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شروط النشر بالمجلة:

األخويف األفاضل حرهاً على ح ن هخراج اجمللة نرحو التكرم باإلتزام باآليت:
 .2دن إ يكون قد تم نشر البالث من قبل ه دي جملة دو كتاب دو رسالة علمية دو وسيلة نشر دخرى.
 .1دن إ تزيد هفالات البالث عن ( )33هفالة تقريبا مبا فياا قائمة املراحع.
 .3هوامش الصفالة مـن اليمـن و علـى ورق  . A4وحجـم اخلـ ( )24ونوعـ )(Traditional Arabic

.وللاوامش ( )21وبن ال طور (.)2
 .4العناوين الوسطية تكتب م وديف وحبجم خ (.Bold )26

العناوين اجلانبية :تكتب من دول ال طر م وديف وحبجم ( Bold )24و وتوضع بعدها نقطتان ردسيتان.
 .3تبدد الفقرات بعد مخس فراغات.
 .6جيب اإهتمام بوضع عالمات الرتقيم ه دماكناا املعروفة الصاليالةو وبرموز دمسائاا باخل العريب .
 .7ضــروريف اســتادام رمــز القوســان املزهـران لايــات القرآنيــة ( ﴿ ﴾ ) و والرمــز ( « » ) للنصــو

النبويــةو

والرمز ) " " ( :عالمة التنصيص.
 .8تكتــب ه اهلـوامش دمســاء الشــاريف للمـ لفن كالباــاريو الرتمــليو دبــو داودو ابــن ديب شــيبةو وإ يكتــب
اإسم الكامل للم لفن ه اهلوامش.
 .9اإلحاإت للمصادر واملراحع تكون ه هوامش هفالات البالث وليس ه آخرب.
 .20إ تكتب بيانات النشر للمصادر واملراحع ه اهلامشو وهمنا يكتب ذلك ه قائمة املصادر واملراحع ه
آخر البالث.
مثل  :ابن حجرو فتح الباري شرح هاليح البااريو ج 1و

331

 .22عند اإلحالة هىل كتب احلديث املرتبة على األبواب الفقاية واملوضوعات العلمية تكتب دمسـاء الكتـب
واألبوابو مع كتابة اجلزءو والصفالةو ورقم احلديث هن وحد .هكلا :دخرحـ الباـاري ه هـاليال و
كتاب .اإلميانو باب اإلميان وقول النيب « بين اإلسالم على مخس»  :ج 2و
 .21ختمرج اآليات القرآنية ه املنت بعد اآلية مباشريف حبجم .21
مث ـ ـ ـ ــل :ق ـ ـ ـ ــال اهلل تع ـ ـ ـ ــاىل:

 21و رقم .2

ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒ

ﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱠ [البقريف.]241 :
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 .23ه اهلـ ـوامشو ي ــرت بع ــد درق ــام اهلـ ـوامش م ــافة واح ــديف مث تب ــدد كتاب ــة املعلوم ــات الـ ـ ِ يـ ـراد كتابتا ــاو
وهوامش كل هفالة تبدد بالرقم واحد.
 .24قائمة املصادر ترتب على دمساء الشاريف للم لفنو كاآليت:
ابــن حجــرو دمحــد بــن علــي بــن حممــد الع ــقالينو فــتح البــاري شــرح هــاليح الباــاريو حتقي ـ  :علــي حممــد
البجاويو بريوت :دار اجليلو ط 2و سنة  2221هـ2991 /م.
ملاصا ل ريت اللاتية ه حدود هفالة واحديفو ويرف هوريف شاصية ل .
 .23يرف الباحث
ً
 .26ترســل البالــوربو وال ــري اللاتيــة املاتصـريف مطبوعــة علــى ورق وقــر مــدم لـرئيس التالريــر مباشـريف دو
عرب الربيد اإللكرتوين اآليت.
iaelfared@elmergib.edu.ly

 . 27للمجلـة احلـ ه رفـر نشــر دي حبـث بــدون هبـداء األســباب والبالـورب الـ إ تقبـل للنشــر إ تــرد هىل
دهالاسا.
 .28لصاحب البالث املنشور احل ه احلصول على عدد ( )3ن خ من عدد اجمللة املعين جماناً.
 . 29ترتيب ورود األحبارب ه اجمللة إ يدل على دمهية البالث دو الباحثو همنا للكل التقدير واإحرتام .
 . 10إلداريف اجمللة حرية تغيري اخلطوط والتن ي مبا يناسب هخراج اجمللة بالصوريف ال تراها.
نأمــل مــن ال ــاديف البالــارب والق ـراء املعــلريف ع ـن هي خطــأ قــد مــدرب مقــدماً و فلل ـ الكمــال وحــدب ســبالان
وتعاىل.

مالحظة /

اآلراء ال ـوارديف ه هــلب البالــورب إ تعــرب هإ عــن وحاــة نهــر دهــالاساو وهــم وحــدهم امل ـ ولون عــن هــالة
املعلومات ودهالتااو وهداريف اجمللة إ تتالمل دية م ولية ه ذلك.

لالتصال برئيس التالرير/ 092-2432313 :

091-7133083
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كلمة ر يس ال حقريقر
ﱁﱂﱃﱄ
احلمــد هلل رب العــاملن الــلي علــم اإلن ــان مــا يعلــمو وهــلى اهلل علــى ســيدنا حممــد وعلــى آل ـ
ودهالاب و ومن تبعام بإح ان هىل يوم الدين.
أما بعد:

هنـ لي ــرين دن اقــدم هلــيكم هــلا العــدد مــن جملـتكم جملــة العلــوم الشــرعية والقانونيــة بعــد حاــد وعنــاء
ممزوحن باإلخال

والوفاء من ال اديف البالارب واملراحعن والعاملن على اجلمع والتن ـي واإلخـراج لتكـون

جملتكم على دح ن هوريف ودسى حلة تلي باملقام .

ون من للجميع ال و يق والسداد .

الضوووووووووووووووووووا ال وووووووووووووووووورعية للبيوووووووووووووووو و ال وووووووووووووووووورا

ا

وووووووووووووووووووا
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الضوابط الشرعية
للبيع والشراء في األسواق
إعداد الدكتور :جيهان الطاهر حممد عبد احلليم.
أستاذ الفقه املشارك جبامعة احلدود الشمالية
كلية الرتبية واآلداب – فرع الطالبات
قسم الدراسات اإلسالمية
المقدمة:
احلمد هلل رب العاملن والصاليف وال الم علي خري املرسلن ....

أما بعد:

فــإن مــن األمــور املامــة الـ ملــم اجملتمــع امل ــلم وحــود دسـواق للبيــع والشـراءو يتبــادلون فياــا ال ــلع
والبضائع فيما بينامو وقد كان هلا شأهنا ووحودها حىت قبل اإلسالم مثل دسواق كعكاظ.

ومل ــا بع ــث اهلل حمم ــداً  - -حت ــرج امل ــلمون ع ــن تل ــك األسـ ـواق ه احلـ ـ و ف ــأنزل اهلل :لَي ي َ
اح أن تَيبتَيغُوا فَضالً ِمن َربِّ ُكم [البقريف ]032:فأباح هلم دخول األسواقو والبيع والشـراء فياـا و
َعلَ ُكم ُجنَ ٌ
فنزلت هلب اآلية ه قوم كانوا إ يرون دن يتجروا هذا دحرموا يلتم ون الرب بللكو فأعلمام حل ثناؤب دن إ

بر ه ذلكو ودن هلم التماس فضل بالبيع والشـراء()1و ودبـاح اهلل هلـم اإلجتـار كمـا ه قولـ تعـا  :يَيا أَييه ََيا
الَّ ِذين آمنوا ال تَأ ُكلُوا أَموالَ ُكم بي ين ُكم بِالب ِ
اط ِل إِالَّ أَن تَ ُكو َن تِ َج َارةً َعين تَي َياا م ِمين ُكم [ الن ـاء ]53:و
ََ
َ َُ
َ
َ
ولقد حهيت األسواق بشأن كبري من النيب  - -خاهة مع ظاور بعر البيوعات املشتملة على الضـرر
والغرر واجلاالةو فقد كان مراقباًو ومشرفاً عليااو ووضع هلا الضواب و وسن هلا اآلداب العامة واخلاهة .
فالتجاريف والبيع والشراء من دكثر املان الـ تـدر األربـاح علـى دهـالاساو ومـا ذلـك هإ لكثـريف دنـواع
التجاريف وتغري ال ـعر ه ال ـوق مـن زمـن ألخـر ومـن مكـان هىل آخـرأل وهلـلب األسـباب حعلـت مانـة التـاحر
من دهم املان ودشدها خطوريف على اجملتمعو ومن هنا عنيت الشريعة بوضع آداب هللا اجلانب اإقتصاديو
والـ مــن شــأهنا دن تكفــل اســتقامة ذلــك الــركن اخلطــري مــن األركــان الـ يتوقــف علياــا هىل حــد كبــري
 -1تف ري الطربي و حامع البيان عن تأويل آي القرآن .امل لف :الطربي .361/4

الضوووووووووووووووووووا ال وووووووووووووووووورعية للبيوووووووووووووووو و ال وووووووووووووووووورا

ا
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اس ــتقرار اجملتم ــع اإلس ــالميو فك ــان عل ــى الت ــاحر دن ي ــتعلم األحك ــام املتعلق ــة بتجارت ـ و متالق ـاً ب ــاألخالق
واخلصال احلميديف النبيلةو فمن يتعلم األحكام الفقاية ال ختص جتارت وقع ه احلرام دو ه الشباات.
أهم ة الموضوع و سبب اخت اره  :تكمن أهم ة الموضوع و سبب اخت اره ف ما يلي:

 -0دن الت وق من دكثر األمور ال ميارساا امل لم ه اجملتمع.
 -5دن البيع والشراء من دكثر املان ال ائديفو وال عليااٌ هقبال ه اجملتمع.
 -9انتشار بعر البيوع املشتملة على الضرر والغرر واجلاالة.
 -9غياب الضواب الشرعية للبيع والشراء ه األسواق عن كثري من الناس .
 -2قلة الدراسات ه هلا املوضوعو وندرملا .

مشكلة البحث  :تكمن ه وحود البيوع احملرمة ه األسواقو باإلضافة هىل اإلخالل باآلداب الشرعية .
.0
.5
.9
.9

دهداف البالث :يادف البالث هىل:
توضيح املقصود بالضاب .
بيان مفاوم الشريعة .
هبراز الضواب الشرعية العامة للبيع والشراء ه األسواق.
توضيح الضواب الشرعية اخلاهة للبيع والشراء ه األسواق .
منَج البحث:

سلكت ه هلا البالث املنا العرضي الوهفي التالليليو عرب تنـاول دهـم النصـو الشـرعية الـ
تتعل بالضواب الشرعية للبيع والشراء ه األسواقو وحتليلاا .

الدراسات السابقة:
 -0كتاب :نصيالة التجار دحاديث نبوية ه آداب البيع والشراء .للم لف املصطفى مبار هيدوزو
تضمن  :احلد يث عن آداب البيع والشراء ه ضوء ال نة النبويةو وقد اشتمل على دحاديث نبوية شريفة ه
آداب البيع والشراءو بينما حاء حبثي ه توضيح الضواب الشرعية للبيع والشراء ه األسواق .
 -5حبــث بعنـوان :هعــالم ال ــاحد حبكــم البيــع والشـراء ه امل ــاحد .تــأليف :ديب عبــد اهلل حممــد بــن
حممــد املصــطفى األنصــاري .املدينــة النبويــةو تضــمن :التجــاريف ه امل ــجد  -بيــع املعتكــف وش ـراؤب  -البيــع
والشراء ه امل جد الي ري و الكثري.
 -9دحك ــام التعام ــل ه األسـ ـواق املالي ــة املعاهـ ـريف .ت ــأليف :د .مب ــار ب ــن س ــليمان ب ــن حمم ــد آل
سليمان "رسالة دكتوراب" .تضمنت :األدوات املالية املتداولة ه األسواق املالية املعاهريف ودحكاماا الفقاية و
وهحراءات التعامل ه األسواق املالية املعاهريف ودحكاماا الفقايةو وعقود املعامالت .
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 -9دحكـام بيــع وشـراء لحلــي الــلهب والفضــة .تـأليف :رفيـ يــونس املصــريو تضــمن :دحكــام بيــع
اللهب والفضةو ونصو الفقااء ه ذلك.
أما عن خطة البحث :

فتتمثل ه مقدمةو وثالثة مباحثو و خامتةو ودهم التوهيات واملقرتحاتو وفارس املراحع واملصادر.
املبالث األول :التعريف مبصطلالات البالث.
املبالث الثاين :الضواب الشرعية العامة للبيع والشراء ه األسواق .
املبالث الثالث :الضواب الشرعية اخلاهة للبيع والشراء ه األسواق .
اخلامتة  :تشتمل علي دهم ما توهلت هلي من نتائ و ودهم التوهيات واملقرتحات.
الكلمات املفتاحية  :الضواب  -العامة  -اخلاهة -األسواق

المبحث األول  /التعريف بمصطلحات البحث
أوالً :تعايف الضابط:

لغــة :الضــب  :لــزوم شــيء إ يفارقـ و وحب ـ و يقــال :ضــب عليـ وضــبط يضــب ضــبطا وضــباط و
()1
وضب الشيء حفه باحلزمو والرحل ضاب دي حازم .ورحل دضب  :يعمل بيدي مجيعا.
وفى اصطالح األصول ن :

مباشريف.

()2

هو ما رتب الشرع علي احلكمأل لكون مهنة حصول احلكمة.
()3
وعرف بأن  :دمر كلي ينطب على حزئيات.
وعرف بأن :حكم دغليبو يتع رف من دحكام اجلزئيات الفقاية املتعلقة بباب واحد من دبواب الفق

()4

فالضاب يعين دن حكم دغليبو يتعرف من علي احلكم ه امل ائل املتعلقة بباب واحد .

 -1ل ان العرب .امل لف :ابن منهور .143/7ماديف :ضب و تاج العروس من حواهر القاموس .للمزبيدي .443/31ماديف  :ضب .
 -2شرح خمتصر الروضة .للطوه.133/1
 -3الوحيز ه هيضاح قواعد الفق الكلية .امل لف :حممد هدقي الغزي.34/3
 -4القواعد والضواب الفقاية املتضمنة للتي ري .امل لف :عبد الرمحن بن هاحل العبد اللطيف.43/3

ا
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ثان اً :تعايف الشايعة:

لغــة :شــرع الـوارد يشــرع شــرعا :تنــاول املــاء بفيـ  .والشـريعة واملشــرعة :املواضــع الـ ينالــدر هىل املــاء
مناـا .و ســا مســي مــا شــرع اهلل للعبــاد شـريعة مــن الصــوم والصــاليف وغــريب .وشــرعت ه هــلا األمــر شــروعا دي
خضت .والشريعة والشرعة :ما سن اهلل من الدينو ودمر ب كالصوم والصاليف(.)1
وف ي ييي الش ي يياع :الش ـ ـريعة ه ـ ــي نص ـ ــو الفقاـ ــاء ودق ـ ـواهلم )2(.وقي ـ ــل ه ـ ــي احملجـ ــة ال ـ ـ ح ـ ــاء س ـ ــا

رسول اهلل - -و وسنااو ودوحب هتباعااو وهوهنا.

()3

ثالثاً :تعايف الب ع :

لغـة  :اجلمع بيوع .والبيوعات :األشياء الـ يتبـايع سـا ه التجـاريفو والبيعـان :البـائع واملشـرتيو وكـل
من البائع واملشرتي بائع .وبيع .والبَـْيـ َعةل :الصفقة على هجياب البيعو وعلى املبايعةو والطاعة(.)4
وفي االصطالح :

()5

عرف احلنفية بأن  :مبادلة املال باملالو بالرتاضيو بطري اإكت اب .
وعرف املالكية بأن  :عقد معاوضة على غري منافعو وإ متعة لليف(.)6
و عرف الشافعية بأن  :مقابلة مال مبال دو حنوب(.)7

 -1ل ان العرب .إبن منهور .361/33
 -2الفكر ال امي ه تاريخ الفق اإلسالمي .امل لف :الثعاليب اجلعفري الفاسي.7/2
 -3حترير األحكام ه تدبري دهل اإلسالم .امل لف :الكناين احلموي الشافعيو بدر الدين .17/3
 -4ل ان العرب .إبن منهور  .173 – 161 – 161/3ماديف :بيعو خمتار الصالاح .حملمد بن ديب بكر بن عبد القادر الـرازي
 . 13ماديف  :بيع .دار احلديث  :القاهريف .ط 3423 .3هـ 2333 -م.
 -5شـرح العنايــة سـامش شــرح فــتح القـدير .ألكمــل الــدين حممـد بــن حممـود البــابريت  .71/1املطبعــة األمرييـة ببــوإق  :مصــر ط.3
سنة  3136هـو الدرر احلكام ه شرح غرر األحكام .حملمد بن فراموز الشاري مبنال خ رو احلنفي  .342/2طبعة سنة  3113هـ.
 -6شــرح حـدود ابــن عرفــة املوســوم اهلدايــة الكافيــة الشــافية لبيــان حقــائ اإلمــام ابــن عرفــة الوافيــة .ديب عبــد اهلل حممــد األنصــاري
الرهاع 126/3و حتقي  :حممد دبو األحفان – الطاهر املعمورى .دار الغرب اإلسالمي و ط 3سنة 3111م.
 -7روضـة الطـالبن وعمـديف املفتـن .حمليــي الـدين مـي بـن شـرف ديب زكريــا النــووي  .16/1هشـراف :مكتـب البالـورب والدراســات.
دار الفكر(د.ط)  3431هـ 3111 -م..
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وعرفـ احلنابلـة بأنـ  :مبادلـة املـال باملـالأل لغــرت التملـك(.)1دو مبادلـة مـالو ولـو ه اللمـة دو منفعــة
مباحة كممرو مبثل دحدمها على التأبيد غري ربا وقرت(.)2
ودخلص ه دن البيع دن عباريف عن عقد معاوضةو مقصودب :التملك على وح شرعي.
رابعاً  :تعايف الشااء :

لغة :الشراء ميد ويقصر .يقال من  :شريت الشيء دشري شراءو هذا بعت وهذا اشرتيت ديضـا وهـو مـن
األضدادو .وجيمع الشراء على دشريةو وهو شاذ ألن فعال إ جيمع على دفعلة(.)3
وعند الفقااء :
()4
الشراء عند احلنفية :ما الغرت من اإنتفاع باملبيع .
وعند الشافعية هو العقد(.)5
و الشراء عند احلنابلة هو :دن يشرتي الرحل ما يكفي ويغني عن الناس(.)6
ودخلص ه دن الشراء عباريف عن شراء ما الغرت من اإنتفاع.
فالشـ ـراء ه ــو النش ــاط امل ـ ـ ول ع ــن شـ ـراءو وت ــوفري املـ ـواد م ــن س ــلع وخ ــدماتو جب ــوديف تتط ــاب م ــع
املواهفات املطلوبة واحملدديف سلفاًأل لت دي الغرت املطلوب منااو وبكمية إ تقل دو تزيد عن الكميات ال
حتــددها احتياحــات العمــل والتشــغيل وم ــتلزمات اإلنتــاجو وب ــعر مناســب يــتم احلصــول عليـ بإتبــاع طــرق

 -1املبــدع ه شــرح املقنــع .إلبـراهيم بــن حممــد بــن ابــن مفلــحو ديب هســالاقو برهــان الــدين 4/4و دار الكتــب العلميــةو بــريوت –
لبنــان.ط 3431 .3ه ـ  3117 -مو شــرح الزركشــي علــي خمتصــر اخلرقــي ه الفقـ علــي مــلهب اإلمــام دمحــد بــن حنبــل .لشــمس
الـدين حممـد الزركشــي  .171/1حتقيـ وختـري  :عبــد اهلل بـن عبـد الــرمحن ابـن عبـد اهلل  .مكتبــة العبيكـان .ط 3سـنة  3431ه ـ-
3111م .
 -2زاد امل تنقع ه اختصار املقن .للالجاوي .333/3
 -3الصالاح تـاج اللغـة وهـالاح العربيـة .أليب نصـر همساعيـل بـن محـاد اجلـوهري الفـارايب  . 2113 /6فصـل الشـن  .مـاديف :شـري
.حتقي  :دمحد عبد الغفور عطارو دار العلم للمالين– بريوت .ط .4سنة  3437هـ  3117 -م.
 -4البنايــة شــرح اهلدايــة .ألبــو حممــد حممــود بــدر الــدين العيــى 137/33و دار الكتــب العلميــة -بــريوتو لبنــان .ط3و  3423ه ـ -
 2333م.
 -5النجم الوهاج ه شرح املنااج .لكمال الدينو حممد الـد ِ
ممريي ديب البقـاء الشـافعي  .371/4احملقـ  :جلنـة علميـة  .دار املناـاج
(حديف).ط3و 3421هـ 2334 -م.
 -6خمتصــر اإلنصــاف والشــرح الكبــري .حملمــد بــن عبــد الوهــاب النجــدي  .433احملقـ  :عبــد العزيــز بــن زيــد الرومــيو د .حممــد
بلتاحيو د .سيد حجابو مطابع الريات – الريات.ط. 3
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الش ـراء الصــاليالةو وباختيــار دفضــل املصــادر املمكنــة للتوريــد ه الوقــت املناســب الــلي حتــددب احتياحــات
العمل والعمالءو ومبا يضمن عدم توقف العمل واإلنتاج .
فمفاوم البيع والشراء :
هو عملية اتصـال بـن البـائع و املشـرتيو حتقـ الرضـا واإلشـباع للمشـرتيو والـربح للبـائعو وإ ميكـن
فصل هحدامها عن األخرىو وهي من دقدم العالقات اإقتصادية ه تاريخ اإلن انية(.)1
خامساً :تعايف السوق:

لغة :ال وق :موضع البياعاتو اجلمـع دسـواق .وت ـوق القـوم هذا بـاعوا واشـرتوا .مسـى بـللكأل ألن
()2
التجاريف جتلب هلياا وت اق املبيعات حنوها.
ومفَوم السوق يعني :موضع جتلب هلي األمتعـةو وال ِّ ـلع للبيـع واإبتيـاع .وهـاحب ال ـوق :هـو

اللقب اللي كان يطل على من يتوىل اإلشراف على ال وقو ومراقبة املكاييل واملوازين(.)3

المبحث الثاني
الضوابط الشرعية العامة للبيع والشراء في األسواق
حعل اإلسالم للبيع والشراء ضواب عامة جيـب القيـام سـاأل لنيـل الفضـل والثـواب وتـر للمعاهـيو
بياهنا كاآليت :
 /1الصدق في المعاملة:

مــن دهــم الض ـواب العامــة للبيــع والش ـراء الصــدق ه املعاملــةو بــأن إ يكــلب ه هخبــارب عــن نــوع
البضــاعة ونفاســتااو دو مصــدر هــنعاا وحنــو ذلــكو وكــللك إ يــدعي علــو تكاليفاــا دو ردس ماهلــا دكثــر ممــا
()4
يعطي املشرتي من الثمنو هىل غري ذلكو بل يصدق ه كل هلاو وفيما لو س ل وينصح.

 -1مقال بعنوان  :مفاوم عملية البيع والشراء .للجازي احلويطي.
 -2ل ان العرب  .امل لف :ابن منهور.361/33
 -3احل بة .بدون م لف.16/3
ِ
 -4الفق ـ املناجــي علــى مــلهب اإلمــام الشــافعي رمح ـ اهلل تعــاىل .اشــرت ه تــأليف هــلب ال ل ــلة :الــدكتور لمصــطفى اخلـ ْـنو
الدكتور لمصطفى البلغاو علي الش ْرجبي.41-44/6
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ف ـ ـ ـ ــعن ق ـ ـ ـ ـ ــيس بن دبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي غرزيف()1و قـال" :خـرج علينـا رسـول اهلل هـلى اهلل عليـ وسـلم وحنـن ن ـمى
ال ماسـريفو فقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال :يـَـا َم ْع َشـ َـر التـ مج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ِرو هِ من الشْميطَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َنو َوا ِإلثْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـم َْمض ـ ـ ــلَر ِان البَـْيـ َـعو فَ لشــوبلوا بَـْيـ َع لك ْم
ِ ()2
ص َدقَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة".
بِال م
وقــال رســول اهلل هــلى اهلل عليـ وســلم " :البـيِّـعـ ِ
ـالَ :حـ مـىت يـَتَـ َفمرقَــا -
ـان بِاخلِيَــا ِر َمــا َْ يـَتَـ َفمرقَــاو  -د َْو قَـ َ
ََ
ِ ِ ()3
ِ
ِ
ت بـََرَكةل بـَْيعا َما ".
ه َدقَا َوبـَيمـنَا بلوِرَ َهللَما ِه بـَْيع ِا َماو َوهِ ْن َكتَ َما َوَك َلبَا لحم َق ْ
فَِإ ْن َ
 /2أن يكون الكسب من حالل(: )4

من دهم الضواب العامة للبيع والشراء دن يكون الك ب من حـاللو ه من طلـب احلـالل وحتريـ دمـر
واحب وحتم إزمو وامل من بطلب للالالل هو ه طاعة اهلل وعبادتـ و فعـن دنـس بـن مالـكو عـن النـيب هـلى
اهلل علي وسلم قـال " :طَلَـب ْ ِ ِ
ـب َعلَـى لك ِّـل لم ْ ـلِم "( )5دي طلـب الك ـب احلـالل للقيـام مب ونـة
احلَ َـالل َواح ٌ
ل
()6
من تلزم م ونت و واإحتااد ه املباعديف عن احلرامو والقناعة باحلالل.
وطالــب احلــالل ه عبــاديفو لــللك امل ـ من عادات ـ عبــاداتو واملــال احلــالل لك ِ ــب مشــروعاًو دي إ
كلب في و وإ غشو وإ تدليسو وإ احتكارو وإ جتاوز.
هن حتــري احلــالل لـ تــأثري علــى الــنفس ومجيــع اجلـوارح .وحقـاً علــى كــل م ــلم وم ــلمة دن يتالــرى
الطيــب مــن الك ــبو والنزي ـ مــن العمــلأل ليأكــل حــالإً وينفـ ه حــاللو عــن عائشــة رضــي اهلل عناــا()7و
 -1قيس بن ديب غرزيف دمحد بن حازم بن حممد الغفاري واإلمامو احلافظو الصدوقو دمحد بن حازم بن حممـد بـن يـونس بـن قـيس
بن ديب غرزيفو دبو عمرو الغفاري الكوهو هاحب (امل ند) .ولد :سـنة بضـع ومثـانن ومائـة .مسـع :حعفـر بـن عـونو ويعلـى بـن
عبيدو وعبيد اهلل بن موسـىو وهمساعيـل بـن دبـانو وعفـانو ودمحـد بـن يـونسو وعـديف .تـوه سـنة سـت وسـبعن ومـائتنو ه ذي
احلجة (.سري دعالم النبالء .امل لف  :اللهيب .)211/31
 -2رواب الرتمــلي ه ســنن  .131/2دب ـواب البيــع .بــاب مــا حــاء ه التجــار وت ــمية النــيب هــلى اهلل علي ـ وســلم هيــاهم .رقم ـ :
( )3231حديث ح ن هاليح.
 -3دخرح البااري ه هاليال  .11/1كناب البيوع .باب ما ميال الكلب والكتمان ه البيع .رقم . )2312( :
 -4نهريــة املقاهــد عنــد اإلمــام الشــاطيب .امل لــف :دمحــد الري ــوين  216و البيــان والتالصــيل والشــرح والتوحيـ والتعليــل مل ــائل
امل ــتارحة .امل لــف :القــرطيب  111/31وحتفــة احملتــاج ه شــرح املناــاج .امل لــف :ابــن حجــر اهليتمــي 111/1و الفق ـ اإلســالمي
وددلت .امل لف :الـز َحْيلِي.1316/1
 -5املعجم األوس  .امل لف :الطرباين .272/1باب :امليم  .من امس م عود  .رقم  . ) 1633( :هسنادب ح ـن (.جممـع الزوائـد
ومنبع الفوائد .امل لف :اهليثمي (.273/33كتاب  :الزهد .باب :فيمن دكل حالإ دو حراما .رقم .) 31311( :
 -6فير القدير شرح اجلامع الصغري .امل لف :زين الدين املناوي .273/4حرف الطاء .رقم .)1363( :
 -7عـائش ــة  :دم امل ـ منن بنــت ديب بكــر الصــدي و بــين ســا النــيب - -ه ش ـوال بعــد بــدرو فأقامــت ه هــالبت مثانيــة دع ـوام
ومخ ة دشارو فكانت دحب ن ائ هلي و وكان فقااء دهالاب رسول اهلل –  –يرحعـون هلياـاو يـروي عـن ديب موسـى قـال:
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قالت " :كان أليب بكر غالم خيرج ل اخلراجو وكان دبو بكر يأكل من خراح و فجاء يوما بشيء فأكل من
دبــو بكــرو فقــال ل ـ الغــالم :دتــدري مــا هــلاق فقــال دبــو بكــر :ومــا هــوق قــال :كنــت تكانــت إلن ــان ه
اجلاهليةو وما دح ن الكاانةو هإ دين خدعت و فلقيين فأعطاين بللكو فالا اللي دكلت منـ و فأدخـل دبـو
بكر يدبو فقاء كل شيء ه بطن "(.)1
 /3السماحة وال سا(: )2

مــن دهــم الض ـواب العامــة للبيــع والش ـراء ال ــماحة والي ــر ه البيــع والش ـراءو ومعنامهــا دن يت ــاهل
البائع ه الثمنو واملشرتي ه املبيعو وال ماحة هي ساولة املعاملة فيما اعتاد الناس في املشاديفو وال ماحة
دكمــل وهــف إطم نــان الــنفسو ودعــو َن علــى قبــول اهلــدي واإلرشــاد .ومــن دكــرب هــفات اإلســالم لوقوعاــا
طرفاً بن اإلفراط والتفري  .والتي ري املعتدل شاد ل قول سبالان  :يُ ِاي ُد اللَّهُ بِ ُك ُيم الُس َيا َوَال يُ ِايي ُد بِ ُك ُيم
ال ُعسي َيا [ البق ـريف )3(]022 :و والت ــاهل ه املع ــر بــالثمنو في حــل هىل وقــت ي ــارب حبيــث يكــون كــل مــن

البائع واملشرتي ساالً مسالاً ه بيع وشرائ و فال يغش وإ خيدع وإ متال إ ه بيع وإ ه شرائ .
ودحيانــا جتــد البــائع يعــرت ســلعت بــأغلى األمثــانو يريــد بــللك عنــد امل ــاومة والفصــال هنـزال بعــر
هلا ال عرو لكن يتعنت دشد التعنت ه دول األمرو فإذا غلب على ظن دن املشرتي سوف يفلت من نزل
بال عر نزوإًو يوحي بأن كاذب وغشاشو وليس هادقاً ه بيع وشرائ و وهلا يتناىف مع ال ماحة ال دعا
النيب علي الصاليف وال الم ألهلاا). (4
ولقــد حثــت الش ـريعة اإلســالمية علــى ال ــماحة والي ــر وح ــن املعاملــة ه البيــع والش ـراءو وحــاءت
()5
شريعتنا العهيمة برمحة العبادو والرامحون يرمحام الرمحنو واحمل نون حزاؤهم اإلح ان.
ـال رسـول اهلل هـلى اهلل عليـ
ورتبت الشريعة اإلسالمية على ذلك األحر العهـيم والفضـل الكبـريو قَ َ
ِ
ضــى( ")1دي وال ــمح :اجل ـواد وامل ــاهل
ـاعو َوهِذَا ا ْش ـتَـَرىو َوهِذَا اقْـتَ َ
وســلم َ " :رحـ َـم اللم ـ ل َر لحـ ًـال مسَْ ًالــاو هِذَا بَـ َ

=

مــا دشــكل علينــا دهــالاب رســول اهلل  - -حــديث ق ـ ف ــألنا عائشــة هإ وحــدنا عنــدها من ـ علمــاو وتوفيــت ســنة ســبع
ومخ ن وقيل سنة مثان ومخ ن  (.طبقات احلفاظ  .36الطبقة األو من الصالابة  .رقم .)31( :
 -1دخرح البااري ه هاليال  .41/1كتاب مناقب األنصار .باب ديام اجلاهلية .رقم .) 1142( :
 -2الفق ـ املناجــي علــى مــلهب اإلمــام الشــافعي رمح ـ اهلل تعــاىل .اشــرت ه تــأليف هــلب ال ل ــلة :الــدكتور لمصــطفى اخلِـ ْـنو
الدكتور لمصطفى البلغاو علي الش ْرجبي 44/6وال نة والتشريع .امل لف :موسى شاهن إشن .21
 -3مقاهد الشريعة اإلسالمية .امل لف :ابن عاشور التون ي .611/3
 -4التبصريف .امل لف :اللامي .4111/33
 -5اجملموع شرح املالب للنووي .311/1
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واملوافـ علــى مــا طلــب .قولـ ( :وهذا اقتضــى) دي :هذا طلــب قضــاء حقـ ب ــاولة( .وهذا قضــى)  .دي :هذا
()2
دعطى اللي علي ب اولة بغري مطل) .
 /4التحلي باألمانة والصدق(:)3

من دهم الضواب العامـة للبيـع والشـراء الصـدق واألمانـةو فمـا مـن م ـلم هإ وهـو مطالـب سمـا ه
كل ش ون و فاما لإلن ان دغلى من كل مك بو فيجب دن يكون كل من البـائع واملشـرتى دمينـا وهـادقا
ه وهف البضاعةو ونوعااو وحن ااو ومصدرهاو وحودملا وكللك املـال دن يكـون حـالإ غـري م ـروقا وإ
مزورا.
ـاداءو قال رسول اهلل هلى اهلل علي
رب العاملن مع النبيِّن و ِّ
فالتاحر األمن ه حنمة ِّ
الصديقن والش َ
ِ ()4
وق األ َِمن مع النمبِيِّنو و ِّ ِ
وسلم" :الت ِ
ـا َداء" .
ماحلر ال م
ص لد ل
الصدِّيق َ
نو َوالش َ
ل ََ
َ َ
واألمانة سبب الربكة والنماءو قال رسول اهلل هلى اهلل علي وسلم " :البـيِّـع ِ
ان بِاخلِيَا ِر َما َْ يـَتَـ َفمرقَاو
ََ
ِ ِ ()5
ِ
ِ
ت بـََرَكةل بـَْيعا َما ".
 د َْو قَ َه َدقَا َوبـَيمـنَا بلوِرَ َهللَما ِه بـَْيع ِا َماو َوهِ ْن َكتَ َما َوَك َلبَا لحم َق ْ
الَ :ح مىت يـَتَـ َفمرقَا  -فَِإ ْن َ
ذهبـت الربكـةأل قـال رسـول اهلل هـلى اهلل عليـ وسـلم " :دَنَـا
فإذا ذهبت األمانة وكانت اخليانـةو فقـد َ
()6
ِ
ن ما َ َخين دَح لد لمها ِ
ت ِم ْن بـَْينِ ِا َما ".
ثَال ل
هاحبَ لو فَِإذَا َخا َن َخَر ْح ل
ث ال مش ِري َك ْ ِ َ ْ ل ْ َ َ َ
وهذا ذهب الصدق وكان الكلبو فقد ددخل التاحر نف مع من يبعثون يوم القيامة فجاراًو فعن
قــيس بــن ديب غــرزيفو قــال :خــرج علينــا رســول اهلل هــلى اهلل علي ـ وســلم وحنــن ن ــمى ال ماس ـريفو فقــال :يـَـا
ِ ()7
ص َدقَة.
ضَر ِان البَـْي َعو فَ لشوبلوا بـَْيـ َع لك ْم بِال م
َم ْع َشَر التـ مجا ِرو هِ من الشْميطَا َنو َوا ِإل ْمثَ َْم ل

=

 -1دخرح البااري ه هاليال  .17/1كناب :البيوع  .باب ال اولة وال ماحة ه الشراء والبيعو ومن طلب حقـا فليطلبـ ه
عفاف .رقم .)2376( :
 -2عمديف القاري شرح هاليح البااري .امل لف :بدر الدين العيى .311/33كتاب :البيوع  .باب :باب من دنهر موسرا.
 -3الشرح املمتع على زاد امل تقنع .امل لف :حممد بن العثيمن (املتوىف3423 :ه ـ) 143/1و امللاـص الفقاـي .امل لـف :هـاحل بـن
فوزان .26/2
 -4رواب الرتمــلي ه ســنن  .137/1دبـواب البيــع .بــاب  :مــا حــاء ه التجــار وت ــمية النــيب هــلى اهلل عليـ وســلم هيــاهم .رقمـ :
( )3231حديث ح ن .
 -5سب خترجي ه .7
 -6امل تدر على الصاليالن .63/2كتاب  :البيوع  .حديث معمر بن راشد  .رقم  .)2122 (:حديث هاليح اإلسناد.
 -7رواب الرتمــلي ه ســنن  .131/2دب ـواب البيــع .بــاب مــا حــاء ه التجــار وت ــمية النــيب هــلى اهلل علي ـ وســلم هيــاهم .رقم ـ :
( )3231حديث ح ن هاليح.
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()1

 /5عدم الحلف ولو كان صادقًا:
من الضواب الشرعية للبيع والشراء ودإئل الصدق في عدم اإلكثـار مـن احللـفأل بـل عـدم احللـف
()2
ضةً ِألَي َمانِ ُكم [
مطل ًقاأل ألن ه ذلك امتاانًا إسم اهلل -تعاىل -و قال -تعاىلَ :-وَال تَج َعلُوا اللَّهَ عُا َ
البقريف ]559 :و فناى عن اجلراءيف على اهلل بكثريف احللف بـ و ألن مـن دكثـر ذكـر شـيء ه معـى مـن املعـاينو
()3
اح َفهلوا دَْميَانَ لك ْم " [ املائديف.]23 :دي :إ حتلفوا()4و قال رسـول اهلل
فقد حعل عرضة ل  .وقال تعاىلَ " :و ْ
احللِـ ِ
ِ
ـف ِه الْبَـْيـ ِعو فَِإنـم ل يـلنَـ ِّفـ ل و مثلم ميَْ َالـ ل ("  )5واملعــى :دن ال ــلعة ختــرج
هـلى اهلل عليـ وســلم ":هيمـا لك ْم َوَكثْ ـ َـرَيف َْ
بكث ـريف احللــفو وهمنــا تكــون هــلب األميــان علــى حودملــاو مث يقــع فيمــا حصــل بالكــلب مــن األميــان الــنقص
()6
والتمالي .
ويزداد اإلمث همثا وتلال باملعصية معصية هذا روج التاحر بضاعت بكثريف احللـف الكـاذبو مـن دنفـ
سلعت باحللف الكـاذبأل ليقطـع سـا مـال امـرل م ـلم لقـي اهلل وهـو عليـ غضـبان ( )7قـال رسـول اهلل هـلى
ِ
ِ
ـاحرو لَ ِقـي اللمـ وهـو علَيـ ِ
ـف َعلَـى َميِـن يـَ ْقتَ ِط لـع ِسَـا َم َ
"م ْن َحلَ َ
ـال ْامـ ِرل لم ْ ـلمو له َـو َعلَْيـ َاـا فَ ٌ َ َ َ ل َ َ ْ
اهلل علي وسلمَ :
ضبَا لن "(.)8
َغ ْ
ومــن ذلــك الكــلب ه البيــع والشـراءو الكــلب ه األميــان لــرتوي ال ــلعو قــال رســول اهلل هــلى اهلل
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
علي ـ وســلم " :ثََالثَـةٌ َإ يل َكلِّ لم لاـ لـم اهللل يَـ ْـوَم الْقيَ َامــة :الْ َمنمــا لن المــلي َإ يـل ْعطــي َشـ ْـيًا هِمإ َمنم ـ لو َوالْ لمنَـ ِّف ـ ل س ـ ْل َعتَ ل
ف الْ َف ِ
احللِ ِ
ِ
اح ِرو َوالْ لم ْ بِ لل هَِز َاربل "(.)9
ب َْ

 -1فتوحــات الوهــاب بتوضــيح شــرح مــنا الطــالب املعــروف حباشــية اجلمــل .امل لــف :ســليمان اجلمــل  313/1و الفقـ املناجــي
على ملهب اإلمام الشافعي رمح اهلل تعا .41/6
 -2الفق املناجي على ملهب اإلمام الشافعي رمح اهلل تعا .41/6
 -3التف ري الكبري للرازي.424/6
 -4تف ري البغوي .امل لف  :البغوي الشافعي.13/2
 -5دخرح م لم ه هاليال .3221/1كتاب  :امل اقايف  .باب الناي عن احللف ه البيع  .رقم .)3637( :
 -6كش ــف املش ــكل م ــن ح ــديث الص ــاليالن .امل ل ــف :مج ــال ال ــدين اجل ــوزي  .313/2كش ــف املش ــكل م ــن م ــند ديب قت ــاديف
األنصاري .
 -7فير القدير للمناوي  .323/6حرف امليم .رقم .)1644 ( :
 -8دخرح البااري ه هاليال  .333/1كتاب :امل اقايف  .باب اخلصومة ه الب ر والقضاء فياا .رقم .)2116( :
 -9دخرح ـ م ــلم ه هــاليال  .332/3كتــاب :األميــان  .بــاب بيــان غلــظ حتــرم هســبال اإلزارو واملــن بالعطيــةو وتنفي ـ ال ــلعة
باحللفو وبيان الثالثة اللين إ يكلمام اهلل يوم القيامةو وإ ينهر هليامو وإ يزكيام وهلم علاب دليم رقم ( . )336
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 /6االلتزام بالعَود والعقود والوفاء بَا :
مـن دهــم الضـواب العامــة للت ــوق اإلتـزام بــالعاود والعقـود والوفــاء ســاو حــاء ه بــدائع الصــنائع مــا
نص ( :لزوم الوفاء بكل شرط هإ ما خص بدليل )()1و وحـاء ه مـنح اجلليـل (:وق ـم جيـوز البيـع بـ ويلـزم
الوفاء ب و وهـو مـا إ ي ـول هىل ف ـادو وإ جيـر هىل حـرام) ()2وذكـر ه كفايـة النبيـ  (:وجيـب الوفـاء بالشـرط)
()3وحاء ه اإلنصاف( (:ويكون الوفاء ه مكان العقد)  .يعين هذا عقداب ه موضع ميكـن الوفـاء فيـ و فـإن
()4
ِ
َّ ِ
راعييو َن َعلَ ي ُكم [
ين ُهييم ِألَمانيياتِ َِم َو َعَي ِيدهم ُ
شــرط الوفــاء في ـ كــان تأكيــدا ) :قــال تعــا َ :والييذ َ
امل منون ]2:دي :مفهون ما ائتمنوا علي و والعقود ال عاقدوا الناس عليااو يقومون بالوفاء ساو واألمانـات
ختتلــفو فتكــون بــن اهلل تعــاىل وبــن العبــد كالصــاليف والصــيام والعبــادات الـ دوحباــا اهلل عليـ و وتكــون بــن
العبيد كالودائع والصنائعو فعلى العبد الوفاء جبميعاا )5(.وقال سـبالان َ :وأَوفُيوا بِال َعَ ِيد إِ َّن ال َعَي َد َكيا َن
وال [ اإلس ـراء ]99:دي ودوف ـوا بالعقــد الــلي تعاقــدون النــاس ه الصــلح بــن دهــل احلــرب واإلســالمو
َمسييوُ ً
وفيمــا بيــنكم ديضــاو والبيــوع واألشـربة واإلحــاراتو وغــري ذلــك مــن العقــود فــإن اهلل حــل ثنــاؤب ســائل نــاقر
العاد عن نقض هياب( )6و والبيع والشراء عقدو كل ذلك من دحل رفع احلرجو والوفاء بالعقودو وعدم اخليانة
واخلداع ه ذلك.

المبحث الثالث
الضوابط الشرعية الخاصة بالبيع والشراء
جعل اإلسالم للب ع والشااء ضوابط خاصة كاآلتي:

 /1النَى عن الغش والتدل

في الب ييع:

ش الشــيءَ :خلَط ـ بغــريب ممــا هــو درخــص من ـ ( . )7والتــدليس هــو  :كتمــان عيــب
الغــش هــو :غ ـ م
ال ـلعة عـن املشـرتي( .)1فمـن دهـم الضـواب اخلاهــة للبيـع والشـراء ه األسـواق البعـد عـن الغـش والتــدليسو
 -1بدائع الصنائع ه ترتيب الشرائع للكاساين .211/1
 -2منح اجلليل شرح خمتصر خليل .امل لف :حممد عليش .411/4
 -3كفاية النبي ه شرح التنبي  .امل لف :ابن الرفعة.332/1
 -4اإلنصاف ه معرفة الراحح من اخلالف .امل لف :املرداوي .331/1
 -5تف ري البغوي .433/1
 -6تف ري الطربي .444/37
 -7معجم اللغة العربية املعاهريف .3631/2
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حــاء ه الــدر املاتــار مــا نصـ (:الغــش حـرام)( )2و قــال ابــن عرفــة( :)3التــدليس وهــو هبــداء البــائع مــا يــوهم
كمــاإ ه مبيعـ كاذبــا دو كــتم عيــب .وهــو حمــرم()4و ونــص ه اجملمــوع  (:إ خــالف دن فعــل التصـربة ســلا
القصد حرام ملا فياا من الغش واخلديعة واخلداع حمرم ه الشريعة قطعا) ()5وحاء ه املغين(:كل ما وقع علي
()6
اسم الغشو فالشراء ب والبيع حرام).
ومن الضواب املامة دن يكـون البـائع بعيـداً عـن الغـش ه بيعـ و يبيـع بيعـاً واضـالاو وتكـون سـلعت
ســلعةً إ غــش وإ خيانــة فياــاو قــال  - -قــال ":مــن َمحــل علَيـنَــا ال ِّ ـ َـالح فَـلَــي ِ
س
َْ ََ َْ
س منمــاو َوَمـ ْـن َغ مشــنَا فَـلَـ ْـي َ
َ ْ َ
()7
ِمنما".
والغش دنواع كثرييف :غش ه اإلنشاءاتو غش ه توريد ال لعو غش بال لع ال انتاى وقتاا احملدد
س ِمـ ِّـين" )8( .فــيعلم دن الغــش عهــيمو ودن
هلــا .وليتأمــل الغشــاش قصوه ـ قول ـ  " :- -مــن َغ ـ م
ش فَـلَـ ْـي َ
عاقبت ـ وخيمــةو وقــد نب ـ  - -علــى دن ـ مــن الكبــائر املوبقــة املبعــديف عــن اجلنــة .فصــدق البــائع ه بيع ـ و
وه ــدق املش ــرتي ه ش ـرائ و إ يك ــون كاذب ــا وإ غاش ـاً وإ خائن ــاو ب ــل ه ــادقا يع ــرت ال ــلعة س ــليمة م ــن
العيــوبو قــال - -و ق ـال " :البـيِّـعـ ِ
هـ َـدقَا َوبـَيمـنَــا
ـان بِاخلِيَــا ِر َمــا َْ يـَتَـ َفمرقَــاو  -د َْو قَـ َ
ـالَ :حـ مـىت يـَتَـ َفمرقَــا  -فَـِإ ْن َ
ََ
()9
ِ
ِ
ِ
ِ
ـت بـََرَك ـةل بـَْيعا َمــا " .وروى  -دن رســول اهلل - -مــر علــى
بـلـوِرَ َهللَمــا ِه بـَْيع ِا َمــاو َوهِ ْن َكتَ َمــا َوَك ـ َلبَا لحم َقـ ْ
هربيف طعام فأدخل يدب فيااو فنالت دهابع بلـال فقال":مـا هـ َلا يـا ِ
ب الطم َع ِـامق" قَ َ
ـال د َ
َ َ َ َ
َهـابـَْت ل ال م َـماءل
هـاح َ
ِ ()10
م ِ
س م ِّين" .
ول اهللِو قَ َ
يَا َر لس َ
ماسو َم ْن َغ م
ال" :دَفَ َال َح َع ْلتَ ل فَـ ْو َق الط َعام َك ْي يـََرابل الن ل
ش فَـلَْي َ

=

 -1الكليات معجم ه املصطلالات والفروق اللغوية.امل لف :دبو البقاء احلنفي .134/3
 -2الدر املاتار شرح تنوير األبصار وحامع البالار .امل لف :عالء الدين احلصكفي .432
 -3اب ــن عـرف ــة :ديب عب ــد اهلل حمم ــد ب ــن عرف ــة ال ــورغمي التون ــي امل ــالكي ش ــيخ اإلس ــالم ب ــاملغرب ( 733هـ ـ  131 -هـ ـ ) ب ــرع ه
األهــولو والفــروعو والعربيــةو واملعــاينو والبيــانو والف ـرائرو واحل ــاب( .شــلرات الــلهب .ألب ـو الفــرج عبــد احلــي بــن العمــاد
احلنبلي .)11 – 11 /7
 -4التاج واإلكليل ملاتصر خليل .امل لف :دبو عبد اهلل املواق املالكي (املتوىف117 :هـ).311/6
 -5اجملموع شرح املالب ((مع تكملة ال بكي واملطيعي)).امل لف :دبو زكريا بن شرف النووي .13/32
 -6املغين إبن قدامة .امل لف :ابن قدامة املقدسي .43/4
 -7دخرحـ م ـلم ه هـاليال  .11/3كتـاب :األميـان .بـاب :قـول النـيب هـلى اهلل عليـ وسـلم" :مـن غشـنا فلـيس منـا" .رقمـ :
(.)333
 -8دخرح م لم ه هاليال  .11/3كتاب :األميان .باب قول النيب " :من غشنا فليس منا" .رقم .)332( :
 -9سب خترجي ه . 7
 -10سب خترجي ه .33

الضوووووووووووووووووووا ال وووووووووووووووووورعية للبيوووووووووووووووو و ال وووووووووووووووووورا

ا

وووووووووووووووووووا

10

 /2النَى عن التطف ف في الك ل والم زان(:)1

من دهم الضواب اخلاهة للت وق الناى عن التطفيـف ه الكيـل وامليـزان ()2و وتقـوى اهللو والعـدل
ِ ِ َّ ِ
ين إِذَا اكتَالُوا َعلَى الن ِ
ُوهم أَو
َّاس يَستَيوفُو َن َ .وإِذَا َكال ُ
ه الوزن والكيلو قال تعا َ :وي ٌل لل ُمطَِّفف َن الذ َ
ِ م ِ
ِ
ِ
ِ ال َعييال َِم َن[
ياس لِ َيا ِّ
َوَزنُ ُ
يوهم يُْس ُياون .أََال يَظُي هن أُولَوي َ أَنيَّ َُييم َمبي ُعوثُيو َن  .لَييوم َعظي مم  .يَييو َم يَي ُق ُ
يوم النَّ ُ
املطففــن ]6-0:فــاملراد بــالتطفيف هاهنــا :الــباس ه املكيــال وامليـزانو همــا باإزديــاد هن اقتضــى مــن النــاسو
()3
وهما بالنقصان هن قضاهمأل وهللا ف ر تعاىل املطففن اللين وعدهم باخل ار واهلال .
()4
فــالتمطفيف ه الكيــل واملي ـزان مــن دعهــم دســباب هــال الــبالد والعبــادو عــن عبــد اهلل بــن عمــر و
ِ
س هِ ِن ابْـتللِيتل ْم سِِ من َونـَ َـزَل
قال :دقبل علينا رسول اهلل هلى اهلل علي وسلمو فقال " :يَا َم ْع َشَر الْ لم َااح ِر َ
ينو مخَْ ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـاعو لن
وه من َْ :تَهْ َا ـ ِر الْ َفاح َش ـةل ِه قَ ـ ْـوم قَ ـ ـ َحـ مـىت يـَ ْع َمل ـوا سَــا هِمإ ظَ َاـ َـر ف ـي ِا لم الطمـ ل
فــي لك ْم د ل
َعــوذل بِاللم ـ دَ ْن تلـ ْد ِرلك ل
ِ
ِ
و ْاألَوحاع المِ َ تَ لكن مضـت ِه دَس َـالفِ ِامو وَ يـْنـ لقصـوا الْ ِمكْي َ ِ
ن َو ِشـدميفِ الْ لم ْ نَ ِـة
ْ ْ ََ ْ
َ َْ ل
ـال َوالْمي َـزا َن هِمإ دلخـ للوا بِال ِّ ـن َ
ْ ْ ََْ ل
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
وحــوِر ال ـ ـ ْلطَ ِ
ضـوا
ان َعلَـ ْـي ِا ْمو َوَْ ميَْنَـ لعـوا المزَكــايفَ هِمإ لمن لعـوا الْ َقطْـ َـر مـ َـن ال م ـ َـماءو َولَـ ْـوَإ الْبَـ َاــائ لم َْ ميلْطَـ لـرواو َوَْ يـَْنـ لق ل
ََْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـر َمـا َكـا َن ه دَيْـديا ْمو َوَمـا َْ َْم لك ْـم
َع ْا َد اللم َو َع ْا َد َر لسول همإ لسلِّ َ َعلَْيا ْم َع لد ـوله ْم َم ْن َغ ْريه ْم َود َ
َخ للوا بـَ ْع َ
دَئِ ممتلـام بِ ِكتَ ِ
اب اللم ِ هِمإ دَلْ َقى اللم ل بَأْ َس لا ْم بـَْيـنَـ لا ْم " مثلم د ََم َـر َعْب َـد الـمر ْمحَ ِن بْ َـن َع ْـوف يـَتَ َج ما لـز لِ َ ـ ِريمة بـَ َعثَـ ل َعلَْيـ َاـاو
لْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
هلمى اهللل َعلَْي َو َسلم َم مثلم نـَ َق َ
يس َس ْوَداءَو فَأ َْدنَابل النِ ـ
َود ْ
ض ل َو َع مم َمـ ل
ميب َ
َهبَ َح َعْب لد المر ْمحَن قَد ْاعتَ مم بع َم َامة َم ْن َكَراب َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ب
ـك َوقَـ َ
َهــابِ َع د َْو َْحنـ َو ذَلـ َ
بِع َم َامــة بـَْي َ
ـالَ :
ضــاءَو َود َْر َسـ َـل مـ ْـن َخ ْلفـ د َْربـَ َـع د َ
"ه َكـ َلا يـَـا ابْـ َـن َعـ ْـوف ْاعــتَ مم فَإنـم ل د َْعـ َـر ل
ِ
ِ
ِ
ِ
َح َ لن" مثلم د ََمَر النِ ـ
هلمى َعلَى النِ ِّ
َود ْ
ميب َ
هلمى اهللل َعلَْي َو َسلم َم ب َالًإ دَ ْن يَ ْدفَ َع هِلَْي اللِّ َواءَ فَ َالم َد اللم َ َو َ
ميب َ
هـلمى اهللل
ِ
ال :خ ِل ابـن عـوف فَـا ْغزوا َِ
مج ًيعـا ِه َسـبِ ِيل اللمـ ِ فَـ َقـاتِلوا َم ْـن َك َف َـر بِاللمـ ِو َإ تَـغللــوا َوَإ تَـ ْغ ِـد لرواو
ل
َعلَْي َو َسلم َم مثلم قَ َ ل ْ َ َ ْ
ِ
ِ
ِ ِ
هلمى اهللل َعلَْي ِ َو َسلم َم "(.)5
َوَإ متلَثِّـلواو َوَإ تَـ ْقتلـلوا َول ً
يداو فَـ َا َلا َع ْا لد اللم َوس َرييفل نَبِيِّ َ
 -1البيــان والتالصــيل والشــرح والتوحيـ والتعليــل مل ــائل امل ــتارحة .امل لــف :ابــن رشــد القــرطيب114/7و الــنجم الوهــاج ه شــرح
املنااج .امل لف :الد ِ
ممريي دبو البقاء الشافعي .367/4
 -2النجم الوهاج ه شرح املنااج .امل لف :الد ِ
ممريي دبو البقاء الشافعي .367/4
 -3تف ري القرآن العهيم .امل لف :ابن كثري القرشي .146/1
 -4عــبد اهلل بـن عمــر بـن اخلطـاب دبــو عبـد الـرمحن العــدوى املـدين الفقيـ و دحــد األعـالم ه العلـم والعمــلو دثـين عليـ الرســول –
 –و و وهف بالصالحو و توه سنة دربـع وسـبعن  (.طبقـات احلفـاظ .جلـالل الـدين ال ـيوطى  .31الطبقـة األو مـن
الصـالابة .رقــم  )37(:و هــفة الصــفويف .لإلمــام مجــال الــدين ديب الفــرج ابــن اجلــوزي  .221-237/3الطبقــة الثانيــة مــن املاــاحرين
واألنصار .رقم.))62( :
 -5امل تدر علي الصاليالن .112/4كتاب  :الفنت واملالحم  .حديث ديب عوان  .رقم  .)1624( :حديث هاليح اإلسـنادو
و خيرحاب.
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 /3النَى عن االحتكار(:)1
اإحتكار هو دن يشرتي البضائع ال تعترب دقواتاً للناس من األسواقو وإ سيما عند حاحة الناس
هليااو فيجمعاا عندب وإ يهارهاو لريتفع مثناا دكثر فأكثرو فيبيعاا شي اً فشي ا م تغالً حاحة الناس .فمثل
هــلا التصــرف حـرامو فــإذا هــار النــاس ه حاحــة شــديديف هىل هــلب األقـواتو دو ضــروريفو دلحــرب احملتكــر علــى
بيعاـا بال ــعر املناســبو فــإن د باعاــا القاضــي عليـ وددى لـ مثناــا( . )2فمــن دهــم الضـواب اخلاهــة للبيــع
والش ـراء ه األس ـواق البعــد عــن اإحتكــارو حــاء ه بــدائع الصــنائع (:حرمــة اإحتكــار حبــبس املشــرتى ه
امل صرأل لتعل ح العامة ب و فيصري ظاملا مبنع حقاـم)( .)3وحـاء ه مواهـب اجلليـل ( :مينـع مـن احتكـار مـا
يض ــر بالن ــاس )( )4وح ــاء ه احل ــاوي  (:ودم ــا احتك ــار األق ـوات م ــع الض ــي و والغ ــالء وش ــديف احلاح ــة هليا ــاو
ِ ()7
()6
()5
ِ ِ
فمك ـ ــروب حم ـ ــرم) وح ـ ــاء ه املب ـ ــدع ( :م ـ ــرم اإحتك ـ ــار)  .و ق ـ ــالَ ": - -إ َْمتَك ـ ـ لـر همإ َخ ـ ــاطيءٌ
".واخلاطئ هو اآلمثو امللنبو دي :إ يفعل هلا الفعل الشنيع هإ َم ْن اعتادت نف فعل اخلطي ة واملعصية.
و احملتكر ملعونو وبن رسول اهلل - -دن احملتكر ملعون وامللعـون هـو املطـرود مـن رمحـة اهلل و قـال رسـول
الل " - -الْ لم ْالتَ ِكلر َم ْل لعو ٌن "(.)8
واحلكمة ه حترم اإحتكار دفع الضـرر عـن عامـة النـاسو كمـا دمجـع العلمـاء علـى دنـ لـو كـان عنـد
هن ان طعامو واضطر الناس هلي و جيدوا غريب دحرب على بيع أل دفعا للضرر عن الناس. )9( .

 -1بدائع الصنائع ه ترتيب الشرائع للكاساين 321/1و مواهب اجلليل ه شرح خمتصر خليل .امل لـف :احلطـاب الــرعيين املـالكي
221/4واحلاوي الكبري ه فق ملهب اإلمام الشافعي .امل لف :املـاوردي  433/1و املبـدع ه شـرح املقنـع .امل لـف :ابـن مفلـحو
دبو هسالاقو .47/4
 -2املبدع ه شرح املقنع .امل لف :ابن مفلحو دبو هسالاقو برهان الدين .47/4
 -3بدائع الصنائع ه ترتيب الشرائع للكاساين .321/1
 -4مواهب اجلليل ه شرح خمتصر خليل.للالطاب.221/4
 -5احلاوي الكبري ه فق ملهب اإلمام الشافعي للماوردي.433/1
 -6املبدع ه شرح املقنع .امل لف :ابن مفلحو دبو هسالاقو برهان الدين .47/4
 -7دخرح م لم ه هاليال  .3221/1كتاب  :البيوع .باب حترم اإحتكار ه األقوات .رقم .)3631( :
-8دخرحـ احلــاكم ه م ــتدرك .34/2كتــاب :البيــوع  .ودمــا حــديث همساعيــل بــن حعفــر بــن ديب كثــري .رقمـ .)2364( :حــديث
ضعيف.
 -9املنااج شرح هاليح م لم بن احلجاج.41/33كتاب  :البيوع  .باب حترم اإحتكار ه األقوات .رقم .)3631( :
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 /4أن يكون المسلم بع داً عن ب ع كل أما محام من الب وع المحامة :كالْما (:)1

من دهم الضواب اخلاهة للبيع والشراء ه األسواق ديضاً و حاء ه الك ب ما نص  (:بيع اخلمر
للم لم ملا كان حراماو كان تناول مثناا حراما )( .)2وحـاء ه مـنح اجلليـل( :إ يصـح بيـع مـا هنـي عـن بيعـ
ككلب هيد)()3وحاء ه اجملموع ما نص ( :إ يصح بيـع اخلمـر)( )4وحـاء ه كشـاف القنـاع مـا نصـ ( :وإ
يصح بيع مخر)(. )5
ـبو وماـ ِر البغِـيو وح ْلـو ِان ال َك ِ
ولقد هنـى رس َ م ِ
ِ
ـاه ِن"( .)6قـال  - -و
َل
ـول اللـ َ - -ع ْـن َمثـَ ِن ال َك ْل َ َ ْ َ ِّ َ ل َ
ِ ِ
ـول اللمـ ِو
َهـنَ ِام"و فَ ِقي َـل :يَـا َر لس َ
عـام الفـتح وهـو مبكـة " :هِ من اللمـ َ َوَر لسـولَ ل َحـمرَم بـَْي َـع اخلَ ْمـ ِرو َواملَْيتَـة َواخلْن ِزيـ ِر َواأل ْ
دَردَيــت لشــالوم امليتـ ِـةو فَِإنـماــا يطْلَــى ِســا ال ـ ـ لفنو وي ـ ْدهن ِســا اجللــودو وي ت ِ ِ
ـال" :إَو لهـ َـو
ـاسق فَـ َقـ َ
َ ْ َ ل َ َْ
ل َل َ ل َ ل ل ََ َْ ْ
َ
َ ل
ص ـب لح سـَـا النمـ ل
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
م
م
م
م
ـاعوبلو
ب
مث
و
ـوب
مج
ا
ا
وم
ـال
ش
م
ر
ح
ا
م
ل
ل
ال
ن
ه
ود
ا
ـ
ي
ال
ل
ال
ل
ت
ا
ق
"
:
ك
ل
ذ
د
ن
ع

ل
ال
ول
س
لم
ل
َحَر ٌام"و مثلم قَ َ
َ
ل
َ
َْ َ َ َ َ ل َل َ
َ م َ م َ ل ل َ َ ََ ل َ ل
ال َر ل
()7
فَأَ َكلوا َمثَنَ ل".
ِ
ِ
ـاونلوا َعلَـى ِْ
اإل ِْمث َوالْ لعـ ْدوان َواتـم لقـوا اللمـ َ هِ من اللمـ َ
عاونلوا َعلَى الْ ِّرب َوالتمـ ْقوى َوإ تَع َ
وقال  -تعاىل َ  : -وتَ َ
ِ
يد الْعِ ِ
قاب  [ املائديف ]5:و دي ليعن بعضكم بعضا علـى الـرب والتقـوى .وفائـديف التعـاون تي ـري العمـلو
َشد ل
وتوفري املصاحلو وهظاار اإحتاد و التناهرو حىت يصبح ذلك خلقا لألمة و وإ تعاونوا على اإلمث والعـدوانو
تأكي ــد ملض ــمون وتع ــاونوا عل ــى ال ــرب والتق ــوىأل ألن األم ــر بالش ــيءو وهن ك ــان يتض ــمن النا ــي ع ــن ض ــدبو
فاإهتمــام حبكــم الض ــد يقتضــي الناــي عن ـ قصوه ـ و واملقصــود دن ـ جيــب دن يصــد بعض ــكم بعضــا ع ــن
الهلــم(. )8فمــن التعــاون علــى العــدوان البيــوع احملرمــةو كبيــع اخلمــور واخلنزيــر وامليتــة واحليوانــات الغــري مأكولــةو
وغري ذلك.

 -1رد احملتار على الدر املاتار .امل لف :ابن عابدين 361/1وشرح التلقن .امل لف :ديب عبد اهلل املازري املالكي  217/2و عمديف
ال الِك وعديف الن ِ
ماسك .امل لف :دمحد بن ل ل بن عبد اهلل الرومي  314و كشاف القناع عن منت اإلقناع .امل لف :الباوتى
َ
.211/1
 -2الك ب .امل لف :الشيباين .44/3
 -3منح اجلليل شرح خمتصر خليل .411/4
 -4اجملموع شرح املالب للنووي.171/1
 -5كشاف القناع عن منت اإلقناع للباويت.314/1
 -6دخرح البااري ه هاليال  .14/1كتاب  :البيوع  .باب :مثن الكلب  .رقم . )2217( :
 -7دخرح البااري ه هاليال .14/1كتاب :البيوع .باب :بيع امليتة واألهنام .رقم . )2216( :
 -8التالرير والتنوير «حترير املعى ال ديد وتنوير العقل اجلديد من تف ري الكتاب اجمليد» .امل لف  :ابن عاشور التون ي .11/6
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 /5أن ال يسم على سوم أخ ه(: )1
مـن دهـم الضـواب اخلاهــة بالت ــوقو كــأن يعــرت مثنـا علــى البــائع ليف ــخ البيــع ه فـرتيف اإختيــارو
وهلا قالف املزايدات قبل استقرار الثمن ليـتم اإختيـار احلـر ويتـوفر الوقـت لـ ()2أل ودمـا ال م ْـوم :فـأن يكـون
رحــل ي ــوم ســلعةو ورمبــا اتفـ مــع هــاحباا علــى مثــنو فيــأيت آخــر ويعــرت علــى هــاحب ال ـلعة مثنـاً دكــرب
ليبيعاــا ل ـ  .دو دن يعــرت علــى املشــرتي ســلعة مثلاــا بــثمن دقــلو دو دنفــس مناــا بــنفس الــثمن .فكــل ذلــك
()3
حرام.
ِ
ِ ِ ِ
ـب َعلَ ــى
وق ــال رس ــول اهلل ه ــلى اهلل عليـ ـ وس ــلم"َ :إ يَ ل ـ ـ ِم الْ لم ْ ــل لم َعلَ ــى َس ـ ْـوم دَخيـ ـ و َوَإ َخيْطلـ ْ
ِ ِ ِ ()4
خطْبَت ".
 /6أن ال يب ع على ب ع أخ ه(:)5

من دهم الضواب اخلاهة بالت وق كأن يعرت علـى املشـرتي ه فـرتيف اإختيـار ف ـخ البيـعو مقابـل
بيعـ مــا هــو دحــود دو درخــص ليــتم اإختيــار احلــر  .دمــا البيــع :فاــو دن جيــئ هىل مــن اشــرتى شــي اً وهــو مــديف
()6
اخليارو فيقول ل  :دنا دبيعك دحود مما اشرتيت بنفس الثمنو دو دبيعك مثل بأقل من هلا الثمن.
البيع على بيع دخي و مثال  :دن يقول ملـن اشـرتى شـي ا ه مـديف اخليـار اف ـخ هـلا البيـعو ودنـا دبيعـك
مثل بأرخص من مثن دو دحود من بثمن وحنو ذلكو وهـلا حـرامو مـرم ديضـا الشـراء علـى شـراء دخيـ و وهـو

 -1العناية شرح اهلداية .امل لف :مجال الدين الرومي البابريت  477/6و الفواك الدواين على رسالة ابن ديب زيد القريواين .امل لـف:
ابن غامن 331/2و فتح العزيز بشرح الوحيز 223/1و دقـائ دو الناـى لشـرح املنتاـى املعـروف بشـرح منتاـى اإلرادات .امل لـف:
الباوتى .21/2
 -2املنااج شرح هاليح م لم بن احلجاج .311/33كتاب  :البيوع  .باب حترم بيع الرحل على بيع دخي وسـوم علـى سـوم .
رقم .)3431( :
 -3الفق املناجي على ملهب اإلمام الشافعي رمح اهلل تعا .41/6
 -4دخرحـ م ــلم ه هــاليال  .3311/2كتــاب  :النكــاح  .بــاب حتــرم اخلطبــة علــى خطبــة دخي ـ و حــىت يــأذن دو يــرت رقم ـ :
(.)3431
 -5العنايــة شــرح اهلدايــة .امل لــف :البــابريت 477/6و الفواك ـ الــدواين علــى رســالة ابــن ديب زيــد القــريواين .امل لــف :دمحــد بــن غــامن
النفراوي  331/2و فتح العزيز بشرح الوحيز 223/1و دقائ دو الناى لشرح املنتاى املعـروف بشـرح منتاـى اإلرادات .امل لـف:
الباوتى .21/2
 -6الفق املناجي على ملهب اإلمام الشافعي رمح اهلل تعا .41/6
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دن يقول للبائع ه مديف اخليـار اف ـخ هـلا البيـع ودنـا دشـرتي منـك بـأكثر مـن هـلا الـثمن وحنـو هـلا( .)1وقـال
()2
ض لك ْم َعلَى بـَْي ِع بـَ ْعر"
رسول اهلل هلى اهلل علي وسلم"َ :إ يَبِ ْع بـَ ْع ل
 /7أن تبَّن ع وِ السلعة وثمنَا(:)3

مــن دهــم الضـواب اخلاهــة بــالبيع والشـراء ه األسـواق ديضـاًو وإ مــاول هخفاءهــا حــىت تنتفــي كــل
حاالة دو غموت دو غش ه ال لع وه النقودو ويقدم املشرتي على الشراء عن ثقةو ويتجنب التااهم.
وقــال رســول اهلل هــلى اهلل عليـ وســلم " :البـيِّـعـ ِ
ـالَ :حـ مـىت يـَتَـ َفمرقَــا -
ـان بِاخلِيَــا ِر َمــا َْ يـَتَـ َفمرقَــاو  -د َْو قَـ َ
ََ
ِ ِ ()4
ِ
ِ
ت بـََرَكةل بـَْيعا َما ".و وقال رسول اهلل هلى اهلل
ه َدقَا َوبـَيمـنَا بلوِرَ َهللَما ِه بـَْيع ِا َماو َوهِ ْن َكتَ َما َوَك َلبَا لحم َق ْ
فَِإ ْن َ
علي وسلم ":من باع عيبا َ يـبـيِّـْن و َ يـزْل ِه م ْق ِ
ت اللم ِو َوَْ تَـَزِل الْ َم َالئِ َكةل تَـ ْل َعنل ل"(.)5
َ ْ َ َ ًَْ ْ لَ ل ْ ََ
َ
 /8النَي عن البْ :

مــن دهــم الض ـواب اخلاهــة للبيــع والش ـراء ه األس ـواق ديض ـاًو فــالناى عــن الــباس عامــا مــن غــري
ختصيص()6و وقول تبار وتعاىل  :يا أَييهَا الَّ ِذين آمنوا ال تَأ ُكلُوا أَموالَ ُكم بي ين ُكم بِال ِ
باط ِل إِالَّ أَن تَ ُكو َن
ََ
َ َُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
س ي ُكم إ َّن اللييهَ كييا َن ب ُكييم َرح م ياً [ الن ــاء . ]53 :و قــال اهلل
تجي َ
يارةً َعيين تَيياا م ميين ُكم َوال تَيقتُيلُييوا أَني ُف َ
اء ُهم  [الشعراء.]029 :
َّاس أَشَ َ
سوا الن َ
تعاىلَ :وال تَيب َْ ُ

 -1املنااج شرح هاليح م لم بن احلجاج .311/33كتاب  :البيوع  .باب حترم بيع الرحل على بيع دخي وسوم على سوم .
رقم .)3431( :
 -2دخرح ـ م ــلم ه هــاليال  .3314/1كتــاب  :البيــوع .بــاب حتــرم بيــع الرحــل علــى بيــع دخي ـ و وســوم علــى ســوم و وحتــرم
النجشو وحترم التصرية .رقم .)3432( :
يب .امل لـف :الزيلعـي  13/4و بدايـة اجملتاـد وهنايـة املقتصـد .امل لـف :ابـن رشـد
 -3تبين احلقائ شـرح كنـز الـدقائ وحاشـية ِّ
الشـ ْلِ ِّ
القــرطيب  311/1و احلــاوي الكبــري ه فق ـ مــلهب اإلمــام الشــافعي للمــاوردي 34/1ودقــائ دو الناــى لشــرح املنتاــى املعــروف
بشرح منتاى اإلرادات للباويت .14/2
 -4سب خترجي ه .7
 -5رواب ابن ماح ه سـنن  .711/2كتـاب :التجـارات .بـاب مـن بـاع عيبـا فليبينـ  .رقمـ  .) 2247( :هسـناد ضـعيف (.مصـباح
الزحاحـة ه زوائــد ابـن ماحـ  .امل لـف :البوهــريي .13/2كتـاب :التجــارات .بـاب مــن بـاع عيبــا فليبينـ  .احملقـ  :حممـد املنتقــى
الكشناوي).
 -6بدائع الصنائع للكاساين 361/7و املدونة .امل لف :مالك بن دنس  113/3و اجملموع شرح املاـلب للنـووي 363/33و مطالـب
دو الناى ه شرح غاية املنتاى .امل لف :الرحيباىن .337/1
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 /9البعد عن النجش:
مــن دهــم الضـواب اخلاهــة للبيــع والشـراء ه األسـواق ديضـاًو وهــو دن يزيــد شــاص ه مثــن ال ــلعة
وهــو إ يقصــد الشــراءو وهمنــا ليــوهم غــريب نفاســتااو فيشــرتياا بــأكثر مــن مثناــا .وهــلا العمــل حـرام()1و وقــال
هــلى اهلل علي ـ وســلم قــال " :هِيـمـا لكم والهمـ منو فَـِإ من الهمـ من دَ ْك ـ َلب احلـ ِـد ِ
يثو َوإَ َحتَ م ل ـواو َوإَ َجتَ م ل ـواو َوإَ
ل َ
َْ
()2
ِ
ِ
ِ
ـاد اللمـ ه ْخ َوانـًـا" ومعــين "إ تناحشـوا" و مــن
اسـ لـدواو َوإَ تَـبَا َغ ل
ضـواو َوإَ تَـ َـدابـَلرواو َولكونلـوا عبَـ َ
اح لشـواو َوإَ َحتَ َ
تَـنَ َ
()3
النجش وهو دن يزيد ه مثن املبيع بال رغبة ليادع غريب فيوقع فيزاد علي .

الخاتمة
الضواب
.0
.5
.9
.9
.2
.6
.7

لق ــد حهي ــت األسـ ـواق بش ــأن كب ــري م ــن الن ــيب و فق ــد ك ــان مراقبـ ـاًو ومش ــرفاً عليا ــاو ووض ــع هل ــا
و وسن هلا اآلداب واألحكام أل إستقرار اجملتمع.
ومن خالل هلا البالث ميكن التوهل ه النتائ اآلتية:
يقصد بالبيع التملك على وح شرعي.
يقصد بالشراء دن يشرتي الرحل ما يكفي و ويغني عن الناس.
الشريعة هي احملجة ال حاء سا رسول اهلل  --و وسناا و ودوحب هتباعاا و وهوهنا .
مفاوم ال وق يعين :موضع جتلب هلي األمتعة وال ِّ لع للبيع واإبتياع.
مفاوم البيع والشراء :هو عملية اتصال بن البـائع و املشـرتيو حتقـ الرضـا و اإلشـباع للمشـرتيو
والربح للبائعو وإ ميكن فصل هحدامها عن األخرى .
حع ــل اإلس ــالم للبي ــع والش ـ ـراء ه األس ـ ـواق ض ـ ـواب عام ــة منا ــا :الص ــدقو والك ــب احل ــاللو
وال ماحة.
حعــل اإلســالم للبيــع والش ـراء ض ـواب خاهــة ه األس ـواق مناــا :الناــى عــن الغــش والتــدليس ه
البيــعو والناى عن التطفيف ه امليزانو والناى عن اإحتكار.

 -1بــدائع الصــنائع للكاســاين 211/1و التلقــن ه الفقـ املــالكي312/2و اللبــاب ه الفقـ الشــافعي .امل لــف :دمحــد بــن حممــد بــن
احملاملي 242ـو الفق املناجي على ملهب اإلمام الشافعي رمح اهلل تعا 43/6و شرح الزركشي .امل لف :الزركشي .642/1
 -2دخرح الباـاري ه هـاليال  .31/1كتـاب :األدب .بـاب  :يـا دَيــاـا الم ِـلين آمنلـوا احتنِبـوا َكثِ ِ
ـر الهم ِّـن
ـريا م َـن الهم ِّـن هِ من بـَ ْع َ
َ َ
َ َ َْ ل
ً
هِ ْمثٌ َوإَ َجتَ م ل وا  [احلجرات.]32 :
 -3عمديف القاري شرح هاليح البااري .امل لف :بدر الدين العيى  .317/22كتاب :األدب .باب :ما يكـون مـن الهـن .رقمـ
.)6366( :
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التوص ات وأهم المقتاحات:
 .0احلث على ال ماحةو وح ن املعاملةو واستعمال معا األخالق ومكارماا.
 .5مراعايف الضواب الشرعية للبيع والشراء .
 .9ضروريف الرقابة امل تمريف على التجار ه البيع والشراء.
 .9حضور جمالس العلم ملعرفة دحكام احلالل واحلرام .
ودخريا اسأل اهلل دن جيعل هلا العمل خالصا لوحا الكرم و ودن ينفع ب اإلسالم وامل لمن و وهلي
اهلل علي نبينا حممد وعلي آل وهالب دمجعن .

فهرس المراجع والمصادر:
.0
.5
.9
.9
.2

.6
.7

.2

هبراهيم بن حممد بن ابن مفلحو ديب هسالاقو برهان الدين :املبدع ه شرح املقنعو دار الكتب العلميةو
بريوت – لبنان.ط 0902 .0هـ  0337 -م.
هبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد ابن مفلحو دبو هسالاقو برهـان الـدين  :املبـدع ه شـرح املقنـعو
دار الكتب العلميةو بريوت – لبنانو ط 0و  0902هـ  0337 -م.
ابن ماحة ديب عبد اهلل حممد بن يزيـد القـزويينو وماحـة اسـم دبيـ يزيـد :سـنن ابـن ماحـ و حتقيـ  :حممـد
ف اد عبد الباقيو دار هحياء الكتب العربية  -فيصل عي ى البايب احلليبو(د.ط)و(د.ت) .
ابن منهور :ل ان العرب و دار احلديث :القاهريفو(د.ط)و 0959هـ 5119 -م.
دبو الربكات عبد اهلل بن دمحد بن حممود حافظ الدين :الن في تف ري الن في (مدار التنزيل وحقائ
التأويل) و حقق وخرج دحاديث  :يوسف علي بديوي .راحع وقـدم لـ  :حميـي الـدين ديـب م ـتوو دار
الكلم الطيبو بريوت.ط0و  0903هـ  0332 -م.
دبو العباس دمحد بن حممد اخللـويتو الشـاري بالصـاوي املـالكي :بلغـة ال ـالك ألقـرب امل ـالك املعـروف
حباشية الصاوي على الشرح الصغريو دار املعارف(.م) و(د.ط) و(د.ت).
دبــو العبــاس شــااب الــدين دمحــد بــن ديب بكــر بــن همساعيــل بــن ســليم بــن قاميــاز بــن عثمــان البوهــريي
الكنــاين الشــافعي :مصــباح الزحاحــة ه زوائــد ابــن ماحـ .91/5كتــاب :التجــارات .بــاب مــن بــاع عيبــا
فليبين  .احملق  :حممد املنتقى الكشناويو دار العربية – بريوتوط 5و  0919هـ).
دبو الوليـد حممـد بـن دمحـد بـن رشـد القـرطيب :املقـدمات املماـداتو حتقيـ  :الـدكتور حممـد حجـيو دار
الغرب اإلسالميو بريوت – لبنانو ط0و 0912هـ  0322 -م.
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 .3دب ــو الولي ــد حمم ــد ب ــن دمح ــد ب ــن رش ــد الق ــرطيب :البي ــان والتالص ــيل والش ــرح والتوحيـ ـ والتعلي ــل مل ــائل
امل تارحةو حقق  :د حممد حجي وآخرونو دار الغرب اإلسالميو بريوت – لبنان.ط5و  0912هـ -
 0322م.
 .01دبــو عبــد اهلل حممــد األنصــاري الرهــاع :ش ــرح حــدود ابــن عرفــة املوســوم اهلدايــة الكافيــة الشــافية لبيــان
حقـ ــائ اإلمـ ــام ابـ ــن عرفـ ــة الوافيـ ــةو حتقي ـ ـ  :حممـ ــد دبـ ــو األحفـ ــان – الطـ ــاهر املعمـ ــورى .دار الغـ ــرب
اإلسالميو ط 0سنة 0339م.
 .00دب ــو عب ــد اهلل حمم ــد ب ــن احل ــن ب ــن فرق ــد الش ــيباين :الك ــب .احملق ـ  :د .س ــايل زك ــارو عب ــد اهل ــادي
حرهوين – دمش وط0و 0911هـ.
 .05دبو عبد اهلل حممد بن الرازي امللقب بفار الدين الرازي :مفـاتيح الغيـب = التف ـري الكبـريو دار هحيـاء
الرتارب العريب– بريوت.ط 9سنة  0951هـ.
 .09دبــو عبــد اهللو حممــد بــن هبـراهيم بــن ســعد اهلل بــن مجاعــة الكنــاين احلمــوي الشــافعيو بــدر الــدين :حتريــر
األحكــام ه تــدبري دهــل اإلســالمو حتقي ـ ودراســة وتعليـ  :د .ف ـ اد عبــد املــنعم دمحــدوط9و دار الثقافــة
بتفوير من رئاسة احملاكم الشرعية بقطر  -قطر /الدوحةو(د.ط) 0912هـ 0322-م
 .09دبو حممد حممود بن دمحد بن موسى بن دمحد بن ح ن الغيتا احلنفى بدر الدين العيى :البناية شرح
اهلدايةو دار الكتب العلمية  -بريوتو لبنان.ط0و  0951هـ  5111 -م.
 .02ديب احل ن علي بن حممد بـن حممـد بـن حبيـب البصـري البغـداديو الشـاري باملـاوردي  :احلـاوي الكبـري
ه فق ـ مــلهب اإلمــام الشــافعي وهــو شــرح خمتصــر املــزينو احملق ـ  :الشــيخ علــي حممــد معــوت و دار
الكتب العلميةو بريوت – لبنانوط0و  0903هـ  0333-م.
 .06ديب احل ــن نــور الــدين علــي بــن ديب بكــر بــن ســليمان اهليثمــي :جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــدو احملق ـ :
ح ام الدين القدسيو مكتبة القدسيو القاهريف(.د.ط)سنة  0909هـ 0339-م).
 .07ديب العــال حممــد عبــد الــرمحن بــن عبــد الــرحيم املبــاركفورى  :حتفــة األحــوذي بشــرح حــامع الرتمــليو دار
الكتب العلمية – بريوت(.د.ت)
 .02ديب الفــداء همساعيــل بــن عمــر بــن كثــري القرشــي البصــري مث الدمشــقي  :تف ــري القــرآن العهــيم .احملقـ :
سامي بن حممد سالمةو دار طيبة و (د.م) .ط0و 0951هـ  0333 -م.
 .03ديب زكريــا حميــي الــدين م ـ بــن شــرف النــووي  :اجملمــوع شــرح املاــلب025/3ودار الفكــرو ســيد ســاب
:فق ال نةو دار الكتاب العريبو بريوت – لبنان.ط9و  0937هـ  0377 -م
 .51ديب عبــد اهلل احلــاكم حممــد بــن عبــد اهلل الني ــابوري املعــروف بــابن البيــع  :امل ــتدر علــى الصــاليالنو
حتقي  :مصطفى عبد القادر عطاو دار الكتب العلمية – بريوتو ط0و 0331 – 0900م.
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 .50ديب عبــد اهلل حممــد بــن علــي بــن عمــر الت ِ
مميمــي املــازري املــالكي  :شــرح التلقــنو احملقـ  :مساحــة الشــيخ
حم ممد املاتار ال الميو دار الغرب ا ِإلسالميوط 0و  5112م.
 .55ديب حممــد حممــود بــن دمحــد بــن موســى بــن دمحــد بــن ح ــن الغيتــا احلنفــى بــدر الــدين العيــى :عمــديف
القاري شرح هاليح البااريو الرتارب العريب – بريوت(. .د.ط) (.د.ت).
 .59ديب نصر همساعيل بن محـاد اجلـوهري الفـارايب :الصـالاح تـاج اللغـة وهـالاح العربيـة .حتقيـ  :دمحـد عبـد
الغفور عطارو دار العلم للمالين – بريوت.ط .9سنة  0917هـ  0327 -م.
 .59دمحد الري وين  :نهرية املقاهد عند اإلمام الشاطيب و الدار العاملية للكتاب اإلسالمي.ط5سـنة 0905
هـ 0335 -م.
 .52دمحد بن غامن (دو غنيم) بن سا ابن ماناو شااب الدين النفراوي األزهري املالكي  :الفواك الدواين
على رسالة ابن ديب زيد القريواينو دار الفكرو(د.م)و(د.ط) 0902هـ 0332 -م.
 .56دمحـد بـن ل لـ بـن عبـد اهلل الرومــيو دبـو العبـاسو شــااب الـدين ابـن الن ِمقيــب الشـافعي :عمـديف ال ــالِك
وعديف الن ِ
ماسك و الش ون الدينيةو قطروط0و  0325م.
َ
 .57دمحــد بــن حمم ــد بــن دمح ــد بــن القاس ــم الضــيبو ديب احل ــن اب ــن احملــاملي الش ــافعي  :اللبــاب ه الفق ـ
الش ــافعي .احملقـ ـ  :عب ــد الك ــرم ب ــن ه ــنيتان العم ــري .دار البا ــارىو املدين ــة املن ــوريفو اململك ــة العربي ــة
ال عوديةوط0و 0906هـ.
 .52دمحــد بــن حممــد بــن علــي بــن حجــر اهليتمــي  :حتفــة احملتــاج ه شــرح املناــاج و املكتبــة التجاريــة الكــربى
مبصر (.د.ط)  0927هـ  0329 -م.
 .53دمحد خمتار عبد احلميد عمر  :معجم اللغة العربية املعاهريفو عا الكتبوط 0953 0هـ  5112 -م.
 .91زكريــا بــن حممــد بــن زكريــا األنصــاريو زيــن الــدين ديب م ـ ال ــنيكي  :دســى املطالــب ه شــرح روت
الطالبو دار الكتاب اإلسالمي( .د .ط)(د.م) (د.ن)(د.ت).
 .90دكمل الدين حممد بن حممود البـابريت :شـرح العنايـة سـامش شـرح فـتح القـدير املطبعـة األمرييـة ببـوإق :
مصـر ط .0ســنة  0906هــو حممــد بــن فرامـوز الشــاري مبــنال خ ـرو احلنفــي :الــدرر احلكـام ه شــرح غــرر
األحكام ( .095/5د .ط)(د.م) (د.ن)  0991هـ.
 .95دي ــوب ب ــن موس ــى احل ــيين القرمي ــي الكف ــويو دب ــو البق ــاء احلنف ــي  :الكلي ــات معج ــم ه املص ــطلالات
والفروق اللغويةو احملق  :عدنان درويش  -حممد املصريو م س ة الرسالة – بريوتو(د.ط) و(د.ت).
 .99تقي الدين حممد بن دمحد الفتوحي احلنبلي الشاري بابن النجار  :منتاى اإلرادات .احملق  :عبد اهلل بن
عبد احمل ن الرتكيو م س ة الرسالةو(د.م)ط0و 0903هـ 0333 -م.
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 .99مجـ ــال الـ ــدين ديب الفـ ــرج عبـ ــد الـ ــرمحن بـ ــن علـ ــي بـ ــن حممـ ــد اجلـ ــوزي  :كشـ ــف املشـ ــكل مـ ــن حـ ــديث
الصاليالنو كشف املشكل من م ند ديب قتاديف األنصاري  .احملق  :علي ح ن البوابو دار الوطن
– الرياتو(د.ط) و(د.ت).
 .92زيــن الــدين بــن هبـراهيم بــن حممــدو املعــروف بــابن رــيم املصــري  :البالــر الرائـ شــرح كنــز الــدقائ و دار
الكتاب اإلسالميو(د.م) و(د.ط) و(د.ت).
 .96زين الدين حم مد املدعو بعبد الرءوف بن تاج العارفن بن علي بن زين العابدين املناوي  :فير القدير
شرح اجلامع الصغريو املكتبة التجارية الكربى – مصرو طو سنة 0926هـ.
 .97سليمان بن دمحد بن ديوب بن مطري اللامي الشاميو ديب القاسم الطـرباين .املعجـم األوسـ  .احملقـ :
طارق بن عوت اهلل بن حممد و عبد احمل ن بن هبراهيم احل يينو دار احلرمن – القاهريف(.د.ط) .
 .92ســليمان بــن عمــر بــن منصــور العجيلــي األزهــريو املعــروف باجلمــل  :فتوحــات الوهــاب بتوضــيح شــرح
منا الطالب املعروف حباشية اجلمل و دار الفكرو(د.م) (د.ط) (.د.ت) .
 .93مشس الدين حممد بـن عبـد اهلل الزركشـي املصـري احلنبلـي :شـرح الزركشـي علـي خمتصـر اخلرقـي ه الفقـ
علـي مـلهب اإلمـام دمحـد بـن حنبـل و حتقيـ وختـري  :عبـد اهلل بـن عبـد الـرمحن ابـن عبـد اهلل  .مكتبـة
العبيكان .ط 0سنة  0909هـ0339-م .
 .91ه ــاحل ب ــن ف ــوزان ب ــن عب ــد اهلل الف ــوزان :امللا ــص الفقا ــيو دار العاه ــمةو الري ــاتو اململك ــة العربي ــة
ال عودية.ط 0سنة 0959هـ.
 .90الطربي :حامع البيان ه تأويل القرآن .احملقـ  :دمحـد حممـد شـاكرو م س ـة الرسـالة.ط0و  0951ه ـ -
 5111م.
 .95عبـ ــد العهـ ــيم بـ ــن بـ ــدوي بـ ــن حممـ ــد  :الـ ــوحيز ه فق ـ ـ ال ـ ــنة والكتـ ــاب العزيـ ــز و دار ابـ ــن رحـ ــب –
مصرو.ط9و  0950هـ  5110 -م.
 .99عبد الكرم بن حممد الرافعي القـزويين :فـتح العزيـز بشـرح الـوحيز = الشـرح الكبـري و دار الفكـرو(د.م)و
(د.ط) و(د.ت)و
 .99عثمــان بــن علــي بــن حمجــن البــارعيو فاــر الــدين الزيلعــي احلنفــي :تبيــن احلقــائ شــرح كنــز الــدقائ
يب واملطبعة الكربى األمريية  -بوإقو القاهريفوط0و  0909هـ.
وحاشية ِّ
الش ْلِ ِّ
 .92علــي بــن حممــد الربعــيو ديب احل ــنو املعــروف بــاللامي  :التبصـريفو دراســة وحتقيـ  :الــدكتور دمحــد عبــد
الكرم ريبو وزاريف األوقاف والش ون اإلسالميةو قطر.ط0و  0995هـ  5100 -م.
 .96القاضــي دبــو حممــد عبــد الوهــاب بــن علــي بــن نصــر البغــدادي املــالكي :اإلش ـراف علــى نكــت م ــائل
اخلالف .احملق  :احلبيب بن طاهرو دار ابن حزمو(د.م)و ط0و 0951هـ 0333 -م.
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 .97كمال الدينو حممد بن موسى بن عي ى بن علي الد ِ
ممريي دبو البقاء الشافعي :النجم الوهاج ه شرح
املنااج .احملق  :جلنة علمية و دار املنااج و حديفو ط0و 0952هـ 5119 -م.
 .92كمــال الــدينو حممــد بــن موســى بــن عي ــى بــن علــي الـد ِ
ممريي ديب البقــاء الشــافعي  :الــنجم الوهــاج ه
شرح املنااج .احملق  :جلنة علمية و دار املنااج (حديف).ط0و 0952هـ 5119 -م.
 .93مال ــك ب ــن دن ــس ب ــن مال ــك ب ــن ع ــامر األه ــبالي امل ــدين :املدون ــةو دار الكت ــب العلمي ــةو(د.م) وط0و
0902هـ 0339 -م
 .21حممــد الطــاهر بــن حممــد بــن عاشــور التون ــي :مقاهــد الشـريعة اإلســالمية .احملقـ  :حممــد احلبيــب ابــن
اخلوحةو وزاريف األوقاف والش ون اإلسالميةو قطر(.د.ط)  0952هـ  5119 -م.
 .20حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التون ي  :التالرير والتنوير و الدار التون ـية للنشـر
– تونس(.د.ط)سنة  0329هـ.
 .25حممد بـن ديب بكـر بـن عبـد القـادر ال ـرازي :خمتـار الصـالاح و دار احلـديث  :القـاهريف.ط 0950 .0ه ـ -
5111م.
 .29حمم ــد ب ــن دمح ــد ب ــن ديب س ــال مش ــس األئم ــة ال رخ ــي  :املب ــوطو دار املعرف ــة – ب ــريوتو(د.ط)و
0909هـ 0339 -م.
 .29حممــد بــن همساعيــل ديب عبــد اهلل الباــاري  :اجلــامع امل ــند الصــاليح املاتصــر مــن دمــور رســول اهلل 
وس ــنن وديام ـ و ه ــاليح البا ــاريو احملق ـ  :حمم ــد زه ــري ب ــن ناه ــر الناه ــرو دار ط ــوق النج ــايف .ط0و
0955هـ .
 .22حممد بن احل ن بن العريب بن حممد احلجوي الثعاليب اجلعفري الفاسي :الفكر ال امي ه تاريخ الفقـ
اإلسالمي و دار الكتب العلمية -بريوت-لبنانو ط0و0906هـ0332 -م.
 .26حممــد بــن حري ـر بــن يزيــد بــن كثــري بــن غالــب اآلملــيو دبــو حعفــر الطــربي :تف ــري الطــربي و حتقي ـ :
الدكتور عبد اهلل بن عبد احمل ن الرتكي .بالتعاون مع مركز البالـورب والدراسـات اإلسـالمية بـدار هجـر
الدكتور عبد ال ند ح ن ميامةو دار هجر وط 0و  0955هـ  5110 -م.
 .27حممــد ب ــن حب ــان ب ــن دمح ــد ب ــن حب ــان ب ـن معــاذ ب ــن َم ْعب ـ َـدو التميم ــيو دب ــو ح ــاتو ال ــدارميو البل ـ :
اإلح ان ه تقريـب هـاليح ابـن حبـانو ترتيـب :األمـري عـالء الـدين علـي بـن بلبـان الفارسـي (املتـوىف:
 793هـ).حقق وخرج دحاديث وعل علي  :شعيب األرن وطو م س ة الرسـالةو بـريوت.ط0و  0912ه ـ
  0322م. .22حممد بن هاحل بن حممد العثيمن :الشرح املمتع على زاد امل تقنعو دار النشر :دار ابن اجلوزيو(د.م)
.ط0و  0952 - 0955هـ.
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 .23حممد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجـدي  :خمتصـر اإلنصـاف والشـرح الكبـريو احملقـ  :عبـد
العزيز بن زيد الروميو د .حممد بلتاحيو د .سيد حجابو مطابع الريات – الريات.ط(. 0د.ت).
ِ
صــين املعــروف بعــالء الــدين احلصــكفي احلنفــي  :الــدر املاتــار شــرح تنــوير
 .61حممــد بــن علــي بــن حممــد احل ْ
األبصار وحامع البالار .احملق  :عبد املنعم خليل هبراهيمو دار الكتب العلميةو(د.م) .ط0و 0959هـ-
.5115
 .60حممد بن عي ى بن َس ْوريف بن موسى بن الضالا و الرتمليو دبو عي ى :سنن الرتمليو احملق  :بشار
عواد معروفو دار الغرب اإلسالمي – بريوت( .د.ط)  0332م.
 .65حممد بن حممد بن عبد الرزاق احل يينو دبو الفيرو امللقب مبرتضىو المزبيدي :تاج العروس من حواهر
القاموس واحملق  :جمموعة من احملققنو دار اهلداية(.د.ط)(د.ت).
 .69حممد بن حممد بن حممـودو دكمـل الـدين ديب عبـد اهلل ابـن الشـيخ مشـس الـدين ابـن الشـيخ مجـال الـدين
الرومي البابريت :العناية شرح اهلدايةو دار الفكرو(د.م) و(د.ط) و(د.ت).
 .69حممــد بــن يوســف بــن ديب القاســم بــن يوســف العبــدري الغرنــاطيو دبــو عبــد اهلل امل ـواق املــالكي  :التــاج
واإلكليل ملاتصر خليلو دار الكتب العلميةو(د.م)و ط0و 0906هـ0339-م.
 .62حميي الدين مي بن شرف ديب زكريا النـووي :روضة الطالبن وعمديف املفتنو هشراف :مكتب البالـورب
والدراسات .دار الفكر(د.ط)  0902هـ 0332 -م.
 .66حميــي ال ــنة و ديب حممــد احل ــن بــن م ــعود بــن حممــد بــن الف ـراء البغــوي الشــافعي  :تف ــري البغــويو
احملق  :عبد الرزاق املاديو دار هحياء الرتارب العريب – بريوت.ط0و  0951هـ.
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أصول الفقه
وأثره على الفتوى
جماجي فاطمة :أستاذة جبامعة حسيبة بن بوعلي ـ الشلف ـ اجلزائر
يف مقاييس :علوم القرآن الكريم ـ تقنيات التعبري الشفهي ـ منهجية البحث.
ختصص :الفقه اإلسالمي وأصوله.
ملْص:
يعد علم دهول الفق من دحل العلوم قدرا ودعهماا دحراو ولعلـو مكانتـ فقـد كـان لزامـا علـى مـن
يتوىل منصب الفتوى دن يتبالر ه هلا العلم ويغو

ه دعماق و ملا للفتوى من مكانة عهيمة ودمهيـة بالغـة

خاهة ه وقتنا املعاهر نهرا لكثريف النوازل الطارئة.
وحىت يتم رب الواقع بالعلم الشرعي إ بد من الرحوع هىل قواعد ودهول الفق وف قواعد ودهول
حمدديف.
للا حاءت هلب الدراسة تبن دثر دهول الفق على الفتوى والعالقة بيناماو واهلل امل تعان.
Summary:
The science of the fundamentals of jurisprudence for science the greatest and
most profitable, and perhaps his plas was it was incumbent on the person who takes
the position of the fatwa to sail in this sciene and dive in the depths, because of
fatwa of great prestige and importance, especially in our time.
In order to link the reality with forensic science, it is necessary to refer to the
rules and principles of jurisprudence according to specific rules and principles.
So, this study came the effect of jurisprudence assets on the fatwa and the
relationship between them, allah is the benefient.
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مقدمة:
هن احلمد هلل حنمدب ون تعين و ون تادي و ون ـتغفربو ونعـوذ بـاهلل مـن شـرور دنف ـناو ومـن سـي ات
مضل ل و ومن يضلل فال هادي ل و ودشاد دن إ هل هإ اهلل وحدب إ شريك
دعمالناو هن من ياد اهلل فال ِّ
ل و ودشاد دن حممدا عبدب ورسول و هفي وحبيب و وعلى آل ودهالاب األطاار امليامن دما بعد.
فإن الفتوى عملية شرعية تطبيقية ترب الواقع امللموس بالعلم الشـرعي وفـ قواعـد ودهـول حمـدديفو
ومبا دن دهول الفق هو العلم باألحكام الشرعية العملية واستنباطاا من ددلتاا التفصـيليةو متـاج املفـ هنـا
دن يكون مدركا للواقعو عاملا بقواعد وضواب دهول الفق و فال ي تطيع دن يصدر فتوى هـاليالة دون دن
يعرف هلا احلكمو هـل هـو مقيـد بـدليل آخـر دم إق وهـل هـو ناسـخ بـدليل غـريب دم إق ودن يعـرف احلـالل
واحلرامو واجململ واملبنو واخلا والعامو وحمكم ومتشاب و وناسـخ ومن ـو و ومنطـوق ومفاـومو ودمـر وهنـيو
...هخل.
وللفتـوى دمهيـة عهيمــة وخطـرييف ه اإلسـالم خاهــة ه وقتنـا املعاهـرو نهـرا لت ـارع وتـرييف األحــدارب
وتشــابكااو وعلــى هــلا يكــون املف ـ ملجــأ النــاس لإلســتفتاء عــن دح ـواهلم الدينيــة والدنيويــة وبكــل الن ـوازل
الطارئة عليامو وهو سلا مبثابة املوقع عن رب العاملنو ألن اهلل سبالان وتعـاىل تـوىل فتـوى عبـادبو مث كلـف
نبي الكرم بللكو مث الصالابةو مث اسـتمرت وظيفـة الفتـوى هىل اليـومو وهـي سـلا منصـب تكليـف وتشـريف
لصاحباا.
ومــن هنــا حــاءت هــلب الدراســة تبــن العالقــة بــن دهــول الفق ـ والفتــوىو ودثــر دهــول الفق ـ علــى
الفتوىو حماولة اإلحابة على األس لة التالية:
 /0ما حد دهول الفق والفتوىق وماهي العالقة بيناماق.
 /5كيف يتناول املف استاراج احلكم ه النوازلق.
 /9ما دثر دهول الفق ه الفتوىق.
وقد ق مت هىل مقدمة وثالرب مباحث وخامتة.
المبحث األول :تعريف علم دهول الفق ودهم مصادرب.
المبحث الثاني :تعريف الفتوىو وذكر شروط املف .
المبحث الثالث :عالقة دهول الفق بالفتوى.

ودسأل اهلل العلي القدير دن يتقبل عملي هلا خالصا لوحا تعاىلو فإن كان فيـ نقـص فمـين ومـن
الشيطانو وهن كان في هواب فبتوفي من اهلل وفضل .
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المبحث األول :تعريف أصول الفقه وموضوعه:
هن دهول الفق علم حليل القدر وبالغ األمهية وغزير الفائديفو وحىت يتم استنباط األحكام الشرعية
من ددلتاا التفصيليةو إ بد من معرفة قواعدبو واملتمثلة ه املطل واملقيدو واحملكم واملتشاب و واألمر والنايو
باإلضافة هىل مفاوم املاالفة واملطابقة...هخل.

ا لب األول :ةعريف أصول الفقه ب عتب ره اركب  ،وهذا حيت ج كىل اعر ة
كلمة األصول وكلمة الفقه.
ع غــريب عليـ ()1و وقيــل هــو
الفيياع األول :تعايييف األصييول لغيية :األهــول مجــع دهــل وهــو مــا يـَتَـ َفـمر ل

احملتاج هلي (.)2
من التعريف اللغوي لألهول يتبن دن األهول تعين األهل وما يبى علي من تفريعات.
ِ
ت
الفاع الثاني :تعايف الفقه لغة :هو العلم ه الدينو يقال فَـ لق َ الرحلو يـَ ْف لق ل ف ْق ًاا هذا فَ ِا َمو بـَيمـْن ل
ل و والتَـ َف لق ْ هو تعلم الفق ()3و ودَفْـ َق ْاتل لو يقال فَ ِق َ الرحل يـَ ْف َق ل فِ ْق ًاا فاو فَ ِقيـ ْ الفقـ و ومجعـ فقاـاء()4و ومنـ
قول تعاىل ﴿لَِتَي َف َّق َُوا فِي الدِّي ِن﴾و [التوبة.]055 :
ي تنت من التعريف اللغوي دن الفق هو العلم والفام والتبن.
اصطالحا :حىت نعرف دهول الفق إ بد دن نبن ما يلي:

أوال :تعايف األصول :يطل لفظ األهل على معاين عديف مناا.

 /1الدل ل :كقول الفقااءو األهل ه هلب امل ألة الكتاب وال نة واإلمجاع دي الدليل عناا.
 /2القاع ييدة المس ييتماة :مثــل ق ــول األه ــوليون األه ــل اخل ــا
ومثلام يقول النالايف األهل ه املبتدد التقدم وه اخلرب التأخري.

مقــدم عل ــى الع ــام عن ــد التع ــارتو

 /3الااجح :قول األهوليونو األهل بقاء ما كان على ما كانو واألهل براءيف اللمة من التكاليف
الشرعية.

 /1املطلع على دلفاظ املقنعو ديب الفضل البعليو .213
 /2تاج العروسو مرتضى الزبيديو .447 /27
 /3العنو الفراهيديو .173 /31
 /4مجاريف اللغةو ابن دريد .161 /32
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 /4مْاج المسألة الفاض ة :دي العدد اللي خترج من الفروت املقدريف بال ك رو كقول الفرضيون
دهل هلب امل ألة ودهول امل ائل 5و ... 9
 /5المق

واحلكم(.)1

عل ه  :ه باب القياس مثال يقول األهوليونو دركان القياس دربعةو األهل والفرع والعلة

ثان ا :تعايف الفقه :هو العلم باألحكام الشرعية املكت ب من ددلتاا التفصيلية(.)2

ـ وقيل :هو العلم باألحكام الشرعية الفرعية عن ددلتاا التفصيلية باإستدإل(.)3
ـ ومبعى آخر :هو ظن مجلة من األحكام الشرعية الفرعية باستنباطاا من ددلة تفصيلية(.)4

تعايف أصول الفقه اصطالحا :دهول الفق باعتبارب علما ولقبا على الفن املعروف ميكـن تعريفـ

مبا يلي:

ـ ددلة الفق اإلمجالية وكيفية اإستفاديف مناا وحال امل تفيد.

ا لب الث ع :اوضو أصول الفقه:
يتمالور موضوع دهول الفق فيما يلي:
ـ معرفة األدلة الشرعية ومراتباا ودحواهلا(.)5
ـ البالـث عــن األدلـة مــن الكتـاب وال ــنة واإلمجـاع والقيـاس وحنوهــاو ألن األهـو يبالــث فياـا عــن
العوارت الالحقة هللب األدلةو من كوهنا عامة دو خاهةو دو مطلقة دو مقيديفو دو جمملة دو مبينةو دو ظاهرا
دو نصاو دو منطوقة دو مفاومةو وكون اللفظ دمرا دو هنيا (.)6
ـ األدلــة اإلمجاليــة املوهــلة هىل األحكــام الشــرعية العمليــة ودق ــامااو واخــتالف مراتباــا وكيفيــة دخــل
األحكام الشرعية على وح كلي(.)7

 /1دهول الفق اللي إ ي ع الفقي حال و عيات بن نامي بن عوت ال لميو 34و .31
 /2هناية ال ولو علي اإلسنويو .33 /33
 /3شرح خمتصر الروضةو رم الدين الطوهو .311 /33
 /4املدخل هىل ملهب اإلمام دمحد بن حنبلو حممد بدرانو .344
 /5معا دهول الفق عند دهل ال نة واجلماعةو ح ن بن ح ن اجلرياينو .23
 /6التالبري شرح التالرير ه دهول الفق و املرداويو .341 /33
 /7اجلامع مل ائل دهول الفق وتطبيقاملا على امللهب الراححو عبد الكرم بن علي بن حممد النملة .31
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ا لب الث لث :اص ر أصول الفقه:
ويقصد مبصادر دهول الفق األدلة واألهول ال بنيت علياا قواعدب وهي:
ـ استقراء نصو الكتاب وال نة الصاليالة.
ـ اآلثار املروية عن الصالابة والتابعن.
ـ همجاع ال لف الصاحل.
ـ قواعد اللغة العربية وشواهدها املنقولة عن العرب.
()1
ـ الفطريف والعقل ال ليمو باإلضافة هىل احتاادات دهل العلم واستنباطاملم وف الضواب الشرعية .

المبحث الثاني :تعريف الفتوى وشروطها.
حىت يتم تعريف الفتوى إ بد من تعريفاا لغةو واهطالحا باإلضافة هىل تعريف املف وامل تف .

ا لب األول :ةعريف الفتوى شروطه .
أوال :لغة :الفتوى بالواو تفتح الفاء وتضمو وهي اسم من دفـىت العـا هذ بـن احلكـمو ودهـلاا مـن
الفىت وهو الشاب القويو ومجعاا فتاوي بك ر الواو.
يقال :دفتاب الفقي ه دمر مبعى دبان و ودفتيت ه امل ألة دي دحبت عناا.
وقال الراغب :الفتوى هي اجلواب عما يشك في من دحكام(.)2
واستفتيت هذ سألت عن احلكم()3و ومن قول تعاىل ﴿يَستَيفتُونَ َ قُ ِل اللَّهُ يُيفتِ ُكم فِي ال َك َالل َِة﴾و

[الن اء]076 :و ومناا املف وهو من يتصدى للفتوى بـن النـاسو وفقيـ تعينـ الدولـة ليجيـب عمـا يشـكل
من امل ائل الشرعية(.)4
مــن التعــاريف اللغويــة يتبــن دن الفتــوى هــي هحابــة املفـ علــى كــل مــا دستشــكل علــى النــاس وذلــك
ببيان احلكم وهعطاء اإلحابة.

 /1معا دهول الفق عند دهل ال نة واجلماعةو للجيزاينو 22و .21
 /2تاج العروسو للزبيديو .232 /11
 /3مقاييس اللغةو إبن فارس .474 /34
 /4املعجم الوسي و هبراهيم مصطفى وآخرونو .674 /32
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نعرف الفتوى اهطالحا إ بد دن نعرف كللك املف وامل تف .
ثان ا  :اصطالحا :حىت ِّ

 /1تعايف الفتوى :هي بيان احلكم لل ائل(.)1

 /2تعايف المفتي :لقد عرف العلماء املف بتعريفات عديف مناا:
ـ تعريف اإلمام الشاطيب " املف هو قائم مقام النيب هلى اهلل علي وسلم" .
ـ ابن القيم " املف هو املارب عن حكم اهلل غري منفل"(.)3
ـ وعرف ابن محدان " املف هو املارب حبكم اهلل تعاىل ملعرفت بدليل "(.)4
ـ قال ابن اهلمام " هن املف هو اجملتاد وهو الفقي ".
ـ وقال احملالوي " هن املف عند األهولين هو اجملتاد املطل ".
ـ ومنام من قال " هن املف هو الفقي ألن املراد ب اجملتاد ه مصطلح األهول"(.)5
ـ وعرف الغزا بأن " هو امل تقل بأحكام الشرع نصا واستنباطا"(.)6
()2

 /3تعايف المستفتي :هو ال ائل عن حكم شرعي(.)7

ي تنت من التعاريف اإهـطالحية دن الفتـوى هـي بيـان املفـ احلكـم لل ـائلأل باعتبـارب هـو اجملتاـد
والفقي املارب حبكم اهلل تعاىل وهو إ خيتلف سلا عن تعاريف اللغوين.

ا لب الث ع :شروط ا فيت:
مبا دن ردي األهولين اسـتقر علـى دن املفـ هـو اجملتاـدو ودمـا غـري اجملتاـد ممـن مفـظ دقـوال اجملتاـد
فليس مبفت()8و فإن شروط اجملتاد هي نف اا شروط املف وال تتمالور فيما يلي:
ـ دن يكون عاملا بالفق دهال وفرعـاو خالفـا ومـلهباو دي مب ـائل الفقـ وقواعـدب وفروعـ و ومبـا فياـا
مـن اخلـالف ليـلهب هىل قـول منـ وإ خيالفـ و بـأن مـدرب قـوإ آخـر إسـتلزام اتفـاق مـن قبلـ بعـدم ذهــاسم
هلي .
 /1فتاوى مساحة الشيخ حممد بن ابراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخو .331 /31
 /2املوافقاتو للشاطيبو .441 /31
 /3هعالم املوقعن عن رب العاملنو ابن القيمو .311 /34
 /4ددب املف وامل تف و ابن الصالحو .24
 /5فتح القديرو 216 /37و والتقرير والتالبري إبن املوقت احلنفيو .147 /31
 /6املناول ه تعليقات األهولو الغزا و .172
 /7التمايد شرح خمتصر األهول ه علم األهولو عبد اللطيف املنياويو .337
 /8فتح القديرو الكمال ابن اهلمامو .147 /31
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ـ دن يكــون عاملــا بكامــل األدلــة ه اإحتاــاد عارفــا مبــا متــاج هليـ مــن اســتنباط األحكــامو وتف ــري
اآليات الوارديف ه األحكام واألخبار(.)1
ـ ـ دن يك ــون عارف ــا باأله ــل ال ــلي يب ــى عليـ ـ استص ــالاب احل ــالو ليتم ــك بـ ـ عن ــد ع ــدم وح ــود
األدلة(.)2
ـ دن يكون عدإ جمتنباً للمعاهي القادحة ه العدالة(.)3
• مكانة الفتوى:

مما يدل على مكانة الفتوى ودمهيتاا دن اهلل سبالان وتعـاىل توإهـاو مث النـيب مث الصـالابة مـن بعـدبو
مث والتابعن مث من بعدهم.
أوال :أن رِ العالم ن تيولى الفتيوىو قـال تعـاىل﴿يَسيتَيفتُونَ َ قُ ِيل اللَّيهُ يُيفتِي ُكم فِيي ال َك َاللَ ِية﴾و

[الن اء.]076 :

ِ
ِّس ِاء قُ ِل اللَّهُ يُيفتِ ُكم فِ َِ َّن﴾و [الن اء.]057 :
وقول حل ثناؤب ﴿ َويَستَيفتُونَ َ في الن َ
ت لِلن ِ
َّاس َوال َح ِّج﴾و [البقريف.]023 :
وقال سبالان ديضا ﴿يَسأَلُونَ َ َع ِن األ َِهلَّ ِة قُل ِه َي َم َواقِ ُ
وح الدإلة  :ي تدل من اآليات الكرمية دن اهلل سبالان وتعاىل توىل فتوى عبادب.
ثان ا :تولي النبي صلى اهلل عل ه وسلم الفتوى.

ِّ
ولعلو منزلة الفتوى فقد كلف اهلل سبالان وتعاىل سيد املرسلن سلب الوظيفة فقال ﴿ َوأَني َزلنَا إِلَ َ
ِ
ِّ
الذك َا لِتُبَيِّ َن للن ِ
َّاس َما نُي ِّز َل إِلَ َِم َول ََعلَّ َُم يَيتَي َف َّك ُاو َن ﴾و [النالل.]99 :
وجه الداللة :ي تدل من اآلية الكرمية دن النيب هلى اهلل علي وسلم توىل منصب الفتوى بأمر من
ليبن للناس كل مبامو ويزيل ما دستشكل عليام.
اهلل سبالان وتعاىل ِّ
وسلا يكون الرسول الكرم دول من قام سلا املنصب الشريفو سيد املرسـلن وهمـام املتقـنو وخـات
النبيــن عبــد اهلل ورســول و ودمين ـ علــى وحيي ـ و وســفريب بين ـ وبــن عبــادبو فكــان يف ـ عــن اهلل تعــاىل بوحيي ـ
املبــنو وكــان كمــا قــال لـ دحكــم احلــاكمنو ﴿قُييل َمييا أَسيأَلُ ُكم َعلَ ي ِيه ِميين أَجي ما َوَمييا أَنَييا ِمي َين ال ُمتَ َكلِّ ِفي َن﴾و
[ ]26 :و فكانــت فتاوي ـ هــلى اهلل علي ـ وســلم حوامــع األحكــامو ومشــتملة علــى فصــل اخلطــابو وهــي
وحــوب اتباعاــا وحتكيماــا والتالــاكم هلياــا ثانيــة الكتــاب ولــيس ألحــد مــن امل ــلمن العــدول عناــا مــا وحــد

 /1شرح الورقات ه دهول الفق و حالل الدين الشافعيو .237
 /2دهول الفق و ابن املفلحو .371 /33
 /3امل تصفىو الغزا و .142
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()1
يازعتُم فِييي َشييي مء فَ ي ُيادهوهُ إِلَييى اللَّي ِيه
هلياــا ســبيالو وقــد دمــر اهلل عبــادب بــالرد هلياــا و حيــث قــال ﴿فَ يِْن تَينَي َ
ِ ِ ِ
ِ ِ َّ ِ
َو َّ ِ ِ
س ُن تَأ ِو ًيال﴾و [الن اء.]23 :
الا ُسول إن ُكنتُم تُيؤمنُو َن بالله َوالَيوم اآلخ ِا َذل َ َخ ي ٌا َوأَح َ

ثالثا :الصحابة األكارم:
وبعـد النـيب هـلى اهلل عليـ وسـلم قـام بـالفتوى بعـدب بـَ ْـرل اإلسـالم وعصـابة اإلميـان وع ـكر القـرآن
وحند الرمحن دول ك دهالاب ـ هلى اهلل علي وسلم ـ دلن األمة قلوبا ودعمقاا علماو ودقلاا تكلفا ودح ناا
بيانا ودهدقاا هميانا ودعماا نصيالةو ودقرسا هىل اهلل وسيلة
وكانوا بن مكثر مناا ومقل ومتوس (.)2
رابعا :الفقَاء والمفت ن.

مث تـوىل التوقيــع عــن الفتــوى بعــد اهلل ســبالان وتعـاىل مث بعــد رســول الكــرم الفقاــاء واملفتيــنو وهــلا
القلم حاكم غري حمكوم فإلي التالاكم ه الدماء واألموال والفروج واحلقوقو ودهالاب خمربون عن اهلل تعاىل
حبكم ـ الــلي حكــم ب ـ بــن عبــادب ودهــالاب حكــام وملــو علــى دربــاب األقــالم ودقــالم العــا خــدم هلــلا
القلم(.)3
وخالهــة القــول مــن موضــوع الفتــوى يتبــن دن وظيفــة الفتــوى كانــت وإ زالــت م ــتمريف علــى يــد
علماء حاابليف.

المبحث الثالث :عالقة أصول الفقه بالفتوى.
هن عالقــة دهــول الفقـ بــالفتوى عالقــة تــالزم وتـراب حبيــث إ ميكــن للمفـ دن يصــدر فتــوى دون
التبالر ه علم دهول الفق ومعرفة قواعدب وضوابط و وحىت يصل هىل الفتوى الصاليالة إ بد ل من معرفة
كل ما يشتمل علي هلا العلم من دحكام شرعية ودإإتو فكيف يت ـى لـ ههـدار فتـوى هـاليالة دون
معرفة هـلا الـدليل هـل هـو مقيـد بـدليل غـريب دم إق وهـل هـو دمـر دو هنـي دو عـام دو خـا ...هخلو فـاحلكم
علــى هــلا متــاج مــن املفـ دن يكونــا عارفــا بطريقـ اإحتاــاد واإســتنباطو وهنــا تهاــر العالقــة الوطيــديف بــن
دهول الفق والفتوى وقد تكلم على هلب العالقة التالزمية الكثري من العلماء فقالوا:

 /1هعالم املوقعن عن رب العاملنو اابن القيمو .31 /33
 /2هعالم املوقعنو ابن القيم .33 /33
 /3التبيان ه دق ام القرآنو ابن القيمو .231
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قال ابن دكثم " ليس من العلوم كلاا علم دوحب على العلماء واملتعلمن وعلى كافة امل لمن من
علم ناسخ القرآن ومن وخ "(.)1
وقــال ابــن القــيم " م ـرادب وم ـراد ال ــلف بالناســخ واملن ــو رفــع احلكــم جبملت ـ تــاريف وهــو اهــطالح
املتأخرينو ورفع دإلة العام واملطل والهاهر وغريها تاريفو هما بتاصيص دو تقييد دو محل مطل علـى مقيـد
وتف ــريب وتبيين ـ و حــىت دهنــم إ يل ـ لـمون اإســتثناء والشــرط والصــفة ن ــاا لتضــمن ذلــك رفــع دإلــة الهــاهر
وبيان املراد بغري ذلك اللفظ"(.)2
قــال الشــافعي " إ مــل ألحــد يف ـ ه ديــن اهلل هإ رحــال عارفــا بكتــاب اهللو بناســا ومن ــوخ
وحمكم ومتشاس وتأويل وتنزيل ومكي ومدني و وما دريد ب وفيما دنزلو مث يكون بعد ذلـك بصـريا حبـديث
رسول اهلل هلى اهلل علي وسلم وبالناسخ واملن و و ويعرف من احلديث مثل ما عـرف مـن القـرآنو ويكـون
بصريا باللغةو وما متاج هلي للعلم والقرآن وي تعمل مع هلا اإلنصاف وقلة الكالم ويكون بعد هلا مشرفا
على اختالف دهل األمصارو ويكون ل قرمة بعد هلا هكلا فل دن يتكلم ويف ه احلالل واحلـرام وهن
يكن هكلا فل دن يتكلم ه العلم وإ يف "(.)3
قال القراه " وما علم وا دن لوإ دهول الفق يثبت من الشـريعة قليـل وإ كثـريو فـإن كـان حكـم
شرعي إ بد ل من سبب موضوعو ودليل يدل علي وعلى سبب و فإذا دلغينا دهول الفق دلغينا األدلـةو فـال
يبقى لنا حكم وإ سببو فإن هثبات الشرع بغري ددلتـ و وقواعـدها مبجـرد اهلـوى خـالف اإلمجـاع ولعلاـم إ
يعب ون باإلمجاع فإن من مجلة دهول الفق و دو ما علموا دن دول مراتب اجملتادينو فلو قدم جمتاد يكن
جمتادا قطعا"(.)4
ع ــن اب ــن س ـ ـرين ق ــال :ق ــال حليف ــة " إ يف ـ ـ الن ــاس هإ ثالث ــةو رح ــل ق ــد ع ــرف ناس ــخ الق ــرآن
ومن وخ و دو دمريا إ يد بداو دو دمح متكلفو قال ابن سرين فأنا ل ت دحد هـلين ودرحـوا دن إ دكـون
دمح متكلفا"(.)5

 /1هيقاظ مهم دو األبصار لالقتداء ب يد املااحرين واألنصارو الفالين املالكيو .26
 /2هعالم املوقعن عن رب العاملنو ابن القيمو .21 /33
 /3الفقي واملتفق و اخلطيب البغداديو 112 /32و وتعهيم الفتياو ابن اجلوزي و .73
 /4نفائس األهول ه شرح احملصولو القراهو .333
 /5هعالم املوقعن عن رب العاملنو ابن القيمو .112 /32
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قــال اإلمــام دمحــد " ينبغــي للرحــل هذا محــل نف ـ علــى الفتيــا دن يكــون عاملــا بوحــود القــرآنو عاملــا
باألسانيد الصاليالةو عاملا بال ننو وهمنا حاء خالف من خالف لقلة معرفتام مبا حاء عن النـيب هـلى اهلل
علي وسلم .)1( "....

خاتمة
دمحــد اهلل الكــرم محــدا طيبــا مباركــا علــى انتاــائي مــن هــلا البالــث وكمــا محدتـ ه ابتــدائيو وبعــد
هلب الدراسة امل تفيضة فقد توهلت هىل النتائ التالية.
ـ علم دهول الفق هو املصدر األساسي إستنباط األحكام الشرعية للفتوى.
ـ فق اإستفتاء من دهم املواضيع ال جيب على املف هدراكاا.
ـ على املف دن يكون مدركا وعارفا لقواعد دهول الفق وضوابط .
ـ دن دثر دهول الفق على الفتوى دثر هجيايب.

قائمة المصادر والمراجع.
 /0دهول الفق اللي إ ي ع الفقي حال و عيات بن نامي بن عوت ال لميو دار التدمريـةو الريـات -
اململكة العربية ال عوديةو (  0956هـ  5112 -م).
 / 5دهــول الفقـ و حممــد بــن مفلــح دبــو عبــد اهلل مشــس الــدين املقدســي الـراميين مث الصــاحلي احلنبلــيو حتقيـ
فاد بن حممد ال دحانو مكتبة العبيكانو ط0و (0951ه ـ 0333م).
 /9األهـول مـن علـم األهـولو حممـد بــن هـاحل بـن حممـد بـن عثيمـنو دار ابــن اجلـوزيو ط0و (0991ه ـ
5113م).
 /9ددب املف ـ وامل ــتف و عثمــان ابــن عبــد الــرمحن دبــو عمــرو تقــي الــدين املعــروف بــابن الصــالحو حتقي ـ
موف عبد اهللو مكتبة العلوم واحلكم ـ املدينة املنوريف ـ ط5و (0959ه ـ 5115م).
فتح القديرو كمال الدين حممد بن عبد الواحد ال يواسي املعروف بابن اهلمامو ـ دار الفكرـ دط ـ دت.
 / 2هعــالم املــوقعن عــن رب العــاملنو حممــد بــن ديب بكــر بــن ديــوب بــن ســعد مشــس الــدين ابــن قــيم اجلوزيــةو
حتقي حممد عبد ال الم هبراهيمو دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ ط0و (0900ه ـ 0330م)3.

 /1الفكر ال امي ه تاريخ الفق اإلسالميو حممد بن احل ن اجلعفري الفاسيو .411 /32
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 /6هيقــاظ مهــم دو األبصــار لالقتــداء ب ــيد املاــاحرين واألنصــار و هــاحل بــن حممــد بــن نــوح بــن عبــد اهلل
العمري املعروف بال لفالمين املالكيو دار املعرفة ـ بريوت ـ دطو دت.
 / 7بيان املاتصر شرح خمتصر ابن احلاحبو حممود بن عبد الرمحن (ديب القاسـم) ابـن دمحـد بـن حممـدو دبـو
الثنــاءو مشــس الــدين األهــفااينو حتقي ـ و حممــد مهاــر بقــاو دار املــدينو ال ــعوديةو ط0و ( 0916هـ ـ /
0326م).
 /2اجلــامع مل ــائل دهــول الفق ـ وتطبيقاملــا علــى املــلهب الـراححو عبــد الكــرم بــن علــي بــن حممــد النملــةو
مكتبة الرشد  -الريات  -اململكة العربية ال عوديةو ط0و(  0951هـ  5111 -م).
 /3مجا ـريف اللغ ــةو دب ــو بك ــر حمم ــد ب ــن احل ــن ب ــن دري ــد األزديو حتقي ـ و رم ــزي من ــري بعلبك ــيو دار العل ــم
للمالين – بريوتو ط0327(0م).
 /01الورقــاتو عبــد امللــك بــن عبــد اهلل بــن يوســف بــن حممــد اجلــويين دبــو املعــا ركــن الــدين امللقــب بإمــام
احلرمنو حتقي عبد اللطيف حممد العبدو دطو دت.
 /00كتـاب العـنو دبـو عبـد الـرمحن اخلليـل بـن دمحـد بـن عمـرو بـن متـيم الفراهيـدي البصـري (املتـوىفو حتقيـ
مادي املازوميو د هبراهيم ال امرائيو دار ومكتبة اهلالل.
 / 05املدخل هىل ملهب اإلمام دمحد بن حنبلو عبد القادر بن دمحد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن حممد
بدرانو حتقي و عبد اهلل بن عبد احمل ن الرتكيو م س ة الرسالة – بريوتو ط0و( 0910ه).
معــا دهــول الفقـ عنــد دهــل ال ــنة واجلماعــة و حمــد ز ح ــن بــن ح ــن اجليـزاينو دار بــن اجلــوزيو ط2و
(0957ه).
 / 09املوافقاتو هبراهيم بن موسى بن حممد اللامي الغرناطي الشاري بالشاطيبو حتقي و دبو عبيديف مشاور
بن ح ن آل سلمانو دار ابن عفانو ط0و ( 0907هـ0337 /م).
 / 09املطلــع علــى دلفــاظ املقنــعو حممــد بــن ديب الفــتح بــن ديب الفضــل البعلــيو دبــو عبــد اهللو مشــس الــدينو
حتقي و حممود األرناؤوط وياسن حممود اخلطيبو مكتبة ال واديو (0959هـ  5119 -م).
/ 02املناول ه تعليقات األهولو دبو حامد حممد بن حممد الغزا الطوسيو حتقيـ حممـد ح ـن هيتـو و
دار الفكر املعاهر ـ بريوت ـ لبنان ـ دار الفكر ـ دمش ـ سورية ـ ط 9و ( 0903ه ـ 0332م).
 / 06امل تصفىو دبو حامد حممد بن حممد الغزا الطوسيو حتقي حممد بن عبد ال الم عبد الشاهو دار
الكتب العلمية و ط0و (0909ه ـ 0339م).
 /07املعجم الوسي و جممع اللغة العربية بالقـاهريفو هبـراهيم مصـطفى  /دمحـد الزيـات  /حامـد عبـد القـادر /
حممد النجارو دار الدعويف.
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 /18معجم مقاييس اللغةو دمحد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازيو دبو احل نو حتقي عبد ال الم حممد
هارونو دار الفكرو( 0933هـ 0373 -م).
 /03هنايــة ال ــول شــرح مناــاج الوهــولو عبــد الــرحيم بــن احل ــن بــن علــي اإلســنوي الشــافعيو دبــو حممــدو
مجال الدينو دار الكتب العلمية -بريوت-لبنان ط0و ( 0951هـ0333 -م).

 /22نفــائس األهــول ه شــرح احملصــولو شــااب الــدين دمحــد بــن ادريــس الق ـراهو حتقيـ عــادل دمحــد عبــد
املوحودو وعلي حممد معوتو مكتبو نزار مصطفى البازو ط0و (0906ه ـ 0332م).
 / 02الفكــر ال ــامي ه تــاريخ الفق ـ اإلســالميو حممــد بــن احل ــن بــن العــريب بــن حممــد احلجــوي الثعــاليب
اجلعفري الفاسيو دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ لبنان ـ ط0و 0906ه ـ 0332م).
 /50فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن ابراهيم بن عبد اللطيف آل الشـيخو حممـد بـن ابـراهيم بـن عبـد
اللطيــف آل الشــيخو حتقيـ حممــد بــن عبــد الــرمحن بــن قاســمو مطبعــة احلكومــة ـ مكــة املكرمــة ـ ط0و
(0399م).
 /55الفقي واملتفق و دبو بكر حممد بن علي بن ثابت بن دمحد بن ماـديو اخلطيـب البغـداديو حتقيـ دبـو
عبد الرمحن عادل بن يوسف الغرازيو دار ابن اجلوزي ـ ال عودية ـ ط5و (0950ه).
 / 59شــرح الورقــات ه دهــول الفقـ و حــالل الــدين حممــد بــن دمحــد بــن حممــد بــن اب ـراهيم احمللــى الشــافعيو
حتقي ح ام الدين بن موسى بن عفانةو حامعة القدس ـ فل طن ـ ط0و (0951ه ـ 0333م).
 /59شـرح خمتصــر الروضــةو ســليمان بــن عبــد القــوي بـن الكــرم الطــوه الصرهــريو دبــو الربيــعو رــم الــدينو
حتقي و عبد اهلل بن عبد احمل ن الرتكيو م س ة الرسالة ط 0و ( 0917هـ  0327 /م).
 /52تــاج العــروس مــن ح ـواهر القــاموسو حممــد بــن حممــد بــن عبــد الــرزاق احل ــيينو دبــو الفــيرو امللقــب
مبرتضىو المزبيديو حتقي جمموعة من احملققنو دار اهلداية.
 / 56التالبــري شــرح التالريــر ه دهــول الفقـ و عــالء الــدين دبــو احل ــن علــي بــن ســليمان املــرداوي الدمشــقي
الصاحلي احلنبليو حتقي عبد الرمحن اجلربينو عوت القرينو دمحد ال راحو مكتبة الرشد  -ال عودية /
الرياتو ط0و( 0950هـ 5111 -م).
 /57التمايــد شــرح خمتصــر األهــول مــن علــم األهــولو دبــو املنــلر حممــود بــن حممــد بــن مصــطفى بــن عبــد
اللطيف املنجاويو املكتبة الشاملة ـ مصر ـ ط0و (0995ه ـ 5100م).
 /52التمايــد ه خت ـري الفــروع علــى األهــولو عبــد الــرحيم بــن احل ــن بــن علــي اإلســنوي الشــافعيو دبــو
حممدو مجال الدينو حتقي و حممد ح ن هيتوو م س ة الرسالة – بريوتو ط0و( 0911ه).
 / 53تعهيم الفتياو مجال الدين دبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممـد اجلـوزيو حتقيـ دبـو عبيـديف مشـاور
بن ح ن آل سلمانو الدار األثريةو ط5و (0957ه ـ 5116م).
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 / 91التقرير والتالبريو دبو عبد اهللو مشس الدين حممد بن حممد بن حممد املعروف بابن دمري حاج ويقال ل
ابن املوقت احلنفيو دار الكتب العلميةو ط0و ( 0919هـ 0329 -م).
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بعض مالمح تطور العدالة اإلجرائية لألحداث
في مشروع قانون األحداث الليبي
إعداد  :عبد املنعم إحممد الصرارعي
أستاذ مساعد بكلية القانون  -جامعة املرقب.
المقدمة:
لــك احلمــد علــى مــا دنعمــتو ولــك الشــكر علــى مــا دســديتو وعلــى رســولك حممــد األمــن ناقــل
شرعكو وحامل رسالتكو دفضل الصاليف ودزكى الت ليمو ولصالابت األكرمن دعالم اهلـدى رضـوانك يـارب
العاملن.

أما بعد:
فقــد حصــل ه ال ــنوات املاضــية تعــاون مــا بــن وزاريف العــدل الليبيــة وبــن مكتــب األمــم املتالــديف
املعــين باملاــدرات واجلرميــة ()UNODCو وذلــك ه جمــال تطــوير نهــام عدالــة األحــدارب ه ليبيــاو ومتثــل هــلا
التع ــاون ه اإلش ـراف عل ــى دراس ــة لعدال ــة األح ــداربأل متاي ـ ًـدا إلع ــاديف النه ــر ه التش ـريعات املتعلق ــة بعدال ــة
األحــداربو واســتالدارب تش ـريع حديــد يأخ ــل ه اإعتبــار القواعــد ال ـ دقرملــا األم ــم املتالــديف ه املعاه ــديف
الدولية حلقوق احلدربو وكللك املواثي الدولية ذات العالقة بش ون األحدارب وال هادقت علياا ليبيا.
وقد كان مثريف هلا التعاون تكليف فري من اخلرباء الوطنين بدراسة حول نهام عدالة األحدارب
ه ليبيا و خلصوا ه هنايتاا هىل هياغة مشروع قانون لألحدارب و واللي هو حمل الدراسة ه هلا البالث.
أوال /أهم ة الدراسة:
ً

تزايــد اإهتمــام بال ياســة اجلنائيــة احلديثــة لألحــدارب املنال ـرفن و ه العقــود األخ ـرييف مــن القــرن
املاضــي و وذلــك علــى الصــعيد اإلقليمــي و هضــافة هىل اإهتمــام علــى الصــعيد الــدو و والــلي كــان بــا ًرزا ه
جماودات هيأيف األمم املتالديف من خالل مراكزها ال تعمل على ههالح وتطوير عدالة األحدارب ه كثـري
من الدولو ه هطار سعياا إلهالح دنهمة عدالة األحداربو مبا يتماشى مع خطـى اإلهـالح الـ تقودهـا
املعاهدات واحلقوق الدولية.
وملا كان مشروع قانون األحدارب هو مثريف التعاون اللي حصل بـن مكتـب األمـم املتالـديف املعـين
باملادرات واجلرمية ()UNODCو باإشرتا مع وزاريف العدل ه ليبياو وألسباب رالاا يكتب ل الصدور
حىت اآلنو لللك فإن الباحث قد وحد دن دراسة مثل هلا املشروع قد ت ام ه ت لي الضوء على بعر

عو

مالم و تطووور العدالووة اإلجرائيووة لألحوودا

م وور ق وانو ا حوودا اللوويي
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مالمــح تطــور العدالــة اإلحرائيــة لألحــدارب و وهظاــارب هىل حيــز اإهتمــام مــن حديــد و هضــافة هىل دن وزاريف
العدل الليبية هلب األيامو تنادي بتشكيل فري لصياغة مشروع قانون حديد لألحدارب(.)1
ثانًا /إشكال ة البحث:

يثــري موضــوع البالــث هشــكالية مامــة تتعل ـ بكيفيــة معاجلــة مشــروع قــانون األحــدارب حمــل الدراســة

للعدالــة اإلحرائيــة ألحــداربو حيــث مــاول الباحــث اإلحابــة علــى هــلا الت ــاؤل املاــم وهــو :إلييى أي مييدى

نجييح هييذا المشيياوع فييي االسييتجابة لمعيياي ا الس اسيية الجنائ يية الحديثيية فييي مجييال العداليية اإلجاائ يية
لألحداث؟

ثالثًا  /تساؤالت البحث:

بطبيعة احلال يتفرع عن اإلشكالية الرئي ية جمموعة من الت اؤإت الفرعيةو نشري هىل دمهاا وعلى
النالو اآليت :هل توحد شرطة خاهة باألحداربق وهل استالدرب هـلا املشـروع نيابـة خاهـة باألحـداربق
وما هو النهام املتبع ه حماكمة األحدارب( احتماعي – قضائي) ق وما هو املعيار املتبع ه اجلرائم ال موز
فيا ــا ح ــبس احل ــدرب احتياطيً ــا ق وه ــل جي ــوز ل ــو احل ــدرب واألخص ــائي اإحتم ــاعي حض ــور التالقيـ ـ م ــع
احلدربق وهل يتوقف رفع الدعوى اجلنائية على احلدرب على هذن من دبوي دو ممن ل الوإيـة علـى نف ـ ه
بعر األحيانق وهل يتعن هحراء حبث احتماعي للالث قبل حماكمت ق هل لألخصائي اإحتماعي احلضور
دماماا ق وهل يدخل حضورب ه تشكيل احملكمةق وهـل يوحـد ختصـص للمالـاكم الـ تنهـر اإسـت ناف ه
قضايا األحـداربق وهـل تقبـل الـدعوى املدنيـة دمـام حمـاكم األحـداربق وهـل تطبـ حمكمـة األحـدارب دحكـام
العود على احلدربق وهل جيـوز حملكمـة األحـدارب هعـاديف النهـر ه احلكـم بعـد هـدوربق وهـل جيـوز للوالـدين
ـريا هـل دخـل
الطعن ه احلكم ملصـلالة احلـدربق وهـل جيـوز هيقـاف تنفيـل احلكـم الصـادر علـى احلـدربق ودخ ً
هلا املشروع بنهام العفو القضائي على الصغارق
رابعا  /أهداف البحث:
ً

يادف الباحث من خالل هلب الدراسة هىل حتقي األهداف اآلتية:

 -1دقام ــت وزاريف الع ــدل الليبي ــة ورش ــة عم ــل ه  53ين ــاير 5103م ح ــول معامل ــة األح ــدارب اجل ــاحنن مب ــرحل التالقيـ ـ ومج ــع
اإس ــتدإإت ه الق ــانون اللي ــيبو ودك ــد ال ــيد وزي ــر الع ــدل عل ــى ض ــروريف تش ــكيل فري ـ ملراحع ــة النص ــو القانوني ــة املتعلق ــة
باألحدارب اجلاحنن وهياغة مشروع قانون يراعي التطورات احلديثة ه معاملة األحدارب اجلاحنن وف ًقا للمعايري الدولية.
لالطــالع علــى دعمــال هــلب الورشــة يلراحــع موقــع وزاريف العــدل الليبيــة علــى شــبكة املعلومــات الدوليــةو ورابـ املوقــع هــو:
.https://aladel.gov.ly/home/?p=5410

عو

مالم و تطووور العدالووة اإلجرائيووة لألحوودا

م وور ق وانو ا حوودا اللوويي

48

 -0هعــاديف ت ــلي الضــوء علــى مشــروع قــانون األحــدارب و وبــث احليــايف فيـ مــن حديــدأل حــىت إ
يضيع اجملاود الكبري اللي قام ب فري اخلرباء اللي هاغ هلا املشروع.
 -5تقييم هلا املشروع ومعرفة هىل دي مـدى رـح ه اإسـتجابة ملعـايري ال ياسـة اجلنائيـة احلديثـة
ه جمال العدالة اإلحرائية لألحدارب.
 -9اق ـرتاح بعــر التعــديالت ملــا يكــون قــد اعــرتى هــلا املشــروع مــن دوح ـ القصــورو مــن بــاب
تكملة هلا العمل.

خامسا  /نطاق البحث:
ً

سوف تنصـب البالـث علـى دراسـة مالمـح تطـور العدالـة اإلحرائيـة لألحـدارب ه هـلا املشـروعو
ومــن مث فاــي إ تشــمل العدالــة املوضــوعيةو وال ـ رمبــا تكــون ه حبــث م ــتقل ه قابــل األيــام هن شــاء اهلل
تعاىل.
منَج البحث وأسلوبه:

سـيعتمد الباحــث ه دراسـة هــلا املوضـوع علــى املـنا التالليلــي النقـديأل ألنـ هـو األكثــر هفــاديف
للباحث ه فام وتقييم النصو القانونية حمل الدراسة.
دمــا دســلوب البالــث ف ــيتم الرتكيــز علــى نصــو مشــروع قــانون األحــدارب الليــيبو مــع اإلشــاريف
عرضـا
دحيانًا لبعر النصو األخرى واملطبقة عليام حاليًا والـ تتعلـ باألحـدارب .دون اسـتبعاد اإلشـاريف ً
لبعر التشريعات املقارنة.
سادسا  /خطّة البحث:
ً

إ شك دن التطور ه املعاملة اإلحرائية لألحدارب قـد ينصـب علـى ال ـلطة الـ تتعامـل مـع هـلب
الف ة ه مراحل الدعوى اجلنائية املاتلفةو وقد يتعل باإلحراءات ال تتال ه مواحاة األحدارب ه مرحلة
التالقي اإبتدائي دو احملاكمةو وهللا تتطلب دراسة هلا املوضوع تق يم هىل فرعن :خيصص األول لبالث
التطــور املتعلـ بال ــلطة الـ تتــوىل التعامــل مــع األحــدارب و وخيصــص الثــاين لبالــث مالمــح التطــور املتعلقـة
باإلحراءات املتاليف ه مواحاة احلدرب دثناء التالقي اإبتدائي واحملاكمة والطعن ه األحكام.
واهلل ولي التوف ق

عو

مالم و تطووور العدالووة اإلجرائيووة لألحوودا

م وور ق وانو ا حوودا اللوويي

49

الفرع األول
مالمح التطور المتعلقة بالسلطة التي تتولى التعامل مع األحداث
تقس م:
ـرورا بــالتالقي اإبتــدائي وانتاــاء
ال ــلطات ال ـ تتعامــل مــع احلــدرب تبــدد مــن مرحلــة اإســتدإل مـ ً
تباعا ه الفقرات اآلتية:
باحملاكمةو وسيتم تناول مالمح التطور ً
أوال -استحداث ضبط ة متْصصة لألحداث:

مــع ظاــور فكـريف احملــاكم املتاصصــة ه جمــال األحــدارب ه عــدد كثــري مــن الــدول و بــدد التفكــري ه
جاما مع التطـور الـلي
هجياد شرطة متاصصة و تعى بإحراءات اإستدإل ه حرائم األحداربو وذلك ان ً
حصــل بإنشــاء حمــاكم ونيابــات متاصصــة لألطفــالو ختتلــف عــن تلــك الـ خيضــع هلــا البــالغون ( . )1وبعــد
ظاور حركة الدفاع اإحتماعي و ازداد اإهتمام بضروريف هجياد شرطة متاصصة ه جمال األحدارب و وذلك
عن طري اختيار ضباط على درحة من الكفاءيف القانونية واإحتماعية و مبـا يـ هلام للتعامـل مـع هـلب الف ـة
اخلاهة من املتامن و مبا ي ام ه احلد من املشكالت اإحتماعية ومن مث احلد من اجلرائم (. )2
وه التشريع اللييب و تلنهم الضبطية القضائية ه حرائم األحدارب بنصو خاهة و حيث ميارس
مـأمور الضـب القضـائي وف ًقـا لقــانون اإلحـراءات اجلنائيـةو سـلطة الضــب القضـائي ه مجيـع اجلـرائم و مبــا ه
ذل ــك اجلـ ـرائم الواقع ــة م ــن األح ــدارب و وم ــن مث خيض ــع احل ــدرب ل ــلات املعامل ــة الـ ـ خيض ــع هل ــا غ ــريب م ــن
البالغن(.)3
وبتتبــع تــاريخ الشــرطة ه ليبيــا و يالحــظ دن ـ كانــت توحــد هداريف عامــة تعــى بــاآلداب واألحــدارب و
وال كان من ضمن اختصاهاا مجع اإستدإإت ه اجلرائم املرتكبة من األحدارب اجلاحنن وهحالتام هىل
 -1د.دمحد حممد وهدانو احلماية اجلنائية لألحدارب و دراسة ه اإجتاهات احلديثة لل ياسـة اجلنائيـة و "رسـالة دكتـوراب" و كليـة
احلقوق ـ حامعة القاهريف و 0335مو "غري منشوريف " و . 997
 -2نفس املرحع و نفس املكان .
 -3وه التشـريع اإلرليــزي يتــوىل حاــاز الشــرطة مامــة التالــري ومجــع األدلــة ه اجلـرائم عمومــا مبــا ه ذلــك اجلـرائم الـ تقــع مــن
األحـدارب و وذلـك وفقـا لقـانون الشـرطة واإلثبـات اجلنـائي ل ـنة 0329م ( The Police and Criminal Evident Act
 . )1984فال توحد ه التشريع اإلرليزي شرطة متاصصة باألحدارب و وهن كانوا قد خصوا ببعر القواعد الـ متيـزهم عـن
غريهم من املتامن البالغن.
Catherine and Quinn , English Legal system , London , Pearson Longman , Fifth edition , 2004 ,
P393.
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اجلا ــة املاتص ــة  .ولك ــن لألس ــف يك ــن عناه ــر ه ــلب اإلداريف عل ــى دراي ــة وخـ ـربيف ه جم ــال التعام ــل م ــع
األحــدارب و حيــث يــتم هف ـرادهم بأيــة تــدريبات متكــنام مــن تطــوير قــدراملم أل حــىت يكون ـوا قــادرين علــى
التعامل مع هلب الف ة(.)1
وجتــدر اإلشــاريف هنــا هىل دن مشــروع قــانون األحــدارب الليــيب اســتالدرب ضــبطية متاصصــة ه جمــال

األحدارب  ،حيث نص علـى هنشـاء حاـاز شـرطة متاصـص ملكافالـة وضـب حـرائم األحـدارب املنالـرفن و
يتضــمن بيــان اإلحـراءات املتبعــة بشــأن مــا يرتكبونـ مــن حـرائم .وقــد نصــت املــاديف ( )09مــن مشــروع قــانون
األحدارب اللييب على دن" :ينشأ بالطرق املقـرريف ه القـانون حاـاز شـرطة متاصصـة ملكافالـة وضـب حـرائم
األحدارب يتضمن بيان اإلحراءات املتبعة ه مجع األدلة بشأن ما يرتكبون من حرائم".
وس ــلا يك ــون املش ــروع ق ــد اس ــتجاب للمواثيـ ـ الدولي ــة وك ــلا الن ــداءات والتوه ــيات ه الدراس ــات
وامل مترات ذات العالقة باألحداربو وال تنادي مببدد ختصص ال لطة ال تتعامل مع األحدارب .وهن كان
يالحـظ دن هـلا املشــروع يتنـاول كيفيــة تشـكيل حاـاز شــرطة األحـدارب و حيــث اكتفـى باإلشــاريف هىل دن
قرار اإلنشاءو هو اللي سيالدد كيفية عمل اجلاازو والوسائل ال تتبعاا الشرطة ه معاملة األحداربو مبا
يتف ومصلالتام الفضلى .ويوهي الباحث بإعاديف هـياغة نـص املـاديف ( )09مـن مشـروع قـانون األحـدارب
اللييب املتاصص و حبيث يراعى على وح اخلصو ما يأيت :
 -0ضروريف توافر م هالت معينة نف ية واحتماعية وقانونية و فيمن خيتار لعضوية شرطة األحدارب و يتم
اختيارهم من ضمن خرجيي كليات العلوم اإحتماعية والشرطة والقانون .
 -5ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروريف دن تكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرطة األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارب م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقلة متـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام اإسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقالل عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرطة
العادية و وذلك من حيث تكويناا واختصاهاا ومكان عملاا و ويرتدي دفرادها املالبس العادية .
 -9يــتم توزيــع اإختصــا بــن دفـراد شــرطة األحــدارب و حبيــث يــتم هنشــاء هدارات ودق ــام متاصصــة أل
للتعامــل مــع األحــدارب  .فتوزيــع العمــل والتاصــص و مــن شــأن دن ي ــاعد شــرطة األحــدارب علــى
القيام مبااماا على الوح املطلوب .
 -9تكون تبعية شرطة األحدارب لوزاريف الش ون اإحتماعية واملرديف و وليس وزاريف الداخليةو كما هو احلـال
بالن بة للشرطة العادية(.)2

 -1راحع الدراسة ال قام سا فري من اخلرباء الوطنين ه ليبيا و حول نهام عدالة األحدارب ه ليبيا و مقدمة هىل مكتب األمم
املتالديف املعين باملادرات واجلرمية و طرابلس و  2008مو "غري منشوريف" و . 90
 -2دوه ــت بع ــر الدراس ــات احلديث ــة ح ــول عدال ــة األح ــدارب ه ليبي ــا بض ــروريف هنش ــاء معا ــد خ ــا بت ــدريب ش ــرطة خاه ــة
باألحــدارب و وكــللك تأهيــل كــل مــن يتعــاملون مــع األحــدارب عمومــا  .ملزيــد مــن التفصــيل راحــع و د  .فتالــي ســعد عــون و
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ثانًا -استحداث ن ابة متْصصة لألحداث:

جتدر اإلشاريف بداية هىل دن كانت قد دنش ت ه ليبيـا نيابـة خاهـة باألحـدارب ه نطـاق اختصـا
دائـريف حمكمــة طـرابلس اإبتدائيــة مبوحــب ق ـرار وزيــر العــدل رقــم ( 0ل ــنة  )0376الصـادر ه  ) 57دي ــمرب
 )0376و وقـد عـدل القـرار ال ـاب مبوحـب قـرار وزيــر العـدل رقـم  092ل ـنة 0377م حبيـث قصـر اختصــا
نيابــة األحــدارب املشــار هلياــا علــى دائــريت حمكمـ املدينــة وبــاب بــن غشــري اجلـزئيتن ( . )1ويعــاب علــى هــلا

القرار ،عدم ات اع نطاق ليشمل مجيع دحناء ليبياو وكللك عدم اشرتاط دية م هالت دو خربات خاهة ه
دعضــاء النيابــة امل ــتالدثة ه ذلــك الوقــتو فالعــاملون ه هــلب النيابــة مملــون ذات امل ـ هالت ال ـ مملاــا
نهراؤهم ه النيابات األخرى و وإ يتميزون عنام بأية خربات فيما يتعل باألحدارب(. )2
ديضا هىل دن دغلـب التشـريعات تتجـ هىل عـدم هفـراد األحـدارب ب ـلطة خاهـة
كما جتدر اإلشاريف ً
تتــوىل التالقي ـ اإبتــدائي مــع هــلب الف ــة( .)3ه حــن اجتاــت بعــر التش ـريعات هىل هف ـراد األحــدارب بنيابــة
متاصصة و تتوىل مامة التالقي اإبتدائي ه حرائم األحدارب و آخليف ه اإعتبار طبيعتام وال تفرتت
ضروريف وحود قواعد خاهة للتعامل معام (.)4وهـو مـا دخـل بـ مشـروع قـانون األحـدارب الليـيب حيـث نـص
ه مادت ـ  22علــى هنشــاء نيابــة ختــتص بــالتالقي ورفــع الــدعوى اجلنائيــة و وطلــب اختــاذ التــدابري الوقائيــة ه
قضــايا األحــدارب  .واحملمــود الــلي دتــى ب ـ هــلا املشــروع تأكيــدب علــى هنشــاء نيابــة متاصصــة لألحــدارب
داخـ ـل نط ــاق اختص ــا ك ــل حمكم ــة دح ــدارب حزئي ــة و حبي ــث يع ــد يقتص ــر األم ــر عل ــى نياب ــة واح ــديف
بطرابلس.

=

"عدالة األحدارب ه مرحلة الضب ومجع األدلة" و دراسة حول سبل التعامـل مـع األحـدارب اجلـاحنن دثنـاء ضـبطام وهحـالتام
للنيابة العامة وعند تنفيل األحكام عليام و املرحع ال اب و . 2
 -1د .مفتــاح املطــردي و تطويــع اإلح ـراءات اجلنائيــة إلح ـرام األحــدارب و "دراســة مقارنــة" و دطروحــة دكتــوراب و كليــة احلقــوق و
حامعة اإلسكندرية و اإلسكندرية و دار اجلامعة اجلديديف و 5112م و . 933
 -2راح ـ ـ ــع الدراس ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ قـ ـ ـ ــام سـ ـ ـ ــا جمموع ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــن اخلـ ـ ـ ـرباء الـ ـ ــوطنين ه ليبيـ ـ ــا حـ ـ ــول نهـ ـ ــام عدالـ ـ ــة األحـ ـ ــدارب و املرحـ ـ ــع
.68
ال اب و
 -3همــام ح ــنن و الضــمانات اإلحرائيــة حملاكمــة األطفــال ه مصــر ـ دراســة مقارنــة بــن التشـريع الــوطين واملواثيـ الدوليــة و اجمللــة
اجلنائية القومية و ع 5و اجمللد  96يوليو 5119م و . 22
 -4د .طـ زهـران و معاملــة األحــدارب حنائيًّــا دراســة مقارنــة و رســالة دكتــوراب و كليــة احلقــوق حامعــة القــاهريف و  0372مو "غــري
منشوريف" و  . 577حممد ناحي املنتصر و ال ياسة اجلنائية بشأن األحدارب و دراسة مقارنة بن التشريعن املصري واليمينو
رسالة ماح تري و كلية احلقوق و حامعة القاهريف و 0332م و "غري منشوريف" و . 552

عو

مالم و تطووور العدالووة اإلجرائيووة لألحوودا

م وور ق وانو ا حوودا اللوويي

31

املشرع دن يشر إ مـن بعيـد وإ مـن قريـب و هىل مـا ينبغـي دن يتمتـع بـ
لكن ما يعاب على هلا ِّ
دعض ــاء النياب ــة ال ــلين ي ــتم اختي ــارهم للعم ــل س ــلب النياب ــات و م ــن خـ ـربات دو مـ ـ هالت خاه ــة ه جم ــال
نوعـا مـن التعمـ ه نف ـية احلـدرب علـى خـالف
األحدارب .ذلك دن التالقي ه حرائم األحـدارب يتطلـب ً
املتامن البالغن و حبيث يتي ر الوقوف على دسباب اإحنراف ودوافع و ال تكت ي معرفتاا دمهية بالغة ه
التالقي ـ مــع األحــدارب .فالتــدابري ه جمــال العدالــة اجلنائيــة لألحــدارب إ ت ــتادف جمــرد اجل ـزاء و بقــدر مــا
ت تادف ههالح احلدرب وملليب و وهو ما متاج هىل دراية وكفاءيف خاهة (.)1
ثالثًا -التأك د على تبني النظام القضائي في محاكمة األحداث:

تتج دغلب التشريعات لألخل بالنهام القضائي و حيث تضطلع ال لطة القضائية ب ـلطة النهـر
()2
املشرع اللييب تبى النهام القضائي ه معاملة األحدارب ()3و حيث
ه قضايا األحدارب  .ويالحظ هنا دن ِّ
دفــرد حمــاكم تــتالءم والطبيعــة اخلاهــة هلــلب الف ــة مــن املتامــن ()4و حيــث نصــت املــاديف ( )906مــن قــانون
اإلحراءات اجلنائية على دن " :تشكل حمكمة لألحدارب ه دائريف كل حمكمـة حزئيـة مـن قـات ينـدب هلـا".
وقد ت التأكيد على تبين النهام القضائي حملاكمة األحدارب ه مشروع قانون األحدارب اللييبو بل هن نص
متاما مع نص املاديف ( )906من قانون اإلحراءات اجلنائية .
املاديف  50من املشروع حاءت متطابقة ً
وي كد الباحث هنا على ضروريف مراعايف ختصص القاضي اللي يكلف بنهر قضايا األحداربو حبيث
يكون على درحة من اخلربيف والكفاءيف ه جمـال األحـدارب أل حـىت يـتمكن مـن دداء عملـ علـى دكمـل وحـ .
وهو ما دكدت علي املاديف ( )91مـن اتفاقيـة األمـم املتالـديف حلقـوق احلـدربو وكـللك املـاديف ( )09مـن قواعـد

 -1د .ح ـ ـ ـ ـ ـ ــن حمم ـ ـ ـ ـ ــد ربيـ ـ ـ ـ ـ ــع و اجلوان ـ ـ ـ ـ ـ ــب اإلحرائي ـ ـ ـ ـ ــة ملعامل ـ ـ ـ ــة األح ـ ـ ـ ــدارب املنال ـ ـ ـ ــرفن واملعرض ـ ـ ـ ــن لالحن ـ ـ ـ ــراف "تقري ـ ـ ـ ـ ــر
اإلمــارات" و تقريــر مقــدم هىل امل ـ متر اخلــامس للجمعيــة املص ـرية للقــانون اجلنــائي و املقــام ه مدينــة القــاهريفو  51 – 02دبريــل
0335م و حتــت عنـوان "اآلفــاق اجلديــديف للعدالــة اجلنائيــة ه جمــال األحــدارب و واملنشــور ضــمن دعمــال املـ متر و القــاهريف و دار
الناضة العربية و  0335مو  225و . 229
 -2د .ح ن حممد ربيع و اجلوانب اإلحرائية إحنراف األحدارب وحـاإت تعرضـام لالحنـراف و "دراسـة مقارنـة" و القـاهريف و دار
الناضة العربية و الطبعة األوىل و 0330م و . 076 – 079
 -3د .حات بكار و اإجتاب حنو تكريس معيارية هحرائيـة لضـمان حماكمـة تعزيريـة لألحـدارب اجلـنح و تقريـر مقـدم للمـ متر اخلـامس
للجمعية املصرية للقانون اجلنائي و القاهريف و  51 – 02هبريـل  0335مو واملنشـور ضـمن دعمـال املـ مترو املرحـع ال ـاب و
. 223
 -4د .ش ــعبان عص ــاريف و القض ــاء اجلن ــائي ب ــن التاص ــص والش ــعبية و "رس ــالة ماح ــتري" و كلي ــة الق ــانون و حامع ــة ق ــاريونس و
بنغازيو حامعة قاريونس و 0330مو . 059
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بيكــن املتعلقــة بقضــاء األحــداربو ال ـ دوحبــت دن تنهــر ه دمــر األحــدارب املنال ـرفن ســلطة خمتصــة وف ًقــا
ملبادل احملاكمة املنصفة والعادلة (. )1
كمــا جتــدر اإلشــاريف هىل دنـ وف ًقــا ملــا نصــت املــاديف ( )959مــن قــانون اإلحـراءات اجلنائيــة الليــيبو فــإن
حل ــات حم ــاكم األح ــدارب تعق ــد ه غرف ــة املش ــوريف و وإ جي ــوز دن مض ــر احملاكم ــة س ــوى دق ــارب امل ــتام و
ومنــدويب وزاريف العــدل واجلمعيــات اخلرييــة املشــتغلة بشـ ون األحــدارب و ومــن ت فــال ي ــمح باشـرتا عناهــر
غــري قضــائية ه تشــكيل حمــاكم األحــدارب  .دمــا الف ــات الـ دشــري هلياــا ه املــاديف( )959املشــار هلياــا و فــإن
حضورهم جمرد هحـراء شـكلي و وإ يـدخلون ه تشـكيل احملكمـة  .ف ـبب الـنص علـى حضـورهم رمبـا يرحـع
هىل جتنيب احلدرب الشعور بالرهبة من احملكمة و واإلحراءات ال تتم دماماا (. )2
وياي ــب الباحـ ــث باملش ـ ِّـرع هىل ضـ ــروريف هع ــاديف هـ ــياغة ه ــلا املشـ ــروع حبي ــث يف ـ ــح اجمل ــال حلضـ ــور
دخصائين احتماعين و تكون مامتام هعداد تقارير للمالكمة و بعد دن ميكنوا من حضور مجيع حل املا
وهضافة هىل قيامام ببالث حالـة احلـدرب وظروفـ مـن مجيـع الوحـوب أل كـي تعطـي تقـاريرهم هـوريف كاملـة عـن
ظــروف احلــدرب الشاصــية والبي يــة و حبيــث يــتمكن القاضــي مــن فــرت التــدابري املناســبة حلالــة احلــدرب(. )3
ويوهــي الباحــث بــأن يكــون حضــورهم داخـ ًـال ه تشــكيل احملكمــةأل ح ـىت تلــزم هــلب األخ ـرييف بتمكيــنام مــن
القيام بدورهم على دكمل وح و وإ يكون حضورهم جمرد حضور شكلي .

 -1د .حممد األمن البشرى و د .حم ن عبد احلميد دمحد و معايري األمم املتالديف ه جمال العدالة اجلنائية ومنع اجلرمية و الريـات
و دكادميية نايف العربية للعلوم األمنية و الطبعة األوىل و0332م و . 21
 -2د .شعبان عصاريف و القضاء الشعيب بن التاصص والشعبية و املرحع ال اب و  056و . 057
 -3د .دمحد حممد وهدان و احلماية اجلنائية لألحدارب و املرحع ال اب و  993و . 991
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الفرع الثاني
مالمح التطور المتعلقة باإلجراءات المتخذة في مواجهة األحداث
تقس م:
اإلح ـراءات املتا ــليف ه مواحاــة األح ــدارب قــد تتعل ـ بــالتالقي اإبت ــدائي و وقــد تنص ــب عل ـى
هح ـراءات احملاكمــة والطعــن ه األحكــامو وســوف يعــرت الباحــث لبالــث منــاحي هــلا التطــور مــن خــالل
الفقرتن اآلتيتن:
أوال -بعض مالمح التطور المتعلقة بْجااءات التحق ق االبتدائي

اس ــتالدرب مش ــروع ق ــانون األح ــدارب العدي ــد م ــن دوحـ ـ التط ــور فيم ــا يتعل ـ ـ ب ــإحراءات التالقي ـ ـ
اإبتدائي مع األحدارب نعرت هلا ه الفقرات اآلتية:
-1

ف ما يتعلق بالجاائم التي يجوز ف َا حب

الحدث احت اطًّا:

املشرع اللييب تبى معيار ح امة العقوبة عند حتديدب للجـرائم الـ جيـوز فياـا احلـبس
يالحظ هنا دن ِّ
اإحتياطي و حيث نصت املاديف ( )002من قـانون اإلحـراءات اجلنائيـة علـى دنـ  " :هذا تبـن بعـد اسـتجواب
املتام دو ه حالة هرب دن الدإئل كافية وكانت الواقعة حناية دو حنالة معاقبًا علياـا ملـديف تزيـد علـى ثالثـة
دمرا حببس املتام احتياطيًّا .
دشار حاز لقاضي التالقي دن يصدر ً
دائما حبس املتام احتياطيًّـا هذا يكـن لـ حمـل هقامـة معـروف ه ليبيـا وكانـت اجلرميـة حنالـة
وجيوز ً
معاقبا علياا باحلبس" .
وي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفاد مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنص ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب و دن احل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبس اإحتيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطي ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائز ه اجلنايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
عمومــا و وحمهــور ه املاالفــات لتفاهتاــاو دمــا اجلــنح فيشــرتط جل ـواز احلــبس فياــا دن تكــون معاقبًــا علياــا
ً
بــاحلبس مــديف تزيــد علــى ثالثــة دشــارو دو احلــبس فق ـ هذا يكــن للمــتام حمــل هقامــة ثابــت ومعــروف ه
ليبيــا( .)1ويالحــظ دن احلــد األدىن املقــرر للجــنح ال ـ جيــوز فياــا احلــبس اإحتيــاطي ه التش ـريع الليــيب يعتــرب
متدنيًاو حبيث يشمل دغلب اجلنح تقريبًا.
ولكن يالحظ دن مشروع قانون األحدارب جيز حبس احلدرب هإ ه اجلرائم ال تزيد فياا عقوبة
احلــبس عــن ســنة (م )59ووهــو مــا م ــب هلــلا املشــروع و حيــث ميتنــع حــبس احلــدرب احتياطيًّــا ه اجل ـرائم

 -1د .حممد حممود الشرك ي و ضمانات املتام خالل مرحلة التالقي اإبتدائي واحملاكمة ه قانون اإلحراءات اللييب و دطروحـة
دكتوراب و كلية احلقوق والعلوم ال ياسية بتونس و حامعة احلقوق واإقتصاد والتصرف و  0339و "غري منشوريف" و .505
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الب يطة ال تقل فياا العقوبة عن سنةو ولكن مع ذلك يرى الباحث منـع حـبس احلـدرب احتياطيًّـا بالكليـة
ه مواد اجلنح و ودن يقتصر احلبس على اجلنايات فال ب مىت دعت احلاحة لللك.
-2

السماح لولي الحدث واألخصائي االجتماعي بحضور التحق ق:

وف ًقــا للقواعــد العامــة ه قــانون اإلحـراءات و لــيس مثــة مــا مييــز األحــدارب املنالـرفن عــن غــريهم مــن
املتامــن البــالغن .وممــا م ــب ملشــروع قــانون األحــدارب الليــيب تفطن ـ هلــلب امل ــألة و حيــث نــص ه مادت ـ
الثالثة والعشرين على دن" :يراعى عند التالقي مع احلدرب مبعرفة النيابة العامة حضور و دمرب واألخصائي
اإحتماعي كلما كان ذلك ممكنا ".
ويرى الباحث هعفاء احلدرب من حضور هحراءات التالقي بنف و على خالف ما هو معمول ب
مع البالغن  .وذلك ه هطار هبعاد احلدرب قدر امل تطاع عن رهبة اإلحراءات اجلنائيةو وما مدث ذلك من
دثر سيئ على نف يت و وما يـ دي هليـ مـن عرقلـة ههـالح وتأهيلـ  .ويكتفـى ه األحـوال ال ـابقة حبضـور
حمامي احلدربو ويعترب اإلحراء كأن اختل ه حضورب (.)1
كمــا يوهــي الباحــث دن يكــون حضــور و دمــر احلــدرب دو وهــي إلح ـراءات التالقي ـ وحوبيًّــا و
حبيث يتعن على القائم بالتالقي تبليغاما قبل مباشريف دي هحراء من هحراءات التالقي و حىت يتاح هلما
الدفاع عن احلدربو وعرت ما يكون هلما من آراء ومالحهات (.)2
كمــا ي كــد الباحــث علــى ضــروريف حضــور األخصــائي اإحتمــاعيو ويقــرتح تعــديل هــياغة نــص
املاديف  59من مشروع القانون حبيث يكون على النالو اآليت ":جيـب عنـد التالقيـ مـع احلـدرب مبعرفـة النيابـة
العامة حضور و دمرب دو وهي واألخصائي اإحتماعي".
 -3توقف رفع الدعوى الجنائ ة على الحدث على إذن في بعض األح ان.

كــللك ممــا م ــب لـ مــا ورد الــنص عليـ ه املــاديف  06مــن حعــل رفــع الــدعوى اجلنائيــة يتوقــف
على هذن ساب من والد احلدرب دو من ل الوإية على نف و وذلك ه احلالة املنصو علياا ه الفقريف هـ
معرضــا لالحن ـراف مــىت كــان ســيء
مــن املــاديف  05مــن املشــروع واملتعلقــة بــاألحوال ال ـ يعتــرب فياــا احلــدرب ً
ال لو ومارقًا من سلطة دبي دو من ل الوإية على نف أل حيث يتيح هلا النص لألبوين دو من ل الوإية
علـى الـنفس فرهـة لتقـدير مالءمـة رفـع الـدعوى علـى احلـدربو ممـا يعـين هعطاءمهـا فرهـة ملعاجلـة دمـر احلــدرب
بعيدا عن دروقة احملاكم .
ً
 -1د .ح ن حممد ربيع و اجلوانب اإلحرائية إحنراف األحدارب و املرحع ال اب و
-2نفس املرحع و . 050

. 051
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ثانًا -تحس ن بعض إجااءات المحاكمة والطعن

من خالل اإطالع علـى مشـروع قـانون األحـدارب يالحـظ وحـود بعـر مالمـح التطـور فيمـا يتعلـ
بإحراءات احملاكمة والطعن نشري هىل دمهاا على النالو اآليت:

 -1وجوِ إجااء بحث اجتماعي للحدث قبل المحاكمة
ياــدف مــن هــلا اإلح ـراء م ــاعديف حمــاكم األحــدارب وغريهــا مــن امل س ــات اخلاهــة ســمو وكــلا
األح ــدارب ال ــلين يع ــانون م ــن مش ــكالت واحنراف ــات خلقي ــة و ه تش ــايص عل ــل هـ ـ إء بدق ــةو ح ــىت ت ــتم
معــاجلتام بنجــاح (. )1وقــد دكــدت القاعــديف ( )06مــن قواعــد األمــم املتالــديف الــدنيا النموذحيــة إلداريف شـ ون
قضــاء األحــدارب (قواعــد بكــن) علــى هــلا املبــدد و حيــث نصــت علــى دن ـ  " :يتعــن ه مجيــع احلــاإت و
باســتثناء احلــاإت ال ـ تنطــوي علــى ح ـرائم ثانويــة و وقبــل دن تتاــل ال ــلطة املاتصــة ق ـر ًارا هنائيــا و ي ــب
ههدار احلكم هحراء تقص سليم للبي ة والهروف ال يعيش فياا احلـدرب و دو الهـروف الـ ارتكبـت فياـا
اجلرميــة و وذلــك حــىت يت ــى لل ــلطة املاتصــة ههــدار حكــم ه القضــية عــن تبصــر" .كمــا دكــد علــى هــلا
املعى امل متر اخلامس للجمعية املصـرية للقـانون اجلنـائيو وذلـك حـن دوهـى بضـروريف هعـداد تقريـر فـين بشـأن
شاصية احلـدرب و يتضـمن اجلوانـب البدنيـة والعقليـة والنف ـية سـلب الشاصـية و وذلـك قبـل هحالـة احلـدرب
()2
للقضاء أل حىت يعتمد علي القاضي ه حتديد التدبري املالئم للالدرب.
املشرع اللييب سلب الضمانةو فوفقا للماديف ( )903من قانون اإلحراءات اجلنائيةو جيب ه
وقد دخل ِّ
مواد اجلنح واجلنايات قبل احلكم على املتام الصغري و التالق من حالت اإحتماعية والبي ية ال نشأ فيااو
وكــللك األس ــباب ال ـ دفعت ـ هىل ارتك ــاب اجلرمي ــة و وجي ــوز اإســتعانة ه ذل ــك ب ــاملوظفن العم ــومين ذوي
اإختصا و وغريهم من األطباء واخلرباء.
وقد ت التأكيد على هلب القاعديف ه املاديف ( )52من مشروع قـانون األحـدارب الليـيب و بـل زاد علـى
ذلــك بــالنص علــى ضــروريف دن ينشــأ ه دائ ـريف كــل حمكمــة ابتدائيــة دو حمكمــة اســت ناف و مكتــب للادمــة
اإحتماعي ـ ــة و يعم ـ ــل فيـ ـ ـ ع ـ ــدد مناس ـ ــب م ـ ــن األخص ـ ــائين اإحتم ـ ــاعين والنف ـ ــين وغ ـ ــريهم م ـ ــن ذوي
اإختصا .

 -1د .كامل ال عيد و اإلحراءات اجلنائية حملاكمة األحدارب و تقريـر مقـدم للمـ متر اخلـامس للجمعيـة املصـرية للقـانون اجلنـائي و
واملنشور ضمن كتاب دعمال امل متر " اآلفاق اجلديديف للعدالة اجلنائية ه جمال األحدارب" و املرحع ال اب و . 259
 -2راحــع توهــيات امل ـ متر اخلــامس للجمعيــة املص ـرية للقــانون اجلنــائيو واملنشــوريف ضــمن دعمــال امل ـ متر و املرحــع ال ــاب و
.630
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وم ــلك املشـ ِّـرع ه هــلا املشــروع علــى النالــو املشــار هلي ـ دعــالب م ــلك حممــودأل وذلــك ملــا ميثل ـ
حضور مثل هلب الطائفة من دمهية ه م اعديف القضاء ه التعـرف علـى حالـة احلـدرب اإحتماعيـة واألسـرية
والبي ية ال نشأ فياا و واألسباب ال دفعت هىل ارتكاب اجلرميةو حىت ت يت العقوبة دو التدبري املفروت على
احلدرب مثارب املرحويف من .
وهمتاما للفائديف يوهي الباحث بأن يكون حضور األخصائي اإحتماعي دمام احملكمة وحوبيًّا حبيث
ً
()1
يدخل ه تشكيل احملكمة على النالو املعمول ب ه التشريع املصري .
املشرع اللييب يكن موف ًقا حن دسند مامة هحراء البالـث اإحتمـاعي للقضـاء
مع اإلشاريف هىل دن ِّ
بداية و وهن كان قد خـول القاضـي اإسـتعانة بأهـل اإختصـا مـن األطبـاء واخلـرباء اإحتمـاعينأل ذلـك
دن ختويل القاضي هحراء البالث اإحتماعي بنف و دمر يتصادم مع الغاية من هلا اإلحراء و وال تفرتت
هحـراءب مـن دشـاا هلـم خـربيف ه هـلا اجملـال قـد يفتقـر هلياـا القاضـيو والـلي هـو غالبًـا غـري متاصــص ه
جمــال األحــدارب و عــالويف علــى عــدم هملام ـ بــالعلوم األخــرى امل ــاعديفو وهــو مــا جيعــل اختــاذ اإلح ـراء ســلب
هرا عن بلوغ دهداف املرحويف من (. )2ومن وحاة نهر الباحث وحىت ي دي
الطريقة يبتعد عن املوضوعية و قا ً
هــلا اإلح ـراء غايت ـ و ويكــون ل ـ دثــر مــن الناحيــة العمليــةو ينبغــي دن يتــوىل مامــة القيــام ب ـ و دخصــائيون
احتماعيون هلم من اخلربيف والكفاءيف والقدريف ما ي هلام للقيام سـلب املامـة  .وإ يكفـي هنـا جمـرد محـل م هـل
ما ه جمال العلوم اإحتماعية و بل إ بد دن تتـوافر فـيمن خيتـار اخلـربيف ه جمـال العلـوم اإحتماعيـة و هضـافة
هىل كــوهنم مــن املاتمــن ه جمــال األحــداربو فبغــري هــلب األوهــاف يضــالى هحـراء هــلا البالــث جمــرد هحـراء
شكلي و القصد من فق استكمال هحراءات احملاكمة .
-2

جواز اتْاذ بعض اإلجااءات في غ بة الحدث

دحــازت بعــر التش ـريعات كالتش ـريع املصــري و اختــاذ بعــر اإلح ـراءات ه غيبــة احلــدرب و حيــث
نصت املاديف ( )056من قانون األحدارب على دن " :إ جيوز دن مضر حماكمة الطفل دمام حمكمة األطفال
هإ دقارب والشاود واحملامون واملراقبون اإحتماعيون و ومن جتيز ل احملكمة احلضور بإذن خا .
 -1دوحب قانون األحدارب املصري رقـم ( )05ل ـنة (0336م) علـى احملكمـة دإ تفصـل ه دمـر احلـدرب و هإ بعـد دن يقـدم هلـا
تقرير اخلبريين اإحتماعين و والـلي يتضـمن حبـث ظـروف احلـدرب مـن مجيـع الوحـوب و ويعتـرب حضـور اخلبـريين اإحتمـاعين
داخال ه تشكيل احملكمة و ومن مث يكون حضورمها هحراءات احملاكمة وحوبيًّا (م  050قانون الطفل).
ً
 -2د .حــات بكــار و اإجتــاب حنــو تكـريس معياريــة هحرائيــة لضــمان حماكمــة تعزيريــة لألحــدارب اجلــنح و تقريــر ليبيــاو مقــدم للمـ متر
اخلــامس للجمعيــة املص ـرية للق ـانون اجلنــائي و القــاهريف و  51 -02دبريــل  0335و منشــور ضــمن كتــاب دعمــال امل ـ متر حتــت
عنوان "اآلفاق اجلديديف للعدالة اجلنائية ه جمال األحدارب" و املرحع ال اب و . 230
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وللمالكمة دن تـأمر بـإخراج الطفـل مـن اجلل ـة بعـد سـ ال دو بـإخراج مـن ذكـروا ه الفقـريف ال ـابقة
هذا ردت ض ــروريف ل ــللك و عل ــى دن ـ ـ إ جي ــوز ه حال ــة هخ ـ ـراج الطف ــل دن ت ــأمر ب ــإخراج حمامي ـ ـ دو املراق ــب
اإحتمـاعي و كمـا إ جيــوز للمالكمـة احلكــم باإلدانـة هإ بعــد هفاـام الطفــل مبـا ت ه غيبتـ مـن هحـراءات .
وللمالكمة هعفاء الطفل من حضور احملاكمة بنف ـ هذ ردت دن مصـلالت تقتضـي ذلـك و ويكتفـى حبضـور
ولي دو وهي نيابة عن و وه هلب احلالة يعترب احلكم حضوريا ".
كمــا دحــازت املــاديف ( )056املــلكوريف و للمالكمــة هعفــاء احلــدرب مــن حضــور احملاكمــة بنف ـ و هذا
ردت دن مصلالت تقتضي ذلك و ويكفي هنا حضور ولي دو وهي نيابـة عنـ و حيـث يعتـرب احلكـم ه هـلب
احلالــة و حضــورياو حــىت مــع عــدم حضــور احلــدرب .وهــلا م ــلك حممــود أل وذلــك ملــا فيـ مــن احملافهــة علــى
نف ية احلدرب من األضرار ال قد يتعرت هلـا و هذا مـا علـم بنتيجـة التقـارير اإحتماعيـة والنف ـية والعقليـة
ال دحريت بشأن و مما قد ما تتأذى ب نف ( )1و وي ثر سلبًا على عملية ههالح بعد ذلك .
دما ه التشريع اللييب فال يوحد نص مماثل لنص املاديف ( )056من قانون األحدارب املصـري و ولكـن
يوحــد نــص املــاديف ( )959هح ـراءات و وال ـلي ميكــن تطبيق ـ علــى احلــدرب و حيــث متلــك احملكمــة دن ت ــمع
الشاود ه غري مواحاة احلدرب و علـى دنـ إ جيـوز احلكـم باإلدانـة هإ بعـد هفاامـ مبـ دى شـاادملم عليـ و
وجيــب دن يكــون النطـ بــاحلكم ه حل ــة علنيــة ( . )2وقــد ت التأكيــد علــى هــلا احلكــم ه املــاديف  91مــن
مشروع قانون األحدارب اللييب وال نصت على دن " :للمالكمة دن ت مع الشـاود ه غـري مواحاـة املـتام
احلدرب و على دن إ جيـوز احلكـم باإلدانـة هإ بعـد هفاامـ مبـ دى شـاادملم وجيـب دن يكـون النطـ بـاحلكم
ه حل ة علنية" .
ويايــب الباحــث هنــا باملشـ ِّـرع الليــيب بضــروريف متييــز األحــدارب بــنص خــا يــنهم في ـ احلضــور دمــام
احملكمــة وعلــى دن جيعــل القاعــديف هــي عــدم حضــور احلــدرب للمالاكمــة بنف ـ و واإســتثناء هــي حضــورب
بنف ـ و مــىت ردت احملكمــة دن مصــلالت تقتضــي ذلــك و ويتــوىل و دمــر احلــدرب دو ممثل ـ القــانوين احلضــور
دمام احملكمة و ومتابعة هحراءاملا مبا مق مصلالة احلدرب.

 -1د .دمحد وهدان و احلماية اجلنائية لألحدارب و املرحع ال اب و  210و . 215
 -2د .مأمون سالمة و اإلحراءات اجلنائية ه التشريع اللييب و بنغازي و حامعة قاريونس و الطبعـة األوىل و ج5و 0370م و
. 050-051
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استحداث دائاة استوناف خاصة باألحداث

ديضــا و اســتالداث لــدائريف اســت ناف خاهــة باألحــدارب تشــكل ســنويًّا بقـرار
ممـا م ــب هلــلا املشــروع ً
من اجلمعية العموميةو تتوىل الفصل ه هلا النوع من القضايا على وح ال رعةو حيث جيري نص املاديف 95
مــن املشــروع علــى النالــو اآليت " :تشــكل ســنويًّا دائ ـريف خاهــة بنهــر اســت ناف قضــايا األحــدارب مــن دوائــر
احملكمة اإبتدائية بقـرار مـن مجعيتاـا العموميـة و ويفصـل فيـ علـى وحـ ال ـرعة" .ومـن وحاـة نهـر الباحـث
فإن هلا النص يعترب خطويف حنو ختصص قضـاء األحـداربو ولكـن – كمـا سـب القـول –إ بـد مـن التأكيـد
على ضروريف مراعايف ختصص القاضي اللي يكلف بنهر قضايا األحدارب و سواء دكان دمـام حمكمـة الدرحـة
األوىل دو حمكمة اإست نافو حبيث يكون على درحة من اخلربيف والكفاءيف ه جمال األحدارب أل حىت يتمكن
من دداء عمل على دكمل وح .
 -4التأك د على عدم قبول الدعوى المدن ة أمام محاكم األحداث

وف ًقا للقواعـد العامـة ه قـانون اإلحـراءات اجلنائيـة الليـيب إ جيـوز قبـول املطالبـة حبقـوق مدنيـة دمـام
حمكمة األحدارب و حيث نصت املاديف ( )955على هلا املنع هـراحة  .كمـا ت التأكيـد علـى هـلا املبـدد ه
املاديف ( )52من مشروع قانون األحدارب اللييب و وهى تتطاب حرفيا مع املاديف ( )955املشار هلياا.
 -5التأك د على عدم جواز تطب ق أحكام العود

عدم تطبي دحكام العود على األحدارب دمر تتطلب طبيعة التدابري والعقوبات ال تفرت على هلب
الطائفةو وال هي ه حقيقتاا عالحية تقوميية ذات دبعاد تربوية ( )1و فإذا ما فرضت على احلدرب و مث عاد
هــلا األخــري هىل ارتكــاب اجلرميــة مـريف دخــرى و دل ذلــك علــى فشــل هــلب التــدابري والعقوبــات ه ههــالح و
ومن مث تطلب األمر هنا دن يعاد النهر ه دمـر احلـدرب بفـرت تـدابري وعقوبـات مناسـبة لـ و ولـيس تشـديد
العقوبات علي ب بب هلا العود .
وتطبيقا للماديف ( )32من قانون العقوبـات الليـيب و إ يعتـرب احلـدرب عائ ًـدا حـىت ولـو ارتكـب حنايـة
دو حنالةو وحكم علي فياا و مث عاد وارتكب حرمية دخرى و ما يكن قـد بلـغ سـن الثامنـة عشـريف  .وهـو
متامـا مـع نـص املـاديف()32
ما دكد علي مشروع قانون األحدارب الليـيب ه املـاديف ال ـابعة منـ و والـ تتطـاب ً
من قانون العقوبات اللييب .مع اإلشاريف هىل دن هذا كانت اجلرمية الثانية قد ارتكبت بعـد بلـوغ احلـدرب سـن
الثامنة عشريف و فانا يطب علي نهام العود املقرر ه املادتن (37و )36من قـانون العقوبـات أل ألنـ ه هـلا

 -1محزيف دمحد األمحر و حنو سياسة حنائية ه مواحاة ظاهريف حنوح األحدارب ه اجلماهريية و رسـالة ماح ـتري و كليـة القـانون و
حامعة طرابلس "الفاتح ساب ًقا" و  5117و "غري منشوريف" و . 021

عو
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التاريخ هار بالغًا و ملا هو مقـرر مـن دن املعـول عليـ ه تطبيـ دحكـام العـود و هـو الوقـت الـلي تطبـ فيـ
بالن بة للجرمية األخرييف اللي تتم حماكمة احلدرب بشأهنا و إ بوقت هدور احلكم ه اجلرمية األوىل املتاليف
دساســا للعــود ( . )1مــع اإلشــاريف هىل دن نهــام العــود إ يطبـ ه احلالــة ال ــابقةو هذا كــان احلكــم ال ــاب
ً
()2
يتضمن عقوبة و وهمنا جمرد تدابري .
والباحث يرى استبعاد تطبي دحكام العود متاما و سواء كانت اجلرمية الثانية قد ارتكبت قبل
بلـوغ سـن الثامنـة عشـريف دو بعـدها أل وذلـك حــىت إ يكـون للالكـم الصـادر ه اجلرميـة األوىل و دي دثـر علــى
توافر حالـة العـود  .فاإعتـداد بـاحلكم األول سـابقة ه العـودو يتعـارت مـع القـول بـأن املعـول عليـ ه جمـال
احلكم على األحدارب و هو ههالح احلدرب وتأهيل و وليس م ألة اإلدانة دو الرباءيف .
 -6جواز إعادة النظا في الحكم الصادر من محكمة األحداث

حكمــا حديـ ًـدا ي ــتال الثنــاءو فوف ًقــا للمــاديف
اســتالدرب مشــروع قــانون األحــدارب حمــل الدراســة ً
جيوز حملكمة األحدارب بناء على التقارير املقدمة هلا من مكتب اخلدمة اإحتماعية دن تعيد النهر ه احلكم
مالئمــا حلالــة احلــدرب مــن
الــلي دهــدرت بنــاء علــى طلــب النيابــة العامــة و ودن تعــدل حكماــا هىل مــا ت ـراب ً
التدابري األخرى املنصو علياا ه القانون.
03

 -7جواز الطعن لمصلحة الحدث من قبل والديه:

دكد مشروع قانون األحدارب حمل الدراسـة علـى حـواز اسـتعمال حـ الطعـن مـن والـدي احلـدرب دو
ممن ل الوإية علـى نف ـ و حيـث نـص ه املـاديف  90منـ علـى دن " :كـل هحـراء ممـا يوحـب هعالنـ للالـدرب
يبلغ هىل والدي دو هىل من ل الوإية على نف و دو ملن تعين ل احملكمة .وهل إء دن ي ـتعملوا ه مصـلالة
احلدرب كل طرق الطعن املقرريف ه احلكم الصادر ضدب علـى دن يكـون ذلـك علـى دسـاس اإلحـراءات الـ
تتال ه حق هو.".

 -1د .حات بكار و اإجتاب حنو تكريس معيارية هحرائية لضـمان حماكمـة تعزيريـة منصـفة لألحـدارب اجلـنح و املرحـع ال ـاب و
. 619
 -2د .موســى ســليمان ارحومــة و األحكــام العامــة لقــانون العقوبــات الليــيب و بنغــازي و حامعــة قــاريونس و الطبعــة األوىل و ج0
و5113م و . 227
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 -8تبني نظام العفو القضائي على الصغار
العفــو القضــائي هــو امتنــاع احملكمــة عــن احلكــم بتوقيــع اجل ـزاء اجلنــائي علــى املــتام و هذا قــدرت دن ـ
ســوف ميتنــع ه امل ــتقبل عــن اق ـرتاف ح ـرائم حديــديف" (. )1وقــد دكــد مشــروع قــانون األحــدارب ه مادت ـ
العاشريف على تبين هلا النهامو وذلك استجابة من ملتطلبات ال ياسية اجلنائية احلديثة و ال ت ـعى إلجيـاد
بــدائل لعقوبــة احلــبس قصـرييف املــديف ( .)2فــإذا ارتكــب احلــدرب دون الثامنــة عشـريف حرميــة يعاقــب علياــا بعقوبــة
معـا و حـاز للقاضـي
حنياـا دو بـالعقوبتن ً
مقيديف للالرية ملديف تزيد علـى سـنتن و دو بغرامـة إ جتـاوز مخ ـن ً
دن مينال العفو القضائي و وذلك مىت ردى من دخالق دو ماضـي و دو الهـروف الـ ارتكـب فياـا اجلرميـة و
ما يبعث على اإعتقاد بأن لن يعود هىل ارتكاب حرائم دخرى م تقبال .
ويرتتب على العفو القضائي على احلـدرب سـقوط اجلرميـة و وذلـك بصـريوريف احلكـم هنائيـا  .وإ جيـوز
منح هلا العفو هذا كان احلدرب قد سب ومنح العفو ه مديف سابقة أل لعدم حواز منح العفو دكثـر مـن مـريف
واحديف.
 -1جواز وقف تنف ذ الحكم الصادر على الحدث
دكد مشروع قانون األحدارب على تبين نهام وقـف التنفيـل بالن ـبة لألحـداربو وذلـك ه املـاديف
متاما مع نص املاديف ( )005من قانون العقوبات.
العاشريف من و وهي تتطاب ً

الخاتمة
بعــد دن انتاينــا مــن دراســة مالمــح تطــور العدالــة اإلحرائيــة لألحــدارب ه مشــروع قــانون األحــدارب
اللييب و ن تطيع القول :هن هلا املشروع رح هىل حد كبري ه اإسـتجابة ملالمـح ال ياسـة اجلنائيـة احلديثـة
ه جمال العدالة اإلحرائية لألحداربو ولكن مع ذلك اعرتاب بعر دوح القصورو األمر اللي متاج مع هىل
اق ـرتاح بعــر التعــديالت علي ـ نــأيت ه ختــام هــلب الدراســة إســتعرات دهــم النتــائ ال ـ ت التوهــل هلياــا
واملقرتحات ال يوهي سا الباحث و وذلك على النالو اآليت:

 -1د .حات بكار و اإجتاب حنو تكريس معيارية هحرائية لضـمان حماكمـة تعزيريـة منصـفة لألحـدارب اجلـنح و املرحـع ال ـاب و
. 616
 -2عبــد الواحــد الــدا و خصوهــية هح ـراءات احملاكمــة والتنفيــل و دراســة مقارنــة و رســالة ماح ــتري و كليــة القــانون و ترهونــة و
حامعة املرقب و 5112م و "غري منشوريف" و . 017

عو

مالم و تطووور العدالووة اإلجرائيووة لألحوودا

م وور ق وانو ا حوودا اللوويي

61

أوال -النتائج:
كثريا من دوح التطور ه املعاملة اإلحرائية لألحداربو
تضمن مشروع قانون األحدارب حمل الدراسة ً
وال حت ب هللا املشروع و وسيعرت الباحث لبيان ألهم مناحي هلا التطور على النالو اآليت:
-1

-2

استحداث شاطة متْصصة لمكافحة وضبط جاائم األحيداثو وذلـك ه هطـار اإعـرتاف بوحـود
قواعــد ملعاملــة األحــدارب اجلــاحنن و ختتلــف عــن القواعــد املتبعــة عنــد التعامــل مــع املتامــن البــالغنو
حيث اسـتجاب مشـروع القـانون للمواثيـ الدوليـة وكـلا النـداءات والتوهـيات ه الدراسـات واملـ ثرات
ذات العالقة باألحداربو وال تنادي مببدد ختصص ال لطة ال تتعامل مع األحدارب.
استحداث ن ابة متْصصة باألحداث:

استالدرب مشروع قانون األحدارب نيابة متاصصة و تتوىل مامة التالقي اإبتدائي ه حرائم األحداربو
حيث نص ه مادت  22على هنشاء نيابة ختتص بالتالقي ورفع الدعوى اجلنائيةو وطلب اختاذ التدابري
الوقائيــة ه قضــايا األحــدارب  .وممــا م ــب هلــلا املشــروع نص ـ علــى هنشــاء نيابــة متاصصــة لألطفــال
داخــل نطــاق اختصــا كــل حمكمــة دحــدارب حزئيــة و حبيــث يعــد يقتصــر األمــر علــى نيابــة واحــديف
بطرابلس.
-3

التأك د على تبني النظام القضائي في محاكمة األحداث:

ت التأكيـد علــى تبــين النهــام القضــائي حملاكمــة األحــدارب ه مشــروع قــانون األحــدارب الليــيب حيــث نصــت
املـاديف ( )50مـن املشـروع علـى دن " :تشــكل حمكمـة لألحـدارب ه دائـريف كــل حمكمـة حزئيـة مـن قــات
يندب هلا".
-4

استحداث ضمانة مَمة للحدث في مواجَة الحب

االحت اطي:

مما م ب ملشروع قانون األحدارب رفع للالد األدىن للجنح ال جيوز فياا احلبس اإحتياطي و حيث
جيــزب هإ ه اجل ـرائم ال ـ تزيــد فياــا عقوبــة احلــبس عــن ســنة (م  23مــن مشــروع قــانون األحــدارب
اللييب) و ومن مث ميتنع حبس احلدرب احتياطيًّا ه اجلرائم الب يطة ال تقل فياا العقوبة عن سنة.
-5

السماح لولي الحدث واألخصائي االجتماعي بحضور التحق ق:

مما م ب ملشروع قانون األحدارب اللييب تفطن مل ألة حضور األحدارب ه مرحلة التالقي اإبتدائيو
حيـث نـص ه مادتـ الثالثــة والعشـرين علـى دن" :يراعــى عنـد التالقيـ مـع احلــدرب مبعرفـة النيابـة العامــة
حضور و دمرب واألخصائي اإحتماعي كلما كان ذلك ممكنا".

عو
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وفقا للماديف()52من مشروع قانون األحدارب اللييب و جيب ه مواد اجلـنح واجلنايـات قبـل احلكـم علـى
املتام الصغري و التالق من حالت اإحتماعية والبي ية ال نشأ فياا و وكللك األسباب ال دفعت هىل
ارتك ــاب اجلرمي ــة و وجي ــوز اإس ــتعانة ه ذل ــك ب ــاملوظفن العم ــومين ذوي اإختص ــا و وغ ــريهم م ــن
األطباء واخلرباء.
وي كد الباحث هنا على ضروريف متييز األحدارب بنص خا ينهم في احلضور دمام احملكمة و على دن
تك ــون القاع ــديف ه ــي ع ــدم حض ــور احل ــدرب للمالاكم ــة بنف ـ و واإس ــتثناء ه ــي حض ــورب و م ــىت ردت
احملكمة دن مصلالت تقتضي ذلك و ويتوىل و دمـر احلـدرب دو ممثلـ القـانوين احلضـور دمـام احملكمـة و
ومتابعة هحراءاملا مبا مق مصلالة احلدرب.
-7

استحداث دائاة استوناف خاصة باألحداث:

ديضــا ممــا م ــب هلــلا املشــروع اســتالداث دائ ـريف اســت ناف خاهــة باألحــدارب تشــكل ســنويًّا بق ـرار مــن
ً
اجلمعية العموميةو وتتوىل الفصل ه هلا النوع من القضايا على وح ال ـرعةو حيـث جيـري نـص املـاديف
 95من املشروع على النالو اآليت " :تشـكل سـنويًّا دائـريف خاهـة بنهـر اسـت ناف قضـايا األحـدارب مـن
دوائر احملكمة اإبتدائية بقرار من مجعيتاا العمومية و ويفصل في على وح ال رعة".
التأكيــد عل ــى عــدم قب ــول الــدعوى املدني ــة دمــام حم ــاكم األحــدارب ه امل ــاديف ( )52مــن مش ــروع ق ــانون
األحــدارب حمــل الدراســةأل علــى اعتبــار دن هــلا النــوع مــن احملــاكم شــكل لتــوفري محايــة دكثــر لألحــدارب و
والعمل على اإلساام ه ههالحام و وليس فق جمرد عقاسم.

 -9جواز إعادة النظا في الحكم الصادر من محكمة األحداث:

حديدا ي تال الثناءو فوف ًقـا للمـاديف ( )03منـ
حكما ً
استالدرب مشروع قانون األحدارب حمل الدراسة ً
جيوز حملكمة األحدارب بناء على التقارير املقدمة هلا من مكتب اخلدمة اإحتماعيـةو دن تعيـد النهـر ه
مالئمــا حلالــة
احلكــم الــلي دهــدرت بنــاء علــى طلــب النيابــة العامــة و ودن تعــدل حكماــا هىل مــا ت ـراب ً
احلدرب من التدابري األخرى املنصو علياا ه القانون.
 -12جواز الطعن لمصلحة الحدث من قبل والديه :حيث نص املشروع ه املاديف ( )90من على دن" :
كل هحراء مما يوحب هعالن للالدرب يبلغ هىل والدي دو هىل من ل الوإية على نف و دو ملن تعين ل
احملكمــة .وهلـ إء دن ي ــتعملوا ه مصــلالة احلــدرب كــل طــرق الطعــن املقــرريف ه احلكــم الصــادر ضــدب
على دن يكون ذلك على دساس اإلحراءات ال تتال ه حق هو".
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 -11تبني نظام العفو القضائي على الصغار:
دكــد مشــروع قــانون األحــدارب علــى تبــين نهــام العفــو القضــائيو وهــو نهــام متتنــع احملكمــة فيـ عــن احلكــم
بتوقيع اجلزاء اجلنائي على املتام و هذا قدرت دن سوف ميتنع ه امل تقبل عن اقـرتاف حـرائم حديـديف و
ويرتتب على العفو على احلـدرب سـقوط اجلرميـة و وذلـك بصـريوريف احلكـم هنائيـاو وذلـك اسـتجابت هلـلا
املشروع ملتطلبات ال ياسية اجلنائية احلديثةو ال ت عى إلجياد بدائل لعقوبة احلبس قصرييف املديف.
-12

تبني وقف تنف ذ الحكم الصادر على الحدث:

دكد مشروع قانون األحدارب ه مادت العاشريف على تبين نهام وقف التنفيل بالن بة لألحدارب.
ثانًا -التوص ات:

وملا كان هلا املشروع ير النـور بعـد و وحـىت تكـون الدراسـة ذات فائـديف دكثـر كـان مـن املفيـد دن
يشري الباحث هىل مجلة من التوهيات ال يأمل دن ت خل ه اإعتبار عند هعاديف هياغة هلا املشروع من
حديدو وهي على النالو اآليت:
 -0وهن ك ــان املش ــروع حم ــل الدراس ــة ق ــد اس ــتالدرب ش ــرطة متاصص ــة ملكافال ــة وض ــب ح ـ ـرائم
األحــداربو لكــن يالحــظ دن ـ يتنــاول كيفيــة تشــكيل حاــاز شــرطة األحــدارب و حيــث اكتفــى
باإلشــاريف هىل دن ق ـرار اإلنشــاءو هــو الــلي ســيالدد كيفيــة عمــل اجلاــازو والوســائل ال ـ تتبعاــا
الشــرطة ه معاملــة األحــداربو مبــا يتف ـ ومصــلالتام الفضــلى  .ومــن مث يوهــي الباحــث بإعــاديف
هياغة نص املاديف ( )09من مشروع هلا القانون و حبيث يراعى على وح اخلصو ما يأيت :
 ضروريف توافر م هالت معينة نف ية واحتماعية وقانونية و فيمن خيتار لعضوية شرطة األحدارب ويتم اختيارهم من ضمن خرجيي كليات العلوم اإحتماعية والشرطة والقانون .
 ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروريف دن تك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرطة األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارب م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقلة متـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام اإسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقالل عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرطةالعادي ــة و وذل ــك م ــن حي ــث تكوينا ــا واختصاه ــاا ومك ــان عملا ــا و ويرت ــدي دفراده ــا املالب ــس
العادية .
 يتم توزيع اإختصا بن دفراد شرطة األحدارب و حبيث يتم هنشاء هدارات ودق ام متاصصة ألللتعامل مع األحدارب  .فتوزيع العمل والتاصص و من شـأن دن ي ـاعد شـرطة األحـدارب علـى
القيام مبااماا على الوح املطلوب .
 تكون تبعيـة شـرطة األحـدارب لـوزاريف الشـ ون اإحتماعيـة و ولـيس وزاريف الداخليـةو كمـا هـو احلـالبالن بة للشرطة العادية.
 -5رغم استالدارب مشروع القـانون نيابـة متاصصـة لألحـداربو لكـن يعـاب عليـ عـدم هشـارت هىل
ما ينبغـي دن يتمتـع بـ دعضـاء النيابـة الـلين يـتم اختيـارهم للعمـل سـلب النيابـاتو مـن خـربات دو
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نوعــا مــن
م ـ هالت خاهــة ه جمــال األحــدارب .ذلــك دن التالقي ـ ه ح ـرائم األحــدارب يتطلــب ً
التعمـ ه نف ــية احلــدرب علــى خــالف املتامــن البــالغن و حبيــث يتي ــر الوقــوف علــى دســباب
ودوافع اإحنراف و ال تكت ي معرفتاا دمهية بالغة ه التالقي مع األحدارب .فالتدابري ه جمـال
العدالة اجلنائية لألحدارب إ ت تادف جمرد اجلزاء و بقدر ما ت تادف ههـالح احلـدرب وملليبـ
و وهو ما متاج هىل دراية وكفاءيف خاهة.
 -9رغــم تبــين النهــام القضــائي ه هــلا املشــروع و هإ دن الباحـث يوهــي بضــروريف دن يكــون القاضــي
متاصصــا ه جمــال األحــدارب و .فالتاصــص ينبغــي دإ
الــلي يتــوىل النهــر ه قضــايا األحــدارب
ً
يقف فق عند جمرد ختصيص قاعة دو مبى و دو قات كي يفصل ه قضايا األحدارب.
 -9يوهــي الباحــث بإعفــاء احلــدرب مــن حضــور هح ـراءات التالقي ـ بنف ـ  .وذلــك ه هطــار هبعــاد
احلدرب عن رهبـة اإلحـراءات اجلنائيـة و ومـا مدثـ ذلـك مـن دثـر سـيئ علـى نف ـيت و ومـا يـ دي
هلي ـ مــن عرقلــة ههــالح وتأهيل ـ  .ويكفــي ه األح ـوال ال ــابقة حضــور حمــامي احلــدربو ويعتــرب
اإلحراء كأن اختل ه حضورب.
 -2يوه ــي الباح ــث ب ــالنص ه ـراحة عل ــى وح ــوب هح ـراء البال ــث اإحتم ــاعي م ــن قب ــل دخص ــائين
احتماعين هلم من اخلربيف والكفاءيف والقدريف ما ي هلام للقيام سلب املامة ألفتاويل القاضي هحراء
البال ــث اإحتم ــاعي و دم ــر يتص ــادم م ــع الغاي ــة م ــن ه ــلا اإلحـ ـراء و والـ ـ تف ــرتت هحـ ـراءب م ــن
دشـ ــاا هلـ ــم خ ـ ـربيف ه هـ ــلا اجملـ ــال .كمـ ــا يوهـ ــي الباحـ ــث بـ ــأن يكـ ــون حضـ ــور األخصـ ــائي
اإحتم ــاعي دم ـام احملكم ــة وحوبيًّــاو حبي ــث ي ــدخل ه تش ــكيلاا كم ــا ه ــو احل ــال بالن ــبة للنياب ــة
وكاتب اجلل ة.

قائمة بأهم المراجع
أوال -المااجع العاب ة:
-0

أحمد محمد وهدان :احلماية اجلنائية لألحدارب دراسة ه اإجتاهات احلديثة لل ياسة اجلنائيةو
دطروحة دكتوراب و كلية احلقوق و حامعة القاهريف و 0335م و "غري منشوريف" .

-5
-9

إمام حس ن  :الضمانات اإلحرائية حملاكمة األطفال ه مصر دراسـة مقارنـة بـن التشـريع الـوطين
واملواثي الدولية و اجمللة اجلنائية القومية و اجمللد  96و العدد الثاين و يوليو 5119م .

حيياتم بكييار  :اإجتــاب حنــو تكـريس معياريــة هحرائيــة لضــمان حماكمــة تعزيريــة لألحــدارب اجلــنح و
تقرير ليبيا و مقدم للم متر اخلامس للجمعية املصـرية للقـانون اجلنـائي و القـاهريف و  51 -02دبريـل
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 0335و منشور ضمن كتاب دعمال امل متر حتت عنوان "اآلفاق اجلديديف للعدالة اجلنائية ه جمال
األحدارب" و القاهريف و دار الناضة العربية و 0335م .
-9

حسن محمد رب ع :

اجلوانب اإلحرائية إحنراف األحـدارب وحـاإت تعرضـام لالحنـراف و "دراسـة مقارنـة" و القـاهريف ودار الناضة العربية و الطبعة األوىل و 0330م.
اجلوان ــب اإلحرائي ــة ملعامل ــة األح ــدارب املنال ـ ـرفن واملعرض ــن لالحن ـ ـراف و تقري ــر مق ــدم هىل امل ـ ـ متراخلامس للجمعية املصرية للقانون اجلنائي و املقام ه مدينة القـاهريف و  51 – 02دبريـل  0335و حتـت عنـوان
"اآلفاق اجلديديف للعدالة اجلنائية ه جمال األحدارب و واملنشور ضمن دعمـال املـ متر و القـاهريف و دار الناضـة
العربية و . 0335
-2

حمييزة أحمييد األحمييا  :حنــو سياســة حنائيــة ه اجلماهرييــة و رســالة ماح ــتري و كليــة القــانونو
حامعة طرابلس "الفاتح ساب ًقا" و  5117و "غري منشوريف" .

-6

شعبان عصارة  :القضاء اجلنائي بن التاصص والشعبية و "رسـالة ماح ـتري" و كليـة القـانون و
حامعة قاريونس و بنغازي و حامعة قاريونس و . 0330

-7

طه زهاان  :معاملة األحـدارب حنائيًـا دراسـة مقارنـة و دطروحـة دكتـوراب و كليـة احلقـوق و حامعـة

-2

عبد الواحد الدالي  :خصوهية هحراءات احملاكمة والتنفيل و دراسة مقارنة و رسالة ماح تري و

القاهريف و 0372م و "غري منشوريف" .

كلية القانون و ترهونة و حامعة املرقب و 5112م و "غري منشوريف" .

-3

فتحي سعد عون  :عدالة األحدارب ه مرحلة الضب ومجع األدلة و دراسة حـول سـبل التعامـل
مــع األحــدارب اجلــاحنن دثنــاء ضــبطام وهحــالتام للنيابــة العامــة و وعنــد تنفيــل األحكــام علــيام و
ورقــة عمــل مقدمــة للجنــة اخلـرباء الــوطنين املكلفــة مــن دمانــة اللجنــة الشــعبية العامــة للعــدل (وزاريف
العدل) و بإعداد دراسة حول عدالة األحدارب ه ليبيا و طرابلس و 5112م و "غري منشوريف".

 -01كامييل السييع د  :اإلح ـراءات اجلنائيــة حملاكمــة األحــدارب تقريــر مقــدم للم ـ متر اخلــامس للجمعيــة
املصرية للقانون اجلنائي واملنشور ضمن كتاب دعمال املـ متر "اآلفـاق اجلديـديف للعدالـة اجلنائيـة ه
جمال األحدارب و القاهريف و دار الناضة العربية و 0335م .
 -00مييأمون سييالمة  :اإلح ـراءات اجلنائيــة ه التش ـريع الليــيب و بنغــازي و حامعــة قــاريونس و الطبعــة
األوىل و اجلزء الثاينو 0370م.
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 -05محمييد األمي ن البشيياي  :د .حم ـن عبــد احلميــد دمحــد و معـايري األمــم املتالــديف ه جمــال العدالــة
اجلنائية ومنع اجلرمية و الريات و دكادميية نايف العربية للعلوم األمنية و الطبعة األوىلو0332م .

 -09محمييد محمييود الشاكسييي  :ضــمانات املــتام خــالل مرحلــة التالقي ـ اإبتــدائي واحملاكمــة ه
قــانون اإلح ـراءات الليــيب و دطروحــة دكتــوراب و كليــة احلقــوق والعلــوم ال ياســية بتــونس و حامعــة
احلقوق واإقتصاد والتصرف و  0339و "غري منشوريف" .

 -09مفتيياح المطييادي :تطويــع اإلح ـراءات اجلنائيــة إلح ـرام األحــدارب و "دراســة مقارنــة" و دطروحــة
دكتوراب و كلية احلقوق و حامعة اإلسكندرية و اإلسكندرية و دار اجلامعة اجلديديف و 5112م .

 -02موسى مسعود ارحومة  :األحكام العامة لقانون العقوبات اللييب و بنغازي و حامعة قـاريونس و
الطبعة األوىل و اجلزء األول و5113م.

ثان ا -المااجع األجنب ة:
 -1اللغة اإلنجل زية:

1- Catherine Elliott and Frances Quinnm English Legal System. London, Pearson
Longman. Fifth edition. 2004.
2- Laurie Chassin, Juvenile Justice and Substance Use, The future of Children, Vol,
18.NO.2. Fall. 2008.

 -2اللغة الفانس ة:
, La réforme du droit pénal des mineurs par la loi du 10
août 2011 , Recueil Dalloz 2011.
ثالثًاي مواقع إل كتاون ة على شبكة اإلنتانت:
 1ي باللغة اإلنجل زية:
http: www.opsi.gov.uk
 أرش ي ي ف التشي ييايعات الوطن ييية للمملكييية المتح ييدة البايطان يية (مكت ييب معلوميييات القطي يياع العي ييام
1- Philippe BonfilsMarseille

البايطاني) .
Majesty's Courts Service. "Youth Court". http://www.hmcourts-service.gov.uk



 Her Majesty's Courts Service. "Youth Court". http://www.hmcourts-service.gov.uk

 2ي باللغة الفانس ة:
موقع حمكمة النقر الفرن ية

//Court. http:Magistrates

 www.judciary.gov.uk.

http://www.courdecassation.fr/



عو

مالم و تطووور العدالووة اإلجرائيووة لألحوودا

م وور ق وانو ا حوودا اللوويي

68

موقع للالصول على التشريعات الفرن ية
http://www.Legifrance.gouv.fr.



وزاريف العدل الفرن ية
http://www.justice.gouv.fr
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النظام القانوني لمجلس فض المنازعات
في عقود الفيديك ()FIDC
دراسة تحليلية

إعداد الدكتور :مجال عمران املربوك أغنية
استاذ القانون التجاري املساعد
بكلية القانون ــ جامعة طرابلس
مقدمة :
تعــد هــناعة اإلنشــاءات اهلندســية مــن دضــام جمــاإت اإســتثمار علــى امل ــتوي الــدو والــوطين
حيث تتميز هلب الصناعة الواعديف حبجم املشاريع املنشأيف وما تتطلب من مبالغ مالية طائلة حـدا ومـا تأخـلب
من الزمن إلمكانية هرازها ولتعدد دطرافاـا وتنـوع عقودهـا وتشـابكاا وتعقيـداملا ومـا يرتتـب علـى كـل ذلـك
من نشوب العديـد مـن املنازعـات بـن اطرافاـا وكثـريف املطالبـات العقديـة املتعلقـة سـاو لـلا فقـد سـعى اإحتـاد
الــدو للماندســن اإستشــارين واملعــروف اختصــارا باســم الفيــديك -وهــو اختصــار للالــروف األو مــن
كلم ــة ( -)international Des Ingenious conseils Federationبوض ــع من ـ ـاذج عقدي ــة لتنه ــيم ه ــناعة
التشــييد والبنــاء عرفــت بعقــود الفيــديك والـ تــنهم العديــد مــن العمليــات القانونيــة والفنيــة املتعلقــة بالتشــييد
والبناءو وغالبا ما يكون دطرافاا دوإً دو م س ات عامة دو هي ات عامة ه عالقتاا مع الشركات اإحنبيـة
العاملـة ه جمـال اإلنشـاءات اهلندسـية مثــل بنـاء مشـروعات اجل ـور وال ــكك احلديديـة وهقامـة املطـارات بــل
ههنا تشمل ح اتفاقات نقل التكنولوحيا املرافقة إلقامة هلب املشروعات.
وعلى الرغم من النجاح الكبري اللي حقق نهام الفيديك هإ دن ما ي رق امل تثمرين ه جمال البناء
والتشــييد هــو كيفيــة حــل املنازعــات الكب ـرييف واملتداخلــة واملعقــديف ال ـ تنشــأ عــاديف ه مثــل هــلب املشــروعات
اإلنشــائية العمالقــةو حيــث هن الواقــع العملــي قــد دفــرز العديــد مــن هــلب املنازعــات بــن دربــاب األعمــال مــن
حاــة وبــن املقــاول مــن حاــة دخــرى وال ـ يكــون منش ـ ها عقــدي غالبــا نه ـراً ألمهيــة الوقــت ه مثــل هــلب
اإنشــاءات ولتنــوع آليــات تنفيــلها ولوحــود عناهــر احنبيــة تنفــل هــلب املشــاريع العمالقــة ممــا فــاقم مــن حــديف
النزاعات.
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لــلا ودرءاً لكــل هــلب املاــاوف واحلــد مــن هــلب املنازعــات كــان إزمـاً دن يــتم اســتادام طــرق فًـ ًعالــة
ومقبولــة حلــل اخلالفــات ه هطــار عقــود الفيــديك بعيــداً عــن تعقيــدات القضــاء العــادي دو قضــاء التالكــيم
التجاري وال تأخل وقتاً وحاداً وماإ كثرياً كما هو معلوم للجميعو ومن هنـا ظاـر هىل الوحـود بعـد تطـور
م تمر ومتتابع -جملس فر املنازعات -اللي نهمت دحكام املاديف ( )51من منوذج عقد الفيديك لعام
 0333املعمــول ب ـ حالي ـاً ه كافــة عقــود الفيــديك حملي ـاً ودولي ـاً باعتبــارب الوســيلة األرــح واألســرع ه ح ــل
هشكاإت الفيديك.
وتكمن دمهية هلب الدراسة ه كوهنا تتناول بالدراسة والتالليل املعم دهـم اإلشـكاليات الـ تواحـ
هــناعة اإلنشــاءات اهلندســية دإ وهــي كيفيــة فــر منازعاملــا املعقــديف للغايــةو وهرســاء الطمأنينــة ه نفــوس
دط ـراف عقــد الفيــديك بــأن ديــة نزاعــات حاليــة دو م ــتقبلية ســوف يــتم احتواؤهــا مــن خــالل جملــس فــر
املنازعــاتو األمــر الــلي يــدفع قــدماً دط ـراف عقــد الفيــديك هىل املضــي ه تنفيــل عمليــات ومشــاريع التنميــة
امل تدامة وخصوهاً ه البلدان النامية واألقل منواً واملتعطشة ملثل هلب التنمية.
كمــا دن دراســة النهــام القــانوين جمللــس فــر املنازعــات همنــا يتمتــع بأمهيــة قصــوى وخصوهـاً وحنــن
نتالدرب عن عقد من عقـود التنميـة والـلي ختتلـف فيـ القـوى اإقتصـادية قـويف وضـعفا بـن دطرافـ و ألن مـن
ينف ـ لل مثــل هــلب املشــروعات العمالقــة همنــا هــي جمموعــة مــن الشــركات املتعــدديف اجلن ــيات ه جمــال التشــييد
والبناء وال تنتمي هىل دول خمتلفة علـى درحـة عاليـة مـن التقـدم والقـويف ال ياسـية واإقتصـادية الـ إ ختفـى
على دحد بينمـا ميثـل الطـرف الثـاين ه عقـد الفيـديك هحـدى الـدول الناميـة دو األقـل منـوا والـ تعـد الطـرف
األضـعف ه معادلـة الفيـديك مبـا ينبـ األذهـان هىل مـدى عدالـة وتـوازن احلقـوق واإلتزامـات بـن طـره عقـد
الفيــديك وهــو مــا دعانــا ه ـراحة هىل اختيــار هــلا املوضــوع إليضــاح النهــام القــانوين لفــر منازعــات عقــود
الفيـديك دي مـن خـالل جملـس فــر املنازعـات والـلي ي ـتادف حـل كافــة اإلشـكاليات الـ تعـرتت ســري
املشروعات التنموية على دساس مـن التـوازن العقـدي ه احلقـوق واإلتزامـات بـن طـره الفيـديك الدولـة مـن
حاة وامل تثمر األحنيب من حاة اخرى.
دمــا قصــو هشــكالية دراســتنا فإننــا ومــن خــالل هــلا اجلاــد العلمــي فإننــا ســنالاول هجيــاد احللــول
للعديد من اإلشكاليات القانونية املتعلقة بالنهام القانوين جمللس فر املنازعات من خالل طرح الت اؤإت
األتية:
 ما املقصود مبجلس فر املنازعات ابتداءً وماهي آليات عمل ق
 هــل آليــة تشــكيل اجمللــس وآليــة عمل ـ قــادريف علــى تقــدم احللــول الناحعــة للمنازعــات اإنشــائية
املعقديف واملتداخلةق
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 ما مدى الزامية القرارات الصـادريف عـن جملـس ت ـوية املنازعـاتق ومـا هـي طبيعتاـا القانونيـةق وهـل
توحد ثغرات قانونية ه نهام القانوين ت دى واقعياً و قانونياً لعدم حدوى القـرارات الصـادريف عنـ
دو تفريغاا من حمتواها دهالق
 هــل متــاج النهــام القــانوين جمللــس ت ــوية املنازعــات للتعــديل ه آليــة عمل ـ إلطفــاء الق ـويف امللزمــة
لقرارات ق
 هل يعترب جملس الت وية الوسيلة األرح واألرع لفر نزاعات عقود الفيديكق وما مدى حياديـة
واستقاللية دعضاء اجمللس وما هو احلل إلشكالية تشتت دراء دعضاء اجمللس ثالثي التشكيلق
تعــد هــلب الت ــاؤإت املامــة للغايــة مــدار دراســتنا وحتليلنــا املعم ـ ه هــلب الدراســة إلمكانيــة هجيــاد
اإحابــات الشــافية والوافيــة حلــل كافــة هــلب اإلشــكاليات القانونيــة متبعــن ه ذلــك دســلوبا مناجي ـاً وعلمي ـاً
حتليلياً قائما على حتليل كافة النصـو القانونيـة املنهمـة لعمـل اجمللـس وآليـات اختـاذ قـرارب الـوارديف ه منـوذج
ل
عقــد الفيــديك لعــام  0333باعتبــارب الصــيغة الناائيــة املعمــول ســا حالي ـاً مــع حماولــة املقارنــة واملوازنــة ح ــب
مقتضـي احلــال مـع منــوذج عقـد الفيــديك الـلي كــان سـائدا قبــل األليـة احلديثــة والـلي يعتمــد علـى املانــدس
اإستشاري حكماً وخصماً موضالن من خالل الفام العمي لألحكام القانونيـة الـ بـن ايـدينا لوحاـات
النهر الفقاية املقارنة حيال كلتا اإليتن القدمية واحلديثة مع بيان وحاة النهر الفقاية املقيًمـة لعمـل جملـس
فر املنازعات وبيان وحاة نهرنا اخلاهة حيال كافة هلب امل ائل.
هلا وتشمل هلب الدراسة من حيث نطاقاا منوذج دحكام عقـد الفيـديك لعـام 0333مو املعمـول بـ
حاليا واللي ميثل الصيغة الناائية املقدمة من اإحتاد الدو للماندسن اإستشارين باإلضافة ه بيان آراء
الفق املقارن كما سب بيان .
وممــا تقــدم فإننــا ســنقوم بتنــاول موضــوع النهــام القــانوين جمللــس فــر منازعــات الفيــديك مــن خــالل
تق ــيم هــلب الدراســة هىل ثالثــة مباحــث نتنــاول ه املبالــث األول مناــا املقصــود مبجلــس فــر املنازعــات ه
هطار عقود الفيديك ودمـا املبالـث الثـاين فإننـا سناصصـ لدراسـة آليـة عمـل اجمللـس وكيفيـة ههـدار قرارتـ و
هلا ونتناول ه املبالث الثالث التقييم الفقاي واخلا جمللس فر املنازعات.
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المبحث األول
المقصود بمجلس فض المنازعات
تتطلب منا دراسة النهام القانوين جمللس فر منازعات عقود الفيـديك دن نوضـح ابتـداءً املقصـود
مبجلس فر املنازعات من خالل بيان نشأت وذلك ه (املطلب األول) مث التعريفات ال دلضيفت علي ه
(املطلب الثاين) حيث هن احلديث ه كل هلب امل ائل همنا مهى بأمهية كبرييف ألن ميثـل حجـر اإسـاس ه
دي من الت اؤإت املطروحة مـا نتنـاول بعمـ كبـري
هشكاليات هلب الدراسة حيث إ ميكننا اإلحابة عن ًّ
وإديف هــلا اجمللــس وتعريفـ و وهــو مــا دعانــا حقيقيــة للالــديث عــن املقصــود مبجلــس فــر املنازعــات باعتبــارب
اللبنــة األوىل ه النهــام القــانوين هلــلا اجمللــسو هــلا ونتطــرق ه (املطلــب الثالــث) للالــديث عــن آليــة فــر
املنازعات ال كانت سائديف فيما قبل األلية احلديثة .

ا لب األول
ا ذور الت رخيية ولس و ا ن ع
سنالاول من خالل هلا املطلب هلقاء الضوء على التطـور التـارخيي لنشـأيف عقـد الفيـديك حيـث دنـ
مــر بالعديــد مــن احملــاوإت اجلــاديف لصــياغت ه دن توحــت هــلب اجلاــود بالوهــول ه الصــيغة املعمــول ســا
حاليـاًو لــلا نــود اإلشــاريف هىل دن مصــطلح فيــديك ( )FIDCاملتــداول علـى نطــاق واســع حمليــا ودوليـاً همنــا هــو
اختص ـ ــار للكلم ـ ــة الفرن ـ ــية ()conseils Ingenious international Des Federationو وال ـ ـ يقص ـ ــد س ـ ــا
اإحتاد الدو للماندسن اإستشارين حيث ت تأسيس هلا اإحتاد عام  0309مـن خـالل امل ـامهة اجلـاديف
لكـ ــل مـ ــن اجلمعيـ ــة الفرن ـ ــية للماندسـ ــن اإستشـ ــارين املعروفـ ــة اختصـ ــارا ()CICFو واجلمعيـ ــة البلجيكيـ ــة
للماندس ــن اإستش ــارين املعروف ــة اختص ــاراً ب ( )CICBواجلمعي ــة ال وي ـ ـرية للماندس ــن اإستش ــارين
املعروفة اختصاراً ب ()ASICو واللي يعود هلم قصـب ال ـب ه الـدعويف هىل عقـد دول مـ متر يضـم جمموعـة
من املاندسن اإستشارين ه مدينة (حنت) البلجيكية ه عام 0309مو مث عقـد املـ متر الثـاين للفيـديك ه
سوي ـرا ه مدينــة (بــرين) وذلــك ملناقشــة تشــكيل احتــاد دو يضــم كافــة املاندســن اإستشــارين ه كافــة
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دول الع ــا ال ــلي ض ــم ( )23ماندسـ ـاً استش ــارياً م ــن ع ــديف دول خمتلف ــة ودس ــفر ع ــن قي ــام اإحت ــاد ال ــدو
(.)1
للماندسن اإستشارين ()FIDC
وجتــدر اإلشــاريف ه هــلا املقــام هىل دن بريطانيــا تنضــم هىل احتــاد الفيــديك هإ ه عــام 0393مو دمــا
الوإيات املتالديف األمريكية فقد انضمت هىل اإحتاد الدو للماندسن اإستشارين ه عام  0322مو كمـا
دن هنــا جمموع ــة مــن ال ــدول العربي ــة قــد حهي ــت بعضــوية اإحت ــاد ال ــدو للماندســن اإستش ــارين وه ــي
مجاوريـة مصــر العربيـة واململكــة العربيــة ال ـعودية ومجاوريــة تـونس واململكــة املغربيــةو هـلا وقــد ت اهــدار اول
هيغة من مناذج عقود الفيديك ه عام  0327وامل مى بالكتاب اإمحر ن بة هىل لون الغالف اللي يضم
وقد حاء منهما لعقود املقاوإت اهلندسية املدنية ومث توالت العديد من اإهدارات املاتلفة للفيديك والـ
كانت تأيت مط موريف ومعدلة للعديد من اإحكام القانونية الوارديف ه مناذج الفيديك القدمية مما ادى هىل زياديف
التوعي ــة واإقب ــال عل ــى اعتم ــاد نه ــام في ــديك ليك ــون نهامـ ـاً فري ــداً و مرحب ــا بـ ـ ه كاف ــة دوس ــاط ه ــناعة
اإنشاءات اهلندسية العاملية(.)2
ويادف نهام فيـديك ابتـداء هىل حماولـة جتميـع حاـود كافـة املاندسـن اإستشـارين حـول العـا ه
تشــكيل م س ــي موحــد معــين مبعرفــة مشــاكلام وتــوفري احلمايــة القانونيــة هلــم وبــلل اجلاــود لصــقل خ ـرباملم
العملية ودعم ف ة املاندسن اإستشارين علـى امل ـتوى احمللـي والـدو وتـوفري مناخـاً آمنـاً لقيـامام مباـامام
اإلشرافية على دكمل وح و ذلك كل كان هدفا للفيديك عند تأس ي هإ دن هـلب املبـادل واألهـداف قـد
ـوقر
تطــورت وتغـ مريت لــدعم كــل املاندســن اإستشــارين ه كافــة دول العــا ودن يكــون هلــم متثيـ ٌـل قانونيـاً مـ ل
علــى امل ــتوي احمللــي والــدو ودعــم هــناعة اإلنشــاءات اهلندســية اإستشــارية حنــو األداء األفضــل واإمتثــال
مليثــاق شــرف لكافــة دعضــاء الفيــديك وهــو مــا ت اعتمــادب فعليــا ه مـ متر بكــن املنعقــد عــام 5112مو حيــث
قامت اجلمعية العامة لالحتاد الدو للماندسن اإستشارين باعتماد هلب األهـداف والـرؤى لتكـون ميثـاق

 -1ملزيد من التفصيل انهرو حممد ابراهيم بداحو عقود املقاوإت الدولية اإسس القانونية لصياغة عقود املقاوإت الدولية ضمن
مع ــايري عق ــود ()FIDCو دار الثقاف ــةو عم ــانو اإردنو ط0و 5107و  55وم ــا بع ــدهاو ال ــدليل ال ــدو لعق ــود الفي ــديكو
منشورات اإحتاد الدو للماندسن اإستشارين ()FIDCو ترمجة داؤود خلفو عمانو ط0و 5102و  01وما بعدها.
 -2ملزيـد مــن التفصــيل انهــرو عصــام عبــدالفتاح – عقــود الفيــديك ملقــاوإت واعمــال اهلندســية املدنيــة ووســائل فــر منازعاملــاو
دار اجلامعة اجلديديفو اإسكندريةو ط 0و 5106و  05وما بعدهاو حممد تقي الدينو الفيديك اإحتاد الدو للماندسن
واإستشــارينو حبــث مقــدم هىل مـ متر التالكــيم التجــاري الــدو و مركــز القــاهريف اإقليمــي للتالكــيم التجــاري الــدو و القــاهريفو
5105و  05وما بعدها.
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شــرف يشــجع عمــل املاندســن اإستشــارين وجيعلاــم دكثــر قبــوإً ومصــداقية كمش ـرفن وحكمــاء ه حــل
هشكاإت العمل اهلندسي اإستشاري(.)1
كما دن نهام الفيديك يقوم باإلشراف على كافة عقود املقاوإت الدولية مبجال اهلندسة اإلنشائية
وهعــداد منــاذج العقــود املتعلقــة بصــناعة البنــاء والتشــييد س ـواء دعمــال اهلندســة اإلنشــائية دو دعمــال الكاربــاء
وامليكانيكــا وسـواء كانــت عقــود الدفعــة األو دو عقــود املقاي ــة بالوحـديف دو عقــود ت ــليم املفتــاح ه هطــار
عقود منوذحية ت هعدادها بعناية واهتمام ومشاركة كبرييف من قبل كبار املاندسن اإستشارين اللين وضعوا
من خالهلا كافة خرباملم وجتارسم العلمية والعملية ه جمال املقاوإت اهلندسية اإنشائية(.)2
لــلا حــاءت هــيغة عقــود الفيــديك علــى درحـة مــن التمييــز واملرونــة ه تنفيــل املشــاريع العمالقــة وممــا
دعـم ثقــة املتعـاملن ســا سـواء دربــاب األعمـال دم املقــاولن الـدولين علــى حـد سـواء ألهنـا تشــكل ه حمتواهــا
ومضموهنا نهاماً موحداً وشامال ومتكامالً ومتوازنـاً مـن األحكـام القانونيـة الرهـينة والـ كانـت بـادل ذي
بــدء همنــا ختــول املانــدس اإستشــاري دوراً فاهــال وحامس ـاً ه اإلش ـراف علــى تنفيــل هــلب العقــود الدوليــة بــل
وحكماً ه النزاعات املاتلفة ال كانت عاديف ما تثور بن اطراف عقد الفيديك وهو ما كـان سـائداً قـدميا
هإ دن ومع هدور الصيغة احلديثة لعقد الفيديك الصادريف ه العام  0333فقـد ت التوهـل هىل اقامـة جملـس
خمــتص بت ــوية منازعــات عقــود الفيــديك بعيــداً عــن تف ـمرد وت ــل املانــدس اإستشــاري حيــث يكــون هــلا
اجمللس مشكال من عضو واحد دو تشكيل ثالثي وذلك ح ب قيمة النزاع املطروح .
وجتدر اإلشاريف هىل دن اإحتاد الدو للماندسن اإستشارين ( )FiDCقـد قـام منـ لل نشـأت بإهـدار
العديــد مــن منــاذج عقــود الفيــديك وذلــك حب ــب اجملــال اإنشــائي املـراد تنهيمـ حيــث مسيــت هــلب النمــاذج
بأمساء نابعة من الوان املغلفات ال احتوملاو فمناا الكتاب األمحر اللي هدرت الن ـاة األخـرييف منـ عـام
0333مو والكتاب الربتقا اللي هدرت الن اة اإوىل من عام 0332م والكتاب األخضر الـلي هـدرت
الن اة األوىل عن عام  0369والكتاب الفضي واألبير واللي هدرت الن خ اإوىل مناما عام 0331م.
وذلك وفقاً للت ل ل الزمين لنشأيف عقود الفيديك ووفقا لنوع عقد املقاولة املزمع تنفيلب فمناا ماهو
متعل بعقد البناء والتشييدو ومناا ما هو متعل باألعمال املكانيكية والكاربائية ودعمال الرتكيب والتجايز
ه املوقع ومناا ما ينهم العالقة التعاقدية بن املقاول ورب العمل واملاندس اإستشاري الـلي يشـرف علـى
 -1انهرو عصام عبدالفتاحو املرحع ال اب و  09وما بعدها.
 -2حممــد ســعد خليفــةو عقــد اإستشــاريف اهلندســية ه جمــال التشــييد والبنــاءو دراســة حتليليـة لعقــود الفيــديكو دار الناضــة العربيــةو
القاهريفو ط0و 5109و 22-27و عصام الباجيو عقود الفيديك واثرها على التزامات املاندس واملقاول ورب العملو دار
اجلامعة اجلديديفو اإسكندريةو ط0و 5102و  59وما بعدها.
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ـين بعقـد التصـميم والتشــييد وت ـليم املفتـاح ومناـا مــا هـو متعلـ بعقـود املشــروعات
العقـدو ومناـا مـا هــو مع ي
الصغرى سـواء ح ـب مـديف تنفيـلها دم ح ـب قيمتاـا املاليـةو وقـد آثرنـا جمـرد تعـداد وذكـر هـلب األنـواع مـن
من ــاذج عق ــود الفي ــديك دون تفص ــيل كب ــري وذل ــك اس ــتجابة إلش ــكالية دراس ــتنا ال ـ تتعل ـ مبجل ــس ت ــوية
منازعات الفيديك وفقا لنموذج عقد الفيديك لعام 0333مو ما يفرت علينا عدم التوسع او اإطنـاب فيمـا
سواب هإ فيما ذكر على سبيل التوط ة لإلملام القانوين مبوضوع الدراسة.
وكمــا جيــب التنوي ـ هىل دن جملــس ت ــوية منازعــات الفيــديك همنــا ترحــع حــلورب التارخييــة ه دواخــر
ال ــتينات وذلــك ه الوإيــات املتالــديف األمريكيــةو ه مرحلــة هقامــة البنيــة األساســية لــبعر الوإيــات ببنــاء
حمطــات الكاربــاء واملــاء وش ـ األنفــاق والطــرق وبنــاء اجل ــور وال ــدودو األمــر الــلى تطلــب هقامــة جملــس
معين بالنهر ه املنازعات ال قد تنشأ دثناء هقامة سد واشنطن احلدوديو هلا املشروع العمالقو
استشاري ي
مث وه تطور إح ت هنشاء ما يعـرف مبجلـس مراحعـة النزاعـات دثنـاء بنـاء نفـ ايزهنـاور ه وإيـة كولـورادو
ب ــبب العديــد مــن النزاعــات القانونيــة والفنيــة الـ واكبــت هقامــة هــلا املشــروعو مث وه فـرتيف حديثــة ن ــبيا ت
هنش ــاء املنهم ــة األمريكي ــة للتالك ــيم ه ع ــام 0339مو الـ ـ ش ــكلت فريقـ ـاً مكون ـاً م ــن خنب ــة م ــن املاندس ــن
اإستشــارين واحملــامن يبلــغ عــددهم ( )22لغــرت هقامــة دراســة م تفيضــة وتصــوراً متكــامال وشــامالً ألفضــل
الوسائل ال ميكن اللجوء هلياا لفر منازعات اإلنشاءات اهلندسية وعقود املقاوإت الدولية وقد ت هعداد
هــلب الدراســة وت ــليماا عــام 0332مو حيــث درســلت ن ــاة مناــا لقرابــة ( )3111مــن املاتصــن ه اجملــال
القانوين واهلندسي وهىل دعضاء املنهمة األمريكية للتالكيم ودعضاء اللجنة الوطنية لفر النزاعـات اهلندسـية
سدف تقييم هلب الدراسة وهبداء مالحهاملم ومقرتحاملم ه حدوى هلب الدراسةو وه نوفمرب عام 0332مو
وردت كافة املالحهات والتعديالت الالزمة على آلية فر املنازعات ه عقود املقاوإت الدولية وت اعتماد
هــلا التقريــر مــن قبــل املنهمــة األمريكيــة للتالكــيم بعــد اســتكمال التعــديالت املشــار هلياــا وقــد إقــت هــلب
اآللية اإستال ان والقبول ه جمال مقاوإت التشييد والبناء قام الفيـديك بتبنياـا لتمثـل النـوايف األوىل جمللـس
فــر املنازعــات ه نهــام الفيــديك حيــث اعتمــدت ه حــل نزاعــات عقــود التصــميم والتشــييد وعقــد ت ــليم
املفتــاح مث ســاد انتشــار هــلب اآلليــة وت اعتمادهــا مــن البنــك الــدو للبنــاء والتعمــري ضــمن عقــودب النموذحيــة
(.)1
للعطاءات الصادريف ه يناير  0332حمدداً عدد األعضاء وفقا لقيمة النزاع املطروح

 -1ملزيد من التفصيل انهرو رحبي عارفو جملس فر املنازعات ه عقـود الفيـديكو حبـث منشـور ه جملـة املانـد القـانوينو ع5و
5109و 551و ماــا اشــقر عبــداهللو مــدى كفايــة التنهــيم القــانوين جمللــس فــر املنازعــات ه عقــد الفيــديك اإمحــرو رســالة
ماح تريو حامعة الشرق األوس و 5102و  51وما بعدها.
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ا لب الث ع
ةعريف جملس و ا ن ع
هنا حاـود بلـللت إلجيـاد تعريـف جمللـس ت ـوية املنازعـات ه عقـود الفيـديك حيـث حـاول حانـب
واســع مــن الفق ـ القــانوين هجيــاد تعريفــا حامع ـاً مانع ـاً هلــلا النهــام الفريــد وامل مميــز مــن انهمــة فــر املنازعــات
وخصوهاً بعد اإنتشار الواسع هللب اآللية وتبنياا من قبل كافة دطراف عقود املقاوإت الدولية بل من قبل
العديــد مــن امل س ــات الدوليــة املعنيــة بعقــود اإلنشــاءات اهلندســية الدوليــةو هــلا باإلضــافة هىل اعتمــاد هــلب
اآلليــة مــن قبــل العديــد مــن دول العــا املتقــدم منـ والنــامي علــى حــد سـواء حيــث باتــت هــلب اآلليــة إ غــين
عناا حلل هشكاليات عقود الفيديك واسعة اإنتشارو للا فقد ت تعريف جملس ت وية املنازعات بأن " :ددايف
لفــر املنازعــات ه املوقــع يضــم همــا شاصـاً واحــداً دو ثالثــة دشــاا دو اكثــر ح ــب تعقيــد املشــروع مــن
دناس م تقلن وحيادين من ذوي اإختصا والكفاءيف اللين يتم اختبارهم من قبل طره العقد"(. )1
كمــا ت تعريف ـ بأن ـ " :هي ــة مــن امل تشــارين مــن ذوي اخل ـربيف غــري املتالي ـزين وامل ــتقلن واملــزودين
بوثــائ العقــد واملاططــات واملواهــفات واملطًلعــن علــى تطــور وتقــدم العمــل باملشــروع مــن خــالل الزيــارات
(.)2
امليدانية الدورية للموقع واملعينن قبل البداية ه تنفيل العقد"
هلا وقد عرف آخر بأن " :جمموعة مـن اخلـرباء امل ـتقلن احملايـدين ت اختيـارهم مـن قبـل طـره العقـد
(.)3
ليطلعوا باستمرار على سري العمل ه املنشأيف وحل املنازعات حلهة نشوؤها"
كما لعرف بأن " :هي ة تتكون من شاص دو جمموعة مـن اإشـاا احملايـدين تتـوافر فـيام النزاهـة
واإســتقاللية واملوضــوعية والكفــاءيف الفنيــة والقانونيــة ه موضــوع النـزاع الــلي ينشــأ بــن دطـراف عقــد املقاولــة
ويتم احالة هلا النزاع للبت في خالل مديف معقولة بقرار ملزم ما يعرتت الطرفان دو احدمها علي "(.)4
يتضح للباحث من خالل مجموعة التعايفات ال دضفيت على جملس ت وية املنازعات ه هطار

نهـام فيـديك بأهنـا ه جمملاــا همنـا تناـل مـن معــن واحـد حيـث ههنــا ركـزت علـى كـون اجمللــس همنـا ميثـل هي ــة

 -1حممد سعيد فتالةو جملس فر املنازعاتو عقد الفيديك النموذحي و جملة املاندس القانوينو ع0و  5109و .7
 -2زيــد عبــدالعزيز ال ــالي و التالكــيم ه املنازعــات اهلندســية و رســالة ماح ــتريو حامعــة نــايف العربيــة للعلــوم اإمنيــةو الريــاتو
5102و .72
 -3ماـا اشــقر عبــداهللو مــدى كفايــة التنهـيم القــانوين جمللــس فــر املنازعــات ه عقـد الفيــديك األمحــرو رســالة ماح ــتريو حامعــة
الشرق األوس و 5105م و .51
 -4رحبي عارفو املرحع ال اب و .550
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خمتصة ه الفصل ه املنازعات واإلشكاإت ال تنشأ عند تنفيل عقد املقاولـة الـدو دي دن املقصـود هـو
هجياد حل ناحع للاالف الناشب بـن طـره عقـد الفيـديك املقـاول مـن حاـة ورب العمـل مـن حاـة دخـرى
بشــان ديــا مــن تفاهــيل عقــد البنــاء والتشــييد وه ديــة مرحلــة مــن مراحلـ وذلــك لـردب الصــدع بــن األطـراف
املتااهمة حيث يتكون هلا اجمللس من شاص واحد دو ثالثـة اشـاا ممـن تتـوافر فـيام الكفـاءيف واخلـربيف
واملصداقية واملوضوعية والفام العمي جلوهر اإلشكال القائمو بعد قيامام باجلوإت امليدانية داخل املشروع
للوقـوف علــى دهــل النـزاع ويــتم اختيـارهم مــن قبــل األطـراف املتااهــمة ابتـداءاًو وهــو مــا يفاــم هـراحة مــن
مجلة التعريفات ال دوردها الفق والـ وهن كـان الباحـث ي يـدها همجـاإً هإ دن هـلب التعريفـات الفقايـة قـد
حاءت قاهريف عن همجال العديد من امل ائل اجلوهرية ال يت م سا جملس ت وية املنازعات حيث دن اهلي ة
املاتص ــة ه نه ــر الن ـزاع -م يين وجَ يية نظ ييا الباح ييث -جي ــب دن تض ــم خ ـرباء خمتص ــن ه اجمل ــال احملاس ــيب

واهلندســي باإلضــافة هىل اجملــال القــانوينو كمــا دن عــدد دعضــاء اجمللــس جيــب دن يتالــدد ه ضــوء قيمــة النـزاع
املطــروحو كمــا يشــرتط دن يكــون عــدد دعضــاء اجمللــس واحــدا دو ثالثــة دي دن يكــون العــدد فرديـاًأل ألن مــن
التعريف ــات ال ــابقة م ــن ذه ــب هىل الق ــول ثالث ــة اش ــاا دو اكث ــرو والواق ــع اجل ــاري ب ـ عم ــال ه ــو ب ــثالرب
دشاا فق منعاً لت اوي األهوات اجلوزية مما يلعرقل ههدار القرارو كما دن هحالة النزاع هىل جملـس فـر
املنازعات جيب دن يكون خطياً مما ي توحب اإلشاريف هىل ذلك ه هلب التعريفات املشار هلياا آنفاً.
لذا فْن الباحث يُعاف مجل تسوية المنازعات بأنه" :هي ة خمتصة مبوحب احكـام منـوذج عقـد
الفيديك املعمول ب فرتيف نش النزاع بنهر كافة املنازعات املتعلقة بتنفيل عقد الفيديك والناش ة بـن املقـاول
ورب العمل وتكون من متاصـص ه اجملـال القـانوين والفـين واحملاسـيب اهلندسـي مـن شـاص واحـد دو ثالثـة
اشاا حب ب قيمة النزاع املطروح يتميزون باحليادية واإستقاللية والنزاهة ه نهرهم للنزاع ويتم اختيارهم
مــن قبــل اط ـراف الن ـزاع مبوافقــة خطيــة قبــل البــدء ه تنفيــل عقــد الفيــديك"و وبــللك نكــون قــد احتاــدنا ىف
همجـال كافــة ال ــمات الـ يتميــز ســا جملـس فــر املنازعــات ه حماولـة منــا إلجيــاد تفصـيالً حامعـاً مانعـاً هلــلا
النهام الفريد واملتميز من دنهمة فر املنازعات.

ا لب الث لث
آلية و ان ع الفياي

يم بل ع

0333

هن اإلملام الشامل والواه بإشكالية هلب الدراسة يتطلب منا وقبل احلديث عـن آليـة فـر املنازعـات
املعمول سـا حاليـا -دن نتنـاول بالدراسـة والتالليـل القـانوين املتـوازن لاليـة القدميـة ال ـائديف قبـل عـام 0333وال وان كان يعد معمول سا هإ دننا ارتأينا تناوهلا بشيء من اإجياز غري املاـل للوقـوف علـى امل ـاول
القانونيــة ال ـ دعــت اإحتــاد العــام للماندســن اإستشــارين الــدولين هىل العــدول عناــا وال ـ وإشــك عنــد
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دراســتاا يتبــن لنــا مــدي دمهيــة وفاعليــة األليــة القانونيــة اجلديــديف املتمثل ـة ه جملــس فــر املنازعــات ه عقــود
الفيديك واملعمول سا ألول مريف عام 0333مو وهلا ي دي وإشك هىل عموم الفائـديف القانونيـة ويوضـح لكـل
مضطلع باجملال القانوين مناجية الدراسة املوازنة ومدي امهيتاا القانونية ودورها ه هثراء الفكر القانوين واثراء
املكتبــة القانونيــة ال ـ تفتقــر وإشــك ملثــل هــلب الدراســات املامــة -مــن وحاــة نهــر الباحــث -كمــا هننــا إ
ن تطيع بأي حال من األحوال دن نقف على مدى فاعلية ودمهية اآللية احلديثة لفر املنازعات ما ندرس
اآلليــة القدميــة للتعــرف علــي ســلبياملا وعيوســا ال ـ حعلــت مناــا غــري مواكبــة للتطــورات اجلاريــة علــى س ـاحة
الصناعة واإنشاءات اهلندسية الدولية وال كانت سبباً ه عزوف األطراف املتنازعة عناا.
للا فـإن اإليـة القدميـة الـ كانـت سـائديف عـام 0327م همنـا تقـوم علـى فكـريف م داهـا هعطـاء املانـدس
واإستشاري سلطة الفصل ه كافة النزاعات ال تنشأ بن رب العمل واملقاول دثناء تنفيل عقد الفيديكو
وهـو مــا نصـت عليـ املـاديف ( )76مــن الشـروط العامــة والـ حــاء فياـا "هذا نشــأ نـزاع ديـاً كـان نوعـ بــن رب
العمل واملقاول مرتب بالعقد دو ناشئ عن دو مرتب دو ناشئ عن تنفيل األعمال دو بعد متامااو سواء قبل
دو بعــد دي هنكــار دو دي هــوريف دخــرى إلهنــاء العقــدو مبــا ه ذلــك دي ن ـزاع متعل ـ ب ـردي دو دمــر دو ق ـرار دو
شــاهديف دو تقيــيم مــن قبــل املانــدس فيجــب هحالــة موضــوع النـزاع هىل املانــدس كتابــة مــع هرســال ن ــاة هىل
الطرف األخر  .....ويتعن دن يشار ه كتـاب اإلحالـة هىل دن تلـك اإلحالـة متـت هعمـاإ هلـلب املـاديف علـى
دن خيطر املاندس رب العمل واملقاول بقرارب ه مديف إ جتاوز ( )29يوما تالية لت لم اإلحالةو ويتعن علي
دن يشري ه هلا القرار هىل دن اختل هعماإ هللب املاديف .).....
من خالل هذه المادة يتضح لنا أن آل ية فيض منازعيات عقـود الفيـديك الـ كانـت سـائديف قبـل

عام  0333كانت تقوم دساسا على هعطاء املاندس اإستشاري دور احلكم اللي يفصل ه النزاع ه كافـة
امل ــائل حم ــل اخل ــالف ب ــن ط ــره عق ــد الفي ــديكو حي ــث ي ــتم هحال ــة ه ــلا اخل ــالف الناش ــب هىل املان ــدس
اإستشاري بشكل مكتوب وترسـل ن ـاة مـن اإلحالـة هىل الطـرف الثـاين املعـين بـاخلالف ويشـرتط ه هـلب
اإلحال ــة ك ــللك دن يش ــار فيا ــا هىل دهن ــا تطبيقـ ـاً ل ــنص امل ــاديف ( )76ب ــل دن القـ ـرار ال ــلي يص ــدرب املان ــدس
اإستشاري جيب دن يكون م تنداً ألحكام هلب املاديف.
كما يلزم املاندس اإستشاري وفقا لنص املاديف ( )76من قائمة الشروط العامة فيديك املشار هلياـا
دنف ـاً دن يصــدر ق ـرارب الناــائي ه موضــوع الن ـزاع خــالل مــديف ( )29يوم ـاً حتت ــب ابتــداءاَ مــن تــاريخ اســتالم
اإلحالة وبللك إ م لطره النزاع سواء دكان املقاول دو رب العمل دن يلجأ ديا مناا هىل فضـاء التالكـيم
التجاري دو القضاء العادي هإ ه حالة رفـر دحـد الطـرفن دو كالمهـا لقـرار املانـدس اإستشـاري دو عـدم
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هدور هلا القرار خالل املـديف القانونيـة احملـدديف فانـا مـ ألي طـرف ه اخلصـومة دن يلجـأ هىل التالكـيم دو
القضاء العادي(.)1
هــلا وقــد ثــار حــدل فقاــي واســع حــول حتديــد الطبيعــة القانونيــة إختصــا املانــدس اإستشــاري
بفــر منازعــات عقــود الفيــديك وهن كــان ال ــائد بــأن املانــدس اإستشــاري مبثابــة حمكم ـاً دو شــب حمكــم
باعتبــارب يقــوم دثنــاء نهــرب ملوضــوع النـزاع باإســتماع لــدفاع طــره اخلــالف بنــاء علــى طلــب دحــدهم كمــا دنـ
يقوم بالتالقي ه الوقائع املعروضة ويضفي علياا التكييف والوهف القانوين املناسبو بل هن يلهب ح
هىل تف ري بعر بنود العقد كما دن ميلك سلطة ههدار قرار هنائي ه موضوع النزاع املطروح.
هإ دن هــلا امل ــلك ه حتديــد الطبيعــة القانونيــة إختصــا املانــدس اإستشــاري يلقــى التأييــد
الكاه ه الفق القانوين اللي انربى لتوحي ساام النقـد هىل هـلا امل ـلك و يعـرتف للمانـدس اإستشـاري
بكون ـ حمكــم اســتناداً هىل دن املانــدس اإستشــاري ودثنــاء نهــرب للن ـزاع إ يقــوم باتبــاع اإلح ـراءات القانونيــة
املعروفة ه اخلصـومة التالكيميـةو حيـث إ يوحـد تبـادل ملـلكرات الـدفاع وإ للطلبـات العارضـةو كمـا دنـ إ
يوحد هلزاماً قانونيا على املاندس اإستشاري بإهدار قرارب ه املوضوعو هلا باإلضافة هىل عـدم هلزاميـة هـلا
الق ـرار بالن ــبة لطــره اخلــالف اللــلين بإمكــاهنم رفض ـ وعــدم اإعتــداد ب ـ و بينمــا احلكــم التالكيمــي يكــون
واحب النفاذ كاحلكم القضائي متاماًو كما دن املاندس اإستشاري ومن ضمن سلطات دن يبت ه دي من
القـرارات الـ كـان قـد دهـدرها سـابقا دثنـاء نهـر النـزاع ودن يفصـل فياـا وهـو مـا يتنـاىف مـع حياديـة املالكـم
ل
دمر مرفوت قانونا(.)2
ألن وسلب الصفة همنا يكون حكماً وخصماً ه نفس الوقت ذات هو ٌ
كما دن ومـن مكـامن الضـعف ه آليـة فـر املنازعـات عـام  0327هـو وحـود عـدم الرضـى عـن دور
املاندس اإستشاري والتشكيك الدائم ه مدى حياديت ومصداقيت وموضوعيت ه نهر النزاعو ألنـ وبكـل
ب ـاطة همنـا هـو تـابع لـرب العمـل ومـرتب بـ بعالقـة تبعيـة حيـث يتقاضـى دحـرب مـن رب العمـل اإمـر الــلي

 -1ملزيــد مــن التفصــيل حــول هــلا املوضــوع انهــرو حممــد ال ــاداتو اليــات ت ــوية املنازعــات ه عقــود الفيــديكو دراســة ه ضــوء
قواعد اإحتاد الدو للماندسن اإستشارينو حبث مقدم اىل امل متر الثامن عشر لعقود التشـييد والبنـاء بـن القواعـد القانونيـة
التقليديــة والــنهم القانونيــة امل ــتالدثةو 5102مو  659ومــا بعــدهاو مشــاعل عبــدالعزيز اهلــاحري و اثــر ظاــور جملــس فــر
املنازعات على اضمالالل الدور شب التالكيمي للماندس اإستشاري ه عقـود الفيـديكو حبـث مقـدم ه مـ متر دور القطـاع
اخلا ه التنمية واإبعاد القانونيةو املنعقديف ه حامعة الكويتو ه الفرتيف من  /3/2مارسو 5102و  05وما بعدها.
 -2ملزيد مـن التفصـيل حـول هـلب اآلراء انهـرو حممـد ال ـاداتو املرحـع ال ـاب و  656ومـا بعـدهاو عصـام عبـدالفتاحو املرحـع
22
ال ـاب و  926ومــا بعــدهاو حممــد عبداجمليــد امساعيـلو عقــود اإشــغال الدوليــةو دار الناضــة العربيــةو ط0و 5109و
وما بعدها.
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يتنــاىف نزاهــة وحيــاد املانــدس اإستشــاري املاــول بفــر منازعــات عقــود الفيــديكو ومــن مث فــإن املانــدس
اإستشاري ه حقيقة األمر إ يعد كون جمرد شاصا ماول فر اخلالف بشـكل ودي إ يرقـى هىل كونـ
حمكما وإ ح دشب باحملكم ألن فكريف اللجوء هلي ابتداء همنا رد دساساا ه بنود عقد الفيديك ال تنص
علــى ضــروريف اللجــوء هىل املانــدس اإستشــاري قبــل همكانيــة اللجــوء هىل قضــاء التالكــيم وهإ فقــد التالكــيم
(.)1
دحد شروط الشكلية
وهو ما أكد عل ه حكم المحكمة العل ا اإلنجل زيية( )2ه عـام  0379والـ رفضـت هضـفاء هـفة

احملكــم دو شــب احملكــم علــى دور املانــدس اإستشــاري ودعطــت احل ـ للعميــل بطلــب التعــوير عــن دخطــاء
املاندس اإستشـاري املانيـة حيـث قـررت بأنـ " :هذا كـان املانـدس لـ مبقتضـى العقـد سـلطة ههـدار قـرارات
بنـاء علــى رديـ الشاصـيو وه هــلب احلالــة فإنـ يتعــن عليـ دن يعمـل وفقــا ملقتضــيات العدالـة جتــاب اآلخـرين
بصفة خاهة املقاول وذلك إ جيعل حمكما وإ شب حمكم".
هلا وجتدر اإلشاريف هىل دن هنا مواقفاً متباينة للغاية حيال تقييم دور املاندس اإستشاري ه فر
منازعات الفيديك وذلك دن التشريعات ذات املصدر اإرلودمريكي تضفي على املاندس اإستشاري هف
ش ــب احملك ــم ه موض ــوع الن ـزاع باعتب ــارب ش ــاص يتمت ــع ق ـربيف واس ــعة وختص ــص دقي ـ ه جم ــال اإلنش ــاءات
اهلندسية ختولـ القيـام سـلا الـدور وجتعلـ حمايـداً وم ـتقالً ويضـفي علـى قـرارب الصـفة القانونيـةو بينمـا رـد دن
التشـريعات ذات املصــدر الالتيـين إ تعــرتف للمانـدس اإستشــاري بــدور احملكـم وإ شــب احملكـم ألنـ دائمــا
ي تمد هفت ه الفصل من النزاع مبوحب احكام عقد الفيديك نص املاديف ( )67وهو جمرد متطلب شكلي
إزم إمكانية اللجوء هىل قضاء التالكيمو ومن مث إ تعدو حاودب هإ حماولة ودية حلل النزاع يتم بناء علـى
(.)3
طلب دحد دطراف النزاع
أمييا بْصييو

رأي الباحييث ح ييال آل يية فييض المنازعييات لعييام  1987والقائمــة علــى نــص املــاديف

( )76من الشروط العامة للفيديك فإننا نرى بأن هعطـاء املانـدس اإستشـاري سـلطة ههـدار القـرار الفاهـل
ه النـ ـزاع ب ــن املق ــاول ورب العم ــل يع ــد م ــلكال غ ــري موفـ ـ م ــن الناحي ــة القانوني ــةو وذل ــك ألن املان ــدس
اإستشــاري همنــا يفتقــد هىل دهــم هــفة ختــول لـ الفصــل ه النـزاع دإ وهــي اإســتقاللية واحلياديــة ألنـ مـرتب
بعالقة تبعية برب العمل بل دن يتقاضى دحرب من فكيف نضمن يا ترى نزاهة ومصـداقية هـلا احملكـمو ألنـ
 05ومــا بعــدهاو حممــد ال ــاداتو املرحــع ال ــاب و

 -1انهــرو مشــاعل عبــدالعزيز اهلــاحريو املرحــع ال ــاب و
ال اب .
 -2مشار هلي لديو عصام عبدالفتاحو املرحع ال اب و .930-931
 -3عصام عبدالفتاح و املرحع ال اب و 935و حممد عبداجمليد امساعيلو املرحع ال اب و

.909

 657املرحــع
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ومن الطبيعي دن جيـنح بقـرارب لصـاحل رب العمـل وإ شـكو ولعـل ذلـك كـان دهـم دسـباب هجـر هـلب اآلليـة
العقيمة لفر منازعات عقود الفيديكو ومما ددى هىل عزوف دطراف عقد الفيديك عن هلب اآللية وتعالت
الدعوات امللالة بضروريف هجياد وسيلة تكـون دكثـر راحـاَ وفاعليـة مـن آليـة الفيـديك الـ كانـت سـائديف دلبـان
العــام 0327مو كمــا دن هض ــفاء هــفة شــب املالك ــم علــى املانــدس اإستش ــاري إ ي ــتقيم البتــةو ألن ه ــلا
ل
املانـدس اإستشـاري ودثنــاء نهـرب للاصــومة إ يتبـع اإلحـراءات القانونيـة واملعروفــة ه اخلصـومة التالكيميــةو
كما دن غري ملزم قانونا بإهدار قرار هنائي ه موضوع النزاع فقد متر مديف ( )29يوماً وإ يتمكن من ههدار
قـراربو فتكــون النتيجــة حـ طــره النـزاع ه اللجــوء هىل التالكــيم وجيعــل مــن عمــل املانــدس املعمــاري خــالل
املديف املنقضية جمرد حرب على ورق وإ قيمة ل و وذلك بعد دن دلهدر الكثري من الوقت واجلاد واملال من قبل
دطراف اخلصومة ليتم اللج دخرياً هىل التالكيم.
كما دن هالحية املاندس اإستشاري ه هعاديف النهـر فيمـا كـان قـد دهـدرب مـن قـرارات دثنـاء نهـر
النزاع دمر م تغرب للغاية فكيف خنول بللك فيكون حكمـاً وخصـماً ه الوقـت ذاتـ وكـأن مصـاحل دطـراف
اخلصــومة إ تعــين لـ شــي اً بــل كــأن نهــر النـزاع برمتـ إ طائــل مــن ورائـ حيــث يفقــد املانــدس اإستشــاري
بللك حياديت وهو دمر مرفوت قانونـاً –مين وجَيه نظيا الباحيث ،-كمـا دن ختويـل شـاص واحـد بفـر

النزاع دون النهر هىل نوع النزاع دو قيمت املاليةو جيعل املاندس اإستشاري ه بعر األحيان غري قادر على
ـاص
الفصل ه اإلشكال القائم وخصوهاً ه املنازعات الكبرييف وذات التعقيد الكبـري حيـث إ ي ـتطيع ش ٌ
واح ٌد البت ه كافة دوح اخلالف دو اإلملام بتفاهيل الكثرييف واملعقديف للغاية مما قد يضطرب هىل ههدار قرار
إ يلراع ــي ح ــوهر النـ ـزاع وإ يلنص ــف األطـ ـرافو دو يام ــل حوان ــب دساس ــية كثـ ـرييف ه النـ ـزاع ب ــبب حج ــم
املشكالت املطروحة علي وتنوعاا وتفاقماا دو متر الفرتيف احملدديف إلهدار القرار دون مت مكن املاندس من فام
وتقييم بعر اخلالف دثناء نهر النزاع مما يتطلب وحود دكثر من شاص خيول نهر النزاع إلمكانية ههـدار
سليم يعكس احلقيقة والعدالة ويكون لمنصفاً ألطراف النزاع ومدعايف لقبولـ مـن قـبلامو لـلا كـان إزمـاً
قر ٌار ٌ
دن توحد آلية حديديف قادريف على فر منازعات عقود الفيديك املتنوعة واملعقديف والكبرييف ه قيمتاا املالية.
هييذا ويايييد الباحييث هنييا أن يُلفييت االنتبيياه إلييى مسييألة غاييية فييي األهم يية دإ وهــي اختصــا

املانــدس اإستشــاري باعتبــارب ه األهــل ماندسـاً مــدنياًو وإ شــك بأنـ ملــم بكافــة امل ــائل الفنيــة ه جمــال
اهلندسة املدنية ولكن حقيقة إ ميكن اإلملام بأي حال من األحوال باجلوانب القانونيـة للنـزاع والـ وإشـك
حتتــاج هىل متاصــص ه علــم القــانونو وهنــا نــود طــرح الت ــاؤل عــن كيفيــة قيــام املانــدس بإضــفاء الوهــف
القــانوين علــى الوقــائع املعروضــة علي ـ بــل وتكييفاــا هبتــداءاًو بــل اإدهــي مــن ذلــك كيــف ي ــتطيع اإلملــام
باإلحراءات القانونية املتبعـة مـن حلهـة نهـرب للموضـوع حـىت ههـدار قـرار هنـائي م ـم النـزاعو حيـث هن كـل
هــلب الت ــاؤإت املامــة لــن رــد اإلحابــة علياــا باعتبــار املانــدس اإستشــاري لــيس خمتصــا ه جمــال القــانون
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ومن مث فإننا نرى بأن آلية فر املنازعات وفقا لنهام الفيـديك  0327قـد ولـدت عقيمـة منـل البدايـة وترتـب
تعقيداً كبرياً ه هنايتاا مما كان ل بالغ األثر ه قيام آليـة حديـديف لفـر منازعـات الفيـديك تتمثـل ه وإديف
جملس فر منازعات عقود الفيديك لعام  0336وال ت تعديلاا ه هيغتاا الناائية عام  0333املعمول سا
حاليــا والـ وعلــى رغــم مــن املثالــب الـ تعرتياــا كمــا ســيجري حبثـ هإ دهنــا جتــد قبــوإً واســع النطــاق حمليــا
ودوليا واللي خصص هلا مبالثا م تقال باعتبارها متثل هشكالية هلب الدراسة.

المبحث الثاني
آلية فض المنازعات في عقد الفيديك (لعام )9111
نهراً لكثريف امل اول واملثالب ال كانت قد عرقلت اآللية املتبعـة لفـر منازعـات عقـود -الفيـديك
والوارديف ه املاديف (  )76من الشروط العامة لعام  -0327حدرب تطور مت ارع كمالاولة إلجياد آلية تكون
دكثر توفيقا من سابقتااو نتيجة لللك ت تعديل نص املاديف ( )76املشار هلياا آنفـاً ه عـام  0336حيـث ت
استبدال دور املاندس اإستشاري ألول مـريف مبجلـس خمـتص بت ـوية املنازعـات املتعلقـة بعقـد الفيـديكو بـأن
دلــزم هــلا التعــديل طــره العقــد بضــروريف هحالــة ديـ نزاعــات بينامــا دو بــأي قـرار دو ردي دو شــااديف دو تقــدير
هادر عن املاندس اإستشاري هىل جملس ت وية املنازعات بشـكل مكتـوب للبـث فيـ بقـرار هنـائيو وقـد ت
اعتماد هلب اإلية ه الفـرتيف مـن عـام  0336حـىت هـدر التعـديل اإخـري ه عـام 0333و وقـام اإحتـاد الـدو
للماندسن اإستشارين بإهدار هـلا التعـديل آلليـة فـر منازعـات عقـود الفيـديك وهـو املعمـول سـا حاليـا
ه هناعة التشييد والبناء واملقاوإت الدولية عموماًو و حاء هلا التعديل بتنهيم متكامل وشامل آللية فر
النزاعـات وبشـكل دكثــر دقـة وتطـوراً مــن سـابق (تعـديل عــام ) 0336و متالفيـاً أليـة مثالــب كانـت تعــرتت
تطبي اإلية ال ابقةو حيث ت اعتماد املاديف ( )5/51من الشروط العامة للفيديك  0333وال نصت على
دنـ " :يــتم فــر اخلالفــات مــن قبــل جملــس ت ــوية املنازعــات عمــال باملــاديف ( )9/51ويتعــن علــى الط ـرفن دن
يقوما بت مية دعضاء اجمللس بصوريف مشرتكة ضمن التاريخ احملدد ه ملال عرت املناقصة ."....
هــلا وســنقوم بتالليــل نــص املــاديف ( )5/51وغريهــا مــن مـواد الشــروط العامــة مــن خــالل تق ــيم هــلا
املبالــث هىل مطلبــنو ســنتناول ه األول مناــا تشــكيل جملــس فــر املنازعــات والشــروط الواحبــة ه دعضــائ
وه املطلب الثاين حندد آلية هحالة النزاعات للمجلس وههدار القرار.
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ا لب األول
ةشكيل جملس ة وية ا ن ع
يتضـح لنـا مـن خـالل نـص املـاديف ( )5/51مـن دفـرت املقاولـة املوحـد للمشـاريع اإلنشـائية املشـار هلياــا
آنفاً الكيفية القانونية لتشكيل جملس فر املنازعات حيث يتوىل كال طره اخلصومة بت مية دعضاء جملـس
فــر املنازعــاتو وذلــك باإتفــاق بينامــاو حيــث دن ـ قــد يــتم تشــكيل اجمللــس مــن حكــم فــرد دو مــن ثالثــة
دشــاا مــدد كــل طــرف مــن دط ـراف املنازعــة عضــوب امل ــمى مث لخيتــار احلكــم الثالــث وهــو رئــيس جملــس
ت ــوية املنازعــات باإتفــاق واملناقشــة بــن طــره النـزاع والعضــوين املاتــارين ويشــرتط دن يكــون عــدد دعضــاء
اجمللـس وتـراًو دي واحــد دو ثالثــة إلمكانيــة التوهــل هىل األغلبيـة املرحـويف إلهــدار قـرار اجمللــسو كمــا دن حريــة
طره النزاع سواء املقـاول دو رب العمـل ه اختيـار العضـو امل ـمى مـن طرفـ إ يكـون هنائيـاً هإ بعـد موافقـة
الطــرف الث ــاين عل ــى الش ــاص امل ــمىو ه ــلا وقــد نص ــت امل ــاديف ( )9/51عل ــى دن ـ " :هذا انطبق ــت دي م ــن
احلاإت اإتية حتديدا:
يتفـ الطرفــان علــى تعيــن عضــو اجمللــس املنفــرد ه املوعــد احملــدد ضــمن الفقـريف األو مــن املــاديف
د.
(. )5/51
ب .دخفـ دي فريـ ه ت ــمية عضــو مــا للموافقــة عليـ مــن قبــل الطــرف اآلخــر هذا كــان اجمللــس مــن
ثالثة دعضاء ه املوعد امللكور دعالب.
ج .يتف الطرفان على تعين دي عضو بديل خالل ( )95يوماً مـن انتاـاء مامـة العضـو املنفـرد دو
واحـد اإعضــاء الثالثــة للمجلــس ب ــبب اســتنكاف دو ب ــبب الوفــايف دو العجــر عــن دداء املاــام دو
ب ــبب اإســتقالة دو ههنــاء التعيــنو فعنــدها تقــوم حاــة التعيــن دو الشــاص امل ــمى ه الشــروط
العامة –بناء على طلب دي من الطرفن دو كلياما وبعد هحراء التشاور الالزم مع كال الطرفن–
بتعيــن عضــو اجمللــس هــلاو يكــون هــلا التعيــن هنائيــا وبات ـاًو كمــا يتعــن علــى الط ـرفن دن يــدفعا
مكافأيف اللجنة دو الشاص اللي قام بالتعين مناهفة .).....
وجتـدر اإلشـاريف هىل دنـ مـن اجلـائز قانونـا وبعـد اإنتاـاء مـن مامـة التشـكيل القـانوين ألعضـاء جملــس
ت ــوية املنازعــات فــإن بإمكــان طــره اخلصــومة اإتفــاق علــى تعيــن بــدإء ألعضــاء جملــس الت ــوية وذلــك
إلحالهلــم مكــان العضــو دو األعضــاء الشــاغريف دمــاكنام ب ــبب مــن األســباب الطارئــة كالوفــايف دو العجــر دو
اإستقالة دو لغريها من األسباب وذلـك يـتم بـلات اإلحـراءات والوسـائل الـ يـتم سـا تعيـن دعضـاء اجمللـس
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ابتداء()1و وباملقابل إ جيوز هقصاء دياً من دعضاء جملس ت وية املنازعات وههناء تعيين بإراديف دحد األطـراف
منفردا وهمنا جيب إلهناء عمل دي عضو مبجلس الت وية من اتفاق دطراف اخلصومةو املقاول من حاة ورب
العمل من حاة دخرىو كما دن وه احلاإت ال يكون عقد املقاولة قد نص على قائمة مرشالن لعضوية
اجمللــس فــال جيــوز لطــره اخلــالف ت ــمية دعضــاء حــدد مــن خــارج قائمــة الرتشــح للعضــوية مــا يكــن دحــد
دعضـاء القائمـة غـري قـادر دو غـري راغـب ه العمـل وننـوب هنـا هىل دن م ـألة التشـكيل القـانوين جمللـس ت ــوية
املنازعات واختيار دعضائ وممارستام ملاامام جيـب دن يكـون حتـت مهلًـة الشـروط العامـة للفيـديك املتعلقـة
بفــر املنازعــات لعــام  0333املرفقــة كملالـ ســلب الشــروطو دي جيــب دن يشــار دائمــا هىل دن عمليــة تعيــن
()2
دعضــاء اجمللــس وممارســتام للماــام قــد ت وفقــا لــنص املــاديف ( )0/51و( )9/91مــن منــوذج الفيــديك 0333
يتضـح لنــا حليـا ومــن خـالل نــص املـاديف ( )9/51مــن دفـرت املقاولــة املوحـد للمشــاريع اإنشـائية بأنـ ه حالــة
عدم اإتفاق بن املقاول ورب العمل على ت ـمية دحـد دعضـاء اجمللـس الثالثـي التشـكيل دو العضـو املنفـرد
ه اجمللــس دحــادي التشــكيل دو اختالفامــا علــى ت ــمية دحــد األعضــاء البــدإء خــالل ف ـرتيف ( )95يــوم مــن
انتاــاء مامــة العضــو ب ــبب الوفــايف دو العجــز دو ل ــبب طــارلو فــإن اجلاــة امل ـ ولة عــن تشــكيل اجمللــس
هبتـداء املتمثلــة ه اإحتــاد الــدو للماندســن الــدولين دو مــن يقــوم مقامـ يقــع علــيام واحــب تعيــن العضــو
املنفرد دو العضو ه التشكيل الثالثي دو العضو البديل ح ب مقتضى احلال وذلك بعـد اجللـوس هىل طـره
الن ـزاع والتشــاور معاــم ملي ـاً يــتم ت ــمية العضــو ويكــون تعيين ـ هنائيــا وبات ـاً إ رحعــة في ـ مــع حتمــل دط ـراف
حتمــل العــبء املــا
اخلصــومة التكــاليف املاليــة للشــاص الــلي قــام باإختيــار والتعيــن هلــلا العضــو ويكــون ل
مناهفة بن املقاول ورب العمل.
هـلا وجيـب دن ننـوب هىل دن تعيـن دعضـاء دو عضـو جملـس ت ـوية املنازعـات همنـا يقـوم دساسـا بـالنهر
هىل القيم ــة املادي ــة ملوض ــوع الن ـزاع فم ـ كان ــت قيم ــة الن ـزاع عالي ــة ك ــان التش ــكيل ثالثي ــا للمجل ــس دم ــا ه
املنازعــات األقــل قيمــة فيكــون التشــكيل دحــادي وهــو مــا دكدت ـ املــاديف (  ) 5-51مــن دفــرت املقاولــة املوحــد
للمشاريع اإنشائية ه حزئ الثاينو دمـا قصـو حتديـد املكافـتت املاليـة واألتعـاب بالن ـبة ألعضـاء جملـس
الت وية دو كل خبري يتم اللجوء هلي ه امل ائل الفنيـة ه النـزاع يـتم اقت ـام هـلب اإلتزامـات املاليـة مناهـفة
 -1ملزي ــد م ــن التفص ــيل ح ــول ن ــص امل ــاديف ()5/51و انه ــرو عص ــام عب ــدالفتاحو املرح ــع ال ــاب و  911وم ــا بع ــدهاو حمم ــد
 559ومــا بعــدهاو خليــل امحــد ال ــيدو
 653ومــا بعــدهاو رجيــي عــارف املرحــع ال ــاب و
ال ــاداتو املرحــع ال ــاب و
بدائل التقاضـي عـن ت ـوية املنازعـات الناشـ ة عـن عقـد مقـاوإت اعمـال اهلندسـية املدنيـةو حبـث مقـدم هىل مـ متر الثـامن عشـر
لعقود البناء والتشييدو املنعقد ه دولة اإمارات العربية املتالديفو العام 5106و .276
 -2ملزيد من التفاهيل انهرو حممد ال اداتو املرحع ال اب و 691و عصام عبدالفتاحو املرحع ال اب و .910
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بن كل من املقاول ورب العملو هإ دن إ مينع دن يتم اإتفاق علي دن يتالمـل رب العمـل سـلب األتعـاب
كاملة دون مناهفة مع املقاول ه حالة تشكيل اجمللس وعدم نهرب ألي نزاع دما بعد نشـوء النـزاع فيتالمـل
الطرف ــان املق ــاول ورب العم ــل ه ــلب األتع ــاب واملص ــروفات مناه ــفةو فيج ــب القي ــام ب ــدفع كاف ــة املص ــاريف
واملكافتت واألتعاب خالل مديف ( ) 52يوماً مـن تـاريخ ت ـلم املطالبـة سـلب املصـاريف وهـو مـا نهمتـ املـاديف
( ) 07من منوذج عقد الفيديك الشروط اإلضافية اخلاهة)(1و ويبدد جملس فر املنازعات مباام عمل خالل
(  ) 61يوما من تاريخ توقيع اتفاقية فر املنازعات وفقاً لنص املاديف ( )51من دفرت املقاولة املوحـد الشـروط
العامـة اإلضـافية وشـروط فـر املنازعـات وفقـا ألحكـام منـوذج عقـد الفيـديك للعـام 0333و هإ دنـ إ يباشـر
دية اختصاهات هإ بعد نشوء النزاع بن رب العمـل واملقـاولو وه هـلب احلالـة جيـب علـي اجمللـس دن يأخـل
الوقت الكاه لدراسة النزاع وحلـب الوثـائ والقيـام بالزيـارات امليدانيـة الكافيـة لفاـم حـوهر اخلـالف ومـن مث
يبــدد ه عقــد حل ــات اإســتماع لألطـراف املتنازعــةو هــلا وتنتاــي مــديف تعيــن جملــس فــر املنازعــات عنــدما
يكون قرر املاالصة نافداً وهو ما نصت علي املاديف ( )5–09من الشروط العامةو ويشرتط ه دعضاء جملس
ت ـوية املنازعــات دن تتــوفر فــيام اخلـربيف والكفــاءيف املانيــة والفنيـة العاليــة والـ متكــنام مــن فاــم حــوهر النـزاع
واإلملــام بتفاهــيل القانونيــة والفنيــة وان يكونـوا علــي درحــة عاليــة مــن احلياديــة واإســتقاللية واملوضــوعية دثنــاء
نهــرهم للن ـزاع القــائم بــن املقــاول ورب العمــل ألن قيــام جملــس فــر املنازعــات علــي فك ـريف قيــام األط ـراف
املتنازع ــة باختي ــار دعض ــائ ه ــلا إ يع ــين ب ــأي ح ــال م ــن األح ـوال تبعي ــة ه ـ إء األعض ــاء ألي م ــن دط ـراف
اخلصومة بعيداً عن العالقات املصلالية دو الشاصية مع املقاول دو رب العمـل علـي حـد سـواءو كمـا جيـب
علي دعضاء جملس الت وية دإ تكـون هلـم دي عالقـة مباشـريف دو غـري مباشـريف بأيـة م س ـة دو شـركة دو حاـة
تتبع دطراف النزاع وان كانت هلب اجلاة دو الشركة دو امل س ـة إ عالقـة هلـا بـالنزاع الناشـب واملنهـوريف دمـام
اجمللس) (2و وقـد ذهـب حانـب مـن الفقـ هىل القـول بـأن جملـس فـر املنازعـات ه عقـود الفيـديك همنـا حقـ
راح ــا بفض ــل تـ ـوافر اخل ـ ـربيف املاني ــة واإلمل ــام ه دعض ــائ وخصوه ــا م ـ ـ ك ــان هـ ـ إء األعض ــاء ماندس ــون
استشاريون سب هلم العمل كمالكمن ه نزاعات هنشائية سابقة ألهنم دفضل من ي تطيع دن ي دي مامة
 -1انهـر حـول هـلا املوضـوعو حممـود فيــاتو عقـود البنـاء واملقـاوإت بـن قصــور النهريـة واشـكاليات التطبيـ و منشـورات معاــد
احبارب التنمية اإقتصادية (ماس)و 5102و .016
 -2ملزيــد مــن التفصــيل حــول هــلا املوضــوع انهــرو ه إه درادكـ و دليــة ت ــوية منازعــات عقــود البنــاء والتشــييدو احلــل بالتفــاوت
واحل م بالتالكيمأل دراسة مقارنة بن عقـود الفيـديك القدميـة لعـام  0327وقواعـد الفيـديك احلديثـة لعـام 0333و حبـث مقـدم
ا امل متر الثامن عشر للبناء والتشـييد املنعقـد ه دولـة اإمـارات العربيـة املتالـديفو 5109و  623ومـا بعـدهاو رحبـي عـارفو
املرحع ال اب و  552وما بعدهاو عصام عبد الفتاحو املرحع ال اب و 919و حممد عبداهللو املرحع ال اب و .019
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فــر املنازعــات ه عقــود الفيــديك هــو مــا يالحــظ ه الواقــع العملــي باعتبــارهم مــن ذوي اخل ـربيف واملاــاريف
والكفاءيف بكافة دشكال العمل اهلندسي اإلنشائيو كما دن هنا من اشرتط دن يتمتع دعضاء جملس ت وية
املنازعات باإلملام الكاه بلغـة العقـد حمـل النـزاع دإ وهـي اللغـة اإلرليزيـة حيـث دن عقـود الفيـديك كمـا هـو
معل ــوم همن ــا ت ه ــياغتاا باللغ ــة اإلرليزي ــة وم ــن مث فـ ـإن اإلمل ــام س ــلب اللغ ــة يع ــد مطلبـ ـاً دساس ــياً لفا ــم كاف ــة
هشكاإت وتعقيدات مشاد النزاعو كما دن ددعى ودهوب للتفاهم والتقارب واإن جام بن دعضاء الفري
الواحد دي فري جملس فر املنازعـات ألنـ ه بعـر األحيـان يالحـظ انتمـاء دعضـاء اجمللـس هىل عـديف دول
خمتلفــة تلاـ بلغــات خمتلفــة األمــر الــلي يتطلــب دن تكــون هنــا لغــة موحــديف جتمــع شــتات هـ إء اإعضــاء
علي كلمة سواء)(1و كما يشرتط ه دعضاء جملس الت وية إلمكانية الفام العمي جلوهر اخلالف الناشب
دن يكون على األقل دحد دعضاء اجمللس وحبلا لو كـان رئي ـ ذا ختصـص ه جمـال القـانونو وذلـك لوضـع
احللـول القانونيــة ه النـزاع املطــروح ومراعــايف اإلحـراءات القانونيــة امل ــبقة دمــام اجمللــس دثنــاء نهــرب للنـزاعو كمــا
ي تال ــن دإ يك ــون دح ــد دعض ــاء اجملل ــس مم ــن ممل ــون ذات حن ــية دح ــد دطـ ـراف النـ ـزاع وذل ــك حتقيقـ ـاً
للاليادية واملوضوعية ه نهر النزاع الناشئ ما يكن دطراف النزاع -املقاول ورب العمل -مملون حن ـية
واحديف فانا إ يلغري من األمر شي اً كون دحد دعضاء اجمللس دو مجيعام مملون ذات اجلن ية إنتفـاء مغبـة
امليل دو احملابايف غري املرغوب ساو كما يشـرتط ه دعضـاء جملـس الت ـوية اإلتـزام بال ـرية وعـدم هفشـاء دسـرار
اخلصــومة دو اخلصــوم وذلــك ه كافــة حل ــات اإســتماع وح ـ ه حــاإت طلــب اخل ـربيف جيــب دن يكــون
اختيار هلا اخلبري بعد املشاوريف مع دطراف النزاع وموافقتام ذلك كل نهراً حل اسية عقود املقاوإت الدولية
حفاظا علي ال معة التجارية وعلي اإسرار التجارية).(2

 -1انهر ح ن بن فضلو آثار اعتماد عقد املقاوإت اعمال التشييد فيديك  0333كمصدر للتنهيم القانوين لعالقة اإطـراف
ه فل طنو رسالة ماح تريو حامعة النجاحو نابلس أل 5106و  901وما بعدهاو اسامة جمـدوبو دمهيـة دن يكـون احملكـم
ماندســاو حبــث مقــدم ه امل ـ متر الثــاين للتالكــيم اهلندس ــي و املنعقــد ه ال ــعودي و الري ــات و ه الف ـرتيف مــن  7 -2م ــايو
 5 5109وما بعدها.
 -2انهــرو عصــام عبــدالفتاحو املرحــع ال ــاب و 919و رحبــي عــارفو املرحــع ال ــاب و 552و حممــد عبــداهلل س ـراج الــدينو
معاجلة منازعات مشاريع التشييد ه اململكة العربية ال عودية بإستادام جملس مرحعة النزاعو حبث منشور مبجلة حامعة امللك
عبدالعزيز للعلوم اهلندسيةو ع5و 5107و  019وما بعدها.
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ا لب الث ع
آلية ك لة الن ا كىل جملس ة وية الن ا وكصاار القرار
هن طبيعة عقود املقـاوإت الدوليـة ومـا تتطلبـ مـن وقـت طويـل إلرازهـا ومـا تكلفـ مـن مبـالغ ماليـة
هائلــة يعــد ه ح ــد ذات ـ مث ــار لنشــوب العدي ــد مــن املنازع ــات بــن املق ــاول ورب العمــل دثن ــاء تنفيــل عق ــود
اإلنشــاءات اهلندســية ال ـ تتميــز وبكث ـريف تفاهــيلاا الفنيــة والقانونيــة فاملقــاول مــثال قــد يطالــب رب العمــل
بأحقيت ه احلصول علي دفعات مالية مىت ما وهل هراز املشروع هىل ن بة معينة دو طلب متديد العقد ه
حاإت الهروف اإستثنائية دو ب بب النقص ه تـوفري العمالـة املدربـة للعمـل ه املشـروع دو ب ـبب ارتفـاع
دســعار امل ـواد األوليــة للبنــاء ب ــبب ظــرف طــارل دو ب ــبب هح ـراءات حكوميــة تنفيليــةو كمــا دن املطالبــات
واملنازعــات ق ــد تــأيت م ــن حان ــب رب العمــل كاملطالب ــة بــإحراء عملي ــات اإله ــالح والصــيانة للعي ــوب ال ـ
عرقلــت بعــر اإلح ـراءات املنفــليف مــن املشــروع وغريهــا مــن هشــكاإت العمــل اهلندســي اإنشــائي وهــو مــا
يتطلــب وبشــكل ملــح وحــود آليــة فــر املنازعــات بصــيغتاا اجلديــديف املتمثلــة ه جملــس فــر منازعــات عقــود
الفيديك الن اة األخرييف عـام 0333و فكـل هـلب النزاعـات الـ دشـرنا هلياـا علـي سـبيل املثـال إ احلصـر لـن
جت ــد طريقا ــا للت ــوية هإ بإحالتا ــا هىل جمل ــس ف ــر املنازع ــات وه ــو م ــا نهمتـ ـ امل ــاديف ( )9–51م ــن عقـ ـود
الفيديك النموذحي عام  0333ال نهمت جمموعة من اإلحـراءات القانونيـة والقواعـد اإحرائيـة لنهـر النـزاع
دمــام اجمللــس منــل بــدء النـزاع وهحالتـ للمجلــس وحـ ههــدار قـرار هنــائي فيـ و حيــث نصــت املــاديف ()9-51
عل ــى دن ـ  " :هذا نش ــأ خ ــالف م ــن دي ن ــوع ك ــان ب ــن الطـ ـرفن فيم ــا يتص ــل دو ينش ــأ ع ــن العق ــد او تنفي ــل
اإعمــالو مبــا ه ذلــك دي خــالف حــول دي شــااديف دو تقــديرات دو تعليمــات دو ردي دو حتديــد قيمــة مــن
قبل املاندسو فإن ميكن ألي طرف هحالة اخلالف خطيا هىل اجمللس لدراست واختـاذ قـرار بشـأن مـع هرسـال
ن اتن من ذلك اإلشعار هىل الطرف اآلخر واملاندس علي دن تـتم التنويـ بـإن هحالـة اخلـالف قـد ت وفقـا
ألحكام هلب املاديف"...و ومن خالل هلب املاديف تبن لنا بأن عند نشوب دي نزاع بن الطرفن املقاول ورب
العمل ديـا كـان نوعـ دو موضـوع فبإمكـان دي مـن الطـرفن دن ميـل هـلا اخلـالف القـائم هىل جملـس ت ـوية
املنازعات بشكل رمسي مكتوب ودون رضي من الطرف اآلخر وهي ت مي باإلحالة الرمسية وال تكـون ه
اخلالفات ذات التعقيد الكبري واجلدية واملامة للغاية وليس جمرد نزاع ب ي سرعان ما يتالشى بـن الطـرفن
كما دن هحالة النزاع هىل اجمللس قد تكون خطية ولكناا لي ـت بشـكل رمسـي وذلـك مـ متـت هحالـة النـزاع
باتفاق بن املقاول ورب العمل مما يفام من رغبة الطرفن ه عدم املااهمة بقدر حرهـاما علـى التوهـل
ا درض ــية مش ــرتكة ومتوازن ــة م ــن التف ــاهم تك ــون مرض ــية ومناي ــة للا ــالف الق ــائم بعي ــداً ع ــن اإلش ــكاليات
والتعقيدات اإلحرائية املعروفة ه اإلحالة الرمسية هىل اجمللسو للا فإن املالحظ بأن اإلحالة غري الرمسية جمللس
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ت وية املنازعـات إ متثـل خماهـمة ونزاعـات قائمـة بـن األطـراف بقـدر مـا تعتـرب طلبـاً للـردي اإلستشـاري مـن
اجمللس دي دن الطرفن املاتلفن خيوإن اجمللس سلطة ههدار قرار استشاري ه امل ألة املعروضة م كانت
غامضـة وغـري مفاومــة بالن ـبة للمقــاول ورب العمـل فيقـوم اجمللــس هنـا وبنــاء علـي هـلب اإلحالــة غـري الرمسيــة
باستصـدار قـرارب اإستشــاري ه موضــوع اإســتفاام املقــدم وهــو مــا يقــع كثـرياً ه احلــاإت الـ يطلــب فياــا
الطرفـان تغيــري حكـم دو نــص دو بنــد مـن بنــود العقــد مـ كــان غـري واضــح دو محــال ألوحـ )(1و دمــا مـ ت
احالة النزاع هىل جملس الت وية ه الشكل الرمسـي فيجـب دن يكـون خطيـاً إ شـفويا وذلـك لغايـات امكانيـة
هرســال ن ــاة مــن هــلب اإلحالــة اىل الطــرف اآلخــر واىل املانــدس اإستشــاري للمشــروع ودن يــتم اإلشــاريف
وبشــكل واضــح وهـريح بــأن هــلب اإلحالــة قــد متــت مبوحــب نــص املــاديف ( )9–51مــن الشــروط العامــة لعقــد
الفيديك 0333و فإذا كان اجمللس ثالثي التشكيل يعترب قد استلم هلب اإحالة من التاريخ اللي ي تلم في
رئيس هلا اجمللس لإلشعارو كما جيب على دطـراف اخلصـومة دن يقـدموا بـن يـدي اجمللـس كافـة امل ـتندات
والوثــائ والرســومات املتصــلة بــالنزاع والداعمــة ملــوقفام ه الن ـزاع وكافــة املعلومــات ال ـ يطلباــا اجمللــس دون
تأخري دو تباط دو تلك و ألن من شأن كل ذلك دن ي ال مامة جملس فر املنازعات للوهول هىل تفام
حوهر اخلالف القائم وبيان مدى دحقية كل طرف من دطراف اخلصومة املعروضةو كما دن من ح اجمللس
من تلقاء ذات دو بناء علي طلب دحد اخلصوم دن يقوم بالزياريف امليدانية ملوقع املشروع للوقوف علي حـوهر
النـزاع ومتابعــة مراحــل تنفيــل املشــروع ومــن مث يعتمــد حل ــات اســتماع لألطـراف اخلصــومةو هــلا ومــا نصــت
علي ـ املــاديف ( )7مــن دفــرت املقاولــة املوحــد مــن املشــاريع اإلنشــائية علــي ضــروريف دن إ تزيــد املــديف عــن الزيــاريف
امليدانيــة والزي ــاريف األخــرى ع ــن( )61يومــاو وهن ك ــان الواقــع العمل ــي خيــول دعض ــاء اجمللــس بتالدي ــد مواعي ــد
الزيارات للموقـع حب ـب تعقيـدات ومالب ـات موضـوع النـزاع فمـن املمكـن دن تصـل عـدد الزيـاريف هىل ثـالرب
زيارات ه الشار الواحد مىت استدعت طبيعة النزاع ذلكو دما ه النزاعات الب يطة غري البالغة التعقيد فقد
يكتفي اجمللس بالزياريف ملريف واحـديف كـل ثالثـة اشـار إلمكانيـة فاـم دسـس وتطـورات اخلـالف القـائمو كمـا دن
املاديف ( )2من دفرت املقاولة املوحد الشروط اإضافية اخلاهة بالفيديك 0333و قد دعطت هالحيات واسعة
جمللس ت وية املنازعات إلمكانية حل اخلالف القائم ه دقرب اآلحال حيث ميتلك اجمللس هـالحية حتديـد
نطاق املنازعة احملالة هلي والتأكد من حدية ومصداقية الوقائع املعروضة واملطالبات املقدمة باألسلوب اللي
ي ـراب اجمللــس مناســباً كمــا دن ل ـ األحقيــة والصــالحية ه تقيــيم دي ردي دو استشــاريف دو شــااديف هــادريف عــن
املاندس اإستشاري املشرف علي املشروعو هـلا وباإلضـافة لصـالحية منـع الغـري ممـن إ عالقـة هلـم مبوضـوع
 -1حممد إه درادك و املرحع ال اب و

 323وما بعدهاو حممود فياتو املرحع ال اب و
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النزاع من حضور حل ـات اإسـتماع دو الزيـادات امليدانيـة دو املـداوإتو كمـا جيـوز للمجلـس دن يقـرر دفـع
نفق ــات التموي ــل امل ــتالقة مبوح ــب العق ــد حم ــل الن ـزاعو ه ــلا وم ــن ه ــالحيت اإس ــتمرار ه عق ــد حل ــات
اإس ــتماع والتش ــاور رغ ــم غي ــاب دح ــد دطـ ـراف النـ ـزاع بع ــد هبالغـ ـ بض ــروريف احلض ــور وع ــدم امتثالـ ـ وتك ــون
حل ات هاليالة من الناحية القانونية()1و وهنا يتعن علي اجمللس وخالل مديف دقصاها ( )29يوما حتت ب
مــن تــاريخ ت ــلم إلشــعار اإلحالــة دو ه دي ف ـرتيف بعــد هــلب املــديف بش ـرط موافقــة األط ـراف دن يصــدر ق ـرارب
الناائي ه موضوع النزاع ودن يكون هلا القرار م بلباً ومعلال و ويشار في ا استنادب ألحكام املاديف (-51
)9و ودن يكون مكتوبا ودن يلكر تارخي إلمكانية احت اب املديف القانونية وهو مـا نصـت عليـ املـاديف (–51
 )9من الشروط العامة اإلضافية للفيديك  0333املشـار هليـ و كمـا إ جيـوز جمللـس فـر املنازعـات النهـر ه
تف ري قرارب الصادر دو تصويب هإ مبوافقة األطراف بناء علي طلب مكتـوب يقـدماب للمجلـس((2و ويكـون
قـرار اجمللــس هنائيـاً وملزمــا بعــد مضــي مــديف ( )52يومـاً مــن اســتالم القـرار مــن قبــل دطـراف النـزاع بــن املقـاول
ورب العمـل دون اعـرتات عليـ مــن قبلامـا ومـن مث إ مـ ألي مـن األطـراف -بعــد مضـي هـلب املــديف دون
اعرتات -احل ه اللجوء ا التالكيمو دما ه حالة عدم رضا دحد دطراف اخلصومة بقرار اجمللس وخالل
املديف احملدديف ( )52يوماً فإن لـ حـ هبـداء عـدم رضـاب عـن القـرارو ودن يرسـل ن ـاة مـن هشـعار عـدم الرضـا
موضــالا في ـ دســباب عــدم الرض ــا ا الطــرف اآلخــر خــالل هــلب امل ــديف وقبــل انتاائاــا ويشــار هىل دن ه ــلا
اإلشــعار هــادر وفقــا ألحكــام املــاديف ( )9-51املشــار الياــاو ومــن مث م ـ هلــلا الطــرف املعــرتت اللجــوء هىل
القضاء والتالكيم التجاري الدو و هإ دن من باب احلر من قبل اإحتاد الدو للماندسن اإستشارين
على عدم تفاقم اخلالفات واملشاكل بن طره النزاع بعد هدور قرار جملس فر املنازعات واللي ت رفضـ
من قبل املتااهمنو دو من دحـدمها يتعـن علـى الطـرفن اجللـوس كمالاولـة لفـر اخلـالف بطريـ الت ـوية
الودية ال إ تعد هنا شرطا إزما للجوء للتالكيم فبإمكان دي من الطرفن اللجوء هىل التالكيم دون املرور
مبرحلة الت وية الودية املشار هلياا آنفاً).(3
وجتــدر اإلشــاريف دخـريا هىل دن م ــألة هحالــة النـزاع هىل جملــس فــر املنازعــات ومــن مث استصــدار ق ـرار
هنـائي ه موضـوع اخلصـومة همنـا تعرتضـ ه بعـر األحيـان هشـكاإت تتمثـل ه غيـاب دحـد دعضـاء اجمللــس
ثالثي التشكيل عن حضور اجلل ات سـواء حل ـات اإسـتماع دو التقيـيم دو املداولـةو فانـا قـد دحـاز نهـام
.05

 -1انهر حممد ابراهيمو املرحع ال اب و  021وما بعدهاو حممد سعيد فتال و مرحع ساب و
 -2ماا اشقر عبداهللو املرحع ال ادسو  76وما بعدها.
 -3انهرو رحبي عارفو املرحـع ال ـاب و 529و عصـام عبـدالفتاحو املرحـع ال ـاب و 911و ومـا بعـدهاو ماـا اشـقرو املرحـع
000
ال اب و  76وما بعدها عصام البابجي املرحع ال اب و
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فيديك عام 0333و للعضوين اآلخرين هالحية اإستمرار ه عقد اجلل ات دون دي تـأخري دو تبـاط و بـل
وحىت استصدار قرار ه اخلصومة املعروضة رغم غياب العضو وذلك كل مـرتب مبوافقـة دطـراف النـزاع علـى
استمرار اجلل ات واستصدار القـرار إهنمـا املعنيـان بتقـدير قيمـة الوقـت دثنـاء نهـر النـزاع مـا يكـن العضـو
املتغيب هو رئيس جملس فر املنازعات وكـان قـد دوعـز للعضـوين احلاضـرين بعـدم استصـدار قـرار ه غيبتـ و
فانا إ جيوز استصـدار القـرار الناـائي حـ عـوديف رئـيس اجمللـس املتغيـب)(1و كمـا دنـ ومـن اإلشـكاليات الـ
قد تواح دعضاء جملس فر املنازعات ه استصدار قرارهم الناائي ه اخلالف القـائم هـو هشـكالية وحـود
ردي خمالفا ألحد دعضاء اجمللس ثالثي التشكيلو ألن وكما نعلـم فـإن غالبيـة قـرارات جملـس فـر املنازعـات
تصدر باإلمجاع دو باألغلبية وذلـك بعـد املداولـة ه حل ـة مغلقـة تقتصـر علـى دعضـاء اجمللـس فقـ وهعـداد
مشــروع الق ـرار وذلــك كل ـ نهــر إش ـرتاط وتريــة عــدد دعضــاء اجمللــس اإ دن ـ قــد يصــدر باألغلبيــة وهنــا م ـ
للعضو املاالف دن يقدم تقريـر برديـ املاـالف وتقدميـ ألطـراف النـزاع وهـو مـا دكدتـ املـاديف ( )09مـن دفـرت
املقاولــة املوحــدو كمــا دنـ ومــن اإلشــكاليات الـ قــد تواحـ جملــس فــر املنازعــاتو دثنــاء استصــدارب للقـرار
هشكالية تشتت اآلراء)(2و ه اجمللس ثالثي التشكيل وذلك عندما ينفرد كل عضو من دعضاء اجمللس بردي
خمتلــف عــن العضــو اآلخــر فنكــون دمــام ثالثــة دراء خمتلفــة تعيـ حتقـ اإلمجــاع دو األغلبيــة ه استصــدار قـرار
اجمللس الناائيو وهنا جيب دن يتم هبالغ دطراف اخلصـومة املقـاول ورب العمـل بوحـود هشـكالية ه ههـدار
القرار ذلك ألن منوذج عقد فيديك لعام  0333يضع حال هللب امل ألة الشائكةو كما دن يعطي لرئيس
جملس ت وية املنازعات سلطة ههدار قرارب منفرداً مما يعد من معوقات وسلبيات عمل جملس فر املنازعات
كما سيجري بيان ه التقييم اخلا جمللس فر املنازعات وهو موضوع مبالثنا الثالث.

المبحث الثالث
تقييم النظام القانوني لمجلس تسوية المنازعات
سنالاول من خالل هلا املبالـث تقيـيم النهـام القـانوين جمللـس ت ـوية املنازعـات والـلي يتطلـب منـا
وإ شــك الوقــوف ابتــداء علــي حتديــد الطبيعــة القانونيــة لقـرارات جملــس ت ــوية املنازعــات (املطلــب األول) مث
احلـديث عــن مميـزات وعيــوب نهــام ت ــوية املنازعــات املعمـول بـ مــدعمن كــل ذلــك بوحاــة النهــر اخلاهــة
للباحث (املطلب الثاين).
691و ومـا بعـدها رحبـي عـارفو املرحـع ال ـاب و

 -1حممد ال اداتو املرحع ال اب و
ال اب و  911وما بعدها.
 -2حول هلب اإلشكالية انهرو رحبي عارفو املرحع ال اب و

 599عصـام عبـدالفتاحو املرحـع

 599حممد ال اداتو املرحع ال اب و

.691
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ا لب األول
ال بيعة الق و ية لقرارا جملس ة وية ا ن ع
لقــد اختلفــت مشــارب الفقـ القــانوين ه حتديــدب للطبيعــة القانونيــة لقـرارات جملــس ت ــوية املنازعــات
ومــدي هلزاميتاــا وحجيتاــا ألط ـراف الن ـزاعو حيــث ذهــب حانــب مــن الفق ـ ( )0هىل الرتكيــز علــي الطبيعــة
العقديـة إلنشـاء اجمللـس ابتـداء ومــن مث فـإن القـرارات الـ يصـدرها جملــس الت ـوية تكت ـب القـويف امللزمـة مــن
خــالل اتفــاق األطـراف علــى الرضــو هلــا وختــويلام للمجلــس ســلطة ههــدار القـرار فيكــون هلــلا القـرار ذات
اإثـر القـانوين الــلي يكـون لالتفاقـات العقديــة دمـا ه حالـة عــدم اتفـاق اإطـراف علــى مـنح جملـس الت ــوية
ســلطة ههــدار الق ـرار امللــزم فــإن دور اجمللــس إ يعــد كون ـ حاــة استشــارية ألط ـراف عقــد الفيــديك تصــدر
قراراملا بناء علـي طلـبام فيكـون القـرار عمـل هي ـة توهـية دو استشـاريف غـري ملزمـة وهمنـا ي ـتفاد مناـا ه فاـم
وتف ــري العديــد مــن اإشــكاإت القانوني ـة والفنيــة ال ـ تكــون غامضــة علــى اطـراف عقــد الفيــديك وهــو مــا
(.)1
اكدت املاديف ( )9–51من منوذج عقد الفيديك 0333
كما ذهب فري آخر من الفق القانوين هىل القول بأن القرارات الصادريف عن جملس ت وية منازعات
عقــود الفي ــديك ه ــي مبثاب ــة دحك ــام التالك ــيم احلــائزيف للق ـويف اإللزامي ــة واحلجي ــة القانوني ــةو وذل ــك ألن اتف ــاق
األطراف مبوحب منوذج الفيديك على ت وية خالفاملم عن طري جملس ت وية املنازعات همنا هو ه حقيقت
اتفاق حتكيم بغر النهر عن الت مية ال يعتمدها عقد الفيديك ه هلا الصدد ألن العـربيف باملضـمون إ
بالت مية ،وذلك ألن اتفاق املقاول ورب العمل على هحالة منازعاملم ال قد تنشأ مبوحب عقد املقاولة هىل

جملس فر املنازعات همنا ميثل اتفاق على التالكيم ه هوريف شرط حتكيم هو ما يلزم األطراف باللجوء هىل
جملـس فـر املنازعـات ابتــداء مثلـ مثـل نهــام التالكـيم متامـاًو كمــا دن مـا ي يـد وحاــة النهـر هـلب دن تكــوين

جمل ـس ت ــوية املنازعــات ذات ـ تكــوين هي ــة التالكــيم حيــث دن كــال النهــامن يقــوم علــى هراديف األط ـراف،
وكــللك شــروط تعيــن اعضــاء اجمللــس ت بالكيفيــة املتبعــة ه نهــام التالكــيم ممــا يعــين بــأن ق ـرار جملــس فــر
املنازعات يعد حكم حتكيماً ل ذات الطبيعة القانونية لقرارات التالكيم()2و هإ دن هلا الردي يل التأييد
املطلــوب وت انتقــادب باعتبــارب خيلـ بــن مامــة احملكــم مــن حاــة ومامــة عضــو جملــس ت ــوية املنازعــات مــن

حاة دخرى ،ألن جمـرد هسـناد مامـة فـر اإلشـكال القـائم هىل شـاص دو عـديف اشـاا
 -1انهرو حممود فياتو املرحع ال اب و 21و زيد عبد العزيز ال اليو  52وما بعدهاو
 -2انهــر فتالــي وا و قــانون التالكــيم بــن النهريــة والتطبيـ و منشــأيف املعــارفو ط0و5109 .و
ال اب و 597و وما بعدها

إ يعـين بالضـروريف

52و ورحبــي عــارفو املرحــع
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هننا دمام هي حتكيمو كما دن دعضاء جملس ت وية املنازعـات إ يلزمـون بإهـدار حكـم ملزمـاً وغـري متوقـف
علــى رضــى األطـراف بـ ومــن مث إ تعــد مامــة جملــس الت ــوية مامــة حتكــيم( )1ألن القــول بغــري ذلــك ينــاه
الواقــع والقــانون()5و هــلا وقــد حــاول آخــرون حتديــد الطبيعــة القانونيــة لقـرارات جملــس ت ــوية املنازعــات علــي
دساس اعتبارب نوعا من دنواع اخلربيف باعتبار دن القرارات ال يصدرها جملس الت ـوية كـتراء اخلـربيف غـري ملزمـة
وذلك إعتمادهـا علـى رضـى الطـرفن سـا خـالل فـرتيف معينـةو ولكـن هـلا الـردي قـد تعـرت لالنتقـاد مـن قبـل
الفق ـ القــانوين إعتمــاد نهــام اخل ـربيف علــي تقــدم ال ـردي الفــين فق ـ ه موضــوع الن ـزاع بينمــا ق ـرارات جملــس
الت وية همنا نتناول حقوق والتزامات طره النزاع وهن كانت هلب القرارات تفتقد للقويف امللزمة()2و وممـا تقـدم
يتضح لنا حماوإت الفق القانوين احلثيثة ه حتديد كن الطبيعة القانونية للقرارات الصادريف عن جملس ت وية
املنازعات وال رغم اختالفاا هإ دهنا متثل هثراء كبرياً للفكر القانوينو وفي هذا الصدد فيْن الباحيث يياي
عـدم حـواز دن يــتم حتديــد الطبيعـة القانونيــة لقـرارات جملــس الت ــوية مجلـة واحــديف دون متييــزو فيجــب دن يــتم
تناول م ألة الطبيعـة القانونيـة لقـرارات جملـس الت ـوية بـالنهر هىل كـل قـرار يصـدرب هـلا اجمللـس علـى حـديفو
فإذا كان القرار الصادر عن اجمللس ذا طابع استشـاري فـال يكـون ملزمـا ألطـراف النـزاع وهمنـا هـو مبثابـة ردي
فين ملد يد العون وامل اعديف ألطراف اخلصومة ه م ألة معينة تكون قد غمضت عليام وإ يعتقد الباحث
بـأن هــلا النــوع مــن القـرارات حمـل حــدل فقاــي دو قــانوينو دمــا بالن ـبة للقـرارات الصــادريف عــن اجمللــس بشــأن
الفصـل ه النـزاع القـائم وحتديــد األحقيــة القانونيـة ألحــد دطـراف النـزاع ه املطالبــات املقدمــة فإننـا هنــا ن كــد

علي دن نهام الفيـديك املعمـول بـ للعـام  0333قـد حـاء قاهـراً ومتعينـا ،للتعـديل حيـث هننـا إ ن ـتطيع دن
نعتمد وبشكل دساسي علي دي من الوحاـات الفقايـة ال ـابقة اإشـاريف هلياـا إلهنـا كانـت متنفـليف مـن قبـل
الفق القانوين علي حنو ما دوضالنا.

ومن ثم فْن الباحث ياى بأن القاارات التي يصدرها مجل تسوية المنازعات همنا هي قرارات
ملزمة ألطراف النزاع سواء دكان املقاول دو رب العملو وذلك إرتضامها امل ب بقبوهلا واإلتزام سا دي دن
القـويف اإللزاميــة لقـرارات جملــس الت ــوية همنــا ت ــتمد قوملــا وحجتاــا مــن اإتفــاق علياــا مــن قبــل دطـراف عقــد
الفيــديك ولكــن حتليلنــا هــلا يهــل ح ـرباً علــي ورق وإ حــدوى وإ فائــديف من ـ مــا يــتم تعــديل منــوذج عقــد
الفيــديك للعــام  0333حبيــث تعــدل املــاديف ( )9-51مــن دفــرت املقاولــة للمشــاريع اإلنشــائية الشــروط العامــة

 -1للمزيــد حــول األراء و انهــر خليــل امحــد ال ــيدو بــدائل التقاضــي عنــد ت ــوية النزاعــات الناشـ ة عــن مقــاوإت اعمــال اهلندســة
املدنية و حبث مقدم ه امل متر الثامن عشر لعقود البناء والتشييد املنعقد ه حامع اإماراتو .5106
 -2انهرو رحبى عارفو املرحع ال اب و 599و خليل امحد ال يدو املرحع ال اب و 229و وما بعدها.
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اإلضافية حبيث تلغي احلكم القاضي بأحقية طره النزاع ه اإعـرتات علـى القـرار وهبـداء عـدم رضـاهم عنـ
خالل مديف معينةو حيث دن هلا النص هو من دربك املشاد القانوين ودضعف نهام ت وية املنازعات برمتـ
بـأن حعلـ قاهـراً وعــاحزاً عـن حتقيـ اهلـدف الــلي دلنشـئ مـن دحلـ دإ وهــو ت ـوية منازعـات عقـود املقاولـة
الدوليــةو لــلا وحــب هلغــاء هــلا احلكــم والــنص ه ـراحة عل ـى عــدم دحقيــة األط ـراف ه اإع ـرتات عل ـى ق ـرار
اجمللس دو رفض دو عدم الرضا مبارحات وذلك ألهنم ارتضوا باختصـا وبأحقيـة اجمللـس بالفصـل ه النـزع
ابتداءاً بل ههنم هم من يقوموا باختيار دعضائ و فكيف ريـز هلـم بـأي حـال مـن األحـوال وألي سـبب كـان
اإعرتات علي احلكم الصادر ه النزاع.

ا لب الث ع
ةقيي جملس و ا ن ع ان يث ا اي والعيوب
كمــا نعلــم مجيعــا يعــد جملــس فــر منازعــات عقــود الفيــديك خط ـويف رائــديف ه جمــال فــر املنازعــات
القــائم ابتــداء عل ـى اتفــاق دط ـراف عقــود املقاولــة الدوليــة املقــاول ورب العمــل واللــلان مهيــان حبريــة كب ـرييف
وواســعة ه اختيــار اعضــاء جملــس فــر املنازعــات علـى حنــو مــا تقــدم ممــا ي ــرع وي ــال عمليــة الوهــول هىل
احللول العادلة واملتصفة ه كافة اخلالفات ال قد تنشأ دثنـاء تنفيـل عقـد الفيـديك وذلـك بفضـل آليـة فـر
املنازعات القائم علياا هلا اجمللس فاو يعن ابتداء وقبل نشـوب دي خالفـات بـن األطـراف دي قبـل البـدء
ه تنفيل العقدو كما دن يتكـون مـن جمموعـة مـن األشـاا املـ هلن وذوي اخلـربيف والكفـاءيف العاليـة فنيـا ه
جماإت دعمـال البنـاء والتشـييد وهـم يتمتعـون بالنزاهـة واحلياديـة واملوضـوعية املطلوبـة ه مثـل هـلب املنازعـات
الـ تكلـف األمـوال الباههــة وذات األثـر الكبـري علــى مشـاريع التنميـة اإقتصــادية امل ـتدامة ه كافـة بلــدان
العا املتقدم من والنامي وهو ما دعطى نهام فر املنازعات هلا الزخم اإلجيايب والقبـول الكبـري ه دوسـاط
املتعـاملن ه عقــود الفيــديكو ولكـون نهــام فــر ت ــوية املنازعـات ه عقــود الفيــديك همنـا يقــوم ابتــداءً علــى
رضــاء وقبــول األطـراف بـ همنــا ســرع كثـرياً مــن عمليــة فــر املنازعــات وقلــل مــن مشــاعر العدائيــة دو الشــعور
باهلزمية وغلبة اخلصم ألن وحـود جملـس فـر املنازعـات قـد خفـف كثـرياً مـن حـديف اخلالفـات والتعنـت الـلي
يبدي دطراف اخلصومة حيال بعضام البعر وذلك كلـ راحـع هىل فكـريف الرضـائية ه تكـوين اجمللـس ونهـام
عمل )(1و كما دن جملس فر املنازعات همنا يقلل من تكاليف التقاضي باملقارنة بقضاء التالكيم دو القضاء

 -1ملزيد من التفاهيلو انهرو حممـود فيـاتو املرحـع ال ـاب و و 012حممـد سـعيد فتالـ و املرحـع ال ـاب و
اشقر عبداهللو املرحع ال اب و 90و رحبي عارفو املرحع ال اب و 591و وما بعدها.

013و ماـا
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العــادي ،حيــث دن كلفــة املنازعــات بالن ــبة ألطـراف اخلصــومة تكــون دقــل بكثــريو وألن نهــام الفيــديك همنــا
ي ــتعن بعضــو فــرد ه فــر الكثــري مــن املنازعــات ال ــالة والقليلــة ه قيمتاــا وإ ي ــتعن بعــدد كبــري مــن
األعضاء هإ ه بعر املنازعات الكبرييف ه قيمتاا دو تعقيدها ناهيك هذا علمنا بأن مكافتت دعضاء جملس
الت ــوية وكافــة النفقــات همنــا يــتم اقت ــاماا بــن الطـرفن املتااهــمن مناهــفة حيــث يقــوم املقــاول ب ــدادها
كاملـ مث يطالـب رب العمـل بـدفع نصــف هـلب النفقـات واملصـاريف واإتعــاب ممـا يـدعم اللجـوء ا جملــس
فر املنازعات دون غريب من الوسائل)(1و كما دن نهام عمل جملس فر املنازعـات يـ دي عمـالً هىل سـرعة
الوهول هىل احلقائ واملعلومات الالزمة للفصـل ه النـزاع ممـا ي ـرع عمليـة فـر اخلـالف ذلـك ب ـبب قـرب
دطراف اخلصومة من اجمللس بفضل تكثيف حل ات اإستماع بن األطراف وبفضل كثريف الزيارات امليدانية

ملواقــع الن ـزاع هــلا باإلضــافة هىل ح ـواز طلــب اخل ـربيف الفنيــة مــن املاندســن اإستشــارين ه املوقــع ،كمــا دن
العمــل دثنــاء نهــر الن ـزاع يهــل م ــتمراً مــن قبــل املقــاول الــلي إ جيــوز ل ـ هيقــاف العمــل هــلا وتكــون كــل
حل ات ومتـداوإت وقـرارات جملـس فـر املنازعـات ه هطـار ال ـرية الالزمـة حمافهـة علـى ال ـمعة التجاريـة
ألط ـراف اخلص ــومة وحفاظ ـاً عل ــى األس ـرار التجاري ـة ح ـ ه احل ــاإت ال ـ يفش ــل فيا ــا جمل ــس الت ــوية ه
الوهــول هىل حــل ه النـزاع دو حالــة عــدم رضــاء دحــد اإطـراف بقـرار فأنـ مــن ناحيــة عمليــة يكــون موضــوع
النـزاع حــاهزا للالــل بفضــل املعلومــات والوثــائ والزيــارات الـ قــام جبمعاــا جملــس الت ــوية خــالل فـرتيف نهــرب
للموضــوع ،ممــا يــوفر علــي هي ت ـ التالكــيم فيمــا لــو ت اللجــوء هلياــا كث ـرياً مــن الوقــت واجلاــد ألن دغلــب

املطالبات والوقائع قد ت التالقي فياا من قبل اجمللس فال متاج احملكم وقتـاً طـويالً وحاـداً كبـرياً ه احلكـم
ه النـزاع احملـال هليـ )(2و دمـا قصـو م ـاول وســلبيات نهـام فـر املنازعـات ه عقـود الفيـديك فإنـ جتــدر
اإلشاريف هىل دن دول ما ي خل على جملس فر املنازعات هو عدم هلزامية قرارات حيث دن م ألة تنفيلها همنا

هو منوط بقبوهلا الرضـا سـا مـن قبـل دطـراف النـزاع ،حيـث دن وحـود هـلب احلريـة الواسـعة ألطـراف النـزاع همنـا

يعرقل عمل اجمللس ويطيل دمد النزاع وجيعل مـن قـرارات اجمللـس إ حـدوى وإ طائـل مـن ورائاـاو كمـا جيعـل

مناا جمرد آراء ت خل على سبيل التوهية دو اإست ناس سا إ دكثر ،كما دن مديف ههدار قرار اجمللس ووفقا

ملــا حــددب نهــام الفيــديك وهــو مــديف ( )29يومــا تعــد مــديف طويلــة للغايــة ،حيــث دن بعــر دنـواع النزاعــات مــا
يتطلــب البــت فيـ وب ــرعة دون تــأخري كمــا دنـ مــا يالحــظ علـى نهــام الفيــديك دنـ

 -1انهـرو حممـد عبـداهللو سـراج الـدينو املرحـع ال ــاب و
حممد سعيد فتال و املرحع ال اب و .00
 -2حممد عارفو املرحع ال اب و 590و وما بعدهاو زيد عبداهلل ال ابليو املرحع ال اب و

يتضــمن ديــة دحكــام

013و ومـا بعـدهاو ماـا اشــقر عبـداهللو املرحـع ال ــاب و
 20وما بعدها.

95و
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بشأن مدى حواز رد دو تنالي دعضاء جملـس الت ـوية هسـويف بنهـام القضـاء دو اخلـربيف مـىت مـا تـوافرت هحـدى
دسباب الرد والتنالي األمر اللي يكون ل بالغ األثر ه هالة قرارات اجمللس ب بب عيب عدم احليادية دو
عــدم اإســتقاللية دو عــدم املوضــوعية ه نهــر اخلــالفو كمــا ي خــل عل ـى نهــام الفيــديك بأن ـ وه حــاإت
املنازعات ذات القيمة دو التعقيدات الكبرييف بأن مكلف ألطراف اخلصومة ماليا وخصوها مىت كان جملس
الت وية مكون من ثـالرب دعضـاء ومـا يتطلبـ ذلـك مـن مكافـتت ودتعـاب باههـة وخصوهـا نفقـات اإلقامـة
واملواهالت والتنقالت واملقابالت ونفقات ترمجة الوثائ وامل تندات وغريها من املصاريف الباههة مما يثقل
).(1
كاهل دطراف النزاع بنفقات إ داعي هلا

الخاتمة
نـأيت هىل خامتـة دراســتنا والـ كنــا قـد تناولنــا فياـا حانبـاً مامـاً مــن حوانـب عقــود الفيـديك دإ وهــو
النهام القانوين جمللس فر املنازعات ه عقود الفيديك تعديل  0333املعمول ب حالياً و واللي تناولنـا مـن
خالل التعريف بنهام الفيديك من حيث نشأت وتعريف وكيفي اختيـار وتعيـن األعضـاء ه هـلا اجمللـسو مث
حتدثنا وبشيء من التفصيل والتالليل املعم عن آلية ونطاق عمـل جملـس فـر املنازعـات وكيفيـة استصـدار
القـرارات وكــان لزام ـاً دن نتالــدرب عــن تقيــيم جملــس فــر املنازعــات مــن منهــور الفق ـ القــانوين ومــن املنهــور
اخلا للباحث وذلك من خالل الوقوف علـي الطبيعـة القانونيـة للمجلـس وللقـرارات الصـادريف عنـ وحتديـد
كافــة املزايــا والعيــوب اخلاهــة بنهــام فــر منازعــات الفيــديك مــع هبــداء وحاــة النهــر اخلاهــة حيــال كافــة
هشـكاليات هـلب الدراسـة التالليليــة املعتمـديفو والـ توهــلنا مـن خالهلـا هىل جمموعــة مـن النتـائ العلميــة وهىل
العديد من التوهيات على النالو التا :
النتائج:

أوالً :تعــد آليــة فــر منازعــات الفيــديك املعمــول ســا حاليــا واملتمثلــة ه جملــس فــر املنازعــات مــن

اآلليــات املميـزيف ه جمــال فــر منازعــات عقــود املقــاوإت الدوليــةو وذلــك نهـراً ملــا تتمتــع بـ هــلب اآلليــة مــن
ال اولة واملرونة ه هحراءاملا سواء من حيث تشكيل اجمللس دو آليـة عملـ دو نهامـ دو استصـدار القـرارات
ممــا زاد مــن قبــول هــلب اآلليــة ه فــر منازعــات عقــود الفيــديك مــن قبــل كافــة دط ـراف عقــود اإلنشــاءات
اهلندسية الدولية.
 -1للمزيد من التفصيل حول عيوب نهام فر املنازعات انهرو ماا اشقر عبداهللو املرحع ال اب و  53ومـا بعـدهاو رحبـي
عارفو املرحع ال اب و  590وما بعدهاو ح ن بين فصلو املرحع ال اب و  951وما بعـدهاو عصـام الباجـيو املرحـع
ال اب و  529وما بعدها.
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ثان اً :تتميز آلية فـر املنازعـات بطريـ جملـس الت ـوية بكوهنـا تعـد آليـة معـديف لفـر اخلالفـات قبـل

البدء ه تنفيل عقد الفيديك ،كما دن اجمللس يضم ه تشكيل عدداً وترياً من األعضاء فقـد يكـون اجمللـس
لمشكل من حكم فـرد دو مـن ثالثـة دعضـاءو وذلـك حب ـب حجـم وعهـم القيمـة املاديـة للنـزاع دو تعقيـدات

حلـ  ،حيـث يتميـز األعضـاء بـاجمللس باحلياديـة واملوضـوعية واإسـتقاللية عـن دطـراف النـزاع كمـا دهنـم علــى
درحة عالية من اخلربيف واملعرفة الفنية اهلندسية على حد سواءو مما جيعـل مـن القـرار الصـادر مـن اجمللـس دكثـر
قرباً وتوازنا وعدالة بالن بة ألطراف اخلصومة.

ثالث ياً :لقــد حــاءت آليــة فــر املنازعــات مبوحــب جملــس الت ــوية لتقــدم الكثــري مــن احللــول ألط ـراف
النـزاع ولتطمـ ن نفوســام بعدالــة وحياديــة وموضــوعية دعضــاء اجمللــس ألن دطـراف اخلصــومة خيتــارون دعضــاء
اجمللس ابتداءو وذلك بعكـس مـا كـان سـائداً العـام 0327مو حيـث دن آليـة فـر منازعـات الفيـديك كانـت
قائمة على املاندس اإستشاري اللي يتمتع ب لطات واسعة حدا ه فر النزاع املطروح وذلك رغم تبعيت
لــرب العمــل ممــا إقــي عــدم القبــول واإنتقــاد ه دوســاط هــناعة املقــاوإت الدوليــةو ومــن مث فقــد مثــل جملــس
ت وية املنازعات بصيغت احلديثة طوق األمان للاصوم ه منازعات عقود الفيديك.
رابعياً :علــى الــرغم مــن مزايــا آليــة فــر املنازعــات هإ دهنــا إ زالــت تفتقــر لــبعر األحكــام القانونيــة

ل د الثغرات ه بنياهنا الرهن ولعل هشكالية عدم هلزامية قرار جملس الت وية متثل املعضـلة الكـ ود ه نهـام
فر منازعات الفيديكو مما جيعل من هلب القرارات حـرباً علـى ورقو حيـث دن النهـام املعمـول بـ حاليـا إ
يلــزم األطـراف بقبــول القـرار وتنفيــلب وهمنــا يشــجع وبشــكل م ــتغرب علــى عــدم اإلتـزام بقـرارات اجمللــس مــن
خالل ترسيا إلمكانية دن يرفض دطراف اخلصومة هذا يكن لمرضياً هلم وذلك خالل فرتيف حمدديف.
خامسياً :هن هعطــاء مــديف طويلــة ألعضــاء جملــس الت ــوية لفــر النـزاع قــد إ يشــجع دعضــاء اجمللــس

علــى ســرعة البــت ه الن ـزاعو بــل قــد يكــون مــدعايف للمماطلــة ه ههــدار الق ـرار ،ألن نهــام الفيــديك لفــر
املنازعات قد منح جملس الت وية مديف ( )29يوماً إستكمال عملـ بفـر النـزاع وههـدار القـرارو وهـلب مـديف
طويلة للغاية قد تكلف دطراف النزاع الكثري من الوقت واملال كـانوا قـد حـاولوا تفاديـة بلجـوئام هىل اجمللـس
بدإً من التالكيم دو هحراءات القضاء العادي.
سادسياً :هن جملــس فــر املنازعــات همنــا ي ــتمد قوتـ القانونيــة واإللزاميــة مـن اتفــاق األطـراف ابتــداء

بــاللجوء هىل جملــس فــر املنازعــات مــن خــالل اإتفــاق علــى تشــكيل وانتاــاء برضــاهم بــالقرار الصــادر مــن

اجمللــس وهــو مــا يضــفي علــى هــلب الق ـرارات الق ـويف اإللزاميــة والتنفيليــة ،ولكن ـ وه حالــة عــدم رضــاء دحــد
دطراف اخلصومة على القرار الصادر وهو دمر غري م تبعد بل وطبيعياً حدا فإن قـرار اجمللـس لـن جيـد طريقـة
لإلل ـزام دو التنفيــل وبإمكــان األط ـراف اللجــوء هىل القضــاء الع ــادي دو التالكــيم التجــاريو ألن اللج ــوء هىل
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اجمللس ابتداء همنـا هـو مطلـب إزم إلمكانيـة جلـوء األطـراف هىل التالكـيم وهـو مـا يعيـب آليـة فـر النـزاع ه
عقود الفيديك األمر اللي ي توحب وبشكل ملح للغايـة وحـود تعـديل علـى منـوذج عقـد الفيـديك املعمـول
ب حالياً.
التوص ات:

أوالً :ضروريف احلر كل احلر على اختيار دعضاء جملـس الت ـوية األحـادي التشـكيل دو الثالثـي

التشكيل من ذوي اخلربيف والكفاءيف واملعرفة بأهول عمل جمالس الت وية ودن يكونوا لي وا فق مـن املـ هلن
ه جم ــال اهلندس ــة املدني ــة ب ــل جي ــب دن يتن ــوع دعض ــاء اجملل ــس هىل ع ــديف ختصص ــات قانوني ــة وهندس ــية ب ــل
وحماسبيةو وذلك لكي نضمن سالمة قراراملم الصادريف ه موضوع النزاع.
ثان اً :ضروريف دن يتمتع دعضاء جملس الت وية باجلدية واملوضوعية واإستقاللية عن دطراف اخلصومة

حيــث دن آليــة اختيــار دعضــاء اجمللــس مبوحــب الفيــديك لعــام  0333همنــا تعطــي اخلصــوم احلريــة الكاملــة ه
اختيار دعضاء جملس الت وية وهو دمر م تالب وددعى هىل قبـول قـرارات اجمللـس وتنفيـلها مـن قبـل دطـراف
اخلصومةو ولكن جيب دن إ يكون ذلك مدعايف للمالابايف وامليل لصاحل طرف علـى ح ـاب طـرف آخـر ه
خصومة الفيديك ،ومن مث جيب دن يقوم معيار اإختيار على الكفاءيف واخلربيف والنزاهة وليس لوحود مصاحل
دي مــن دعضــاء هــلا اجمللــس بأحــد دطـراف اخلصــومة سـواء بطريقــة
شاصــية دو ماديــة دو عالقــة تبعيــة تـرب ً
مباشريف دو غري مباشريف.
ثالثاً :يوهي الباحث بضروريف هعاديف النهر ه املديف املمنوحة ألعضاء جملس فر املنازعات إلمكانية

نهــرهم ملوضــوع اخلــالف وههــدار قـرار فيـ وهــي مــديف ( )29يومـاًو حيــث يــرى الباحــث ضــروريف تقلــيص هــلب
املديف ال تعد طويلة ن بياً وخصوهـا هذا كنـا نتالـدرب عـن جمـال املقـاوإت الدوليـة الـ يلعـب فياـا عامـل
الوقت الدور الرئيس ،ألن هلب املديف من وحاة نهر الباحث هي مدعايف للتأين والتبـاط ه فـر النـزاع وهىل

التأخري ىف ههدار قرار بشـأن مـن قبـل اعضـاء جملـس الت ـويةو كمـا دن طـول هـلب املـديف قـد يلغـري الكثـري مـن
معطيات النزاع املطروح دمام اجمللس ألن ظروف عقود البناء والتشييد تتطلب اإستمرارية والتتـابع وهإ تفـرع
عــن الن ـزاع القــائم عــديف نزاعــات حديــديف تكــن لتوحــد لــو ت البــت ه اخلــالف القــائم ه مــديف معقولــة ممــا
يدخل اجمللس ه حلقة مفرغة من املنازعـات فمـا دن يفصـل ه نـزاع حـىت جيـد نزاعـاً آخـر قـد نشـب وهكـلا
دواليك.
رابعاً :تهل اإلشكالية الكبرييف ال تواح استمرارية وفعالية جملس ت ـوية املنازعـات هـي عـدم وحـود
القويف اإللزامية الكافية ه القرارات ال يصدرها هلا اجمللس ومـن مث عـدم تنفيـلها مـن قبـل دطـراف النـزاع دو
من دحدمها وذلك ب بب العيوب ال دهابت هيكل وبنيان جملس فر النزاعات وذلـك بإحازتـ للاصـوم
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اإعـرتات علــى قـرار اجمللــس خــالل مــديف معينــة وهحازتـ اللجــوء هىل نهــام التالكــيم ه حالــة عــدم اقتنــاعام
وعدم رضاهم على القرار الصادر ،وللا فإن الباحث يقرتح ويوهي بضروريف تعديل منوذج عقـد الفيـديك ه

شــروط العامــة اإلضــافية املتعلقــة بفــر املنازعــات حبيــث إ يعطــي لألط ـراف حريــة اإع ـرتات علــى ق ـرارات
اجمللس ألهنم قد ارتضوا م بقا مبا يصدر عن هلا اجمللـس مـن قـرارات وذلـك منـل اختيـارهم ألعضـائ ابتـداء
فلــيس هلــم احل ـ ه اإع ـرتات علــي قرارات ـ انتاــاءًو ألن القــول بغــري ذلــك يعــين عــدم حــدوى الق ـرارات ال ـ
يصدرها اجمللس بل ددهى من ذلك عدم حدوى وحود جملـس ت ـوية املنازعـات دهـالً ،األمـر الـلي يتطلـب

وحود تعديال قانونيا على النموذج املعمول ب حاليا لتكون قرارات اجمللس ملزمة وقابلة للتنفيل وعـدم هتاحـة
الفرهة ألي من دطراف النزاع باللجوء هىل التالكيم مىت كان قد هدر قرار اجمللـس الفاهـل مبوضـوع النـزاع

ليكون هلا القرار مبثابة املانع من اللجوء هىل التالكيم ،وهلا ما سيضطر الطرف املعارت هىل الرضو لقرار

اجمللس بعد تأكدب من عدم دحقيت ه اللجوء للتالكيم.

خامساً :يوهي الباحث بضـروريف هضـافة حكـم قـانوين ه هـياغة عقـد الفيـديك النمـوذحي املعمـول

ب حاليا يعاجل هشكالية تشـتت اآلراء والـ قـد يواحااـا اجمللـس ه دي مـن النزاعـات املطروحـة عليـ و حيـث
هن قد يتشتت اجمللس الثالثـي التشـكيل هىل ثالثـة آراء خمتلفـة قصـو مشـروع القـرار املزمـع ههـدارب فنهـام
الفيــديك لعــام  0333يتنــاول هــلب امل ــألة بــاحللول القانونيــة الناحعــةو ومــن مث فــإن الباحــث يقــرتح هضــافة
حكمــا دو بنــدا قانونيـاً ه منــوذج الفيــديك يقضــي بتاويــل رئاســة جملــس فــر املنازعــات اعتمــاد رديـ وحــدب
وههدار القرار منفرداً مبضمون هلا الردي ويكون من ح العضـوين اآلخـرين كتابـة ردياـم املاـالف وتقدميـ
هىل األط ـراف املتنازع ــة لالط ــالع علي ـ وهحال ــة ن ــاة هىل رئ ــيس اإحت ــاد ال ــدو للماندس ــن اإستش ــارين
لالطالع علي ومن مث حفه واعتمـاد القـرار الصـادر عـن رئـيس اجمللـس باعتبـارب قـراراً ملزمـاً وواحـب التنفيـل
ألن عدم وضع حل إلشكالية تشـتت اآلراء قـد يوقـع اجمللـس بـل واخلصـوم ه مـأزق قـانوين يصـعب الـتكان
بأضرارب على طره اخلصومة الللين يتالمالن كما نعلم بكافة مصاريف ومكافتت ونفقات اعضاء اجمللس
مث يتفاحتن بعدم قدريف اجمللس على ههدار قرارب لوحود اإختالف بن وحاات نهر األعضاء حول مشروع
القرار مما يرحع األطراف هىل املربع األول بعد ضياع الوقت واجلاد واملال دون طائل.
تم بحمد اهلل تعالي وتوف قه ،،،،
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قائمة المراجع
أوالً :قائمة المااجع العلم ة:

 -0دســامة جمــدوبو دمهيــة دن يكــون احملكــم ماندس ـاًو حبــث مقــدم للم ـ متر الثــاين للتالكــيم اهلندســي
بتنه ــيم اهلي ــة ال ــعودية للاندس ــة بالتع ــاون م ــع مرك ــز التالك ــيم التج ــاري ل ــدول جمل ــس التع ــاون
اخلليجيو املنعقد ه الرياتو خالل الفرتيف من  7–2مايو 5109م.
 -5ح ن بين فضـلو آثـار اعتمـاد عقـد مقـاوإت اعمـال التشـييدو فيـديك  0333كمصـدر للتننهـيم
الق ــانوين لعالق ــة اإطـ ـراف ه فل ــطنو رس ــالة ماح ــتريو حامع ــة النج ــاحو ن ــابلسو فل ــطنو
5106م.
 -9خليــل امحــد ال ــيدو بــدائل التقاضــي عنــد ت ــوية املنازعــات الناشـ ة عــن عقــود مقــاوإت اهلندســة
املدنيــةو حبــث مقــدم للم ـ متر الثــامن عشــر لعقــود البنــاء والتشــييدو املنعقــد ىف حامعــة اإمــارات
5106م.
 -9داوود شــالات و جملــس فــر املنازعــات واســاليب الت ــوية الوديــةو منشــورات مجعيــة عمــال املطــابع
التعاونيةو عمانو اإردنو ط 0و 5112م.
 -2رحبي عارفو جملـس فـر املنازعـات ه عقـود الفيـديكو حبـث منشـور ه جملـة املانـدس القـانوينو
ع 9و 5106م.
 -6زيـد عبــدالعزيز ال ـاليو التالكــيم ه املنازعــات اهلندسـيةو رســالة ماح ــتريو حامعـة نــايف للعلــوم
اإمنيةو الرياتو اململكة العربية ال عوديةو 5102م.
 -7عصــام امحــد الباجــيو عقــود الفيــديك ودثرهــا علــى التزامــات املقــاول واملانــدس ورب العمــلو دار
اجلامعة اجلديديفو اإلسكندريةو ط0و 5107م.
 -2عصام عبد الفتاح مطرو عقود الفيديك ملقاوإت واعمال اهلندسة املدنية ووسائل فر منازعاملاو
دار اجلامعة اجلديديفو اإلسكندريةو 5107م.
 -3فتالي وا و قانون التالكيم بن النهرية والتطبي و منشأيف املعارفو اإلسكندريةو ط5و 5109م.
-01حممد ابراهيم بداح و عقـود املقـاوإت الدوليـةو اإسـس القانونيـة والفنيـة لصـياغة عقـود املقـاوإت
الدولية ضمن معايري عقود الفيديك ))FIDCو دار الثقافةو اإردنو عمانو ط 0و 5107م.
-00حممــد ال ــاداتو آليــات ت ــوية املنازعــات الناش ـ ة مــن عقــود الفيــديكو دراســة ه ضــوء قواعــد
اإحتـاد الــدو للماندسـن اإستشــارينو حبـث مقــدم للمـ متر الثــامن عشـر لعقــود البنـاء والتشــييد
بن القواعد القانونية التقليدية والنهم القانونية امل تالدثةو املنعقد ه حامعة اإماراتو 5106م.
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-05حممد تقي الدينو الفيديك اإحتاد الدو للماندسن اإستشارينو حبث مقـدم ملـ متر التالكـيم
التجاري الدو و واملنعقد ه مركز القاهريف اإقليمي للتالكيم التجاري الدو و القاهريفو 5105م.
-09حمم ــد س ــعد خليف ــةو عق ــد اإستش ــاريف اهلندس ــية ه جم ــال التش ــييد والبن ــاء دراس ــة حتليل ــة لعق ــود
الفيديكو دار الناضة العربيةو القاهريفو ط0و 5109م.
-09حممد سعيد فتال و جملس فر املنازعات لعقود الفيديكو حبث منشور ه جملة املاندس القانوينو
الـ تصــدر عــن م س ــة مجعــة وغــص للمالامــايف واإستشــارات القانونيــةو عمــانو اإردن وع 5و
5109م.
-02حممد عبداهلل سراج الدينو معاجلة منازعات مشاريع التشييد باململكة العربية ال عودية باستادام
جملس مراحعة النزاع و حبث منشور مبجلة حامعة امللك عبدالعزيز للعلوم اهلندسيةو ع5و 5107م.
-06حممد عبداجمليد امساعيل عقود اإشغال الدوليةو دار الناضة العربيةو القاهريفو 5101م.
-07حممد إه درادك و هلية ت وية منازعات عقود البناء والتشييد احلل بالتفاوت واحل م بالتالكيمو
دراســة مقارنــةو حبــث مقــدم للم ـ متر الثــامن عشــر لعقــود البنــاء والتشــييد بــن القواعــد القانونيــة
التقليدية والنهم القانونية امل تالدثةو حامعة اإمارات العربية املتالديفو 5109م.
-02حممود فياتو عقـود البنـاء واملقـاوإت بـن قصـور النهريـة وهشـكاليات التطبيـ و دراسـة ت هرازهـا
بــدعم مــن هــندوق األمــم املتالــديف اإلئتمــاين بأش ـراف مــن معاــد احبــارب ال ياســات اإقتصــادية
الفل طيين (ماس)و 5102م.
-03مشــاعل عبــد العزيــز اهلــاحريو دثــر هــدور جمــالس ت ــوية املنازعــات علــى اضــمالالل الــدور شــب
التالكيمي للماندسن اإستشارين ه عقود الفيديكو حبث مقدم هىل م متر دور القطاع اخلا
ه التنمية اإقتصادي واإبعاد القانونيةو املنعقد ه حامعة الكويتو ه الفـرتيف مـن  3–2مـارسو
5102م.
-51ماا اشقر عبداهللو مدى كفاية التنهيم القانوين جمللس فـر املنازعـات ه عقـد الفيـديك اإمحـرو
رسال ماح تريو حامعة الشرق اإوس و 5105م.
ثان اً :الوثائق القانون ة:

 -0الدليل الدو لعقود الفيديك ()FIDCو منشورات اإلحتاد الـدو للماندسـن اإستشـارينو ترمجـة
داوود خلفو 5102م.
 -5دليل اسـتادام عقـد اإستشـارات (فيـديك )0333و مـدار وتطبيقـاتو منشـوراتو مجعيـة عمـانو
مطابع اإردنو ط0و 5107م.
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 -9دفرت املقاولة املوحد للمشاريع اإنشائيةو الشروط اخلاهة اإضافيةو شروط هتفاقية فر املنازعاتو
اجلزء الثاينو 5107م.
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من صور غش الخصوم في اتخاذ العمل اإلجرائي
في قانون المرافعات الليبي
إعــداد الدكتور :علي أمحد شكورفو
عضو هيئة التدريس بكلية القانون
جامعة مصراته /ليبيا
مقدمة
احلمد هلل املعبودو والصاليف وال الم على دفضل خل ه الوحودو سيدنا حممد وعلـى آلـ وهـالب
ومن تبعام بإح ان هىل يوم الدين.
وبعييد ،،،

هن املبدد ا جيب دن ميثل ل اخلصوم ه عالقتام دثناء اخلصومة هو ح ـن النيـةو حيـث مبوحـب
هلا املبدد ميتنع على اخلصوم اللجوء هىل دساليب الغش واخلداع والتضليلو ويفرتت هلا املبدد دن يكون كل
خص ــم دمينـ ـاً ه ادعائـ ـ وه هثباتـ ـ م ــا يدعيـ ـ و وه اخت ــاذب لإلحـ ـراءات الـ ـ يتطلبا ــا الق ــانون طيل ــة مراح ــل
الدعوى.
لكن هل اإلتزام حب ن النية واحب قانوين دم هو حمر واحب دخالقيق
لقد ذهبت القلة من التشريعات هىل اعتبار ح ن النيـة واحـب قـانوين مثـل القـانون النم ـاوي ه
املاديف  072من قانون املرافعات والقانون اإليطا ه املاديف  22من قانون املرافعات.
هإ دن دغلب التشريعات تنص على ذلك هراحةو ومن بيناا القانون اللييبو حيث يتضمن
قانون املرافعات اللييب نصاً هرماً يقضي باتباع ح ن النيةو لكن ميكن استاال هلا الواحب ضمنياً من
النصو الوارديف في قصو عدم مباشريف احلقوق والواحبات اإلحرائية ب وء نية دو بطريقة كيدية.
وهن كــان مبــدد ح ــن النيــة يفــرت علــى اخلصــوم تــوخى األمانــةو واإلدإء باحلقيقــةو والعمــل علــى
حتقي الضمانات ال فرضاا املشرع محاية ألطراف اخلصـومةأل هإ دن الواقـع العملـي يكشـف عكـس ذلـكو
ويثب ــت دن اإلس ــاءيف تتالقـ ـ ه العم ــل اإلحرائ ــي بغي ــة اإلضـ ـرار ب ــاآلخرو فاخلص ــم إ يتـ ـواىن ه اللج ــوء هىل
دساليب الغش واخلداع والكيد من دحل احلصول على حكم لصاحل ضد خصم .
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ووســائل اإلســاءيف هىل اخلصــم ال ـ تتنــاىف مــع مبــدد ح ــن النيــة ه اخلصــومة املدنيــة عديــديفو مثــل
احتنــاب قــول احلقيقــةو واللجــوء هىل دســاليب اخلــداعو والتضــليلو والغــش والــلي يعنينــا مناــا ه هــلا املقــام
الغش املتعل باألعمال اإلحرائية ه اخلصومةو حيث هن امل تادف بالدراسة ه هلب الورقة البالثية.
والغش فكريف دخالقية منتشـريف علـى نطـاق واسـع ه كافـة فـروع القـانونو فاـي إ تقتصـر علـى فـرع
دون آخرو دو على القانون الداخلي وحدبو بل رد هداها ديضاً ه القانون الدو و وهـي متعـدديف الصـورو
فالغش حنو القانون يعين هراديف التارب من تطبي قاعديف آمريف عن طري هبرام تصـرفات قانونيـة مـن شـأهنا دن
ت ـ دي هىل هحــدارب تغيــري ه الهــروف املالب ــة للعالقــة القانونيــةو ويرتتــب علــى ذلــك تطبي ـ قاعــديف قانونيــة
مغايريف للقاعديف القانونية الواحبة التطبي ()1و فالتصرف قانوين لكن ي تادف غاية التالايل على القانون.
وه جمال العقود قد يرتكب الغش كل املتعاقدين ه مواحاة الغريو وقد يوح الغش ضـد القـانون
نف .
وقد يوح الغش ضد األحكامو وضد اإلحراءات القانونية الواحب اختاذهاو وهللب األسباب اختـل
املشرع اللييب موقفاً سلبياً بشأن تعريف الغش فلم ينص على تعريف هلب الفكـريف لكنـ تنـاول بعـر هـورها
ه نصو هرمة.
ففـي القــانون املــدين مــثالً نــص ه املــاديف  5/551علــى "… -5وكــللك جيـوز اإتفــاق علــى هعفــاء
املـدين مــن ديــة م ـ ولية ترتتــب علــى عــدم تنفيــل التزامـ التعاقــدي هإ مــا ينشــأ عــن غشـ دو خط ـ اجل ــيمو
ومــع ذلــك جيــوز للمــدين دن يشــرتط عــدم م ـ وليت عــن الغــش دو اخلطــأ اجل ــيم الــلي يقــع مــن دشــاا
ي تادمام ه تنفيل التزام ".
ونص ه املاديف  0/590من علـى " -0هذا كـان تصـرف املـدين بعـوت اشـرتط لعـدم نفـادب ه حـ
الدائن دن يكون منطوياً على غش املدين ودن يكـون مـن هـدر لـ التصـرف علـى علـم سـلا الغـشو ويكفـي
إعتبار التصرف منطوياً على الغش دن يكون قد هدر من املدين وهو عا بع ربو كما يعترب من هدر ل
التصرف عاملاً بغش املدين هذا كان قد علم دن هلا املدين ه حالة ع ر".
وه قانون املرافعات نصت املاديف  952على "جيوز للاصوم ان يلتم ـوا هعـاديف النهـر ه األحكـام
الصــادريف بصــفة انتاائيــة ه األحـوال التاليــة ( )0هذا وقــع مــن اخلصــوم غــش كــان مــن شــأن التــأثري ه احلكــم
…"

 -1د .مجيل الشرقاويو نهرية البطالن ه التصرف القانوينو د.تو د.نو
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ونصت املاديف " 969جيوز ملن يعترب احلكم الصـادر ه الـدعوى حجـة عليـ و يكـن قـد ددخـل دو
تدخل فياا دن يعرتت على هلا احلكم بشرط هثبات غش من كان ميثل دو تواط دو همهال اجل يم".
ونصـت املــاديف  751علـى "يقبــل خماهــمة القضـايف ودعضــاء النيابــة ه األحـوال التاليــة -0 :هذا وقــع
من القاضي دو عضو النيابة ه عملاما غش دو تدليس دو غدر دو خطأ ماين ح يم".
وقــد عـ مـرب املشــرع ه هــلا القــانون "قــانون املرافعــات" دحيانـاً بلفــظ آخــر غــري الغــشو فقــد اســتعمل
لفــظ الكيــد ه املــاديف  526حيــث حــاء فياــا "جيــوز للمالكمــة دن حتكــم بالتضــمينات ه مقابــل النفقــات
الناش ة عن دعوى دو دفاع قصد سا الكيد".
وكــللك مــا نصــت علي ـ املــاديف  923حيــث حــاء فياــا "هذا حكمــت حمكمــة الــنقر بعــدم قبــول
الطعن دو برفض حكمت علـى رافعـ باملصـاريف وحـاز هلـا دن حتكـم مبصـادريف الكفالـة كلاـا دو بعضـاا وهذا
ردت دن الطعن دريد ب الكيد فلاا دن حتكم بتعوير للمدعى علي ه الطعن".
والغـش ه قـانون املرافعـات يرتكـز غالبـاً علـى العمــل اإلحرائـي الـلي تتكـون منـ اخلصـومة ويرتــب
آثارب مبجرد اختاذب.
والعمل اإلحرائي ه قانون املرافعات متنوع ما بن هحراءات قضائية ودخرى غري قضائيةو هلا من
حاةو ومن حاة دخرى فإن القائمن علي متنوعونو فقد يصدر العمل اإلحرائي من القضايف ومن يعـاوهنمو
وقد يصدر عن اخلصوم بأنف ام دو مب اعديف دعوان القضايف.
وقد يتطلب القانون ترتيب بعر األعمال اإلحرائية على األخرىو وقد تكون هلب التبعية لطبيعة
هلب األعمال ه حد ذاملا.
فــإذا شــاب هــلب األعمــال اإلحرائيــة غــش مــن القــائم ســاو فــإن هنــا حـزاء يرتتــب مبجــرد حصــول
هــلب املاالفــة "الغــش"أل ذلــك دن املشــرع ه قــانون املرافعــات مــدد هحـراءات معينــة حل ــم النـزاعو ويضــع هلــا
مواعيــداً حمــدديفو ويتطلــب هلــا شــروطاً معينــةأل ياــدف مــن ورائاــا هىل محايــة اخلصــومو وحتقي ـ مبــدد املواحاــة
بينامو لي تطيع ح م النزاع.
هإ دن الغش اللي يلال اإلحراءأل جيعلـ ياـدر كافـة الضـمانات الـ ي ـتادفاا املشـرعو وخيـالف
القاضــي احلقيقــة ه حكم ـ و األمــر الــلي تأبــاب العدالــة وإ يقبل ـ املنط ـ و ذلــك دن الغــش مــا هــو هإ تغيــري
للالقيقة ب وء نية من حانب من يقوم ب و من خالل األعمال اإلحرائيةأل بقصد اإلضرار بالغريو دو لتالقي
مصلالة خاهة دو غري مشروعة.
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والغش ميكن دن يقوم من القضايف()1و ومن اخلصومو ومن دعوان القضايفو ومن الغريو والغش اللي
ت تادف هلب الورقة البالثية املتواضعة هو الغش اللي يقوم ب اخلصـوم( )2ضـد بعضـام الـبعرو فاـو تغيـري
احلقيقة ب وء نية من حانب اخلصم من خالل اختاذ األعمال اإلحرائيةأل بقصد اإلضرار باخلصم اآلخرو دو
لتالقيـ مصــلالة خاهـة دو غــري مشـروعة تتعــارت مـع هــدف القـانون مــن اإلحـراءو حيــث تبـن هــلب الورقــة
بعر هور الغش ال يقوم سا اخلصوم فيمـا بيـنامو مـع بيـان اجلـزاءات الـ قررهـا املشـرع بشـأهناأل ذلـك دن
هــور الغــش متنوعــة إ متناهيــة ومــن مث يصــعب حصــرهاو وهنــا مــن احلــاإت إ ميكــن التنب ـ ســا مقــدماًأل
حيـث إ تثـار هإ حلهــة حـدوثااو ومــن مث فـإن نصــو القـانون تعجـز عــن مالحقـة كافــة هـور الغــشأل ألن
الغش ه احلقيقة فكريف دخالقية تنتمي هىل قواعد األخالق.
وردينا دن تكون خطة حبث هلا املوضوع وفقاً للتا :
المطلب األول :من هور الغش بالتع ف ه استعمال احل اإلحرائي.
المطلب الثاني :من هور الغش ه هعالن األوراق القضائية.

المطلب الثالث :اجلزاءات املرتتب على الغش ه هلب الصور.

وسيكون ذلك من خالل النصو القانونية ذات العالقة ه قانون املرافعات اللييبو وبعر كتب
فق قانون امل رافعات واألحكام القضائية ه كل من ليبيا ومصـرو وقـد دفعنـا هىل الكتابـة ه هـلا املوضـوع مـا
كب مبااريف وذكاءأل للتارب من النصو القانونيـة الـ قـد تقـف حـائالً
إحهناب من انتشار للاليل ال تـل ْرتَ ل
دون حتقي ـ املص ــاحل الشاص ــيةو باس ــتغالل املها ــر اخلــارحي للنص ــو القانوني ــة اإلحرائي ــةو وتعم ــد هه ــدار
حوهرهــاو وهــدم كافــة الضــمانات القانونيــة لإلحـراءو ويــتم ذلــك ه ســاحات القضــاء الـ يفــرتت دن تكــون
حرماً مقدساً إ ينفل هلي العبثو وإ خيفى ما لللك من تأثري على دحكام القضاءو وهندف من وراء ذلك
هىل هبراز دمهية املوضوع َعلم ل يكون دافعاً للباحثن للقيام بدراسة دمشل ودعم.

 -1انهر نص املاديف  723من قانون املرافعات اللييب.
 -2انهر ه مفاوم اخلصم د .دمحد دبو الوفا نهرية األحكام قانون املرافعاتو ط6و منشأيف املعارفو 3111مو
وا و الوسي ه شرح قانون املرافعات د.نو د.تو .147
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المطلب األول
من صور الغش بالتعسف في استعمال الحق اإلجرائي
تتكون اخلصومة من جمموعة هحراءات يلي بعضاا بعضاً فكل هحراء يرتتب على مـا سـبق ويعتـرب
بداية إلحراء حديد يلي .
واألعمال اإلحرائيـة سـواء كانـت واحبـات علـى اخلصـم دو متثـل حقوقـاً لـ جمـال خصـب للتع ـف
من قبل اخلصوم.
فال ـ احلضــورو وح ـ طلــب التأحيــلو وح ـ هبــداء الــدفوع حقــوق كفلاــا املشــرع بقصــد حتقي ـ
دهـداف حمــدديفأل هإ دن اخلصــم قــد يباشــرها بطريقــة حتقـ الغــش ه ممارســتااأل وذلــك بإســاءيف اســتعمال هــلب
احلقوق بقصد هطالة دمد النزاع واملماطلةو فكيـف ميكـن هسـاءيف اسـتعمال هـلب احلقـوق واسـتغالهلا ب ـوء نيـة
هىل غري هدفااق هلا ما حناول بيان ه التا :
 – 1التعسف في الحضيور:

تطبيقاً ملبدد املواحاة بن اخلصوم وكفالة واحرتام حقوق الدفاعو فإن من الواحبات املفروضة على
اخلصوم احلضور دمام احملكمة ل ماع دقواهلم وهحاطـة القاضـي علمـاً مبالتـوى وفالـوى النـزاع املعـروت عليـ و
دوحب القانون على اخلصوم احلضور ه اليوم احملدد لنهر اجلل ة.
حيــث نصــت املــاديف  35مــن قــانون املرافعــات علــى "ه اليــوم املعــن لنهــر الــدعوى مضــر اخلصــوم
بأنف ـام دو مضـر عـنام مـن يوكلونـ مـن احملـامن مبقتضـى توكيـل خــا دو عـامو وهلـم دن ينيبـوا عـنام مــن
خيتارون من األقارب دو األهاار هىل الدرحة الثالثة مبوحب تقرير ه اجلل ة دو هقرار موقع من شـيخ القبيلـة
دو خمتار احمللة ومصدق علي من القاضي اجلزئي املاتص"(.)1
هإ دهنم قد يتالفونو وه الغالب يكون املتغيب هو املـدعى عليـ ه الـدعوىأل وذلـك همـا جلالـ
بالــدعوى لعــدم هعالن ـ ســاأل لتعمــد املــدعي القيــام بــاإلحراءات دون علم ـ و دي ه غفلــة من ـ و دو دن يكــون

 -1تناولت املواد 332و 331و 331و  336مرافعات دحوال غياب اخلصوم وتضمنت التفرقة ه القواعد بن غياب املدعي وغياب
املــدعى علي ـ  .ملزيــد مــن التفصــيل انهــر :دســتاذنا د .الكــوين علــى اعبــودبو قــانون علــم القضــاءو اجلــزء 2و النشــاط القضــائيو
منشــورات املركــز القــومي للبالــورب والدراســات العلميــةو 3111مو  311ومــا بعــدهاو د .دمحــد عمــر دبوزقيــةو قــانون املرافعــاتو
دروس مــوحزيف لطــالب القــانونو ج3و ط2و منشــورات حامعــة قــاريونسو بنغــازيو 2331مو  244ومــا بعــدهاو د .مصــطفى
كامل كريبو قانون املرافعات اللييبو منشورات اجلامعة الليبيةو دار هادرو بريوتو د.تو  132وما بعدها.
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املدعي علي متع فاً ه مباشريف اإلحراءاتأل ويكون ذلك بتغيب املـدعى عليـ املعلـن عـن احلضـور ليتم ـك
ببطالن اإلحراء.
فاملدعى علي يعلم علماً يقيناً بالدعوى املقامة ضدبو وتاريخ حل تااأل لكن يـَتَـ َع ممد ب وء نية هىل
التالف عن احلضورو ويادف بللك هىل املماطلة ه اخلصومةأل حيـث يبقـى متالينـاً الفرهـة هىل دن تصـدر
احملكمة حكماا فيلجأ للطعن على احلكم باإست ناف متم كاً ببطالن هاليفة الدعوى األهليةو استناداً
هىل نص املاديف  51من قانون املرافعات ال رتبت الـبطالن علـى عـدم مراعـايف املواعيـد واإلحـراءات املنصـو
علياا ه املواد 7و 2و 01و 00و 05و 09و 06و 07و 02و  03من قانون املرافعات.
هن املــدعى علي ـ باســتعمال هــلا احل ـ و وختلف ـ عــن قصــد عــن حضــور اجلل ــة إ ياــدف ســوى
ِ
ت هلب اإلحراءات من دحلاا.
هضاعة الوقت وهطالة دمد اخلصومةو ضارباً عرت احلائ بالغاية ال لوض َع ْ
 – 2الطلب المتكار للتأج ل لتقديم مستندات ودفوع أو طلبات جديدة.

تطلــب املش ــرع ه امل ــاديف  25م ــن ق ــانون املرافع ــات مــن امل ــدعي دم ــام احمل ــاكم اجلزئي ــةو دن يب ــن ه
هاليفة الدعوى موضوعاا وطلبات بإجيازو هذا كانت من الدعاوى ال ختتص احملكمة اجلزئية بالفصل فياا
حبكم هنائيو ودن يبن ه غريها من الدعاوى ال ختتص ساو وقائع الدعوىو وددلتاـاو وطلباتـ ودسـانيدهاو
حيث نصت على "جيب دن يبن ه هاليفة الـدعوى موضـوعاا وطلبـات املـدعي فياـا باإلجيـازو وذلـك ه
الدعاوى الـ ختـتص احملكمـة اجلزئيـة بـاحلكم الناـائي فياـاو وه الـدعاوى امل ـتعجلة والـدعاوى الـ يوحـب
القانون احلكم فياا على وح ال رعة.
وه غ ــري ه ــلب ال ــدعاوى جي ــب دن يب ــن ه الص ــاليفة وق ــائع ال ــدعوى وددلتا ــا وطلب ــات امل ــدعي
ودسانيدها".
ونصت املاديف  0/009من القانون نف على "يدخل اخلصوم ه الدعوى بإيداعام قلم الكتابو
قبــل حل ــة احلضــور هــاليفة الــدعوى والوكالــة هذا لزمــت وامل ــتندات امل يــديف للــدعوى .ومــن مث يقــوم قلــم
الكتاب بقيد الدعوى ه اجلدول العمومي وه حدول اجلل اتو ويكون ه الوقت ذات ملفا يودع ن اة
من هاليفة الدعوى وامللكرات حمرريف على ورقة عادية مث حماضر حل ات الدعوى وقرارات القاضي وحماضر
التالقي وهوريف من منطوق احلكم .وعلى املدعى علي دن يقدم كافة دفوع وطلبات وم تندات قبل اجلل ة
الثانية".
كــل ذلــك مــن دحــل تــاله تــأخري الفصــل ه الــدعوىو ومــع ذلــك دخــل املشــرع ه احل ــبان دن
اخلصوم قـد إ ي ـعفام الوقـت فـال يتمكنـون مـن هيـداع كـل ذلـك ه هـلب الفـرتيف فأحـاز هلـم احلـ ه طلـب
التأحيل ليتمكنوا من ذلك وهلا ما ي تشف من نص املاديف  5/009حيث حاء في "… وجيـوز للمالكمـة
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اإبتدائية ألسباب وحياة دن ت مح للاصوم دثنـاء سـري الـدعوى بتقـدم دفـوع وطـرق هثبـات حديـديف دو دن
يودعوا م تندات حديديف دو يعدلوا طلباملم".
ه ــلا م ــا يعط ــى للاص ــوم فره ــة طل ــب التأحي ــل لتق ــدم م ــتندات دو دف ــوع دو طلب ــات حدي ــديف
لتدعيم موقفام ه الدعوىو وقد دعطى املشرع للمالكمـة سـلطة تقـدير هـلا الطلـب فمـىت اقتنعـت بوحاهـة
الطلب استجابت للتأحيل.
فالتأحيل ح للاصوم للتمكن من الرد على ما يبدى ه اجلل ات من دفوع وما يقدم فياا من
طلباتو حيث هن املشرع مسح للاصوم دثناء سري الـدعوى بتقـدم دفـوع وم ـتندات وطلبـات حديـديف وفقـاً
لــنص املــاديف  5/009وهــلا مــا دكــدب نــص املــاديف  9/009الـ بينــت طــرق تبليــغ الطلبــات للاصــوم دثنــاء ســري
الدعوى بالنص على "وتبلغ الطلبات وامللكرات بإيداعاا قلم الكتاب دو بطري تبادل امللكرات مع التأشري
على الن اة األهلية من اخلصم دو وكيل ".
هإ دن اخلصم قد ي تعمل هلا احل لتالقي غرت آخر غري ما ابتغاب املشرعو فيادف من ورائـ
هىل املماطلــة وهطالــة دمــد اخلصــومة فيطالــب بالتأحيــل م ـراراً م س ـاً طلــب التأحيــل ه كــل م ـريف علــى ســبب
خمتلف عن ال بب ال اب .
و يعـاجل املشـرع الليــيب هـلب امل ـألة علــى غـرار مـا فعلـ املشـرع املصـريو حيــث نـص ه املــاديف 32
من قانون املرافعات على "إ جيوز تأحيل الدعوى دكثر من مـريف ل ـبب واحـد يرحـع هىل دحـد اخلصـوم علـى
دإ جتاوز فرتيف التأحيل ثالثة دسـا بيع"و وهن كـان حانـب مـن الفقـ يـرى دن ورود هـلا الـنص سـلب الكيفيـة إ
مينع من تكرار طلب التأحيل ولو كان ال بب من ذات اخلصم(.)1
إشك دن سلوكاً كالا يشـكل غشـاً مـن اخلصـم الـلي سـلك يفـرت علـى املشـرع التـدخل للالـد
من .
 – 3التأخا في إبداء الدفوع:

مـن املبـادل األساسـية الـ ت ـود قـانون املرافعــات مبـدد احـرتام حقـوق الـدفاعو ويعـين ذلـك كفالــة
ح الرد من اخلصم املوح هلي الطلبأل مبا مق الدفاع عـن مصـاحل وحقوقـ و ومتكينـ مـن اإعـرتات عليـ
دو على هحراءات و وهبداء ما يراب من وسائل دفاع لتفادي احلكم علي مبا يطلب خصم .

 -1د .دمحد دبو الوفاو التعلي على نصو قانون املرافعاتو ط6و منشأيف املعارفو 3111مو
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ووسائل الدفاع ا لـ يعـرتف سـا املشـرع هـي الـدفوعو وهـي الوسـيلة الـ يتقـدم سـا اخلصـم للقضـاء
للرد على طلب من خياهم بقصد تفادي احلكم علي مبا يدعي هلا اخلصم دو تأخري احلكم علي (.)1
وتصنف الدفوع هىل ثالثة طوائف(:)2
دفوع موضوعية :وهي الدفوع ال تتعل باحل املراد محايت .
دفوع شكلية :وهي الدفوع ال تتعل باإلحراءات.
والدفوع بعدم القبول :وهي الدفوع ال تتعل باستعمال ح الدعوى.
وافرتاضاً حل ن النية فإن جيب على اخلصـم دن يبـدي دفوعـ ه الوقـت املناسـبو دون تراخـي ه
هبــدائاا قــد يـ دي هىل تــأخري الفصــل ه الــدعوىو غــري دن اخلصــم قــد يفعــل عكــس ذلــكأل حيــث يعمــد هىل
الرتاخي ه استعماهلا دو يثريها ب وء نية .وقد تنب املشرع اللييب هىل مثل هلا ال لو فتناول بالتنهيم بعر
دنواع الدفوع.
حيث حدد الوقت اللي جيب دن تبدى في و وميكن دن ن وق األمثلة التالية على ذلك:
د – نصت املاديف  9/76من قانون املرافعات على دن جيب الدفع بعدم اإختصا احمللي ه اجلل ة
األوىل عند نهر الدعوى ابتدائياً.
ب – نصــت املــاديف  30مــن قــانون املرافعــات علــى دن ـ جيــب هبــداء الــدفع بــبطالن دوراق التكليــف
باحلضــور قبــل الــدفع بعــدم قبــول الــدعوى وقبــل دي طلــب دو دفــاع فياــا دو ه الطلــب العــارت وهإ ســق
احل في و وجيب هبداؤب ه هاليفة اإست ناف وهإ سق احل في ديضاً.
وقـد حــرى قضـاء احملكمــة العليـا علــى دن الـدفوع الشــكلية إ جييـز القــانون الرتاخـي ه هبــدائاا بــل
يوحب على اخلصوم ابدؤها قبل التطرق ملوضوع الدعوى وهإ سق احل فياا(.)3
فال ــدفوع الش ــكلية جي ــب دن تب ــدى قب ــل التع ــرت ملوض ــوع ال ــدعوىو وقب ــل هب ــداء دي دف ــع بع ــدم
القبــولو وإ ي ــتثى مــن ذلــك ســوى الــدفوع الشــكلية الـ تتعلـ بالنهــام العــامو كالــدفع بعــدم اإختصــا
النوعيو وما ينشأ من دفوع شكلية بعد التعرت للموضوعو كالدفع ب قوط اخلصومة.
3431و وانهــر ه هــلا

 -1د .دمحــد مــاهر زغلــولو د .يوســف يوســف دبوزيــدو دهــول وقواعــد املرافعــاتو د.تو د.نو ج1و
املعى د .دمحد عمر دبوزقيةو قانون املرافعاتو مرحع ساب و .313
 -2د .دمحــد عمــر دبوزقيــةو املرحــع ال ــاب و 312و ومــا بعــدهاو دســتاذنا د .الكــوين علــي اعبــوديفو قــانون علــم القضــاءو ج2و
النشاط القضائيو مرحع ساب و 241و .246
 -3انهر على سبيل املثال طعن مدين 1/33ق حل ة 3163/1/6م قضاء احملكمة العليا اإحتاديةو املبادل املدنيـة ج2و منشـورات
احملكمة العليا اإحتاديةو 213و طعن مدين 21/11ق حل ة  3111/2/4جملة احملكمة العليا س 22العددان 1و 4و .74
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هإ دن املشرع يتناول كل الدفوع بالتنهيم حيث بقيت العديد من الدفوع دومنا دي تنهيم وميكن
للاصم مباشرملا وقـت مـا يشـاءو وهـلا مـا جيعلـ خيتـار الوقـت الـلي يناسـب إلبـدائاا فـال يبـدياا ه الوقـت
اللي يفرتت دن تبدى في اعماإً ملبدد ح ن النية ه اخلصومة.
هــلب النمــاذج مــن التع ــف ه اســتعمال احل ـ و تنبــئ عــن ســوء نيــة اخلصــم ممــا جيعلاــا تــدخل ه
حــاإت الغــش ه اإلح ـراءاتو وهــلا م ــا حعلنــا نتناوهل ــا كصــور ألعم ــال الغــش م ــن اخلصــومأل هإ دن ه ــلب
النمــاذج لي ــت وحــدها بــل هنــا حــاإت غــش دخــرى يقــوم ســا اخلصــوم تتمثــل ه حــاإت الغــش املتعلقــة
بــإعالن األوراق القضــائيةو فاإلعالنــات القضــائية جمــال آخــر ف ــيح وخصــب لغــش اخلصــوم وهــلا مــا حنــاول
ت لي الضوء علي ه املطلب التا .

المطلب الثاني
من صور الغش في إعالن األوراق القضائية
لقـد نهــم املشــرع الليــيب هعــالن األوراق القضــائيةو ودحاطـ بضــمانات عديــديف ســدف وهــول هــلب
األوراق هىل شاص املعلن هليـ أل حـىت يت ـى لـ اإطـالع علـى حمتواهـا والعلـم سـا هعمـاإً ملبـدد املواحاـة بـن
اخلصوم(.)1
وقــد نــص املشــرع الليــيب علــى كيفيــة هعــالن األوراق القضــائية واملاولــون باســتالماا ه امل ـواد 00و
05و  09وحدد مواعيـد اسـتالماا وامتـداد هـلب املواعيـدو هإ دن م ـلك اخلصـوم ه ذلـك قـد يشـوب الغـشو
ولعل دبرز هور الغش ه هعال ن األوراق القضائية تهاـر ه هـور تتعلـ بـاإلعالن ه املـوطن ودخـرى تتعلـ
مبن يت لم اإلعالنو هلا ما حناول بيان ه الفقرات التالية:
أوالً :صور الغش المتعلق باإلعالن في الموطن:

يتالق الغش املتعل باإلعالن ه املوطن هما بالتجايل باملوطنو دو التالديد اخلاطئ ل و دو تغيري
املوطن وعدم هخطار اخلصم بالتغريو على النالو التا :
أ – التجَ ل بموطن الْصم:

قد يلجأ اخلصـم هىل التجايـل مبوطنـ وذلـك بعـدم حتديـدب حتديـداً واضـالاً ودقيقـاًو وذلـك ليفـوت
علــى خصــم ســبل اإســتفاديف مــن امتــداد املواعيــدو حيــث يتعمــد هخفــاء موطنـ ليضــع خصــم ه حـرييف مــن
دمرب فال يتمكن من هعالن .
 -1انهر نصو

املواد من  22 – 7من قانون املرافعات.
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وقــد حــاء ه دحــد دحكــام حمكمــة الــنقر املص ـرية "دن اإلعــالن بطريقــة تنطــوي علــى غــش ملنــع
املعلــن هلي ـ مــن الــدفاع ه الــدعوى وتفويــت مواعيــد الطعــن ه احلكــم باطــل ولــو اســتوىف ظاهري ـاً الشــكل
القانوين"(.)1
ِ – التحديد الْاطئ للموطن:

قــد يلجــأ اخلصــم هىل حتديــد موطنـ حتديــداً خاط ـاً ويرحــع ذلــك همــا هىل همهــال مــن حانبـ دو عــن
قصــدو وه كــال احلــالتن جيــب دإ يلالـ احملكــوم عليـ ضــرر مــن هــلا التالديــد اخلــاطئ للمــوطن دو ي ــتغل
وي تفيد من احملكوم ل .
ج – إلغاء الموطن المْتيار:

اجلديد(.)2

دوحب املشرع على اخلصم هذا دلغى موطن املاتار وانتقل هىل موطن آخر دن خيرب خصم مبوطن

وهلا اإلتزام باإلضافة هىل دن التزام قانوينو فاو التزام يفرض مبدد ح ـن النيـة ه اخلصـومةو وهن
دغفل اخلصم القيام سلا اإلحراء فإن هعالن يصح ه موطن القدم.
ولكــن مــاذا لــو ثبــت دن طالــب اإلعــالن يعلــم مبــوطن خصــم اجلديــد رغــم عــدم هخطــارب بـ وقــام
بإعالن ه موطن القدمق
يــرى حانــب مــن الفق ـ دن هعــالن اخلصــم ه موطن ـ القــدم مــع العلــم بــاملوطن اجلديــد ل ـ جيعــل
اإلعالن باطالً(.)3
وحنن منيل هىل ترحيح هلا الردي ألن هلا امل لك من اخلصم ينبئ عن سوء نيت حيث هن بللك
يقصد عدم هعالن وينبغي دإ ي تفيد من فعل .
هلب بعر هور الغش املتعلقة باملوطن .فما هي هور الغـش املتعلقـة مبـن ي ـتلم اإلعـالنق هـلا مـا
نتناول ه التا :
ثان اً :من صور الغش المتعلقة بمن يتسلم اإلعالن:

ن ــص املش ــرع ه امل ــاديف  0/05م ــن ق ــانون املرافع ــات عل ــى "هذا جي ــد احملض ــر الش ــاص املطل ــوب
هعالنـ ـ ه موطنـ ـ ك ــان عليـ ـ دن ي ــلم الورق ــة هىل وكيلـ ـ دو خادمـ ـ دو مل ــن يك ــون س ــاكناً معـ ـ م ــن دقاربـ ـ
 -1نقر مدين حل ة 3111/2/21م جمموعة دحكام الـنقر س 271 11مشـار هليـ لـدى د .سـنية دمحـد حممـد يوسـفو غـش
اخلصوم ك بب للطعن بالتماس هعاديف النهرو منشورات دار اجلامعة اجلديديف للنشرو اإلسكندريةو 3111مو .272
 -2وفقاً لنص املاديف  2/31من قانون املرافعات اللييب.
 -3د .فتالي وا و الوسي ه شرح قانون املرافعاتو د.نو د.تو .177
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ودهاارب" .هلا النص قد ي تغل عملياً ب وء نيـةو فتتالقـ هـوريف مـن هـور الغـشو مفادهـا دن يـتم اسـتالم
اإلعــالن ممــن تتعــارت مصــلالت مــع مصــلالة املـراد هعالنـ و كالزوحــة الـ تطلــب الطــالق مــن زوحاــاو وهــي
تقيم مع ه بيت الزوحيةو وتعلن بالدعوى ه موطن وتت لم اإلعالن بدإً عن الزواج.
دو امل حر ا يتعمد ت ليم اإلعالن املوح منـ هىل حـارس املبـى بـدإً مـن ت ـليم هىل امل ـتأحرو
دو مالك العقار اللي يريد طرد شاغل وي لم اإلعالن للالارس على العقار(.)1
كــل هــلب الصــور وغريهــا مــن الصــور املشــاسة يــتم اإلعــالن فياــا بطريقــة تنطــوي علــى الغــش ملنــع
اخلصم من الدفاعو دو تفويت موعد الطعن ه احلكمو واإلعالن فياا ي توه ظاهرياً الشكل القانوينو وفقاً
للقانون لكن إ مق غرض .
لكن ما هو اجلزاء املرتتب على اختاذ اإلحراء اللي بين على غش .هلا ما حناول بيان ه املطلب
التا :

المطلب الثالث
الجزاء المترتب على الغش في هذه الصور
هذا ما ت اإلحراء مشوباً بالغش فإن بطالن ذلك اإلحراء يكون هو اجلزاء املباشر لعدم مراعايف مـا
تطلب املشرع من هحراءات شكليةو فالغاية من الشكل إ تتالق هإ باحرتام القانون إ باإحتيال علي و بل
هن األمــر إ يتوقــف عنــد هــلا احلــدو بــل يتعــداب هىل انعــدام اإلحـراء عنــد تعمــد ههــدار مــا تطلب ـ املشــرع مــن
ضمانات هللب اإلحراءات .هلا ما تقتضي القواعد العامة تأسي ـاً علـى دن الغـش يتنـاىف مـع مبـادل العدالـة
والقانون الطبيعي وفقاً لنص املاديف  5/0من القانون املـدين ذلـك دن املشـرع الليـيب نـص علـى حـزاء عـام يوقـع
عند ارتكاب الغشو فمبادل العدالة والقانون الطبيعي تقضـي بـأن الغـش يبطـل كـل شـيءو فـاألخالق تـأ
ان ي ـتفيد ســيء النيــة مــن فعلـ و وهــلا مــا يقــرب ضـمري اجلماعــة الـ تــأ الهلــم وحتاربـ وت ــن القـوانن مــن
دحل ذلك.
وحزاء الغش ه القانون املدين هو عدم نفاذ التصرف وفقاً ملا قررت املاديف  591منـ فكـل شـاص
وحـ هليـ التصــرف املشــوب بــالغش ميكنـ دن يطعــن ه هــلا التصــرفو عــن طري ـ الــدعوى البوليصــية لكــي
يطالب بعدم اإحتجاج بالتصرف ه مواحات (.)1

 -1للمزيد انهر د .دمحد دبو الوفاو التعلي على نصو قانون املرافعاتو مرحع ساب و
ه مثل هلب الصور يكون الغش باتفاق مع احملضر القائم باإلعالن.

.312
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هلا عن حزاء الغش ه القانون املدين اللييبو فماذا عن حزاء الغش ه قانون املرافعات اللييبق
اجلزاء اللي يرتب قانون املرافعات على ممارسة احل اإلحرائـي بـالغش هـو الـبطالن دو اإنعـدام وهـلا
ما نلقي الضوء علي بإجياز ه التا :
 – 1البطالن جزاء للغيش:

قرر املشرع اللييب حزاء البطالن للغش ه قانون املرافعات وقـد حـاء ذلـك بـالتعبري عنـ هـراحة ه
بعر نصوه و فقد نصت املاديف  51على دن "يرتتب الـبطالن لعـدم مراعـايف املواعيـد واإلحـراءات املنصـو
علياا ه املواد 7و 2و 01و 00و 05و 09و 06و 07و 02و .)2("03
ونصت املاديف  0/757على "هذا قضت احملكمة بصالة املااهمة حكمت على القاضي دو عضو
النيابة املااهم بالتضمينات وباملصاريف وببطالن تصرف ".
وقــد قل ِ
ضـ َـي ه مصــر بأنـ هذا ثبــت دن اإلحـراءات الـ اتبعــت ه هعــالن الورقــة كــان الغــرت مناــا
هخفــاء اإلعــالن عــن هــاحب ه املــديف ال ـ مــددها القــانون إســتعمال حق ـ فياــا حــىت ترتــب علــى ذلــك
انقضــاؤها فتك ــون اإلح ـراءات باطل ــة إبتنــاء اإلع ــالن عل ــى الغ ــش حي ــث تعمــد املعل ــن هلي ـ هخف ــاء موطن ـ
األهلي ليفوت على اخلصم ميعاد الطعن(.)3
وقل ِ
ض َي ديضاً بأن تعمد توحي هعالن هاليفة الدعوى ه موطن ما انتاازا لغياب املراد هعالن عن
هلا املوطن ه تلك الفرتيف للاليلولة دون املثول ه الدعوى وهبداء الدفاع فياا يعد من قبيل الغش ه حكم
املاديف  552مرافعات(.)4
 – 2االنعدام جزاء للغيش:

يتالق ـ اإنعــدام للاصــومة وانعــدام احلكــم الصــادر فياــا عنــدما يتعمــد اخلصــم فياــا ههــدار مــا
اســتلزم املشــرع مــن ضــمانات عنــد اختــاذ اإلح ـراءات ه مواحاــة اخلصــم اآلخــر وال ـ يكــون هــدفاا علــم

=

 -1تـنص املـاديف  243مـدين علـى دنـ "لكـل دائـن دهـبح حقـ م ـتال األداء وهـدر مـن مدينـ تصـرف ضـار بـ دن يطلـب عـدم
نفــاذ هــلا التصــرف ه حقـ هذا كــان التصــرف قــد انقــص مــن حقــوق املــدين دو زاد ه التزاماتـ و وترتــب عليـ ع ــر املــدين دو
الزيــاديف ه ع ــربو وذلــك مــىت تـوافرت الشــروط املنصــو علياــا ه املـاديف التاليــة" .وحــددت املــاديف  243مــدين شــروط التم ــك
بدعوى اإلبطال.
 -2انهر نصو املواد امللكوريف ه قانون املرافعات اللييب.
 -3اسـت ناف مصـر ه  3121/1/34احملامــايف س 3377 1مشـار هليـ لــدى د .سـنية دمحــد حممـد يوسـفو غــش اخلصـوم ك ــبب
للطعن بالتماس املاديف النهر مرحع ساب و .271
714و املـاديف 221
 -4نقر مدين 12/231ق مشار هلي لدى د .فتالي وا الوسـي ه شـرح قـانون املرافعـاتو مرحـع سـاب و
مرافعات مصري تطاب نص املاديف  132من قانون املرافعات اللييب.
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اخلصــم باخلصــومة هعمــاإً ملبــدد املواحاــة()1و واألمثلــة علــى اخ ـرتاق هــلب الضــمانات وههــدارها كث ـرييف ن ــوق
بعضاً مناا:
د – جلوء اخلصم نكاية ه خصم هىل عدم هعالن بصـاليفة الـدعوى دو بإعالهنـا هىل مـن إ ينـوب
عن و دو بتعمد هعالهنا ه غري موطن .
ب – هذا ثبت دن اإلعالنات الـ وحاـت للمـدعى عليـ ومهيـة دو هـورية تصـل هليـ فعليـاًو وهن
اختلت شكالً ظاهرياً خالفاً للواقعو ويكون ذلك بالتواط مع احملضر حيث يقرر غري احلقيقة.
ج – دن يتم اإلعالن هدارياً وفقاً لنص املاديف  05مـن قـانون املرافعـات حبجـة عـدم وحـود مـن ي ـتلم
اإلعـالنو دو حـود البيـت مغلقـاًو فَـيلـ ْر َس لـل اإلعـالن بالربيــد هىل عنـوان غـري عنـوان اخلصـم الصـاليح عـن طريـ
التواط .
وقـد قضــت حمكمـة الــنقر املصـرية ه دحــد دحكاماـا بأنـ "هذا جتـرد احلكــم مـن دركانـ األساســية
كاحلكم الصادر على خصم ه غيبت دون دن يعلن بصاليفة الدعوى دو دعلن سا غشا ه موطن ومهي ل و
فإن جيوز ههدارب بدعوى مبتدديف دو هنكارب دو التم ك بعدم وحودب عند اإحتجاج ب علي "(.)2
وهلا احلكم يبن ه الواقع يقهة القضاء املصري وفطنت و حيث ددر خطوريف تنفيل حكم هـادر
ه خصــومة يعلــم ســا احملكــوم علي ـ وســارت ه غيبت ـ فأهــدر القاعــديف األساســية ال ـ إ جتيــز الطعــن ه
األحكام بدعوى البطالن ودحاز رفع مثل هلب الدعوى استثناءً.

الخاتمـــة
ملا كانت حاإت الغش ه اإلحـراءات ختضـع لتنهـيم قـانوين ه قـانون املرافعـات الليـيبو حيـث
يتنــاول املشــرع ظــاهريف الغــش بــالتنهيم مــن حيــث بيــان شــروطاا ودســباسا واجل ـزاءات املرتتبــة علياــاو بــل
وحدت ه نصو متناثريف متباعديف حاولنا جبادنا املتواضـع استقصـاء بعـر هـور حـاإت الغـش الـ يقـوم
سا اخلصوم ه الدعوى فيما بينامو استادفنا دمهاـا مـن وحاـة نهرنـا ه هـلب الورقـة البالثيـة املتواضـعةو وقـد
تناولناهــا حتــت عن ـوان "مــن هــور غــش اخلصــوم ه اختــاذ العمــل اإلحرائــي ه قــانون املرافعــات الليــيب"و مــن
خـالل ثالثـة مطالــب تناولنـا ه املطلــب األول بعـر هـور الغــش بالتع ـف ه مباشـريف احلـ اإلحرائــيو وه

 -1د .فتالي وا الوسي ه شرح قانون املرافعاتو مرحع ساب و  213وما بعدها.
 -2نقر مدين  13/3176ق مشار هلي لدى د .سنية دمحد حممد يوسفو غش اخلصوم ك بب للطعـن بالتمـاس هعـاديف النهـرو
مرحع ساب و .213
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املطلب الثاين بعضاً من هور الغش ه هعالن األوراق القضائيةو وتناولنا ه املطلب الثالث اجلزاءات املرتتبة
على الغش ه هلب الصورو وقد توهلنا من خالل هلب الدراسة املتواضعة هىل التا :
 -0هن املشرع ي تطع دمام توسع فكريف الغش دن يضع هلا تعريفاً حمدداً.
 -5هن املشرع عرب عـن حيـل ودإ عيـب اخلصـوم الـ تـ ول هىل سـوء النيـة بألفـاظ خمتلفـةو حيـث عـرب عناـا
بالغش تاريف وبالكيد تاريف دخرى.
 -9هن ا لغــش الــلي يقــوم بـ اخلصــوم إ يقــف عنــد مرحلــة معينــة مــن اخلصــومة بــل قــد يهاــر خــالل ســري
الدعوى وحىت هدور حكم فياا.
 -9هن دساليب الغش متنوعة متعدديف فقد يكت ى مهارها اخلارحي اإحرتام الواحب لنصو القانون هإ
دن حوهرها يادم كل الضمانات القانونية لإلحراء.
 -2هن املشرع وازن بن حقوق اخلصـم وسـوء اسـتادام هلـاو دو اسـتاداماا بطريقـة غـري مشـروعةو فكلمـا
استعمل اخلصم حقوق بقصد حتقي غرت ي تادف املشرعو كان متع فاً ه استعمال هلا احل .
 -6هن املشرع رتب حزاء البطالن دو اإنعدام عند حتق الغش ه اإلحراء وثبوت .
ودخرياً ومن خالل دراسة هلب الصور ميكن لنا القول بأن هـلب احملاولـة املتواضـعة تـف املوضـوع
حق ـ و فاملوض ــوع إزال بك ـراً حباح ــة هىل دراس ــة دعم ـ و ف ــالغش م ــازال حباح ــة هىل دراس ــة متعمق ــة لتالدي ــد
مفاوم وهورب املتنوعةو خاهة ه وقتنا احلاضرو حيث انتشـر الف ـاد وضـعفت النفـوس وتفـنن اخلصـوم ه
استادام األسا ليب امللتوية فأهبالت مشكالت عديف تواح املشرع وحتتاج هىل حزاء رادع هلاو ويهار ذلك
ه الصــور العديــديف الـ تنبــئ عــن ســوء نيــة اخلصــم دثنــاء ســري الــدعوىو وهســاءيف اســتعمال حقوقـ اإلحرائيــة
وحريت ه الدفاع بإبداء دوح دفاع هورية دو قيام بتقدم ددلة مع علم بعدم هالتااأل حلصول علياا عن
طريـ الغــش والتالايــل واألمــر حــد خطــريو حيــث هن ذلــك يــتم ه ســاحات القضــاء الـ يفــرتت دن تكــون
حرمـاً مقدس ـاً إ ينفــل هلي ـ العبــثو والنتيجــة حــد دسـود هذ بــللك ال ــلو ســيقع القاضــي ه اخلطــأأل حيــث
تنطلــي عليـ غالب ـاً مثــل هــلب احليــل ويناــار العــدل الــلي ي ــعى لتالقيق ـ وي ـود الهلــم ه اجملتمــع وي ــبب
احلرج للقضاء.
ونقر ه ختام هلب الدراسة دنين دفدت مناا كثرياًو حيث تفتالت كثرياً من اآلفـاق الـ كانـت
معتمةو ودن ما دجبت فياا ما هو هإ نتاج قراءات ه النصو القانونية وم لفـات مـن سـبقونا فـإليام يرحـع
الفضل ه هخراج هلب الدراسة ال نأمل دن تفيد قارئاً وتفتح لباحث آخر طريقاً.
وآخا دعوانا أن الحمد هلل رِ العالم ن
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المراجــع
أوالً :الكتييب.

د .دمحد دبو الوفاو ـ التعلي على نصو قانون املرافعاتو الطبعة ال ادسةو منشأيف املعارفو 0323م.
ـ نهرية األحكام ه قانون املرافعاتو الطبعة ال ادسةو منشأيف املعارفو 0322م.
د .دمحد عمر دبوزقيةو قانون املرافعات دروس موحزيف لطالب القانونو اجلزء األولو الطبعة الثانيةو 5112م.
د .دمحد ماهر زغلولو د .يوسف يوسف دبوزيدو دهول وقواعد املرافعاتو دون ناشرو دون تاريخ نشر.
د .الكــوين علــي اعب ــودبو قــانون علــم القض ــاءو اجلــزء الث ــاينو النشــاط القضــائيو منش ــورات املركــز الق ــومي
للبالورب والدراسات العلميةو .32
د .مجيل الشرقاويو نهرية البطالن ه التصرف القانوينو دون ناشرو دون تاريخ نشر.
د .ســنية دمحــد حممــد يوســفو غــش اخلصــوم ك ــبب للطعــن بالتمــاس هعــاديف النهــرو منشــورات دار اجلامعــة
اجلديديفو اإلسكندريةو 0332م.
د .فتالي وا و الوسي ه شرح قانون املرافعاتو دون نشرو دون تاريخ نشر.
د .مصطفى كامل كـرييفو قـانون املرافعـات الليـيب منشـورات اجلامعـة الليبيـةو دار هـادرو بـريوتو دون تـاريخ
نشر.
ثان اً :المدونات القانون ة.
قانون املرافعات اللييب.
قانون املرافعات املصري.
القانوين املدين اللييب.

ثالثاً :المدونات القضائ ة.

قضاء احملكمة العليا اإحتاديةو القضاء املدينو اجلزء الثاين.
جملة احملكمة العليا الليبيةو ال نة 55و العددان 9و .9
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العدالة التصالحية في المادة المدنية
إعــداد الدكتور :أبو جعفر عمر املنصوري
عضو هيئة التدريس بقسم القانون اخلاص
كلية القانون جبامعة طرابلس

مقدمة
اعرتف التنهيم القـانوين املقـارن دخـرياً بالوسـائل البديلـة والوديـة حلمايـة املصـاحل املعتـدى علياـا بعيـداً
عن العدالة الرمسية "حماكم الدولة" فهارت عديف اشكال ودنواع من العدالة املوازيـة لفـر املنازعـات متضـمنة
عدالــة تبــدد وتنتاــي داخــل النهــام القــانوين القضــائي واملتمثل ـة ه نهــام األوامــر الوإئيــة وعدالــة تبــدد خــارج
القضــاء لكناــا قــد تنتاــي دحيانــا بداخل ـ مثــل التالكــيمو وعدالــة تبــدد وتنتاــي خــارج القضــاء مثــل الصــلح
والوساطة والتوفي .
تلك امل ائل دهبالت هلا األولوية ه حـل املنازعـات بعـد دن تطـورت احليـايف اإقتصـادية وتشـابكت
املصــاحل اإحتماعيــة وتنوعــت عقــود التجــاريف الوطنيــة والدوليــة ومــن مث و دقتضــى األمــر ضــروريف البالــث عــن
عدالة سريعة تليب حاحة األطراف املتنازعـة عـن طريـ حـل اخلالفـات بشـكل ودي وعـادل وفعـال ورضـائيو
مع ضمان سرية وخصوهية تلك اخلالفات .
فاحمل ــاكم تع ــد ق ــادريف وح ــدها عل ــى التص ــدي للك ــم اهلائ ــل واملتزاي ــد م ــن اخلص ــومات ب ــن األفـ ـراد
الطبيعين بل وحىت املعنوين نتيجة عديف عوامل ومناا التقـدم التقـين ه مجيـع اجملـاإت وكافـة املعـامالت الـ
قــد إ ي ــتطيع القاضــي غــري املتاصــص احلكــم فياــاو نه ـرا لإلشــكاإت القانونيــة املتعــدديفو وهكــلا دهــبح
األمر إزما إلحياء تلك الوسائل القدمية اجلديديف وال سبقت قضاء الدولة ه حل املنازعات واخلصوماتو
وعلي حناول دن خنصص هلب الدراسة ألحد تلك الوسائل الودية ه ح ـم اخلالفـات بـن األفـراد الطبيعيـن
او املعنــوينو فيمــا يــتم عــن طري ـ عدال ـة تصــاحلية دساســاا التواف ـ والرضــاء بالنتــائ و وعلي ـ سنق ــم هــلا
العمــل اىل مبالثــن نــدرس ه اإول تلــك القواعــد العامــة ه العدالــة التصــاحلية و دمــا املبالــث الثــاين ف ــوف
يكون خاهاً بأحكام تلك العدالة وقواعدها اخلاهة .
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المبحث األول
المبادئ العامة في العدالة التصالحية
نعين بالعدالة التصاحلية ذلك الصلح اللي يربم دطراف اخلصـومة مبوحـب اتفـاق م ـم نزاعـاً قائمـاً
بيناما و يتوقع حدوث م تقبالو وهل العقد يكاد خيضع لكافة الشروط ال تطلباا املشرع ه هبرام العقودو
هإ دن الصلح ينفرد ببعر امل ائل ال سوف نتطرق هلياا من خالل دراستنا الي تفصيال وحتليالو ومـن مث
ســوف نق ــم هــلا الفصــل اىل مبالثــن حبيــث يكــون األول خــا بــالتعريف للعدالــة التصــاحلية مث دركاهنــا ه
املبالث ثان .

ا لب األول
القواعا الع اة يف العاالة التص حلية
قبل الولوج اىل بعـر امل ـائل اخلاهـة بالقواعـد العامـة للعدالـة التصـاحلية ينبغـي ان نعطـي حملـة عامـة
عن هلب العدالةو حيث تعريفاا وخصائصاا ه املطلب األولو مث نتطرق اىل مهاهرها ومقارنتاـا مـع بعـر
األوضاع املشاسة ه املطلب الثاين.
الفاع األول

تعايف الصلح وخصائصه
مـع بدايـة كــل عمـل فقاــي ينبغـي طـرح بعــر األسـ لة دو املفــاهيم البديايـة الـ تعــد كمـدخل لفاــم
املوضوع املطروحو وهللا دختص اإمر ان نتناول هلا الفرع ضمن الفقرات اإتية:
أوال – مفَوم الصلح في الشايعة االسالم ة:

لقد كان للشريعة اإلسالمية موقف حلي وواضح ه هقرار مبدد الصلح اللي عرف حىت قبـل ظاـور
اإلسالم واحازت الشريعة مـادام دنـ مـرم حـالإً او ملـل حرامـا ( –)1ووهـفت بأنـ ()2والصـلح خـري و فاـو
معاقــديف يرحــع ســا الن ـزاع بــن اخلصــوم ويتوهــل ســا اىل املوافقــة بــن امل ــلمن وهــلا مــا دكــدب القــرآن الكــرم

 -1روى ان النــيب هــلى اهلل عليـ وســلم قــال (الصــلح حــائز بــن امل ــلمن اإ هــلالا حــرم حــالإ دو دحــل حرامــا) رواب امحــد دبــو
داوود وابن ماح والرتملي زاد نقال عن اإنصاري ح ن الشيباينو الصلح القضائي و واجلامعة اجلديديف 2331و .11
 -2ابــن النجــيم زيــن الــدين بــن هب ـراهيم و البالــر الرائ ـ بشــرح كنــز احلقــائ وط 2دار الكتــب اإلســالمية لبنــان و بــريوت ج7و
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(( وهن طائفتان من املـ منن اختلفـوا فأهـلالوا بينامـا)) ()1وقولـ تعـاىل ((وان خفـت شـقاق بينامـا فـابعثوا
حكما من دهل وحكما من دهلاا ))()2وديضا قول عز وحل (( فاتقوا اهلل ودهلالوا ذات بينكم ودطيعوا اهلل
ورسول ان كنتم م منن))( )3كما دن ال نة النبوية دكـدت علـى ذلـك مـن خـالل اإحاديـث الشـريفة حيـث
ورد عن الرسول دن قال( :دإ دنب كم بصدقة ي رييف مباـا اهلل و فقـالوا بـال يـا رسـول اهلل قـال :اهـالح ذات
اليمن هذا تقاطعوا)(.)4
()5
وعن ايب هريريف دن قال مسعت رسول اهلل يقول (من دهلح بن اثنن دستوحب ثوب شايد).
()6
فالصلح هو اتفاق ينتاي ب النزاع بن اخلصوم ويتوهل ب اىل املوافقة بن امل لمن.
()7
كما عرف اإمام ابن عرفة املالكي (( بأن انتقال عن ح دو دعوى لرفع نزاع دو خوف وقوع ))
فالصلح عند فقااء الشريعة هو اهناء اخلصومة بزوال ما بن اخلصوم من خالف (.)8
فاألئمــة األربعــة هلــم قــول بشــأن الصــلح :فقــد عرف ـ الفق ـ احلنفــي()9و بأن ـ عقــد يرتفــع ب ـ التشــاحر
والتنازع بن اخلصوم ومها منشأ الف اد والفـنت و وزاد الفقـ الشـافعي بتـدقي املصـطلح وعرفـ و بأنـ خصـومة
املتااهــمن فاــو معاقــديف يتوهــل ســا اىل موافقــة بــن خمتلفــن وهلــلا قيــل بــأن الصــلح هــو ال ــلم دي قطــع
املنازعة بن املتااهمن(.)10
ثان ا – مفَوم الصلح في القانون الوضعي:

دما املشرع الوضعي فقد تعـرت ألحكـام وقواعـد ودثـر عقـد الصـلح وبطالنـ ضـمن نصـو القـانون
املدينو وكللك ه بعر املواضع من قانون املرافعـاتو وديضـا بعـر القـوانن اخلاهـة الـ سـوف نتطـرق هلـا
 -1احلجرات اآلية .1
 -2الن اء – اآلية .14
 -3اإنفال اآلية .3
 -4رواب الرتم ـ ــلي ه س ـ ــنت ه كت ـ ــاب القيامـ ــة و ديض ـ ــا اجل ـ ــامع اإحكـ ــام والقـ ــرآن إيب عبـ ــداهلل اإنصـ ــاري القـ ــرطيب –اجلـ ــزء
اخلامسو .111
 -5رواب الرتملي – نفس املرحع ال اب
 -6تنص املاديف ( )141من القانون املدين اللييب كل ما يلي (عقد م م ب الطرفان نزاعا قائما او يتوقفان ب نزاعا حمتمال).
 -7هبراهيم ال يد امحد وعقد الصلح فقاا وقضاءاً و دار الكتب القانونية 2331و .32
 -8حممد بن امحد و شاود العيان ه اعمال اإن ان ولبنان –بريوت 3116ه اجلزء1و .312
 -9اإمام حجة اإلسالم ابوبكر امحد بن علي احلنفيو احكام القران و دار الفكر العريب و بريوت و لبنانو بدون نشر 61و
 -10بلقاسم شتوان /الصلح ه الشريعة والقانون و اطروحة لنيل درحة الدكتوراب و كلية دهول الدين و حامعـة األمـري عبـدالقادر
للعلوم اإلسالمية و ق طنطين و اجلزائر 2333-2333و .31
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ه حيناــا و اإ ان حــل التش ـريعات ومناــا املشــرع الليــيب وضــعت تعريف ـاً للصــلح باعتبــارب نوع ـاً مــن العدالــة
املوازية وفاملشرع الفرن ي من خالل نص املاديف( 0010مدين ) عرف العقد بشكل عام على ان (:اتفاق يلتزم
مبقتضـاب شـاص او اكثـر اجتـاب شـاص دو اكثـر بإعطـاء شـيء او القيـام بعمـل او امتنـاع عـن العمـل ) هـلب
القاعديف العامة انطبقت على الصلح باعتبارب عقد بن طرفن.
فالصلح عقد ك ائر العقود املدنية دساس تلك األركان الواحب توافرها ه كل عقد واإ عد بـاطال
مثل الرتاضي واحملل وال ببو كللك ضروريف توافر شـروط لصـالت وفقـا وتطبيقـا للنهريـة العامـة ه العقـود –
لكــن اإمــر اختلــف قلــيال ه عقــد الصــلح حيــث اســتوحب ضــروريف تــوفر شــروط خاهــةو مثــل قيــام ن ـزاع او
احتمال قيام م تقبالو باإلضافة اىل ان اهلدف مـن الصـلح هـو ح ـم نـزاع قـائم بـالطرق الوديـة عـن طريـ
تنازل كل طرف عن بعـر ادعاءاتـ فالصـلح ه القـانون الفرن ـي هـو عقـد مبوحبـ يناـي األطـراف خصـومة
قائمة دو متاطوا خلصومة حمتملة و هلا اإتفاق يتعن ان مرر كتابة .
وهكلا رد املشرع الفرن ـي( )1حـدد معـا العدالـة التصـاحلية ضـمن املـواد ( 5199اىل  )5122بشـي
من العناية ه هياغة نصوهاا وهناعتاا بشكل دقي .
دمــا املشــرع املصــري فقــد حــدد عقــد الصــلح مــن خــالل نــص املــاديف ( )293مــدين وعرف ـ ب ــ(الصلح
م م ب الطرفان نزاعا قائما او يتوقعان نزاعا حمتمال ذلك بأن ينزل كال مناما علـى وحـ التقابـل عـن حـزء
من ادعائ ) .
وهــو نفــس التعريــف الــلي يتبنــاب املشــرع الليــيب ضــمن نــص املــاديف ( )292مــدين ومــن املالحــظ ان
التعريفات ال اب ذكرها منقولة عـن بعضـاا باعتبـار ان املشـرع الفرن ـي دسـب ه وضـع التشـريعات بشـكل
جممل (.)2

 -1حممد امحد عبدالرمحن وعقد الصلح ه الشريعة والقانون ورسـالة ماح ـتري حامعـة اجلزائـر و كليـة احلقـوق والعلـوم اإلداريـة بـن
عنكو 2332و2333و .37
راحـ ــع ديضـ ــا – حممـ ــود مجـ ــال زكـ ــي و الـ ــوحيز ه نهريـ ــة اإلتـ ـزام ه القـ ــانون املـ ــدين املصـ ــري و اجلـ ــزء األول ه مصـ ــادر اإلنـ ـزام
ط3161و .14
 -2الصــلح تصــرف قــانون دساسـ نـزاع قــائم او حمتمــلو وقــد يكــون هــوربا مــع نيــة ح ــم مــن قبــل اطرافـ بشــرط نــزول كــل مــن
امل ــدعين ع ــن ح ــزء م ــن طلباتـ ـ –انه ــر عبداحلمي ــد الشـ ـواريب و التالك ــيم والتص ــاحل ه ض ــوء الفقـ ـ والقض ــاء والتشـ ـريع ودار
املطبوعات اجلامعية و اإلسكندرية 3116و .433
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والصــلح وف ـ مفاوم ـ هــو تصــرف قــانوين ولــيس واقعــة قانونيــةو وهــلا التصــرف تطلــب في ـ الشــارع
هجي ــاب مث قب ــول م ــع تط ــاب ك ــل منام ــا وفا ــو اإلح ـراءات ال ـ تفرض ــاا بع ــر الق ـوانن عل ــى املتااه ــمن
أللزامام امام القاضيو وحماولة التقريب بن وحاات النهر بعد هقامة الدعوى (.)1
اذا فالصلح هو عمل نات عن تصرف بن طرفن او اكثر ووكل مناما يبدي مالديـ مـن رغبـاتو
ومن خالل تلك املفاوضات يتم التنازل املتبادل عـن بعـر متطلباملـا مـن احـل الوهـول اىل قاعـديف دساسـاا
ت وية املنازعة وديا حتفظ اإمن وال لم اإحتماعي.
وعلي يتضح ان العدالة التصاحلية وسيلة اختيارية ولي ت احبارية عرفتاا البشرية منل القدم منهمـة
وف اعراف وقواعد نتيجتاا الوهول اىل حل املنازعات بشكل مرت هلم ()2فاي وسـيلة مـن درـح الوسـائل
ال ـ ميكــن ســا احملافهــة علــى تلــك العالقــات اإحتماعيــةو باعتبارهــا وســيلة وديــة وحبيــة وفمامــا كــرب الن ـزاع
واحتمـع األطـراف بشــأن ه حل ــة تفاوضــية وطــرح املقرتحــات واحللــول وآليــة وكيفيــة حــل تلــك املنازعــةو اإ
وقــد وهــل اخلصــوم اىل حــل مرضــي هلمــا بعدالــة يرضــى ســا كــل طــرف باعتبــار ان كــل ماهــدر عــنام مــن
طلبات او تنازإت كان مبالر هراديف توافقية .
وهلــلا اهــبح الصــلح مــن الوســائل البديلــة عــن الــدعوى القضــائية مثل ـ مثــل بــاقي الوســائل ومــن مث
وحب العوديف اىل تلك األعراف ال ارست تلك القواعد التوافقية ه حل كافة املنازعات ملا هلا من فوائد ه
حفظ كيان اجلماعة وسالمة بنياهنا من دي تصدع او انشقاق ه حوهرب(.)3
الفاع الثاني

خصائص العدالة التصالح ة
ذكرنا ان عقد الصلح من العقود الـ ت ـتلزم توافـ بـن ارادتـن سـواء ه تلـك الطلبـات الـ يتقـدم
سا األطراف او التنازإت ال يقدماا كل طرف من دحل ح ـم املنازعـة وحـىت يتضـح اإمـر ينبغـي اإلشـاريف
اىل تلك اخلصائص ال متيزت سا العدالة التصاحلية:

.13-11

 -1ي رى حممد حمي و عقد الصلح بن الشريعة والقانون املدين و دار الفكر العريب و القاهريف و3117و
 -2مثل التالكيم والوساطة والتوثي .
 -3خدجيـ ــة عـ ــالوي –الصـ ــلح والوسـ ــاطة كأليـ ــة حلـ ــل النزاعـ ــات و حبـ ــث منشـ ــور ه جملـ ــة القضـ ــاء املـ ــدين والربـ ــاطو املغـ ــرب و
2331و .41
راحع ه ذلك حممد كامل مرسي و شرح القانون املدين اجلديد اإلتزامات و اجلزء األول طبعة  3114و .31
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أوال – العدالة التصالح ة أساسَا عقد رضائي ملزم للجانب ن:
عمـال بـنص املـاديف ( )292مـن القـانون املـدين الـ اشـارت اىل ان الصـلح يـتم مبوحـب عقـد يناـي او
م ــم نـزاع قــائم بــن الطـرفن وإ يشــرتط فيـ شــكل خــا بــل ينعقــد بإجيــاب وقبــول حــىت ينــت دثــربو وهــو
الزاميت على دطراف العالقة العقدية(.)1
ثان ا – العدالة التصالح ة من العقود االحتمال ة او المحددة:

عنــدما يلتقــي اخلص ـوم ه جملــس العقــد ومــددان امل ــائل ال ـ ميكــن التفــاوت بشــأهنا مــع همكانيــة
التنازل عن بعر منااو حبيث يتم حتديد النقاط ال تقدم سا كل طرف وواف علياا الطرف اإخرو فمثال
التنازل عن بعر األشياء العينية ال يطالب سا دحد الطرفن مقابـل ان يتنـازل عـن حـزء مـن املبلـغ النقـدي
اللي يلطالب ب .
كمـا ان عقـد الصــلح ميكـن ان يكــون احتماليـا مثــل تصـاحل الورثـة مــع واررب اخـر علــى ان يرتـب لـ
ايرادا مدى احليـايف ه مقابـل حصـت مـن املـريارب املتنـازع فيـ او شـعور األطـراف بإمكانيـة حصـول املنازعـة ه
امل تقبل وعلي دحاز املشرع ان يتم التصاحل على شيء م تقبل (.)2
ثالثا -عقد الصلح من عقود المعارضات:

مجيع عقود الصلح من العقود ال تقوم على دساس املعاوضةو مبعى كل طرف يتنـازل ه مقابـل مـا
يأخــل( )3فلــيس هنــا بيــع او هبــة او دي شــكل مــن اشــكال التصــرفاتو سـواء تنــازل عــن بعــر احلقــوق ه
مقابل احلصول على قدر من املنافع من الطرف اإخرو وكل ذلك يتم عن تفاهم وتراضي بن األطراف.
رابعا -عقد الصلح من العقود الفورية ول

من العقود الزمن ة:

إ دخل لعنصر الزمن ه عقـد الصـلح حـىت ولـو كـان تنفيـل اإلتزامـات املرتتبـة عنـ م حلـة اىل دحـل
غ ــري معل ــومو وهل ــلا ف ــإن عق ــد التص ــاحل يع ــد م ــن العق ــود الفوري ــة باعتب ــار اهن ــا ت ــربم ه جمل ــس املفاوض ــات
وامل اومات حول فر املنازعات.
خامسا -عقد الصلح عقد كاشف:

يعد عقد الصلح من العقود الكاشفة عـن احلقـوق الـ تـ ول هىل كـل طـرف ت ـتند ه مصـدرها هىل
مصدرها األول إ هىل عقد الصلحو باعتبـار تلـك امل ـائل سـب ودن دبرمـت مناـا عقـود ثابتـةو لكـن ظاـرت

 -1عبدارزاق ال ناوريو مرحع ساب و .313
 -2ي رى حممد حمي و عقد الصلح بن الشريعة اإلسالمية والقانون املدين دار الفكر القاهريف و
 -3عبداحلكيم موديف و احكام الصلح ه املواد املدنية واجلنائيةو دار الفكر اإلسكندريةو .31

371و .313
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اخلروقات ال قرر اخلصوم اهنائاا عن طري الصلح وهللا يقال دن العدالة التصاحلية تأيت بعـد املنازعـة حـول
العقــود األساســية ومثــال ذلــك الـواررب الــلي يتاــارج مــن الرتكـة باإتفــاق مــع بــاقي الورثــة و مقابــل احلصــول
على حقوق تعترب مملوكة ل من تاريخ الوفايف ووليس من تاريخ التصـاحلو ذلـك دن عقـد الصـلح يكشـف عـن
تلك احلقوق وإ ينش وها(.)1

المطلب الثاني
اركان العدالة التصالحية
مــن املعلــوم دن الصــلح ددايف لفــر املنازعــاتو وهــو نــوع مــن العدالــة املوازيــةو وإيــتم هإ بــرت بعــر
امل ــائل ه مواحاــة الطــرف األخــر وباملقابــل يقــوم هــلا األخــري بالتنــازل عــن بعــر طلباتـ و وهلــلا فــإن تلــك
املقرتحات وتبادل اآلراء دساس طرح وسيلة فعالة لفر واهناء خصومة قائمة دو متمل قياماا م تقبال.
هإ دن هلا اإمر عاديف مايتم ابرام ه اتفـاق مكتـوب حـىت يكـون حجـة علـى طرفيـ و وهلـلا دوحـب
املشرع بعر امل ائل حىت ميكن تنفيلب واإحتجاج ب و وبالرغم من دن الصلح يتولد مبوحب اتفاق او عقد
مربم بن األطراف وفقا للقواعد العامة لنهرية العقد مع احتفاظ الصلح ببعر امل ائلو وهللا لن نغو ه
تلك األركان او ه شروط هالة العقد ولكن إ باس من اإلشاريف الياا وفقا لايت:

الفر األول
الرض ء
بعد الرضاء الركن األول ه عقد الصلح وبدون ينعدم هلا األخري اإ ان هلا الركن ل ديضـا شـروط
لصالة انعقادب ودخرى شروط لصالت .

أوال -شاوط انعقاد العدالة التصالح ة :
شــرط اإنعقــاد اعتــربب املشــرع ركنـال ه الرضــا نف ـ و باعتبــار ان هــلا العقــد يعــد مــن العقــود الرضــائية
ومن مث استوحب في القانون ضروريف هدور اجياب هاليح خال من العيوب مث قبول من القابـل مـع تطـاب
كل مناما (.)2

 -1عبدالرزاق ال نبوري و عبداحلكيم فوديف و احكام الصلح ه املواد املدنية واجلنائيةو دار الفكر اإلسكندريةو
 -2عبداحلكيم ف دب و احكام الصلح ه املواد احلديثة واجلنائية و دار الفكر اجلامعي واإلسكندرية و .7

.31
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فالصــلح نــوع م ــن املفاوضــات وامل ــاومات ال ـ جتــري ب ــن اخلصــوم مــن اح ــل الوهــول اىل نتيج ــة
مفادهــا ههنــاء املنازعــة وديــا بعيــدا عــن عدالــة الدولــة وواملتمثلــة ه حماكماــا العاملــة ووهلــلا جيــب ان يلتقــي
األطـراف ه جملــس واحــد ووقــد يشــرت معاــم دخــرون ه تقــدم امل ــاعديف او املشــوريف مــن احــل امل ــاعديف ه
طرح املقرتحات البديلةو وعلي يتم تبادل اآلراء دوإ عن ترات وتواف و ويقدم كل طرف طلبات واحللول ال
فكــر فياــا م ــبقا مــن احــل اهنــاء املنازعــة وبعــد املناقشــات واملطالــب املاتلفــة يصــل اجلميــع اىل اتفــاق مــن
خالل اجياب هادر من املوحب ويقبل القابل مع تطابقاما .
كما ميكن ان يتم الصلح عن طري شاص اخر مثل الوكيل او النائب دي غري األهيل لكن نتائ
ذلك تعود دائما علـى هـلا األخـريو وهلـلا يقـال ان الصـلح إ ميكـن ان يكـون بـإراديف منفـرديف ألنـ تنـازل عـن
بعر اإدعاءات من كل طرف.
ثان ا – شاوط صحة العدالة التصالح ة:

شروط هالة الصلح إ خترج ديضا عن القواعد العامة ه نهرية العقدو وبدون هلب الشروط يصـبح
اإتفاق قابالً لإلبطال ومن مث م ملن تقرر البطالن ملصلالت ويطعن ه ذلك اإتفاقو وهلا ما دشـار اليـ
نــص امل ــاديف ( )293مــدين ((يش ــرتط فــيمن يعق ــد هــلالا ان يك ــون اهــال للتص ــرف يعــوت ه احلق ــوق ال ـ
يشملاا عقد الصلح)).
د -ش يياط االهل ييية :ونقص ــد باألهلي ــة ه ــي اهليـ ـ التص ــرف بِع ــوت ه احلق ــوق الـ ـ تص ــاحل عليا ــا
األط ـرافو باعتبــار دن كــل خصــم لدي ـ طلبــات وتنــازل عــن بعــر احلقــوق دي تنــازل عــن بعــر
اإدعــاءاتو وهــلا مصــل باملقابــل مــن الطــرف اإخــرو وهلــلا دســتوحب املشــرع ه مــن دراد هب ـرام
عقــد الصــلح ان يكــون متمتعــا باألهليــة الكاملــة دون عيــوبو ودون اخلــوت ه دحكــام اإهليــة
باعتبار ان هلا موضع دخر من حيث نقصاا دو انعداماا خيرج عن نطاق هلا البالث.

ب -شاط سالمة الاضا من الع وِ( : )1لقد حدد املشرع تلك العيوب ه النهرية العامة للعقود مثل
خلو اإلراديف من الغل دو التـدليس دو اإكـراب دو اإسـتغالل فاـلب امل ـائل هذا وحـدت جتعـل مـن
الصلح قابالً لإلبطال ومن مث يتقرر حب ب املصلالة –فإذا شاب غل ه اتفاق الصـلح وكمثـل
تلك العجوز ال باعت حصتاا مـن املـريارب علـى دسـاس اهنـا متلـك الـثمن وه احلقيقـة اهنـا متلـك
الرب ــع لع ــدم وح ــود واررب هل ــا وفا ــلب املـ ـرديف دح ــاز هل ــا الق ــانون ان تطل ــب ابط ــال العق ــد ح ــول م ــا
 -1حممـ ــد عل ـ ــي البـ ــدوي األزه ـ ــريو النهريـ ــة العامـ ــة لاللتزامـ ــات املركـ ــز التـ ــومي للبالـ ــورب والدراسـ ــات العليـ ــا ط ـ ـرابلسو ط 4و
ج3و .312-313-313

العدالوووووووووووووووووووووووووووووة الت وووووووووووووووووووووووووووووا ية

املوووووووووووووووووووووووووووووا املدنيوووووووووووووووووووووووووووووة

213

تصــاحلت علي ـ و باعتبــار اهنــا وقعــت ه غل ـ و كــللك اذا زور شــاص م ــتندات كانــت حبوزت ـ
وتصاحل سا مع شاص دخر مث يتبن اهنـا مـزوريف وحـاز هلـلا األخـري ان يطلـب اهنـاء ذلـك التصـاحل
اللي حصـل مبوحـب اإتفـاق املـربم بيـنام وهـو نفـس احلـال ه التـاحر املفلـس الـلي يـدلس علـى
دائني فيربم معام هلالا حىت إ يشـار افالسـ وفاـلا اإمـر غـري حـائز ومبوحبـ جيـوز للـدائنن ان
يطعنوا ه ذلك اإتفاق التصاحلي ووهو نفس احلال عند توفر حالة اإكراب او اإستغالل .
الفاع الثاني

محل وسبب العدالة التصالح ة
دشــرتط املشــرع ه كــل عقــد لكــي يكــون هــاليالا ومنتجــا ألثــارب ان يكــون حمل ـ موحــوداً ومعين ـاًو
كللك جبب دن يكون ال بب غري خمالف للنهام العام واآلداب العامة دي جيب ان يكون مشروعاً.
أوال – محل العدالة التصالح ة:

عقــد املصــاحلة مــن العقــود الرضــائية ال ـ ت ــتوحب عــديف دط ـراف عنــد ابرامـ ووهلــلا إ ميكــن تصــور
قيام بإراديف منفرديف وكما ان اإلراديف الالزمة لصالت جيب ان تكون خالية من العيوب هضافة اىل وحود احملل
باعتبارب ركناً ه ذلك العقد و وميكن ان يكون احملل قابال للوحود حىت مصل اإتفاق وفقا ملا تطلب القانون
مع ضروريف ان يكون معينا او قابال للتعين و تلك دمور دشار الياا املشرع املدين عنـد ابـرام دي اتفـاق اإ ان
الصلح إ ميكن ان يكون ه تلك امل ائل املتعلقة باحلالة الشاصية لإلن ان او املرتبطة بفكريف النهام العام
واآلداب العامــةو( )1وهلــلا إ جيــوز اب ـرام عقــد هــلح يكــون حملـ اإجتــار باملمنوعــات او ممارســة األفعــال غــري
املشروعة قانونا فاإلجتار باملادرات او امل كرات تعد م ائل غري مشروعة وإ جيوز ابرام مصاحلة بشأهنا.
ثان ا -سبب العدالة التصالح ة:
سبب اتفاق املصاحلة هو اهناء املنازعة او اخلصومة بـن األفـراد وبـالرغم مـن دن هنـا اجتـاب ()2يقـول
ان الصلح خيتل فيـ احملـل بال ـبب اختالطـا تامـا اإ ان هـلا القـول إ يصـدق علـى كـل احلـاإت الـ تـربم
فياا عقود العدالة التصاحلية ذلك ان الصلح هو عقد واتفاق بن طرفن او اكثرو وهلا العقد من اركان ان

 -1عدم حواز الصلح ه امل ائل املتعلقة باحلالة الشاصية او بالنهام العام و وضع قيد على زواج املصرية بأحنيب م دها تعلقاا
بالنهــام العــام فــال جيــوز الصــلح علياــا قضــاء حمكمــة اول درحــة باحلــاق عقــد الصــلح املتضــمن بنــود عقــود الــزواج املنعقــد بــن
املصرية واإحنيب مبالضر حل ة وواثبات حمتواب في وحعل ه قويف ال ند التنفيلي دون مراغـاب الشـروط الـ اسـتوحباا القـانون
دثـرب حـواز اســت ناف مـن التيـار العامــة عليـ ذلـك)يقتضــي  3112/1/13طعـن رقـم  11ل ــنة 11قضـائية دحـوال .نقــال عـن هبــراهيم
ال يد امحد و عقد الصلح فقاا وقضاءاو 2331دار الكتب القانونية و مصر .41
 -2عبداحلكيم ف ديف و احكام الصلح دار الفكر اجلامعي و مرحع ساب .21
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يكون سبب مشروعاً( )1وغري خمالف للنهام العام واآلداب العامة و فالتصاحل مع امرديف من دحل اإستمرار ه
عالقــة غــري مشــروعة يعــد بــاطال بطالنـاً مطلقـاً باعتبــار دن الباعــث او الــدافع هلــلا العقــد دساسـ وســبب غــري
مشروعو فما بى على باطل فاو باطل ووهللا اذا كان ال بب غري مشروع دهبح العقد باطالً بطالناً مطلقاً
وإ ميكن تصاليال وفقا لنهرية حتول العقد.

المبحث الثاني
أحكام العدالة التصالحية
حــدد الفق ـ احكــام العدالــة التصــاحلية مــن خــالل النصــو التش ـريعية ال ـوارديف ه الصــلح م ــتعينا
باألحكام القضائية الصادريف باخلصو و وهللا تشكلت للصلح دنواع وطرق إلثبات من خالل اإلشـكاليات
ال حصلت من تطبي العدالة التصاحلية كما ترتبت اثار ونتائ من ابرام العقد التصاحليو لكن هلا النوع
مــن العدالــة إ ميكــن هلــا ان ت ــتمر دون انقضــاءو وعلي ـ وحــب التطــرق حلــل هــلب املوضــوعات مــن خــالل
املبالثن التالين:

ا لب األول
أ وا وطرق اثب العاالة التص حلية
للصلح دنـواع هذا مـا رحعنـا اىل مصـدرب فانـا هـلح اتفـاقي ودخـر قضـائي ودخـريا هـلح وفـ قـوانن
خاهة دهدرها املشرع لكن احلقاا مب ألة التصاحل ه بعـر امل ـائل دمـا عـن طـرق اثباتـ فاـي إ ختـرج عـن
تلك القواعد العامة املنصو علياا ه القانون املدينو وهللا سوف نتطرق هللب امل ائل من خالل املطلبن
اآلتين:
الفاع األول

أنواع العدالة التصالح ة
لقـد تعـددت العدالـة التصـاحلية وفقـا لطريقـة هرازهـاو فانـا هـلح اتفـاقي يـربم بـن األطـراف ليناــي
نزاع قائم دو حمتمل بالرتاضيو كما ان هنا هلح يـتم تقدميـ امـام ال ـلطة القضـائيةو ودخـريا دعطـى املشـرع
سلطة جلاة اإلداريف دن تربم هلالا مع مرؤوسياا من دحل فر املنازعات وديا.

 -1دكتم الواى و العقود املدنية والصلح – اهلبة –الوكالة و املكتب القومية و القاهريف و 3111و

.23
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أوال  -الصلح االتفاقي:
ان هــاحب احلـ لــيس ه حاحــة اىل عدالــة الدولــة طاملــا ان املنازعــة ميكــن حلاــا مــن خــالل جملــس
تفاوضــيو اســتثمارا للوقــت واجلاــد واملــال فاــلا النــوع مــن العدالــة يزيــل الضــغائن بــن اإف ـراد ومــافظ علــى
اللالمة اإحتماعيةو فاي عدالة ودية رضائية ملدد بواسطتاا النفوس وحت م نزاعاً كان قائماً دو مـن احملتمـل
ان مدرب م تقبال على دساس من احملبة واآللفة.
هض ــافة اىل ان ه ــلا الن ــوع م ــن العدال ــة تتالقـ ـ ب ـ العدال ــة ال ـ ـريعةو مم ــا تعطـ ـي ثق ــة للمتن ــازعن ه
احلصول على عدالة نزياة وتوافقية و وهللا كان الصلح الرضائي دائما يلعـب دوراً كبـرياً ه اهنـاء اخلصـومات
القائمة او املتوقع اثارملا بصفة هنائية.
ودهـم مــا مييـز هــلا النـوع مــن العدالــة هــو ارتيـاح األطـراف وســعادملم مبــا توهـلوا اليـ و بــل قــد يصــل
اإمر اىل هحياء مأدبة دساساا ال رور والباجة من خالل العدالة التصاحلية باعتبارها ودية وناجتة عن ترات
بيــنام و وهلــلا يقــال ان الصــلح هــو احــد غايــات القــانون( )1املتمثلــة ه احملافهــة علــى األمــن واإســتقرار بــن
دفـراد اجملتمــع و ناهيــك علــى اإســتفاديف مــن قلــة التكــاليف ال ـ دهــبالت تشــكل عب ـاً علــى كاهــل اخلصــوم
وفارتفاع املصاريف ال يدفعاا املتنازعون ه العدالة القضائية قد تفـوق دحيانـا قيمـة الـدعوى املرفوعـة مـنام
وفضــال عــن هضــاعة الوقــت واجلاــد و وهلــلا اهــبح الصــلح خــري وســيلة لفــر املنازعــات ه عص ـرنا احلــا و
فالعدالة التصاحلية حتق انعكاسا هجيابيا على كافة املعامالت خاهة التجاريـة و فأهـالاب املـال إ مبـلون
الــلهاب هىل حمــاكم الدولــة مــن احــل احملافهــة علــى مراكــزهم اإحتماعيــةو وديضــا لــيس هلــم الوقــت الكــاه
للجلــوس ه دروقــة احملــاكم او ه قاعــات احملــاكم واإنتهــار بال ــاعات حــىت تفتــتح اجلل ــات ومــن مث بــرزت
هلب العدالة ال تصاحلية لتالل حمل األوىل باعتبار دن احللول ال تطرحاا دكثر راعة على مجيع امل تويات .
ثان ا – الصلح القضائي:

تنص املاديف  006مرافعات على دن (للمالكمة اإبتدائية دن حتاول الصلح عندما ترى في الفائديف).
ونعين بللك دن للمالكمة املاتصة بنهر النزاع ان تعرت الصلح على دطراف اخلصوم و وسلا يعد
الصلح حائزاً دمام احملاكمو وعلى هلب األخرييف دن تطرح دمام اخلصوم دوإ إلمكانية فر املنازعة عن ترات
وهللا هذا ما ت الصـلح دمـام القضـاء دو ت خارحـ هإ دن توثيقـ حصـل دمـام القاضـي فـإن ذلـك يعـد هـلالا
قضائيا.

 -1فاطمة الزهراء بن حممود و الصلح ه العمل القضائي و جملة القضاء والتشريع(تونس) دكتوبر و.14 -3111
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وجتدر اإلشاريف هىل دن العدالة التصـاحلية دساسـاا اتفـاق يـتم تفريغـ ه حمضـر موقـع عليـ مـن دطرافـ
وديضا هن كان هنا شاود علي .
فتوثي ـ اإتفــاق دمــر ماــم حــىت يكــون حجــة علــى دطراف ـ –هــلا اإتفــاق يــتم تقدمي ـ هىل احملكمــة
إلثبات ما فيـ وللنهـر ه هـالحيت مـن حيـث تـوافر دركانـ وشـروط وه هـلب احلالـة جيـب علـى احملكمـة دن
تعيد قراءيف ذلـك اإتفـاق علـى اخلصـوم وه حالـة املوافقـة عليـ يـتم تدوينـ ه حمضـر اجلل ـة ليـتم قراءتـ مـريف
دخرى دمام اخلصوم وه حل ة علنيةو وبعدها يطلب من املتنازعن التوقيع علي ليتم بعـد ذلـك هـدور قـرار
احملكمــة باملصــادقة عليـ وبإعطائـ قـويف ال ــند التنفيــلي ()1و وهــلا القـرار يعتــرب هنائيــا إ جيــوز اســت ناف لكــن
ميكــن رفــع دعــوى دخــرى بــبطالن ذلــك اإتفــاق هذا مــا شــابت مطــاعن حــول هحراءات ـ او مــا يثبــت في ـ مــن
وقائعو واجلدير باللكر دن هلا القرار يصدر دون ت بيب دو ذكر لوقائع امل الة املتصاحل حوهلا ()2ومع ذلك
فاــو حجــة علــى دطراف ـ والغــريو طاملــا يطعــن في ـ بــالتزوير حيــث يــتم مبوحــب ذلــك رفــع دعــوى حديــديف
لبطالن ذلك الصلح.
هنـ ــا س ـ ـ ال آخ ـ ــر ينبغـ ــي اإلش ـ ــاريف الي ـ ـ وهـ ــو دن ن ـ ــص املـ ــاديف  006يش ـ ــري هىل احملكمـ ــة اإبتدائي ـ ــة
وهالحيتاا ه عرت الصلح قبل اللجوء هىل نهر الدعوى لكن ماذا لو حصل الصلح دمام احملكمـة اجلزئيـة
فال يرفر ذلك الصلحق
نق ــول دن املش ــرع مس ــح ب ــإحراء الص ــلح ه امل ــائل الـ ـ مينعا ــا الق ــانون دم ــام احملكم ــة اإبتدائي ــة
وسكت عن ذلك دمام احملكمة اجلزئية و ينص على خالف ذلك وهللا جيوز هلـلب األخـرييف ان تقـوم بعـرت
الصلح قبل مباشريف الدعوى املعروضة عليااو كما جيوز توحي األطراف اىل حماولة هحراء الصلحو لكن تبقـى
احملكمة اجلزئية ديضا مقيديف باإلحراءات املتبعة واملتاليف من احملكمة اإبتدائية عند قياماا بعرت الصلح.

 ( -1القاضــي وهــو يصــدق علــى الصــلح إ يكــن قائمــا بوظيفــة الفصــل ه خصــومة إن مامتـ تكــون مقصــوريف علــى اثبــات مــا
حصل امام من اإتفاق ومن مث فإن اإتفاق إ يعدوا ان يكون عقد ليس ل حجبة الثين احملكوم في ).
كمــا حــاء ه حكــم اخــر (تصــدي القاضــي علــى الصــلح دساسـ ســلطت الوإئيــة إ القضــائية ممــا مـ داب ان مــا حصـل امامـ مــن
اتفاق وتوثي ليس ل حجبة الشيء احملكوم في وان اعطى شكل اإحكام عند اثبات ) .نقضي 3111-4-21وطعن رقم 3614
ل نة  41قضائية ونعر 3111-32-21وطعن  3211ل ـنة 16قضـائية نقـال عـن هبـراهيم سـيد امحـد وعقـد الصـلح فقاـا وقضـاءا
مرحع ساب .41
 -2اختلف الفق ه طبيعة ذلك القرار ضمن الفق من يرى انـ مبثابـة حكـم قضـائي واخـرون يـروون انـ ذو طبيعـة وإئيـة ومـنام
من يرى ان ذو طبيعة مزدوحة –دنهر
اإنصاري ح ن النيداين و الصلح القضائي و دار اجلامعة اجلديديف و 2331اإلسكندرية 321اىل ()1
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ثالثا – العدالة التصالح ة في قوان ن خاصة:
ســوف نعــرت ه هــلب الفقـريف وبإجيــاز غــري خمــل بعــر القـوانن اخلاهــة الـ مسالـت بــإحراء العدالــة
التصاحلية إلهناء دي منازعة حتدرب باخلصو دون الغو ه تناياها او همهال ه حمتواها.
ففي قانون عالقات العمـل رقـم  05ل ـنة 5101م تشـري املـاديف  015اىل دنـ هذا رفـع نـزاع بـن العامـل
وحاة العمل يتوىل موظف التوفي التابع ملكتب الشغل ت وية النزاع عن طري املفاوضات خالل عشريف ديام
وهإ عليـ هحالــة التقريــر اىل مــدير مكتــب الشــغلو كمــا اشــارت املــاديف  019منـ اىل م ــألة ت ــوية منازعــات
العمــل عــن طريـ التالكــيم اإختيــاري بنــاء علــى طــره املنازعــة فــإذا يــتم اإتفــاق علــى ت ــوية النـزاع عــن
طري التالكيم يتم عرت امل ألة على جملس التوفي وهي ة التالكيم املشار هلياما ه قانون العمل.
وبالرغم من الصياغة ال نـري دهنـا غـري موفقـة مـن املشـرع حـول نـص املـاديف املـلكوريف ألنـ خيلـ بـن
التوفي ـ والتالكــيم والصــلح ه حــن ان هــلب املفــاهيم واملصــطلالات خيتلــف كــل منامــا عــن اإخــرو ودون
اخلوت او التعم ه هلب املفاهيم ألهنا خترج عن نطاق هلا البالثو ولكن من املام دن نلكر بأن املشـرع
ه قانون عالقات العمل دحاز عملية الصلح بن العامل ورب العمل عند حصول منازعة او خصوم حول
العمل بل نص هـراحة ه حالـة عـدم التوهـل اىل اتفـاق ه تلـك اللجـان املشـكلة باخلصـو حتـال امل ـألة
اىل جملس التوفي املشار الي ه نص املـاديف  019منـ واملشـكل برئاسـة قاضـي وعضـوية منـدوب عـن مكتـب
الشــغل ومنــدوب عــن هي ــة العمــل ومنــدوب عــن هي ــة الثقافــة ليتــوىل البالــث ه دســباب املنازعــة مــن احــل
الوهـول اىل ت ـويتاا وهذا تعـلر ذلـك يــتم هحالـة امل ـألة اىل هي ـة حتكيميــة اسـتنادا اىل نـص املـاديف  012مــن
نفس القانون علما بأن هلا اجمللس يباشر عمل ه نطاق كل دائريف حمكمة ابتدائية .
كــللك قــانون ســوق املــال رقــم  00ل ــنة  5101م دشــار ه م ـوادب مــن 26هىل  60هىل كيفيــة ت ــوية
املنازعات وتشكيل جملس التأديب واىل اإلحراءات الواحـب اتباعاـا عنـد التالقيـ حـول الواقعـة وديضـا جلنـة
التهلمات واختصاهاملا وطريقة تشكيل جملس التوفي والتالكيم.
واملام ه هلا القانون ان نص املاديف  66من تشري اىل عدم حواز رقع الدعوى اجلنائية اإ بناء علـى
طلــب دمــن جلن ـ اإلداريف والــلي جيــوز ل ـ التصــاحل مــع املــتام دو احلكــم عليـ هضــافة هىل حـواز انقضــاء تلــك
الواقعة بالتصاحلو وعلى اجلاات املعنية دن تأمر عندها بوقف ال ري ه الدعوى دو هيقاف العقوبة هن كانت
هنا عقوبة بتمام الصلح.
دمــا قــانون تشــجيع اإســتثمار رقــم  3ل ــنة  5101م فقــد دشــار ه نــص املــاديف  59هىل علــى كيفيــة
ت وية املنازعات وديا عن طري الصلح وهو نفس احلال ه قانون اجلمار رقم 01ل نة 5101م حيث دشار
ه نص املادتن505و 500هىل دحقية املدير العام دو من يفوض دن جيري التصـاحل قبـل هـدو حكـم احملكمـة
اإبتدائية ويرتتب على التصاحل انقضاء األثار املرتتبة على حرمية التاريب.
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كما ينبغـي اإلشـاريف اىل القـانون رقـم  7ل ـنة  5101م بشـأن الضـرائب الـلي اشـارت املـاديف  07منـ
هىل حـ ـواز دن جت ــري املص ــلالة ه ــلالا م ــع املم ــول بن ــاء عل ــى طلبـ ـ ه دي وق ــت م ــن خ ــالل جلن ــة مش ــكلة
باخلصو من دمن املصلالة تتألف من ثالثة من موظفي املصلالة على ان إ يكون من بينام مـن دحـرى
التقدير الضرييب حمل الصلحو فإذا ت الصلح اعترب املتهلم متنازإ عن تهلم .
وهــو نفــس احلــال ه قــانون التــأمن اإحبــاري رقــم  52ل ــنة 0370م وتعديالت ـ (قـرار رقــم  9ل ــنة
5110م وق ـرار رق ــم  2ل ــنة 5119م وديض ــا الق ـرار رق ــم  509ل ــنة 5119م بش ــأن ض ـواب التع ــوير) ذل ــك
القانون وتعديالت وديضا هلا القرار األخري دشار هىل حواز عملية املصاحلة ه تقدير قيمة التعوير املطلوب
مــن طــرف املضــرور او امل ـ من ل ـ ودخ ـريا نشــري اىل القــانون رقــم  59ل ــنة  5101م بشــأن النشــاط التجــاري
ضمن نص املاديف  329وما بعدها اىل حواز احراء الصلح مع الشاص املعرت لإلفالس لتـوقي احلكـم عليـ
بش ــار افالسـ ـ تل ــك بع ــر القـ ـوانن اخلاه ــة الـ ـ حاولن ــا ابرازه ــا وبتب ــاين نصوه ــاا ح ــول م ــألة العدال ــة
التصاحلية .
الفاع الثاني

اثبات العدالة التصالح ة
البينــة وســيلة مــن وســائل اإثبــات ه العدالــة التصــاحلية عمــال بــنص املــاديف  220ق مــدين ( إ يثبـت
الصلح هإ بالكتابة دو مبالضر رمسـي ) وهـو نفـس الـنص القـانوين لـدى املشـرع املصـري ( )225مـدين ووهلـلا
استجوب املشرع ضروريف كتابة الصـلح مـن دحـل توثيقـ ليكـون حجـة علـى مـن كـان طرفـاً فيـ و وباعتبـار دن
هلا النوع من العدالة تتضمن شروط واتفاقيات معقديف لكوهنا نتاج مفاوضات هعبة وم اومات وتنـازإت
من كل طرف عن حزء دو بعر من ادعاءات ليتم اثبات ما ت التوهل الي كتاب ه عقـد دو حمضـر رمسـي
يقوم بتوثيق موظف عام وخمتص ذلك ان الصلح إ جيوز ان خيلف لنا نـزاع اخـر قـد ينشـأ عـن اباحـة اثباتـ
بالبينة وتدوين ه ورقة مكتوبة .
واملالحظ دن الكتابة لي ت شرط لصالة اإنعقادو بل شرط لإلثبات باعتبـار ان العدالـة التصـاحلية
هــي باألســاس رضــائية بــن األط ـرافو ومــع ذلــك اذا ي ــتطع األط ـراف اثبــات هــلالام بالكتابــة دحــاز
املشـرع ان تــتم عمليـة اإثبــات بالشـااديف او بــاإلقرار وهـي نفــس الوسـائل املنصــو علياـا ه القــانون املــدين
وديضا قانون املرافعات.
فقد يضيع حمضر الصلح او يتم اتالف قصدا من دحد اخلصوم ففي هلب احلالة إ خري من اإلتجاء
اىل الوسائل البديلة عن الكتابة وهلا ما دكدب القضاء املقارن واستند ه ذلك ان الصلح مبثابة عقد رضائي
جيب توافر في كامل الشروط واإركان واإ ترتب علي البطالن.
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كــللك قــد يــتم حتريــر الصــلح امــام احملكمــة عمــال بــنص املــاديف  006مرافعــات وه حل ــة هــاليالة
قانونا وبإحراءات سليمة من احل اهناء املنازعة هلالاو ومن مث يعد مبثابة قرار يناي منازعة مبوحب اتفاق.
وهلا القـرار إ متـاج اىل ت ـييب مـن القاضـي وإ جيـوز الطعـن فيـ بـالطرق العاديـة او حـىت بـالطرق
غــري العاديــةو ولكــن ميكــن رفــع دعــوى مبتــدايف إ بطالــة ه حالــة اإدعــاء بتزويــرب وومــع ذلــك نــرى ان املشــرع
قاهـر ه مثــل هــلا الــنا عنــدما منــع الطعــن ه املصـادقة علــى حمضــر الصــلح امــام احملكمــة و ذلــك ان هــلا
العمل القضائي ميكن حعل من ضمن األوامر ال تصدر عن القاضيو ومن مث ميكن التهلم في امام درحة
اعلى من اجلاة ال دهدرت  .وعلي هنيب باملشرع النهر ه هلب امل ألة من احل دداء وحتقي عدالة سـريعة
ونزياةو بدإ من رفع دعوى حديديف للمطالبة ببطالن ذلك اإتفاق هذا ما ت في تزويرو إن ذلك يعد بطئ
ه العدالة وزياديف ه املصاريف وضياع للوقت واجلاد دون فائديف يلكر.
واجلــدير بالــلكر ان ـ بعــد التصــدي علــى حمضــر الصــلح واعطائ ـ ق ـويف ال ــند التنفيــلي يصــبح ذلــك
الصلح مبثابة سند ميكن احلصول مبوحب على الصيغة التنفيلية من احل تنفيل مـا حـاء بـ هإ ه حالـة نكـو
ألحد اطراف فيما بعد.

ا لب الث ع
آث ر وب ل العاالة التص حلية
لكــل عقــد آثــار تتالقـ بعــد همتــام اإلحـراءات املطلوبــة قانونــاو والصــلح شــأن شــأن ســائر اإتفاقــات
املربمة بن املتنازعن هإ دن هلا النوع من العدالة ل دثر ن يب وآخر كاشفو فاو مقصـور علـى احملـل الـلي
وقع علي وما على األطراف اللين سامهوا ه ابرام ذلك اإتفاق هإ التقيد والتنفيل مبا حاء في باعتبارب يعد
دثراً من دثار هبرام اإتفاقات.
الفاع األول

آثار العدالة التصالح ة
تنص املاديف  229مدين على دن(:للصلح دثر كاشف بالن بة اىل ما تناول مـن احلقـوق ويقتصـر هـلا
األثر على احلقوق املتنازع فياا دون غريها).
مـن قـراءيف هــلا الـنص نالحــظ دنـ يتنــاول األثـر الكاشــف للصــلح فاــو مقصـور علــى احلقــوق املتنــازع
فياا دون غريها دما هذا اشتمل على م ائل خارج نطاق اخلصومة كان األثر ناقال إ كاشفاً.
أوال – األثا الكاشف بالنسبة للحقوق المتنازع ف َا:

فف ــي األث ــر الكاش ــف دن احلـ ـ ال ــلي خيل ــص للمتص ــاحل بالص ــلح ي ــتند هىل مص ــدرب األول إ هىل
الصــلح فمــثال هذا اشــرتى شاصــان قطعــة درت مث حصــل ن ـزاع بينامــا وبعــدها توهــال هىل مصــاحلة توافقيــة
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لفر املنازعة اعترب كل مناما مالكـا لـللك النصـيب إ بعقـد الصـلح بـل بعقـد البيـع الـلي اشـرتيا بـ قطعـة
األرتو حيث استند كل مناما هىل مصدرب األول ووتلهب النهرية التقليدية ه تقليل هلا األثر الكاشـف
هىل دن الصــلح هــو هقـرار مــن كــال املتصــاحلن دي لبعضــام الــبعر وفيمــا بيــنامو فــاإلقرار ه هــلب احلالــة هــو
هخب ــار إ هنش ــاء وعليـ ـ فا ــو يكش ــف احلـ ـ وإ ينش ـ و ب ــالرغم م ــن اإعـ ـرتات عل ــى ه ــلب النهري ــة هإ دن
دهالاسا يدافعون عناا حبجة دن هلا التنـازل ه اإدعـاءات يفـرتت هنـ هقـرار مـن املتصـاحل لصـاحب كشـف
عن احل و فيكون األثر الكاشف للصلح همنا هو حمر افرتات .
دما النهرية احلديثة فتلهب هىل دن املتصاحل ه الواقع إ يقر لصاحب بشـي معـن بـل ينـزل عـن حـ
الدعوى ه اجلزء من احل اللي تنازل عن وسلم في للطرف اآلخر فالا اجلزء بقي على وضع ال ـاب و
يتغــريو وهمنــا الصــلح قــد ح ــم النـزاع فيـ خملــص لصــاحب و هكــلا يكــون للصــلح دثـرا فاــو حاســم للنـزاع مــن
حيث است ثار وخلو احل و وكاشف عن احل من حيث بقاء احل على وضع األول (.)1
وهكلا فـإن نتـائ األثـر الكاشـف للصـلح تـتلاص ه ان املتصـاحل إ يعـد متلقيـا للالـ املتنـازع فيـ
مــن املتصــاحل اآلخــرو وإ يكــون خلف ـاً ه هــلا احل ـ ووعلي ـ إ ي ــتطيع ه مواحاــة الغــري دن ي ــتفيد مــن
م تندات الطرف اآلخرو كللك إ يلتزم هلا األخري بضمان احل املتنازع في اللي دسند للمتصاحل األولو
ألن ينتقل الي هلا احل .
فــاإلتزام بالضــمان إ يكــون هإ مكمــال ل اللتـزام بنقــل احلـ و ومــن مث فكــل التأمينــات تبقــى شــاملة
للــدين حمــل اخلصــومةو والــلي كــان حمــال للمصــاحلة بــن دطرافـ و كمــا ان قيمــة الصــلح املــربم تهاــر ه م ــألة
اإحتماع ب ه مواحاة الطرف اإخرو حىت ولو انصب على ح عيين عقاري اللي دوحب املشرع ضروريف
ت جيل و حىت يرتتـب دثـربو فـللك الصـلح مـت بـ ولـو يـتم ت ـجيل العقـار وهـلا قـالف لـو دن دحـدمها
بــاع العقــار فــال جيــوز عنــدها ملــن خلــص ل ـ العقــار بالصــلح دن مــت علــى املشــرتي هإ هذا ســجل الصــلح و
كللك هذا وقع الصلح على دين ب خصومة ه ذمة الغريو وخلص ذلك الدين ألحد املتصـاحلن فـال يعتـرب
هلا ا ملتصاحل متلقيا للدين من املتصاحل اآلخر و فال تراع هنا تلك اإلحراءات الواحبة ه حوالة احل .
ثان ا  -األثا الناقل بالنسبة للحقوق المتنازع ف َا:

قد مصل هلح علـى م ـألة معينـة دون دن يكـون فياـا نـزاع وه هـلب احلالـة يصـح دن يـتم التصـاحل
حــول واقعــة م ــتقبلية ومــن مث فاــو ينشــئ التزامــات دو ينقــل حقــوق وعلي ـ فــإن هــلا الصــلح يكــون ل ـ دثــر

 -1عبداحلكيم ف ديف و مرحع ساب .41
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منشــئ دو ناقــل إ دثــر كاشــفو ومثــال ذلــك جتديــد الــدين بــدين حديــد دقــل مــن الــدين األهــلي ففــي هــلب
احلالة يكون للصلح دثر منشئ.
ثالثا– األثا النسبي للعدالة التصالح ة:

العدالــة التصــاحلية شــأهنا شــأن اإتفاقــات ال ـ حتصــل بــن األط ـرافو فاــي حمــدديف ومقصــوريف علــى
الطرفنو وديضا على حمل التصاحل و سبب ووهلا ما يطل علي باألثر الن يب للصلح وفمثال هذا تصاحل دحد
الورثة مع املوهي ل على الوهية فـإن الورثـة اآلخـرين إ متجـون سـلا الصـلح وإ مـت بـ علـيام و كـللك
اذا تصاحل املصاب مع امل ول مث مات من اإلهابة و فإن هلا الصلح إ مـت بـ علـى ورثـة املصـاب فيمـا
خيتص بالتعوير امل تال هلم شاصيا ب بب وفايف املصاب ووهو نفس احلال بالن بة لألثر الن يب للمالل
حيث جيب دن يف ر اإتفاق دائما تف ريا ضيقا فالصلح م ـألة دخـرى وودخـريا بالن ـبة لل ـبب فـال يتقيـد
بالصلح هذا ما اختلف ال بب
رابعا– انقضاء الحقوق واالدعاءات:

تــنص املــاديف  225مــن القــانون املــدين علــى مــا يل ـي -1):حت ـم بالصــلح املنازعــات ال ـ تناوهلــا -5.
يرتتب علي انقضاء احلقوق واإدعاءات ال نزل عناا دي من املتعاقدين نزوإ هنائيا).
من خالل هلا النص يتضح ان للصلح اثر كاشف واساس ووهو انتااء املنازعة بـن األطـراف هنايـة
رضائية دون شر ه عالقاملما و فكما ذكرنا دن الصلح هو ه امل تقبل ومن مث فإن األطراف تبلل جماودا
عن طرق التنازل عن بعر ادعاءات كل منام على ان تنصرف نيتام اىل حل املنازعة بطريقة عادية وودية
بعيدا عن العدالة الرمسية اقتصادا ه الوقت واجلاد واملال و فالصلح قـد مصـل حـىت ولـو اسـتبدل حمـل احلـ
املتنازع في هلالا و وهلـلا تكـون نتـائ وآثـار ذلـك الصـلح انقضـاء احلقـوق واإدعـاءات الـ نـزل عناـا كـل
طرف نزوإ هنائيا و ويصبح ذلك اإتفاق حجة فيما مث التصاحل علي .
وهكلا تربز ال عدالة التصاحلية ه اهناء اخلصومات بن األفراد بطرق ودية حمافهة بللك على حوهر
كيــان اجلماعــة بــالرغم مــن دن التضــالية ال ـ قــد يقــدماا دحــد األط ـراف م ملــة بالن ــبة هلي ـ دي دهنــا لي ــت
متعادلة مع ما يقدم الطرف اآلخرو وهللا برزت هلب العدالة ه وقتنا احلا لتالتل مكانة العدالة القضائية
ولتكون من بن الوسائل البديلة للدعوى.
الفاع الثاني

بطالن العدالة التصالح ة وانَائَا
قــد يتعــرت عقــد الصــلح اىل مطــاعن مــن قبــل ذوي املصــلالة ممــا يعرض ـ اىل بطالن ـ دو ف ــا هذا
توفرت شروط لللكو وهللا سوف نعرت ه الفقرتن التاليتن هىل بطالن هتفاق الصلح وههنائ .
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أوال – بطالن اتفاق الصلح :
دشـ ــارت املـ ــاديف  222مـ ــن القـ ــانون املـ ــدين اىل عـ ــدم ح ـ ـواز الطع ـ ـن علـ ــى الصـ ــلح ب ـ ــبب غل ـ ـ ه
القانون وكــللك تضــمنت دن الصــلح يكــون بــاطال هذا ت علــى دســباب ووثــائ تبــن بعــد ذلــك دهنــا مــزوريف دو
انصــب الصــلح علــى خصــومة ت الفصــل فياــا قضــائيا حبكــم واحــب النفــاذو وحاــل ذلــك دحــد املتعاقــدينو
كللك دشارت املاديف  226هىل م ـألة عـدم جتزئـة الصـلح وهإ كـان بـاطال وهإ هذا كـان اإتفاقـات الـ متـت
على دن دحـزاء العقـد م ـتقلة بعضـاا عـن بعـرو وبـالرحوع هىل نـص املـاديف  222يتضـح دن هـلا الـنص ميثـل
استثناءً هـرماً مـن القواعـد العامـةو حيـث رـد دن الغلـ ه نهريـة العقـد جتعـل العقـد قـابالً لإلبطـالو بينمـا
الغل ه القانون ه اتفاق الصلح إ جيعل الصلح قابالً لإلبطـالو وهـلا مـا دكـدب القضـاء املصـري( )1ذلـك
ان املشــرع كــان حامســا ه هــلب امل ــألة حيــث دلــزم دط ـراف الصــلح بضــروريف الــرتوي واإطــالع واختــاذ الق ـرار
املناسب اللي يناي املنازعة هضافة هىل دن املشرع حعل هراديف األطراف ه الصلح دقـوى مـن تلـك النصـو
املدونة ضمن القواعد العامة ه هبطال اإلتفاقاتو وهن كان لنـا مـن ردي فـإن هـلا اإجتـاب خنالفـ متامـا ذلـك
دن الصلح هذا كان حمل دو سبب غري مشروع فإن املشرع يأخل بإبطال تلك التصرفات دما غري ذلك فيجعل
إلراديف األطـراف وهلــلا كــان ينبغــي علــى املشــرع دن يكــون الغلـ ه الواقــع وحــدب إلبطــال الصــلح ودن يف ــر
هلا النص تف رياً ضيقا.
كما يكون باطال الصلح هذا كان دساس وثائ مزوريف كان قد دسـتند علياـا دحـد األطـراف ه ههنـاء
املنازعة وكان الطرق اآلخر قد قدم هلب األوراق ب وء نية قاهداً بللك اإلضرار بـالطرف األولو وهلـلا فـإن
دي م تند( )2مزور يبين علي اتفاق الصلح يرتتـب عليـ بطـالن هـلا األخـريو كـللك احلـال هذا هـدر حكـم
قضائي و فصل ه منازعة حبكم واحب النفاذ وحال ذلك دحـد املتعاقـدين فـإن ذلـك الصـلح يكـون بـاطال
باعتبــار د ن الصــلح هــي م ــألة وديــة لفــر املنازعــات ينبغــي دن يكــون األطـراف فياــا ح ــى النيــة قاهــدين
بــللك ههنــاء منازعــاملم مبالبــة وود دون تزويــر دو س ـ نيــة مــن دحــد األط ـراف كــللك ه م ــألة عــدم جتزئــة
الصــلح باعتبــار بطــالن حــزء من ـ يقتضــي بطــالن اإتفــاق بكامل ـ هإ هذا دتف ـ األط ـراف علــى دن ك ـل بنــد
م ــتقل عــن اآلخــرو فعــدم جتزئــة الصــلح عنــد بطالنـ لــيس مقصــورا علــى الــبطالن ب ــبب الغلـ بــل يشــمل
مجيع دشكال البطالن املنصو علياا ه النهرية العامـة للعقـود مـن دهليـة وتراضـي وحمـل وسـبب ووهلـلا هذا
 -1عبدالرزاق الشاروزي و الوسي ه شرع القانون املدين و العقود ال ترد على امللكية .113
( -2للغـري الــلي دضـر الصــلح حبقوقـ عـن طــرق الغــش ان يرفـع دعــوى اهــلية ببطالنـ او يبــدي الــدفع بالتـدخل ه الــدعوى الـ
حصل فياا الصلح )نقضي  3173-1-34ل نة  23و . 113
47
نقال عن هبراهيم ال يد امحد و عقد الصلح فقاا وقضاءا و مرحع ساب و
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بطل حزء من الصلح بطل مجيع دحزائ و لكن هلب امل ألة لي ت من النهام العام()1ألن جيوز لألطراف دن
تتج ارادملم هراحة او ضمنا اىل اعتبار دحزاء الصلح بعضاا م تقل عـن اجلـزء اآلخـر وفـإذا بطـل حـزء ه
هلب احلالة وكان اجلزء اآلخر هاليالا ت ابطال اجلزء الباطل فق دون الصاليح من و ألن م تقل متاماً من
حيــث اجتــاب اإلراديفو ولــللك فــإن الصــلح يتجــزد طبقــا إلراديف املتعاقــدينو ومــع ذلــك ميكــن القــول دن هنــا
بعــر امل ــائل ال ـ دشــار الياــا املشــرع دن الصــلح إ جيــوز فياــا دهــال امــا بق ـوانن خاهــة او حــىت ضــمن
القــانون املــدين وفمــثال إ جيــوز الصــلح ه امل ــائل املتعلقــة بالنهــام العــام دو تلــك امل ــائل املرتبطــة باحلالــة
الشاصـية او األهليــة او التصــاحل علـى شــرعنة حرميــةو تلــك م ـائل تعــد باطلــة وكمـا إ جيــوز التصــاحل علــى
الفوائــد الربويــة ألهنــا ممنوعــة دهــال واو تق ــيم تركــة م ــتقبلية تلــك م ــائل تعــد باطلــة هذا مــا حصــل بشــأهنا
تصاحل ألهنا بب اطة خمالفة لقواعد قانونية آمريف .
ثان ا -إنَاء العدالة التصالح ة:

قد ينتاي عقد الصلح نتيجة اإخالل باإلتزامات املتقابلة النامجة عن وحبيث يعطي مربرا للمضرور
بأن يرفع دعوى قضائية للمطالبة بف ا و باعتبار دن عقد الصلح من العقود امللزمة للجـانبن كمـا ذكرنـاو
وهللا عندما يتصاحل اإفراد على شيء معن مث يتلكأ الطرف اآلخر ه التنفيل فما على الطرف املضرور هإ
اللجوء اىل القضاء الرمسي لف خ العقد()2هذا توافرت شـروط و لكـن وقبـل اللجـوء هىل القضـاء ميكـن التصـاحل
ه بعر األحزاء هذا ما كان هنا اخـالل ه ذلـك اجلـزء باعتبـار دن نهريـة العقـود تقودنـا هىل ضـروريف الوفـاء
وتنفيل اإتفاقات برتاضي اإطراف سواء عند ابراماـا دو حـىت عنـد انتاائاـا و دمـا اذا دراد الطـرف اإخـر ان
يناك شريك ه اإتفاق دو كان ذلك اإتفاق على م ائل غري حقيقية دو غري موحوديف دو مزوريف كان على
اخلصم دن يلتجئ اىل القضاء برفع دعوى دمام احملكمـة املاتصـة يرحـع فياـا طبقـا للقواعـد العامـة للتااهـم
دمام احملاكم – لكن ال ال اللي ينبغي اإلحابة عن وهو هذا ما ف خ اتفاق الصلح فما هو اجلـزاء املرتتـب
على ذلك ق

( -1احكام اإلررب ويقن الورثة وانتقال احلقوق ه الرتكات ملن ل ح فياا شرعا تعليقاا بالنهام العام الصـلح علـى مـا خيالفاـا
باطل) .
.46
نقضي 3112-1-23و طعن  712سنة  44قضائي نقال عن هبراهيم محيد امحدو مرحع ساب
( -2الف خ يرد على الصلحو كما يرد على سائر العقـود امللزمـة للجـانبن فـإذا يـتم احـد املتصـاحلن مبـا اوحبـ الصـلح ه ذمتـ
من التزامات حاز للمتعاقد اإخر ان بطلب الف خ من التعوير اذ كان لـ حمـل) حل ـة  3171-32-13املكتـب الفـين ل ـنة
 26رقم 124و .3711
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من املعروف ان الصلح حاء نتيجة اتفـاق ثـان مـن احـل ح ـم نـزاع حـول عقـد قـدم وقـد ذكرنـا دن
األثر املرتتب علـى عقـد الصـلح دنـ عقـد كاشـف لعقـد قـدم – فـإذا مـا حصـل ف ـخ لعقـد الصـلح فـإن مـن
ح اخلصوم الرحوع اىل النزاع القدم اللي ترتب على هبرام العقد األول –القدم – واملطالبة بكامل الدينو
باعتبار دن اتفاق الصلح قـد دتـى إحقـا عـن العقـد األول الـلي نشـأ عنـ نـزاع بـن اخلصـوم وهلـلا اسـتوحب
املشــرع ضــروريف الرحــوع اىل العقــد األهــلي عنــد الرغبــة ه اللجــوء اىل القضــاء هذا مــا ت ف ــخ العقــد املتعل ـ
()1
بالصلح.

الخاتمة
دهــبالت العدالــة املوازيــة امـرا م ــتالبا ه وقتنــا املعاهــر بعــد ان تشــابكت احليــايف وزادت اإتفاقــات
وتنوعــت دشــكال العدالــة حب ــب ظروفاــا وهلــلا يكــن مــن بــد دن تهاــر اشــكال حديــديف وس ـريعة لتطبي ـ
العدال ة املوازية حيث خرج علينا دحدها وهي العدالة التصـاحليةو الـ مبوحباـا يـتم فـر املنازعـات عـن طـرق
الرتاضــي بعــد دن يتنــازل كــل طــرف عــن بعــر مــن ادعاءاتـ او اســتبداهلا بشــي آخــر طاملــا دن اإتفــاق هنايتـ
قفل باب اخلصومة ودياو ومن مث كانت هلب العدالة سببا ه احملافهة على الن ي اإحتماعي وترابط .
وقــد نه ــم املش ــرع اللي ــيب العدال ــة التص ــاحلية ضــمن نص ــو الق ــانون امل ــدين وتتبعا ــا بع ــر الق ـوانن
اخلاهــة ال ـ متــت اإلشــاريف الياــا هضــافة هىل م ــألة الصــلح القضــائيو وقــد ركزنــا علــى تلــك اخلصــائص ال ـ
تتمتع سا العدالة التصـاحلية ودركاهنـا وانتاينـا هىل طـرق اثباملـا وكيفيـة انقضـائاا ووهـلنا اىل نتيجـة مفادهـا دن
العا يتطور ويتج رويدا رويدا هىل تلك الوسائل البديلة عن الدعوى القضائية خاهة بعـد هزديـاد عمليـات
التجــاريف الدولي ــة وعبورهــا للق ــارات و فل ــم تعــد امل ــألة قاه ـريف علــى داخ ــل الدول ــة كمــا دن دط ـراف املنازع ــة
دهبالوا م بون للوقت دلف ح اب ومن مث اختصارا للوقت واجلاد واملال دهبالت العدالة التصاحلية هي
األسى ه حل املنازعات وديا عن طري الرتاضي.

 -1عبــداحلكيم ف ـ ديف و مرحــع ســاب و 46و (وقــد حــاء ه حكــم احملكمــة املص ـرية مــا يل ـي  ( :الصــلح إ يرتتــب علي ـ قانونــا
احنالل التصرف اللي هدر الصلح ه شأن ليالل هلا الصلح حمل ووامنا يهل التصـرف األهـلي قائمـا ومنتجـا ألثـارب املعدلـة
للصــلح حبيــث اذا ابطــل هــلا العقــد او ف ــخ ظــل التصــرف األهــلي منتجــا ألثــارب دون ان ينــال مناــا الصــلح الــلي ابطــل او
ف ــخ) ينقضــي 3171-1-21و طعــن رقــم  614ل ــنة  41ق نقــال عــن هب ـراهيم ســيد امحــد و عقــد الصــلح فقاــا وقضــاءا مرحــع
.67
ساب
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وعلي آن األوان ان يقـوم املشـرع الليـيب بوضـع التشـريعات الالزمـة حـول العدالـة املوازيـةو كمـا فعلـت
بعــر التش ـريعات املقارنــة ومناــا املصــري واألردين ودول اخللــي العــريبو وكــل ذلــك مــن احــل حتقي ـ عدالــة
ب يطة يتمتع سا اإفراد عن طري التواف والتصاحل.

النتائج
 -0تعد العدالة التصاحلية من الوسائل الودية لفر املنازعات.
 -5ت ــاهم العدال ــة التص ــاحلية ه احملافه ــة عل ــى كي ــان اجلماع ــة ومتاس ــك ن ــيجاا م ــن التفك ــك او زرع
العداوات.
 -9العدالة التصاحلية دهبالت تتعدد وتتنوع حبيث رد ان املشرع ادخلاا ه العديد من القوانن اخلاهة
عالويف على القانون املدين وقانون املرافعات.
 -9العدالة التصاحلية حتتاج هىل دناس ذوي خربيف ومركز احتمـاعي وهلـم القـدريف علـى التـأثري هجيابـا ه حـل
املنازعات اإحتماعية والقانونية.
 -2دهبالت العدالة التصاحلية ه عصرنا احلا بديالً عن العدالة الرمسية نتيجـة تطـور احليـايف اإقتصـادية
ودهبح طالبوها يبتعدون عن حماكم الدولة اكت ابا للجاد والوقت واملال.
 -6يعد األثر اجلوهري للعدالة التصاحلية ههناء املنازعة بشكل ودي ورضائي.
 -7الصلح يعد عقداً او اتفاقاً مبوحب م م نزاعاً قائماً دو متوقعاً ونوع م تقال.
 -2الصلح إ يتم اإ هذا تنازل دطراف اخلصومة عن بعر ادعاءاملم.
 -3تطبي القواعد العامة لنهرية العقود على م ألة اثبات عقد الصلح واركان وبطالن .
 -01العدالة التصاحلية من العقود الكاشفة وحجيتاا قاهريف على األطراف.

التوصيات
 -0نتمى من املشرع الليـيب دن يـدرج العدالـة التصـاحلية ه نصوهـ كشـرط لقبـول الـدعوى القضـائية مـن
دحل التالقي من الكم اهلائل من القضايا الب يطة املرفوعة امام حماكم.
 -5آن األوان ان يصــدر املشــرع الليــيب ق ـوانن خاهــة بالعدالــة املوازيــة كمــا فعلــت بعــر الــدول العربيــة
واألحنبية.
 -9نتمى من املشرع اللييب ه الصلح القضائي ان جييز الطعن دو الـتهلم منـ دمـام حمـاكم الدرحـة الثانيـة
بدإ من رفع دعوى حديديف إلبطال هذا ما كان في تزوير.
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 -9هنيب باملشرع اللييب دن يعرتف بالعدالة التصاحلية ويعترب ما يصدر عناا مبثابة سند رمسي وهذا ما اراد
هاحب املصلالة تنفيلب بالقويف اجلربية ان يلتجئ اىل قاضي األمور الوقتية إلهدار امر بالتنفيل اسويف
بالتالكيم او بالوساطة ه بعر الدول.
 -2التصريح ملكاتب خاهة بتو عملية تنفيل العدالة التصاحلية سواء بـن اإفـراد الطبيعيـن دم املعنـوين
حلل اخلالفات بطرق ودية.

قائمة المراجع
أوال  -الكتب:
 -0اإمام حجة اإلسالم دمحد بن علي احلنفي و دحكام القرآنو دار الفكر العريب و بريوت و لبنان.
 -5ابــن رــيم زيــن الــدين بــن هبـراهيمو البالــر الرائـ بشــرح كنــز احلقــائ و دار الكتــب اإلســالميةو ط5و
لبنانو بريوت.
 -9هبراهيم ال يد امحدو عقد الصلح فقاا وقضاءاو دار الكتب القانونية .5112
 -9اإنصاري ح ن الشيباينو الصلح القضائيو دار اجلامع اجلديديف و.5113
 -2اكتم الواي العقود املدنية (الصلحو اهلبةو الوهية)و املكتبة القوميةو القاهريف .0322
 -6عبد اهلل اإنصاري القرطيبو اجلامع ألحكام القرآنو اجلزء اخلامس.
 -7عب ــد احلمي ـ ـد الش ـ ـواريبو التالك ــيم والتص ــاحل ه ض ــوء الفق ـ ـ والقض ــاء والتش ـ ـريعو دار املطبوع ــات
اجلامعيةو اإلسكندرية .0336
 -2حممد كمال مرسيو شرح القانون املدين اجلديدو اإلتزاماتو اجلزء األولو طبعة .0329
 -3حممد علي العدوي اإزهريو النهرية العامة لاللتزاماتو املركز القومي للبالورب والدراسـات العليـاو
طرابلس ط9و ج.0
 -01ي رى حممد حميو عقد الصلح بن الشريعة والقانون املدينو دار الفكر العريبو القاهريف و.0372
ثان ا -الاسائل واالطاوحات :

-0
-5

بلقاسم شتوان و الصلح ه الشريعة والقانونو دطروحة لنيل درحة الدكتوراب و كلية دهول الدين و
حامعة األمري عبدالقادر للعلوم اإلن انية و ق طنطينة و اجلزائرو.5110
حممد امحد عبد الرمحنو عقد الصلح ه الشريعة والقانونو رسالة ماح تري و حامعة اجلزائرو كلية
احلقوق والعلوم اإلدارية بن عنكو و5115و.
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ثالثا -البحوث:
 -0خدجيــة عــالويو الصــلح والوســاطة كأليــة حلــل النزاعــاتو حبــث منشــور ه جملــة القضــاء املــدينو
الرباطو املغرب و.5109
فاطمة الزهراء بن حممودو الصلح ه العمل القضائيو جملة القضاء والتشريعو تونس و.0339
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القيمة القانونية للقواعد اإلجرائية
المُنظمة ألعمال السلطة التأسيسية
(مدة والية الَ وة التأس س ة)
إعـــداد :دكتـــور عــادل عبد احلفــيظ كندير
أستاذ مشارك بكلية القانون جامعة طرابلس
مقدمة

()1

تهار احلاحة لصناعة الدستور ه عديف دحوال دمهاا :قيام ثوريف دو انقالب يرتتب على دي مناما
ههنــاء نهــام دســتوري قــائم وبعــث نهــام آخــر حديــد يقــوم علــى دســس وقواعــد خمتلفــةو وهذا كانــت هــناعة
الدســاتري تــتم عــرب ســلطة توهــف بالتأسي ــيةو ولمتـنح هلــا الصــالحية ه ذلــك بطــرق شــىت ختتلــف بــاختالف
الهروف واألحوال من دولة ألخرى ح ب درحة النض ال ياسـي ودرحـة تطـور اجملتمـعو فـإن دكثـر الطـرق
شــيوعا ه هــلا العصــرو هــو الطري ـ الــدميقراطي القــائم علــى هراديف الشــعب إ هراديف احللكــامأل فالشــعب هــو
مصــدر كــل ســلطةو تأسي ــية كانــت دو غــري ذلــك  -لم ِّس َ ــة دو لم مس َ ــة  -ويعتــرب طري ـ اختيــار ال ــلطة
التأسي ــية بــاإقرتاع املباشــر عــرب انتاابــات ح ـريف ونزياــة مبوحــب قواعــد دســتورية م قتــة الطري ـ الــدميقراطي
األكثر شيوعا ه عا اليومو وتوهف القواعد الدستورية امل قتة ه هلب احلالة بأهنا اإلطار الدستوري الـلي
يتض ــمن مجموع يية القواع ييد اإلجاائ يية املنهم ــة ألعم ــال ال ــلطة التأسي ــية املنتالب ــةو ودهن ــا مبثاب ــة العق ــد
ل
اإحتماعي امل قت بن الشعب ودعضاء ال لطة التأسي ية املنتابون فيما يتعل بصناعة الدستور.
عليـ و فــإن ال ــلطة التأسي ــية املنتابــةو وهن اعتــربت ســلطة تأسي ــية دهــلية لعليــا إ تعلوهــا ســلطة
ل
دخــرىو فــإن متتعاــا بالرفعــة وال ــمو إ يرفــع عناــا اإلت ـزام بأحكــام وقواعــد اإلطــار الدســتوري امل قــت ال ـ
انتابــت ه ظلـ وضــمن حــدودبأل ألهنــا تنشــأ مــن عــدمو وهمنــا حــاءت ه ظــل هــلا اإلطــار وضــمن هــلب
احلدودأل فالب القواعد هـي املعـرب عـن ضـمري الشـعب دو األمـة ه املرحلـة امل قتـة دو اإنتقاليـةو وهـو مـا يعـين
ل

 -1وهللا ال بب ظارت احلاحة ه ليبيا هىل هناعة دستور حديد عقب قيام ثوريف  37فرباير سـدف ههنـاء النهـام القـانوين القـائم
ه ليبيا قبـل قيـام هـلب الثـوريف وبعـث نهـام قـانوين حديـد يقـوم علـى دسـس وقواعـد حديـديف تن ـجم مـع األهـداف واملبـادل الـ
قامت ألحلاا الثوريفو وقد دكـدت الفقـريف  33مـن املـاديف  13مـن اإلعـالن الدسـتوري امل قـت الصـادر بتـاريخ  2دغ ـطس 2333م
وتعديالت احلاحة لوضع هلا الدستور.

ال يمووووووة ال انونيووووووة لل واعوووووود اإلجرائيووووووة املينظمووووووة عمووووووا ال وووووولطة الت ي ووووووية

242

حكما وعقـال دن اإلخـالل مبثـل هـلب القواعـد يشـكل خمالفـة دسـتورية لـيس فقـ فيمـا يتعلـ بعمـل ال ـلطة
التأسي يةو بل ووحودهاو ولللك فإن اإلشـكالية القانونيـة الـ تعاجلاـا الورقـة تتمثـل ه األبعـاد القانونيـة دو
الدســتورية املتعلقــة بعــدم الت ـزام اهلي ــة التأسي ــية ه ليبيــا لصــياغة مشــروع الدســتور  -ال ـ انتابــت بطري ـ
اإق ـرتاع احل ــر املباش ــر بت ــاريخ  51فرباي ــر 5109م مبوح ــب القواع ــد الدس ــتورية ال ـوارديف ه اإلع ــالن الدس ــتوري
امل قــت الصــادر بتــاريخ  5دغ ــطس 5100م وتعديالت ـ  -بأحكــام القواعــد الدســتورية اإلحرائي ـة ال ـوارديف ه
املاديف  01 /91املقطع ب من اإلعالن الدستوري املشار هلي والـ تشـكل اإلطـار الدسـتوري الـلي انتابـت
ه ظل وضمن حدوب اهلي ة التأسي يةو ونصاا اآليت:
( هعاديف تشكيل املفوضية الوطنية العليا إنتااب هي ة تأسي ية بطريـ اإقـرتاع احلـر املباشـر مـن

غري دعضائ لصياغة مشروع دستور دائم للبالد ت مى اهلي ة التأسي ية لصياغة الدستورو وتتكون من ستن
عضـوا علـى غـرار جلنـة ال ـتن الـ شـكلت إلعـداد دسـتور اسـتقالل ليبيـا عـام 0320م ويتـوىل املـ متر الــوطين
العام مبوحب قانون خا حتديد معايري وضواب انتااساو ويراعى فياا وحوب متثيل مكونات اجملتمع اللييب
ذات اخلصوهية اللغوية والثقافية "األمازيغ -الطوارق -التبو".
وتصــدر ق ـرارات اهلي ــة التأسي ـية لصــياغة مشــروع الدســتور بأغلبيــة الثلثــن زائــد واحــد مــع وحــوب
التواف مع مكونات اجملتمع اللييب ذات اخلصوهية الثقافية واللغوية ه األحكام املتعلقة سمو على دن تنتاي
من هياغة مشروع الدستور واعتمادب ه مديف إ تتجاوز مائة وعشرين يوما من انعقاد احتماعاا األول).
لعــل دهــم هخــالل وقــع مــن قبــل اهلي ــة التأسي ــية ألحكــام القواعــد الدســتورية اإلحرائيــة ال ـوارديف ه
النص املشار هلي و هو املتعل مبديف اراز عملاـاو فاـي تلتـزم املـديف احملـدد هلـا دسـتوريا لالنتاـاء مـن هـياغة
ل
مشــروع الدســتورو األمــر الــلي انتاــى بتقــدم طعــن دســتوري دمــام الــدائريف الدســتورية للمالكمــة العليــاو بعــدم
دستورية وبطالن انعقـاد حل ـات اهلي ـة التأسي ـية لصـياغة مشـروع الدسـتور بعـد  00دغ ـطس 5109م ومـا
ترتب عناا من آثارو حتت رقم  9ل نة  65قضائية()1و دودع بتاريخ  3يناير 5102م .إشك دن هلا الطعـن
يثــري العديــد مــن الت ــاؤإت لــدى الــبعر دمهاــا :هــل الــدائريف الدســتورية باحملكمــة العليــا خمتصــة بنهــربق وهذا
كانـت اإلحابـة بــنعمو مـا مـدى حهــوظ احلكـم بقبـول الطعــنق وهذا مـا حكمـت الــدائريف الدسـتورية باحملكمــة
العليا بقبول الطعنو فما البديل للاي ة احلالية ه ظل الهروف الراهنة ال تعيشاا البالدق
اإلحابة على هلب الت اؤإت وغريها تقتضي هقامة دراسة حتليليـة لـنص املقطـع ب مـن الفقـريف 01
مــن املــاديف  91مــن اإلعــالن الدســتوري امل قــت ســاب الــلكر دعــالبو وســتنطل هــلب الدراســة مــن األحكــام

 -1ت هيداع تقرير الطعن لدى قلم كتاب احملكمة العليا بتاريخ  1يناير  2331من قبل األستاذ احملامي البشري عمر قوبشة.

ال يمووووووة ال انونيووووووة لل واعوووووود اإلجرائيووووووة املينظمووووووة عمووووووا ال وووووولطة الت ي ووووووية

241

الفقاية لتق يمات القاعديف القانونيةو وملا كان لشراح القانون يتفقون دو جيمعون على تق يم قواعد القـانون
هىل ف ات متعدديفأل فإن هلب الدراسة ستنصب حتديدا على التق يم من حيث العمومو ومن حيث ما ترتكـ
مــن حريــة للماــاطبن ســاو ومــن حيــث مــا متنالـ مــن ســلطة تقديريــة للمعنيــن بأحكاماــاو وهــو مــا يقتضــي
هتباع اخلطة املناجية التالية:
المبحث األول :من ح ث العموم

المبحث الثاني :من ح ث ما تتاكه من حاية ومن سلطة تقدياية

المبحث األول
مـــــن حـــــيث العــــــــموم
تكمن دمهية هلا التق يم ه اإلحابة على الت اؤل املتعلـ باختصـا الـدائريف الدسـتورية للمالكمـة
العليــا بــالنهر ه موضــوع الطعــن الدســتوري رقــم  9ل ــنة  65قضــائيةو بشــأن عــدم دســتورية وبطــالن انعقــاد
حل ات اهلي ة التأسي ية لصياغة مشروع الدستور بعد  00دغ ـطس 5109مو وللوهـول هىل هـلب اإلحابـةو
ســيتم التعــرت لتعريــف القاعــديف املوضــوعية والقاعــديف اإلحرائيــة (املطلــب األول)و مث التعــرت بعــد ذلــك ملــا
حرى علي قضاء احملكمة العلياو من حيث مـدى اختصـا الـدائريف الدسـتورية بـالنهر ه القواعـد الدسـتورية
اإلحرائيةق (املطلب الثاين).

ا لب األول
ةعريف الق عاة ا وضوعية والق عاة ا

رائية

تنق م القاعديف القانونية من حيث العموم هىل قاعديف موضوعية وقاعديف هحرائيةو والقاعديف املوضوعية
هي :تلك القاعديف القانونية ال تتضمن دحكاما موضوعية تلبن احلقوق والواحبات دو املراكز القانونية.
دمــا القاعــديف اإلحرائيــة( )1فاــي :تلــك القاعــديف القانونيــة الـ تتضــمن دحكامــا هحرائيــة تلبــن األوضــاع
واإلحراءات ال تلـتبع إقتضاء احلقوق دو للوفاء باإلتزامات ال تقرر ه القاعديف املوضوعية.
فالقواعــد اإلحرائيــة هــي قواعــد قانونيــة تعكــس الش ـ اإلحرائــي ه مقابــل الش ـ املوضــوعيأل فاــي
الوسيلة إلدرا تطبي دحكام القواعـد املوضـوعية()2و ومناـا تلـك القواعـد الـوارديف ه قـانون املرافعـات املدنيـة
 -1ملزيــد التفصــيل حــول القواعــد اإلحرائيــةو انهــر د .بــومحربو اهلــادي علــيو املــوحز ه قــانون اإلحـراءات اجلنائيــة الليــيبو مكتبــة
طرابلس العلمية العامليةو الطبعة األوىلو 2332و .1
 -2املرحع ال اب و .1
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دو ه قـانون اإلحـراءات اجلنائيـة .واهلـدف مـن وضـع قواعـد هحرائيـة ه مقابـل القواعـد املوضـوعية هـو حتقيـ
وظيفتنو األوىل :تتمثل ه وضع آلية قانونية لتفعيل النصو املوضوعية .والوظيفة الثانية :تتمثل ه وضـع
هطار قانوين إ ميكن ل لطات الدولة جتاوزب ه سعياا إلدرا الوظيفة األوىل(.)1
علي و ومن خالل ما تقدمو إ ميكن القول بأن القواعد اإلحرائية ما هي هإ قواعـد شـكلية إ قيمـة
قانونيــة هلــاو فعلــى العكــس مــن ذلــكو رــد دن قيمتاــا القانونيــة إ تقــل عــن تلــك القيمــة املتعلقــة بالقواعــد
املوضوعيةأل ألهنا إ تضع فق آلية قانونية واحبة اإلتباع لتفعيل دحكام النصو املوضوعيةو بل هي ترسـم
اإلطار القانوين اللي إ ميكن للمااطبن بأحكاماـا جتـاوزب عنـد سـعيام لوضـع دحكـام القواعـد املوضـوعية
موضع التنفيلو ديـا كانـت اجلاـة املعنيـة حبكـم القاعـديف اإلحرائيـةو سـلطة تأسي ـية دو تشـريعية دو تنفيليـة دو
غري ذلك.
كمــا دن قضــاء احملكمــة العليــا ه حكماــا الصــادر بتــاريخ 0371/6/09م .اســتقر علــى دن ال ــلطة
التقديرية واملطلقة ال ترد على دركان القرار هي كالتا  :ترد ال لطة التقديرية على ركين ال بب واحمللأل دما
ال ــلطة املقيــديف فإهنــا تــرد علــى دركــان اإختصــا والشــكل والغايــة وهــو مــا جيعــل مــن التقيــد ســلب األركــان
م ألة متعلقة بالنهام العام.
علي و فإذا كان احلكم فيمـا يتعلـ بال ـلطة التقديريـة واملقيـديف هـو علـى هـلا النالـو ه حـال هـدور
ق ـرارات هداري ــة باإس ــتناد هىل قواع ــد قانوني ــة عادي ــةأل فكي ــف احل ــال هذا م ــا كان ــت امل ــألة املث ــاريف ذات ه ــلة
بق ـرارات هــادريف باإســتناد هىل قواعــد قانونيــة دســتوريةو و ت ـراع فياــا ركــين اإختصــا والشــكل املنصــو
علي ه مثل هلب القواعد الدستوريةق

ا لب الث ع
ض ض ء ااكمضضة العليض ض ض
تطبيق ــا ألحك ــام امل ــاديف  59م ــن الق ــانون رق ــم  6ل ــنة 0325م بش ــأن هع ــاديف تنه ــيم احملكم ــة العلي ــا
وتعديالت ( )2اجت قضـاء الـدا ئريف الدسـتورية باحملكمـة العليـا هىل عـدم اختصاهـ بـالنهر ه القاعـديف الدسـتورية

 -1انهرو املرحع ال اب و .4
 -2تنص املاديف  21من القانون رقم  6ل نة 3112م بشأن هعاديف تنهيم احملكمـة العليـا علـى مـا يلـي ( :ختـتص احملكمـة العليـا دون
:غريه ـ ـ ـ ــا منعق ـ ـ ـ ــديف ب ـ ـ ـ ــدوائرها اجملتمع ـ ـ ـ ــة برئاس ـ ـ ـ ــة رئي ـ ـ ـ ــاا دو م ـ ـ ــن يق ـ ـ ــوم مقام ـ ـ ـ ـ بالفص ـ ـ ــل ه امل ـ ـ ــائل اآلتي ـ ـ ــة
.
دوإً  :الطع ـ ـ ـ ــون الـ ـ ـ ـ ـ يرفعا ـ ـ ـ ــا ك ـ ـ ـ ــل ذي مص ـ ـ ـ ــلالة شاص ـ ـ ــية مباش ـ ـ ـريف ه دي تش ـ ـ ـريع يك ـ ـ ــون خمالف ـ ـ ـ ـاً للدس ـ ـ ــتور
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املوضوعية باملطل و دما القاعديف الدستورية اإلحرائية فقد حرى قضائاا على التمييز بن الطعن املنصب على
ذات النص الدستوري وبن الطعن املنصب على هحراء خمالف لإلحراء واألوضاع املنصو علياا ه الـنص
الدستوريو فبينما إ ينعقد اختصاهاا بنهر احلالة األوىلو حرى قضائاا على اإختصا بنهر الثانية.
فعلــى ســبيل املثــال ورحوعــا هىل دحكــام املــاديف  01 /91مقطــع ب مــن اإلعــالن الدســتوري امل قــت
ساب اإلشاريف هليااو فإن على فرت َرفْ ِع طعن دستوري بإلغاء اإلحـراء املتعلـ بوحـوب تـوفر نصـاب الثلثـن
زائــد واحــد إلقـرار م ــوديف الدســتورو إســتالالة حتققـ عمليــا داخــل اهلي ــة التأسي ــيةأل فــإن الــدائريف الدســتورية
ستقضي حتما بعـدم اختصاهـاا بنهـر الطعـنأل ألنـ طعـن موحـ لـلات الـنصو غـري دن األمـر علـى خـالف
ذلــك متامــا حــال اف ـرتات ههــدار اهلي ــة التأسي ــية مل ــوديف مشــروع الدســتور ه األحــل احملــدد دون النصــاب
احملــدد دســتوريا (الثلثــن )0و فانــا ميكــن القــول بــأن الطعــن ه هــلا اإلحـراء هــو طعــن موحـ إلحـراء خمــالف
لإلحراء إ للنص ذات و وعندئل سينعقد اإختصا للدائريف الدستورية باحملكمة العليا للنهـر فيـ  .وزيـاديف ه
الفامو فإن على فرت هيداع طعن دمام الدائريف الدستورية متعل باملديف احملدديف ه املاديف  01/91مقطع (ب)
لصــياغة مشــروع الدســتور لعــدم كفايتاــا لكتابــة م ــوديف املشــروعأل فإن ـ مــن امل كــد – تطبيقــا ملــا حــرى علي ـ
ل
قضاء احملكمة العليا – عدم انعقاد اإختصا للدائريف الدستورية بالنهر في ألن طعن موح للات الـنصو
واحلــال ســيكون علــى خــالف ذلــك عنــدما يكــون موضــوع الطعــن جتــاوز اهلي ــة التأسي ــية للمــدد احملــدديف هلــا
لصياغة مشروع الدستور ه املاديف املشار هلياا دعالبأل حيـث يتوقـع قبـول الـدائريف الدسـتورية للمالكمـة العليـا
ملوضوع الطعنو على اعتبار دن موح إلحراء خمالف لإلحراءو إ موح للنص ذات .
ولتأكيد هلب القول سيتم اإستشااد بعدد من األحكام القضائية للدائريف الدستورية باحملكمـة العليـا
ذات الصــلة باملوضــوعو ففــي حكماــا الصــادر ه الطعــن الدســتوري رقــم  05ل ــنة  61قضــائية بتــاريخ 59
مارس 5109م بشأن عدم دستورية اإلعالن الدسـتوري امل قـت الصـادر بتـاريخ  9دغ ـطس 5100م ملاالفتـ

=

ثاني ـ ـ ـاً  :ديـ ـ ــة م ـ ـ ـ ـألة قانونيـ ـ ــة حوهريـ ـ ــة تتعل ـ ـ ـ بالدس ـ ـ ــتور دو بتف ـ ـ ــريب تث ـ ــار ه قض ـ ــية منهـ ـ ــوريف دمـ ـ ــام ديـ ـ ــة حمكم ـ ــة
ثالثاً  :تنازع اإختصا بن احملاكم ودية حاة قضاء استثنائي .
ابعا :النزاع اللي يثـور بشـأن تنفيـل حكمـن هنـائين متناقضـن هـادر دحـدمها مـن احملـاكم واآلخـر مـن حاـة قضـاء اسـتثنائيو
رً
وجي ـ ـوز للمالكم ــة ه ه ــلب احلال ــة دن ت ــأمر بوق ــف تنفي ــل دح ــد احلكم ــن دو كليام ــا هىل دن تفص ــل ه موض ــوع النـ ـزاع .
خام ـ ـاً  :العـ ــدول ع ـ ــن مب ـ ــدد ق ـ ــانوين قررت ـ ـ دحك ـ ــام س ـ ــابقة بنـ ــاء علـ ــى هحالـ ــة الـ ــدعوى مـ ــن هحـ ــدى دوائـ ــر احملكمـ ــة .
وتشكل الدوائر اجملتمعة من عدد كاف من امل تشارين بقرار من اجلمعية العمومية على دن يكون من بـن دعضـائاا م تشـار
من كل دائريف من دوائر احملكمة على األقل).
.
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لدسـتور  0320ه املــاديف  91منـ ()1و قضــت الـدائريف الدســتورية بعـدم اختصاهــاا بنهـر الــدعوىأل ألن الطعــن
في انصب علـى نـص دسـتوري بعينـ إ علـى هحـراء دو وضـع متعلـ بتعديلـ  .دمـا ه الطعـن الدسـتوري رقـم
 52ل ــنة  23قضــائية بتــاريخ  56فربايــر 5109م بشــأن عــدم دســتورية التعــديل الثالــث( )2الــلي دحـراب اجمللــس
الــوطين اإنتقــا علــى اإلعــالن الدســتوري بتعــديل آليــة تشــكيل جلنــة ال ــتن مــن التعيــن هىل اإنتاــابو
باملاالفـ ــة لإلح ـ ـراءات واألوضـ ــاع ال ـ ـوارديف ه اإلعـ ــالن الدسـ ــتوريأل فقـ ــد قبلـ ــت الـ ــدائريف الدسـ ــتورية الطعـ ــن
الدس ــتوريأل ألن ـ منص ــب عل ــى هحـ ـراء خم ــالف لألح ـراء إ عل ــى ال ــنص الدس ــتوري ذات ـ وح ــاء ه حيثي ــات
حكماا ما يلي:
( ...وهن كانت الرقابة الدستورية وفقا للماديف  59من القانون رقم  6ل نة  0325م املعدلة بالقانون

رقم  07ل نة  0339بشأن هعاديف تنهيم احملكمة العليـا مقصـوريف علـى مراقبـة مـدى التـزام القـانون حمـل الطعـن
دحكام الدستور وإ متتد هىل رقابة النصو الدستورية ذاملاو هإ دن مىت نص الدستور على طريقة دو هحراء
معن لتعديل النصـو الدسـتورية تعـن علـى ال ـلطة التشـريعية عنـد ههـدار التشـريع التزاماـاأل فـإن طلعـن ه
نص التعديل بأن م سس على هحراءات ختالف اإلحراءات واألوضاع الوارديف ه اإلعالن الدستوري فإن من
اختصا الدائريف الدستورية دن تتصدى ملراقبة مدى التزام تلك ال لطات بالقيود الوارديف بالدسـتورو هعمـاإ
ملبـدد دساسـي ه التقاضـي الـلي مقتضــاب هـو هـاحب الوإيـة العامــة ه الفصـل ه املنازعـات هإ مـا اســتثين
بــنص خــا ولــو قيــل بغــري ذلــك لكــان لل ــلطة التشـريعية دن تتاللــل مــن القيــود الـوارديف ه الدســتور بشــأن
هحـ ـراءات التع ــديل وه ــو هط ــالق ل ــلطتاا وف ــتح لب ــاب خمالف ــة النص ــو الدس ــتورية وه ــو م ــا إ ي ــتقيم
()3
قانونا)...
وقد دكدت الدائريف الدسـتورية علـى هـلا املبـدد القضـائي مـريف دخـرى عنـدها نهرهـا للطعـن الدسـتوري
رقــم  07ل ــنة  60قضــائية بتــاريخ  6نــوفمرب 5109م بشــأن عــدم دســتورية الفق ـريف  00مــن املــاديف  91املعدلــة
ل
مبوحب التعديل ال ابع لإلعالن الدستوري امل قت()4و بل دن الدائريف الدستورية دكدت ه هلا الطعـن علـى
دن النهــر ه الطعــون املتعلقــة بــاإلحراءات املاالفــة لإلحـراءات هــو مــا حـرى عليـ قضــاء احملكمــة العليــا ولــو
تعل األمر بقاعديف دستورية وحاء ه حكماا ما يلي:

 -1انهرو حكم احملكمة العليا ه الطعن الدستوري رقم  32ل
 -2انهرو حكم احملكمة العليا ه الطعن الدستوري رقم  21ل
 -3انهرو حكم احملكمة العليا ه الطعن الدستوري رقم  21ل
 -4انهرو حكم احملكمة العليا ه الطعن الدستوري رقم  37ل

نة  63قضائية بتاريخ  24مارس .2334
نة  11قضائية بتاريخ  26فرباير .2331
نة  11قضائية بتاريخ  26فرباير .2331
نة  63قضائية بتاريخ  6نوفمرب .2334
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( ...حيث دن عن شكل الطعن فإن ما دفعت ب هداريف القضايا من عدم اختصا احملكمة بنهـرب
وعدم قيام مصلالة شاصية ومباشريف لدى الطاعنن غري سديد ذلك دن قضاء هلب احملكمة حرى على دن
وهن كانت الرقابة الدستورية وفقا للماديف  59من القانون رقم  6ل نة  0325م املعدلة بالقانون رقم  07ل نة
 0339بشأن هعاديف تنهيم احملكمة العليا مقصوريف على مراقبة مدى التزام القانون حمل الطعن دحكام الدستور
وإ متتــد هىل رقابــة النصــو الدســتورية ذاملــا هإ دنـ مــىت نــص الدســتور علــى طريقــة دو هحـراء معــن لتعــديل
النصو الدستورية تعن على ال لطة التشريعية عند ههدار التشريع التزاماا فإن طعن ه نص التعديل بأن
م سس على هحراءات ختالف اإلحراءات واألوضاع الوارديف ه اإلعالن الدستوري فإن من اختصا الدائريف
الدستورية دن تتصدى ملراقبة مدى التزام تلك ال لطات بالقيود الوارديف بالدستور وهلا ما حرى عليـ قضـاء
هلب احملكمة.)1()...
خالهة املبالثو هو دن ملا كان الطعن رقم  9ل نة  65قضائية منصب على هحراء خمالف لإلحراء
واألوضاع املنصو علياا ه نص املقطع (ب) من الفقريف  01من املاديف  91من اإلعالن الدستوري امل قـت
إ على النص الدستوري ذاتـ أل فإنـ وفقـا ملـا اسـتقر عليـ قضـاء الـدائريف الدسـتورية باحملكمـة العليـا ومبـا درسـت
م ــن مب ــادل قض ــائية ه الطعن ــن الدس ــتورين رقم ــي  53ل ــنة 23ق و 07ل ــنة 60قو فال ــدائريف الدس ــتورية
ستكون خمتصة بنهر الطعن الدستوري رقم  9ل نة 65قو ما تلـ ْر ِس الدائريف الدستورية مبدئا قضائيا حديدا
ه املوضوع.

المبحث الثاني
من حيث الحرية ومن حيث السلطة التقديرية
تكمــن دمهيــة دراســة هــلين التق ــيمن ه اإلحابــة علــى ال ـ ال املتعلـ مبــدى حهــوظ قبــول الــدائريف
ل
الدســتورية باحملكمــة العليــا للطعــن الدســتوري رقــم  9ل ــنة  65قضــائية بشــأن ع ـدم دســتورية وبطــالن انعقــاد
حل ــات اهلي ــة التأسي ــية لصــياغة مشــروع الدســتور بعــد  00دغ ــطس 5109م ومــا ترتــب عناــا مــن آثــارو
وللوهــول هىل هــلب اإلحابــةو ســيتم التعــرت بدايــة لتق ــيم القاعــديف القانونيــة مــن حيــث مــا ترتكـ مــن حريــة
للمااطبن سا (املطلب األول)و مث لتق يم القاعديف القانونية من حيث ما ترتك من سلطة تقديرية للمعنين
بأحكاماا (املطلب الثاين).

 -1انهرو حكم احملكمة العليا ه الطعن الدستوري رقم  37ل نة  63قضائية بتاريخ  6نوفمرب .2334
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ا لب األول
ان يث ا ةرتكه ان رية للم طبني به
تنق ــم القاعــديف القانونيــة مــن حيــث مــا ترتك ـ مــن حريــة للماــاطبن بأحكاماــاو هىل قاعــديف آم ـريف
وقاعديف خمرييف .والقاعديف اآلمريف هي :تلك القاعديف ال إ لجتيـز للماـاطبن بأحكاماـا اإتفـاق علـى خـالف
ما تقضي ب و دما القاعديف املارييف فاي :تلك القاعديف ال لجتيز للمااطبن بأحكاماا اإتفاق على خالف
ل
مــا تقضــي ب ـ و وللتمييــز بــن هــلب وتلــكو فــإن األمــر إ متــاج هىل حاــد كبــري إســيما فيمــا يتعل ـ بــالنص
الدستوري الـوارد ه املقطـع (ب) مـن الفقـريف  01مـن املـاديف  91مـن اإلعـالن الدسـتوري امل قـت احملـدد للمـديف
الــالزمو فنه ـريف ب ــيطة هىل األلفــاظ ال ـ هــيغ ســا نــص هــلا املقطــع رــد دهنــا قاعــديف آم ـريفأل فاأللفــاظ وســيلة
مناسبة ملعرفة نوع القاعديفو فـإن دلـت األلفـاظ والعبـارات الـوارديف بـالنص علـى مـا يفيـد الوحـوب فاـي آمـريفو
وهن دلــت علــى مــا يفيــد اجلـواز فاــي خمــرييفو وحيــث دن نــص املقطــع (ب) مــن الفقـريف  01مــن املــاديف  91مــن
اإلعــالن الدســتوري امل قــت حــاء في ـ ( :علــى دن تنتاــي مــن هــياغة مشــروع الدســتور واعتمــادب ه مــديف إ
تتجاوز مائة وعشرين يوما من انعقاد احتماعاا األول) .فإن دإلة األلفاظ في تفيد الوحوبو وبالتا فاو
ن ــص آم ــر إ جي ــوز ألعض ــاء اهلي ــة التأسي ــية اإتف ــاق عل ــى خ ــالف م ــا تقض ــي ب ـ مام ــا كان ــت اله ــروف
واألحوال.
عـالويف علـى مــا تقـدمو وعلـى فــرت اجملادلـة ه دإلــة دلفـاظ وعبـارات املقطــع (ب) مـن الفقـريف 01
من املاديف  91من اإلعالن الدستوري امل قتو بأهنا إ تفيـد الوحـوبو فـيمكن اإسـتدإل ه تأكيـد الطبيعـة
اآلمـريف لـنص املقطـع املشـار هليـ مبعيــار آخـر وهـو معيـار النهـام العــام( )1الـلي بشـكل وسـيلة دخـرى لتالديــد
طبيعـة ونـوع القاعـديف مـن حيـث مـا ترتكـ مـن حريـة للماـاطبن مـن دحكاماـا و فقلـد درسـت احملكمـة العليـا
مبدئا قضائيا ه حكماا ه الطعن الدستوري رقم  07ل نة  60قضائية بتاريخ  6نوفمرب 5109م حاء فياا:
(...القواعد الدستورية موضوعية كانت دو هحرائية هي قواعد آمريف ت موا على ما دوهنا من القواعد

القانونية ذلك دهنا تعرب عن ضمري األمة وتعكس هرادملا الشعبية العارمـة وهـي الضـاب للقـيم الـ ينبغـي دن

 -1النهــام العــام هــو :جمموعــة القواعــد الـ ســا حتقـ مصــلالة عامــة تتعلـ بنهــام اجملتمــع األعلــى وتعلــو علــى مصــلالة األفـراد و
سواء كانت هلب املصلالة احتماعية دو اقتصادية دو سياسيةو وعلي فإن النهام العام يتعل باألسس والدعامات الـ إ غـى
للمجتمع عناا لكي ي ري بانتهام واستقرار .ملزيد التفصـيلو انهـرو اعبـوديفو الكـوين علـيو دساسـيات القـانون الوضـعي الليـيبو
املــدخل هىل علــم القــانونو القــانون 3و مركــز البالــورب والدراســات العلميــةو الطبعــة الثانيــةو 3112و  .11وديضــا ال ــناوريو
عبد الرزاقو الوحيز ه شرح القانون املدينو 3و دار الناضة العربيةو القاهريفو 3166و بند 361و .317
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تقوم علياا اجلماعـة واحملـدديف لنهـام احلكـم ه الدولـة فقـد دحاطاـا املشـرع بضـمانات تكفـل قدسـيتاا وعـدم
اخلروج عناا هإ ه اإلطار اللي مددب الدستور .)1().....

وقد يرد بعضام بأن القول ال اب ب مت ك مفرط بالشكلية وحرفيـة الـنص علـى حنـو إ يـدع جمـاإ
دمام اهلي ة التأسي ية للتقدير دو التف ري الـلي ي ـتجيب مـع ظـروف عمـل اهلي ـة وفـ األوضـاع الراهنـة الـ
تعيشاا البالد.
ميكن الرد بب اطة على دهالاب هلا القول من خالل التق ـيم التـا للقاعـديف القانونيـة مـن حيـث
ما ترتك من سلطة تقديرية للمعنين بأحكاماا.

ا لب الث ع
ان يث ا ةرتكه ان سل ة ةقايرية للمعنيني به
تنق ــم القاعــديف القانونيــة مــن حيــث مــا ترتك ـ مــن ســلطة تقديريــة للمعنيــن بأحكاماــا هىل قاعــديف
حامديف وقاعديف مرنة(.)2
والقاعــديف اجلامــديف هــي :تلــك القاعــديف ال ـ تتضــمن دحكامــا حمــدديف حتديــدا نافيــا قاطعــا وواضــالاو
باستادام دلفاظ دو عبارات دو درقام دو ح ابات حامديف إ تت ع جلميع اإحتماإت دو الوقائع.
دمــا القاعــديف املرنــة فاــي :القاعــديف الـ تتضــمن دحكامــا غــري حمــدديف حتديــدا دقيقــا وإ نافيــا دو قاطعــا
باستاداماا أللفاظ دو عبارات مرنة تت ع جلميع اإحتماإت والوقائع.
ولعل ما يام ه جمال هلب الدراسة هو القاعديف اجلامديف ال يكون التالديد حمكما بتقيد هارم وإ
يرت دي جمال دو سلطان للمعنين بأحكاماا ه التقدير عند التطبي دو اإلعمالأل فالقاعديف اجلامديف تواحـ
فرضا معينا تعطي حال ثابتا إ يتغري بتغري الهروف واألوضاع دو املالب ـات الـ تنـدرج حتـت هـلا الفـرتأل
فصـياغة القاعـديف اجلامــديف حتـدد ثبــات هـلب القاعــديف سـواء بالن ـبة للوقــائع دو بالن ـبة للالــل املطبـ بشــأهناو
ولللك يكون عمل املطب للقاعديف اجلامديف دو املنفل هلا عمل شب آ .
ل
ل
فالصياغة اجلامديف إ حتق هإ فكريف العدل اجملردأل ألهنا إ تواح هإ فرضا جمردا وإ متلك بالتبعية هإ
هعطائ حال جمردا يقف عند متابعة التطور اإحتماعي وال ياسي وغريبو وذلـك قـالف الصـياغة املرنـة الـ
تعطي نوعا من اإستجابة لهروف العمل املاتلفة ال تت ع إلدخال املالب ات.

 -1انهرو حكم احملكمة العليا ه الطعن الدستوري رقم  37ل نة  63قضائية بتاريخ  6نوفمرب .2334
 -2انهرو اعبوديفو املرحع ال اب و .323
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وللتمييز بن القاعديف اجلامديف واملرنةو ميكن القول بشكل عام بأن استادام لغة األرقام عند هـياغة
ال قاعديف القانونية يعترب دبرز دنواع هياغات القانونية اجلامديفو ويقال ه هلب الصياغة دهنا هحالل الكـم حمـل
الكيفأل ألن واضعي القاعديف اعتدوا برقم معن دون دن يعتدوا مبا هذا كان هلا الرقم يعرب حقيقةً عن الصفة
املوضوعية ال حعلت هلا الرقم دليال على توافرها دم إ.
ورحوعــا هىل نــص املقطــع (ب) مــن الفق ـريف  01مــن املــاديف  91مــن اإلعــالن الدســتوري املشــار هلياــا
دعــالبو رــد دن واضــعي الــنص اعتمــدوا ه هــياغت لغــة األرقــام عنــد العمــل علــى حتديــد املــديف الالزمــة لعمــل
اهلي ة التأسي ية ه هياغتاا ملشروع الدستور فجاء النص على النالو التا :
(  ...على دن تنتاي مـن هـياغة مشـروع الدسـتور واعتمـادب ه مـديف إ تتجـاوز مائـة وعشـرين يومـا
من انعقاد احتماعاا األول  .)...و ي تادم واضعي النص عبـاريف (ه مـديف معقولـة) دو عبـاريف (ه مـديف إ
تتجـاوز مائــة وعشـرين يومــا مــىت كـان ذلــك ممكنــا)و ممـا يــدل علـى دن القاعــديف الدســتورية املتعلقـة مبــديف عمــل
اهلي ــة التأسي ــية ه ــي قاع ــديف حام ــديف إ متل ــك اهلي ــة التأسي ــية لص ــياغة مش ــروع الدس ــتور دو غريه ــا م ــن
ال ــلطات مبــا ه ذلــك ال ــلطة القضــائية  -إ متلــك ددىن ســلطة تقديريــة س ـواء فيمــا يتعل ـ مبــدى انطبــاق
القاعــديف دو نــوع احلــل الــلي يرتتــب علــى انطباقاــاو فــالفرت ه هــلا الــنص يتضــمن شــروط انطبــاق القاعــديف
وهو ضروريف توفر هي ة تأسي ية لصياغة مشروع الدستورو دما احلل الوارد بالنص فاو يتضمن األمر املقرر ه
هلب القاعديف وهو ضروريف اإنتااء من هياغة املشروع خـالل مـديف إ تتجـاوز مائـة وعشـرين يومـا مـن انعقـاد
احتماعاا األولو وهو اإلطار الدستوري اللي ضمن حدودب انتابت اهلي ةو ودن جتاوزها هللا اإلطار جيعـل
مناــا هي ــة تأسي ــية غــري دســتوريةو وينصــرف الوهــف بعــدم الدســتورية بالتبعيــة عــن كــل دعماهلــا وتصــرفاملا
الصادريف خارج اإلطار املشار هلي .

الخــــــــــــاتمة
خنلص مما تقدم هىل دن هذا كان طري اختيار ال لطة التأسي ية باإقرتاع املباشر عرب انتاابات حريف
ونزياــة مبوحــب قواعــد دســتورية م قتــة يعتــرب الطري ـ الــدميقراطي األكثــر شــيوعا ه عــا اليــومو فــإن القواعــد

الدســتورية امل قتــة ه هــلب احلالــة متثــل هطــارا دســتوريا يتضــمن مجموعيية القواعييد اإلجاائ يية املنهمــة ألعمــال
ال ـلطة التأسي ـية املن تالبـةو وهــي مبثابـة العقـد اإحتمــاعي امل قـت بـن الشــعب ودعضـاء ال ـلطة التأسي ــية
ل
املنتابون فيما يتعل بصناعة الدستور.
وبنــاء علــى مــا تقــدم فــإن ال ــلطة التأسي ــية املنتابــةو وهن اعتــربت ســلطة تأسي ــية دهــلية لعليــا إ
ل
تعلوهــا ســلطة دخــرىو فــإن متتعاــا بالرفعــة وال ــمو إ يرفــع عناـا اإلتـزام بأحكــام وقواعــد اإلطــار الدســتوري
امل قــت ال ـ انتابــت ه ظل ـ وضــمن حــدودبأل ألهنــا تنشــأ مــن عــدمو وهمنــا حــاءت ه ظــل هــلا اإلطــار
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وضـمن هـلب احلـدودأل فاـلب القواعـد هـي املعـرب عـن ضـمري الشـعب دو األمـة ه املرحلـة امل قتـة دو اإنتقاليـةو
ل
وهــو مــا يعــين حكمــا وعقــال دن اإلخــالل مبثــل هــلب القواعــد يشــكل خمالفــة دســتورية لــيس فقـ فيمــا يتعلـ
بعمل ال لطة التأسي يةو بل ووحودهاو وهـو مـا يعـين دن جتـاوز اهلي ـة التأسي ـية للمـديف املنصـو علياـا ه
املاديف  91من الفقريف  01مقطع (ب) من اإلعالن الدستوري امل قـت الصـادر بتـاريخ  5دغ ـطس  5100يلعـد
خمالفـة دســتورية هـرمةو ودن حهــوظ قبـول الطعــن الدســتوري رقـم  9ل ــنة  65قضـائية ه الشــكل واملوضــوع
كبرييف حدا دمام الدائريف الدستورية باحملكمة العلياأل ألن الطعن املقدم يتعلـ بـإحراء خمـالف لإلحـراء إ بـلات
النصو وهو ما يأيت متماشيا مع ما حرى علي قضاء احملكمة العليا ه ليبيا منل العام .5100
ومــا يزيــد امل ــألة تعقيــدا حــول مــديف وإيــة اهلي ــة التأسي ــية لصــياغة مشــروع الدســتورو دنـ عنــد هبـرام
اإتفـاق ال ياسـي الليــيب بتـاريخ  07دي ــمرب  5102مبدينـة الصــاريات املغربيـة نصــت املـاديف  25منـ علـى مــا
يلــي ( :ي ــتمر عمــل هي ــة هــياغة مشــروع الدســتور الليــيب حــىت موعـد غايتـ  59مــارس  5106وه حــال

تتمكن اهلي ة من اإنتااء من مامتاا حبلول ذلك املوعدو تشكل جلنة من مخ ة ممثلن عـن كـل مـن جملـس
النواب وجملس الدولة ومبشاركة جملس رئاسة الوزراءو ه موعـد غايتـ دسـبوعان مـن ذلـك التـاريخ للتـداول ه
هلا الشأن).
ومقتضى النص ال اب دن انتااء اهلي ـة التأسي ـية مـن هـياغة مشـروع الدسـتور ه  53يوليـو
يأيت باملاالفة إسـتالقاقاملا الدسـتورية املتعلقـة مبـديف وإيتاـا مـرتن :األوىلو باملاالفـة للمـاديف ( 01 /91ب)
من اإلعالن الدستوري امل قت  .5100والثانيةو باملاالفة للماديف  25من اإتفاق ال ياسي اللييب .5102
وختامـاو ميكـن القــولو بـالرغم مــن دن املشـروع املقــدم مـن اهلي ــة التأسي ـية عــام  5107هـو ه جمملـ
عمــل حيــد (وحتديــدا ه يتعل ـ بــالتوازن بــن ال ــلطاتو واملوازنــة بــن احلقــوق والقيــودو والعالقــة بــن الــدين
والدولــة) وبــالرغم مــن دن القضــاء الدســتوري الليــيب يقــل كلمتـ ه موضـوع الطعــن املقــدم قصــو جتــاوز
اهلي ة ملدد عملااو األمر اللي قد يدفع بعضام هىل القول بأن اسـتفتاء الشـعب الليـيب  -مصـدر ال ـلطات
ـب مـا قبلـ ويلناـي اخلـالف القـائمو وهـو ملاـص احلـرا الشـعيب الـلي ظاـر ه
 على املشروع ب ـ (نعـم) َجيل ـط ـرابلس عــام  5102حتــت شــعار " الدســتور دوإ"و هإ دن ـ – ومــع ذلــك – جتــدر اإلشــاريف هىل دن احملكمــة
5107

العليــا تباطــأت وقــررت (عمييدا) عــدم النهــر ه موضــوع الطعــن الدســتوري رقــم  9ل ــنة 65ق املشــار هلي ـ

دعالبو وذلك من خـالل قـرار مجعيتاـا العموميـة رقـم  7ل ـنة 5106م املـ ر  01نـوفمرب 5106و والـلي نـص
ه مادت ـ األوىل علــى تأحيــل البــت ه الطعــون الدســتورية هىل دحــل مــدد فيمــا بعــد بق ـرار يصــدر مــن هــلب
اجلمعيــةأل فاــلا القـرار فضــال عــن كونـ يشــكل حرميــة انكــار العدالــة وخمالفــة هــرمة ألحكــام املــاديف  597مــن
قانون العقوبات اللييبو وألحكام املاديف  5/751من قانون املرافعات اللييبو فاو يرسخ اجلدل القانوين القـائم
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حــول مــدى هــالة املشــروع الــلي دقرتـ اهلي ــة التأسي ــية بتــاريخ  53يوليــو  5107لتجاوزهــا املــدد احملــدديف هلــا
إلهدار املشروع مبوحب اإلعالن الدستوري امل قت ومبوحب اإتفاق ال ياسي اللييب.

المـــــــــــــراجع
-0
-5
-9
-9

أوال /الكتب:
ال ناوري و عبد الرزاقو الوحيز ه شرح القانون املدينو 0و دار الناضة العربيةو القاهريفو .0366
اعبــوديفو الكــوين علــيو دساســيات القــانون الوضــعي الليــيبو املــدخل هىل علــم القــانونو القــانون 0و مركــز
البالورب والدراسات العلميةو الطبعة الثانيةو .0335
ب ــومحريفو اهل ــادي عل ــيو امل ــوحز ه ق ــانون اإلح ـراءات اجلنائي ــة اللي ــيبو مكتب ــة ط ـرابلس العلمي ــة العاملي ــةو
طرابلس .5105-5100
يونسو منصور ميالد:
 الوحيز ه القانون الدستوري والنهم ال ياسيةو دار الكتب الوطنيةو الطبعة الثانيةو .5109 القــانون الدســتوري والــنهم ال ياســيةو طــرق ممارســة ال ــلطة (دن ـواع احلكومــات) النهريــة العامــةللدستورو دار الكتب الوطنيةو الطبعة الثانيةو .5109
ثان ا /الوثائق:

-0
-5
-9
-9
-2

اإلعالن الدستوري اللييب امل قت بتاريخ  5دغ طس  5100وتعديالت .
اإتفاق ال ياسي اللييب املوقع بالصاريات بتاريخ  07دي مرب .5102
قانون املرافعات اللييب.
قانون العقوبات اللييب.
القانون رقم  6ل نة  0325بشأن هعاديف تنهيم احملكمة العليا الليبية.

ثالثا/األحكام القضائ ة:
 -0حكم احملكمة العليا ه الطعن الدستوري رقم  52ل نة  23قضائية بتاريخ  56فرباير .5109
 -5حكم احملكمة العليا ه الطعن الدستوري رقم  05ل نة  61قضائية بتاريخ  59مارس .5109
 -9حكم احملكمة العليا ه الطعن الدستوري رقم  07ل نة  60قضائية بتاريخ  6نوفمرب .5109
مـ ــلكريف الطعـ ــن الدسـ ــتوري رقـ ــم  9ل ـ ــنة  65قض ـ ــائية املقدمـ ــة مـ ــن احملـ ــامي بشـ ــري قويشـ ــة بت ـ ــاريخ 3
ل
يناير.5102
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التهرب الضريبي ووسائل مكافحته
إعـــداد دكتـــور :عبداهلل إبراهيم الرببار
حماضر بكلية الشريعة والقانون جامعة طرابلس
مقدمة
مبا دن الضرائب هي املصدر األهم وحجر الزاوية ه هيرادات الدولةو فلـم تعـد الضـرائب ددايف متويليـة
فقـ بـل دهـبالت هلـا دهـداف تتجـاوز مـد الدولـة بـاإليرادات الالزمـة لتغطيـة النفقـات العامـة وتزويـد اخلزانـة
العامة باملوارد.
فالضريبة سلا الوهف تقوم على فكريف التضـامن اإحتمـاعي الـلي قوامـ م ـامهة كـل فـرد ه حتمـل
األعباء العامة بصفت فرد ه اجلماعةو هإ دن بالنهر هىل طبيعة الضريبة املتمثلة ه كوهنا دداء نقدي الزامـيو
فإن الدولة وبوهفاا هاحبة ال ياديف وال لطان هـي وحـدها مـن ي ـتأثر سـلا األمـر وت ـتقل بوضـع نهاماـا
القانوين دون دن يكون ذلك حمالً لالتفاق والتفاوت مع األفرادو فالىت ه ظل دكثر األنهمة دميقراطية فإن
الفرد مطالب بدفع الضريبة املفروضة علي ولو كان رافضاً هلا وألوح هنفاقاا.
وه الواقــع يعــد التاــرب الضـرييب مــن الناحيــة العلميــة مالزمـاً لفــرت الضـرائب ه كــل األنهمــة دون
اســتثناء بــالنهر هىل طبيعــة الضـرائب وهن اختلفــت حدثـ مــن جمتمــع هىل آخــرو فــالتارب الضـرييب علــى هــلا
النالــو عــالويف علــى دن يشــكل ضــياعاً ألمـوال اخلزانــة العامــة فاــو ظــاهريف دخالقيــة مشــينة وميثــل عــدواناً علــى
اجملتمع ككلو فكم من دموال ضلت طريقاا هىل اخلزانة العامة دما خلطأ تشريعي دو لقصور تنفيليو وذلـك
س ـواءً ع ــن طري ـ التش ـريع واســتغالل ثغرات ـ دو التنفيــل واس ــتغالل هخفاق ـ دون دن نتجاه ــل دور املم ــول ه
العملية الضريبية.
هذا إ ي تطيع دافع الضرائب دن يغفل حانب املقارنة بن ما يدفع من ضرائبو وما ي دى هلي من
خدمات وما مصل علي من منافعو هلب املقارنة دهبح من الي ر تلم اا.
أسباِ اخت ار الموضوع-:
وقع اختيارنا على موضـع التاـرب الضـرييب دوإً بـالنهر هىل دمهيتـ ضـمن مواضـيع املاليـة العامـة وثانيـاً
لشــعورنا مبــدى اجلاــل لــدى ف ــة كب ـرييف مــن األف ـراد بالض ـرائب ودمهيتاــا املتزايــديفو وبــدورهم الفعــال ه حتقي ـ
العدالة اإحتماعية والناوت والرقي مب توى التنمية من خالل اإلتزام بدفع الضرائب.
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فــإذا ميزنــا التاــرب الض ـرييب عــن غــريب مــن املفــاهيم الض ـريبية دهــبح لزام ـاً علينــا دن نلعــرف التاــرب
الضرييب عموماً ونقف على دسباب ودنواع وآثارب وتعريـف التاـرب الضـرييب ه ليبيـا بوحـ خـا مـن خـالل
بيان هورب ودسباب وآثارب ديضاً.
أهداف البحث-:

ملـدف دراســة هـلا املوضــوع هىل دراسـة حــلور هـلب الهــاهريف مـن خــالل البالـث ه دســباسا وهــورها
والثغرات ال ينفل مناا املمول املتاربو والبالث ه دعماق الشاصية الضريبية املتاربة والعوامل الـ ددت
هىل خلقاــا ه جمتمــع كمجتمعنــا الليــيبو ودور اإلداريف الض ـريبية ه ذلــكو للوهــول هىل حقيقــة هــلب الهــاهريف
ودإإملا ه حماولة دكادميية هرفة للبالث عن وسائل وسبل مكافالتاا بأساليب تتنوع بن دسـاليب وقائيـة
هلب التشريعات الضريبية.
وعقابية وعالحية منصو علياا ه ل
صعوبات البحث-:

الصعوبة كانت ه قلة بل انعدام التقارير واإلحصائيات بشأن حجم األداء الضرييب وحجم التارب
الضـرييب بوحـ عــام وبشـأن كـل نــوع مـن انـواع الضـرائب هذ تتعلـ هــلب الدراسـة بنـوع حمــدد مـن الضـرائب
فقد ارتكزت بالدرحة األوىل على ضرائب الدخل فللك يرحع ألمهية هلب الضـرائب ولوضـوح هـلب الهـاهريف
ه هلا النوع من الضرائب.
اشكال ة البحث-:

جتمــع املمــولن خصيصــة نف ــية حتــر فــيام ال ــلو اإلن ــاين وتلــك اخلصيصــة تتمثــل ه الشــعور
بــالقل حنــو امل ــتقبل وهــو مــا مــر الــدافع حنــو تأمينـ بشــىت ال ــبل ابتــداءً باإحتفــاظ مبــا لــديام مــن دمـوال
وعدم التفري فياا ب اولة حىت يصل سم األمر هىل مقاومة اإقتطـاع الضـرييب الـلي غالبـاً مـا يـنجح هذا مـا
ه ــادفت عوام ــل دخ ــرى تتعل ـ بالتش ـريع الض ـرييب دو اإلداريف الض ـريبية وه ــلا م ــا يعط ــي له ــاهريف التا ــرب م ــن
الضرائب هفة العموميةو قواماا تواف البشر على اإحتفاظ والتعل بـاألموال خاهـة هذا كانـت ه حـوزملم
وحتــت تص ـرفام ويثــور الت ــاؤل هنــا حــول اش ــكالية البالــث هــل التاــرب الض ـرييب ه ليبيــا يلشــكل ظ ــاهريف
ت توحب الوقوف عندها والتصدي هلا بالبالث والعالج.
وعلى ذلك سنق م حب هلا اىل مبالثن:
املبالث األول :دسباب التارب الضرييب ودنواع .
املطلب األول :دسباب التارب الضرييب
املطلب الثاين :دنواع التارب الضرييب
املبالث الثاين :هور التارب الضرييب ووسائل مكافالت .
املطلب األول :هور التارب الضرييب ه التشريع اللييب
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املطلب الثاين :وسائل مكافالة التارب الضرييب

المبحث األول
أسباب التهرب الضريبي وأنواعه
اختلــف فقاــاء القــانون املــا ه تعريــف التاــرب الض ـرييب فمــنام مــن دخــل مبفاــوم واســع للتاــرب
ومنام من دخل مبفاوم ضي .
()1
 فريى من دخل باملفاوم الواسع للتارب بأن "التالص من الاللتزام بدفع الضريبة"()2
 وه تعريف آخر هو اإلفالت من دفع الضريبة ومن حتمل عب اا ه وقت واحد.ويــلهب ردي آخــر هىل القــول بأنـ "وســيلة مــن وســائل الــتالص مــن دفــع الضـريبةو وهــو إ ينطــوي
حتم ـاً علــى العبــث بالقــانون دو اإلخــالل بأحكام ـ و وذلــك ألن ـ قــد ينالصــر ه جتنــب العمــل دو التصــرف
()3
اللي قد ي دي هىل حتصيل الضريبة.
دما من دخل باملفاوم الضي للتارب فقد عرف بأن "الوسيلة غري املشروعة ال إ تقرها القـوانن ه
()4
دولة ما للتالص من العبء الضرييب"
واشرتط الـبعر لتالقـ التاـرب الضـرييب وحـوب التجـاء املمـول هىل وسـائل غـري مشـروعة مـن شـأهنا
دن ت دي هىل ضياع ح الدولة ه الضريبة كأن يقدم املمول هقراراً كاذباً عن دخل دو ميتنع عن دفع الضريبة
حيــث عــرف التاــرب الض ـرييب بأن ـ كــل عمــل دو امتنــاع عــن عمــل يرتكب ـ املمــول باملاالفــة ألوامــر املشــرع
الضرييب م تعمالً هحدى الطرق والوسائل اإحتيالية املنصو علياـا ه القـانون علـى سـبيل احلصـر بقصـد
التارب من سداد الضرائب امل تالقة علي كلياً دو حزئياًو ويقرر املشرع على ارتكاب عقوبة حنائية(.)5
فــالتارب الضـرييب ينالصــر ه عــدم قيــام املاــاطبن بأحكــام التشـريعات الضـريبية بالوفــاء بالتزامــاملم
على حنو كلي دو حزئي ودن ي دي ذلك بالضروريف هىل التأثري ه حصيلة الدولـة مـن الضـرائب وضـياع حقاـا
ه ذلك ولو بشكل حزئي.
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لب األول :أسب ب التهرب الضرييب:

ظـاهريف التاــرب الضـرييب تعــد مـن الهـواهر الشـائعة ه كــل اجملتمعـات وتبــلل الـدول قصــارى حاــدها
ملكافالتاــا واحل ــد منا ــا بشــىت الوس ــائل ودر ــح ه ــلب الوســائل م ــا كان ــت الغاي ــة مناــا القض ــاء عل ــى دس ــباب
التارب.
هلب األسباب ال تكون دحيانـاً مـن القـويف هىل درحـة إ يشـعر معاـا املمـول بأنـ يرتكـب ديـة خمالفـة
بل جيد نف حمقاً ه الدفاع عن دموالـ وتـأمن م ـتقبل  .ودسـباب التاـرب الضـرييب كثـرييف وكـل مناـا يصـلح
ذريعــة للتاــرب كمــا قــد جيتمــع لــدى املمــول دكثــر مــن ســببو وميكــن هرحــاع دســباب التاــرب الض ـرييب هىل
جمموعة من األسباب الرئي ية وهي:
 :1األسباِ التاريْ ة:

هن ما دسفرت عن تصرفات احلكام ه األزمنة الغابريف من دثـر عميـ ه نفـوس األفـراد متاـر عناـا
كرب كبري للضرائب ومن مث هتباع كل سبيل ممكن للتالص منااو فإذا كان اخللف يتواررب معتقدات ال لف
فال حدال ه دن ما انغرس ه نفوس األقدمن من بغر للضريبة ومشروعية التارب مناا دوحد تربة هاحلة
ه نفــوس احملــدثن لتربيــر الــتالص مناــاو حــىت بعــد دن بــان الواحــب اإحتمــاعي ه فــرت الضـرائب وعــوديف
الفائديف من حصيلتاا على اجملموع (.)1
فلقد كانت احلقبة التارخيية ال ي ة للضرائب وال إزال دثرها بادياً ك بب من دسـباب كـرب الضـريبة
تلــك احلقبــة الزمنيــة الـ اعتــربت فياــا حصــيلة اجلبايــة مــاإً خاهـاً للمملــو واألم ـراء الــلين كــانوا يفرضــوهنا
ويقومون على حبايتاا وكان األمراء ه البداية إ ي ددون مناا شـي اً للملـو مث اسـتعاد امللـو سـلطاملم ه
فرت الضرائب مبفردهم دون األمراء.
فعــد كاره ـاً هلــاو
كــل ذلــك حعــل دافــع الض ـريبة يشــعر دهنــا تقتطــع من ـ عن ـويف وظلم ـاً وبغــري مقابــل ل
فالشعور بعبء الضريبة الها والكرب هلـا كانـا مـن دكـرب دسـباب التاـرب الضـرييب باإلضـافة هىل الطريقـة الـ
كانــت لجت ــل ســا الض ـريبة ففــي عا ــد الرومــان كان ــت لجتــل عين ـاً دو باإســتيالء عل ــى دقــرب األق ــارب امللت ــزم
كزوحتـ ودوإدب -دو بــيعام كرقي ـ ســداداً للض ـريبة ومــن مث انطبعــت هــوريف حــايب الض ـرائب بأبشــع الص ـورو
ورغـم مــا حـدرب مــن تقـدم ه دســلوب فـرت الضـرائب وحبايتاــا سـواءً مــن حيـث ال ــعي حنـو حتقيـ العــدل
وامل اوايف واختيار األساليب املالئمة للتالصيل هإ دن األفراد ي تطيعوا التالص كلية من نهـرملم ال ـلبية

 -1ح ن املرهفاويو التجرم ه التشريعات الضريبيةو دار املعارفو الطبعة األوىلو 3111و
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واملعادي ــة للض ـريبة .ف ــالهروف التارخيي ــة ال ـ ه ــاحبت ف ــرت الض ـرائب دث ــرت ت ـأثرياً كب ـرياً ه ت ــر اإنطب ــاع
()1
بالكراهية للضرائب لدى األفراد.
 :2األسباِ المتعلقة بالتشايع الضايبي

هذ إ تهاـر ال ياسـة الضـريبية الـ تتبعاـا الدولـة لتالقيـ دهـدافاا املاليـة وغــري املاليـة هإ مـن خــالل
التشريعات ال تفصح عن م لك الدولة حنو هلب ال ياسة وبعـد ذلـك يـأيت دور ال ـلطة التنفيليـة املتمثلـة
ه اإلداريف الض ـريبيةو وهلــلا فــإن األســس ال ـ يقــوم علياــا النهــام الض ـرييب والتش ـريعات ال ـ حتكــم هــياغتاا
لتالقي دهداف هلب ال ياسة هلا دور هام وم ثر ه سلو املاـاطبن بأحكـام القـانون الضـرييبق هذ تصـدر
التش ـريعات دائم ـاً هــدى حلاح ــات اجملتم ــع وظروف ـ مث ت ــدخل عليا ــا يــد التع ــديل ب ــن احلــن واآلخ ــر وفق ـاً
للتطــورات ال ياســية واإقتصــادية واإحتماعيــةو ومــن مث فــإن التش ـريع ودن كــان األهــل في ـ دن يطب ـ علــى
اجلميع على قدم امل اوايفو هإ دن الواقع العملي قد خيتلف عن هلاو فيتارب دو يتالص من دحكام بعر
األفـراد )2( .دو مبعــى آخــر دن التشـريع القــائم ه الدولــة قــد ي ــاهم بتــلليل الطريـ حنــو التاــرب .ودهــم هــلب
األسباب املتعلقة بالتشريع ما يلي:
()3
د-عدم دقة الصياغة وكثريف الثغرات ال ينفل مناا املكلفـون ويتالصـون مـن دفـع الضـريبة فقـانون
الض ـرائب إ يقــل دمهيــة عــن دي قــانون آخــر هن ي ـزد عن ـ حيــث دن ـ ميــس حانب ـاً ح اس ـاً إ ي ــتطيع دي
هن ــان دن يتجاهلـ هإ وهــو املــال لــللك جيــب دن تت ــم نصوهـ بالصـراحة والدقــة والوضــوح حــىت إ يضــع
املمولن ه حية دو يضع املنفلين ألحكامـ ه جمـال التوسـع ه معانيـ و فـاخلالف الـلي مـدرب بـن اإلداريف
الضريبية واملمول ب بب الغموت اللي قد يشوب بعر دحكام القانون قد يـ دي هىل تف ـريب علـى حنـو
يقصدب املشرع هذا ما لرفع األمر للقضاء.
ب-ارتفــاع دســعار الضـرائب وتعــددها .مــن األســباب اهلامــة الـ تــدفع بــاملمول هىل التاــربو مبالغــة
ومغاإيف ه دسعار الضرائب املفروضة وتعددها ألن من شأن ذلك دن جيعـل املمـول ينهـر هىل الضـريبة كـأدايف
ملصــادريف هيـراد عملـ وجماــودب دو ثروتـ إ كــأدايف لتوزيــع التكــاليف العامــة وخاهــة ه الضـرائب املباشـريف سـواءً
كانت على الدخل دو على ردس املال(.)4
 -1دمحـد مـاهر عبداحلميــد :التاـرب ه القـانون املصــريو دراسـة مقارنـةو رســالة دكتـورابو حامعـة القــاهريفو كاليـة احلقــوقو 3113و
.63
 -2ح ن هادق املرهفاويو املرحع ال اب و .64
 -3جمدي حممد عليو حرمية التارب الضرييبو مرحع ساب و .13
 -4دمحد ماهر عبداحلميدو املرحع ال اب و .331
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ج-عــدم اإســتقرار التشـريعيو فاألهــل هــو ان يت ــم القــانون باإســتقرار الن ــيب حــىت ي ــال علــى
منفليـ تطبيقـ وحــىت يل ــلم بـ اخلاضــعون إلحكامـ ويألفونـ فيصــبح احرتامـ عــاديف لــديام .هإ دنـ مواكبــة
للتطورات ال يشادها اجملتمع وخاهةً دن القانون الضرييب يرتب باألعمال واألنشطة وما يتالق عناا مـن
دخــول واســتجابة للتطــور امل ــتمر ه نوعيــة هــلب األعمــال واألنشــطةو فإننــا رــد املشــروع مــا دن تبــدد بعــر
دحكام هلا القانون ه اإستقرار حىت يتدخل في بالتعديلو وهلا التعديل مـن شـأن دن يكـون ه كثـري مـن
األحيـان م ــاعداً علــى التاــرب مــن دداء الضـريبة .وهذا كــان املشـرع جيــد نف ـ ه بعــر األحيــان جمـرباً علــى
التــدخل إلحــدارب التعــديل ه بعــر النصــو الضـريبية نه ـراً لعــدم مالءمتاــا للهــروف امل ــتجديف والـ قــد
ينت عناا دن تصبح الضريبة املفروضة جمافية للقواعد الضريبية ال جيب مراعاملا عند فرت الضريبة.
د-ضعف اجلزاءات الضريبيةو ويقصد باجلزاء القانوين كل دثر يرتتب حبكم اللزوم علـى هتيـان سـلو
()1
سليب دو هجيايب باملاالفة ألوامر املشرع.
واجلزاء قد يكون ذي طابع هداري دو حنائي وحيث دن القوانن توضع لصاحل اجملمـوع حـىت ي ـتتب
األمــن ويعاقــب كــل خــارج عناــاو وحيــث دن الضـرائب ذات دور خطــري ماليـاً واقتصــادياً واحتماعيـاً وبالتــا
فإن التشريع الضرييب شأن وكل التشريعات ميس اجملمـوع بـل هـو دكثـر مـن ذلـك ميـس اخلزانـة العامـةو لـللك
جيب دن يكون التجرم الضرييب يقصد من باإلضافة هىل العقاب والزحر ووضع حد للماالفن.
 :3األسباِ الفن ة

وهــي األســباب املتعلقــة باجلاــة اإلداريــة املاتصــة بتنفيــل قـوانن الضـرائب ابتــداءً مــن حصــر املمــولن
حىت حتصيل الضريبة .فاملمول اللي يشعر بعبء الضريبة في دياا كرهاً عن إ شك تزداد كراهيت هلا هذا ما
ردى دن الوفاء سا حموط بإحراءات معقديف تضيع علي وقتاً ودحيانـاً مالـ و فمنـل دن تبـدد اإلحـراءات الضـريبية
نرى املمول مكلفاً بتالرير عديد من النماذج حتوي بيانات تفصيلية كثرييف من شأهنا هرهاقـ وتضـع ه نف ـ
()2
اخلشية من خطأ م ائلت .
كمــا دن ـ مــن اإلح ـراءات ال ـ تتبعاــا اإلداريف الض ـريبية عــن طري ـ موظفياــا مــا يبعــث املمــولن علــى
التافي عن دنهار ه إء حىت باإمتناع عن دفع الضريبة ومن هلب اإلحراءات املبالغة من موظفي الضرائب
ه التقدير والتجائام هىل التقدير اجلزاه دون دخلهم ه اإعتبار ما يقدم املمول من م تندات ووثائ .

 -1دمحد ماهر عبداحلميدو املرحع ال اب و
 -2املرهفاويو املرحع ال اب و .61
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كما دن من األسباب الفنية املتعلقة باإلداريف الضريبية تلك اإلحراءات املطولة واملعقـديف ه هحـراءات
الفالص الضرييب وبالتا تأخري حتديد املراكز الضريبية للممولن وحتديد ما هم مطالبن بدفع وبالتا عدم
معرفة املمـولن ألوضـاعام الضـريبية علـى وحـ الدقـةو دو تـراكم امل ـتال علـيام مـن الضـرائبو وهـلا بـدورب
ي دي هىل حماولة التالص من الضرائب والتارب مناا ممـا قـد يـدفعام هىل ملريـب دمـواهلم دو التصـرف فياـاو
()1
وبالتا إ جتد املصلالة ما يفي مب تالقاملا.
 :4األسباِ االجتماع ة واالقتصادية

مما إ شك في دن الهروف اإحتماعية واإقتصادية ال ائديف ه جمتمع ما تلعب دوراً كبرياً ه مدى
م ــامهة املمــول ه دداء الضـريبة دو عــدم ددائاــا كلي ـاً دو حزئيـاًو فرتكيبــة اجملتمــع ودى التزام ـ بــالقيم يــنعكس
على ردود دفعال جتاب واحبات الوطنية.
فقد درس الشراح اللين تعرضوا للتاـرب الضـرييب موضـوع الوطنيـة الضـريبية وقصـدوا سـلا هح ـاس املمـول
بأنـ حينمــا يقــوم ب ــداد الضـريبة املفروضــة عليـ وفقـاً للقــانون فإنـ همنــا يشــرت ه دداء واحــب وطــين وهــو امل ــامهة
()2
ه حزء من ميزانية الدولة لتواح األعباء العامة ال تعود فائدملا بدورها على جمموع دفراد األمة.
وبالتــا عنــدما ينعــدم هــلا اإلح ــاس لــدى املمــول لــن يت ـوان عــن التاــرب مــن دداء الض ـريبة ألن ـ
سينهر هلياا نهريف مغايريف ممل يف بالكرب وخالية من دي حس بالواحـبو وهلـلا األمـر عالقـة بالعامـل األخالقـي
والنف ي للممول ومدى اخنفات دو ارتفاع الوعي الضرييب لدي .

ا لب الث ع- :أ وا التهرب الضرييب
يفرقون بن ما ي مى بالتارب املشـروع والتاـرب غـري املشـروع( )3ويصـنفوهنا ه الكثـري مـن امل لفـات
ضمن دنواع دو هور التارب الضرييب وهو تق يم معارت من حانب كبري من الفق .
أوالً -:التَاِ المشاوع والتَاِ غ ا المشاوع:

 -0التارب املشروع-:
بــالرغم مــن عــدم است ــاغة الــبعر هلــلا الوهــف لــبعر األفعــال ال ـ يأتياــا املمــول للــتالص مــن
الضريبةو هإ دن هلا الوهف ذائع بن كتاب وشرائح املالية وللتارب املشروع هورتان:
 -1دبوبكر النياومو مرحع ساب و .261
 -2ح ن املرهفاويو املرحع ال اب و .61
 -3على سبيل املثال -3 :عبدو األمري مشس الدينو الضرائب وتطبيقاملا العمليةو دار الكتب القانونيةو القاهريفو 11.
 -2حممود ريات عطيةو موحز ه املالية العامةو دار املعارفو مصرو 3162و .211
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األولى :وهي الصوريف ال يقوم فياا املمول بتجنب الضريبة بطريقة ل يشوسا اإحتيال على القانون
دو العبث بأحكام .

الثان يية  :وهــي تتف ـ مــع احلالــة األوىل ه دن املمــول إ يرتكــب ديــة خمالفــة للق ـوانن الض ـريبية ولكن ـ

خيتلف عن فيما يشوب من سوء القصدو هذ دن التارب ه هلب احلالة يكون بنية عامديف ه احتناب الضريبة
مع البقاء ه حهرييف القانون كأن يقرر املشرع هعفاء بعر دهناف الثرويف من الضرائب.
 -5التارب غري املشروع:
وهـو موضــوع البالـث والــل يقصـد بـ امتنـاع املمــول الـلي تـوافرت فيـ شــروط اخلضـوع للضـريبة عــن
الوفاء سا م تعيناً ه ذلك بكافة دنواع الغش وهي خمتلفة ومتعدديفو ولللك فعاديفً ما يعرف التارب الضرييب
بالغش الضرييب.
د .التارب الكلي:
دن حتمــل األعبــاء العامــة هذ جيــد املمــول امل ــتقر حبكــم طبيعــة نشــاط نف ـ ملزم ـاً بتالمــل نفقــات
ومصروفات باإلضافة هىل التزام بالضرائب املفروضة علي بينما املمول املتارب كلياً ميارس نشاط ه اخلفاء
دومنا نفقات ومصاريف وكللك بدون ضرائب تصادر حزء من دخل .
ب .التارب اجلزئي:
ويتالق التارب اجلزئي بقيام املكلف بالتالص من حزء من الضريبة امل تالقة علي ويتال العديد
من الصور مناا تقدم هقرار عن ضريبة الدخل مغاير للالقيقة دو ت جيل عقود بقيمة دقـل مـن قيمـة احلقـود
احلقيقي ــة دو التالع ــب ه مث ــن البض ــائع املش ـرتايف دو املباع ــة وك ــللك م ــن الص ــور الش ــائعة ه التا ــرب اجلزئ ــي
()1
تضايم املصاريف اإلدارية ال ت تنزل من األرباح عند احت اب الضريبة.
ويرتتب على التاـرب اجلزئـي مـا يرتتـب علـى التاـرب الكلـي مـن ضـياع حـ اخلزانـة العامـة واخلـالف
بينامــا دن التاــرب الكلــي عــاديف مــا يتالقـ ب ــلو ســليب يتمثــل ه همتنــاع املمــول عــن اإلعــالن عــن نشــاط
مبمارســت خفيــة دون دن يضــطر هىل التالعــب ه م ــتندات ودفــاترب دو هقرارات ـ دمــا التاــرب اجلزئــي فيتالق ـ
ب لو هجيايب يقتضي ضروريف تدخل املمول بإتيان دفعال يرتتب عناا ختفير وعاء الضريبة.

 -1عبد األمري مشس الدينو الضرائب وتطبيقاملا العمليةو مرحع ساب و
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 -0التارب الدو :
وهو قيام املمول باستعمال طـرق احتياليـة غـري مشـروعة لنقـل كـل دو حـزءً مـن األربـاح دو اإليـرادات
وال من املفروت خضوعاا للضريبة ه داخل الدولة هىل دولة دخرى إ ختضع فياا هلب األرباح واإليرادات
ه الغالب للضرائب دو ختضعاا لوع دقل وطأيف على املمول من ال خيضع هلا ه الدولة األوىل.
وبالرغم من دن ن بة التارب الدو تبـدو قليلـة هذا مـا قورنـت بـالتارب الـداخلي هذ يقتصـر التاـرب
الدو ه الغالب على املمولن اللين يتمتعون بإملام ودراية بقوانن الدول األخرى وقدريف مالية كبـرييف هإ دنـ
بالغ اخلطوريف وتكمن خطورت ه عديف دمور وهي:
د .هن هذ ما ت التارب دولياً فإن يكون على م توى عا حداً ويقع على مبالغ ضامة.
ب .دن ـ يضــر بثــرويف الــبالد الوطنيــة هذ يرتتــب علي ـ خــروج حــزءً مناــا هىل دولــة دحنبيــة تكــون فياــا املعاملــة
الضريبية دفضل.
ج .دن مكافالت بالضروريف إ تتالق بتدخل املشرع الوطين وحدب وهمنا بضروريف التضامن بن الدول.
 -5التارب الداخلي:
حيــث يقــوم علــى دســاس هقليميــة الضـريبة وهــو الــلي يــتم داخــل حــدود الدولــة عنــدما يقــوم املمــول
الــلي تـوافرت فيـ شــروط اخلضــوع للضـريبة بعــدم الوفــاء بإلتزاماتـ املفروضــة عليـ مبوحــب القـوانن الض ـريبية
متالا ه ذلك موفقاً خمالفاً للقانون.
وهذا كــان التاــرب ه حــد ذات ـ لــيس بالشــيء امللمــوس وهــو عــاديفً مــا يــتم ه اخلفــاء هإ دن تلم ـ
بالن ــبة للف ــرد دو للدول ــة كك ــل ل ــيس ب ــاألمر امل ــتاليل ف ــيمكن التقري ــر بوح ــود التا ــرب م ــن خ ــالل بع ــر
امل شرات والدإإتو فالفرد اللي تهار علي مهاهر الثراء امللالوظ وال إ تتناسب مع مركزب الضرييب تعد
م شراً علـى وحـود ملـرب مـن دداء الضـرائب دمـا مبزاولتـ ألنشـطة دخـرى ه اخلفـاء دو بقيامـ بتافـير وعـاء
الضريبة واللي ميكن دن ي لك ه سبيل حتقيق عديف طرق.
وبالن ـبة للدولــة فإنـ ميكــن اإسـتدإل علــى وحــود ظــاهريف التاــرب مـن عــديف مهــاهرو فعــدم تناســب
عدد املمولن امل قيدين مبصلالة الضرائب مع عدد ال كان دو عدم تناسب حصيلة دي نوع من األنشطة دو
املان مع حصيلة األموال امل تثمريف فياا دو هيراد العاملن ساو دو ظاور مهاهر الرخاء والرفاهية على ف ة من
الشعب دون دن تهار دي زياديف ه حصيلة الدولة من الضرائب كل ذلك يقطع علـى الدإلـة بوحـود ملـرب
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ضرييب .وعلى كل فالربغم من خطوريف التارب الداخلي شأن شأن التارب اخلارحي دإ دن ودن دضر باخلزانة
العامة فأن مصدر الضرائب دو وعائاا ما يزال موحوداً ه هقليم الدولة ويكون حزءًا من ثروملا الوطنية (.)1

المبحث الثاني -صور التهرب الضريبي ومسائل وكافحته
يعت ــرب التا ــرب الضـ ـرييب م ــن التال ــديات الـ ـ تواحـ ـ ال ياس ــة الضـ ـريبية و وذل ــك لتع ــدد دش ــكاهلا
واختالف هورها مما يطرح هعوبة كشف وتتبع سريورت مما جيعل فرت العقوبات والغرامات غري كافية و مما
ي تلزم التفكري ه ضروريف اجياد اليات او وسائل ملعاجلت و ذلك دن التارب ليس قدرا وهمنـا مـيالدب نـات عـن
اختالإت عديديف وخمتلفة و وبالتا معاجلة هلب املشكلة يتطلب اهالح اإختالإت وخلـ ممانعـات قويـة
حملاربت و

ا لب األول -صور التهرب الضرييب يف التشريع الضرييب اللييب
يتال التارب من الضرائب ه ظل دي نهام ضـرييب عـديف هـور ختتلـف ن ـبتاا مـن جمتمـع هىل آخـر
بالنهر هىل اختالف ظروف كل جممع ضـرييبو وتكـاد تكـون هـور التاـرب الضـرييب ه ليبيـا هـي ذات هـور
التارب الضرييب ه اجملتمعات األخرى املتقاربة مع ه امل توى اإقتصادي والفكري ودرحة التطـور والـوعي
في وهذا كان التاـرب الضـرييب هحصـائياً ينـل حهـ مـن البالـث ه ليبيـا حـي إ توحـد هحصـائيات بـاملعى
العلمي لن بة التارب وحجم سواء بالن بة لنوع حمدد من الضرائب دو بالن ـبة لفـة معينـة مـن املمـولن هإ
دن املشـتغلن واملاتمـن بالضـرائب جيزمـون بـأن ن ـبة التاـرب مـن الضـرائب ه ليبيـا تبـدو مرتفعـة بـالنهر هىل
حجم األعمال واألنشـطة الـ دهـبالت متـارس بشـكل ملالـوظ وعلـين وعلـى الـرغم مـن ذلـك فـإن مزاولياـا
إزالوا جماولن بالن بة ملصلالة الضرائب وميكـن القـول بـأن دهـم هـور التاـرب الضـرييب ه ليبيـا هـي الصـور
التالية:
أوالً :عدم قديم االقاارات و اإلخطارات

لكــي يتي ــر ملصــلالة التعــرف علــى دربــاح املمــولن ومراكــزهم القانونيــة وربـ الضـريبة علــيام دوحــب
املشرع على كل املمولن اخلاضعن للضريبة على دخل الزراعة دو دخـل التجـاريف والصـناعة واحلـرف دو دخـل
املا ــن احل ـريف دو ال ــدخول اخلارحي ــة للمقيم ــن ه ال ــبالد دن يق ــدموا هىل مص ــلالة الض ـرائب هق ـراراً كتابي ـاً ع ــن

 -1ح ن املرهفاويو مرحع ساب و
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دخلاــم اخلاضــع للض ـريبة وذلــك علــى النمــاذج املعــديف لــللك()1و دو علــى ديــة ورقــة متضــمنة مجيــع البيانــات
الوارديف في .
ويقـدم اإلقـرار عـن ودخــل التجـاريف والصـناعة واملاــن واحلـرف ودخـل املاــن احلـريف هىل املصـلالة خــالل
ال تن يوماً التالية إنتاـاء ال ـنة الضـريبية وهـي فـرتيف اإلثـى عشـر شـاراً الـ تبـدد مـن دول دي النـار مـن كـل
عام مع مراعايف من تقتضي طبيعة نشاط اختالف سنت املالية عن ال نة الضريبية(.)2
دما اإلقرار عن الدخول اخلارحية للمقيمن ه البالد فيقدم خالل ثالثن يوماً من حتق الدخل ولو
يقبر فعالً دو كان هاحب قد احتفظ ب ه اخلارج وجيـب دن يشـتمل اإلقـرار علـى بيـان مصـدر الـدخل
ومقدار همجا الدخل احملق دون خصم دية ضريبية من دو دية مبالغ دخرىو كما دلزم املشرع مبوحب املاديفو
الشــركات العامــة والشــركات امل ــامهة األهليــة وفــروع الشــركات األحنبيــة واألشــاا اإعتباريــة سـواء كانــت
عامــة دو دهليــة هذا كــان نشــاطاا جتاري ـاً دو هــناعياً دو حرفي ـاً دو اســتثماراً عقاري ـاًو وجيــوز للمصــلالة دن تلــزم
الشــركات األحنبيــة دن ترف ـ بــاإلقرار هــوريف مــن امليزانيــة العموميــة لنشــاط املركــز الرئي ــي وكــللك هــوريف مــن
ح ــابات اخلتاميــةو ونه ـراً لتقــدم اإلق ـرارات الض ـريبية مــن دمهيــة ه حتصــيل الض ـرائب هذ يشــمل هــلا اإلت ـزام
ش ــرمة واس ــعة م ــن املمـ ـولن وبالت ــا يغط ــي حص ــيلة م ــن الضـ ـرائب فق ــد اعت ــرب املش ــرع اللي ــيب ش ــأن ش ــأن
التشريعات الضريبية تقاعص املمول بتقـدم اإلقـرار الضـرييب عـن هـلا اإلتـزام حرميـة ضـريبية دوقـع علياـا حـزءً
متثل ه غرام إ تقل عن ( )%52مخ ة وعشرين ه املائة من الضريبة.
ولقــد حعــل املشــرع مبل ـغ الغرامــة ه حالــة التالــف عــن تقــدم اإلقـرار طبق ـاً لل ـرب الناــائي للض ـريبة
ذلــك دن ـ ه األح ـوال ال ـ ت ـرب فياــا الض ـريبية بنــاء علــى هق ـرار املمــول تــدفع الض ـريبة مــن واقــع اإلق ـرار ه
املواعيد احملدديف قانوناً هىل حن رب الضريبة بصفة هنائية فإذا قبلت املصلالة هلا اإلقرار كما هو يـتم الـرب
بصفة هنائية ويكون ه هلب احلالة غري قابل للطعن في (.)3
وهذا اعترب املشرع عدم التـزام املمـول بتقـدم اإلقـرار هخـالإً بأحكـام القـانون الضـرييبو فباإلضـافة هىل
توقيــع عقوبــة الغرامــة ســالفة الــلكر عليـ دحــاز ملصــلالة الضـرائب دن تقــدر الــدخل وفـ مــا تـراب مناســباً ودن
ترب الضريبة بناءً على هلا التقديرو وجيب التمييز هنا بن حالة عدم تقـدم اإلقـرار الضـرييب دو تقدميـ غـري
م ــتوف للشــروط دو تضــمن هــلا اإلق ـرار بيانــات غــري هــاليالة وال ـ ســنتناوهلا بالبيــان عنــد احلــديث عــن
 -1النماذج امللالقة بقرار اللجنة الشعبية لعامة سـابقا" رئاسـة الـوزراء" رقـم ( )317ل ـنة 2334م بشـأن الالئالـة التنفيليـة لقـانون
ضراب الدخل رقم  33ل نة .2334
 -2املاديف  22من القانون رقم  7ل نة 2333م ال اب اإلشاريف هلي .
 -3املادتن ( )1( )2من قانون ضرائب الدخل رقم  33ل نة 2334م.
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حرائم اإحتيال الضرييب هذ ساوى املشرع ه العقوبة بن حالة عدم تقدم اإلقرار وحالة تقدمي بشكل مغاير
للشـكل الـلي بينـ النمـوذج املعــد لـللك فيكـون اإلقـرار غـري م ــتوف للشـروط ويعتـرب ه حكــم اإلقـرار غــري
املقدمو هإ دنـ إ جيـوز التمـاس العـلر للمـولن الـلين ختلفـوا عـن تقـدم هقـراراملم الضـريبية ه املوعـد القـانوين
حبجة عدم الوعي القانوين(.)1
ثانياً :عدم دداء الضريبة ه املواعيد احملدديف قانوناً
من دهـم اإلتزامـات الـ تقـع علـى عـات املمـول اإلتـزام بـدفع الضـراب ه املواعيـد احملـدديف قانونـاً هذ
يتعن علي دن يبادر بدفع الضريبة ه الوقت واملكان اللي مددب القانون مع ال ـماح لـ ه حـاإت معينـة
ب تأحيل دفع الضريبة دو بعضاا دو ال ماح بتق يطااو وه بعر احلاإت هسـقاطاا دو العفـو عمـا يـدفع
مناا.
وتعمل التشـريعات الضـريبية علـى دن إ ي ـتفيد املمـول مـن تـأخري الوفـاء بالضـريبة وذلـك باسـتثمار
دم ـوال الض ـرائب املتــأخريف ه نشــاط اخلــا دو ادخارهــا واحلصــول علــى ربــح دو فائــديف مناــاو وذلــك بتقريــر
مقابـل تــأخري يزيــد عــن معـدل ســعر الفائــديف دو معــدل التضــام ه قيمـة النقــودو يضــاف هىل قيمــة الضـرائب
املتــأخريف( )2و وذلــك حــىت مــا قــد ي ــفر عناــا مــن زيــاديف ه الــديون الضـريبية بــأكثر مــن الـربح دو الفائــديف الـ
ميكــن دن تع ــود ه ح ــال اســتبقائ تل ــك ال ــديون س ــدادهاو لــللك دوح ــب املش ــرع الليــيب عل ــى ك ــل املم ـولن
املااطبن بأحكـام القـانون الضـرييب ضـروريف دداء الضـريبةو دو توريـدها ه امليعـاد وذلـك وفقـا لـنص املـاديف 76
(.)3
من القانون رقم  7ل نة 5101م بشأن ضرائب الدخل
كما فرت املشرع مبوحب املاديف ( )79من قانون ضرائب الدخل رقم ( )7ل نة5101م عقوبة الغرامة
ال إ تقل ( )0111دلف دينار وإ تزيد عن (  )21111مخ ون الف دينار على كل ممول إ ي دد الضريبة
ه موعدها دو يت بب قط دو همهال ه تأخري توريد الضريبة للاانة العامة.
ثالثاً :عدم اإلخطار عن البدء أو توقف النشاط

تتعدد وسائل الرقابة ال يضـعاا املشـرع للتالقـ مـن هـالة تطبيـ القـانون الضـرييبو وذلـك بفـرت
اإلتزامــات الـ مــن شــأن تنفيــلها دن يكفــل ملصــلالة الضـراب التالقـ مــن الواقعــة املنشـ ة للضـريبة وحتديــد
اإليـرادات الداخلــة ه وعــاء الضـريبةو ومــن دهــم مهــاهر تلـك الرقابــة مــا يفرضـ القـانون الضـرييب مــن واحــب

 -1خالد الشاويو نهرية الضريبة والتشريع الضرييب اللييبو منشورات حامعة بنغازيو .211
 -2رمضان هدي و اإلداريف الضريبية احلديثةو املرحع ال اب و .327
 -3اجلريديف الرمسية  :العدد 4و ال نة العاشريف و .313
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تقدم األخطار مبزاولة النشاط والتوقف عن نوإً عند متضمناً بيانات معينـة مـع اإلتـزام بالصـدق ه كـل مـا
يتضـمن مــن بيانــات حـىت مقـ اإلخطــار الضـرييب مــا يتضــمن اإلبـالغ بواقعــة البــدء دو التوقـف الـ يوحــب
القانون على املمول اخلاضع للضـريبة هحاطـة مصـلالة الضـرائب سـاو هذ قـد يعمـد املمـول هىل مزاولـة النشـاط
خالل ال نة الضريبية مث التوقف عن مزاولة هلا النشاط اللي قد يكون ه بعر األحيان بصـوريف هنائيـة مـا
ي دي هىل بقاء الدخل اللي حتق ل خالل تلك الفرتيف مبنأى عن الضرائب.
رابعاً :التْلف عن مس الدفاتا والسجالت واالمتناع عن تقديمَا

تتعدد الوس ائل ال يضعاا للتالق من هالة تطبي القانون الضرييب وحتقيقـ للغايـة املنشـوديف وهـي
ضــمان حقــوق اخلزانــة العامــة وذلــك بفــرت اإلتزامــات ال ـ مــن شــأن تنفيــلها دن يكفــل لــإلداريف الض ـريبية
التالق من الواقعة املنش ة لاللتزام وهالة ربطاـا وتقـدمياا عنـد طلباـاو فـالزم املشـرع الليـيب مبوحـب املـاديف72
من قانون ضرائب الـدخل املـلكور األشـاا الطبيعيـن اخلاضـعن ألحكـام ضـرائب الـدخل مب ـك الـدفاتر
ال يتم حتديدها مبوحب دحكام الالئالـة التنفيليـة للقـانونو كمـا جيـوز هلـزام األشـاا اإعتباريـة اخلاضـعة
ألحك ــام ه ــلا الق ــانون مب ــك دف ــاتر وح ــابات ه ــلا باإلض ــافة هىل املل ــزمن مب ــكاا مبقتض ــى التشـ ـريعات
األخرى.
ودوحب املشـرع عنـد تقـدم اإلقـرارات الضـريبية عـن دخـل التجـاريف والصـناعة واحلـرف دن تكـون هـلب
اإلقـرارات مشــفوعة بامل ــتندات والوثــائ امل يــديف للبيانــات املــلكوريف ه اإلق ـرارات واشــرتط إعتبــار ح ــابات
املمــول منتهمــة دن مي ــك عــدد مــن الــدفاتر متمثلــة ه دفــرت اليوميــة ودفــرت اجلــرد وامليزانيــة ودفــرت الصــنفو
باإلضافة هىل ما يلتزم مب ك مـن دفـاتر وسـجالت مبقتضـى القـانون التجـاري دو دي قـانون آخـر بـالنهر هىل
طبيعة النشاط.
لــللك يعتــرب ختلــف املمــول عــن اإلتـزام ســلا األمــر مــن الصــور ال ـ يتاــلها التاــرب الض ـرييب هذ ه
الكثــري مــن األحيــان إ ي ــتطيع املمــول هخفــاء نشــاط ح ــب طبيعــة هــلا النشــاط وهمنــا نتيجــة عــدم م ــك
للدفاتر وال جالت بإمكان احليلولة دون حتصيل الضرائب امل تالقة علي اذ يتعلر علـى موظـف الضـرائب
ه الكثـري مــن األحيـان الوقــوف علــى حقيقـة حركــة نشـاط املمــول ه كثــري مـن األنشـطة كمـا ه حالــة املاــن
احلريف.
وقد مصل دن يقوم املمول مب ك الدفاتر وال جالت هإ دن ميتنع عن تقدمياا عند الطلب واملشرع
اللييب ديضاً تناول هلب الصوريف ه املاديف /79ف 5من القانون فعاقب املمول اللي ميتنع عن تقدم ما يلطلب
من ه البيانات دو الدفاتر دو ال جالت ال يلزم مب كاا بغرامة إ تقل عن ( )0111الـف دينـار .واملشـرع
مييز ه املعاملة بن املمول اللي يتقاعص عن م ك الدفاتر وال ـجالت وذلـك الـلي يقـوم مب ـكاا هإ
دن ميتنع عن تقدمياا فرت ذلك لقاضي املوضوع.
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خامساً :استعمال الطاق االحت ال ة:

يعتــرب التاــرب باســتعمال دســاليب احتياليــة مــن دخطــر هــور التاــرب الضـرييب بــالنهر هىل مــا تنطــوي
علي ـ الط ــرق اإحتيالي ــة م ــن احن ــدار ه امل ــتوى األخالق ــي ل ــدى املم ــول ال ــلي يت ـوان ع ــن التا ــرب م ــن
الضريبة.
ويقصــد بــالطرق اإحتياليــة ه اجملــال الض ـرييب ح ــبما يعرفاــا حانــب مــن الفقـ بأهنــا حماولــة املمــول
تغطيــة الــن قص الــلي يتضــمن هق ـرار األربــاح اخل ــا ب ـ واملقــدم للمصــلالة وذلــك برتتيــب وقــائع مادي ــة دو
هع ــدادها هع ــداداً خاه ـاً الغ ــرت من ـ التموي ـ عل ــى املص ــلالة ومحلا ــا عل ــى تص ــدي م ــا ورد ه ه ــلا اإلق ـرار
()1
املعيب.
وعرفاا البعر اآلخر بأهنا الوقـائع املاديـة الـ حتـي بـاإلقرار لغـش هداريف الضـرائب فاـو وسـيلة فقـ
()2
وه حالة الطرق اإحتيالية يكفي حتقي الوسيلة وإ يلزم حتقي الغاية.
دما املشرع اللييب فأن يعرف الطرق دو األساليب اإحتيالية على سبيل احلصر وهمنا نص ه املاديف
( )72من قانون ضرائب الدخل رقم  7ل نة 5101م علـى عقـاب كـل مـن ارتكـب بقصـد الـتالص مـن كـل
دو بعر الضريبة دو حرت دو اتف دو ساعد على ارتكاب دي فعل من األفعال اآلتية:
 -0اإلدإء ببيانات غري هاليالة ه اإلقرارات واألوراق ال تقدم تنفيلاً ألحكام هلا القانون.
 -5هعداد دية ح ابات دو دفاتر دو سجالت دو تقارير دو ميزانية غري هاليالة.
 -9استعمال دية طريقة احتيالية إلخفاء دو حماولة هخفاء مبالغ ت ري علياا الضريبة.
ويالحظ ه هلا الشأن بالطرق اإحتيالية عندما إ مدد هلب الطرق واألساليب على سبيل احلصر
وبالتا فإن التارب من الضريبة ه التشريع اللييب وف ما نصت علي املـاديف  29مـن قـانون ضـرائب
الدخل يتالق بكل الصـور الـ يعمـد فياـا املمـول هىل هخفـاء حقيقـة وضـع املـا و بغيـة الـتالص مـن دداء
الضرائب امل تالقة علي كلياً دو حزئيـاًو ولـو تتالقـ هـلب النتيجـة هذ قـد إ يصـل املمـول هىل مبتغـاب رغـم
سعي للتالص من كل دو بعر الضرائب امل تالقة علي .
فتعد طريقة احتياليـة كـل وسـيلة جلـأ هلياـا املمـول يكـون مـن شـأهنا هخفـاء نشـاط اخلاضـع للضـريبةو
ومن هلا القبيل:

 -1حممــد رشــادو ض ـريبة األربــاح التجاريــة والصــناعيةو
ال اب و .21
 -2جمدي حممد عليو املرحع ال اب و .21

133و لمشــار هلي ـ ه دســباب ال ـرباءيف ه ح ـرائم التاــر الض ـرييبو املرحــع
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د-اهطناع م تندات عن مصروفات غري هاليالة.
ب-اهطناع ديون خيالية وغري حقيقة.
ج-تقدم ح ابات هورية وتضايم املشرتيات واملصروفات مع ختفير املبيعات.
د-هدخال مصروفات شاصية هىل مصروفات املنشأيف بقصد تقليل درباحاا.
ه-تقدم فواتري شراء غري مطابقة للالقيقة دو هسقاط عمليات دنتجت رحباً للمول.
مما تقدم يتضح دن الطرق اإحتيالية إ تقع ضمن طائفة حمدديف من األفعال هذ يتفنن املمولون بشىت
الطرق مىت عقـدوا عـزمام علـى التاـرب مـن الضـريبة كلاـا دو بعضـاا حبيـث يبتـدعون طرقـاً للتالايـل علـى إ
تت ع النصو الضريبية التجرميية إلحتوائاا.

ا لب الث ع- :وس ئل اك حة التهرب الضرييب
هنـا مـن الوسـائل مــا ميكـن دن تكـون دكثـر وضــوحاً ه جمتمـع مـا عـن غــريب وتتنـوع وسـائل التاــرب
الضرييب فمناا الـ ترحـع للتشـريع الضـرييب نف ـ واىل ال ـلطة التنفيليـة القائمـة علـى تنفيـل دحكـام القـانون
الضـرييب مث تلــك األســباب الـ مردهــا املمــول املااطــب بأحكــام القــانون الضـرييب باعتبــارهم مجيعـاً دط ـراف
العالقة الضريبية ويقع على كل منام حزء من عبء العملية الضـريبيةو واخللـل الـلي يشـوب دداء دي مـنام
ميكن ان يعد وسيلة للتارب من الضرائب وذلك على النالو اإيت-:
أوالً :إحكام ص اغة التشايعات

ممــا إ حــدل في ـ دن النهــام الض ـرييب يعتــرب انعكاس ـاً للهــروف واألوض ــاع اإقتصــادية واإحتماعي ــة
وال ياسية ه الدولة ال يطب فياـاو وملـا كانـت هـلب الهـروف والوضـاع ختتلـف وتتغـري ه الدولـة مـن وقـت
آلخــرو لــللك فــإن النهــام الضـرييب جيــب دن يتطــور مبــا يــالءم ظــروف املرحلــة الـ متــر ســا الدولــة ومــىت كــان
التشريع الضرييب ه الدولة غري متالئماً مع الهروف ال ـائديف فياـا فـإن ديـة حماولـة مـن قبـل ال ـلطة التنفيليـة
لوضع هلب التشريعات موضع التنفيل سي دي ه النااية هىل متكن العديد من املمولن من التارب من دداء
الضريبة دما ب بب عدم وقوعام حتت طائلة هلا التشريع دو لوحود ثغرات في متكنام من النفاذ خالهلا.
وبالرغم من دن التشريع الضرييب اللييب فيما خيص ضرائب الدخل وضريبة الدمغة هو تشريع حديث
ن بياً( )1والوقوف على مدى فاعليت دو عدماا ه مكافالة التارب الضرييب يبدو دمراً مبكراًو هإ دننا ميكـن

 -1يقصد سلا الشأن القانون رقم  7ل نة 2333م ب أن ضرائب الدخل باعتبارب ركيزيف التشريع الضرييب ه ليبيا.
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الق ــول نهري ـاً دن ه ــلا التش ـريع ديض ـاً تش ــوب العدي ــد م ــن العي ــوب والثغ ـرات ال ـ ميك ــن للم ــول النف ــاذ منا ــا
والتالص من العبء الضرييب وتلعد هلب العيوب والثغرات سبباً هاماً للتارب على النالو اللي سيلي بيان :
 -0دن بالرغم من خصوهية التشريعات الضريبية ال ترتب ارتباطاً وثيقـاً بـالهروف القائمـة هإ دن املشـرع
الليـيب ســلك بشـأهنا ذات الطريقــة ه سـائر التشـريعات األخـرى هذ رــد هـلب التشـريعات عـاديف م ــتقايف
مــن تش ـريعات ســارية ه دول دخــرى كالقــانون املصــري دو الفرن ــيو األم الــلي تــأيت مع ـ التش ـريعات
الضريبية غري مواكبة لطبيعة األوضاع القائمة.
 -5دن دغلــب نصــو التش ـريع الض ـرييب الليــيب هــي جمــرد تك ـرار لقــانون ض ـرائب الــدخل املصــري -وبعــد
هدور قانون ضرائب الدخل ه ليبيا خـالل سـنة 5119م شـادت التشـريعات الضـريبية بشـأن ضـرائب
الــدخل ه مصــر طف ـريف كب ـرييف وتطــورات علــى حنــو مغــاير ملــا كانــت علي ـ وتبنــت فل ــفة حديــديف دكثــر
احرتاماً للممول ودكثـر حـدوى للازانـة العامـة علـى النالـو الـلي سـنراب إحقـاً وجتـاوزت بـللك العديـد
من الثغرات ال نقلاا املشرع اللييب هىل تشريع اجلديد رقم  7ل نة 5101م.
 -9من املعلوم دن الضريبة تفرت لتالقي مجلة مـن األهـدافو وحـىت حتـ الضـريبة هـلب األهـداف لبـد مـن
مراعــايف تلــك املبــادل والقواعــد الـ حتكــم التنهــيم الضـرييب والـ كــان مــن روادهــا آدم مسيــث ه م لفـ
()1
الشاري "ثرويف األمم"و وهلب القواعد هي "العدالة واليقن واملالءمة واإقتصاد"
وقد تبلورت األفكار ال قبلـت ه حتقيـ العدالـة الضـريبية ه الوقـت احلاضـر بقاعـدتن مهـا "عمـوم
الضريبة ومبدد امل اوايف".
 ويقصد بعموم الضريبة :مشول الضريبة للمقيمن ه جمتمع معن واللين يتمتعون قدمات الدولة سـواءًكانوا وطنين دو دحانب مقيمنو وكللك فرت الضريبة على كل مصادر الدخل وعلى الثروات.
 ويقصد مببدد امل اوايف :ولو ليس بشكل هنائي امل اوايف ه التضالية بن املمولن دي عدم دفـع األغنيـاءوالفقراء لنفس الن بة من دخوهلم بل جيب دن يوزع العبء الضرييب بن ب متفاوتة لكي مق العدالة
()2
الضريبية.
وهذا كــان املشــرع الليــيب قــد دخــل ه اإعتبــار هــلب املعــايري ففــرت الض ـريبة علــى كــل املقيمــن مــن
وطنين واحانب مقيمن وفرت ضرائب نوعية طالت كل الدخول املتالققة هل إء وميز بن دسعار الضرائب

 -1منصور ميالد يونسو مبادل املالية العامةو طرابلسو 2333مو
 -2عبداألمري مشس الدينو املرحع ال اب و .41

.331
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وفقـاً للمصــدر امل ــتمد منـ الــدخل وحعــل هــلب الضـرائب تصــاعدية ودقــر بعــر اإلعفــاءاتو هإ دنـ يكفــي
دخل املشرع مبا تقدم حىت ميكن وهف النهام بأن نهام من شأن حتقي العدالة الضريبية.
تشــري دســعار الضـرائب الـوارديف ه القــانون هىل دن املشــرع ميــز بــن الــدخل النــات عــن العمــل ومــا ه
حكم عن غـريب مـن انـواع الـدخول األخـرى بـأن وضـع حـدول دسـعار حديـة تقـل ه البدايـة عـن غريهـا مـن
مصــادر الــدخل اآلخــرى هإ ان ـ ضــي مــن ش ـرائح الــدخل هلــلا اجلــدول ووســع ه ش ـرائح هياكــل األســعار
با لن ــبة للنشــاطات األخــرىو ففــي ضـريبة مقابــل العمــل يصــل ســعر الشــرمة هىل ( )%02مبجــرد ان يتجــاوز
دخل املمول ( )3.611د سنوياً دي ( )211د .شـارياً ه حـن ان هـلب الن ـبة تفـرت علـى شـرمة اعلـى ه
الــدخل النــات مــن دربــاح الصــناعة واحلــرف ودخــل املاــن احلـريف وهــي ()01.111د .ســنوياً وهذ يقــول قائــل ان
دســعار الض ـرائب ترتفــع ه ن ـ تصــاعدي حــىت تصــل ه دربــاح التجــاريف هىل ( )%92وه دربــاح الصــناعة
واحلرف ودخل املان احلريف هىل ( )%91فـإن هـلب األسـعار جيـب عـدم النهـر هلياـا جمـرديف عـن شـرائح الـدخل
الـ يصـل هلياـا املمـول والـ هـي عاليـة حـداً باملقارنـة هىل دخـل مقابـل العمـل والـلي ه دغلـب األحيــان إ
ميكن دن يتجاوز سقف حمدد مبوحب القوانن.
 -9عــدم حديــة العقوبــات وعــدم كفايتاــاو فمــن املتخــل الـ ت خــل علــى التشـريع الضـرييب الليــيب والـ يــرى
املاتمــون بالض ـرائب دهنــا مــن دكثــر العوامــل ال ـ تشــجع املمــول علــى التاــرب دن العقوبــات املنصــو
علياا ه القانون تبـدو غـري رادعـةو و إ جتـد مـن يتـوىل تنفيـلها هذ تلعـب حديـة العقوبـة دوراً مامـاً ه
حتديــد موقــف املمــول جتــاب الضـريبةو فاــو يـوازن بــن النفــع العائــد مــن عــدم دفــع الضـريبة واملاــاطر الـ
يتعرت هلا هذا ما اكتشف دمربو فكلما كان اخلطر م كداً كلما اجت الفرد حنو اإللتزام بالضريبة وتفادي
العقاب والعكس هاليح.
وبالتا فإن تفقد تأثريها هذا كان ه مقدور املمول اإلفالت مناا دو دن اإلداريف الضريبية غـري حـاديف
ه تنفيلها( )1و وإ يتعل األمر هنا مبقدار العقوبة ونوعاا بقدر ما يتعل األمر جبدية تنفيلها.
ثان اً :تطويا اإلدارة الضايب ة ودعمَا:

تعترب مصلالة الضرائب هي األدايف التنفيلية للقوانن الضريبيةو وهذا كان هقرار مبدد العدالـة الضـريبية
يعتمــد بدايــة علــى مــدى مراعــايف املشــرع هلــلا املبــدد عنــد فرضـ للضـرائب وذلــك مــن خــالل مراعــايف الهــروف
املعيشــية ال ــائديف هإ دن األمــر إ يتوقــف عنــد حــد ســن هــلب التشـريعات وهمنــا العـربيف بتنفيــلها هذ ه مرحلــة

 -1دحيلت هلب القضايا هىل نيابة العجيالت الكليةو بتاريخ 2336/33/1م.
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التنفيل تهار م اول النهام الضرييب وح نات و ومن اهم وسائل مكافالة التارب من الضريبة ه ليبيا ترحع
تتمثل فيما يلي:
 -0رفع م توى األداء الوظيفي لدى اجلااز الضرييب:
يعد العنصر البشري راس اإداريف املدبر وساعدها املنفل فاإهتمام بـ يعـد مـن اإولويـات الـ جيـب
ان تولياا حاة اإداريف حىت تتمكن من القيام بدورها على دكمل وح و وذلك من خالل اإيت-:
د .ضــروريف تــوفر واعــداد الفاحصــن والفنيــن للضـرائب بــاملعى الفــين ذلــك دن مامــة موظــف الضـرائب إ
تنالصر ه تلقي اإلقرارات وحتصيل الضريبة من وقاع هلب اإلقرارات بل احملافهـة علـى حقـوق اخلزانـة
العامة ال دوكلت ه هلا الشأن هىل موظف الضرائبو ممـا يتطلـب منـ الكشـف عـن تلـك البيانـات
ال تهار ه إلقرارات املمـول وهـي دمـور إ ميكـن الكشـف عناـا مـن قبـل دي موظـف فلـيس كـل
موظف ه مصلالة الضرائب هـو فـاحص فـين .وقـد تلمـس الباحـث هـلا العيـب مـن خـالل ضـاامة
عدد امللفات املعروضة على الفاحصن ه املكاتب الضريبية.
ب .توفري األحواء املناسبة للعاملن باإلداريف الضريبية من الناحية املادية واملعنويـة والرتكيـز علـى العديـد مـن
مقومــات اإلدارات اجليــديف بــالرغم مــن طبيعــة عمــل هــلب اإلداريف و عــدم تعــرت املوظــف الض ـرييب هىل
املضايقات واملمارسات غري األخالقية من املمولن مع انعدام احلوافز املادية.
ج .ضروريف حصر اجملتمع الضرييب وضروريف التعاون بن هداريف الضرائب واجلاات العامةو هذ إ ميكن إلداريف
الضرائب دون م اعديف اجلاات العامة األخرى دن تكفل وحـدها محايـة حقـوق اخلزانـة العامـة وذلـك
لألسباب ال سب ذكرها لللك يلعاب على اجلاات اإلدارية ه ليبيا واملنوط سا ديضاً محايـة حقـوق
اخلزانة العامة عدم تعاوهنا مع مصلالة الضرائب وهلقاء عبء حتصيل الضرائب علـى اإلداريف الضـريبية
وحدها مما سبب ه تزايد حاإت التارب الضرييب ه ليبيا نتيجة ضعف م توى اإلداريف بوح عام.
 -5مراعايف األهول الضريبية والفنية من قبل اإلداريف الضريبية.
ان مراعــات اإهــول الفنيــة والض ـريبية مــن قبــل مصــلالة الض ـرائب مــن شــأهنا امل ــامهة ه احلــد مــن
التاـرب الضـرييب فاـي حجـة علــى هداريف الضـرائب ولي ـت هلـا وتعـد هــلب الوسـائل األخـرييف ه واقـع األمــر ه
ليبيا من دهم عيوب وم اول اإلداريفو وهلب األساليب هي:
د .عدم التغول ه التقدير اجلزاه:
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مـن األســباب الـ تــدفع بـاملمولن هىل التاــرب مبالغــة مــوظفي مصـلالة الضـرائب ه التقــدير اجلـزاه
دون دخــلهم ه اإعتبــار ه كثــري مــن األحيــان مــا يقدمـ املمــول مــن م ــتندات ووثــائ  )1( .مــع اآلخــل ه
اإعتبــار دن ه ــلا التقــدير اجل ـزاه قــد يق ــودب هلي ـ املمــول نف ـ ه بعــر األحي ــان بعــدم تقدمي ـ لإلق ـرارات
الضريبيةو دو تقدمياا غري شاملة لكـل املعلومـات اهلامـة عـن حقيقـة درباحـ و لـللك فمـن شـان مراعـات هـلا
اإمر ي اهم ه احلد من التارب.
ب .عدم التأخري ه الفالص والرب
يرحع التأخري هىل حمدودية الفاحصن الضريبن ونقص الكفاءات ه هلا اجملال وعدم توافر البيانات
الدقيقــة ال ـ متكــن مــن ســرعة هرــاز الفالــص وال ـرب ومــا يرتتــب علــى ذلــك مــن تــأخري ه الفالــص وال ـرب
ويقصد بـللك الفالـص الـلي جتريـ املصـلالة بعـد الـرب امل قـت ح ـب اإلقـرار املقـدم مـن املمـول هذ تأخـل
املصلالة مبا حاء ه اإلقرار متايداً للرب الناائي اللي يأيت بعد الفالص اللي جتري املصلالة من خالل ما
يتوافر لدياا من م تندات وما جتري من حتريات .ويعـد تـأخري الـرب ه ليبيـا ظـاهريف شـائعة هذ يتـأخر الـرب
الناــائي ه بعــر األحيــان هىل ســنوات متتاليــة فتكــون الض ـرائب قــد تراكمــت علــى املمــول ويصــبح التزام ـ
بالوفاء سا مرهقاً مما يدفع هىل التارب من دداء الضريبة امل تالقة علي و لللك جيـب اعـاديف النهـر ه ذلـك
للم امهة ه احلد من التارب.
و دخرياً و باإلضافة هىل ما تقدم فإن على موظفي اإلداريف الضريبية اهتمامام بإقامة عالقات مبناها
الثقـة بـن املمـول و اإلداريف الضـريبية و دداءهـم ملاـامام علــى حنـو يقـوم علـى تفاــم نف ـية املمـول وهح اسـ
بعبء وثقل الضريبة مما يفقد التواهل بن الطرفنو واعتبار املمول شريك اإداريف الضـريبية " الدحاحـة الـ
تبير ذهبا".
ثالثاً :وسائل تعود إلى الممول:

 -0رفع م توى الوعي الضرييب لدى املمولن:
يعد اجملتمع اللييب كمجتمـع مـدين بالصـوريف الـ هـو علياـا اآلن جمتمـع حـديث ن ـبياً إ سـيما فيمـا
يتعل ـ بإح اس ـ بواحب ـ الــوطين هذ دن ف ـرتات اإســتعمار واإحــتالل ال ـ مــر ســا هــلا اجملتمــع حالــت دون
تكوين ـ كمجتمــع متجــانس ومتواف ـ و هذ ظلــت الــبالد ف ـرتات طويلــة مق ــمة هىل وإيــات تــرزح حتــت وطــأيف
اإستعمار وظلت الضرائب مرتبطة ه دذهان دبناء الشعب مبعى ال طويف والغلبة والقار.
 -5ضروريف قيام دحازيف الدولة بدورها ه التوعية:
 -1دبوبكر النياومو الضريبة على الشركات واحملاسبة عليااو مرحع ساب و
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عل ـ ـ ــى ال ـ ـ ــرغم م ـ ـ ــن دن الق ـ ـ ـوانن الض ـ ـ ـريبية ختاط ـ ـ ــب كاف ـ ـ ــة ف ـ ـ ــات وش ـ ـ ـرائح اجملتم ـ ـ ــع هإ دهن ـ ـ ــا م ـ ـ ــن
دكثــر التشـريعات حاـالً مــن قبــل املـواطنن لصــعوبة فاماــا وهنطوائاــا علــى حوانــب حماســبية وحنائيــة ي ــتلزم
اإلملام سا قدر من الوعي والثقافةو وهو األمر اللي جيـب دن تتجشـم األحاـزيف اإلداريـة ه بالدنـا القيـام بـ و
هذ ينالصر دور مصلالة الضرائب ه قبول اإلقرارات و اإلخطارات وهحراء التقديرات دون دن تلبصر املمول
هىل دمهيـة الضـرائب ودمهيتـ كممـول ه العمليـة الضـريبيةو كمـا دن األحاـزيف األخـرى ه الدولـة جيـب دن تقــوم
ب ــدورها ه نش ــر ال ــوعي الضـ ـرييب م ــن خ ــالل وس ــائل اإلع ــالن دو ع ــن طريـ ـ هه ــدار دوري ــات دو نشـ ـرات
باخلصــو و كــل هــلب الهــروف تـ دي هىل خل ـ م ـواطن واعــي غــري متقــاعس ه جمــال الوفــاء حبقــوق اخلزانــة
العامــةو هذ الكثــري مــن املـواطنن إ يعلمــون ديــن تــلهب دمـواهلم الـ ت ــتقطع مــنام حـرباً دون اختيــار مــنام
وكثريون ممن يزالون دنشطة يعتمد دداء الضريبة عناا على مبادريف املمول.
ويعتــرب نقــص واخنفــات الــوعي الض ـرييب حب ـ مــن دبــرز العوامــل امل ديــة هىل التاــرب الض ـرييب ه ليبيــا
وقليلون هم اللين ينهرون هىل الضريبة كواحب وطين ودإلة على روح التضامن والتعاضد بـن دبنـاء اجملتمـع
ويشعرون بواحبام ه متويل اخلزانة العامة.

الــخـــــاتمــــــــة
يتضح حليا ه خامتة هلا البالث اللي تطرقت في ألسباب التارب الضرييب ووسائل مكافالت دن
مكافالــة هــلب الهــاهريف لــيس بــاألمر اهلــنو وذلــك نهـرا لألشــكال الـ يتاــلها والتقنيــات املتبعــة مــن طــرف
املكلفن باستعمال طرق خمتلفة ومتنوعة اإحتيالية لتاربو مما جيعل الرقابة اجلبائية عاحزيف وقاهـريف عـن اداء
ماامااو حملدودية الوسائل املادية والبشرية وخاهة الكفاءات العليا املتاصصة ه امليدان احملاسيب والقانوين.
وه هلا اإطار توهلت اىل عدد من التوهيات ميكن للدولة اللجوء الياـا وتتمثـل هـلب التوهـيات
فيما يلي-:
 –0نشر الوعي الضرييب وبث اإطم نان لدى ااملمولن بتطبي العدالة الضريبية دون حمابـايفو واتبـاع
سياســة يشــعر معاــا املمــول بــأن مــا يدفعـ ســيعود علــيام بــالنفعو حــىت يتال ــون بـواحبام ه امل ــامهة ه
متويل النفقات العامةو وذلك قل تواهل م تدم مع املمولن واعتبارهم شركاء ه تدبري الشأن الضرييب .
 -5دع ــم اإداريف الض ـريبية وحعلا ــا ق ــادريف عل ــى القي ــام مبااما ــا عل ــى دح ــن وح ـ و وتعزي ــز خمتل ــف
دشكال الرقابة علياا.
 -9قروئيــة و وضــوح وهحكــام النصــو التشـريعية الضـريبيةو مبــا إ يــدع جمــاإ للثغـراتو و الــنص علــى
حتصن الدين الضرييب "هراحة" من التقادم.
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 -9اإعتمــاد علــى احبــارب ميدانيــة معمقــة تعتمــد علــى تقنيــات علــم الــنفس اإحتمــاعي للض ـريبية ه
حتلي ــل اراء املكلف ــن وردود فعلا ــمو م ــن دح ــل استكش ــاف األس ــباب العميق ــة للنف ــور الضـ ـرييبو مث
اإعتماد على نتائ هـلب األحبـارب ه تطـوير النهـام الضـرييبو الـلي جيـب دن يأخـل بعـن اإعتبـار
مجيع العوامل ال ت ثر ه سريب وراح مبا فياا شاص املكلف.
فالض ـريبة العادلــة حتتــاج اىل اداريف ناحعــةو ذلــك دن الدولــة هــي الكفيلــة بــإلزام اجلميــع علــى اح ـرتام
قانوهناو سواء تعل األمر باملمولن دو باألحازيف ال تطب القانون الضرييب.

الـــــمــراجــــع
 - 0امحد فتالي سرور :اجلرائم الضريبيةو دار الناضة العربيةو القاهريفو 0331م.
 –5دمحــد مــاهر عبــد احلميــد :التاــرب ه القــانون املصــريو دراســة مقارنــةو اطروحــة دكتــورابو كليــة
احلقوقو 0321م.
 - 9مجال فوزي مشس :ظاهريف التارب الضرييبو اطروحة دكتورابو حامعة عن مشسو 0325م.
 –9خالد الشاوي :نهرية الضريبة ه التشريع الضرييب اللييبو منشورات حامعة بنغازيو 0326م.
 – 2سوزي عد ناشد :ظاهريف التارب الضرييب الدو واثارها على اقتصاديات الدول الناميةو دار
املطبوعات اجلامعيةو القاهريفو 0333م.
 – 6عبداإمري مشس الدين :الضرائب وتطبيقاملا العمليةو دار الكتب القانونيةو القاهريفو 0339م.
 – 7عاطف هدقي :مبادل املالية العامة :دار الناضة العربيةو القاهريفو 0371م.
 – 2جمدي حممد علي :حرمية التارب الضرييبو اطروحة دكتورابو حامعة القاهريفو 0335م.
 – 3حممـ ــد ح ـ ــن املره ـ ــفاوي :التج ـ ــرم ه التش ـ ـريعات الض ـ ـريبيةو دار املع ـ ــارفو الطبع ـ ــة األوىلو
0339م.
 – 01حممد حلمي مراد :مالية الدولةو املطبعة احلديثةو القاهريفو الطبعة األوىلو 0323م.
 – 00اجلريديف الرمسية :العدد 9و ال نة العاشريفو 5101م.

النظوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا ال وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووانون للع ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود اإل ار

273

النظام القانوني للعقد اإلداري
" دراسة تحل ل ة "
إعـــداد دكتـــور :العارف صاحل عبد الدائم
جــامعة طرابـلس -كلية القــانون
قسم القــانون العـام
مقدمة
مكم التنهيم اإلداري و وسائل قانونية توضح امل ار الشـرعي للعمليـة اإلداريـة و ومـن بـن تلـك
الوسائل العقد اإلداري ذو الطبيعة اخلاهة املغايريف للعقود املدنية والتجارية وف ما تتمتع ب حاة اإلداريف من
امتيازات مقابل الطرف املتعاقد معاا .
وعلــي هــلا األســاس تتنــاول هــلب الورقــة تبيــان النهــام القــانوين للعقــد اإدارى مــن حيــث مفاوم ـ
وطابعـ املميـز وفـ مــا اسـتقر عليـ القضــاء اإداري و وسـن املشـرع ه القـوانن الـ حتكـم الوظيفـة العامــة و
وهوإ ا حتديد العقود اإلدارية ه مبالثن مها:
المبحث األول  :المفَوم والطابع المم ز للعقد اإلداري.

المبحث الثاني :تحديد العقود اإلدارية في القانون والقضاء.

المبحث األول
المفهوم والطابع المميز للعقد اإلداري
سيتم التعرت ه هلا املبالث ا مفاوم العقد اإلداريو والطابع املميز للعقد اإلداري عن غريب من
العقود األخرىو وذلك سنوضال ه املطلبن التالين :
المطلب األول -مفَوم العقد اإلداري :
لقد اختلفت القضاء وا لفق ه وضع تعريف حمدد للعقود اإلداريةو وبالتـا فقـد اختلفـت دفكـارهم
وتباينت دراؤهم ه هل اخلصو .
وقد حاول القضاء اإلداري ه فرن ا و ومصرو وليبيا ح ـم هـلا اخلـالف بتالديـد املبـادل الرئي ـية
للعقود اإلداريةو وعلي سأقوم بتعريف العقد اإلداري فقااًو وقضاً مث التطرق ا تعريف العقـد اإلداري وفقـاً
لالئالة العقود اإلدارية النافليف ل نة 5112م.
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وقضاء:
تعايف العقد اإلداري فقَاً
ً

العقـد ه اللغـة العربيــة :الـرب والتوثيـ ماديـاً كـان دم معنويـاً فيقــال عقـد احلبـل دي ربـ بـن طرفيـ و
ويقال عقد العزم دي دلزم نف بأمر م تقبلو ويقول القرطيب "العقود الربوط" واحدها عقد يقال عقـدت
العاد واحلبلو وعقد الع ل فاو ي تعمل ه املعاين واألح ام(.)1
" العقد نقير احلل و عقدب يعقدب عقداً و والعقود ال يعقدها بعضام على بعر على ما يوحب
الدين(. ) 2
()3
وه استعمال القرآن العقد هو العاد ومجع العقود قال تعا (( يأياا اللين امنوا افو بالعقود)).
وتعين التوثي والتأكيد ( )4وقال تعـا  ولكل جعلنا موالي مميا تياا الواليدان واالقابيون واليذين

عقدت إيمانكم 

()5

َكيين يي َؤ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اخ ي ُذ ُكم بِ َم يا َع َّقييدتُ ُم
ويقــول اهلل تبــار وتعــاىلَ  :ال يُي َؤاخ ي ُذ ُك ُم اللَّييهُ بِيياللَّغ ِو فييي أَي َمييان ُكم َول ُ
األَي َما َن)6(دي وثقتموها بالقصد والنية.
ويقول القرطيب ه تف ري هلب اآلية (والعقد على ضربن ح ي كعقد احلبلو وحكمي كعقد البيـعو
ه اليمن املنعقديف منفعلة من العقدو وهي عقد القلب ه امل تقبل دإ يفعل ففعل)(.)7
وبعد هلا العرت املوحز للتعريف اللغوي للعقد سأتعرت اىل تعريف فقااً وقضاءً.
ويعرف العقد بصفة عامة بأن تواف هرادتن على هحدارب آثر يرتب القانون(.)8
والعقد ه اهطالح الفق القانوين " تواف اإراديف بن شاصن او اكثر على انشاء التزامات معينـة
()9
فيما بينام "
 -1اجلامع ألحكام القرآن للقرطيبو اجمللد الثالثو اجلزء ال ادسو .1
 - 2ابـن منهـور و ديب الفضـل مجــال الـدين و ل ـان العـرب و بــريوت  :دار هـادر و الطبعـة اإو و ب .د سـنة النشــر و ج  1و
. 217-216
 - 3سوريف املائديف  :اإية (.)3
 - 4راحــع معجــم الفــاظ القــرآن الكــرم و جممــع اللغــة العربيــة اإداريف العامــة للمعجمــات ودحيــاء الثـرات و مجاوريــة مصــر و اهلي ــة
العامة لش ون املطابع املريية و حزء ( )2و  3113و . 776
 - 5سوريف الن اء  :اإية (. )11
 -6سوريف البقريفو اآلية.11:
 -7اجلامع ألحكام القرآن للقرطيبو املرحع ال اب و .311
 -8د .علي خطار شطناويو الوحيز ه القانون اإلداريو دار وائل للطباعة والنشرو ط3و 2331و .17
 - 9عبد الواحد كرم و معجم مصطلالات الشريعة والقانون (عريب و فرن ي و ارليزي ) ط 3و 3111و . 217
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والعقـد اإداري " عقــد يـربم بــن حاتـن هدارتــن فـرد دو شــركة و يتعلـ بتنهــيم دو ت ـري مرفـ عــام و
ويتضمن شروطاً دستثنائية غري مألوفة ه عقود القانون اخلا ( كال اإداريف ه تعديل العقد دو اهنائ قبل
()1
بلوغ احل دو فرت غرامات تاخريية على املتعاقد اإخر )
والعقد اإلداري يتف مع العقد املدين ه دركان و وهو إ خيلو عن كون تطاب هراديف الطرفن املتمثلة
ه اإجياب والقبول بيناما الدولة او هحـدى اجلاـات اإلداريـة دو الوحـدات اإلداريـة املنهمـة بقواعـد القـانون
()2
العام واخلاضعة ل .
 .1دن يكــون توافـ هرادتــن بإجيــاب وقبــول إلنشــاء التزامــات تعاقديــة تقــوم علــى الرتاضــي بــن طـرفن
دحدمها هو الدولة دو دحد األشاا اإلدارية
 .2ويتميز بأن اإلداريف تعمل ه هبراماا بوهفاا سلطة عامـة تتمتـع حبقـوق وامتيـازات إ يتمتـع مبثلاـا
املتعاقد معاا وذلك بقصد حتقي نفع عام دو مصلالة مرف من املراف العامة.
ولقد عرفت احملكمة اإلدارية العليا ه مصر العقد اإلداري بأن ( العقد اللي يربم شـاص معنـوي
مـن دشــاا القــانون العــامو بقصـد هداريف مرفـ عــام دو مبناســبة ت ـيريبو وهن تهاــر نيتـ ه األخــل بأســلوب
القانون العامو وذلك بتضمن العقد شرطاً دو شروطاً غري مألوفة ه عقود القانون اخلا )(.)3
وسلا فإن العقد يعترب هدارياً هذا كان دحد طرفي شاصاً معنوياً عاماًو ومتصالً مبرف عامو ومتضمناً
شروطاً غري مألوفة ه نطاق القانون اخلا و فـإذا تضـمن دي عقـد هـلب الشـروط الثالثـة جمتمعـ كـان العقـد
هدارياً حب ب تعريف احملكمة اإلدارية العليا ه مصر(.)4
وقد ديد حانب كبري من الفقااء ه مصر هلا اإلجتاب ومنام الدكتور سليمان الطماوي اللي عرف
العقد اإلداري بأن (ذلك اللي يربم شاص معنوي عام بقصد ت يري مرف عام دو تنهيم وتهار في نية

 - 1عبد الواحد كرم و املرحع ال اب و .211
3113
 - 2راحع جمموعة املبادل ه عشر سنوات و ج 2و
 -3احلكــم الصــادر مــن احملكمــة اإلداريــة العليــا ه 3167/32/13و القضــية رقــم ( )176ل ــنة 33قو جمموعــة املبــادل القانونيــة الـ
قررملا احملكمة اإلدارية العليا ه العقود اإلدارية ه مخ ة عشر عاماً.
31
 -4د .مازن ليلو راضيو العقود اإلدارية ه القانون اللييب واملعارفو دار املطبوعات اجلامعيةو 2332مو
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اإلداريف ه األخل بأحكام القانون العام و دن يتضمن العقد شروطا استثنائية وغري مألوفة ه القانون اخلا
دو دن خيول املتعاقد مع اإلداريف اإشرتا مباشر ه ت يري املرف العام)(.)1
وقــد ســار امل تشــار مســري هــادق علــى نفــس الــنا و خيتلــف تعريفـ للعقــود اإلداريــة عــن الــدكتور
الطمــاوي حيــث عــرف العقــد اإلداري بأنـ (العقــد الــلي يربمـ شــاص معنــوي مــن دشــاا القــانون العــام
بقصــد هداريف مرف ـ عــام ومبناســبة ت ــيريب ودن تهاــر نيت ـ ه األخــل بأســلوب القــانون العــامو وذلــك بتضــمن
العقد شرطاً دو شروطاً غري مألوفة ه عقود القانون اخلا )(.)2
كما عرفـ الـدكتور حممـود حلمـيو بأنـ (ذلك الـلي يربمـ شـاص معنـوي عـام بقصـد ت ـيري مرفـ
عام دو تنهيم و وتهار في نية حاة اإلداريف ه األخل بأحكام القانون العام)(.)3
ولقــد عرفــت احملكمــة الدســتورية العليــا ه مصــر العقــد اإلداري بأنـ (هــو الــلي يكــون دحــد طرفي ـ
شاص ـاً معنوي ـاً عام ـاًو يتعاقــد بوهــفة ســلطة عامــة ودن يتصــل العقــد بنشــاط مرف ـ عــام بقصــد ت ــيريب دو
تنهيم ودن يت م بالطابع املمتد للعقود اإلدارية وهو انتااج دسلوب القانون العام)(.)4
وتبن ــت احملكم ــة العلي ــا الليبي ــة ه العدي ــد م ــن دحكاما ــا اإجت ــاب ذات ـ فقض ــت ه حكما ــا الص ــادر
 0371/16/51م(ومن حيث دن يتبن من اإطالع على العقدين موضـوع التـداعي ههنمـا يتصـالن مبرفـ عـام
هــو مرف ـ احل ـ ويا ــدفان هىل حتقي ـ مصــلالة عام ــة هــي متك ــن احلج ـاج اللبيــن ال ـراغبن ه دداء الفريض ــة
املقدسة على دكمل وحـ ودمتـ  ...وههنمـا قـد تضـمنا شـروطاً غـري مألوفـة ه العقـود اخلاهـة املماثلـة ...ومـن
حيث دن على مقتضى ما تقدم يكون العقدان امللكوران قد ات ما بالطابع املميز للعقود اإلدارية من حيث
اتصاهلما مبرف عام ودخلمها بأسلوب القانون العام فيما تضمنا من شروط استثنائية ومن مث يكونان عقدين
هدارين)(.)5
وما يفام من ذلك هو دن القضاء اللييب اقتفى دثر نهريب املصـري و خيتلـف عنـ و هذ اشـرتط تـوافر
ثالثة شروط لكي يكون العقد هدارياًو وهي دن تكون اإلداريف دحد دطراف العقدو ودن يتعل موضوعة مبرفـ
عام ودن يتضمن شروطاً استثنائية غري مألوفة ه عقود القانون اخلا .
 -1د .سليمان حممد الطماويو األسس العامة للعقود اإلداريةو دراسة مقارنةو دار الفكـر العـريبو الطبعـة اخلام ـةو سـنة 3113و
.11
 -2امل تشار مسري هادقو العقد اإلداري ه مبادل اإلدارية العلياو مطابعة اهلي ة املصرية العامة للكتابو سنة 3113و .1
 -3د .حممود حلميو القضاء اإلداريو دار الفكر العريبو ط3و سنة 3174و .241
 -4د .ح ام عبدال ميع هاشم :اجلزاءات املالية ه العقود اإلداريةو الناشرو دار الناضة العربية القاهريفو سنة2332و .33
 -5طعن هداري رقم 37/4قو جملة احملكمة العلياو ال نة الثامنةو العدد األولو (.)17
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وكما دشرنا هىل آراء بعر الفق املصريو فإنـ يتوحـب علينـا دن نتطـرق هىل آراء الفقـ الليـيب القليلـة
ومناــا ردي الــدكتور حممــد عبــداهلل احل ـراري الــلي يقــول (غــري دن النهــام اإلداري الليــيب ونه ـراً لتــأثرب الشــديد
بالقضــاء الفرن ــي واملصــري قــد جلــأ ه كثــري مــن األحيــان هىل تبــين اجتاهاملمــا ه جمــال حتديــد العقــد اإلداري
داخل نطاق العقود الثالثةو الـ نـص علياـا املشـرعو ففـي فرن ـا ومصـر يتمتـع القضـاء اإلداري باختصـا
عــام وشــامل لكافــة العقــود اإلداريــةو وبالتــا اضــطر القضـاء اإلداري هىل البالــث عــن معــايري معينــة لتالديــد
العقود اإلدارية ال ختتص سا.)1()...
ومــن خــالل مــا تقــدم فــإن العقــد اإلداري هــو " عقــد تربم ـ الدولــة دو دحــد األشــاا اإعتباريــة
العامة من حاات ووحدات هدارية بقصد ت يري مرف عامو وتهار في نية اإلداريف ه األخل بأحكام القانون
العام".
هن العقـد اإلداري هــو "العقــد الــلي يربمـ شــاص معنـوي مــن دشــاا القــانون العــام بقصــد هداريف
مرف عام دو مبناسبة ت يريب وان تهار نيت ه األخل بأسلوب القانون العام وذلك بتضمن العقد شـرطاً دو
شروطاً غري مألوفة ه عقود القانون اخلا "(.)2
دنـ جيــوز هبـرام عقــود بــن هحــدى اجلاــات اإلداريــة واإلفـراد العــادين دون دن تعتــرب عقــوداً هداريــة بــل
تبقــى عقــوداً ختضــع للقــانون اخلــا باعتبارهــا عقــود مدنيــة تتعامــل فياــا اإداريف وكأهنــا شــاص طبيعــي و
فتاضع ألحكام القانون اخلا (.)3
وعلى هلا اإساس ليس كل عقد تربم اإلداريف بقصد هداريف مرف عام دو ت يريب يصـبح عقـداً هداريـاً
ما تهار نية حاة اإلداريف واضالة من تطبي القانون العام علي .
المطلب الثاني -الطابع المم ز للعقد اإلداري:

هن املعيار املميز للعقود اإلدارية عما عداها من عقود اإلفراد وعقود القـانون اخل ــا (العقـد املـدين)
وال تربماا اإلدا ريف ليس هو هفة املتعاقد بـل موضـوع العقـد نف ـ مـىت اتصـل بـاملرف العـام علـى ديـة هـوريف
من الصور سواء دكانت مـن حيـث تنهـيم املرفـ العـام دو اسـتقالل دو ت ـيريب دو املعاونـة وامل ـامهة ه ذلـك

 -1د .حممــد عبــداهلل احلـراري :الرقابــة علــى دعمــال اإلداريفو املركــز القــومي للبالــورب والدراســات العلميــةو طـرابلسو ليبيــاو الطبعــة
الثالثة 3111و ( .)311
 -2طعن غداري رقم  176ل نة 33ق و بتاريخ  3167/ 32/13و احملكمة اإدارية العليا املصرية و جمموعة املبادل ه مخ ة عشـر
عاماً ج  2و .3113
 - 3راحع د  .نصر الدين مصباح القاضي و دهول القانون اإداري و القاهريف و دار الفكر العريب و ط 2و 2336م و .174
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دو استادام املرف ذات عن طري العقد مشرتكاً ه ذلك وعلى درحـة مت ـاوية مـع الشـروط اإسـتثنائية غـري
املألوفة املضمنة ه العقد.
والواضــح ممــا تقــدم دن وحــود حاــة اإلداريف كطــرف ه العقــد شــرط إزم إعتبــارب مــن العقــود اإلداريــة
ويشرتط كللك دن يكون ملالوظاً ه العقد سلطة اإلداريف ه اإلشراف على تنفيلب ومراقبة كيفية سريب مباهلا
من سلطة عامة بوهفاا املايمنة على املرف العام.
فالعقد يعترب هدارياً هذا كان دحد طرفي شاصاً معنوياً عاماً ومتصالً بنشاط مبرف عام وملالوظاً في
سلطة اإلداريف ه اإلشراف على تنفيلب ومراقبة كيفية سرييف مباهلا من سلطة عامة ومتضمناً شروطاً غري مألوفة
ه نطاق القانون اخلا فإذا تضمن عقد هلب الشروط جمتمعـ كـان عقـد هداريـاً خيـتص بـ القضـاء اإداري
حب ب وإيت .
وعلــى هــلا اإســاس فــان ذاتيــة العقــد اإداري الــلي خيضــع لرقابــة القضــاء اإداري و ويكييــف كونـ
عقداً هدارياً يتصف باإيت :
 .0كــون الشــاص املعنــوي العــام يعتمــد ه هبرامـ وتنفيــلب علــى دســاليب القــانون العــام ووســائل دمــا
بتضمين شروطاً استثنائية غري مألوفة ه عقود القانون اخلا سواء كانت هـلب الشـروط هراديف ه
ذات العقد دو مقرريف مبقتضى القوانن واللوائح.
 .5دو مبنح املتعاقد مع اإلداريف في حقوقاً إ مقابل هلا ه رواب القانون اخلا ب بب كون إ يعمل
ملصــلالة فرديــة بــل يعــاون ال ــلطة اإلداريــة ويشــرت معاــا ه هداريف املرفـ العــام وت ــيريب واســتغالل
حتقيقاً للنفع العام.
 .9فبينمــا مصــاحل الطـرفن ه العقــد املــدين مت ــاوية ومتوازنــة هإ دن كفــىت املتعاقــدين غــري متكاف ــة ه
العقد اإلداري(( )1تغلبياً) على املصلالة الفردية مما جيعل لإلداريف ه هلا األخري سلطة مراقبة تنفيل
شــروط العقــد وتوحي ـ دعمــال التنفيــل واختبــار طريقــة وح ـ تعــديل شــروط املتعلقــة ب ــري املرف ـ
وتنهيم واخلدمة ال ي ديااو وح توقيع حزاءات على املتعاقد وحـ ف ـخ العقـد وههنائـ بـإحراء
هداري دون رضاء هلا املتعاقد ههناءً مبت ر دون تدخل القضاء.

 -1ت كد احملكمة العليا الليبيـة مبـدد عـدم تكـاف مصـلالة املتعاقـد مـع اإلداريف و حيـث تعلـو املصـلالة العامـة علـي املتعاقـد معاـا و
راحع الطعن اإلداري رقـم  21 /31قضـائية و جملـة احملكمـة العليـا الليبيـة و ال ـنة والعـدد –  34/1تـاريخ الطعـن 3171/2/36م و
. 11
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 .9هن العقد اإلداري تتبـع ه هبرامـ دسـاليب معينـة كاملناقصـة واملزايـديف العامـة دو املمارسـة وخيضـع ه
ذلك إلحراءات وقواعد مرسوم من حيث واإختصا وشرط الكتابة في ال تتال عاديف هوريف
دفرت شروط ملزم هذا دبرم بناء علـى مناقصـة دو مزيـداب عامـة دو تـتم مبمارسـة حـاوزت قيمتاـا قـدراً
معيناً
 .2العقــود اإلداريــة تتميــز عــن العقــود املدنيــة بطــابع خــا مناطــة احتياحــات املرفـ الــلي ي ــتادف
العقد اإلداري ت يريب دو سد حاحت وتغليب وح املصلالة العامة على املصلالة الفردية اخلاهة.
 .6هن ش ــروط العق ــد املوض ــوعية وه ــو دس ــتور العق ــود اإلداري ــة يعط ــى حا ــة اإلداريف س ــلطة اإلشـ ـراف
والتوحي والرقابة على تنفيل العقد وسلطة توقيع اجلزاءات على املتعاقد معاا هذا دخل بالتزامات مث
سلطة تغيري شروط العقد باإلضافة واحللف وهلا سلطة تعديل العقـد مـن حانباـا وحـدهاو بـل هن
هلــا ح ـ ف ــخ العقــد وههنائ ـ بــإحراء هداري دون رضــاء املتعاقــد معاــا ههنــاء مب ـرتاً ودون تــدخل
القضــاءو وتتمت ــع اإلداريف س ــلب احلق ــوق وال ــلطات ح ــىت ول ــو ي ــنص علياــا العق ــد ألهن ــا تتعل ـ
بالنهـ ــام العـ ــامو ودون دن مـ ــت علياـ ــا بقاعـ ــديف ق ـ ـويف العقـ ــد امللـ ــزم دو القاعـ ــديف دن العقـ ــد ش ـ ـريعة
املتعاقدين.
فالغايــة واهلــدف مــن التمييــز بــن العقــد اإلداري والعقــد املــدين ه ـي رعايــة املصــلالة العامــة وضــمان
ح ن سري املراف العامة بانتهام واطراد.
بناءً على ما سب متيزت العقود اإلدارية تتميز عن العقـود املدنيـة بطـابع خـا و دساسـ احتياحـات
املرف العام اللي ي تادف العقد ت يريبو وتغليـب وحـ املصـلالة العامـة علـى املصـلالة اخلاهـةو فـإن ذلـك
استتبع خضوعاا جملموعة من القواعد القانونية املتميزيف عن القواعد القانونية ال حتكم العقود املدنية.
ومع دن التنهيم القضائي اللييب قد اعتن مبدد وحديف القضاء إزدواح و هإ دن دخل بفكريف الدوائر
املتاصصــة ه حمــاكم التنهــيم القضــائي الواحــدو كمــا هــو الشــأن بالن ــبة لــدوائر القضــاء اإلداري مبالــاكم
اإست ناف املدنيةو املاصصة لنهر بعر املنازعات اإلداريةو من بيناا تلك العقود املتعلقة بعدد من العقود
اإلدارية.
وق ــد ورد ال ــنص عل ــى العق ــود اإلداري ــة بق ــانون احملكم ــة العلي ــا الص ــادر بت ــاريخ 0329/00/01مو مث
القانون رقم ( )22ل نة 0370م بشأن القضاء اإلداريو وبعد ذلك تناولت لوائح العقود اإلدارية ال هدرت
منــل عــام 0321م و وق ـرار اللجنــة الشــعبية العامــة ســابقاً رقــم  269ل ــنة 0972و.ر 5117م بإهــدار إئالــة
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العقود اإدارية بالقرار رقم  356ل نة 5117م ( ) 1كما دن القضاء تكفل بالبالث ه الطبيعة القانونية للعقد
وف معايري حمدديف سلفاً هذا ما توفرت يكون العقد هدارياً.

المبحث الثاني
تحديد العقود اإلدارية في القانون والقضاء
سـيتم التعــرت ه هـلا املبالــث هىل حتديــد العقـود اإلداريــة الـ يضــفي علياــا املشـرع الصــفة اإلداريــة
وهي عقود هدارية بنص القانون وعقود هدارية بتالديد القضاء وهلا ما سنوضال ه املطلبن التالين :
المطلب األول -العقود اإلدارية بنص القانون :

العقود اإلدارية بنص القانون هي العقود الـ يضـفي علياـا املشـرع الصـفة اإلداريـةو ويـنص القـانون
على اختصا القضاء اإلداري بـالنهر ه املنازعـات الناشـ ة عناـا(.)2ووسـيلت ه ذلـك فضـالً عـن الوهـف
الصـريح هلــا بأهنــا هداريـةو دن يقــر اختصــا القضــاء اإلداري بـالنهر فيمــا تثــريب مـن منازعــاتو ويطلـ علياــا
عقود هدارية بنص القانون(.)3
وقد ظار هلا التالديد عندما دضفى نص املشرع الفرن ي ألول مريف ه بداية عاد الثـوريف الفرن ـية
على بعر العقود وهف هداريةو ونص علـى اختصـا جملـس الدولـة فيمـا تثـريب تلـك العقـود مـن منازعـات
ومــن ذلــك قــانون( ) 52بليفــور لل ــنة الثامنــة الــلي حعــل مــن اختصــا جمــالس اإلقلــيم النهــر ه املنازعــات
املتعلقة بعقود األشغال العامةو وعقود بن امال الدولة(.)4
دما ه ليبيـا فقـد مـر الـنص علـى العقـود اإلداريـة مبـرحلتن مهـا :املرحلـة ال ـابقة علـى هـدور القـانون
رقم ( )22ل نة 0370م بشأن القضاء اإلداريو واملرحلة الثانية بعد هدور هلا القانون.

 - 1إئالة العقود اإدارية رقم ( )161ل نة 2337م وتعديل الالئالة بالقرار رقم ( )126ل نة 2337م  .دولة ليبيا  :وزاريف العدلو
هدر ه  31 :شوال املواف  3171/33/13و.ر  2337م و عدد خا و . 2331
 -2د .ارحــيم ســليمان الكبي ــيو مبــادل ه القــانون اإلداري الليــيبو حماض ـرات لطلبــة كليــة القــانون باجلامعــات الليبيــةو 2336و
.362
 -3د .عمر حلميو معيار متييز العقد اإلداريو القاهريفو دار الناضة العربيةو(بوت)و .27
 -4د .سـليمان الطمــاويو األســس العامــة للعقــود اإلداريــةو دراســة مقارنــةو القــاهريفو دار الفكــر العــريبو الطبعــة اخلام ــةو 2331و
.17

النظوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا ال وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووانون للع ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود اإل ار
أوالً -الماحلة السابقة لصدور القانون رقم  88لسنة 1971م :

282

ه هلب املرحلة كانت احملكمة العليا تقوم بوظيفة حمكمة القضاء اإلداريو باإلضافة هىل اختصاهاا
كمالكمة نقر ه غري املواد اإلداريةو وذلك ح ب قانون هنشائاا الصادر بتاريخ 0329/00/01م واللي
نــص ه املــاديف( ) 59علــى دن (تفصــل حمكمــة القضــاء اإلداري ه املنازعــات اخلاهــة بعقــود اإمتيــاز وعقــود
اإلتزامو وعقود األشغال العامةو وعقود التوريـدو الـ تنشـأ بـن احلكومـة والطـرف اآلخـر مـن العقـدو هإ هذا
نص العقد دو القانون على خالف ذلك).
وعقد اإلتزامو كما عرفت املاديف ( )677من القـانون املـدين الليـيبو (هـو عقـد الغـرت منـ هداريف مرفـ
عام ذي هفة اقتصادية بن شاص من دشاا القانون العامو وفرد دو شركة يعاد غلياا باستغالل املرف
فرتيف معينة من الزمن).
دما عقد األشغال العامةو فقـد عرفتـ احملكمـة العليـا ه حكماـا الصـادر بتـاريخ 0329/0/56م بأنـ
(عقد مقاولة بن شاص من دشاا القانون العام وفرد دو شركة مبقتضاب يتعاد املقاول بالقيام بعمل من
دعمال البناءو دو الرتميمو دو الصيانة ه عقارو حل اب هلا الشاص املعنوي العامو وحتقيقاً ملصلالة عامةو
مقابل مثن مددب العقد)(.)1
وعقــد التوريــد هــو (عقــد بــن شــاص معنــوي مــن دشــاا القــانون العــامو وفــرد دو شــركة مبقتضــاب
يتعاد املورد بتوريد مواد دو منقوإت معينةو إزمة ملشروع ذي نفع عامو لقاء مثن مدد ه العقد)(.)2
وســلا الــنصو حعــل املشــرع الليــيب اختصــا النهــر ه املنازعــات ال ـ تنشــأ حــول العقــود اإلداريــة
الثالثــة املــلكوريفو معقــوداً للمالكمــة العليــاو باعتبارهــا حمكمــة القضــاء اإلداريو وذلــك هذا خــال العقــد مــن
الــنص علــى اجلاــة الـ تــوىل ح ــم املنازعــات عنـ و دو يــنص القــانون علــى حتديــد حاــة معينــة لــللك غــري
احملكمة العلياو حيث جيوز ألطراف العقد خمالفة هـلا اإختصـا بـالنص علـى اختيـار حاـة دخـرىو للنهـر
ه النزاع بدإً عن احملكمة العليا.
وبــللك يكــون املشــرع الليــيبو قــد درســى قاعــديف مكملــة بالن ــبة إختصــا دائـريف القضــاء اإلداري
باحملكمـة العليـا ه جمــال املنازعـات الناشـ ة عــن العقـود اإلداريـة احملــدديف باملـاديف( )59مـن قــانون احملكمـة العليــا
ل نة .)3(0329متأثراً ه ذلك على ما يبدو بقانون جملس الدولة املصري رقم( )3ل نة 0393م.

.16

 -1طعن هداري 3111/3/26و 21/24قو م.م.عو س31و ع4و
 -2حكم حمكمة القضاء اإلداريو 3112/32/2و 4/621ق.
 -3د .خالد عبدالعزيز عرمو القانون اإلداري اللييبو منشورات اجلامعة الليبيةو ج2و 3173و

.116
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وقــد توســعت احملكمــة العليــا ه مفاــوم عقــد التوريــدو حيــث اعتــربت دن عقــد النقــل البالــري هــو
هـنف منـ و وذلـك ه حكماــا الصــادر ه 0370/6/51م بصـدد عقــدي نقــل دبرمتاـا وزاريف العمــل والشـ ون
اإحتماعيــةو لنقــل احلجــاج الليبيــن حب ـراً هىل األراضــي املقدســةو ألداء فريضــة احل ـ و هذ قالــت (هن العقــدين
ســالفي الــلكرو يتصــالن مبرف ـ عــامو هــو مرف ـ احل ـ و وياــدفان هىل حتقي ـ مصــلالة عامــة متكــن احلجــاج
الراغ بن ه احل من دداء هلب الفريضة املقدسة على دكمل وح و وذلك بتاي ة مجيع ال بل ال تكفل هلـم
ذلــك ه ي ــر وســاولة ودمــانو وتكفــل ال ــار علــى راحــتام وســالمتام ه الــلهاب واإليــابو ودهنمــا قــد
تضمنا شروطاًو غري مألوفة ه العقود اخلاهة املماثلةو وحيـث هن هـلين العقـدين يكونـان مبقتضـى مـا تقـدم
قـد ات ــما بالطــابع املميـز للعقــود اإلداريــةو مــن حيـث اتصــاهلما مبرفـ عــام واخـلمها بأســلوب القــانون العــامو
فيما تضمناب من شروط استثنائية غري مألوفة ه القانون اخلا و فإهنما يكونان عقدين هدارينو ومـن حاـة
اخرىو فإن عقود النقل اإلداريةو تعترب ه نهر الفق والقضاء نوعاً من عقود التوريد وذلك إتفـاق النـوعن
ه مجيع األحكام باستثناء موضع كل مناما)(.)1
ومـن هنــا تكــون احملكمــة العليـا -بوهــفاا حمكمــة قضــاء هداري -هـي املاتصــة بنهــر هــلب الــدعوى
املتعلقـة بالعقــدين ال ــابقنو رغـم الــنص علــى اختصـا القضــاء املــدين بـللكو وهكــلا اســتطاعت احملكمــة
العليــا فــرت رقابتاــا علــى العقــود اإلداريــةو و يكــن ممكنـاً دن تنعقــد هلــا هــلب الرقابــةو لــو كانــت قــد التزمــت
حبرفية النص(.)2
ثان اً -الماحلة الالحقة لصدور القانون رقم  88لسنة 1971م :
كانـت دائـريف القضــاء اإلداري باحملكمـة العليـا هــي قـات دولو وآخـر درحــة ه هـلب امل ـائلو وذلــك
طيلــة الفـرتيف الواقعــة مــن دوائــل 0329م وحــىت اخــر 0370مو دي هىل حــن هــدور قــانون القضــاء اإلداري رقــم
( )22بتــاريخ 0370/01/90م والــلي آلــت مبوحب ـ اختصاهــات دائ ـريف القضــاء اإلداري باحملكمــة العليــا هىل
دوائر القضاء اإلداريو ال نص هلا القانون على هنشائاا مبالاكم اإست ناف املدنية.

 -1طعن هداري 3173/6/23و 37/4و م.م.عو س1و ع3و .12
 -2د .ه ــبيح م ــكوينو مب ــادل الق ــانون اإلداري اللي ــيبو طـ ـرابلسو دار الكت ــب والتوزي ــع واإلع ــالن واملط ــابعو الطبع ــة الثالث ــةو
(بوت)و .411
د .مفت ــاح خليف ــة عبداحلمي ــدو املعي ــار املمي ــز للعق ــد اإلداري ه التشـ ـريع اللي ــيبو رس ــالة ماح ــتري (منش ــوريف)و اإلس ــكندريةو دار
املطبوعات اجلامعيةو(بوت)و 2337و .41
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ومــن هنــا دهــبالت دوائــر القضــاء اإلداري مبالــاكم اإســت نافو هــي قــات دول وآخــر درحــة ه
املنازعــات اإلداريــة الداخلــة ه اختصاهــااو ودهــبالت دائ ـريف القضــاء اإلداري باحملكــة العليــاو مبثابــة قاضــي
نقر بالن بة لألحكام الصادريف ه هلب الدوائر.
وعلــى الــرغم مــن ان القــانون رقــم( )22ل ــنة 0370م بشــأن القضــاء اإلداريو عاــد لــدوائر القضــاء
اإلداري املنشايف مبالاكم اإست ناف بنفس وذات اإختصاهاتو ال كانت تتمتع سا دائريف القضاء اإلداري
باحملكم ــة العلي ــاو دون دي تع ــديل ح ــوهري ي ــلكر( )1و ف ــإن دمهيتـ ـ تكم ــن ه تقري ــب القاض ــي اإلداري م ــن
املواطنن وه تعدد درحات التقاضي بالن بة للمنازعات اإلدارية.
فمن حاة بدإً هن كان القضـاء اإلداري متمركـزاً ه هي ـة قضـائية واحـد وهـي دائـريف القضـاء اإلداري
باحملكمة العلياو فبصدور قانون ( )22ل نة 0370م دهبح هلا القضاء اإلداري باحملكمة العليـاو موزعـاً علـى
ســت هي ــات قضــائيةو هــي دوائــر القضــاء اإلداري املنشــايف بــداخل حمكــاكم اإســت ناف املوحــوديف ه كــل مــن
طرابلس وبنغازي ومصرات والزاوية واجلبل الغريب وسباا.
ومــن حاــة دخــرىو فــإن قــانون رقــم( )22ل ــنة 0370م بنص ـ علــى همكانيــة الطعــن بــالنقر علــى
دحكــام دوائــر القضــاء اإلداري مبالــاكم اإســت نافو دمــام احملكمــة العليــاو يكــون قــد خل ـ ضــمانة حديــديف
تكفــل لألفـراد واإلداريف الــلين يكــن بإمكــاهنم قبــل هــدور هــلا القــانون الطعــن علــى دحكــام دائـريف القضــاء
اإلداري العليا هإ بطري التماس هعاديف النهر.
وحيث هن املشرع نص ه املاديف ( )09من قانون احملكمة العليا ل نة 0329م على دن اختصاهاا ه
جمــال العقــود اإلداريــة حمصــور ه هــلب العقــود الثالثــةو بــل هن اختصاهــاا يكــن مانع ـاًو وهمنــا اختصاه ـاً
مشرتكاً بيناا وبن احملاكم املدينةو ذلك دن املشرع ه املاديف املشار هلياا بعد دن دورد اختصا دائريف القضاء
اإلداري باحملكمــة العليــا ه جمــال العقــود اإلداريــةو دحــاز ألطـراف العقــد دو للقــانون الــنص علــى خمالفــة هــلا
اإختصا .
ويشري الفق ( )2هىل دن املشرع اللييب عدل ه القانون ( )22ل نة 0370م بشأن القضاء اإلداري عن
موقفـ ال ــاب و وذلــك بــأن مــنح دوائــر القضــاء اإلداري مبالــاكم اإســت ناف اختصاهـاً مانع ـاً ه املنازعــات
الناش ة عن عقود اإلتزام واألشغال العامة والتوريدو حيث نصت املاديف ( )9من القانون سـالف الـلكر علـى
 -1د .حممد عبداهلل احلراريو الرقابة على دعمال اإلداريف ه القانون اللييبو طرابلسو املركز القومي للبالورب والدراسـات العلميـةو
الطبعة الثالثةو 3111و .62
 -2د .حممــد عبــداهلل احل ـراريو الرقابــة علــى دعمــال اإلداريفو املرحــع ال ــاب و 321و د .خليفــة علــي اجل ـرباينو القضــاء اإلداري
اللييب والرقابة على دعمال اإلداريفو طرابلسو ط3و 2331و .211
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دن (تفصل دائريف القضاء اإلداري ه املنازعات اخلاهة بعقود اإلتزام واألشغال العامة والتوريد)و وسلا قصر
املشرع اختصا الفصل ه املنازعات الناش ة عن هلب العقود الثالثـة علـى دوائـر القضـاء اإلداري وحـدهاو
حيــث حــلف الفق ـريف ال ـوارديف ه املــاديف( )59مــن قــانون احملكمــة العليــا وال ـ نصــاا(( هإ هذا نــص العقــد دو
القــانون علــى خــالف ذلــك) دي دن املشــرع ه القــانون ( )22ل ــنة 0370م اســتبدل القاعــديف املكملــة ال ـ
درستاا املاديف ( )59من قانون احملكمة العليا بقاعديف آمريفو بدليل دن ي مح ألطـراف العقـد اإتفـاق علـى
رفع منازعتام بشأن هلب العقود هىل حمكمة دخرىو غري دوائر القضاء اإلداري.
ومــع ذلــك درســت احملكمــة العليــا مبــدد خمالفــة لكــل اإعتبــارات ال ــابقةو بقوهلــا (هن القــانون رقــم
( )22ل ــنة 0370م ه شــأن القضــاء اإلداريو هذ يــنص ه املــاديف الثانيــة من ـ علــى دن ختــتص دائ ـريف القضــاء
اإلداري -دون غريهــا -بالفصــل ه امل ــائل ال ـوارديف فياــاو وت ــنص املــاديف الرابعــة من ـ علــى ان تفصــل دائ ـريف
القضـاء اإلداري ه املنازعـات اخلاهـة بعقـود اإلتـزامو واألشـغال العامـةو والتوريـدو يـدل علـى دن املشـرع دراد
التفرقة بن امل ائل املبينة ه املاديف الثانيةو وبن العقود املشـار هلياـا ه املـاديف الرابعـةو فجعـل اإختصـا ه
تلك امل ائل مقصوراً على هلا القضاء اإلداري و جيعل اإختصا مقصوراً على القضاء ه العقود املبينة
بامل ــاديف الرابع ــة مقص ــوراً عل ــى ه ــلا القض ــاء دون غ ــريبو وهمن ــا حعلـ ـ مش ــرتكاً ب ــن القض ــاء اإلداري والقض ــاء
العادي.)1()...
هن هلا التف ري اللي دحرتـ احملكمـة العليـا لنصـو املـادتن الثانيـة والرابعـة مـن قـانون ( )22ل ـنة
0370م منتقد من بعر الفق ()2وذلك لالعتبارات التالية :
أوالً :دن ـ تف ــري التــزم حرفيــة الــنصو حيــث هن توهــل احملكمــة عــن طري ـ املفاــوم العك ــي هىل دن

خلــو املــاديف الرابعــة مــن عبــاريف(دون غريهــا) يــدل علــى دن املشــرعو يقصــر النهــر ه املنازعــات الناشـ ة عــن
العقود املبينة فياا على دائريف القضاء اإلداريو وهمنا حعل مشرتكاً بيناا وبن احملاكم املدينة.

ثان ياً :دن ـ تف ــري يتعــارت مــع حقيقــة هراديف املشــرع الصــرمةو وذلــك حــن نــص املشــرع ه قــانون
احملكمة العليا ل نة 0329مو دراد فعالً دن جيعـل اإختصـا ه جمـال منازعـات العقـود اإلداريـة مشـرتكاً بـن
دائريف القضاء اإلداري واحملاكم املدنيةو حيث نصت املاديف ( )59من على دن (هإ هذا نص العقد دو القـانون
على خالف ذلك).

 -1طعن مدينو 3171/3/7مو 24/12قو م.م.عو س31و ع4و
 -2د .حممد عبداهلل احلراريو مرحع ساب و .321

.11
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وعلي فإن عدم ورود هلب العباريف األخرييف ال تعطي للمتعاقدين احل ه اختيار حمكمة دخرى غري
دائريف القضاء اإلدارية باملاديف الرابعة من قانون ( )22ل نة 0370م يدل دإلة تامة على هراديف املشرع الصـرمة
جبعل اإختصا ه جمال العقود املبنية فياا مقصوراً على دوائر القضاء اإلداري وحدها.
وه خطويف اخرى من اللجنة الشعبية العامة سابقاًو ت توسيع طائفة العقود اإلدارية احملـدديف بـالنصو
وذلــك بقرارهــا رقــم( )269ل ــنة 5117مو والــلي تضــمن تعريف ـاً للعقــد اإلداريو اخــلت في ـ بــنفس املعيــار
الفقاــي والقضــائي ال ــائد ه تعريــف العقــود اإلداريــةو وقــد حــددت املــاديف الثانيــة مــن هــلب الالئالــة مــدى
سرياهناو حيث حـاء نصـاا كالتـا ( :ت ـري دحكـام هـلب الالئالـة علـى العقـود اإلداريـة الـ تربماـا اجلاـات
والوحــدات اإلداريــةو وكــللك علــى العقــود الـ تــربم لتنفيــل مشــروعات التنميــة املمولــة مــن امليزانيــة العامــة ديـاً
كانت حاة التعاقدو وجيوز للجنة الشعبية العامة سابقاً -حتقيقـاً للمصـلالة العامـة -اسـتثناء بعـر اجلاـات
واملشــروعات مــن تطبيـ دحكــام هــلب الالئالــة)و مث وضــعت املــاديف الثالثــة تعريفـاً للعقــد اإلداري علــى النالــو
التا  ( :يقصد بالعقد اإلداري ه تطبيـ دحكـام هـلب الالئالـةو كـل عقـد تربمـ حاـة مـن اجلاـاتو املشـار
هلياــا ه املــاديف ال ــابقةو بقصــد تنفيــل مش ــروع مــن املشــروعات املعتم ــديف ه خطــة التنميــةو دو امليزاني ــةو دو
اإلش ـراف علــى تنفيــلبو دو تقــدم املشــوريف الفنيــةو دو تطــويربو دو ه ت ــيري مرف ـ مــن املراف ـ العامــة بانتهــام
واط ـرادو م ــىت ك ــان العق ــد يش ــتمل عل ــى ش ــروط اس ــتثنائية غ ـري مألوف ــة ه العق ــود املدين ــة وت ــتادف حتقي ـ
املصلالة العامة(.)1
وتعترب العقود اآلتية من العقود اإلداريةو مىت توافرت بشأهنا الشروط ال الف ذكرها:
د -عقود مقاوإت األشغال العامة.
ب -عقود التوريد وعقود التوريد والرتكيب.
ج -عقود الصيانة والتشغيل للمشروعات واملراف العامة.
د -عقود اإلداريف مباتلف دنوعاا للمراف العامة واملنشتت الصناعية دو ال ياحية دو غريها.
ه -عقود بيع األشياء ال تقرر اإستغناء عناا.
و -عقود استادام املكاتب اإستشارية.
ز -عقود تنفيل املشروعات غري املمولة من امليزانية العامة.

 - 1إئالة العقود اإلدارية ه ليبيا الصادريف مبوحب قرار اللجنة الشعبية العامة " سابقا " بتاريخ 2337 -7 -1م
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المطلب الثاني -العقود اإلدارية بتحديد القضاء :
هزاء اإنتقــادات املوحاــة لتالديــد املشــرع للعقــود اإلداريــةو ســعى القضــاء حنــو توســيع اختصاه ـ و
ليشــمل عقــوداً اخــرىو ل ــد مــا ه التشـريع مــن نقــصو حيــث تكفــل القضــاء بالبالــث ه الطبيعــة القانونيــة
للعقد وف معايري حمدديف سلفاً هذا ما توافرت يكون العقد هدارياً.
اجتـ القضــاء اإل داري ه ليبيــا هىل القــول بضــروريف تـوافر العناهــر الثالثــة ه العقــدو وهــي كــون اإلداريف
العامة طرفاً في و ودن يتصل بتنهيم مرف عام دو ت يريبو ودن يتضمن شروطاً استثنائية غري مألوفة ه القانون
اخلا و لكي يكون عقداً هدارياً.
ورد هلا ه حكم للمالكمة العلياو حيث حاء في (هن اختصا القضاء اإلداري وإئياً بالفصـل
ه املنازعات املتعلقة بعقد التوريدو مناط دن يكون هلا العقد وفقاً ملقصود املشرع من ه نص املاديف الرابعة
من القانون رقم( )22ل نة 0370م بشأن القضاء اإلداري هدارياًو مبعى ان يكون احد طرفي شاصـاً معنويـاً
عامـاًو ومتعلقـاً مبرفـ عـامو وحمتويـاً ملــا يفيــد دن نيـة اإلداريف قــد اجتاــت ه هبرامـ هىل األخــل بأســلوب القــانون
العــامو فــإن فقــد هحــدى هــلب اخلصــائص الــثالرب ال ـ متيــز ســا العقــود اإلداريــة خيرح ـ عــن كونـ عقــد توريــد
هداريو وخيرج النزاع بشأن عن نطاق اختصا القضاء اإلداري)(.)1
أوالً -أن تكون اإلدارة طافاً في العقد :

لكـي يوهــف العقــد الـلي تربمـ اإلداريف بأنـ عقـد هداريو يتعــن دن يكــون دحـد طرفيـ شاصـاً مــن
دشـاا القــانون العــامو ومـن مث إ تعــد مــن العقــود اإلداريـة اإتفاقــات املربمــة بـن األفـراد العــادينو دو بــن
دشــاا القــانون اخلــا و وال ـ إ تكــون اإلداريف طرف ـاً فياــاو ولــو كــان موضــوع العقــد ي ـرتب بــأداء خدمــة
عامة.
وقد سنالت الفرهة لدائريف القضاء اإلداري مبالكمة است ناف بنغازي بتاريخ 0379/6/59م لتالديد
العقد اإلداري بقوهلا (هن العقد يعترب هدارياً هذا كان دحد طرفي شاصاً معنوياً عاماً.)2()..
وقد دكدت احملكمة العليا هلا الشـرطو بقوهلـا( :هن مـن شـروط العقـد اإلداريو ديـاً كـان نوعـ و دن
يكون حل اب شاص من دشاا القانون العامو وملا كان العقد حمل املنازعة الراهنة غري متالق في هـلا
الشرطو ألن كان حل ـاب شـركة اخلطـوط اجلويـة العربيـة الليبيـةو وهـلب الشـركة لي ـت مـن دشـاا القـانون

 -1طعن هداري 3111/33/31و 27/36قو م.م.عو س23و ع3و .11
 -2حكم حمكمة است ناف بنغازي دائريف القضاء اإلداريو 3174/6/24و 2/37قو حكم غري منشور.
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العــام طبق ـاً لقــانون هنشــائاا رقــم( )2ل ــنة 0372مو فإن ـ إ يكــون عقــداً هداري ـاًو وتنال ــر تبع ـاً لــللك وإيــة
القضاء اإلداري واختصاه بنهر املنازعة في و خلروحاا عن نطاق العقود اإلدارية)(.)1
ومن مث فإن املبدد العام الـلي اسـتقر عليـ القضـاءو دن يكـون دحـد دطـراف العقـد اإلداري شاصـاً
مــن دش ــاا الق ــانون الع ــامو وي ــتوي بع ــد ذل ــك دن يك ــون الط ــرف الث ــاين ه التعاق ــد شاص ـاً معنوي ـاً دو
خاه ـاًو فوحــود الشــاص العــام طرف ـاً ه العقــد شــرط ثابــت إ يتغــريو وهــو ضــروري إلعطــاء العقــد الصــفة
اإلدارية.
وه جمــال حتديــد اجلاــة اإلداريــة كطــرف ه العقــد اإلداريو نصــت املــاديف الثانيــة مــن إئالــة العقــود
اإلداريــةو الصــادريف بقـرار مــن اللجنــة الشــعبية العامــة رقــم ( )269ل ــنة 5117م (ت ــري دحكــام هــلب الالئالــة
عل ــى العق ــود اإلداري ــةو الـ ـ تربما ــا اجلاه ــات والوح ــدات اإلداري ــةو وك ــللك عل ــى العق ــود الـ ـ ت ــربم لتنفي ــل
مشروعات التنمية املمولة من امليزانية العامة دياً كانت حاة التعاقد).
وعلى هلا األساسو فـإن املشـرع الليـيب ه هـلب الالئالـةو قـد دضـاف األشـاا الـلين إ يتمتعـون
بالصفة اإعتبارية العامةو ودعطاهم احل ه هبرام العقود اإلداريةو بعـد دن حـرمام القضـاء اإلداري مـن هـلا
احلـ و وذلــك بأخــلب باملعيــار الشــكلي لتالديــد مفاــوم اإلداريف العامــةو وبالتــا اقتصــر مفاــوم اإلداريف العامــة
علــى املراف ـ ال ـ تــديرها الدولــة دو دحــد األشــاا التــابعن هلــاو دمــا املراف ـ ال ـ تــدار بواســطة دشــاا
اعتبارية خاهةو فال تعترب مراف عامة وهن كانت ذات نفع عام فاي خاضعة ألحكام القانون اخلا و وه
ذلك قضت احملكمة العلي ا (مصرف اجلماورية منشايف جتارية تتعامل مع الناس بقصد الك ب والربحو وهـي
وهن كانـت ملـدف هىل تــدعيم اإقتصـاد الــوطينو هإ دهنـا حبكـم القــانون رقـم ( )66ل ــنة 0371م تعتـرب شــركة
ليبية م امهة ...للا دهبالت دموال من األموال اململوكة للدولة ملكية خاهـة ...قلـ شاصـيت اإعتباريـةو
وميزانيت امل تقلة عن ميزانية الدولةو وإ ميكن واحلالة هلب اعتبارب من املصاحل دو امل س ات العامةو بل هو
من دشاا القانون اخلا .)2()...
وقد استقر القضـاء اإلداري ديضـاً علـى عـدم اعتبـار العقـود اإلداريـة الـ تربماـا الشـركات واملنشـتت
العامة مع األفراد عقوداً هداريةو من ذلك حكم حمكمة است ناف بنغازي بتاريخ 0379/6/59مو حيث تقول
(هن عد ثبوت الشاصية اإعتبارية العامة للشركة املدعي عليااو املـربم بيناـا وبـن املـدعي ديـاً كانـت طبيعتـ

 -1طعن هداري 2334/33/21و 41/31قو حكم غري منشور.
 -2طعن حنائيو 23/332قو م.م.عو س33و ع3و .332
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هلب احملكمـة الفصـل ه

ونوع و إ يتصور دن يدخل ه نطاق دحد العقود الثالثة ال يدخل ه اختصا
املنازعات اخلاهة سا)(.)1
هإ دن حانباً من الفق و قد انتقد ما استقر علي القضاء اإلداري ه نفي هفة الشاصية اإعتبارية
العامــة لشــركات القطــاع العــامو ويطالــب القضــاء بضــروريف التالــي عــن املعيــار الشــكليو ويتمثــل هــلا ال ـردي
الفقاي ه ردي الدكتور حممد عبداهلل احلراري (هن هلا اإجتاب إ ميكن قبول ه نهرناو فمن غري املنطقي دن
تعامل الشركات واملنشتت العام على قدم امل اوايف مع الشركات التجارية اخلاهة من حيث النهام القانوينو
اللي مكم كالً مناماو فإذا كانت الشركات واملنشتت العام قد تعد ه حقيقتاا حلقة من حلقات اجلااز
اإلد اري ه الدولة ...ومن هنا نرى ضروريف دن يتالى القضاء عن موقف و ويعترب الشركات واملنشـتت العامـة
مبثابة دشاا اعتبارية عامة ليعاملاا نفس معاملة امل س ة العامة)(.)2
وبالتا و فإن املشرع اللييب ه إئالة العقود اإلدارية ل نة 5117م ه املاديف الثانية سابقة الـلكرو قـد
مــنح األشــاا الــلين إ يتمتعــون بالصــفة اإعتباريــة العامــة ح ـ هب ـرام العقــود اإلداريــةو وذلــك بنص ـ (...
وكللك على العقود ال تربم لتنفيل مشروعات التنمية املمولة من امليزانية العامة دياً كانت حاة التعاقد).
ثان اً -أن يكون العقد متصالً بمافق عام :

القانون العام و همنا جيب

إ يكفي إعتبار العقد هدارياً دن تكون دحد دطراف شاصا من دشاا
البالث فيما هذا كان العقد متعلقاً مبرف عام على وح من الوحوب(.)3
فقد ورد ه املاديف( )9من إئالة العقود اإلدارية الليبية رقم ( )269ل نة 5117م بشأن تعريف العقد
اإلداريو هن العقــد اإلداري ينب غــي دن يكــون ( ...بقصــد تنفيــل مشــروع مــن املشــروعات املعتمــديف ه خطــة
التنميــة دو امليزانيــةو دو اإلش ـراف علــى تنفيــلبو دو تقــدم املشــوريف الفنيــةو دو ت ــيري مرف ـ مــن املراف ـ العامــة
بانتهام واطراد )4()...و دما احملكمة العلياو فقد عرفت املرف العام ه حكماا الصـادر بتـاريخ 0339/2/06م
بقوهلا ...( :هو كـل مشـروع يعمـل بـاطراد وانتهـامو حتـت هشـراف الدولـةو ل ـد حاحـة عامـةو مـع خضـوع

 -1حكم حمكمة است ناف بنغازيو دائريف القضاء اإلداريو 3174/6/24و 2/37قو حكم غري منشور.
 -2د .حممد عبداهلل احلراريو دهول القانون اإلداري اللييبو ج3و املركز القومي للبالـورب والدراسـات العلميـةو طـرابلس و الطبعـة
الثانيةو 3111مو .14
 -3مازن ليو راضيو العقود اإلدارية ه القانون اللييب واملقارنو اإلسكندريةو دار املطبوعات اجلامعية (ب.ط)و 2332و .21
 - 4راحع إئالة العقود اإدارية رقم ( )161ل نة  2337و مرحع سب ذكرب و . 1
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لنهــام قــانون معــنو فــإذا نــص املشــرع ه ـراحة علــى الطبيعــة القانونيــة للمشــروعو تعــن النــزول علــى حكــم
النصو وهذا يفصح عن طبيعت و فإن يلزم استجالء مقاهدب من جمموعة القواعد ال حتكم )(.)1
واملرف ـ الع ــام ل ـ معي ــاران دح ــدمها ش ــكلي ويفي ــد املنهم ــة ال ـ تعم ــل عل ــى دداء اخل ــدمات وهش ــباع
احلاحات العامة ويكون تابعاً للدولةو واألخر موضوعي ويتمثل ه النشاط الصادر عن اإلداريف سدف هشباع
حاحات عامة وخيضع لتنهيم وهشراف ورقابة الدولة(.)2
وقد عرف الدكتور وحيد ردفـت -وهـو مـن دهـالاب املعيـار الشـكلي -املرافـ العامـة بأهنا(اهلي ـات
واملشروعات ال تعمل بانتهام واطرادو حتـت هداريف الدولـة دو دحـد األشـاا اإلداريـة األخـرى املباشـريفو دو
حتت هدارملا العليا ل د حاحات اجلماور والقيام بأداء اخلدمات العامة)(.)3
دمــا دنصــار املعيــار املوضــوعيو ومــنام الــدكتور ســليمان الطمــاويو فقــد عــرف املرف ـ العــام بأهنــا:
(مشروع يعمل باطراد وانتهامو حتت هشراف رحال احلكومة بقصد دداء خدمة عامة للجماور مع خضوع
لنهام قانوين معن)(.)4
وهنا من اعتن ردياً وسطاً حبيث مجع بن املعيارينو ومنام الدكتور حممد عبـداهلل احلـراريو الـلي
دوضــح ه معــرت حتديــدب ملفاــوم املرف ـ العــام مــدى قصــور كــل مــن املفاــوم العضــوي واملفاــوم املــادي كــل
لوحدب على التعبري عن حقيقة املرف العام ه القانون اإلداري وات اعااو هذ إ ميكن اإعتماد علـى املفاـوم
العضــوي وحــدبو والقــول بــأن املرفـ هــو كــل حاــة هداريــة عامــةو فانــا حاــات هداريــة إ تتمتــع بالشاصــية
اإعتبارية العامة كالشركات العامةو ولكناا رغم ذلك ختضع للقواعد القانونية للمراف العامةو كما إ يكفي
مــن حاــة دخــرى دن نقــرر دن النشــاط امل ــتادف للمصــلالة العامــة هــو األســاس الوحيــد ه تعريــف املرف ـ
العـ ــامو ذلـ ــك ألن اسـ ــتاداف املصـ ــلالة العامـ ــة يعـ ــد حك ـ ـراً علـ ــى اإلداريفو بـ ــل دهـ ــبالت تشـ ــاركاا في ـ ـ
املشروعات الفردية اخلاهة كامل س ات اخلاهة ذات النفع العام(.)5
هــلاو وبــالرحوع هىل نــص املــاديف الثالثــة مــن إئالــة العقــود اإلداريــةو ســالفة الــلكر يالحــظ دن املشــرع
اللييب تناول تعريف املرف العام باملفاوم املاديو هذ نص على دن ( ...وت تادف حتقيـ مصـلالة عامـة) هإ
دن يتال عن املفاوم العضوي واللي دشار هلي ( ...بانتهام واطراد )...ومن خصائص املعيار العضويو
 -1طعن هداري 3111/1/36و 11/34قو م.م.عو س21و ع1و4و .41
 -2ثروت بدويو مبادل القانون اإلداريو القاهريفو دار الناضة العربيةو (بوط)و 3171و .331
 -3د .دمحد سالمةو بدرو العقود اإلدارية وعقد البوربB.O.Tو القاهريفو دار الناضة العربيةو (بوط)و 2331و .36
 -4د .سليمان الطماويو مبادل القانون اإلداريو القاهريفو دار الفكر العريبو الطبعة العاشريفو اجلزء الثاينو 3171مو
 -5د .حممد عبداهلل احلراريو اهول ه القانون اإلداري اللييبو مرحع سب ذكرب و .311

.21
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وقــد ددركــت احملكمــة العليــا ذات اإجتــاب حيــث قضــت ( ...هــو كــل مشــروع يعمــل بــاطراد وانتهــام )...ودن
يكون(حتــت هشــراف الدولــة )...وســلا يكــون املشــروع خاضــعاً إلشـراف الدولــةو وإ يشــرتط دن يكــون دحــد
األش ــاا اإعتباري ــة العام ــة التابع ــة للدول ــةو وبالت ــا ف ــإن املب ــدد يش ــمل الش ــركات العام ــةو ألهن ــا خاض ــعة
إلش ـراف الدولــة وه نفــس الوقــت م ــتقلة عناــا بشاصــية اعتباريــة خاهــةو بشــرط دن تكــون مامتاــا(...
ل د حاحات عامة مع خضوعاا لنهام قـانون معـن )...هذ يكفـي تكـون خاضـعة لنهـام قـانوين حمـدد مثـل
قانون هنشائااو فإذا نص هلا القانون على حتديد طبيعتاا فال احتااد مع هراحة النصو دما ه حالة عـدم
الــنصو فإنـ ميكــن التوهــل هىل ذلــك مــن خــالل األهــداف املاصصــة هلــاو فــإذا كــان هدفـ تقــدم خــدمات
للجماور وهشباع حاحـات عامـة لتالقيـ الك ـب املـاديو فإنـ إ يعتـرب مرفقـاً عامـاً()1و وهـو مـا قضـت بـ
احملكمة العليا ه حكماا ال اب حيث تقول (هذا يفصـح عـن طبيعتـ و فإنـ يلـزم اسـتجالء مقاهـدب مـن
جمموعة القواعد ال حتكم .)...
خنلــص هىل ض ــروريف تعل ـ العق ــد مبرف ـ ع ــامو وه ــلا م ــا دكدت ـ احملكم ــة العلي ــا ه حك ــم هل ــا بت ــاريخ
0329/00/09م واللي حاء في (لكي يكون عقد التوريد ال تربمـ اجلاـات اإلداريـة عقـداً هداريـاً دن يكـون
متعلقاً مبرف عام.)2()...
ثالثاً -احتواء العقد على شاوط استثنائ ة غ ا مألوفة في القانون الْا

:

اختل ف الفقااء ه وضع تعريف حمدد للشروط اإستثنائيةو كان كل فقي يقدم ردي ه هلا اجملالو
فهارت تعريفات غامضةو وغري حمدديف وخمتلفة هىل حد كبريو فلهب األستاذ( )Walneهىل تعريـف الشـرط
اإستثنائي بأن الشرط اللي يعد باطالً ه عقود القانون اخلا ملاالفت للنهام العام.
وقــد شــاعت هــلب الفك ـريفو فأيــدها ديض ـاً األســتاذ( )Rene Chap usوذهــب هىل دن هــلا الشــرط
يعد غري مشروع ه القانون اخلا و وإ ي تطيع األفراد هدراح ه عقودهم(.)3
وذهب فري آخر من الفقااء هىل القول :هن الشروط اإستثنائيةو هي تلك الـ إ ميكـن هدراحاـا
ه عقود األفراد إ ستالالتاا دو اهطداماا بالنهام العامو وهمنا إت اماا بطـابع ال ـلطة العامـة او ملاالفتاـا
ملا اعتادب اإفراد من شروط.
 -1د .عثمــان ســعيد احمليشــىو ســلطة اإلداريف ه ههنــاء العقــد اإلداري ه القــانون الليــيبو رســالة ماح ــتري (غــري منشــوريف ) حامعــة
الفاتح سابقاً و كلية القانونو 2433م و .12
 -2طعن هداري 3111/33/31و 27/6قو م.م.عو س23و ع3و .21
 -3د .م ــازن لي ــو راض ــيو دور الش ــروط اإس ــتثنائية ه متيي ــز العق ــد اإلداريو دطروح ــة دكت ــوراب مقدم ــة هىل حامع ــة بغ ــدادو كلي ــة
احلقوق(منشوريف)و اإلسكندريةو دار املطبوعات اجلامعيةو (بوط)و .73
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وقــد عــد ( ) Vedelمعيــار الشــروط اإســتثنائية املعيــار احلقيقــي للعقــد اإلداريو وهــو الوحيــد الــلي
يكشف عن هراديف املتعاقدين ه اتباع دسلوب القانون العام.
ويعترب هلا اإجتاب الشروط اإستثنائية غري املألوفةو وسيلة يتمكن من خالهلا القاضي من الكشف
عن نية اإلداريف ه استادام دساليب القانون العامو وتبدو هلب النية حلية من حيث متتع اإلداريف حبقوق اكثر
من تلك ال يتمتع سا األفراد ه عقود القانون اخلا و والتزاماا بقيود إ يلتزم سا األفـراد عـاديف ه هبـرامام
لعقود القانون اخلا (.)1
وقد حاول جملس الدولة الفرن ي وضع تعريف ملا يعد شرطاً استثنائياًو رغم دن درج على تر هلا
األمــر للفق ـ و فقــد ذهــب ه حك ـ ه قضــية ( )Steinه 0321/01/51م هىل تعريــف الشــروط اإســتثنائية
على دهنا(تلك ال متنح دحد الطرفن املتعاقدين حقوقاًو دو حتمل التزامات غريبة ه طبيعتاـا عـن تلـك الـ
ميكن دن يواف علي )(.)2
دما احملكمة اإلدارية العليا املصريةو تعرف الشرط اإستثنائيو ولكن دشارت هىل ضروريف توافر هلا
الشرط كأحد الشـروط الواحـب توافرهـا ه العقـد اإلداريو حيـث قضـت دنـ (من حيـث هن امل ـتقر عليـ ه
قضـاء هــلب احملكمــة دن العقــد اإلداريو هــو العقــد الــلي برمـ شــاص معنــوي مــن دشــاا القــانون العــامو
بقصد هداريف مرف عامو دو مبناسبة ت يريب ودن تهار نيت ه األخل بأسـلوب القـانون العـامو وذلـك بتضـمن
العقد شرطاً دو شروطاً غري مألوفة ه عقود القانون اخلـا و ودنـ مـن امل ـلم بـ ه فقـ القـانون اإلداري دن
اختيــار حاــة اإلداريف لوســائل القــانون العــامو هــو الشــرط الفاهــل ه متييــز العقــود اإلداريــةو ذلــك دن اتصــال
العقد اللي تربمـ اإلداريف بـاملرف العـامو هذا كـان شـرطاً إزمـاً لكـي هـبح العقـد هداريـاً ..ومـن دمثلـة الشـروط
اإســتثنائية دن يتضــمن العقــد شــروطاً ختــول للجاــة اإلداريــة احلـ ه تعــديل التزامــات املتعاقــد معاــا وســلطة
ههناء التعاقد بإرادملا املنفرديف.)3()...
وهــو مــا اســتقر علي ـ قضــاء احملكمــة العليــاو ال ـ إم تــرتد ه نفــي الصــفة اإلداريــة عــن عقــد دبرمت ـ
اإلداريف يتعل بتوريد ع دد من هشارات املرور املعدنيةو لعدم اشتمال العقد على شروط استثنائية وغري مألوفة
ه عقود القانون اخلا و هذ قضت ه 0329/00/09م ( ومن حيث هن قـوام الـدفع املبـدل مـن النيابـةو هـو
عدم اختصا حمكمة القضاء اإلداري وإئياً بنهر النزاع املطروح عليااو ألن العقـد الـلي يـدور حولـ هـلا
 -1مازن راضيو املرحع ال اب و .13
 -2سليمان الطماويو األسس العامة للعقود اإلداريةو دراسة مقارنةو القاهريفو دار الفكر العريبو 2331و .11
 -3حكم احملكمة اإلدارية العلياو 3111/3/24و 11/1321قو نقالً عن د .عبداحلميـد الشـواريبو العقـود اإلداريـة ه ضـوء الفقـ -
القضاء -التشريعو اإلسكندرية :منشأيف املعارفو (بو ط) و 2331و .13
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النزاع -وهن كان متعلقـاً مبرفـ عـام دحـد طرفيـ شاصـاً معنويـاً عامـاً -هإ دنـ إ يعتـرب مـع ذلـك مـن العقـود
ال عناها املشرع بنص املاديف الرابعة من القـانون رقـم  0370/22بشـأن القضـاء اإلداريو وهـي عقـود التوريـد
اإلداريــةو ألنـ يشــتمل علــى شــروط اســتثنائيةو وغــري مألوفــة ه عقــود القــانون اخلــا و ومــن مث فــإن النـزاع
بشــأن و إ يكــون مــن اختصــا القضــاء اإلداريو وهذ قضــى احلكــم بغــري ذلــك يكــون قــد خــالف القــانونو
ومــن حيــث هن الــدفع املبــدل مــن النيابــة ه حمل ـ و ذلــك هن اختصــا القضــاء اإلداري وإئي ـاً بالفصــل ه
املنازعات املتعلقة بعقد التوريد مناط دن يكون دحد طرفي شاصاً معنوياً عاماًو ومتعلقاً مبرف عامو وحمتوياً
علــى شــروط اســتثنائيةو وغــري مألوفــة ه العقــود اخلاهــةو دو متضــمناً ملــا يفيــد دن نيــة اإلداريفو قــد اجتاــت ه
هبرامـ هىل األخــل بأســلوب القــانون العــامو فــإن فقــد هحــدى هــلب اخلصــائص الــثالرب ال ـ تتميــز س ـا العقــود
اإلداريةو فإن إ يكون عقد توريد هداري وخيرج النزاع بشأن عن اختصا القضاء اإلداري)(.)1
وهو اإجتاب ذات اللي اعتمدتـ إئالـة العقـود اإلداريـة رقـم  269ل ـنة 5117م ه املـاديف الثالثـةو هذ
اشرتطت في إعتبار العقد هدارياً دن (تربمـ حاـة مـن اجلاـات املشـار هلياـا ه املـاديف ال ـابقةو بقصـد تنفيـل
مشــروع مــن املشــروعات املعتمــديف ه خطــة التنميــة دو امليزانيــةو دو اإلش ـراف علــى تنفيــلبو دو تقــدم املشــوريف
الفنيـة دو لتطـويربو دو ه ت ـيري مرفـ مـن املرافـ العامـة بانتهــام واطـرادو مـىت كـان ذلــك العقـد يشـتمل علــى
شروط استثنائية غري مألوفة ه العقود املدنيةو وت تادف حتقي املصلالة العامة).

الخاتمة
مــن خــالل هــلب الورقــة تبــن دن طبيعــة النهــام القــانوين للعقــد اإداري ذات طــابع خــا ه جمــال
اإلتزامات القانونية فما إ يعتد ب ه نطاق القانون اخلا يكون هفة مامـة ومميـزيف للوسـيلة القانونيـة الـ
تعرب سا اإداريف عن هرادملا .
ولقــد دكــد الفق ـ والقضــاء الليبيــان ذاتيــة العقــود اإداريــة ومــن خــالل اســتقراء التش ـريعات املنهمــة
للوظيف ــة العام ــة واللـ ـوائح اخلاه ــة ب ــالعقود اإداري ــةو حي ــث خ ــص املش ــرع دوائ ــر القض ــاء اإداري مبالكم ــة
اإســت ناف هــالحية الفصــل ه املنازعــات املتعلقــة بعقــد التوريــد واإشــغال العامــة واإلت ـزام وســياق مــألوف
يتف ـ وخاهــية القــانون اإداري ذو الطــابع القضــائي املميــز باحليــاد ممــى اإداريف ومفــظ للمتعاقــد تعويض ـاً
عادإً ه حالة ما هذا حلق ضرر .

 -1طعن هداري 3111/33/31و 27/36قو م.م.عو س23و ع3و 26و .27
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قائمة المراجع
أوالً -القاآن الكايم :

 .0القواميس
 .5اجلامع ألحكام القرآن للقرطيبو اجمللد الثالثو اجلزء ال ادس.
ثان اً -الكتب العامة والمتْصصة :

 .0ثروت بدويو مبادل القانون اإلداريو القاهريفو دار الناضة العربيةو (بوط)و 0379م.
 .5د .دمح ــد س ــالمةو ب ــدرو العق ــود اإلداري ــة وعق ــد الب ــوربB.O.Tو الق ــاهريفو دار الناض ــة العربي ــةو
(بوط)و5119م.
 .9د .ارحــيم ســليمان الكبي ــيو مبــادل ه الق ــانون اإلداري الليــيبو حماض ـرات لطلبــة كليــة الق ــانون
باجلامعات الليبيةو 5116م.
 .9د .ح ــام عبدال ــميع هاش ــم :اجل ـزاءات املالي ــة ه العق ــود اإلداريــةو الناش ــرو دار الناض ــة العربي ــة
القاهريفو سنة 5115م.
 .2د .خالد عبدالعزيز عرمو القانون اإلداري اللييبو منشورات اجلامعة الليبيةو ج5و 0370م.
 .6د .خليفة علي اجلرباينو القضاء اإلداري اللييب والرقابة على دعمال اإلداريفو طرابلسو ط0و 5112م.
 .7د .سليمان الطماويو مبادل القانون اإلداريو القاهريفو دار الفكر العـريبو الطبعـة العاشـريفو اجلـزء
الثاينو 0373م.
 .2د .ســليمان حممــد الطمــاويو األســس العامــة للعق ـود اإلداريــةو دراســة مقارنــةو دار الفكــر العــريبو
الطبعة اخلام ةو سنة 0330م.
 .3د .مســري هــادقو العقــد اإلداري ه مبــادل اإلداريــة العليــاو مطابعــة اهلي ــة املصـرية العامــة للكتــابو
سنة 0330م.
 .01د .ه ــبيح م ــكوينو مب ــادل الق ــانون اإلداري اللي ــيبو طـ ـرابلسو دار الكت ــب والتوزي ــع واإلع ــالن
واملطابعو الطبعة الثالثةو (بوت).
 .00د .عبداحلميــد الش ـواريبو العقــود اإلداريــة ه ضــوء الفق ـ القضــاءو التش ـريعو اإلســكندرية :منشــأيف
املعارفو (بو ط)و 5119م.
 .05د .علي خطار شطناويو الوحيز ه القانون اإلداريو دار وائل للطباعة والنشرو ط0و 5112م.
 .09د .عمر حلميو معيار متييز العقد اإلداريو القاهريفو دار الناضة العربيةو(بوت).
 .09د .مازن ليلو راضيو العقود اإلدارية ه القانون اللييب واملعارفو دار املطبوعات اجلامعيةو 5115م.
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 .02د .م ــازن لي ــو راض ــيو العق ــود اإلداري ــة ه الق ــانون اللي ــيب واملق ــارنو اإلس ــكندريةو دار املطبوع ــات
اجلامعية (ب.ط)و 5115م.
 .06د .حممد عبداهلل احلراري :الرقابة على دعمال اإلداريفو املركز القـومي للبالـورب والدراسـات العلميـةو
طرابلسو ليبياو الطبعة الثالثة 0333م.
 .07د .حممد عبداهلل احلراريو دهول القانون اإلداري الليـيبو ج0و املركـز القـومي للبالـورب والدراسـات
العلميةو الطبعة الثانيةو 0332م.
 .02د .حممود حلميو القضاء اإلداريو دار الفكر العريبو ط0و سنة 0379م.
 .03د .نصــر الــدين مصــباح القاضــيو دهــول القــانون اإلداريو منشــورات دار الفكــر العــريبو مصــرو
القاهريفو ط 5و 5106م.
ثالثاً -الاسائل العلم ة :

 .0د .عثم ـ ــان س ـ ــعيد احمليش ـ ــيو س ـ ــلطة اإلداريف ه ههن ـ ــاء العق ـ ــد اإلداري ه الق ـ ــانون اللي ـ ــيبو رس ـ ــالة
ماح تري(غري منشوريف)و مقدمة هىل حامعة الفاتحو كلية القانونو 5119م.
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حامعة كلية احلقوق(منشوريف)و اإلسكندريةو دار املطبوعات اجلامعيةو (بوط).
 .9د .مفت ــاح خليف ــة عبداحلمي ــدو املعي ــار املمي ــز للعق ــد اإلداري ه التشـ ـريع اللي ــيبو رس ــالة ماح ــتري
(منشوريف)و اإلسكندريةو دار املطبوعات اجلامعيةو(بوت)و 5117م.
رابعاً -األحكام :
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تطبيق القانون المختار على االلتزامات التعاقدية
والقيود المفروضة عليه
االسم واللقب  :شريف هنية
الرتبة العلمية  :أستاذة حماضرة أ
ختصص  :الــقانـــون اخلــاص (عــقــود ومـسؤولية)
مؤسسة العمل  1 :ـ جـــامــعــــة لــــونيســي عــلـي الـبـلـيـدة
 2ـ كلية احلقوق والعلوم السياسية -
الربيد االلكرتوني cherifhania@hotmail.fr :
ملْص :
كل الدول تتف على دن خيضع العقد الدو لقانون خيتارب املتعاقدينو ضاب اإسناد هلا دساس
بنــد يــدرج ه العالقــة العقديــة مــدد للقاضــي ه حالــة وحــود خــالف القــانون املطبـ حلــل النـزاعو لكــن هــلا
القانون يثري جمموعة من اإشكاإت الـ ينبغـي علـى النصـو القانونيـة احملـدديف للضـاب دن تأخـلها بعـن
اإعتبار وجتد هلا حاإ مناسبا مبا فياا املدونة املغربية .
دهـم هــلب اإشـكاإت نــلكر  :ملــرب املتعاقـدين مــن القــانون الواحـب التطبيـ الــلي يـتم حلـ عــن
طريـ تقييــد القــانون املاتــار بشــرط الصــلة احلقيقيــة باملتعاقــدين دو بالعقــدو وكــلا الغمـوت ه حتديــد طبيعــة
اختيار دطراف العقد للقانون الواحب التطبي و دضف لللك دن تقرير هلا الضاب قد ي دي باألطراف هىل
عدم هخضاع العقد لقانون واحد دو هخضاع لقانون يبطل العقد و كل هلب امل ائل وغريها سيتم مناقشتاا
ضمن ورقة حبثيةو يتم فياا وضع حلول مناسبة دساساا ما استقر علياا الفق والقضاء وحىت بعر القوانن
ال دمهاا القانون الفرن ي .
الكلمات الدالة:
مــنا التنــازعو قواعــد اإســنادو القــانون الــدو اخلــا و قــانون اإلراديفو شــرط الصــلةو جتزئــة العقــدو
هبطال العقد و العقد الدو .
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Résumé:
Tous les États acceptent de soumettre leurs contrats internationaux à la loi
choisie par les contractants, cette règle de rattachement est basé sur un article dans
le contrat qui détermine au juge en cas de conflit la loi applicable au litige, mais
cette loi soulève une série de problèmes qui devraient être réglé par des textes
juridiques , qui doivent trouver des solutions raisonnables, y compris dans le code
marocain.
Parmi ces problématiques nous citons : l'évasion des contractants à la loi
applicable qui va être résolu par la limitation de leur choix à une loi liait aux
contractants ou aux contrats, ainsi que l'incertitude dans la détermination de la
nature du choix des parties selon la loi applicable au contrat , ajouter que la libre
volonté dans ce choix est d'amener les parties à choisir divers lois ou laisser le
contrat sans loi régi .
Toutes ces questions et d'autres seront discutées dans cette recherche, en
développant des solutions appropriées reposant sur la jurisprudence et la doctrine et
même certaines lois dont le droit français.
Mots clés : méthode conflictuelle, les règles de rattachement, droit
international privé, principe d’autonomie, condition de lien , division de contrat,

مقدمة :

annulation de contrat, contrat international.

هن العقــد الــدو باعتبــارب وســيلة قانونيــة لتنهــيم العالقــة ال ـ جتــاوزت حــدود الدولــة بتــوفر عنصــر
دحنـيب فياـا قـد يكـون ه دشــاا العالقـة دو ه موضـوعاا وكـلا الغايـة مــن هبراماـاو يفـرت ضـروريف اللجــوء
لقواعــد القــانون الــدو اخلــا وبالضــب ضــمن دحكــام تنــازع القـواننو هــلب األخـرييف حتــدد ضــاب اإســناد
املعتمد ه حتديد القانون الواحب التطبي على العقد الدو .
واملالحظ دن دغلبية الدول تتف على دن ختضع العالقة العقدية ذات الطبيعة الدولية عامة مبا فياا
عقود التجاريف الدولية ملبدد سـلطان اإراديف دو مـا يعـرف بقـانون اإراديفو هـلا القـانون ميثـل دهـم ودقـدم قواعـد
القانون الدو اخلـا الـ درسـتاا قواعـد تنـازع القـوانن ه حـل األنهمـة القانونيـة و و يعـين تطبيـ القـانون
اللي خيتارب املتعاقدينو هذ من ح دطراف العقد وضع ومعرفة منل البداية القانون الـلي مكماـاو لكـي إ
يفاح وا م تقبال عند حدورب نزاع بتطبي قانون آخر يكن ه ح باهنم دو يقع ضمن دائريف توقعاملم.
هللا مـنالام احلـ ه اختيـار قـانون يناسـبام يـتم فقـ علـى م ـتوى األنهمـة القانونيـة ملاتلـف
الــدول بــل رــد هــلا اإق ـرار حــىت اإتفاقيــات الدوليــة و فيــتم حتديــد القــانون املطب ـ همــا دثنــاء اإلب ـرام بــإدراج
األطـراف املتعاقــديف بنــد ه العقــد مــدد للقاضــي الــوطين دو هي ــة التالكــيم ( احملكــم الــدو ) النهــام القــانوين
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املطب ه حال وحود نزاع كما ميكن دن يتم اإختيار عكس ال اب دي بعد اإلبرام الناائي للعقدو كما دن
يشرتط لتالقق جمموعة من الشروط ليطبق القاضي .
لكن هلا القانون يثري جمموعة من اإشكاإت ال ينبغي على النصو القانونية احملدديف للضـاب
دن تأخلها بعن اإعتبار وجتد هلا حاإ مناسـبا مبـا فياـا املدونـة املغربيـةو هلـلا اإشـكالية الـ سـنطرحاا مـن
خــالل هــلب الدراســة تصــب ه مــدى هطــالق احلريــة للمتعاقــدين ه اختيــار القــانون املطب ـ علــى عالقــتام
التعاقدية قو دو بعباريف دخرى هل ضاب اإراديف املطب على العقد الدو خيضع لقيـود إزمـة حتمـي الطـرفن
من حاة والعالقة العقدية من حاة دخرى قو سنجيب على هلب اإشكالية وغريها من خالل التطرق لعديف
م ــائل دمهاــا مــدى وحــوب تـوافر هــلة بــن القــانون املاتــار واملتعاقــدين دو العقــدو وجمــال احلريــة ه اختيــار
قواعد قانونية إ يكون مصدرها النهام القانوين ألي دولة ...

المبحث األول:
قانون االرادة ضابط إسناد يطبق على موضوع العقد الدولي
هن تعيــن القــانون الواحــب التطبيـ علــى املعــامالت ذات الطــابع العقــدي ت حلاــا مبقتضــى مــنا
التنازعو اللي ميثل حزءا هاما من جماإت القانون الدو اخلا و هذ جمموع قواعد التنازع هلب سواء كانـت
من خل القضاء دو املشرع هي ال ت اعد القاضي املرفوع دمامـ النـزاع ه حتديـد القـانون الـلي يرحـع هليـ
حلكم النزاع املثار دمام مىت تعل األمر بعالقـة منطويـة علـى عنصـر دحنـيبو والـدليل علـى ذلـك دهنـا طبقـت
قانون اإراديف كضاب اإسناد ه العقد الدو .

ا لب األول :
االعرتاف بق و االرا ة بني احلرية والتقييا
هن هقرار حرية املتعاقدان ه اختيار قانون العقد قد تأكدت من قبـل فقاـاء القـانون الـدو اخلـا
بصفة ن بية ه القـرن التاسـع عشـرو لكـن يـتم لـدى اإحتاـاد القضـائي الفرن ـي هإ ه هنايـة هـلا القـرن
وبداي ـ ــة القـ ـ ــرن العش ـ ـ ـرينو علـ ـ ــى هث ـ ــر حكـ ـ ــم شـ ـ ــاري ه قضـ ـ ــية Affaire American Trading
 companyوهدر فياا احلكم ه  2دي مرب  0301مبناسبة عقد النقل البالريو دين حدد بصفة هرمة
وواضــالة دن القــانون الواحــب التطبيـ علــى العقــود الدوليــة سـواء فيمــا يتعلـ بتكوينـ دو مــن حيــث شــروط
وآثارب هو القانون اللي خيتارب األطراف .
على دن هلا اإختيار ه البداية جتاذب اجتاهن :
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الفاع األول :

االتجاه الحا في االخت ار
يــرى فيـ تقــديس اإراديف بإعطــاء احلريـة املطلقــة للمتعاقــدين ه اختيــار القــانون املطبـ و فــال خيضــع
العقــد الــدو حلكــم القــانون ألنـ وح ــب هــلا اإجتــاب إ يوحــد قــانون معــد ســلفا حلكــم هــلب الرابطــةو بــل
يتــوىل املتعاقــدان وضــع و ففــي هــلا اإجتــاب تهاــر اإلراديف مبثابــة مصــدر لاللت ـزام ولــيس القــانون هــو مصــدر
اإلتزامو ويع ين دن العقد الدو هراديف األطراف في هي الشريعة األساسـية هلـمو وهـي الـ تفـرت اإلتـزام سـا
دون احلاحة هىل القانونو مما يرتتب علي اندماج قانون اإلراديف ه العقد ويفقد بللك هفت اإلزامية ويصبح
جمرد شرط تعاقدي مما يرتب النتائ التالية :
دن ـ يــدفع هىل وحــود حــد فاهــل بــن شــرط اختيــار القــانون املطب ـ علــى العقــد التجــاري الــدو ووالقانون اللي دخل من هلا الشرط و بللك تنقطع الصلة هنائيا ب و وما تدخل القـانون ه بعـر احلـاإت
هإ ويكون اهلدف من ال عي هىل احرتام العقد الدو لبيان شروط هالتاا دو لتمكن البنـود التعاقديـة مـن
ترتيب بعر آثارها .
 دن ش ــرط الص ــلة يص ــبح تطبيقـ ـ غ ــري الزام ــي هذ ميك ــن لألطـ ـراف اختي ــار ق ــانون إ مي ــت بص ــلةباملتعاقدين و إ بالعقدو وهو ما دخل ب الفقاـاء اإرليـز علـى دن هـلا الـردي يـرى وحـوب اسـتبعاد القـانون
املاتار هذا انطوى هلا اإختيار على غش حنو القانون .
 ميكــن لألطــراف هدراج ه العقــد شــروط متعــدديف متعلقــة بالقــانون املاتــار واملــأخوذيف مــن ق ـواننخمتلفةو حبيث ميكن بللك جتزئة العقد واختيار دكثر من نهام قانوين واحد لتنهيم العالقة العقدية .
الفاع الثاني :

االتجاه المق د لإلرادة
جيعــل األط ـراف يتمتعــون حبريــة اإختيــارو لكــن ه حــدود القــانونو فيجــب دن يكــون للقــانون ق ـويف
ملزمــة حبيــث إ ميكــن هحــدارب تغيــري فيـ وذلــك باســتبعاد األطـراف النصــو اآلمـريفو وحــىت املكملــة الـ إ
ختدم مصاحلامو ألن هلب النصو وضعت حلماية املصاحل العامةو وتقييد هراديف املتعاقدين .
هلا ما جيعل اإجتاب مناقر ه النتائ اللي توهل ل اإجتاب احلر حبيث :
 إ ميك ــن م ــنح األط ـراف حري ــة جتعلا ــم إ خيض ــعوا عق ــدهم ألي ق ــانون دي م ــا ي ــمى "بالعق ــداملتجــرد مــن كــل قــانون "و فامل ــألة مرفوضــة عــن غالبيــة التشـريعات هن نقــل كلاــا ل ــبب دن عــدم اختيــار
قانون تابع لدولة معينة يدفع ه بعر األحيان هىل تع ف القاضي ه حتديد القانون اللي امتنع األطـراف
عن حتديدب مدعيا رحوع هىل ظروف ومالب ات التعاقدو كما دن ميكن للقاضي عند حتديد هلا األخري دن
ين ب هىل قانون يفكر في املتعاقدان بتاتا .
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 كمــا إ يتصــور وفقــا هلــلا اإجتــاب جتزئــة العقــد ذلــك ألن العقــد يركــز ه مكــان معــن دي ه دولــةمعينةو وتصبح هلب الدولة هي ال حتكم برمت وليس جبزء من و فمالاولة هخضاع دحـزاء العقـد هىل دنهمـة
قانونية خمتلفة يـ دي هىل امل ـاس بفكـريف تركيـز العقـدو ألن العقـد يصـبح خاضـعا هىل دولـة دخـرى غـري الدولـة
ال ركز فياا .
 باإلضافة دن جيب اختيار األطراف لقانون ل عالقة وهلة بالعقد الـدو دو باملتعاقـدين باختيـارقانون حن يتام املشرتكة دو حمل هبرام العقد ...وغريها من القوانن احملققة هللا الشرط .

ا لب الث ع :
طبيعة اختي ر األطراف لق و ا بع على العقا
مـ ـ ـ ــما تقدم يتبن دن فق القانون الدو اخلا منل القدم دعطى اإختصا لألطراف ه حتديد
القانون املطب على العقد الـدو و كمـا مـنح هلـم حريـة حتديـد طبيعـة اختيـارهم لـ سـواء باإسـتناد لالختيـار
الصـريح دو لــإلراديف الضــمنية الـ ي تشــفاا القاضــي بوحــود قـرائن معينــة سيتولـ ـ ــى هــو حتديــدها مــىت تــر لـ
املشرع ذلكو وهلا ما ت هقرارب ه قوانن دول املغرب العريب .
الفاع األول :

اعطاء الحاية لألطااف في االخت ار الصايح للقانون الواجب التطب ق
هذا كان األهل دن ألطراف العقد احل ه اختيار القانون الواحب التطبي على العقد املربم بيـنام
تطبيقا لنص املاديف  03من القانون املدين اللييب وال تقابلاا نص املاديف  02من القانون املدين اجلزائريو فـإن
هلم كللك احلرية مطلقة من حيث طبيعة اإختيارو فيمكن اللجوء لالختيار الصريح كأهل عام ألن العربيف
ه هـ ــلا اإختيـ ــار هـ ــو هعـ ــالن اإلراديف  La déclaration de la volontéدو اإختيـ ــار الضـ ــمين ال ـ ــلي
ي تشف القاضي دو مددها املشرع هراحة .
بالتا ي مح لألطراف وف ضاب اإسناد احملدد ه املواد ال ابقة اللكر باختيار القانون الواحب
التطبي ـ علــى العقــد ه ـراحة وذلــك عــن طري ـ هدراج شــرط ىف العقــد املــربم بي ـ ـ ــنام مــدد القــانون الواحــب
التطبي على العقدو وهو ما ي مى بشرط اإختصـا التشري ـ ــعيو فينصـب اختيـارهم علـى القـانون الـوطين
ألحدهم وهو القانون الشاصي املرتب جبن ية دحدمها دو موطناماو كمـا ميكـن دن خيتـارا قـانون حمـل هبـرام
العقــد دو قــانون حمــل تنفيــل العقــد دو دي قــانون دخــر يكــون لـ هــلة بالعقــد دو املتعاقــدينو وجيــوز لألطـراف
اختيــار القــانون الواح ـب التطبي ـ علــى العقــد املــربم بيــنام س ـواء ىف العقــد األهــلي دو ه عقــد م ــتقل عــن
العقد األهليو كما جيوز هلم ديضاً تعديل القانون املاتار ىف دي وقت إح إلبرام العقد بشـرط دإ يـ دى
هلا التعديل هىل امل اس بصالة العقد األهلي .

تطبيووووق ال وو وانو امل تووووار علوو و ايلت امووووات التعاقديووووة ال يووووو امل ر ضووووة عليوو و

100

لكــن حريــة اختيــار الصـريح للقــانون املطبـ علــى العقــد قــد تثــري مشــكل همكانيــة اختيــار األط ـراف
لألكثر من نهام قانوين دو اختيار قانون يبطل العالقة العقديةو فما هو احلل هللب اإحتماإت ق
 بالن بة للفرت األول :دين خيتار األطراف قواعد قانونية تابعة لتشريعات داخلية خمتلفةو فالب امل ألة لـم يتنب لـاا املشرع
املغــريب دو تــر ال ــلطة التقديريــة للقاضــي ه األخــل ســلا اإختيــار لوحــود رديــن ه هــلا الشــأن األول يــرى
عــدم تــر احلريــة املطلقــة لدرحــة جتزئــة العقــد حــىت ولــو تــوفر قيــد الصــلة املطلــوب حتققـ ومــربر ذلــك لوحــديف
شــروط العقــد و ودنـ ميكــن لألطـراف علــى هثــرب التاــرب مــن األحكــام اآلمـريف ه القــانون املاتــارو دمــا الثــاين
فريى همكانية ذلك بتطبي على كل عنصر القانون املالئم وديــدب ه هلا حمكمة النقر الفرن ية .
و ه ردينــا دن ـ إ جيــوز للمتعاقــدين جتزئــة العقــد و هخضــاع كــل عنصــر من ـ هىل قــانون خمتلــفو هإ
يكون ل دساس موضوعيو كأن تكون العـالقة العقدية موضوع النزاع هـي بـلاملا عالقـة مركبـة تقبـل التجزئـة
فال يـ ثر ذلـك علـى جتـانس العقـد ودن إ يكـون الــادف مـن التجزئـة تــجنب األحكـام املوحـوديف ه القـانون
املاتص من دحل منع التارب من القواعد اآلمريف .
 دما الفرت الثاين :فقد خيتار األطراف دون انتباب قانون يتبن بعد ذلك دن يبطل دو يبطل الشرط اللي يعترب دساسيا
لألطراف عند تعاقدهمو هنا دغلبية ما اتـج ل القضاء وحىت الفقااء دن اإلبطال إ ميكن تصورب و إ قبول
و ومبـررهم دن العقد وحد من دحـل دن يكـون هـاليالا ومنتجـا آلثـاربو لكـن هـلا مينـع ه بعـر القضـايا
مــن هبطــال العقــد نتيجـ ة لتطبيـ القــانون املاتــار مــن الناحيــة العمليــة حيــث دقــرت ذلــك حمكمــة الــنقر ه
حكم هدر ه  52دكتوبر  0323وكانت اجلزائر طرفا في .
لكن هنا فرت ثالث :هــلا الفــرت األخــري جيمــع بــن الفرضــن ال ــابقنو وذلــك بــأن يــتم في ـ تعيــن األط ـراف لقــانونن
دحدمها ينهم هلب العالقة التـعاقدية ويعترب فياا العقد هاليالاو دما القانون الثاين فيعترب فياا العقـد بـاطالو
وهلب احلالة قد فضل فياا القـضاء الفرن ي تطبي القانون اللي يصالح العقد .
الفاع الثاني :

تض ق مجال عمل القاضي في البحث عن االرادة الضمن ة
هذا يتف األطراف هراحة على حتديد القانون الواحب على العقد فإن يتعن البالث ىف اإلراديف
الضمنية للمتعاقدينو فتهار مامة القاضي حلية ه استنتاج هلا اإختيار عن طريـ تف ـري العقـد وبالتـا
ميكنـ حتديــد انصـراف هراديف املتعاقــدين هىل قــانون دولــة معينــة حــىت ولــو يتفـ األطـراف هـراحة علــى هــلا
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القــانون ألهنــم يضــعون بعــر البنــود ه عقــدهم حتــدد بطريقــة غــري مباش ـريف هــلا القــانون املطب ـ علــى العقــد
الدو و وإشك دن هنا العديد من القرائن ال تكشف عن هلب اإلراديف ومناا :
لغة العقد دو حمل هبرام العقدوشرط اإختصا القضائي احملدد للمالكمة املاتصة لفر املنازعات الناش ة عن العقد و هضافةدن همكانية األطراف للجوء هىل حمكمة حتكيمية كائنة ه دولة معينـة دليـل علـى وحـود هراديف ضـمنية لتطبيـ
قانون هلب الدولة تلك احملكمة .
وقد دكدت كافة التشريعات الوطنية على ضروريف البالث عن اإلراديف الضمنية للمتعاقدين ىف حالـة
ع ــدم اإتف ــاق الصـ ـريح عل ــى حتدي ــد الق ــانون املطبـ ـ عل ــى العق ــدو لك ــن تص ــرمام هل ــا ح ــاء خمتلف ــا ف ــبعر
التشـريعات وكــلا اإتفاقيــات الدوليــة تركــت احلريــة للقاضــي ه البالــث عناــا مــن خــالل ظــروف ومالب ــات
التعاق ــدو وه ــو م ــا فعلـ ـ القض ــاء الفرن ــي عن ــدما ده ــدر قـ ـرار ه  6حويلي ــة  0323دق ــر بصـ ـريح العب ــاريف دن
"األط ـراف هــم الــلين مــددون القــانون املطب ـ علــى العقــد س ـواء ه تكوين ـ دو آثــارب دو شــروط وه غيــاب
اإلراديف الصرمة يتوىل القاضي (قاضي املوضوع) حتديـد القـانون الواحـب التطبيـ وذلـك بـالرحوع هىل حمتـوى
العقد دو ظروف الدعوى " .
اما البعر األخـر فاسـتبعدت دور القاضـي ه تكملـة هراديف املتعاقـدين عنـد ختلـف هرادملـم الصـرمة
بوضــع ض ـواب حمــدديف ومرتبطــة بــإراديف األف ـراد بوهــفاا هســنادا مع ـربا عــن الصــلة الوثيقــة ال ـ ت ـرب عقــدهم
بقانون دولة حمل اإلبرام دو حن ية املتعاقدين دو موطناما املشرت و ومن التشريعات ال تنبت اإجتاب الثاين
رــد القــانون املــدين املصــري والليــيب ه املــاديف 03و والقــانون املــدين اجلزائــري ه املــاديف  02ديــن دلزمــا القاضــي
تطبي ضابطن لإلسناد ومها:
 قانون املوطن املشرت دو اجلن ية املشرتكة للمتعاقدين. قانون مكان هبرام العقد.فكلاــا ض ـواب هســناد احتياطيــة دوردهــا املشــرع كق ـرائن قانونيــة ب ــيطة لت ــايل مامــة القاضــي ه
هعمال قانون الدولة األوث هلة بالعقدو شرط دن إ يتبن من ظروف دن قانون دخر هو اللي يراد تطبيق .
حىت وهن اختلف موقف القانون املقارن ه ترتيباـا ح ـب دمهيتاـا و غـري دن حتديـد تلـك الضـواب
وفقا لفكريف اإسناد اجلامـد هـاليح دنـ مقـ شـرط العلـم امل ـب بالقـانون املطبـ علـى العقـد الـدو و لكنـ
غري متطابقة مع فكريف القانون األوث هلة بالعقد اللي يتطلب اإسناد املرن من خالل فتح اجملـال للقاضـي
ه البالث عن القانون املطب على العقد الدو .
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المبحث الثاني :
قيود المفروضة على القانون المختار
اتفقت اإجتاهـات ه م ـألة خضـوع العقـد الـدو لقـانون اإلراديف لكناـا اختلفـت بشـأن حـدودبو
ففــي البدايــة دقــر الفقـ وتبعتـ بعــر التشـريعات وكــلا اإتفاقيــات الدوليــة علــى دن هــلا القــانون يأخــل علــى
هطالقـ و لكــن نهـرا للنتــائ الـ تتقبلاــا بعــر التشـريعات مــا دفعاــا لتطبيقـ لكــن ه حــدود معينــة علــى
دساس دن حرية املتعاقدين ه اختيار القانون الواحب التطبي ليس م ألة مطلقة بل هـي مقيـديف بعـديف قيـود
كما سنرى .
بالتا النهرية املوضوعية املطبقـة حـديثا بشـأن العقـود الدوليـة إ تتجاهـل هراديف األطـراف كليـاو بـل
ترت هلم حرية اختيار القانون املطب سواء بشكل هريح دو ضمينو لكن ومنعا إحتمال الغش حنو القانون
فرضت على هلا اإختيار قيودا ينبغي على التشريعات دخلها بعن اإعتبار .

ا لب األول :
ةبين كرة اختي ر ا تع اين لق و ولة اعينة
هن وحــود نــص عــام ه التش ـريعات الوطنيــة يقــر قضــوع العقــد املتــوفر علــى عنصــر دحنــيب للقــانون
ال ــلي خيت ــارب امل تعاق ــدين كم ــا ه ــو ش ــأن ه الق ـوانن املغاربي ــةو جي ــب دن يفا ــم من ـ القاض ــي ال ــوطين ض ــروريف
اخلضوع هىل قواعـد قانونيـة تابعـة لدولـة معينـة دون همكانيـة الرحـوع هىل القواعـد الدوليـة اخلاهـة الـ يطبقاـا
احملكم الدو ه امل ائل التجارية ذات الطبيعة الدولية.
الفاع األول :

تض ق مفَوم القانون المْتار أمام القاضي الوطني
ه بدايــة تطبيـ مبــدد ســلطان اإراديف علــى العقــد الــدو ظاــرت النهريــة الشاصــية (اإجتــاب احلــر)
واللي وحدت هلا جماإ واسعا خالل الثوريف الفرن يةو كوهنا قدست اإراديف هىل دقصى حد من خالل اعتبار
هراديف املتعاقدين هي شريعتام امللزمةو هذ ميكن لألطراف وفقا للالرية ال يتمتعون سا دن إ خيضعوا عقدهم
ألي قانون ألن اإلراديف العقدية وحدها تكفي بلاملاو فامل ألة هي هرادية هرفة .
لكن فكريف عدم هخضاع العالقة العقدية حلكم القانون علـى دسـاس دنـ إ يوحـد قـانون معـد سـلفا
حلكــم هــلب الرابطــة بــل يتــوىل املتعاقــدان وضــع و إقــت رفضــا مــن حمكمــة الــنقر ه ق ـرار هــدر  50ح ـوان
 0321ال دقر في دن "كل عقد دو هو م تند ومرتب بقانون دولة ما " و مما يعين ذلك دن دور القانون
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إ يقتصر على تأكيد وضمان احـرتام التوقعـات املشـروعة للمتعاقـدين باسـتادام لتالديـد القـانون الواحـب
الت طبي من ناحيةو ومعطيا لألطراف فرهة التالكم ه هلا القانون من ناحية دخرى.
بالتــا نه ـرا للنتــائ املبــالغ فياــا املتعلقــة باإلنقــا مــن القيمــة امللزمــة للقــانون وجيعل ـ جمــرد شــرطا
تعاقديا يدرج ه العقد مثل مثل البنود األخرىو ما ي مح باستبعاد قانون معن دو تغيري ه طبيعـة القـانون
الــلي خيتارون ـ و ليتالــول بــللك مــن مبــدد حلــل تنــازع الق ـوانن هىل مبــدد ي ــمح باحلريــة التعاقديــة ه اجملــال
التجــاري واإقتصــادي الــدو و هــلا مــا ددى هىل هج ـران هــلب النهريــة هذا مــا عــرت الن ـزاع علــى القاضــي
الوطينو خاهة فكريف جتزئة هلا اإختيار بتطبي دكثر من نهام قانوين علـى عقـد دو واحـد ميكـن حتقيقاـا
ه ظل هلب النهرية .
بالتا منعا من ملرب دطراف العقد من القواعد اآلمريف التابعة للقانون اللي مـن املفـروت تطبيقـ و
حلت النهرية املوضوعية حمل النهريـة الشاصـية ليصـبح العقـد خيضـع للقـانون ولـيس العكـسو فـاإلراديف الـ
يتمتــع ســا األطـراف إختيــار القــانون املطبـ علــى العقــد الــدو مصــدرها املشــرع مــن خــالل وضــع لقواعــد
التنــازع و هــلب األخـرييف ه العقــود الدوليــة إ تتغــري و تعــرتف بــاإلراديف كضــاب هســناد توكــل هلــا مامــة حتديــد
القانون املطب .
هللا رد غالبية التشريعات مبا فياـا املشـرع اجلزائـري والليـيب وكـلا بعـر اإتفاقيـات الدوليـة قصـرت
حريــة دطـراف العقــد ىف اختيــار القــانون الــلي يــنهم العقــود الـ يربموهنــا علــى القـوانن الوطنيــة الصــادريف عــن
دولــة معينــة تتمتــع ســلا الوهــف وفق ـاً ألحكــام القــانون الــدو العــامو وعلــى ذلــك هذا اختــار دطـراف العقــد
قانوناً معيناً ليالكم عقدهم فيتعن دن يكون قانوناً وطنياً دي قانوناً داخلياً لدولة معينة .
الفاع الثاني :

توسع مجال القانون المْتار في التحك م التجاري الدولي
هن القواعــد املطبقــة علــى العقــد الــدو خيتلــف جماهلــا هذا ت الفصــل ه النـزاع مــن قبــل حمكــم دو و
فم ــألة خضــوع هــلب العالقــة للقــانون الــوطين املعمــول ســا وال ــابقة الــلكر إ جتــد هلــا جمــاإ ه التالكــيم
التجاري الدو و كون هلا األخري ينهر يوسع من جمال قانون اإراديف بأن مينح احلرية الكاملة ألطراف العقد
ه حتدي ـ ــد الق ـ ــانون ال ـ ــلي مك ـ ــم عالق ـ ــاملم هىل درح ـ ــة همكاني ـ ــة تطبيـ ـ ـ ق ـ ــانون التج ـ ــاريف الدولي ـ ــة LEX
 MERCATORIAالــلي يعــرب علــى القواعــد الغــري تشـريعية والعــابريف للــدول TRANSNATIONAL
ويكون مصدرب دعراف التجاريف الدولية ومصطلالات التجاريف الدولية وكـلا العقـود النموذحيـة و وهـلا مـا هـو
هإ دليــل علــى تطبيـ فكـريف تــدويل العالقــة العقديــة ه التالكــيم التجــاري الــدو الــلي دهــبالت تشـريعات
الوطنية تعتنق .
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هلــلا ح ــدت عــديف دنهمــة قانونيــة القواعــد الدوليــة ه مبادإملــا التجاريــة الدوليــةو فبــادرت لتعــديل
قوانيناا مبا يتماشى ومصاحل التجاريف الدولية مـن خـالل هدراج وتنهـيم التالكـيم التجـاري الـدو و ومـن هـلب
األنهمــة رــد امل ــطريف املدنيــة املغربيــة مــن خــالل الفصــل  957-99الــلي ي ـنص علــى دن ـ "حتــدد ه اتفــاق
التالكيمو بكل حريةو القواعد القانونية ال يتعن على اهلي ـة التالكيميـة تطبيقاـا علـى حـوهر النـزاع"و كمـا
يوحد كللك قـانون اإحـراءات املدنيـة واإداريـة اجلزائـري الـلي نهـم دحكـام التالكـيم الـداخلي و التالكـيم
التجــاري الــدو مــن املــاديف  0116هىل امل ـاديف 0160و ختــرج عــن هــلا الطري ـ املشــرع الليــيب عنــدما ددرج ه
الباب الرابع من قانون املرافعات املدنية والتجارية دحكام التالكيم من املاديف  793هىل املاديف .777
وه حالــة عــدم اختيــار األط ـراف للقواعــد املــلكوريفو فــإن اهلي ــة التالكيميــة تفصــل ه الن ـزاع طبقــا
للقواعد ال تراها مالئمة .
ه مجيع األحوالو تأخل اهلي ة التالكيمية بعن اإعتبار مقتضيات العقد اللي يرب بن األطراف
واألعراف والعادات ال ائديف ه ميدان التجاريف "
هذ املالحــظ مــن خــالل هــلا الفصــل دن املشــرع املغــريب ســار علــى درب نــص املــاديف  0200قــانون
ِ
اإحـراءات املدنيــة الفرن ـي ه فقرملــا األوىل الـ نصــت دن "تفصــل حمكمــة حتكــيم ه النـزاع عمــال بقواعــد
القانون اللي اختارب األطرافو وه غياب هلا اإختيار تفصل ح ـب قواعـد القـانون واألعـراف الـ تراهـا
مالئمــة " و ديــن ف ــر الفق ـ الفرن ــي اســتعمال عبــاريف قواعــد القــانون املدرحــة ه املــاديف بطريقــة موســعة مــن
خالل عدم اقتصار جماهلا على القواعد الوطنيةو بل ميتد ليشمل القواعد العابريف للالدودو واسـتندوا ه ذلـك
كون ي تعمل مصطلح التشريع  LOIه ذات املاديف وال تعين الرحوع هىل التشريعات الداخلية .
على دن يتقيد احملكم على هثر ذلك مبا اختارب اخلصوم هراحةو وهلا ما دكدت احملكمة التالكيمية
ه قضــية فصــل فياــا ه ســنة  0370حيــث دقــرت هــلب األخـرييف دنـ "إ ميكــن للمالكــم دن ي ــتبدل القــانون
املاتــار مــن األط ـراف ه ـراحة بقــانون آخــر خيتــارب دون عــلر مقنــع لــللكو خاهــة عنــدما يكــون اإختيــار
واضــالا إ يــدع جمــاإ لاللتبــاسو لكــن هــلا إ يــدفعنا لعــدم تقييــد األط ـراف ه بعــر امل ــائل ال ـ تكــون
معارضــة للقواعــد القانونيــة لدولــة معينــة ال ـ مــن املفــروت دن تكــون م ــتبعديف لــو عــرت الن ـزاع علــى قــات
وطينو فقانون اإلراديف مقيد بالنهام العام ه الدولة ال سينفل القرار التالكيمي على هقليمياا .

ا لب الث ع :
تمية صلة الق و ا ت ر ب لعقا أو ا تع اين
هن تر التشريعات مبا فياا املدونة املغربية احلرية املطلقة للمتعاقدين ه اختيار القانون املطبـ علـى
اإلتزامات التعاقدية ذات الطبيعة الدولية ي دي هىل حدورب هعوبات للقاضي املغريب دثنـاء فصـل ه النـزاع
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من بيناا دن يطب قانون دخر إ ميت بصلة بالعقد دو املتعاقدين ملربا منام من القانون اللي من املفـروت
دن يكون خمتصا .
هللا حر املشرع ه قانون العقد على ضـمان احـرتام هراديف األطـراف إ مـول دون قيـد دو حـدود
تفرضــاا الدولــة ضــد خمــاطر تطبي ـ القــانون األحنــيب الــلي عينت ـ هراديف املتعاقــدين خاهــة هذا اختــارا الطرفــان
قانون إ ميت بأي هلة بالعالقة العقدية دو بأطرافااو وهلا الدور اللي يضطلع ب املشرع ويطبقـ القاضـي
ما هو هإ دورا محائيا بالدرحة األوىل .
الفاع األول :

أساس تطب ق ق د الصلة على قانون المْتار
هن تطبي ـ قــانون اإلراديف علــى العقــد الــدو و ه عم ـ مفاوم ـ و يعــين خضــوع العقــد للقــانون كمــا
بين ـ و هإ دن ـ تعــرتو مــن حانــب الفق ـ التقليــديو للنقــد الشــديد حبجــة دن ـ ي ـ دي هىل "تشــوي مض ــمون
القــانونو وجيعــل مــن املقبــول دن قانونــا ملزمــا ه الــرواب بــن امل ـواطنن يصــبح اختياريــا عنــدما يتعل ـ األمــر
بروابطام مع اخلارج"و وهىل اختيار القـانون األكثـ ـ ــر اسـتجابة ملصـاحلامو علـى خـالف القـانون الـلي يـرتب
ب العقد موضوعيا وواقعيا .
ففكـريف قيــد الصــلة علــى القــانون املاتــار دساســاا النهريــة املوضــوعية بطريقــة غــري مباشـريفو ألن هــلب
األخ ـرييف إ تتجاهــل هراديف األط ـراف كليــاو بــل تــرت لألط ـراف حريــة اختيــار القــانون الواحــب التطبي ـ س ـواء
بشكل هريح دو ضمينو لكناا تفرت بعر القيود جيب عدم جتاهلااو منعا إحتمال الغش حنو القانون .
بالتا م ألة فرت قيود علـى اإراديف الـ دهـبالت تطبـ حـديثا هـي ه احلقيقـة بـديال عـن فكـريف
قديـ ـ ـ ـ ـمــة دساساا " تركيز العقد " و هلب الفكريف تعترب القانون اللي تعين القاعديف همنا حتددب على دساس دن
قــانون مركــز العالقــة العقديــةو ألن العقــد إ ميلــك هــو بلات ـ وبصــفت مرك ـزا ماديــا ملموســا و بعــدها حتولــت
الفكريف هىل فرت شرط " وحود هلة وثيقة بن العقد والقانون املاتار دو القانون املاتار واملتعاقدين " .من
خـالل البالــث عــن العناهــر املميـزيف لعالقــة العقديــة دي حتديــد العنصــر الــلي ميثــل مركــز الثقــل فياــا مــن بــن
كافــة العناهــر املاتلفــةو وذلــك علــى هــدى ض ـواب اإلســناد املتعــارف علياــاو وال ـ يتصــل بعضــاا بعقــد
والبعر اآلخر يتصل بأطراف العالقةو وكل هلا من دحل منع اختيار قانون إ ميت للعقد بأي هلة.
ويرحــع دهــل فكـريف الرتكيــز املوضــوعي هىل األســتاذ األملــاين "ســافيين" مث تطــورت بعــد ذلــك علــى يــد
الفقيـ ـ الفرن ــي "ب ــاتيفول" ال ــلي ردى بوح ــوب الرتكي ــز املك ــاين للرابط ــة العقدي ــة ه ض ــوء ظ ــروف التعاق ــد
ودحداث اخلارحية ه كل حالة على حدى و ذلك دن هراديف األطراف إ تعن القانون الواحب التطبي علـى
العقد الدو و وهمنا تركز العقد ه مكان معن بالنهر هىل موضوع العالقة العقدية وظروف التعاقـدو ومـىت ت
تركيــز العالقــة ســلا الشــكل فــإن القــانون الــلي اختــارب األطـراف هــو الــلي يطبـ علــى العقــدو وبــللك تبقــي
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نهريــة "بــاتيفول" علــى دور اإلراديف ه حتديــد القــانون الواحــب التطبيـ باعتبارهــا عنصـرا مـ ثرا لرتكيــز العالقــة
ه مكان معن .
الفاع الثاني :

االعتااف بشاط الصلة كق د على قانون المْتار
هن تطبي ـ قــانون اإراديف دون قيــد ي ـ دي بالضــروريف هىل تــوفر احتمــال تطبي ـ قــانون إ ميــت بصــلة
خيتــارب املتعاقــدينو مــىت وحــدت هلــم نيــة ه التاــرب مــن القــانون الــلي مــن املفــروت دن يكــون خمتصــا حلكــم
ذات العقد و هللا دوحد الفق حال ه رب القانون املاتار بالعقد دو باملتعاقدين من خالل البالث وتأكـد
القاضي من وحود الصلة املوضوعية بيناما .
هــلا مــا دفــع التشـريعات حاليــا هىل الــنص ضــمن دحكــام تنــازع القـوانن وبالضــب ه جمــال القــانون
الواحــب التطبيـ علــى العقــد الــدو بأنـ وهن كــان مــن حـ دطـراف العقــد اختيــار القــانون هإ دنـ يتعــن دن
يكون هللا القانون هلة وثيقة بالعقد دو املتعاقـدين بـأن يكـون مـثالً قـانون الدولـة حمـل هبـرام العقـد دو قـانون
حن ــية املتعاقــدين دو قــانون حمــل تنفيــل العقــد.....اخل و لكــن م ــألة اإع ـرتاف بقيــد الصــلة كشــرط إزم
لتطبي قانون اإراديف وحد تضارب ه اآلراء بشأن كما سنرى :
الردي األول :
ميثــل مــا ذهبــت هلي ـ غالبيــة األراء ه املوافقــة علــى تطبي ـ شــرط هــلة القــانون املاتــار بالعقــد او
املتعاقدين مىت كان النزاع معروت على القاضي الوطين .
دما الردي الثاين :
فيلهب البعر اآلخـر هىل اإعـرتاف باحلريـة املطلقـة لألطـراف ىف اختيـار القـانون الواحـب التطبيـ
على العقد بغر النهر عن وحود هلة بين وبن العقد من عدم و وكل ما اشرتط دنصار هلا الردي هو دإ
ينطوي هلا القانون املاتار على غش دو يكون متعارضاً مع النهام العام .
لكن الردي الثالث :
حــاول التوس ـ بــن املــوقفن مــن خــالل اســتلزام وحــود هــلة بــن القــانون الــلي اختــارب األط ـراف
لتطبيق على العقد املربم بينام ولكن يشرتط دن تتالق هلب الصـلة عـن طريـ عناهـر شاصـية كقـانون
حن ــية املتعاقــدين دو ماديــة كقــانون حمــل هب ـرام العقــد  .وهمنــا يكفــى دن تكــون هــلب الصــلة تفرضــاا حاحــة
املعامالت والتجاريف الدوليةو كأن يقوم املتعاقدين بإبرام العقد وفقاً ألحكام دحد العقـود النموذحيـة ىف جمـال
سلعة معينة وتقبل دوساط التجاريف الدولية فياضع األطراف للقانون اللي مكم هلا العقد بالرغم من عدم
وحود هلة بن هلا القانون والعقد .
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وكنتيجـ ــة ميكـ ــن استاالهـ ــاا دن ـ ـ جيـ ــب علـ ــى التش ـ ـريعات الوطنيـ ــة هدراج هـ ــلا القيـ ــد علـ ــى هراديف
املتعاقدين ضمن دحكام تنازع القوانن ألن هلا الشرط إ جيد ل هدى هذا دعطيت مامة الفصل ه النزاع
هىل احملكم الدو و فالا األخري يتمتع حبرية مطلقة ه حتديد النهـام القـانوين املطبـ علـى موضـوع النـزاع وإ
حتكم ـ ه ذلــك ض ـواب اإســناد كمــا هــو شــأن القاضــي الــوطينو وقــد تنب ـ املشــرع اجلزائــري لشــرط الصــلة
عنــدما عــدل املــاديف  02الفق ـريف األوىل مــن القــانون املــدين اجلزائــري ســنة 5112و حبيــث قيــد اختيــار األط ـراف
للقانون املطب سلا الشرط وحعل نـص املـاديف يكـون علـى النالـو التـا " :ي ـري علـى اإلتزامـات التعاقديـة
القانون املاتار من املتعاقدين هذا كانت ل هلة حقيقية باملتعاقدين دو بالعقد. "....
الفاع الثالث :

صور تطب ق شاط الصلة على القانون المْتار
هن شرط الصلة اللي تفرض حاليا التشريعات الوطنية يبما فياا التشريع اجلزائري ضمن نص املاديف
 02الفق ـريف األوىل ال ــابقة الــلكرو عــرب علــى وحــود عالقــة بــن القــانون املاتــار وموضــوع العقــد الــدو دو
القانون املاتار واملتعاقدينو هللا حتق الشرط يتم بأحد الصورتن :
الصوريف األول :
وحود هلة بن القانون املاتـار واملتعاقـدين  :هذ علـى القاضـي الـوطين عامـة وحـىت القاضـي املغـريب
هذا اختار األطراف تطبي قانون معن على عقدهم الدو دن يتالق من توفر هلا الشرط بالبالث دوإ ه
مــدى وحــود عالقــة بــن القــانون املاتــار والعنصــر الشاصــي امل ـرتب مباش ـريف بأحــد املتعاقــدين دو كالمهــاو
واللي يتمثل ه ضاب املوطن دو اجلن ية ...وغريهاو هللا يتعن على األطـراف ال ـ ـ ـ ــمتعاقديف التقيـد باختيـار
هما قانون حن ية دحدمها دو كالمها هذا احتدت حن يتاما دو قانون ال ـ ــموطن دو مـال ـ ـ ــل اإقامة .
الصوريف الثاين :
وحــود هــلة بــن القــانون املاتــار وعناهــر العقــد الــدو  :هــلب العناهــر تكــون ظــاهريف ه العالقــة
العقدية كوهنا متثل بنود تتعل مبوضوع العقدو هللا جيب على األطراف لتالقيـ هـلا الشـرط واإلتـزام بالقيـد
اختيار هما قانون حمل تنفيل العقد دو قانون موقع املـال حمـل التعاقـد … هىل غـري ذلـك مـن القـوانن املتصـلة
بالعقد .
مم ا تقدم يتبن وحوب فرت الرقابة من القاضي املغريب على قـانون اإراديفو فاـلا القـانون وهن كـان
األطراف يتمتعون حبرية ه اختيارب لكن يبقى للقاضي دورا حامسا في مىت دلزمت بللك قواعد تنازع القوانن
بالنص على شرط الصـلةو فيصـبح للقاضـي سـلطة تقديريـة ه اسـتبعاد القـانون املاتـار هذا اتضـح بعـد حتريـر
بنـود العقــد وحـدورب نـزاع بشــأن دن القـانون املاتــار لـيس لـ عالقــة بالعقـد دو املتعاقــدين ووحـد قــانون دخــر
يوفر هلا الشرط خيتارب املتعاقدين ملربا منام من قواعدب اآلمريف .
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خاتمة :
يتبــن مــن خــالل هــلب الدراســة دن املشــرع املغــريب اعتن ـ قــانون اإراديف كضــاب اســناد يطب ـ علــى
العقد الدو و كما دن حدد طبيعة اإختيار بأن يكون لألطراف حريـة مطلقـة ه اإختيـار الصـريح للقـانون
املطبـ دون قيــد يفــرت علــيام ممــا جيعــل فــرت عــدم خضــوع العقــد الــدو ألي قــانون ممكــن دي مــا يعــرف
بالعقد الـ ــمتجرد من القانون ( )contrat sans loiال رفضت دغلبية اآلراء .
كما دن بن موقف من سكوت اإراديف من خـالل الـنص علـى اإراديف الضـمنية الـ يتـوىل القاضـي
البال ــث عنا ــا بص ــفة عام ــة دون دن توض ــع لـ ـ قـ ـرائن يعتم ــد عليا ــا كم ــا فعلتـ ـ بع ــر التشـ ـريعات العربي ــة
واإتفاقيــات الدوليــةو هــلا دفــع للتفكــري ه وحــود قصــور وعــدم كمــال القواعــد املنهمــة للقــانون املاتــار ه
القانون املغريب.
لللك نوهي :
 ال ـ ـ ــمشرع املغـريب بعـدم تـر النصـو املتعلقـة بتالديـد ضـاب اإسـناد املطبـ علـى العقـد الـدوعلــى عموميتاــا وبالـ ـ ـ ـ ــضب الفصــل  09مــن الهاــريو ألن هــلب ال ـ ـ ــم ألة تثــري عــديف هــعوبات علــى القاضــي
إحتمال ملرب األطراف من القواعد اآلمريف للقانون املاتص .
 كمــا عليـ تبيــان موقفـ مــن فكـريف جتزئــة العقــد بــإراديف املتعاقــدين هــل تــرت علــى هطالقاــا دو جيــبت ــوفر دس ــاس موض ــوعي ل ــللك كال ــال ش ــكل العق ــد ال ــدو ال ــلي خيض ــع لقاع ــديف ل ــوكيس locus regit
actumو وكــلا بالن ــبة إختيــار األط ـراف املتعاقــديف لقــانون يتبــن بعــدها للقاضــي دن ـ يبطــل العقــد خاهــة
ودهنم درادوا دن يكون عقدهم هاليح
 كمــا نوهــي ديضــا التش ـريعات الوطنيــة مبــا فياــا التش ـريع املغــريب دن يــدرحوا ه نصوهــام املتعلقــةبالعقد الدو فكريف تقييد هراديف األفراد ه اإختيار هذ يقع على األطراف املتعاقديف اختيار قانون تابع للدولـة
معينة من حاةو ول هلة بالعقد دو املتعاقدين من حاة دخرى مىت عرت النـزاع علـى القاضـيو ولـيس دمـام
احملكم الدو اللي يأخل بنهرية تدويل العقد. -
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مبدأ المشروعية في الوظيفة اإلدارية
(مدة والية الَ وة التأس س ة)
إعـــداد دكتـــور :يوسف الدوكالي بنّاصر
عضو هيئة التدريس باجلامعة االمسرية االسالمية
مقدمة
يقتضي مبدد احرتام القاعديف القانونية خضـوع الكافـة هىل هراديف املشـرعو وملـا كانـت القاعـديف القانونيـة
تتصــف بالعموميــةو وختاطــب األشــاا الطبيعيــنو واإعتبــارين مــن هنــا دلــزم اجلميــع باإمتثــال للقــانونو
وتطبي ـ دوامــرب واحتنــاب نواهي ـ ()1و ولعــل املتتبــع للتطــور التــارخيي لــإلداريف وملــدى خضــوعاا ملبــدد املشــروعية
يالحظ دن نشأملا قد مرت بعديف مراحل تـدهور حاهلـا مـن اإلداريف القاضـية هىل دن وهـفت بالقضـاء املعلـ و
مث القضاء امل تقل ومن مث خضعت ملبدد املشروعية اإلدارية.
كمــا دن هـلا املبــدد هــاحبت العديــد مــن الهــروفو واملتغـريات حعلتـ يتاــل طبيعــة خاهــة ه جمــال
اإلداريفأل لكوهنــا ت ــتقي ســندها القــانوين مــن ال ــلطات الثالثــةو فضـالً عــن ذلــك متغـريات الهــروف املتصــفة
تاريف بالعادية وتاريف دخرى باإستثنائيةو وما تربرب ضروريف احملافهة على سري املرف العام بانتهام واطردو وتلعب
دورا ه ترمجـة نصـو املشـرع هىل واقـع مـادي ملمـوسو وتنفيـل ال ياسـات العامـة للدولـةو
ال لطة التنفيليـة ً
وما ترتب على ذلك من دمهية متثلت ه منح املشرع اإلداريف سلطة واسعة عند تنفيلها دهدافاا.
وعلـى هــلا األســاس فــإن نطــاق مبــدد املشـروعية يتج ــد ه تصــرفات اإلداريف عنــد قياماــا بأعماهلــاو
ومـن بيناــا القـرارات اإلداريــة ذات اإلراديف املنفـرديف لــإلداريفو والـ تلعــد خطـراً علــى املتعامـل مــع اإلداريفو األمــر
اللي يتطلب توفري ضمانة قانونيـة للموظـفو واملتعامـل مـع اإلداريفو ولعـل خـري وسـيلة لتـوفري دكـرب قـدر مـن
الضمانة هي خضوع اإلداريف للقضاء اإلداريو كما دن للمعاجلة اإلدارية للقـرارات غـري املشـروعةأل املتمثلـة ه

هنفت الدول من حيـث كوهنـا دولـة فـانون دم دولـة بـوليسو واألخـرييف قانوهنـا مـن هـنع احلـاكمو وي ـري
 -1وعلى هلا األساس ل
علــى احملكــوم وخيضــع ل ـ و وتتالــرر هراديف احلــاكم مــن كــل قيــد راحــع ه ذلــك الــدكتور حممــود عمــر معتــوقو مبــدد املشــروعية
وتطبيقات ه النهام اجلماهريي "دراسة مقارنة"و طرابلس :مطابع العـدلوط3و 2331-2334فو  .31ويعـد كتـاب الـدكتور
حمم ــود عم ــر معت ــوق دول م ل ــف تن ــاول مب ــدد املش ــروعية دراس ــة دكادميي ــة وض ــالت األح ـوال اإلداري ــةو وال ياس ــةو والقانوني ــةو
والقضائية ملبدد املشروعية ه النهام ال ياسي اللييب منل اإستقالل حىت النهام اجلماهريي.
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سالبااو والرقابة علياا داخل املرف العام قبـل هـريورملا الناائيـةو وبعـد حاهزيتاـا للتنفيـلو والنهـر فيمـا يرفـع
افدا دساسيًا لتقوية حدار مبدد املشروعية.
بشأهنا من تهلمات هداريةو يشكل ر ً
وب ناء على ما سب فان دارسة مبدد املشروعية ه الوظيفة اإلدارية يكمن ه املبالثن التالين :
المبحث األول :مبدأ المشاوع ة اإلدارية ومصادره.

المبحث الثاني :المعالجة اإلدارية والقضائ ة للقاار اإلداري المع ب.

المبحث األول
مبدأ المشروعية اإلدارية ومصادره
يتم التعرت ه هلا املبالث ا مفاـوم مبـدد املشـروعية اإلداريـة ه مطلـب دول مث بيـان مصـادرب ه
مطلب ثاين.

ا لب األول
افهو اباأ ا شروعية
َع ــرف الفقـ ـ اإلداري اللي ــيب( )1مب ــدد املش ــروعية اإلداري ــة "ب ــأن اإلداريف ملزم ــة عن ــد مباشـ ـرملا ألوحـ ـ
نشاطاا باحرتام القواعد القانونية النافليف دياً كان شكلاا ومصدرها"
وه معجم مصطلالات الشريعة والقانون يعرف عبدالواحد كـرم مبـدد الشـرعية بأنـ "ضـروريف مطابقـة
األعمال اإلدارية سواء كانت قانونية دم مادية للقانون ودن يكون لألفراد ح الطعـن ه دعمـال اإلداريف دمـام
()2
القضاء ألبطال األعمال غري الشرعيةو والتعوير عناا هن كان ل مفرتت"
وه ذات ال ــياق ترس ــي احملكم ــة العلي ــا الليبي ــة مفاومـ ـاً ملب ــدد املش ــروعية دو مب ــدد خض ــوع اإلداريف
للقــانون ه قوهلــا "د من كـ مـل دعمــال اإلداريف جيــب دن تكــون دعمــاإً مشــروعة إ ختــالف القــانونو والـردي الــلي
ي يدب الفق ]القانوين[ والقضـاء ه تف ـري مبـدد املشـروعية يلاـص ه دن عمـل اإلداريف لكـي يكـون مشـروعاً
جيــب دن ي ــتند هىل قــانون جييــزبو ولــيس معــى هــلا دن يكــون هنــا نــص تش ـريعي جييــز عمــل اإلداريفو وهمنــا
يكفــي دن يكــون عمــل اإلداريف م ــتنداً هىل مبــدد قــانوين عــامو دو قاعــديف قانونيــة س ـواءً كانــت هــلب القاعــديف
 -1حممد عبداهلل احلراريو الرقابة علـى دعمـال اإلداريف ه القـانون الليـيب (رقابـة دوائـر القضـاء اإلداري) طـرابلس :منشـورات جممـع
الفاتح للجامعاتو 3113و .33
 -2عبدالواحــد كــرمو معجــم مصــطلالات الش ـريعة والقــانون (عــريب -فرن ــي -هنكليــزي) الع ـراق :مطبعــة املركــز العــامليو 3111و
.112
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مكتوبــةو دو غــري مكتوبـةو هذاً يرتتــب علــى خمالفــة مبــدد املشــروعية دن عمــل اإلداريف يصــبح بــاطالً سـواءً كــان
قانونياًو دو فعالً مادياً"(.)1
والـلي يبـدو مــن التعريفـات ال ــابقة دن حـدود مباشـريف اإلداريف العامــة ملااماـا تنالصــر وفـ النطــاق
القانوين املنهم للوظيفة العامةو وتت ع تلك احلدود لتشمل كل ما نـص عليـ املشـرع ه القـوانن األساسـيةو
والفرعيةو والالئاليةو دضف هىل ذلك املبادل القانونيـة الـ ترسـياا احملكمـة العليـا الليبيـةو ومـا تعارفـت عليـ
اإلداريفو ه عملاــا التطبيقــي الــوظيفيو وعلي ـ يقــع بــاطال كــل هحـراء خيــالف نصــو القــانون دو املبــادي دو
العرف اإلداري.
دذن جي ــد مبــدد املشــروعية الواقــع التطبيقــي ملبــدد الفصــل بــن ال ــلطاتو ويكفــل تطبي ـ القواعــد
القانونية اجلامديفو وموهلا هىل واقع عملي ملوس.

ا لب الث ع
اص ر اباأ ا شروعية ا ارية
هذا كانت القاعديف األساسية إحرتام مبدد املشروعية تكمن ه خضـوع اإلداريف للـنهم القانونيـة الـ
حتكما ــاو فم ــا ه ــي تل ــك املص ــادر ال ـ ت ــتقي منا ــا اإلداريف نصوه ــاا ح ــىت توه ــف دعماهل ــا باملش ــروعيةق
سنوضح ذلك علي النالو التا -:
الفاع األول -المصادر األساس ة "الدستورية" :
يــلهب حانــب مــن فقاــاء القــانون دن مصــادر الدســتور تتمالــور حــول دربعــة مصــادر ي ــتمد مناــا
دحكام و وهي :الفق والقضاءو والعرفو والتشريع(.)2
أوالً -الفقه القانوني :

تقلــب دور الفق ـ القــانوين مــن حيــث كون ـ مصــدرا للقاعــديف القانونيــةو يكت ــب هــفة اإلل ـزام مــن
عدم أل فقدميا كانت القاعديف القانونية الصادريف من ملزمة يتقيد سا القاضي عند نهـرب النـزاع املطـروح دمامـ و
مصدرا ماديًـا للقـانونو دي دنـ الطريـ الـلي
ومع التطور اللي مر ب القانون بفروع املاتلفةو دهبح الفق
ً
 -1جملة احملكمة العليا الليبيةو ال نة األوىلو العدد الثالثو طعن هداري رقم 1\34قو بتاريخ 3164-1-1مو .1
 -2توفيـ بــن عبــد العزيــز ال ــديريو اإلســالم والدســتورو وكالــة املطبوعــات والبالــث العلمــي وزاريف الشـ ون اإلســالمية واألوقــاف
والدعويف واإلرشادوط3و 3421هـو .46
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تتكــون ب ـ القاعــديف القانونيــةو وت ــتمد من ـ مادملــا وموضــوعااو مث انتفــت الصــبغة اإللزاميــة ملنتجــات الفق ـ
()1
ـارحاو ومف ـ ـ ًـرا للقاعـ ــديف القانونيـ ــةو ومبوبًـ ـاو ومرتبًـ ــاو ومعل ًقـ ــا علـ ــى األحكـ ــام
القـ ــانوين و ودهـ ــبح دورب شـ ـ ً
القضـائية( )2أل فوظيفـة الفقـ تتمالــور ه شـرح نصـو القـانونو ودحكــام احملـاكمو والتعليـ علياـاو ودراســتاا
دراسة علمية دكادميية بغية معاجلة القصور اللي يعرتياـاو وسـدب عـن طريـ توهـياتو ومقرتحـات ي ـتأنس
سا املاتمن بتطبي القانون من رحال ا ل لطة التشريعيةو والقضائيةو وكللك التنفيلية.
تان اً -القضاء :

متارس ال لطة القضائية ماام الفصل بن املتنازعنو واقامة العدلو وضمان سياديف القانونو ومحاية
احلقوق واحلرياتو والقضايف م تقلون ه دداء وظائفام()3و وينفرد القضـاء اإلداري قاهـية ت ـاهم ه خلـ
املب ــادل القانوني ــة الـ ـ تتناس ــبو وطبيع ــة املرافـ ـ اإلداري ــة()4أل باعتب ــار دن الق ــانون اإلداري قض ــائي النش ــأيفو
وللقض ــاء اإلداري دور ه تأس ــيس نهرياتـ ـ و ومبادئـ ـ الـ ـ ي ــرد س ــا ح ــن ول ــدت ه عل ــم الق ــانون ن ــص
تشريعي(.)5
وملــا متتعــت ال ــلطة التنفيليــة بامتيــازات هــي ه دهــلاا تــدعم امل ــرييف الوظيفيــة ه حتقيـ دهــدافااو
وتشكل ه ذات الوقت خطرا على مركز الشاص الطبيعي املتعامل معااو وعلى هلا األساس دوحد املشرع
القضاءأل كالصن ممي الطرف الضعيفو وهلا ما دكدت احملكمة العليـا الليبيـة ه الطعـن الدسـتوري رقـم 0
ل نة 09ق حن عرفت القضاء بأن "هو الركن الركن واحلصن احلصن اللى ممى كل مواطن حاكماً كان
دو حمكوماً من كل حيف ه يوم و وه غدبو وىف م تقبل "(.)6

 -1همساعيل بدويو مبادل القانون الدستوريو القاهريف :دار الكتاب اجلامعيو 3111هو  17وما بعدها.
 -2راحع دستاذنا الدكتور نصر الدين مصباح القاضيو دهول القانون اإلداريو القاهريف :دار الفكر العريبو ط2و2336و .21
 -3راحــع املــاديف  323مــن البــاب الرابــع ال ـوارد ه مقــرتح م ــوديف توافقيــة ملشــروع الدســتور الليــيبو الصــادر ه البيضــاءو -36ابريــل
.2337
 -4سليمان حممد الطماويو الوحري ه القانون اإلداريو القاهريف :دار الفكر العريبو 3171و .31
31ووتكمـ ــن خصوهـ ــية القضـ ــاء اإلداري الليـ ــيب ه كـ ــون قضـ ــات غـ ــري
 -5د .سـ ــليمان حممـ ــد الطمـ ــاوي و املرحـ ــع ال ـ ــاب
متاصصنو وغري خمتصنو وهو ما ي مي الفق اللييب بأزمة القضاء اإلداري اللييب راحع دستاذنا الدكتور نصر الدين مصباح
القاضيو دهول القانون اإلداريو املرحع ال اب ذكربو  13وكللك .411
 -6جملة احملكمة العليا الليبيةو ال نة والعدد 3 / 7و طعن دستوري رقم  34 / 3قو بتاريخ 34/36/3173و .33
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كما وهفت – احملكمة العليا الليبية -القضايف بـأهنم "هـم بعـد الرسـل ظـل اهلل ه درضـ و وحكامـ
بن خلق و وبالعدل قامت ال مواتو واإرتو ورفعة القاضي هي رفعة لألمة ال هـي مصـدر ال ـلطاتو
ومتكن للعدالة ال هي متكن للوى ال لطاتو وامللك"(.)1
ونصت املاديف  52من قانون احملكمـة العليـا ل ـنة 29م علـى دن "تكـون املبـادل الـ تقررهـا احملكمـة
العليا ه دحكاماا ملزمة جلميع احملاكم وال لطات ه الدولة" كما تنصت املاديف  91من القانون رقم  6ل نة
 25م بشـأن هعــاديف تنهـيم احملكمــة العليــا علـى مــا يلـي "تكــون املبــادل القانونيـة الـ تقررهـا احملكمــة العليــا ه
دحكاماا ملزمة جلميع احملاكم وكافة اجلاات األخرى ه اجلماهريية".
وعليـ تلتــزم اإلداريف عنــد مباشـرملا ألعماهلــا بكافــة املبــادل القانونيــة الـ تقررهــا احملكم ــة العليــا وه
ذلــك تقــول "جيــب دن يكــون القـرار اإلداري مطابقـاً للدســتور والقـوانن واللـوائح وهإ خيــالف حكمـاً قضــائياً
هادراً عن القضاء املدين دو اإلداري ل قويف الشيء احملكوم في "(. )2
ودلـزم املشــرع الــوزراء ورؤســاء املصــاحل تنقيــل األحكــام الناائيــة املشــمولة بالصــيغة التنفيليــة ه الفقـريف
الثانية من املاديف احلادية والعشرين من القانون رقم 70ل نة  0322بشأن القضاء اإلداري.
ثالثاً -العاف اإلداري :

العـرف ه احليـايف اإحتماعيــة هـو "اطـراد سـلو األفـراد ه م ـألة معينـة علــى حنـو معــن جيعـل هــلا
ال ــلو قاعــديف ملزمــة"و( )3دمــا ه ال ـلك اإلداري فاــو هن ـ اإلداريف طريقــة معينــة عنــد مباش ـرملا لواحباملــا
املناطة ساو واإستمرار علياا حينا من الزمن مما يكون لإلداريف واألخرين الشعور بإلزامية هلا ال لو والتقيد
بـ و وتكمــن دواعــي احـرتام طبيعــة املــنا العملــي التطبيقــي لــإلداريف عنــد ممارســتاا دعماهلــاو ه ضــمان خلـ
الثقة العامة للجماور فيما يقوم ب املرف العامو كما تل ـال عمليـة حتقيـ األهـداف املوكلـة هلـاو دون خمالفـة
العرف للتشريعو والقضاءو واملبادل القانونية.
وعلى هلا األساس تصدت احملكمة العليا الليبيـة ألعمـال اإلداريف عنـد نهرهـا للم ـائل التأديبيـة ه
طعناا اإلداري رقم  9ل نة القضـائية  53و تطلـ يـد اإلداريف ه تقـرر مـا تشـاء دو ت سـس مـن األعـراف مـا
يناســباا دون مراعــايف ال ــلم التشـريعيو وال ــلطة القضــائيةو وه هــلا تقــول احملكمــة العليــا "  ...العــرف وهن
كــان مصــدر القــانون هإ دن ـ إ جيــوز اإســتناد هلي ـ ه جمــال العقوبــات ألن ـ إ يتمشــى مــع تطبي ـ مبــدد إ

 -1احملكمة العلياو املرحع ال اب .
 -2حكم احملكمة العليا الصادر ه 3117/6/26م
 -3عبدالواحد كرمو معجم مصطلالات الشريعة والقانونو (مرحع سب ذكرب)و

.214
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عقوبة هإ بنص وهو دهل من دهول القانون التأدييب ال إ جيوز خمالفتاـا وعلـى هـلا اإسـاس فـأن احلكـم
املطعون في وقد قضى بإلغاء القرار التأدييب املطعون في استنادا اىل عدم شرعية العقوبة ال ت توقيعاا على
املطعون ضدب إ يكون قد حانب الصواب"(.)1
ولقــد دســامت اإلداريف مــن خــالل الصــالحيات الـ منالــت هلــا مــن قبــل املشــرع ه هحـراءات غــري
منصو علياا ه نهاماا القانوينو مثل اقرار بعر ال لوكياتو والتصرفات ال تعترب وسيلة لتالقي غاية
املرف العامو واملتمثلة ه املصلالة العامةو والعمل سا لفرتيف لي ت بالقليلة مما حعـل ذلـك التم ـك دن تلتـزم
ماما ه تأسيس مبـدد املشـروعية
اإلداريف ساو ومن هنا تكون العرف اإلداريو ودهبح لل لطة التنفيلية ً
دورا ً
اإلدارية.
رابعاً -التشايع  :يتنوع التشايع بحسب درجاته إلي عدة أنواع وهي -:

 -0القانون األساسي :

نصــت الق ـوانن األساســية ه النهــام امللكــي علــى اح ـرتام اإلداريف مبــدد املشــروعيةو حيــث وضــالت
املــنا العملــي لــإلداريف املتمثــل ه املــنا اإلســالمي و فجــاءت املــاديف  2مــن دســتور  0320الليــيب علــى دن
"اإلسالم دين الدولة" وتعاقبت من بعدب األنهمة ال ياسية على نفس املنوال حيث نصت الفقريف الثانية من
وثيقــة هعــالن قيــام ســلطة الشــعب الصـ ـ ــادر ه 0377/9/5م علــى دن "الق ـران الكــرم هــو ش ـريعة اجملتمــع ه
اجلماهريية" "سابقا".
وكــللك الوثيقــة اخلض ـراء الكــربى حلقــوق اإلن ــان "ســابقاً" حيــث نصــت ه فقرملــا  56علــى "دن
دبن ـ ــاء اجملتمع اجلماهريي يلتزمون مبا ورد ه هلب الوثيقةو وإ جييزون اخلروج عليااو ومرمون كل فعل خمالف
للمبــادل واحلقــوق الـ تضــمنتاا ولكــل فــرد احلـ ـ ـ ه اللجــوء اىل القضــاء إ نصــاف مــن دي م ــاس حبقوقـ
وحريات الوارديف فياا".
وبعد التطورات ال ياسية ال طردت على الدولة الليبية حاءت املاديف احلادية والعشرون من مشروع
الدستور اللييبو واملتعلقة بإداريف املراف العامة على تأكيد خضوع اإلداريف لنصو القانون حيث نصت على
"ت سس املراف العامة وتدار وف معايري احلكومة الرشيديف واحرتام حقوق اإلن ان وتضمن ح املنتفعن سا
ه تلق ــي خ ــدماملا بانته ــام واطـ ـراد وبش ــكل متك ــافئ وه معاجل ــة شـ ـ وهنم بنزاه ــة وه تق ــدم هلتم ــاس امل ــم
وشكاويام والرد عليااو وتلتزم بت بيب قراراملاو وتب ي هحراءاملـاو والتقيـيم الـدوري ألدائاـا وفـ مـا مـددب
القانون".
 -1جملة احملكمة العليا الليبيةو ال نة والعدد 4-1 /22و طعن دستوري رقم21 /1قو بتاريخ 13/31/3111و
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 -5القوان ن :
يقص ــد بالقوانن جمموعة القواعد القانونية العامة واجملرديف الصادريف عـن ال ـلطة التشـريعية ه اجملتمـع
(الربملــان ه الــنهم التقليديــةو املـ مترات الشــعبية األساســية ه النهــام اجلمــاهرييو املـ متر الــوطين)و ولقــد نهــم
املشرع اللييب دحكام الوظيفة العامة ه ليبيا منل اإستقالل حىت اآلن ه القوانن التالية :
 .0القانون رقم  5ل نة 0320
 .5القانون رقم  96ل نة 0326
 .9القانون رقم  03ل نة 0369
 .9القانون رقم  22ل نة 0376بشأن اخلدمة املدنية
 .2القانون رقم  05ل نة  5101بشأن عالقات العمل ولالئالت التنفيلية رقم  232ل نة 5101م.
 .6القانون رقم  22ل نة 0370م بشأن القضاء اإلداري.
 .7قانون رقم ( )23ل نة 5105م .بشأن نهام اإلداريف احمللية.
 .2القانون رقم  51ل نة 5109م بإنشاء هي ة الرقابة اإلدارية.
 .3قانون رقم  20ل نة 0376م بشأن ههدار قانون نهام القضاء.
تل ــك ه ــي الق ـ ـوانن الـ ـ حتك ــم النش ــاط اإلداريو وتلت ــزم س ــا املراف ـ ـ العام ــة املتمتع ــة بالشاص ــية
ملزما لل لطة التنفيلية ال يقع على عاتقاا تنقيل ما ورد فياا من نصو و
اإعتبارية العامةو وتعد
مصدرا ً
ً
وتعترب خمالفة اإلداريف للقواعد القانونية الوارديف فياا بطالن تصرفاملا.
 -9المبادئ العامة للقانون :

يقصــد باملبــادل العامــة للقــانون جمموعــة مــن القــيم ال ــائديف عنــد اجملتمعــات البش ـرية عــرب م ــريملا
التارخييــةو وتولــد عناــا مبــادلو وحقــوق طبيعيــة مربوطــة الصــلة باحليــايف اإن ـانيةو وحــدت معاــاو وســبقت
الدولةو وهي غري مكتوبةو وتضمنتاا دغلب الشرائع القدميةو والتشريعات احلديثةو واستالصاا القضـاء مـن
دحكام القانونو واعرتف سا كأساس للم ائل ال يرد بشأهنا حكـم قضـائي()1و ومـن هـلب املبـادل مبـدد
امل ــاوايفو والعدالــةو ومبــدد العقوبــة شاصــيةو ومبـدد إ حرميــة وإ عقوبــة اإ بــنصو ومبــدد املــتام بــريء حــىت
تثب ــت هدانتـ ـ و وحـ ـ التقاض ــيو وحـ ـ ال ــدفاعو وحـ ـ العم ــلو وحـ ـ التعل ــيمو وحـ ـ تقري ــر املص ــريو وحري ــة
التعبريو ...اخل.

 -1عبدالواحد كرمو معجم مصطلالات الشريعة والقانون (مرحع سب ذكرب)و
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فاملب ــادل العام ــة للق ــانون ه ــي مص ــدر م ــن مص ــادر املش ــروعية الـ ـ تعم ــل اإلداريف عل ــى احرتاما ــاو
وتطبيقاا عند قيا ماا بواحبات الوظيفة العامةو وهإ كانت دعماهلا عرضة للطعن دمام دوائر القضاء اإلداري
هما باإللغاء دو التعوير.

المبحث الثاني
المعالجة اإلدارية والقضائية للقرار اإلداري المعيب
لعــرف عــن اإلداريف دي ـاً كــان نوعاــا دهنــا تعمــل وف ـ ددايف تعــرب ســا عــن هرادملــاو ويكــاد جيمــع الفق ـ
القانونـ ـ ــي علــى دن لــإلداريف العامــةو وســيلتن ق ـ ــانونيتن مهـ ـ ــا :العقــد اإلداريو والقـرار اإلداريو واإلداريف عنــد
اســتاداماا هلــاتن الوســيلتن تتقيــد مببــدد املشــروعية حــىت توهــف بــاإلداريف القانونيــةو ويضــفي علــى ســلوكاا
الطابع الشرعي.
وتأسي اً على ذلك منح املشرع لإلداريف هالحية ههدار القرارات اإلدارية ال بواسطتاا تنفل هراديف
املشـرعو وحتوهلـا هىل واقـع ملمــوسو غـري دن املشـرع يــرت البـاب مفتوحـاً لـإلداريف عنــد ههـدارها لقراراملـا بــل
قيدها مببدد املشروعية.
وعلي يقتضي األمر تعريف القرار اإلداري املشروعو وتبين دركان و ومدى تصاليح اإلداريف والقضاء
القرارات اإلدارية املاالفة ملبدد املشروعية اإلدارية ه املطلبن التالين :

ا لب أول
ا هية القرار ا اري وأرك ه
يتم التعرت ه هلا املطلب هىل ماهية القرار اإلداري وبيان دركان :

أوالً -تعايف القاار اإلداري :
دوردت احملكمــة ال علي ــا الليبيــة ع ــديف تعريف ــات للق ـرار اإلداري ه القض ــايا املعروضــة دماما ــا املتعلق ــة
بقراراملــا ذات الطــابع اإحــادي مناــا "هفصــاح اإلداريف عــن هرادملــا امللزمــة مبــا هلــا مــن ســلطة مبقتضــي القـوانن
واللـوائحو وذلــك بقصــد هحــدارب مركــز قــانوين معــن مــىت كــان ممكنــا وحــائزا قانونــا وكــان الباعــث عليـ ابتغــاء
مصلالة عامة (.)1

 -1عن رقم ( )3ل ـنة( )3قضـائيةو جبل ـة 3114/4/1م .قضـاء احملكمـة العليـا( مـن تـاريخ انشـائاا ه  33نـوفمرب  3111لغايـة
يوني  -)3111القضاء اإلداري والدستوريو ط2و سنة 3167و ج 3و .1

34

مبووووووووووووووووووووووووووودأ امل ووووووووووووووووووووووووووور عية

الو ي وووووووووووووووووووووووووووة اإل اريوووووووووووووووووووووووووووة

129

وه حكــم آخــر هلــا توهــف الق ـرار بأن ـ دمــر يصــدر مــن اإلداريف " ..هن األمــر دو العمــل دو الق ـرار
اإلداري ـ كما اسـتقر القضـاء علـى تعريفا ـ "هـو هفصـاح اإلداريف عـن هرادملـا امللزمـة مبـا هلـا مـن سـلطة مبقتضـى
ـائزا قانونًـاو وكـان الباعـث
القوانن واللوائحو وذلـك بقصـد هحـدارب مركـز قـانوين معـنو مـىت كـان ممكنًـا دو ح ً
علي ابتغاء مصلالة عامة .)1("..
ثان اً -أركان القاار اإلداري :

متثلــت دركــان القـرار اإلداري ه ركــن اإختصــا و وركــن احملــلو وركــن ال ــببو وركــن الغايــةو وركــن
الشكلو ولقد تعرضت احملكمة العليا هىل توضيح تلك األركان.
 .0ركيين االختصييا  :يقصــد بعيــب عــدم اإختصــا

هــدور الق ـرار اإلداري مــن شــاص دو حاــة

هداري ــة غ ــري خمتص ــة بإه ــدارب ويتالق ـ ه ــلا العي ــب ه مجي ــع احل ــاإت ال ـ خت ــالف فيا ــا القواع ــد
القانونية املنهمة إختصاهات الوحـدات اإلداريـة( .)2ويت ـم عيـب عـدم اإختصـا بكونـ مـن
العيوب املتعلقة بالنهام العام.
ولق ــد دك ــدت احملكم ــة العلي ــا ه حكما ــا الص ــادر بت ــاريخ /0361/5/57م ح ــن قال ــت (هن الفقـ ـ
والقضاء اإلداري قد استقر على دن عيب عدم اإختصا هو من األمور املتعلقة بالنهام العام)(.)3
ويرتتب على ذلك حواز الدفع ب من قبـل دوائـر القضـاء اإلداري مـن تلقـاء نف ـااو وه دي حالـة
كانت علياا الدعوىو كما يقع باطال كل اتفاق بن اإلداريف واألفراد من شأن تعديل قواعد اإختصا .
 .5ركيين الشييكل :ميــارس الشــاص اإعتبــاري وظائف ـ املنوطــة ب ـ وف ـ دســلوب يناســب التعبــري عــن

هرادت و هما هراحتاً دو ضمناًو شفايف دو كتابتاًو ومفاد ذلك دن القرار اإلداري ليس ل شكالً معيناً
يتعــن دن يصــدر فيـ بــل هن طبيعــة نشــاط اإلداريف هــو مــن مــدد ذلــك األســلوبو والشــكل الــلي
تبن في اإلداريف عن تصرفاملا.
ولقد دكدت احملكمة العليا الليبية ذلك اإجتاب ه الطعن اإلداري رقم  51حيث نصت على "عدم
تقييدها بشكل معن دو هوريف معينة تفصح عن هراديف اإلداريفو ما يوحب القانون هتباع ذلك الشـكلو دو
تلك الصوريف ه ههدار قراراملاو ذلك ألن القرارات اإلدارية إ حتصرها دشكال وإ دلوانو وكما يكون القرار
 -1حكم احملكمة العليا الليبيةو حل ـة  1دبريـل سـنة 3114و (جمموعـة القضـاء اإلداري والدسـتوري)و جلـزء األولو 1و وكـللك
حكما ــا الص ــادر جبل ــة  24يونيـ ـ  3163ه قض ــية الطع ــن اإلداري رق ــم 1/3و (جمموع ــة القض ــاء اإلداري والدس ــتوري)و اجل ــزء
الثاينو .336
 -2حممد عبد اهلل احلراريو الرقابة علي هعمال اإلداريف ه القانون اللييبو مرحع سب ذكربو .316
 -3قضاء احملكمة العلياو الطعن اإلداري رقم  1 / 2قو القضاء اإلداري والدستوريو اجلزء الثاينو .13
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ديضاو وهو حائز بالربق دو بالربيد دو باهلاتفو وكما ميكـن دن يكـون هـرمًا
اإلداري بالقول يكون بالكتابة ً
يكــون ضــمنيًاو هــلا كل ـ هذا ي ــنص القــانون علــى هــدور األم ــر اإلداري ه شــكل خــا و فــإذا دوح ــب
القانون ذلك وحب النزول على حكم و وهإ دعيب القرار ه شكل "(.)1
وعلى هلا األساس ت تالص قاعديف عامةو مفادها دن اإلداريف غري ملزمة باإلفصاح عـن هرادملـا ه
شكل معـنو هإ هذا دلزماـا املشـرع بطريقـة معينـة يتوقـف علـى توافرهـا مشـروعية ذلـك القـرارو وتتجلـى دمهيـة
احرتام اإلداريف لقواعد الشكلو واإلحراءات املنهمة ل أل ه كون مقـ مصـلالة اإلداريف تـاريفو ومصـاحل األفـراد
تاريف دخرىو فضالً عن ذلك يشكل ضمانة مامة من الضمانات املقرريف هلم(.)2

 - 3ركن المحل  :وهو األثر القانوين اللي يرتتب على القرار اإلداريو وذلك بإنشاء دو هلغاء دو
تعديل مركز قانوين عام دو فـرديو ويشـرتط ه حمـل القـرار دن يكـون ممكنًـا مـن الناحيـة القانونيـة دو الواقعيـةو
حائزا قانونًاو دي دن األثر القانوين اللي مدث القرار جيب دن يكون من اجلائز قانونًـا هحداثـ دو
ودن يكون ً
ترتيب طب ًقا للقواعد القانونية القائمـةو فـإذا كـان األثـر القـانوين للقـرار يتعـارت مـع تلـك القواعـدو سـواء كـان
تشر ًيعا مباتلف درحات دو عرفًا هداريًاو دو مبادل قضائية م تقريفو دو مبادل قانونية عامةو فـإن هـلا يعيـب
القرار اإلداريو وجيعل حقي ًقا باإللغاء(. )3
وقــد دشــارت احملكمــة اإلداريــة الليبيــة هىل هــلا الــركن عنــدما عرفــت الق ـرار اإلداري علــى هن ـ "هــو
هفصــاح اإداريف ه الشــكل الــلى مــددب القــانون عــن هرادملــا امللزمــة مباهلــا مــن ســلطة عامــة مبقتضــى الق ـوانن
ـائزا قانونـًـا .وكــان الباعــث عليـ ابتغــاء
واللـوائح وذلــك بقصــد دحــدارب مركــز قــانوين معــن مــىت كــان ممكنًــا وحـ ً
مصــلالة عامــة فمــن األركــان األساســية للقـرار اإداري دن يكــون لـ حمــل وهــو دحــدارب املركــز القــانوين الــلى
تتج هراديف مصدر القرار اىل دحداث واألثر القـانوين الـلى يرتتـب عليـ حـاإً ومباشـريف وهـلا األثـر هـو هنشـاء
حالة قانونيـة معينـة دو تعـديلاا دو هلغائاـا .وسـلا يتميـز حمـل العمـل القـانوين عـن العمـل املـادي الـلى يكـون
دائماً نتيجة مادية واقعية"(. )4
 - 4ركيين السييبب  :هــو احلالــة الواقعيــة دو القانونيــة اخلارحــة عــن هراديف وقصــد مصــدر القـرارو والـ

متلــى علي ـ ههــدارب إلحــدارب مركــز قــانوين معــنو ولقــد اســتقر قضــاء احملكمــة العليــا الليبيــة ودوائــر القضــاء
اإلداري مبالـاكم اإســت ناف علـى اعتبــار ال ــبب ركنًـا حوهريـًـا مـن دركــان القـرار اإلداريو يرتتـب علــى ختلفـ
 -1جملة احملكمة العليا الليبيةو ال نة الثانيةو العدد الثالثو طعن هداري رقم  23ل نة  6قضائيةو .31
 -2راحع سليمان حممد الطماوىو النهرية العامة للقرارات اإلداريةو دراسة مقارنةو دار الفكر العريبو القاهريف3113 :ـ
-3حكم احملكمة العليا الليبيةو حل ة  1ابريل سنة 3114و (جمموعة القضاء اإلداري والدستوري)و اجلزء األولو .1
 -4جملة احملكمة العليا الليبيةو ال نةو والعدد 4/31و طعن هداري رقم  11ل نة  21قضائيةو 34/32/3171و .23
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عــدم مشــروعية الق ـرارو ففــي دول ق ـرار هلــا والصــادر بتــاريخ 0329 / 9 / 2م تشــري احملكمــة العليــا الليبيــة هىل
األركان األساسية للقرار اإلداري ومن بيناما (دن يكون لـ سـبباً دي حالـة واقعيـة دو قانونيـةو تـوحي لـإلداريف
بالتــدخل واختــاذ القـرار) وت كــد احملكمــة العليــا علــى ذلــك ه قرارهــا الصــادر بتــاريخ  0377 / 9 / 07وتقــول
( يلــزم دن يتــوفر ه الق ـرار الصــادر عــن اإلداريف مجيــع دركــان الق ـرار اإلداري ومــن بينامــا ركــن ال ــبب ....
واألهل دن اإلداريف غري ملزمة بأن تفصح عن دسباب قرارها هإ هذا دلزماـا القـانون ببيـان األسـباب وه هـلب
احلالـة يصــبح الت ــبيب شــرطاً شــكلياً يرتتــب علــى هغفالـ بطــالن القـرار حــىت ولــو كــان لـ ســبب هــاليح ه
الواقع(.)1
 - 5ركن الغاية أو الَدف :يقصـد بـ اهلـدف الـلي ت ـعى هليـ اجلاـة اإلداريـة مصـدريف القـرارو دو
النتيجة الناائية ال تريد حتقيقاا(.)2
فاهلــدف مــن هــدور قـرار بتعيــن دحــد املــوظفنو العمــل علــى اســتمرار ســري العمــل ه املرفـ الــلي
عــن بـ و واهلــدف مــن القـرار الصــادر بتوقيــع حـزاء علــى دحــد املــوظفن هــو منــع املوظــف مــن تكـرار اخلطــأو
وتنبيـ الغـري حــىت إ يقعـوا ه نفـس اخلطــأ مبـا مقـ املصــلالة العامـةو واألهـل دن كــل قـرار هداري ي ــتادف
حتقي املصلالة العامة(.)3
كمــا دن الغايــة مــن القـرار التــأدييب تتمثــل ه ردع املوظــف حــىت إ يعــاود الوقــوع ه اخلطــأو ليكــون
عربيف ألقران من املوظفن ملنعام من اقرتاف ذات اخلطأ(.)4
ورك ــن الغاي ــة دو اهل ــدف دو الغ ــرت ه ــو دخ ــر درك ــان القـ ـرار اإلداريو وه ــو ه ذات الوق ــت ددقا ــا
كثريا ما
ودهعباا ً
حتديداو كما ميكن تعريف ديضا بأن النتيجة الناائية ال ي عى رحل اإلداريف هىل حتقيقااو و ً
مدرب ه العمل خلـ بـن ركـين ال ـبب والغايـةو فـإذا كـان ال ـبب ميثـل اجلانـب املـادي ه القـرار اإلداريو
كمــا ردينــا هــو حالــة واقعيــة دو قانونيــة تنشــأ وتــتم بعيـ ًـدا عــن هراديف رحــل اإلداريفو فــإن الغــرت دو الغايــة ميثــل
اجلانب الشاصي ه القرار اإلداريو ذلـك هن رحـل اإلداريف عنـدما يواحـ حالـة واقعيـة معينـةو ويـرى دنـ قـد
ســنالت ل ـ فرهــة التــدخل واســتعمال اختصاهــات و فإن ـ يفكــر ويقــدر علــى ضــوء مــا لدي ـ مــن اعتبــاراتو
 -1جملة احملكمة العليا الليبيةو ال نة والعددو 4 /31و طعن هداري رقم  21 / 43قضائيةو 37/31/3177و .43
 -2حممد عبداهلل احلراريو دهول القانون اإلداري الليـيبو وسـائل مباشـريف اإلداريف الشـعبية لوظائفاـاو ط2و املركـز القـومي للبالـورب
والدراسات العلميةو ج2و طرابلس :ليبياو و .372
 -3دنس حعفرو القرارات اإلداريةو دار الناضة العربيةو القاهريفوط2و 2331و .316
 -4عبـد العزيــز عبــد املــنعم خليفـةو القـرارات اإلداريــةو الصــور والنفـاد ووقــف التنفيــل واإللغــاء ه الفقـ وقضــاء جملــس الدولــةو دار
حممود للنشر والتوزيعو القاهريفو 2337و .362
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والنتــائ ال ـ ميكــن دن تــنجم عــن تدخل ـ و فــإذا مــا وضــح ل ـ اهلــدف دو الغــرت الــلي جيــب حتقيق ـ و فإن ـ
يتدخل ويتال قرارب(.)1

ا لب الث ع
اع

ة القرارا ا ارية ا

لفة باأ ا شروعية ب ل رق ا ارية والقض ئية

يتم التعرت ه هلا املطلب ا بيان معاجلة اإداريف للقرار اإلداري املعيب :

أوالً -معالجة القاارات اإلدارية المْالفة لمبدأ المشاوع ة بالطاق اإلدارية :

تتمتــع اإلداريف قاهــية الرقابــة دثنــاء األداءو وبعــد اإنتاــاء مــن العمــلو وعنــد قياماــا بــللك تعــاجل
األخطــاء ال ـ تكتشــفاا فتعــدل عناــا عــن طري ـ ســالب الق ـرار دو تعديل ـ و دو هلغائ ـ أل لــدواع تــربر ســالب
تتلاص ه معاجلة اخلطأ اللي وقعت في اإلداريفو اللي وهف القرار بعدم املشـروعية()2و كمـا يعـد الـتهلم
اإلداري اسلوب وقائي ي مح لإلداريف تفادي م اءلتاا دمام القضاء.
أ -التظلم اإلداري :

التهلم اإلداري هو تنبي اإلداريف من حانب املتعامل معااو دو هاحب احل اللي وقع علي الهلـم
مــن حـراء تصــرفاملا القانونيــة دو املاديــةو فــالهلم كمــا يعرفـ (املنــاوي) هــو "التصــرف ه ملــك الغــريو وجمــاوزيف
احلدو وقيل :وضع الشيء ه غري حملِّ بنقصو دو زياديفو دو عدول عن زمن "(.)3
وقد ذكر شراح القانون اإلداري للتهلم تعاريف متعدديفو فقد عرف دستاذنا الـدكتور حممـد عبـد اهلل
احلـراري وفق ـاً ألنـواع الرقابــة ال ـ متارســاا اإلداريفو امل ــمايف بالرقابــة الداخليــة علــى نف ــاا  -رقابــة بنــاءً علــى
تهلم -هما دن يكون تهلماً وإئياًو دو رئاسياًو والتهلم الوإئي" :هو التهلم اللي يتقدم ب هاحب الشأن
هىل اجلاة اإلدارية ذاملا ال دهدرت القرار طالباً مناا تعديل دو هلغاء القرار  ...والتهلم الرئاسي هو التهلم
اللي يتقدم ب هاحب الشـأن همـا مباشـريف دو بعـد رفـر تهلمـ الـوإئي هىل اجلاـة اإلداريـة الـ تعلـو اجلاـة
مصــدريف الق ـرار طالب ـاً مناــا تعــديل الق ـرار دو هلغائ ـ "()4و ويعرف ـ الــدكتور نصــر الــدين مصــباح القاضــي بأن ـ :

 -1سليمان حممد الطماوىو النهرية العامة للقرارات اإلداريةو مرحع ساب و .161
 -2رمزي ط الشاعرو تدرج البطالن ه القرارات اإلداريةو(رسالة دكتورابو كلية احلقوقو حامعة القاهريف2333 :و .476
 -3زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفن بن علي بن زين العابدين احلـدادي مث املنـاوي القـاهريو التوقيـف علـى
مامات التعاريف (عبد اخلال ثروت – القاهريف :عا الكتبو ط3و 3433هـ3113-م)و ج3و .412
 -4حممد عبداهلل احلراريو الرقابة على دعمال اإلداريف ه القانون اللييبو (مرحع سب ذكرب)و .21
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ر الن ـزاع بــن املوظــف واإلداريفو وهــو ه دساس ـ وســيلة اختياريــة يــرتخص
"وســيلة إلهــالح ذات البــنو وف ـ م
املوظف ه استعماهلاو واإلتجاء هلياا هذا ردى وحااً لللك"(.)1
يقدم ـ مــن هــدر بشــأن الق ـرار
ويعرف ـ الــدكتور حممــد هب ـراهيم خــريي الوكيــل بأن ـ " :اع ـرتات كتــايب ِّ
اإلداريو دو الت ــأدييب هىل ال ــلطة املاتص ــةو يب ــدي في ـ املع ــرتت ع ــدم رض ــائ عم ــا تض ــمن الق ـرار الص ــادر
بشأن أل ألن – ه ردي  -خمالف للالقيقةو ويت م بعدم املشروعيةو ويطلب في هعاديف النهر بتعديل القـرارو
دو ســالب و دو هلغائ ـ و وهــو طري ـ ي ــلك املعــرتت قبــل اللجــوء هىل القضــاءو وميثــل ل ـريان ميعــاد دعــوى
اإللغاءو وحالة من حاإت هطالة مدملا"(.)2
فــالتهلم اإلداري هذن مراحع ــة اإلداريف كتابي ـاً خ ــالل امليعــاد احمل ــدد قانون ـاًو ع ــن تصــرف ق ــانوينو دو
مــادي هــدر مناــا ضــد املــتهلم املاــالف ملبــدد املشــروعية اإلداريــةو ممــا دحــدرب تغي ـرياً ســلبياً ملركــزب القــانوينو
مطالباً بللك لمصدربو دو رئي األعلى بإلغاءو دو سالب القرار اللي دضر مبصلالت و وهو وسيلةو وقائيةو
وعالحية تت ـم قبل اللجوء هىل القضاء املاتصو ومتنح اإلداريف فرهة معاجلة اخلطأ اإلداريو ومن دنواع تهلم
املرؤوس من دوامر رئي ـ املاالفـة للقـانونو األمـر الـلي ممـي املـرؤوس مـن امل ـاءلة القانونيـةو وميـنح اإلداريف
فرهة مراحعة تصرفاملا وتصاليالااو دو العدول عناا بعد التأكد من عدم مشروعيتاا.
ِ -تعايف سحب القاار اإلداري المْالف لمبدأ المشاوع ة :

يولــد

ال ــالب هــو هعــدام آثــار الق ـرار بالن ــبة ه املاضــي وامل ــتقبلو حبيــث يعتــرب الق ـرار كأن ـ
هطالقاً(.)3
ويلهب األستاذ الدكتور نصر الدين مصباح القاضي هىل دن "ضـاب مفاـوم ال ـالب يتالـدد ه:
هلغاء اإلداريف للقرار بأثر رحعيو وهعدام آثارب بالن بة للماضي وامل تقبل"(.)4
وقد بينت احملكمة العليا الليبية حانب من املبادل املنهمة ل الب القـرار اإلداري متثلـت ه :مبـدد
عــدم ح ـواز امل ــاس بــاحلقوق املكت ــبةو ومبــدد عــدم رحعيــة الق ـرارات اإلداريــةو وتتجلــى احلكمــة مــن هــلين
املبددين ه تأسيس فكريف ضمان استقرار املعامالت واألوضاع القانونية ه الدولة(.)1
 -1نصــر الــدين مصــباح القاضــيو النهريــة العامــة للتأديــب ه الوظيفــة العامــة ه القــانون الليــيب (رســالة دكتــورابو كليــة احلقــوق-
حامعة عن مشس) سنة 3117و .113
 -2حممد هبراهيم خريى الوكيلو التهلم اإلداري وم لك اإلداريف اإلجيـايب ه ضـوء آراء الفقـ ودحكـام القضـاء (اإلسـكندرية :دار
الفكر اجلامعيو ط 3و2331م)و .36-31
 -3سليمان حممد الطماويو النهرية العامة للقرارات اإلدارية (املرحع ال اب ذكرب)و .611
 -4نصر الدين مصباح القاضيو النهرية العامة للتأديب ه الوظيفة العامة ه القانون اللييب (رسالة ال اب ذكرها)و .111
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ويهاــر ال ــالب بصــور قــد يكــون هــرماًو دو ضــمنياًو وه ذلــك تقــول احملكمــة العليــا الليبيــة "إ
يشرتط ه سالب القرار اإلداري دن يكون ال الب هرماًو وجيوز دن يكون ضـمنياً بـأن تتاـل اإلداريف قـراراً
حديداً إ ي تقيم هإ علي دساس سالب القرار ال اب .)2()....
ج -الوضع التشايعي للقاارات المحصنة :

ـدارا قويـًـا لفاعليــة مبــدد املشــروعية اإلداريــةو ولعــل احلكمــة مــن التالصــن
متثــل الق ـرارات احملصــنة ههـ ً
تكمن ه استقرار املعامالت ال مضـى علياـا وقـتو وجتـد فكـريف التالصـن دساسـاا القـانوين ه نـص املـاديف
ال ادســة والعش ـرين مــن القــانون رقــم  6ل ــنة 0325م( )3بإعــاديف تنهــيم احملكمــة العليــا علــى دن "إ ختــتص
احملكمــة العليــا بنهــر الطلبــات املتعلقــة بأعمــال ال ــياديف" وكــللك املــاديف ال ادســة مــن القــانون رقــم  22اســنة
 0370م بشــأن القضــاء اإلداري علــى دن " إ ختــتص دوائــر القضــاء اإلداري بنهــر الطلبــات املتعلقــة بأعمــال
ال ياديف وإ تقبل الطلبات املقدمة من دشاا لي ت هلم فياا مصلالة شاصية مباشـريف"()4و كمـا نصـت
املاديف الثامنة من القانون رقم  22ل نة 70م على دن "ميعاد دعـوى اإللغـاء دمـام دوائـر القضـاء اإلداري فيمـا
يتعل بطلبات اإللغاء ستون يوما من تاريخ نشـر القـرار املطعـون فيـ دو هبـالغ هـاحب الشـأن بـ و وينقطـع
سريان هلا امليعاد ه حالة التهلم هىل اهلي ة اإلدارية ال دهدرت القرار دو اهلي ة الرئاسية.
يوما دون دن تصدر ال لطة اإلدارية قـر ًارا
ويعترب ه حكم قرار بالرفر فوات وقت يزيد عن ستن ً
يوما من تاريخ انقضاء مديف ال تن
ه التهلم املقدم هليااو ويكون رفع الدعوى ه هلب احلالة األخرييف ستن ً
يوما امللكوريف"
ويقرر قضاء احملكمة العليا الليبية دن الغاية من التالصن هضفاء الطابع التنهيمي للعملية الوظيفيةو
واحملافهــة علــى التقــدم العملــيو وطــوي هــفالة املاضــي مبــا مقـ هــدف النهــام العــامو م كـ ًـدا ذلــك ه قول ـ
(قضــاء احملكمــة العليــا الليبيــة) ه الطعــن رقــم 9 /6ق " ملــا كانــت دعــوى اإللغــاء يتج ــم فياــا دكــرب خطــر
يادد القرارات اإلدارية وبالتا استقرار احليايف اإلداريـة فقـد حـر املشـرع علـى دن مـدد رفعاـا مبيعـاد سـتن
يوما وهو ميعاد من النهام العام لتعلق حبجية األوامر اإلدارية وما يتعل سا من املصاحل العامة .وي رى هلا
امليعاد من تاريخ نشر القرار اإلداري دو هعالن هاحب الشأن ب "(.)5
 -1حممد عبد اهلل احلراري و دهول القانون اإلداري اللييب (املرحع ال اب ذكرب).ـ ج 2و .232
 -2عمر عمروو اجملموعة املفارسةو طعن هداري رقم  1ل نة  31قضائية حل ة بتاريخ  .3173/1/1ح3و
 -3منشور ه اجلريديف الرمسيةو ال نة العشرونو العدد22و .714
 -4موث ه اجلريديف الرمسيةو ال نة التاسعةو العدد 11و .3211
 -5جملة احملكمة العليا الليبيةو ال نة والعدد ج/3د طعن هداري رقم 1 /6قو بتاريخ 26/36/3117و .71

=
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وخالهة األمر ه حتصن القـرار اإلداري هـو كـف يـد القضـاء عـن النهـر ه موضـوع ذلـك القـرارو
فال جيوز هلا تعديل دو هلغاءبو بينما ت تطيع اإلداريف معاجلت عن طري قرار دخـر مضـادو وه مجيـع األحـوال
يشرتط دن يواف اإلحراءات ال نص علياا القانونو غري دن م ألة حتصن القرار اإلداري ه القانون اللييب
بعد التغيريات ال ياسية ال طردت على دول الربيع العـريبو خالفـت العـرف التشـريعي املقـارن املـنهم لفكـريف
حتصـن لقـرارات اإلداريــة مبـا فياــا دعمــال ال ـياديفو حيــث دكــد التشـريع األساســي مبــدد حديـد متثــل ه عــدم
حتصن دي تشريع دو قرار هداري من الطعن فياما دمام القضاء فجاءأل ه مشروع م وديف الدستور اللييب مـا
ي كــد زوال فكـريف حتصــن القـرارات اإلداريــة ه مادتـ احلاديــة وال ــتن الـ نصــت علــى دن "احلـ ه اللجــوء
للقضــاء مكفــول للجميــعو ولكــل شــاص احل ـ ه حماكمــة عادلــة دمــام قاضــي الطبيعــي وه دحــل مناســب
مددب القانون وي من ل فياا الضمانات كافة.
وإ جيـوز حتصـن دي تشـريع دو قـرار هداري مـن رقابـة القضـاء .وإ دن ي ـتبعد مـن الوإيـة القضـائية
دي سلو ضار باحلقوق واحلريات دو مادد هلـا"( )1وهـو بـادل الـردي قـد يشـري هىل دن دعمـال اإلداريف حلاـا
خاضــعة للرقابــة القضــائيةو ودن محايــة املوظــفو واملتعامــل مــع اإلداريف تكــون بــللك قــد ت ـوافرت علــى دكــرب
مدىو ومع ذلك يلع ـد هن غريب باعتبارب إ ي من لإلداريف استقرار معامالملاو فضالً عن ذلك زعزعة النهام
العام اللي يشكل دساس ال لطة التنفيلية.
ثان اً -معالجة القاارات اإلدارية المْالفة لمبدأ المشاوع ة بالطاق القضائ ة :

منح املشرع اللييب لل لطة القضائية مكنة هلغاء القرار اإلداري املاالف ملبدد املشروعيةو كما خص
املشــرع القاضــي اإلداري هــالحية النهــر ه دعــوى التأديــب املرفوعــة مــن املوظــف العــام والتعــوير ()2و عــن
األضرار ال ترتكباا اإلداريف دو تابعياا هذا كانت ب بب الوظيفة العامةو َو لع مد خطأً مرفقياً.

 -1نصت املاديف الثالثة والثالثون من الباب الرابع من اإلعالن الدستوري على دن :
التقاضــي ح ـ مصــون ومكفــول للنــاس كافــةو ولكــل م ـواطن ح ـ اإلتجــاء هىل قاضــي الطبيعــيو وتكفــل الدولــة تقريــب حاــات
القضاء من املتقاضنو وسرعة الفصل ه القضايا.
مهر النص ه القوانن على حتصن دي قرار من رقابة القضاء.
اإلعالن الدستوري الصادر من اجمللس الوطين اإنتقا امل قت  -ليبيا بتـاريخ  2333-1-1بتـاريخ بنغـازي وكـللك مقـرتح م ـوديف
توافقية ملشروع الدستورو مقدم من عدد من دعضاء جلنة التوافقات الدستوريةو البيضاء 6 :هبريل .2337
 -2راح ـ ــع ه ذل ـ ـ ــك س ـ ـ ــليمان حمم ـ ــد الطم ـ ـ ــاويو القض ـ ـ ــاء اإلداري ( الكت ـ ــاب األول) قض ـ ــاء اإللغ ـ ــاءو الق ـ ــاهريف :دار الفك ـ ـ ــر
ايضــا
العـريبو3116م.و وكــللك م لفـ القضــاء اإلداري (الكتـاب الثــاين) قضــاء التعـويرو القــاهريف :دار الفكـر العــريبو3116مو و ً
القضاء اإلداري ( الكتاب الثالث) قضاء التأديبو القاهريف :دار الفكر العريبو3111م.

مبووووووووووووووووووووووووووودأ امل ووووووووووووووووووووووووووور عية

الو ي وووووووووووووووووووووووووووة اإل اريوووووووووووووووووووووووووووة

116

وملا تنوعت هالحية القاضـي اإلداري مـن هلغـاء هىل تأديـب ودخـرى تعـوير فـإن دن ـب الـدعاوى
ملعاجلــة الق ـرارات اإلداريــة املاالفــة ملبــدد املشــروعية ب ــالطرق القضــائيةو هــي دعــوى اإللغــاء ال ـ مل ــدف ه
خماهمة القرار اإلداريو ومعاجلة دثاربو وه هلا تقول احملكمة العليا الليبية ""هن دعوى الغاء القرار اإلداري
تنتمى اىل القضاء العيين فاي لللك دعوى عينية القصد مناا هزالة كل دثر قانوين للقرار اإلداري.)1("...
وبنــاء علــى مــا ســب يتطلــب األمــر معرفــة الشــروط املتعلقــة بــالقرار حمــل دعــوى اإللغــاءو وكــللك
ضواب رافعاا وقبوهلا دمام القضاء اإلداري.
أ-

الشاوط المتعلقة بالقاار محل دعوى اإللغاء وهناا عدة شاوط وهي :

 -0دن يكون القرار اإلداري املطعون في هادراً عن حاة هداريـة عامـةو متمتعـة بالشاصـية اإعتباريـة
العامة غري تشريعية دو قضائيةو دو تفقد الشاصية اإعتبارية العامةأل كالشركات العامة واملنشتت
العامة.
نابعــا مــن هــميم هراديف اإلداريف امللزمــةو وتشــري
 -5دن يكــون القـرار اإلداري تصــرفاً قانونيـاًو بــأن يكــون ً
دائريف القضاء اإلداري مبالكمة است ناف طرابلس ه دعوها رقم 75/20م حل ة املنعقـديف ه -57
 .. " 0379-0كــل تصــرف مــن حانــب اإلداريف إ يفصــح عــن هرادملــا اللاتيــة وهمنــا يعــرب عــن هراديف
دخرى وإ ي تالدرب بلات دثراً قانونياً إ يعد قراراً ادارياً .)2("...

 -9دن يكون القرار املطعون في تصـرفاً قانونيـاً دحـادي اجلانـب دي هـادراً مـن اإلداريف بإرادملـا املنفـرديف
دومنـا مشــاركة مــن األشـاا الطبيعيــن الــلين إ دخـل هلــم بالوظيفــة العامـةو ولقــد دكــدت دائـريف
القضاء اإلداري مبالكمة است ناف طرابلس ه حكماا الصادر ه الدعوى رقم 75/ 59م حل ـة
79-2-91م "...الق ـرار اإلداري ال ــلي يقب ــل الطع ــن باإللغ ــاء جي ــب دن يك ــون م ــن عم ــل اإلداريف
وحدها ومقصوراً علياا دون مشاركة من شاص دخر ومن مث فإن دي عمـل يكـون نتيجتـ توافـ
هراديف دخرى مع هراديف حاة اإلداريف إ يعترب قراراً هدارياً مما يطعن علي بدعوى اإللغاء .)3(" ...
 -9دن يكون القرار املطعون في قراراً ادارياً هنائياً  :دلزم املشرع دوائر القضـاء اإلداري ه مادتـ الثانيـة
من قـانون رقـم  70/22م بشـأن القضـاء اإلداري ه فقرملـا الثانيـة  ...بـالطعن ه القـرارات اإلداريـة
الناائية الصادريف بالتعين ه الوظائف العامـة دو بالرتقيـة دو مبـنح العـالواتو وه فقرملـا الثالثـة ...

3116-33-21

 -1جملة احملكمة العلياو الطعن اإلداري  2 / 1قو ال نة والعدد ج / 3دو بتاريخ
 -2جملة احملكمة العلياو الطعن اإلداري رقم  27/23قو ال نة العشرون و العدد الرابع و
 -3جملة احملكمة العلياو الطعن اإلداري رقم  6/34قو ال نة األو و العدد األولو .11

.11

.17
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بإلغاء القرارات الناائي ة لل ـلطة التأديبيـةو وه فقرملـا الرابعـة  ...بإلغـاء القـرارات الناائيـة الصـادريف
بإحالتام هىل التقاعد دو اإستيداع دو فصلام بغري الطري التأدييبو وه فقرملا اخلام ـة الطلبـات
ال يقدماا األفراد دو اهلي ات بإلغاء القرارات اإلدارية الناائية"(.)1
وتبن احملكمة الع ليا الليبيـة مفاـوم الناائيـة الـ ختـص ه قوهلـا دن "قابليـة القـرار للتنفيـل هـي معيـار
هنائيت ه جمال دعوى اإللغاء" (.)2
 -2دن يكون القرار املطعون في م ثراً ه املركز القانوين للطاعن  :ويكون القرار املطعـون فيـ مـ ثراً ه
كزا حديـ ًدا للطـاعن سـواءً كـان اجيـايب دو سـليبو دو يعـدل ه
املركز القانوين للطاعن عندما خيل مر ً
مركز الطاعن بالزياديف دو النقصان دو مي ح ذلـك املركـز عـن طريـ هلغائـ و وه تطبيـ هـلا الشـرط
يقول القضاء اللييب" هن تصرفات اإلداريف لي ت مجيعاا قابلة للطعـن باإللغـاء بـل جيـب دن يكـون
التصرف املطعون في قراراً هدارياً تنفيلياً من شأن دن مدرب تغيرياً ه املركز القـانوين ألحـد األفـراد
وكل تصرف من تصرفات اإلداريف إ تتوافر في هلب املقومات إ ميكن الطعن علي بدعوى اإللغاء
()3
وهذا كان الواقع ه الدعوى دن الطاعن "...
ب-


الشاوط المتعلقة باافع دعوى اإللغاء :

يقرر املشرعو وكللك القضاء اإلداري دن الشروط املتعلقـة برافـع دعـوى اإللغـاء تكمـن ه املصـلالة
الشاص ـ ــية املباش ـ ـ ـريف ه هلغـ ـ ــاء الق ـ ـ ـرار املطع ـ ــون في ـ ـ ـ و حي ـ ــث ورد ال ـ ــنص علياـ ـ ــا ه امل ـ ــاديف ال ادس ـ ــة مـ ـ ــن
قانون  70/ 22م بشأن القضاء اإلداري ال تنص علـى دن "إ ختـتص دوائـر القضـاء اإلداري بنهـر الطلبـات
املتعلقة بإعمال ال ياديف وإ تقبل الطلبات املقدمة من دشاا لي ت هلم مصلالة شاصـية مباشـريف" بنـاء
على ذلك استند فضاء احملكمة العليـا الليبيـة ه تبيـان طبيعـة دعـوى اإللغـاءو ودنـواع املصـلالة علـى األسـاس
التشريعي الوارد ه نـص املـاديف سـالفة الـلكر حـن قالـت "هن دعـوى هلغـاء القـرار اإلداري تنتمـى هىل القضـاء
العيــين فاــي لــللك دعــوى عينيــة القصــد مناــا هزالــة كــل دثــر قــانوين للقـرار اإلداري غــري املشــروع دو املاــالف
للقــانونأل ولــللك ختتلــف املصــلالة فياــا عــن املصــلالة والصــفة ه الــدعاوى العاديــة فــال يلــزم دن يكــون رافــع
ال ــدعوى ه ــاحب ح ـ ب ــل يكف ــى دن توح ــد ل ـ مص ــلالة مي ــاا الق ـرار اإلداري ودن تك ــون ه ــلب املص ــلالة
شاصية ومباشريف مادية دو ددبية سواء كان املدعى هو الشاص اللى دٌهدر بشأن القرار اإلداري دو غـريب

 -1منشور ه اجلريديف الرمسيةو ال نة التاسعةو العدد11و .3211
 -2جملة احملكمة العلياو الطعن اإلداري رقم  31 / 2قو ال نة الرابعةو العدد األولو .42
 -3جملة احملكمة العلياو الطعن اإلداري 24 /24قو ال نةو  37العدد الثالثو بتاريخ 3113-33-31

.11
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مـىت كـان هلـلا القـرار دثــر علـى املركـز القـانوين للمـدعى  -وإ ريــب دن سـعي املـدعن لتالقيـ مصـلالة عامــة
بطعنام ه قرار هداري غري مشروع ينطوي ه الوقت نف على حتقي مصلالة شاصية بإتاحة الفرهة هلم
ه دخول م ابقات إقتنـاء الصـيدليات حـىت ولـو كـان مرخصـا هلـم بصـيدليات ألن مـن حـ كـل مـنام دن
يتنازل عن هيدليت ليقتين هيدلية دخرى دكثر نفعا واملصلالة ه دعوى اإللغاء إ يلـزم دن تكـون حالـة بـل
يكفــى دن تكــون حمتملــة ذلــك ألن دعــوى اإللغــاء مقيــد رفعاــا بوقــت قصــري فــإذا انتهــر املــدعى حــىت تصــبح
حمققة فقد تنقضـي املـديف املقـرريف لرفـع الـدعوى كمـا دن دعـوى اإللغـاء ت ـتادف دائمـاً املصـلالة العامـة وهـى
حمققة دائماً ألن اجملتمع يعني دن تتالق املشروعية على دكمل وح  .ويكفى دن تتالق هلب املصلالة حالة
دو حمتملة ه يوم رفع الدعوى"(.)1
ج -الشاوط المتعلقة بمواع د رفع دعوى اإللغاء :

حدد املشرع ه املاديف الثامنة من القانون رقم  22ل نة  0370ميعـاد رفـع دعـوى اإللغـاء دمـام دوائـر
يومــا " ...ميعــاد دعــوى اإللغــاء دمــام دوائــر القض ـاء اإلداري فيمــا يتعل ـ بطلبــات
القضــاء اإلداري ســتون ً
اإللغــاء ســتون يومــا مــن تــاريخ نشــر الق ـرار املطعــون فيـ دو هبــالغ هــاحب الشــأن ب ـ و وينقطــع س ـريان هــلا
امليعاد ه حالة التهلم هىل اهلي ة اإلدارية ال دهدرت القرار دو اهلي ة الرئاسية.
يوما دون دن تصـدر ال ـلطة اإلداريـة قـر ًارا
ويعترب ه حكم قرار بالرفر فوت وقت يزيد عن ستن ً
يوما من تاريخ انقضاء مديف ال تن
ه التهلم املقدم هليااو ويكون رفع الدعوى ه هلب احلالة األخرييف ستن ً
يوما امللكوريف".
وحاءت احملكمة العليا الليبية م كديفً على ذلك ه حكماا الصادر بتاريخ 76 /6/01م "األهل دن
ميعـاد الطعـن يبـدد مــن تـاريخ نشـر القـرار دو هعـالن هـاحب الشـأن بـ وقـد حـرى القضــاء علـى اعتبـار علــم
هاحب الشأن بالقرار قائماً مقـام النشـر واإلعـالن ه هـلا اخلصـو وجيـب دن يكـون العلـم يقينيـاً إ ظنيـاً
وإ افرتاضياً حبيث يكون شامالً جلميع حمتويات القرار"(.)2
وبينــت احملكمــة العليــا الليبيـة دمهيــة التنهــيم اإلداريو واحملافهــة علــى اســتقرار املعــامالت عنــد حتديــد
ميعاد رفع دعوي اإللغاء "هن دعوى اإلغاء يتج م فياا دكرب خطر يادد القرارات اإدارية وبالتا استقرار
احليايف اإدارية فقد حر املشرع على ان مـدد رفعاـا مبيعـاد سـتن يومـا وهـو ميعـاد مـن النهـام العـام لتعلقـ

3116-33-21

 -1جملة احملكمة العلياو الطعن اإلداري  2 / 1قو ال نة والعدد ج / 3دو بتاريخ
 -2جملة احملكمة العلياو ال نة الثالثة عشرو العدد الثاينو الطعن هداري رقم  31/ 33قو

.13
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حبجية اإوامر اإل دارية وما يتعل سا من املصاحل العامة  .وي رى هلا امليعـاد مـن تـاريخ نشـر القـرار اإلداري
()1
دو اعالن هاحب الشأن ب "
ومن م تجدات مشروع م وديف الدستور اللييب دن رفع القيد املتعل بقبول دعوى اإللغاء القرارات
اإلدارية دمام القضاءأل فأورد ه مادت احلادية وال تن ال نصت على دن "احل ه اللجوء للقضـاء مكفـول
للجميعو ولكل شاص احل ه حماكمة عادلة دمام قاضي الطبيعي وه دحل مناسب مددب القانون وي من
ل فياا الضـمانات كافـة .وإ جيـوز حتصـن دي تشـريع دو قـرار هداري مـن رقابـة القضـاء .وإ دن ي ـتبعد مـن
الوإية القضائية دي سلو ضار باحلقوق واحلريات دو مادد هلا"( )2وهو بللك قد يكون وفر دكرب قدر من
الضــمانات القانونيــة لرافــع الــدعوى املتضــرر مــن اإلداريفو غــري دن الت ـوازن املنطقــي لألشــياء يقتضــي مراعــايف
حانب اإلداريف من حيث استقرارهاو وتطلعاا للم تقبل.

الخـــــــاتمـة
سلا تكون دراسة مبدد املشروعية ه الوظيفـة العامـة قـد انفـردت قصوهـية تتفـ مـع طبيعـة العمـل
املرفقــيأل فمبــدد املشــروعية هــو نتــاج تــدخل ال ــلطات الثالثــة ه الوظيفــة العامــةو فــتالكم نصــو القــانون
الوظيفــة العامــة ه وســيلتاا القانونيــة املعـربيف عــن هراديف اإلداريف املتكونــة مــن قراراملــا اإلداريــةو وعقودهــاو وكافــة
تصــرفاملا حبكــم خضــوعاا للقــانونو وتلعــد ال ــلطة القضــائية ركنًــا دساســيًا ملبــدد املشــروعية اإلداريــةأل لكوهنــا
انش ــائية ت ــتقل بص ــالحيات بن ــاء األس ــاس الق ــانوين ألعم ــال اإلداريف مب ــا ي ــام ه هب ــداع احلل ــول املناس ــبة
للمنازعات ال ينهماا املشرعو وذلك ملا يتمتع ب القاضي اإلداري من دور ه خلـ القاعـديف القانونيـةو
اضــف هىل ذلــك دن املبــادل الـ ترســياا احملكمــة العليــا ملزمــة التنفيــل لــإلداريفو كمــا دنـ يغــب دور اإلداريف
مامــا دفرزتـ طبيعــة اإلداريف عنــد تنفيــلها دهــدافااو املتعــارف علياــا عنــد موظفياــا
نف ــاا ه تكــوين مصـ ً
ـدرا ً
ملزم ــا ل ــإلداريفو وغ ــري املتعام ــل معا ــاو وس ــلا يك ــون مب ــدد
واألش ــاا املتع ــاملن معا ــا فأه ــبح عرفًــا هداريًــا ً
املشروعية اإلدارية قد حق ضمانة للطرف الضعيف حيال امتيازات ال لطة العامـةو ودسـام ه دعـم املرفـ
العام.
وما توف يقي إال باهلل،،،

 -1جملة احملكمة العلياو ال نة والعدد ج / 3د و الطعن هداري رقم  1 / 6قو 3117-6-مو.71 26
 -2مقرتح م وديف توافقية ملشروع الدستورو مقدم من عدد من دعضاء جلنة التوافقات الدستوريةو البيضاء 6 :هبريل .2337
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قائمة المراجع
أوالً -الكتب المتْصصة :

 .0حممد عبداهلل احلراريو الرقابة على دعمال اإلداريف ه القانون اللييب ( رقابة دوائر القضاء اإلداري)
طرابلس :منشورات جممع الفاتح للجامعاتو .0331
 .5حممــد عبــداهلل احلـراريو دهــول القــانون اإلداري الليــيبو وســائل مباشـريف اإلداريف الشــعبية لوظائفاــاو
ط5و املركز القومي للبالورب والدراسات العلميةو ج5و طرابلس ليبيا.
 .9عبدالواحد كرمو معجم مصطلالات الشريعة والقانون (عريب -فرن ي -هنكليزي) العراق :مطبعة
املركز العامليو .0332
 .9توفي ـ ب ــن عب ــد العزي ــز ال ــديريو اإلس ــالم والدس ــتورو وكال ــة املطبوع ــات والبال ــث العلم ــي وزاريف
الش ون اإلسالمية واألوقاف والدعويف واإلرشادوط0و 0952هـ.
 .2نصر الدين مصباح القاضيو دهول القانون اإلداريو القاهريف :دار الفكر العريبو ط5و .5106
 .6سليمان حممد الطماويو الوحيز ه القانون اإلداريو القاهريفو دار الفكر العريبو .0373
 .7راحع سليمان حممد الطماويو النهرية العامة للقرارات اإلداريةو دراسة مقارنةو دار الفكر العريبو
القاهريفو .0330
 .2دنس حعفرو القرارات اإلداريةو دار الناضة العربيةو القاهريف :ط5و .5112
 .3حممــود عمــر معتــوقو مبــدد املشــروعية وتطبيقاتـ ه النهــام اجلمــاهريي "دراســة مقارنــة"و طـرابلس:
مطابع العدلو ط0و .5112-5119
 .01عبـد العزيـز عبـد املـنعم خليفــةو القـرارات اإلداريـةو الصـور والنفــاد ووقـف التنفيـل واإللغـاء ه الفقـ
وقضاء جملس الدولةو دار حممود للنشر والتوزيعو القاهريفو .5117
 .00نصر الدين مصباح القاضيو النهريـة العامـة للتأديـب ه الوظيفـة العامـة ه القـانون الليـيب (رسـالة
دكتورابو كلية احلقوق-حامعة عن مشس) سنة .0337
 .05ســليمان حممــد الطمــاويو القضــاء اإلداري (الكتــاب األول) قضــاء اإللغــاءو القــاهريف :دار الفكــر
العريبو0336م.
 .09سليمان حممـد الطمـاويو القضـاء اإلداري (الكتـاب الثـاين) قضـاء التعـويرو القـاهريف :دار الفكـر
العريبو0326م.
 .09سليمان حممد الطماويو القضاء اإلداري (الكتـاب الثالـث) قضـاء التأديـبو القـاهريف :دار الفكـر
العريبو0332م.
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 .02زيــن الــدين حممــد املــدعو بعبــد الــرؤوف بــن تــاج العــارفن بــن علــي بــن زيــن العابــدين احلــدادي مث
املناوي القاهريو التوقيـف علـى مامـات التعـاريف (عبـد اخلـال ثـروت – القـاهريف :عـا الكتـبو
ط0و 0901هـ0331-م)و ج.0
 .06حممد هبراهيم خريى الوكيلو التهلم اإلداري وم لك اإلداريف اإلجيـايب ه ضـوء آراء الفقـ ودحكـام
القضاء اإلسكندرية :دار الفكر اجلامعيو ط0و 5112م.
 .07رمــزي ط ـ الشــاعرو تــدرج الــبطالن ه الق ـرارات اإلداريــةو (رســالة دكتــورابو كليــة احلقــوقو حامعــة
القاهريف.5111 :
ثان اً -المجي ي ي يالت :
 -0جملة احملكمة العليا الليبية.
ثالثاً -الق ي ي يوان ن :

 -0اجلريديف الرمسية.
 -5قانون احملكمة العليا ل نة 0329م.
 -9القانون رقم  6ل نة 0325م بشان هعاديف تنهيم احملكمة العليا الليبية.
 -9قانون رقم  20ل نة 0376م بشأن ههدار قانون نهام القضاء.
 -2القانون رقم  5ل نة 0320
 -6القانون رقم  96ل نة 0326
 -7القانون رقم  03ل نة 0369
 -2القانون رقم  22ل نة 0376بشأن اخلدمة املدنية
 -3القانون رقم  05ل نة  5101بشأن عالقات العمل
 -01القانون رقم  22ل نة 0370م بشأن القضاء اإلداري.
 -00قانون رقم ( )23ل نة 5105م .بشأن نهام اإلداريف احمللية.
 -05القانون رقم  51ل نة 5109م بإنشاء هي ة الرقابة اإلدارية.
 -09جمموعة القواننو الصادريف عن اللجنـة الشـعبية العامـة للعـدل خـالل سـنة 0972و.ر ( 5101م)و
مطابع العدل.
 -09الالئالــة التنفيليــة رقــم  232ل ــنة 5101م بشــأن القــانون رقــم  05ل ــنة 5101م بشــأن عالقــات
العمل.
 -02نصت املاديف الثالثة والثالثون من الباب الرابع من اإلعالن الدستوري على دن:

مبووووووووووووووووووووووووووودأ امل ووووووووووووووووووووووووووور عية
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 التقاضي ح مصـون ومكفـول للنـاس كافـةو ولكـل مـواطن حـ اإلتجـاء هىل قاضـي الطبيعـيووتكفل الدولة تقريب حاات القضاء من املتقاضنو وسرعة الفصل ه القضايا.
 مهر النص ه القوانن على حتصن دي قرار من رقابة القضاء.اإلعالن الدستوري الصادر مـن اجمللـس الـوطين اإنتقـا امل قـت  -ليبيـا بتـاريخ  5100-2-9بتـاريخ
بنغ ــازي وك ــللك مق ــرتح م ــوديف توافقي ــة ملش ــروع الدس ــتورو مق ــدم م ــن ع ــدد م ــن دعض ــاء جلن ــة التوافق ــات
الدستوريةو البيضاء 6 :هبريل .5107
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شرعية إنشاء المحكمة الدولية الجنائية الخاصة
بيوغسالفيا السابقة عن طريق
مجلس األمن التابع لألمم المتحدة
La légalité de la création du Tribunal international pénal
pour l’ex-Yougoslavie par le Conseil de sécurité de l’ONU

إعـــداد دكتـــور :كمال التواتي
حماضر  /كلية القانون جامعة عمر املختار
ليبيا ــ مدينة البيضاء
لعلـ مـن املتـأخر الكتابــة ه موضـوع رمبـا يكـون قــد عفـا عنـ الـزمن كمــا يقـالو فاـو يتعلـ بتقيــيم

شرعية حمكمة دولية اسمَا المحكمة الجنائ ية الْاصية ب وغسيالف ا السيابقة دنشـأها جملـس األمـن التـابع
لألمم املتالديف عام  0339ودغلقت دبواسا ه اآلخر من دي مرب من عام 5107و وبالتا فإن الت اؤل اللي
يطـرح نف ـ حـول حـدوى الكتابـة ه موضـوع تـأخرت الكتابـة فيـ مـديف قاربـت علـى ثالثـن سـنة ..دإ يعــد
ذلك هروبا من املواحاة والتصدي ملوضوعات حديثة ودحدر باإهتمام (وهي كثرييف) وديضـا ت ـتاوي دقـالم
الباحثن ه القانون الدو اجلنائي.
لكــن وه حانــب آخــر فــإن مــا يــدعو هىل تقــدم دراســة ه هــلا الصــدد وبعــد طــول تــردد هــو عــدم
وحود دراسات باللغة العربيـة عليى حيد علمنيا تناولـت هـلا املوضـوع ونقـول هنـا علـى حيد علمنيا و ألنـ

تتح لنا فرهة القراءيف باللغة العربية منل عام  5113فرمبا كانت هنا كتابات ه هلا الصدد من قبـل قـدمت
مــن البــاحثن ويكــون مــن الطبيعــي دن إ نعلــم عناــا شــي او غــري دن عمليــة حبــث ب ــي قمنــا ســا باســتادام
حمركــات البالــث علــى شــبكة اإنرتنــت و فــإن عمليــة البالــث هــلب قــد حــاءت خل ـوا مــن اإلشــاريف هىل ديــة
كتابات تتعل مبدى شرعية هنشاء قضاء دو حنائي عـن طريـ جملـس األمـن التـابع لألمـم املتالـديف و لكـن
وه مجيع األحوال فإن عملية حبث سريع علـى اإنرتنـت لـيس مـن شـأهنا اجلـزم بعـدم وحـود ديـة دراسـات ه
هلا الصدد.
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وحـىت مـع الت ـليم بوحـود دراســات سـابقة فـإن ذلـك إ يعـى بالضــروريف انتاـاء كافـة الت ـاؤإت الـ
تثار مبناسبة انشاء هي ة قضائية عن طري جملس األمـن التـابع لألمـم املتالـديف وهـي ت ـاؤإت يتعـن اإلحابـة
عناا وال تتلاص بشكل دساسي ه مدى اختصا هلا اجمللس كجااز سياسي ه هنشاء حماكم حنائية
ذات طابع دو وما مدى استقاللية وحيادية هلب األخرييف ق و فضال عن عالقة انشاء هـلب احملـاكم مب ـألة
حر ميثاق األمم املتالديف ن ف على محايتاا وحترم انتااكاا وهي م ألة ال ـياديف الوطنيـة للدولـة هـاحبة
اإختصا األهيل وف مبدد اقليمية القوانن اجلنائية ب بب دن هلب احملـاكم الدوليـة اجلنائيـة اخلاهـة تقـوم
ه األسـاس علـى فكـريف نـزع اإختصـا اجلنـائي اإقليمـي مـن الدولـة الـ حصـل علـى اقليماـا اإنتااكــات
اخلطرييف لقواعد القانون الدو اإلن اين وهعطائـ هىل حمكمـة دوليـة حنائيـة نشـأت بعـد حصـول هـلب اجلـرائم
دو اإنتااكات و وتزداد هلب الت اؤإت دمهية هذا عرفنا دن كافة امل ائل املـلكوريف كانـت حمـل طعـن مـن قبـل
دهــالاب املصــلالة دمــام هــلب احملــاكم الدوليــة اجلنائيــة اخلاهــة بيوغ ــالفيا ال ــابقة نف ــاا ومــن دول قضــية
عرضـت علياـا و فكيــف تعاملـت هــلب احملكمـة بــدرحاملا املاتلفـة مـع هــلب الـدفوع ق  ..والواقــع فـإن منطـ
التالليل اللي تعاملت ب حمكمة يوغ الفيا ال ابقة ه كيفية الرد على هلب الدفوع املثاريف هو منط تفتقد
هلي ـ األحكــام القضــائية ال ـ تصــدر ه جمتمعاتنــا بصــوريف عامــة وقــد كــان ذلــك ســببا آخــر يــدفع هىل حماولــة
التصدي هللا املوضوع.
ولإلحابــة عــن هــلب الت ــاؤإت املــلكوريف آنفــا فإننــا ســنقوم بتق ــيم هــلا الورقــة البالثيــة هىل مباحــث
ثــالرب و حيــث ســنتالدرب ه املبالــث األول عــن اختصــا جملــس األمــن بإنشــاء حمكمــة دوليــة حنائيــة دو
حاــاز قضــائي دو حنــائي وهــل يــتالءم هــلا اإنشــاء مــع طبيعتـ كجاــاز سياســيو وذلــك كلـ وفـ قواعــد
القـانون الـدو املتمثلـة بشــكل دساسـي ه ميثـاق األمــم املتالـديفو وه املبالـث الثــاين سـنتالدرب عـن موقــف
احملكمـة الدوليـة اجلنائيـة اخلاهـة بيوغ ــالفيا ال ـابقة نف ـاا مـن م ــألة اختصـا جملـس األمـن بإنشــائاا و
خاهــة وكمــا ذكرنــا ه ال ــاب فــإن دوىل الــدفوع الـ قــدمت هىل هــلب احملكمــة وه دول قضــية نهرملــا كانــت
تلك املتعلقة مبدى شرعية هلب احملكمة ه ضوء هنشائاا مبوحب قرار من جملس األمن التابع لألمم املتالديفو
ودخـريا سـنتناول ه املبالـث الثالــث موضـوع اسـتقاللية وحياديـة احملكمــة الدوليـة اجلنائيـة اخلاهـة بيوغ ــالفيا
ال ابقة ه ضوء هنشائاا عن طري جملس األمن التـابع لألمـم املتالـديف مث ننتاـي هىل خالهـة دساسـية تتعلـ
مب تقبل هلا النوع من احملاكم .
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المبحث األول
اختصاص مجلس األمن بإنشاء محاكم دولية جنائية
وفق ميثاق األمم المتحدة
La compétence du Conseil de sécurité pour créer des tribunaux
internationaux pénaux selon la Charte de l’ONU
هن اختصــا جملــس األمــن بإنشــاء حمــاكم دوليــة حنائيــة كــان دائمــا موضــعا للتشــكيك خاهــة عنــد
هنشاء حمكم يوغ الفيا ال ابقة ورونداو وهو األمر اللي دفع حانبا من الفق هىل القول بأن جملس األمن
غـري خمـتص بإنشـاء هـلب احملـاكم ومـن مث فـإن هـلب احملـاكم تعـد غـري مشـروعة ()1و لكـن ه الواقـع ومـن دحـل
حتليــل اختصــا جملــس األمــن ه هنشــاء حمــاكم دوليــة حنائيــة و فإن ـ يتعــن علينــا دراســة اخللفيــة القانونيــة
إلنشاء هلب احملكمة ه مطلب دولو مث نقوم بدراسة األسـاس القـانوين إختصـا جملـس األمـن ه مطلـب
ثان.

ا لب األول
اخللفية الق و ية للمحكمة الاولية ا ن ئية اخل صة بيوغ ل ي ال بقة
Le contexte juridique du Tribunal international pénal pour l’ex-Yougoslavie.

هن فالــص التعامــل الــدو فيمــا يتعل ـ بإنشــاء دو نشــأيف هــلب احملــاكم الدوليــة اجلنائيــة اخلاهــة منــل
حمكمــة نــورومربغ وطوكيــو اللتــن قــام بإنشــائاما املنتصــرون عقــب انتاــاء احلــرب العامليــة الثانيــة عــام 0392
ي مح لنا بأن نقول دو ن تالص دن هنا طريقتن إلنشاء هـلب احملـاكمو الطريقـة األوىل وت ـمى بالطريقـة
الطبيعية دو احلكيمة  egaSوهي هنشاء هلب احملاكم عـن طريـ املعاهـدات الدوليـةو وذلـك كمـا حصـل مـع
حمكم نورومربغ وطوكيو وحماكم سرياليون ولبنان واحملكمة اجلنائية الدولية والطريقة الثانية وت مي بالطريقة
غري الطبيعية دو غري احلكيمة  egavgaSوتتمثل ه هنشاء هلب احملاكم بتصرفات دولية انفرادية عن طري
املنهمات الدولية وذلك مثل احملكمـة اإداريـة اخلاهـة بـاألمم املتالـديفو والـ ت هنشـاؤها عـن طريـ اجلمعيـة
1- Zappalà, S. La justice pénale internationale, Paris, Montchrestien, 2007., p.63. Pour plus de détails, voy
Jeangène Vilmer. J-B. Pas de paix sans justice ? Le dilemme de la paix de la justice en sortie de conflit armé,
Paris, Presse de Sciences po, 2011., p.42.
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العام ــة لألم ــم املتال ــديف واحملكمت ــن ال ــدوليتن اجلن ــائيتن اخلاه ــتن بيوغ ــالفيا ال ــابقة ورون ــدا واللت ــن ت
ه نشــائاما عــن طريـ جملــس األمــن التــابع لألمــم املتالــديف باإســتناد هىل دحكــام الفصــل ال ــابع مــن امليثــاقو
والواق ــع ف ــإن التص ــرفات الدولي ــة سـ ـواء تعلـ ـ األم ــر بإنش ــاء ه ــلب احمل ــاكم دو غريه ــا م ــن التص ــرفات الدولي ــة
األخرىو إ خترج عن دن تكون هما تصرفات متعدديف األطراف تأخل شكل املعاهـدات الدوليـة دو تصـرفات
ذات انفرادي ــة تص ــدر ع ــن منهم ــات دولي ــة و ألنن ــا وه ه ــلب املرحل ــة م ــن مراح ــل تط ــور الق ــانون ال ــدو إ
ن ــتطيع دن نتصــور دمناطــا دخــرى مــن التصــرفات الدوليــة خــارج هــلين النمطــن دو هــلين النــوعن مــن دنـواع
التصرفات القانونية الدولية.
والواقع فـإن تتبـع العمـل الـدو فيمـا يتعلـ بإنشـاء هـلب احملـاكم يهاـر بـأن املعاهـدات الدوليـة حتتـل
الصداريف ه هنشاء هلب احملاكم الدوليـة اجلنائيـة ويـوفر هـلا النـوع مـن املعاهـدات الفرهـة لكافـة الـدول ه دن
تكــون طرفــا ه النهــام األساســي املنشــئ هلــلب احملــاكمو وهــو األمــر الــلي دفــع بــبعر الفق ـ هىل القــول بــأن

القضــاء الــدو (مؤسسيية تنشييأ بواسييطة معاهييدة أو تفيياهم ،وأن الطييابع الييدولي للقضيياء الييدولي يحييتم
بالضاورة أن األخ ا ال يمكن له أن يتواجد دون توافق الدول) (.)1

وهــو عــن مــا دكدت ـ جمموعــة العمــل اخلاهــة بلجنــة القــانون الــدو حــول موضــوع القضــاء الــدو

اجلنائي حيث ذكرت ه تقريرها (إن أية محكمة دول ة جنائ ة يجيب أن يكيون لَيا نظيام أساسيي خيا

بَا ،يأخذ شكل معاهدة دول ة وال توجد وس لة أخاي تعطي للمحكمة الضمان الالزم كي تتمكن من

العمل بشكل فعال)(.)2

1- Lambert-Abdelgawad, E. « Quelques brèves réflexion sur les actes créateurs des tribunaux pénaux
», in Les juridictions pénales internationalisées (Cambodge, Kosovo, Sierra Leone, Timor

internationalisés

Leste), Hervé Ascensio, Elisabeth Lambert-Abdelgawad, Jean- Marc Sorel (dir), Paris, Société de législation
comparée, 2006, p.29.

2- Les rapports de ces groupes de travail sont reproduits dans les rapports de la CDI à l’Assemblée générale
«documents officiels 47, session, supplément n° 10, A/47/10, Annexe, pp.161.2003. Pour plus de détails, voy.
« Le Tribunal criminel international pour l’ex-Yougoslavie, poudre aux yeux ou avancée

également, Pellet, A.

», in R.G.D.I.P., 1994, p.25.

? décisive

شوووووورعية ان ووووووا ا

مووووووة الد ليووووووة النائيووووووة ا اصووووووة يوو ووووووالفيا ال ووووووا ة

137

عووووووووووووووو ريووووووووووووووق لووووووووووووووس ا مووووووووووووووو التووووووووووووووا لألموووووووووووو و املتحوووووووووووووود

و تكن وحاة نهر األمن العام لألمم املتالديف بعيـديف عـن هـلا اإجتـاب حينمـا ذكـر ه تقريـرب املقـدم

ه جملس األمن التابع لألمم املتالديف مبناسبة هنشاء حمكمة يوغ الفيا ال ابقة بتاريخ  59مـايو  ( 0339إن

الطايقة المعتادة والمتعارف عل َا في إنشاء المحاكم الدول ة هي المعاهدات الدول ة )(.)1

ورد ديضا نفس التأكيـد واإجتـاب ه تقريـرب الصـادر بتـاريخ  51مـارس  5116مبناسـبة هنشـاء احملكمـة

اخلاهة بلبنـان حيـث هـرح ( إن الممارسية الفعل ية لعميل األميم المتحيدة فيي خيالل الثالثية عشيا عاميا
األخ يياة يظَييا ثالثيية أنميياط مْتلفيية ميين النصييو

المنشييوة للمحيياكم الدول يية أو يجعلَييا تسييتف د ميين

مسيياعدات ودعييم المجتمييع الييدولي ،فَنيياا محيياكم نشييأت بواسييطة قيياارات ميين مجل ي
بواسطة اتفاقات دول ة ب ن األمم المتحدة وبعض الدول المعن ة )(.)2

األميين أو

وقد دشارت جمموعة العمل اخلاهة بلجنة القانون الدو و حول موضوع القضاء الدو اجلنائي هىل

دن دية حمكمة دولية حنائية (يجيب أن يكيون لَيا نظيام أساسيي خيا

تحيت صي غة معاهيدة دول ية ،وال

توج ييد طايق يية أخ يياى لض ييمان ال ييدعم ال ييدولي لَ ييذه المحكم يية م يين أج ييل أن تعم ييل بطايق يية ماضي ي ة

وصح حة)(.)3

غري دن حانبا كبريا من الفق يعـارت وحاـة النهـر التعاقديـة ه هنشـاء هـلب احملـاكم الدوليـة اجلنائيـةو
ويقول هن هنشاء حمكمة دولية حنائية عن طري اجلمعية العامـة التابعـة ملنهمـة املتالـديف يعطياـا دساسـا عامليـا
ودكثر متاسكا مما ي مح هلا باإندماج احلقيقي داخل منهومة األمم املتالديف(.)4
و تكــن هحــدى اللجــان القانونيــة الفرن ــية بعيــديف عــن وحاــة النهــر هــلبو حيــث قــررت هن هنشــاء
حمكمــة دوليــة حنائيــة خاهــة بواســطة اجلمعيــة العامــة لألمــم املتالــديف دو جملــس األمــن ســوف يعطياــا الق ـويف
امللزمة(.)1
1- Les rapports de ces groupes de travail sont reproduits dans les rapports de la CDI, à l’Assemblée
», pp.161-2003.

générale «documents officiels 47, session, supplément n° 10, A/47/10, Annexe

2- Rapport du Secrétaire général s/25704 en application du paragraphe 2 de la résolution du Conseil de sécurité de
l’ONU 808 (1993).

3- Les Rapports de ces groupes de travail sont reproduits dans les rapports de la CDI, à l’Assemblée
générale documents officiels 47, session, supplément n° 10, A/47/10, Annexe, pp.161-2003.

4- Pellet, A. « Le Tribunal criminel international pour l’ex-Yougoslavie, poudre aux yeux ou avancée
? », in R.G.D.I.P., 1994., p.25.
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وقد تأكدت وحاة النهر هلب ه الردي اإستشاري حملكمة العدل الدولية ه قضية اإثـار القانونيـة
لألحكــام الصــادريف عــن احملكمــة اإداريــة اخلاهــة بــاألمم املتالــديف والصــادريف بــالتعوير حيــث دشــارت فيمــا
دشارت هىل دن هلب احملكمة هي حااز ثانوي  sbdigdiSbeaمن دحازيف اجلمعية العامة ه اإلطـار احملـدد
لتأدية وظيفتاا (.)2
والواقـع فإننـا نتفـ مـع الـردي الـلي انتاـت هليـ حمكمـة العـدل الدوليـةو فوفقـا لنصـو املـواد  01و
 00من الفصل ال ابع من ميثاق األمم املتالديف و فإن اجلمعية العامة لدياا اختصا عام يعطياا النهر ه
كافة امل ائل ال تدخل ه امليثاق بالرغم من دهنا إ متلك هإ اهدار توهيات ه اخلصو و ومن مث فإنـ
ووفقــا للمــاديف  55مــن امليثــاق فإهنــا دي اجلمعيــة العامــة ت ــتطيع هنشــاء دحا ـزيف ثانويــة كلمــا قــدرت دن ذلــك
ضروريا مـن دحـل ممارسـة وظيفتاـاو وبالنتيجـة فإنـ إ يوحـد مـا مينـع اجلمعيـة العامـة مـن هنشـاء حمكمـة دوليـة
حنائيةو ودن هلا اإختصا يعد اختصاها دهيال ويدخل ضـمن دهـداف األمـم املتالـديف مـن دحـل العمـل
على احرتام قواعد حقوق اإن ان واحلريات اإساسية(.)3
وبقــدر مــا يتعلـ اإمــر باحملكمــة الدوليــة اجلنائيــة اخلاهــة بيوغ ــالفيا ال ــابقة فــإن اللجــوء هىل نهــام
املـ ـ مترات العام ــة ه هنش ــاء ه ــلب احمل ــاكم يع ــد دمـ ـرا ممكن ــا وفـ ـ نص ــو امليث ــاقو لكنـ ـ يواحـ ـ العدي ــد م ــن
الصعوبات واإعرتاضات و ومن بن هلب الصـعوبات دنـ هذا ت هنشـاء احملكمـة عـن طريـ معاهـديف فـإن ذلـك
يعين دن الـدول املعنيـة علياـا التـزام بالتصـدي علـى املعاهـديف وهإ فـإن املعاهـديف تعتـرب غـري موحـوديف ومنعدمـةو
بكلمة دوضح هن رفر دولة يوغ الفيا ال ابقة التصدي على املعاهديف من شأن دن يفرغ هلب املعاهديف من
حمتواها.
دما اإعرتات األساسي فقد حاء من األمن العام لألمم املتالديفو حيـث هـرح ه هـلا الصـدد (إن

إنشياء محكميية دول يية جنائ يية عيين طاييق معاهييدة دول يية ال يبييدو مالئمييا ،ح يث أنييه يتطلييب الكث ييا ميين

=
1- Id, p.25 .
2- CIJ, Recueil 1954, p.53.
3- Pellet, A. «Le Tribunal criminel international pour l’Ex-Yougoslavie, poudre aux yeux ou avancée
? », op.cit., p.26.
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الوقت من أجل الوصول إلى توق يع المعاهيدة ،وأيضيا يتطليب الكث يا مين الوقيت إلييداع التصيديقات

من اجل أن تدخل المعاهدة ح ز التطب ق )(.)1

و يكن جملس األمن نف بعيدا عن وحاة نهر األمن العام لألمم املتالديفو حيث دافع عن حق
ه هنشــاء هــلب احملكمــة اســتنادا هىل عامــل ال ــرعة  éCiCidéCفــاللجوء هىل اإحـراءات التقليديــة ه هنشــاء
هــلب احملــاكم ســيأخل وقتــا طــويالو باإلضــافة هىل الصــعوبات املتعلقــة بوضــع املعاهــديف موضــع التنفيــل هذا
تشار الدول املعنية ه هبرام هـلب املعاهـديف وديضـا هحجـام الـدول األخـرى عـن املشـاركة فياـا والـ ميكـن دن
ت تعمل هلب املعاهديف ك ابقة ه مواحاتاا(.)2
وهن ــا جت ــدر اإلش ــاريف هىل هن ه ــلب اإعرتاض ــات الـ ـ ددت هىل اس ــتبعاد الطريـ ـ اإتف ــاقي دو طري ـ ـ
املعاهــديف الدوليــة ه هنشــاء احملكمــة الدوليــة اجلنائيــة اخلاهــة بيوغ ــالفيا ال ــابقةو واس ـتبعاد اجلمعيــة العامــة
للات ال ببو ددت ه نفس الوقـت هىل دفـع بعـر الـدول األوروبيـة هىل دن تتبـى مبـادريف ملـدف هىل هنشـاء
هلب احملكمة بواسطة جملس األمن التابع لألمم املتالديف وهلب املبادريف ه األساس كانت مبادريف فرن ية(.)3
ووفقا هللب املبادريف فإن األعضاء الدائمن مبجلس األمن قاموا بإرساء سابقة وحققوا مبوحباا هدفن
دساسـينو دو ضـربوا عصـفورين حبجـر واحـد كمـا يقـال»  « Faire d’une pierre deux coupsو األول
ويتمثل ه دن اجلمعية العامة لألمم املتالديف ت استبعادها ه عملية هنشاء هـلب احملكمـة علـى اعتبـار دهنـا هذا
كانــت مقبولــة ه الوق ـ ت احلاضــر لكــن هــلا القبــول لــن يكــون بــنفس الدرحــة ه امل ــتقبل وبالنتيجــة فــإن
اإختصــا العــام املمنــوح للجمعيــة العامــة بــالنهر ه كافــة امل ــائل ال ـ تتعل ـ بنصــو امليثــاق ت تقييــدب
بامل ائل ال تتعل بتاديد اإمن وال لم الدولين على اإقل فيما يتعل بإنشاء هلب احملاكم.

1- Rapport établi conformément au paragraphe 2 de la résolution 808 (1993) du Conseil de sécurité du 3 mai
1993, S/25704.

2- Mubiala, M. « Le Tribunal international pour le Rwanda : vrai ou fausse copie du Tribunal pénal
? », in R.G.D.I.P., 1995/4 , p. 939.

international pour l’ex-Yougoslavie

3- Weckel, Ph.« L’institution d’un tribunal international pour la répression des crimes de droit humanitaire en
», in A.F.D.I., 1993, vol 39, n°39, p. 235.
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دمــا اهلــدف اآلخــر فيتمثــل ه دن هنشــاء احملكمــة بواســطة جملــس األمــن اســتنادا هىل دحكــام الفصــل
ال ـابع مـن ميثـاق األمـم املتالــديف واملتعلـ بامل ـائل الـ ملـدد ال ــلم واألمـن الـدولين سـيعطي جمللـس األمــن
سلطة الرقابة وبالتا رقابة اإعضاء الدائمن على هنشاء دية سلطة قضاء دو حنائي ه امل تقبل(.)1
هن دعضاء جملس األمن ه ملكراملم املقدمة هىل جملس األمن ه معرت تربيرهم هلـلب املبـادريف ذكـروا
اإعتب ــارات الواقعي ــة ومتطلب ــات العدال ــة ه مواحا ــة ض ــالايا حـ ـرائم احل ــرب الـ ـ ت ارتكاس ــا ه يوغ ــالفيا
ال ابقة وكللك عن اإثار املتمثلة ه الردع العام واخلا ملرتكيب هلب اجلرائم وملنع تكرارها(.)2
والواقع دن إ يوحد ددىن شك ه دن هنشاء هلب احملكمة بواسطة جملس األمن من شأن دن يعطياا
هفة الدولية دو العاملية ه حتقي العدالة والدفاع عن حقوق اإن ان وقواعد القانون الـدو اإن ـاين والـ
ش ـ ــكلت موض ـ ــوعا لالنتااك ـ ــات اخلط ـ ـرييف خ ـ ــالل احل ـ ــرب ال ـ ـ ح ـ ــرت ه يوغ ـ ــالفيا ال ـ ــابقة ه س ـ ــنوات
الت عينياتو خاهة ودن هـلب اإنتااكـات دثـارت عاطفـة اجملتمـع الـدو و وهـو األمـر الـلي بـرر تـدخل هـلا
األخري ه مواحاة هلب املأسايفو بكلمة دوضح هن الطابع املنهم واملمنا للاجوم والقتل الـلي مـورس ضـد
القوميا ت األخرى ه يوغ الفيا ال ابقة من قبل القومية الصربية ومعاملة املنتمن ا هلب القوميات لي ـوا
كبشر وهمنا كأدوات دو اإت لتنفيل سياسة التطاري العرقي من شأن دن مينع الضمري اإن اين من دن يقبل
بشــكل ســليب هــلب الوحشــيةو وهــي عــن اإســباب ال ـ حعلــت جملــس األمــن يتــدخل بإنشــاء هــلب احملكمــة
باإســتناد هىل الفصــل ال ــابع مــن ميثــاق األمــم املتالــديف علــى اعتبــار دن ذلــك هــو هــميم اختصاه ـ وهــو
احملافهة على ال لم واألمن الدولين.
وهــو ع ــن اإجت ــاب الــلي دك ــدب األم ــن الع ــام لألمــم املتال ــديف نف ـ و حــن ش ــرح األس ــاس الق ــانوين
إختصــا

جملــس األمــن بإنشــاء احملكمــة الدوليــة اجلنائيــة اخلاهــة بيوغ ــالفيا ال ــابقة بقولـ ( ف مييا يتعلييق

بالحالة الْاصة ب وغسيالف ا السيابقة ،فيْن األمي ن العيام يعتقيد بيأن إنشياء المحكمية الدول ية بموجيب

قاار باالستناد إلى أحكام الفصل السابع من الم ثاق مبارا وفق القانون خاصة إذا نظانا إليى موضيوع

القاار واألهداف المبتغاة من ورائه (،)....إن مجل

األمن سبق وأن قار بأن الوضع في يوغسيالف ا

السابقة والمعلومات الواردة من هناا تب ن أن هناا انتَاكات عامة لقواعد القانون اليدولي االنسياني

1- Pellet, A. «Le Tribunal criminel international pour l’Ex-Yougoslavie, poudre aux yeux ou avancée
? », op.cit., p . 28 .

décisive

2- Id, p.235.

شوووووورعية ان ووووووا ا

مووووووة الد ليووووووة النائيووووووة ا اصووووووة يوو ووووووالفيا ال ووووووا ة

عووووووووووووووو ريووووووووووووووق لووووووووووووووس ا مووووووووووووووو التووووووووووووووا لألموووووووووووو و املتحوووووووووووووود

142

وهذه االنتَاكات مَددة للسلم واألمن الدول ن (  ،)....وفي مناسبات متعيددة فقيد سيبق لمجلي

األميين أن تبنييى باالسييتناد إلييى الفصييل السييابع ميين الم ثيياق قيياارات تَييدف إلييى إعييادة السييلم واألميين
الدول ن وتضمنت هذه القاارات إنشاء أجَزة ثانوية للحفاظ على هذا األمن ،).... ( ،وف ما يتعليق

ماة أخاى بالوضع في يوغسالف ا السابقة ،فْن مجل

األمن وبموجب التيداب ا االكااه ية والمتْيذة

بموجب الفصل السابع ،فْنه يمكن انشاء جَاز فاعي بالمعنى الذي تقياره الميادة  29مين الم ثياق ،

لكن جَاز فاعي ذات طب عة قضائ ة)(.)1

ووفقــا لوحاــة نهــر األمــن العــام لألمــم املتالــديف وطبقــا للمصــطلالات امل ــتعملة ( إن إنشيياء هييذا

الجَيياز القضييائي وبواسييطة مجل ي

األم ي ن ،يقييدم العديييد ميين المزايييا المتمثليية فييي السيياعة فييي هييذا

االنشيياء والفاعل يية بح ييث تييتمكن كافيية الييدول ميين أن تقييوم باتْيياذ كافيية التييداب ا الضيياورية ميين أجييل

تنف ذ كافة القاارات المتْذة تطب قا للفصل السابع من الم ثاق )(.)2
وه هلا الصدد و فإننا نود دن ن كد بأن إ ميكن لنا اإتفاق مع األمن العام عندما قرر بأن هنشاء
هــلب احملكمــة بواســطة جملــس اإمــن هــو اإحـراء اإســرع والفعــالو ودن هنشــائاا بواســطة اجلمعيــة العامــة ومــا
يرتتب عليـ مـن اسـتغراق للوقـت ه مناقشـة النهـام اإساسـي للمالكمـة و ودن هـلا الوقـت إ يتناسـب مـع
احلالة امل تعجلة وحـاإت ال تطاـري العرقـي الـ جتـري دحـداثاا ه يوغ ـالفيا ال ـابقة ه بدايـة الت ـعينياتو
ذلك دن حاإت اإستعجال إ تربر علي اإطالق انتاا القواعـد املقـرريف لالختصـا و فاختصـا جملـس
األمن هن وحد دو كان ل حمـل فيجـب دن ي سـس وفـ نصـو ميثـاق األمـم املتالـديف نف ـ وبصـرف النهـر
عـن حــاإت ال ـرعة دو اإســتعجالو هذ جيـب الــتالفظ كثـريا ه اعطـاء حــاإت ال ـرعة واإســتعجال الــدور
األساسي و األولوية ه جتاوز دو التعديل ه قواعد اإختصا .

1- Doc .S/25704, 3 mai 1993, pp.8-9.
2- Rapport du Secrétaire général du 3 mai 1993, S/25704. P.8, § 23

شوووووورعية ان ووووووا ا

مووووووة الد ليووووووة النائيووووووة ا اصووووووة يوو ووووووالفيا ال ووووووا ة

عووووووووووووووو ريووووووووووووووق لووووووووووووووس ا مووووووووووووووو التووووووووووووووا لألموووووووووووو و املتحوووووووووووووود

141

ا لب الث ع
األس س الق و ع الختص ص جملس األان
La base juridique de la compétence du Conseil de sécurité

وفقــا لــنص املــاديف  59مــن ميثــاق اإمــم املتالــديفو فــإن امل ـ ولية األساســية وامللقــايف علــى عــات جملــس
األمن هي احملافهة على األمن وال لم الدولينو ودن يقوم سلب املامة باسم مجيع الدول األعضاء ه األمم
املتالديفو ووفقا للماديف  53من امليثـاق فـإن جملـس األمـن ي ـتطيع هنشـاء دحاـزيف ثانويـة تابعـة لـ كلمـا قـرر دن
ذلك ضروريا ملمارسة وظيفت .
وتعطــي املــاديف  93مــن امليثــاق اجمللــس ال ــلطة ه حتديــد مــا هذا كــان هنــا ملديــد لل ــلم العــاملي دو
حالــة مــن حــاإت العــدوانو وبنــاء علــى ذلــك ي ــتطيع دن يقــرر توهــيات ه اخلصــو دو يقــرر دي تــدابري
ميكن دن يتم اختاذها وفقا للمواد  90و  95من امليثاق من دحل احملافهة على اإمن وال لم الدولين.
وبفالصنا هللين النصن األخريين و نقول دن اختصا جملس األمن ه هنشاء قضاء دو جيب دن
ي سس على نص املاديف  90من الفصل ال ابع من ميثاق األمم املتالديف واللي يعطـي هـراحة جمللـس األمـن
دن يتال ه احلاإت ال يوحد فياا ملديد لألمن وال لم الدولين تدابري  eSbaiSإ تتضمن استادام
الق ـويف امل ــلالة وي ــتطيع ديض ــا وفق ــا ل ــنص نف ــس امل ــاديف دن ي ــدعو دعض ــاء األم ــم املتال ــديف هىل تطبي ـ ه ــلب
التــدابريو وهــلب التــدابري ال ـ ميكــن اختاذهــا تتمثــل ه قطــع العالقــات اإقتصــادية وطــرق اإتصــاإت الربيــة
والبالرية واجلوية وكافة دنواع اإتصاإت الربيدية وديضا قطع العالقات الدبلوماسية.
ويبدو لنا دن هلب املاديف دعطت اختصاها وهالحيات واسعة جمللس األمن فيما يتعل بالتدابري ال
إ تتضــمن اســتادام الق ـويف الع ــكرية وال ـ ميكــن اختاذهــاو والتــدابري الوحيــديف ال ـ ت اســتبعادها هــي تلــك
التدابري املتعلقة باستادام القويف امل لالة وما عـداها فـإن جملـس األمـن يكـون حـرا ه اختياراتـ و وسـلا املعـين
فإن جملس األمن ي تطيع هنشاء دحازيف قضائية هذا قرر دن ذلك ضروريا ملمارسة اختصاه ه احلفاظ على
ال لم واألمن الدولين.
وهـلا املعــى دكدتـ احملكمــة الدوليــة اجلنائيـة اخلاهــة بيوغ ـالفيا ال ــابقة كمــا سـنتالدرب علــى ذلــك
بالتفصيل إحقاو حيث قررت ( إنه بكل تأك د ،إن إنشاء محكمة دول ة ال يعد احد التداب ا التيي تيم

اتْاذهييا وفقييا ليينص المييادة  42ميين الم ثيياق ،إذ أن األخ يياة تتضييمن التييداب ا المسييلحة ذات الطييابع

العسييكاي  ،كمييا أن إنشيياء هييذه المحكميية ال يمك ين إال أن يكييون ميين ضييمن التييداب ا التييي يمكيين
اتْاذها باالستناد إلى الفصل السابع  ،إن إنشاء المحكمة الدول ة الْاصة ب وغسالف ا السابقة يأتي
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متطابقييا مييع نييص المييادة  41ميين الم ثيياق كْحييدى التييداب ا التييي ال تتضييمن اسييتْدام القييوة العسييكاية

المسلحة ،والتي يستط ع مجل

األمن اللجوء إل َا )(.)1

وغــين عــن البيــان دن هنشــاء احملكمــة الدوليــة ه هــلب احلالــة لــن يكــون مشــروعا مــا تتـوافر الشــروط
األولية ال تربر اللجوء هىل نص املاديف  90من امليثاق وهي وحـود ملديـد لل ـلم واألمـن الـدولينو ويبـدو دن
هلا التاديد سب ودن دشار هليـ اجمللـس ه مناسـبات متعـدديفو فمنـل بدايـة األزمـة نالحـظ دن جملـس األمـن

مبوحب قرارب رقم  709ل نة  0330قرر (إن مجل

األمن يتابع بقلق كب ا ما يحصل في يوغسالف ا وأن

توسع العمل ات القتال ة من شأنه أن يَدد األمن والسلم الدول ن).

وهو النا اللي سلك جملس األمن فيما يتعل بالوضع ه يوغ الفيا ال ابقة وتكييف بأن ماددا
لل لم واألمـن الـدولين ه كافـة القـرارات التاليـة هلـلا القـرار والـ اسـتندت مجيعاـا علـى الفصـل ال ـابع مـن
امليثاقو ففي قرارب التا رقم  770الصادر ه  09اغ طس  0335و طالب اجمللس من كافة األطراف احرتام
كافــة القواعــد املتعلقــة بقواعــد القــانون الــدو اإن ــاين ال ـ تــدل املعلومــات ال ـوارديف هىل اجمللــس دن ـ يوحــد
انتااكا خطريا هلا.
وتبع ــا ل ــللك ق ــام جمل ــس األم ــن بتش ــكيل جلن ــة للتالقيـ ـ ه ه ــلب اإنتااك ــات مكون ــة م ــن مخ ــة
اشــاا

حمايــدين برئاســة املرحــوم الــدكتور ( محمييد شييايف بس ي وني )و وكانــت مامتاــا فالــص وحتليــل

املعلومات الوارديف ه قرار جملس اإمن رقم  )0335 ( 770واملتعلقة بانتاا قواعد القانون الـدو اإن ـاينو
وك ــللك كاف ــة املعلوم ــات ال ـ تص ــل هىل عل ــم اللجن ــة بواس ــطة التالقيق ــات ال ـ تق ــوم بإحرائا ــا عل ــي درت
يوغ الفيا.
وقد كانت املعلومات ونتائ التالقيقات الوارديف ه تقارير هـلب اللجنـة والـ ت احلصـول علياـا بنـاء
علــى تعــاون الــدول واملنهمــات احلقوقيــة واملنهمــات الدوليــة غــري احلكوميــة واإشــاا العــادينو واملتعلقــة
بانتاا قواعـد القـانون الـدو اإن ـاين هـي األسـاس ه هنشـاء احملكمـة الدوليـة اجلنائيـة اخلاهـة بيوغ ـالفيا
ال ابقة.

1- TPIY, Le Procureur c/ Dusko Tadic, IT-94-1-A, jugement, 7 mai 1997, § 33, disponible sur
http://www.icty.org/case/tadic/, consulté le 12.03.2016 à 15h59.

شوووووورعية ان ووووووا ا

مووووووة الد ليووووووة النائيووووووة ا اصووووووة يوو ووووووالفيا ال ووووووا ة

عووووووووووووووو ريووووووووووووووق لووووووووووووووس ا مووووووووووووووو التووووووووووووووا لألموووووووووووو و املتحوووووووووووووود

144

المبحث الثاني
موقف المحكمة الدولية الجنائية الخاصة بيوغسالفيا
فيما يتعلق باختصاص مجلس االمن
La situation du TPIY face à la compétence du Conseil de sécurité
هن م ــألة اختصــا جملــس األمــن ه هنشــاء حمــاكم دوليــة حنائيــةو كانــت حمــل حــدال ون ـزاع دمــام
حمكمة يوغ الفيا ال ابقةو ففي قضية  cgidTوهي دول قضية دولية حنائية نهرملا احملكمة امللكوريفو دفع
احملامون عن املتام امللكور جبملة من الدفوع ومن بيناا الـدفع بعـدم اختصـا جملـس األمـن بإنشـاء حمكمـة
دولية حنائيةو وانتاا ال ياديف الوطنية وهلب الدفوع ت تأسي اا على اآليت:
 )0هن هنشــاء حمكمــة دوليــة حنائيــة كأحــد التــدابري الـ ميكــن اختاذهــا ه مواحاــة امل ــائل الـ ملــدد
ال لم واألمن الدولين كما ذهب ه ذلك جملس األمـن خيطـر علـى بـال واضـعي ميثـاق اإمـم
املتالديف و يتم ذكرب ه املواد  90و.95
 )5هن جملــس األمــن باعتبــارب حاــازا تنفيــليا وف ـ دحكــام امليثــاق إ ي ــتطيع هنشــاء حاــاز قضــائي
كجااز فرعي يتبع جملس األمن كجااز تنفيلي.
 )9هن هنشاء حمكمة دولية حنائية إ عالقة ل بتالقي ال لم واألمن الدولين كمـا يهاـرب الوضـع ه
يوغ الفيا ال ابقة.
 )9هن هنشــاء حمكمــة دوليــة حنائيــة مــن شــأن دن يتضــمن م اســا بال ــياديف الوطنيــة لــدول يوغ ــالفيا
ال ابقة و هذ جيب حماكمة ال يد  cgidTهمـا ه دولـة البوسـنة واهلرسـك حيـث مكـان ارتكـاب
اجلرمية وذلك تطبيقا ملبدد اقليمية القانون اجلنائي وهما ه املانيا اإحتادية باعتبارها املكان اللي ت
القـبر عليـ فيـ و حيــث ذكـر احملــامي ه مرافعتـ دمــام احملكمـة ( إن المييادة  2ميين م ثيياق األمييم
المتحييدة نصييت علييى مبييدأ المسيياواة فييي الس ي ادة ب ي ن الييدول االعضيياء فييي منظميية األمييم

المتحييدة  ،وال تسييتط ع دوليية أن تنييزع االختصييا

القضييائي ميين دوليية أخيياى متييى كانييت

الجايميية وقعييت علييى إقل مَييا ،مييا لييم تكيين المصييلحة العالم يية تقييار ذلي  ،علييى أن يكييون

ذل ب موجب معاهدة دول ة أو وفقا للقانون اليدولي العافيي والتسيامح العيام ،ومين ثيم فيْن
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إنشاء محكمة دول ة من أجل التدخل في المجال المْصص لدولة أخياى كميا هيو الحيال
في الواقعة المعاوضة  ،فْننا نستط ع القول إن مبدأ س ادة الدولة تم انتَاكه)(.)1

غري دن حمكمة دول درحة رفضت الرد على هلب الدفوع معللة رفضـاا بـأن اختصـا احملكمـة فقـ
ينالصـر ه احملاكمـة عـن اجلـرائم الـ تـدخل ه اختصاهـاا وفـ النهـام اإساسـي املنشـئ هلـا وإ يـدخل ه
اختصاهــاا مراقبــة هــالة الق ـرارات الصــادريف عــن األحا ـزيف وامل س ــات الدوليــة مــع قواعــد القــانون الــدو و

حيث ذكرت احملكمة ه دسباسا ( إن ق ام مجلي

األمين التيابع لألميم المتحيدة بْنشياء محكمية دول ية

جنائ ة كان من أجل ضمان محاكمة عادلة للمتَمي ن بانتَياا قواعيد القيانون اليدولي االنسياني فقيط،

ولم يْطا في باله ولم ياد إنشاء محكمة تااقب شاع ة قاارته)(.)2
لكــن وباملقابــل فلقــد كــان حملكمــة اإســت ناف رديــا آخــر يقــوم علــى دن ـ للمالكمــة الدوليــة احل ـ ه
مراقب ــة ش ــرعية وه ــالة ق ـ ـرار جمل ــس األم ــن املتعل ـ ـ بإنش ــاء احملكم ــة عل ــى اعتب ــار دن اإختص ــا األه ــيل
للمالكمــة هــو حماكمــة امل ـ ولن عــن انتاــا قواعــد القــانون الــدو اإن ــاينو لكــن ومــن دحــل دن تقــوم
احملكمة سلب املامة فإهنا ت تطي ع ديضا دن تراقـب شـرعية هنشـائاا وعلـى اعتبـار دن تلـك م ـألة دوليـة يتعـن
النهر والفصل فياا قبل البت ه اختصاهاا األهيلو ألن ه القانون الدو العام هنا مبدد يعترب التوسع
ه عملية اإختصا دمرا ضروريا نهرا لغياب نهام قضائي متكامل ينهم توزيع اإختصاهات بن احملاكم
املاتلف ــة عل ــى غ ـرار م ــا ه ــو مطب ـ ه األنهم ــة القض ــائية الوطني ــة ()3و وه ه ــلا املع ــى ذك ــرت احملكم ــة ه

حيثيــات اســباسا ( بييأن مجل ي

األميين لييم يقييار فقييط إنشيياء جَييازا فاع ييا  ،لكيين أيضييا كانييت لييه الن يية

الواضحة أيضا في إنشاء نمط خا

من األجَزة الفاع ة تسمى بالمحاكم ،إن سلطة هيذه المحياكم

تعني أنه إذا كان للمحكمة اختصيا

يعط َيا الحيق بيأن

في إطار القانون الدولي محكومة بقاعدة تسمى االختصيا

تحدد حدود هذا االختصا

عليى االختصيا  ،وهيي قاعيدة أساسي ة

معي ن بمسيألة مع نية  ،فيْن هيذا االختصيا

وهي قاعيدة مقيارة ضيمن ا فيي القيانون اليدولي ولي

مين الضياوري أن

1- Sassoli, M. « La première décision de la Chambre d’appel du Tribunal pénal international pour l’ex», in R.G.D.I.P., 1996-1, p.107.

)Yougoslavie : Tadic (compétence

2- TPIY, Le Procureur c/ Dusko Tadic, IT-94-1-A, la Chambre de première instance, jugement 7 mai 1997, §8,
disponible sur http://www.icty.org/case/tadic/4, Consulté le 12.03.2016 à 12h31.

3- Sassoli, M. « La première décision de la Chambre d’appel du Tribunal pénal international pour l’ex», op.cit., p.107.

)Yougoslavie : Tadic (compétence
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لَيذه المحياكم السيلطة فيي

األميين والسييبب فييي أن مجل ي

األميين أعطيياه الم ثيياق

سلطات واسعة في تقديا ما يعد مَددا للسلم واألمن الدول ن وما ال يعد في ضوء المقاصيد العامية
للم ثيياق ،وفييي المقابييل لييم يعييط الم ثيياق آييية سييلطة أو اختصييا

فييي مااقبيية شيياع ة قيياارات مجلي

األميين ،إال أن ذلي ال يعنيي بالضيياورة أن هييذه السييلطة تَيياِ نَائ ييا ميين آييية رقابيية خاصيية فييي بعييض
المسائل التي يظَا ف َا تعارضا واضحا وظاهايا مع الم ثاق)(.)1

وانتات احملكمة ه ردياا بأن احملهور على احملكمة فيما يتعل بالرقابة على قرارات جملس األمن هي
فيما لو رفعت اماماا بطري الدعوى األهليةو لكناا ت تطيع ممارسة هـلب الرقابـة وهـلا اإختصـا بطريـ
اس ــتثنائي عن ــدما يك ــون ذل ــك ض ــروريا ملمارس ــة اختصاه ــاا القض ــائيو تطبيق ــا لقاع ــديف اإختص ــا عل ــى
اإختصا .
وق ــد انتقل ــت احملكم ــة اإس ــت نافية بع ــد ذل ــك هىل فال ــص اختص ــا جمل ــس األم ــن بإنش ــاء احملكم ــة
الدوليــة اجلنائيــة اخلاهــة بيوغ ــالفياو ودون آيــة هــعوبة ه هــلا الصــدد فقــد ردت احملكمــة دن جملــس األمــن
خمتص وف نص املاديف  90من امليثاق بإنشاء حمكمة دولية حنائية مىت ردى دن ذلك تدبريا ضروريا من دحل
احملافهة على ال لم واألمن الدولينو حيث حاء ه دسباب حكم احملكمة ( من المؤكد أن مجل
ل

األمن

جَازا قضائ ا وال يمل تبعا لذل سلطات قضائ ة ،وأن وظ فته األساسي ة هيي المحافظية عليى

السلم واالمن الدول ن ،ويمل في هذا الصيدد اتْياذ القياارات وتنف يذها .إن إنشياء محكمية دول ية
بواسطة مجل

أن المجل ي

األمن ال تعني ان هذا األخ ا فو

هذه المحكمة في الق ام بوظ فته ،وال يعني أيضا

اغتصييب الوظ فيية القض ييائ ة أو جييزء منَييا ،وإنمييا أي مجليي

األميين قييام بْنشيياء ه ييذه

المحكمة كي يمارس هيو اختصاصيه االصي ل واالساسيي فيي المحافظية عليى السيلم واألمين اليدول ن

في يوغسالف ا السابقة)(.)2
وهنــا فإننــا ن ــتطيع دن ن ــجل هن ردي احملكمــة مطــاب لقواعــد القــانون الــدو ولل ـواب القضــائية
الدوليــة الصــادريف ه مواضــيع مشــاسة للواقعــة ال ـ تصــدت هلــا الــدائريف اإســت نافية باحملكمــة الدوليــة اجلنائيــة
1- La Chambre d’appel du TPIY, du 5 octobre 1995, § 37.
§ 2- TPIY, Le Procureur c/ Dusko Tadic, Chambre d’appel, affaire, n° : IT-94-1-A, jugement du 15 juillet 1997,
20..
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اخلاهــة بيوغ ــالفيا ال ــابقةو ذلــك دن ـ وهن كــان مــن امل ــلم ب ـ دن القضــاء الــدو إ ي ــتطيع دن يراقــب
ه ــالة القـ ـرارات الص ــادريف ع ــن املنهم ــات الدولي ــة ومنا ــا تل ــك الص ــادريف ع ــن جمل ــس األم ــنو لك ــن هذا ك ــان
اختصا القضاء الـدو إ ميكـن دن ميـارس وإ ي ـتطيع هـلا القضـاء ممارسـة الوظيفـة الـ نشـأ مـن دحلاـا
هإ ب القيام بفالص شرعية هلا القرار فإن ميكن القيام بللك بشكل استثنائي ومبناسـبة ممارسـت إختصاهـ
األهـيلو لــللك فـإن الــدفع الـلي قــدم هىل حمكمــة البدايـة مبالكمــة يوغ ـالفيا ال ــابقة يكـن الغــرت منـ
على اإطالق فالص مشروعية قرار جملس األمن بواسطة احملكمة الدوليةو ولكن كان القصد من الـرد علـى
دفع دو حىت ت تطيع احملكمة دن تقوم بإراز مامتاا األهلية و بكلمة دوضح دن ألي حمكمة دائما احل
ه دن تبالث ه دهل نشأملا هذا دهبح ذلك حمل نزاع.
وهضافة هىل ذلك وكمـا سـب ودن دشـرنا دن املنـع يشـمل فقـ هذا طلـب ممارسـة هـلب الرقابـة بواسـطة
الــدعوى األهــلية و دمــا اذا كانــت ممارســتاا مبناســبة نهــر نـزاع آخــر وبشــكل اســتثنائي فــإن ذلــك إ يشــمل
املنع و وهلا ما دكدت حمكمة العدل الدولية ه قضية ناميبيا عـام  0370حيـث قـررت دن احملهـور هـو ممارسـة
هــلب الرقابــة بطري ـ دهــلي ولكناــا قبلت ـ وبشــكل اســتثنائي حينمــا يكــون ذلــك ضــروريا ملمارســة اختصــا
احملكمة القضائي(.)1
وهو مـا دكدتـ حمكمـة العـدل الدوليـة مـريف دخـرى ه حكـم دخـر ه قضـية  mtééSstonحينمـا
قررت دنـ ( منذ قض ة االلباما فقد صيار وأصيبح مين المقبيول وفقيا للسيوابق القضيائ ة أنيه ميا ليم تقيار
اتفاق يية دول يية خ ييالف ذلي ي  ،ف ييْن للمحكم يية أن تااق ييب ص ييحة اختصاص ييَا وتات ييب عل ييه النت ييائج

المقارة)(.)2

وفيما يتعل بالرد على الدفع املتعل بأن هنشاء هلب احملكمة من شأن امل اس ب ياديف دولة البوسنة
كوهنا بلد ارتكاب اجلرمية دو دولة دملانيا اإحتادية كوهنا البلد ال ت القبر فياا على ال يد cgidTو فقد
ردت احملكمة على ال دفع مبا يكفي لدحض قائلة بانعدام الصفةو ذلك دن من م ل تقدم هلا الدفع هي
تلك الدول املعنية وليس لألفراد دن ملوا دنف ام حمل الدول ه ذلك إسيما دمام حمكمة دولية حنائية فقد

1- L’avis de la CIJ dans l'affaire de la Namibie, Rec. 1971, p. 45. Sur ce jugement aussi, voy. Bollecker-Stern,
« L’avis consultatif du 21 juin 1971 », in A.F.D.I., vol.17, 1971, p. 299.

B.

2- Rec. 1953, p. 11.

شوووووورعية ان ووووووا ا

مووووووة الد ليووووووة النائيووووووة ا اصووووووة يوو ووووووالفيا ال ووووووا ة

عووووووووووووووو ريووووووووووووووق لووووووووووووووس ا مووووووووووووووو التووووووووووووووا لألموووووووووووو و املتحوووووووووووووود
حاء ه دسباب حكم احملكمة ( إن المتَم الماثيل لي

148

دولية حتيى يتمسي بيالحق فيي اليدفع بانتَياا

هذه الس ادة  ،وأن هذه األخ اة هي فقط من يستط ع أن يقدم هذا الدفع أو يتنازل عنه)(.)1

ويبــدو لنــا دن احملكمــة اســتندت ه هــلا اخلصــو علــى ســابقة قضــائية قررملــا حمكمــة أور شييل م

اإسـ ـرائيلية  mCiabgiSnه قض ــية  ndTongmmحي ــث ق ــررت ه ــلب احملكم ــة (إن الح ييق ف ييي إب ييداء
الييدفوع المتعلقيية بانتَيياا س ي ادة الييدول هييو حييق حصيياي للدوليية  ...فقييط الييدول صيياحبة الس ي ادة
تستط ع إثارة هذا النوع من اليدفوع وأن الميتَم يظيل متَميا وال يحيل محيل الدولية أبيدا فيي حيق مين

حقوقَا)(.)2

ومــا قررت ـ هــلب احملكمــة اإس ـرائيلية يتشــاب كث ـريا مــع مبــدد قررت ـ حمكمــة ميــامي األمريكيــة ه قضــية
رئيس بنما ال اب (مانويل نورييغا ) و واللي ت القبر علي ب ـبب جتارتـ للماـدرات ودديـن بال ـجن ه
عام  0335ملديف  91عاما مث حرى ختفيضاا هىل  07سنة و حيث قررت احملكمة قصو انتاا سياديف دولة
بنما ما يلي ( إن هناا مبيدأ عيام فيي القيانون اليدولي العيام يقيول إن الشيْص الطب عيي ل سيت ليه أيية
صفة في الدفع بانتَاا س ادة دولته الوطن ة  ،ول

له أن يحل محل دولته في دفع تْليت األخ ياة

عن إبدائه أمام المحكمة)(.)3
كمــا دن احملكمــة قامــت بــالرد علــى هــلا الــدفعو لكــن مــن زاويــة دخــرى وبشــكل دمشــلو وذلــك بــأن
ذكرت بأن احملكمة ت نشأت باإس تناد هىل دحكام الفصل ال ابع من ميثاق األمم املتالديف املتعل بامل ائل
ال ملدد ال لم واألمن الدولينو ودن القرارات ال يتم اختاذها ه هلا اإجتاب من شأهنا ديضا تقييد سياديف
الدولة الوطنية وف ميثاق األمم املتالديف نف .
بل هن األمر ه ردينا ه بعر األحيان يشمل ما هو دكثر من هلا التقييدو فمن املمكن دن يصل
األمـر هىل اختـاذ تـدابري م ــلالةو وذلـك كمـا حصــل إحقـا ه قصـف كوسـوفو نتيجــة لقيـام بلغـراد بعمليــات
التطاــري العرقــي ضــد دلبــان كوســوفوو وليبيــا ه عــام  5100حلمايــة املــدنين الليبيــنو وهــلا مــا دكدتـ حمكمــة
§ 1- TPIY, Le Procureur c/ Dusko Tadic, Chambre d’appel, affaire, n° : IT-94-1-A, jugement du 15 juillet 1997,
26.

§ 2- TPIY, Le Procureur c/ Dusko Tadic, affaire N° IT-94-1-A, Chambre d'appel, jugement du 2 octobre 1995,
55.

§ 3- TPIY, Le Procureur c/ Dusko Tadic, affaire N° IT-94-1-A, Chambre d'appel, jugement du 2 octobre 1995,
55.
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يوغ الفيا ال ابقة بقوهلا ( س كون هناا نوعا من الغش في القانون وخداع للمصلحة العالم ة للعدالة
إذا تييم قبييول الييدفوع المتعلقيية بالسي ادة فييي مواجَيية القواعييد المتعلقيية بحقييوق االنسييان ،إن الحييدود

الْاصة بالدول ال يجب اعتبارها كدرع ضد تطب ق القانون أو كحماية للذين يدوسيون عليى الحقيوق

والق ي م ا النسييان ة ( ،)...كمييا أن الجيياائم التييي تييدخل فييي اختصييا

المحكميية ل سييت جيياائم ذات

طييابع محلييي وإنمييا جيياائم ذات طييابع عييالمي معاوفيية ومقييارة فييي القييانون الييدولي مثييل االنتَاكييات

الْط اة لقواعد القانون الدولي االنساني والتي تتجاوز مفَوم الدولة الواحدة)(.)1

وميك ــن دن نض ــيف ه ه ــلا الص ــدد هن ـ ـ ه احلي ــايف اليومي ــة الدولي ــة نالح ــظ دن ال ــدول تك ــون دق ــل
ح اسـية هذا كــان تقييـد ال ــياديف يـأيت مــن منهمـة دوليــة و بينمـا تكــون الـدول دكثــر ح اسـية وههـرارا علــى
التم ك سلب ال ياديف هذا كان تقييد هلب ال ياديف دو اإعتداء يـأيت مـن حانـب دولـة دخـرى دو جمموعـة مـن
الدولو وهلا يف ر لنا عدم احتجاج آية دولة ب يادملا عن تشكيل حماكم دولية حنائيـة ختـتص ه مواحاـة
ح ـرائم وقعــت علــى هقليماــاو بــل دكثــر مــن ذلــك نالحــظ دن ـ ه بعــر اإحيــان دن بعــر الــدول هــي مــن
تق ــدمت بطلب ــات لغ ــرت هنش ــاء حم ــاكم دولي ــة حنائي ــة هم ــا لعج ــز ه ــلب ال ــدول ع ــن القي ــام س ــلب احملاكم ــة
 dmTgagTdéC'Lدو عــدم رغبتاــا ه هــلب احملاكمــة l’absence de volonté du système
 judiciaire nationalو وذلك كما حصل قصـو احملكمـة الدوليـة اجلنائيـة اخلاهـة بروانـدا 0339
واحملكمــة اجلنائيــة اخلاهــة بلبنــان 5117و حيــث طلبــت حكومــات هــلب الــدول مــن األمــم املتالــديف التــدخل
إلنشاء هلب احملاكم.

§ 1- TPIY, Le Procureur c/ Dusko Tadic, affaire N° IT-94-1-A, Chambre d'appel, jugement du 2 octobre 1995,
56.
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المبحث الثالث
استقاللية وحيادية المحكمة الدولية الجنائية الخاصة بيوغسالفيا
السابقة في ضوء إنشائها عن طريق مجلس األمن
التابع لألمم المتحدة
L’indépendance et l’impartialité du TPIY par rapport à sa création par
le Conseil de sécurité de l’ONU
ه ن استقاللية حمكمة يوغ الفيا ال ابقة كانت دائما حمـال للطعـن ب ـبب هنشـائاا عـن طريـ جملـس
األمـن الـلي هـو ه اإهـل حاـاز سياســي وفـ مـا تقـررب املـاديف  52مــن امليثـاقو ففـي قضـية الـرئيس الصــريب

ال اب ( سلوبودان م لزوف تش ) و دفع هلا األخري بأن هلب احملكمـة هـي حمكمـة سياسـية دنشـأها جملـس
األمــن الــلين اغلــب اعضــائ هــم دعضــاء ه حلــف النــاتوو وهــي نفــس الــدول ال ـ قامــت بالقصــف علــي
كوســوفو وقتــل نتيجــة لــللك العديــد مــن املــدنينو وبــالرغم مــن ذلــك فــإن احملكمــة تقــم بفــتح دي ملــف
للتالقي ه الواقعة(.)1
والواق ــع ف ــإن إس ــتقاللية القض ــاء وحيادتـ ـ مفا ــومنو املفا ــوم األول لالس ــتقالل وه ــو اإس ــتقالل
امل س ي واملفاوم الثاين لالستقالل هو اإستقالل املا .
وفيما يتعل باإستقالل امل س يو فإننا ن تطيع القولو دن هلا النوع من اإستقالل ت ضمان ه
نصــو النهــام األساســي للمالكمــةو خاهــة ه نــص املــاديف  09حيــث قــررت هــلب األخ ـرييف بــأن القض ــايف
الدائمن واإحتياط جيب دن يكونوا من اإشاا املشاود هلم باألخالق واحليادية ولديام تأهيل عال ه
جمال القانون ه بلداهنمو وكللك املاديف  06ه فقرملا الثانية وال تقضـي بـأن املـدعي العـام للمالكمـة جيـب
دن يتصرف بكل استقاللية وإ يطلب دو يت لم تعليمات من دية حكومة دو دية حاة دخرى.
واستقاللية حمكمة يوغ الفيا ال ابقة ت تأكيدها من قبل احملكمة األوروبية حلقوق اإن انو حيث
رفع اماماا دحد املتامن امام حمكمة يوغ الفيا ويدعي  ngiSédidT eigiSmدعوى قضائية عارت فياا
ت ــليم هىل احملكمــة األخ ـرييف ودن ذلــك يتعــارت مــع املــاديف  6مــن اإتفاقيــة األوروبيــة حلقــوق اإن ــان علــى

1- Hama, K. Le statut et les fonctions du juge pénal international, Paris, L’Harmattan, 2014, p.55.
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دســاس م ــن الق ــول هن حمكم ــة يوغ ــالفيا ال ــابقة إ يت ـوافر فيا ــا ش ــرطي اإس ــتقالل واحليادي ــة( )1الواح ــب
توافرهم ه اجلااز القضائي.
هإ دن احملكمــة اإوروبيــة حلقــوق اإن ــان رفضــت هــلب الــدعوي علــي اعتبــار دهنــا تفتقــر لألســاس

القانوين الصاليحو وقد دس ت احملكمة قضائاا على دن ( المدعي تم تسيل مه إليى محكمية دول ية تقيدم

كافة الضمانات الضاورية بميا ف يه الح اديية واالسيتقالل ة كميا يظَيا ذلي وبوضيوح نظامَيا االساسيي

ونظام االجااءات واالثبات الذي قاره قضاة هذه المحكمة)(.)2

وقــد دظاــر عمــل هــلب احملكمــة مت ــك األخــري باســتقالليتاا ومــن دول دعــوى نهرملــا وهــي املعروفــة
بقضــية  cgidTو حيــث دكــدت احملكمــة ه دســباسا بانـ يقــع علياــا التـزام بتقــدم كافــة الضــمانات املتعلقــة
باإلنص ــاف  ntadéCوالعدال ــة  mabédTSواحليادي ــة  dnagiédgidéCوالـ ـ تتط ــاب م ــع كاف ــة املواثيـ ـ الدولي ــة
املعرتف سا وخاهة تلك املرتبطة حبقوق اإن ان(.)3
وه قضية الرئيس الصريب ال اب ( م ل يزوف تش ) دكـدت احملكمـة ديضـا بـأن اسـتقالليتاا إ ميكـن

دن تك ــون حم ــال للش ــك دو للطع ــن ب ــالرغم م ــن دن جمل ــس األم ــن ه ــو م ــن طل ــب التالقيـ ـ ح ــول دح ــدارب
كوسوفو(.)4
ومن دحل تأكيد اإستقاللية و رد دن حمكمة يوغ الفيا ال ابقةو متنـع قضـاملا مـن يتولـوا مناهـب
تنفيلي ــة دو تش ـريعية إ تتناس ـب م ــع طبيع ــة دعم ــاهلم ه احملكم ــة دو ت ـ ثر عل ــى اس ــتقالليتام و فف ــي قض ــية
 cSigidTقررت الدائريف اإست نافية مبالكمة يوغ الفيا ال ابقة بأهنا ( تقبل بأن يكون القاضي otine

 oiieعضييوا فييي المجل ي

االداري لضييحايا الحيياِ فييي يوغسييالف ا السييابقة بصييفته الشْص ي ة،

ويقيدم مسياعداته للصيندوق اليذي تييم إنشياؤه ليدعم الضيحايا ميين أجيل أن يينجح الصيندوق فييي أداء

1- De Frouville, O. « Les juridictions pénales internationales et hybrides », in Collection contentieux
international, indépendance et impartialité des juges internationaux, Hélène Ruiz Fabri et Jean-Marc
Sorel, (dir), Paris, Pedone, p.153.

2- Id, p.153.
3- TPIY, Le Procureur c/ Tadic, arrêt relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle
§§ 42-47.

d’incompétence, IT-94-1-AR72, 2 octobre 1995,

4- TPIY, Le Procureur c/ Milosevic, Décision relative aux exceptions préjudicielles, IT-99-37-PT, 8 novembre
§ 14.

2001,
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مَامه ،وال تاى محكمة االستوناف أية تعار أو تأث ا على الحكم الذي أصدرته محكمة أول درجة

أو ح ادته في دعوى التعذيب المنظورة)(.)1

كما دن هلب اإستقاللية ت ضماهنا وتشغيلاا بوسائل دخرى تضمن هلا ال ري املنتهمو حن دعطى
النهــام اإساســي احل ـ للمتامــن دمــام هــلب احملــاكم دن يطلب ـوا الــرد دو التنالــي و هذا اظاــر احــد القضــايف دو
املدعي العام مصلالة شاصية ه الدعوى و دو بدر من تصرف ي ثر على استقالليت .
وجتدر اإشاريف اىل دن األهل ه القاضي هو اإستقالليةو وعلى من يدعي العكس دن يقيم الدليل
على ذلكو كأن يثبت هاحب املصلالة دن للقاضي مصلالة مالية ه الدعوىو دو سب ودن دبدى رديا ه
الــدعوىو وه هــلا املعــين قــررت احملكمــة الدوليــة اجلنائيــة اخلاهــة ب ـرياليون بــأن القاضــي  ntsSiébtmإ
ي ـتطيع نهـر الـدعوى املتعلقـة باجلباـة الثوريـة املتالـديف ه سـرياليون كونـ سـب ودن قـام بتـأليف كتـاب حــول
احلرب ه سرياليون وانتاى هىل م ولية قاديف اجلباة عن هلب احلرب(.)2
غري دن جمرد املشاركة الب ـيطة ألحـد القضـايف ه هعـداد تقريـر خـا باليوني ـيف والـلي ددان جتنيـد
األطفال ه احلـروبو دو دن يكـون القاضـي عضـوا ه جلنـة تتعلـ بهـروف املـرديف داخـل األمـم املتالـديف دو دن
يقــوم بــإحراء عمليــة مقابلــة تليفزيونيــة تتعل ـ بإعــداد تقريــر ع ــكريو كــل هــلب املشــاركات لــيس مــن شــأهنا
التأثري على استقاللية القاضي(.)3
ونرى دن إ ميكن حبا ل مـن اإحـوال التشـكيك ه اسـتقاللية وحياديـة هـلب احملكمـةو ذلـك دن مثـل
هلا النوع من احملـاكم نشـأ ه اإسـاس لعـدم قـدريف حمـاكم يوغ ـالفيا ال ـابقة ه حماكمـة املتامـن بارتكـاب
حرائم احلـرب وحـرائم التطاـري العرقـيو ويـدخل ضـمن عـدم القـدريف هنـا عـدم ضـمان اسـتقالل وحياديـة هـلب
احملاكم ه ظل حرب اهلية اخدت طابعـا دينيـا وعرقيـا وقوميـا وكانـت احلـرب األعنـف ه دوروبـا بعـد احلـرب
العامليــة الثانيــة و ومــن مث قــدم القضــاء الــدو علــى دن ـ البــديل الطبيعــي لعــدم قــدريف هــلب احملــاكم ه القيــام
بالتزاماملـا قصــو احملاكمــةو بكلمــة اوضــح دن مــن ضــمن البواعــث واملوحاــات الـ حعلــت هــلب احملكمــة
ترى النور وهو اإستقالل واحلياد و ومن مث فاي حماكم ولدت م تقلة بالطبيعة.

1- TPIY, Le Procureur c/ Delalic et consorts, la Chambre d’appel, IT-96-21-A, jugement, 20 février 2001, § 698,
2- TPIY, Le Procureur c/ Furundzija, IT-95-17/1-A, Chambre d’appel, jugement, 21 juillet 2000, §§ 189 .
3- TPIY, décision du Président du Tribunal relative à la demande de dessaisissement du juge Arpar Prandler, dans
§§ 16 et ss.

l’affaire Procureur c/ Jadranko Prlic et Bruno Stojic, n° : IT-04-74-T, 4 octobre 2010,
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وفيمــا يتعل ـ باإســتقالل املــا للمالكمــةو فــإن هــلا اإســتقالل ت ضــمان ه نــص املــاديف  95مــن
النهام اإساسي للمالكمة حيث نصت بأن مصاريف احملكمة تأيت من ميزانية خاهة ختصص مـن منهمـة
األمم املتالديف وف نص املاديف  07من ميثاق هلب األخرييف.

الخالصة
هن قيام جملـس األمـن التـابع لألمـم املتالـديف بإنشـاء حمـاكم دوليـة حنائيـة ملواحاـة حـاإت دو ظـروف
خاهــةو يقــع ضــمن اختصاهـ اإهــيل املتعلـ باحملافهــة علــى ال ــلم واألمــن الــدولينو والواقــع فــإن هنشــاء
احملك مــة الدوليــة اجلنائيــة اخلاهــة بيوغ ــالفيا ال ــابقةو درســى ســابقة ودكــد دن جمللــس األمــن احلـ الــدائم ه
التـدخل ال ـريع وهنشــاء قضــاء دو حنـائي كلمــا قــدر دن ذلــك ضــروريا للقيـام مباامـ للالفــاظ علــى األمــن
وال لم الدولين.
والواقــع فــإن اختصــا جملــس األمــن ه هــلا الصــدد ســيهل دائمــا مامــا وفعــاإ حــىت بعــد انشــاء
احملكمة الدوليـة اجلنائيـة مبوحـب اتفاقيـة رومـا عـام  0332ودخوهلـا حيـز التنفيـل اعتبـارا مـن األول شـار يوليـو
 5115و ذلــك دن األخ ـرييف إ ختــتص هإ ه مواحا ــة دربــع ح ـرائم دوليــة فق ـ و وهــي ح ـرائم التطاــري العرق ــي
وحرائم ضد اإن انية وحرائم احلرب وحرمية العدوان وهلب األخرييف كانت قد دخلت ه اإختصا الفعلي
للمالكمــة اعتبــارا مــن عــام  5107بعــد التوهــل ا تعريــف العــدوان مبوحــب التعــديل الــلي طـرد علــى النهــام
اإساسي للمالكمة ه م متر كمباإ عام .5101
ومـن مث يهـل دور جملــس األمـن التـابع لألمــم املتالـديف غايــة ه األمهيـة ه هنشـاء حمــاكم دوليـة دخــرى
كلما دعت احلاحة هىل ذلـك وذلـك للمالاكمـة عـن اجلـرائم األخـرى والـ إ تـدخل ه اختصـا احملكمـة
الدولية اجلنائية وملـدد ه الوقـت نف ـ ال ـلم واألمـن الـدولين والـ تقـوم سـا العديـد مـن اجلماعـات العـابريف
للق ــارات كج ـرائم اإره ــاب وحل ــب املرتزق ــة وجت ــاريف املا ــدرات وغ ــيل اإم ـوال وتغلغ ــل التي ــارات اإه ــولية
اإسالمية بكافة موحااملا وتوحااملا وما تقوم ب مجيع هلب التيارات من حرائم واف اد متعمد وغري متعمد
للاليايف ال ياسية ه دول تتلمس طريقاا حنو اإستقرار والتنمية بعد دن عاثت فياا الـدكتاتوريات الع ـكرية
املقيتة ف ادا ل عقود عديفو وما رديناب من دور جمللس األمن فيما يتعل بإنشاء احملكمـة الدوليـة اخلاهـة بلبنـان
عــام  5117حملاكمــة كبــار امل ـ ولن مــن حــزب اهلل عــن اغتيــال رئــيس الــوزراء اللبنــاين األســب رفي ـ احلريــري
بتامة اإرهاب وبعد دربع سنوات من بدء احملكمة الدولية اجلنائية ه إهاي دعماهلا رمسيا ي كد على الـدور
احملوري والضروري جمللـس األمـن ه هنشـاء حمـاكم دوليـة حنائيـة بـددت احلاحـة اىل هنشـائاا ملالـة ه احلاضـر
قبل امل تقبل.
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Le résumé
En fait, la prérogative du Conseil de sécurité de l’ONU pour créer des
tribunaux internationaux pénaux est toujours conformément à la Charte de l’ONU,
surtout les articles 41 et 42 du Chapitre VII de la Charte de l’ONU. La création du
Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie par le Conseil de sécurité a
établi une précédente pour ce dernier à l’avenir pour créer des tribunaux
internationaux dans chaque fois que le Conseil de sécurité estime que cela est
nécessaire pour exercer sa fonction principale selon la Charte pour maintenir la paix
et la sécurité internationales.
Nous constatons qu’il existe certains comportements qui échappent à la
compétence de la Cour pénale internationale, comme le terrorisme, le trafic de
stupéfiants, le crime de mercenaire et le terrorisme islamique. Si nous retournons au
cas libanais, la création du TSL en 2007 et le rôle du Conseil de sécurité ont eu lieu
à cause de l’incompétence du tribunal international pénal, en l’occurrence la CPI,
face au terrorisme et de l’incapacité du système judiciaire libanais de traduire les
responsables devant la juridiction libanaise.
Nous pouvons confirmer à cet égard qu’en dépit de l’entrée en fonction de la
CPI depuis treize ans on pourrait continuer de créer des tribunaux ad hoc par le
Conseil de sécurité de l’ONU afin de répondre à des questions particulières sous les
conditions de l’absence de compétence de la CPI, du manque de volonté ou de
l’incapacité du système judiciaire des Etats concernés et avec la volonté politique
de la Communauté internationale de créer cet appareil judiciaire international.
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البصمة الوراثية في اإلثبات الجنائي
اعداد :سارة أبوبكر حممد كريدان
عضو هيئة تدريس القسم اجلنائي
كلية القانون جامعة طرابلس
مقدمة
تش ــري الش ـواهد العلمي ــة احلديث ــة هىل دن اجملتم ــع اإلن ــاين يش ــاد اآلن هىل حان ــب عص ــر املعلوماتي ــة
والعوملـة ثــوريف بيولوحيــة حتــدرب تغـريات حلريــة وخطـرييف ه العــا و وانعك ــت آثارهـا علــى كافــة نـواحي احليــايف
ومناا امليدان اجلنائي اللي يكن مبنأى عن هلب التأثريات.
وتعد اهلندسة الوراثية حزءاً من الثـوريف البيولوحيـة احلديثـة الـ اسـتطاع امليـدان اجلنـائي اإسـتفاديف مـن
تطبيقاملا من خالل اكتشاف البصمة الوراثية على يد العا اإلرليزي الدكتور "دليك حيفرنز" عام 0322مو
عــن طري ـ حتليــل احلــامر النــووي ()DNAو وقــد غــري هــلا اإكتشــاف املثــري الكثــري مــن جمريــات دنهمــة
()1
القضاء ه الدول املاتلفةو األمر اللي ت ارعت من دحل الندوات وامل مترات العلمية لدراست .
لــلا فــإ من البصــمة الوراثيــة تعــد وســيلة تقنيــة حديثــة دخــلت تلجــأ هلياــا الــدول للكشــف عــن اجلنــايف
وحتديد هوية اجلاين والتفري بن األشاا من خالل حتليل احلامر النووي للعينة ال ت العثور علياـا ه
م رح اجلرمية ومقارنتاا مع العينة ال ت خل من ح د املشتب في دو املازنة ه بنو املعلومات.
ويأيت استادام البصـمة الوراثيـة ه اإلثبـات اجلنـائي ه ضـوء ضـروريف اإسـتفاديف مـن معطيـات العلـوم
()2
احلديثةو وملواحاة األساليب املتطوريف للمجرمن ه ارتكاب حرائمام.
أوالً :إشكال ة البحث:

ترتكز هشكالية البالث حول الت اؤإت اآلتية-:
 ما هي البصمة الوراثية ق وما هي مميزاملا وخصائصاا كدليل علمي ه اإلثبات ق -1هشــام متــو و تقنيــة احلــامر النــووي ه جمــال البالــث اجلنــائيو جملــة العلــوم الطبيـة الشــرعيةو اجلمعيــة املصـرية للعلــوم الطبيــةو
القاهريفو الق م العريبو 3111مو .2-3
 -2عبــد الباسـ حممــد اجلمــلو موســوعة تكنولوحيــا احلــامر النــووي ه جمــال اجلرميــةو ج( 3بصــمة احلــامر النــووي)و دار العلــم
للجميعو القاهريفو ط3و 2336و .32
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ما مكانة البصمة الوراثية ( ) DNAكدليل هثبات ه ميزان النهرية العامة لإلثبات ق
هل تقنية البصمة الوراثية قطعية الدإلة ومعصومة من اخلطأ ق دم د من هلب التقنية يكتنفاا غموت
وقابلة للاطأ ق
ما مدى مشروعية األخل بالبصمة الوراثية ه اإلثبات اجلنائي ق
مــا مــدى م ــامهة البصــمة الوراثيــة – كــدليل علمــي – عملي ـاً ه التــأثري علــى اإقتنــاع الشاصــي
للقاضي ق

ثان اً :أهم ة البحث:

ت ــربز دمهي ــة البال ــث ه دن ـ يتن ــاول دح ــدرب الوس ــائل العلمي ــة ودكثره ــا تط ــوراً واس ــتاداماً ه قض ــايا
اإلثبــات اجلنــائيو وذلــك مــن خــالل عــرت حتليلــي للجــدل والنقــاش الــدائر ه األوســاط الفقايــة والقضــائية
حول مدى همكان اإعتماد على هلب الوسيلةو وكللك بيان مدى دمهيتاا ومشروعيتاا بغيـة اإعتمـاد علـى
النتائ املرتتبة على استاداماا ه جمال اإلثبات اجلنائيو وما هي مكانتاـا كوسـيلة هثبـات ه ميـزان النهريـة
العامة لإلثباتو وملا يتضمن هلا البالث من طرح ألفكار وحقائ علمية تتعل سلب الوسيلة.
ثالثاً :منَج البحث:

نهراً خلصوهية املوضوع ودمهيت وحماولة منا لتغطيـة املوضـوع اعتمـدنا علـى املـنا التالليلـي املقـارنو
وذلــك هدراكـاً منــا بالفائــديف ال ـ حنصــدها مــن الدراســة املقارنــةو حيــث ت ــمح لنــا مبعرفــة موقــف التش ـريعات
املقارنة حول موضوع الدراسةو واإحتاادات القضائية والوقوف على دهم اإختالفات والنقائص املوحوديف.
رابعاً :خطة البحث:

ت تق يم هلا البالث وفقاً "للاطة التالية":
املبالث األول :ماهية البصمة الوراثية
املطلب األول :التعريف بالبصمة الوراثية وبيان خصائصاا ومميزاملا
املطلب الثاين :الطبيعة القانونية للبصمة الوراثية وتطبيقاملا العملية ه جمال اإلثبات اجلنائي
املبالث الثاين :القيمة القانونية للبصمة الوراثية
املطلب األول :مدى مشروعية البصمة الوراثية ه اإلثبات اجلنائي
املطلب الثاين :حجية البصمة الوراثية ه اإلثبات اجلنائي

الب وووووووووووووووووووووووووووومة الورا يووووووووووووووووووووووووووووة

اإل بووووووووووووووووووووووووووووات النوووووووووووووووووووووووووو وائ

138

المبحث األول
ماهية البصمة الوراثية
إ شــك د من الدراســات العلميــة احلديثــة ه جمــال مكافالــة اجلرميــة قــد دضــافت الكثــري مــن التقنيــات
املتطوريف ذات الصـلة الوثيقـة بكشـف اجلـرائم والعمليـة اإلثباتيـةو فتطبيـ العلـم ه حـل القضـايا اجلنائيـة يلعـن
احملققــن والقضــايف ه الوهــول هىل احلقيقــة ويعتــرب الــدليل املــادي الركيـزيف األساســية ه عمليــة اإلثبــات ووســيلة
الوهــول هىل احلقيقــة وهثبــات احلقــوق دمــام القضــاءو وبالتــا حتقي ـ العدالــة ال ـ هــي مطلــب اجلميــع وغايــة
الغايــاتو وميك ــن اس ــتنباط األدل ــة املاديــة م ــن هح ـراء حتالي ــل لاث ــار املاديــة حم ــل البال ــث ه الن ـزاع لكش ــف
غموت جمرى األحداربو وهو ما يعرف بتالليل احلامر النووي  DNAوامل ول عـن حتليـل األثـر املـاديو
وتقدمي للمالكمة كدليل علمي هم خرباء التاصصات الفنية املاتلفة.
ويعترب األثر املادي البيولوحي اللي مصدرب ح م اإلن ان دساس األدلة املادية ال ت اعد القضايف
على حتديد هوية األشاا ه خمتلف القضاياو خاهة ه ظل اإكتشاف احلـديث (البصـمة الوراثيـة) الـ
ت تادم كدليل علمي لإلثبات دمام القضاء.
ولبالــث ماهيــة البصــمة الوراثيــة يكــون مــن املتعــن علينــا دن نتنــاول التعريــف ســا وبيــان خصائصــاا
ومميزاملــا ومــدى دمهيتاــا وطبيعتاــا القانونيــة ه جمــال اإلثبــات اجلنــائيو األمــر الــلي يتطلــب دن نق ــم هــلا
املبالث هىل مطلبن على النالو التا :
املطلب األول :التعريف بالبصمة الوراثية وبيان خصائصاا ومميزاملا.
املطلب الثاين :الطبيعة القانونية للبصمة الوراثية وتطبيقاملا العملية ه جمال اإلثبات اجلنائي.

ا لب األول
التعريف ب لبصمة الوراثية وبي خص ئصه وممي اةه
ظل البالث اجلنائي ل نوات طويلة يعتمد على الطرق التقليدية املاتلفة واألدلة اجلنائية املتداولة ه
التالقيقات للكشف عن غموت اجلرائم واحلوادرب بأنواعاا.
ومــن دبــرز األدلــةو بصــمات األهــابع ال ـ ظلــت هىل عاــد قريــب دكثــر األدلــة اجلنائيــة م ــامهة ه
كشف وحتديد شاصيات مرتكيب األعمال اإلحرامية والضالاياو هإم دن اكتشاف األهم ه هـلا اجملـال هـو
ما حاء ب عا الوراثة الدكتور "دليك حيفري" سنة 0329مو حيث هار اختبار البصمة هو الدليل األوحد
للكشف عن اهلوية بدقة متناهية سواء كـانوا مـن اجملـرمن دو الضـالايا ه األعمـال اإلحراميـة .فمـا هـو معـى
البصمة الوراثية وما هي خصائصاا ومميزاملا.
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الفاع األول /التعايف بالبصمة الوراث ة
نتطرق ه هـلا الفـرع هىل مفاـوم البصـمة الوراثيـة مـن الناحيـة اللغويـة واإهـطالحيةو واملعـى العلمـي
على النالو التا :

طوإً.

أوالً :المعنى اللغوي للبصمة الوراث ة
ه ل ان العرب البلصم هو :فوت ما بن اخلنصر هىل طرف البنصر والفوت هو ما بن كل ههبعن

()1

معنى الوراثة :هي مصدر وررب يقال وررب فالن املال ومن وعن ورثاً وهرثاً دي هـار هليـ بعـد موتـ

وه احل ــديث "إ ي ــررب امل ــلم الك ــافر" ودوررب فالنـ ـاً :حعلـ ـ م ــن ورثتـ ـ واملـ ـريارب مج ــع مواري ــث وه ــو ترك ــة
()2
امليت.

وعلييم الوراثيية :هــو العلــم الــلي يبالــث ه انتقــال هــفات الكــائن احلــي مــن حيــل هىل حيــل آخــرو

وتف ري الهواهر املتعلقة بطريقة هلا اإنتقال.

()3

ثان اً :المعنى القانوني للبصمة الوراث ة

علــى الــرغم مــن تنصــيص عــدد مــن التشـريعات الوضــعية علــى البصــمة الوراثيــة ه قوانيناــا الداخليــةو
وهقرار العمل سا ه احملاكم كدليل نفي وهثبات ه اجملاإت املدنية واجلنائيةو هإ دهنا تتعرت لتعريفااو دو
حتديد مفاوماا تاركة األمر للفق للقيام بتلك املامةو ورغم هلقاء مامـة تعريـف البصـمة الوراثيـة علـى عـات
الفق القانوين هإ د من هلا األخري يشغل بال كثرياً ه البالث عن تعريف قانوين للبصمة الوراثيةو وهن كان
هنا بعر اإحتاادات واحملاوإتو نورد بعضاا على النالو التا :
()4
عرف دحد الفقااء بأهنا" :املاديف احلاملة للعوامل الوراثية واجلينات ه الكائنات احلية".
كما عرفاا دحد الفقااء بأهنا" :الصفات الوراثية ال تنتقل من األهول هىل الفروع وال من شأهنا
()5
حتديد شاصية كل فرد عن طري حتليل حزء من حامر  DNAواللي متوي على خاليا ح دب".

 -1العالمة ابن منهورو ل ان العربو دار هحياء الرتارب العريبو بريوتو ط2و 3111و ج3و .421
 -2سعدي دبو حبيبو القاموس الفقاي لغة واهطالحاًو دار الفكرو سورياو الطبعة األوىلو 3111مو .177
 -3جممع اللغة العربية – املعجم الوحيزو شركة اإلعالنات الشرقيةو مصرو .664
 -4رم يس سنامو البوليس العلمي دو فن التالقي و منشأيف املعارفو اإلسكندريةو 3111مو .313
 -5دبو الوفا حممد دبـو الوفـاو مـدى حجيـة البصـمة الوراثيـة ه اإلثبـات ه القـانون الوضـعي والفقـ اإلسـالميو حبـث مقـدم ملـ متر
اهلندسة بن الشريعة والقانونو من  1هىل  7مايو 2332مو اإلماراتو م 2و .611
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وت تعريفا ـ ــا بأهن ـ ــا" :العالم ـ ــة دو األث ـ ــر ال ـ ــلي ينتق ـ ــل م ـ ــن اآلب ـ ــاء هىل األبن ـ ــاء دو م ـ ــن األه ـ ــول هىل
()1
الفروع".
ثالثاً :التعايف العلمي للبصمة الوراث ة

املعــروف علمي ـاً دن بنــاء ح ــم اإلن ــان يبــدد بإدمــاج خليتــن متشــاستن ه الصــغر دحــدامها مــلكريف
"حيوان منوي" واألخرى م نثة "بويضة"و وينت عن هندماج النطفتن نطفة خمتلطة عباريف عن بويضة ملقالة
باحليوان املنوي وتبدد هلب النطفة باإنق ام فتكرر مرات عديديف من دحل بناء ح م اإلن ان بكافة خالياب
املتعدديف ودن جت املتاصصة ودعضائ املتوافقة ال تعمـل مـع بعضـاا الـبعر بنهـام دقيـ و ومـا ينق ـم مـن
اخللي ـ ــة نوامل ـ ــا الـ ـ ـ حتت ـ ــوي عل ـ ــى ع ـ ــدد م ـ ــن ح ـ ــيمات متش ـ ــاسة ه الدق ـ ــة تع ـ ــرف باس ـ ــم الص ـ ــبغيات دو
الكروموزومات وهي تتكون من جتمعات للالمر النووي.
وقد مسي هـلا بـاحلمر النـووي نهـراً لتواحـدب دائمـاً ه دنويـة خاليـا مجيـع الكائنـات احليـة واحلـروف
الثالثــة  DNAهــي اختصــار لالســم العلمــي ""Nucleic Acid Deoxyriboو وي ــمى هــلا بالربنــام
()2
املشفر للاليايف ألن  DNAهو العنصر املكون للاصائص الوراثية لإلن ان.
كما عرفاا دحد الفقااء بأهنـا" :هـي تلـك التتابع ـ ـ ـ ــات اللصـيقة املتكـرريف ميكـن دن متيـز شاصـ ـاً عـن
آخرو حيث يكون لكل شاص تتابعات بتكرارات خمتلفة من هـ ــلب الت ل ـالت اللصـيقة الـ ختتلـف عـن
الكروموزومات شاص آخرو وهلب اإختالفات تشمل مجيع البشرو مبا ه ذلك دفراد األسريف الواحديفو وقد
دطلـ علـى تلـك التتابعـات املميـزيف للشـاص اسـم البصـمة الوراثيـة ""Genet ice Finger Printو ومبـا دن
هـلب التتابعـات تقـع علـى احلـامر النــووي فقـد مسيــت ""DNA Finger Printو وقــد تتابعـت الدراســات
إكتشاف املزيد من التتابعـات اللصـيقةو ومسيـت هـلب التتابعـات اللصـيقة بالبصـمة الوراثيـة ألهنـا حتـدد هويـة
()3
اإلن ان من بن كل البشر فيما عدا التوائم املتماثلة".
الفاع الثاني /خصائص ومم زات البصمة الوراث ة
تتميــز البصــمة الوراثيــة مبجموعــة مــن املمي ـزات واخلصــائص ال ـ جتعلاــا تفــوق كث ـرياً األدلــة العلميــة
األخرى كبصمات األهابع وفصائل الدم ....هخلو ودهم ما مييز تقنية البصمة الوراثية نلكر ما يلي:

 -1سعد الدين اهلال و البصمة الوراثية وعالقتاا الشرعيةو الكويتو الطبعة األوىلو 2331و .11-21
 -2دمحــد اجلمــلو البصــمة الوراثيــة ودورهــا ه اإلثبــات اجلنــائيو اجمللــة اجلنائيــة القوميــةو اجمللــد ال ــادس واألربعــونو العــدد الثالــثو
2331و .11
 -3عبــد الباس ـ حممــد اجلمــل ومــروان عــادل عبــدبو تكنولوحيــا احلــامر النــووي ه جمــال اجلرميــةو اجلــزء األولو بصــمة احلــامر
النووي املفاوم والتطبي و الطبعة األوىلو يوليو 2336و دار العلم للجميعو القاهريفو .77

الب وووووووووووووووووووووووووووومة الورا يووووووووووووووووووووووووووووة
-0

-5
-9
-9

-2

-6

اإل بووووووووووووووووووووووووووووات النوووووووووووووووووووووووووو وائ

162

ميكــن تطبيـ هــلب التقنيــة علــى مجيــع العينــات البيولوحيــةو وهــلب مي ـزيف هامــة ه حالــة عــدم وحــود
بصـمات دهــابع اجملـرم حيــث ميكــن استاالهـاا مــن دي خليـة ه ح ــم اإلن ــان مـا عــدا خاليــا
الدم احلمراء.
احلمر النووي ( )DNAميتاز بقويف هثبات كبرييف حداً ه دقصى الهروف البي ية املاتلفة.
تهار البصمة الوراثية على هي ة خطوط عريضة ت ال قراءملا وحفهاا ه حاـاز الكمبيـوتر حلـن
()1
احلاحة هلياا للمقارنة.
كم ــا دن الفال ــو البيولوحي ــة العادي ــة تعتم ــد عل ــى حج ــم وعم ــر األث ــر امل ــادي واحلال ــة املوح ــوديف
عليااو بينما تكمن قويف حتليل  DNAمن حيث دن إ يلزم هللا الفالص هإ كميات قليلة فقـ و
كما دن همكانية تزويرب تصبح م تاليلةو هللب األسباب ت تعميم األخل سلب التالاليل لقوملا هلا
مــن حاــةو ومــن حاــة دخــرى فــإ من احلــامر النــووي يقــاوم عوامــل التاللــل والــتعفن لف ـرتات طويلــة
تصل هىل سنوات عديديف حيث يقاوم عوامل احلراريف والرطوبةو فاحلمر النووي موحـود ه منطقـة
هغرييف حـداً ه اخلليـة ت ـمى النـوايف وحتتـوي علـى مجيـع اخلاليـا لـلا ميكـن استاالهـ مـن اللعـاب
الرطب دو اجلافو دو الشعر والعهام واألن جة والدم واملين.
مقارنــة باإختبــارات البيولوحيــة األخــرى ال ـ تعتمــد علــى حتديــد العالمــات البيولوحيــة فــإ من هــلب
األخـ ـرييف إ ميكنا ــا هإ كش ــف اإخ ــتالف املوح ــود فقـ ـ و ألن التش ــاب ه عالمامل ــا منتش ــر ب ــن
()2
الناس.
ثبــت بالتجــارب العلميــة د من لكــل شاصـاً رمسـاً معينـاً هلــلب التقنيــة داخــل مـواد اخلليــة ولعــل مرحــع
ذل ــك دن ( )DNAه اخللي ــة تش ــمل مجي ــع الكروموزوم ــات ب ــداخل نـ ـوايف اخللي ــةو وتش ــكل تل ــك
اجلينــات نهام ـاًو وهــلا النهــام دو الرتتيــب للجينــات هــو الــلي مــدد خصــائص كــل فــرد باعتبــار
()3
اختالفاا من شاص آلخر.

 -1حممـد دمحـد غــامنو اجلوانـب القانونيــة والشـرعية لإلثبــات اجلنـائي بالشــفريف الوراثيـةو دار اجلامعــة اجلديـديفو اإلســكندريةو 2331و
.62
 -2عبد الباس حممد اجلمل ومروان عادل عبدبو املرحع ال اب و .11
 -3ح ين حممود عبـد الـدائمو البصـمة الوراثيـة حجيتاـا ه اإلثبـاتو دراسـة مقارنـة بـن الفقـ اإلسـالمي والقـانون الوضـعيو دار
الفكر اجلامعيو اإلسكندريةو 2331و .337
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ا لب الث ع
ال بيعة الق و ية للبصمة الوراثية وة بيق ةه العملية
يف جم ل ا ثب ا ن ئع
على الرغم من مرور وقت قصري على اكتشاف البصمة الوراثيةو هإ دهنـا اسـتطاعت دن حتقـ حتـول
س ـريع مــن البالــث األكــادميي هىل العلــم التطبيقــي الــلي ي ــتادم ه احلــاإت ال ـ عجــزت وســائل الطــب
الشرعية التقليدية ه هجياد حل هلاو مثل حرائم اإغتصاب وال رقة والقتل ....هخل.
وعلــى الــرغم مــن دمهيتاــا الكب ـرييف ه هثبــات دخطــر اجل ـرائمو هإ دهنــا دثــارت حــدإً كب ـرياً بــن فقاــاء
القانون اجلنائي قصو حتديد طبيعتاا القانونية.
وبنــاء علــى ذلــك ســنتطرق هىل طبيعتاــا القانونيــة ه (الفــرع األول) مث هىل تطبيقاملــا العمليــة (الفــرع
الثاين).
الفاع األول /الطب عة القانون ة للبصمة الوراث ة في مجال اإلثبات الجنائي

()1

اختلــف الفق ـ القــانوين حــول مــا هذا كانــت البصــمة الوراثيــة تعــد عم ـالً مــن دعمــال التفتــيش و دم
عمالً من دعمال اخلربيف الطبية()2و وذلك على فريقن:
الفايق األول :يلهب غالبية الفق الفرن يو وي يدب حانب من الفق املصري هىل القول بأن حتليـل
(البصمة الوراثية) بغرت اإلثبات يعد عمالً من دعمال التفتيشو ودن حوازب ه هلا اجملال م سس على هلا
التعليلو ويعللون ذلك بأ من النتـائ املرتتبـة علـى هـلا التالليـل هـي دقـرب هىل التفتـيش مـن غـريبو فكـل هحـراء
ياــدف علــى التوهــل هىل دليــل مــادي ه حرميــة جي ــري البالــث علــى ددلتاــا ويتضــمن اإعتــداء علــى س ــر
()3
اإلن انو يعد تفتيشاً ويدخل ه نطاق التفتيش.

 -1يقصد بالتفتيش :اإلحراء اللي يقوم ب مأمور الضب القضائي ه األحوال املعينة بالقانون حبثاً عن ددلة اجلرميةو وددلة ثبوملا
ون بتاا هىل املتامو راحع :مأمون سالمةو اإلحراءات اجلنائية ه التشـريع املصـريو دار الناضـة العربيـةو القـاهريفو ج3و 3112و
.131
 -2يقصد باخلربيف :طلب الردي ه م ألة فنية معينة مما يدخل ه اختصا العـاملن مـن دطبـاء وماندسـن وكيميـائين وحماسـبن
وخرباء األسلالةو راحع :عبد الرمحن دبو توتةو شرح قانون اإلحراءات اجلنائية اللييبو دار الكتب الوطنيةو بنغـازيو ج3و ط3و
2336و .132
 -3دمحد فتالي سرورو الوسي ه قانون اإلحراءات اجلنائيةو دار الناضة العربيةو القاهريفو ج3و 3111مو 417و ح ين حممود
عبد الدائمو املرحع ال اب و .413
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أما الفايق الثاني من الفقيه القيانوني :فقـد ذهـب إعتبـار البصـمة الوراثيـةو مـا هـي هإ نـوع متقـدم
من دنواع اخلربيف مما يرتتب دن دورها ه اإلثبات مت او مع باقي األدلة وإ يتميز عناا ه شيء معتمدين ه
()1
تكييفام هلا على طبيعة هلا التالليل ( )DNAواألشاا املكلفن بالقيام ب .
ويبدو دن هلا الردي هو الراحح ه الفق والقضاء العريب .ودميا كان اخلالف ه هلا الشـأنو وسـواء
كانـت البصـمات الوراثيــة تعـد عمـالً مــن دعمـال التفتـيشو دو تعــد عمـالً مـن دعمــال اخلـربيف الطبيـةو فإهنــا ه
كلتـا احلـالتن تعتـرب مـن قبيــل األدلـة املاديـة()2و والـ تعـد مــن القـرائن القضـائية()3و حيـث دن فقاـاء القــانون
اجل نــائي يعتــربون األشــياء املاديــة الـ توحــد مبكــان اجلرميــةو والـ يــتم العثــور علياــا مــع املــتام دو جب ــم مــن
قبيــل القـرائن القضــائية()4و ويطلـ علياــا بعــر الشــراح( :القـرائن العلميــة) دو (األدلــة العلميــة دو الفنيــة)()5و
ومن حاتنا فإننا ن يد الردي الثاينو استناذاً هىل طبيعة هلا التالليل واألشاا املكلفن بالقيام ب .
الفاع الثاني /التطب قات العمل ة للبصمة الوراث ة في مجال اإلثبات الجنائي

تتميــز البصــمة الوراثيــة بأهنــا دليــل هثبــات ونفــي قــاطع بعكــس فصــائل الــدم الـ تعــد وســيلة نفــي إ
هثب ــات إحتم ــال الش ــب ب ــن البش ــر ه ه ــلب الفص ــائلو وق ــد اس ــتادمت تقني ــة البص ــمة الوراثي ــة ه دراس ــة
األمرات اجلينية وعمليات زرع األن جةو لكناا سرعان ما دخلت عا الطب الشرعي هذ دهبح باإلمكان
من خالهلا كشف العديد من اجلرائم وخاهة حرائم القتل وحتديد ن ب األطفال ودهوهلم املاتلفة ه حالة
هنكار ن ب الوليد.

 -1حممد عابدينو األدلة الفنية للرباءيف واإلدانة ه املواد اجلنائيةو دار الفكر اجلامعيو اإلسكندريةو بدون تاريخو .11
 -2األدلة املادية هي األدلة ال تتكون من دشياء مادية تدر باحلواس دون دن يضاف هلياا دليل آخر إلثبات الواقعة ال يثـور
اخلالف بشأهناو ووهف الدليل املادي بأن يتالدرب عن نف ولللك فاو يتمتع بثقة كبرييف ه اإلثباتو انهر :رمـزي ريـات
عـوتو مشـروعية الـدليل اجلنــائي ه مرحلـة احملاكمـة ومـا قبلاــا (دراسـة حتليليـة تأهـيلية مقارنــة)و دار الناضـة العربيـةو القــاهريفو
3117مو .217
 -3القرائن القضائية دو الدإئل هي :القرائن ال ي تالصاا القاضي من ظروف الدعوىو ومناـا ي ـتنت القاضـي الواقعـة املـراد
هثباملا مـن وقـائع دخـرى دو ظـروف ماديـة مـن دوراق الـدعوىو ومـن دمثلتاـا :وحـود بقعـة دمويـة مـن نفـس دم القتيـل املـتامو دو
مش ــاهديف اجل ــاين ي ــزج م ــن من ــزل اجمل ــين عليـ ـ ه س ــاعة مت ــأخريف م ــن اللي ــل بع ــد مس ــاع ه ــوت اإس ــتغاثة ...فا ــلب كلا ــا ق ـرائن
ي ــتالص مناــا القاضــي دن امل ــتام إبــد دن يكــون هــو مرتك ــب الفعــل اإلحرامــيو راحــع :م ــأمون ســالمةو املرحــع ال ــاب و
213و .212
 -4حممود ريب ح ينو شرح قانون اإلحراءات اجلنائيةو دار الناضة العربيةو القاهريفو ط2و 3111و .417
 -5حممود حممود مصطفىو شرح قانون اإلحراءات اجلنائيةو مطبعة القاهريف والكتاب اجلامعيو ط32و 3111مو .411
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وتتعــدد مصــادر احلصــول علــى البصــمة الوراثيــة ه اجل ــم اإلن ــاينو وبالتــا تتوســع دائ ـريف األدلــة
املاديةو هذ ميكن احلصول علياا من دي خملفات آدمية سائلة كالدم واللعاب واملين دو دن جة حلم دو عهمو
()1
حلد دو شعر.
وإ شــك دن هــلا التعــدد ي ــمح بتعــدد ال ــبل هىل معرفــة املــتامو فعلــى ســبيل املثــال كــان اســتادام
الشــعر ســابقاً ه جمــال البالــث اجلنــائي مقتص ـراً علــى تــوفري بيانــات عــن شاصــية اجلــاين مــن حيــث عمــرب
وساللت وحن و دما اليوم فبفضل البصمة الوراثية دهبح الشعر يعد دليل هثبات على ارتكاب اجلرميةو فـإذا
شـاء القــدر دن ت ــق شـعريف مــن ردس اجلــاين ألي ســبب ه مكـان ارتكــاب اجلرميــةو دهـبح ذلــك دحــد ددلــة
اإلملام املامة واحلامسة ه ظل استادام البصـمة الوراثيـة اسـتناداً علـى د من ح ـم الشـعريف دو بصـيلتاا متويـان
على خاليا اجل م البشري.
وإ تقتصــر دمهيــة البصــمة الوراثيــة ه جمــال اإلثبــات اجلنــائي علــى تعــدد املصــادر ودقــة النتــائ ال ـ
توهل هىل معرفة اجلاينو بل هن هلب األمهية تأيت ديضاً من دن حزيء احلامر النووي شديد املقاومة لعوامل
التاللــل والــتعفن والعوامــل املناخيــة املاتلفــة مــن ح ـراريف وبــروديف ورطوبــة وحفــاف لف ـرتات طويلــةو وهــلب املي ـزيف
()2
باإلضافة هىل ميزيف تعدد املصادر تغين عن احلاحة هىل وحود بصمات األهابع للمجرمن.
ومن دهم تطبيقات هلب التقنية ه جمال اإلثبات اجلنائي:
 -0هن ـ ميكــن مــن خــالل شــعريف ردس واحــديف ت هجيادهــا ه حل ـ هحــدى الضــالايا دو حتليــل اللعــاب
املوحود على عقب ال جائر والطوابع الربيدية التعرف على اجلاين.
 -5ميكن من خالل فالص العينة ال ت خل من حمل اجلرمية حتديد حنس هاحباا (اجلاين) ذكراً كان
دم دنثى وهلة القرابة بين وبن اجملين علي ومعرفة حن البشري (دهغرو دبيرو هنديو آسيويو
دفريقي).
 -9ه حوادرب اإغتصاب ميكن دخل م الة من اجملين علياا حتتوي على مين وهسنادها هىل هاحباا
(اجلاين) وه حالة التعدد ميكن هسناد كل م الة هىل مصدرها كما ميكن معرفة اجلاين من خالل
شعريف قد تكون سقطت من املغتصب متالفة ه ح م الضالية.

 -1ح نن احملمدي بواديو الوسائل العلمية احلديثة ه اإلثبات اجلنائيو منشأيف املعارفو اإلسكندريةو 2331و .16
 -2دمحـد ح ــام طـ متـامو احلمايــة اجلنائيــة إســتادام اجلينـات الوراثيــة ه اجلــنس البشـريو دار الناضــة العربيــةو القــاهريفو 2331و
.11
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 -9ه حـوادرب ال ــرقات ميكــن دخــل عينــة مــن آثــار تركــت ه حمــل اجلرميــة ب ــبب اســتادام العنــفو
فيمكن هحراء املطابقة بن هلب العينة والعينة املأخوذيف من املشتب في .
()1
 -2ه قضايا الزنا ميكن هثبات زنا الزوحة بتأكيد د من العينة املأخوذيف مناا ختالف عينة الزوج.

المبحث الثاني
القيمة القانونية للبصمة الوراثية
هن القيم ــة القانوني ــة للبص ــمة الوراثي ــة ه جم ــال اإلثب ــات اجلن ــائيو تتوق ــف عل ــى املش ــروعية واليقيني ــة
(احلجية) ه دإلتاا على الوقائع املراد هثباملا.
وبناء علي سنتطرق ه هلا املبالث هىل مدى مشروعية البصمة الوراثية ه اإلثبات (املطلب األول)
مث حجيتاا ه اإلثبات (املطلب الثاين).

ا لب األول
ااى اشروعية البصمة الوراثية يف ا ثب ا ن ئع
يشـري اسـتادام تقنيـة البصــمة الوراثيـة ه اإلثبـات اجلنــائي ت ـاؤإً هامـاً عــن مشـروعية هـلا اإلحـراءو
نهـراً لتعرضـ هىل معلومــات تعــد انتااك ـاً خلصوهــية الفــردو ومــا فيـ مــن اعتــداء علــى ال ــالمة اجل ــدية مــن
خالل الوسيلة امل تادمة ه احلصول على عينات البصمة الوراثيةو وبعباريف دخرى هل هلا اإلحراء يتعارت
مــع املبــادل العامــة لإلح ـراءات اجلنائيــة واحلقــوق املقــرريف للمــتام كعــدم ح ـواز امل ــاس جب ــدب وخصوهــيات
واحل ـ ه الت ـزام الصــمت وعــدم هحبــارب علــى تقــدم دليــل ضــد نف ـ و وحــول هــلا املوضــوع تعــددت اآلراء
الفقاية واختلفـت التشـريعات الوطنيـةو بـل هن هـلا املوضـوع كـان موضـع اهتمـام اجلاـات الدوليـة واإلقليميـة
والدينيــةو حيــث تطرق ـت هلي ـ ه م متراملــا وهعالناملــاو لــللك ســنتناول ه هــلا املطلــب موقــف الفق ـ (الفــرع
األول)و موقف التشريعات الوطنية (الفرع الثاين).
الفاع األول /الموقف الفقَي من هذه المسألة

حول هلا املوضوع انق م الفق هىل فريقن:

األول :يرى حانب من الفق عدم مشروعية البصمة الوراثية معللن ذلك بـأ من الفالـص الطـيب علـى
املتام ودخـل عينـات منـ يتطلـب اقتطـاع حـزء مـن خاليـا ح ـم وإبـد مـن موافقـة املـتام امل ـبقة علـى هـلا
 -1ح ن حممود هبراهيمو الوسائل العلمية احلديثة ه اإلثبات اجلنائيو دار الناضة العربيةو القاهريفو 3113مو

.131
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اإلحراءو أل من هلا اإلحراء يشكل اعتداء على سالمة اجل م وي بب نوعاً من األ و كما دنـ هحـراء خمـالف
لقاعديف عدم هحبـار املـتام علـى دن يقـدم دلـيالً ضـد نف ـ و ويعلـل بعضـام ذلـك بـأ من مقيـاس مشـروعية دي
وسيلة م تالدثة ه اإلثبات اجلنائي يتمثل ه عدم حواز م اس الوسـيلة حبيـايف الفـرد اخلاهـة دو النيـل بـأي
قدر ماما هغر حجم من كرامت اإلن انية دو سالمت الشاصية املادية دو املعنوية دون دي اعتبار للقيمـة
()1
ال علمية وال ميكن دن حتهى سا النتائ املرتتبة علياا دو امل تالصة مناا.
الثاني :وهو الردي الغالب اللي يرى د من اجلرم اللي ارتكب املتام وهنا دإئل كافية علـى ارتكابـ
يفوق دثرب على اجملتمع مما حتدث تلك اإلحراءات من آإم ي ـرييف ضـد سـالمة ح ـم املـتامو لـلا فـإن حتقيـ
دمن اجملتمع واستقرارب حتتم التضالية مبصلالة املتام الي رييف النامجة عن مثل هلب اإلحراءاتو كما د من قاعديف
عدم هحبـار املـتام علـى تقـدم دليـل ضـد نف ـ لي ـت مطلقـةو هذ دن هلـا اسـتثناءاتو فقـد دبـاح القـانون ه
معهــم الــدول اختــاذ هحـراءات دشــد عنفـاً ودعهــم خطـراً مــن جمـرد هحـراء الفالــص الطــيب دو دخــل عينــات مــن
املتام كالقبر علي وتفتيش وتفتيش م كن و ودخل بصمات دهابع ودثار دقدام و باإلضافة هىل د من املتام
ه حال ــة اختب ــار البص ــمة الوراثي ــة إ ي ــتم هحب ــارب عل ــى اإلدإء بأي ــة معلوم ــات رغم ـاً ع ــن هرادت ـ و فالقاع ــديف
()2
ال ابقة تشمل اإعرتاف فال ب.
ومن حاتنا ن يد الردي األخريو فال غبار على مشروعية هخضاع املـتام هىل اختبـار البصـمة الوراثيـةو
أل من حقوق الفرد لي ت مطلقة وحتدها حقوق اآلخرين ومصلالة اجملتمعو هذ ينبغي دن يصل ح املتام ه
الدفاع عن نف هىل حد مينع العدالة من الوهول هىل حقيقة اجلرميةو على دن ماط هلا اإلحراء بضمانات
خاهة بالنهر هىل النتائ ال تتمار عن وال متس ح الفرد ه خصوهيت .
الفاع الثاني /الموقف التشايعي من مشاوع ة البصمة الوراث ة في اإلثبات الجنائي

دمــا علــى م ــتوى التشـريعات الوطنيــةو فإنـ علــى الــرغم مــن وحــود تأييــد واضــح إســتادام البصــمة
الوراثيــة ه جمــال اإلثبــات اجلنــائي س ـواء مــن قبــل التش ـريعات العربيــة دو األحنبيــةو هإ هننــا رــد هنــا بعــر
التشريعات ال تنص هـراحة علـى اسـتادام هـلب التقنيـة احلديثـةو ه حـن هنـا تشـريعات تتنـاول هـلب
التقنية بنصو هرمةو وهلا كان م لك املشرع اللييبو فاو يشر وبصوريف هـرمة هىل اسـتادام البصـمة
131و حممــد ال ــعيد عبــد الفتــاحو دثــر اإلكـراب علــى اإلراديف ه املـواد اجلنائيــةو دار

 -1ح ــن حممــود هبـراهيمو املرحــع ال ــاب و
الناضة العربيةو القاهريفو 2332مو .311
 -2موسى م عود ارحومةو قبول الدليل العلمي دمام القضاء اجلنائيو حامعة قاريونسو بنغازيو ط3و 3111مو 236و دشـرف
توفي مشس الدينو التوازن بن ال لطة واحلرية ووحـوب تقييـد النيابـة العامـة ه التالقيـ اإبتـدائيو مينواف ـت للطباعـةو ط3و
2336و .71
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الوراثية بوهفاا وسيلة هثبات علمية حديديف من وسائل اإلثباتو هإ دن دشار هلياا بصوريف ضمنيةو وهو ما
ي تفاد من بعر النصو اجلنائية الوارديف ه بعر القوانن اخلاهة ونلكر مناا على سبيل املثال:
 -0نص املاديف ( )3من القـانون رقـم  09ل ـنة 0336م بشـأن هقامـة حـدي ال ـرقة واحلرابـة الـ تـنص
على دن "تثبت حرميتا ال رقة واحلرابة املنصو علياا ه املادتن األوىل والرابعة من هلا القانون
()1
باعرتاف اجلاين مبرحلة التالقي دو احملاكمة دو بالشااديف دو بأية وسيلة هثبات علمية"
واملالحــظ مــن هــلا الــنص دنـ حــاء مطلقـاً قصــو وســائل اإلثبــات والـ تعــد البصــمة الوراثيــة مــن
بيناا كوسيلة علمية حديثة ميكن اإعتماد على نتائجاا ه هثبات هاتن اجلرميتن.
 -5ديض ـاً نــص املــاديف ( 6مكــرر) مــن القــانون رقــم  71ل ــنة 0379م بشــأن هقامــة حــد الزنــا املضــافة
مبوحب القانون رقم  01ل نة 0333مو وال تنص على دن" :تثبـت حرميـة الزنـا املنصـو علياـا
باملــاديف األوىل مــن هــلا القــانون بــاعرتاف اجلــاين دو شــااديف دربعــة شــاود دو بأيــة وســيلة هثبــات
علمية"و وبناء على النص امللكور فإن ليس هنا ما مينع من اإعتمـاد علـى البصـمة الوراثيـة ه
ثبوت حرمية الزنا اجلدية دو نفياا علـى اعتبـار دهنـا مـن دهـم القـرائن الـ ت ـتند علياـا احملـاكم ه
()2
هلب اجلرمية.
ونهـراً حلداثــة هــلب التقنيــة املتطــوريفو ورغــم د من املشــرع الليــيب يتناوهلــا بشــكل هـريحو هإ دنـ حــاول
م ايريف األنهمة احلديثة ال اعتمدت الشفريف الوراثيةو حيث ت افتتـاح مركـز هـغري سـنة 5113م ه طـرابلس
إلحراء حتاليل احلمر النووي.
وه هــلا املقــامو نأمــل مــن مشــرعنا الليــيبو دن يصــدر قــانون ه ـريح وواضــح يــنهم العمــل بالبصــمة
الوراثية دسويف بكثري من التشريعات على النالو اللي سنراب إحقاًو حبيث ينص في على الشروط والضـواب
العلمية والقانونية الالزمة إلحراء حتليل احلمر النووي واستادام ه اإلثبـات اجلنـائيو علمـاً بأنـ قـد متـت
اإستعانة بتالليل احلمر النووي للتعرف على هويات الضالايا بعد  07فرباير .5100
وإ خيتلف موقف املشـرع اجلزائـري عـن موقـف املشـرع الليـيب فاـو ديضـاً علـى الـرغم مـن دنـ قـد حـاء
بقواعــد م ــتالدثة ميك ــن اإســتفاديف منا ــا ه هثبــات العدي ــد مــن القض ــاياو هإ دن ـ يتط ــرق هلياــا بش ــكل
()3
هريح.
.411

 -1موسوعة القوانن اجلنائية والقوانن املكملة هلاو قانون العقوبات اللييبو ليبياو مطابع العدلو ط3و ج3و 2331مو
 -2موسوعة القوانن اجلنائية والقوانن املكملة هلاو قانون العقوبات اللييبو املرحع ال اب و .212
 -3بــن إغــة عقيلــةو حجيــة ددلــة اإلثبــات اجلنائيــة احلديثــةو كليــة احلقــوقو حامعــة اجلزائــرو رســالة ماح ــتريو 2332 – 2333و
.21
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دما ه مصر فإن ميكن تأسيس العمـل بالن ـبة للبصـمة الوراثيـة ه القـانون املصـري علـى مـا قـررب ه
قانون املرور رقم  66ل ـنة 0379م ه املـاديف ( )66منـ و حيـث نصـت هـلب املـاديف علـى حـواز هحـراء الفالـص
الطــيب علــى قائ ـ د املركبــة الــلي يشــتب ه قيادت ـ وهــو حتــت تــأثري مخــر دو خمــدرو وقــد اســتقر قضــاء حمكمــة
الــنقر املص ـرية علــى دحقيــة ســلطات التالقي ـ بإهــدار األمــر بــإحراء هــلا الفالــص مــىت اقتضــت ضــرورات
التالقي ذلكو ومنل عام  0336م بدد الطب الشرعي ه مصر ه اسـتادام تقنيـة البصـمة الوراثيـة ه قضـايا
الن بو وحرائم ال رقة واإغتصابو كما دن ت هدخال تلك التقنية ه املعمل اجلنائي التابع ملصلالة األدلة
()1
اجلنائية بوزاريف الداخلية املصرية.
وق ــد دح ــاز ق ــانون اجلين ــوم األمريك ــي الص ــادر س ــنة 0331م اللج ــوء هىل البص ــمات الوراثي ــة ه جم ــال
العدالــة اجلنائيــةو لكــن شــرط دن تكــون املعلومــات اجلينيــة إزمــة للالصــول علــى احلقيقــة ه دعــوى دو حتقيـ
حنــائيو هذ جيــب ه هــاتن احلــالتن دن يكــون األمــر بالكشــف عــن املعلومــات اجلينيــة اخلاهــة هــادر مــن
حمكمة خمتصة.
ه حــن اعتــرب املشــرع الفرن ــي البصــمة الوراثيــة دلــيالً م ــتقالً وهــو مــا نصــت علي ـ ه ـراحة املــاديف
( )52 - 566مــن قــانون العقوبــات الفرن ــي الصــادر عــام 0339مو والـ حــددت نطــاق وشــروط اســتادام
()2
البصمة الوراثية.
و تكـن م ـألة اسـتادام تقنيـة البصـمة الوراثيـة ه جمـال اإلثبـات اجلنـائي موضـع اهتمـام ه العديــد
من التشريعات الوطنية فال بو بل دهنا كانت موضع اهتمام دو تطرقت هليـ اجلاـات الدوليـة واإلقليميـة
والديني ــة ه م مترامل ــا وهعالنامل ــاو فق ــد دح ــازت امل ــاديف ( )09م ــن اإلع ــالن الع ــاملي للط ــاقم ال ــوراثي اإلن ــاين
وحقوق اإلن ان الصادر من منهمـة اليون ـكو ه 0337/00/00م للـدول اإسـتفاديف مـن تطبيقـات اهلندسـة
()3
الوراثية ومناا تقنية البصمة الوراثية وفقاً لثقافاملا األخالقية والقانونية واإحتماعية.
كمــا دن اجمللــس األورويب ق ــد دقــر ه 0330/5/55م التوهــية رق ــم  R – 35 – 0بنــاءاً علــى اق ـرتاح
وزراء ال ــدول األعض ــاء ونه ــم فيا ــا ش ــروط اللج ــوء لتاللي ــل احل ــامر الن ــووي وهحراءاتـ ـ لك ــي إ تتع ــارت
التش ـريعات األوروبيــة فيمــا يتعل ـ بإمكانيــة اســتادام احلــامر النــووي (البصــمة الوراثيــة) ه جمــال اإلثبــات
 -1اشرف توفي مشس الدينو املرحع ال اب و 11و ح نن احملمدي بواديو املرحع ال اب و .11
 -2عباس فاضل سعيد وحممد عباس محوديو استادام البصمة الوراثية ه اإلثبات اجلنائيو جملـة الرافـدين للالقـوقو اجمللـد 33و
العدد 43و ال نة 2331و .34
 -3القرار ال ابع بشأن البصمة الوراثية وجماإت اإستفاديف مناا منشـور علـى شـبكة املعلومـات الدوليـة (اإلنرتنـت) علـى املوقـع:
http://www.gulf kids.com
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اجلنائي( )1و وقد دقر جملس اجملمع الفقاي اإلسالمي من حيـث املبـدد مشـروعية اسـتادام البصـمة الوراثيـة ه
()2
اإلثبات اجلنائي ولكن قيد هلا اإستادام ه غري حرائم احلدود والقصا .

ا لب الث ع
جية البصمة الوراثية يف ا ثب ا ن ئع
ملــا كانــت البصــمة الوراثيــة مــن الناحيــة العلميــة البيولوحيــة احملضــة تكت ــي حجيــة ه اإلثبــاتو فــإن
اإقتناع الشاصي للقاضي سيتأثر لللك هما هجياباً وهما سلباً.
وبنــاءاً علي ـ سنق ــم هــلا املطلــب هىل فــرعن نتنــاول ه الفــرع األول حجيــة البصــمة الوراثيــة كــدليل
علمي ه اإلثباتو ونتناول ه الفرع الثاين تأثري البصمة الوراثية على اإقتناع الشاصي للقاضي اجلنائي.

الفاع األول /حج ة البصمة الوراث ة كدل ل علمي في اإلثبات الجنائي
البصمة الوراثية يكن دحد ليتعرف علياا هإم سـنة (0329م) حينمـا دعـ مد الـدكتور "دليـك حيفـري"
عا الوراثة جبامعـة "لي ـرت" بلنـدن حبثـاً دوضـح فيـ دن املـاديف الوراثيـة قـد تتكـرر عـديف مـرات وتعيـد نف ـاا ه
تتابعات عشوائيةو وبعد عام واحد اكتشف "حيفري" هن هـلب التتابعـات مميـزيف لكـل فـردو هذ د من كـل هن ـان
ينفــرد ببصــمت اخلاهــة ب ـ وال ـ إ تتشــاب دبــداً مــع دي هن ــان آخــرو كــون احلمــر النــووي يوحــد ه دنويــة
اخلاليا ه هوريف كروموزومات مشمكلة وحديف البناء األساسـي هلـا()3و وبنـاءاً عليـ دثـري الت ـاؤل حـول احلجيـة
الـ يتميـز سـا ال ـ ( )DNAدي هـل تقنيـة البصــمة الوراثيـة قطعيـة الدإلـة ومعصــومة مـن اخلطـأ ق دم د من هــلب
التقنيــة يكتنفاــا غمــوتو وقابلــة للاطــأ ق وإللقــاء الضــوء علــى هــلب اإلشــكالية نتطــرق هىل احلجيــة املطلقــة
للبصــمة الوراثيــة كــدليل علمــي ه اإلثبــات (دوإً) مث هىل احلجيــة الن ــبية للبصــمة الوراثيــة كــدليل علمــي ه
اإلثبات (ثانياً).
أوالً :الحج ة المطلقة للبصمة الوراث ة كدل ل علمي في اإلثبات
انطالق ـاً م ــن د من كــل هن ــان ينفــرد ب ــنم خــا ه الرتكي ــب الــوراثي ض ــمن كــل خلي ــة مــن خالي ــا
ح دبو وإ يشارك في دي شاص آخر ه العا و فإ من البصمة الوراثية من الناحية العلمية وسـيلة إ تكـاد
()4
ختطي ه اإلثبات لن بة اجلرائم ملرتكبياا.

 -1وثيقة منشوريف على شبكة املعلومات الدولية على املوقع:
 -2وثيقة منشوريف على شبكة املعلومات الدولية (اإلنرتنت) على املوقعhttp://www.jmuslim.naseej.com :
 -3عبد الباس حممد اجلملو املرحع ال اب و .12
 -4سيد ال ااويو اهلندسة الوراثية بن الشريعة والعلم احلديثو دار التوزيع والنشر اإلسالميةو القاهريفو 2331و
http://www.islamonline.com

.231
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ولعل قطعية دإلـة تقنيـة ال ـ ( )DNAتتجلـى ه انفـراد كـل شـاص بـنم وراثـي مميـز إ يوحـد عنـد
دي كــائن آخــر ه العــا و هذ إ ميكــن دن يتشــاب ال ـ ( )DNAلشاصــن هإم م ـريف واحــديف ه كــل  26بليــون
حالــةو دي دن ن ــبة التشــاب ت ــاوي مــن  0هىل  26بليــونو وبالتــا ميكــن القــول دن ن ــبة منعدمــة متامـاً وإ
()1
ميكن دن تكون هإم بعد م ات القرون من الزمن.
وانطالقاً مما سب ذكربو فإ من البصـمة الوراثيـة تعـد دليـل هثبـات ونفـي بن ـبة  %011هذا مـا ت حتليـل
احلمر النـووي بطريقـة سـليمةو حيـث دن احتمـال التشـاب بـن البشـر غـري واردو علـى خـالف فصـائل الـدم
ال تعترب وسيلة هثبات ن بية إحتمال التشـاب بـن البشـرو ومـا ي كـد احلجيـة املطلقـة ل ـ ()DNAو همكانيـة
دخــلها مــن دي خملفــات آدميــة ســائلة (الــدمو اللعــابو املــينو دن ــجةو عهــمو حلــمو حلــدو شــعر)و كمــا دهنــا
تقاوم عناهر التاللل والـتعفن والعوامـل املناخيـة املاتلفـة مـن حـراريف وبـروديف ورطوبـة وحفـاف لفـرتات طويلـةو
()2
بل دن ميكن احلصول على البصمة الوراثية من اآلثار القدمية واحلديثة.
ومــن القضــايا الـ دثــارت ضــجة هعالميــة كبـرييفو ووحــدت حلــوإً شــافية هلــا بواســطة البصــمة الوراثيــة
للالم ــر الن ــووي باعتباره ــا قطعي ــة الدإل ــة قض ــية الـ ـرئيس األمريك ــي ال ــاب "بي ــل كلينت ــون" م ــع "مونيك ــا
ليوني ــكي"( )3هإم دنـ ـ وه احلقيق ــة وح ــود البص ــمة الوراثي ــة مك ــان احل ــادرب يعت ــرب فعـ ـالً قرين ــة عل ــى وح ــود
الشــاص مكــان احلــادرب لكــن إ يعتــرب دلــيالً قاطعـاً علــى ارتكابـ اجلرميــةو ذلــك دن وحــود مــتام ه م ــرح
اجلرميــة إ يعــين بالضــروريف دنـ هــو الفاعــل األهــليو فرمبــا كــان شـريكاً دو كــان وحــودب ألمــر عــارت هــلا مــن
حاةو ومن حاة دخرى فإن وحود عينة دو دثر من املتام على مالبس اجملين علي و إ يعين بالضروريف ارتكاب
الفعل اإلحرامي فقد يكون ذلك قد حصل قبل وقوع اجلرمية.
ثان اً :الحج ة النسب ة للبصمة الوراث ة كدل ل علمي في اإلثبات

لقــد تنبـ القليــل مــن البــاحثن وعلمــاء العصــر قصــو األخطــاء الـ ترتكــب ه البصــمة الوراثيــةو
شأهنا كشأن دي تقنية ختضع ل يطريف اإلن انو وبالتا يقع مناـا مـا يقـع مـن األخطـاء البشـريةو ممـا حعلاـا
لي ت مطلقة دو م كديف لكي تكون ذات دإلة قطعية وهللا ذهب اجتاب من الفق كما دسلفنا هىل القول د من
البصــمة الوراثيــة وباعتبارهــا دلــيالً علمي ـاً ينــدرج حتــت عنـوان اخلـربيفو فــإ من دورهــا ه اإلثبــات إ يتعــدى بــاقي
األدلة ال تكون خاضعة لتقدير حمكمة املوضوعو وحجتام ه هـلا القـول د من هنـا بعـر مـن األمـور الـ
 -1رم يس سنامو مرحع ساب و .331
 -2عبد الباسـ حممـد اجلمـلو املرحـع ال ـاب و 14و ح ـين حممـود عبـد الـدائمو البصـمة الوراثيـة حجيتاـا ه اإلثبـاتو مرحـع
ساب و .611
 -3ح ين حممود عبد الدائمو مرحع ساب و .164
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مــن شــأهنا دن تقلــل مــن القيمــة اإلثباتيــة للبصــمة الوراثيــةو هذ هنــا احتمــال وقــوع خطــأ دثن ـاء رفــع العينــات
البيولوحية من مكان احلادربو وبالتا هذا وقع اخلطأ سواء ه عملية الرفع دو تعرت هلب العينات للتلوربو
دو اختالطاا بعينات دخرىو ددى ذلـك هىل ضـياع وف ـاد العينـة املرفوعـةو وذلـك سـي دي إ حمالـة علـى دن
()1
يضعف من القويف اإلثباتية للبصمة الوراثية ه اجملال اجلنائي.
ويتضـح لنــا ممــا ســب دن البصـمة الوراثيــة كوســيلة علميــة متطــوريف ت ـاهم ه حــل الكثــري مــن القضــايا
املعقــديفو هــي مــن دون شــك هلــا حجيــة قطعيــة مــن حيــث دهنــا حقيقيــة بيولوحيــة وعلميــة ثابتــة إ يرقــى هلياــا
الشكو ومن حاة دخرى فإ من دورها ه اإلثبات إ تتعدى باقي األدلة األخرى لكي تكون ه املقابـل ذات
دإلة قطعية بل هي ذات دإلة ن بية خاضعة لتقدير حمكمة املوضوع.
الفاع الثاني /تأث ا البصمة الوراث ة على االقتناع الشْصي للقاضي

هذا كــان الــدليل العلمــي املتج ــد ه البصــمة الوراثيــة يت ــاوى نهري ـاً مــن حيــث قيمت ـ القانونيــة مــع
ســائر األدلــة األخــرى لإلثبــاتو هعمــاإً ملبــدد اإقتنــاع الشاصــي للقاضــي اجلنــائي الــلي لـ كامــل احلريــة ه
األخل بـأي دليـل دطمـأن لـ وحدانـ وههـدار مـا دون ذلـك مـن ددلـة دون دن يكـون خاضـعاً ه ذلـك لرقابـة
حمكمـة الــنقر()2و وهذا كـان املشــرع الليـيب ه نــص املـاديف ( )572مــن قـانون اإلحـراءات اجلنائيـة()3و قــد فــتح
الباب على مصرعي دمام القاضـي اجلنـائي لألخـل بكـل الوسـائل الـ ت ـاعدب ه تكـوين اقتناعـ الشاصـي
بغـر النهــر علــى درحـة حجيتاــا وقطعيتاــاو فإنـ عمليـاً ونهـراً للقـويف الثبوتيــة لألدلـة العلميــة خصوهـاً تقنيــة
البصمة الوراثية وما تتميز ب من دقة وموضوعيةو وما توفرب للقاضي من نتائ غاية ه الدقة والقطعيةو نت
عناا دن دهبح اإقتناع الشاصي للقاضي هذا ما جلأ هىل هـلب التقنيـة املتطـوريف ه اإلثبـات اجلنـائيو ه حـد
ذات مادداً بـالزوال خصوهـاً مـع تطـور العلـم والطـب الـلي فـرت عليـ معطيـات وحقـائ علميـة غـري قابلـة
للتشكيك فيااو األمر ا للي ساهم من حاـة ه تقلـيص حريـة القاضـي اجلنـائي ه تكـوين قناعتـ اللاتيـة دو
حىت هلغائااو ومن حاة دخرى غل كل املنافل ال كان مينالاا وحود هـامش الشـك للمـتام إلثبـات براءتـ
 -1دنــس ح ــن حممــد نــاحيو البصــمة الوراثيــة ومــدى مشــروعيتاا (دراســة مقارنــة)و دار اجلامعــة اجلديــديفو اإلســكندريةو بــدون
طبعةو 2333و .11
 -2عبد احلميد الشواريبو اإلثبات اجلنائي ه ضوء اإحتااد القضائي (النهريـة والتطبيـ )و اإلسـكندريةو 3116مو 46و رمـزي
ريات عوتو سلطة القاضي ه تقدير األدلةو بدون طبعةو دار الناضة العربيةو القاهريفو 2334و .314
 -3تنص املاديف ( )271على دن " :مكم للقاضي ه الدعوى ح ب العقيديف ال تكونت لدي بكامل حريت و ومع ذلك إ جيوز
ل ـ دن يبــين حكم ـ علــى دي دليــل يطــرح ه اجلل ــة"و موســوعة الق ـوانن اجلنائيــة والق ـوانن املكملــة هلــاو قــانون اإلح ـراءات
اجلنائية اللييبو مطابع العدلو ليبياو ط3و ج2و 2331و .71
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هذ وحد هنا دليل قطعي يفرت نف على ضمري القاضي ليدفع هىل هدانة هلا األخريو وهو األمر الـلي
()1
ردب عموماً ه دغلب األدلة العلمية دون غريها من باقي األدلة.
وهنا يثور اإلشكال حول مدى تأثر اإقتناع الشاصي للقاضي اجلنـائي عمليـاً سـلا الـدليل العلمـي
دي البصـمة الوراثيـة الــلي دعطـى نتــائ علـى قــدر عـال مـن الدقــة حعلتـ مقبــوإً دمـام القضــاء كنهـام حديــد
يغين عـن احلاحـة هىل العمليـة اللهنيـة الـ ي ـعى هلياـا القاضـي وهـوإً هىل احلقيقـةو فكيـف يكـون للقاضـي
اللي يقر جبال مىت عن اخلبري دن يناقش خالهة تقريرب دو دن ي تبعدب آمراً قربيف حديـديف ق وهـو الت ـاؤل
ال ــلي ي ــرتحم وحب ـ ـ م ــدى م ــامهة البص ــمة الوراثي ــة – ك ــدليل علم ــي – عملي ـ ـاً ه الت ـ ـأثري عل ــى اإقتن ــاع
الشاصي للقاضي وللالديث عن مدى تأثري تقنية البصمة الوراثيـة ه تكـوين القناعـة الشاصـية للقاضـيو
ردينا دن نبدد (دوإً) بالتعرت هىل البصمة الوراثية وتأثريها ه اقتناع سلطة التالقي واإلملامو وهوإً هىل اجملال
األمثل إلعمال القناعة الشاصية للقاضي ومدى تأثريها عملياً ه مرحلة احلكم (ثانياً).
أوالً :تأث ا البصمة الوراث ة في تكوين قناعة سلطة التحق ق واإلتَام

ملا كان عبء اإلثبات يقع على عـات النيابـة العامـة باعتبارهـا سـلطة هملـامو فإهنـا كثـرياً مـا جتتاـد ه
البالث عن األدلة ال من شأهنا هقامة الدليل على وقوع اجلرمية وهسنادها للمتامو ومع ذلك فإهنا وقبل دن
تبالث عن الوسيلة الفعالة ال ميكن بواسطتاا التأثري ه اإقتناع الشاصي ل لطة احلكمو وبالتا هفادملا
بالتماساملا فمن باب دوىل دهنا تبدد دوإً بتكوين اقتناعاا هي حىت تتمكن من اختاذ اإلحراء املناسب بشأن
الــدعوى العموميــةو وه ســبيل ذلــك فإهنــا تلجــأ هىل اســتادام كــل الطــرق القانونيــة الـ خوهلــا هياهــا املشــرعو
والـ مــن بيناــا ت ــاري اخلـرباء ه امل ــائل الطبيــة والبيولوحيــةو وهــو اإلحـراء الــلي كثـرياً مــا يــتالكم ه ســري
الدعوى العموميةو هذ غالباً ما جتد النيابة نف ـاا ه وضـع املنتهـر للاـربيف قبـل اختـاذ دي هحـراء بشـأن مصـري
()2
هلب الدعوى.
وهذا كــان تقريــر اخلـربيف املنصــب علــى نتــائ فالوهــات وحتاليــل البصــمة الوراثيــة يلعــب دوراً مامـاً ه
التــأثري علــى قناعــة حاــة التالقيـ واإملــام لدرحــة دنـ قــد يــتالكم ه تكييــف اجلرميــةو فــإ من هــلا التــأثري يــزداد
حديف ه بعر احلاإت و هذ قد يصل هىل هقناعاا باختاذ هحراء احلفظو وبالتا وضع حد للدعوىو كما هو
الشأن ه اجلرائم اجلن يةو فعلى سبيل املثال فإن حرمية (املواقعة) دون رضا اجملين عليـ الـ يتطلـب القـانون
لقياماا هقامة الدليل على حصول اإليالج ه قبل دو دبر اجملين علي و ودن يكون الفعل قد ت ه غياب رضا

 -1دبو العال علي دبو العال النمرو اجلديد ه اإلثبات اجلنائيو ط3و دار الناضة العربيةو القاهريفو 2333و
 -2عبد احلميد الشواريبو اإلثبات اجلنائي ه ضوء اإحتااد القضائيو املرحع ال اب و .13
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الضاليةو فقد يلجأ ه هثباملا هىل اخلربيف وقد ذهب هىل ذلك دغلب القضاء العريب حىت النهم األكثر تطوراًو
كاململكــة العربيــة ال ــعودية واألردن ال ـ تأخــل ســلب التقنيــةو إ تعتمــد علــى البصــمة الوراثيــة دلــيالً قاطع ـاً
()1
وحدهاو ولكناا تعد قرينة قوية فيما لو تعززت بأدلة وقرائن دخرى.
كمــا س ــار القض ــاء املص ــري ه نفــس اإجت ــابو فق ــد قض ــت حمكمــة ال ــنقر املص ـرية ب ــأ من" :حمكم ــة
املوضوع هلا كامل احلرية ه تقدير القويف التدليلية لتقرير اخلبري شأن شأن سائر األدلةو فلاـا مطلـ احلريـة ه
األخــل مبــا تطم ـ ن هليـ مناــا )2("....و هــلب األخ ـرييف الـ قــد تــتالكم ه ســري الــدعوى العموميــة حتريك ـاً دو
حفهاًو فإذا كانت نتائ اخلـربيف مـثالً قـد حـاءت م كـديف دنـ إ وحـود ألثـار اإليـالج دهـالً وإ دثـر لعالمـات
العنــف دو اإلك ـراب فانــا ســتبادر النيابــة دون شــك اســتناداً ملــا حــاء ه اخل ـربيف هىل حفــظ امللــفو وهن حــدرب
ودحالت عل ى حاة من حاات التالقي دو احلكم فإن دثر اخلربيف ميتد ليشمل هلب األخرييفو وبالتا فـإن دثـر
اخلربيف ميتد ليشمل هلب األخرييفو وبالتا فإن امللف سيعرف نفس املصريو مبعى دن سينتاي هما بإهدار دمر
()3
بأإ وح إلقامة الدعوى اجلنائية دو حكم بالرباءيف.
كما د من قاضي التالقي عندما يتم ندب للتالقي سـواء بنـاءاً علـى طلـب مـن النيابـة العامـة دو بنـاءاً
على طلب من املتام جبنايـةو دو بنـاءاً علـى نـص القـانون (م.507.0/ج.ج)()4و فإنـ إ يتـأثر بـأي نـوع مـن
األدلة هإ دثناء تكوين اقتناع الشاصيو األمر اللي إ يتم هإم ه مرحلة ههدار دوامر التصرف ه امللف.
فإذا كانت النصو القانونية قد كرست مبدد اإقتناع الشاصي ليطبـ دمـام حاـات احلكـمو وهـو
ي تالص ضمنياً من دحكام نص املاديف ( )099من قانون اإلحراءات اجلنائية ال تنص على دن " :هذا ردى
القاضــي د من الواقعــة إ يعاقــب علياــا القــانونو دو دن األدلــة غــري كافيــة ضــد املــتام  ".....فعنــدما يبالــث
قاضي التالقي ه وحود ددلة مكونة للجرمية ضد املتامو فإن يقرر كفاية دو عدم كفاية األدلةو وبالتا فإن
يقرر اإلحالة دو ههدار دمر بأن إ وح إلقامة الدعوى بناءاً على مـا ميليـ عليـ ضـمريب دي ح ـب اقتناعـ
()5
الشاصي.
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 -1عباس فاضل سعيد وحممد عباس محويو املرحع ال اب و
 -2ح ين حممود عبد الدائمو مرحع ساب و .466
 -3علي عوت ح نو اخلربيف ه املواد املدنية واجلنائيةو دار الفكر اجلامعيو اإلسكندريةو 2337و .11
 -4اهلادي علي دبو محريفو املوحز ه قانون اإلحراءات اجلنائية اللييبو مكتبة طرابلس العلمية العامليةو ط3و 2332مو .17
 -5العريب شال عبد القادرو د .نبيل هقرو اإلثبات اجلنائي ه املواد اجلزائية على ضوء الفق واإحتااد القضائيو دار اهلديو
عن مليلةو اجلزائرو 2336مو .12 – 13
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وه احلالــة ا لـ جيــد فياــا القاضــي احملقـ نف ـ دمــام تقريــر طــيب فاهــل ه م ــألة فنيــةو قــد يتوقــف
علياا ههدار األمر وإ ي تأنس من نف الكفاية العلمية الالزمة للفصـل فياـاو فانـا وهن كـان هـلا الـدليل
خيضع نهرياً كغريب من ددلة اإلثبات هىل ال لطة التقديرية للقاضي وهىل مبدد حريـة اإلثبـات الـلي مبوحبـ إ
يتقيـد احملقـ بوسـيلة هثبـات ولـو كانـت علميـةو هإ دنـ ومـن الناحيـة العمليـة كثـرياً مـا جيـد هـلا األخـري نف ـ
مضطراً لألخل سلا النوع من األدلةو ويرحع ذلك هىل قويف هـلب األخـرييف وحجيتاـا مـن حاـة وهىل عـدم قـدريف
القاضــي علــى مناقشــة الــدليل العلمــي لعــدم حتكمـ ه هــلا اجملــال مــن املعرفــة مــن حاــة دخــرىو األمــر الــلي
يدفع هىل همهال اقتناع الشاصي وهعمـال الـدليل العلمـي الـلي قـد يشـكل ه بعـر األحـوال مصـدراً مـن
()1
مصادر اليقن ه جمال اإلثبات.
غــري دن ـ وهن كــان قاضــي التالقي ـ مــدعو هــو اآلخــر هىل هعمــال اقتناع ـ الشاصــي عنــد ههــدارب
لألوامر املتعلقة بالتصرف ه امللفو واللي قد يلعـب الـدليل العلمـي دوراً حامسـاً ه التـأثري عليـ لدرحـة دنـ
قــد يصــل هىل حــد ملديــد اإقتنــاع الشاصــي لـ وبالتــا همهالـ ه بعــر احلــاإتو هإ د من هــلا التــأثري يبقــى
ض يالً هذا ما قارناب بالدور اللي يلعب هلا الدليل ه تكوين اإقتناع الشاصـي للقاضـي اجلنـائي ه مرحلـة
()2
احلكم.
ثان اً :تأث ا البصمة الوراث ة في االقتناع الشْصي لسلطة الحكم

هذا كانــت البصــمة الوراثيــة ت ــاهم – كمــا ردينــا – م ــامهة مباش ـريف ه التــأثري علــى ســلطة التالقي ـ
واإلملــامو لدرحــة دن ـ قــد يصــل دحيان ـاً هىل حــد هلغــاء ال ــلطة التقديريــة هلــلب األخ ـرييف ملــا تت ــم ب ـ مــن دقــة
وموضوعيةو فإن ودمام قاضي احلكم يشـكل هـلا الـدليل عـامالً دكثـر ملديـداً ملبـدد حريـة القاضـي ه تكـوين
اقتناع الشاصيو ذلك دن طبيعتاا العلمية البالثة قد جتعل القاضـي عـاحزاً حـىت علـى تكييفاـا ومناقشـتاا
باعتباره ــا وس ــيلة هثب ــاتو مم ــا ق ــد ي ــام ه التقل ــيص م ــن س ــلطت التقديري ــةو وه ــو م ــا يـ ـ ثر عل ــى اإقتن ــاع
()3
الشاصي للقاضي ه حد ذات دو حىت هلغائ ه بعر األحيان.
فاحلجية ال غالباً ما تت م سا هلب األدلة تضع القاضـي ه مـأزق حقيقـي خصوهـاً ه احلالـة الـ
إ يتف فياا هلا الدليل مع ما استقر علي اقتناع الشاصيو وهنا جيد القاضي نف دمام خيارين فإما دن

 -1دبو العال علي دبو العال النمرو املرحع ال اب و 231و رمزي ريات عوتو املرحع ال اب و
 -2العريب شال عبد القادرو نبيل هقرو املرحع ال اب و .14
 -3فاضل زيدان حممدو سلطة القاضي اجلنائي ه تقدير األدلةو دار الثقافة للنشر والتوزيعو 2336مو
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يلغي اقتناع الشاصي وي ت لم ملا خلصت هلي نتائ اخلربيف العلميةو دو ي ـتبعد األخـل سـلب األدلـة حـىت
()1
وهن كانت قطعية وباثة.
وه هلا اإلطار فإن من الطبيعي سيالتكم القاضي اجلنائي ه حكم هىل العقل واملنطـ و ومـن مثـة
فإن ـ ـ س ــيميل هىل اعتم ــاد ددل ــة اإلثب ــات ال ـ ـ ميكن ـ ـ دن يق ــف عل ــى ه ــالة مطابقتا ــا م ــع املنط ـ ـ والعق ــل
واستاالهاا علمياً باحلكمـة والدقـةو فاـو لـن ينشـد مـن األدلـة هإ تلـك الـ يتوسـم فياـا دهنـا سـتكون مـن
مصــادر اليقــن عن ــدبو وهــو م ــا جيعلاــا دكثــر قب ــوإً لدي ـ مقارن ــة بغريهــا مــن األدل ــة الكالســيكية األخ ــرىو
كـاإعرتاف والشـااديف الـ تعرتياـا مـن املـ ثرات النف ـية مـا يفـرت علـى القاضـي احليطـة واحلـلر ه التعامــل
معاــا ه مرحلــة تكوين ـ إقتناع ـ الشاصــي()2و هذ قــد يكــون مــن غــري املتصــور مــثالً مــن القاضــي اجلنــائي
املاـتص بـالنهر ه حرميـة مواقعـة دن يعتمــد ه بنـاء اقتناعـ علـى شـااديف شــاهد ي ـند فياـا فعـل املواقعــة هىل
املــتام بــدعوى دن ـ شــاهدب وهــو يواقــع اجملــين علياــاو ه حــن د من تقريــر حتليــل البصــمة الوراثيــة يشــري هىل دن
قطرات املين املنتزعة من فرج اجملين علياا إ تعود هىل املتام الـلي دنكـر التامـة املن ـوبة هليـ و دو كـان يهاـر
من نفس التقرير بعـد الفالـص الطـيب علـى املـتام دن هـلا األخـري يعـاين ضـعفاً حن ـياً متقـدماً لدرحـة دنـ إ
يقــوى حــىت علــى اإنتصــابو ففــي مثــل هــلب احلالــة وغريهــا وحــىت علــى فــرت دن املــتام اعــرتف بارتكــاب
حرميت و فإ من القاضـي إ جيـد هامشـاً إلعمـال قناعتـ الشاصـية وهـو مـا يدفعـ هىل همهاهلـا حتـت تـأثري قطعيـة
الدليل العلميو وبالتا سيكون مدفوعاً حتـت تـأثري الـدليل هىل اإلحابـة ب ـ (إ) عـن ال ـ ال األهـلي املتعلـ
()3
بإدانة املتامو مع دن القانون إ يفرت علي ت بيب اقتناع الشاصي.
فقد حكم بأن " :إ يشرتط ه التقرير لالعتداد بـ حصـول املواقعـةو هإ دن يقـرر مـن الناحيـة الفنيـة
حصـوهلا مــن عدمـ و ودن يقــرب قــدر اإلمكــان وقــت حصـوهلاو ومــىت دثبــت التقريــر حصــول الفعــل ه وقــت
()4
معاهر دو متقارب كان ذلك كافياً".
كما حكم بأن " :إ حماحة مبا قررب الطبيب الشـرعي مـن وحـود البكـاريف ألن هـلا التقريـر قـد دوضـح
()5
دن غشاء البكاريف من النوع اهلال اللي يتمدد دثناء املواقعة دون دن يزال".
 -1رمزي ريات عوتو املرحع ال اب و .361
 -2حممــد مــروانو نهــام اإلثبــات ه امل ـواد اجلزائيــة ه القــانون الوضــعي والقــانون اجلزائــريو دي ـوان املطبوعــات اجلامعيــةو اجلزائــرو
3111مو 437و .431
 -3فاضل زيدان حممدو املرحع ال اب و  123وما بعدها.
 -4احملكمة العليا حل ة  24يناير 3112مو جملة احملكمة العلياو س 31و ع3و .311
 -5احملكمة العليا حل ة  32مايو 3113مو جملة احملكمة العلياو س 31و ع2و .343

اإل بووووووووووووووووووووووووووووات النوووووووووووووووووووووووووو وائ

الب وووووووووووووووووووووووووووومة الورا يووووووووووووووووووووووووووووة

176

هن درحــة تــأثري البصــمة الوراثيــة كــدليل علمــي علــى اإقتنــاع الشاصــي للقاضــي اجلنــائي ه جمــال
اإلثبــات اجلنــائي يهاــر دكثــر ه حانب ـ املتعل ـ بإثبــات وقــوع اجلرميــة بعناهــرها القانونيــة دكثــر مــن اجلانــب
املتعل بإسناد هلب الوقائع هىل املتامو هذ ه اجلانب األول قد يصعب بل وي تاليل علـى قاضـي احلكـم ه
بعــر احلــاإت الفصــل ه م ــألة ت ـوافر األركــان املشــكلة للــركن املــادي للجرميــة ه غيــاب اإســتعانة ق ـربيف
()1
علميةو وبالتا فإن وبدون مبالغة ستكون اخلربيف هنا هي الدليل الوحيد على توافر هلب األركان.
فعلــى الــرغم مــن دن القــانون قــد خــول القاضــي ح ـ مناقشــة التقريــر املقــدم ل ـ مــن اخلبــري ومــن مثــة
اسـتبعادب واألمـر قـربيف حديـديف هذا تـراءى لـ دنـ غـري مقتنـع دو همهالـ كليـة وبنـاء احلكـم علـى األدلـة األخـرى
املقدمة ل ه معرت املناقشات طاملا د من القانون خيوهلا نفس قيمة الدليل العلميو هإم دن وه الواقع العلمي
فإ من األمر ي ري عكـس ذلـكو هذ إ جيـد القاضـي الـلي سـب لـ دن دقـر جبالـ عنـد تعينـ للابـري ه م ـألة
معينة هإ األخل مبا خلص هلي هـلا األخـري ه تقريـرب مـن نتـائ واعتمادهـا كأسـاس لبنـاء اقتناعـ الشاصـي
مـىت ملـس فيـ النزاهـة واملوضــوعية الـ جتعلـ مكـم وهـو مطمـ ن علـى ســالمة حكمـ و طاملــا دن األمـر يتعلـ
()2
بدليل علمي مبين على دسس علمية دقيقة إ حتتمل ه الغالب دي جمال للهن والتامن.

الخاتمة
لقــد حاولنــا مــن خــالل حبثنــا هــلا اســتجالء الــدور الــلي تلعبـ البصــمة الوراثيــة ودمهيتاــا ه اإلثبــات
إســيما اإلثبــات اجلنــائيو وفاعليتاــا ه اســتهاار الــدليل ال ـ دضــالت م ــألة احلصــول علي ـ دم ـراً ه غايــة
التعقيد دمام تطور األساليب اإلحرامية ال ي تعملاا اجملرم عاديف ه تنفيل حرميت و هلا األخري اللي بالغ ه
استغالل التكنولوحيا احلديثة ال دهبالت سالحاً ذا حدينو فمن حاة فقد سامهت ه الكشف عن عدد
كبـري مـن القضــاياو ومـن حاــة دخـرى فاــي نف ـاا الـ وضــعت بـن ديــدي حمـرته اإلحـرام الوسـائل املتقدمــة
إستاداماا ه ارتكاب دخطر اجلرائم وهخفائاا.
ومن هنا كان لزاماً م ايريف هلا التطور بإرسـاء سياسـة تشـريعية حنائيـة م ـتنديف علـى التقـدم العلمـي
ه ك افة امليادين إسيما مناا ميدان البصمة الوراثيةو ال دظارت املمارسات القضائية حتقيقاـا لنتـائ علـى
قدر عال من األمهية خصوهاً ه جمال اإلثبات اجلنائيو حعلت مناا وسيلة هثبات مقبولة دمام احملكمة ال
تغــين القاضــي عــن احلاحــة هىل العمليــة اللهنيــة ال ـ ي ــعى هلياــا وهــوإً هىل احلقيقــةو وبالتــا دعطتـ فرهــة
لتفعيل دورب ه البالث عن الدليل عن طري اإستعانة باألطباء واخلرباء البيولوحين ه سبيل احلصول على
 -1علي عوت ح نو املرحع ال اب و .17 – 16
 -2العريب شال عبد القادرو د .نبيل هقرو املرحع ال اب و

.14
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األدلة البيولوحية – البصمة الوراثية – ال دهبالت تتالكم عملياً ه مصري الدعوىو بعد دن دهبالت هلا
الكلمة األخرييف ه الدعوى ال إ ميلـك القاضـي سـوى الت ـليم دو بـاألحرى اإست ـالم لنتائجاـا دون دي
تقدير هلا من حانب .
وهو األمر اللي وقفنا علي من خالل سرب دغوار هلا البالثو هذ إحهنا حجم الدور اللي تلعب
اخلـربيف العلميــة املنصــبة علــى الشــفريف الوراثيــة ه مجيــع مراحــل الــدعوى الـ تــدفع القاضــي ألن ينالــين املنالــى
اللي يرمس ل تقرير البصمة الوراثية وهو مطم ناً على سالمة دمرب دو حكم املتال بناءً على هلا النوع من
األدلة ال إ حتمل ه الغالب للهن دو التامنو إسيما ه مرحلة احلكم ال تتدخل في البصـمة الوراثيـة
كأدايف قوية يعتمد علياا ه اإلثبات.
وعلى الرغم من عدم هلزامية اخلربيف العلمية البيولوحية املنصـبة علـى الشـفريف الوراثيـة للقاضـيو هإ مدهنـا
تبقــى مــع ذلــك ذات وزن إ ي ــتاان ب ـ و ألن احلقيقــة العلميــة الثابتــة إ ميكــن دحضــاا هإم حبقيقــة علميــة
دخرى ه هطار خربيف مضاديفو وهو ما جيعل هللب األدلة حجية إ ترت للقاضي دي هامش لن ينالين حبكم
منالــى غــري الــلي رمستـ لـ هــلب األخـرييفو بــل وقــد تقلــص حــىت مــن هــامش املنــاوريف لــدى اخلصــم الــلي قــد
تكشف ل عـن دمـور قـد إ يكـون يعلماـا عـن نف ـ األمـر الـلي قـد يدفعـ هىل اإعـرتاف جبرميتـ مـن تلقـاء
نف .
وبــالرغم مــن دن اختبــار البصــمة الوراثيــة ي ــتلزم التعــرت هىل ح ــد املــتام فــإ من حتقي ـ دمــن اجملتمــع
واستقرارب والوهول بالعدالة هىل حقيقة اجلرمية متم األخل سلب الوسيلة واإلقرار مبشـروعيتاا حـىت مـع غيـاب
دح ْل خطـراً مـن جمـرد هحـراء الفالـص الطـيبو وقـد
النص طاملا د من القانون قد دباح اختاذ هحراءات دشد عنفاً و َ
تبــن مــن خــالل هــلا البالــث د من العديــد مــن امل ـ مترات الدوليــة واإلقليميــة والتش ـريعات الوطنيــةو قــد دقــرت
مبشروعية هلا اإلحراء.
مــن كــل مــا تقــدم ميكــن القــول دن البصــمة الوراثيــة هــارت وبــدون منــازع دلــيالً علــى قــدر عــال مــن
األمهيــة ه جمــال اإلثبــات اجلنــائي لدرحــة دهنــا قــد دهــبالت مــن الناحيــة العمليــة عــامالً ماــدداً ملبــدد حريــة
القاضـي ه تكـوين اقتناعـ الشاصـي بعــد دن دهـبح هـلا األخـري يعـول علياــا كثـرياً ه تكـوين هـلب القناعــة
وه كافـة مراحـل الــدعوى خصوهـاً ه ظــل التطـور العلمــي والتقـين ه جمــال البصـمة الوراثيــة واألدلـة العلميــة
عموماًو هإ دن ورغم ما هلا عملياً من دمهية فإن تشفع هلا ه دن حتهى مبوقع مواز ألمهيتاـا هـلب مـن بـن
ددلــة اإلثبــات اجلنــائيو وهــو مــا إحهنــاب نهري ـاً باســتقرائنا ألدلــة اإلثبــات املعتمــديف مــن طــرف املشــرع الليــيب
الــلي حعــل للاـربيف بصــفة عامــة قيمــة قانونيــة م ــاوية ل ــائر األدلــة الكالســيكية األخــرى لإلثبــاتو بــل هن
املشــرع الليــيب علــى الــرغم مــن دمهيتاــا هــلب ه اإلثبــاتو هإ دنـ يصــدر بعــد قــانون يــنهم العمــل بالبصــمة
الوراثية ه اإلثباتو بل دنـ يـدرج علـى األقـل حـىت نـص ه قـانون اإلحـراءات اجلنائيـة الليـيب جييـز بشـكل
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هريح اللجوء هىل حتليل احلامر النووي للالصـول علـى البصـمة الوراثيـةو وقـد كـان امل ـوغ التشـريعي الـلي
اعتمدنا علي ه اعتبار البصمة الوراثية دليل من بن ددلة اإلثبات املعتمديف ه التشريع اجلنائي اللييبو بعر
النصــو الـوارديف ه قـوانن حنائيــة خاهــةو حيــث دشــار فياــا املشــرع الليــيب بشــكل ضــمين هىل هــلب التقنيــة
املتطــوريف وهمكا نيــة اإعتمــاد علــى نتائجاــا ه اإلثبــات اجلنــائي باعتبارهــا مــن بــن الوســائل العلميــة احلديثــةو
األمر اللي يطرح وبإحلاح:
أوالً :ضروريف جمارايف التطور التقين والتكنولوحي إسيما ه جمال اإلثبات اجلنائي واحللو حلو بعـر

التشريعات العربية واألحنبية ال تناولت هلب التقنية ه قوانيناا بشكل هريح وفقاً لشروط وضواب علميـة
وقانونية حمدديف.
ثان ياً :هعطــاء الــدليل امل ــتمد مــن اســتادام هــلب التقنيــة مرك ـزاً متــل مبوحب ـ هــداريف قائمــة الوســائل

األخرى لإلثبات وملا إ ق

ثالثاً :هنشاء قاعديف بيانات وطنية للبصمة الوراثية لالستفاديف مناا ه الكشف عن اجلنايف.

المراجع
أوالً :الكتب
-0
-5
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-9
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دبــو العــال علــي دو العــال النمــرو اجلديــد ه اإلثبــات اجلنــائيو ط0و دار الناضــة العربيــةو القــاهريفو
5111م.
دمحد ح ام ط متامو احلماية اجلنائية إستادام اجلينات الوراثية ه اجلـنس البشـريو دار الناضـة
العربيةو القاهريفو 5112م.
دمحــد فتالــي ســرور و الوســي ه قــانون اإلح ـراءات اجلنائيــةو دار الناضــة العربيــةو القــاهريفو ج0و
0322م.
دشـرف توفيـ مشــس الـدينو التـوازن بــن ال ـلطة واحلريــة ووحــوب تقييـد النيابــة العامــة ه التالقيـ
اإبتدائيو مينواف ت للطباعةو ط0و 5116م.
العــريب شــال عبــد القــادرو د .نبيــل هــقرو اإلثبــات اجلنــائي ه امل ـواد اجلزائيــة علــى ضــوء الفق ـ
واإحتااد القضائيو دار اهلديو عن مليلةو اجلزائرو 5116م.
العالمة ابن منهورو ل ان العربو دار هحياء الرتارب العريبو بريوتو ط5و 0333و ج.0
اهلادي علي دبو محرييفو املوحز ه قانون اإلحراءات اجلنائية اللييبو مكتبة طرابلس العلمية العامليةو
ط0و 5105م.
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 -2دن ــس ح ــن حمم ــد ن ــاحيو البص ــمة الوراثي ــة وم ــدى مش ــروعيتاا (دراس ــة مقارن ــة)و دار اجلامع ــة
اجلديديفو اإلسكندريةو بدون طبعةو 5101م.
 -3ح ــين حمم ــود عب ــد ال ــدائمو البص ــمة الوراثي ــة حجيتا ــا ه اإلثب ــاتو دراس ــة مقارن ــة ب ــن الفق ـ ـ
اإلسالمي والقانون الوضعيو دار الفكر اجلامعيو 5113م.
 -01ح ن حممود هبراهيمو الوسائل العلمية احلديثة ه اإلثبات اجلنائيو دار الناضة العربيةو القـاهريفو
0320م.
 -00ح ـ ــنن احملم ـ ــدي بـ ـ ـواديو الوس ـ ــائل العلمي ـ ــة احلديث ـ ــة ه اإلثب ـ ــات اجلن ـ ــائيو منش ـ ــأيف املع ـ ــارفو
اإلسكندريةو 5112م.
 -05رمزي ريات عوتو مشروعية الدليل اجلنائي ه مرحلة احملاكمة وما قبلاا (دراسة حتليلية تأهيلية
مقارنة)و دار الناضة العربيةو القاهريفو 0337م.
 -09رم يس سنامو البوليس العلمي دو فن التالقي و منشأيف املعارفو اإلسكندريةو 0333م.
 -09سعد الدين اهلال و البصمة الوراثية وعالقتاا الشرعيةو الكويتو الطبعة األوىلو 5112م.
 -02س ــعدي دبـ ــو حبيـ ــبو القـ ــاموس الفقاـ ــي لغ ــة واهـ ــطالحاًو دار الفكـ ــرو سـ ــورياو الطبعـ ــة األوىلو
0332م.
 -06ســيد ال ــااويو اهلندســة الوراثيــة بــن الش ـريعة والعلــم احلــديثو دار التوزيــع والنشــر اإلســالميةو
القاهريفو 5112م.
 -07عب ـ ــد احلمي ـ ــد الشـ ـ ـواريبو اإلثب ـ ــات اجلن ـ ــائي ه ض ـ ــوء اإحتا ـ ــاد القض ـ ــائي (النهري ـ ــة والتطبيـ ـ ـ )و
اإلسكندريةو 0336م.
 -02عبد الرمحن دبو توتـةو شـرح قـانون اإلحـراءات اجلنائيـة الليـيبو دار الكتـب الوطنيـةو بنغـازيو ج0و
ط0و 5106م.
 -03عبــد الباس ـ حممــد اجلمــلو موســوعة تكنولوحيــا احلــامر النــووي ه جمــال اجلرميــةو ج( 0بصــمة
احلامر النووي)و دار العلم للجميعو القاهريفو ط0و 5116م.
 -51علي عوت ح نو اخلربيف ه املواد املدنية واجلنائيةو دار الفكر اجلامعيو اإلسكندريةو 5117م.
 -50فاضل زيدان حممدو سلطة القاضي اجلنائي ه تقدير األدلةو دار الثقافة للنشر والتوزيعو 5116م.
 -55مأمون سالمةو اإلحراءات اجلنائية ه التشريع املصريو دار الناضة العربيةو القاهريفو ج0و .0335
 -59حمم ــد دمح ــد غ ــامنو اجلوان ــب القانوني ــة والش ــرعية لإلثب ــات اجلن ــائي بالش ــفريف الوراثي ــةو دار اجلامع ــة
اجلديديفو اإلسكندريةو 5112م.
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 -59حممد ال عيد عبد الفتاحو دثر اإلكراب على اإلراديف ه املواد اجلنائيةو دار الناضة العربيـةو القـاهريفو
5115م.
 -52حمم ــد م ــروانو نه ــام اإلثب ــات ه املـ ـواد اجلزائي ــة ه الق ــانون الوض ــعي والق ــانون اجلزائ ــريو دي ـ ـوان
املطبوعات اجلامعيةو اجلزائرو 0333م.
 -56حممـد عابـدينو األدلــة الفنيـة للـرباءيف واإلدانـة ه املـواد اجلنائيـةو دار الفكــر اجلـامعيو اإلســكندريةو
بدون تاريخ.
 -57حممود حممود مصطفىو شرح قانون اإلحراءات اجلنائيةو مطبعة القاهريف والكتاب اجلامعيو ط05و
0322م.
 -52حممود ريب ح ينو شرح قانون اإلحراءات اجلنائيةو دار الناضة العربيةو القاهريفو ط5و 0332م.
 -53موســى م ــعود ارحومــةو قبــول الــدليل العلمــي دمــام القضــاء اجلنــائيو حامعــة قــاريونسو بنغــازيو
ط0و 0333م.
 -91مــروان عــادل عبــدبو تكنولوحيــا احل ـامر النــووي ه جمــال اجلرميــةو اجلــزء األولو بصــمة احلــامر
النووي املفاوم والتطبي و الطبعة األوىلو يوليو 5116مو دار العلم للجميعو القاهريف.
 -90جممع اللغة العربية – املعجم الوحيزو شركة اإلعالنات الشرقيةو مصر.
ثان اً :الاسائل العلم ة

-0

ب ــن إغ ــة عقيل ــةو حجي ــة ددل ــة اإلثب ــات اجلنائي ــة احلديث ــةو كلي ــة احلق ــوقو حامع ــة اجلزائ ــرو رس ــالة
ماح تريو .5105 – 5100

-0

دبــو الوفــا حممــد دبــو الوفــاو مــدى حجيــة البصــمة الوراثيــة ه اإلثبــات ه القــانون الوضــعي والفق ـ
اإلسالميو حبث مقدم مل متر اهلندسة بن الشريعة والقانونو من  2هىل  7مايو 5115مو اإلماراتو
م .5
دمحـد اجلمــلو البصــمة الوراثيــة ودورهــا ه اإلثبــات اجلنــائيو اجمللــة اجلنائيــة القوميــةو اجمللــد ال ــادس
واألربعونو العدد الثالثو 5119م.
احملكمة العليا حل ة  59يناير 0325مو جملة احملكمة العلياو س 03و ع.0
عبــاس فاضــل ســعيد وحممــد عبــاس محــويو اســتادام البصــمة الوراثيــة ه اإلثبــات اجلنــائيو جملــة
الرافدين للالقوقو اجمللد 00و العدد 90و ال نة 5113م.
هشام متو و تقنية احلامر النووي ه جمال البالث اجلنائيو جملة العلوم الطبية الشرعيةو اجلمعية
املصرية للعلوم الطبيةو القاهريفو الق م العريبو 0332م.

ثالثاً :البحوث والمجالت العلم ة
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رابعاً :المواقع اإللكتاون ة

-1
-2
-3

الق ـرار ال ــابع بش ــأن البص ــمة الوراثي ــة وجم ــاإت اإس ــتفاديف منا ــا منش ــور عل ــى ش ــبكة املعلوم ــات
الدولية (اإلنرتنت) على املوقعhttp://www.gulf kids.com :
وثيقة منشوريف على شبكة املعلومات الدولية على املوقعhttp://www.islamonline.com :
وثيق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة منش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوريف عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبكة املعلوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الدولي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة (اإلنرتن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت) عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى املوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع:

http://www.jmuslim.naseej.com

خامساً :القوان ن

-1
-2

موسـوعة القـوانن اجلنائيــة والقـوانن املكملــة هلـاو قـانون اإلحـراءات اجلنائيـة الليــيبو مطـابع العــدلو
ليبياو ط0و ج5و 5112م.
موسوعة القوانن اجلنائية والقوانن املكملة هلاو قانون العقوبات اللييبو ليبياو مطابع العدلو ط0و
ج0و 5112م.
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خصوصية التحقيق في جرائم االرهاب
.  ابتسام حسن سامل بن عيسى. إعـــداد األستاذة
. استاذه يف القانون اجلنائي
.  جامعة املرقب/ كلية القانون
.  ليبيا/ اخلمس
مقدمة
ملْص البحث
استادفت هلب الدراسة مناقشة هشكالية مامة من اإلشكاليات ال تطـرح علـى ب ـاط البالـث ه
اجملال اجلنائيأل وحتديدا حول خصوهية التالقي ه قضايا حرائم اإلرهاب و حيث حاولت من خالل هلب
الدراسة تقييم ال ياسة اجلنائية للمشرع اللييب ه مدى وحود خصوهية للتالقي ه حرائم اإلرهـاب و وقـد
 خصـص األول لدراسـة القواعـد األساسـية للتالقيـ اإلبتـدائي ه. تطلب هلا تق ـيم البالـث هىل مطلبـن
حرائم اإلرهاب و وخصـص الثـاين هىل اإسـتثناءات الـوارديف عـن القواعـد العامـة ه هحـراءات التالقيـ و وقـد
رهدت الدراسة جمموعة من اإخفاقات ه اجلـانبين خلصوهـية التالقيـ و ودوهـينا بضـروريف هحـراء جمموعـة
. من التعديالت اجلوهرية على بعر النصو ه التشريع اللييب
Abstract
The current study aims to discuss one of the most crucial problems that has
continually been the subject of research in criminal sector, especially in the
specialty of investigations in cases of crimes of terrorism. The researcher has tried
to evaluate tge criminal policy of the Libyan legislator regarding the existance of
the specialty in the Libyan investigation process relating to the cases of crimes of
terrorism. Based on this, the study progress has demanded to divide the research
into two chapters. The first one has been devoted to explain the basic rules for the
preliminary investigations in the crimes of terrorism. The second chapter has been
devoted to conclude the general rules of the investigation procedures in the cases of
crimes of terrorism . Hereinafter, the study has explained clearly some of the issues
in the two sides of specialty on investigators. The researcher has strongly
recommended to do some basic amendnents for the texts in which the defaults in
the Libyan Legislation have been explained . However, the researcher has also
highlighted some advantages of the Libyan legislation as per the issues in regard.
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المقدمة
حتي املنهمات اإلحرامية نف اا ب ياج من احلماية أل لكـي إ تقـع ه قبضـة دحاـزيف املالحقـة وهلـا
طرقاا ووسائلاا ه التافي واخفاء معا حرمية و وحموها والتأثري ه رحال تنفيل القانون دو الشاود باألغراء
تاريف و وبالوعيد وهف اد امل ولن عن تطبي القانون تاريف دخرى .
مما ددى هىل التفكري ه تبين مبدد التاصص ه التالقي ه قضايا حرائم اإلرهاب.
فالتالقي اإبتدائي هو املرحلة األوىل من مراحل اخلصومة اجلنائية و هذ جيوز ل ـلطة التالقيـ اختـاذ
كافة هحراءات التالقي القانونية ال ت اعد ه كشف احلقيقة و للا كان من الضروري هسـناد هـلب املرحلـة
هىل حاــة تتــوفر فياــا ضــمانات تكفــل حتقيـ مصــلالة اجملتمــع ه الكشــف عــن احلقيقــة و دون افتيــات علــى
حقوق املتام .
ولللك فإن حتديد طبيعة اجلرمية والكشف عن مالب املا مام حدا ألحل مواحاتاـا و ممـا ددى هىل
التفكــري ه مبــدد خصوهــية التالقي ـ اإبتــدائي ه هــلب اجل ـرائم و وكنتيجــة لــللك بــادرت دول عديــديف هىل
هنشـاء حاــاز متاصـص بــالتالقي ه حـرائم اإلرهــاب و وحـاءت بأحكــام ختتلـف بعــر الشـيء عــن قواعــد
التالقي ه قانون اإلحراءات اجلنائية .
وعلي سوف يقتصر حبثنا على خصوهية التالقي اإلبتدائي ه حرائم اإلرهـاب وعلـى مـا يتميـز بـ
التالقي ه هلب اجلرائم من دحكام و مع اإلشاريف هىل األحكام العامة كل ما تطلب األمر ذلك و من بـاب
الوقوف على مهاهر اخللل ومعرفة ما ينبغي هدخال من مهاهر اخلصوهية .
اشكال ة الدراسة :

تنصب هلب الدراسة على تلك اجلوانب اإلحرائية اخلاهة ال تتعل بالتالقي ه حرائم اإلرهاب أل
وال تفرقت احكاماا بن قوانن متعدديف أل سدف مجع شتاملا و وبيان حماسن وم ـاول التشـريعات النافـليف
ه هلا اخلصو و واقـرتاح التعـديالت املناسـبة و وهـوإ هىل خصوهـية دكثـر هلـلب اجلـرائم وتكمـن مشـكلة
الدراسة ه اإحابة عن ال ال  :ما هي أهم مظاها خصوص ة التحق ق في جاائم اإلرهاِ ؟ .
منَج الدراسة :

ستعتمد هلب الدراسة على املنا الوهفي التالليلي واملقارن و الـلي يقـوم علـى وهـف الهـاهريف دو
املشــكلة وحتليلاــا وتف ــريها و وحــىت تكــون الدراســة ذات فائــديف دكثــر ويت ــى لنــا معرفــة دوح ـ القصــور ه
التشـريع الليــيب اعتمــدت ديضــا علــى املقارنــة مــع التشـريع التون ــي باعتبــارب مــن دفضــل القــوانن الـ تصــدت

ملكافالة حرائم اإلرهاب  ،فكما يقال" بضدها تتم ز األش اء " .
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وسيتم تق يم هلب الدراسة هىل مطلبن  ،المطلب األول  :نتناول في القواعد األساسية للتالقي

اإبتــدائي ه حـرائم اإلرهــاب و والمطلييب الثيياني  :نوضــح فيـ اإســتثناءات الـوارديف عــن القواعــد العامــة ه
هحـ ـراءات التالقيـ ـ اإبت ــدائي و وال ــلي نب ــن فيـ ـ ال ــلطات اإس ــتثنائية للنياب ــة العام ــة املتعلق ــة ب ــالتالقي
اإبتدائي ه حد ذات و ونتعرف في على اإلحراءات و ال لطات املمنوحة للنيابة العامة ه التالقي املتمثلة
ه استجواب املتام و والضب و والتفتيش وشااديف الشـاود و واحلـبس اإحتيـاطي و ونبـن ديضـاً ال ـلطات

اإستثنائية للنيابة العامة املتعلقة بأمور متصلة بالتالقي اإبتدائي ،املتمثلة ه ال ـلطات اإسـتثنائية املتعلقـة

باحل ابات ه البنو و مث عدم تقييد النيابة العامة بقيد الطلب .

المطلب األول  :القواعد االساسية للتحقيق االبتدائي
في جرائم اإلرهاب
سوف نتناول بالدراسة القواعد اإساسية للتالقيـ ه حـرائم اإلرهـاب و وذلـك طبقـا ملـا نـص عليـ
قانون مكافالة اإلرهاب و والقواعـد األساسـية ه قـانون اإلحـراءات اجلنائيـة الليـيب و مـن حيـث حبـث اجلاـة
املاتصة للتالقي دوإً و وضمانات املنصو علياا للمتام ه ثانياً .
أوالً  :السلطة المْتصة بالتحق ق االبتدائي

للجرميــة اإلرهابيــة خصوهــية متيزهــا عــن بقيــة اجل ـرائم العاديــة ()1و األمــر الــلي دفــع املشــرع هىل مــنح
اإختصــا بــالتالقي ه هــلب اجلرميــة جلاــة معينــة (د) و ويلــزم ديضــا دن تتـوافر شــروط معينــة هلـ إء احملققــن
(ب) .
د ـ ـ مبدأ التْصص بالتحق ق في جاائم اإلرهاِ :

تنص املاديف  59من قانون رقم  9ل نة  5109م بشأن مكافالة اإلرهاب اللييب ( )2على دن "تباشر
هحـ ـراءات مج ــع اإس ــتدإإت والتالقيـ ـ ه حـ ـرائم اإلره ــاب طبق ــا لألحك ــام املق ــرريف ه ق ــانون اإلحـ ـراءات
اجلنائية و وذلك عدا ما هو منصو علي ه املواد التالية "  .وتنص املاديف  0من قانون اإلحراءات اجلنائية
اللييب علـى دنـ " ختـتص النيابـة العامـة دون غريهـا برفـع الـدعوى اجلنائيـة ومباشـرملا و وإ ترفـع مـن غريهـا هإ
ه األحوال املبنية ه القانون " .

 -1ـ نـزار كرمــي و تنــامي الهــاهريف اإلرهابيــة ه الــبالد التون ــية و جممــع األطــرش للطباعــة و تــونس و الطبعــة اإو و  2337و
.26
 -2القانون رقم (  ) 1ل نة  2334و بشأن مكافالة اإلرهاب و امل َر م ه . 2334/1/1
ل
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وتنص ديضاً املـاديف  59مـن قـانون رقـم  9ل ـنة  5109م بشـأن مكافالـة اإلرهـاب الليـيب علـى دنـ "
تنشــأ نيابــة خاهــة جل ـرائم اإلرهــاب ه النيابــة العامــة كنيابــة ختصصــية هلــلا النــوع مــن اجل ـرائم ضــمن النهــام
القضائي القائم بالدولة " .
ويفام من هلب النصو دن املشرع اللييب تبى مبـدد ختصـص التالقيـ ه حـرائم اإلرهـاب ودعطـى
للنيابة العامة وحدها سلطة التالقي ه هلب اجلرائم و ودلزم دن تكون نيابة متاصصة وهلب تعتـرب ميـزيف متيـز
سا هلا القانون عند هعطائ هالحية التالقي ه حرائم اإلرهاب هىل هي ة خاهة و هذ ميثل من وحاة نهرنا
هحراءً سليماً يلعب دوراً ه مكافالة املنهمات والعصابات اإلرهابية واحلد من انشطتاا اإحرامية .
ومن املالحظ دن يتم دنشأ النيابة املنصو علياا ه قانون مكافالة
حرائم اإلرهاب هىل األن و على الرغم من ضرورملا دمام تفاقم ظاهريف اجلرمية اإلرهابية
وال ال املطروح من هي اجلاة املاتصة بإهدار قرار هنشاء نيابة مكافالة حرائم اإرهاب ق .
ميكـن القـول دن اجلاـة املاتصـة بأنشـاء نيابـة مكافالـة حـرائم اإلرهـاب هـو اجمللـس األعلـى للاي ـات
القضائية ه ليبيا طبقا قانون رقم  6ل نة  5116م بشأن اهلي ات القضائية
وتعديالتـ ( )1و حيــث تــنص املــاديف  91هــلا القــانون علــى دنـ "  ..ويكــون هنشــاء النيابــات وحتديــد
دائريف اختصا كل مناا بقرار من جملس بناء على عرت من رئي ".
وبالتـا فـإن اجمللـس األعلـى للاي ــات القضـائية هـو املاـتص بأنشــاء نيابـة مكافالـة حـرائم اإلرهــاب
م ــع اإلش ــاريف دن الق ــانون اللي ــيب لديـ ـ تطبيق ــات للنياب ــات املتاصص ــة و كم ــا ه ــو احل ــال ه نياب ــة مكافال ــة
املادرات وامل ثرات العقلية ( )2و ونيابة الصالافة (. )3
وتثــري املــاديف  59م ــن قــانون مكافال ــة اإلرهــاب الليــيب هش ــكالية و هــل النياب ــة املتاصصــة تك ــون ه
املكتـب النائـب العـام وتغطـى كـل الـرتاب الليـيب و دمـا تنشـأ نيابـة ختصصـية ملكافالـة حـرائم اإلرهـاب ه كــل
نيابة ابتدائية ق .
مــن املالحــظ دن نــص املــاديف  59جتيــب علــى هــلب اإلشــكالية بشــكل واضــح و هذ دن الــنص حــاء
عامـاً حبيـث تنشــأ نيابـة متاصصــة جبـرائم اإلرهــاب ه النيابـة العامــة و ودرى دن مصـطلح النيابــة العامـة يعــين
النيابة اإبتدائية و وبالتا يكون ه كل نيابة ابتدائية نيابة ملكافالة اإرهاب .

 -1مدونة التشريعات ع  1و س  7و
 -2قرار دمن اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم  3112/41و ع 1و س 112و
 -3القانون رقم  76ل نة 3172م و بشأن املطبوعات اجلريديف الرمسية و ع  11و
12

. 211

. 3732
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ونفس النا اللي سار علي املشرع املصري ه تبن مبدد التاصص و وف نص املاديف  99من قانون
مكافالة اإلرهاب ل نة  5102م و بإعطاء النيابة العامة سلطة التالقي ه حرائم اإلرهاب (. )1
ومــن بــن التش ـريعات األخــرى ال ـ تبنــت مبــدد ختصــص التالقي ـ ه ح ـرائم اإلرهــاب وكــان ذلــك
اســتجابة ملــا تــدعو هلي ـ طبيعــة هــلب اجل ـرائم مــن ضــروريف وحــود قواعــد خاهــة للتعامــل معاــا قــانون مكافالــة
اإلرهاب التون ـي رقـم  56ل ـنة  . )2(5102حيـث ابتعـد املشـرع التون ـي عـن الرتكيبـة الكالسـيكية للتالقيـ
وف نص الفصل  )3( 90و ولمنح القطب القضـائي ملكافالـة اإلرهـاب( .)4كـل ال ـلطات والصـالحيات الـ
 -1وتنص املاديف " "41من قانون مكافالة اإلرهاب املصري 2331م ان " تكون للنيابة العامة دو سلطة التالقي املاتصة حب ب
اإحوال دثناء التالقي ه حرمية هرهابية باإلضافة هىل اإختصاهات املقرريف هلا قانونا ال لطات املقرريف لقاضـي التالقيـ وتلـك
املقرريف حملكمة اجلنح امل تأنفة منعقديف ه غرفة الشوريف وذلك وفقا للات اإختصاهات والقيود واملـدد املنصـو علياـا باملـاديف
( )341من قانون اإحراءات اجلنائية " .
 -2قانون دساسي عدد 26ل نة  2331يتعل مبكافالة اإلرهاب ومنع غ ل األموال و منشور بالرائد الرمسـي للجماوريـة التون ـية
–  7دوت . 2331
 -3يــنص الفصــل 43دنـ " خيــتص وكيــل اجلماوريــة لــدى احملكمــة اإلبتدائيــة بتــونس بإثــاريف الــدعوى العموميــة وممارســتاا ه اجلـرائم
اإلرهابية املنصو علياا سلا القانون واجلرائم املرتبطة سا .وي اعدب ه ذلك ممثلون ل من الرتبة الثانية على األقل ممن وقعت
ت ميتام بالقطب القضائي ملكافالة اإلرهاب.
لوكالء اجلماورية لدى بقية احملاكم اإبتدائية اإلذن بالقيام باألحبارب األولية املتأكديف بقصد معاينة اجلرمية ومجـع ددلتاـا والكشـف
عــن مرتكبياــاو ويتلقــون اإلعالمــات اإختياري ــة والشــكاوي واحملاضــر والتقــارير احمل ــرريف بشــأهناو وي ــتنطقون ذا الشــباة بص ــفة
همجاليـة مبجـرد مثولـ دمـامامو ويـأذنون بوضــع علـى ذمـة وكيــل اجلماوريـة لـدى احملكمــة اإبتدائيـة بتـونس مــع التقـارير واحملاضــر
احملرريف واألشياء احملجوزيف لكشف احلقيقة.
لوكيــل اجلماوريــة لــدى احملكمــة اإبتدائيــة بتــونس وحــدب التمديــد كتابيــا ه دحــل اإحتفــاظ مـرتن ولــنفس املــديف املنصــو علياــا
بالفص ـ ــل  11م ـ ــن ه ـ ــلا الق ـ ــانونو ويكـ ـ ــون ذل ـ ــك مبقتض ـ ــى ق ـ ـرار معل ـ ــل يتض ـ ــمن األس ـ ــانيد الواقعي ـ ــة والقانوني ـ ــة ال ـ ـ ت ـ ــربرب.
على وكيل اجلماورية لدى احملكمة اإبتدائية بتونس دن يعلم فورا الوكيل العام لـدى حمكمـة اإسـت ناف بتـونس جبميـع مـا متـت
معاينت من حرائم هرهابية ودن يطلب حاإ من قاضي التالقي اللي بدائرت هحراء حبث. " ...
قانون اإساسي عدد  26ل نة  2331يتعل مبكافالة اإلرهاب وغ ل األموال التون ي ـ -الرائد الرمسي للجاورية التون ية .
 -4القطــب القضــائي هــو لــيس حمكمــة وامنــا هــو حاــة اســتثنائية تــابع للمالكمــة اإلبتدائيــة بتــونس ذات اإختصــا احلصــري
بالن بة لقضايا اإلرهاب ديا كان مكاهنا.
ودن إ يدخل ه هطار احملاكم اإستثنائية وهمنا كل ما ه األمر دن وقع ختصيص فضاء قضائي سيتفرغ للجرائم اإلرهابية مثل مـا
هو احلال بالن بة للقطب القضائي املا املاصص للنهر ه قضايا الف اد املا وذلك للالد من الضغ على حمكمة تونس
ولضــمان النجاعــة ه األحبــارب وســرعة الفصــل ه القضــايا مشـريا هىل انـ إ يوحــد دي هشــكال قــانوين قصــو ذلــك ألنـ مــن
الطبيعي حدا دن تتم هحالة قضايا معينة هىل حماكم متاصصة ه هطار التاصص .
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تتعل بالتالقي ه هلب اجلرائم و ه مجيع مراحل الدعوى اجلنائية سواء ه مرحلة ما قبل احملاكمة دم مرحلة
ما بعد احملاكمة .
وكان ــت حكم ــة املش ــرع التون ــي ه ختصيص ـ جلا ــة معين ــة ه ــي ض ــمن النف ــاذ هىل املعلوم ــة وس ــرعة
اإلرازو وهلا يندرج ه هطار اسرتاتيجية واضالة ملكافالة اإلرهاب.
وكانت حكمة املشرع التون ي ه ختصيص جلاة معينة هي دن سيضمن النفاذ هىل
املعلومة وسرعة اإلراز وهلا يندرج ه هطار اسرتاتيجية واضالة ملكافالة اإلرهاب.
وال ال اللي يطرح نف اآلن :هل نص املشـرع الليـيب علـى شـروط يلـزم توافرهـا ه دعضـاء النيابـة
اللين يباشرون التالقي ه هلب اجلرائم ق .
ثان ا ي ي الشاوط التي يجب توافاها في أعضاء الن ابة :

رغــم تبــين املشــرع الليــيب مبــدد التاصــص بــالتالقي ه حـرائم اإلرهــاب و هإ دنـ يــنص ه قــانون
مكافالة اإلرهاب على شروط معينة يلزم دن يتمتع سا دعضاء النيابة العامة بنيابة مكافالة حرائم اإلرهاب.
هإ دن امل ــاديف  027مك ــرراً (د) م ــن ق ــانون اإلحـ ـراءات اجلنائي ــة اللي ــيب و والـ ـ دعط ــت للنياب ــة العام ــة
اإختصـا بـالتالقي ه اجلـرائم الـوارديف ه البـاب األول مــن الكتـاب الثــاين مـن قـانون العقوبــات والـ مــن
ضمناا حرائم ميكن وهفاا بأهنا حرائم هرهابية و كانت تتضمن شروط يلزم توافرها ه عضو النيابـة احملقـ
و هإ دن هلب الشروط ت هلغاؤها مبوحب تعديل املاديف  027مكـرر (د) بالقـانون رقـم  9ل ـنة  5109ه شـان
تعديل بعر دحكام قانون اإلحـراءات اجلنائيـة ( )1ه مادتـ األوىل( )2ومسالـت جلميـع دعضـاء النيابـة العامـة
ماما كانت درحاملم التالقي ه هلب اجلرائمو و واستبعدت اخلربيف الواحبة واملطلوبة هلـم و وهـلا ميثـل عيـب

=

يتكون القطب القضائي ملكافالة اإلرهاب من ممثلن للنيابة العمومية وقضايف حتقي وقضايف بدوائر اإملام وقضايف بالدوائر اجلنائيـة
واجلناحيــة بــالطورين اإبتــدائي واإســت ناه ويقــع اختيــارهم ح ــب تكــوينام وخـرباملم ه القضــايا املتعلقــة بــاجلرائم اإلرهابيــة و
ويباشــر مــأمورو الضــابطة العدليــة بــدائريف احملكمــة اإبتدائيــة بتــونس املكلفــون مبعاينــة اجل ـرائم اإلرهابيــة وظــائفام بكامــل ت ـراب
اجلماوريــة دون التقيــد بقواعــد توزيــع اإختصـا الـرتايب ويباشــر مــأمورو الضــابطة العدليــة الع ــكرية وظــائفام املتعلقــة مبعاينــة
اجلرائم اإلرهابية
 -1مدونة التشريعات ع  1و س  2و . 244
 -2تــنص املــاديف اإو مــن القــانون املعــدل رقــم ( )1ل ــنة  2331انـ " يعــدل نــص املــادتن  317مكــرر (د)و (317ب) مــن قــانون
اإلحراءات اجلنائية حبيث جيرى على النالو اآليت :
مــاديف ( 317د مكــرراً) تباشــر النيابــة العامــة التالقي ـ ه اجل ـرائم املنصــو علياــا ه البــاب األول مــن الكتــاب الثــاين مــن قــانون
العقوبات وكللك اجلرائم املرتبطة سا ويكون هلا عند التالقي اجلرائم املشار الياا واحالتاا للمالكمـة كافـة ال ـلطات املاولـة
للنيابة العامة ولقاضي التالقي ."..
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حوهري وقع في املشرع اللييب اللي كان مـن املفـرتت دَن يلبق ِـى علـى هـلب الشـروط و ملـا حتققـ مـن مزايـا ه
التالقي .
وعندما نقارن مع التشريعات األخرى قصو اشرتاطاا شروطاً معينة جيب توافرها
للمالققن ه حرائم اإلرهـاب و رـد لحـل التشـريعات توحـب دو تشـرتط شـروطاً معينـة يلـزم توفرهـا
ل لطة التالقي ه هلب اجلرائم و مناا مثال اشرتاط املشرع التون ي لشروط جيب توافرهـا جلاـة التالقيـ ه
حرائم اإلرهاب اللي يكون في التالقي وحوبياً ماما كانت طبيعتاا و حيث خيتص وكيل اجلماورية لـدى
احملكمة اإبتدائية بتونس بإثاريف الدعوى اجلنائية وي ـاعدب ه ذلـك ممثلـون لـ مـن الدرحـة الثانيـة علـى األقـل
ممن وقعت ت ميتام بالقطب القضائي ملكافالة
اإلرهاب (. )1
ونــص ديض ـاً املشــرع املصــري علــى شــروط معينــة تتعل ـ بــدور وكيــل النيابــة احملق ـ و وهــي دن يكــون
دعضاء النيابة العامة من درحة رئيس نيابة – على األقل – ول سلطات قاضي التالقي ه حتقي اجلنايات
اإلرهابية (وقد نص علياا ه الباب األول من الكتاب الثاين طبقا لنص املـاديف مكـرر  516هحـراءات حنائيـة
مصري" (.)2
األمــر الــلي يــدعونا هىل حــث املشــرع الليــيب هىل تبــين مــا نصــت علي ـ املــاديف  027مكــرر (د ) قبــل
التعديل بأن يشرتط دن يكون عضو النيابة بنيابة مكافالة حرائم اإرهاب من درحة وكيل نيابة مـن الدرحـة
األول على األقل و ملا ميثل ذلك من خربيف وحنكة ه العمل .
وبعد دن دوضالنا حاة التالقي وشروطاا أل يلزمنا معرفة الضمانات ال دقرها املشرع .
ثان اً  :ضمانات التحق ق

نهـراً هىل دمهيـة هـلب املرحلـة و ومـا يرتتـب علياـا ه الـدعوى اجلنائيـة مـن دثـار و فقـد دحاطاـا املشـرع
جبملة من الضمانات ال ردى دهنـا ت ـاعد ه اختـاذ اإلحـراءات حبيـاد ومصـداقية دون دن متـس بشـكل كبـري
ح ـ املــتام وحريت ـ الشاصــية و خاهــة ه ظــل وحــود قرينــة ال ـرباءيف ال ـ تكرســاا حــل الدســاتري( )3و هــلب
الضــمانات تتمثــل ه عــدم عالنيــة التالقي ـ اإبتــدائي بالن ــبة للجماــور (د) و وعالنيت ـ بالن ــبة للاصــوم
(ب)و تدوين التالقي اإبتدائي (ج) .
 -1الفصل ( )43من قانون مكافالة اإلرهاب وغ ل األموال التون ي ال اب اإلشاريف ل .
 -2قانون مكافالة اإلرهاب املصري الصادر  36اغ طس  2331م .
 -3دمـن مصــطفي حممــد و قــانون اإلحـراءات اجلنائيــة و اجلــزء الثــاين و التالقيـ اإبتــدائي واحملاكمــة و دار املطبوعــات اجلامعيــة و
اإسكندرية و . 7 2332
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أ ي ي عدم عالن ة التحق ق االبتدائي بالنسبة للجمَور :
يقصد بعدم عالنية التالقي اإبتدائي دن يتم اختاذ احراءات التالقي ه حو من ال رية والكتمانو
حبيــث مين ــع مــن حض ــور حل ــاملا كــل م ــن إ يعني ـ دمرهــا و ه ــو مــا دخ ــل املش ــرع الليــيب ( )1عك ــس مرحل ــة
احملاكمةو حيث قررت املاديف  23هحراءات حنائية لييب و اعتبار احراءات التالقي ذاملا و والنتائ ال ت فر
عناا من األسرار و وجيب على احملققن ودعضاء النيابة وم اعديام (من كتاب وخرباء وغريهم ممن يتصلون
بالتالقي دو مضرون ب بب
وظيفتام  -مانتام ) عدم هفشائاا و يكتف املشرع اللييب بـالنص علـى سـرية التالقيـ اإبتـدائيو
بـل هنـ نــص ه هنايـة املـاديف ال ــابقة علـى دن هفشــاء سـرية التالقيـ يعتــرب حرميـة يعاقـب علياــا مبوحـب املــاديف
 596من قانون العقوبـات الليـيب و والـ نصـت علـى دن " يعاقـب بـاحلبس مـديف إ تقـل عـن سـتة دشـار كـل
موظف عمومي خيل بواحبات وظيفت دو ي يء استعماهلا بأن يفشي معلومات رمسية يلزم بقاؤها سرية و دو
ي ال بأي طريقة كانت الوهول هىل اإلفشاء سا" .
علــى دن س ـرية التالقي ـ اإبتــدائي تــزول بإحالــة الــدعوى هىل احملكمــة املاتصــة و لتــتم مناقشــتاا ه
حل ة علنية .
خالصة القيول  :ه ن سـرية التالقيـ اإبتـدائي بالن ـبة للجماـور و متثـل القاعـديف العامـة فيمـا يتعلـ

بالتالقي مع املتامنو وتطبي هلب القاعديف بالن بة لإلرهابن يكون من باب دو و نهراً للطبيعـة اخلاهـة
الـ ـ يتطلبا ــا التعام ــل م ــع ه ــلب الف ــة ()2و هإ دن قاع ــديف سـ ـرية التالقيـ ـ إ مت ــس حـ ـ اخلص ــوم ه عالني ــة
التالقي .
ِ ي عالن ة التحق ق االبتدائي بالنسبة للْصوم :

القاع ــديف ه ق ــانون اإلحـ ـراءات اللي ــيب دنـ ـ إ جي ــوز دن ي ــتم التالقيـ ـ ه غيب ــة اخلص ــوم ه ال ــدعوى
اجلنائيــة و وقــد ورد الــنص علــى هــلب القاعــديف و وحتديــد اخلصــوم الــلين جيــب دإ يــتم التالقيـ ه غيبــتام ه
املـاديف  61هحـراءات ليـيبو والـ نصـت علـى دنـ " للنيابـة العامـة وللمـتام وللمجـين عليـ وللمـدعي بــاحلقوق
املدنية وللم ول عناا ولوكالئام دن مضروا مجيع هحراءات التالقي "...

 -1للمزيد دنهر  :ح ن حممـد ربيـع و اإلحـراءات اجلنائيـة ه التشـريع املصـري و دار الناضـة العربيـة و القـاهريف و الطبعـة اإوىل و
 2333م ـ  2333م و .323
 2ـ د .ح ن حممد ربيع و اإلحراءات اجلنائية ه التشريع املصري و مرحع ال اب و . 322
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وعلى ذلك يكون املشرع اللييب نص على مبدد عالنية التالقيـ اإبتـدائي بالن ـبة للاصـوم وبـن
املقصود باخلصوم اللين هلم ح حضور هحراءات التالقي و وحىت تتالق العالنيـة بالن ـبة ملـن ورد ذكـرهم
من اخلصوم و دوحبت املاديف  65هحراءات لييب و ضـروريف دن خيطـر اخلصـوم بـاليوم الـلي تباشـر فيـ هحـراءات
التالقي .
واحلكمة من وراء وحوب هلا اإلعالن تكمـن ه هتاحـة اجملـال اخلصـوم للممارسـة حقاـم ه الـدفاع
عـن دنف ــام و وذلـك بــالرد علــى األدلـة الـ تقـدم ضــدهم وتنقيــدها أل و ممارسـة حقاــم ه الطعـن فيمــا قــد
يلتال من هحراءات ضدهم (.)1
وت ري عالنية التالقي ديضا بالن بة لوكالء اخلصوم فـال جيـوز الفصـل بـن املـتام وحماميـ وونصـت
علــى هــلب القاعــديف املــاديف  9/60اح ـراءات ليــيب بقوهلــا " وللاصــوم احل ـ دائمــا ه استصــالاب وكالئاــم ه
التالقي ".
وجيــب اإلشــاريف هىل هن هح ـراء التالقي ـ ه غيب ــة اخلصــوم حمه ــور و لكــن املتتب ــع لقــانون اإح ـراءات
اجلنائية اللييب و جيدب خيرج عن هلا األهل ه حالتن  :وردت اإلشاريف هلياما ه املاديف  0/60و  5هحراءات
لييب()2و وذلك عند الضروريف ()0و وه حالة اإستعجال (.)5
 1ي حالة الضاورة :

دورد املشرع هلا اإسـتثناء ه املـاديف  0/60هحـراءات ليـيب حيـث نصـت علـى دنـ " لقاضـي التالقيـ
دن جيــري التالقي ـ ه غيبــتام ( دي اخلصــوم ) مــىت ردي ضــروريف ذلــك إلظاــار احلقيقــة ومبجــرد انتاــاء تلــك
الضروريف يبيح هلم اإطالع على التالقي " .
ويفام من النص ال اب دن مناط الضروريف و هـو دن يكـون هحـراء التالقيـ ه غيبـة اخلصـم ضـروريا
كي تنكشف احلقيقة ( . )3ومن قبيـل ذلـك دن جيـرى احملقـ التالقيـ ه غـري حضـور املـتام أل خوفـاً مـن دن
ي ثر على الشاور بنفوذ و دو لوحود عالقة قرابة سم (. )1
 -1د  .دمن مصطفي حممد و قانون اإلحراءات اجلنائية و التالقي اإبتدائي واحملاكمة و مرحع ساب و . 31
 -2تــنص املــاديف ( )3/63هح ـراءات ليــيب علــى دن ـ " لقاضــي التالقي ـ دن جيــري التالقي ـ ه غيبــتام ( دي اخلصــوم ) مــىت ردى
ضروريف ذلك إلظاار احلقيقة ومبجرد انتااء تلك الضروريف يبيح هلم اإطالع على التالقي "  .وتنص املاديف ( " " )2/63لقاضي
التالقيـ دن يباشـر ه حالـة اإسـتعجال بعـر هحـراءات التالقيـ ه غيبـة اخلصـوم و سـواء كانـت سـلطة التالقيـ هـي النيابـة
العامة دو قاضي دو م تشار التالقي .
 -3عبد املنعم الصـرارعي و خصوهـية اإلحـراءات اجلنائيـة للطفـل املنالـرف ه التشـريع الليـيب "دراسـة مقارنـة "و رسـالة دكتـوراب و
حامعة اإسكندرية و  2332و . 12
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ويدور املنع مع ضروريف وحودا عدماً و فأن ما انتاـت جيـز حملقـ دن ي ـتمر ه املنـع و وهذا قامـت
حالة الضروريف بالن بة إلحراء و فال تن الب على بقية اإلحـراءات و كمـا دنـ قامـت الضـروريف ه حـ دحـد
اخلصــوم و فــال ميتــد لتشــمل غــريب و فالضــروريف تقــدر بقــدرها  .وتقــدر حالــة الضــروريف بدايــة و دو مــن حيــث
نطاقاا وانتااؤها مرتو لتقدير احملق حتت رقابة حمكمة املوضوع .
 2ي حالة االستعجال :

اشارت املـاديف  60هحـراءات ليـيب و علـى دن القاضـي التالقيـ دن يباشـر ه حالـة اإسـتعجال بعـر
هحراءات التالقي ه غيبة اخلصـوم و سـواء كانـت سـلطة التالقيـ هـي النيابـة العامـة دو قاضـي دو م تشـار
التالقي .
()2
ونشــري هنــا هىل دن اإســتعجال هــو دحــد هــور الضــروريف و هإ دن مــا يتميــز ب ـ هــو عنصــر الوقــت
وت توافر حالة اإستعجال مىت كان على احملق دن يباشر اإلحراء ه احلـال و وهإ تعـلر الوقـت  .اختـاذب بعـد
ذلك و وذلك كأن يصـل هىل علـم احملقـ دن دحـد الشـاود سـيموت و فيتنقـل علـى الفـور ل ـماع شـاادت و
دون دن خيطر اخلصوم سلا اإنتقال .
وعلى ذلك فالفارق بن حالة الضروريف واإستعجال و ميكن ارحاع هىل دن املنع ه اإوىل مقصودو
وه الثانية غري مقصود و ولكن ضي الوقت حعل احملق يتاللل من واحب اخطار اخلصوم (. )3
تقــدير حالــة اإســتعجال و مــرتو حملقـ حتــت رقابــة حمكمــة املوضــوع و وذلــك كمــا ه تقــدير حالــة
الضروريف و وللاصوم اللين ت اإحراءات ه غيبتام ان يطلبوب اإطالع على اإوراق املثبتة هللب اإحراءات
" م  9/60هحراءات لييب .
وترتيباً على ما تقدم ذكرب فأن ه غري حالة الضروريف واإستعجال إ جيوز منع اخلصوم مـن احلضـور
هذا حصل باشر هي احراء من احراءات التالقي ه غيبة اخلصوم كان هلا اإحراء بـاطالً و ويـلهب بعـر
هىل هن هلا البطالن متعل بالنهام العام جيوز التم ك ب ه هي مرحلة كانـت علياـا الـدعوى وى وتقضـي
ب احملكمة من تلقاء نف اا ولو من غري طلـب ( . )4ه حـن حانـب اخـر مـن الفقـ هن هـلا الـبطالن مقـرر

=

 -1دمن مصطفى حممد و نفس املرحع ال اب و . 31
 4ـ مأمون سالمة و اإلحراءات اجلنائية ه التشريع اللييب و حامعة بنغازي و ليبيا و الطبعة األوىل و 3173م و . 111
 -3عــوت حممــد عــوت و املبــادل العامــة ه قــانون اإلح ـراءات اجلنائيــة و دار املطبوعــات اجلامعيــة و اإســكندرية و 2331م
.171
 -4من هلا الردي  :حممود حممود مصطفى و شرح قانون اإلحراءات اجلنائية و مرحع ساب و . 261
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ملص ــلالة اخلص ــم ال ــلي ح ــرى التالقيـ ـ ه غيبتـ ـ و فلـ ـ هن يتم ــك بـ ـالبطالن او يتن ــازل عنـ ـ و وإ جي ــوز
للمالكمة هن تقضي ب من تلقاء
نف اا ( )1و وملهب هلا الفق ه تقديرنا هو الصاليح .
ج ي تدوين التحق ق االبتدائي :

ينص املشرع اللييب هراحة على وحوب تـدوين التالقيـ اإبتـدائي و هإ دنـ ميكـن دن ي ـتالص
من نص املاديف  27هحراءات لييب ( )2و ال نصت علـى دن " ي تصـالب قاضـي التالقيـ ه مجيـع هحراءاتـ
كاتباً من كتاب احملكمة يوقـع معـ احملاضـر و وحتفـظ هـلب احملاضـر مـع األوامـر وبـاقي األوراق ه قلـم كتـاب
احملكمــة " واملالحــظ دن هــلب املــاديف تــنص ه ـراحة علــى وحــوب التــدوين و لكــن ي ــتفاد الوحــوب حبكــم
اللـزوم العقلــي و فـالتوقيع علــى حماضـر التالقيـ يفـرتت بدايــة دن تثبـت احراءاتـ كتابـة و مــع اإشــاريف هىل دن
وظيفة الكاتب اإساسية تكمن ه تولي كتابة احملاضر و وليس فق جمرد التوقيع علياا.
خالصيية القييول دن مبــدد تــدوين التالقيـ اإبتــدائي يكت ــي دمهيــة خاهــة عنــد مباشـريف التالقيـ مــع

ا إلرهــابن و هذ مــن شــأن دن يف ــح اجملــال دمــام احملق ـ ه دن يتفــرغ ملناقشــة اإلرهــايب واحلصــول من ـ علــى
معلومات تعين على معرفة اإسباب ال دفعت إرتكاب اجلرمية .
فالتالقي مـع اإلرهـابن إ ياـدف فقـ جمـرد اثبـات م ـألة اإدانـة دو الـرباءيف و بقـدر مـا ي ـعى هىل
معرفــة اإســباب والعوامــل الـ دفعــت ســم هىل ارتكــاب اجلرميــة وتتبــع بــاقي اجلنــايف و خاهــة دن هــلب اجل ـرائم
تتاطــى الدولــة و ممــا ت ــاعد ه الكشــف علــى بقيــة العصــابات اإلرهابيــة والتعــاون مــع حاــات التالقيـ ه
الدول اإخرى .
وال ـ ال املطــروح هــل هنــا خــروج دو اســتثناءات عــن القواعــد العامــة ه هحـراءات التالقيـ جب ـرائم
اإلرهاب ق .

المطلب الثاني  :الخروج عن القواعد العامة في اجراءات التحقيق
يفاــم مــن املــاديف  027املعدلــة بالقــانون رقــم  9ل ــنة  5109ه مادتـ اإو دن املشــرع دلعطــي للنيابــة
العام ــة س ــلطات دوس ــع م ــن ال ــلطات املمنوح ــة هل ــا عن ــد التالقيـ ـ ه حـ ـرائم اإلره ــاب و ومنالا ــا بع ــر
اإختصاهات اإستثنائية ال ختتلف عن تلك ال لطات املمنوحة هلا ه اجلرائم العادية .
 -1من هلا الردي  :مأموم سالمة و مرحع ال اب و . 112
 -2تقابلاا وتتطاب معاـا متامـا املـاديف  71هحـراءات حنائيـة مصـري و وتنـاول املشـرع التون ـي هـلا احلكـم ه املـاديف  11مـن قـانون
اإلحراءات اجلنائية .
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ندرس هلب ال لطات اإستثنائية املمنوحة للنيابة العامة و من خـالل ال ـلطات اإسـتثنائية املتعلقـة
بالتالقي اإبتدائي ه حد ذات دوإً و وال لطات اإستثنائية للنيابـة العامـة املتعلقـة بـأمور متصـلة بـالتالقي
ثانياً .
أوالً  :السلطات االستثنائ ة للن ابة العامة المتعلقة بالتحق ق االبتدائي في حد ذاته

يـنص قـانون مكافالــة اإلرهـاب الليـيب علــى مـنح ســلطات اسـتثنائية للنيابـة العامــة دثنـاء ه حـرائم
اإلرهــابو وهمنــا وردت هــلب اإســتثناءات ه قــانون اإلح ـراءات اجلنائيــة الليــيب ه امل ـاديف  027مكــرر املعدلــة
مبوحــب الفقـريف األوىل مــن املــاديف األوىل مــن قــانون رقــم  9ل ــنة 5109م ه شــأن تعــديل بعــر دحكــام قــانون
اإلحراءات اجلنائية .
هذ منح املشرع النيابة العامة سلطات استثنائية وهي سلطات قاضي التالقي باإلضافة اىل سلطاملا
األهــلية ه التالقيـ  .ومعــى هــلا دن النيابــة العامــة جتمــع بــن اختصاهــاملا اإهــلية واختصاهــات قاضــي
التالقي .
فال ال اللي يطرح نف أل ماهي اإلحراءات دو ال لطات املمنوحة للنيابة
العامة ه التالقي ه حرائم اإلرهاب ق .
لإلحابة عن هلا الت اؤل سوف نتتبع هحراءات التالقي ه حرائم اإلرهاب ال نـص علياـا قـانون
مكافالة اإلرهاب و وما نصـت عليـ القواعـد العامـة ه قـانون اإلحـراءات اجلنائيـة لنتعـرف مـن خالهلـا علـى
هلب اإلحراءات املمنوحة للنيابة العامة ومعرفة مدى وحود خصوهية مـن عدمـ مـن حـالل دراسـة سـلطاملا
ه اإستجواب والضب والتفتيش ( د ) و والتوسع املمنوح للنيابة العامة فيما يتعل ب ماع شـااديف الشـاود
واحلبس اإحتياطي (ب).
أ ي استجواِ المتَم وضبطه وتفت شه :

سنتناول اإستجواب ( )0أل مث نبن الضب والتفيش ()5
 1ي استجواِ المتَم :

يعــد اإســتجواب هح ـراء مــن هح ـراءات التالقي ـ الــلي مبقتضــاب يتثبــت احملق ـ مــن شاصــية املــتام
ويناقش ه التامة املن وبة هلي على وح التفصيل ه األدلة القائمة ه الدعوى نفياً وهثباتاً ( )1ووهو خيتلف
عن جمرد مساع األقوال (. )1
 -1طعــن حنــائي  36/11ق و حل ــة  3173-4- 7و س 6ع 331 4و مشــار هلي ـ لــدى  .فــائزيف الباشــا و قــانون اإح ـراءات
اجلنائية اللييب و دار الناضة و القاهريف و الطبعة األول . 2334-2331و . 113
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ونهراً خلطوريف هلا اإلحراء أل وملا قد ت فر عن مباشرت مـن اعـرتاف املـتام و ونهـراً ديضـاً ملـا يشـكل
هــلا اإلح ـراء ه ذات الوقــت مــن دمهيــة للمــتام أل مبــا يعطي ـ ل ـ مــن فرهــة الــرد علــى ددلــة اإلثبــات ضــدب و
واثبــات مــا يــربرب أل دوحــب املشــرع علــى ســلطة التالقي ـ مباش ـريف هــلا اإلح ـراء خــالل مــديف إ جتــاوز األربــع
والعشرين ساعة و وهإ دخلت سبيل ه اجلرائم العادية م 005هحراءات لييب .
بيد دن املشرع خرج على هلب القاعديف ه املاديف 027مكرر (ب) املعدلة بالقانون رقم  9ل نة 5109
م بشــأن تعــديل بعــر دحكــام قــانون اإلحـراءات اجلنائيــة و والـ تــنص دنـ " تكــون هحالــة املــتام هىل النيابــة
العامة ه اجلرائم املشار هلياا ه املاديف ال ابقة خالل سبعة ديام من تاريخ ضبط و وجيب على النيابة العامة
دن ت تجوب خالل ثالثة ديام عند هلياا مث تأمر حبب احتياطياً دو األفراج عن .
وإ يكـون دمـر النيابــة العامـة بــاحلبس نافـداً هإ ملـديف دســبوعن و فـإذا رؤي مــد احلـبس عــرت األوراق
علــى القاضــي املاــتص ليصــدر دم ـراً بعــد مســاع دق ـوال املــتام بــاإلفراج عن ـ و دو مبــد حب ـ ملــديف و دو ملــدد
متعاقبة إ تزيد كل مناا على مخ ة ودربعن يوماً هىل دن ينتاي التالقي "
يفام النص دن املشرع يلتزم سـلب القاعـديف ه حالـة مـا هذا كـان اإسـتجواب متعلقـاً جبرميـة الـوارديف
ه الباب األول من الكتاب الثاين من قانون العقوبات واجلرائم املرتبطة سا من ومن بيناا اجلرائم ال تأخـل
هبغة اجلرائم اإلرهابية و حيث قرر زياديف هلب املديف حبيث دهبالت ثالثة ديام بدإً من  59ساعة .
ويبــدو دن املشــرع قــد دنطلـ ه خروحـ هــلا علــى تلــك القاعــديف مــن خطــوريف هــلا النــوع مــن اجلـرائم
حيث ردى ه هلب اخلطوريف ما يربر منح النيابة العامة وقتاً دطول أل لتتمكن من مجع بعر األدلة ضد املتام
مــن خــالل هــلا اإلح ـراء أل لتكــون فرهــة احلكــم باإلدانــة وتوقيــع اجل ـزاء املناســب درحــح علــى فرهــة احلكــم
بــالرباءيف أل وســلا يكفــل تضــي اخلنــاق علــى م ـرتكيب هــلا النــوع مــن اجل ـرائم وعــدم هفالملــم مــن توقيــع اجل ـزاء
املناسب عليام (. )2

=

 -1هذ خيتلف اإستجواب عن جمرد مساع اإقوال و حيث يعرف اإسـتجواب لغـة طلـب اجلـواب علـى دمـر و واهـطالحاً مناقشـة
املتام تفصيال ه ملمة موحاة هلي بارتكاب حرمية و ودعوت هىل الرد على اإدلة القائمة ضدب  .هما بتفنيـدها دو الت ـليم سـا.
 .انهر ه ذلك و د  .فاروق الكيالين و حماضـرات ه اهـول احملاكمـات اجلزئيـة اإردين واملقـارن و عمـان و اجلامعـة اإردنيـة و
ط3و  3113و  . 173ويعرف مساع اإقوال اللي يقصد ب مطالبة املتام باإلحابة على التامة امل نديف الي و دون املناقشة
التفص ــيلية وال ــلي ميلكا ــا م ــأمور الض ــب القض ــائي ه مرحل ــة اإس ــتدإل.و انه ــر ه ذل ــك  .دم ــن مص ــطفي حمم ــد و ق ــانون
اإلحراءات اجلنائية و التالقي اإبتدائي واحملاكمة و مرحع ساب ذكرب و . 16
 -2مصطفي هبراهيم العريب و ال لطات اإستثنائية املمنوحة للنيابة العامة و حبث منشور مبجلة البالورب القانونية و كلية القانون
مصرات و العدد الثاين و  2334و 242ـ. 241
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 2ي الضبط والتفت ش :
سنتكلم عن الضب " "0و مث التفتيش ". "5

""1ي الضبط (: )1

ينهم قانون مكافالة اإلرهاب اللييب هحراءات الضب و وعلي يتالتم علينا الرحوع هىل القواعد
العامــة ه قــانون اإلحـراءات اجلنائيــةو حيــث نصــت املــاديف  73مــن قــانون اإلحـراءات اجلنائيــة دنـ "" لقاضــي
التالقي ـ دن يض ــب ل ــدى مكات ــب الربي ــد كاف ــة اخلطاب ــات والرس ــائل واجلرائ ــد واملطبوع ــات والط ــرود ول ــدى
مكات ــب التلغراف ــات والربقي ــات كم ــا جي ــوز ل ـ مراقب ــة احملادث ــات التلفوني ــة م ــىت ك ــان ل ــللك فائ ــديف ه ظا ــور
احلقيقة".
وباإطالع على نص املاديف  027مكرراً (د) املعدلة مبوحب الفقريف األوىل مـن املـاديف األوىل مـن قـانون
رقم  9ل نة  5109م ه شأن تعديل بعر دحكام قانون اإلحراءات اجلنائية يتضـح دن املشـرع الليـيب دراد دن
مينح النيابة العامة بعـر ال ـلطات اإلحرائيـة اإسـتثنائية الـ إ تتمتـع سـا دثنـاء التالقيـ ه اجلـرائم عامـة و
حبيــث منالاــا ســلطات قاضــي التالقي ـ و وال ـ تباشــرها بإحــدى الصــفتن  :القاضــي دو احملق ـ و وتتمثــل
األوىل ه احلكم على الشاود بالعقوبة احملدديف قانوناً ه حالة امتناعام عن القيام مبا يوحب املشرع القيام ب
دثناء التالقي و وتتمثل الثانية ه ضب اخلطابات والرسائل ومراقبتاا .
من ح ث ضبط الْطابات والاسائل والمحادثات الَاتف ة:

القاعديف دن النيابة العامة إ ت تطيع مباشريف دياً من اإلحراءات ال يباشرها قاضي التالقي
هإ دذا دخلت اإلذن من القاضي اجلزئـي و وه هـلا ضـمانة مـن ضـمانات التالقيـ قـررت ملصـلالة
املتام أل حيث دخضع املشرع سلط ة النيابة العامة ه مباشريف هلا اإلحراءات لرقابة القضاء و حبيث يأذن هلا
هذا وحد مربراً ملباشريف اإلحراء ويرفر منح اإلذن هذا جيد هلا املربر .
الوارديف ه الباب األول من الكتاب الثاين من قانون العقوبات غري دن املشرع ردى – على ما يبدوب
– دن مصــلالة التالقي ـ ه اجل ـرائم وال ـ تتضــمن ح ـرائم اإلرهــاب تقتضــي التضــالية ســلب الضــمانة أل نه ـرا
خلطوريف هلب اجلرائم على مصاحل اجملتمع األساسية
 -1ـ ـ الضب هو وضع اليد على شيء يتصل جبرمية وقعت ويفيد ه كشف عناا وعن مرتكباا .للمزيد انهر  :د دمن مصـطفي
حممــد و قــانون اإلحـراءات اجلنائيــة و التالقيـ اإبتــدائي واحملاكمــة و مرحــع ســاب و  . . 72وديضــا ح ــى اجلنــدي و شــرح
قانون اإحراءات اجلزائية اليمين واجلزء اإول و 3113م و  161حيث يرى ( دن اإستجواب لـيس وسـيلة حصـول علـى دليـل
وإ وسيلة دفاع عن املتام و وهمنا هو وسـيلة سـعى هىل احلقيقـة و فاـو هحـراء استقصـائي شـأن ه ذلـك شـأن كافـة اإلحـراءات
اإستقصائية اهلادفة هىل استكشاف احلقيقة ه شأن قضية ما ) .
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فقــرر رفــع القيــد املوضــوع علياــا عنــد مباش ـرملا لتلــك اإلح ـراءات دثنــاء التالقي ـ ه هحــدى ه ــلب
اجلرائمأل حيث دحاز هلا مباشرملا دون دخل األذن من القاضي اجلزئي و وذلك عندما
منالاــا – مبوحــب نــص املــاديف  027مكــرر (د) املشــار هلياــا دعــالب – كــل ســلطات قاضــي التالقي ـ
ويكون هلا عند حتقي اجلرائم املشار هلياا وهحالتاا هىل حمكمة كافة ال لطات املاولة للنيابة العامة ولقاضي
التالقي ـ .
وعل ــى ه ــلا و ف ــإن النياب ــة العام ــة ت ــتطيع مبوح ــب ه ــلا ال ــنص هذا انص ــب التالقي ـ عل ــى اجل ـرائم
اإلرهابيةو دن تضب لدى مكاتب الربيد اخلطابات والرسائل واجلرائد واملطبوعات والطرود ول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى
مكاتــب التلغرافــات والربقيــات كمــا جيــوز لـ مراقبــة احملادثــات التلفونيــة ( )1دون دن تتقيــد حبصــول هذن علــى
ذلك من قاضي التالقي .
واضــح مــن ذلــكو دن املشــرع الليــيب احنــاز هىل حانــب فاعليــة اإلح ـراءات علــى ح ــاب ضــمانات
احلريات الشاصية املقرريف للمتام (. )2
ونعتقــد دن املشــرع يكــن موفق ـاً ه منال ـ النيابــة العامــة ه ــلب ال ــلطات دون هخضــاعاا لرقاب ــة
القضـاءو الـ تعتــرب حصــن احلصـن ضــد مــا قــد يعـرتي النيابــة العامــة مــن تع ـف ه بعــر األحيــان .حيــث
تنازل املشرع الضمانات املقرريف لألفراد بشأن سرية اإتصاإت واملرسالت ال يلزم دن يكون اخرتاقاـا بـإذن
من القاضي اجلزئي وليس بقرار من النيابة العامة ال قد تتأثر بكوهنا سلطة املام ه اختاذ هلا القـرارو دون
املوازنة بن التربيرات اخرتاق ال رية ومربرات عدم حواز ذلك  .وهذ قيل دن سرعة ال يطريف على ددلة اجلرمية
اإلرهابية ونشاط اجلماعات اإلرهابية هي ال تربر مثل هلا اإلحراء الشاذو ودن الضرورات تبيح احملهوراتو
نقــول هن اإلذن مــن القاضــي اجلزئــي و ميكــن دن يــوه بــالغرت ذات ـ و هذ اإذن جيــب ان يصــدر علــى وح ـ
ال رعة مىت توافرت ددلة كافية تثبت وحود حرمية هرهابية .
وه هلا خمالفة ديضاً ملا تقضي ب بعر النصو الدستورية ه هلا اجملالو حيث

 -1ويقصــد باملراقبــة " تعمــد اإلنصــات والت ــجيل و وحملاــا احملادثــات اخلاهــة س ـواء كانــت مباش ـريف دو غــري مباش ـريف و دي س ـواء
كانت مما يتبادل الناس ه مراحعة بعضام البعر و دو عن طري وسـائل اإتصـال ال ـلكية والالسـلكية " و انهـر ه ذلـك :
ع ــوت حمم ــد ع ــوت و املب ــادل العام ــة ه اإحـ ـراءات اجلنائي ــة و دار املطبوع ــات اجلامعي ــة و اإس ــكندرية و مص ــر و د  .ط و
434
 .2331و
327
 2ـ حممود هاحل العد و موسوعة القانون اجلنائي لإلرهابو دار الفكر اجلامعيو اإسـكندريةو الطبعـة اإو و 2331م.
.
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تــنص املــاديف  05مــن اإلعــالن الدســتوري الصــادر عــن اجمللــس الــوطين اإنتقــا بتــاريخ 5105/2/9م
على حرمة احليايف اخلاهة وعدم حواز امل اس سا هإ بإذن قضـائي وذلـك بقوهلـا  " :حليـايف املـواطنن اخلاهـة
حرمــة ممياــا القــانونو وإ جيــوز للدولــة التج ــس علياــا هإ بــإذن قضــائي وفقـاً ألحكــام القــانون "و وت كــد
املاديف  09من ذات اإلعالن على حرمة املرسالت واحملادثات اهلاتفية وعدم حـواز اإطـالع علياـا دو رقابتاـا
هإ بــإذن قضــائي و وذلــك بقوهلــا  " :للمرســالت واحملادثــات اهلاتفيــة وغريهــا مــن وســائل اإتصــال حرمتاــا
وسريتاا و ومها مكفولتان و وإ جيوز مصادرملا دو اإطالع علياا دو رقابتاـا هإ بـأمر قضـائي و وملـديف حمـدديف
وفقاً ألحكام القانون " .
وعلــى كــل حــال و نأمــل مــن املشــرع تعــديل الــنص و دو علــى األقــل ي ــتأثر باإختصــا بــاألمر
إخرتاق سرية اإتصاإت واملرسالت للنائب العـام دو احملـامن العـامن و حـىت نـوازن بـن فاعليـة اإلحـراءات
والضمانات الواحب توافرها قبل امل اس ب رية اإتصاإت واملرسالت .
ليس هلا فال ب بل جيب النص على مديف حمدديف هللا اإلحراء و تكون كافية للمراقبة دو التنصت
وتكون قابلة للتمديد هن اضطر األمر .
ونفــس اإلحـراء الــدي تبناهــا املشــرع الليــيب ســار عليـ املشــرع املصــري ومتيــز عليـ بتالديــد مــديف هــلا
اإلحراءو وذلك بأن يكون للنيابة العامة سلطات قاضي التالقي ه حنايات اإلرهاب وفقاً ما نصـت عليـ
املاديف  516مكرر من هحراءات حنائية مصري  ،وعلي م للنيابـة العامـة ممارسـة هحـراءات ضـب اخلطابـات
واملراسالت والربقيات ومراقبة احملادثات ال لكية والالسلكية دو هحراء ت جيالت ألحاديث حرت ه مكان
خــا و وذلــك ملــديف إ تزيــد ثالثــن يوم ـاً قابلــة للتجديــد ملــديف دو ملــدد مماثلــة امل ـاديف  96مــن قــانون مكافالــة
اإرهاب املصري ل نة 5102م .
" "2ي التفت ش

(: )1

مــنح املشــرع النيابــة العامــة مبوحــب القــانون رقــم  9ل ــنة  5109ه مادت ـ اإو و هــالحية قاضــي
التالقي عند مباشرملا للتالقي ه حرائم اإلرهاب هذ مبوحب هلا القانون ي مح للنيابة العامة تفتـيش غـري
املتامن و وتفيش م اكن غري املتامن من غري هذن.

 -1التفتيش هو  :البالث عن شيء يتصل جبرمية وقعت ويفيد ه كشف احلقيقة عناا وعن مرتكبيااو ويكون حمل التفتيش هما
م ــكناً وهمــا يكــون شاصـاً وقــد يكــون متعلقـاً همــا بــاملتام دو بغــريب"  .انهــر ه ذلــك  :عــوت حممــد عــوت و املبــادل العامــة
لإلحراءات اجلنائيةو مرحع ساب و .177
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ي تفت ش غ ا المتَم ن من قبـل قاضـي التالقيـ نصـت عليـ املـاديف  72هحـراءات ليـيب علـى دهنـى "
لقاضي التالقي دن يفتش املتام و ول دن يفتش غري املتام هذا اتضح من دمارات قوية دن خيفي دشياء تفيد
()1
ه كشف احلقيقة و ويراعى ه التفتيش حكم لفقريف الثانية من املاديف 92

وللن ابيية العاميية تفت ي ش مسيياكن غ ييا المتَم ي ن هذا ت ـوافرت ق ـرائن ودم ـرات تفيــد حيازت ـ ألشــياء
ت ــاعد علــى الوهــول للالقيقــة و وفق ـاً للصــالحية ال ـ منالتاــا هياهــا املــاديف األو مــن قــانون رقــم  9ل ــنة
 5109بشأن تعديل بعر نصو اإلحـرا ءات اجلنائيـةو هذ تباشـر النيابـة العامـة هـالحيات قاضـي التالقيـ
لتفتيش غري متامن ال نصت علياا املـاديف  72هحـراءات ليـيبو الـ تـنص علـى " تفتـيش املنـازل عمـل مـن
دعمال التالقي و وإ جيوز اإلتجاء هلي هإ ه حتقي مفتوح وبناء علـى ملمـة موحاـة هىل شـاص مقـيم ه
املنــزل امل ـراد تفتيش ـ و بارتكــاب حنايــة دو حنالــة دو باشـرتاك ه ارتكاســا دو وحــدت ق ـرائن علــى دن ـ حــائز
ألشياء تتعل باجلرمية.
وللمالق دن يفتش دي مكان ويضب في األوراق واألسلالة واآلإت وكل ما متمـل اسـتعمل ه
ارتكاب اجلرمية و دو نت عناا و دو وقعت علي وكل ما يفيد ه كشف احلقيقة " .
وقد وردت عباريف املشرع " دي مكان " عامة دون حتديـد و ومـىت كانـت عبـاريف املشـرع مطلقـة حـرت
على هطالقاا و األمر اللي مملنا على اعتبارها ت توعب مجيع اإماكن العامة دو اخلاهة .
دن هــلا التال ــرر ال ــلي منال ـ املش ــرع للنياب ــة العام ــة ه تفت ــيش غ ــري املتام ــن وتفت ــيش من ــازل غ ــري
املتامن دون هذن من قاضي اجلزئي و يعطى فاعلية ل رعة اختاذ اإحراءات القانونية ضد املتامن و هإ دن
ميثل انتقاهاً من حرمة احلرية الشاصية و وحرمة امل كن املقرريف ألشاا من املفرتت دهنم مازالوا بعيدين
عن دائريف اإملام و وه هلا خمالفة هرمة ديضا ملا تقضي ب بعر النصو الدستورية ه هلا اجملال(. )2
ونعتقد دن املشرع يكن موفقاً ه منح النيابة العامة هلب ال لطات دون هخضاعاا
لرقابة القضاء .
وعند املقارنة مع التشريعات اإخرى كالتشريع التون ي و فلم يشري هىل م ألة تفتيش

 -1ـ هذا كــان املــتام انثــى وحــب دن يكــون التفتــيش مبعرفــة دنثــى ينــدهلا لــللك مــأمور الضــب القضــائي طبقـاً للمــاديف  11هحـراءات
حنائية.
 -2املاديف  32من اإعالن الدستوري ال تنص" حليايف املواطنن اخلاهة حرمة ممياـا القـانون و وإ جيـوز للدولـة التج ـس علياـا
هإ حبكم قضائي وفقا ألحكام القانون " .
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اإمــاكن ه قــانون مكافالــة اإره ـاب و وامنــا يرحــع للقواعــد العامــة ه قــانون اإح ـراءات اجلنائيــة
املتعلقة بالتفتيش والـ قيـدها املشـرع التون ـي بالعديـد مـن القيـود دمهاـا وحـود شـاهد دو حم ِـام وكاتـب وقـت
هحراء التفتيش .
ِ ي ـ الشَادة والحب

االحت اطي :

سنعرت الشااديف ()0و مث احلبس اإحتياطي ()5

أ ي الشَادة :

دعطى املشرع الليـيب ه املـاديف  33هحـراءات حنائيـة لقاضـي التالقيـ هـالحية معاقبـة الشـاهد هذا
مضر رغم هعالن هعالنـاً هـاليالاً بغرامـة إ جتـاوز عشـريف دنـانري و وجيـوز لقاضـي التالقيـ طبقـاً للمـاديف 01
هحراءات حنائية احلكم على الشاهد باحلبس مديف إ تزيد عن ستة دشار دو بالغرامة ال ترتاوح بن العشريف
اجلنياات واخلم ن حنيااً ه حالة امتناع عن حلف اليمن دو عن اإلدإء ببيانات الشاصية دو عن دداء
الشااديف  .وما يامنا من دمر احلكم على الشاود بتلك العقوبات دثناء التالقي و دن املشـرع ـ ميـنح هـلا
احلـ للنيابــة العامــة هذا كانــت هــي القائمــة بــالتالقي ه اجلـرائم العاديــة و وكــل مــا هلــا حيــال هــلا األمــر دن
تطلب ذلك من القاضي اجلزئـي الـلي مكـم علـى الشـاهد بتلـك العقوبـات ه األحـوال املشـار هلياـا دعـالب
طبقاً للماديف  5 / 020هحراءات حنائية .
ويعد هلا تطبيقاً ملبدد قضائية العقوبة اللي يعين دن يكون احلكم بالعقوبة املقرريف قانوناً حكراً علـى
القضاء وحدب و دون دن تزامح ه ذلك دية سلطة  .وإ يقدح ه ذلك دن جييز املشرع لقاضي التالقي دو
غرفة اإملام احلكم على الشاود ه مثل تلك األحوال أل ألهنما وهن باشرا التالقي ه بعر اجلرائمو هإ دن
ذلك إ ينزع عناما هفتاما األساسية و كوهنما دحدا قضايف احملكمـة اإبتدائيـة دو دحـدا م تشـاري حمكمـة
اإست ناف.
غري دن املشرع خرج عن هلب القاعديف و ودعطـى للنيابـة العامـة سـلطة احلكـم علـى الشـاهد ه مثـل
هلب األحـوال بالعقوبـات احملـدديف قانونـاًو ه حالـة اسـتدعائ للشـااديف ه دعـوى حنائيـة مرفوعـة عـن ارتكابـ
حرمية هرهابية و وذلك مبوحب نص املاديف  027مكرر (د) هحـراءات ليـيب و املعدلـة باملـاديف األو مـن القـانون
رقم  9ل نة 5109م .
والواقع دن هلا األمر إ ميكن دن يكون حمل قبول هطالقاًأل لتعارض الصار مع ضمانات احملاكمـة
العادلة ال تعترب مبدد قضائية العقوبة هحدى ركائزها و فاو غري تعبـرياً حوهريـاً مـن طبيعـة النيابـة العامـة ()1و
 -1مصطفي هبراهيم العريب و ال لطات اإستثنائية املمنوحة للنيابة العامة و مرحع ساب ذكرب و
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ال هي ه األساس سلطة حتقي واملام ولي ت سلطة حكمو األمر الـلي يـدعو هىل املشـرع هىل هلغـاء هـلا
التالول وقصر معاقبة الشاهد على ال لطة القضائية.
هلا وقد نهمـت دغلـب التشـريعات الشـااديف تقـديراً ألمهيـة و ومـا يرتتـب علياـا مـن آثـار ه هثبـات
الواقعة ون بتاا للفاعل .
واللي ي اخل على قانون مكافالة اإلرهاب اللييب ل نة  5109و وقانون اإلحـراءات اجلنائيـة دنـ
ي ــنهم دي محاي ــة للش ــاهد و حبي ــث يوض ــع لـ ـ دحك ــام م ــن ش ــأهنا دن ت ــاهم ه التش ــجيع عل ــى اإلدإء
باملعلومــات حــول اجلرميــة اإلرهابيــة دون دن يكــون لــدى الشــاهد ددىن خــوف مــن مرتكــب اجلرميــة و دو مــن
حاة دخرى و وهل ا يشكل قصـورا تشـريعيا كـان دوىل مـن املشـرع الليـيب تفاديـ خاهـة ه ظـل تشـريع يـنهم
دحكام اجلرمية اإلرهابية بشكل تفصيلي .
بعكس بعر القوانن ال وفرت محاية للشاود كقانون مكافالة اإلرهاب وغ ل األموال التون ي
5102مو الــلي يــوفر محايــة للشــاود فق ـ و بــل وفــر محايــة جلميــع مــن شــار ه البالــث والكشــف عــن
احلقيقية الفصل  71من هلا القانون ( )1و وجتدر اإشاريف هنا هىل نهرية حديثة ن بياً ينادي سا دغلب فقااء
الق ــانون وي ــروا دن ـ جي ــب دن تتض ــمناا التش ـريعات  -فاألخ ــل س ــلب النهري ــة متليا ــا خط ــوريف اجلرمي ــة اإلرهابي ــة
وخطوريف اجلنايفو وهلب النهرية هي نهرية الشاهد اجملاول ( )2و اللي يدىل بشاادت دمام سلطة التالقي دون
 -1ينص الفصل ( )73من قانون مكافالة اإرهاب التون ي دن " تتال التدابري الكفيلة حبماية كل من دَوَك َل هلم القانون مامة
معاينـة اجلـرائم اإلرهابيــة املنصــو علياـا ســلا القــانون .وزحرهــا مـن قضــايف ومــأموري ضــابطة عدليـة ومــأموري الضــابطة العدليــة
الع ــكرية ودع ـوان ديوان ـ واع ـوان ســلطة عموميــة وتشــمل تــدابري ديضــا م ــاعدي القضــاء واملاــرب واملتضــرر والشــاود وكــل مــن
تكفل بأي وح من األوح بواحب هشعار ال لطات ذات النهر باجلرمية . "..
 -2مــن دهــم دســانيد هــلب النهريــة هــي ـ د ـ خطــوريف اجلرميــة اإلرهابيــة وكــلا خطــوريف القــائمن ســا والــلين خيططــون هلــا ولتنفيــلها و
خاهـة هذا كـان الفاعــل – وه الغالـب – مجاعــة هرهابيـة دو منهمــة هرهابيـة و فـال خيفــى علـى دحــد مـدى تـراب هـلب اجلماعــة
وقدرملا على تصفية دي شاص ماول الكشف عن هويتاا دو يدىل مبعلومات تتعل باجلنايف .
ب ـ م للمالكمة وفقـاً لقواعـد اإلحـراءات اجلنائيـة دن تقـرر تـالويف شـااديف الشـاهد الـ ددىل سـا ه التالقيـ هذا تعـلر حضـورب
ألي سبب من األسباب وغياب الشـاهد ه اجلرميـة اإلرهابيـة لـ مـا يـربرب حبيـث يكفـى دن تتلـى الشـااديف وتكـون معلومـة لـدى
حاة التالقي .
ج ـ ميكــن اإســتناد هىل مبــدد سـرية التالقيقــات لتربيــر هــلب النهريــة حبيــث دنـ هذا كــان مــن األهــح لإلحـراء القيــام بـ ه حضــور
دطراف الدعوى من نيابة وخصوم هإ دنـ يوحـد اسـتثناء ه دغلـب التشـريعات يبـيح اختـاذ دي هحـراء مـن هحـراءات التالقيـ ه
غياسم مىت ردت حاة التالقي دن ذلك ضروري إلظاار احلقيقة ه غياسم مىت ردت حاـة التالقيـ دن ذلـك ضـروري إلظاـار
احلقيقة و كمـا هحـازت ذلـك ه حالـة اإسـتعجال .وإ امهيـة بعـد ذلـكو ذكـر األسـم احلقيقـي للشـاهد مـىت كـان معلومـاً لـدى
حاة التالقي وكان اخلصوم اإطالع على الشااديف كجزء من اوراق التالقي ال جيوز للاصوم ه الدعوى اإطالع علياـا.

خ وصووووووووووووووووووووووووية التح يووووووووووووووووووووووووق

جوووووووووووووووووووووووورائ اير ووووووووووووووووووووووووا

302

دن يشار هىل امس احلقيقي دو بيان حمل هقامت  .فيمكن استعمال اسم م تعار ويكون امسـ احلقيقـي معلومـا
لدى حاة التالقي .
وه مجيع األحوال م جلاة التالقي تقدير شـااديف الشـاهد وهلـا دن جتزئاـا حبيـث تأخـل مـا تطمـ ن
هلي وتطرح ما عدا  .هذ يكفي ه الشااديف دن تكون منصبة على واقعة تفيد ه كشف عن احلقيقة وإ يلزم
بعد ذلك دن تكون منصبة على اجلرمية و دو ماديات اجلرمية اإلرهابية ال جيري التالقي بشأهنا .
وسلا الشكل نلفت نهر املشرع اللييب هىل ضروريف التدخل ال ريع لتعديل نصوه
بتوفري احلماية للشاهد وضالايا اجلرمية ه حرائم اإلرهاب ال ندر مدى خطورملا ه غياب هلب
احلماية ( )1و ال بدوهنا تشكل هاح اً من الرعب واخلوف ه نفس دي شاهد ل معلومـات يريـد دن يـدىل
سا .

=

للمزيد دنهر  :حليمة مصطفى ابو زيد و املواحاة التشـريعية لإلرهـاب ه القـانون الـدو اجلنـائي وقـوانن املغـرب العـريب رسـالة
ماح تري و حامعة طرابلسو طرابلس و(غري منشوريف )و 2333م و  324ـ.321
 1ـ حتتم اخلطوريف ال تتميز سا حرائم اإلرهاب اختاذ مجلة من القواعد واإلحراءات اإستثنائية تتوفر محاية للشاهد بل جلميع من
شار ه البالث و الكشف عن حقيقتاا أل فمن بن هلب اإلحراءات ميكن لوكيل النيابة ه حاإت اخلطر امللم وهن اقتضت
الضــروريف ذلــك هحـراء دعمــال البالــث والتالقي ـ بغــري مكــان التالقي ـ املعتــاد مــع اختــاذ التــدابري الالزمــة لضــمان ح ـ املــتام ه
الدفاع عن نف و وبالتا ميكن حصر قواعد لتوفري هـلب احلمايـة وهـي  :القاعـديف األوىل  :نقـل مكـان التالقيـ والبالـث مـع
اختاذ اإحراءات ال تكفل ضمان املتام و القاعديف الثانيـة  :ميكـن تغـري وسـيلة ال ـماع املتداخلـة و حيـث ميكـن لوكيـل النيابـة
دو القاضي دن يقرر استنطاق املتام وتلقي تصرمات من يـًَريَان فائديف ه مساع باستعمال وسـائل اإتصـال ال ـمعية والبصـرية
املالئمة دون ضروريف حلضور املعـين شاصـياً و وتتاـل حين ـل التـدابري الكفيلـة بعـدم الكشـف عـن اإشـاا الواقـع مسـاعام .
فمـن املمكـن اســتعمال شـبكات اإتصـال احلديثــة ومـا سـا مــن تطبيقـات لألهنـاء الغايــة و القاعـديف الثالثـة :مــن يـرى اللجــوء هىل
سـرية اجلل ــات دون تغــري مكــان انعقادهــا وهــو جتيــزب اإحـراءات العامــة ففــي احلــاإت اإســتثنائية وعنــد وحــود خطــر حقيقــي
ميكن للجاة القضائية املتعاديف ان تقرر من تلقاء نف اا دو بطلب النيابة دو بناء على من لـ مصـلالة بـللك هحـراء اجلل ـات
ضــر ه هــلب احلالــة نشــر عــن املرافعــات او الق ـرارات ال ـ مــن شــأهنا النيــل مــن احليــايف اخلاهــة للضــالايا دو
بصــوريف س ـرية  .ل
وم َ
مسعتام دون امل اس بالضمانات األخرى املقرريف بالنصو  .القاعديف الرابعة: :كللك جيوز هخفاء هويات اإطراف املتداخلة
دو عنــاوينام حي ــث ميك ــن لألشــاا املش ــار ال ــيام ســابقاً ه ه ــوريف دع ــوملم هىل اإدإء بتصــرماملم دم ــام النياب ــة او قاض ــي
التالقي دو غريب من اهلي ات القضائية أل وتضمن ه هلب احلالة هوياملم ومقراملم األهلية بدفرت سري مرقم وممضي يقـع فتالـ
هلـلا الغـرت لـدى النيابـة العامــة و وميكـن ه حـاإت اخلطـر امللــم وان اقتضـت الضـروريف ذلـك تضــمن مجيـع املعطيـات الـ مــن
شأهنا الكشف عن هوية املتضرر والشـاود وكـل مـا تكفـل بـأي وحـ مـن الوحـوب بواحـب اعـالن ال ـلطات ذات النهـر باجلرميـة
ه حماضر م تقلة حتفظ مبلف منفصل عن امللف اإهلي و وتضمن ه هلب احلالة هوية اإشاا املشار هلـيام وغريهـا مـن
البيانـات اإخـرى الـ مـن شـأهنا الكشـف عـنام و مبـا ه ذلــك مبضـاءملم بـدفرت سـري مـرقم وممضـي مـن النيابـة العامـة .للمزيــد
انهر و حممود هاحل العد و موسوعة اإلرهاب و مرحع ساب و . 411 – 417
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االحت اطي :

يعترب احلبس اإحتياطي من دخطر اإلحراءات اإحتياطية ال تتال ضد املتام ه مرحلة التالقي أل
لكون يشكل م اساً مباشراً حبريت و وخرقاً واضالاً ملبدد قرينة الرباءيف و واللي تقضي باعتبار كل متام برل
حىت تثبت هدانت حبكـم هنـائي( . )1وهـلا مـا دكـدب اإعـالن الدسـتوري الليـيب ه املـاديف  09الـ نـص هـراحة
على " دن املتام برل حىت تثبت هدانت ه حماكمة عادلة "(. )2
و يــنص املشــرع الليــيب علــى قواعــد خاهــة بــاحلبس اإحتيــاطي للمتامــن ه حـرائم اإلرهــاب و بــل
تطب بشأن القواعد العامة الوارديف ه قانون اإحراءات اجلنائية .
وبعد التعديل اللي خضعت ل املـاديف 027مكـرر (ب) ال ـابقة بالقـانون رقـم  9ل ـنة  5109حيـث
حــدد املشــرع للنيابــة العامــة مــديف احلــبس اإحتيــاطي للمــتام ه حرميــة هرهابيــة وهــى دســبوعان وإ جيــوز هلــا
متديدها هإ بعد هذن القاضي اجلزئي ملديف إ تزيد على مخ ة ودربعـن يومـاً  .وهـلا نصـت عليـ املـاديف األو
من القانون رقم  9ل نة  5109م ه شأن تعديل بعر احكام قانون اإلحراءات اجلنائيـة الليـيب دنـ " تكـون
اسبوع من تاريخ ضبط وجيب
هحالة املتام هىل النيابة العامة ه اجلرائم املشار هلياا ه المدة ال ابقة خالل ل
على النيابة العامة دن ت تجوب خالل ثالثة ايام عند هحالت هلياا مث تأمر حبب احتياطاً دو اإفراج علي .
وإ يكــون دمــر النيابــة العامــة بــاحلبس نافــداً هإ ملــديف اســبوعن و فــإذا رؤي مــد احلــبس وحــب عــرت
األوراق على القاضي املاتص ليصدر دمرا بعد مساع دقـوال املـتام بـاألفراج عنـ دو ميـدد حب ـ ملـدد متعاقبـة
إ تزيد كل مناا على مخ ة ودربعن يوماً هىل دن ينتاي التالقي " .
وسلا التعديل دح ن املشرع اللييب بإعطائ اإختصا للقاضي اجلزئي باعتبار دن القاضي اجلزئي
متواحـد باحملكمـة بشـكل يـومي و وهـلا ي ـال هحـراء التمديـد بالن ـبة للنيابـة العامـة و بعكـس الـنص امللغـي
027مكررا ب هحراءات لييب اللي اشرتط دن يكون التمديد باحملكمة اجلنايات هذا كانت منعقديف و دو دحد
دوائــر حمكمــة اإســت ناف املاتصــة و ومــن املعلــوم دن حمكمــة اجلنايــات ه العــاديف إ تعقــد هإ حل ــة واحــديف
دسبوعياً وبالتا يكون النص املعدل موفقا ه منح اإختصا للقاضي اجلزئي
ومــن املالحهــة دن املشــرع الليــيب يضــع ســقف ملــديف احلــبس اإحتيــاطي الــلي يعــد ضــمانة مــن
ضمانات التالقي للمتام.

 -1حممــد دب ـراهيم زيــد و نهــم العدالــة اجلنائيــة ه الــدول العربيــة " املراحــل ال ــابقة علــى احملاكمــة " و الريــات و دكادمييــة نــايف
العربية للعلوم األمنية و الريات و ال عودية الطبعة األول و 3422هـ و 2333و . 331
 -2اإعالن الدستور اللييب الصادر ه  2332 31/ 31م .
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األمر مفتوحاً للقاضي اجلزئي بأن يقوم بالتمديد هىل دن ينتاي التالقي و وهلا م لك غري
بل تر َ
حممود مـن املشـرع وخاهـة فيمـا يتعلـ جبـرائم اإلرهـاب و وكـان مـن األن ـب وضـع حـد دقصـى إنتاـاء مـديف
احلبس اإحتياطي و وخاهة دن احلبس اإحتياطي إ يعد عقوبة بل هو هحراء من هحراءات التالقي اللي
جيب دن يكون حمدد حبد دقصىو واللي نرى دن يكون احلد األقصى للالبس اإحتياطي ستة دشـارو وهـي
مــديف مناســبة إســتيفاء التالقي ـ والتصــرف ه األوراقو وه نفــس الوقــت تلــزم النيابــة العامــة ســرعة اســتيفاء
التالقي وعدم تر املتام ملديف غري حمدديف ه احلبس اإحتياطي .
خالصيية القييول دن ـ ومــن خــالل اطالعنــا علــى تنهــيم املشــرع الليــيب إلح ـراءات التالقي ـ ه ح ـرائم

اإرهــاب نالحــظ دن املشــرع يفــرد نصوهـاً خاهــة جلميــع هــلب اإلحـراءات و بــل تركاــا للقواعــد العامــة أل
وبالتــا ســتطب النيابــة العامــة مــا نصــت علي ـ القواعــد العامــة ه قــانون اإلح ـراءات اجلنائيــة مــن هح ـراءات
التالقي ه مواحاة هلب اجلرائم مما يدعو هىل عرت املالحهات اآلتية :
أوال  :دن م ــا نصـ ـت عليـ ـ امل ــاديف  027مك ــرراً (د) و( ب) واملعدل ــة بالق ــانون رق ــم  9ل ــنة  5109م

هحراءات حنائية و وال دعطت للنيابة العامة سلطات قاضي التالقي بالن بة للتالقي ه اجلرائم ال نص
علياا الباب األول من الكتاب الثاين من قانون العقوبات و إ تشمل كل اجلرائم اإلرهابية ال نص علياا
قــانون مكافالــة اإلرهــاب وإ تغطــي قانوني ـاً كافــة اإعمــال اإلرهابيــة ال ـ يقــوم علياــا الــركن املــادي للجرميــة
اإلرهابيــة و فــالبعر مــن هــلب اجل ـرائم تتضــمن م اس ـاً بإحــدى م س ــات الدولــة و والــبعر األخــر ح ـرائم
ذات طبيعــة سياســية و والــبعر األخــر ايضـاً حـرائم الـ تتضــمن م اسـاً جباــة هداريــة و اقتصــادية و وبعــر
مناا حرائم هرهابيـة و فعنـد تعمـم الـنص علـى كافـة اجلـرائم اإلرهابيـة وهـو ختويـل النيابـة العامـة سـلطة قاضـي
التالقي ه التالقي ه حرائم اإلرهاب امل تمديف من هلا النص و يعترب خطأ حوهرياً خيالف مبدد الشرعيةو
ويرتتــب علياــا بطــالن كافــة اإلح ـراءات املتاــليف مــن ســلطة غــري هــاحبة اإختصــا  .األمــر الــلي يــدعو
ت ــدخل املش ــرع اللي ــيب وهع ــاديف تنه ــيم ه ــالحيات واختصاه ــات النياب ــة العام ــة ه ه ــلب ق ــانون مكافال ــة
اإرهاب ل نة . 5109
ثان ا ـ على افرتات دن حمتوى املاديف ال ابقة يغطـي قانونيـاً كافـة اإعمـال اإرهابيـة و فـإن ال ـلطات

اإستثنائية املمنوحة للنيابة العامة سـلطات واسـعة ه جمـال حتقيـ اجلـرائم اإلرهابيـة حيـث غـاىل املشـرع كثـرياً
ه التوسع ه هلب ال لطات هىل الدرحة الـ غـري فياـا مـن طبيعـة النيابـة العامـة وهـريها سـلطة حكـم بـدإً
ـالف جلملــة مــن املبــادل القانونيــة الراســاة ه هــلا اجملــال و كمبــدد
مــن ســلطة حتقي ـ واملــام و الــلي يعــد خمـ ً
الفصل بن ال لطات ومبدد قضائية العقوبة.

خ وصووووووووووووووووووووووووية التح يووووووووووووووووووووووووق

جوووووووووووووووووووووووورائ اير ووووووووووووووووووووووووا

304

كمــا ترتــب علــى التوســع ه ال ــلطات ههــدار للكثــري مــن ضــمانات احملاكمــة العادلــة الراســاة ه
الض ــمري اإلن ــاين و والـ ـ دك ــد عليا ــا اإلع ــالن الدس ــتوري و األم ــر ال ــلي س ــيكون عرضـ ـ للالك ــم بع ــدم
الدس تورية ه حالة الطعن علياا دمام الدائريف الدستورية باحملكمة العليا .
ثان اً  :السلطات االستثنائ ة للن ابة العامة المتعلقة بأمور متصلة بالتحق ق االبتدائي

سنتناول ال لطات اإستثنائية للنيابة العامة املتعلقة باحل ابات ه البنو (د) أل مث عدم تقييد النيابة
العامة بقيد الطلب (ب).
أ ي ي ي للس ييلطات االس ييتثنائ ة للن اب يية العام يية المتعلق يية بالحس ييابات ف ييي البن ييوا اخت ييااق س يياية

الحسابات :

تــنص املــاديف  39مــن قــانون رقــم  0ل ــنة  )1( 5112بشــأن املصــارف دنـ " علــى املصــارف اإحتفــاظ
ب ـ ـرية ح ــابات زبائنا ــا ودره ــدملا وكاف ــة عملي ــاملم املص ــرفية و وإ جيـ ـوز دن ت ــمح ب ــاإطالع عليا ــا دو
الكشف دو دعطاء بيانات عناا للغري و هإ بإذن كتايب من هاحب احل اب دو من حاة قضائية خمتصة ".
يفاــم مــن هــلا الــنص دن املشــرع مســح بــاطالع علــى ح ــابات ه حــالتن وهــي امــا مــن هــاحب
احل ــاب دو حاــة قضــائية كالنيابــة العامــة دو قاضــي التالقي ـ  .وهنــا يكــون املشــرع موف ـ عنــدما مســح ســلا
اإلحراء و بشكل غري خمالف للقانون او الدستور .
هإ دن املاديف  5/7من القانون رقم  5ل نة  5112بشأن مكافالة غ ل األموال ()2نصت على دن "
ل ـرئيس النيابــة املاتصــة دن يــأمر بــالتالفظ علــى احل ــابات و دو األم ـوال و دو الوســائ املشــتب ه عالقتاــا
جبرمية غ ل األموال على دإ تزيد مديف احلجز التالفهي مبوحب هلب الفقريف ثالثة دشار "
مبوحب هلا النص جيوز لرئيس للنيابة العامة دن األمر بالتالفظ على احل ابات البنكية دون احلاحة
هىل طلـ ــب مـ ــن حمـ ــافظ مصـ ــرف ليبيـ ــا املركـ ــزي  .وه حالـ ــة هحالـ ــة الـ ــدعوى هىل احملكمـ ــة املاتصـ ــة و فـ ــإن
اإختصا باختاذ هلا اإحراء ينتقل هلياا و وبالتا هلا دن تأمر ب و دو دن حتجم عن و حب ب ما يرتاءى
كول هلا .
هلا من دوراق الدعوى ومالب املا ومدى دمهية األمر باختاذ هلا اإلحراء من عدم و فاألمر كل مو ٌ
وذلك تطبيقاً لنص املاديف  /7ثالثاً من قانون غ ل األموال (.)3
 -1مـدونة التشريعات وع 4و س  1و . 331
 -2مدونة التشريعات ع  4و س  1و . 311
 -3تـنص املــاديف  /7ثالثـاً مـن قــانون غ ــل اإمـوال دن " للمالكمــة الـ لحتــال هلياـا الــدعوى اجلنائيــة عـن اجلرميــة الواقعــة ه نطــاق
اختصاهاا دن تأمر باحلجز التالفـهي على احل ابات دو األموال دو الوسائ امل ْشتَبَ ه عالقتاا جبرميـة غ ـل األمـوال و علـى
ل
دإ تزيد مديف احلجز التالفهي و مبوحب هلب الفقريف و على ثالثة دشار.
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هإ دن املأخل على هلا النص دن املشرع دغفل الضمانات املقرريف لألفراد بشأن سرية احل ابات ال
يلزم دن إ يكون اخرتاقاا هإ بـإذن مـن القاضـي اجلزئـي ولـيس بقـرار مـن النيابـة العامـة الـ قـد تتـأثر بكوهنـا
سلطة املام ه اختاذ هـلا القـرار أل دون املوازنـة بـن تربيـرات اخـرتاق ال ـرية ومـربرات عـدم حـواز ذلـك  .وهذ
قيــل دن ســرعة ال ــيطريف علــى دعمــال العمــل اإلرهــايب ونشــاط اجلماعــات اإلرهابيــة هــي ال ـ تــربر مثــل هــلا
اإلحراء الشاذ و وهن الضرورات تبيح احملهورات و نقول هن اإلذن من القاضي اجلزئي ميكن دن يوه بالغرت
ذاتـ و هذ دن األ ذن جيــب ان يصــدر علــى وحـ ال ــرعة مــىت تـوافرت ادلــة كافيــة تثبــت وحــود حرميــة متويــل او
غ ل اإموال .
وعلى كل حال و نأمل تعديل هلا النص 5/7مـن القـانون رقـم  0ل ـنة  5112بشـأن غ ـل األمـوال
دو على األقل قصر اإختصا بإهدار دمـر الـتالفظ علـى احل ـابات البنكيـة مـن النائـب العـام دو احملـامن
العــامن و حــىت ت ـوازن بــن فاعليــة اإلح ـراءات والضــمانات الواحــب توافرهــا قبــل امل ــاس ب ـرية احل ــابات
واملعامالت املصرفية .
ولضــمان س ـرية دعم ــال التالــري والفالــصو ح ــىت تنــت مثاره ــا ه التأكيــد مــن وح ــود حرميــة غ ــل
األم ـوال دو متويــل اإرهــاب ومجــع املعلومــات واألدلــة بشــأهنا و فقــد حــرم املشــرع الليــيب هفشــاء دس ـرار تلــك
املعلومات اللي تعترب معامالت قيد املراحعة دو حمل التالري و وعاقب على ذلك ه املاديف  5 / 2من قانون
غ يل اإموال اللييب باحلبس وبالغرامة ال إ تزيد على عشريف آإف دينار وإ تقل عن اخلم م ة دينار دو
بإحدامها .
ِ ي عدم تق د الن ابة العامة بق د الطلب :

اإهل العام دن النيابة العامة هي املاتصة بتالريك الـدعوى اجلنائيـة و وهلـا ه ذلـك لسـلطة تقديريـة
مبقتضـاها متلــك حتريــك دو عـدم حتريــك الــدعوى اجلنائيـة طبقـاً ملــا تـراب غــري دن هــلب ال ٌ ـلطة التقديريــة للنيابــة
العامة مقيديف ه دحوال معينـة بقيـود إ ت ـتطيع ه حالـة عـدم وحودهـا حتريـك الـدعوى اجلنائيـة الناشـ ة عـن
حرائم معينة وهلب القيود هي  :شكوى اجملى علي و دو احلصول على دذن من حاة خاهة ( )1دو الطلب .
 -1ولقد حتدثت حمكمة النقر املصرية عن هلب القيود بقوهلا " دوضح الشـارع مبـا دوردب ه املـلكريف اإيضـاحية ملشـروع احلكومـة
عن قانون اإحراءات اجلنائية عن قصدب من تقييد ح النيابة ه رفع الدعوى اجلنائية على هور ثالرب و الشكوى وقصد سا
محاية هاحل اجملين علي الشاصي  .والطلب وهو يصـدر مـن هي ـة عامـة بقصـد محايتاـا سـواء بصـفتاا جمنيـاً علياـا دو بصـفتاا
دمينة على مصاحل الدولة و واإذن وقد اريد ب شاص معن ينت ب هىل دحدى اهلي ات ال قد يكون ه رفع الـدوى م ـاس
مبــا هلــا مــن اســتقالل " نقــر 3161/33/21م دحكــام الــنقر س  36ق 343و  741و مشــار اليـ ه مرحــع د .حممــود هــاحل
العد و موسوعة القانون اجلنائي لإلرهاب و مرحع ساب ذكرب و . 243
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وعلة تعلي حرية النيابة العامة ه حتريك الدعوى اجلنائية علـى قيـد الطلـب ( )1ترحـع هىل دن املشـرع
ردى دن مالءمة حتريك الدعوى اجلنائية ستالق الصاحل العام بشـكل افضـل و لـو اسـتندت هىل حاـة هداريـة
دو سياسية تكون – حبكم اتصال اجلرمية بقوانن ختتص هلب اجلاة بال ار على تنفيلها – دحدر اجلاـات
(. )2
لتقدير مدى مالءمة حتريك الدعوى اجلنائية من عدماا على مصاحل الدولة بأسرها
وعلي تنص املاديف  2هحراءات لييب على دن " إ جيوز دن ترفع الـدعوى اجلنائيـة هإ بنـاء علـى طلـب
كتايب من وزير العدل ه اجلرائم املشار هلياا ه الفقريف األخرييف مـن املـاديف  559مـن قـانون العقوبـات وكـللك
ه األحوال األخرى ال ينص علياا القانون " .
واملاديف  559قانون عقوبات لييب و تنص دن " إ جتوز هقامة الدعوى بشأن اجلـرائم املنصـو علياـا
ه املواد 067و  062و  072و  077و  072و  021و  020و  032و  512هإ بإذن من وزير العدل .
دم ــا فيم ــا يتعل ـ ب ــاجلرائم املنص ــو عليا ــا ه امل ــادتن  503و  551وامل ــاديف  550بالن ــبة للم ــادتن
امللكورتن و وكللك اجلرائم املنصـو علياـا ه املـاديف  555فـال تقـام الـدعوى هإ بنـاء علـى طلـب مـن وزيـر
العدل ".
هلب القيود تعد معرقلة ل لطة التالقي ه مباشرملا للدعوى اجلنائية وخاهة هذا قلنـا هن هـلب املـواد
حمل تطبي على حرائم اإلرهاب و هإ دنـ بـالرحوع هىل قاعـديف اخلـا يقيـد العـام و فـإن قـانون حمـل التطبيـ
هو قانون مكافالة اإلرهاب و واللي يضع قيود على سلطات النيابة العامة هإ دن جيب الرحوع للقواعد
العامة ه قانون العقوبات و ه حالة عدم وحود نص جترميي ه قانون مكافالة اإلرهاب الليـيب ووحـود هـلا
النص ه قانون العقوبات .
وه هلب احلالـة جتـد النيابـة نف ـاا مص ِ
ـطدم بقيـود تقيـد سـلطاملا ه مباشـريف الـدعوى اجلنائيـة طبقـا
ل
حملتوى نص املاديف / 559عقوبات لييب .
ومن هنا درى دن خطوريف اجلرائم اإلرهابية هي ال فرضت هلا اإستثناء و فالب اخلطوريف
فاقت – ه نهر املشرع – خطوريف اإفعال ال ترتب امل ولية ال ياسية طبقـا لـنص املـاديف ال ـابقة
فقد دح ن املشرع هنعاً برفع قيد الطلب عن اجلرائم اإلرهابية املتصلة جبرائم الطلـب املشـار الياـا ه قـانون
مكافالة اإرهاب .
 -1الطلب هو  :عباريف عن هحراء تل ِ
فص لح ب حاة حمدديف ه القانون عن رغبتاا ه حتريك الدعوى اجلنائية ورفعاا ه اجلـرائم الـ
اشرتط املشرع فياا ضروريف هلا اإلحراء .للمزيد دنهر ه ذلـك  :ـ انهـر د  .حممـود هـاحل العـد و اإرهـاب والعقـاب و مرحـع
316
ساب ذكرب و
 -2للمزيد راحع  :د  .حممود ريب ح ين و شرح قانون اإحراءات اجلنائية و مرحع ساب ذكرب و  314وما بعدها.
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الخاتمة
بعد دن تعرضنا لدراسة خصوهية احراءات التالقي ه حرائم اإرهاب ه التشريع
اجلنائي اللييب و تبن لنا دن املشرع ينهماا ه قانون خا و حيث مازالت هلب اإحكام موزعة
ه قانون اإحراءات اجلنائية وبعر التشريعات اإخرى  .ورغم هدور قانون مكافالة اإرهاب .هإ دنـ
ينهم اجلانب اإلحرائي بشكل دقي و حيث ركز القانون امللكور على اجلانب املوضوعي ملكافالة اإرهاب
دون اإهتمام باجلانب اإحرائي مما يدعوا هىل عرت النتائ والتوهيات اآلتية :
أوال  :نتائج الدراسة :

ميكن همجال نتائ الدراسة ه النقاط اآلتية :
 يتضــمن التشـريع الليــيب قواعــد خاهــة فيمــا يتعلـ بال ــلطة الـ تتــو التالقيـ ه حـرائم اإرهــابو
حيث تتوىل النيابة العامة مباشريف هحراءات التالقي واستجواب املتامن ه اجلرائم العادية واملتامن ه
حرائم اإلرهاب على حـد ال ـواء بـدون اشـرتاط درحـة معينـة لألعضـاء النيابـة العامـة املشـتغلن ه نيابـة
مكافالــة حـرائم اإرهــاب و كمــا دنـ تنشــأ ه ليبيــا ا يومنييا هييذا نيابــة متاصصــة للتالقيـ ه حـرائم

اإلرهاب .
ـال كثـرياً ه التوسـع
 منح املشرع النيابة العامـة سـلطات واسـعة ه جمـال التالقيـ ه اجلـرائم اإلرهابيـة و َغ َ
ه هلب ال لطات هىل درحة غري فياا طبيعة النيابة وهريها سـلطة حكـم بـدإً مـن سـلطة حتقيـ واملـام
فيما يتعل جبرائم اإرهاب املنصو علياا ه الباب األول من الكتاب الثاين من قانون العقوبات .
 خطــة املشــرع فيمــا يتعل ـ بــاحلبس اإحتيــاطي ت ــتال الثنــاء علياــا و عنمــا اعطــي التمديــد للقاضــي
اجلزئ ــي و يش ــرتط دن يك ــون التمدي ــد باحملكم ــة اجلناي ــات هذا كان ــت منعق ــديف دو دح ــد دوائ ــر حمكم ــة
اإست ناف املاتصة .
ثان ا  :التوص ات :
 هنيــب باملشــرع الليــيب تعــديل قــانون مكافالــة اإلرهــاب ل ــنة  5109واإهتمــام دكثــر باجلانــب اإلحرائــي
واللي ل دور فعال ه التصدي للجرمية و ودن مينح للنيابة سلطات تكـون غـري خمالفـة او متعديـ علـى
املبادل القانونية الراساة ه هلا اجملال .
 نأمــل مــن املشــرع اللي ـيب تعــديل املــاديف اإو مــن القــانون رقــم 9ل ــنة  5109و اش ـرتاط درحــة معينــة ه
وكــالء النيابــة املعينــن ه نيابــة مكافالــة اإرهــاب ممــا يــدعم اخلـربيف والدرايــة لديـ و وامل ــارعة ه هنشــاء
نيابة دو نيابات متاصصة ه مكافالة اإلرهاب ه ربوع ليبيا .
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 نأمــل مــن املشــرع احلــد مــن ســلطات النيابــة العامــة وعــدم التوســع هىل درحــة غــري فياــا طبيعــة النيابــة
وهريها سلطة حكم بدإً من حتقي واملـام و وذلـك عنـدما منالاـا سـطلة احلكـم علـى الشـاود بـبعر
العقوبات ال خيتص سا القضاء حصراً و وهلا يعـد خمالفـا مجلـة مـن املبـادل القانونيـة و كمبـدد الفصـل
بن ال لطات و ومبدد قضائية العقوبة.
 هنيب باملشرع اللييب تدخل حلماية للشاهد وكل من حبث ه كشف هلب اجلرائم و ضالايا هلب اجلرمية
و ال بدون هلب احلماية تشكل هاحس من الرعب واخلوف ه نفس دي شاهد ل معلومات يريد دن
يدىل سا .
 هلغـاء املشـرع لـنص املـاديف  0/7مـن القـانون رقــم ( )0ل ـنة  5112مـن قـانون غ ـل اإمـوال الـ منالــت
ح ـ اط ــالع العــاملن بالوح ــديف علــى س ـرية احل ــابات و وم ــنح هــلا احل ـ للنائــب الع ــام دو بندب ـ هىل
احملامن العامن هللا احل .

قائمة المراجع










دمــن مصــطفي حممــد و قــانون اإح ـراءات اجلنائيــة و التالقي ـ اإبتــدائي واحملاكمــة و دار املطبوعــات
اجلامعية و اإسكندرية و  5105م .
حات بكار و اهول اإحراءات اجلنائية و منشأيف املعارف و اإسكندرية و الطبعة اإوىل و . 5117
ح ن هادق املرهفاوي  -املرهفاوي ه دهول اإلحراءات اجلنائية و منشايف املعارف و اإسكندرية و
الطبعة األخرييف و 0325م.
ح ــن حممــد ربيـع و اإحـراءات اجلنائيــة ه التشـريع املصــري و دار الناضــة العربيــة و القــاهريف و الطبعــة
اإوىل و  5111م ـ 5110م
ح ى اجلندي و شرح قانون اإحراءات اجلزائية اليمين و دار املعارف و اإسكندرية و 0331م .
حليمــة مصــطفى ابــو زيــد و و املواحاــة التشـريعية اإرهــاب ه القــانون الــدو اجلنــائي وقـوانن املغــرب
العريب رسالة ماح تري و حامعة طرابلس وغري منشوريف و 5101م .
عبد املنعم الصرارعي و خصوهية اإلحراءات اجلنائية للطفل املنالرف ه التشريع اللييب "دراسة مقارنة
" رسالة دكتوراب و حامعة اإسكندرية و  5105م .
عوت حممد عوت و املبادل العامة ه اإحراءات اجلنائية و دار املطبوعات اجلامعية و اإسكندرية و
. 5112
فاروق الكيالين و حماضرات ه اهول احملاكمات اجلزئية اإردين واملقارن و عمـان و اجلامعـة اإردنيـة و
الطبعة األوىل و0320م .

خ وصووووووووووووووووووووووووية التح يووووووووووووووووووووووووق
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فــائزيف الباشــا و شــرح قــانون اإحـراءات اجلنائيــة الليــيب و دار الناضــة العربيــة و القــاهريف و الطبعــة األوىل
 5119و  5119م .
م ــأمون س ــالمة و اإلحـ ـراءات اجلنائي ــة ه التشـ ـريع اللي ــيب و حامع ــة بنغ ــازي و ليبي ــا و الطبع ــة األوىل و
0370مو . 223
حممد دبراهيم زيد و نهم العدالة اجلنائية ه الدول العربيـة " املراحـل ال ـابقة علـى احملاكمـة " ودكادمييـة
نايف العربية للعلوم األمنية و الريات و ال عودية و الطبعة األوىل و5110م .
حممــد زكــي دبــو عــامرو اإلح ـراءات اجلنائيــة ودار اجلامعــة اجلديــديف وس اإســكندرية و الطبعــة العاش ـريف
5101م .
حممـد علــي سـكيكر و حتقيـ الـدعوى اجلنائيــة واثباملــا ه ضـوء التشـريع و الفقـ القضــاء و دار الفكــر
اجلامعي اإسكندرية و 5117م .
حممود هاحل العد واإلرهاب والعقاب و دار الناضة العربية و القاهريف و الطبعة اإو و 0335م.
حمم ــود ه ــاحل الع ــد و موس ــوعة الق ــانون اجلن ــائي لإلره ــاب و دار الفك ــر اجل ــامعي و اإس ــكندرية و
الطبعة اإو و 5112م .
حممود ريب ح ين شرح قانون اإحراءات اجلنائية و دار الناضة العربيـة و القـاهريف و الطبعـة الثانيـة و
0322م .
حممــود حممــود مصــطفى و شــرح قــانون اإح ـراءات اجلنائيــة و دار الناضــة و القــاهريف و الطبعــة الثانيــة
عشرو 0322م .
مص ــطفي هبـ ـراهيم الع ــريب و ال ــلطات اإس ــتثنائية املمنوح ــة للنياب ــة العام ــة للتالقيـ ـ ه اجلـ ـرائم ض ــد
شاصية الدولةو حبث منشور و جملة البالورب القانونية و كلية القانون مصرات و ليبيا و والعدد الثاين و
5109م .
نـزار كرمــي و تنــامي الهــاهريف اإرهابيــة ه الــبالد التون ــية و جممــع اإطــرش للطباعــة و تــونس و الطبعــة
اإو  5107م .
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دور اللجنة الدولية في حماية حقوق الطفل
إعـــداد األستاذ :صاحل أمحد الفرجاني
أستاذ القانون العام
كلية القانون  -جامعة طرابلس
مقدمة
يعترب موضوع حقوق الطفل مثار اهتمـام البـاحثن واملفكـرين ورحـال القـانون منـل زمـن طويـل ومـن
دقدم القضـايا الـ شـغلت اهتمـام اجملتمـع الـدو فاـي مطروحـة بقـويف ه عاملنـا املعاهـر نتيجـة ملـا يتعـرت لـ
الطفل من انتااكات ( تعليب  -همهال – عنف  -حترش حن ي – فقر  -وغريها).
وينطل ـ هــلا اإهتمــام الــدو مــن دن الطفــل هــو دو الف ــات بالرعايــة واإهتمــامو مــن دحــل ذلــك
هدرت عديف قوانن ومواثي خاهة بالطفل سواء على امل توى الدو دو اإلقليمـي دو احمللـيو ومعهـم هـلب
القوانن واملواثي ت تمد دهوهلا وروحاا من الشـرعية الدوليـة حلقـوق اإلن ـان وقـد خصصـت األمـم املتالـديف
عامـاً للطفــل حتتفــل بـ رمسيـاً يعــرف بالعــام الــدو للطفــلو وقــد دقــرت اإتفاقيــة الدوليــة حلقــوق الطفــل ل ــنة
0323ف.
لق ــد ده ــبالت ا لبل ــدان النامي ــة عام ــة واجملتمع ــات العربي ــة خاه ــة م ــن اجملتمع ــات املت ــأثريف ب ــالهواهر
اإحتماعية العاملية وال يصاحباا تغريات احتماعية وسياسية وثقافيةو وحقوق الطفل ه هلب البلـدان متثـل
حزءاً مـن ن ـي معقـد مـن املشـكالت اإحتماعيـة احلـاديف واخلطـرييف فضـالً عـن املشـكالت األسـريةو وبالتـا
جيب حشد اإلمكانيات العربيـة وتكثيـف اجلاـود مـن قبـل احلكومـات وم س ـات اجملتمـع املـدين واملنهمـات
الدولية واإلقليمية حنو متكـن األطفـال مـن حقـوقام وتـوفري اإحتياحـات األساسـية للف ـات األكثـر احتياحـاً
وقاهة األطفال مبا يكفل هلم احلماية الكاملة.
قد ردى الباحث دراسة هلا املوضوع لكونـ حمـل اهتمـام اجملتمـع الـدو وكانـت هلـلب الدراسـة دافـع
وغاية من خالهلما حتدد دمهيتاا فضالً عن مناجاا املتبع وخطة حبثاا.
فالقــوق الطفــل مــن ددق املوضــوعات ه حقــوق اإلن ــان علــى وح ـ اخلصــو وامل ــائل العمليــة
واملشاكل النهرية ال تثريهـا متجـدديف كـل يـوم وإ تنتاـي فاـلب الدراسـة إ متثـل هإ لبنـة ه بنـاء كبـري ودعـويف
إستكمال من اآلخرينو وبالتا يرى الباحث دراسة آليات احرتام وتطبي هلب احلقوق ووضع احلد األدىن
من املعايري وقواعد ال ـلو الـ ينبغـي اإلتـزام سـا مـن قبـل األفـراد والشـعوب واحلكـام واهلي ـات الدوليـة عنـد
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معاجلــة شـ ون الطفــل وتتعــدد األســباب الـ تــدفع ه اختيــار هــلا املوضــوع فاــي جتمــع بــن عوامــل ومعــايري
ذاتيــة ومعــايري موضــوعية وللبالــث ه هــلا املوضــوع دمهيــة تكمــن ه دنـ يتطــرق ه احلمايــة القانونيــة حلقــوق
الطف ــل ألن احلماي ــة ق ــد تبق ــي جم ــرد ح ــرب عل ــى ورق هن يض ــمن تطبيقا ــا آلي ــات ت ــار عل ــى تنفي ــلها
واحرتاماــاو وبــالرغم مــن عشـرات اإلعالنــات واإتفاقيــات الدوليــة الـ هــدرت منــل اإلعــالن العــاملي حلقــوق
اإلن ــان وحــىت اآلن هإ دن ذلــك كل ـ مينــع مــن وقــوع اعتــداءات علــى حقــوق الطفــل وبالتــا اتضــح دن
هنا فارقاً كبرياً بن هقرار حقوق الطفل كما هي وبن تطبيقاا ه احليايف العمليـة ولعـل تبـاين مصـاحل الـدول
واختالفاا هو اللي ح د هلب الصعوبة وددى ه عدم تطبيقاا وازدواحية ه التعامل مع هلب احلقوق هلا
ما حعل املبادل فاقديف ملصداقيتاا فارغة من الضمانات األساسية ال تكفل تطبيقاا على الواقع املعاش.
وينبغي دن نضـع ه اإعتبـار دن األخطـار الـ تواحـ حقـوق الطفـل يـرتب بعضـاا بـالبعر اآلخـر
ومــن مثو إ ميكــن مواحاتاــا هإ بــاإلراديف املشــرتكة للمجتمــع الــدو واح ـرتام الق ـوانن الدوليــة والعمــل علــى
تطبيقاا بدرحات متكاف ة على م توى دول العا والبعد عن استادام املعايري املزدوحة ه هلا الشأن مـن
قبل امل س ات الدولية املاتمة حبقوق الطفل.
هن البالــث ه موضــوع دور اللجنــة الدوليــة ه محايــة حقــوق الطفــل يتطلــب هتبــاع املــنا الوهــفي
واملنا التالليلي التأهـيلي وذلـك بصـدد التعـرت للنصـو القانونيـة بالوهـف والتالليـل واملعاجلـة القانونيـة
حلقوق الطفل حمل الدراسة ومدى راح املشرع اللييب ه توفري احلماية الالزمة حلقوق الطفل
لقد حرى تق يم خطة البالث على النالو التا -:
المبحث األول  :مفاوم حقوق الطفل.

المطلب األول  :تعريف حقوق الطفل.

المطلب الثاني  :التطور التارخيي حلقوق الطفل.

المبحييث الثيياني :اللجنــة الدوليــة اخلاهــة بالرقابــة ه اتفاقيــة األمــم املتالــديف حلقــوق الطفــل (جلنــة
حقوق الطفل).

المطلب األول :تشكيل اللجنة وتطور عالقتاا باهلي ات األخرى.

المطلب الثاني :اختصاهات اللجنة ودورها ه احلماية الناحعة حلقوق الطفل.
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المبحث األول
مفهوم حقوق الطفل
يت ــع مفاــوم حقــوق الطفــل ليشــمل خمتلــف دن ـواع احلقــوق مــن حقــوق مشــرتكة للطفــل مــع غــريب
كـاحلقوق الطبيعيــة واحلقـوق اإحتماعيــة واحلقـوق اخلاهــة بالطفـل كــاحلقوق األسـرية واحلقــوق اجملتمعيــةو وإ
شــك ه دن اإهتمــام الــدو ردى دن الطفــل هــو دوىل الف ــات بالرعايــة واإهتمــام ومــن دحــل ذلــك هــدرت
عــديف مواثي ـ خاهــة بالطفــل س ـواء علــى امل ــتوى الــدو دو اإلقليمــي دو احمللــي فالقــوق الطفــل مــن ددق
املوض ــوعات ه حق ــوق اإلن ــان عل ــى وح ـ اخلص ــو ألن امل ــائل العملي ــة واملش ــاكل النهري ــة ال ـ يثريه ــا
متجــدديف كــل يــوم ويتغــري هــلا املفاــوم نتيجــة للتطــورات وامل ــتجدات ال ـ تشــادها خمتلــف ن ـواحي احلي ـايف
اإقتصادية واإحتماعية وال ياسية والثقافية.
وهكــلاو ت كــد هــلب املواثي ـ واإلعالنــات علــى دن األطفــال ه دي جمتمــع هــم حاضــرب وم ــتقبل
ودساس استمراريت وتقدم ومعقد آما ل و ومن مث جيب دن ينالوا ما متاحون من رعاية وعناية ومحاية(.)1
ف ـاإلعالن العــاملي حلقــوق اإلن ــان لعــام 0392مو والعاــدان الــدوليان لعــام 0366م .تعــد مــن دهــم
الوثــائ الدوليــة ال ـ متثــل األســاس الــلي اشــتقت من ـ خمتلــف األعمــال والوثــائ القانونيــة الدوليــة األخــرى
الصادريف عن األمم املتالديف(.)2
وعلى الرغم من دن اإلعالن العاملي حلقوق اإلن ان قد دشار هىل دمهية هيالء عناية خاهة باألمومة
والطفولةو هإ دن بعر الباحثن يرى دن اإلعالن قد حاء باهتاً وبدرحة إ تتناسب مع اإهتمام اللي كان
اجملتمــع ال ــدو ق ــد دوإب حلق ــوق الطف ــل عن ــدما دق ــرت عص ــبة األم ــم هع ــالن (حني ــف) حلق ــوق الطف ــل لع ــام
0359م(.)3

 -1ال ـلوييبو عبدال ــالمو حقــوق الطفــل ورعايت ـ و الــدار اجلماهرييــة للنشــر والتوزيــع واإلعــالن ســابقاًو مص ـرات و الطبعــة األوىلو
3112مو .31
 -2د .دبوالوفاو دمحدو احلماية الدولية حلقوق اإلن ان ه هطار منهمـة األمـم املتالـديف ووكاإملـا الدوليـة املتاصصـةو دار الناضـة
العربيةو القاهريفو الطبعة الثانيةو 2331مو .23
 -3د .دبو خواتو ماهر مجيل دمحـدو احلمايـة الدوليـة حلقـوق الطفـلو " رسـالة دكتـوراب"و حامعـة حلـوانو كليـة احلقـوقو 2334مو
27و (غري منشوريف).
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وبـالرغم مــن كــل هـلب املضــامن حلقــوق الطفــل مـن حيـث التعريــف سـلب احلقــوق وتطورهــا التــارخيي
ومضموهنا هإ د ن إبد من التأكيد على ضمانات تطبي حقوق الطفل القانونية والقضائية ألن هنـا فارقـاً
كبرياً بن هقرار حقوق الطفل كمبادل وبن تطبيقاا ه احليايف العملية وهلا ما يتم التطرق هلي -:

ا لب األول
ةعريف قوق ال فل
خيتل ــف تعري ــف حق ــوق الطف ــل ح ــب الفل ــفة دو الزاوي ــة الـ ـ ينه ــر منا ــا فان ــا العدي ــد م ــن
التعريفات حول هلا املوضوع هإ دن إبد من التعرت هىل التعريف اللغوي والتعريف اإهطالحي للطفل مث
تعريف حقوق الطفل.
الفاع األول

التعايف اللغوي للطفل
دكدت معاحم اللغـة علـى ورود عـديف تعـاريف للطفـل" :الطفـل" املولـود واجلمـع دطفـال ودن الطفـل
بالك ـر -:الصــغري مــن كــل شــيءو فالصــغري مــن النــاس دو دواب طفــل واهــل لفــظ الطفــل مــن الطفالــة دي
النعومة وكلمة طفل تطل على اللكر واألنثى ودن الطفولـة هـي الفـرتيف الـ تبـدد منـل املـيالد وحـىت بلـوغ سـن
الرشد(.)1
فالطفل هو الصغري اللي يبلغ سـن ال ادسـة عشـر ويعـد هـلا هنقاهـاً حلقـوق الطفـل هن الطفـل
هو مـن يبلـغ  02سـنة وه قـانون شـ ون القاهـرين سـن الرشـد  02سـنة كاملـة وهن امل ـ ولية اجلنائيـة وفقـاً
لقانون العقوبات تكون ببلوغ  02سنة هلا القانون إ يتماشـى مـع اإتفاقيـة بـل يقـوت التشـريعات الوطنيـة
فيال طبقة دخرى من األفراد من الناحية القانونية إ هـم باألطفـال وإ هـم بالراشـدين مـا بـن ( )06وقبـل
بلوغ ( )02وهل اجملتمع ليس ولياً هللب الف ة(.)2
وإعتبارات هن انية منع قانون العمل اللييب تشغيل الصغار اللين يبلغوا بعد مرحلة القـدريف علـى
العمل رعاية حلداثة سنام وحمافهة على هالتام(.)3
 -1سن الرشدو د .على تعويناتو " تربية الطفل ه ظل األسريف املضطربة واألسريف ال وية" جملة رسالة األسريفو تصدر عـن الـوزاريف
املتنلبة املكلفة باألسريفو وقضايا املرآيف -العدد ( )33ال نة 2336مو .24
 -2د .عـزيف كامــل املقاــورو احلــدرب األنثــى بــن التشـريعات الوطنيــة واملعــايري الدوليــةو جملــة اجلامعــة األمسريــةو ال ــنة الثانيــةو العــدد
الرابعو 2334فو .134
 -3د .عبد الغين عمر الروميرو عالقات العمل الفردية ه القانون اللييبو اجلزء األولو الطبعة الثانيةو 2333مو .214

ر اللجنووووووووووووووووووووة الد ليووووووووووووووووووووة

ايووووووووووووووووووووة ح ووووووووووووووووووووو الط ووووووووووووووووووووا

324

كمــا عملــت منهمــة العمــل الدوليــة بتنفيــلها ملكافالــة عمــل األطفــالو لكــي تنهــر في ـ اهلي ــات
املكونة ملنهمة العمل الدولية وجملس اإلداريفو ويقوم اإلطار على ثالرب دعامات تعزيز عمل الربنام الدو
للقضــاء علــى عمــل األطفــال ه جمــاإت الــدعويف والبالــث وال ياســة العامــة والتعــاون الفــين ودم ـ القضــاء
الفعلــي علــى عمــل األطفــال غــري منهمــة العمــل الدوليــة ه حتقي ـ العمــل الالئ ـ للجميــع واإح ـرتام العــاملي
جلميع املبادل واحلقوق األساسية ه العمل وهقامة شراكات دوث بن منهمة العمل الدولية وسائر األطراف
الفاعلة حتقيقاً للادف املشرت املتصل ه قيام عا خال من عمل األطفال(.)1
الفاع الثاني

التعايف االصطالحي للطفل
اختلــف الفالســفة والعلمــاء واملفكــرون ه تعريــف الطفــلو فاتفاقيــة حقــوق الطفــل حتــدد بشــكل
واضح وهريح مفاوم الطفل ورمبا تركت ذلك للتشريعات الوطنيـة ح ـب ظـروف كـل دولـة فالتشـريع الليـيب
حدد سن الرشد بإحدى وعشرين سنة ه املاديف ( )99من القانون املدين الليـيب وعـدل هـلب ال ـن ه قـانون
رقم ( )07ل نة 0335م بشأن تنهيم دحوال القاهرين هىل مثاين عشريف سنة ميالدية ح ب املاديف ( )53من و
فالطفل هو الصغري اللي يبلغ سن ال ادسة عشريف يشمل ذلك اجلنن ه بطـن دمـ ح ـب املـاديف األوىل
من قانون رقم ( )2ل نة  0337بشأن محاية الطفولةو فالطفل هو " كل هن ان من حلهة مـيالدب حيـاً وحـىت
بلوغـ الثامنــة عشـريف مــن العمــر"و حــاءت اتفاقيــة حقــوق الطفــل عــام 0323م بــأول تعريــف للطفــل ه وثيقــة
دولية ألن كل هن ان يتجاوز الثامنة عشريف ما يبلغ سن الرشد قبل ذلك مبوحب القـانون املنطبـ عليـ
وجيب توافر شرطن لكي ن مي الشاص طفالً :
األول :دإ يكون قد بلغ سن الثامنة عشريف.
الثاين :دإ يكون القانون الوطين قد حدد سنا للرشد دقل من ذلك.
ويقــول الــدكتور نبيــل دمحــد حلمــي" :مــن املاــم دن يقــوم مفاــوم الطفــل علــى دســاس واضــح يطب ـ
عامليا" .ويرى البعر د ن تعريف الطفل باإتفاقية يأخل علي دن دمهل املرحلة اجلنينية فلم يدخلاا ه مرحلة
الطفولة رغم دمهية هـلب املرحلـة لـلي ينبغـي عـدم جتاهلاـا بـل جيـب دن حتهـى باهتمـام بـالغ علـى الصـعيدين
العــاملي والــوطين فاملرحلــة اجلنيني ــة دي منــل وحــود اجلن ــن ه رحــم األم ودن مرحلــة الطفول ــة تبــدد منــل حله ــة

 -1د .ســيد حممــدينو حقــوق اإلن ــان بــن النهريــة والتطبيـ ه جمــال اسـرتاتيجيات محايــة الطفولــةو القــاهريفو 2331مو
.211

-213
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املــيالدو ودن طــور الطفولــة يبــدد باملرحلــة اجلنينيــة وينتاــي ببدايــة البلــوغ اجلن ــي()1و وهنــا حانــب يــرى هن
مرحلة الطفولة تبدد منل حلهة امليالد حىت الرشد وهي ختتلـف مـن دولـة هىل دولـة دخـرى وان مرحلـة الطفولـة
تبدد من حلهة امليالد وحىت بلوغ الطفل سن الثانية عشريف عاما ه حن يرى حانب دخر هن مرحلـة الطفولـة
تبدد بامليالد وتنتاي عند سن البلوغ.
وميكــن تعريــف الطفــل علــى امل ــتوى العــريب بأن ـ " كــل هن ــان مــن يــوم مولــدب هىل بلوغ ـ اخلام ــة
عشـريف مــن العمــر ح ــب ميثــاق حقــوق الطفــل العــريب"و فــاإلعالن العــريب حلقــوق الطفــل ي كــد علــى مفاــوم
احلقــوق للطفــل حــىت ســن الثامنــة عشـريف دون دي متييــز ألي ســبب وكــللك امليثــاق األفريقــي حلقــوق ورفاهيــة
الطفل يقول بأن الطفل هو اإلن ان اللي يقل عمرب عن الثامنة عشر عاماً.
فالطفل هـو كـل هن ـان منـل مـيالدب وحـىت بلوغـ سـن الرشـدو وهلـلا مـرت الطفولـة بـثالرب مراحـل:
طور الطفل غري املميـز الـلي إ ي ـأل حنائيـا والطفـل املميـز الـلي م ـ وليت ناقصـة والشـاص البـالغ ل ـن
الرشد وتكون م وليت كاملةو لقد ت تعريف الطفل بالعديـد مـن التعريفـات كـل واحـد مناـا يعكـس طبيعـة
الفل فة دو الزاوية ال ينهر مناا هاحب التعريـف فالطفولـة هـي املرحلـة الـ يعيشـاا اإلن ـان منـل الـوإديف
وتنتاي مع بداية مرحلة الشباب وقبل بلوغ سن اخلام ة عشريف وق موا مرحلة النمـو عنـد الطفـل حـىت سـن
الرشــد هىل ثــالرب مراحــل( )2املرحلــة األوىل  -:مــن املــيالد هىل ال ادســةو املرحلــة الثانيــة -:مــن ال ــابعة هىل
الثانية عشريفو املرحلة الثالثة -:من الثالثة عشريف هىل اخلام ة عشريفو وطول مرحلة الطفولة تتفاوت من حيل
هىل حيل ومن ثقافة هىل دخرى ومن جمتمع هىل آخر طبقا ملتطلبات احليايف ونوعيتاا.
هن معرفــة مراح ــل النمــو وخص ــائص كــل مرحل ــة يع ــن كاتــب ددب األطف ــال علــى تق ــدم األفض ــل
لي ــا عدهم ه بن ــاء شاص ــية متكامل ــة م ــن كاف ــة اجلوان ــب العقلي ــة والنف ــية واإحتماعي ــة وهن معرف ــة ه ــلا
املوضوع ي اعد النواحي الرتبوية ه تقدم ما يعود بالنفع على األطفال(.)3
يتميز الطفل ه الطـور األول مـن النمـو باإعتمـاد الكامـل علـى الوالـدين ودور األم ودور األب ه
هــلا الطــور هلم ـا دور جمــرد غــري حم ــوسو كمــا دن األبــوين يعت ـربان منــوذحن للــلكوريف واألنوثــة عنــد الطفــل

 -1معجم مقاييس اللغة إبن فارسو ط3و بريوتو دار هحياء الرتارب العريبو 2333و .116-111
 -2د .ه ــادى مش ــعان ربي ــعو اللع ــب والطفول ــةو مكتب ــة اجملتم ــع الع ــريب للنش ــر والتوزي ــعو عم ــان -األردنو الطبع ـة العربي ــة األو و
2331مو  37وما بعدها.
 -3د .طلعت فامي خفاحيو ددب األطفال ه مواحاة الغزو الثقاهو دار ومكتبة اإلسراءو الطبعة األو و 2336مو .11
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والطفلــة( )1ولــللك مرحلــة الطفولــة ق ــمت هىل دح ـزاء :مرحلــة الطفولــة املبك ـريفو الطفولــة الوســطيو الطفولــة
املتأخريفو وختتلف مرحلة الطفولة عن مرحلة املراهقة(.)2
هنا تواف بن نصو اإتفاقية الدولية ه املاديف ( )91مناا والتشريع اللييب ه جمال حتديد ال ن
وإ يوحــد ه نصــو التش ـريعات ال ــارية مــا خيالفاــا وت حتديــد ســن الطفــل لغــرت تطبي ـ دحكــام قــانون
العقوبــات بثمــاين عشــر ســنةو مناــا مــن املــيالد هىل ال ــابعة مرحلــة معفــايف متام ـاً مــن امل ـ ولية اجلنائيــة ومــن
ال ابعة هىل الرابعة للقاضي دن يتال ه شأن تدابري وقائية()3و دما من جتاوز الرابعة عشر و مييل هىل الثامنة
عشر فتطب علي عقوبة منافضةو دن خربات سن األو هلا دبلغ األثر ه حيات الالحقة كلاا(.)4
وميكــن القــول دن تعريــف الطفــل وحتديــد مرحلــة الطفولــة وهن وردا ه العديــد مــن الوثــائ الدوليــة
خاهة تلك املتعلقة حبقوق اإلن ان هإ دهنما ظال دون حتديد باستثناء ما ورد ه بعـر اإتفاقيـات النوعيـة
كاتفاقية منهمة العمل الدولية ال حتدد املراحل العمرية ال ي مح سا الطفل بالعمل وظل هلا حىت هبـرام
اتفاقية حقوق الطفل عام 0323مو فالطفـل يتمتـع مبجموعـة متنوعـة مـن احلقـوق ثبتـت لـ مبجـرد تـوافر هـلب
الصــفة لـ وحتمــل مــن يقــوم علــى تربيتـ ورعايــة شـ وهنم مبجموعــة مــن اإلتزامــات سـواء كــان ذلــك ه هطــار
القانون الوطين دو الدو ()5و فالقوق الطفل تقرر ل بغري تفرقـة فاـي إزمـة للطفـل بوهـف طفـالً وجيـب دإ
مرم مناا(.)6

 -1د .حممد سعيد فرجو الطفولة والثقافة واجملتمعو منشأيف املعارف باإلسكندريةو 3111مو .47
 -2محاديف عبد ال المو نـايف دمحـد سـليمانو طـرق دراسـة الطفـلو دار هـفاء للطباعـة والنشـر والتوزيـعو الطبعـة األو و 2331مو
.37
 -3تنص املاديف ( )13من قانون العقوبات اللييب على " إ يكون م ول حنائيـاً الصـغري الـلي تبلـغ سـن الرابعـة عشـر غـري دن
للقاضي دن يتاـل ه شـأن التـدابري الوقائيـة املالئمـة هذا كـان قـد دت ال ـابعة مـن عمـرب وقـت ارتكـاب الفعـل الـلي يعـد حرميـة
قانوناً"
وتــنص املــاديف ( )13علــى ي ــأل حنائيـاً الصــغري الــلي ت الرابعــة عشــر و يبلــغ الثامنــة عشــر وقــت ارتكــاب الفعــل وكانــت لـ ق ـويف
الشعور واإلراديف على دن ختفر العقوبة ه شأن مبقدار ثلثياا وهذا ارتكب الصغري امل ول حناية عقوبتاا اإلعدام دو ال جن
امل بـد ي ــتبدل سـاتن العقــوبتن ال ـجن ملــديف إ تقــل عـن مخــس سـنواتو وميضــي الصــغري احملكـوم عليـ عقوبتـ ه حمــل خــا
باألحــدارب امل ـ ولن حنائيـاً خيضــع فياــا لنهــام خــا للتثقيفـ وملليبـ بشــكل يكفــل ردعـ وملي تـ ليصــبح عضـواً هــاحلاً ه
اجملتمع وتطب املاديف  313على الصغري ما بن الرابعة العاشريف والثامنة عشر هذا كان غري مميز.
 -4د .مصطفي فاميو "سيكولوحية الطفولة واملراهقة" مكتبة مصر بالفجالة القاهريفو .2
 -5د .ساملن القلاه علي الشيباينو حقوق الطفل ودور اجلمعيات األهليةو ندويف حقوق اإلن ان 2331 -مو  4وما بعدها.
 -6ح ين نصارو تشريعات محاية الطفولةو القاهريفو 2336و .1
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ا لب الث ع
الت ور الت رخيع حلقوق ال فل
حقوق .

تتطور حقوق الطفل عن طري اجلاود الدولية واجلاود العربية من دحل محاية الطفل واحملافهة على
الفاع األول -الجَود الدول ة في إطار حقوق الطفل :
بللت العديد من اجلاود الدولية من دحل محاية الطفل واحملافهة على حقوق و نعرت ألمهاا -:

أوالً -إعالن جن ف لحقوق الطفل لسنة 1924م :

ودول مــا يــلكر هــو دن بدايــة اهتمــام اجملتمــع الــدو حبقــوق الطفــل يرحــع هىل عــام 0359مو وذلــك
عنــدما دقــرت عصــبة األمــم هعــالن حنيــف حلقــوق الطفــلو كــأول وثيقــة دوليــة تعــرتف للطفــل مبجموعــة مــن
احلقوق ه القانون الدو املعاهر(.)1
وقــد حــاءت دوىل اخلطـوات العمليــة ه جمــال تثبيــت حقــوق الطفــل عــام  0359عــرب هعــالن حنيــف
حلقــوق الطفــل وحــاء ه ديباحــة اإلعــالن -:هن البش ـرية مدينــة بأفضــل مــا عنــدها ومــا ميكــن دن تقدم ـ هىل
الطفولة واألطفال دون متييز قائم على دساس العرق دو الدين ولكن دبادت القوات النازية الع كرية اآلإف
من األطفال البولندين والـروس حبجـة ههنـم مـن دعـراق خمتلفـةو وه عـام 0392م تبنـت اجلمعيـة العامـة لألمـم
املتالــديف اإلعــالن الثــاين حلقــوق الطفــل حيــث يقــرون ب ـأن اجلــنس البشــري يــدين ب ـأن يقــدم دفضــل مــا لدي ـ
للطفــل وقــد خصصــت األمــم املتالــديف عام ـاً للطفــل حتتفــل ب ـ ومســي بالعــام الــدو للطفــل واتبعــت األمــم
املتالــديف موقفاــا هــلا بقـرار رقــم  063 /90امل ـ ر ه  50كــانون األول عــام  0376ودن ســنة 0373م ســتكون
سنة دوليـة للطفـل وقـد توحاـت حاـود املنهمـة الدوليـة ه هنايـة عـام 0323م هىل تبـى اجلمعيـة العامـة لألمـم
املتالديف اتفاقية حقوق الطفل( )2وال حاءت مثريف عشر سنوات من العمـل املكثـف لوكـاإت األمـم املتالـديف

 -1د .عتيقةو روى عليو حقوق الطفل ه القانون الدو و رسالة ماح تريو حامعة األردنو كلية احلقوقو 3112مو .61
 -2منــل دن نــادت اتفاقيــة حقــوق الطفــل بضــروريف دخــل دراء األطفــال ه احل ــبان ه مجيــع اإلحـراءات الـ تـ ثر علــيامو تزيــدات
دمهية ال عي هىل حعـل مشـاركة األطفـال دمـراً ممكنـاًو فعلـى سـبيل املثـالو عنـدما عقـدت الـدوريف اخلاهـة املعنيـة بالطفـل ه مـايو
عــام 2332مو مبقــر األمــم املتالــديف بنيويــور و حضــر دكثــر مــن ( )433طفــل مــن دكثــر مــن ( )313دولــة علــى األقـلو بعضــام ه
ســن العاشـريفو وكــان لتــأثري حضــورهم والكلمــات الـ دفضـوا ســا دهــداء كبـرييف حنــو اإعـرتاف بقيمــة ودمهيــة مشــاركة األطفــال.
انهر :وضع الطفل ه العا و منهمة األمم املتالـديف للطفولـةو (اليوني ـف)و املكتـب اإلقليمـي للشـرق األوسـ ومشـال دفريقيـاو
عمانو األردنو 2331مو .62
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وعدد من احلكومات واملنهمات غـري احلكوميـة تلـك اإتفاقيـة درسـت املعـايري الدوليـة للـدفاع عـن الطفـل ه
كل مكان ضد اإلمهال واإستغالل وسوء املعاملة.
وقد وقعت مجيع الدول العربية على اتفاقية حقوق الطفل وقد كان املغرب الدولة العربيـة األوىل ه
التوقيع علياا عـام 0331م مث مصـر مث ال ـعودية عـام 0336م وقـد حتفهـت دغلـب الـدول العربيـة علـى بعـر
مواد اإتفاقية ال وحدت فياا ما خيالف قوانيناا الوطنية كالكويت وال عودية وقطر.
ثان اً -اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لسنة 1948م :

قد دكد اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلن ـان سـنة  0392والعاـدان الـدوليان اخلاهـان بـاحلقوق املدنيـة
وال ياسية واإقتصادية واإحتماعية والثقافية كانا دكثر تفصيالً على احلقوق اخلاهة بالطفل عام 0366م مث
عام 0379م اإلعالن العاملي حلماية املـرديف والطفـل ه حـاإت الطـوارل ودثنـاء النـزاع امل ـلح وه عـام 0326م
اإلع ــالن املتعل ـ باملب ــادل اإحتماعي ــة والقانوني ــة املتص ــلة حبماي ــة األطف ــال ورع ــايتام م ــع اإهتم ــام اخل ــا
باحلضانة والتبين على الصعيدين الوطين والدو وه عام 0331م عقد م متر القمة العاملي من دحل األطفال
دحدرب تغيرياً بالغاً ه اعرتاف العا بقضايا األطفال وه عام 0339م اعتمدت جلنة حقوق اإلن ان قراراها
رقم  73امل ر ه  01مارس 0339م برنام العمل من دحل القضاء على استغالل عمل األطفـالو وه عـام
0336م دنشأت وإية املمثل اخلا لألمن العام املعين باألطفال والنزاعات امل لالة ه قرار اجلمعيـة العامـة
رقم  77/20ل نة 0336م وه عام 0332م اعتمد نهام روما األساسي للمالكمة اجلنائية الدولية ه روما دن
جتنيــد األطفــال دون ال ــن ( )02عام ـاً يعتــرب مــن ح ـرائم احلــربو وه عــام  5111اعتمــدت اجلمعيــة العامــة
لألمم املتالديف بروتوكولن اختيارين إتفاقية حقوق الطفل ومها -:
 -1اشرتا األطفال ه النزاعات امل لالة(.)1
 -2بيع األطفال وبغاء األطفال واستادامام ه هنتاج املواد اإلباحية.
وه عــام  5112منالــت اللجنــة املعنيــة بــاحلقوق اإقتصــادية واإحتماعيــة والثقافيــة هــالحية تلقــي
البالغات والنهر فياا مبوحب اعتماد الربوتوكول اإختياري للعاد الدو للالقـوق اإقتصـادية واإحتماعيـة
والثقافية لي د بللك الثغريف التارخيية حلماية حقوق اإلن ان ومناا حقوق الطفلو اإللزام القانوين دو اإلتـزام
األديب حلقوق الطفل من هطار العمومية هىل هطار التاصيص حلقوق الطفلو فاتفاقية حقوق الطفل حققت
رقم ـاً قياس ــياً بع ــدد ال ــدول الـ ـ ه ــادقت عليا ــا ح ــىت اآلن وبلغ ــت دكث ــر م ــن ( )039دول ــة ه م ــايو /دي ــار
 -1ناه ــر كت ــابو التع ــليب ووس ــائل مناهض ــت ه الق ــانون ال ــدو املعاه ــرو دطروح ــة دكت ــورابو كلي ــة احلق ــوقو حامع ــة اجلزائ ــرو
2333مو .1

ر اللجنووووووووووووووووووووة الد ليووووووووووووووووووووة

ايووووووووووووووووووووة ح ووووووووووووووووووووو الط ووووووووووووووووووووا

329

5113م( )1وتغطي نصو اإتفاقية جماإت واسعة وتشمل اإلقرار بأمهية احليايف األسرية للطفل وتضع معايري
حد ددىن للرعاية الصالية والتعليم واخلدمات القانونية واملدنية واإحتماعية وقد تبنت منهمة العمل الدولية
عديف اتفاقيات بشأن عمالة األطفال مناا اإتفاقية رقم ( )025بشـأن منـع واختـاذ تـدابري فوريـة للقضـاء علـى
اسود دشكال عمالة األطفـال عـام 0333م ومينـع امليثـاق األفريقـي حلقـوق ورفـاب الطفـل الـلي ت تبنيـ ه عـام
()2
0331م ودخل حيز النفاذ عام 0333م اإستغالل اجلن ي لألطفال دو بيعام دو اإجتار سم دو خطفاـم
وينص الربوتوكول اإختياري امللال باتفاقية األمم املتالديف ملكافالة اجلرمية املنهمة عرب احلدود ال ت تبنياا
عــام 5110م ودخلــت حيــز النفــاذ عــام 5119م علــى منــع وقمــع واملعاقبــة علــى اإجتــار باألشــاا وخاهــة
الن ــاء واألطفــالو واعتمــدت اجلمعيــة العامــة لألمــم املتالــديف ه  09نــوفمرب تشـرين الثــاين 5110م قـراراً يعلــن
العقـد الــزمين بــن عــامن 5101-5110م عقــداً عامليـاً لثقافــة ال ــينما ونبــل العنــف حبـ دطفــال العــا ( )3ويــتم
تفعيــل نصــو اتفاقيــة حقــوق الطفــل عــن طريـ جلنــة حقــوق الطفــل الـ تأس ــت مبقتضــى هــلب اإتفاقيــة
وال تتكون من عشريف خرباء م تقلن وتفالص التقارير املقدمة من الدول األطراف بشـأن تطبيـ اإتفاقيـة
وتقــدم التوهــيات هىل اجلمعيــة العامــة لألمــم املتالــديف وهــلب اإتفاقيــة هــي الوثيقــة األكمــل ال ـ ت وضــعاا
حلقوق الطفل وجتعل الدولة ال وافقت على اإتفاقية م ولة قانوناً عن ممارستاا لألطفال(.)4
وتشــري اإتفاقيــة الدوليــة اخلاهــة بــاحلقوق املدنيــة وال ياســية فيمــا يتعل ـ حبقــوق األطفــال دن لكــل
طفل احل ه هحراءات احلماية ال ي توحباا مركزب كقاهر على دسرت وعلى كـل مـن اجملتمـع والدولـة دون
متييز ب بب العنصر دو اللغة دو اللون دو الديانة كما جيب هن ي جل كل طفل فـور وإدتـ ويكـون لـ اسـم
وقد تضمنت اإتفاقية حلقوق الطفل ( )29ماديف ه ثالثة دحزاءو اجلزء األول (املواد  )90-0نصو خاهة
بتالديـد عمـر الطفـل واحلقـوق الـ جيـب هن يتمتـع سـا كـل األطفـال كـاحل ه احليـايف( )5واجلـزء الثـاين (املـواد

 -1لياليفنو حقوق اإلن انو دس لة وهحاباتو ههدارات اليون كوو 2331مو .16
 -2حبلول 13مايو /ديار 2331م متت مصادقة ( )41دولة على امليثاق اإلفريقي حلقوق ورفاب الطفل.
 -3لياليفنو حقوق اإلن انو مرحع سب ذكربو .63
 -4كالوس هوفنرو كيف ترفع الشكاوى ضد انتااكات حقوق اإلن انو دليل األفراد واملنهمات غري احلكوميةو هعداد اجلمعية
األملانيــة لألمــم املتالــديف واللجنــة األملانيــة ملنهمــة األمــم املتالــديف للرتبيــة والعلــوم والثقافــةو عمــانو مكتــب اليون ــكوو 2334مو
.63
 -5ملزيد من التفاهيل حول هلا املوضوع راحع كالً من-:
 د .ميلود املاليبو حماضرات ه حقوق اإلن انو اجلزء الثاينو دار الروادو طرابلسو ليبياو الطبعة األوىلو 2331مو .47 -د .حممد محد خضرو اإلسالم وحقوق اإلن انو منشورات دار مكتبة احليايفو بريوتو لبنانو حمرم 3433هـ3171-مو .21
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 )92-95حتديـد األحاـزيف املاتصــة باملتابعــة واإلشـراف دمهاــا جلنــة حقــوق الطفـل واجلــزء الثالــث (املـواد -96
 )29فاصص لكيفيات التوقيـع والتصـدي علـى اإتفاقيـة وهحـراءات تعـديلاا وجيـوز الـتالفظ علـى اإتفاقيـة
ح ب املاديف ( )20وهمكانية اإن الاب مناـا ح ـب املـاديف ( )1()25ويكـرر املـ متر العـاملي حلقـوق اإلن ـان
هعالناً وبرنام عمل فيينا حزيران/يونيو 0339م تأكيد مبادل "النداء األول من دحل الطفل" وي كد ه هلا
الصدد دمهية اجلاود الوطنية والدولية الرئي ية وإ سيما منهمة األمم املتالديف للطفولة من دحل تعزيز احرتام
حقوق الطفل ه البقاء واحلماية والنمو واملشاركة ومث الدول على معاجلة املشكلة احلاديف املتمثلة ه حالـة
األطفال اللين يعيشون ه ظروف بالغة الصعوبة والعمـل علـى هلغـاء القـوانن واألنهمـة القائمـة الـ تشـكل
متييــز ضــد اإلنــارب مــن األطفــال وتلال ـ األذى ســن والــتالص مــن العــادات واملمارســات ال ـ تنطــوي علــى
التمييز(.)2
وتشــكل حقــوق ورفاهيــة دطفــال العــا الشــغل الشــاغل لواحــديف مــن دشــار وكــاإت األمــم املتالــديف
وهي منهمة األمـم املتالـديف للطفولـة (اليوني ـيف) الـ تعمـل علـى تعزيـز حـ األطفـال احملـرومن ه البلـدان
الناميــة ه احلص ــول عل ــى الرعاي ــة الص ــالية( )3والتغلي ــة ال ــليمة واملراف ـ الص ــالية واخل ــدمات األساس ــية()4و

=

 د .عبدال ــالم علــي املزوغــيو النهريــة العامــة لعلــم القــانونو اجلــزء الثــاينو نهريــة احل ـ و منشــورات اجلامعــة املفتوحــة 3112مو.71
 ح ن مصطفى الباشو حقوق اإلن ان بن الفل فة واألديانو مجعية الدعويف اإلسالمية العامليةو .11 د .علــي ســيد ح ــنو محايــة حقــوق اإلن ــان ه مص ـر بــن الواقــع والقــانونو جملــة القــانون واإقتصــادو العــدد الثــاين وال ــتونو3112مو .11
 البارونــة كــوكسو جمل ـس اللــوردات الربيطــاينو مناقشــة برملانيــةو مــن كتــاب ال ــودان -الص ـراع مــن دحــل البقــاءو حراهــام م-توماسو ترمجة الزبري الطيب املنصورو 3111-3114و دار الفرحاين للنشر القاهريفو طرابلسو لندنو .214
 -1املاديف ( )12د .عمر هدوقو دراسة ه مصادر حقوق اإلن انو ديوان املطبوعات اجلامعيةو اجلزائرو الطبعة الثالثةو 2331مو
 331وما بعدها.
 -2املـ متر العــاملي حلقــوق اإلن ــانو هعــالن وبرنــام عمــل فينــا حزيـران /يونيـ 3111ف مــع البيــان اإفتتــاحي الــلي دلقــاب األمــن
العام لألمم املتالديفو بطرس بطرس غا و األمم املتالديف -نيويور و 3111مو  13وما بعدها.
 -3د .األنصاريو دبوبكرو حقوق الطفل الصالية بن اإتفاقية الدولية حلقوق الطفل والفانون اللييبو حبث مقـدم لنـدويف حقـوق
اإلن ان ه عصر اجلماهريو سرتو من 2331/6/31-32مو .1
 -4فيوليت داغرو حقوق الطفـل ه الثقافـة العربيـةو حقـوق اإلن ـان ه الفكـر العـريبو دراسـات ه النصـو و جمموعـة بـاحثنو
الطبعة األو و مركز دراسات الوحديف العربيةو بريوتو الطبعة األو و 2332مو .113
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األخرى وتعترب اتفاقية حقوق الطفـل سـنة 0323م دول هـك قـانوين دو يرسـي الضـمانات جملموعـة حقـوق
اإلن ان اخلاهة بالطفل ويضفي على حقوق الطفل قويف القانون التعاهدي(.)1
هن النقلة احلضارية لنصو اتفاقية حقوق الطفل قد انعك ت على توح العديد من الدول حول
اإعـرتاف حبـ الطفــل ه حريــة الـردي والتعبــري وخــري مثــل علــى ذلــكو مشــاركة دطفــال حنــوب دفريقيــا عقــب
ســقوط نهــام التفرقــة العنص ـرية ه هــياغة آرائاــم حــول حقــوقام كجــزء مــن هــياغة دســتور حديــد جلنــوب
دفريقيا(.(2
فاإتفاقية الدولية ل نة  0323كإطار محايـة حلقـوق الطفـل( )3تتكـون مـن ديباحـة و 29مـاديف :وهـي
تـنص علــى جمموعــة مــن حقــوق اإلن ـان األساســية الـ يتمتــع ســا اإلن ـان بصــفة عامــةو وهىل حانــب ذلــك
حــاءت حبقــوق وضــمانات خت ـص األطفــال وحــدهم فعرفــت الطفــل بأنـ يتجــاوز  02عشــر ســنة ودكــدت
على مبدد امل اوايف ه احلقوق بن األطفال.
فان العاد الدو للالقوق املدنية وال ياسـية اتفاقيـة دوليـة يتعاـد الدولـة املصـادقة علياـا دو املنهمـة
هلي بضمان تفعيل دحكام ه هطار قانوهنا الداخلي(.)4
هن هح ـ ـراءات محاي ــة حق ــوق اإلن ــان ه التنه ــيم األمريك ــي يتمث ــل دساس ـ ـاً ه اللجن ــة األمريكي ــة
واحملكمة األمريكية ومها وسيلتان فعالتان ه تعزيز ومحاية حقوق الطفل(.)5
الطفل كشاص حتمي قواعد اإلحراءات القانونية ه قانون حقوق اإلن ان العاملي مبوحب شروط
كل العاود واملواثي املتصلة باملوضوع(.)6
كل هلب احلقـوق مرهونـة بـاإحرتام الفعلـي جتـاب الواحبـات احملـدديف بـنص الدسـتورو واملفروضـة علـى
املواطن اللي سي تفيد مناا وتتطلب كللك التزام الدولة بالعمل على تطبيقاا(.)7
 -1د .عمر سعد اهللو مدخل ه القانون الدو حلقوق اإلن انو ديوان املطبوعات اجلامعيةو اجلزائرو الطبعـة اخلام ـةو 2331مو
.213
 -2عماد ثروتو هشكاليات تطبي اتفاقية حقوق الطفل ه الواقع املصريو امدي تو 3111مو .311
 -3د .فاطمة شالات زيدانو مركز الطفل ه القانون الدو العامو دار اجلامعة اجلديديفو مصرو 2331و .374
 -4د .ماهر مجيل دبو خواتو احلماية الدولية حلقوق الطفلو دار الناضة العربيةو 2331مو .171
 -5حب ــوش وهيب ــةو احلق ــوق الشاص ــية والديني ــة ب ــن العا ــد ال ــدو للالق ــوق املدني ــة وال ياس ــية والشـ ـريعة اإلس ــالميةو رس ــالة
ماح تري -كلية احلقوقو حامعة اجلزائرو 2334-2331مو .11
 -6حون اس حيب ونو معجم قانون حقوق اإلن ان العامليو دار الن ر للنشر والتوزيع -عمان -األردنو 3111مو .337
 -7د .الط ــاهر ب ــن خ ــرف اهللو م ــدخل هىل احلري ــات وحق ــوق اإلن ــانو اجل ــزء الث ــاينو التعب ــري الدس ــتوري للالري ــات واحلق ــوقو
طاك ي  -كوم للدراسات والنشر والتوزيع اجلزائرو 2331مو .331
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دن احلل الصاليح لضمانات محاية حقوق الطفل يكمن ه ضروريف اإعرتاف مببدد خضوع ال لطة
العامـة لـبعر القيــود الـ تقيــدها مـن هيمنتاــا علـى مقـدرات األفـراد وحريـاملم()1و دن البشـرية مدينـة للطفــل
بأفضل ما ميكن منال ل من حقوق وضمانات ()2و هنا عديف ضمانات حلماية حقوق املتام (.)3
وبين ــت احلق ــوق العام ــة ال ـ يتمت ــع س ــا الطف ــل ه اإتفاقي ــة ك ــاحل ه اإس ــم( )4واجلن ــية واحلي ــايف
اخلاهة واحل ه التمتع بأعلى م توى هالي واحل ه التعليم وغريها(.)5
وكللك احلقوق اخلاهة ال يتمتع سـا الطفـل ه اإتفاقيـة كالـ الطفـل ه األسـريف( )6وحـ الطفـل
ه احلماية من اإستغالل وكافة دشكال العنف دو الضرر دو اإلساءيف البدنية والعقلية.
ثالثاً -الم ثاق األفايقي لحقوق الطفل :
مع تزايد اإهتمام العاملي بالطفولة قامت منهمة الوحديف األفريقية على وضع ميثاق خـا حبمايـة
ورفاهيــة الطفــل اإلفريقــي عــام 0331م وبــدد العمــل بـ ه  53ورعايــة الطفولــة متــوي علــى ( )92مــاديف ودربعــة
فصول حاءت دحكام املواد من ( )0ه ( )92ماديف مشاسة حلد كبري إتفاقية حقوق الطفل سنة 0323م.
وقد اهتم امليثاق األفريقـي حلقـوق الطفـل بالطفـل وتنـاول عـديف دمـور مناـا عمالـة األطفـال واحلمايـة
من سوء املعاملةو ودكد امليثاق على ضـمانات حقـوق الطفـل األفريقـي مناـا منـع كافـة دشـكال التمييـز ضـد
الطفل األفريقي وح الطفل األفريقي ه الرعاية الصالية (.)1

 -1د .ال ــيد عب ــد احلمي ــد ف ــوديفو حق ــوق اإلن ــان ب ــن ال ــنهم القانوني ــة الوض ــعية والشـ ـريعة اإلس ــالمية دار الفك ــر اجل ــامعيو
اإلسكندريةو 2336مو .11
 -2د .حممــد ال ــعيد الــدقاقو "احلمايــة القانونيــة لألطفــال ه هطــار اتفاقيــة األمــم املتالــديف حلقــوق الطفــل" امل ـ متر القــومي حــول
مشروع اتفاقية األمم املتالـديف حلقـوق الطفـل الـلي عقـد ه اإلسـكندر حبقـوقام فيـ مـن  21-23نـوفمرب سـنة 3111مو ونهمتـ
اجلمعيــة املص ـرية للطــب والقــانونو الرابطــة املص ـرية للقــانون الــدو واجمللــس القــومي لألمومــة والطفولــة ومنهمــة األمــم املتالــديف
لألطفالو اليوني يفو .2
 -3عمر حممود املازوميو القانون الدو اإلن اين ه ضوء احملكمة اجلنائية الدوليةو دار الثقافة للنشر والتوزيعو عمانو 2331مو
الطبعة األو و اإلهدار األولو 2331و .237
 -4د .فايز الضفرييو " الطفل والقانون :معاملت و ومحايت اجلنائية ه ظل القـانون الكـوي "و جملـة احلقـوقو العـدد األولو ال ـنة
21و مارس 2337مو .311
 -5زكية حوديو محايـة حقـوق الطفـل ه حـاإت النزاعـات امل ـلالة الدوليـةو رسـالة ماح ـتري -كليـة احلقـوق -حامعـة اجلزائـرو
2331-2331مو .16
 -6بــودور حممــدو احلق ــوق املدنيــة للف ــرد ه ظــل القــانون ال ــدو حلقــوق اإلن ــان والش ـريعة اإلســالميةو رس ــالة ماح ــتريو كلي ــة
احلقوق -حامعة اجلزائرو 2332-2333مو .311
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دمــا فيمــا خيــص حقــوق الطفــلو وبنــاء علــى توهــية اجلمعيــة العامــة لألمــم املتالــديف بشـأن نشــر نــص
هعـالن حقـوق الطفـل لعـام 0323مو هىل دقصـى مـدى م ــتطاعو فقـد نشـر هـلا اإلعـالن مـن ضـمن جمموعــة
تشـريعات الضــمان اإحتمــاعيو وقــد هــادقت ليبيــا علــى ميثــاق حقــوق الطفــل العــريب مبوحــب القــانون رقــم
( )9ل نة  0326م .وامليثاق اإلفريقي حلقـوق الطفـل ورفاهيتـ و بعـد دن دعتمـدب رؤسـاء وحكومـات دفريقيـا ه
احتمــاعام العــادي ال ــادس والعشـرينو ه( دديــس بــاب) 0331و وتعتــرب ليبيــا دحــد دعضــاء منهمــة الوحــديف
اإلفريقية(.)2
كما هادقت ليبيا على اتفاقية األمم املتالديف حلقوق الطفل لعام 0323مو 0339/9/02م .وتطبيقاً
ألحكام هلب اإتفاقية دهدر املشرع اللييب قانوناً خاهاً بالطفل ه ليبياو وهو القانون رقم ( )2بشأن محاية
الطفولةو امل ر ه 0337/5/53م(.)3
دهــدر م ـ متر القمــة اإلســالمي ال ــابع املن عقــد ه الــدار البيضــاء (بــاملغرب) ه الف ـرتيف مــن 09-00
رح ــب 0902ه (املوافـ ـ 0339/05/02-09م) مبوح ــب القـ ـرار رق ــم ( 7/06رب ق ه) هع ــالن حق ــوق الطف ــل
ورعايت ه اإلسالمو اللي دعدت ندويف اخلرباء ال احتمعت مبقـر األمانـة العامـة ملنهمـة املـ متر اإلسـالمي ه
الفرتيف من 0339/6/91-52م.
ولقد ق م اإلعالن حقوق الطفل تق ـيماً زمنيـاً -ممـد لـ – باعتبـار دن الطفـل ميـر مبراحـل زمنيـة
خمتلفةو وبالتا ختتلف حقوق الطفل ه كل مرحلة من مراحل تطوربو حبيث تتصاعد احلقوق واحلريات ال
يتمتع سا الطفل مع تطور منوب اجل مي والعقلي.
الفاع الثاني -جَود الدول العاب ة في إطار حقوق الطفل :

بللت العديد من اجلاود العربية من احل محاية الطفل واحملافهة علي حقوق نعرت ألمهاا :

أوالً -وث قة اإلطار العابي لحقوق الطفل العابي :

هدرت وثيقة اإلطـار العـريب حلقـوق الطفـل العـريب وحـددت دهـدافاا علـى تكـريس مفاـوم احلقـوق
حــىت همتــام ســن الثامنــة عش ـريف دون دي متييــز ب ــبب اللغــة دو اللــون دو الــدين ومتكــن األطفــال مــن ممارســة

=

 -1عبدال ــالم بشــري الــلوييبو امليثــاق األفريقــي حلقــوق الطفــل ورفاهيــةو هبعــاد ومقــاييسو جملــة اجلديــد للعلــوم اإلن ــانيةو العــدد
الرابعو 3111مو  17وما بعدها.
 -2د .مجعة الزريقيو " حرائم األطفال ه التشريع الليـيب"و ومـدى تطابقاـا مـع دحكـام املـاديف ( )43مـن اإتفاقيـة العامليـة حلقـوق
الطفلو جملة اجلديد للعلوم اإلن انيةو املركز القومي للبالورب والدراسات العلميةو العدد ال ادسو 2333مو .26-24
 -3الرعــويبو م ـراد حممــودو ملاــص لدراســة اتفاقيــة حقــوق الطفــل مقارنــة بالتش ـريعات الليبيــةو منهمــة األمــم املتالــديف للطفولــةو
(اليوني ف)و طرابلسو 3117مو .7
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حقــوقام ومــا نصــت عليـ اإتفاقيــات واملواثيـ الدوليــة والعربيــة واختــاذ كافــة التــدابري ملكافالــة الفقــر والبطالــة
وهعطاء الرعاية الالزمة لألطفال.
هن عــدد األطفــال ه العــا العــريب يزيــد علــى  31مليــون طفــل معهماــم حمرومــون ممــا يقدمـ العــا
للطفولة من حقوق وامتيازات فعلـى سـبيل املثـال اجملـالت الـ ملـتم بالطفـل وهـي قليلـة العـدد وتزيـد هـعوبة
ه التوزيع ال يئ هلا ففي النصف األخري من القرن العشرين ارتفع امل شر هىل  71جملة للطفل(.)1
وهذا كان اإهتمام بالطفولة يعترب معياراً رئي ياً من معايري التقدم احلضاري ه الدول املتقدمـة فإنـ
يصبح ضروريف ملالة ه الدول النامية من دحل بناء م تقبلاا فالطفل يعد كنزاً للمجتمع وعامالً من عوامل
هنضــت و وي ــتند دغلــب الــدول هىل دعــم املنهمــات العامليــة مثــل اليون ــكو ومنهمــة الصــالة العامليــة وغريهــا
لإلســاام ه حتقي ـ هــلب احلقــوق ال ـ تعتــرب حــزءاً دساســياً مناــا بــالرغم مــن الصــوريف القامتــة للوضــع احلــا
للطفولةو فاجملاعة واملرت وسوء التغلية تشكل هىل يومنا هلا األسباب الرئي ـية ملعانـايف دكثـر مـن  %91مـن
دطفــال العــا الثالــثو وقــد عقــدت نــدويف حــول آليــات دعمــال حقــوق الطفــل ه ضــوء األولويــات الدوليــة
املطروح ــة مبدين ــة ت ــونس ع ــام 5115م تناول ــت فيا ــا ورش العم ــل س ــبل تط ــوير آلي ــات محاي ــة حق ــوق الطف ــل
وناقشت ظاه ريف عمالة األطفال ه الـدول العربيـة وكـللك اإسـتغالل اجلن ـي لألطفـالو كمـا ت عقـد ورشـة
عمل متاصصة ملناقشة الدليل النموذحي حلقوق الطفل ه البلدان العربية الصادر عن حامعة الدول العربية
إعتمــادب اسـرتاتيجية عربيــة لرفــع التالــدي الــلي يواحـ الــدول العربيــة للــدخول هىل القــرن احلــادي والعشـرين
بأسس متينة (.)2
وفيمــا يتعلـ بالوضــع ه ليبيــا فقــد اهــدر قـرار عــن اللجنــة الشــعبية العامــة ســابقا رقــم ( )295لعــام
0320م بتشــكيل اللجنــة الوطنيــة الدائمــة لرعايــة الطفولــة مث ق ـرار ( )976ل ــنة  0327بتشــكيل جلنــة لرعايــة
الطفولة وه عام 0332م ت هنشاء اللجنة العليـا لرعايـة الطفولـة وه عـام 0330م هـدر قـانون محايـة الطفولـة
رق ــم ( )2ل ــنة  0330مث ه ــدر ق ــانون رق ــم ( )07ل ــنة 0335م بش ــأن تنه ــيم دح ـ ـوال القاه ـ ـرين وم ــن ه
حكماــم هضــافة هىل التشـريعات املتعلقــة بالطفولــة وقضــاياها وكــللك اتفاقيــات حنيــف األربــع والربوتوكــوإن
األول والثاين كلاا دكدت على حقوق الطفل بشأن اشرتا األطفال ه النزاعات امل لالة.

 -1د .دمســاء مصــطفي األســطىو النتــائ الفكريــة لألطفــال والناش ـ ة ه ليبيــا 2331-3123مو بيليوغرافيــا ودراســة جملــس الثقافــة
العام -سرتو2336مو .72
 -2حممد عبدب الـزغريو" نـدويف آليـات دعمـال اتفاقيـات حقـوق الطفـل ه ضـوء األولويـات الدوليـة املطروحـة (2332/4/33-7ف)
بتونس :جملة الطفولة والتنميةو اجمللد ( )2العدد ()7و 2332فو  241وما بعدها.
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ثان اً -م ثاق حقوق الطفل العابي لعام 1983م :

انعقــد ه ــلا امليث ــاق ه تــونس وق ــدم ه ال ــدوريف الرابع ــة جمللــس وزراء الش ـ ون اإحتماعي ــة الع ــريب ه
0329م وافقــت ليبيــا علي ـ ه عــام  0327وقــد تنــاول امليثــاق مجلــة م ـن احلقــوق كــاحل ه الرعايــة والتنش ـ ة
األسرية وامل كن والبي ة الصالية واخلدمة اإحتماعية(.)1
وحنن نرى بأن الت مية منتقديف ودن يكون امليثاق العريب حلقوق الطفل ولـيس ميثـاق حقـوق الطفـل
العــريب حيــث اعتمــد مـ متر القمــة العــريب ه عمــان ه مــارس 5110م قـرارب رقــم ( )506باعتمــاد وثيقــة تتعلـ
بالطفولــة بعن ـوان (اإلطــار العــريب حلقــوق الطفــل) لوضــع خطــوط عريضــة تبــن خصوهــيات الطفــل العــريب
ومعانات ـ مــن ح ـراء تعــرت املنطقــة العربيــة للص ـراع( )2وحتــدى هــار وســافر للشــرعية الدوليــة خاهــة بع ــد
احتالل العراق واحلرب على لبنان من قبل اكرب دول العا (.)3
وقــد دهــدر ميثــاق حقــوق الطفــل العــريب عــام 0329م بعــد ســت ســنوات مــن هقـرار اتفاقيــة حقــوق
الطفــل عــام 0322م( )4ومتــوى ميثــاق الطفــل العــريب علــى مقدمــة ومجلــة مبــادل امل ـواد ( )07-0األهــداف
( )59-07املتطلبــات والوســائل املـواد ( )93-59العمــل العــريب املشــرت ه جمــال تنميــة ورعايــة الطفولــة(-91
 )92دحكام ختامية (.)20-93
دهــم الوثــائ العربيــة الالحقــة بعــد هق ـرار اإتفاقيــة الدوليــة حلقــوق الطفــل وهــى اخلطــة العربيــة األو
لرعاية ومحاية وتنمية الطفولة عام 0335م وكللك خطة العمل العربية الثانية للطفولة لعام  5119ـ ـ ـ ـ 5102م.
ثالثاً -إعالن بشأن حقوق الطفل ورعايته في االسالم لعام 1994م :

09-00

دهــدر م ـ متر القمــة اإلســالمي ال ــابع املنعقــد ه الــدار البيضــاء (بــاملغرب) ه الف ـرتيف مــن
رحـ ــب 0902ه (املواف ـ ـ 0339/05/02-09م) مبوحـ ــب الق ـ ـرار رقـ ــم (7/06رب ق ه) هعـ ــالن حقـ ــوق الطفـ ــل
ورعايت ه اإلسالم الـلي دعدتـ نـدويف اخلـرباء الـ احتمعـت مبقـر األمانـة العامـة ملنهمـة املـ متر اإلسـالمي ه
القرتيف من 0339/6/91-52م.

 -1د .نبيل مصطفي هبراهيمو آليات احلماية الدولية حلقوق اإلن انو دار الناضة العربية -القاهريفو 2331مو .424
 -2د .هبراهيم البشري اجلرميو احلماية اإلقليمية حلقوق اإلن ان ه هطار اجلامعـة العربيـةو رسـالة ماح ـتريو كليـة القـانونو حامعـة
الفاتح سابقاًو 2333-2331مو .71-77
 -3د .ماهر مجيل دمحدو احلماية الدولية حلقوق الطفلو رسالة دكتوراب -كلية احلقوق -حامعة حلوانو 2334مو .433
 -4د .وائل عالمو اإتفاقيات الدولية حلقوق اإلن انو دار الناضة العربيةو 3111مو .13
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ولقد ق م اإلعـالن حقـوق الطفـل تق ـيماً زمنيـاً وهـلا دمـر ممـد لـ باعتبـار دن الطفـل ميـر مبراحـل
زمنية خمتلفةو وبالتا ختتلف حقوق الطفل ه كل مرحلة من مراحل تطورب حبيث تتصاعد احلقوق واحلريات
ال يتمتع سا الطفل مع تطور منوب اجل مي والعقلي.

المبحث الثاني
اللجنة الدولية الخاصة بالرقابة في اتفاقية
األمم المتحدة لحقوق الطفل
(لجنة حقوق الطفل)
يــتم التطــرق ه هــلا املوضــوع مــن بيــان تشــكيل اللجنــة املتعلقــة حبقــوق الطفــل وعالقتاــا باهلي ــات
األخرى ه مطلب دولو واختصاهات اللجنة ودورها ه احلماية الناحعة حلقوق الطفل ه مطلب ثاين.

ا لب األول
ةشكيل اللجنة وة ور عل ته ب هليئ األخرى
جلنة حقوق الطفـل هـي اجلاـاز الـلي دناطـت بـ اتفاقيـة حقـوق الطفـل ال ـار علـى محايـة ومتابعـة
احلق ــوق املنص ــو عليا ــا ه اإتفاقي ــةو ودراس ــة التق ــدم ال ــلي دحرزتـ ـ ال ــدول األطـ ـراف ه اس ــتيفاء تنفي ــل
اإلتزامات ال تعادت سا.
((1
ودنش ت جلنة حقوق الطفل عام 0330مو تنفيلاً لنص املاديف ( )0/99من اتفاقية حقوق الطفل و
وهــي تتــألف مــن مثانيــة عشــر خبـرياً مــن ذوي املكانــة اخللقيــة الرفيعــة والكفــاءيف املعــرتف ســا ه جمــال حقــوق
الطف ــل ومحايتا ــا((2و وتنتا ــب ال ــدول األطـ ـراف دعض ــاء اللجن ــة م ــن ب ــن رعاياهـ ـا ويعم ــل هـ ـ إء بص ــفتام
الشاصيةو ويو اإعتبار للتوزيع اجلغراه العادل وكللك للنهم القانونية الرئي ية((3و ويتم انتااب دعضاء

 .211د .زنــايتو عصــام حممــد دمحــدو محايــة حقــوق

 -1د .الشــافعي حممــد بشــريو قــانون حقــوق اإلن ــانو مرحــع ســب ذكــربو
اإلن ان ه هطار األمم املتالديفو مرحع سب ذكربو .361
 -2من اجلدير باللكرو دن عدد األعضاء ه اللجنة كان عشريف خرباءو طبقاً لنص املاديف ( )3/41من اإتفاقيةو وه دي مرب عـام
3111مو دهبح عدد دعضاء اللجنة مثانية عشر عضواًو وذلك مبوحب قـرار اجلمعيـة العامـة رقـم ( )313/13الـلي يقضـي بزيـاديف
عدد دعضاء اللجنة من ( )33هىل ( )31عضواً.
 -3انهر :املاديف ( )2/41من اإتفاقية.
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ترشالام الدول األطرافو ولكل دولة طـرف دن ترشـح شاصـاً

اللجنة باإقرتاع ال ري من قائمة دشاا
واحداً من بن رعاياها(.(1
وجيــرى اإنتاــاب األول لعضــوية اللجنــة بعــد ســتة دشــار علــى األكثــر مــن تــاريخ بــدء نفــاذ هــلب
اإتفاقيةو وبعد ذلك مريف كل سنتن(.(2
وجترى اإنتاابات ه احتماعات للدول األطراف ه مقر األمم املتالديف بدعويف األمن العام.
ويكون األشاا املنتابون لعضوية اللجنة هم اللين مصلون علـى دكـرب عـدد مـن األهـوات دو
على األغلبية املطلقة ألهوات ممثلي الدول األطراف احلاضرين واملشرتكن ه عملية التصويت(.(3
وتكــون مــديف عضــوية دعضــاء اللجنــة دربــع ســنواتو وجيــوز هعــاديف انتاــاسم هذا حــرى ترشــيالام مــن
حديدو غري دن مديف وإية مخ ة من األعضاء املنتابن تنقضي بانقضاء سنتن(.(4
وه حالــة وفــايف دحــد دعضــاء اللجنــة دو اســتقالت دو عــدم قدرت ـ علــى تأديــة ماــام اللجنــةو تعتمــد
الدولــة ال ـ قامــت برتشــيال خب ـرياً آخــر مــن بــن رعاياهــا ليكمــل املــديف املتبقيــة مــن الوإيــة ش ـريطة موافقــة
اللجنة(.(5
وتضع اللجنة نهاماـا الـداخليو وتنتاـب دعضـاء مكتباـا لفـرتيف سـنتن .وتعقـد احتماعـات اللجنـة
عاديف ه مقر األمم املتالديف دو ه دي مكان دخر حتـددب اللجنـةو وجتتمـع جلنـة حقـوق الطفـل عـاديف مـريف كـل
سنةو هإ دن ه الوقت احلاضر تعقد اللجنة ثالرب دورات ه ال نة مديف كل مناا دربعة دسابيع.
لعـل دهـم هـدف للجنـة حقـوق الطفـل هـو متابعـة تنفيـل اإتفاقيـة ورهـد التقـدم الـلي درزتـ الـدول
األطراف ه استيفاء تنفيل اإلتزامـات الـ تعاـدت سـا ه اإتفاقيـة دو اإنتااكـات الـ قـد ارتكبتاـا بعـر
الــدول للالقــوق املكفولــة للطفــل مبوحــب اإتفاقيــة .كمــا ملــدف اللجنــة هىل هقامــة حـوار دائــم وبنــاء بــن كــل
األطراف املعنية بتعزيز حقوق الطفل بغرت حتديد املااطر ال تعرتت حتقي حقوق الطفل ه العا و ومن

 -1انهر :املاديف( )1/41من اإتفاقية.
 -2بــدد نفــاذ اإتفاقيــة ه 3113/1/2مو واخل ـرباء الــلين انتاب ـوا كــأول دعضــاء للجنــة حقــوق الطفــل مــن الــدول اآلتيــة :ال ــويدو
مصرو بوركينا فاسوو زمبابويو الربتغالو اإحتاد ال وفيايت سابقاًو القلبينو الربازيل بربادوسو البريو .وكان هـ إء اخلـرباء سـت
ن اء ودربعة رحال .هاليفة وقائع حقوق الطفلو مركز حقوق اإلن انو حنيفو رقم 33و 3117مو .1-7
 -3املاديف (.)1/41
 -4املاديف (.)6/41
 -5املاديف (.)7/41
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ي ال البالث عـن حلـول فاعلـة لتاطـي هـلب املاـاطر()1و وبغـرت توحيـ الـدول األطـراف ه فاـم دحكـام
اإتفاقيــة خاهــة املتعلقــة حبمايــة األطفــال .كمــا ملــدف اللجنــة هىل زيــاديف وعــي اجلماــور بامل ــائل اخلاهــة
حبقوق الطفلو وكيفية محايتاا وتعزيزهاو وذلك من خالل هتاحة التقارير على نطاق واس.
هــلا وت ــعى اللجنــة منــل نشــأملا هىل هقامــة تعــاون مــع هي ــات األمــم املتالــديف ووكاإملــا املتاصصــة
ذات الصلةو وكللك مع هي ات خمتصة دخرىو مناا املنهمات غري احلكوميةو بغرت دخل الوكاإتو وهللا
ال بب فكثرياً ما تدعوا اللجنة املنهمات غري احلكومية ذات الصلة هىل املشاركة ه اإحتماعات التالضريية
املتعلقة بالتقارير الوارديف من الدول بناء على املعلومات املكتوبة ال ترد منااو بل وهلا دن تقدم بديالً للتقرير
احلكوميو دو تقوم بتقدم معلومات مكملة ومف ريف للتقرير احلكومي(.)2
تعد جلنة حقوق الطفل هي ة من هي ات اختاذ القرار الرئي يةو وال تشكل حاة من حاات اختـاذ
اإلحراءات اهلامة ال ت ار على حتويل حقبة تطبي القواعد واملعايري الدولية حلماية حقوق الطفل هىل واقع
ملمــوس وغالب ـاً مــا تصــدر الق ـرارات ال ـ تتاــلها اللجنــة بشــكل توهــيات للــدول األط ـرافو وال ـ يعتربهــا
البعر( .)3قراراً غري ملزم ألهنا تأخل شكل النصيالة دو الـدعويف إختـاذ قـرار دو موقـف معـنو لـلا فـإن هـلب
التوهيات إ تتمتع بأية قويف هلزاميةو كما دهنا إ ترتب امل ولية الدولية على عات الدولة ال إ تأخل سا.

ا لب الث ع
اختص ص اللجنة و وره يف احلم ية الن عة حلقوق ال فل
ختــتص جلنــة حقــوق الطفــل بتلقــي التقــارير الـ تقــدم مــن الــدول األطـراف ه اإتفاقيــة وبرتوكوإملــا
ودراسة هلب التقارير ومناقشة ممثلي الدول مقدمة التقارير وههدار مالحهاملا اخلتاميـة ه هـلا الشـأنو كمـا
تقوم اللجنة بإحراء تعليقات عامة على مواد اإتفاقية وكللك مناقشات عامة حول موضوعات معينة ختص
األطفال.

 -1ينهر ه هلا املناقشات العامة ال عقدملا جلنة حقوق الطفل بشأن" العنف ضد األطفال"و  2333واملناقشة العامة بشأن "
العنف ضد األطفال داخل األسريف وه املدراس"و .2333
 -2مـن اإحتماعـات الـ عقـدملا اللجنـة مـع وكـاإت وهي ـات األمـم املتالـديف وهي ـات خمتصـة دخـرى هـي اليوني ـفو ومفوضــية
األمم املتالديف حلقوق اإلن ان ومنهمة الصالة العامليةو املعاد الدو حلقوق الطفل والتنمية.
 -3د .حممد ال عيد الدقاقو مرحع سب ذكربو .274
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 -1تلقي ونظا التقاريا المقدمة من الدول األطااف في االتفاق ة :
وفقاً لنص املاديف ( )0/99من اتفاقية حقوق الطفـلو ختـتص اللجنـة بـالنهر ه التقـارير الـ تقـدماا
الدول األطراف عن التدابري الـ اختـلملا تنفيـلاً إتفاقيـة حقـوق الطفـلو وجيـوز للجنـة دن تطلـب مـن الـدول
األطراف معلومات هضافية ذات هلة بتنفيل اإتفاقيةو حيث " عاد للدول األطراف بـأن تقـدم هىل اللجنـة
عن طري األمن العام لألمـم املتالـديف تقـارير عـن التـدابري الـ اعتمـدملا إلنفـاذ احلقـوق املعـرتف سـا ه هـلب
اإتفاقية وعن التقدم احملرز ه التمتع بتلك احلقوقو على دن يتم ذلك(.(1
 ه غضون سنتن من بدء هلب اإتفاقية بالن بة للدولة الطرف املعنية. وبعد ذلك مريف كل مخس سنوات".وبناء على ذلك فإن الدول األطـراف ه اتفاقيـة حقـوق الطفـل تتقـدم بثالثـة دنـواع مـن التقـارير هىل
جلنة حقوق الطفل :
 التقرير األو  :يتم تقدمي ه غضون سنتن عن بدء نفاذ اإتفاقية بالن بة للدولة الطرف املعنيـةووميث ــل التقري ــر األو بداي ــة اإتص ــال ب ــن الدول ــة واللجن ــة ويع ــد اإختب ــار األساس ــي مل ــدى التـ ـزام
الدولةو كما يشكل األساس اللي ميكن الرحوع هليـ عنـد فالـص التقـارير الدوريـة بقصـد التعـرف
على مدى التقدم احملرز لتنفيل ما ورد ه اإتفاقية(.(2
 التقرير الدوري :ويقـدم كـل مخـس سـنواتو وت ـمح التقـارير الدوريـة بـإحراء املقارنـة وتقـدير مـدىتطـ ــور املوقـ ــف داخـ ــل الدولـ ــةو وت ـ ــمح للجنـ ــة حقـ ــوق الطفـ ــل بـ ــالعوديف للتقـ ــارير ال ـ ــابقة وهىل
مالحهاملا اخلتامية املرتبطة سا والتعرف على رد الفعل اللي اختلت ال لطات الوطنية(.(3
 التقريــر اإلضــاه :ويــتم تقدميـ بنــاء علــى طلــب جلنــة حقــوق الطفــل وفقـاً للفقـريف الرابعــة مــن املــاديف( )99من اإتفاقيةو وهـلب التقـارير يتالـدد موضـوعاا ه كـل حالـة علـى حـديفو وت ـتادف تزويـد
اللجنة مبعلومات ترد ه تقرير دوري دو معلومات عن موقف طارل ه الدولة املعنية(.(4
 -1حىت 2332/33/4مو تلقت اللجنة ( )374تقريراً دولياًو و( )64تقريـراً دوريـاًو ونهـرت اللجنـة فيمـا جمموعـ ( )314تقريـراً ()363
تقريراً دولياًو  14تقريراً دورياً ثانياً .انهر ه ذلك :وثيقة جلنة حقوق الطفل رقم ()323و 2332مو .7
 -2د .عصام حممد دمحد زنايتو محاية حقوق اإلن ان ه هطار األمم املتالديفو دار الناضة العربيةو 3117م3111-مو .314
 -3د .زنايتو عصام حممد دمحدو محاية حقوق اإلن ان ه هطار األمم املتالديفو مرحع سب ذكربو .311-314
 -4وه حمالة إلجياد دكرب قدر من التن ي بن األحازيف الدولية والتافيف من األعباء امللقايف على الدولو دوكلت اجلمعية العامة
لألمن العام مامة هعداد دراسة من اإلحراءات الواحبة التطبي على املدى الطويل لضمان رقابة دكثر فعالية عـن مـدى تنفيـل
الصــكو الدوليــة حلقــوق اإلن ــانو ولقــد دعــد هــلب الدراســة مقــرر جلنــة احلقــوق اإقتصــادية واإحتماعيــة والثقافيــة وقــدماا
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 -2المقتاحات والتوص ات العامة :
بعد عملية تلقي التقاريرو تقوم اللجنة بدراسة هلب التقـارير باإلضـافة هىل التقـارير دو املعلومـات دو
املشـوريف الـ تـرد مـن هي ـات حقـوق اإلن ـان األخـرىو دو مـن املقـررين اخلاهـن عـن م ـائل ه موضــوعات
معينةو وجيوز للجنة دن تقدم ما تراب مناسباً من املقرتحات والتوهيات العامة بشأن تنفيل اإتفاقية مـن قبـل
الدولة مقدمة التقريرو وحتال مثل هلب اإقرتاحات والتوهيات العامة عن طري األمن العـام للدولـة الطـرف
املعنية.
وتبلغ اجلمعية العامة مصالوبة بتعليقات الدول األطراف هن وحدت(.(1
وإ شك ه دن ههدار التوهيات تعد وسيلة حلث الدول املاالفة على اإمتثال لل لو الواحـب
هتباع و حيـث دن التوهـية ه حوهرهـا ذات قيمـة سياسـية وددبيـةو وإ تتضـمن زحـراً دو ردعـاًو وتتـيح للـدول
موضع اإملام الفرهة لتعديل سلوكاا(.(2
 -3التعل قات والمناقشات العامة :

إ تقتصــر مامــة جلنــة حقــوق الطفــل علــى تلقــي التقــارير مــن الــدول األط ـراف ودراســتاا وههــدار
املقرتحـات والتوهـيات بشـأهناو فعـالويف علــى ذلـكو جتـري اللجنـة تعليقــات ومناقشـات عامـة بشـأن مواضــيع
معينة ختص األطفال دو ت ثر ه حت ن تطبي اإتفاقية.
ولق ــد اعتم ــدت جلن ــة حق ــوق الطف ــل ه ين ــاير 5110مو تعليقا ــا الع ــام بشـ ـأن امل ــاديف ( )0/53م ــن
اإتفاقية ال تتناول دهداف التعليم(.(3
وه 5115/00/02مو دهــدرت اللجنــة التعليـ رقــم ( )5حــول " :دور امل س ــات الوطنيــة امل ــتقلة
حلقوق اإلن ان ه دعم ومحاية حقوق الطفل"و حيث ترى اللجنة دن كل دولـة حتتـاج هىل م س ـة م ـتقلة

=

للجمعيــة عــام 3111م .وتتضــمن هــلب الدراســة الــدعويف هىل توحيــد اجلــزء األول ه كافــة التقــارير الـ تقــدماا الدولــةو ويتضــمن
هلا اجلزء املعلومات األساسية عن الدولةو على دن يتم تقدمي لل ـكرتري العـام الـلي يتـوىل بـدورب توزيعـ علـى األحاـزيف الرقابيـة
وذلك بقصد جتنب تكرار املعلومات ه التقاريرو كما دقرتح رؤساء هلب األحازيف األخل بنهام التقرير احملددو بـأن تقـدم الدولـة
تقريـراً واضـالاً عــن التزاماملـا النامجــة عـن الصــكو الدوليـة الـ تكـون طرفـاً فياــاو وخيصـص اجلــزء الثـاين للعاــد الـدو للالقــوق
املدنيــة وال ياســيةو وختصــص األحـزاء التاليــة لالتفاقيــات املتاصصــةو وهــلا اإجتــاب يــنص متامـاً علــى مــا حــرى عليـ العمــل ه
منهمة العمل الدولية ال تعتمد نهاماً موحداً ه متابعة مدى تطبي اإتفاقيات اخلاهـة بالعمـل .د .نبيـل مصـطفى هبـراهيمو
آليات احلماية الدولية حلقوق اإلن انو مرحع سب ذكربو .312-413
 -1املاديف (44و /41د .د) من اإتفاقية وكللك املاديف( )7من النهام الداخلي للجنة.
 -2د .ح نو مصطفى سالمةو " تأمالت دولية ه حقوق اإلن ان"و مرحع سب ذكربو 3114مو .233
 -3راحع ذلك ه ح الطفل ه التعليم.
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حلقوق اإلن ان تكون م ولة عن تعزيز ومحاية حقوق الطفلو وبينت دهم الشـروط ه هـلب امل س ـة -ديـاً
كان شكلاا -هو دن تكون قادريف بصوريف م تقلة وفعالة على دراسة وتعزيز ومحاية حقوق الطفل(.(1
وقد دشارت جلنة حقوق الطفل ه موحز دعد كدليل للمناقشة هىل دن اهلدف من املناقشـة هـو دثـر
زيــاديف مشــاركة اجلاــات الفاعلــة خــالف الدولــة ه تنفيــل ومتويــل املاــام الشــبياة مباــام الدولــة ه جمــال تنفيــل
اإتفاقية(.(2
((3
ومن املناقشات العامة ال دحرملا دو عقدملا جلنة حقوق الطفلو نلكر ما يلي:
 مناقشة عامة بشان (محاية األطفال ه حاإت النزاع امل لح) عام 0335م. مناقشة عامة بشأن (الطفلة) ه يناير عام 0332م. مناقشة عامة بشأن (األطفال ووسائ األعالم) ه 0336/01/7م. مناقشة عامة بشأن (حقوق األطفال املعوقن) ه 0337/01/6م. مناقشــة عامــة بشــأن (حيــايف األطفــال ه عــا ينتشــر في ـ فــريس نقــص املناعــة البش ـرية اإليــدز) ه0332/01/2م.
 مناقشة عامة بشان (العنف ضد األطفال) ه سبتمرب 5111م و 52سبتمرب 5110م. -4تق م دور لجنة حقوق الطفل في الحماية :هن اي تنهيم قانوين ماما بلغت خطورت ودمهيت

إ ميكن دن يتالق ل النفـاذ واإحـرتام والفعاليـة مـا يتـوافر لـ مـن الضـمانات مـا يكفـل التـزام الكافـة بـ و
والشعور بوحوب تنفيلب واإلتزام بأحكام عن طري هجياد نوع من الرقابة على تطبيق ()4و ولقد كانت جلنة
حقوق الطفل مبثابة الضمانة األساسية لقياس التقدم احملرر من قبل الدول األطراف ه استيفاء تنفيل اتفاقي
حقوق الطفل وبرتوكولياا اإلضافين.
ومما إ شك فيـ دن هـلب اآلليـة والـ متثـل هي ـة الرهـيد التابعـة إتفاقيـة حقـوق الطفـل هلـا حوانـب
هجيابية ودخرى سلبية:
أ -الجوانب اإليجاب ة لعمل لجنة حقوق الطفل :

فيما يتعل بتشكيل اللجنة رد دن قد جتنب اخليار احلكـومي ه هـلا التشـكيلو حيـث دن اللجنـة
مشكلة من خرباء ه جمال الطفولةو ويعلمون بصفتام الشاصية دون دي متثيل للدول ال ينتمون هلياا مما
 -1د .زيدانو فاطمة شالات دمحدو مركز الطفل ه القانون الدو العامو مرحع سب ذكربو .113-113
 -2د .ح نو مصطفى سالمة"و تأمالت دولية ه حقوق اإلن ان"و مرحع سب ذكربو .236
 -3د .زيدانو فاطمة شالات دمحدو مركز الطفل ه القانون الدو العامو مرحع سب ذكربو .112
 -4يراحع تقرير عن امل متر القومي حول مشروع اتفاقية األمم املتالديف حلقوق الطفلو مرحع ساب و .66
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مينح اللجنة مزيداً من الفعالية واحليديف ه ممارسة دعماهلاو ويضعف هىل حد كبري تأثري الدول عليااو فاللجنة
إ تتلقــى ديــة تعليمــات دو توحياــات مــن حكومــات الــدول األط ـرافو وهــي إ تلتــزم هإ بتالقيـ الوظــائف
املنوطة سا(.)1
وفيما يتعل باستعانة اللجنة باملنهمات غري احلكوميةو فإن دسام ه تعزيز القدريف على اإسـتفاديف
من فرهة هعداد التقاري ر على امل توى الوطين لتعب ة اإهتمام حبالة حقوق األطفالو مع ضمان تقيـيم حـاد
للتقدم والصعوبات الناش ة(.)2
وبشــكل عــامو فــإن اللجنــة قــد رالــت منــل عــام  0330ه هقامــة شـراكة قويــة للعمــل حمليـاً وهقليميـاً
ودوليـاً مــن دحـل الناــوت حبقــوق الطفـل ومحايتـ ( .)3كمـا دهــبالت عــامالً حفـازاً معرتفـاً بـ للمـوارد الفكريــة
واملالية والبشرية لتال ن حقوق الطفل ه مجيع البلدان(.)4
ِ -الجوانب السلب ة :

لعل دول ما يوهم ب عمل اللجنة الضعف والقصور ه جمال محاية حقوق الطفـل واقتصـار دورهـا
علــى تلقــي تقــارير الــدول األطـراف ه اإتفاقيــة والربوتوكــولن امللالقـن ســاو وههــدار التوهــيات والتعليقــات
العامــة بشــأهناو وعــدم تضــمن نهاماــا ألي هحـراء للشــكاوي الفرديــةو سـواء مــن األطفــال دو مــن ممثلــيام ه
حالة ادعاء انتاا حقوق الطفل.
فاإقتصار على جمرد التزام الدول األطراف بتقدم تقارير هىل اللجنة عن حاودها ه تطبي دحكام
اإتفاقيـ ة دون دن يعــزز برقابــة متبادلــة بــن الــدول األطـراف ومــن اللجنــةو مــن شــأن دن يـ ثر بشــكل كبــري ه
فاعلية التدابري املتاليف ه هلا الشأنو ومما إ شك في دن نهام احلماية لـن تتالقـ لـ الفاعليـة مـا يضـع
من اآلليات ودسلوب الرقابة ما يكفل حتقي القانونية للالقوق ال تضمنتاا اإتفاقية(.)5

 -1ينه ــر د.د .عب ــدالعزيز خميم ــر عب ــداهلاديو اتفاقي ــة حق ــوق الطف ــل :خطـ ـويف هىل األم ــام دم هىل ال ــوراءو جمل ــة احلق ــوقو حامع ــة
الكويتو العدد 1و سبتمرب 3111مو .313
 -2ينهر د .فاطمة شالات زيدانو مرحع سب ذكربو .641
3- UN.Doc.CRC/C/SP/31.20November2000.P1.
4 -UN.Doc.CRC/C/SP/26.21 Jan 1998.P1.

 -5د .د .حممد ال عيد الدقاقو احلماية القانونية لألطفال ه هطار مشـروع اتفاقيـة األمـم املتالـديف حلقـوق الطفـلو املـ متر القـومي
حول مشروع اتفاقية حقوق الطفل باإلسكندريةو 3111مو .31
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ولعل ما سب ذكرب دعا هىل وحود همجاع( .)1على دن هلب اآللية تعد آلية هزيلةو وإ تت م بالفاعلية
ودن كان من الضروري على دقل تقدير -هنشاء آلية من النوع اللي نص علي العاد الدو للالقوق املدنية
وال ياســية ل ــنة 0366أل حيــث ميكــن للجنــة املشــكلة طبقـاً للعاــد تلقــى تبليغــات مــن الــدول واألفـراد بشــأن
انتاا حقوق اإلن ان املقرريف ه العاد من قبل دية دولة دخرىو وحـ اللجنـة ه اسـتدعاء نهـر الدولـة الـ
تنتاك هلب احلقوق.
ورغم كل ذلكو فإن من اإلحالـاف دن نـلكر دن اللجنـة قـد اقرتحـت هحـدارب حاـاز وطـين يكـون
مــن ســلطت النهــر ه الش ـكاوي واإلتماســات مبــا ه ذلــك تلــك املقدمــة بالنيابــة عــن األطفــال دو مــن قبــل
األطفال مباشريفو ودن جتري حتقيقات بشأهناو ومما إ شك في دن وحود حااز مشـاب علـى الصـعيد الـوطين
ي ار علـى تـأمن حقـوق الطفـل بشـكل عـام يعـد دمـراً ه غايـة األمهيـةو هذ بـالنهر هىل م ـ ولية اللجنـة الـ
تت ــع لتغطــي كافــة الــدول املصــدقة علــى اإتفاقيــةو فــإن خلـ حاــاز حملــي خــا بالدولــة يكــون قــادراً علــى
اإضطالع سلب املامة بالتالديدو سـوف ي ـال عمليـة اللجنـةو وكـون هـلا اجلاـاز موحـوداً ه قلـب الدولـة
نف اا يعطي من القويف والفعالية ما ي تطيع مبوحب دن يباشر هلا اإختصا .
هضافة هىل دن اللجنـةو اسـتناداً هىل التوهـيات املقدمـة مـن مقـرري املوائـد امل ـتديريف واملناقشـات الـ
دحريت خالل اإحتمـاع الـلي عقـد ه  91سـبتمرب و 0اكتـوبر  0333قـررت دن حتـاط علمـاً باإسـتنتاحات
التالية وت دياا ومناا :دهنا ستنهر ه همكانية بدء مناقشات بشأن هعداد برتوكول اختياري يلال باإتفاقيـة
وتتــوفر بـ آليــة للبالغــات الفرديــة لضــمان هتاحــة ســبل اإنصــاف القانونيــة علــى الصــعيد الــدو فيمــا يتعلـ
باتفاقية حقوق الطفلو وتشجع اللجنة الدول األطراف على دعم حاودها ه هلا الصدد(.)2

 -1ينهر :د.د .عبدالعزيز خميمر عبداهلاديو اتفاقية حقوق الطفلو خطويف هىل األمام دم هىل الوراءو مرحع ساب و 327و ود.د.
حممــد ال ــعيد الــدقاقو احلمايــة القانونيــة لألطفــال ه هطــار اتفاقيــة األمــم املتالــديف حلقــوق الطفــلو مرحــع ســاب و 31و ود.
فاطمة شالات زيدانو مرحع ساب و 641و 646و ود .ماهر مجيل دبو خواتو مرحع ساب و .173-173
 -2ينهرUN. Doc>A/55/41, op.cit, p380. :

ر اللجنووووووووووووووووووووة الد ليووووووووووووووووووووة

ايووووووووووووووووووووة ح ووووووووووووووووووووو الط ووووووووووووووووووووا

334

الخـــاتمــة
من خالل هلب الورقة ت التوهل هىل جمموعة من النتائ والتوهيات :

أوالً -النتائج :
-0
-5
-9

هنا عديف مواثي دولية وهقليمية ووطنية حلماية حقوق الطفل.
هنا العديد من اجلاود الدولية والعربية ال بللت من دحل محاية الطفل واحملافهة على حقوق .
كان للجنة الدولية دور فعال وبارز ه محاية حقوق الطفل وهي اجلااز الـلي دناطـت بـ اتفاقيـة
حقوق الطفل.

ثان اً -التوص ات :
 -0سن قانون وطين ملنع ومحاية األطفال من اإجتار سم ألغرات حن ية دو استغاللية دخرى ويعرف
اإجتار كتامة حنائية خاهة.
 -5ض ــروريف دن تتض ــمن اإتفاقي ــات الدولي ــة املعني ــة حبق ــوق الطف ــل آلي ــة فعال ــة لض ــمان التـ ـزام ال ــدول
بأحكامااو ودن توحد هي ات دولية تراقب تطبي اإتفاقيات.
 -9مراحعة التشريعات الوطنية مبا يتماشى مع اإتفاقيات الدولية واإلقليمية.

قــــائمـة المــراجع
أوالً -الكتب المتْصصة:
-0
-5
-9
-9
-2

د .هب ـراهيم البش ــري اجلرم ــيو احلماي ــة اإلقليمي ــة حلق ــوق اإلن ــان ه هط ــار اجلامع ــة العربي ــةو رس ــالة
ماح تريو كلية القانونو حامعة الفاتح (سابقاً)و 5101-5113م.
د .دمساء مصطفي األسطىو النتائ الفكرية لألطفال والناش ة ه ليبيا 5112-0350مو بيليوغرافيا
ودراسة جملس الثقافة العام -سرتو5116م.
د .ساملن القلاه علي الشـيباينو حقـوق الطفـل ودور اجلمعيـات األهليـةو نـدويف حقـوق اإلن ـانو
ليبيا -طرابلس5112 -م.
د .عـ ـزيف كام ــل املقا ــورو احل ــدرب األنث ــى ب ــن التشـ ـريعات الوطني ــة واملع ــايري الدولي ــةو جمل ــة اجلامع ــة
األمسريةو زلينتو ال نة الثانيةو العدد الرابعو 5119ف.
د .هادى مشـعان ربيـعو اللعـب والطفولـةو مكتبـة اجملتمـع العـريب للنشـر والتوزيـعو عمـان -األردنو
الطبعة العربية األو و 5112م.
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 -6د.د .عبــدالعزيز خميمــر عبــداهلاديو اتفاقيــة حقــوق الطفــل :خط ـويف هىل األمــام دم هىل الــوراءو جملــة
احلقوقو حامعة الكويتو العدد 9و سبتمرب 0339م.
 -7وضــع الطفــل ه العــا و منهمــة األمــم املتالــديف للطفولــةو (اليوني ــف)و املكتــب اإلقليمــي للشــرق
األوس ومشال دفريقياو عمانو األردنو 5119م.
 -2البارونة كوكسو جملس اللوردات الربيطاينو مناقشة برملانيةو من كتاب ال ودان -الصراع من دحل
البق ــاءو حراه ــام م -توم ــاسو ترمج ــة ال ـزبري الطي ــب املنص ــورو 0339-0329و دار الفرح ــاين للنش ــر
القاهريفو طرابلسو لندن.
 -3حبلول 90مايو /ديار 5113م متت مصادقة ( )92دولة على امليثاق اإلفريقي حلقوق ورفاب الطفل.
 -01بــودور حممــدو احلقــوق املدنيــة للفــرد ه ظــل القــانون الــدو حلقــوق اإلن ــان والشـريعة اإلســالميةو
رسالة ماح تريو كلية احلقوق -حامعة اجلزائرو 5115-5110م.
 -00حــون اس حيب ــونو معجــم قــانون حقــوق اإلن ــان العــامليو دار الن ــر للنشــر والتوزيــع -عمــان-
األردنو 0333م.
 -05حبوش وهيبةو احلقوق الشاصية والدينية بـن العاـد الـدو للالقـوق املدنيـة وال ياسـية والشـريعة
اإلسالميةو رسالة ماح تري -كلية احلقوقو حامعة اجلزائرو 5119-5119م.
 -09ح ن مصطفى الباشو حقوق اإلن ان بن الفل فة واألديـانو مجعيـة الـدعويف اإلسـالمية العامليـةو
طرابلسو 0335م.
 -09ح ين نصارو تشريعات محاية الطفولةو القاهريفو .5116
 -02مح ــاديف عب ــد ال ــالمو ن ــايف دمح ــد س ــليمانو ط ــرق دراس ــة الطف ــلو دار ه ــفاء للطباع ــة والنش ــر
والتوزيعو الطبعة األو و 5112م.
 -06د .دبــو خ ـواتو مــاهر مجيــل دمحــدو احلمايــة الدوليــة حلقــوق الطفــلو " رســالة دكتــوراب"و حامعــة
حلوانو كلية احلقوقو 5119م( .غري منشوريف).
 -07د .دبوالوفاو دمحدو احلماية الدولية حلقوق اإلن ان ه هطار منهمة األمم املتالديف ووكاإملا الدولية
املتاصصةو دار الناضة العربيةو القاهريفو الطبعة الثانيةو 5112م.
 -02د .األنصــاريو دب ــوبكرو حق ــوق الطف ــل الص ــالية ب ــن اإتفاقي ــة الدولي ــة حلق ــوق الطف ــل والف ــانون
اللييبو حبث مقدم لندويف حقوق اإلن ان ه عصر اجلماهريو سرتو من 5112/6/09-05م.
 -03د .الطـاهر بـن خـرف اهللو مــدخل هىل احلريـات وحقـوق اإلن ـانو اجلــزء الثـاينو التعبـري الدســتوري
للالريات واحلقوقو طاك ي  -كوم للدراسات والنشر والتوزيع اجلزائرو 5113م.
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 -51د .مجعـة الزريقــيو " حـرائم األطفـال ه التشـريع الليــيب"و ومــدى تطابقاـا مــع دحكــام املــاديف ()91
م ــن اإتفاقي ــة العاملي ــة حلق ــوق الطف ــلو جمل ــة اجلدي ــد للعل ــوم اإلن ــانيةو املرك ــز الق ــومي للبال ــورب
والدراسات العلميةو طرابلسو العدد ال ادسو 5110م.
 -50د .ح نو مصطفى سالمةو " تأمالت دولية ه حقوق اإلن ان"و 0329م.
 -55د .ســيد حممــدينو حقــوق اإلن ــان بــن النهريــة والتطبي ـ ه جمــال اس ـرتاتيجيات محايــة الطفولــةو
القاهريفو 5112م.
 -59د .طلعت فامي خفاحيو ددب األطفال ه مواحاة الغزو الثقاهو دار ومكتبة اإلسـراءو الطبعـة
األو و 5116م.
 -59د .عبـد الغــين عمــرو الــروميرو عالقــات العمــل الفرديــة ه القــانون الليــيبو طـرابلسو اجلــزء األولو
الطبعة الثانيةو 5111م.
 -52د .عبدال ــالم علــي املزوغــيو النهريــة العامــة لعلــم القــانونو اجلــزء الثــاينو نهريــة احلـ و منشــورات
اجلامعة املفتوحةو طرابلسو 0335م.
 -56د .عتيقةو روى علـيو حقـوق الطفـل ه القـانون الـدو و رسـالة ماح ـتريو حامعـة األردنو كليـة
احلقوقو 0335م.
 -57د .عصام حممد دمحد زنايتو محاية حقوق اإلن ان ه هطار األمـم املتالـديفو دار الناضـة العربيـةو
0337م0332-م.
 -52د .علـ ــي سـ ــيد ح ـ ــنو محايـ ــة حقـ ــوق اإلن ـ ــان ه مصـ ــر بـ ــن الواقـ ــع والقـ ــانونو جملـ ــة القـ ــانون
واإقتصادو العدد الثاين وال تونو 0335م.
 -53د .عمر سعد اهللو مدخل ه القانون الدو حلقوق اإلن انو ديوان املطبوعات اجلامعيةو اجلزائرو
الطبعة اخلام ةو 5113م.
 -91د .عمر هدوقو دراسة ه مصادر حقوق اإلن انو ديـوان املطبوعـات اجلامعيـةو اجلزائـرو الطبعـة
الثالثةو 5112م.
 -90د .فاطمــة شــال ات زيــدانو مركــز الطفــل ه القــانون الــدو العــامو دار اجلامعــة اجلديــديفو مصــرو
.5112
 -95د .فــايز الضــفرييو " الطفــل والقــانون :معاملتـ و ومحايتـ اجلنائيــة ه ظــل القــانون الكــوي "و جملــة
احلقوقو الكويتو العدد األولو ال نة 52و مارس 5117م.
 -99د .ماهر مجيل دبو خواتو احلماية الدولية حلقوق الطفلو دطروحة دكتورابو كلية احلقوقو مصـرو
5119م.
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 -99د .حممد محد خضرو اإلسالم وحقوق اإلن انو منشورات دار مكتبة احليايفو بريوتو لبنانو حمرم
0911هـ0373-م.
 -92د .حممد سعيد فرجو الطفولة والثقافة واجملتمعو منشأيف املعارف باإلسكندريةو 0339م.
 -96د .مصطفي فاميو "سيكولوحية الطفولة واملراهقة" مكتبة مصر بالفجالة القاهريف.
 -97د .ميلود املاليبو حماضرات ه حقوق اإلن انو اجلزء الثـاينو دار الـروادو طـرابلسو ليبيـاو الطبعـة
األوىلو 5113م.
 -92د .نبيل مصطفي هبراهيمو آليات احلماية الدولية حلقـوق اإلن ـانو دار الناضـة العربيـة -القـاهريفو
5112م.
 -93د  .وائل عالمو اإتفاقيات الدولية حلقوق اإلن انو دار الناضة العربيةو القاهريفو 0333م.
 -91د.ال يد عبد احلميد فوديفو حقوق اإلن ان بن النهم القانونيـة الوضـعية والشـريعة اإلسـالمية دار
الفكر اجلامعيو اإلسكندريةو 5116م.
 -90د.حممد ال عيد الدقاقو "احلماية القانونية لألطفال ه هطار اتفاقية األمم املتالديف حلقوق الطفل"
امل متر القـومي حـول مشـروع اتفاقيـة األمـم املتالـديف حلقـوق الطفـل الـلي عقـد ه اإلسـكندرية مـن
 59-50نوفمرب سنة 0322م.
 -95الــلوييبو عبدال ــالمو حقــوق الطفــل ورعايتـ و الــدار اجلماهرييــة للنشــر والتوزيــع واإلعــالن ســابقاًو
مصرات و الطبعة األوىلو 0335م.
 -99الرعــويبو مـراد حممــودو ملاــص لدراســة اتفاقيــة حقــوق الطفــل مقارنــة بالتشـريعات الليبيــةو منهمــة
األمم املتالديف للطفولةو (اليوني ف)و طرابلسو 0337م.
 -99زكية حوديو محاية حقوق الطفل ه حاإت النزاعـات امل ـلالة الدوليـةو رسـالة ماح ـتري -كليـة
احلقوق -حامعة اجلزائرو 5113-5112م.
 -92سن الرشدو د .على تعويناتو " تربية الطفل ه ظل األسريف املضطربة واألسريف ال وية" جملة رسالة
األسريفو تصدر عن الوزاريف املتنلبة املكلفة باألسريفو وقضايا املرآيف -العدد ( )01ال نة 5116م.
 -96عبدال ـالم بشـري الـلوييبو امليثـاق األفريقـي حلقـوق الطفـل ورفاهيـةو هبعـاد ومقـاييسو جملـة اجلديــد
للعلوم اإلن انيةو العدد الرابعو 0333م.
 -97عماد ثروتو هشكاليات تطبي اتفاقية حقوق الطفل ه الواقع املصريو امدي تو 0333م.
 -92عمــر حممــود املازومــيو القــانون الــدو اإلن ــاين ه ضــوء احملكمــة اجلنائيــة الدوليــةو دار الثقافــة
للنشر والتوزيعو عمانو 5112مو الطبعة األو و اإلهدار األولو 5112و.
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 -93فيوليــت داغــرو حقــوق الطفــل ه الثقافــة العربيــةو حقــوق اإلن ــان ه الفكــر العــريبو دراســات ه
النصو و جمموعة باحثنو الطبعة األو و مركز دراسات الوحديف العربيةو بريوتو الطبعـة األو و
5115م.
 -21كـالوس هــوفنرو كيــف ترفـع الشــكاوى ضــد انتااكـات حقــوق اإلن ــانو دليـل األفـراد واملنهمــات
غري احلكوميةو هعداد اجلمعية األملانية لألمم املتالديف واللجنة األملانية ملنهمة األمم املتالديف للرتبيـة
والعلوم والثقافةو عمانو مكتب اليون كوو 5119م.
 -20لياليفنو حقوق اإلن انو دس لة وهحاباتو ههدارات اليون كوو 5113م.
 -25حممــد عب ـدب الــزغريو" نــدويف آليــات دعمــال اتفاقيــات حقــوق الطفــل ه ضــوء األولويــات الدوليــة
املطروحة (5115/9/01-7ف) بتونس :جملة الطفولة والتنميةو اجمللد ( )5العدد ()7و 5115ف.
 -29معجم مقاييس اللغة إبن فارسو ط0و بريوتو دار هحياء الرتارب العريبو .5110
 -29امل ـ متر الع ــاملي حلق ــوق اإلن ــانو هع ــالن وبرن ــام عم ــل فين ــا حزي ـران /يوني ـ 0339ف م ــع البي ــان
اإفتتاحي اللي دلقاب األمن العام لألمم املتالديفو بطرس بطرس غا و األمم املتالديف -نيويـور و
0332م.
 -22ناهــر كت ــابو التع ــليب ووس ــائل مناهض ــت ه الق ــانون ال ــدو املعاه ــرو دطروح ــة دكت ــورابو كلي ــة
احلقوقو حامعة اجلزائرو 5101م.
 -26ينهـر ه هــلا املناقشــات العامــة الـ عقــدملا جلنــة حقــوق الطفــل بشــأن" العنــف ضــد األطفــال"و
 5111واملناقشة العامة بشأن " العنف ضد األطفال داخل األسريف وه املدراس"و .5110
ثان اً -الكتب األجنب ة:

1- UN.Doc.CRC/C/SP/31.20November2000.P1.
2- UN.Doc.CRC/C/SP/26.21 Jan 1998.P1.
3- :UN. Doc>A/55/41, op.cit, p380.

