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 )اْلَبْحث السَّادُس(

 

صُ خَرَ الْمُ الْعَدْلِ اتبِ كَلِ  الْمَدَنِيَّةُ الْمَسْؤولِيَّةُ  

األَرْدِنِيِّ  الْقَانُونيف   
 

يُ اعِ وَ الفَّ  مُحَمَّدُ الءُ عَ دَّكْتُورُ ال  

 جَامِعةُ جَرشِ األَهْلِيَّة -كُليَّةُ الْحُقُوقِ 
 

 

 

 اْلُمَلَخُص

تبارات يثة اليت سببببنها املشببببر  الع يعد كاتب العدل املرخص، من االنَّمة انحد 

َّام ختصبببببار الوقت، ّمبوجب هذا النعده، منها التسبببببهيل ّالتيسبببببري ّختفيف العبء ّا 

ه أن مني  ن تتوافر فيهم شببببببببرّط معيناز املشببببببببر  للقضبببببببباة املتقاعدين ّايا فقد أج

سببببتندات التصببببديق على الوثائق ّامل يزاّلوا مهنة كاتب عدل مرخص، ليقوموا بأعمال

ّهذا  كية.ّ مسبببببببببتند ال يرتتب عليه نقل ملّاالّراق ّاادخطارات ّاادنذارات، أّ أَ عقد أ

يرتبط مع طالب    قة تنَّيمية أّ عقدية، ّباملقابل         الالكاتب ال يرتبط مع ّزارة العدل بع    

كون  ّل مسبببببدّلية عقدية ّميكن أن تالتصبببببديق بعالقة عقدية، ّيكون هذا الكاتب مسبببببد 

 قتضى انحال. مسدّليته مسدّلية شخصية عن فعل ضار، ّفقا مل

االنذارات،  ،ق، التُّوِثيق، االخطاراتالكلمات االفتتحاحية: كاتب اْلَعْدل، التصبببببببببببببببببببببببببببدي

 َمْسدِّليَّة، العقدية.اْل
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Abstract 
The civil liability of the notary licensed in Jordanian law 

Dr. Ala'a Al Fawaer 

Jerash Private University 
The licensed public notary is considered to be one of the modern regulations 

enacted by the legislator for several considerations, including facilitating, 

softening, easing the burden and shortening the time, under this regulation the 

legislator allowed retired judges and lawyers who meet the specific conditions 

to practice the licensed public notary profession, to carry out their acts of 

attestation of the documents, papers, notifications and warnings, or any 

contract or document that does not entail the transfer of ownership. The 

notary will be held responsible for the contractual liability and can be 

responsible for personal liability for any harmful act as well, according to the 

circumstances. 

Keyword: notary, certification, authentication, notifications, warnings, 

liability, streptococcus. 

 

  اْلُمَقدَِّمُة

املسببدّلية  و  ضببلبحث ّالتحليل ّالتأصببيل موتتناّل هذه الدراسببة باموضببو  الدراسببة : 

العدل املرخص هو نَّام    كاتب  اَأردني، ف املدني نون يف القا لكاتب العدل املرخص      املدنية  

ل من قبل ال القيام بأعمال كاتب العدحديث النشأة يف اَأردن، ّيعد جربة أّىل يف جم 

ل موضبببببببببببببو  كاتب العدسبببببببببببببة لتبحث ّمن هنا جاءت هذه الدرا كاتب عدل مرخص.

ن مفاهيم ّأسبباسببه، ّمتييزه عما يشببابهه م  من حيث مفهومهبه من كافة جوان املرخص

 عمال كاتب العدل املرخص. ّمصطلحات، ّحتديد طبيعة املسدّلية املدنية َأ

ّىل الدراسبات اليت  أنها من ا تتمثل: مية كبريةلدراسبة هذا املوضبو  أه  أهمية الدراسة :  

لنقص ّالقصور  مواطن ا ّأنها تشري ِىل  ،تتناّل موضو  كاتب العدل املرخص بالبحث 

ص  لعببدل املرخص ّفقببا لنَّببام ترخي يف اَأحكببام القببانونيببة النببا مببة َأعمببال كبباتببب ا   

كاتب العدل طبيعة املسببدّلية املدنية ل كاتب العدل، ّأن هذه الدراسببة تسببعى ِىل حتديد

ت نها تعمل على تقديم اقرتاحااملرخص لبيان هل هي عقدية أم تقصببببببببببببببببببببببببريية، كما أ

   .لعدل املرخص من قصور أّ خللشاب تنَّيمه لعمل كاتب ا للمشر  خبصوص ما
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وضببو  عاجلة النقص ّالقصببور الذَ شبباب م تهدف هذه الدراسببة ِىل مأهداف الدراسببة : 

ف هذا ّبيان اللبس ّالغموض الذَ يكتن ،املسببببببببببببببببببببببببدّلية املدنية لكاتب العدل املرخص

املفهوم، ّما ميكن أن  ذاحتت ه يندرق، ّما ملرخصكاتب العدل ااملوضو ، ّملعرفة ماهية 

ّمعرفة  ملهنةاوف على اَأسببببباس القانوني هلذه ، ّللوقكاتب عدل مرخصيعد أّ ال يعد 

يتصور أن تصدر   ليت ّبيان أهم اَأفعال غري املشرّعة ا  ،املهنةالعلة من تقرير املشر  هلذه  

بيان ، ّرة العدل ّمع طاليب التصبببديقمن كاتب العدل املرخص، ّحتديد عالقته مع ّزا

 انونيةقضببار، ّاخريًا تقديم نصببوص   نو  مسببدّليته هل هي عقدية أّ مسببدّلية عن فعل 

 مقرتحة للمشر  للعمل على سد النقص ّالقصور. 

كاتب  نطاق عمله كيف دنية لكاتب العدل املرخصاملسدّلية امل ما مدى  : مشكلة الدراسة 

ّمتى ، لص كاتب العدي ّنَّام ترخيعدل مرخص يف ضبببببببوء اطار القانون املدني اَأردن

 .تقوم ّتنتفي هذه املسدّلية

من كاتب العدل قوعها املتصور ّ املشرّعةعال غري ما هي اَأف -:  أسئلة مشكلة الدراسة

ة عن فعل ّلية عقدية، ّمتى تعد مسدّليمتى تعد مسدّلية هذا الكاتب مسدّاملرخص، 

أم شابه  حمكم ّكاٍف،ملرخص دقيق ّضار، ّهل تنَّيم املشر  ملسدّلية كاتب العدل ا

مع  قة عمل كاتب العدل املرخصالنقص ّالقصور ّاخللل، ّماهي حقيقة طبيعة عال

 ّزارة العدل ّطالب التصديق؟

 منهج البحث املستخدم :

النصببببوص  من خالل هذا املنهج جيرَ حتليلف سببببوف يتم ِسببببتخدام املنهج التحليلي.   

عرضبببببببببت ِىل دراسبببببببببات الفقهية اليت تّال -جدت ِن ّ –القانونية ّاَأحكام القضبببببببببائية 

 موضو  البحث.
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 خطة البحث :

اتب العدل ك بحث اَأّل يتناّل ماهيةسببوف يقسببم هذا البحث ِىل مبحثني ّخامته، امل 

أما اخلامتة  لية املدنية لكاتب العدل املرخص،طبيعة املسببببببببببببببدّّاملبحث الثاني املرخص، 

 فسوف تشتمل على أهم النتائج ّالتوصيات. 

َُّل ْبَحُثاْلَم   اََأ

 ماهية كاتب العدل املرخص

ض لثالثة مسائل جديرة تتضح ماهية كاتب العدل املرخص عرب التعر 

املفاهيم  ملرخص، ّالثانية بتمييزه عنباالهتمام: اَأّىل تتمثل بتعريف كاتب العدل ا

، ّ ركباتدل ِدارة ترخيص السواقني ّاملاملشابهة له مثل : كاتب العدل العام ّكاتب ع

اتب اتب الضبط ّايامي بصفته ككاتب عدل مراكز اادصالح ّالتأهيل املهين، ّك

 . العدل يف جزء من مهنته

ن املطالب ه املسائل يف مطلب مستقل، مّبناء على ما تقدم نرى تناّل كل مسألة من هذ

 لى النحو التالي : الثالثة اليت ينقسم ِليها هذا املبحث ّذليف ع

 املطلب اَأّل

 ف كاتب العدل املرخصتعري

  

ذ خص ليت سنها املشر  اَأردني ِكاتب العدل املرخص من اَأنَّمة انحديثة ا

ذا ، ّمنح املشر  من خالل ه(1)ه املشر  كاتب العدل املرخص بنَّام خاص ّمستقل ل

ينة ة متقاعدين من ذَّ خربة معالنَّام ّزير العدل صالحية ترخيص حمامني ّقضا

 .(2)ل اصات اليت يقوم بها كاتب العدام ببعِ االختصّّفق شرّط حمددة، للقي

                                                 

من عدد  1626ملنشور على الصفحة ا 2015لسنة  22ّيسمى نَّام ترخيص الكاتب العدل الرقم ( 1)

كاتب ( من قانون ال3( من املادة )4ّالصادر مبوجب الفقرة ) 1/4/2015بتاريخ  5335اجلريدة الرمسية رقم 

 . 1952لسنة 11العدل ّتعديالته رقم 

 .2015لسنة  22من نَّام ترخيص الكاتب العدل رقم  3/3املادة ( 2)
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سيع اتب العدل املرخص تأتي لتوّجيدر القول أن اَأسباب املوجبة لنَّام ك 

خدمة الكاتب  نية للمواطنني، ّلغايات توفرينطاق اخلدمات اليت تقدمها ّزارة العدل اَأرد

َ يساعد كا ّ اَأشخاص رجال اَأفة املواطنني ّالعدل على مدار الساعة، اَأمر الذ عمال أ

تكون لديهم  رّف خاصة  الذين حيتاجون خلدمات كاتب العدل ّخصوصا  ن

راء أّقات الدّام الرمسي من ِج كاالضطرار للسفر يف أّقات متأخرة بعد انتهاء

ائر كاتب ين ال يستطيعون الذهاب ِىل دّاملعامالت العدلية، أّ من فئة كبار السن الذ

كتاب  عبء ّالضغط على اياكم ّدّائرِضافة ِىل ختفيف ال العدل يف اياكم،

ِ القانونني املتميزين ّا العدل، ة من ايامني صحاب الكفاءة ّالدراية ّاخلربِّشراك بع

  (1) املواطنني. ّالقضاة املتقاعدين يف تقديم هذه اخلدمات ِىل

مضمونه أنه : "  رخصيفا لكاتب العدل املّمن خالل هذا النَّام قدم املشر  اَأردني تعر

نصوص م الكاتب العدل أّ بعضها املمن يرخص له ّفق أحكام هذا النَّام ليقوم مبها

 .(2)عليها يف القانون" 

ا ل املرخص هو من منح ترخيصّيتضح من خالل هذا التعريف أن كاتب العد 

 لكاتب العدل أّ بعضها. مبوجب نَّام ترخيص كاتب العدل، ليقوم بو يفة ا

تنويه ِىل عدل املرخص نرى اادشارة ّالنقدم تعريفا مقرتحا للكاتب الّقبل أن 

ملشر  لعدل املرخص اليت اختارها امسألة يف غاية اَأهمية، ّهي أن مصطلح كاتب ا

اتب اليت مبقتضاها أصبح هذا الكّ اَأردني من خالل نَّام ترخيص الكاتب العدل.

، ّذليف َأن تقر للدقة القانونيةة تفاملرخص خيتلف عن كاتب العدل العادَ، هي تسمي

اتب انون الكاتب العدل هو أيضا ككاتب العدل العادَ العام املنَّمة أحكامه يف ق

ي فإن هذه ا يف هذا القانون، ّبالتالمرخص للقيام بأعمال كاتب العدل املنصوص عليه

                                                 

م ترخيص الكاتب َأردني لغايات املوافقة على مشرّ  نَّاراء اّهي اَأسباب اليت أقرها جملس الوز( 1)

 www.an.gov.joالوزراء  ّاملنشورة على املوقع اادلكرتّني لرئاسة6/9/2015العدل يف جلسة 

 

 .2015لسنة 22/ب من نَّام ترخيص الكاتب العدل رقم 2املادة ( 2)

 

http://www.an.gov.jo/
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د يف نَّام ترخيص كاتب العدل ق التسمية أَ تسمية كاتب العدل املرخص الواردة

 ل العادَ أّ العام. اخللط ّالتضارب بينها ّبني كاتب العد حتدث

خلاص، تبدهلا بتسمية كاتب العدل الذا جيبذ لو عدل املشر  هذه التسمية ّاس

قابال من ال يتقاضى عن عمله أجرا أّ مال سيما ّأن هذا الكاتب ال يعد مو فا عاما، ّ

نفعته الشخصية اخلاص ّملا العمل نحسابه ناهييف أنه يقوم بهذ جهة أّ سلطة عامة.

 ّليس كخدمة عامة أَ على سبيل االسرتزاق. 

ملرخص من جانبنا لكاتب العدل ا ّعودا على ذَ بدء خبصوص التعريف املقرتح

ه بأنه: رخيص كاتب العدل ميكن أن نعرفاستقراء كافة مواد نَّام ت فإنه ّمن خالل

ن كان ة ّالسلوك، ّ ودَ السمع)ِنسان طبيعي حيمل اجلنسية اَأردنية ّمن حمم

ز أستاذ ملدة عمل يف جمال اياماة كمحام جماأّ  ن ي، يعمل قبل تقاعده يف القضاء

يه جبناية اء معا، ّمل يسبق أن حكم علال تقل عن  س عشرة سنة يف اياماة أّ القض

تياز أديبية ّاجآلداب العامة، أّ أية عقوبة تأّ جنحة خملة بالشرف ّاَأمانة أّ اَأخالق ّا

القسم القانوني  قرر للقيد يف هذه املهمة ّأدىاالمتحان املقرر هلذه املهنة، ّدفع الرسم امل

ا النَّام بأمانة عمال كاتب العدل املقرر يف هذاخلاص بهذه املهنة أمام ّزير العدل، ّقام بأ

صوص عليها ة العدلية أّ املصرفية املنِّخالص يف مكتب مناسب له بعد أن يقدم الكفال

ب عدل، قدم أن كاتب العدل املرخص كاتّعليه يتضح من كل ما ت يف هذا النَّام (.

ا ّهي ّاردة ادَ أّ العام، ِّمنا جزء منهغري أنه ال يقوم بكامل أعمال كاتب العدل الع

 ب عدل مرخص.على سبيل انحصر يف النَّام النا م لعمله ككات

 املطلب الثاني

 م املشابهة لهيمتييز كاتب العدل املرخص عن املفاه

خص يتشابه مع مفاهيم الشيف أن مصطلح أّ مفهوم كاتب العدل املر 

، كاتب اتب العدل العادَ أّ العامّمصطلحات مشابهة له من أبرز تليف املفاهيم : ك

ملهين، دل مراكز اادصالح ّالتأهيل اعدل ِدارة ترخيص السواقني ّاملركبات، كاتب ع

جلزء اخلاص من تجارة ّالصناعة، ّايامي يف الكاتب عدل البنوك، كاتب عدل غرفة ا
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عليه ّ كمة أّ كاتب املتابعة.عمله بصفته كاتب عدل ّكاتب الضبط أّ كاتب اي

 حات على النحو التالي : نبني أّجه التباين بني هذه املفاهيم ّاملصطل

 لعادَ العام: أّال: كاتب العدل املرخص ّكاتب العدل ا

. هو من (1)ان تعريفه يف املطلب السابق أشرنا اب كاتب العدل املرخص ّكما 

د ب نَّام ترخيص كاتب العدل بعحصل على ِجازة أّ ترخيص من ّزارة العدل مبوج

م، ّال عمال كاتب العدل العادَ العااستيفائه للشرّط ّاملتطلبات للقيام جبزء من أ

ل اليت يقوم ددد، ّأعمال كاتب العيعترب مو فا عاما ّيعمل نحسابه اخلاص بأجر حم

لطة ، ّسلطته ّصالحيته أقل من سبها يف مكتبه اخلاص هي ّاردة على سبيل انحصر

عام  لعدل العادَ العام فهو كاتبّصالحية كاتب العدل العادَ العام. أما كاتب ا

اتب العدل ليها قانونا سواء يف قانون كيكلف للقيام باَأعمال أّ املعامالت املنصوص ع

ن هو انون ّليس نَّام ّالقانو. ّما ينَّم عمله ّأحكامه ّشرّطه هو ق(2)أّ أَ قانون آخر

 .(3)قانون كاتب العدل

ّْل  notaryّيطلق َعَلْيِه  notaryهَنة كاتب اْلَعْدل ِم الغربية اّجد التعامل ِفي الدَّ

public خلدمة  مي يتم ِنشاؤه مبوجب القانونالقانون العام هو مو ف عمو ِفي اطار

باملمتلكات  اليت تتعلق عادة non-contentiousسائل غري املثرية للخالف اجلمهور يف امل

تمثل ّ ائف تَّأجنبية ّالدّلية. ّاَأفعال ّسلطات التوكيل التجارَ ّاَأعمال ا

النات دات ، ّشهادات ِقرارات ّاادعكاتب العدل الرئيسية يف ِدارة القسم ّالتأكي

العرتاف ة من الوثائق ، ّأخذ شهادات انالقانونية ، ّشهادة ّتوثيق تنفيذ فئات معي

قديم ِشعار حتجاق ، ّسندات التبادل ، ّتباَأفعال ّّسائل النقل اَأخرى ، ّمذكرات اال

                                                 

 ا البحث.َأّل من املبحث اَأّل من هذانَّر : املطلب ا( 1)

من عدد 110املنشور على الصفحة 1952لسنة  11من قانون الكاتب العدل ّتعديالته رقم  2املادة ( 2)

 . 1/3/1952بتاريخ  1101اجلريدة الرمسية رقم 

 ّتعديالته. 1952لسنة  11القانون رقم ( 3)
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ضرر ، تقديم حرية أّ السفينة يف حاالت الباملسودات اَأجنبية ، ِّعداد االحتجاجات الب

 .1ية القضائيةالوال رمسية اَأخرى حسبأمثلة ّنسخ التوثيق ، ّتنفيذ بعِ اَأعمال ال

خص أَ مو ف عني كاتب عدل أّ أَ ش ميكن أن يكون ّالكاتب العدل العام

تقاضى كاتب، ّهو مو ف عام ّحكومي ييعني مبوجب أنَّمة املو فني ليقوم بواجبات ال

رئيس  رئيس كتاب حمكمة البداية أّ راتبا من خزينة أموال الدّلة، ّميكن أن يكون

البداية أّ  ذه الغاية من قبل رئيس حمكمةمو ف ينتدب هل كتاب حمكمة الصلح أّ أَ

لعدل لقيام بأعمال ّّاجبات كاتب اقاضي حمكمة الصلح ّميكن للقناصل اَأردنيني ا

ردنية ت كاتب العدل خارق اململكة اَأخارق اململكة اَأردنية القيام بأعمال ّّاجبا

القائمني بأعمال نية املفوضني ّملكة اَأرداهلامشية، كما تكون هذه الصالحية لوزراء امل

 .(2)هذه املفوضيات ّمستشاريها 

كثر العدل العادَ العام هي أ ّاالختصاصات ّالصالحيات املنوطة بالكاتب

 .(3)ّأّسع من تليف املمنوعة لكاتب العدل املرخص 

  ِدارة ترخيص السواقنيثانيا : كاتب العدل املرخص ّكاتب عدل يف

 ّاملركبات 

ية ليس ذّ صفة عسكرية أّ شرط املرخص هو شخص مدني أَ الكاتب العدل 

تب العدل اص املتعاملني معه، أما كاّيعمل يف مكتبه اخلاص ّيتقاضى أجره من اَأشخ

نف َ )شرطي( ّليس مدني ّهو من صيف ِدارة ترخيص السواقني ّاملركبات فهو عسكر

تصاصه أقل عدل ّاخهم مهام كاتب الالضباط العاملون يف ِدارة الرتخيص، ّاملناط ب

دارة ر اختصاص كاتب العدل يف ِبكثري من اختصاص كاتب العدل املرخص، ِذ ينحص

                                                 
1 Notaries Public", Montgomery County, Alabama Probate Judge: [1], retrieved on 30 

January 2018. Archived 13 July 2010 at the Wayback Machine. 

https://web.archive.org/web/20100713101603/http://ww 

 ّتعديالته.  1952لسنة  11من قانون الكاتب العدل رقم  3انَّر املادة ( 2)

( من قانون 6،7،8،18،19،23،24،25،27،28انَّر املواد ) َيف جمال اختصاصات الكاتب العدل العاد( 3)

من  لعدل املرخص انَّر املادةّتعديالته ّيف جمال اختصاصات الكاتب ا1952لسنة  11الكاتب اْلَعْدل رقم 

 .2015لسنة  22نَّام ترخيص الكاتب العدل رقم 
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ا يف ذليف لعقود اخلاصة باملركبات، مبترخيص السواقني ّاملركبات يف تنَّيم ّتصديق ا

ا ّأخذ كاالت خاصة ببيعها ّاستعماهلعقود نقل ملكيتها ّرهنها ّفيف رهنها ِّصدار ّ

ين اقرارات ّأقوال ونية املتعلقة بها، ّمسا  ّتدّة ّسائر التصرفات القانالتعهدات الالزم

اليت  ذليف ّفقا لألصول ّاالجراءاتاَأطراف فيها، ّالتصديق على تواقيعهم عليها ّ

ل يف ِدارة ّال خالف أن كاتب العد .(1)ها يطبقها الكاتب العدل يف تنَّيم العقود ّتصديق

هلم املعامالت  ّلة ّليس من اَأفراد الذين ينَّمالدالرتخيص يتقاضى راتبا من خزينة 

 ذا اجلانب أيضا.ّهو بهذا خيتلف عن الكاتب العدل املرخص من ه

 ثالثا : كاتب العدل املرخص ّايامي 

امني اّل ّمقيد امسه يف سجل ايميكن أن يكون كاتب العدل املرخص حمام مز 

ء ال تقل عن دها أّ مع خدمته يف القضاوحاَأساتذة شريطة أن تكون خدمته يف اياماة ل

عدل  انحالة يكون بصفته كاتب . غري أنه عندما يقوم بعمله يف هذه(2) س عشرة سنة

خلاص مي بقيامة بعمله يف مكتبه امرخص ّليس حمام ّكيل، كما أنه يتفق مع ايا

دل ب عيامي بأن جمال عمله ككاتّيتقاضى أجره  ن تعامل معه ّلكنه خيتلف عن ا

اتب فته كاتب عدل. فاَأّل أَ كمرخص أّسع نطاقا من جمال ايامي اَأستاذ بص

ة التبليغات ّاادخطارات العدليالعدل املرخص يقوم بالتصديق على اادنذارات ّ

لعقود دارة ّانحفظ ّالتصديق على اّالتصديق على الوكاالت اليت تتضمن أعمال ااد

ة القانونية ة أّ رهنها ّالتصديق على الرتمجياليت ال تتعلق بالتصرفات الناقلة للملك

القانون  قولة أّ املعامالت اليت يشرتطاليت ال تتعلق بقعود التصرف يف اَأموال املن

ّالتأثري  ادقرارات ّالتعهدات العدليةلنفاذها شكلية ّخاصة لالنعقاد ّالتصديق على ا

صفته نما صالحية ايامي ببي .(3)رخيها على ما يقدم ِليه من أّراق ِّسناد ادثبات تا

                                                 

من عدد اجلريدة  3492ى الصفحة لّتعديالته ّاملنشور ع 2008لسنة  49من قانون السري رقم  7/5املادة ( 1)

 . 17/8/2008بتاريخ 4924الرمسية رقم 

 .2015لسنة  22من نَّام ترخيص الكاتب العدل رقم  3/3انَّر املادة ( 2)

 .2015لسنة  22من نَّام ترخيص الكاتب العدل رقم  8انَّر املادة ( 3)
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لى صادقة على تواقيع موكليه عكاتب عدل يف جمال عمل اياماة ينحصر حبق امل

 .(1)ق ّسلطة أّ صالحية أخرى الوكاالت اخلصوصية فقط دّن أن ميتد ِىل أَ ح

 )كاتب املتابعة(  رابعا : كاتب العدل املرخص ّكاتب الضبط

كتابية يني الذين يديرّن الو ائف الركاتبو اياكم هم من العاملني ااددا 

كلون جزًءا نوعة من املهام اليومية ّيشاملتعلقة باياكم. ِنهم يضطلعون مبجموعة مت

ّافع ذاتية فو اياكم مدهلني ّلديهم دأساسًيا من النَّام القضائي. جيب أن يكون مو 

 .2ّلديهم مهارة للحفا  على سري اياكم بسالسة

مكان فهومه ّاختصاصاته ّشرّطه ّاملرخص من حيث مخيتلف كاتب العدل ّ

ن كاتب ى النحو الذَ بيناه سالفا ععمله ّأجره الذَ يتقاضاه ّمصدر هذا اَأجر عل

. فاَأخري مو ف Court clerk يكمةالضبط أّ كاتب املتابعة أّ كاتب اجللسات يف ا

ّخيضع يف تعيينه  ا،ايكمة التابع هل عام ّيتقاضى أجره من خزينة الدّلة ّمقر عمله

يتوىل  عدة ايكمة يف جلساتها حيثكأصل عام لنَّام اخلدمة املدنية، ّّ يفته مسا

نحاسوب أّ ما خبط اليد أّ بواسطة جهاز اتدّين ّقائع ايكمة ِّجراءاتها يف ايضر ِ

 حات ايضر فور ِعداده منأَ جهاز الكرتّني ّيقوم بتوقيع كل صحة من صف

 .(3)القاضي

ح ل املنتدب ملراكز اادصالا : كاتب العدل املرخص ّكاتب العدخامس

صناعة مجعية البنوك ّغرف جارة ّّالتأهيل املهين ّمجعية رجال اَأعمال ّ

 اَأردن ّعمان.

                                                 

 املنشور على الصفحة 1972لسنة  11رقم ته من قانون نقابة ايامني النَّاميني ّتعديال 44أنَّر املادة ( 1)

 .6/5/1972بتاريخ  2357من عدد اجلريدة الرمسية رقم  666
 للتََّفاِصيِل يراجع:  2

Shailynn Krow, Job Description of a Clerk of Courts, https://work.chron.com/job-

description-clerk-courts-12762.html 

 

من  735املنشور على الصفحة  1988لسنة  24قم من قانون اصول املكاملات املدنية ّتعديالته ر 21املادة ( 3)

 .2/4/1988بتاريخ  3545عدد اجلريدة الرمسية رقم 

https://work.chron.com/job-description-clerk-courts-12762.html
https://work.chron.com/job-description-clerk-courts-12762.html
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ال خلاص، ّميكن أن يقوم بأعمكاتب العدل املرخص يباشر عمله يف مكتبه ا 

الصناعة  جال اَأعمال ّلغرفمجعية ركاتب العدل املناطة به لكل من مجعية البنوك ّ

أمام تليف  ية أم خارجها، أما كاتب العدلّيف أَ ّقت سواء أّقات دّام رمس ّالتجارة،

يانا ّلغايات املو ف العمومي، غري أنه أح اجلهات فهو ذاته كاتب العدل العادَ العام أَ

عدل ال رَ تكليف أّ ِنتداب كاتبتسهيل أعمال تليف اجلهات ّحسن سري معامالتها جي

 للقيام بأعمال كاتب العدل يف مقراتها. 

ملرخص، تالف بني مفهوم كاتب العدل اّعليه نلمس من كل ماتقدم أّجه التباين ّاالخ

دا للحَّة يف أّجه تباين ّاضحة، ّأن بّما مت ذكره من مفاهيم مشابهة له ّهي بدّن ش

 اَأّىل أن هناك أّجه تشابه أّ تقارب بينها. 

 املطلب الثالث 

 دل املرخصّّاجبات ّاختصاصات كاتب الع شرّط

 يف على النحو التالي : نرى تناّل كل أمر من هذه اَأمور على حدا ّذل

 أّال : شرّط كاتب العدل املرخص : 

 لشرّط ّهي : ( من نَّام ترخيص كاتب العدل على هذه ا3نصت املادة )

 أن يكون من محلة اجلنسية اَأردنية :-1

اتب ضيه ّذليف َأهمية ّخطورة عمل كرات تقتّنرى أن هذا الشرط له مرب

مني لدّلة من قضاة متقاعدين ّحماالعدل، ّالتاحة الفرصة ّاجملال أمام مواطين ا

لعمل، خرى السماح هلم مبمارسة هذا الالستفادة من خرباتهم من ناحيه، ّمن ناحية أ

جلنسية اَأردنية ا أنَّمة الدّل اَأخرى نحملةّمن باب املعاملة باملثل لعدم مساح قوانني ّ

ة بقوانني هو أكثر علما ّدراية ّخرب من  ارسة عمل كاتب العدل، ناهييف أن اَأردني

ّكاالت اتفاقيات ّانذارات ّاخطارات ّبالده، ّاملعامالت اليت تنَّم فيها من عقود ّ

 ّخالف ذليف. 

 أن يكون حسن السرية ّالسلوك:  -2
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هة ّالبعد الصدق ّاَأمانة ّالنزاى ّذليف َأن جوهر عمل الكاتب العدل يقوم عل

ّمنطقا أن  التالي من غري املتصور عقالعن كل ما يثلم أّ جيرح السلوك أّ السمعة، ّب

  القويم. عة ايمودة ّالسلوك انحسنتناط مهمة الكاتب العدل بشخص يفتقر ِىل السم

ازين  ن ّ من ايامني اَأساتذة اجملأن يكون من القضاة النَّامني املتقاعدين أ -3

سنة ّفق  ةاء معا مدة ال تقل عن  س عشرأمضى يف مهنة اياماة أّ يف اياماة ّالقض

 . قانون استقالل القضاء ّقانون نقابة ايامني

صل على ذا اجملال  ن جيوز له أن حيّنرى أن املشر  مل يوفق فيما ذهب ِليه يف ه

 ترخيص كاتب عدل ّذليف استنادا ِىل ما يلي : 

أّ مع  ل عن عشرين سنة يف اياماةطه يف ايامي اَأستاذ خربة ال تقاشرتا -أ

لى ر. ّذليف لوجود حمامني عخدمة القضاء أمر ّشرط غري منطقي ّغري مرب

ن الثقة ّمع ذليف يتم حرمانهم مقدر كبري من الكفاءة ّالدراية ّاخلربة ّ

الشرط  ااملرخص لعدم انطباق هذ التقدم للرتخيص ملزاّلة مهنة كاتب العدل

ويلة  هذه املدة كونها بدّن شيف طعليهم، لذا حبذا لو أعاد املشر  النَّر يف

 هذه املهنة. ملزاّلة لتقدم للرتخيصجدا، ّحترم عددا كبريا من ايامني من ا

ا اجتاز ي مدة معقولة ّمقبولة طاملّلعل اشرتاطه مدة ال تقل عن  س سنوات ه

 رّط. لوك باادضافة ِىل باقي الشساالمتحان املقرر ّكان حسن السرية ّال

 أمر غري مربر : حصر املشر  هذه املهنة على من سبق ذكرهم -ب

لة هذه الكفاءة هم جديرّن مبزاّالمراء أن هناك أشخاص من أصحاب اخلربة ّ

ملشر  ذا انحق، لذا حبذا لو أعاد ااملهنة، غري أن املشر  منعهم ّحرمهم من ه

زاّلة هذه ن أدناه من التقدم للرتخيص مليالنَّر بهذا اَأمر ّأجاز للمذكور

ين، رؤساء كتاب اياكم املهنة ّهدالء هم: )كتاب العدل للمتقاعد

ذة كليات اياكم املتقاعدين ،أسات املتقاعدين ،رؤساء دّاّين ّأقالم ّسجالت

نع من اكم اخلاصة(. فال ضري أّ ماانحقوق ،ايامون املتقاعدّن ،قضاة اي

خص، طاملا زاّلة مهنة كاتب العدل املرمن التقدم للرتخيص ملالسماح هلدالء 
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ت املقررة نات ّاالختبارات ّاملقابالتوفرت بهم باقي الشرّط ّاجتازّا االمتحا

 هلذه املهنة. 

اآلداب الشرف ّاَأمانة ّاَأخالق ّأن يكون غري حمكوم جبناية أّ جبنحة خملة ب -4

 العامة ّغري حمكوم بعقوبة تأديبية. 

ّلكن  الكاتب العدلخطورة عمل ى أن هذا الشرط حمله، نَّرا َأهمية ّّنر

َ مفاده أن يكون لثاني املشار ِليه آنفا، ّالذاملشر  هذا الشرط بالشرط انفضل لو أنحق 

 حسن السرية ّالسلوك. 

  اجتياز االمتحان الذَ تعقد الوزارة :-5

علمية من الكفاءة الليف للتأكد ّيعد هذا الشرط على قدر كبري من اَأهمية، ّذ

 اهر  نتب عدل مرخص، غري أنه يَّهر مّاخلربة ّالدراية ملن يرغب يف  ارسة عمل كا

  ِذا كان امتحان ّاحد، ّمل حيدد املشر هذا النص أن االمتحان املقرر هلذه الغاية هو

و تدارك هذا ّمدار االمتحان لذا حبذا ل االمتحان كتابيا أم شفويا، كما مل حيدد نطاق

 تقل عن مقالية ّشفوية ّّضع عالمة الَأمر ّألزم أن يكون هناك امتحانات موضوعية ّا

 املهنة.  علومات من يرغب مبزاّلة هذهّذليف للتأكد من كفاءة ّخربة م للنجاح. 80%

قدم طلب للرتخيص أن ( من النَّام ذاته اشرتطت على من ي4ّجيدر القول أن املادة )

 بلغ معقول ّمقبول. ّهو م يدفع رمسا مقداره  سون دينار

 ثانيا : ّاجبات الكاتب العدل املرخص : 

. ّان يقوم بتوفري (1)م القانوني أمام ّزير العدلالقساء ّتتمثل هذه الواجبات بأد

مصرفية  عدل، ّتقديم كفالة عدلية أّمكتب مناسب ملمارسة أعماله معتمد من ّزير ال

 سمائة  هة ّدفع بدل تسجيل سنوَ مقداررمببلغ ال يقل عن مئة ألف دينار َأمر الوزا

 .(2)دينار

                                                 

َ عملي )أقسم باهلل العَّيم أن أّد :من نَّام ترخيص الكاتب العدل ّنص املقسم هو 6انَّر املادة ( 1)

 بأمانة ّشرف كما تقتضيها القوانني ّاَأنَّمة(. 

 .2015لسنة  22من نَّام ترخيص الكاتب العدل رقم  9املادة ( 2)
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ب العدل ّ املصرفية املطلوبة من كاتّنرى يف هذا اجملال أن الكفالة العدلية أ

لباهَّة لعدل هام ّخطري ِذ القيمة ااملرخص كبرية جدا، حتى ّان كان عمل الكاتب ا

املهنة رغم ما لديهم  ة هذهكثري للتقدم ملمارسّاملبالغ فيها قد تكون عائقا ّحائال أمام ال

 من كفاءة ّخربة. 

 النصف مثاًل،  مقدار هذه الكفالة ّخفضها ِىلالنَّر يف لذا حبذا لو أعاد املشر 

ية أَ ال معاملة يرتتب عليها نقل ملك السيما ّأن الكاتب العدل املرخص ال يقوم بأَ

سم تسجيل ر دفعه ب مناسب له أّخطورة كبرية من عمله ّبالنسبة لشرط ّجود مكت

َ فهو شرط سائغ ّمقبول، فليس من املنطقي أ  مكان ن ميارس كاتب العدل عمله يفسنو

 قبول ّغري مبالغ فيه. غري الئق أّغري مناسب، كما أن الرسم السنوَ م

منها : ه على عاتق الكاتب املرخص ّّجدر االشارة أن هناك ّاجبات أخرى ملقا

جراءات املرعية، يدديه ّفق اَأصول ّالقانون ّاال نالتزام اَأمانة ّاادخالص يف عمله ّأ

بة الوزارة مات ّأّامر ّزير العدل ّخماطّأن يتقيد بالقانون ّالنَّام اخلاص به ّبتعلي

ة العدل أّ أَ يلزم عمله ّتزّيد ّزارا َمللحصول على الوثائق ّاَأختام ّالتصاريح ّكل 

 .(1)نَّمهاليت يجهة أخرى حيددها الوزير بنسخ من املعامالت ا

على  استيفاء الرسوم املستحقةّيتوجب على كاتب العدل املرخص أن يقوم ب

ّ نقصان ّيعمل لقوانني ّاَأنَّمة بدّن زيادة أاملعامالت اليت ينَّمها باملقدار ايدد يف ا

زّيد عشرين ساعة من ّقت قبضها، ّتعلى توريدها نحساب خزينة الدّلة خالل أربع ّ

ّكشف  ليت قام بها ّالرسوم اليت قبضهامن املعامالت االوزارة بكشف شهرَ يتض

 .(2)ايداعاته للرسوم نحساب اخلزينة 

يدد من تعابا أَ أجرا خيالف اَأجر اّجيب على الكاتب العدل املرخص أن ال يتقاضى أ

ئق كل ما حبوزته من ّثا . ّجيب عليه أن يسلم الوزارة(3)ّزير العدل ّفقا لالئحة اَأجور

                                                 

 .2015لسنة  22من نَّام ترخيص الكاتب العدل رقم  10املادة ( 1)

 .2015لسنة  22من نَّام ترخيص الكاتب العدل رقم  11املادة ( 2)

 .2015لسنة  22من نَّام ترخيص الكاتب العدل رقم  12املادة ( 3)
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ّ سبب سحب  حالة انتهاء عمله َأَ سبب أاريح استلمها من الوزارة ّذليف يفّأختام ّتص

 .(1)ترخيصه أّ عدم جديد ترخيصه 

ري ب العدل اخلاص ّنرى أنها غيتضح  ا تقدم الواجبات امللقاة على كات

لو نص  ينص عليها املشر  لذا حبذا كافية ّهناك ّاجبات أخرى يف غاية اَأهمية مل

 لنحو التالي:عليها ّهي على ا

لدستور حتتوَ على عبارات خمالفة ل أن ال ينَّم أّ يصدق ّثيقة أّ يدشر عليها -

ّ اَأخالق ام العام أّ اآلداب العامة أأّ القانون أّ الشريعة اادسالمية أّ لنَّ

 العامة. 

ه أّ لى عقد فيه منفعة شخصية لأن ال ينَّم أَ عقد أّ يصدق عقد أّ يدشر ع -

أّ قبول أَ  من أقاربه حتى الدرجة الرابعةه أّ زّجه أَّأَ من أصوله أّ فرّع

  منهم كفيال أّ خبريا أّ مرتمجا َأَ غرض.

لة طاقة اَأحوال املدنية نحمالتثبت من شخصية املراجعني له من خالل ب -

 لة اجلنسية اَأردنية. اجلنسية اَأردنية ّجواز سفر سارَ لغري مح

امالت ّ تصحيح أّ ِضافة يف املعأأن ال يقع منه شطب أّ حيف أّ حمو أّ عبث  -

 اليت يقوم بها. 

 ثالثا : اختصاصات كاتب العدل املرخص 

( من نَّام ترخيص 8خالل نص املادة ) نَّم املشر  اختصاصات الكاتب العدل املرخص من

 ت: الكاتب العدل ّتتمثل هذه االختصاصات مبا هو آ

 لية رات العدالتصديق على اادنذارات ّالتبليغات ّاالخطا-1

 دارة ّانحفظ التصديق على الوكاالت اليت تتضمن أعمال ااد-2

 ا ات الناقلة للملكية أّ رهنهالتصديق على العقود اليت ال تتعلق بالتصرف-3

 ةغري املنقول علق بعقود التصرف يف اَأموالالتصديق على الرتمجة القانونية اليت ال تت-4

 ة لالنعقاد.يأّ املعامالت اليت ال يوجب القانون هلا شكل

                                                 

 .2015لسنة  22من نَّام ترخيص الكاتب العدل رقم  14املادة ( 1)

 



 

 
 

 

 

 Online ISSN 2617-Print ISSN 2617 7290-7404 مَجَلَّةُ الْعُلُومِ الْقَانُونِيَّةِ وَالسِّيَاسِيَّةِ 

194 

 

 التصديق على اادقرارات ّالتعهدات العدلية -5

 سناد الثبات تارخيها. التأشري على ما يقدم ِليه من اَأّراق ّاال-6

 ّيالحظ على تليف االختصاصات ما يلي : 

التوسع  ال جيوز لكاتب العدل املرخصأنها ّاردة على سبيل انحصر ّاالستثناء ّ -1

 م بغريها. يافيها أّ اادضافة عليها أّ الق

 مومي. ملمنوحة للكاتب العدل العأنها أقل بكثري جدا من تليف االختصاصات ا -2

فظ ّال تصديق َأعمال ااددارة ّانحأنها يف جمال الوكاالت تقتصر فقط على ال -3

مالت اليت َأموال غري املنقولة ّاملعاتنصرف أّ متتد ملا يددَ ِىل التصرف يف ا

 نعقاد. ميوجب القانون هلا شكلية معينة ل

ّر حول اخلوف طاملا أنها تدّْ َأأن هذه االختصاصات ال تشكل مدعاة للقلق  -4

التصديق نونية ّاادخطارات العدلية ّصديق على اادنذارات ّالتبليغات القاالت

اقل اددارة ّال تطال أَ تصرف نعلى الوكاالت اليت تتضمن أعمال انحفظ ّا

 معينة.  للملكية أّ يشرتط املشر  النعقاده شكلية

ددة َ ِضافة على اَأقل لفرتة حمّحيبذ أن تبقى هذه االختصاصات كما هي بدّن أ

 تأكد من مدى جناح هذه التجربة من فشلها. لل
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 الثَّاِني اْلَمْبَحُث

 رخصاْلُم َعْدلاْللكاتب  ْلَمَدِنيَِّةا اْلَمْسدِّليَِّة بيعُةَط

لدقة القانونية أمر يف غاية ا أن التكييف القانوني َأَ ّضع من اَأّضا  

 عدم ّجود نص ، يفاملعاناة ّالصعوبة ّالصعوبة. ّيعزى السبب الرئيس ّاملباشر هلذه

 أن اعطاء الوضع القانوني، ِضافة ِىل قانوني صريح يصرح عن الطبيعة القانونية لذليف

هل، فمن ي لذليف الوضع ليس باَأمر السأّ ِصبا  الوصف القانوني أّ التكييف القانون

ذا الوضع، اَأساس القانوني السليم هل خالل التكييف القانوني يتم الوقوف بثبات على

َ ّضع عليه. ِّذا كان ما تقدم ينطب اَأحكام القانونية الواجبة السريان ّحتديد ق على أ

ه بال شيف ية أّ تكييفها القانوني، فإنأّ مسألة مل يصرح املشر  عن طبيعتها القانون

رخص من ملسدّلية الكاتب العدل امل ينطبق بشكل خاص على مسألة الطبيعة القانونية

ا هذه الطبيعة، ص الكاتب خاليًا من أَ نص يوضح لنترخي الناحية املدنية، ِذ جاء نَّام

عدل أّ ء يف نَّام ترخيص الكاتب الّعليه ّعلى ضوء عدم ّجود نص قانوني صريح سوا

ّ أَ ّ القانون املدني أ ّ خيطر بالت قانون الكاتب العدل أ كييف القانوني تشريع آخر يشعر أ

راء فقهية أّ نَّرا لعدم ّجود رأَ أّ آص، ّلطبيعة املسدّلية املدنية لكاتب العدل املرخ

ذه . ّحتى نعرف ّنقف على طبيعة ه(1)أحكام قضائية تبني لنا طبيعة هذه املسدّلية

ّ ال َ عليها من أحكاملسدّلية ّنلمس جوهرها ّفحواها ّما جيب أ ام قانونية  جيب أن يسر

عباب هذه ّمن اخلوض يف سرب أغوار  ّغري ذليف من أمور ذات صلة ّثيقة بها، فال بد

الة من هذه ليه آنفا. ّعليه نرى تناّل كل حاملسدّلية لنصل ِىل املراد املقصود املشار ِ

املرخص،  سدّلية املدنية لكاتب العدلانحاالت على حدا، لبيان مدى انطباقها على امل

                                                 

شري ِىل طبيعة ردنية أّ سابقة قضائية أردنية تبعد حترَ ّتنقيب ّحبث دقيق مل يقدم دراسة فقهية أ( 1)

لعدل حديث يعزى ذل ِىل كون نَّام ترخيص الكاتب ا داملسدّلية املدنية للكاتب اْلَعْدل املرخص ّق

 دله أّ ِثارة نزعات حوله. النشأة ّّليد فرتة قريبة اَأمر الذَ يعد مبكرا لتبا
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ى النحو رد لكل حالة مطلب مستقل ّعلذليف نقسم هذا املبحث ِىل مطالبني نف َّأجل

 التالي: 

 طلب اَأّل امل

 رخصاملسدّلية العقدية لكاتب العدل امل

. أّ (2)د . أّ جزاء اادخالل بالعق(1)عقد تعرف املسدّلية العقدية بأنها : جزاء ال 

ذه ه العقدَ ّسواء كان عدم تنفياليت تقوم بسبب ختلف املدين عن تنفيذ التزام

ّْ ، اللتزامه العقدَ بنية العمد أّ لعلة اادهمال  .(3)ع للفعل ذاته تعود ّترجَأسباب َأ

القة السببية، ثة تتمثل يف :اخلطأ ّالضرر ّعة اليت تقوم ّتنهِ بأركان ثاللّهي املسدّ

 . ّهي اليت تنشأ متى مت(4)ملدين شريطة ّجود عقد صحيح يرتب التزامات يف ذمة ا

 .(5)د اادخالل بالتزام عقدَ، أَ التزام مصدره العق

                                                 

قوانني العربية ة مقارنة بني الفقه اادسالمي ّالمنذر الفضل، الوسيط يف شرح القانون املدني، دراس( 1)

، عاطف النقيب، 221، ص2006، 1بيل، كردستان، العراق، طرّاَأجنبية دار ئاراس للطباعة ّالنشر، أ

، 3شر، طاخلطأ، الضرر، بدّن دار ّمكان ن النَّرية العامة للمسدّلية الناشئة عن الفعل الشخصي،

دّن دار مصدر لاللتزام دراسة مقارنة، ب ، حممد جالل محزة، العمل غري املشرّ  باعتباره15ب ص1984

 .11، ص1986نشر، اجلزائر، 

 للتفاصيل ُيَراَجُع:( 2)

General Tortuous Liability And Contract To Contract Liability, 02/02/18, 

https://www.lawteacher.net/free-law-essays/contract 

ملصرية، القاهرة، ورات ّزرارة الرتبية ّالتعليم اأمحد حممد حممد الرفاعي، مبادئ القانون املدني، منش

زء الثاني،  القانون املدني اجلزائرَ، اجل، بلحاق العربي، النَّرية العامة لاللتزام يف227،ص2010، 1ط

 . 8-7، ص 1995، 1الواقعة القانونية بدّن دار نشر، اجلزائر، ط

ّل، العقد، دار دني، مصادر اادلتزام، اجمللد اَأعبد الرزاق السنهورَ، الوسيط يف شرح القانون امل( 3)

 .313، ص200، 1ان، طدراسة مقارنة، دار الثقافة، عم 894، ص 1،1980لقاهرة، طالنهضة العربية، ا

نة، دار صادر انحقوق الشخصية ّدراسة مقارعدنان السرحان، نورَ خاطر، شرح القانون املدني، م( 4)

 . 313، ص200، 1الثقافة، عمان، ط

املدني العراقي، اجلزء  ام يف القانون نَّرية اادلتزعبد اجمليد انحكيم، عبد الباقي البكرَ، الوجيز يف( 5)

 .164، ص1980، 1عالي العراقية، طاَأّل يف مصادر اادلتزام، منشورات ّزارة التعليم ال
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شرتط ّجود هيم للمسدّلية العقدية أنها تان ّمفاّيالحظ على ما تقدم من مع 

)العقد  خالل به. ّالعقد الصحيح هو:عقد، ّهذا العقد جيب أن يكون صحيحا ّيتم ااد

له غرض مضافا ِىل حمل قابل نحكمه ّ املشرّ  بأصله ّّصفه بأن يكون صادرا من أهله

 .(1)ه شرط مفسد له(قائم ّصحيح ّمشرّ  ّأّصافه صحيحة ّمل يقرتن ب

ل الناجم عن : )اَأثر املرتتب ّاملفعو ّنعرف املسدّلية العقدية بوجه عام بأنها 

لفريق الثاني قد الصحيح املربم بينه ّبني اعدم التزام فريق يف العقد مبا أّجب عليه الع

ان العقد ّصاحل الفريق الثاني، طاملا ك ةمن التزامات جيب أن يدديها لفائدة ّمنفع

قق اآلثار اللتزامات، ّيقع املفعول ّتتحب العقد أن يددَ هذه اصحيحا ّالتزم مبوج

عن التنفيذ  ردى جزء منها دّن الباقي أّ تأخّاملفاعيل ِذا مل يددَ كامل التزاماته، أّ أ

، حبيث مل خالله ضررا حاق بالفريق الثانييف املوعد ايدد أّ املتعارف عليه ّنتج عن ِ

 ملنسوب له(.ا يكن هذا الضرر ليقع لوال اادخالل

َ اادشارة دل املرخص نرى أنه من الضرّّقبل عرض تعريف املسدّلية العقدية لكاتب الع ر

 ّالتنويه ِىل مجلة من انحقائق، هي : 

لى . ّال يسرَ عليه ما يسرَ ع(2)كاتب العقد املرخص ليس مو فا عاما  -1

تابعًا  ء كانمع الدّلة التابع هلا سوا املو ف العام يف عالقة اَأخري التنَّيمية

 من مدسساتها العامة.  سسة عامةلوزارة من ّزارتها أّ مد

 مقر رة العدل ّال ميارس عمله يفكاتب العدل املرخص ليس مو فا تابعا لوزا -2

لنَّامية ة أّ أَ حمكمة من اياكم اأَ دائرة من دّائر كاتب العدل يف اململك

ّ ب اَأردنية. ّكاتب العدل املرخص ال يتقاضى بدل اخلدمات  دل عمله أّمرتبه أ

راتها أّ لدّلة، أّ أَ ّزارة من ّزاّاَأعمال اليت يقوم بها من صندّق خزينة ا

                                                 

 . 1976لسنة  43من القانون املدني اَأردني ّتعديالته رقم  167املادة ( 1)

جدّل تشكيالت  رجة يفع املختص يف ّ يفة مداملو ف العام هو : "الشخص املعني بقرار من املرج( 2)

مبوجب عقد ّال  ازنة ِحدى الدّائر ّاملو ف املعنيالو ائف الصادر مبقتضى قانون املوازنة العامة أّ مو

َ يتقاضى أجرا يوميا " ّهذا ما أكدته تعديالته ( من نَّام اخلدمة املدنية 2ّاملادة ) يشمل الشخص الذ

 .2013لسنة  82رقم 
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ة العدل قدية أّ تنَّيمية بني ّزارمدسسة من مدسساتها. ّال يوجد أَ عالقة ع

لعدل زارة العدل بالنسبة لكاتب اّالكاتب العدل املرخص ّبالتالي ال تعد ّ

 ا.هو تابعا هل املرخص متبوعا ّال يعد

ا بني ة لوزارة العدل ليست ّسيطا مّزارة العدل أّ دائرة كاتب العدل التابع -3

ا مبوجب دمات اجلائز له القيام بهكاتب العدل املرخص ّاملتعاملني معه، باخل

 نَّام ترخيص كاتب العدل. 

 ملرخص. ارة العدل على كاتب العدل اال سلطة مباشرة أّ رقابة أّ ِشراف من ّز -4

رخيص جناز معامالت مبوجب نَّام تجعة املتعاملني لكاتب العدل املرخص المرا -5

لكاتب العدل  يهن شاء أَ منهم توجهالكاتب العدل، هي صالحية اختيارية هلم ِ

ختيار أَ ال أمر أّ ّجوب عليه ال املرخص ِّن شاء توجه لكاتب العدل العام،

 كاتب العدل املرخص.

سرتزاق سابه الشخصي، أَ على سبيل االكاتب العدل املرخص يقوم بعمله نح -6

 مات كاتب العدل. ِذ يتقاضى أتعابا مادية عما يدديه من خد

ّ ددة، حاله حال املهندس أكاتب العدل املرخص هو مهين يزاّل مهنة حم -7

 ص نحسابه الشخصي.ايامي أّ الطبيب الذَ يزاّل عمله اخلا

لقول أنه املرخص، ميكن االعدل  ّبناء على ما مت ذكره من حقائق حول كاتب 

ذا ّقع منه م ّينَّم العالقة بينهما، ِّال يوجد بينه ّبني ّزارة العدل أَ عقد حيك

لتسجيل ّلة عمله أّ عدم دفع رسوم اِخالل مثل عدم توفري مكتب خاص ّمالئم ملزا

يدد ندّق اخلزينة ال يف الوقت اأّ عدم توريد الرسوم اليت يتقاضاها لصاحل ص

ب نَّام ل حمَّور عليه القيام بها مبوجأَ ّقت آخر، أّ قيامه بأعما لذليف أّ يف

لرتخيص مله على الرغم من انتهاء اترخيص كاتب العدل، أّ استمراره يف مزاّلة ع

ّْ املمنوح له ّعدم جديده  ّل ّسجل مت سحب ترخيصه أّ شطب امسه من جد ِذاَأ

د ما استلمه ء ترخيصه عن ربعد انتها الكاتب العدل املرخص، أّ ِذا رفِ أّ امتنع

انونا إن ّزارة العدل ال تستطيع قمن ّزارة العدل من ّثائق ّأختام ّتصاريح ف

ما ّهلا ، ّذليف لعدم ّجود عقد بينهخماصمته مدنيا على أساس املسدّلية العقدية
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ّ مدنيا على أساس عل الضار املسدّلية الشخصية عن الف انحق يف خماصمته جزائيا أ

ثائق لوزارة العدل تسليم اَأختام ّالتصاريح ّالو فمثال ِذا امتنع عن رد ّ املرتكب منه.

إن مالحقته ف ّ عدم جيد ترخيصه،بعد انتهاء عمله أّ سحب اّ الغاء ترخيصه، ا

بالقيام  اءة االئتمان، ِّذا استمرّخماصمته جزائيا ميكن أن تكون على أساس ِس

ق بها جراء تت ّزارة العدل أن ضررا حابعمله رغم شطب امسه أّ انتهاء ترخيصه ّأثب

س رخص، فلها خماصمته على أسافعل هذا الكاتب املنتهية صفته ككاتب عدل م

ورد ما قبِ من ئتمان أّ اختالس عليه ِذا مل يّهلا ِقامة دعوى ِساءة ا الفعل الضار.

َ حداث أبالعبث ّالكشط ّاادضافة أّ أ رسوم قانونية، ِّذا تالعب بالوصول املالية

 تغيري فيها فلها مالحقته جبرم التزّير.

لكاتب أَ حال من اَأحوال خماصمة اّصفوة القول أن ّزارة العدل ال تستطيع ب  

 ية. العدل املرخص مبوجب قواعد املسدّلية العقد

رخص ليس رة العدل ّالكاتب العدل املّعليه نلمس  ا تقدم أن العالقة بني ّزا

ّْ عالقة تعاقدية  عاملني معه أَ ن عالقة كاتب العدل املرخص باملتّلك تنَّيمية،َأ

اتب ن أَ شخص يرغب مبراجعة الكزبائنه ِن صح التعبري بل هم كذليف، ّذليف َأ

ختيار، َ سبب فله سلطة ّصالحية االالعدل املرخص بدال من الكاتب العدل العام َأ

 لكاتب العدل املرخص ليس أَ حرية اختيار شخص كاتب العدل املرخص َأن

ص معني ال الزام عليه باختيار شخشخصا ّاحدا بل جمموعة من الكتاب املرخصني ّ

تب العدل ّدّن ِكراه أّ ِلزام شخص كا منهم، ّمبا أنه اختار بنفسه ّحبرية ِّرادة

ّْ املرخص فإنه يعترب زبونا له  دا معه، ّقد حيدث ميال له أّ متعامال معه أّ متعاقعَأ

املة ّيف أّقات مرة ّلغايات ِجراء أكثر من مع كثر منأن يرتدد على هذا الكاتب َأ

 خمتلفة، أَ يعد زبونا له أّ عميال له. 

راجع ع كاتب العدل املرخص عندما يّجيدر الذكر يف هذا اجملال أن املتعامل م 

ّ اخطار عدلاَأخري يف مكتبه ّيطلب منه التصديق على ِن ّ تبليغ أ ّ التصديق ذار أ ي أ

 تتعلق بأَ ّ التصديق على ترمجة قانونية الناقل للملكية، أ على عقد أّ سند غري

َ ّرقة ادثبات ، أّ التأشري على أالنعقادلمعاملة أّ عقد يوجب القانون هلا شكلية 
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كاتب العدل ملرخص القيام به، ّيوافق التارخيها أّ غري ذليف  ا جيوز لكاتب العدل ا

إن العقد عه، أّ املتعامل معه فقد ماملرخص على القيام مبا طلب منه ذليف املتعا

 ينعقد بينهما.

القة تعامل معه طالب التصديق هي عأَ أن العالقة بني كاتب العدل املرخص ّامل

 عقدية ّتربير ذليف يكمن فيما يلي : 

ء ملهنيني: من حمامني ّأطباكاتب العدل املرخص حاله حال باقي معشر ا -1

م حمل هذه العقود تقديقود ّمهندسني، فهدالء يرتبطون مع عمالءهم بع

ام أحد اَأشخاص ّيطلب منه ، أَ عندما يراجع حملعمالئهمخدماتهم 

مقامه  عوى أّ الرتافع عنه يف دعوىاستشارة قانونية أّ تنَّيم عقد أّ ِقامة د

قة فإن العالقة بينهما عال عليه، ّيوافق ايامي على طلب ذليف الشخص

ت متقابلة أ عن هذه العالقة التزامانشارتبط فيها اادجياب بالقبول ّ تعاقدية.

جز ّينفذ مي، ّاَأخري أَ ايامي ينبينهما، املوكل يدفع أتعاب حماماة للمحا

 ما ّكل به. 

 ملرخص ّاملتعامل معه طالبّقياسا على ذليف العالقة بني كاتب العدل ا

ّ أّ العقود أّ الوكاالت أ التصديق، فمتى قدم طالب التصديق الوثائق

تعاب كاتب دفع الرسوم القانونية ّدفع ألكاتب العدل املرخص ّقام باادخطارات 

تصديق ن يكون قد ّافق على طلب الالعدل املرخص ّقام اَأخري بالتصديق بعد أ

يف ذمة  د ِّنشاء التزامات متقابلةمن طالب التصديق، فإن العقد بينهما انعق

 كل طرف. 

يف  ص ّطالب التصديق(املرخ طاملا أن هناك حرية لألطراف )كاتب العدل -2

َ طاملا ا مت بينهما يعترب عقدا، أالتعاقد من ناحية اادجياب ّالقبول، فإن م

موضو  التصديق على ما  عرض طالب التصديق على كاتب العدل املرخص

ّ خال ّ ِنذار أ ّ ِخطار أ ه لكاتب ف ذليف  ا هو جائز ّمسموح بيريد من ّكالة أ

د أن قبِ رخص على القيام بالتصديق بعملالعدل املرخص، ّّافق كاتب العدل ا

فعال  شخصية طالب التصديق، ّقامالرسوم ّاَأتعاب ّتأكد من صحة الوثائق ّ



 

 

 
 

 2019 متوز-التاسعة ( السنة 2( العدد )20اجمللد ) -مَجَلَّةُ الْعُلُومِ الْقَانُونِيَّةِ وَالسِّيَاسِيَّةِ

201 

 

ة قد له حمل ّسب ّاستوفى كافبالتصديق فإن ما مت بينهما هو عبارة عن ع

 اَأركان ّالشرّط. 

ن ليه منذار أّ اادخطار املقدم ِقبول كاتب العدل املرخص للتصديق على ااد -3

 شخص الطالب خلدمة التصديق،طالب التصديق، يعين أنه تعاقد مع هذا ال

 له لتقديم خدمته. ّيكون هناك عقدا نشأ بينهما من نحَّة قبو

لب لطرفني، ّهنا التزامات طاَأن كل عقد يفرض التزامات متبادلة بني ا -4

لعدل اَأتعاب، ّالتزامات كاتب االتصديق هي: تقديم الوثائق ّدفع الرسوم ّ

 ب التصديق. أَ ّجد يف هذااملرخص القيام بالتصديق على مستندات طال

 ينهما. مر يدكد ّجود رابطة عقدية باجملال التزامات متبادلة بنيهما ّهذا اَأ

ختاره كاتب العدل املرخص الذَ ا َأن طالب التصديق كان حرا يف اللجوء ِىل -5

 قد. رية التعاه أَ كان له حبنفسه، دّن قيد أّ ِلزام أّ جرب أّ ِكرا

ين بقبول جياب الصادر من أحد املتعاقدَأن العقد هو عبارة عن:).....ارتباط ااد -6

تزام كل ملعقود عليه ّيرتتب عليه الاَأخر ّتوافقهما على ّجه يثبت أثره يف ا

 .(1)منها مبا ّجب عليه لآلخر(

منه  اتب العدل املرخص، ّالطلبّهنا يعترب قيام طالب التصديق مبراجعة ك

عترب ذارات مثال، فإن طلبه هذا يالتصديق على ما حبوزته من اخطارات أّ ِن

ص على ِذا ّافق كاتب العدل املرخِجيابا صادرا منه لكاتب العدل املرخص، ّ

صديق.  منه صادر لصاحل طالب التالقيام بالتصديق فإن موافقته تعترب قبوال

مطلوب منه  ّدفع ما هوم من ّثائق ّحينئذ يقوم طالب التصديق بتقديم ما يلز

َ المن رسوم قانونية ّأتعاب، ّيقوم كاتب الع تزام كل دل املرخص بالتصديق. أ

على النحو  نرى ان ما مت بينهما عقدا منهما مبا يوجب عليه اجاه اآلخر، ّعليه

 ا للعقد. الوارد يف تعريف املشر  املشار ِليه آنف

                                                 

 دني اَأردني. من القانون امل 87املادة ( 1)
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شيء  دمة معينة، أّ على أَلى خَأن العقد يصح أن يرد على عمل معني أّ ع -7

 .(1)امةلنَّام العام أّ اآلداب العآخر غري  نو  يف القانون أّ غري خمالف ل

يق التصديق على ِجناز التصد االتفاق ما بني كاتب العدل املرخص ّطالب -8

رة عن عقد ب عليه اجاه اآلخر، هو عباّالتزام ّأداء ّتقديم كل منهما مبا يتوج

حكام خاصة لى هذا العقد صراحة ِّفراد أم نص املشر  عّعقد غري مسمى، ِذ عد

ن العقود د، َأن املشر  أّجد نوعان مله ال ينفي عن اتفاقهما صفة ّطبيعة العق

اني عقود غري جارة ّالشركة مثال، ّالنو  الثكالبيع ّاادة االّل العقود املسما

ينَّمها  ّمة ّهي مل ينص عليها أمسماه ّهي اليت تسرَ عليها القواعد العا

رخص ربم ما بني كاتب العدل املبشكل منفرد ّمستقل ّمن مجلتها العقد امل

 .(2)ّطالب التصديق 

ني كاتب مت بَما . فيغدّ (3)اب بالقبولطاملا أن العقد ينعقد مبجرد ارتباط اادجي -9

 ن هناك ِجياب صادر من طالبال العدل املرخص ّطالب التصديق عقدًا.

ل املرخص هناك قبول صادر من كاتب العدتصديق، ّالرتخيص املتمثل بطلب ال

 بد من أخرى حتى نكون أمام عقد فال املتمثل باملوافقة على التصديق، ّبعبارة

ب ّقبول لبعِ، ّهنا نن أمام ِجياّجود ِجياب ّقبول ّاقرتانهما مع بعضهما ا

َ أمام عقد ّعليه ال جدال أن ما مت بني ق لتصديكاتب العدل املرخص ّطالب ا أ

 هو عبارة عن عقد. 

لقول املرخص ّطالب التصديق ل ال يشرتط ّجود عقد مكتوب بني كاتب العدل-10

دم ّجود كتوب، ّال يصح القول ِن عبوجود عالقة عقدية بينهما مصدرها العقد امل

ن املشر  مل ينهما عالقة عقدية، ّذليف َأمثل هذا العقد املكتوب فال تعترب العالقة ب

التصديق   الكاتب العدل املرخص ّطالبعينة النعقاد العقد بنيينص على شكلية م

لعقد كلية خاصة ّمعينة النعقاد اكالكتابة مثال، ّطاملا مل ينص املشر  على ش

                                                 

 من القانون املدني اَأردني.  88املادة ( 1)

 من القانون املدني اَأردني.  89املادة  ( 2)

 من القانون املدني اَأردني.90املادة ( 3)



 

 

 
 

 2019 متوز-التاسعة ( السنة 2( العدد )20اجمللد ) -مَجَلَّةُ الْعُلُومِ الْقَانُونِيَّةِ وَالسِّيَاسِيَّةِ

203 

 

َ ارتباط َأسس العامة النعقاد العقود أبينهما، فيعترب العقد منعقدا بينهما ّفق ا

 .(1)اادجياب بالقبول

عدل املرخص  التعاقد، ّيف عالقة كاتب الة يفّجود العقد يستوجب ّجود حري -11

ض الب التصديق غري ملزم بعرّطالب التصديق توجد مثل هذه انحرية، كون ط

هذه  بول، ّعليه ّبناء على ّجوداادجياب ّكاتب العدل املرخص غري ملزم بالق

 انحرية فإن ما مت بينهما هو ِبرام عقد. 

هن صحاب املهن ّمنهم أصحاب ماملدنية َأ . أن املسدّلية(2)املستقر عليه فقهيا -12

نعقادها من طبيعة عقدية يكون أساس ا -ّهي تشابه مهنة كاتب العدل –التوثيق 

قد صحيا وثق ّالعميل، ّكان هذا العاادخالل بالتزام عقدَ، متى ّجد عقد بني امل

يف سلطة لقانونية، ّطاملا كان هنالأّ مستجمعا لكافة أركانه ّعناصره ّشرائطه ا

كون ن جهة اادجياب ّالقبول، ّلّصالحية ّحرية مطلقة لألطراف يف التعاقد م

أّ شرط أّ  لذَ خيتاره أّ يرغبه دّن قيداملراجع للموثق حر يف اللجوء ِىل املوثق ا

ن معشر املوثقني شأنهم شأن غريهم م عليه. ّيضيف أنصار هذا االجاه أن ِلزام

قديم ادة بعقود مع عمالءهم حملها تعاَأطباء ّايامني ّاملهندسني يرتبطون 

عمالءهم،  ة مسدّليتهم العقدية مبواجهةخدماتهم ّيثري ِخالهلم بالتزاماتهم املهني

لفريقني، فرض التزامات متقابلة بني العلة أن العقد املربم بينهم ّبني عمالءهم ي

                                                 

 من القانون املدني اَأردني. 90املادة ( 1)

 = 924، صقلقانون املدني ملرجع السابانطر كل من: عبدالرزاق السنهورَ ،الوسيط يف شرح ا( 2)

افة للنشر، ية عن أخطائه املهنية ،دار الثق= عبدالباقي حممود سوادَ، مسدّلية ايامي املدن

 .42ب ص 2010، 1عمان، ط

 .23، ص1986، 2بة ّهبة، القاهرة، ططلبة ّهبه خطاب، املسدّلية املدنية للمحامي، مكت -

السر، اخلرباء،  بة ايضرّن، أمناءلقضاء )الكتهشام ِبراهيم العيد، املسدّلية املدنية ملعاّني ا -

 املرتمجون (. 

 ّما بعدها. 210، ص1998، 1دراسة مقارنة، دار القباء، القاهرة، ط -



 

 
 

 

 

 Online ISSN 2617-Print ISSN 2617 7290-7404 مَجَلَّةُ الْعُلُومِ الْقَانُونِيَّةِ وَالسِّيَاسِيَّةِ 

204 

 

قبوله د عاقدا مع طالب التوثيق مبجرّأن املوثق كغريه من أرباب املهن يكون قد ت

 للمهمة. 

ص ّطالب ة ما بني كاتب العدل املرخّعليه يتضح جبالء من كل ما تقدم أن العالق

 م بينهما. التصديق هي عالقة عقدية لوجود عقد صحيح مرب

ور اادخالل ا هو نو  هذا العقد، ّما هي صّلكن السدال الذَ يثار يف هذا اجملال هو م

ملسدّلية مناط البحث، ّما هي أركان ا صبهذا العقد من جانب الكاتب العدل املرخ

 العقدية لكاتب العدل املرخص؟

ق على يها فائدتان اَأّىل لنقف حبجيدر القول أن اادجابة على هذا السدال ف 

عدل املرخص العقد من جانب من الكاتب ال نو  هذا العقد ّنعلم ما هي صور اادخالل بهذا

سهل علينا فتتمثل بأن معرفة كل ما سبق ت ةّما هي أركان مسدّليته أما الفائدة الثاني

قديم تعريف ت استئخارناملرخص ّاليت صياغة تعريف للمسدّلية العقدية لكاتب العدل ا

 وجه عام. هلا بعد أن قدمنا تعريف للمسدّلية العقدية ب

ني كاتب ال بيان نو  العقد املربم بّلغايات اادجابة على هذا التساؤل نرى أّ 

قدَ من رض صور اادخالل بااللتزام العطالب التصديق، ثم نقوم بعالعدل املرخص ّ

ريا ركان مسدّليته العقدية ّأخجانب كاتب العدل املرخص، ّبعد ذليف نشري ِىل أ

ذليف على لعقدية لكاتب العدل املرخص ّنقدم التعريف املقرتح من جانبنا للمسدّلية ا

 : النحو التالي

 رخص ّطالب التصديق : ملأّال : نو  العقد بني كاتب العدل ا

ّ قانون ء يف نَّام ترخيص كاتب العدل أأكرر مرة أخرى أن املشر  اَأردني مل ينص سوا

أن كاتب  آخر على نو  هذا العقد، ّمبا الكاتب العدل أّ القانون املدني أّ أَ تشريع

 دى الفقهردنية اهلامشية لذا مل يتصالعدل املرخص نَّام جديد ّحديث يف اململكة اَأ

دنية لكاتب ني أَ نزا  حول املسدّلية املهلذه املسألة، كما مل يعرض على القضاء اَأرد

 العدل املرخص.

رخص ّطالب د املربم بني كاتب العدل املّبالتالي يبقى السدال مطرّحا ما هو نو  العق

 ا يلي : نه من الضرّرَ التنويه ِىل مالتصديق ؟ قبل حتديدنا لنو  هذا العقد نرى أ
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عامالت أّ االّراق أّ الوثائق أّ امل اتب العدل املرخص يقوم فقط بالتصديق علىك -

التصديق عليها، أَ ب ّالتبليغات اليت رخص له املشر  اراتذاملستندات أّ االخطارات ّاادن

 صلب عمله هو التصديق فقط. 

 لشخصي،إن التصديق ال يكون بامسه اعندما يقوم كاتب العدل املرخص بالتصديق ف -

 ة. ق باسم الدّلة ّبأختام الدّلّال يكون بأختامه اخلاصة، ِّمنا يكون التصدي

لتصرف بارة عن تصرف قانوني ّهذا اتصديق كاتب العدل املرخص جوهره ّحقيقته ع -

  انوني حبت.القانوني ال يعترب عمل ذهين أّ مادَ بل عمل ق

ة عن عقد تصديق هنا هو عبارمدار البحث  ّعلى ضوء ما أشرنا آنفا ميكن القول أن العقد

وزته دل املرخص هدفه تصديق ما حبّذليف َأن حضور طالب التصديق ملقر الكاتب الع

 ديقها. من ّثائق أجاز املشر  لكاتب العدل املرخص تص

التصديق،  دّائر الرمسية نيابة عن طالبأيضا لكاتب العدل املرخص ال يقوم مبراجعة ال

له بها من  يقوم فقط بعملية التصديق املرخص ة، بلّال متثيله أمام أَ شخص أّ جه

 قبل املشر . 

ه ّأساسه ب العدل املرخص مناطه ّجوهرّمبا أن كل ما يدّر بني طالب التصديق ّالكات

تصديق ّليس  أن العقد املربم بينهما هو عقد فال تثريب ِذا قلنا، ّهدفه هو التصديق

 عقد آخر. 

الكاتب العدل  راده انحصول على التصديق، ّقبولمأيضا ِجياب طالب التصديق مسعاه ّ

لب صديق الوثائق اليت حبوزة طااملرخص فحواه التصديق أَ املوافقة على طلب ت

ذا العقد لعقد بينهما هو عقد تصديق، ّهالتصديق. ّبالتالي ال مراء أّ جدال أن نو  ا

خاص ّمنفرد  ل، َأن املشر  مل ينص عليه بشكةيعترب من طائفة العقود غري املسما

ضع له ل أتبعه ّأخضعه لسائر ما ختّمستقل، ّمل يشر  أحكاما قانونية خاصة له، ب

 عليها.  العقود غري املسماة من سريان القواعد العامة

نفا، نقول و  العقد الذَ اشرنا ِليه آّمن باب الدفا  عن صحة ما ذهبنا ِليه خبصوص ن

كالة أّ تصديق ّكاتب العدل املرخص عقد ّلال ميكن أن يكون العقد املربم بني طالب ا

 :ِىل ما يلي معلومات ّذليف استنادابيع  عقد عمل أّ عقد مقاّلة، أّ عقد مشورة أّ عقد
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 دحِ فكرة عقد املشورة :  -أ

رخص عقد طالب التصديق ّكاتب العدل امل ال ميكن اعتبار العالقة أّ العقد املربم بني

يقال  –هين ة عن " اتفاق بني شخصني أحدهما مرمشورة. ّذليف َأن عقد املشورة هو عبا

ة الطرف عرفة يلتزم مبقتضاه يف مواجهمتخصص يف فر  من فرّ  امل -له االستشارَ

ة أّ دراسة هي يقدم على ّجه اادستقالل ِستشار ّمقابل أجر، أن –يقال له عميل -اآلخر 

 .(1)ات العميل"رارة فعاله يف توجيه قأداء من طبيعة ذهنية من شأنها أن تدثر بطريق

ا يكفل لى معلومات من املستشار، ّمبّمبا أن عقد تقديم املشورة يقصد منه انحصول ع

ليف ، فإن املرتتب على ذ(2)االفشاء للغري حتقيق نتائج ّهو عقد يتسم بالسرية ّعدم جواز

ل املرخص ه العقد املربم بني كاتب العدِن هذا العقد ال يصلح أساسا قانونيا العتبار

لب من كاتب العدل املرخص طالب التصديق. ّذليف َأن طالب التصديق ال يطّ

عليه  ملرخص ال يلتزم بالسرية بلمعلومات بل تصديق ّثائق، كما أن كاتب العدل ا

تزّيد الوزارة ا قام به من أعمال تصديق، ِّلزام بتزّيد ّزارة العدل شهريا بكشف يتضمن م

ّخصوصية  عليها، ِضافة ِىل مفهوم ّطبيعة قبنسخ عن املعامالت اليت قام بالتصدي

اتب العدل ال تنطبق على العالقة ما بني ك ّرة على النحو املشار ِليه آنفااعقد املش

 املرخص ّطالب التصديق. 

 دحِ فكرة عقد بيع معلومات : -ب

ورة نهائية، زل البائع عن املعلومات بصعقد بيع معلومات مفاده : أن يتخلى ّيتنا

الكامل  ليه، حبيث يكون له حق التصرفلكا للمشرتَ الذَ تددى ِأّ أن تغدّ م

                                                 

نية بدّ دار نشر، ة قانونية لعقد تقديم اادستشارات الفدراس–حسن الرباَّ، عقد تقديم املشورة ( 1)

 .56ص  1998القاهرة، 

، 1995ر نشر، القاهرة، ني لعقد املشورة املعلوماتية بدّن داقانو أمحد حممود سعيد، نو ِرساء نَّام( 2)

انحقوق،  )غري منشورة(، كلية دكتوراه ، منتَّر حممد مهدَ، عقد املشورة املهنية، اطرّحة99ص 

 .23، ص 1999جامعة النهرين، العراق، 
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كن اعتبار العالقة مي ملعلومات فإنه ال. ّعلى ضوء هذا املعنى لعقد عقد بيع ا(1)بها

مات، طالب التصديق عقد بيع معلوأّ العقد املربم بني كاتب العدل املرخص ّ

لتصديق ت لطالب اع أية معلوماّذليف َأن كاتب العدل املرخص ال يقوم ببي

لب شراء ب التصديق ليس مشرت  ّال يطكما أن طال بل يقوم فقط بالتصديق.

و:". ِىل ما تقدم أن البيع ه معلومات، ِّمنا يطلب التصديق فحسب ّيضاف

ة ِىل أركانه . ّهو بهذا املعنى باادضاف(2)...متلييف مال أّ حق مالي لقاء عوض"

ة بني حال من اَأحوال على العالق َّشرّطه ّأحكامه ال ميكن أن تنطبق بأ

 .(3)كاتب العدل املرخص ّطالب التصديق

 دحِ فكرة عقد الوكالة :  -ت

سه يف مبقتضاه شخصا آخر مقام نف تعرف الوكالة بأنها:"...عقد يقيم املوكل

 ملئات من قرارات حمكمةّهو ذات التعريف الوارد يف ا .(4)تصرف جائز معلوم"

 .(5)ةانحقيقيالتمييز اَأردنية بصفتها 

مل قانوني ن ينوب عن املوكل للقيام بعّامللتزم يف هذا العقد هو الوكيل، ّهو م

 .(6)بامسه ّنحسابه

                                                 

قوق، جامعة ت، حبث منشور يف جملة انحصربَ حممد خاطر، الضمانات العقدية لنقل املعلوما( 1)

 .117، ص1999النهرين، اجمللد الثالث، العدد الثالث، 

 من القانون املدني اَأردني.  465املادة ( 2)

 ( ّهي تدكد جبالء استحالة551-466 ل املواد) يف شرّط عقد البيع ّأركانه ّأحكامه ّأنواعه َأْن( 3)

َّر عن نو  ق عقد بيع، ّبصرف النلب التصدياعتبار العالقة أّ العقد بني كاتب العدل املرخص ّطا

 البيع. 

 من القانون املدني اَأردني.  833املادة ( 4)

تاريخ 1186/2014، قرار رقم 10/6/2014تاريخ  1647/2014من مجلة هذه القرارات : )قرار رقم ( 5)

 ، قرار رقم12/3/2014تاريخ  347/2014قرار رقم  4/5/2014تاريخ  600/2014، قرار رقم 15/6/2014

 .6/4/2014تاريخ  242/2014

 .51، ص1976ار نشر، بغداد حسن علي الذنون، النَّرية العامة لاللتزام، بدّن د( 6)
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عالقة بني ول أنها تسرَ ّتطبق على الأن فكرة عقد الوكالة ال تصلح قانونا للق

م ن طالب التصديق ال يقيكاتب العدل املرخص ّطالب التصديق، ّذليف َأ

ن يكون ِىل ِن من شرّط الوكالة أ خص مقام نفسه، ِضافةكاتب العدل املر

لعالقة ما بني طالب . ّهنا لو افرتضنا جدال أن ا(1)املوكل به قابال للنيابة

ة، فيجب أن يكون من حق التصديق ّكاتب العدل املرخص هي عقد ّكال

عتبار ر  نو  عليه لذا ال ميكن اكاتب العدل املرخص أن ينيب غريه ّهذا أم

 القة بينهما عقد ّكالة. الع

وكل ّالعالقة بني الوكيل ّامل ّيضاف ِىل ما تقدم أن أحكام عقد الوكالة

ع . كل ذليف ال يستقيم م(2)وكيلّالتزامات الوكيل ّاملوكل ّطبيعة عمل ال

 لب التصديق.فكرة العالقة بني كاتب العدل املرخص ّطا

 دحِ فكرة عقد املقاّلة :  -ث

طرفيه مبقتضاه  بأنه :"........عقد يتعهد احد املقاّلةعرف املشر  اَأردني عقد 

ّ يدد . ّعقد املقاّلة (3)ر"اآلخدل يتعهد به الطرف َ عمال لقاء ببأن يصنع شيئا أ

ضع لقاء أجر من دّن أن خي يقصد به أن شخص بعمل معني نحساب شخص آخر

 .(4)ادشرافه ِّدارته 

 (5)لة ّطبيعة عقد املقاّشرّط ّمن خالل هذا التعريف ّمن خالل اَأحكام ّ

تب العدل ن يكون العقد املربم بني كايبدّ عقد املقاّلة حريا باالستبعاد من أ

قالل ل املادية للمقاّلة ّاستاملرخص ّطالب التصديق. ّذليف بسبب اَأعما

سابه لعمل ّاَأهم من ذليف قيامه به نحاملقاّل يف عقد املقاّلة، أَ يف ِجناز ا

                                                 

 /ق من القانون املدني اَأردني. 834/1املادة ( 1)

 (.867-833ملواد )انَّر أحكام الوكالة يف القانون املدني اَأردني ا( 2)

 . من القانون املدني اَأردني 780املادة ( 3)

دار نشر، بغداد،  قد املقاّلة، اجلزء اَأّل، بدّنعبد الرزاق أمحد السنهورَ، الوسيط يف شرح أحكام ع( 4)

 .17،ص  1976

 ( من القانون املدني. 804-780انَّر املواد :)( 5)
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مل. ّهنا يبدّ ا مناسبة ّمالئمة ادجناز العلة اليت يراهّامسه الشخصي ّبالوسي

أَ ّسيلة ل املرخص ال يقوم بالتصديق بَأن كاتب العد الفرق ّاخلالف جليا

زارة العدل، جانب ّزارة العدل ّبأختام ّ يراها مناسبة بل بالوسائل املقررة له من

سابه نح َ نحساب الدّلة ّليسكما أنه يقوم بالتصديق نيابة عن الدّلة أ

تقيد باَأّامر ي تقال يف عمله بلاخلاص، كما أن كاتب العدل املرخص ليس مس

عقد  اتب العدل. لذا تبدّ فكرةّاَأحكام املنصوص عليها يف نَّام ترخيص ك

لعالقة بني نا لتكون الغطاء القانوني لاملقاّلة فكرة غري مالئمة ّمستبعدة قانو

 كاتب العدل املرخص ّطالب التصديق. 

 دحِ فكرة عقد العمل :  -د

ن يقوم ....عقد يلتزم أحد طرفيه بأعرف املشر  اَأردني عقد العمل بأنه :"..

ّعلى هدَ هذا  .(1)لقاء أجر. ..."  بعمل ملصلحة اآلخر حتت ِشرافه أّ ِرادته

لقول أنه من ناحية قانونية سليمة ل التعريف يبدّ حريا أن هذا العقد ال يصلح

تب خص ّطالب التصديق، ّذليف َأن كاتب العدل املرالعقد املربم بني كا

رته بل ق ّال خيضع ادشرافه ِّداالعدل املرخص ال يعمل لصاحل طالب التصدي

كن كام فسخ عقد العمل ال ميخيضع لنَّام ترخيص كاتب العدل، كما ان أح

  رخص ّطالب التصديق.أن تسرَ على العالقة بني كاتب العدل امل

 َ لكاتب العدل املرخص خالل العقدثانيا : صور ّأشكال اال

نية خلوا من شريعة العامة للمسدّلية املدجاء القانون املدني اَأردني باعتباره ال

ّ نصوصا قانونية صرحية توضح ّتبني ل م العقدَ، نا صور اادخالل بااللتزانص أ

ّ َأَ َ عقد من العق سواء بالنسبة لكاتب العدل املرخص أ  املسماةود متعاقد يف أ

املشر  لتحديد  يربره. ّرغم اغفالَما له  ّهو منهج منتقد ّليس املسماةّ غري أ

                                                 

 من القانون املدني اَأردني.  805املادة ( 1)
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لنسبة ة نصوص القانون املدني باتليف الصور ِال أنها ّمن خالل مطالعة كاف

 فإنها تتمثل مبا يلي : (1)فقه للمسدّلية العقدية، ّمن خالل ما أكده ال

 مل.اادمتنا  عن تنفيذ التزام عقدَ بشكل كا -1

 يذ اادلتزام العقدَ بشكل معيب. تنف -2

 تنفيذ اادلتزام العقدَ بشكل جزئي. -3

 التأخري يف تنفيذ اادلتزام العقدَ. -4

 ر ّمعيب.تنفيذ اادلتزام العقدَ بشكل جزئي ّمتأخ -5

زام ور ّأشكال اادخالل بالتّحيرى القول أن اَأمثلة العملية على ص

عدل املرخص ا  كاتب المنها : امتن عقدَ، ّاملشار ِليها آنفا كثرية ّمتعددة

ها ع طالب التصديق على تصديقعن التصديق على كافة اَأّراق اليت اتفق م

أخريه رك الباقي بال تصديق، أّ تكاملة، أّ قيامه بتصديق جزء منها فقط ّت

احد تصديقه على ِنذارعدلي ّ يف التصديق أّ تصديقه بشكل خاطئ ّخمل أّ

لوحيد قد يكون تصديقه على اادنذار اّفقط ّترك باقي اادنذارات بدّن تصديق 

ة حل. ّال شيف أن هناك أمثلمت بشكل متأخر ّبشكل خاطئ ّمعيب ّغري صا

املرخص  ن املسدّلية لكاتب العدلأخرى ّسوف يتم عرضها ِبان اخلوض يف أركا

 لتكون أكثر تعبريا هلذه اَأركان. 

 اتب العدل املرخص ثالثا : أركان املسدّلية العقدية لك

 م عقدَ(:: اخلطأ العقدَ )اَأخالل بالتزا أّال

لوك أّ لعقدَ بوجه عام أنه عبارة عن سيف جمال املسدّلية العقدية يعرف اخلطأ ا    

ّ د على نو خيالف أّ يعارض أتصرف يصدر عن متعاقد حبق متعاقد آخر يف العق

انراف  ا بأنه :. ّيعرف أيض(2)تعاقد اآلخريناقِ ما التزم به يف العقد لصاحل ّفائدة امل

                                                 

ن، ّنورَ خاطر، ّما بعدها، عدنان السرحا 895عبدالرزاق السنهورَ، الوسيط، املرجع السابق، ص ( 1)

لوجيز ّعبد الباقي البكرَ، ا ّما بعدها، عبد اجمليد انحكيم.، 315شرح القانون املدني، املرجع السابق، ص

 يف نَّرية االلتزام، املرجع السابق. 

 .53ص، 1967لثاني، بدّن دار اّ ماكن نشر، امساعيل غامن، النَّرية العامة لاللتزام، اجلزء ا( 2)
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نفيذ عاقد يف العقد الصحيح بتّهو العائد ِىل عدم قيام املت .(1)يف سلوك املدين بااللتزام

(. 52) (2)رة ّ تنفيذه بصورة معيبة أّ متأخالتزامه كليا أّ تنفيذ جزء منه دّن الباقي أ

ملا التزم به قد عدم امتثال املتعاقد يف العّميكن أن نعرف اخلطأ العقدَ بوجه عام بأنه: )

كامل ّيف مات، أهمها تنفيذ العقد بالمبقتضى العقد ّمبا يوجب عليه العقد من التزا

  أّ انراف(. رياملوعد ايدد ّبصورة ختلو من أَ عيب أّ تقص

د تقصري أّ قدَ أنها تشري بصراحة ِىل ّجوتقدم من معان للخطأ العَما ّيالحظ على 

 يلتزم مبا نص د طريف العقد، ّأن هذا املتعاقد ملحانراف أّ خلل أّ تباطد يف سلوك أ

 اقد اآلخر. امة للعالقة بينه ّبني املتععليه العقد الذَ يعترب القانون ّالشريعة الع

ّ التنفيذ َ تتمثل بعدم التنفيذ الكلي أّيالحظ أيضا أن صور ّأشكال اخلطأ العقد    

ِىل أن املشر   أن نشري يف هذا املضمارلقول املعيب أّ التنفيذ املتأخر. ّلعله من نافلة ا

صور أّ  يفا للخطأ العقدَ ّمل ينص علىاَأردني من خالل القانون املدني مل يورد تعر

صه على فه ملفهوم اخلطأ العقدَ أّنأشكال حاالت اخلطأ العقدَ، ّنرى أن عدم تعري

د باخلطأ قصوامل ّحيبذ لو عرف لنا حاالت اخلطأ العقدَ هو مسليف ليس له ما يربره

فسري يف غري لعقدَ، لتاليف أَ فهم مغلوط، أّ تا اخلطأالعقدَ ّاّرد لنا حاالت هذا 

 حمله. 

ما بالنسبة لتعريف ا ّحاالته بوجه عام. ّعليه يتضح  ا تقدم املقصود باخلطأ العقدَ 

ه بالشرح ملرخص ّحيث مل يتناّهلا الفقاخلطأ العقدَ ّحاالته بالنسبة لكاتب العدل ا

ب العدل عقدَ مفاده : )عدم التزام كاتفاصيل فإننا نقدم تعريفا هلذا اخلطأ الّالت

صديق من يام به لصاحل ّفائدة طالب التطالب التصديق مبا تعهد الق املرخص اجاه

َ مستن ّ أ ّ ترمجة أ ّ أخطارات أ أيضا عبارة ُهوَ َّد أجاز القانون تصديقه(، تصديق ّثائق أ

                                                 

ية للنشر، بريّت، املصرَ ّاللبناني، الدار اجلامع رمضان أبو السعود، الوسيط يف شرح القانون املدني( 1)

 .197، ص1984، 1ط

، خريَ 57،ص2002، 1ار الفكر، االسكندرية، طعبد الفتاح عمر، الوجيز يف املسدّلية املدنية، د( 2)

 .13، ص1،2011طحجازَ، املسدّلية العقدية، دار حممود، القاهرة، 
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أّ بشكل  ّ يناقِ مع ما مت االتفاق عليهأّ خيالف أعن التصديق على نو يعارض 

 (.  يأتيها كاتب العدل املعتادال خيالف اَأصول ّالقانون، أّ بصورة أّ طريقة

عدل تصور ّقوعها من جانب كاتب الّبالنسبة َأهم ّأبرز حاالت اخلطأ العقدَ امل

 املرخص فهي على النحو التالي : 

اتب العدل يا :مبوجب هذه انحالة ميتنع كلعدم القيام بتنفيذ االلتزام ك -1

ّ بصورة كاملرخص عن تنفيذ التزامه لصاحل طالب الت لية. صديق بشكل كلي أ

ت، غري م بالتصديق على عشر انذارافمثال ِذا التزم مع طالب التصديق أن يقو

ّ طلب من ط َ أنذار، أ ليوم التالي الب التصديق أن يعود يف اأنه مل يقم بتصديق ا

أنه مل  ّعلى عقود ّاقرارات، اال م تصديقه على ترمجه ّعلى ِخطاراتالستال

 لذَ تاله.ليوم التالي ّال يف اليوم ايقم بالتصديق على هذه املستندات ال يف ا

ليه، ص مل ينفذ التزامه بصورة كّيالحظ على ما تقدم أن كاتب العدل املرخ

ليه مبوجب د ّّافق علتزم مبا تعهأَ اخل بالتزامه مع طالب التصديق، ّمل ي

 العقد املربم بينه ّبني طالب التصديق.

ذه انحالة اجلزائي لملتزام :حسب ه عدم قيام كاتب العدل املرخص ِال بالتنفيذ -2

غري  زامه بصورة كاملة ّكلية :يتوجب على كاتب العدل املرخص أن ينفذ الت

ذا اتفق طالب ِ زئي لملتزام. فمثالأنه ال يلتزم بذليف ّيقوم فقط بالتنفيذ اجل

ن شر انذارات عدليه، غري االتصديق مع كاتب العدل املرخص على تصديق ع

يالحظ أن  ّهنا. انذارات فقط كاتب العدل املرخص مل يقم بتصديق ِال  س

يس زامه بل نفذ التزامه لكن لكاتب العدل املرخص مل ميتنع عن تنفيذ الت

ي ام فقط بالتنفيذ اجلزئَ قبصورة كاملة أّ كلية، ِّمنا صورة جزئية أ

 اللتزامه.

َ لكاتب ذه انحالة يقوم اخلطأ العقدالتنفيذ املعيب لملتزام العقدَ :مبوجب ه-3

عارض ة معيبة، أَ بصورة ختالف ّتالعدل املرخص متى قام بتنفيذ التزامه بصور

لملتزام  باعتقادَ أن التنفيذ املعيبّ ّتناقِ ما اتفق عليه مع طالب التصديق.

تصديق حد املَّاهر التالية : )الجانب كاتب العدل املرخص ميكن أن يتخذ أمن 
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لى رتمجة فقط، أّ التصديق ععلى ِخطار عدلي خبامت خمصص للتصديق على ال

ديق على ّ غري  اهر، أن يقوم بالتصِنذار عدلي بصورة يكون فيها التصديق مبهم أ

عيب لملتزام على التنفيذ املالعملية  ِقرار ّيغفل ّضع تاريخ للتصديق(. ّاالمثلة

عب حصرها رية ّمتنوعة ّقد يكون من الصكث من جانب من كاتب العدل املرخص

 لكن تليف أهمها ّأبرزها.

تصور صور ّأشكال اخلطأ العقدَ امل التأخري يف تنفيذ اادلتزام العقدَ : من -4

لعقدَ. ا ص تأخريه يف تنفيذ التزامهجماسرته ّارتكابه من قبل كاتب العدل املرخ

لساعة رخص مئة انذار عدلي حبدّد اّمثال هذه انحالة أن يستلم كاتب العدل امل

ذه التفاق ان ينهي تصديقه على هصباحًا لغايات تصديقها، ّجيرَ ا العاشرة

د حيل ّدّن أن ليوم ذاته، ِال ان هذا املوعاالنذارات حبدّد الساعة الثالثة من مساء ا

وال ادجناز ما ّأمنا حيتاق ِىل ساعات أخرى ط تزامه،يكون كاتب العدل قد أنهى ِل

 . التزم به

َ ّتنفيذه -5 قول أن حالتني تنفيذا معيبا : هنا ميكن ال التأخري يف تنفيذ االلتزام العقد

مثله احدة ّسبق أيضا أن مت عرض أمن حاالت اخلطأ العقدَ قد احتدت يف حالة ّ

 لعدل املرخصة ّاحدة قيام كاتب ال يف حالّمنعا للتكرار نورد مثا عملية عليهما.

 انونية لطالب التصديق.بالتأخر يف تصديق ِخطارات عدلية أّ ترمجة ق

ته ب العدل املرخص تقوم مسدّليّعليه نلمس بشكل جلي  ا تقدم أن كات    

هناك  الل بالتزام عقدَ، ِذا كانالعقدية عن اخلطأ العقدَ أّ كما يسمى اادخ

َ عليه باالتصديق، ّ عقد صحيح بينه ّبني طالب لتصديق على أن يوجد التزام عقد

على  قلعقد، ّأن يكون هذا التصديما سلم اليه من مستندات ّّثائق مبوجب هذا ا

ب العدل لألصول ّالقانون، ّميتنع كات النحو املتفق أّ املتعارف عليه أّ املوافق

ه بصورة معيبة ذكل جزئي فقط، أّ ينفاملرخص عن تنفيذ التزامه كليا أّ ينفذه بش

يضا بصورة ر يف تنفيذ التزامه ّينفذه أأّ يتأخر يف تنفيذ التزامه، ّميكن أن يتأخ

لعدل أّ التقصري يعود ِىل كاتب ا معيبة يف الوقت ذاته ّأن يكون سبب اادخالل
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عل لغري أّ غري ّ الغري أّ أَ قوة قاهرة أّ فأ ّحده ّليس اىل طالب التصديق املرخص

 ذليف. 

ملرخص نو  التزام كاتب العدل اا َمادر ِىل اَأذهان سدال فحواه: ّقد يتب 

 از النَّام له تصديقه؟بالتصديق على الوثائق ّاملستندات أّ ما أج

يق نتيجة بالتصديق هو التزام بتحق ميكن القول أن التزام كاتب العدل املرخص

قق حيعدل املرخص جيب عليه أن أّ كما يسمى حتقيق غاية، ّذليف َأن كاتب ال

ائق املناط به االّراق ّالوث تصديق علىالنتيجة املرجوة من العقد ،ّالنتيجة هي ال

ف بها، ّليس بعضها لكعلى كافة الوثائق امل ه أن يصادقالتصديق عليها، ّجيب علي

بشكل  أن ال يصادق على الوثائق ّترك البعِ اآلخر دّن تصديق، كما جيب عليه

ق، أّ أن ِ مع اتفق عليه مع طالب التصديقمعيب أّ بشكل خيالف ّيعارض ّينا

ديق، أّ القوانني ّاَأنَّمة يف التصّ يصادق عليها بشكل خيالف اَأصول ّاَأعراف

ح ّحيقر ّيهني بارات جارحة، أّ أن يذم أّ يقدالفا ا شائنه أّ ع أن يدرق يف تصديقه

وز له أن ا أّجب عليه العقد فال جيأَ شخص. ّطاملا اتفق يف العقد على القيام مب

ّ خيل ما التزم به مبوجب هذا العقد امه هو التزام . ّمن هذا املنطلق فإن التزخيالف أ

ا يوجب ئق كما جيب ّكما التزم، ّكمبتحقيق نتيجة. أما ِذا مل يصادق على الوثا

تصديق  التصديق، أّ امتنع عن الالقانون ّالنَّام ّالعرف ّكما جرت العادة يف

اّ تأخر يف  الوثائق اليت التزم بتصديقها، ّترك باقي الكلي أّ صادق على ّثيقة

دَ ّمل ه يعترب خمال بالتزامه العقعملية التصديق، أّ كان تصديقه معيبًا، فإن

ن حينئذ ن التصديق على الوثائق، ّيكوحيقق الغاية ّالنتيجة املرجوة من العقد ّم

ن كاتب العدل  ايق باثبات ذليف, غرياخلطأ مفرتض يف جانبه ّال يلزم طالب التصد

ملسدّلية أن أثبت للقاضي النا ر يف دعوى ا املسدّلية عن نفسه ِذا املرخص له ّنفي

أّ يعود  سبب أجنيب خارق عن ِرادته،عدم حتقيق النتيجة املرجوة من العقد يعود ل

رخص هو التزام مبا أن التزام كابت العدل املّ لطالب التصديق أّ لفعل الغري مثال.

مه هو التزام نه فال ميكن القول أن التزاة على ضوء ما سلف ذكره ّبيابتحقيق نتيج

تقيم أّ اللتزام بذل العناية ال يسيبذل عناية. ّذليف َأن طبيعة ّجوهر ّفحوى ا
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رخص املربم بني كاتب العدل امل يستسا  مع النتيجة املرجوة من عقد التصديق

لتصديق ديق ّليس عدم اهي التص ّطالب التصديق، َأن النتيجة حسب هذه العقد

أن جوهر  ّ التأخر يف التصديق، ناهييفسواء الكامل أّ اجلزئي أّ التصديق املعيب أ

تيجة لعدل املرخص الوصول ِىل النااللتزام ببذل العناية، ال يفرض على كاتب ا

ّجيايف  ول ِليها، ّهذا اَأمر ينايفاملرجوة، ِّمنا عليه فقط بذل العناية للوص

لسليم التصديق، لذا فإن التكييف ا النتيجة املرجوة من عقد ّيعارض ّيناقِ

 عناية. يق نتيجة أّ غاية ّليس بذلاللتزام كاتب العدل املرخص هو التزام بتحق

اتب العدل ركان املسدّلية العقدية لكّقبل الفرا  من انحديث عن الركن اَأّل من أ

َ أّ اادخالل بالتز ضرّرَ التنويه ى أنه من الام عقدَ، نراملرخص ّهو اخلطأ العقد

ن يدعي قاعدة عامة يقع على عاتق مِىل أن عبء اثبات اخلطأ العقدَ كاصل عام ّ

قد برم مع كاتب العدل املرخص عطالب التصديق أَ الشخص الذَ ا ّقوعه ّهو

طأ املرخص أن يثبت عدم ّجود خ التصديق، مع اادشارة ِىل من حق كاتب العدل

قيام السبب ّ يثبت انتفاء رابطة السببية لو  أَ ضرر أعقدَ من جانبه أّ عدم ّق

 .(1)اَأجنيب مثال 

 ثانيا : الضرر العقدَ :

تب العدل ركان املسدّلية العقدية لكايعترب الضرر العقدَ الركن الثاني من أ    

الل القانون ذا اجملال، أن املشر  ّمن خاملرخص. ّلعله من نافلة القول أن نشري يف ه

ص أّ الضرر ضرر العقدَ لكاتب العدل املرخيورد أَ تعريف للضرر سواء الاملدني مل 

ذا القانون حسب بل أنه يكاد أن يعترب هيف املسدّلية العقدية بوجه عام، ّليس هذا ف

وهرية ّذليف لعدم ِدخاله تعديالت ج مبثابة دستور ّمن طائفة الدساتري اجلامدة،

                                                 

ن ان الوفاء ي االلتزام اذا اثبت املديمن القانون املدني اَأردني على :" ينقض448ّيف هذا اجملال نصت ( 1)

الردنية يف هذا اَأمر أكدته حمكمة التمييز ابه أصبح مستحياًل عليه لسبب أجنيب ال يد له فيه "، ّ

، تاريخ 416/2000، ّمتييز حقوق 8/1/2000اريخ = ت 1962/2000متييز حقوق  -العديد من أحكامها منها:

َ خاطر، ش، منشورات عدالة َأنَّمة املعلومات، أيضاً انَّر29/8/2000 رح القانون : عدنان السرحان، ّنور

 ّما بعدها. 365املدني، املرجع السابق، 
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عديالت من ّجود حاجة ماسة لوجود ت معلى هذا القانون منذ فرتة طويلة على الرغ

يب السليم، أّ قتها أّ لعدم تبويبها التبوعلى كثري من مواد هذا القانون، اما لعدم د

وضو  فلة القول أن نشري ِىل أن مللنقص ّالقصور. ّلعله مرة أخرى ّمن باب نا

قي ِذ منط يعاجلها املشر  بشكل سائغ ّاملسدّلية العقدية من مجلة املسائل اليت مل

صل ّاحد، ون، ّليس ضمن باب ّاحد أّ فعاجلها يف مواد متناثرة ّمتباعدة من القان

 .(1)لذا حبذا لو أعاد النَّر يف هذا اَأمر

 املواد ، فنجد أن املشر  تناّله يفّعودا على ذَ بدء خبصوص الضرر العقدَ    

عريف له ِذ نص ت د يف هذه املواد أَ( من القانون املدني اَأردني، ّمل ير 360ّ363)

يذ صر املدين على رفِ التنف(على: )ِذا مت التنفيذ العيين أّ أ360املشر  يف املادة )

َ أصاب دين مراعية يف ذليف الضرر احددت ايكمة مقدار الضمان الذَ تلزمه امل لذ

ِذا  ( من القانون ذاته على "363املادة ) الدائن ّالعنت الذَ بدا من املدين" ّنص يف

لضرر الواقع د فايكمة تقدره مبا يساَّ االضمان مقررا يف القانون أّ العق مل يكن

عريف للضرر، ّ أن صان املشار اليهما انفا من أَ تالن فعال حني ّقوعه ". ّيتضح خلو

ن الضرر الذَ املدين بتعويِ الدائن ع لزاماداهلدف من ِثبات اخلطأ العقدَ هو 

  هذا اجملال؟يف نحق به. ّلكن ما هو املقصود بالضرر

العقد أّ ن اَأذى الناجم عن اادخالل بيعرف الضرر العقدَ بوجه عام بأنه عبارة : ع

هم ، ّهو الركن اَأساسي ّاَأاملساس مبصلحة مشرّعة مقررة لشخص يف العقد

املخاصمة، ّهو مناط ّ ةملساءلة ّاملداخذ لقيام املسدّلية العقدية ّما هو ما يستدعي

َ يّمدار املسدّلية ا ّ غيابهاتوقف عليه ّجود املسدّلية العقلعقدية، ّهو الذ  .(2)دية أ

                                                 

لسرحان، ّنورَ ال القانون املدني، أنَّر : عدنان للمزيد من االنتقادات املوجهة للمشر  اَأردني حو( 1)

 .312خاطر، شرح القانون املدني، املرجع السابق، 

ّما بعدها،  34ص االلتزامات، بدّن دار ّسنة نشر، سليمان مرقس، شرح القانون املدني، اجلزء الثاني،( 2)

يل در االلتزام، مكتبة اجلاملدني، اجلزء اَأّل، مصا اُنوني، النَّرية العامة لاللتزامات يف اْلَقحممد الشام

وييت، زام يف القانون املدني الك، عبد الفتاح عبد الباقي، مصادر االلت287، ص1994اجلديد، صنعاء، 

 .382، ص1983منشورات جامعة الكويت، الكويت، 
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أما  دية.ام يف ِطار املسدّلية العقِذا هذا هو املقصود بالضرر العقدَ بوجه ع 

فهو  خصلكاتب العدل املرلعقدية املقصود بالضرر العقدَ بالنسبة للمسدّلية ا

 عبارة عن : 

 لعدل املرخصلكاتب انتيجة أخالل ا ى)ما يصيب ّيلحق طالب التصديق من أذ 

 العدل املرخص كاتبديق، ّهو سبب الزام طالب التص بالتزامه العقدَ جاه ال

ّ اساءة تنزل أ طالب التصديق لحقبتعويِ طالب التصديق، ّهو عبارة عن خسارة ت

 واجبه ّالتزامه اجاهه(. ب كاتب العدل املرخصبه جراء عدم قيام 

قد  دل املرخصلكاتب العن اخلطأ العقدَ رر العقدَ الناجم عّجدير بالذكر أن الض

ّمن  (2)ملالية، أَ ما يصيب الدائن يف ذمته ا(1)يكون ماديا. ّالضرر املادَ هو الضرر املالي

يت قام باملصادقة لجهة املقدم اليها الرتمجة الل كاتب العدل املرخصاَأمثلة عليه: )حث 

ّ ّضعه عبا َ قام باملصادقة عرعليها بعدم اعتمادها، أ ليه عبارات تتضمن ة على السند الذ

اتب العدل كاة اخلاصة أّ التهديد، قيام ذم اّ قدح اّ حتقري اّ اهانة، اّ مساس بانحي

طات املختصة، من قبل السل طالب التصديقبأمر نتج عنه اغالق املكتب العائد ل املرخص

برية على بدفع مبالغ مالية كلتصديق كاتب العدل املرخص يف الزام طالب ا تسببأّ 

ليه يتضح  ا ّع .(الذَ مس الغري ه املعيبصديقسبيل التعويِ َأضرار جنمت عن ت

طالب التصديق ب قيلحملالي الذَ ميكن أن تقدم أهم اَأمثلة العملية على الضرر املادَ ا

َ م ّ اادخالل بالتزام العقد َ أ  ّال شيف .ن جانب كاتب العدل املرخصمن اخلطأ العقد

 أن هناك أمثلة أخرى متعددة يصعب حصرها. 

التصديق جراء  الببطدَ املتوقع نزّله ّيضاف ِىل ما تقدم من أنوا  الضرر العق    

ملعنوَ بوجه عام لضرر اَأدبي ّالضرر أَأدبي أّ اا اخلطأ العقدَ لكاتب العدل املرخص.

                                                 

امعية، القاهرة، اَأسرة العقدية، دار الثقافة اجل فيصل زكي عبد الواحد، املسدّلية املدنية يف ِطار( 1)

 بعدها.  ََّما 198، ص1998، 1ط

 ّما بعدها.  3، ص2009، 1ندرية، طفداد عمران، الضرر املالي، منشأة املعارف، اادسك( 2)
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رر نص النو  من الض . ّهذا(1)ّكرامته هو: ما يصيب الدائن من أذى يف شرفه أّ مسعته

ل حق ّايتن"  هذا النص( من القانون املدني حيث جاء يف267عليه الشر  اَأردني يف املادة )

ّ يف شرفه أّ لى الغري يف حريته أّ يف عرضه أع تعدالضمان الضرر اَأدبي كذليف فكل 

ال عن ره املالي جيعل املتعدَ مسدّيف مسعته أّ يف مركزه االجتماعي أّ يف اعتبا

 . "لضمانا

ن ال مانع أّ ملسدّلية عن الفعل الضار ّلكّجيدر القول أن هذا النص خاص ّمتعلق با    

ّ عائق قانوني من تطبيقه يف نطاق العق لضرر ّبالنسبة لتعريف ا. (2)د الحتاد العلةحائل أ

عبارة )هو فمن جانب كاتب العدل املرخص  اَأدبي ّالناتج عن االخالل باادلتزام العقدَ

مسعته أّ  يفلعدل املرخص من أذى ما يصيب طالب التصديق املتعاقد مع كاتب اعن 

تزامه معه بب اخالل كاتب العدل املرخص بالأّ مركزه االجتماعي بس، اعتباره املالي

  (.الب التصديقط ه مبوجب العقد املربم معّارتكابه خطأ عقديا جيايف ّينايف ما التزم ب

العدل املرخص يف  عدم مراعاة كاتب) ر ما يلي :ذا الضرّمن أهم ّأبرز اَأمثلة على ه

اَأخالق انحميدة ضيات اللياقة ّالكياسة ّاَأدب ّمقت الوثائق ّاملستنداتعلى  صديقهت

ّيف هذا اجملال  تماعيةجلب التصديق أّ نال مبكانته اادالطىل االعتبار املالي ا ا أساء 

ه مقتضيات اللياقة ل أن يراعي يف تصرفاتلى العام".....ع قضت حمكمة التمييز اَأردنية

دية توجب ضمان بالتزاماته العق الالخت أّاَأداب ّيعترب خرّق العامل عن هذه املقتضيا

 ،(3).."واعد املسدّلية العقدية..الضرر الذَ يلحق برب العمل من جراء ذليف حسب ق

                                                 

املدنية،   ضوء حقوق اادنسان ّاملسدّليةعصمت أمحد البهجي، محاية انحق يف انحياة اخلاصة يف( 1)

الدبي ّانتقال ا، ناصر الشمايله، الضرر 205،ص2005، 1دار اجلامعة اجلديدة للنشر، االسكندرية، ط

ّما بعدها، حييى  27،ص2002)غري منشورة( ، انحق يف التعويِ عنه، اطرّحة دكتوراه، جامعة املوصل

، 2007، 1العربية، القاهرة، ط صقر، محاية حقوق الشخصية، دراسة مقارنه، دار النهضة

، 1ية ،طر، منشأة املعارف، االسكندّمابعدها، حممد ناجي ياقوت، فكرة انحق يف السمعة238ص

 .118،ص1985

 .324املرجع السابق، ص عدنان السرحان، ّنورَ خاطر، شرح القانون املدني،( 2)

 ، منشورات مركز عدالة النَّمة293/90م قرار حمكمة التمييز االردنية بصفتها انحقوقية رق( 3)

 املعلومات. 
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ديقه على صتالب التصديق أثناء طلاساءة كاتب العدل املرخص ِىل املركز املالي 

قاب ق الشركة العائدة لطالب التصدين أيف معرض تصديقه كأن يدعي الوثائق ،

ة، ادعاء كاتب َأسباب مالي العمل وقف عنقوسني أّ أدنى من اادغالق أّ اادفالس أّ الت

ّاجلارَ  لب التصديقاالشركة العائدة لطأن  قتصديقه على الوثائالعدل املرخص أثناء 

أفالم  ترّق، أّ طة أّ مرّجه للمنشطات املمنوعةهاب شركةهي  ا،تصديق ّثائق خاصه به

ّال (. ّ اجلهوية أّ مثرية للنعرات اادقليمية أ ة عنصرية أّ طائفيةشركخالعية أّ أنها 

 .(1)على املتضرر اثبات الضرر ءعب كوننا يبد أن هناك أمثلة كثرية غري تليف اَأمثلة، ّه

شخصية ّطلب م للمحكمة أدلة ّبيانات خطية ّدقيمبعنى جيب على طالب التصديق أن 

كاتب العدل الذَ حاق به من اخلطأ العقدَ ل رخلربة الفنية لغايات اثبات الضر اجراء

فقد  (2)ب اادنسان يف جسده من أذىّبالنسبة للضرر اجلسدَ ّهو ما يصي. املرخص

نحرَ ّا .بضرب طالب التصديق ديقصحيدث أن يقوم كاتب العدل املرخص أثناء الت

َ الناجمستحق ليبالذكر أن طالب التصديق حتى  ِ عن الضرر العقد عن اخلطأ  تعوي

تتمثل مبا  توافر يف هذا الضرر عدة شرّطاتب العدل املرخص فإنه جيب أن يكالعقدَ ل

 .(3)هو آت 

                                                 

االّل، منشورات  زام، اجلزءرية العامة لاللتحممد ّحيد الدين سوار، شرح القانون املدني، النَّ( 1)

 .371،ص1961، 6جامعة دمشق، ط

 ّما بعدها. 7، ص2010، 1ن دار نشر، القاهره، طأمحد الشرقاَّ، الضرر اجلسدَ، دراسة مقارنة، بدّ( 2)

 انَّر يف شرّط الضرر العقدَ بوجه عام كل من : ( 3)

ام، دار النهضة ر االلتزلقسم اَأّل، مصادحممد صرَ السعدَ، النَّرية العامة لاللتزامات، ا -

 ّما بعدها.  94،ص2003العربة، القاهرة، 

ليب ية(، اجلزء الثاني، منشورات انحمصطفى العوجي، القانون املدني )املسدّلية املدن -

 ّما بعدها.  219، ص2004انحقوقية، بريّت، 

بريّت، بدّن  باحة، منشورات املكتبة العصرية،زهدَ يكن، املسدّلية املدنية أّ اَأعمال غري امل -

 ّما بعدها.  89سنة نشر، ص

ِ عنه - ، 2006سكندرية، ا، دار املطبوعات اجلامعية، االأمري فرق يوسف، املسدّلية املدنية ّالتعوي

 ّما بعدها.  195ص
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لضرر املادَ أّ جيب أن يكون ا: حمقق الوقو  أن يكون الضرر حاال أّ - : الشرط اَأّل

د الوقو  يف أَ ّقع فعال أّ أنه حمقق ّمدك .الب التصديق حاالبطحاق اَأدبي الذَ 

ِال أذا حتقق  عدل املرخص ال يلتزم بتعويضهاملستقبل. أما ِذا كان احتماليا فإن كاتب ال

الب التصديق طلشركة ىل املركز املالي فمثال ِذا أساء كاتب العدل املرخص ِ .فعال

ّ قدح ّحقر لتشهري بسمعتها ّمكانتها أّ ذم أا أّ أقام التصديق على الوثائقاثناء 

ّ مالكها َ ّقع فعال. فيعترب الضرر هنا حال الشركة ا اتب العدل املرخص ّاعتقد أن ك أ

قوم بالتصديق يمنه طالب التصديق أن  ميكن أن يسأل عن فوات الفرصة فمثال ِذا طلبت

لعدل كاتب اّاستلم ساعة  48ة بعد على كافة الوثائق لغايات تقدميها اىل ايكم

ليه قام بالسفر  انه قبل ان يقوم بالتصديق عهذه االّراق مع الرسوم ّاالتعاب اال املرخص

عدم قبوله كون  املقدم اليها املصدق من قبله على اجلهة، أّ حث خارق البالد ملدة شهر

يقة غري اّ بطريقة غري مشرّعة، اّ بطر ،باادكراهتصديقه على هذا السند كان 

ن قبل اجلهة  ا ترتب عدم قبول هذا السند م ،ة، علما ان ادعائه يف غري حملهصحيح

ان يسعى اىل واه اّ املردّد املادَ الذَ كاملقدم اليها، ّبالتالي خسر طالب التصديق دع

و مت َ كان متوقعا حصوله عليه فيما لتقدميه من هذا السند، اّ املقابل املالي الذ

 كاتبلاصديق من فرصة الكسب بسبب فعل طالب الت ّنتج عن ذليف حرمانتقدميه، 

، فرصةإنه يكون مسدّل عن فوات العدل املرخص ّأثبت ذليف طالب التصديق ف العدل

وجد ما مينع من ِال أنه ال ي، يز ذليف اَأمرنص يعاجل ّجي دعلى الرغم من عدم ّجو

دالة ّاادنصاف عاَأمر يتفق مع قواعد العدل ّال طاملا أن هذاذليف،  انحكم به ِذا اثبت

 ّالتعويِ.

ِ فيجب ستحق طالب التصديق التعوييتى ح  أن يكون الضرر مباشرا : الشرط الثاني:

أَ أن  باشرا.م أ العقدَ لكاتب العدل املرخصاخلط من أن يكون الضرر الذَ حاق به

يكون كذليف متى عجز طالب يكون نتيجة طبيعية لفعل كاتب العدل املرخص، ّ

لقيام ا  ِذا رفِ كاتب العدل املرخصّ دفع هذا الضرر. فمثالالتصديق يف درء أ

                                                 

امعية، ر االلتزام، ديوان املطبوعات اجلعلي علي سليمان، النَّرية العامة لاللتزام، مصاد -

 عدها. ّما ب 97، ص2003، 1اجلزائر، ط
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صديق اد تصديقها، ّقبضه لرسوم التبالتصديق على الرغم من استالمه للوثائق املر

لتصديق ثنيه عن ق رغم حماّلة طالب ابالتصديء ّالبدكاملة ّاستالمه لكامل اتعابه 

دح ّالتحقري أّ بالذم ّالق قطالب التصدي ةأّ ِذا قام مبهامج، التعنت ِال انه رفِ

أّ ِذا قام ، أنه رفِ ِال بالتوقف عن التشهريه اقناعّحاّل طالب التصديق  ،التشهري

غم حماّالت ر تصديق باقي الوثائقتوقف عن أّ ال مكتبه اخلاص للتصديقمبغادرة 

ّمل نه أبى ّرفِ ه ِال ألتضرر من فعيه سوف باالستمرار ّأن َأقناعهطالب التصديق 

 باستكمال التصديق.  يقم

له متصورا ّيكون الضرر متوقعا ِذا كان حصو:أن يكون الضرر متوقعا  الشرط الثالث :

ّ التصديق  ما بني طالب، برام العقدضا أّ حمتمل بشدة ّقو  حدّثه حني افرتأّ م

على علم تام  ّطالب التصديق لعدل املرخصّال مراء أن كاتب ا، كاتب العدل املرخص

تزم به يف العقد لتزام كاتب العدل املرخص مبا الأن عدم ا صديقبرام عقد التة اَّمنذ نح

كما أن طالب التصديق ،با حياق لصاحل ّفائدة طالب التصديق سوف ينجم عنه ضرر

حو املتفق لتزام طالب التصديق على النمنطق اَأمور جيعل منذ نحَّة ابرام العقد عدم ا

ن يلحق ّبعبارة أخرى هناك ضرر متوقع أ لتصديق.با الطالب عليه ينجم عنه ضرر

تصديق، ّهذا طالب ال اجاهالتزامه لتصديق ِذا أخل كاتب العدل املرخص با بطالب

ّبهذا  العقد. را منذ نحَّة ابرامصوأّ مت اَأمر ال يوجد ما مينعه أّ جيعله غري متوقعا

ب العدل كاتلاملسدّلية العقدية  نكون قد فرغنا من حبث الركن الثاني من أركان

 .املرخص

 : (1)لضرر العقدَ ثالثا: العالقة السببية بني اخلطأ العقدَ ّا

                                                 

 للمزيد عن العالقة السببية أنَّر كل من : ( 1)

 ّما بعدها. 688ق، صعبد الرزاق السنهورَ، الوسيط، املرجع الساب -

ّما 178، 1976ّن دار نشر، بغداد، حسن الدنون، النَّرية العامة لاللتزامات، بد -

 بعدها.

م، اجلزء اَأّل ا، النَّرية العامة لاللتزحممد ّحيد الدين سوار، شرح القانون املدني -

 ّما بعدها.  394، ص1991، 6،منشورات جامعة دمشق، ط
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رخص هو ّلية العقدية لكاتب العدل املالركن الثالث ّاَأخري من أركان املسد    

الضرر الناجم لصلة اليت تربط بني خطئه العقدَ ّأَ ا .الرابطة أّ العالقة السببية

َ جاه طالب اتب العدل املرخص بالتزامه العلكحبيث لو مل خيل ، عن هذا اخلطأ قد

َ حاق  ه يتوجب على طالب ّال جدال أن الب التصديق.طبالتصديق ملا ّقع الضرر الذ

دل املرخص عود ِىل ِخالل لكاتب العي ،هثبت أن الضرر الذَ نحق بيالتصديق أن 

ىل اضر ثبت أن كاتب العدل املرخص مل حيي، كأن هبالتزامه العقدَ مبواجهت

ّ ان يثبت انه المه هلا ّلرسومها ّاتعابها، االوثائق رغم استق تصديّيقوم بمكتبه 

سوم يق رغم استالمه لكامل الرقام بتصديق جزء بسيط ّترك الباقي بدّن تصد

على  عيبا فمثال اذا كان للتصديقّاالتعاب عنها، اّ ان يثبت ان تصديقه كان م

ق على لعدل املرخص استخدم للتصديا ترمجة ختم خاص حتى يعتمد، اال ان كاتب

ان يثبت  للتصديق على ّثائق اخرى، اّ الرتمجة ختما اخر ال يعود هلا، ّامنا يعود

تمه على د تعمد عدم ّضع توقيعه اّ خان كاتب العدل املرخصة قطالب التصديق 

 .كافة االّراق 

 أجنيب اليد بق بأن يرجع ِخالله ِىل سبأن كاتب العدل املرخص له انح شيفّال     

كاتب  يب الذَ يرفع ّيدفع ّينفي عنّيغين عن البيان أن السبب اَأجن ،له فيه

ة القاهرة، كأن ِما ِىل القود غي أن يعوالعدل املرخص املسدّلية يف هذا اجملال ينب

ه ّبني الوصول نيحال ب مكتبهىل مكان يثبت أنه حصل ِغالق رمسي للطريق املرّرية ِ

كأن يثبت طالب  طالب التصديقيعود ِىل فعل  . أّ أنصديقالتلغايات  كتبِىل امل

صدقة خاصة اذا ذَ يريد فيه استالم االّراق املاملوعد القم بإعالمه بيالتصديق مل 

أّ ان الوثائق ، بكافة الوثائق املراد تصديقها قم بتزّيدهيأّ مل كان عددها كبري، 

لغري كأن يثبت أن يعود ِىل فعل ا أّية، اليت استلمها مل تكون اصليه ّامنا صور ضوئ

ال السالح حتى ال يقوم باستكمهناك شخص قام حبجز حريته، اّ تهديده بأن 

  التصديق.

لعدل ا اجملال حتى يستفيد منه كاتب اأن السبب اَأجنيب يف هذجدال ّال      

ّأن مينع  ليه، ّأن يكون غري متوقعاملرخص جيب أن يكون بسبب خارجي غري منسوب ِ
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ملرخص دفعه ّأن يتعذر على كاتب العدل ا , تب العدل املرخص من تنفيذ التزامهكا

 .(1)رّفهّجد يف مثل  اخر ملرخص ببذل جهد معقول قياسا على جهد كاتب العدل ا

كان ن فد فرغنا من انحديث عن أرّبانتهاء انحديث عن العالقة السببية نكو

لعقدية لكاتب بة لتعريف املسدّلية ابالنسّ املسدّلية العقدية لكاتب العدل املرخص.

، فاننا حني ّصولنا اىل هذا اجملال العدل املرخص، ّاليت استأخرنا تعريفها اىل

امه العقدَ تزب العدل املرخص بالنعرفها بانها اليت تقوم ّتنهِ متى اخل كات

لتنفيذ لتزامه بالكامل، اّ يقوم بااجاه طالب التصديق، كأن ال يقوم بتنفيذ ا

 تأخر ّاجلزئي. ملتأخر، أّ التأخري املعيب ّاملئي، اّ التنفيذ املعيب، أّ التنفيذ ااجلز

لية ال ّقبل االنتقال لبحث املسدّه من املناسب ّاملالئم يف هذا اجمللّلع  

ّ املسدّلية عن الفعل الضار لك شر  اَأردني اتب العدل املرخص أن نث املالتقصريية أ

 لى مايلي : ون املدني ّنثه يف هذا الصدد عالقان جراء تعديالت ّاضافات علىاد

ّ ل ّمن جديد ّضمن باب ّاحد أِعادة تنَّيم املسدّلية العقدية بشكل كام -1

ن ّضمن أبواب ّفصول ّأماك فصل ّاحد ّليس يف نصوص متناثرة ّمتباعدة

 خمتلفة. 

 ّلية العقدية. أن ينص بشكل ّاضح ّصريح على أركان املسد -2

 َ ّرابطة السببية. قدَ ّالضرر العقدأن يعرف اخلطأ الع -3

المتنا  ا: خلطأ العقدَ ّهي أن ينص بشكل ّاضح ّصريح على صور ّأشكال ا -4

ّْ  ،بشكل جزئي هعن التنفيذ الكلي لملتزام، أّ تنفيذ ري يف تنفيذ اادلتزام التأخَأ

 أّ تنفيذ االلتزام بشكل معيب. 

 الفرصة.  عن فوات النص على مشرّعية ِّجازة انحكم بالتعويِ -5

                                                 

ها كمة التمييز االردنية بصفتمن قانون املدني االردني، ّقرارات حم 247انَّر يف هذا اجملال املادة ( 1)

 ر، ّقرا4/8/2013تاريخ  1627/2013، ّقرار رقم 21/7/2014تاريخ  274/2014انحقوقية التالية :) قرار رقم 

رّط (ّهي مجيعها تبني ش 11/3/2008تاريخ  232/2008، ّقرار رقم 25/6/2012تاريخ  320/2012رقم 

 االستفادة من السبب اَأجنيب لالعفاء من املسدّلية. 
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 العدل املرخص ّتنَّيم هذه النص صراحة على املسدّلية العقدية لكاتب -6

 وانب. املسدّلية بشكل مستقل ّمنفرد من كافة اجل

 املطلب الثاني

 ن الفعل الضارع كاتب العدل املرخصمسدّلية 

الضار  دني أحكام املسدّلية عن الفعلنَّم املشر  اَأردني من خالل القانون امل    

Harmful action( 292-256بوجه عام ّحتديدا عرب املواد.) مل  هم أنّنقصد بوجه عا

ئفة املهندسني ل الضار ملعشر اَأطباء أّ طايفرد أحكام أّ مواد خاصة باملسدّلية عن الفع

َ على اكتفى بالنص على أحكام عامة تسر، ّاملرخص العدل كاتبّغريهم ّمنهم 

قانوني املكرس ّانحرَ بالذكر أن التنَّيم ال .ماالكافة بال متييز أّ استثناء كأصل ع

 يق ّحمكم.لية عن الفعل الضار تنَّيم دقّاملنصوص عليه من قبل املشر  اَأردني للمسدّ

ن عمل اجم عن اَأعمال الشخصية أّ عّجاء ليشمل كافة جوانب الفعل الضار سواء الن

ما يعنينا من هذا  أن ّ دَ.ىل الغصب ّالتعّفعل الغري أّ عن اَأشياء أّ انحيوان ِضافة ِ

انزاهلا عمال الشخصية، ّذليف لقياسها ّالتنَّيم هو التنَّيم اخلاص باملسدّلية عن اَأ

ملراد لفعل الضار. ّلتحقيق هذا اّتطبيقها على كاتب العدل املرخص متى ارتكب ا

َ متى ارّالوقوف بثبات على مسدّلية كاتب العدل املرخ تكب فعال ص عن الفعل الضار أ

سدّلية كاتب من مفهوم م دود ّاملنشو مشرّ  انحق الضرر بالغري نرى عرض املقصغري

حو التالي سدّلية هذا الفعل ّذليف على النم العدل املرخص عن الفعل الضار، ّأركان

 : 

علم أن الفعل الضار نعن فعله الضار :  املرخص لعدلا كاتبأّال : املقصود من مسدّلية 

ّهو من أهم  هو مصدر من مصادر االلتزام، (1) يةلية التقصريأّ كما يسمى أيضا باملسدّ

نا الذكر ب العقد، ّحيث أنه ّكما أسلفهذه املصادر ّأكثرها شيوعا ّانتشارا ِىل جان

                                                 

لسائدة يف ضا عن تسمية املسدّلية التقصريية ااملشر  االردني فضل اختيار تسمية الفعل الضار عو( 1)

ليبيا، ّعلة املشر  راق ّلبنان ّاجلزائر ّتونس ّاملغرب ّل مصر ّسوريا ّالعالقانون املدني لكل من دّ

 ضار مستقاة من الفقه االسالمي. االردني فيما ذهب اليه من تسمية، أن تسمية الفعل ال
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صية فقط دّن غريها خشملسدّلية عن اَأعمال اليعنينا يف هذا املضمار هو اَما آنفا أن 

. ر نطاق اَأعمال الشخصية فقطلذا سوف يقتصر حديثنا عن الفعل الضار يف ِطا

ّ اَأعمال الشخصية ب امة ّالشريعة وجه عام هي : هي القاعدة العّاملسدّلية عن اَأفعال أ

بالتزام قانوني  اليت تقوم ّتنهِ متى ّقع اخالل هيّ، العامة ّالرئيسية يف املسدّلية

سدّلية يف نطاق صدرا للمرّ  مشكون اادضرار غري امليّ، سابق يقضي بعدم اادضرار بالغري

ص فإن املقصود ّبالنسبة كاتب العدل املرخ. (1)ّحدّد النصوص القانونية اليت حتكمها 

د متى ّقع منه اليت تقوم ّتنهِ ّتربز للوجو) : يهفمن مسدّليته الشخصية عن فعله 

اب ّجماسرة عليه أن ال يقدم على ارتك اخالل بالتزام قانوني سابق يفرض ّيوجب ّحيتم

 يقوم باادضرار ّمضمون االلتزام هنا هو أن ال ،الل، ّمع ذليف يقدم على ارتكابههذا اادخ

نه ّاملتسم بصفة عدم واقع ماللي يكون اادضرار غري املشرّ  بالغري ِال أنه يقوم به، ّبالتا

يقوم كاتب  ّبعبارة أخرى أن سدّليته.املشرّعية أّ عدم القانونية هو مصدر ّمنشأ م

خالفة أّامر املشر  مب بالتصديق على الوثائقثل قيامه بعمله املتمالعدل املرخص أثناء 

طالب كان الغري قه أضرار بالغري ّسواء أصديلى تع ّان ال ينجم بعدم اادضرار بالغري

ن قبل املشر  وثائق جائز ّمشرّ  ّغري  نو  مفمثال التصديق على ال .غريهأّ  التصديق

الق ّقيم تب العدل املرخص ملتزما بأخكا ّكان، متى كان ّفق اَأصول ّالقانون

مطابقا  قهصدي، ّكان تالتصديق ّشرّط ّتعليمات ّّاجبات ّالتزاماتّتقاليد 

لو من أَ عبارات أّ قه خيتصديّكان ه من ّزارة، ل املقدمةّاالختام ّالتصاريح  لألصول

َأخالق، ّمل داب العامة ّاون أّ للنَّام العام أّ اآلة للقانلفظ أّ تعبري أّ ِشارة خمالف

واء اس بانحياة اخلاصة َأَ شخص سيتضمن أَ ذم أّ قدح أّ حتقري أّ ِهانة أّ مس

قانونيا أّ  لتصديقاّهنا يعترب  ليها التصديق.اّ غريه اّ اجلهة املقدم ا طالب التصديق

د خالف املرخص مبا سبق فإنه يكون ق مباحا ّمشرّعا ّلكن ِذا مل يلتزم كاتب العدل

ر  عليها محاية َأن كل اَأمور السابقة أضفى املش ،بعدم اادضرار بالغريشر  أّامر امل

                                                 

 .364ّص363املرجع السابق، ص عدنان السرحان، ّنورَ خاطر، شرح القانون املدني،( 1)
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ل بتليف اَأمور ن املساس أّ العبث أّ االخالقانونية ّمنع االعتداء عليها أّ املساس بها َأ

 بدّن شيف ينجم عنه ضررا حياق مبا ّقعت عليه. 

الفعل الضار  نكاتب العدل املرخص ع ِذا يتضح  ا تقدم بشكل جلي أن مسدّلية    

ف ثائق بشكل غري مشرّ  أّ خمالتكون متى قام مبهمة أّ مهنة التصديق على الو

بشكل قام بها  ِّمنا َأنه عندما ،ت كذليفللقانون، ليس َأن هذه املهنة  نوعة ّهي ليس

إن هذه املسدّلية حبق لذا ف. عدم اادضرار بالغريمر املشر  له بباّقانوني ل بالتزام خأ

واعد ملرخص الذَ أساء أّ خالف القارة عن جزاء لسلوك كاتب العدل اّحقيقة عب

لغري أّ ادضرار بالغري مهما كان شخص االقانونية املفرّضة عليه ّاليت تلزمه بعدم ا

ِ عندما ال يت صديقه قيد كاتب العدل املرخص عند تصفته. ّهي أيضا اليت تقوم ّتنه

ّعندما ال يلتزم  ،التزامات التصديقشرّط ّّبأداب ّسلوكيات ّأخالق  على الوثائق

ّهي اليت  .خص الغريش حرتامياد ّاملوضوعية ّاّالنزاهة ّانح ّاَأمانةمببادئ الصدق 

ّ خيل كاتب ا ّ يهمل أ ب عليه لعدل املرخص بنص قانوني يوجتقوم أيضا عندما خيالف أ

أن لتصديق، أّ أّ اجلهة املقدم اليها ايق عدم ِهانة أّ ذم أّ قدح أّ حتقري طالب التصد

َ حي ّ أ ّ املساس حبياته اخلاصة، أ ة من املساس ق آخر أضفى املشر  عليه محايثلم شرفه أ

كاتب العدل  أن هذه املسدّلية تقوم متى مس ريضّال  .ّاالنتهاك ّاالساءةّالعبث 

ه ليس من . ّذليف َأناّ غريه صديقاملرخص بشرف ّنزاهة ّاستقامة ّحياد طالب الت

لف القانون َأعمال، َّأن هذه اَأعمال ختااملرخص القيام مبثل هذه ا حق كاتب العدل

لغري أن فمن حق الغري ّمهما كان هذا ا .ّال صلة هلا بعملية التصديق على الوثائق

ساس اته اخلاصة يف منيى عن امليبقى عرضه ّشرفه ّمسعته ّاعتباره ّمركزه ّحي

  أّ أَ شخص آخر. رخصّاادساءة ِليها، سواء من قبل كاتب العدل امل

لعدل ل ميكن أن يقع من جانب كاتب اّانحرَ بالقول أن اَأمثلة على أَ ِخال     

تصرف أّ َ أدة العامة باعتقادنا أن املرخص أثناء تصديقه يصعب حصرها، ّلكن القاع

عنه تقوم  هتفإن مسدّلي، ص قانونيسلوك ّقع من كاتب العدل املرخص ّكان خيالف ن

 رر حاق باملتضرر منه. طاملا نتج عنه ض

 :الضار  عن الفعل كاتب العدل املرخصلثانيا : أركان املسدّلية الشخصية 
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ء قيامه بعملية كاتب العدل املرخص عن فعله أثنالتتمثل أركان املسدّلية الشخصية     

 الوثائق نو  صرف النَّر عنبالتصديق، ّ بالتصديق على الوثائق مكلف مبهمة ّّاج

، اّ اَ سند، ية اّ ترمجة قانونية، اّ عقودارات عدلية اّ انذارات عدلاخطسواء كانت 

 مبا يلي : طاملا ال يعد ناقال 

حسب ماجاء يف عرف الفعل غري املشرّ  بوجه عام ّي :الفعل غري املشرّ  ) اادضرار(-أ

من هذا  (256خبصوص نص املادة ) (1) املذكرات االيضاحية للقانون املدني اَأردني

در من ملسدّلية املدنية حتى ّأن صبأنه : "اادضرار ّأن اادضرار هو مناط ا (2) القانون

ف من القانون املدني كا 256دة شخص غري  يز ّأن مصطلح اادضرار حسب نص املا

ّ العمل ثل مصطلحات العمل غري املشرّ  أّالكنى االخرى مالنعوت ّمغين عن كافة 

 . "قانون ّغري ذليف من مصطلحات لاملخالف للقانون أّ الفعل الذَ حيرمه ا

سدّلية تباره الركن اَأّل من أركان املّبناء على ما تقدم ّحيث أن االضرار باع    

و أيضا ملرتتب على ذليف أن هذا الركن هّهو ذات الفعل غري املشرّ  فإن ا، الشخصية

ّهو  لضاركاتب العدل املرخص عن فعله الالركن اَأّل من أركان املسدّلية الشخصية 

ذا قوم مسدّليته الشخصية يف همدار ّمناط مسدّليته الشخصية أَ حتى تنهِ ّت

 ري مشرّ  حبق الغري. صدر منه أضرارا أَ عمل غياجملال جيب أن 

ّ التقصري ّزة انحد الواجب الوقوف عنده أّيقصد باادضرار يف هذا املضمار : " جما    

 .(3) متنا   ا يرتتب عليه الضررعن انحد الواجب الوصول ِليه يف الفعل أّ اال

ّاَأكثر من ذليف  ،اير ّيباين مفهوم الضررشيف أن اادضرار ّفق املعنى السالف له يغ ّال

اتب ضرار فعل غري مشرّ  صدر من كأنه مفهوم غري مرادف له ِطالقا. بدليل أن ااد

أما  ريه.ّ غا قري مثال طالب التصديقالعدل املرخص مثل ِهانته أّ ذمه أّ قدحه أّ حت

                                                 

بة ايامني االردنيني، اَأردني، منشورات املكتب الفين لنقا للقانون املدنيانَّر املذكرات ااديضاحية ( 1)

 . 275، ص1، ق 3، ط1992

يز بضمان بالغري يلزم فاعله ّلوغري   من القانون املدني اَأردني على :" كل ِضرار256ّنصت املادة ( 2)

 الضرر". 

 .277املذكرات ااديضاحية، املرجع السابق، ص( 3)
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العدل املرخص  كاتبللفعل غري املشرّ  الضرر فهو اَأذى أّ اَأثر السليب الناتج عن ا

كاتب العدل  ّال جدال أن مسدّليةّ غريه. ا طالب التصديقبّالذَ حاق ّنزل ّحل 

الذَ نتج ّحتقق عنه ّ أّ غريه طالب التصديقباملرخص عن فعله غري املشرّ  أَ ِضراره 

مدار املسدّلية يه قصد اادضرار، لعلة أن مناط ّحتى ّلو مل يتوافر لد الضرر تبقى قائمة

بيعة ادسالمي كذليف، هي مسدّلية ذات طاملدنية يف القانون املدني اَأردني ّالفقه ا

ة مل أّ عنصر شخصي يتصل بإرادموضوعية صرفه ّحبته ّال ينَّر فيها ِىل أَ عا

كاتب ّ، فكيف يكون اَأمر (1) لنتائج فعله الفاعل أّ ِدراكه أّ متييزه أّ قصده أّ ّعيه

  أصل عام.العدل املرخص  يز ّمدرك ّّا  لنتائج فعله ك

ب العدل ة ّاَأساس لقيام مسدّلية كاتتقدم فإن العربَما ّعليه ّعلى ضوء 

لركن اَأّل من أركان هذه املرخص عن خطئة الشخصي تقتضي أن يثبت حبقه ا

  قد يكون نابع من ري املشرّ  ّهذا الفعل غري املشرّغاملسدّلية ّهو اادضرار أَ الفعل 

ّأَ ِساءة  زازقري ّاادهانة ّالتهديد ّاادبتقانون العقوبات مثل أفعال الذم ّالقدح ّالتح

لشخصية أّ مثل االعتداء على االسم أّ ا ّغري ذليف، ّقد يكون نابعا من القانون املدني

ّ املركز االجت ّ االعتبار املالي أ َ قان، ذليف فاعي ّخالمالسمعة أ ّ أ َ ّنافذ أ ون أخر سار

. ّلعله من يقوم كاتب العدل املرخص بارتكابهّ، يوجب عدم القيام بعمل غري مشرّ 

رتكابها من قبل كاتب غري املشرّعة املتصور ا ادقعالاالضرّرَ أن نورد يف هذا اجملال أهم 

  العدل املرخص ّاليت تلحق الضرر بالغري ّهي :

ّْ تقامة رف أّ نزاهة أّ حياد أّ اسيف تصديقه عبارات متس كرامة أّ شأن يذكر -1 َأ

ّْ أّ ِهانته  قوم بذمه أّ قدحه أّ حتقريهمرّءة أّ موضوعية أّ ذمة طالب التصديق، أّ ي َأ

 .املساس حبياته اخلاصة 

هدده د كأن يقول أن طالب التصديق ق :أن يذكر يف تصديقه عبارات غري حقيقية -2

فعة غري تقديم الوثائق للحصول على من لتصديق اّ انه هدفه بالتصديق هوللقيام با

 مشرّعة. 

                                                 

 .379-378ني، املرجع السابق، صلسرحان، ّنورَ خاطر، شرح القانون املدعدنان ا( 1)
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اثناء تصديقه  ِذا مل يلتزم كاتب العدل املرخص القانوني :التصديق ِذا مل يلتزم ب -3

ان يقوم  ذا مسح لشخص اخر غريه غري مرخصمبا جيب عليه قانونا فمثال اعلى الوثائق 

له يعد غري عإن فضررا حاق بالغري ف التصديقذا ّنتج عن ه هو بالتصديق على الوثائق،

 مشرّ . 

نصوص عليها يف امل الضوابط اَأخالقيةِذا مل يلتزم كاتب العدل املرخص بالقيم ّ -4

ّانحياد  تزام كاتب العدل املرخص بالصدقيعترب عدم النَّام ترخيص كاتب العدل: 

متى جنم ، شرّ فافية ّاَأمانة فعال غري ملشّالنزاهة ّاالستقامة ّاملوضوعية ّالنزاهة ّا

 عنها ضررا حاق مبن مست هذه االفعال. 

صية ّل من أركان املسدّلية الشخّبهذا نكون قد فرغنا من انحديث عن الركن اَأ

 عن فعله الضار.  كاتب العدل املرخص

 الضرر :  -ب

عن  رخصلشخصية كاتب العدل امليعد الضرر الركن الثاني من أركان املسدّلية ا

ّْ قوقه ل هو ما يصيب الشخص يف حق من حّالضرر عموما يف هذا اجملا .الفعل الضار َأ

َ يتعرض له بفعل ا، (1)مصلحة مشرّعة له  ّ اَأذى الذ ّ مالأ ّْ ه لغري اما يف ذاته أ عاطفته َأ

ّ أعتباره َ يصيبه جراء ا(2) أّ مشاعره ّحريته أ ة ملساس حبقوقه أّ مصلح، ّهو اَأذى الذ

أّ حريته  حة متعلقة مباله أّ عاطفتهرّعة له ّسواء كان ذليف انحق أّ تليف املصلمش

ّ سال ّ اعتباره أ ّ شرفه أ لفعل غري املشرّ  ّميكن تعريف الضرر الناجم عن ا .(3) ة جسدهمأ

من َ شخص اخر اّ ا ذَ حياق طالب التصديقاَأذى ال: ) كاتب العدل املرخص بأنه

بصورة غري  قطالب التصديئق املقدمة من الوثا ىتصديق كاتب العدل املرخص عل

                                                 

لنهضة العربية، القانون اللبناني ّاملصرَ، دار ا عبد املنعم فرق الصده، مصادر االلتزام، دراسة يف( 1)

 .485، ص 1979، 1، طالقاهرة

، يف ضوء الفقه ّأحكام تقصريية (دنية التعاقدية ّالعبد انحكم فوده، التعويِ املدني ) املسدّلية امل( 2)

 . 17، ص1989النقِ، دار املطبوعات اجلامعية، االسكندرية، 

ها، دار الثقافة، ية ) الفعل الضار (، أساسها ّشرّطعبد العزيز اللصاصمه، املسدّلية املدنية التقصري( 3)

 .63، ص2002، 1عمان، ط
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معة أّ ّ الشرف أّ الكرامة أّ السمشرّعة ّسواء مس التصديق غري املشرّ  العرض أ

املشمولة أَ حق من حقوقه املكفوله ّ أّ ،االعتبار أّ املركز املالي لذليف الشخص

 (. ه مقرره له شرّعمبانحماية القانونية أّ مصلحة 

َأنه ميس حقا  نه بالضرر املالي أّ االقتصادَيكون ماديا ّهو ما يعرب عّهذا الضرر قد 

ّمثاله  .(1) ال أّ الذمة للشخص املتضرريتميع بقيمة مادية، لذا فهو ميس ّيصيب اَأمو

 ا ، عتمادهملقدم اليها التصديق على عدم اهة اأن حيرض كاتب العدل املرخص اجل

على  صول على تأشري سفر، أّ انحصوليرتتب عليه حرمان طالب التصديق من انح

لية كونه ال ميس الذمة املا (2) مالي ّهذا الضرر قد يكون أدبيا أَ ضرر غري .قرض

امته أّ رخص، ِّمنا ميس شرفه أّ كرللمتضرر من الفعل غري املشرّ  كاتب العدل امل

رخص بذم أّ ّمثاله قيام كاتب العدل امل .مسعته أّ اعتباره املالي أّ مركزه االجتماعي

  .قدح أّ حتقري أّ ِهانة طالب التصديق

ّط فيه تعويِ ال بد من توافر عدة شرّجيدر القول أن هذا الضرر حتى يكون قابال لل

ا على يراد بذليف أن يكون ثابتّأن يكون الضرر حمققا : -1ّتتمثل هذه الشرّط مبا يلي :

هو بهذا املعنى الضرر ّحقا ّكذليف ِذا ّقع فعال  ّيكون، ّجه اجلزم ّاليقني ّالتأكيد

 .(3)املتضرر أّ كسب فاتهانحال ّسواء كان الضرر عبارة عن خسارة نحقت ب

 تيجة مباشرة للفعل غريّيقصد بذليف أن يكون الضرر ن:  (4)أن يكون الضرر مباشرا -2

ِ املتضرر  مكانية القول جبواز تعوياملشرّ  الصادر عن كاتب العدل املرخص ّذليف ال

 شرّ . به من ضرر جراء هذا الفعل غري املعما حاق 

                                                 

 .410املرجع السابق، ص عدنان السرحان، ّنورَ خاطر، شرح القانون املدني،( 1)

 نَّمت هذا النو  من الضرر. من القانون املدني االردني، ّاليت عاجلت ّ 1/ 267انَّر املادة ( 2)

، 2لتزام ،قلبشري، القانون املدني، احكام االعبد اجمليد انحكيم، ّعبد الباقي بكرَ، ّحممد طه ا( 3)

 .528، بغداد، صيةمنشورات ّزارة التعليم العالي ّالبحث العلمي العراق

، 2لتزام ،قلبشري، القانون املدني، احكام االعبد اجمليد انحكيم، ّعبد الباقي بكرَ، ّحممد طه ا( 4)

 .528ية، بغداد، صمنشورات ّزارة التعليم العالي ّالبحث العلمي العراق
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صيب الضرر ّيف هذا اجملال جيب أن ي: (1) أن يصيب الضرر مصلحة مشرّعة للمتضرر-3

ملرخص غري املشرّ  كاتب العدل ا حق قانوني أّ مصلحة مشرّعة للمتضرر من الفعل

 حتى جيوز التعويِ عن هذا الضرر 

كاتب العدل   من أركان املسدّلية الشخصيةخريالركن الثالث ّاَأعالقة السببية :  -ق

ل املرخص أن ي لقيام ّنهوض مسدّلية كاتب العدِذ ال يكف، املرخص هو عالقة السببية

ا جيب أن نه ّحاق باملتضرر منه، ِّمنيكون هناك فعل غري مشرّ  صدر منه ّضرر نتج ع

عرب عنه بعالقة ي قو  الضرر ّهذا اَأمريكون فعله غري املشرّ  هو السبب يف احداث ّّ

قتضى املادة ّهو حقا ّفعال يتفق مع منطق ّم ،السببية بني الفعل غري املشرّ  ّالضرر

اعله ّلو لى :" كل أضرار بالغري يلزم فمن القانون املدني اَأردني ّاليت نصت ع( 256)

ه من لقاضي ّمن خالل ما يقدم أمامغري  يز بضمان الضرر " ّاجلدير بالذكر أن ا

 الفعل غري نيالقة السببية قد قامت بخطية ّشخصية حيدد ّيقرر ِذا كانت ع بيانات

اتق املتضرر ء اثبات عالقة السببية يقع على عّيغنى عن البيان أن عب املشرّ  ّالضرر.

سدّلية ّلكونه املدعي يف دعوى امل من فعل كاتب العدل املرخص باعتباره املضرّر،

، ّيكون من اق به من فعل كاتب العدل املرخصح ّاملطالبة بالتعويِ عن الضرر الذَ

ر خاضع يام رابطة السببية أَ اَأمحق كاتب العدل املرخص أن يثبت عدم ّجود أّ ق

َّريات رابطة  هذا اجملال هو: أَ نَّرية من نّالسدال الذَ يثار يف لالثبات القانوني.

ة ياب أم نَّراَأسبل هي نَّرية تعادل السببية اليت أخذ بها املشر  يف هذا الصدد؟ ه

 ال ؟ السبب اَأقوى أم نَّرية السبب املنتج أّ الفع

يت نصت على من القانون املدني ّال(  266)دة الطرح ينطلق من نص املاهذا اجلواب على 

 : 

ته من كسب اف ملضرّر من ضرر ّما" يقدر الضمان يف مجيع اَأحوال بقدر ما نحق ا

 لضار "ابشرط أن يكون ذليف نتيجة طبيعية للفعل 

                                                 

نية، بغداد، وية، منشورات مركز البحوث القانسعدّن العامرَ، تعويِ الضرر يف املسدّلية التقصري( 1)

 .19، ص1981
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كون مباشرا نه أنه يشرتط يف الضرر أن يّاملستفاد من هذا النص ّخاصة اجلزء اَأخري م

ه فإن نَّرية ّعلي، فعل غري املشرّ حتى ميكن تعويضه، أَ أن يكون الضرر نتيجة لل

 .(1) الدها املشر  اَأردني يف هذا اجملالسبب الفعال أّاملنتج هي النَّرية اليت اعتم

 اخلامتة

تب العدل املرخص، ااملدنية لك ملسدّليةاهذه الدراسة تسليط الضوء على موضو  حاّلت 

ّرًا بالشرّط الواجب له، ّمر املشابهةفاهيم من كافة جوانبه بدءً بتعريفه ّمتييزه عن امل

ه املدنية ّاستعراض لى عاتقه، ّانتهاءً بطبيعة مسدّليتع امللقاةتوافرها فيه، ّااللتزامات 

 همها ما يلي :ّاادقرتاحات أ من النتائج ت هذه الدراسة ِىل جمموعةّتوصل أركانها.

 أّاًل النتائج :

ني يف نَّام يثة اليت سنها املشر  االردمن االنَّمة انحدكاتب العدل املرخص  -1

لعبء لتسهيل ّالتيسري ّختفيف اترخيص كاتب العدل العتبارات عدة : منها ا

رتخيص ل من منح صالحية الك ملرخصكاتب العدل اّاختصار الوقت، ّيعد 

ينة املتقاعدين من ذَّ خربة مع للقيام بهذه املهمة من ايامني ّالقضاة

  العدل. ّشرّط حمددة، للقيام ببعِ اختصاصات كاتب

عدل ادارة تب العدل العمومي، ّكاتب الخيتلف عن كا العدل املرخص ان كاتب -2

 ت ضبط ّاجللساعن كاتب الترخيص السواقني ّاملركبات ّعن ايامي، ّ

ن يكون ان يكون أردني اجلنسية ّأ كاتب العدل املرخصمن شرّط ّّاجبات  -3

انة ّ جنحة خملة بالشرف ّاالمحسن السرية ّالسلوك، ّغري حمكوم جبناية أ

لذَ تعقده ّزارة أديبية، ّان جيتاز االمتحان االعامة اّ عقوبة ت ّاآلدابّاالخالق 

أّ اياميني  ،قضاة النَّاميني املتقاعدينلالعدل هلذه الغاية، ّان يكون من ا

س عشرة لقضاة معا مدة ال تقل عن  االساتذة  ا أمضى يف مهنة اياماة اّ ا

 سنة.

                                                 

 .455املرجع السابق، ص عدنان السرحان، ّنورَ خاطر، شرح القانون املدني،( 1)
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رخيص كاتب ّاردة يف نَّام ت عدل املرخصكاتب الان املهام اليت يقوم بها  -4

ارات ق على االخطارات ّ االنذالعدل على سبيل انحصر، ّتنحصر يف التصدي

َ ّثيقة اّ ية، ّالعقود ّ التأشري على اليغات القضائية، ّالرتمجة القانونّالتب

 سند ال يكون ناقل للملكية. 

 يق قد تكون مسدّلية عقديةان مسدّلية كاتب العدل اجاه طالب التصد -5

ّيكون  ،طالب التصديقر حياق بعندما خيل بالتزامه العقدَ ّينجم عنه ضر

شكل جزئي، ينفذه بشكل كامل، اّ ينفذه ب قد اخل بالتزامه العقدَ عندما ال

ل الضار تكون مسدّليته مسدّلية عن الفعّ أّ بشكل معيب، أّ بشكل متاخر.

  .طالب التصديقينزل ب عندما يرتكب فعل غري مشرّ  ينجم عنه ضرر

و عقد ه طالب التصديقملرخص ّ ان نو  العقد املربم ما بني كاتب العدل ا -6

 تصديق.

أثناء عدل املرخص كاتب الارتكابها من قبل  املتصور ملشرّعةاِن اَأفعال غري  -7

بانحياة  عد ماسا بالشرف ّاادعتبار أّّمتنوعه منها : ما ي متعددة التصديق

  .ّاالجتماعيبار املالي املالية أّ االعت بالذمةاخلاصة أّ 

اخلطأ،  ّهو غري معصوم أّ منزه عن بشر يصيب ّخيطئ،كاتب العدل املرخص  -8

ر بالغري منهم غري مشرّعة تلحق الضر فعالَأتصور عقال ّمنطقا ارتكابه ّمن امل

 طالب التصديق 

تزامه قد تكون عقدية متى أخل بالخص كاتب العدل املراملسدّلية املدنية  -9

أّ نفذ  كان اخالله بشكل كامل أّ جزئيّسواء أطالب التصديق، العقدَ مع 

من ارتكابه  دّليته هنا ال بدلقيام مسّ التزامه بشكل معيب أّ بشكل متأخر.

بب ن يكون خطأه العقدَ هو سخلطأ عقدَ، ّتولد ضرر عن خطده العقدَ ّأ

 كون الضرر متوقعًا ّحااًلحصول الضرر، ّحتى حيكم بالتعويِ جيب أن ي

 ّمباشرًا. 
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ريية ) الفعل مسدّلية تقصالعدل املرخص  كاتبقد تكون املسدّلية املدنية  -10

لمتضرر، شرّ  مس حقًا أّ مصلحة مشرّعة لفعاًل غري مالضار (، متى ّقع منه 

 وال الفعل غري املشرّ . ّنتج عنه ضرر، ّما كان هذا الضرر ليقع ل

اًل غري ن الفعل الضار اذا ارتكب فععكاتب العدل املرخص ّتقوم مسدّلية  -11

ينتج عنه  شرّعًا أّ مباحًا، أّ ملمشرّ  نتج عنه ضرر ّتنتفي متى كان فعله م

 ل ّالضرر. أّ انتفت رابطة السببية بني الفعضررًا 

 التوصيات: 

َّام كاتب العدل اخلاص، تعديل تسمية نَّام ترخيص كاتب العدل اىل ن -1

ن ّذليف ال تب عدل خاص.ّاستبدال تسمية كاتب عدل مرخص بتسمية كا

اتب العدل فتقر للدقة القانونية، َأن كتسمية ت كاتب العدل املرخصتسمية 

 ل كاتب العدل. مرخص للقيام بأعما العمومي هو ايضا

نسان طبيعي )ا تعريف املقرتح هواعادة تعريف كاتب العدل املرخص ليكون ال -2

قبل  ة ّالسلوك، ّ ن كان يعملحيمل اجلنسية االردنية ّمن حممودَ السمع

 تقل ياماة كمحامي جماز ملدة التقاعده يف القضاء، أّ  ن يعمل يف جمال ا

رف أّ جبناية اّ جنحه خملة بالش يسبق ان حكم عليهعن  س سنني، ّمل 

جتاز االمتحان املقرر ، ّاتأديبيةّ أَ عقوبة االمانة أّ االخالق أّ االداب العامة، أ

 سوم(. هلذه املهنة، ّقام بأداء القسم ّدفع الر

دم لشغل ، ّمنها شرط ان يكون املتقاعادة النَّر يف شرّط كاتب العدل املرخص -3

 ، ان يكونهذه املهنة

ع خدمة سنة يف اياماة أّ م س عشرة ربة ال تقل عن خب استاذحمامي 

 ذليف لوجود حمامني على قدرّ القضاء أمر ّشرط غري منطقي ّغري مربر.

لتقدم ة ّمع ذليف يتم حرمانهم من اكبري من الكفاءة ّالدراية ّاخلربة ّالثق

رط عليهم، ق هذا الشلعدم انطبا للرتخيص ملزاّلة مهنة كاتب العدل املرخص

ا، ّحترم ملدة كونها بدّن شيف طويلة جدلذا حبذا لو أعاد املشر  النَّر يف هذه ا

لعل اشرتاطه ّ ملزاّلة هذه املهنة. يصعددا كبريا من ايامني من التقدم للرتخ
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تحان مقبولة طاملا اجتاز االممدة ال تقل عن  س سنوات هي مدة معقولة ّ

 اادضافة ِىل باقي الشرّط. ّالسلوك ب املقرر ّكان حسن السرية

يتالفه بالسماح  ّجيب انأمر غري مربر  حصر املشر  هذه املهنة على من سبق ذكرهم -4   

ناك أشخاص أن ه ة ّذليف النه الشيفلغري هدالء االشخاص التقدم لشغل هذه املهن

منعهم  شر لة هذه املهنة، غري أن املمن أصحاب اخلربة ّالكفاءة هم جديرّن مبزاّ

للمذكورين  شر  النَّر بهذا اَأمر ّأجازّحرمهم من هذا انحق، لذا حبذا لو أعاد امل

لمتقاعدين، نة ّهدالء هم: )كتاب العدل لأدناه من التقدم للرتخيص ملزاّلة هذه امله

ّين ّأقالم ّسجالت اياكم رؤساء كتاب اياكم املتقاعدين ،رؤساء دّا

 اكم اخلاصة (. ،ايامون املتقاعدّن ،قضاة اي قوقاملتقاعدين ،أساتذة كليات انح

ملرخص، اذا مللقاة على عاتق كاتب العدل ااعادة النَّر يف الواجبات ّااللتزامات ا -5

على التزام  لتزامه بها، رغم نص املشر انه هناك ّاجبات مل ينص املشر  على ّجوب ا

ّااللتزامات  ذه الوجباته َأهميةنَّرا عمومي بهذه االلتزامات، ّكاتب العدل ال

 حيبذ لو نص عليها ّهي على النحو التالي : 

لدستور حتتوَ على عبارات خمالفة ل أن ال ينَّم أّ يصدق ّثيقة أّ يدشر عليها -

ّ اَأخالق ام العام أّ اآلداب العامة أأّ القانون أّ الشريعة اادسالمية أّ لنَّ

 العامة. 

ه أّ لى عقد فيه منفعة شخصية لع أن ال ينَّم أَ عقد أّ يصدق عقد أّ يدشر -

بول أَ ربه حتى الدرجة الرابطة أّ قَأَ من أصوله أّ فرّعه أّ زّجه أّمن أقا

  منهم كفيال أّ خبريا أّ مرتمجا َأَ غرض.

العالقة  القيام بها دّن حضور صاحب تنَّيم أَ معاملة من املعامالت اجلائز له -

 بالذات أّ ّكيله بتوكيل صحيح. 

حدث بلغة صحاب العالقة املراجع له يترتجم حملف ِذا كان أحد أاالستعانة مب -

  دل املرخص يتقن تليف اللغة.غري اللغة العربية حتى ِّن كان كاتب الع

 . أن ال يكون كفيال يف أَ معاملة يقوم بها -
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لة طاقة اَأحوال املدنية نحمالتثبت من شخصية املراجعني له من خالل ب -

  َ لغري محلة اجلنسية اَأردنية.سار اجلنسية اَأردنية ّجواز سفر

امالت ّ تصحيح أّ ِضافة يف املعأن ال يقع منه شطب أّ حيف أّ حمو أّ عبث أ -

 اليت يقوم بها. 

 

حد، امل، ّمن جديد ّضمن باب ّااعادة تنَّيم املسدّلية العقدية بشكل ك -7

وضع كما هو انحال ّال ةعدابتّاحد، ّليس يف نصوص متناثرة ّم أّ فصل

 ئد االن. السا

 دّلية العقدية. النص بشكل ّاضح ّصريح على أركان املس -8

 رابطة السببية. تعريف اخلطا العقدَ ّالضرر العقدَ، ّ -9

الكلي  ي : اادمتنا  عن التنفيذالنص على أشكال ّصور اخلطأ العقدَ ّه -10

يف  لتأخرذ االلتزام بشكل معيب، أّ الاللتزام، أّ تنفيذه بشكل جزئي، اّ تنفي

 تنفيذ اادلتزام. 

لية ت الفرصة يف ِطار املسدّالنص على مشرّعية انحكم بالتعويِ عن فوا

 العقدية. 

 عدل املرخصكاتب الن الفعل الضار تنَّيم املسدّلية العقدية ّاملسدّلية ع -9

 ها. بشكل خاص ّمستقل، نَّرًا َأهميتها ّخطورت

يادة عليها، دل املرخص دّن زاتب العاالبقاء على االختصاصات املمنوحة لك – 11

 ح هذه التجربة من فشلها ملدة ال تقل عن  س سنوات لضمان مدى جنا
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