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 أوال: انتقال الحق الثابت في الكمبيالة من المظهر إلى المظهر إليه 

من م ت التي جاء فيها أن التظهير  168جسد هذا األثر نص المادة  

 ينقل جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة. 

فيكتسب المظهر إليه ملكية مقابل الوفاء في ذمة المسحوب عليه،  

تسب كل الحقوق المتصلة بهذه الكمبيالة، أي التأمينات الشخصية أو كما يك

العينية، فإذا كان الحق مضمونا بكفالة أو رهن أو امتياز أفاد المظهر إليه 

 من هذه الضمانات جميعا. 

 

 ثانيا: التزام المظهر بضمان الوفاء والقبول 

بخالف يضمن المظهر الوفاء والقبول ما لم يرد شرط في الكمبيالة  

(، لكن يجوز له أن يمنع تظهيرا جديدا، 169ذلك )الفقرة األولى من المادة 

فإن خالف المظهر إليه هذا الشرط أو خرج عن المنع، فإن المظهر المشترط 

ال يلزم بالضمان اتجاه األشخاص الذين ظهرت إليهم الكمبيالة الحقا )الفقرة 

 (. 169الثانية من المادة 

 التظهير الناقل للملكية آثار
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 ظهر بالضمان على وجه التضامن مع غيره من الموقعين ثالثا: التزام الم

إذا جوبه الحامل أي المظهر إليه بالرفض بالوفاء له من طرف  

المسحوب عليه، فإن له حق الرجوع على المظهر وبقية الملتزمين في 

الكمبيالة كالساحب والمظهرين والضامنين االحتياطيين، اللهم إذا كان 

ان الوفاء، فيحق له أن يرجع على المظهر أحدهم قد أعفى نفسه من ضم

بمفرده أو مجتمعا مع غيره من الموقعين، دون أن يلتزم بمراعاة أي ترتيب 

في هذا الرجوع، وأساس ذلك في القواعد العامة للتضامن هو وحدة الدين 

وعدم قابليته لالنقسام، فإذا وجه الدائن المطالبة ألحد المدينين المتضامنين 

 فاء جاز له أن يطالب أي موقع آخر. ولم يحصل الو

 

 رابعا: عدم االحتجاج بالدفوع 

 تعريفها:  -أ

من مدونة  171تجد هذه القاعدة أساسها القانوني في نص المادة  

التجارة بأنه "ال يسوغ لألشخاص المدعى عليهم بسبب الكمبيالة أن 

لساحب يتمسكوا ضد الحامل بالدفوع المبنية على عالقاتهم الشخصية مع ا
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ومع الحملة الالحقين، ما لم يكن الحامل قد تعمد باكتسابه الكمبيالة اإلضرار 

 بالمدين".

فالملتزم الصرفي بمقتضى الورقة التجارية والذي يتوجه إليه الحامل  

الشرعي لها من أجل استيفاء مبلغها ال يستطيع أن يدفع تجاه الحامل 

بالدفوع التي كان بمقدوره أن يحتج بها في مواجهة الساحب أو أحد 

 الموقعين اآلخرين بناء على العالقات الشخصية التي تربطه بهؤالء. 

 وطها: شر -ب

 وهذه القاعدة ال تسري إال إذا توفر لها الشرطان اآلتيان:  

أن تكون ملكية الورقة التجارية قد انتقلت من المستفيد إلى  -1

الحامل بطريق التظهير، فإذا انتقلت ملكية الورقة التجارية 

بطريق آخر غير التظهير كما هو الحال في الحوالة المدنية فإن 

مواجهة المحال له بالدفوع التي يكون له المدين ال يفقد حقه في 

 التمسك في مواجهة المحيل. 

أن يتعلق األمر بحامل حسن نية، وقد اختلف الفقه بخصوص  -2

تحديد مصطلح "حسن نية"، فهناك من اعتبره أنه من يجهل 

بالعيب الذي يشوب الورقة وقت التظهير، وأن سوء النية 

 ينحصر في علم الحامل بالدفع وقت انتقال الورقة إليه.
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غش والتواطئ وهناك من ال يكتفي بالعلم بل يشترط إضافة إلى ذلك ال

بين المظهر والمظهر إليه بقصد اإلضرار بالمدين وحرمانه من الدفوع التي 

 يملك التمسك بها في مواجهة المظهر. 

 نطاقها:  -ج

إن قاعدة عدم االحتجاج بالدفوع ليست قاعدة مطلقة، فهناك دفوع ال  

يطهرها التظهير في مواجهة الحامل حتى ولو كان حسن النية، ودفوع 

 ها التظهير في مواجهة الحامل حسن النية فقط: يطهر

 

I- الدفوع التي ال يمكن التمسك بها تجاه الحامل حسن النية :  

 الدفع بنقصان األهلية أو انعدامها: -أ

فإذا وقع ناقص األهلية أو فاقدها على الكمبيالة وتم تداولها بالتظهير  

وآلت إلى حامل حسن النية وأراد الرجوع على هذا القاصر، فإن هذا األخير 

يستطيع أن يتمسك في مواجهة هذا الحامل بالدفع بنقصان األهلية أو 

 انعدامها ولو كان ذلك الحامل حسن النية. 
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 ن عيب ظاهري: الدفوع الناشئة ع-ب

كنقص في الشكلية الالزمة للورقة أو تضمنها بيانا مخالفا ألحكام  

القانون حيث يمكن لكل ملتزم بمثل هذه الورقة أن يتمسك بهذه العيوب 

ليدفع رجوع الحامل عليه، ألن الحامل هنا ال يحتاج إلى حماية ألنه كان 

 الكمبيالة.  بإمكانه معرفة هذه العيوب الشكلية بمجرد اطالعه على

 الدفع الناشئ عن تحريف في الكمبيالة: -ج

يمكن االحتجاج به في مواجهة كل حامل حتى حسن النية طبقا ألحكام  

من مدونة التجارة التي تقضي بأنه إذا وقع تغيير في نص  277المادة 

الكمبيالة التزم الموقعون الالحقون له بما ورد في النص. أما الموقعون 

 ه، فيلتزمون بما ورد في النص األصلي. السابقون علي

 

II-  الدفوع التي ال يمكن التمسك بها تجاه الحامل حسن النية 

 الدفوع المبينة على عيوب الرضا ذات الطابع الشخصي:  -أ

 وهي الغلط والتدليس والغبن.  

 الدفوع المبنية على انعدام سبب االلتزام الصرفي أو عدم مشروعيته:  -ب
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ال يمكن أيضا التمسك بها في مواجهة الحامل حسن النية لجهله بها،  

فهو غير ملتزم بالبحث في الخفايا عن روابط الموقعين وسبب توقيعهم على 

 الكمبيالة. 

 الدفوع المستمدة من واقعة الحقة لنشوء االلتزام الصرفي:  -ج

تؤدي إلى انقضائه بحيث ال يمكن أيضا التمسك بها في مواجهة  

الحامل حسن النية، فلو صار الساحب عند استحقاق الكمبيالة دائنا مثال 

للمستفيد األول جاز له أن يتمسك تجاه هذا المستفيد بانقضاء االلتزام 

الصرفي بالمقاصة، ولكن لو انتقلت الورقة إلى شخص آخر بالتظهير امتنع 

 ى الساحب رفض رجوع الحامل الشرعي حسن النية عليه لضمان الوفاء. عل

ويتبع نفس الحكم في حالة فسخ العالقة األصلية التي كانت سببا  

إلنشاء االلتزام الصرفي كما إذا حرر الساحب الكمبيالة وفاء لثمن بيع ولم 

ب يقم المستفيد بتنفيذ ما يفرضه عليه البيع من التزامات، فاضطر الساح

إلى طلب الفسخ وقضي به. فإذا رجع المستفيد بقيمة الكمبيالة على 

الساحب، كان لهذا األخير أن يتمسك في مواجهته بانقضاء االلتزام الصرفي 

نظرا لفسخ البيع الذي كان سبب إنشاء، أما إذا ظهرت هذه األخيرة فإن هذا 

يرفض الوفاء  التظهير يطهر الورقة من الدفوع وبالتالي ال يمكن للساحب أن

 للحامل الشرعي حسن النية بحجة فسخ البيع المذكور. 


