 

يكون معنى المادة أن قانون البلد الذي يستحق فيه الدفع هو الذي يبين ما يتخذ من اإلجراءات. ثم اقُترع على حذف ما طلب و 
اص تعليقات على الباب الثالث الخالوفد اإليطالي حذفه فُقبل اًلقتراح ثم صودق على المادة كما هي اآلن. حامد فهمي )بك(، 

ن الكمبيالة والسند اإلذني الذي وضعته لجنة تنقيح القانون التجاري األولي، مجلة الحقوق للبحوث بتنازع القوانين في مشروع قانو 
 .646، ص3141، القانونية واًلقتصادية، السنة األولي، العدد األول، مطبعة نوري، القاهرة
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والسؤال الذي يطرح نفسه، هنا: ماذا لو أن مثل هذا العمل تم في دولة معينة، هل للملتزمين اآلخرين من دول 
 اًلستفادة منه؟ أخرى

ألسباب سياسية أو  –عادة –، أن تحديد المهل على الوجه المذكور يستند(1)يرى بعض الفقه الفرنسي
 .(2)أن يتعدى أثر التشريع الصادر في هذا الشأن حدود الدولة التي أصدرته –بالتالي –إقليمية، وأنه ًل يجوز

ذهب إلى العكس من الرأي السابق، مستنداا إلى أحكام قانون جنيف  (3)إًل أن جانباا آخر من الفقه
األوراق  لفي مسائ –الموحد، فاعتبر أن التشريع الصادر بتحديد المهل في بلد ما يشكل في الدول األخرى 

 –ازع عند التن –أن يطبق في هذا الشأن  –هذا الرأي  –قوة قاهرة تؤثر في مجرى المهل، ويرى  –التجارية 
 .لخاصة باإلجراء الواجب القيام بهالقانون الذي يسري على المهلة ا

التطبيق حيث اعتبر ان القانون الواجب  2034لسنة  2وهذا ما اخذ به قانون التجارة الفلسطيني رقم 
 هو قانون الدولة الذي يسري على المهلة الخاصة باإلجراء الواجب القيام به.

واستناداا إلى اتجاهات الفقه بشأن هذه المسألة، نجد أن الفقه الغالب واًلتجاه التشريعي المقارن المتأثر 
رغم من استناد منجون(، فبالبما جاء في قانون جنيف الموحد، ًل يتفق البتة مع ما ذهب إليه الفقيه الفرنسي )أر 

مثل هذه القوانين ألسباب سياسية أو إقليمية، فإن مقتضيات التعامل التجاري الدولي عموماا، ومقتضيات حسن 
تداول األوراق التجارية والثقة فيها قد أوجدت في نطاق القانون الدولي الخاص جملة مفاهيم تتجاوب مع تطبيق 

 .(4)قليمي، وفق مبادئ خاصة تتصل على نحو وثيق بتطور فكرة النظام العامالقوانين األجنبية في النطاق اإل
على أي حال، فإن مثل هذه القوانين تمثل قوة قاهرة تؤثر في مجرى المهل والمواعيد المقررة، يستفيد 

لذي ا منها جميع الملتزمين في الورقة. ولحل التنازع بشأن هذه المسألة، فإن الحل القائل بإخضاعها للقانون 
يسري على المرحلة الخاصة باإلجراء الواجب القيام به، حل يتفق مع المنطق القانوني واًلعتبارات العملية، 

                                                                 

1. (1)  Henri Arminjon, Précis de Droit international privé commercial, Paris, Dalioz, 1948. no.204 
ولقد وجه البعض انتقاداا لما ذهب إليه )الفقيه أرمنجون( انطالقاا من األساس الذي اعتمده األخير للتعرف على القوانين ذات الطابع ( 2)

م مباشرة دالسياسي، وهو الهدف أو الغاية منه بأن صدرت هذه القوانين األخيرة مغايرة لما تهدف إليه قواعد القانون الخاص، فاألولي تخ
مصالح الدولة التي فرضتها، والثانية تضطلع بتنظيم الروابط القانونية لألشخاص الخاصة والمتعلقة بمصالحهم. عكاشة عبد العال، تنازع 

. وانظر في انتقادات أخرى: أحمد عبد الكريم سالمة، القواعد ذات التطبيق 125القوانين في األوراق التجارية، مرجع سابق، ص 
 342، ص3117(، دار النهضة العربية، القاهرة، 3وقواعد القانون العام في القانون الدولي الخاص)دراسة تحليلية تطبيقية(، ط) الضروري

ة يوما بعدها؛ وفي المعني نفسه: أحمد قسمت الجداوي، نظرية القوانين ذات التطبيق الضروري ومنهجية تنازع القوانين، مجلة العلوم القانون
وما بعدها. أحمد صادق القشيري،  34، ص3122(، 24جامعة عين شمس،كلية الحقوق، العدد األول والثاني، السنة ) واًلقتصادية،

نطاق وطبيعة القانون الدولي الخاص، مجلة العلوم القانونية واًلقتصادية، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، العدد األول، السنة العاشرة، 
 .356، ص3172

(3) Chemaly (R.);Conflits des lois en matière d'effets de commerce,the'se, op. cit, p. 487.  
 وما بعدها. 127( عكاشة عبد العال، تنازع القوانين في األوراق التجارية، مرجع سابق، ص 4)
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ويتحدد هذا القانون وفقاا لذات القاعدة التي أشرنا إليها عند الحديث عن مهل ومواعيد الرجوع والمسائل األخرى 
 المتصلة بها. 

 المبحث الثاني
 التطبيق على التقادم الصرفيالقانون الواجب 

نما يدور الخالف بالنسبة للقانون الواجب التطبيق في  ًل يثير تقادم اًللتزام الصرفي مشاكل خاصة، وا 
شأنه في إطار الخالف العام حول طبيعة التقادم الُمسقط، أي التكييف القانوني للتقادم. فمن ذهب إلى اعتبار 

على العكس  –. ومن آمن (1)بالضرورة إلى تطبيق قانون القاضي في شأنه التقادم من المسائل اإلجرائية انتهى
 .(2)باتصال التقادم بالموضوع لم يتردد في إخضاعه للقانون الذي يحكم الحق محل التقادم –

 .(3)ومن انطلق من أن التقادم يهدف أساساا لحماية المدين أخضعه لقانون موطن المدين 
ل ثم فيما بينها بصدد المسائل المتعلقة بالتقادم، فإننا سنعرض لهذه الحلو ولما كانت التشريعات تتباين 

ضمن ثالث مطالب: نبين في المطلب األول القانون الذي يحكم تقادم زامات الصرفية ًلنعكاساتها على اًللت

                                                                 

 ء( ليس فقط لتعلق األمر بالحفاظ على السالم العام والنظام، بل ألن التقادم يلحق بصفة أساسية بالحق في الدعوى القضائية ذاتها مع بقا1)
ن تعلق األمر بالتزام طبيعي. فاألمر، إذن، يتصل بمسائل اإلجراءات وهي تخضع لقانون القاضي، وهذا الرأي هو السا د ئالحق أو اًللتزام، وا 

دين لي الفقه األنجلو أمريكي. وقد أخذ بعض الفقهاء بهذه الوجهة من النظر وصاغوها قاعدة منطوقها: "قانون التقادم هو قانون الدعوى". عز اف
اهرة، (، دار النهضة العربية، الق3عبد هللا، القانون الدولي الخاص، الجزء الثاني في تنازع القوانين وتنازع اًلختصاص القضائي الدوليين، ط)

(، دار النهضة العربية، 3. أحمد عبد الكريم سالمة، علم قاعدة التنازعواًلختيار بين الشرائع )أصوًلا ومنهجاا(، ط)472، ص 3127
 . 112. عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمن، مرجع سابق، ص 3344، ص 3117القاهرة،

تقادم ومدته، وأسباب كل من الوقف واًلنقطاع. محمد خالد الترجمان، القانون ( وعلى ذلك فإنه يتعين الرجوع إلى هذا القانون لمعرفة آثار ال2)
. 120(، دار النهضة العربية، د. ت، ص 3الدولي الخاص، تنازع القوانين واًلختصاص القضائي الدولي وآثار األحكام األجنبية، ط)

الجنسية،  –اًلختصاص القضائي الدولي  –تنازع القوانين  – حفيظة السيد الحداد، القانون الدولي الخاص هشام صادق، عكاشة عبد العال،
. 3345قاعدة التنازع، مرجع سابق، ص  . أحمد عبد الكريم سالمة، علم165، ص 2007(، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، 3ط )

( منه على 1، حيث نصت المادة )3175وقد أخذت بهذا اًلتجاه بعض التشريعات، مثل القانون الدولي الخاص البولوني الصادر سنة 
 "يخضع سقوط الحقوق بالتقادم للقانون ذاته الذي يحكمها من حيث الموضوع".

ومع ذلك فإن هناك اتجاهات أخرى باتت مهجورة اآلن: فهناك من يرى أن القانون الواجب التطبيق على التقادم هو قانون جنسية الدائن،  -
ن محل تنفيذ اًللتزام. راجع هذه اآلراء مشاراا إليها لدى: عكاشة عبد العال، تنازع القوانين في األوراق وهناك من يرى إخضاع التقادم لقانو 

 .126التجارية، مرجع سابق، ص 
نما تذهب تلك الحماية إلى من يستحقها، وه3)  و( بحسبان أن التقادم هو جزاء يفرضه القانون على الدائن المهمل، فهو غير جدير بالحماية، وا 

رض تركز عناصر الذمة المالية للمدين. أحمد عبد الكريم سالمة، بالمدين، وهو يحمي حسب أحكام قانون موطنه، وفي ذلك الموطن يفت
 .3345التنازع، مرجع سابق، ص قاعدة علم 

FrancoisHage-chahine , Les conflits dans l'espace et dans le temps matiere de prescription Paris 1977.no. 
287, P. 188 et 189.  
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أخيراا نتناول و حقوق الدائنين بصفة عامة. ونعرض في المطلب الثاني نطاق تطبيق القانون الذي يحكم التقادم. 
 بيان القانون الذي يحكم التقادم الصرفي.

 المطلب األول
 القانون الذي يحكم حقوق الدائنية بصفة عامة

مسائل التقادم المسقط من األمور المختلف عليها في فقه القانون  ىتحديد القانون الواجب التطبيق عل
ن القاضي، اآلراء بين تطبيق قانو  باينتصرفي حيث تمجال التقادم ال ىالخاص، وقد انتقل هذا الخالف إل الدولي

آثار اًللتزام وهذا الرأي األخير هو  ىاإلصدار. والقانون الذي يسري عل وقانون موطن المدين، وقانون محل
 .(1)السائد

مسألة  ىلم تشيرا إل 3113-3110جنيف لسنة أن اتفاقيتي  ىهمنا في هذا الصدد هو اإلشارة إلوما ي
 التقادم.تطبيق فيما يتعلق بأحكام تحديد القانون الواجب ال

أحكام  –ورة إدخال هذه المسائل المذك ىتولوا شرح هاتين اًلتفاقيتين إل ولكن اتجهت جهود الفقهاء الذين
ا –السقوط والتقادم  ذلك ل في نطاق بعض المواد، فاعتبروها من األمور المتعلقة بآثار اًللتزام وأخضعوها تبعا

( من 5والمقابلة للمادة ) (2)( من اًلتفاقية الخاصة بالكمبيالة والسند لألمر4لقاعدة األسناد الواردة في المادة )
( من اًلتفاقية الخاصة 5. ولكنهم اعتبروا مدة التقادم من المسائل التي تشملها المادة )(3)اًلتفاقية الخاصة بالشيك

التي تخضع  3113( من اًلتفاقية الخاصة بالشيك لسنة7والمقابلة للمادة ) 3110 بالكمبيالة والسند لألمر لسنة
سة وتنص المادة الخام .(4)كل الموقعين"  ىاستعمال دعوى الرجوع بالنسبة إل لقانون محل إنشاء السند "مواعيد

أنه "يخضع تحديد مهمل استعمال دعوى الرجوع بالنسبة لجميع الموقعين  ىعل 3110من اتفاقية جنيف لسنة 
 لقانون المكان الذي أنشئ فيه".

أنه "يخضع تحديد مهل  ىعل 3113جنيف الخاصة بالشيك لسنة وتنص المادة السادسة من اتفاقية 
 .استعمال دعوي الرجوع بالنسبة لجميع الموقعين لقانون المكان الذي أنشئ فيه الشيك"

 هذا فيما يتعلق بموقف اتفاقيتي جنيف، فماذا عن موقف القانون الفلسطيني والقوانين المقارنة من ذلك.

 :ثمة عدة آراء في هذا الشأن، نعرض لها مبينين الرأي الراجح وأسبابه 

 

                                                                 

 .3364األوراق التحارية، مرجع سابق، ص  -محسن شفيق، القانون التجاري المصري (1)
والتي تنص على: "تخضع آثار التزامات قابل سند السحب ومحرر السند لألمر لقانون المكان الذي تكون فيه هذه األسناد مستحقة الوفاء.  (2)

 وتخضع اآلثار عن تواقيع الملتزمين اآلخرين في سند السحب والسند لألمر لقانون الدولة التي ُأعطيت هذه التواقيع في إقليمها".
 ُتخضع آثار اًللتزامات الناتجة عن الشيك لقانون الدولة التي أنشئت فيها هذه اًللتزامات. (5المادة )(3)

(4) Henri Arminjon, Précis de Droit international privé commercial, op. cit, 486. 
- Lescot, (P.) et Roblot (R.), Les effets de commerce, Lettre de change, billets à ordre,op. cit, p. 1120.. 

 .3367األوراق التجارية، مرجع سابق، -محسن شفيق، القانون التجاري المصري -



 

111 
 

 ( إخضاع التقادم لقانون القاضي:1)
يتجه أنصار هذا الرأي إلى إخضاع التقادم لقانون المحكمة المرفوعة إليها الدعوى، أي قانون القاضي، 

 على اعتبار أن التقادم من مسائل اإلجراءات، واستناداا ًلعتبارات أخرى، هي على النحو التالي: 
ا. وفي إطار ب تبريرهالغاية من التقادم هي إبعاد المطالبات التي تكتنفها الشكوك أو تلك التي يصع -3

 ذلك تكون غاية التقادم وثيقة الصلة بُحسن أداء العدالة في الدولة، فيخضع من ثُم لقانون القاضي.
بما أن التقادم يهدف إلى تعزيز المراكز المكتسبة، فإن اعتبارات الضمان العام تحتم إخضاعه لقانون  -2

 .(1)م في دولة القاضي هي التي تفرض هذا الحلالقاضي. بمعنى آخر، ثمة اعتبارات متعلقة بالنظام العا
 .(2)ضي باعتباره من مسائل اإلجراءاتوكما بينا، فإن بعض التشريعات ُتخضع التقادم لقانون القا

 ومع ذلك، فإن هذا الرأي منتقد من أوجه عدة: 
تصال ى اذلك أنه من العسير إضفاء الطابع اإلجرائي المحض على التقادم. فالمالحظ أن التقادم عل -

 وثيق بموضوع الحق ذاته.
خضاعه لقانون القاضي تبعاا لذلك، قد يؤدي إلى نتائج  - بل إن اعتبار التقادم من مسائل اإلجراءات، وا 

 غير مقبولة أبرزها: 
إخضاع التقادم لقانون القاضي يخلق فرصة للتحايل والغش من قِّبل الدائن من خالل تخيره للمحكمة التي  -أ

 لحه لرفع دعواه أمامها.يكون قانونها في صا
ومن جانب آخر، فإن في تطبيق قانون القاضي مفاجأة للدائن الذي لم يتوقع تقادم حقه وفقاا لقانون   -ب

مة أن يعلم مسبقاا بالمحك –أحياناا  –المحكمة التي رفع النزاع أمامها. ذلك أنه من العسير على الدائن 
 .(3)على غير ما كان يتوقع الدائن المختصة بحكم النزاع، كما لو غير المدين موطنه

 ( إخضاع التقادم لقانون موطن المدين:3)
 إلى أمرين:  –في إخضاعهم التقادم لقانون موطن المدين  –يستند أنصار هذا الرأي 

الحكمة من إخضاع التقادم لقانون موطن المدين، هي حماية المدين وهو ما يتمشى مع قاعدة خضوع  -أ
 . (4)المدينالدين لقانون موطن 

                                                                 

 .122( عكاشة عبد العال، تنازع القوانين في األوراق التجارية، مرجع سابق، ص1)
( من هذا القانون فإن القانون الواجب التطبيق 1541ووفقاا للمادة )3113( مثال ذلك قانون وًلية لويزيانا المتعلق بتنازع القوانين والصادر سنة 2)

ي ف على التقادم المسقط هو قانون القاضي، أي قانون وًلية لويزيانا. انظر هذه القوانين مشار إليها لدى: أشرفا وفا محمد، تنازع القوانين
 .326، ص2007(، دار النهضة العربية، القاهرة، 3مجال التقادم، ط)

 .165عبد العال، حفيظة السيد الحداد، مرجع سابق، ص ( هشام صادق، عكاشة 3)
 (4) Cass. Civ, 9 javier 1934, Recueil Dalloz, 1934.p. 22. 
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بما أن موضوع التقادم هو انقضاء حق الدائنية، لذا يجب إخضاعه لقانون موطن المدين باعتبار أن  -ب
 .(1)في هذا المكان يتركز هذا الحق

 وقد انُتقد هذا الرأي ألنه: 
ع ميعاداا ضوسيلة ًلختيار القانون الذي ي –هذا األخير  –يفتح باب التحايل من قِّبل المدين، إذ لن يعدم  أوًَّل:

للتقادم في صالحه، وذلك من خالل سعيه الحثيث لكسب موطن في البلد الذي يعرف مقدماا أن قانونه يضع 
 أقصر ميعاد للتقادم. ثم إن هذا الرأي: 

أساساا لتحديد القانون الذي يحكم التقادم دون اًللتفات لسائر  –وحدها  –يجعل من فكرة حماية المدين  ثانيًا:
 األخرى. وهذا الرأي: اًلعتبارات 

قاصر عن غايته، ذلك أنه لو سلمنا جدًلا بأن وظيفة التقادم الجوهرية هي حماية المدين، فإن ذلك ًل ثالثًا: 
 . (2)يعني بالضرورة أن قانون موطن المدين هو الذي يوفر له الحماية

لمتصور ًللتزام ذاته. فمن افقد يوفر له ذلك قانون آخر، كقانون جنسية المدين، أو القانون الذي يحكم ا
أن يكون قانون موطن المدين متضمناا لمدة وألسباب وقف وانقطاع تفوق طوًلا وعدداا واتساعاا تلك  –عمالا  –

. لذا فإن قانون موطن المدين يكون أكثر إساءة (3)التي يتضمنها قانون آخر، كالقانون الذي يحكم اًللتزام ذاته
 لمركزه من غيره. 

وأخيراا، فإن هذا الرأي تترتب عليه نتائج غير مقبولة من الناحية العملية أهمها أن إخضاع التقادم لقانون 
موطن المدين قد ينطوي على مفاجأة للدائن غير عادلة، وذلك إذا غير المدين موطنه بعد نشوء اًللتزام إلى 

 . (4)انون الذي يحكم اًللتزام ذاتهدولة يضع قانونها مدة تقادم أقصر من تلك التي يقررها هذا الق
 
 
 

                                                                 

ومن التطبيقات القضائية لتطبيق قانون القاضي في القضاء األمريكي: نذكر الحكم الصادر من المحكمة العليا في وًلية هامشير الجديدة  -
(New Hampshire سنة )انظر لهذا الحكم مشار إليه لدى: أشرف وفا محمد، تنازع القوانين في مجال التقادم، مرجع سابق، 3122 .

 وما بعدها.313ص
 .471عز الدين عبد هللا، مرجع سابق، ( 1)
، الجامعة األردنية، اجستير( عائدة محمد شكري نعيم العامودي، تنازع القوانين في األوراق التجارية وفقاا ًلتفاقية جنيف دراسة مقارنة، رسالة م2)

 .312، ص  3115عمان، 
 .113( عكاشة عبد العال، تنازع القوانين في األوراق التجارية، مرجع سابق، ص3)
أشرف وفا محمد، تنازع القوانين في مجال التقادم، مرجع  .165( هشام صادق، عكاشة عبد العال، حفيظة السيد الحداد، مرجع سابق، ص 4)

 .321سابق، ص
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 ( إخضاع التقادم للقانون الذي يحكم اَّللتزام ذاته:2) 
إلى إخضاع التقادم للقانون الذي يحكم موضوع اًللتزام ذاته،  (2)والقضاء(1)يذهب الرأي السائد لدى الفقه

الحقيقي  فهذا ما يتفق مع الهدف على اعتبار أن هذا القانون أكثر اتصاًلا بالحق أو المركز القانوني محل النزاع.
 للتقادم كنظام قانوني، وهو ينظم حقوق والتزامات أطراف العقد، من حيث نطاقها ومداها. 

ن هذا الحل يؤدي إلى شيوع روح الطمأنينة واًلستقرار لدى أطراف العقد، إذ سيكونون على فضالا عن أ
 .(3)علم بالمدة التي تنقضي خاللها التزاماتهم
، وهو ما أخذت به صراحة مجموعة القانون الدولي الخاص المجرى (4)وهذا الحل طبقه القضاء اللبناني

ه(، ومجموعة القانون الدولي الخاص التركي  30/3)م  3120(، واتفاقية روما لعام 10/4)م  3161لعام 
( منها على أن "يخضع التقادم للقانون الذي يحكم موضوع التصرف أو 6التي نصت المادة ) 3122لعام 

(، التي نصت على "يسري على 2011في المادة ) 3124الرابطة القانونية"، والقانون المدني البيروني لسنة 
للدعاوى الشخصية القانون واجب التطبيق على اًللتزام الذي سينقضي"، والقانون المدني    التقادم المسقط
، وأخيراا في 3175وكذلك القانون الدولي الخاص البولوني الصادر سنة  (.12/4)م  3127األلماني لعام 

 .(5)3114يناير والذي دخل التنفيذ في األول من 3112القانون الخاص بمقاطعة الكيبيك الكندية الصادر سنة 
، (6)ومقتضى هذا الرأي أن القانون الذي يحكم تقادم الحق في مادة اًللتزامات هو قانون العقد إذا كان الدين تعاقدياا 

ويخضع الحق العيني لقانون موقع  ،(7)وقانون محل الفعل الضار أو الفعل النافع إذا كان الدين غير تعاقدي

                                                                 

القضائي  اًلختصاص –تنازع اًلختصاص القانوني  –مركز األجانب  –( عصام الدين القصبي، القانون الدولي الخاص المصري الجنسية 1)
(، 3. هشام صادق، تنازع اًلختصاص القضائي الدولي، ط)262(، دار النسر الذهبي للطباعة، القاهرة، مرجع سابق، ص 3الدولي، ط)

. ويجدر األخذ بهذا الرأي في فلسطين، حيث ُتبنى فكرة التقادم على اعتبارات 230، ص 2002اإلسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، 
 .أقوى صلة بموضوع الحق

حيث قضت محكمة النقض الفرنسية  3163وسنة  3170ما استقر عليه قضاء محكمة النقض الفرنسية في حكميها الصادرين سنة  (  وهو2)
د، مبأن القانون الواجب التطبيق على تقادم اًللتزام هو القانون الذي يحكم هذا اًللتزام. انظر تلك األحكام مشار إليها لدى: أشرف وفا مح

 .200جال التقادم، مرجع سابق، ص تنازع القوانين في م
 .3345( أحمد عبد الكريم سالمة، علم قاعدة التنازع، مرجع سابق، ص 3)
. 547. مجلة القضاء المختلط، ص 3143يناير  6. استئناف مختلط، 3112يوليه  26. تمييز لبناني 3171يوليه  25( استئناف بيروت، 4)

 .111قوانين في األوراق التجارية، مرجع سابق، ص مشار إليها لدى: عكاشة عبد العال، تنازع ال
 .311( أشرف وفا محمد، تنازع القوانين في مجال التقادم، مرجع سابق، ص 5)
والذي قضت فيه بتطبيق قانون العقد على التقادم، كما رفضت طلب المدين الذي  3165( من قبيل ذلك حكم المحكمة العليا الفرنسية سنة 6)

وع عدم تطبيقه لقانون موطن المدين الذي يمنح حماية أفضل لهذا األخير. انظر ذلك الحكم وغيره لدى: أشرف وفا عاب على حكم الموض
 .203محمد، تنازع القوانين في مجال التقادم، مرجع سابق، ص 

لتقادم المسقط لاللتزام يخضع من أن: " ا 7/2/3121( من قبيل ذلك أيضاا ما أكدت عليه محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر بتاريخ 7)
اف باريس نللقانون الذي يجكم هذا اًللتزام ذاته" وقد تأكد مبدأ إسناد التقادم المسقط إلى القانون الذي يحكم اًللتزام ذاته من قبل محكمة استئ
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وتقادم دعاوى البطالن والفسخ يحكمها القانون الذي يحكم التصرف  .(1)كسبالمال شأنه في ذلك شأن التقادم الم
وتخضع مواعيد السقوط للقانون الذي يحكم موضوع  الذي خولفت شروطه، أي قانون التصرف المطعون عليه.

 العالقة القانونية محل النزاع.
 –ن َثم م –القاضي فيحكمها أما مواعيد اإلجراءات فإنها تتصل بعملية سير الخصومة المنظورة أمام  

والتي  2032( من القانون المدني الفلسطيني لسنة 10وبالتالي تخضع لنص المادة ). (2)قانون هذا القاضي
تنص على:" يسري قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى أو تباشر فيها اًلجراءات على قواعد اًلختصاص 

جراءات التقاضي".  وا 
وقانون القاضي يحدد مرحلة الدعوى التي يجوز فيها الدفع بالتقادم، ما إذا كان القاضي يستطيع أن 

. كذلك فإن بعض التشريعات تسمح للحامل الذي سقط حقه باإلهمال أو (3)يحكم بالتقادم من تلقاء نفسه أم ًل
مة اختالف ع " اًلثراء بال سبب"، وثبمرور الزمن الرجوع على بعض الملتزمين في الكمبيالة بدعوى الفعل الناف

بين التشريعات في شأن الملتزمين الذين يحق للحامل الرجوع عليهم بهذه الدعوى، هل يجوز للحامل الرجوع 
على الملتزمين بالكمبيالة أم على البعض منهم؟ وهنا يثور التساؤل حول القانون الواجب التطبيق عليها، فما هو 

 لدعوى؟القانون الذي يحكم هذه ا
يذهب الفقه الراجح إلى وجوب تطبيق القانون الذي يسري على آثار التزام الموقع الذي يخاصمه الحامل، 
" فهذا القانون يحدد ما إذا كان يحق للحامل اًلدعاء على أساس اًلثراء بال سبب، وما هى الشروط الواجب 

ذا كانت توافرها في الدعوى وموضوعها، ومن توجه إليه وما إذا كانت من  دعاوى الصرف أم دعوى عادية، وا 
. وقد اخضعها القانون الكويتي الخاص بتنظيم العالقات ذات العنصر اًلجنبي لقانون 4تخضع لتقادم خاص بها"

( على" يسري على اًللتزامات الناشئة عن اًلثراء بال سبب ودفع 76محل اصدار الكمبيالة، حيث نصت المادة )
ن البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ لاللتزام ". والفعل المنشئ للواقعة محل اًللتزام غير مستحق والفضالة قانو 

 هنا المقصود فيه اًللتزام السابق بين الساحب والمستفيد والذي هو في الغالب قانون محل اصدار الكمبيالة.
تعين على عيا يذلك في القانون المدني الفلسطيني. اًلمر الذي يعتبر قصورا تشري ترد معالجةولم  

نص مشابه لما أخذ به المشرع الكويتي على  (5)المشرع الفلسطيني تداركه، وهنا اقترح جانب من الفقه الفلسطيني

                                                                 

قوانين في مجال التقادم، مرجع . أنظر تلك األحكام مشار إليه لدى: أشرف وفا محمد، تنازع ال1/1/3114وذلك في حكمها الصادر بتاريخ 
 . 102سابق، ص 

 .232( هشام صادق، تنازع اًلختصاص القضائي الدولي، مرجع سابق، ص 1)
 وما بعدها.  614( عز الدين عبد هللا، مرجع سابق، ص 2)
 .113عكاشة عبد العال، تنازع القوانين في اًلوراق التجارية، مرجع سابق، ص  3
فيما يتعلق باإلثراء بال سبب في القانون المدني الفلسطيني  20232إلى  200. وانظر المواد من 334ص ادوار عيد، مرجع سابق،  4

 .2032لسنة 
 .227، ص 2003(، دار الشروق، نابلس، 3أمين دواس، تنزع القوانين في فلسطين، ط) 5
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النحو التالي:" يسري على اًللتزامات الناشئة عن اًلثراء بال سبب ودفع غير مستحق والفضالة قانون البلد الذي 
كان اًلثراء بال سبب ناتجا عن تنفيذ عالقة قانونية يخضع للقانون الذي وقع فيه الفعل لاللتزام، ومع ذلك إذا 

 يحكم العالقة".
هذا ويدخل التقادم المكسب في نطاق تطبيق قانون موقع المال باعتباره من وسائل كسب الحقوق 

 .(1)العينية، وبالتالي يكون قانون موقع المال هو الواجب التطبيق
ت موضوعية هي التي أدت إلى سيادة اًلتجاه القائل بإخضاع التقادم خالصة القول، أن ثمة اعتبارا

 ، ما هو نطاق تطبيق هذا القانون؟للقانون الذي يحكم اًللتزام ذاته. لكن السؤال الذي يطرح نفسه
 المطلب الثاني

 نطاق تطبيق القانون الذي يحكم التقادم
ع لهذا موضوع اًللتزام، فإنه يرج علىالتطبيق  الواجب القانون  إذا ما سلمنا بأن القانون الذي يحكم التقادم هو

 القانون لمعرفة شروط التقادم وآثاره والمدة التي ينقضي بها الحق.
أضف إلى ذلك أن القانون الواجب التطبيق على التقادم هو المرجع لتحديد الميعاد الذي يبدأ منه التقادم، 

على أن تحديد مدى صحة األعمال التي ينقطع  ث هذا األثر.والحاًلت التي ينقطع فيها، واألعمال التي ُتحد
بها التقادم مسألة تخضع للقانون الذي يحكم هذه األعمال. فلو تعلق األمر برفع دعوى قضائية للمطالبة بالحق، 

. حيث يرجع لتقدير صحة هذه األعمال وفعاليتها في (2)أو بإقرار بالدين بوصفها من أسباب انقطاع التقادم
ث هذا األثر إلى القانون الذي يحكم كل عمل من هذه األعمال، وهو قانون القاضي بالنسبة للسبب األول، إحدا

 . (3)وقانون اإلرادة بالنسبة للسبب الثاني
كما أن القانون الذي يحكم اًللتزام ذاته، هو الذي يحدد أثر اًلتفاقات المعدلة ألحكامه، فيظهر ما إذا 

لك التي مدة يتم فيها التقادم غير ت ىتفاق علل ثبوت الحق فيه وحكم اًلالتقادم قب كان من الجائز النزول عن
 عينها القانون.

وأخيراا يرجع لهذا القانون لتحديد أسباب الوقف، فهو المرجع لمعرفة ما إذا كان التقادم الذي تزيد مدته على خمس 
نائب  محكوم عليه بعقوبة جنائية إذا لم يكن لهسنوات يسري في حق من ًل تتوافر فيه األهلية أو الغائب أو ال

                                                                 

 .303( أشرف وفا محمد، تنازع القوانين في مجال التقادم، مرجع سابق، ص1)
 ( من القانون المدني المصري.121( من القانون المدني الفلسطيني وتقابلها المادة )423المادة ) ( انظر2)
حيث قضت المحكمة بأنه "إذا تعلق األمر  Agostiniتعليق  571ص  -D. S. 3123. 3123يونيه  Pua( راجع مع ذلك حكم محكمة 3)

ع ا وطبيعة ونطاق األعمال التي يقف بها التقادم أو ينقطع يجب تقديرها بالرجو بدعوى مرفوعة أمام القضاء الفرنسي فإن فكرة التقادم ذاته
 .114للقانون الفرنسي". مشار إلى ذلك لدى: عكاشة عبد العال، تنازع القوانين في األوراق التجارية، مرجع سابق، ص 
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قادم فيما عدا بيانه للتولم يعالج قانون التجارة الفلسطيني تلك المسألة  .(1)قانوناا أم ًل يسري هذا التقادم يمثله
 .(2)الناشئ عن الكمبيالة تجاه قابلها وأنها تتقادم بمضي ثالث سنوات من تاريخ اًلستحقاق

 المطلب الثالث
 تقادم الورقة التجاريةالقانون الذي يحكم 

ه الفقه الذي قال ب –إخضاع التقادم للقانون الذي يحكم اًللتزام ذاته –نتساءل، هل يمكن تعدية الرأي 
الغالب في فرنسا ومصر إلى نطاق األوراق التجارية، على اعتبار أن هذا الحكم عام وأن ًل خصوصية لألوراق 

 ى هذه القاعدة؟ية تجعلها تخرج علالتجار 
ذهب ع عن مأم يجب أن ُيدافَ  –رغم تكريسه لمذهب التعدد –بعبارة أخرى، هل يطبق الحل المتقدم

 الوحدة في هذا الصدد؟
 في الواقع أن األمر فيه اختالف: 

إلى تطبيق القاعدة العامة التي بمقتضاها يخضع التقادم  (4)ومصر (3)يتجه الفقه الغالب في فرنسا
للقانون الذي يحكم اًللتزام ذاته. أي أنه يطبق في هذه الحالة القانون الذي يسري على آثار التزام كل مدين على 
 حدة. وهو في فلسطين قانون اإلرادة، أو قانون الموطن المشترك، أو قانون محل اًللتزام بحسب األحوال طبقاا 

. ومقتضى هذا الرأي أن يتم األخذ بمذهب التعدد مع ما يترتب عليه الفلسطيني ( من القانون المدني25للمادة )
من قبول مواعيد للتقادم تختلف من التزام آلخر من اًللتزامات الواردة في الورقة، تبعاا للقانون الذي يحكم كل 

 التزام على حدة. 
تائج غير مقبولة، باعتراف أنصار مذهب التعدد أنفسهم. إذ أن أن هذا الحل يرتب ن (5)ويرى البعض

تطبيق هذا الرأي يعني قبول مواعيد تقادم قد تكون مختلفة من التزام آلخر من اًللتزامات الواردة في الورقة 
 كل التزام. ىبحسب القانون الواجب التطبيق عل التجارية، وذلك

                                                                 

 لقانون المدني المصري.( من ا122/2( من القانون المدني الفلسطيني، وتقابلها )المادة 420/2( المادة )1)
 .2034( من قانون التجارة الفلسطيني لسنة 416المادة ) 2

(3)  Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercial, op. Cit, no.664. 

واجبة  فاقياتهذه االتويذهب جانب كبير من الفقه الفرنسي إلى إعمال هذا الحل حتى بعد اتفاقيات جنيف في الفرض الذي ال تكون فيه أحكام  -
 التطبيق.

- Lescot, (P.) et Roblot (R.), Les effets de commerce , Lettre de change, billets à ordre ,op. cit, p623.  

. هشام صادق، تنازع القوانين، مرجع سابق، ص 3365التجارية، مرجع سابق، ص  األوراق -( محسن شفيق، القانون التجاري المصري4)
؛ وفي ذلك يقول سيادته: "ونحن ًل نشكك في سالمة إخضاع التقادم للقانون الذي يسري في شأن الموضوع، وهو في حالتنا إلى 241

لقانون " إذا أخذنا بمبدأ التعدد لوجب القول بإخضاع التقادم لتطبيق القانون الذي يحكم الحق أو اًللتزام المدعي بتقادمه"، ويضيف سيادته 
 ( مدني مصري". 31/3الذي يحكم آثار التزام كل مدين على حدة، وهو قانون اإلرادة أو القوانين األخرى التي أشارت إليها المادة )

 .331عيد، مرجع سابق، ص  . ادوار111عكاشة عبد العال، تنازع القوانين في األوراق التجارية، مرجع سابق، ص 5
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 قانون التجارة الفلسطيني:"( من 416تقضي به المادة )ويدل على صواب هذا الرأي ما 
 تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثالث سنوات من تاريخ اًلستحقاق.  -3
وتتقادم دعاوى الحامل قِّبل المظهرين وقِّبل الساحب بمضي سنة من تاريخ اًلحتجاج المحرر في  -2

 اق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بال مصاريف. الميعاد القانوني أو من تاريخ اًلستحق
وتتقادم دعاوى المظهرين قِّبل بعضهم البعض وقِّبل الساحب بمضي ستة أشهر من اليوم الذي أوفى  -1

 فيه الُمظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه".
 رية؟الصرفي في الورقة التجاقادم في ضوء ذلك، حق لنا أن نتساءل عن ماهية القانون الذي يحكم الت

ذهب جانب من الفقه إلى وجوب تطبيق قانون واحد يحكم التقادم الصرفي في الورقة التجارية، وهو 
 قانون محل الوفاء باعتباره قانون الصك الذي تندمج فيه كافة اًللتزامات التي يمكن أن يلحقها التقادم.

إلى خضوع التقادم الصرفي  -الفرنسيده القضاء ويسان - (1)في حين يذهب الفقه الغالب في فرنسا
( من اتفاقية جنيف لسنة 5. وهذا الحل ينسجم مع نص المادة )(2)لقانون واحد هو قانون محل إصدار الصك

، أن مدة التقادم من المسائل التي تخضع لقانون محل إنشاء 3113( من اتفاقية جنيف لسنة 7والمادة ) 3110
 "لمواعيد استعمال دعوى الرجوع إزاء كل الموقعين". الصك الذي يسري بالنسبة

في ضوء ما تقدم فإن قانون محل إصدار الصك هو الذي يحدد مدة التقادم وأسباب الوقف واًلنقطاع. 
( من 10إعماًلا لنص المادة ) ،ومع ذلك فإن قانون القاضي هو الذي يسري بالنسبة للنظام اإلجرائي للتقادم

( من القانون المدني المصري، فيحدد المرحلة من الدعوى التي 22طيني، وتقابلها المادة )القانون المدني الفلس
وفي معرض  .(3)يجوز فيها الدفع بالتقادم، وما إذا كان القاضي يستطيع أن يحكم بالتقادم من تلقاء نفسه أم ًل

التقادم  الواجب التطبيق علىتقدير الفقه لهذه اًلتجاهات، يذهب البعض، إلى أن الحل األمثل بشأن القانون 
الصرفي، يتمثل في التمييز بين المسائل التي تتصل بآثار اًللتزام، وتلك المتعلقة بطبيعة التقادم واإلجراءات 

 الخاصة به. 
والحقيقة، أن المسائل المتعلقة بالتقادم الصرفي متنوعة، وتتميز من حيث الحل الذي يطبق عليها في حال 

 المسائل التي تتصل بآثار اًللتزام، كمدة مرور الزمن، وتحديد بدء سريانه، وأسباب األولى:فئتين:  تنازع القوانين إلى
ًل فقانون محل نشوء هذا اًللتزام، وفي  انقطاعه أو إيقافه، وُيرجع بشأنها إلى القانون المتفق عليه بين طرفي اًللتزام، وا 

                                                                 
 (1) Henri Arminjon, Précis de Droit international privé commercial, op. Cit, p. 206. 

- Lescot, (P.) et Roblot (R.), Les effets de commerce, Lettre de change, billets à ordrem, op. Cit, no. 1120. 

 .116. مشار إليه لدى: عكاشة عبد العال، مرجع سابق، ص 272، ص 3241سيرى، . 3242أغسطس  32( استئناف الجزائر، 2)
ية، ب( لمزيد من التفصيل حول هذه المسائل بصفة عامة. راجع: عكاشة عبد العال، اإلجراءات المدنية والتجارية الدولية وتنفيذ األحكام األجن3)

 .112دها. عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمن، مرجع سابق، ص وما بع 224، ص 2002(، الفتح للطباعة والنشر، القاهرة، 3ط)
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أ ي يحكم مرور الزمن هو بالنسبة لكل مدين، قانون البلد الذي نشذلك قضت محكمة التمييز اللبنانية "بأن القانون الذ
 .(1)فيه التزامه"

المسائل المتعلقة بطبيعة مرور الزمن، وبالتحديد ما إذا كان يقوم على قرينة الوفاء، أم استقرار  والثانية:
، وكذلك المسائل المتعلقة باإلجراءات الخاصة بمرور الزمن، كالوقت الذي يجوز فيه أن يُدلي به أثناء (2)المعامالت

الدعوى وكيفية التمسك به، وهل يجوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه؟ إن هذه المسائل، إذ تتعلق في أساسها بإجراءات 
.وفي ذلك يؤكد جانب من الفقه (3)تي ُيرفع النزاع أمام محاكمهاالنزاع أو بقواعد اإلثبات، ُيطبق بشأنها قانون الدولة ال

المصري على أن مسألة تحديد مرحلة الدعوى التي يجوز فيها الدفع بالتقادم، وكذلك مدى حق القاضي في الحكم 
 ويالحظ أن بعض .(4)بالتقادم من تلقاء نفسه، مسألة تخضع بداهة لقانون القاضي بوصفها من مسائل اإلجراءات

التشريعات يجيز للحامل الذي سقط حقه باإلهمال أو بمرور الزمن الرجوع على بعض الملتزمين في السند بدعوى 
اإلثراء بال سبب، ولكن ثمة تبايناا بين هذه التشريعات بشأن تعيين الملتزمين الذي يجوز للحامل الرجوع عليهم بهذه 

 الدعوى.
وع تشريع األلماني والتشريع السويسري، ومنها ما يتيح الرجفمنها ما يقر الرجوع على الساحب وهذه، كال

. وهناك تشريعات ًل تجيز (5)على جميع الملتزمين كالُمظهرين والمتدخلين، كالتشريع اإليطالي والتشريع السويدي

                                                                 

. مشار إليه لدى: إدوار عيد، مرجع سابق، ص 35، رقم 117(، ص 3، مجموعة اًلجتهاد المختلط، ج )21/2/3127( تمييز لبناني 1)
331. 

عتبرت التقادم المنصوص عليه في تلك ، حيث ا 2000( من تقنيين قانون التجارة الفرنسي لسنة 533/63)  وهو ما نصت عليه المادة( 2)
هو و المادة هو قرينة على الوفاء غير قابلة ًلثبات العكس بالشهادات البسيطة والقرائن الواقعية، ولكنه يبطل الوفاء باإلعتراف وباليمين. 

 (.361بمقتضي المادة ) 3115ما كان عليه الحال في ظل التقنيين الفرنسي لسنة 
- Cass.com. 23 novembre 1970, Dalloz, 1971, p. 396. 

 ن وفي ظل القانون التجاري القديم كان التقادم الصرفي يقوم على أساس افتراض براءة ذمة المدين بدين صرفي واعتبار انقضاء هذه المدة بدو  -
مجموعة أحكام محكمة ق،  73لسنة  140في الطعن رقم  31/33/3112مطالبة قرينة قانونية على وفائه باًللتزام الصرفي. نقض 

فنري أن التقادم ًل ينبني على قرينة الوفاء، وا نما ينبني على  3111. أما في ظل قانون التجارة لسنة 750، ص 2، ج41النقض، س
استقرار المعامالت ووجوب درء العنت واإلرهاق عن المدين. وهو ما يعني أن المشرع قد صرف النظر عن إقامة التقادم الصرفي على 

ة الوفاء استعماًلا للرخصة التي منحها قانون جنيف الموحد للتشريعات الوطنية بأن تضيف إلى أحكام التقادم الصرفي ما تراه متفقاا قرين
مع قوانينها، وهو ذات الرأي الذي أخذت به محكمة النقض المصرية في حكم حديث لها، حيث قضت بأنه: ًل محل لما يثيره البنك 

تقادم يقوم على قرينة الوفاء مما ًل يجوز معه للطاعنين التمسك به بعد أن صدر منهما ما يستخلص منه عدم المطعون ضده من أن ال
المادة  لم يتضمن نصاا شبيهاا بالنص الوارد بعجز –المطبق عل تقادم الدعوي الحالية  –وفائهما بالدين، ذلك بأن قانون التجارة الجديد 

 ق) غير منشور(، مركز الشرق األوسط. 65لسنة  35126في الطعن رقم  24/4/2006ض من قانون التجارة الملغي " نق 314
 .331( إدوار عيد، مرجع سابق، ص 3)
 .241. هشام صادق، تنازع القوانين، مرجع سابق، ص 3365األوراق التجارية، مرجع سابق، -( محسن شفيق، القانون التجاري المصري4)
علي حميد عبد الرضا، تنازع القوانين في األوراق التجارية دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة، جامعة بغداد،  .334( إدوار عيد، مرجع سابقن ص 5)

 .212، ص2005بغداد، 
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الرجوع بدعوى اإلثراء، بل تقر للحامل حق الرجوع على المدين األصلي وعلى الساحب الذي لم يقوم مقابل 
 د؟د. فعند قيام التنازع، ما هو القانون الذي يجب تطبيقه في هذا الص(1)فاء بدعوى الصرف إلى أنتسقط بالتقادمالو 

يذهب الرأي الراجح إلى وجوب تطبيق القانون الذي يسري على آثار التزام الموق ع الذي يخاصمه 
الحامل. فهذا القانون يحدد ما إذا كان يحق للحامل اًلدعاء على أساس اإلثراء بال سبب، وما هي شروط هذه 

ذا كانت تخضع الدعوى وموضوعها، ومن توجه إليه، وما إذا كانت من دعاوى الصرف أم دعوى عاد ية، وا 
 .(2)لتقادم خاص بها

وتخضع دعوى اإلثراء بال سبب بعد ذلك لقانون الدولة التي وقع فيها الفعل المنشئ لاللتزام )القانون 
 ( من القانون المدني الفلسطيني.23/3، وفقاا لقاعدة اإلسناد الواردة في المادة )(3)المحلي(
 الخاتمة:

عجز قواعد اإلسناد الواردة في القانون المدني الفلسطيني عن حكم  تبين لنا عبر ثنايا هذا البحث
 التصرفات القانونية بصفة عامة عن أن تقدم الحلول المالئمة بشأن الكمبيالة.

 كما أن النصوص الواردة في قانون التجارة الفلسطيني غير كافية في هذا الصدد.
 بينها فيما يلي:في ضوء ذلك توصلنا إلى جملة من النتائج والتوصيات ن

 أوًَّل: النتائج:

 محل قانون ل ُيرجع للوفاء، التجارية الورقة تقديم بإهمال األمر تعلقبينا عدم صواب التفرقة إذا  -3
ذااإلهمال على المترتب الجزاء لتعيين الوفاء  جاجاًلحت عمل ميعاد إهمال بجزاء األمر تعلق ، وا 

 .ريةالتجا الورقة إنشاء محل لقانون  الدعوى إقامة مواعيد إهمال وجزاء عمله، محل لقانون  فيخضع
 اإلنجليزي القانون  فيوجدنا  الحامل، وواجبات حقوق  على القاهرة القوة تأثيرأوضحنا فيما يتعلق ب -2

 أو التقديم واعيدم في التأثير تبرر القاهرة القوة أن الفلسطيني والشيكات البوالس وقانون  واألمريكي
 إلجراءاتبا القيام –القاهرة القوة هذه زوال أثر على–الحامل على تفرض أنها البروتستو،إًل عمل

                                                                 

( كالتشريع اإلنجليزي حيث ًل توجد تدابير خاصة تتعلق باألوراق التجارية. إذ أن مدة المهلة هي ستة أشهر، والتقادم ينهي كل دعوي ضد 1)
الجزء الثاني  -ر. روبلو، فيليب ديلبيك، ميشال جرمان، ترجمة علي مقلد،المطول في القانون التجاري -ريبير -رفيين. جالمدينين الص

(، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 3األصول الجماعية، ط) –العقود التجارية  -المصارف والبورصات –األسناد التجارية 
 .131ص   2033بيروت، 

(2) Henri Arminjon , Précis de Droit international privé commercial, op. cit , p. 206. 
- Lescot, (P.) et Roblot (R.), Les effets de commerce, Lettre de change, billets à ordre, op. Cit, no. 1122. 

 .3365األوراق لتجارية، مرجع سابق، -محسن شفيق، القانون التجاري المصري - 
علي حميد عبد الرضا،  .114. عبد الحكم مصطفى عبد الرحمن، مرجع سابق، ص 250( هشام صادق، تنازع القوانين، مرجع سابق، ص 3)

 .211مرجع سابق، ص
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 خذتأ التي والتشريعات – الموحد جنيف قانون  أن حين في مناسبة، عناية بكل اتخاذها المقرر
 – عنه

 وبين فيالصر  الرجوع دعوى رفع مدد لحكم التطبيق الواجب القانون  بين جنيفا اتفاقيتفرقت  -1
 السند يهف أنشئ الذي المكان قانون  هو األولي يحكم فالذي. البروتستو بعمل المتعلقة اإلجراءات
 هو التطبيق لواجبا فالقانون -البروتستو – للثانية بالنسبة أنه حين في الملتزمين، لجميع وبالنسبة
 .فيها الوفاء مستحق الشيك يكون  التي الدولة قانون 

 أحكام 3122 لسنة الدولية اإلذنية والسندات بالكمبياًلت المتعلقة المتحدة األمم اتفاقيةنظمت  -4
جراءاته الرجوع  – 73-70) المواد في وذلك الرجوع وحق وموضوعه( البروتستو أو اًلحتجاج) وا 
 عمله يدومواع البروتستو بشكل يتعلق فيما التطبيق الواجب القانون  واعتبرت(. ب-60-62/3

 .يمهاإقل في اإلجراء عمل يجب التي الدولة قانون  هو ًلستعماله الالزمة األخرى اإلجراءات وشكل
يخضع التقادم للقانون الذي يحكم اًللتزام ذاته. أي أنه يطبق في هذه الحالة  وفقاا لالتجاه السائد -5

القانون الذي يسري على آثار التزام كل مدين على حدة. وهو في فلسطين قانون اإلرادة، أو قانون 
( من القانون المدني. 25الموطن المشترك، أو قانون محل اًللتزام بحسب األحوال طبقاا للمادة )

هذا الرأي أن يتم األخذ بمذهب التعدد مع ما يترتب عليه من قبول مواعيد للتقادم تختلف  ومقتضى
 على .من التزام آلخر من اًللتزامات الواردة في الورقة، تبعاا للقانون الذي يحكم كل التزام على حدة

 الهدف مع يتفق ام فهذا. النزاع محل القانوني المركز أو بالحق اتصاًلا  أكثر القانون  هذا أن اعتبار
 . هاومدا  نطاقها حيث من طراف،األ والتزامات حقوق  ينظم وهو قانوني، كنظام للتقادم الحقيقي

 ثانيا: التوصيات:

 على ضوء ما سبق. وعلى هدي ما توصلنا إليه من نتائج نوصي بما يلي:

  وص تشريعية نص الرجوع والتقادم الصرفي نقترح علىفيما يتعلق بتحديد القانون الواجب التطبيق
 -: التاليجديدة على النحو 

زوم ل حقة الوفاء فيها هو الذي يعين مدىإن قانون الدولة التي تكون الورقة التجارية مست -3
 اًلحتجاج.

أما شكل وميعاد عمل اًلحتجاج فإنه يخضع لقانون الدولة التي يجب أن يتم عمل اًلحتجاج  -2
 فيها.
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ن مواعيد فهو الذي يعي الرجوع فإنها تخضع لقانون دولة محل الوفاء بالورقة التجارية. أما دعوى -1
إهمال حامل الورقة التجارية  دعوي الرجوع، واألثر المترتب على الرجوع، وموضوع اقامة دعوى

 في ممارسة حقه بالرجوع.
تجاه  الحامل ة، ودعاوىناشئة عن الورقة التجارييعين قانون محل الوفاء أحكام تقادم الدعوي ال  -4

المظهرين تجاه بعضهم البعض، وكذلك ما يعتبر من القوة القاهرة، واآلثار  لمظهرين، ودعوىا
 الحالة.هذه  علىالمترتبة 
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 قائمة المراجع:

 أوًَّل/ المراجع باللغة العربية:
 الكتب العامة: -أ

(، دار النهضة 3واًلختيار بين الشرائع )أصوًلا ومنهجاا(، ط)أحمد عبد الكريم سالمة، قاعدة علم التنازع  .3
 .3117العربية، القاهرة،

(، مطبعة النجوي، 3لألمر(، ط) السند-السحب  سند-إدوار عيد، اإلسناد التجارية )المبادئ العامة  .2
 .3177بيروت، 

 .2003(، دار الشروق، نابلس، 3، ط)أمين دواس، تنزع القوانين في فلسطين .1
 – قواعد اإلسناد –الحكيم مصطفى عبد الرحمن، الوسيط في قانون المعامالت الدولية الخاصة عبد  .4

 .2992(، جامعة القاهرة، 2تنفيذ األحكام األجنبية في السودان، ط ) –قواعد اإلجراءات 
ائي ضعز الدين عبد هللا، القانون الدولي الخاص، الجزء الثاني في تنازع القوانين وتنازع اًلختصاص الق .5

 .3127(، دار النهضة العربية، القاهرة، 3الدوليين، ط)
صاص تنازع اًلخت –مركز األجانب  –عصام الدين القصبي، القانون الدولي الخاص المصري الجنسية  .7

 .2004(، دار النسر الذهبي للطباعة، القاهرة، 3اًلختصاص القضائي الدولي، ط) –القانوني 
، الفتح للطباعة 3)ط نية والتجارية الدولية وتنفيذ األحكام األجنبية، عكاشة عبدالعال، اإلجراءات المد .6

 .2002والنشر، القاهرة، 
 الشركات-التجارية األموال-التجار-التجاريةعمال السيد الفقي، القانون التجاري األعلى البارودي، محمد  .2

 .3111 البنوك واألوراق التجارية، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، عمليات-التجارية
 .2991(، مطبعة التومي، الرباط، 2ط)، األوراق التجارية في التشريع المغربي سليمان العبيدي، ىعل .1
 .3154(، دار المعارف، اإلسكندرية، 3محسن شفيق، القانون التجاري المصري األوراق التجارية، ط) .30
خالد الترجمان، القانون الدولي الخاص، تنازع القوانين واًلختصاص القضائي الدولي وآثار األحكام محمد  .33

 . ت. د.(، دار النهضة العربية، القاهرة3األجنبية، ط)
(، دار المطبوعات الجامعية، اًلسكندرية، 3هشام صادق، تنازع اًلختصاص القضائي الدولي، ط) .32

2002. 
دراسة مقارنة في المبادئ العامة والحلول الوضعية المقررة في التشريع  صادق، تنازع القوانين مهشا .31

 .3164(، منشأة المعارف، اإلسكندرية، 3المصري، ط)



 

111 
 

 تنازع-القوانين تنازع-الخاصهشام صادق، عكاشة عبدالعال، حفيظة السيد الحداد، القانون الدولي  .34
 .2007(، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، 3)ط-الجنسية-الدولياًلختصاص القضائي 

 الكتب المتخصصة: -ب
أحمد عبد الكريم سالمة، القواعد ذات التطبيق الضروري وقواعد القانون العام في القانون الدولي الخاص  .3

 .3117(، دار النهضة العربية، القاهرة، 3)دراسة تحليلية تطبيقية(، ط)
 .2007(، دار النهضة العربية، القاهرة، 3وفا محمد، تنازع القوانين في مجال التقادم، ط) أشرف .2
جراءات اًلحتجاج في قانون التجارة الجديد، ط ) .1 (، دار محمود 2أنور العمروسي، البروتستو قواعد وا 

 .للنشر والتوزيع، القاهرة، د. س
 36التجارية دراسة مقارنة في القانون المصري الجديد رقمعكاشة عبد العال، تنازع القوانين في األوراق  .4

(، دار الجامعة الجديدة، 3، ط)3110وبعض التشريعات العربية واتفاقيات جنيف 3111لسنة 
 .2032اإلسكندرية، 

انقضاءاًللتزام الصرفي بالسقوط والتقادم في قانون التجارة المصري الجديد محمدين عبد القادر محمد،  .5
 .1112(، دار النهضة العربية، القاهرة، 2تجاري الليبي، ط)والقانون ال

 / الرسائل العلمية: ج
سمير جبر دويكات، تنازع القوانين في السفتجة الدولية )سند السحب( وفقاا لمشروعي قانون التجارة  .3

 .2005والقانون المدني الفلسطيني دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة بيرزيت، فلسطين، 
محمد نعيم شكري العامودي، تنازع القوانين في األوراق التجارية وفقاا ًلتفاقية جنيف دراسة عائدة  .2

 .3115مقارنة، رسالة ماجستير، الجامعة األردنية، عمان، 
علي حميد عبد الرضا، تنازع القوانين في األوراق التجارية دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة بغداد،  .1

 .2005بغداد، 
حمد سالم، السقوط والتقادم في األوراق التجارية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين محمود م .4

 .2999شمس، القاهرة، 
  )البحوث والمقاَّلت(. / الدورياتد

الباب الثالث الخاص بتنازع القوانين في مشروع قانون الكمبيالة والسند  ى، تعليقات عل(بك)حامد فهمي  .3
الذي وضعته لجنة تنقيح القانون التجاري األولي، مجلة الحقوق للبحوث القانونية واًلقتصادية،  اإلذني

 .3141السنة األولي، العدد األول، مطبعة نوري، القاهرة،
امعة جالقانونية واًلقتصادية،  أحمد صادق القشيري، نطاق وطبيعة القانون الدولي الخاص، مجلة العلوم .2

 .3172العدد األول، السنة العاشرة، القاهرة،، كلية الحقوق ، عين شمس



 

111 
 

أحمد قسمت الجداوي، نظرية القوانين ذات التطبيق الضروري ومنهجية تنازع القوانين، مجلة العلوم  .1
(، 24القانونية واًلقتصادية، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، العدد األول والثاني، السنة)

 .3122القاهرة،
 

 ألجنبية:ا المراجع / قائمةثانياً 

 
1. Chemaly (R.);Conflits des lois en matie're d'effets de commerce, the'se paris. 

1981. 
2. FrancoisHage-chahine, Les conflits dans l'espace et dans le temps matiere de 

prescription Paris. 1977. 
3. Henri Arminjon, Précis de Droit international privé commercial, Paris, Dalioz, 

1948. 
4. Lescot, (P.) et Roblot (R.), Les effets de commerce, Lettre de change, billets à 

ordre, T. ii paris 1953. 

5. Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercial. Paris 1925. 
6. Yvon Loussouarn et Jean-Denis Bredin, Droit du commerce international, 

paris, sirey, 1969. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

122 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


