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  كلية القانون جبامعة املرقبجملة العلوم الشرعية والقانونية جملة حمكمة تصدر عن  

  م.379/2015 رقم اإليداع احمللي
  دار الكتب الوطنية ببنغازي ـ ليبيا

  هاتف:
  9090509ــ  9096379ــ  9097074

  بريد مصور:
9097073  

  الربيد اإلكرتوين:
Nat-Liba@h0tmail.com 

  
 

ا، وهــم وحــدهم املســؤولون عــن صــحة  اآلراء الــواردة يف هــذه البحــوث ال تعــرب إال عــن وجهــة نظــر أصــحا
لة ال تتحمل أية مسؤولية يف ذلك.   املعلومات وأصالتها، وإدارة ا

  
  092-7233083 / 091-1431325 لالتصال برئيس التحرير:
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لة نرجو التكرم   :آليت اللتزام األخوة األفاضل حرصاً على حسن إخراج ا
  قبل يف أي جملة أو كتاب أو رسالة علمية أو وسيلة نشر أخرى. من البحث نشر متَّ  قد ال يكون أن. 1
  .املراجع قائمة فيها تقريبا مبا صفحة )35( عن البحث صفحات تزيد ال أن. 2
 (Traditional Arabic) ونوعـه )14( اخلـط وحجـم. A 4 ورق علـى ، اليمـني مـن الصـفحة . هوامش3

  ).1( السطور وبني )12( .وللهوامش
  .Bold) 16خط ( وحبجم مسودة تكتب الوسطية العناوين. 4
  رأسيتان. نقطتان بعدها وتوضع ، Bold )14( مسودة وحبجم السطر أول من تكتب: اجلانبية العناوين 
  .فراغات مخس بعد الفقرات تبدأ. 5
  خلط العريب . هاأمسائ وبرموز ،الصحيحة املعروفة أماكنها يف الرتقيم عالمات بوضع االهتمام جيب. 6
ت رمــز القوســان اســتخدام. ضــرورة 7 النبويــة،  ) للنصــوص » «(  ) ، والرمــز ﴾ ﴿ القرآنيــة ( املزهــران لــآل

  التنصيص. ) عالمة " " والرمز: (
 يكتــب وال شــيبة، أيب ابــن داود، أبــو الرتمــذي، كالبخــاري، للمــؤلفني الشــهرة أمســاء اهلــوامش يف تكتــب .8

  .اهلوامش يف للمؤلفني االسم الكامل
  .يف آخره وليس البحث صفحات هوامش يف تكون واملراجع للمصادر اإلحاالت. 9

ت تكتب ال. 10  واملراجع يف املصادر قائمة يف ذلك يكتب وإمنا اهلامش، يف واملراجع للمصادر النشر بيا
  .البحث آخر
  332 ص ،2 ج البخاري، صحيح شرح الباري فتح حجر، مثل : ابن

الكتـب  أمسـاء تكتب العلمية واملوضوعات الفقهية األبواب على املرتبة احلديث كتب إىل اإلحالة عند. 11
 صـحيحه، يف البخـاري أخرجـه: هكـذا. وجد إن احلديث ورقم والصفحة، اجلزء، كتابة مع واألبواب،

  .1 رقم ، 12 ص ،1 ج : »مخس على اإلسالم بين « النيب وقول اإلميان ب اإلميان، .كتاب
ت خترَّج. 12   .12 حبجم مباشرة اآلية بعد املنت يف القرآنية اآل

ــــــل  ــــــال :مثــــ ــــــاىل هللا قــــ ـــ  جهمه ين ىن من حنخن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ :تعـ

  .]142 :[البقرة َّ مي خي حي جي يه ىه
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وهوامش   كتابتها، يراد الِيت  املعلومات كتابة تبدأ مث واحد أسبيس اهلوامش أرقام بعد يرتك اهلوامش، يف. 13
  .واحد لرقم تبدأ صفحة كل

  :كاآليت للمؤلفني، الشهرة أمساء على ترتب املصادر قائمة. 14
دمحم  علــــي: حتقيـــق البخــــاري، صـــحيح شـــرح البــــاري فـــتح العســـقالين، دمحم بــــن علـــي بـــن أمحــــد حجـــر، ابـــن

  م.1992 /هـ 1112 ، سنة1 ط اجليل، دار: البجاوي، بريوت
  .له شخصية صورة ويرفق واحدة، صفحة حدود يف الذاتية لسريته ملخًصا الباحث يرفق. 15
لــرئيس التحريــر مباشــرة أو  املختصــرة مطبوعــة علــى ورق وقــرص مــدمج الذاتيــة والســري البحــوث، ترســل. 16

   اآليت. اإللكرتوين الربيد عرب

iaelfared@elmergib.edu.ly  
. للمجلـة احلــق يف رفـض نشــر أي حبــث بـدون إبــداء األسـباب والبحــوث الــيت ال تقبـل للنشــر ال تــرد إىل 17

ا.    أصحا
ً. 5. لصاحب البحث املنشور احلق يف احلصول على عدد (18 لة املعين جما   ) نسخ من عدد ا
لة ال يدل على أمهية البحث أو الباحث، إمنا 19   للكل التقدير واالحرتام .. ترتيب ورود األحباث يف ا
لصورة اليت تراها.20 لة  لة حرية تغيري اخلطوط والتنسيق مبا يناسب إخراج ا   . إلدارة ا

مــل مــن الســادة البحــاث والقــراء املعــذرة عــن إي خطــأ قــد حيــدث مقــدماً ، فللــه الكمــال وحــده ســبحانه 
  وتعاىل.

  
 

ا ال تعــربالبحــوث هــذه اآلراء الــواردة يف  ، وهــم وحــدهم املســؤولون عــن صــحة إال عــن وجهــة نظــر أصــحا
لة ال تتحمل أي   مسؤولية يف ذلك. ةاملعلومات وأصالتها، وإدارة ا

  
  092- 7233083 / 091- 1431325 :لالتصال برئيس التحرير
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 د. إبـــــــــــــــــراهيم عبدالســـــــــــــــــالم الفـــــــــــــــــرد 

   
 

  د. مـصطفـــــــــــــــــي إبراهـيـــــــــــــــــم العــربــــــــــــــــــي

ـــي    ــد الصرارعــــــــــــ ــداملنعم احممــــــــــــ   د. عبــــــــــــ

ـــد عـثـــمـــــــــــــــــان احــمـيــــــــــــــــــده       د. أحـــمــــــــــــــ

   
 

  .حممــــــــــــــد رمضــــــــــــــان بــــــــــــــاره  أ. د.     .حممـــــــــد عبدالســـــــــالم ابشـــــــــيشأ. د. 

ــان أ. د.  ــر رمضــــــــــــــان العبيــــــــــــــد  د. أ.    .ســـــــــــــــامل حممـــــــــــــــد مرشـــــــــــــ   .عمــــــــــــ

  .علــــــــــــــى أمحـــــــــــــــد اشـــــــــــــــكورفو د.     .احممـــــــــــــــد علـــــــــــــــى أبوســـــــــــــــطاشد. 

ــــد. ع ـــد احلــــبــ ـــــظ ديـــــــيــــــفــــــ ــــكــ   ه.ــــــــنــ

 



  فهرس املوضوعات

 

5

 
 ................................................... ...............6  

 
  7 ......................................................فوزي سامل صاحل أوليطيد. 

 
  27 ..............................عمـــــــــــــر عبـــــــــــــد الســـــــــــــالم عمـــــــــــــر الصـــــــــــــغري. أ

 
  40 ...................................................العـــارف صـــاحل عبدالـــدائم د. 

 
  52 ..................................................عبد ا عبد السـالم عـرييب  د. 

 
  82 ..................................................علي عبد املعطي احلمدان د. 


 

ــي  ــد تقـ ــثم حممـ   99 ................................................................ميـ


 

  121................ ......................................ميثاء عباس علي احلوسين

 
  173........... ......................................خلـــــــود عبـــــــدا علـــــــي حممـــــــد الـــــــنقيب

 
  206.............. ..........................منصور درويش أمحد حممـد الشـيزاوي  

 
  226............ ................................عائشة سيف علـي املسـلماني الـنقيب   

  



  كلمة رئيس التحرير

 

6

  كلمة رئيس التحرير
  

  يل ىل مل خل
  

آلــــه علــــى و دمحم  وصــــلى هللا علــــى ســــيد ،علــــم اإلنســــان مــــا مل يعلــــمالــــذي رب العــــاملني  احلمــــد 

  إىل يوم الدين. حسانومن تبعهم  ،وأصحابه 

 

جملــة العلــوم الشــرعية والقانونيــة بعــد جهــد وعنــاء إنــه ليســرين أن اقــدم إلــيكم هــذا العــدد مــن جملــتكم 

إلخالص والوفاء من السادة البحاث واملراجعني والعاملني على اجلمـع والتنسـيق واإلخـراج لتكـون  ممزوجني 

ملقام  ى حلة تليق    .جملتكم على أحسن صورة وأ

 .ونتمنى للجميع التوفيق والسداد 

  
  



ــرة      ــة املعاصــــــ ــوانني الغربيــــــ ــى القــــــ ــأثريه علــــــ ــالمي وتــــــ ــه اإلســــــ ــور الفقــــــ   تطــــــ
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  املقدمة:
، اللهـم علمنـا مــا أمجعـنيآلـه وصــحبه  وعلـى نبينـا دمحموالصـالة والسـالم علــى رب العـاملني احلمـد  

 نفعنا مبا علمتنا وفقهنا يف الدين.أينفعنا و 

  أما بعد:
ـــدف موضـــوعه، وهـــدف هـــذا البحـــث هـــو إ فـــإن قيمـــة أي بـــراز الـــدور الكبـــري للفقـــه حبـــث مـــرتبط 

اإلسالمي يف إثراء الفقه القانوين والتشريعي على املستوى العاملي، وإزالة الغبار عن بعض الوقائع املطموسة، 
ريخ األنظمة القانونية يف  أو اليت أخفئت عمداً أو سهواً يف كثري من الكتب واألحباث اليت اعتنت بدراسة 

تفكـــري كثـــري مـــن أبنـــاء اإلســـالم، وخاصـــة ممـــن درســـوا يف بعـــض الـــدول العـــامل، األمـــر الـــذي انعكـــس علـــى 
األوروبيـــة، حـــىت أصـــبح عنـــدهم اعتقـــاد شـــبه كامـــل أن هـــذه الـــدول هـــي مصـــدر احلضـــارة والرقـــي والتطــــور 
لقول  حكام الشريعة وتراثنا الفقهي اإلسالمي ختلف ورجعية، بل متادى بعضهم  اإلنساين، وأن التمسك 

عتبــاره أســبق منــه يف الوجــود، وقــد كــان قائمــاً يف كثــري مــن  إن الفقــه اإلســالمي لقــانون الرومــاين  ثــر  قــد 
ســــتمداد أحكــــام الشــــريعة  البلــــدان الــــيت انتشــــر فيهــــا الــــدين اإلســــالمي، وزاد بعضــــهم يف الغلــــو إىل القــــول 

  اإلسالمية من القانون الروماين.
للحقائق، من خالل بيان مراحل نشـأة وتطـور وهذا البحث يهدف إىل بيان هذا الزيف والتحريف 

ثريه يف الفكر القانوين املعاصر ومدى استفادة الفكر  الفقه اإلسالمي عرب العصور املختلفة، مث بيان مدى 
الغريب مما تزخر به املكتبة اإلسالمية من فكر راٍق وفقهاء عظـام سـامهوا وال يزالـون يسـامهون يف ترقيـة الفكـر 

  ي.القانوين العامل
  ويتكون هذا البحث من مبحثني:

  املبحث األول: نشأة الفقه اإلسالمي ومراحل تطوره، وفيه مطالبان.
لفقه اإلسالمي وأقسامه ومصادره.   املطلب األول: املقصود 

  املطلب الثاين: مراحل نشأة وتطور الفقه اإلسالمي.



ــرة      ــة املعاصــــــ ــوانني الغربيــــــ ــى القــــــ ــأثريه علــــــ ــالمي وتــــــ ــه اإلســــــ ــور الفقــــــ   تطــــــ
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  مطلبان. املبحث الثاين: أثر الفقه اإلسالمي يف التشريعات الغربية، وفيه
  املطلب األول: األسباب التارخيية لتأثري الفقه اإلسالمي يف الغرب خصوصاً والعامل عموماً.

املطلـب الثــاين: بعــض أوجـه التشــابه بــني التشـريعني، ومــدى إمكانيــة االعتمـاد علــى ذلــك يف إثبــات 
  العالقة بينهما.

  املبحث األول
  نشأة الفقه اإلسالمي وتطوره

لفقه اإلسالمي، وأقسامه، ومصادره، يف هذا املبحث سأخصصه  لبسط فكرة سريعة عن املقصود 
إىل وقتنـا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -مطلب أول، مث مراحل نشأته وتطوره يف عصوره املختلفة من زمن التشـريع زمـن الرسـول 

ٍن.   احلاضر يف مطلب 
  املطلب األول

لفقه اإلسالمي وأقسامه ومصادره   املقصود 
لفقه اإلسالمي:أوًال: ا   ملقصود 

لشيء، والفهم له   .)1(الفقه لغة: هو العلم 
ألحكام الشريعة العلمية املكتسبة من أدلتها التفصيلية   .)2(أما يف االصطالح: فهو العلم 

ـــا هـــو الفهـــم للفـــروع واملســـائل وضـــبطها، وضـــبط أمههـــا، ومعرفـــة تـــرجيح األقـــوال،  لعلـــم هن واملـــراد 
ت، والكتب،  ومـا عليـه العمـل، ومـا يؤخـذ ومـا يـرتك، ومعرفـة أصـول الفتيـا، ومظـان أجوبـة الواقعـات والروا

  . )3(والنوازل
  نياً: أقسام الفقه:

  تنقسم األحكام الفقهية إىل أقسام عدة منها:
 األحكام املتعلقة بعالقة اإلنسان بربه، وتسمى العبادات. -1

ألسرة، وتسمى األحوال الشخصية. -2  األحكام املتعلقة 

                                           
ـــة األوىل (1) ــري، دار صــــادر بــــريوت، الطبعـ ــــن منظــــور األفريقــــي املصــ ــرم ب ــن مكــ  13، (مــــادة فقــــه) جلســــان العــــرب، دمحم بــ

  .522ص
يـد الـذيباين، مطبوعـات 6ص أصول الفقه، دمحم أبو زهـرة، دار الفكـر العـريب، )(2 ، واملنهـاج الواضـح يف أصـول الفقـه، عبـد ا

  .27م، ص1995جامعة قاريونس، الطبعة األوىل 
   .9م، ص1995، ه1416ريخ الفقه اإلسالمي، دمحم عبد اللطيف الفرفور، دار ابن كثري، الطبعة األوىل  )(3
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فعـــال النـــاس، وتعـــاملهم بعضـــهم مـــع بعـــض يف األمـــوال، واحلقـــوق، وتســـمى  -3 األحكـــام املتعلقـــة 
 املعامالت.

حلقـــوق املتقابلـــة بيـــنهم، وتســـمى األحكـــام  -4 األحكـــام املتعلقـــة بســـلطات احلـــاكم علـــى الرعيـــة، و
 السلطانية، أو أحكام السياسة الشرعية.

رمني، وضبط النظام  -5 ت.األحكام املتعلقة بعقاب ا  بني الناس، وتسمى العقو

لـــدول األخـــرى، وتؤلـــف نظـــام الســـلم واحلـــرب،  -6 األحكـــام الـــيت تـــنظم عالقـــة الدولـــة اإلســـالمية 
 وتسمى السري، ومنها كتاب السري الكبري والصغري حملمد بن احلسن الشيباين.

ملرؤة، واحملاسن واملساوئ، وتسمى اآلداب. -7  األحكام املتعلقة 

 حبماية احلقوق، وفض املنازعات، وتسمى القضاء.األحكام املتعلقة  -8

حة -9 حلالل واحلرام من أفعال العباد، وتسمى احلظر واإل  .)1(األحكام املتعلقة 

  لثاً: مصادر الفقه:
  مصادر الفقه اإلسالمي قسمان: أصلية متفق عليها، واجتهادية خمتلف فيها.

  والقياس كمصدر اجتهادي.فمن األوىل القرآن والسنة واإلمجاع كمصادر نقلية، 
  .)2(، وشرع ما قبلنا .. اخلالذرائعومن الثانية: االستصحاب، واملصاحل املرسلة، وسد 

  رابعاً: موضوع علم الفقه:
  موضوع علم الفقه يتكون من جزءين:

ألحكام الشرعية العملية فاألحكام العلمية االعتقادية كاإلميان  واليوم اآلخر ال  أحدمها: العلم 
  يدخل يف مضمون كلمة الفقه االصطالحي.

ألدلـة التفصـيلية لكـل قضـية مـن القضـا مـن الكتــاب  واجلـزء الثـاين مـن موضـوع علـم الفقـه: العلـم 
  والسنة واإلمجاع وأقوال الصحابة وغري ذلك.

  خامساً: مقاصد علم الفقه:
حكام الشريعة: هو جلب املصاحل للناس، ودرء املف اسـد عـنهم، وذلـك بتحقيـق املقصود من العلم 

خــري النــاس يف الــدنيا واآلخــرة أفــراداً ومجاعــات، وتنظــيم العالقــات فيمــا بيــنهم يف نــواحي احليــاة املختلفــة، أو 
  بينهم وبني خالقهم سبحانه وتعاىل.

                                           
  .10ريخ الفقه اإلسالمي، للفرفور ص )(1
  .733صم، 1999هـ 1419الوجيز يف أصول الفقه، وهبة الزحيلي، دار الفكر، الطبعة األوىل،  )(2
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لغـــة، ومقاصـــد ســـامية، وإن مل يـــنص الشـــارع علـــى بعضـــها  فأحكـــام الشـــريعة كلهـــا ُشـــرعت حلكـــم 
هاد وعلماء الفقه، وال يلزم من بنـاء الشـارع مقاصـد األحكـام علـى املصـاحل واحلكـم فلوضوحها لرجال االجت

معرفتها، فقد ختفى علينا كما يف األمـور التعبديـة، لكننـا نقطـع حبكمتـه يف كـل حكـم ضـرورة كونـه حكيمـاً، 
  .)1(وألن الشرع منزه عن العبث

  املطلب الثاين
  مراحل نشأة وتطور الفقه اإلسالمي

وذلـك مبــا ينــزل  منـه مباشــرة، -ملسو هيلع هللا ىلص  -سـلمون يتلقــون األحكـام الشــرعية يف حيـاة النــيب كــان امللقـد  
 –إذا عــرض هلــم أمــر يقتضــي بيــان احلكــم رجعــوا إىل النــيب وكــان املســلمون عليــه مــن القــرآن الكــرمي والســنة، 

ــا مــن عنــد هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  ت ينــزل عليــه الــوحي  آليــة أو اآل رة  ٱ:تعــاىل قــال، -ســبحانه وتعــاىل  -فيفتــيهم 
ــــــال، .)2( َّخم... حم جم يل ىل مل خلُّ ـــــاىل: وقــــــ ـــ  ُّ َّ ٍّ ٌُّّٱٱتعــــ

حلــــديث ،)3( َّنئ مئ زئرئ ّٰ ِّ رة  ً يُبــــني احلكــــم بعملــــه، أو يعمــــل الــــبعض مــــنهم )4(و ، وأحيــــا
ً عمًال فيقرهم    .)5(عليه إن كان صوا

م ويفتــيهم، -ملسو هيلع هللا ىلص  -وكــان النــيب  فقــد  يبعــث مــن أصــحابه مــن يعلــم املســلمني اجلــدد أحكــام عبــادا
ـــالة والســــالموكــــان ، )6(إىل الــــيمن -  –بعــــث معــــاذاً  ــــال لالجتهــــاد يف فهــــم  عليــــه الصـ يفســــح هلــــم ا

صوَّبـَُهمالنصوص الشرعية؛ فرمبا أقرهم ورمبا 
)7( .  

                                           
  .10الفرفور صريخ الفقه اإلسالمي،  )(1
  .176سورة النساء: اآلية  )(2
  .217سورة البقرة: اآلية  )(3
 رســول  :إذ جــاءه رجــل فقــال -ملسو هيلع هللا ىلص  -بينمــا حنــن جلــوس عنــد النــيب  :"قــال – -هريــرة وذلــك كمــا يف حــديث أيب  )(4

ب إذا جــامع يف ،..." وقعــت علــى امــرأيت وأ صــائم :قــال ،مالــك :قــال ،هللا هلكــت أخرجــه البخــاري، كتــاب الصــيام، 
  ).1936، حديث رقم (41ص 2رمضان، ج

  .17الوجيز يف أصول الفقه، الزحيلي ص )(5
لقــاهرة، الطبعــة األوىل صــحيح البخــاري )(6 كتــاب   ه،1400، أليب عبــد هللا دمحم بــن إمساعيــل البخــاري، املطبعــة الســلفية 

ب وجوب الزكاة، ج   .1395، حديث رقم 430ص 1الزكاة، 
قاال:" جاء أعرايب فقال:  رسـول هللا اقـض بيننـا بكتـاب هللا،  - رضي هللا عنهما -عن أيب هريرة وزيد بن خالد اجلهين  )(7

مرأتـه، فقـالوا يل  فقام خصمه فقال: صـدق، اقـض بيننـا بكتـاب هللا، فقـال األعـرايب: إن ابـين كـان عسـيفاً علـى هـذا فـزىن 
ففديت ابين منه مبائة من الغنم ووليدة، مث سألت أهل العلم، فقالوا: إمنـا علـى ابنـك جلـد مائـة وتغريـب  على ابنك الرجم،
: ألقضــني بينكمــا بكتــاب هللا، أمــا الوليــدة والغــنم فــرد عليــك، وعلــى ابنــك جلــد مائــة وتغريــب -ملسو هيلع هللا ىلص  -عــام، فقــال النــيب 
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جلملــة فقــد أُحكمــت قواعــد هــذه الشــريعة، وأقيمــت أسســها، وكملــت أصــوهلا، يف زمــن النــيب   -و
ـــــاىل: -ملسو هيلع هللا ىلص  ـــ ـــه تعــ ـــ ـــ ـــــذلك قولـ ــــــهد لـــــ  نت مت زت رت يب ىب نب مب زبُّٱٱيشــــ
  . )1( َّرثيت ىت

يقضــي  - -كــان أبـو بكــر ، فديـهاخللفـاء الراشــدين اقتــدى تــه عليـه الصــالة والسـالم وبعـد وفا
ين كـذا  :فـإن أعيـاه خـرج فسـأل املسـلمني فقـال ،سـنة النبويـةوالالكـرمي  بينهم ويفتيهم مبـا وجـده يف القـرآن أ

فرمبـا اجتمـع إليـه النفـر كلهـم يـذكر مـن ، قضـى يف ذلـك بقضـاء ؟ -ملسو هيلع هللا ىلص  -وكذا فهل علمـتم أن رسـول هللا 
فإن أعياه أن جيد فيه  ، الذي جعل فينا من حيفظ على نبينا مدبكر: احل فيقول أبو ،رسول هللا فيه قضاء
  .)2(مجع رؤوس الناس وخيارهم فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به - ملسو هيلع هللا ىلص -سنة من رسول هللا 

  . )3(من بعده -  -وهكذا فعل عمر 
تفرقـــــوا يف األمصـــــار معلمـــــني وجماهـــــدين بعـــــد أن اتســـــعت رقعـــــة الـــــبالد  -  -مث إن الصـــــحابة 

كبـار الصـحابة   بـرأيعمـل يأو  النبويـة، أو السـنة الكـرمي فيت مبا بلغه مـن القـرآناإلسالمية، وكان كل منهم يُ 
  أو مبا أداه إليه اجتهاده.  وغريهم، بكر وعمر أيبك

ســبعة، وهــم:  - )4(كمــا يقـول ابــن القــيم -مــنهم املكثــرون و واملفتـون مــن الصــحابة أكثــر مـن املائــة، 
بـت، وعبـدهللا  عمر بن اخلطاب، وعلي بن أيب طالب، وعبدهللا بن مسعود، وعائشة أم املؤمنني، وزيد بن 

 .  مجيعا ،بن عباس، وعبدهللا بن عمر

بــت  -  -وكــان عمــر  ــم عــدة تالميــذ مــن أمثــال: ملدينــ -  -وابنــه، وزيــد بــن  ة، وختــرج 
فع وغريمها مث إىل اإلمـام مالـك بـن أنـس  ،وانتهى علمهم إىل الفقهـاء السـبعة ،سامل بن عبد هللا بن عمر، و

 .األصبحي

                                                                                         = 
. أخرجــه البخــاري، كتــاب "امــرأة هــذا فارمجهــا، فغــدا عليهــا أنــيس فرمجهــافاغــد علــى  -لرجــل –عــام، وأمــا أنــت  أنــيس 

ب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصـلح مـردود، ج هـذا )، ويتضـح مـن 2695. حـديث رقـم (266ص 2الشهادات، 
نه ليس على ابنه الرجم وإمنا اجللد وأقرهم النيب    على ذلك.  -ملسو هيلع هللا ىلص  -احلديث أن الرجل استفىت أهل العلم وافتوه 

  . 3سورة املائدة: اآلية  )(1
بــريوت،  -دار املعرفــة ، أمحــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفضــل العســقالين الشــافعي، فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري )(2

  .342ص 13ه، ج1379
ريـــخ الفقـــه اإلســـالمي، دمحم بـــن احلســـن بـــن العـــريب بـــن دمحم احلجـــوي الثعـــاليب اجلعفـــري الفاســـي، دار  )(3 الفكـــر الســـامي يف 

  .290ص 1، جم1995 -هـ1416 -الطبعة: األوىل  الكتب العلمية بريوت،
بــن قــيم اجلوزيــة، دار ابــن اجلــوزي،  )(4 إعــالم املــوقعني عــن رب العــاملني، أليب عبــد هللا دمحم بــن أيب بكــر بــن أيــوب، املعــروف 

  .18ص2هـ، ج1423 الطبعة األوىل
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وقــد اســتفاد منهمــا عــدة مــن التــابعني،  ،لكوفــة - رضــي هللا عنهمــا -وكــان ابــن مســعود مث علــي 
حــىت انتهــى ذلــك إىل  ،وأمــم غــريهم ،وصــلة بــن زفــر ،وشــريح القاضــي ،ومســروق ،واألســود ،أمثــال: علقمــة

بت  .اإلمام أيب حنيفة النعمان بن 

بــت، وأصــحاب  وقـد انتشــر الفقـه والعلــم يف األمـة عــن أصــحاب ابـن مســعود، وأصـحاب زيــد بـن 
وكــان  ،وكــان ذلــك يف الكوفــة واملدينــة ومكــة علــى التــوايل ،عبــدهللا بــن عمــر، وأصــحاب عبــدهللا بــن عبــاس

 . ون هلم ذلكجيوز هؤالء التابعون ُيْستَـْفَتون وأكابر الصحابة حاضرون 

ــا املشــتغلون حبفظهــا  ،نــت األحاديــثدو  مث عــن طريــق هــؤالء انتشــر العلــم يف اآلفــاق، مث وكثــر طال
ئمة جممع على ،أن ُيضبط الدين -تعاىل–كان من حكمة هللا ، و وانتشر العلم يف األرض ،وكتابتها  وُحيفظ 
ألحكام والفتوى، وأظهر هللا ذكرهم، ونشر يف  ،ودرايتهم ،إمامتهم وبلوغهم الغاية القصوى يف مرتبة العلم 

ــ واملشــهور مــن هــذه املــذاهب ، ودونــت آراؤهــم ،ال علــيهم الطــالب متعلمــني متفهمــنيالعــاملني فضــلهم، وا
  واملذهب الشافعي، واملذهب احلنبلي.اليوم أربعة مذاهب منتشرة وهي: املذهب احلنفي، واملذهب املالكي، 

ا يف أكثر األمور وأمهها من الـدين، واخلالفـات حصـلت يف فهمهـم ومـا  وهي مذاهب يتفق أصحا
  .)1(رمحهم هللا تعاىل ،وكلهم على خري الفروع،وصل إليهم من األدلة يف بعض 

اليوم من وجود كتب مث تطور كل مذهب منها مبا يطول ذكره حىت وصل األمر إىل ما الناس عليه  
جمتهـــدون تعـــاىل لكـــل مـــذهب حيـــوي مســـائله وطرائـــق االســـتنباط واالســـتدالل، ووجـــد يف األئمـــة حبمـــد هللا 

هـم هللا مـن الفقـه والفهـم ،واملسـائل العصـرية واملسـتجدة ،يستخرجون األحكام يف النوازل مسـتعملني  ،مبـا آ
 . )2(وأصول الفقه اإلسالمي ،علماء السابقنيوكالم ال ،وقواعد املصاحل الشرعية ،والقياس ،االجتهاد

لـــذكر هنـــا أن كتـــب الفقـــه اإلســـالمي قـــد احتـــوت علـــى كافـــة فـــروع القـــانون بشـــكله  ومـــن اجلـــدير 
املعاصر، مع اخـتالف يف التسـميات، فنجـد فيهـا أحكـام القـانون الـدويل، أو القـانون العـام اخلـارجي، حتـت 

ب السري الكبري حملمد بن احلسن الشيباين، والـذي يعـده كثـري مسمي السري، ومن أهم املؤلفات يف ذلك كتا
  من املعاصرين األب للقانون الدويل.

وكــذلك القــانون الدســتور الــذي حيــدد شــكل الدولــة، ويبــني الســلطات العامــة فيهــا، ... إخل والــذي 
  حبثه الفقهاء حتت مسمى اإلمامة، واخلالفة، والبيعة.

                                           
  .210املدخل لدارسة الفقه اإلسالمي،  سعيد دمحم اجلليدي، الدار العلمية للطباعة، ص )(1
ريخ الفقه اإلسالمي، للحجوي ج(2 ريـخ الفقـه اإلسـالمي، عمـر بـن سـليمان األشـقر، 378ص 1) الفكر السامي يف  .  و

   .33، ص1982مكتبة الفالح الكويت، الطبعة األوىل 
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موعة القواعد اليت حتكم نشاط السلطة التنفيذيـة فقـد عرضـت هلـا  أما القانون اإلداري والذي هو جم
كتـــب الفقـــه بعنـــوان السياســـة الشـــرعية، أو األحكـــام الســـلطانية، وقـــد ألُـــف فيهـــا كتـــب مســـتقلة كالسياســـة 

  الشرعية البن تيمية، واألحكام السلطانية أليب يعلى، واألحكام السلطانية للماوردي.
ت أما القانون اجلنائي فقد تكلم  عليه الفقهاء يف أبواب خاصـة مـن كتـب الفقـه حتـت عنـوان اجلنـا

ب الدماء.   واحلدود والتعزيرات، وأحكام القصاص والدية، أو 
وأما القانون املايل فباإلضافة إىل ما حوته كتب الفقه العامة عند الكالم على الزكاة والعشر واخلـراج 

  اصة مثل كتاب اخلراج أليب يوسف، واألموال البن سالم.واجلزية وغريها فقد أفرد له بعض الفقهاء كتب خ
أمــا القــانون املــدين فقــد حــوت أحكامــه أبـــواب فقــه املعــامالت، أو البيــوع، وقــد خصصــت أبـــواب 

  خاصة للقانون التجاري حتت أبواب الشركات، واملضاربة، والتفليس، وغريها. 
لـدعوى منـذ رفعهـ ا إىل تنفيـذ احلكـم فيهـا فقـد حبثـه الفقهـاء وأخرياً جند قانون املرافعات ومـا يتعلـق 

يف أبـــواب الـــدعوى والقضـــاء والشـــهادة، وبينـــوا فيهـــا كيفيـــة رفـــع الـــدعوى، ومـــا جيـــب فيهـــا، ومـــا يســـمع مـــن 
  .)1(الدعاوى وما ال يسمع

  املبحث الثاين
  أثر الفقه اإلسالمي يف التشريعات الغربية احلديثة

أي نظـامني قـانونيني دون إثبـات العالقـة التارخييـة بينهمـا، ال ميكن إثبات حقيقة التـأثري والتـأثر بـني 
نـه  مث املقارنة بني هاذين النظامني، وإبراز مدى التوافق بني أحكامهما، ومدى إمكانية تفسري هذا التوافق 

  نتيجة ألخذ الثاين ممن سبقه، وهذا ما سأعرض له يف املطلبني اآلتيني:
  أثري الفقه اإلسالمي يف الغرب خصوصاً والعامل عموماً.املطلب األول: األسباب التارخيية لت

املطلـب الثــاين: بعــض أوجـه التشــابه بــني التشـريعني، ومــدى إمكانيــة االعتمـاد علــى ذلــك يف إثبــات 
  العالقة بينهما.

  املطلب األول
  األسباب التارخيية لتأثري الفقه اإلسالمي يف الغرب خصوصًا والعامل عموماً 

قانونية القواعد اللكل جمتمع، مهما كانت درجته من الفكر واحلضارة، حظه من  أنمن اُلمسلَّم به 
األحوال الشخصية، جانب ويف أاملالية، ه، سواء كانت هذه املعامالت يف اجلوانب ري عليها معامالتاليت جت

                                           
  .26ريخ الفقه اإلسالمي، لألشقر ص )(1
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تفي وأ حكام اجلرائم والعقو ل ال ميكن أن العامة واخلاصة، فهذه املسائمن الشؤون  ها، ويف غري ما يتعلق 
تمع فوضوي يتعذر على اإلنسان العيش فيه.  ترتك لكل فرد ينظمها وفقاً لرغبته ومشيئته، وإال أصبح ا

وهــــذه القواعــــد قــــد تكــــون يف صــــيغة قــــوانني مكتوبــــة، أو أعــــراف وتقاليــــد اســــتقر عليهــــا التعامــــل، 
تمع   .)1(وأصبحت تتمتع بقوة اإللزام املعنوي واملادي بني أفراد ذلك ا

  أوًال: الفتوحات اإلسالمية يف أورو وأثرها على الثقافة األوروبية.
مما ال خيفى على أحد االمتزاج التارخيي الكبري الذي حدث بعد الفتح اإلسالمي لألندلس، والذي 

رخييـــاً هامـــاً ا  ً ً بقـــدر مـــا كـــان حـــد مـــع  األوروبيـــةضـــارة الرومانيـــة فيـــه احلمتزجـــت مل يكـــن احـــتالًال عســـكر
، ونتج عن هـذا املـزج والصـهر حضـارة أندلسـية مزدهـرة أثـرت اإلسالميةحضارة جديدة هي احلضارة العربية 

راً عميقة مازالت ترتاءى مظاهرها بوضوح حىت اليوم ،يف احلياة األوروبية   .وتركت آ
ـــبانيا حـــــىت بـــــدأوا بتطبيـــــق رســـــالتهم اإل املســـــلمونلـــــم يكـــــد ف  ،احلضـــــارةنســـــانية يف يتمـــــون حتريـــــر أســ

ويقيمـوا أفخــم املبـاين، ويوطــدوا  ،فاسـتطاعوا يف أقـل مــن قـرن أن حييــوا ميـت األرضــني، ويعمـروا خـراب املــدن
ألمم األخرى، وشرعوا بدراسة العلوم واآلداب  يةضـارة األندلسـاحلامتـازت ، حيـث وثيق الصالت التجارية 

آلداب والعلوم والفنون، فأنشأ حيةمبيلها الشديد إىل العناية  وترمجوا الكتب  ،وا املدارس واملكتبات يف كل 
وأنشئت اجلامعات، وانتشرت العلوم واملخرتعات اإلسالمية، وأقبل عليها الطالب من كل مكان،  املختلفة،

ميالديـة مـن قبـل أسـقف قرطبـة (ألفـارو)  854ويسجل لنا التاريخ ذلك من خالل رسالة شهرية كتبت سـنة 
للغـة العربيـة والثقافـة اإلسـالمية يقـول فيهـا:" إن الشـباب املسـيحي  يشكو فيها من ولع الشـباب املسـيحي 

ـم يقبلـون  ً وال لغـًة إال اللغـة العربيـة، ذلـك أ الذين ميتازون مبواهبهم الفائقة أصبحوا ال يعرفـون علمـاً وال أد
م وشـغف، وجيمعـون منهـا مكتبـات تكلفهـم األمـوال الطائ لـة، يف الوقـت الـذي على كتب اللغة العربية يف 

ا، ... نســي املســيحيون حــىت لغــتهم، ولــن جتــد بــني األلــف مــنهم واحــداً  حيتقــرون الكتــب املســيحية وينبــذو
للغة الالتينية"   .)2(يستطيع كتابة خطاب 

                                           
  .9أصول الفقه، للزحيلي ص )(1
ريخ احلضارة اإلسالمية، (2 نقال عن آثر الفقه املالكي يف القانون املدين الفرنسي، بـن  275حسن حالق ص) دراسات يف 

   .13م، ( غري منشورة)، ص2017، 2016خدة محزة، رسالة ماجستري، جامعة أبو بكر بلقايد، اجلزائر، السنة اجلامعية 
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البا (سلفسـرت  )1(وكان ممن له دور كبري يف نقل العلوم العربية إىل أورو وعلى رأسها الفقه املالكي
 )3(، مث جامعة القرويني)2(ربرت) الفرنسي األصل، والذي تتلمذ يف املدارس العربية اإلسالمية بقرطبةالثاين ج

بفاس، ونقل منهـا العديـد مـن العلـوم يف احلسـاب والفلـك واهلندسـة وغريهـا مـن العلـوم، ومـن بينهـا األنظمـة 
م املقــدمات الرئيســية لنشــوء القانونيــة الســائدة يف ذلــك الزمــان وفقــا للمــذهب املــالكي، فكــان ذلــك مــن أهــ

  التشريعات األوروبية الغربية احلديثة.
كمــا كــان للفــتح اإلســالمي للقســطنطينية عاصـــمة الدولــة البزنطيــة علــى يــد العثمــانيني، واالنتشـــار 
الكبري لإلسالم يف خمتلف أصقاع األرض، وشيوع التجارة بـني دول أورو النصـرانية والتجـار املسـلمني، أثـراً  

يف ذيـوع أحكـام معـامالت التجـارة اإلسـالمية، وانتشـارها، وتعـرف النـاس عليهـا، واضـطرارهم للتعامـل كبرياً 
ا.   ا يف ضوء سلطان الدولة القوية املسلمة اليت تتخذ من هذا التشريع دستوراً عاماً يف معامال

لفقه اإلسالمي.   نيًا: التطور التارخيي للتشريعات األوروبية وعالقته 
ـــاة الشـــعوب أو القـــوان ب الصـــدفة يف حي ني أو القواعـــد القانونيـــة ليســـت جمـــرد وقـــائع نشـــأت مـــن 

األمم، بل هي انعكاس لظـروف اقتصـادية واجتماعيـة وسياسـية ودينيـة وفكريـة معينـة ويف ظـل زمـان ومكـان 
لضرورة االطالع على العوامل اليت سامهت يف لتايل فإن معرفة أصول أي قانون يتطلب   وجوده معينني، و

  وتطوره.
تمعــمـن هنـا جنـد أن و   تقامــات القدميـة قـد عرفــت نوعـاً مـن التنظيمـات القانونيــة واألعـراف الـيت ا

ً،  ،العالقات فيما بني أفرادهاعليها  أو فيما بينهم وبـني غـريهم مـن الشـعوب األخـرى، أغلبهـا مل يكـن مـدو
ــــانو اهلنـــــدي  ـــورايب  740ون بوخـــــوريس ق. م، وقـــــان2000ومنهـــــا مـــــا ُدوَِّن مثـــــل قـــــانون مـ ــــانون محــ ق. م، وقـ

ثـــر بكثـــري مـــن 450م، والقـــانون الرومـــاين ق.1728 ق. م، والـــذي تطـــور عـــرب مراحـــل متعـــددة، أثـــر فيهـــا و

                                           
فــرتة حكــم هشــام بــن عبــد امللــك ) دخـل الفقــه املــالكي إىل األنــدلس علــى يــد عبــد الــرمحن القــرطيب امللقــب بـــ( شــبطون) يف (1

ت التشــريعية بــني القــوانني الوضــعية املدنيــة ف ه  بعــد أن كــان ســائداً 171ســنة  يهــا مــذهب اإلمــام األوزاعــي. ينظــر: املقــار
   .50ص 1ج ،م2001ه، 1421والتشريع اإلسالمي، سيد عبد هللا حسني، دار السالم، الطبعة األوىل 

احلضــارة و  .209ص 1ج م،2009ه، 1430، الطبعــة الثانيــة أقــر اسســة ؤ راغــب الســرجاين، ممــاذا قــدم املســلمون للعــامل،  ) (2
   36-9، ص13، جملة آداب الرافدين، العدد توفيق سلطان اليوزبكي ،و العربية يف األندلس وأثرها يف أور 

مــيالدي، وختــرج منهــا كثــري مــن رمــوز الــدين والعلــوم  859) أول جامعــة يف العــامل هــي جامعــة القــرويني والــيت شــيدت عــام (3
واألدب، وهي أول مؤسسة علمية اخرتعت الكراسي العلمية املتخصصة والدرجات العلمية يف العـامل، مـن أبـرز مواصـفات 

 1جمـــاذا قـــدم املســـلمون للعـــامل، راغـــب الســـرجاين،  ينظـــر:  عـــامل.اجلامعـــة مكتبتهـــا الـــيت تضـــم أنفـــس وأقـــدم الكتـــب يف ال
  .208ص
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العوامل التارخيية احمليطة به، إىل أن وصل العتباره األصل أو املصدر لكثري من القـوانني الوضـعية يف البلـدان 
  .)1(األوروبية

نه يعترب عند كثري من فقهاء القانون أصل القوانني الغربية قد  والقانون الروماين والذي سبق أن بينا 
مر مبراحل خمتلفة متيز كل منها خبصائص معينة، فقد ولد يف جمتمع روما الصـغري، مث امتـد واتسـع نطاقـه إىل 

م، 565ســنة  )2(ر اإلمرباطــور جســتيانإيطاليــا، ومعظــم دول العــامل املتمــدن يف ذلــك احلــني، وصــوًال إىل عصــ
والــذي يرجــع إليــه الفضــل يف عميلــة جتميــع الفقــه الرومــاين القــدمي وإصــداره علــى هيــأة جمموعــة مــن القــوانني 
عرفت فيما بعد بقانون جستيان، أو مدونة جستيان، مسـتمداً أحكامـه مـن العـرف، وأحكـام القضـاء، ومـا 

إلضـافة إىل ، واسـتمر )3(صدر ويصـدر مـن تشـريعات ملكيـة  ، ـذا القـانون يف كثـري مـن دول أورو العمـل 
بعض القوانني األخـرى كالقـانون اجلرمـاين والـذي كـان معمـوًال بـه يف مشـال فرنسـا، وتفـرع عنـه قـانون العوائـد 

ت الشـــمال، وكـــان هنـــاك أيضـــاً القـــانون الكنائســـي  وهـــو قـــانون  -الـــذي كـــان معمـــوًال بـــه أيضـــا يف مـــدير
  الذي كون أول جمموعة تشريعية يف الزواج وما ينشأ عنه. -ليكية الكنيسة الكاثو 

م، وصـيغت يف شــكل قـانوين وهــو املعــروف 1804هـذه القــوانني والتشـريعات واألعــراف مجعـت ســنة 
بليون)، أو القانون املدين الفرنسي، والذي اسـتمر العمـل بـه إىل اآلن، وفـرض علـى كثـري مـن  اآلن بـ( كود 

  .)4(ارته دول أخرى منها مصراملستعمرات، واستع
ومما جتدر اإلشارة إليه هنا الدور الكبري الذي لعبه قانون العوائد (العرف) يف صـياغة القـانون املـدين 
الفرنسي، فهذا القانون هو عبارة عن ما كان احلكم فيه للعادة والعرف، فهو غـري مـدون وال مكتـوب، وإمنـا 

م، وال شـك لـدينا هنـا أن للفقـه اإلسـالمي عامـة أعراف وعـادات تعـارف النـاس عليهـا يف معـا م وحيـا مال
ن  ــا، نتيجــة االتصــال الكبــري الــذي حــدث أ ثــري كبــري يف تكييــف هــذه األعــراف وبلور واملــالكي خاصــة 

سالمي ر الفقه اإلدجت، مما يعين سنة 800لـمدة خضوع فرنسا وغريها من الدول األوروبية للحكم اإلسالمي 
وحـىت يف السياسـة والقضـاء  ،يف املعامالت العامة واخلاصـة اإلسالميةف اعر سالمية واألاإل حكامصول األأو 

يقــول املـــؤرخ أرنولــد:" إن كثـــريين مــن املســـيحيني قـــد ، مـــور احلياتيــة والدنيويـــةاأل، وكافــة والتجــارة واالقتصـــاد

                                           
راس للطباعة، طبعة (1 ريخ القانون، منذر الفضل، دار دا    .53، ص2005) 
يف  ينظــر مدونـة جســتيان .م 565سـنة إىل أن تــويف سـنة  38م، ولبـث يف احلكــم  527إمربطـور رومـاين تــوىل احلكـم ســنة ) (2

   ، مقدمة الكتاب.1946الفقه الروماين، ترمجة: عبد العزير فهمي، دار الكتاب املصري، الطبعة األوىل 
ريخ القانون ، منذر الفضل ص(3  (119.   
ت التشريعية بني القوانني الوضعية املدنية والتشريع اإلسالمي، سيد عبد هللا حسني، ج(4    .64ص 1) املقار
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م املسلمني يف إقامة بعـض الـنظم الدينيـة،  مساء عربية وقلدوا جريا فـاختنت كثـري مـنهم، وسـاروا وفـق تسموا 
  .)1(رسوم املسلمني يف أمور الطعام والشراب"

هذا التأثري استمر حىت بعد جالء املسلمني عـن األنـدلس، حيـث يـذكر بعـض املـؤرخني أنـه بقـى يف 
إلسالم يف الباطن بعد أن زال عنها حكم اإلسالم خبمسمائة عام س يدينون    .)2(طليطلة أ

 وأن اســــتطاعت أن ختــــرج املســــلمني مــــن األنــــدلس، وتقــــيم حمــــاكم التفتــــيش، وهــــذا يؤكــــد إن أورو 
ــا وقفــت عــاجزة أمــام خملفــات هـــذه  دة والتطهــري العرقــي والــديين ضـــدهم، إال أ وترتكــب أبشــع جــرائم اإل
احلضــارة العظيمــة، وهــذا اإلرث التــارخيي العظــيم، فمــا كــان منهــا إال أن تتطــئ الــرأس، وتنحــي، ومتــد يــداها 

ل مما تزخر به هذه احلضارة العربية اإلسالمية يف شىت جمالت احلياة، ومن ذلـك الـرتاث الفقهـي الكبـري، لتنه
   والنظم التشريعية الدقيقة، وغري ذلك مما تزخر به املكتبات اإلسالمية.

  املطلب الثاين
  بعض أوجه التشابه بني التشريعني، 

  بينهما ومدى إمكانية االعتماد على ذلك يف إثبات العالقة
ت الكثـرية بـني التشـريع اإلسـالمي وبـني التشـريعات الوضـعية  يطول بنا احلديث إذا دخلنا يف املقار

ن جمـرد التشـابه القدمية واحلديثة،  واليت تبني مدى التشـابه الكبـري بـني التشـريعني، وعلـى الـرغم مـن التسـليم 
لضــرورة التــأثري بينهمــا، فــإن تفســري التشــابه بــني عــدد حمــدود مــن املبــادئ بــني نظــامني تشــريعيني ال يســتلزم 

  ملصادفة مع قيام العالقة التارخيية يبدو غري مألوف كذلك.
  أوًال: بعض مواضع التشابه بني التشريع اإلسالمي وأصل القوانني الغربية (القانون الفرنسي).

  ريعني.بعرض بعض صور التشابه بني التشضيق حمدود نكتفي  بحثألن حيز هذا النظراً 
كانــت العقــود القانونيــة حتتــاج إىل ألفــاظ خاصــة العقــد  أبــواب املعــامالت وحتديــداً يف موضــوع  يفــف

ت حمــددة وأعمــال كثــرية إلجيــاب والقبــول ال )3(وكتــا ، حيــث كــان القــانون الرومــاين يعتــرب أن جمــرد التعاقــد 
ينقل امللكية، بل يفيد التزام املتعاقدين كل مبا تعهد به، ويبقى املبيع على ذمة صاحبه حىت يعمل أحد أمور 

ن  يرتك البـائع ثالثة: األول: اإلشهاد على التسليم جبلسة عالنية مع حضور مخسة شهود. والثاين: الرتك: 

                                           
   .718ص 2ن للعامل، راغب السرجاين، جماذا قدم املسلمو  )(1
طـــة، هنـــري تشـــارلز، ترمجـــة: حســـن ســـعد الكرمـــي، دار لبنـــان للطباعـــة، (2 ) العـــرب واملســـلمون يف األنـــدلس بعـــد ســـقوط غر

   .206م، ص1988ه 1409الطبعة األوىل 
استقالل الفقه اإلسالمي عن القانون الرومـاين والـرد علـى شـبهة املستشـرقني، الدسـوقي السـيد الدسـوقي، مكتبـة التوعيـة  ) (3

  .62، صم1989اإلسالمية، الطبعة األوىل 
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الشـــيء املبيـــع للمشـــرتي أمـــام احلـــاكم يف شـــكل قضـــية ومهيـــة. والثالـــث: أن ينقـــل البـــائع إىل املشـــرتي شـــيئاً 
  .)1(جسمانياً من املبيع بشروط معينة

إلرادة يف حتديـــد االتفـــاق فيمـــا يتعلـــق ب1804لكـــن القـــانون الفرنســـي لســـنة  كتابـــة العقـــد م اكتفـــى 
"إذا حصـل الرتاضـي علـى الـثمن واملـثمن، ولـو مل  علـى: 1583ينص البنـد:  ، حيثوالقبول إلجيابولزومه 

  حيصل قبض السعلة وال الثمن، مت البيع بني املتعاقدين، وثبت ملك املبيع ملشرتيه دون البائع".
، -رمحه هللا –فقه اإلمام مالك بن أنس  يفواضحاً جنده وهذا هو املعروف يف الفقه اإلسالمي وما 

  .)2( كما أسلفناالقانون الروماين هو معروف يفوعلى غري ما 
ملعــــاين ال  ن العــــربة يف العقــــود  وكــــذلك فيمــــا يتعلــــق بتفســــري العقــــود فنجــــد أن القاعــــدة الفقهيــــة 

ـــه: إذا دارت املســـألة بـــني مراعـــاة اللفـــظ ومراعـــاة القصـــد،  أللفـــاظ واملبـــاين، والـــيت عـــرب عنهـــا اخلرشـــي بقول
مــن القــانون املــدين الفرنســي بقولــه:" يلــزم الوقــوف يف  1156عليهــا البنــد:  قــد نــص )3(فمراعــاة القصــد أوىل

تفسري العقود على الغرض األصـلي مـن العقـد للمتعاقـدين بـدون االقتصـار علـى معـاين الكلمـات الـواردة يف 
  .)4(سند العقد وأخذها على ظاهرها"

حكـام ال غيبـة يف املـرياث، حيـث أخـذ كذلك جند هذا االتفاق واضـحاً بـني التشـريعني فيمـا يتعلـق 
القانون الفرنسي بنفس املدة املنصوص عليها يف الفقه اإلسالمي، بل وبنفس تعريف الغيبة، حيـث نـص يف 

"إذا اختفى إنسان عن موطنه، أو حمل إقامته، وانقطع خربه أربع سـنيني، جـاز ملـن هلـم  على أنه: 115البند:
لغياب؛ ويسمى ذلك الغيبة املعتربة"حق أو مصلحة أن يرفعوا دعواهم إىل حمكمة ال   .)5(قسم لتحكم عليه 

، والمـرأة املفقـود أن ترفـع )6(الـذي يغيـب فينقطـع أثـره وال يعلـم خـربهواملفقود يف الفقـه املـالكي هـو: 
  . )7(أمرها إىل القاضي فيؤجل أربع سنني مث تعتد كالوفاة

                                           
ت التشريعية، سيد حسني ج )(1   .133ص 1املقار
ت ) (2  حسـني خملـوف، دار السـالم، الطبعـة اإلمـام مالـك، دمحمالتشريعية، تطبيق القانون املدين واجلنائي علـى مـذهب املقار

ت التشريعية ، سيد حسني ج 420ص 2م، ج1999ه، 1420األوىل    .133ص 1واملقار
  .248ص 19شرح خمتصر خليل، دمحم بن عبد هللا اخلرشي املالكي أبو عبد هللا، دار الفكر، بريوت، ج )(3
ت التشريعية، دمحم خملوف ص 1/258تعريب القانون الفرنساوي املدين  )(4   .264املقار
ت التشريعية، دمحم خملوف ص 1/31تعريب القانون الفرنساوي املدين  )(5   .63املقار
طي، دار اهلدى اجلزائر، ص) (6   .188القوانني الفقهية، دمحم بن أمحد بن جزي الكليب الغر
الكايف يف فقه أهل املدينة، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد الـرب بـن عاصـم النمـري القـرطيب، حتقيـق: دمحم دمحم  )(7

ض احلديثـة، الطبعـة: الثانيـة،  والقـوانني الفقهيـة،  .567ص 2م ج1980هــ،1400أحيد ولـد ماديـك املوريتـاين، مكتبـة الـر
طي،   .188دار اهلدى اجلزائر، ص دمحم بن أمحد بن جزي الكليب الغر
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ملــوت احلقيقــي،  718ونــص يف البنــد:  نتقــال اإلرث علــى إنــه:" ينتقــل اإلرث ويثبــت  فيمــا يتعلــق 
  .)1(واملوت احلكمي، وهو أن حيكم على الشخص حبكم األموات فيورث وتسلب عنه وظائف احلياة"

ملــوتى وهــذا يوافــق  شــروط اإلرث يف الفقــه اإلســالمي، ومــن أمههــا حتقــق مــوت املــورث، أو إحلاقــه 
  .)2(م القاضي مبوت املفقود اجتهاداً حكماً، كما يف حك

على إنه:" يفتح مرياث الغائب من يوم ثبوت موته، ويقسـم علـى ورثتـه الـذين  130ونص يف البند: 
هلـم اسـتحقاق ذلــك مـن يــوم املـوت". وهــذا موافـق متامـاً ِملَ اســتقر عليـه الفقــه اإلسـالمي مــن أن تقسـيم تركــة 
ــــال  ــــوت موتـــــه حقيقـــــة أو حكمـــــاً، واملعتـــــرب يف ذلـــــك ورثتـــــه يـــــوم ثبـــــوت املـــــوت، قـ املفقـــــود يكـــــون حـــــني ثبـ

وال وارثــــه يـــوم بلوغــــه مــــدة التعمــــري بــــدون  ،املعتــــرب وارثــــه يــــوم احلكــــم مبوتـــه ال وارثــــه يــــوم الفقــــدو "قي:الدســـو 
  .)3("حكم

ب األهليـة،   ،احلجـر وأسـبابه يف وجنـد هـذا االتفـاق أيضـاً وكذلك جند الكثري مـن صـور التوافـق يف 
  .وانتهاء هذا احلجر وأسبابه ،وعدم أهلية احملجور عليه ،ونتائجه

، وخاصـة فيمـا قضـا الشـركات ة فنجد كثرياً من االتفاق يفاالقتصاديالتشريعات التأثري يف أما عن 
قســام الشــركات يف القــانون الفرنســي، فنجــد أنــه قــد أخــذ بــنفس التقســيم الــذي جــري عليــه الفقــه  يتعلــق 

أوكطـاف كتور (، وهـو مـا شـهد بـه الـد )4(اإلسـالمي مـن تقسـيم الشـركات إىل شـركات أبـدان وشـركات عنـان
ن الشــركات املالكيــة شــركات حيــث قــال:" إيف كتــاب لــه حــول الشــركة والقســمة يف املــذهب املــالكي،  )بيــل

  .)5("تنبين على عقود أمانة، وهو ما جيري به العمل يف فرنسا
حكام اجلنسية واليت عرفها الفقهـاء ، أما يف جمال القانون الدويل اإلنساين فنعطي مثاًال فيما يتعلق 

النـووي عـن عبـد هللا بـن املبـارك وغـريه أن مـن أقـام يف بلـدة أربـع سـنني نسـب املسلمون ونظموها، فقـد نقـل 
  .)6(وقد حتدث املراكشي يف إعالمه عن أمد احلصول على هذه اجلنسية حسب الفقه اإلسالمي ،إليها

ت قانونية أوروبية وأمريكية نفس املدة إلقرار جنسية األجنيب   .)1( املقيم يف البلد وقد اختارت مدو

                                           
ت التشريعية، دمحم خملوف ج 1/160تعريب القانون الفرنساوي املدين  )(1   .188ص 1املقار
  .487ص 4، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبري، للشيح دمحم بن عرفه الدسوقي، دار إحياء الكتب العربية )(2
ت التشريعية، 482ص 2حاشية الدسوقي ج )(3   .65ص 1دمحم خملوف ج. واملقار
ت التشريعية، دمحم خملوف جينظر: من القانون املدين الفرنسي.  1838والبند  1835البند  )(4   .540ص 2املقار
  .42، صم1983ه، 1403معلمة الفقه املالكي، عبد العزيز بنعبد هللا، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل ) (5
 1م، ج1993األعالم مبن حل مراكش وأغمات من األعالم: العباس بن إبراهيم املراكشي، دار الغواص، الطبعـة الثانيـة، ) (6

  .150ص
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إلضــافة إىل بعــض القواعــد العامــة كمبــدأ عــدم رجعيــة القــوانني، والــذي نــص عليهــا القـــانون  هــذا 
لنســـبة للـــزمن  2نـــد: يف البالفرنســـي  بقولـــه:" ال جيـــوز تطبيـــق أحكـــام القـــوانني علـــى الوقـــائع واحلـــوادث إال 

ــا، وال تســري علــى الوقــائع ريــخ إعال وهــذا املبــدأ مــن القواعــد الــيت نــصَّ  ،)2(املماثلــة" املســتقبل الــذي بعــد 
  .)3("ال يثبت حكم اخلطاب إال بعد البالغعليها الفقهاء املسلمون بقوهلم: " 

وأمـــا قولـــه:" وال تســـري علـــى الوقـــائع املماثلـــة"، فنجـــد نفـــس الـــنص عنـــد الشـــيخ خليـــل يف خمتصـــر 
شرحه:" أي جلزئية حتـدث مماثلـة للجزئيـة الـيت حكـم فيهـا بقوله:" ومل يـَتًـَعدَّ حكم ملماثل"، قال الدسوقي يف 

  . )4(أوًال، ألن احلكم جزئي ال كلي"
  نيًا: مدى إمكانية االعتماد على هذه التشابه يف إثبات العالقة بني التشريعني.

ثــري الفقــه اإلســالمي يف التشــريعات الغربيــة  رخييــة تؤيــد فكــرة  ه مــن عوامــل  علــى الــرغم ممــا أورد
مة، والقانون املدين الفرنسي خاصة، وما أثبتناه من أوجه التشابه بني التشريعني؛ إال أنه هناك العديد من عا

املالحظــات الــيت جيــب أن تؤخــذ يف احلســبان، لعــل مــن أبرزهــا ســعي كثــري مــن القــانونني إىل تربيــر اســتمداد 
ـا مسـتمدة مـن الشـريعة القوانني يف الـدول اإلسـالمية مـن القـوانني الغربيـة وخاصـة القـانون ا لفرنسـي حبجـة أ

  .ال جند حرجاً يف ذلك، فهذه بضاعتنا ردت إلينا كما يقولونر بنا أن دجياإلسالمية، وأنه 
ت التشـريعية تطبيــق القـانون املــدين واجلنــائي  ورمبـا هــذا مـا قــد جيـده القــارئ واضــحاً يف كتـاب املقــار

ليـف 1277لـوف العـدوي املتـوىف سـنة على مذهب اإلمـام مالـك ملؤلفـه دمحم حسـني دمحم خم ه، ولعـل لقصـة 
ليفــه يف زمــن اخلــديوي إمساعيــل حــاكم مصــر والــذي كــان يتعــرض  هــذا الكتــاب مــا يؤيــد ذلــك، حيــث مت 
لضغوط غربية إلحالل القوانني الغربية حمل النظام اإلسـالمي يف الـبالد، حيـث طلـب مـن رفاعـة الطهطـاوي 

بليــون، مث قــام بتكليــف الشـيخ دمحم خملــوف والــذي كــان يشــغل القيـام برتمجــة القــوانني الغربيــة ، ومنهـا قــانون 
جــراء مقارنــة بــني القــانون املــدين الفرنســي برتمجــة الطهطــاوي، وبــني املــذهب املــالكي،  وظيفــة قاضــي املنيــا 

                                                                                         = 
، م1971اجلنسية يف قوانني املغرب العريب الكبري، دراسة مقارنة، إبراهيم عبد الباقي، معهد الدراسات والبحـوث العربيـة، ) (1

  .861ص
ت التشريعية، دمحم خملوف ج 3/ 1الفرنساوي املدين جتعريب القانون   )(2   .50ص 1واملقار

 م، حتقيــق: دمحم عبــد القــادر عطــا، ومصــطفى 1987هـــ 1408) الفتــاوى الكــربى، لتقــي الــدين ابــن تيميــة، الطبعــة األوىل (3
التكـــاليف تتفـــاوت : أحكـــام نـــص عليهـــا القـــرايف بقولـــه.و 19ص 2عبـــد القـــادر عطـــا، دار الكتـــب العلميـــة بـــريوت، ج

الفـــروق، أليب العبـــاس أمحـــد بـــن إدريـــس الصـــنهاجي القـــرايف، دار الكتـــب . ينظـــر: حبســـب الـــتمكن مـــن العلـــم والقـــدرة
  .293ص 1م، ج1998هـ 1418العلمية بريوت، الطبعة األوىل 

  .157ص 4،جحاشية الدسوقي )(4
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ه لبيــــان أوجــــه االتفــــاق الغالبــــة، وأوجــــه االخــــتالف احملــــدودة، وهــــذا مــــا أشــــار إليــــه خملــــوف يف مقدمــــة كتابــــ
ت.   املقار

م 1856فالقضـاء يف مصـر كـان مرجعـه التشـريع اإلسـالمي مـن حيـث تشـكيله وأحكامـه، حـىت ســنة 
حلكم بـني الرعـا  شا حماكم مسيت (حماكم قضائية حملية) ختتص  حيث أنشأت احلكومة يف عهد سعدي 

الفرنسـيني واالجنليـز، مث تـوىل  األجانب فيما بينهم نتيجة املعاهدات الدولية اليت أبرمتها السلطة احلاكمة مـع
خلــديوي إمساعيــل، ســنة  شــا، واملعــروف  م والــذي ســعى إىل تعمــيم فكــرة 1863احلكــم بعــد ذلــك إمساعيــل 

  .)1(احملاكم املختلطة على كافة أحنا البالد فكانت النواة إلدخال القوانني الغربية يف مصر
واملالحظ على عمل الشيخ خملوف سيطرة اهتمامه على بيان أوجه التشابه بني التشريعني وإغفال  

ر التســاؤل  قصــة عـن العالقـة بـني هــذين النظـامني، ممـا أ أوجـه اخلـالف بينهمـا، ممــا عسـاه أن يقـدم صـورة 
  عن السبب يف إغفاله أوجه االختالف.

ت  التشـريعية بـني القـوانني الوضـعية املدنيـة والتشـريع كذلك جند العكـس مـن ذلـك يف كتـاب املقـار
اإلسالمي، ملؤلفه سـيد عبـد هللا حسـني والـذي دأب يف كتابـه هـذا علـى إبـراز أوجـه التشـابه بـني التشـريعني، 
جلمــــود  امــــات ضــــده  حمــــاوًال رد االعتبــــار للفقــــه اإلســــالمي يف ظــــروف إقصــــائه عــــن التطبيــــق، وتــــراكم اال

ـــرد إثبـــات التشـــابه بـــني التشـــريعني  والتخلـــف، وعـــدم مواكبتـــه ت لـــيس  للتطـــور والتقـــدم، فكانـــت املقـــار
ثــر مفــاهيم القــانون الفرنســي يف هــذه النســبة مببــادئ الفقــه اإلســالمي عمومــاً،  فحســب، وإمنــا ليــربهن علــى 

ـا  واملالكي خصوصاً، حماوًال بذلك لفت نظر املشـرعني إىل عـدم االنبهـار بنصـوص تلـك القـوانني الغربيـة أل
ا تشريعات إسالمية صيغت يف صورة مواد قانونية.   ال تعدو كو

ثري الفقه اإلسالمي على القوانني  ا عند البحث يف  كذلك من املالحظات اهلامة اليت جيب مراعا
الغربية عامة، والقانون الفرنسي خاصة، أن للقانون الفرنسي الذي هو أصل القوانني الغربية امتداده التارخيي 
، بل يسبق ظهور الشريعة احملمدية، وخاصة  القدمي، والذي هو يف احلقيقة يسبق الوجود اإلسالمي يف أورو
ـا الشـريعة اإلسـالمية، ونـص  فيما يتعلق مبدونة جسـتيان، والـيت نصـت علـى كثـري مـن املبـادئ الـيت جـاءت 

م، مثــــل البينــــة علــــى املــــدعي يم الــــوارثني إىل أصــــول وفــــروع ، وتقســــ)2(عليهــــا الفقهــــاء املســــلمون يف مصــــنفا
، وكــذلك فيمــا يتعلــق بــبعض قواعــد )4(، وأن إمجــاع األمــة علــى أمــر شــرع طبيعــي واجــب اإلتبــاع)3(وحواشــي

                                           
ت التشريعية، سيد عبد هللا حسني ج )(1   38ص 1املقار
  .365جستيان يف الفقه الروماين، ترمجة: عبد العزير فهمي، صمدونة  )(2
  .365املرجع السابق، ص )(3
  .367املرجع السابق، ص )(4
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، وغريهــا، وال غرابـــة يف ذلــك، فاإلســـالم ديــن الفطــرة الـــيت فطــر هللا النـــاس )1(الــزواج، واحملرمــات مـــن النســاء
تنا السمحة، وهذا بنيُّ واضح، حيث إن اإلسالم أقر كثري عليها، فكل ما وافق الفطرة فهو من صلب شريع

مما كان معروفاً عند العرب يف جاهليتهم كالبيوع الصحيحة، والدية، والعاقلة، والزواج الصحيح، وبيع السلم 
حكــام اجلاهليــة، بــل هــذه أمــور طبيعيــة  ثــر للشــريعة اإلســالمية  وغريهــا، وال يعــين هــذا أبــداً وجــود عالقــة 

لنصرانية، وهي حيتاجه ا اإلنسان حبكم الفطرة، وهكذا األمر يف القانون الروماين والذي نشأ يف بالد تدين 
ا من التبديل والتحريف، فالبد أن يكون هلا أثـر يف هـذا القـانون، ممـا يفسـر  نة مساوية وإن وقع ما وقع  د

  بعض أوجه التشابه بني التشريعني.
مبا لقي بعض القبول لدى بعض املتعاملني يف بالد اإلسالم من أن أما ما يروجه بعض املستشرقني ور 

هناك تشابه بني القانون الروماين، وبعض أحكام الفقه اإلسالمي، حىت زعم بعضهم بتأثري األول يف الثاين، 
ومــنهم املستشــرق اإليطــايل دومينيكــو غاتســككي والــذي وصــل بــه اجلهــل إىل القــول: إن القــانون احملمــدي 

  فهو أهون من أن يرد عليه. )2(القانون الروماين يف زي عريبليس إال 
وروبيـة العامـة يف احلياة األ كبرياً   ثرياً لتشريع اإلسالمي ل وأخرياً أقول إنه من اإلنصاف هنا القول إن

 ، ومن البدهي أن كثرياً من العناصر احلضارية سواء التشريعية منها أو اخللقية املسـتمدة مـن الشـريعةواخلاصة
ـاالت، املدنيـة، والعســكرية، خاصـة  ت األوروبيـة يف خمتلــف ا  ،يف العقــوداإلسـالمية قـد انــدرجت يف املـدو

بـني اسـتقرت ، وأن أحكـام هـذه الشـريعة قـد مما يشـمل احليـاة العامـة واخلاصـة ،وغريها، واألهلية ،واملبايعات
لعـادة المتداولة،  فاعر شعوب تلك الدول على هيأة أ ، والـيت تعتـرب مـن أهـم مصـادر شـفويةأو مـا يسـمى 

  القانون املدين الفرنسي.
إلضافة إىل ما مت ترمجته ونقله من كتب الفقه اإلسالمي، وخاصة الفقه املالكي، حيث ترجم  هذا 

، ويف )3(خمتصــر خليــل إىل الفرنســية مــرتني، األوىل علــى يــد الــدكتور بــريون، والثانيــة علــى يــد مســيو ســيغنت
ذلك يقول العالمة سيدو:" واملذهب املالكي هو الذي يستوقف نظر على اخلصوص؛ ملا لنا من الصالت 
بعرب أفريقية، وعهدت احلكومة الفرنسية إىل الدكتور بريون يف أن يرتجم إىل الفرنسـية كتـاب خمتصـر خليـل 

  .)4(يف الفقه"

                                           
  .21، 20املرجع السابق، ص )(1
  .50استقالل الفقه اإلسالمي عن القانون الروماين، الدسوقي سيد الدسوقي ص )(2
   .397سسة هنداوي للتعليم، مصر، صؤ م) حضارة العرب، غوستاف لوبون، ترمجة عادل زعيرت، (3
  .706ص 2ماذا قدم املسلمون للعامل، راغب السرجاين، ج )(4
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لفقـــه اإلســـالمي بـــدأ  ريـــخ القـــوانني والقــول بتـــأثر القـــانون الفرنســـي  خـــذ قـــوة يف أوســـاط علمـــاء 
جلانــب األكـــرب مــن قوانينهـــا  والشــرائع املنصـــفني، يقــول املـــؤرخ االجنليــزي ويلـــز:" إن أورو مدينــة لإلســـالم 

  .)1(اإلدارية واملالية"
يف حماضــرة ألقاهــا يف مركــز أكســفورد للدارســات:" إذا   -ويل عهــد بريطانيــا –وقــال األمــري تشــارلز 

ً مــن اجلهــل  كــان هنــاك قــدر كبــري مــن ســوء الفهــم يف الغــرب لطبيعــة اإلســالم، فــإن هنــاك أيضــاً قــدراً مســاو
لفضل الذي تدين به ثقافتنا وحضارتنا للعامل اإلسالمي، ... فإسبانيا يف عهد املسلمني قدمت إسهامات 

ضــيا الكلمــة  –ت واجلــرب مهمــة مــن جانبهــا يف كثــري مــن جمــاالت البحــث اإلنســاين يف العلــوم والفلــك والر
، كمـا أن الكثـري مـن املـزا الـيت  –نفسها عربية  والقانون، ... لقد كانت قرطبة أكثـر املـدن حتضـراً يف أورو

ــا أورو العصــرية جـــاءت أصــال مــن إســـبانيا أثنــاء احلكــم اإلســـالمي، فالدبلوماســية وحريــة التجـــارة  تفخــر 
  .)2(ينة العظيمة"واحلدود املفتوحة ... جاءت كلها من تلك املد

  .)3(وقد أشار األمري شكيب أرسالن يف ( حاضر العامل اإلسالمي) إىل بعض من هذا الشهادات 
درس ي الـــذي عـــامل األزهـــر الســـيد عبـــد هللا حســـني، : األســـتاذوكـــذلك ممـــن أشـــار إىل هـــذا التشـــابه 

ت مســاه: ، طويــل تفصــيل بوضــع كتــاب ضــخم يقــارن فيــه بــني التشــريعني يف ِينَّ ُعــ، و القــانون بفرنســا (املقــار
مقدمـة هـذا الكتـاب بعـد أن اسـتعرض  ذكـر يفو ) بني القوانني الوضعية املدنية والتشريع اإلسالمي التشريعية

أنـه مـن هـذه احلـوادث التارخييـة القاطعـة يتبـني أنـه كـان للشـريعة  يوالفرنسـ يريخ هذين التشريعني اإلسـالم
  .)4(و ور  يالتشريع الوضع يف امهةمس وملذهب مالك خصوصاً  اإلسالمية عموماً 

  
  اخلامتة

لقول: إ كبريين مقدسني مهـا: كتـاب هللا وسـنة   مرجعني يلفقه اإلسالملن أخرياً أختم هذا البحث 
ة، يشـهد بـذلك  التشـريع و احلمـد واملنـ يكـل نـواح  وفيهمـا ُغنيـة يف، - صلى هللا عليه واّله وسلم -رسوله 

ب وشــهد كــل مســلم شــهد شــهادة ال إلــه  إال هللا دمحم رســول هللا، وال حاجــة لنــا يف شــهادة الغــري إال مــن 
  شاهد من أهلها.

                                           
  .706ص 2ماذا قد املسلمون للعامل، راغب السرجاين ج) (1
  .706ص 2ماذا قدم املسلمون للعامل، راغب السرجاين، ج )(2
  .41معلمة الفقه املالكي، عبد العزيز بنعبد هللا، ص) (3
صفحة استعرض يف املؤلـف بنـود القـانون املـدين الفرنسـي مقـار هلـا مبـا يقابلهـا  1755هذا الكتاب يقع يف أربع جملدات ) (4

ثر القانون املدين الفرنسي مبباديء الفقه املالكي.   يف الفقه اإلسالمي وبرهن فيه على 
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وإن مــا قــام بــه فقهــاؤ العظــام مــن شــرح وتبيــني هلــاذين املصــدرين، واســتخراج لألحكــام منهــا، ومــا 
  تزخر به املكتبة اإلسالمية من تراث فقهي، مل حيض به أي تشريع يف العامل.

؛ ألنـه -عز وجـل -هللا  جيدوا هلم تشريع أفضل من شرعمهما حبثوا وابتكروا فلن وإن شعوب العامل 
تيــه الباطــل مــن بــني يديــه وال مــن خلفــه،   وإن حــادت عــن شــريعة هللا شــكالً  يفهــاحلــق املبــني، الــذي ال 

صــدق هللا و ود غايـة الكمـال املنشـ يقـد وضـع لإلنسـان تشـريعات هـ - عـز وجـل -ن هللا أولكنهـا سـتعرف 
  .)1( َّجعمعجغمغجفحفخفمفحقُّ : العظيم حني قال

ـا ينبـع مـن الـدين أو  قبـلأن فرنسـا مل يكـن هلـا  وجيـب أن نعـرف جيـداً  بليـون) قـانون خـاص  مــن زمـن (
وإمنــا كمــا أســلفنا جمموعــة متفرقــة مــن التشــريعات واألعــراف والعوائــد، ويف املقابــل كــان  مقومــات األمــة،مــن غــريه 

 فمن املعقول واملؤكد أن العلماء الذين وضـعوا القـانون املـدين هناك تشريع متكامل متناسق هو التشريع اإلسالمي،
بليون قد  يالذ سم  ، ممـا اسـتفادة مجـةالفقـه، كتـب ه مـن  ترمجـو استفادوا مما اطلعوا عليه من أحكـام، وممـا يقرتن 

خــذوها كمــنهج ، فهــم يبو األور  يالقــانون الوضــع دخلــت يفقــد  –عــز وجــل - ن شــريعة هللا يعــين أ إميــاين، وإن مل 
  البشرية عن اإلتيان مبثله. قدراتالطاقات و تشريع صاحل لكل زمان ومكان تعجز الأخذوها كأفضل فقد 

ال إلــه إال هللا أن تــرتك هــذا الــدين العظــيم، وهــذا الــرتاث  ومــن هنــا أقــول إنــه مــن املعيــب علــى أمــة
م  م الوضـعية، وفلسـفا الفقهي الكبري، وتذهب تتطفل على موائد الغري، أعداء الـدين وامللـة، تنقـل تشـريعا

  .البشرية، وتعتربهم قدوة لنا؛ حبجج التطور واملدنية ومواكبة العصر وغريها من احلجج الواهية
  يد دمحم وعلى آله وصحبه أمجعني.وصلى هللا على س
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طي، دار اهلدى اجلزائرالفقهيةالقوانني  .21   .، دمحم بن أمحد بن جزي الكليب الغر
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الكـــايف يف فقـــه أهـــل املدينـــة، أبـــو عمـــر يوســـف بـــن عبـــدهللا بـــن دمحم بـــن عبـــدالرب بـــن عاصـــم النمـــري  .22
ض، الطبعـــة ض احلديثـــة، الـــر : القـــرطيب، حتقيـــق: دمحم دمحم أحيـــد ولـــد ماديـــك املوريتـــاين، مكتبـــة الـــر

  م.1980،هـ1400 الثانية،
  الطبعة األوىل.، دار صادر بريوت ،العرب، دمحم بن مكرم بن منظور األفريقي املصريلسان  .23
 م.2009ه، 1430، مؤسسة اقرأ، الطبعة الثانية السرجاينماذا قدم املسلمون للعامل، راغب  .24

  .، الدار العلمية للطباعةاجلليدي دمحم سعيدلدارسة الفقه اإلسالمي،  دخلامل .25
يف الفقــه الرومــاين، ترمجــة: عبــد العزيــر فهمــي، دار الكتــاب املصــري، الطبعــة األوىل  مدونــة جســتيان .26

  م.1946
  .م1983ه، 1403، عبد العزيز بنعبد هللا، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل معلمة الفقه املالكي .27
ت التشـــريعية .28 حســـني، دار  بـــني القـــوانني الوضـــعية املدنيـــة والتشـــريع اإلســـالمي، ســـيد عبـــد هللا املقـــار

   .م2001ه، 1421السالم، الطبعة األوىل 
ت التشريعية .29 ، خملـوف حسـني دمحم ، تطبيق القانون املـدين واجلنـائي علـى مـذهب اإلمـام مالـك،املقار

 م.1999ه، 1420دار السالم، الطبعة األوىل 

يـــد ااملنهـــاج الواضـــح يف أصـــول الفقـــه،  .30 ، مطبوعـــات جامعـــة قـــاريونس، الطبعـــة األوىل لـــذيباينعبـــد ا
  م.1995

 م.1999 هـ،1419الطبعة األوىل، ، دار الفكر وهبة الزحيلي، الوجيز يف أصول الفقه، .31
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  املقدمة

احلمد  محًدا يوايف ما تزايد من النعم، والشـكر لـه علـى مـا أوال مـن الفضـل والكـرم، ال أحصـي  
ثنــاًء عليــه هــو كمــا أثــىن علــى نفســه، ونســأله اللطــف يف مجيــع األحــوال، وحــال حلــول اإلنســان يف رمســه، 

وذريتـه وأمتـه  زواجـهوأ والصالة والسالم على سيد العرب والعجم، املبعوث لسائر األمم، وعلـى آلـه وصـحبه
  أفضل األمم.

  وبعد :
فإنــه طالعــت موضــوع شــهادة غــري املســلمني منــذ زمــن غــري بعيــد مل أكــن أظــن أن يف هــذه املســألة  

ا حمل اتفاق، وما أن قرأت كتاب منهاج الطالب يف املقارنة بني املذاهب  نقاشاً وخالفاً معترباً، بل ظننت أ
اخلـالف قائمـاً بـني الفقهـاء يف هـذه املسـألة، وهلـذا عزمـت علـى أن للدكتور عبد السـميع إمـام حـىت وجـدت 

  أمجع مذاهب العلماء وأدلتهم يف هذه املسألة .
  -فعكفت على دراسة املسألة وكانت خطة البحث كاآليت : 

  .حترير حمل النزاع يف هذه املسألةتناولت فيه تعريف الشهادة لغة واصطالحاً، وشروطها، و  -متهيد :
  شهادة غري املسلمني بعضهم على بعض . -: األولاملبحث 

  مذهب اجلمهور وأدلتهم . -: املطلب األول
  مذهب األحناف وأدلتهم . -: املطلب الثاين
  شهادة غري املسلمني على املسلمني . -: املبحث الثاين
  مذهب اجلمهور وأدلتهم . -: املطلب األول
  أدلتهم .مذهب احلنابلة ومن وافقهم و  -: املطلب الثاين

املصـــادر وديلـــت البحـــث ب تبـــني مـــا توصـــل إليـــه الباحـــث مـــن نتـــائج، خامتـــةمث أخـــتم البحـــث ب
 .واملراجع 

  وأخرياً ال أدعي العصمة فيما كتبت، وال الصواب فيما استنتجت ، فالكمال  وحده ،
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  -وأمتثل بقول الناظم : 
  جل من ال عيب فيه وعال           وإن جتد عيباً فسد اخللال

  وصلي اللهم على سيد دمحم على آله وصحبه وسلم 
  التمهيد

لشهادة -1   التعريف 
   -أ ـ الشهادة لغًة :

شــهد زيــد جملــس القــوم أي حضــر جملســهم، وتطلــق علــى  -اإلعــالم، وتطلــق علــى احلضــور، حنــو: 
ُ أَنَُّه َال إَِلَه ِإالَّ ُهوَ   -:البيان، حنو ّ   )  (2)1(َشِهَد ا
   -الشهادة اصطالحاً : -ب 
مر عاٍم ليحكم مبقتضاه     .)3( هي إخبار عدٍل حاكماً مبا علم ولو 
  -شروط الشهادة : -2

 العدالة. .1

 احلرية . .2

 البلوغ . .3

 عدم الفسق واحلجر . .4

  وهذه الشروط حمل إتفاق بني العلماء .
إن شـاء هللا  -بحـث أما الشرط اخلامس فهو حمـل خـالف بـني العلمـاء، وهـو اإلسـالم، وهـو حمـل ال

   –تعاىل 
  بعد أن إتفق العلماء على أنه جيوز أن يشهد املسلمون بعضهم على بعٍض،  

  .)4(وأن يشهدوا على غريهم من الكفار
م علــى املســلمني  ، وحينئــٍذ )1(مث اختلفــوا يف قبــول شــهادة الكفــار بعضــهم علــى بعــض، ويف شــهاد

ن.   فشهادة غري املسلمني هلا صور

                                           
 74سورة آل عمران اآلية  )1(

ب الدال املهملة ، فصل الشني مع اهلاء . 3/239لسان العرب البن منظور  )2( ،  
 ) 348/  2، و بلغة السالك ألمحد الصاوي ( )170( للجرجاين التعريفات )3(

 ) 378/  7شرح فتح القدير البن اهلمام ( ) 4(
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  أن يشهد بعضهم على بعض. -األوىل :الصورة 
  أن يشهدوا على املسلمني . -الصورة الثانية :

وملا كان خالف العلماء يف كل صـورة جيـري علـى طريـق خـاص، حسـن أن خنـص كـل صـورة بـذكر  
  ما فيها من خالٍف، مع االستدالل عليه ملعرفة ما يناسبها من األحكام.

  
  املبحث األول :

  ضهم على بعضشهادة غري املسلمني بع
وسبب اخلالف هو اختالف العلماء يف أن قبول الشهادة مبين على العلم بصدق الشاهد، أو هو   

إلسالم.   مبين على حتقق شرط العدالة فيه، وهي ال تثبت إال 
وأيضاً على اختالف العلماء يف أن اختالف الدين هل يعترب من العداوة اليت متنع من قبول شهادة   

ا ليست كالعداوة الشخصية املانعةأهل ملة على     .)2( من قبول الشهادة أخرى، أم أ
  املطلب األول : مذهب اجلمهور وأدلتهم

ــــور   ـــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــب اجلمهـ ــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــك -ذهـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــــة : مال ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــــة الثالثـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــنهم األئمـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــافعي)3(ومـ ــــــ ـــــ ـــ                             ، )4(، والشـــ
  ،)7(وإحدى الروايتني عن الشعيب ،)6()5(وإحدى الروايتني عن أمحد

                                                                                         = 
تهــد ( نقــل ابــن رشــد االتفــاق علــى عــدم قبــول شــهادة الكــافر ، وأن اإلســالم شــرط يف قبــو ) 1( /  2ل الشــهادة . بدايــة ا

676( 

  ) 234منهاج الطالب للدكتور عبد السميع إمام (  (2)
مالك ابن انس بن مالك بن عامر بن عمر بن احلارث بـن غـيالن بـن حشـد بـن عمـر بـن احلـارث ، إمـام دار اهلجـرة يف ) 3(

هـــ).  انظــر ترتيــب املــدارك للقاضــي  179زمانــه ، روى عــن غــري واحــد مــن التــابعني ، صــاحب مــذهب معــروف ت( 
 ). 17)، وشجرة النور الزكية حملمد خملوف (  1/102عياض( 

أيب عبــد هللا ، دمحم بــن إدريــس بــن العبــاس بــن عثمــان بــن شــافع بــن الســائب ينتهــي نســبه إىل عبــد منــاف ، أحــد األئمــة ) 4(
)،  4/163األعيـــان البـــن خلكـــان (  )، ووفيـــات 1/303هــــ). انظـــر طبقـــات الشـــافعية للســـبكي( 204األربعـــة ت (

  ). 6/249واألعالم للزركلي( 
هـــ). انظــر طبقــات احلنابلــة  241أمحــد ابــن حنبــل بــن هــالل بــن أســد صــاحب املــذهب املعــروف صــاحب املســند ت () 5(

 ). 1/4للقاضي أيب حسني (

 ) 54\ 12أنكر هذه بعض أصحابه . أنظر املغين البن قدامة ( ) 6(

حلفـظ ، تـوىل القضـاء يف زمـن عمـر بـن عامر بن شرحبي) 7( ل بن عبد ذي كبار الشعيب احلمريي من التـابعني فقيـه مشـهور 
  ). 1/63)، وتذكرة احلفاظ للذهيب (  3/251هـ). انظر األعالم للزركلي (  103عبد العزيز ت( 
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، )8(وأيب ليلى ، )7(، واحلسن )6(، ومعاذ بن جبل )5(، وشريح)4(والنخعي ،)3) (2(ووكيع ،)1(وسفيان
إىل أن شهادة الكفار بعضهم على بعض ال تقبل مطلقاً، سواء كانوا أهل  -)11)(10(، وأبو ثور)9(واألوزاعي

  ملة واحدة أو مللٍ  شىت.
لنص واملعقول :وأستدل اجلمهور على عدم قبول شهادة الكفار     -مطلقاً 
  -النص : -1
نُكْم  :  قول هللا تعاىل  َواْسَتْشـِهُدوْا َشـِهيَدْيِن مـن  ، )2سـورة الطـالق( ،َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل مِّ
نُكْم ، )281سورة البقرة (  ّرَِجاِلُكمْ   ).15سورة النساء ( فَاْسَتْشِهُدواْ َعَلْيِهنَّ أَْربَعًة مِّ

                                           
هــ).انظر  األعـالم  161ت(  سفيان بن سعيد بن مروان الثوري بن عبـد منـاف ، مـن مضـر ، أمـري املـؤمنني يف احلـديث) 1(

 ) .1/203)، وتذكرة احلفاظ للذهيب (  3/104للزركلي (

وكيع بن اجلراح بن مليح ، اإلمام احلافظ ، حمدث العراق ، يكىن أبوسـفيان الكـويف أحـد األعـالم ، ورأس مـن بـين قـيس ) 2(
  ). 1/223هـ). انظر تذكرة احلفاظ للذهيب(  197ت(

  ). 206انظر الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية البن القيم ( ) 3(
إبراهيم بـن يزيـد بـن قـيس بـن األسـود ، أبـوعمران النخعـي ، مـن أكـابر التـابعني صـالحا ، وصـدقاً ،  وروايـة للحـديث ، ) 4(

  ). 1/73 ( )، وتذكرة احلفاظ للذهيب 1/76هـ). انظر األعالم للزركلي (  96إماما جمتهدا من أهل الكوفة  ت( 
لكوفــة ) 5( شــريح بــن احلــارث بــن قــيس بــن اجلهــم ، أبوأميــة ، مــن أشــهر القضــاة الفقهــاء يف صــدر اإلســالم ، وليــا القضــاء 

ع يف األدب ت(  )،  3/161هـ).انظر األعالم للزركلي (  78زمن عمر وعثمان وعلي ، عامل ثقة يف احلديث ، وله 
 ).  6/428والطبقات الكربى البن سعد (

معــاذ ابــن جبــل بــن عمــر بــن أوس ، أبوعبــد الــرمحن األنصــاري اخلزرجــي ، شــهد العقبــة وشــهد بــدراً ، وكــان مــن جنبــاء ) 6(
 ). 1/19، و تذكرة احلفاظ للذهيب( )583/ 3( البن سعدالطبقات الكربى هـ). انظر 18ت ( الصحابة وفقهائهم

 هــ). انظـر ميـزان االعتـدال للـذهيب  110احلسن بن يسار البصري ، أبوسعيد من كبار التـابعني ، إمـام أهـل البصـرة ت( ) 7(
 )2/50 ( 

هــ). انظـر   148أبوعبد الرمحن دمحم بن عبد الرمحن أيب ليلى روى عن الشعيب وعطا وغـريهم وأبـوه مـن كبـار التـابعني ت( ) 8(
 ) .1/28تذكرة احلفاظ للذهيب( 

هــــ). انظـــر تـــذكرة احلفـــاظ 157أبـــوعمر عبـــد الـــرمحن بـــن عمـــر بـــن دمحم الدمشـــقي ، فقيـــه وحمـــدث ، روى عـــن كثـــري ت( ) 9(
 ).1/134للذهيب (

يب عبـــد هللا ، حـــدث عـــن ســـفيان ابـــن عيينـــة وعبيـــدة وغـــريهم) 10( ـــد الكعـــيب البغـــدادي ، ويكـــىن أيضـــا          إبـــراهيم بـــن خال
 ). 2/74للذهيب(  هـ). انظر تذكرة احلفاظ240(  ت

 ) 55– 12انظر املغين البن قدامة ( ) 11(
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لعـــدول مـــنهم ، كمـــا أمـــرهم أن يستشـــهدوا   ـــة أن هللا أمـــر املســـلمني أن يستشـــهدوا  ووجهـــة الدالل
برجــاهلم، ومــن يرضــونه مــنهم، والكفــار ليســوا مــن أهــل العدالــة؛ ألن مــن شــروطها اإلســالم، كمــا إن الكفــار 

م مط  –لقــاً؛ ألن هللا ليســوا مــن املســلمني، وال ممــن يرضــى املســلمون عــنهم، وحينئــٍذ فــال جيــوز قبــول شــهاد
ت الســابقة، والتحديــد يف مقــام البيــان يفيــد  –تعــاىل  قــد حــدد يف بيــان الشــهادة علــى مــن ذكــرهم يف اآل
  .  )1(احلصر

ت واضحة الداللة على أن العدالة شرط يف قبول الشهادة،  والكفار ليسوا بعدول، فـإن  وهذه اآل
كل اخلنزيرقيل أرأيت إن عدلوا؟ جياب عن ذلك ومن يعدهلم؟    .)2(وأفضلهم حاًال من يشرب اخلمر، و

ِ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َشَهاَدُة بـَْيِنُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِحَني اْلَوِصيَِّة اثـَْناِن  :  وقول هللا تعاىل  
ــنُكْم أَو ــُتْم َضــَربـُْتمْ  َذَوا َعــْدٍل مِّ ِيف اَألْرِض َفَأَصــابـَْتُكم مُِّصــيَبُة اْلَمــْوِت َحتِْبُســونـَُهَما ِمــن  آَخــرَاِن ِمــْن َغــْريُِكْم ِإْن أَن

ــُتْم َال َنْشــَرتِي بِــِه َمثَنًــا َوَلوَكــاَن َذا قـُــْرَىب َوَال َنْكــُتُم َشــ ِّ ِإِن اْرتـَبـْ ِ َّ ِإًذا لَِّمــَن بـَْعــِد الصَّــَالِة فـَيُـْقِســَماِن  ِّ ِإ َهاَدَة ا
ـــرَ  اآلِمثِـــنيَ  ـــِإْن ُعِث ـــاِن  َف ـــْيِهُم اَألْوَلَي ـــَن الَّـــِذيَن اْســـَتَحقَّ َعَل ـــاُن َمَقاَمُهَمـــا ِم ًـــا َفـــآَخرَاِن يُِقوَم َعَلـــى أَنـَُّهَمـــا اْســـَتَحقَّا ِإْمث

َّ ِإًذا لَِّمَن الظَّاِلِمنيَ  َِِما َوَما اْعَتَديـَْنا ِإ ِّ َلَشَهاَدتـَُنا َأَحقُّ ِمن َشَهاَد ِ  .)107ة (سورة املائد فـَيـُْقِسَماِن 

ــذه اآليــة : هــو قولــه تعــاىل  أي مــن غــري  ِمــْن َغــْريُِكمْ    َشــَهاَدُة بـَْيــِنُكمْ  :  ووجــه االســتدالل 
والصــالة   َحتِْبُســونـَُهَما ِمـن بـَْعــِد الصَّـَالةِ   : قبيلـتكم ولكـن بشــرط أن يكونـوا مســلمني، بـدليل قولــه تعـاىل

صـلى  – والقرابـة بـني املسـلمني الـذين كـانوا مـع النـيب  َذا قـُـْرَىب  َوَلوَكـانَ :  املوقوتة للمسلمني فقـط، وقولـه
َّ ِإًذا لَِّمَن اآلِمثِنيَ  : والعرب يف القبائل األخرى، وقوله – هللا عليه وسلم مث مـن كتمـان الشـهادة  ِإ فإمنـا 

  .  )3(للمسلمني املسلمون
ت اآلتية:    -ويدل على املنع اآل
َوَحيِْلُفوَن َعَلى اْلَكِذِب  )، وقوله: 252سورة البقرة ( َواْلَكاِفُروَن ُهُم الظَّاِلُمونَ  وقول هللا تعاىل :  

ادلة  َوُهْم يـَْعَلُمونَ  ُهْم فَاِسُقونَ  )، وقوله : 14(  سورة ا نـْ  ).83سورة املائدة ( َولَـِكنَّ َكِثريًا مِّ

ــم يكــذبون علــى هللا، وأن ووجــه الداللــة : أن هللا ـ تعــاىل ـ قــد وصــف الكفــار  ــم ظــاملون، وأ
أكثرهم فاسقون، وكٌل من الكذب والظلم والفسـق مـانع مـن قبـول شـهادة مـن اتصـف بـه مطلقـاً سـواًء كـان 

                                           
  ) 274انظر منهاج الطالب للدكتور عبد السميع إمام ( ) 1(
  ) 206انظر الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية البن القيم ( ) 2(
  ) 330/ 6انظر األم للشافعي ( ) 3(
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ـا أوىل بعـدم  من املسلمني أومن غـريهم، وحينئـٍذ فقـد دل ذلـك علـى أن شـهادة الكفـار ال تقبـل مطلقـاً، وأ
  .  )1( من هذه األوصاف املانعة من قبول الشهادة ءاتصفوا بشيالقبول من شهادة املسلمني الذين 

وجه منها : -املعقول : -2   -استدل اجلمهور 
إن قبــول شــهادة الكفــار يعتــرب تكرميــاً هلــم ورفعــاً ملنــزلتهم، وملــا كــانوا غــري أهــل للتكــرمي ورفــع الشــأن 

م ألن صفة الكفر متنعهم من التكرمي ورفع    الرتبة.وجب أال تقبل شهاد
م     ر الكفـر فكـان أوىل أن ال تقبـل شـهاد إن العبد ال تقبـل شـهادته مطلقـاً؛ ألن الـرق أثـر مـن أ

 على بعض.

م، وال جيوز أن يلزم املسلم بشهادة الكافر م يؤدي إىل إلزام القاضي بشهاد   . )2(إن قبول شهاد
  مذهب األحناف وأدلتهم : املطلب الثاين:

  إىل قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض مطلقاً. ذهب األحناف 
لنص واملعقول.   واستدلوا 

 ).74سورة األنفال( َوالَّذيَن َكَفُروْا بـَْعُضُهْم أَْولَِياء بـَْعضٍ  : قول هللا تعاىل -النص : -1

 ووجه الداللة أن هللا قد أثبت هلم والية بعضهم على بعض ومل يفصل بني أن يكونوا من ملة واحدة
أومن ملٍل شىت، وملا كانت الشهادة نوعاً من أنواع الوالية لزم من ذلك أن تقبل شهادة بعضهم على بعض 

م.   ولو اختلفت أد
 ).74آل عمران ( سورةَوِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب َمْن ِإن ََْمْنُه ِبِقنطَاٍر يـَُؤدِِّه ِإَلْيكَ  :  وقول هللا تعاىل 

وذلـك يـدل علـى أن  اخرب أن بعض الكفار يؤمتن على القدر الكثري من املـالووجه الداللة أن هللا  
ألمانــة، واألمانــة تســتلزم الصــدق والوفــاء، وملــا كــان قبــول الشــهادة إمنــا يبــىن علــى الصــدق  بعضــهم متصــف 
 واألمانة كان ذلك داًال على قبول شهادة بعضهم على بعض مطلقاً؛ ألن هللا ذكرهم بوصـف أهـل الكتـاب

  . )3(ملٍل خمتلفة وأوىل إذ احتدت ملتهموهم 
ِ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َشَهاَدُة بـَْيِنُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِحَني اْلَوِصيَِّة اثـَْناِن  :  وقول هللا تعاىل  

نُكْم أَوآَخرَاِن ِمْن َغْريُِكْم ِإْن أَنُتْم َضَربـُْتْم ِيف األَ  ْرِض َفَأَصابـَْتُكم مُِّصيَبُة اْلَمْوِت َحتِْبُسونـَُهَما ِمن بـَْعـِد َذَوا َعْدٍل مِّ
ـُتْم َال َنْشـَرتِي بِـِه َمثَنًـا َوَلوَكـاَن َذا قـُـْرَىب َوَال َنْكـُتُم َشـَهاَدةَ  ِّ ِإِن اْرتـَبـْ ِ َّ ِإًذا لَِّمـَن اآلِمثِـنيَ  الصََّالِة فـَيـُْقِسـَماِن  ِّ ِإ  ا

                                           
  ). 235انظر منهاج الطالب للدكتور عبد السميع إمام ( ) 1(
  ). 6061/  8انظر الفقه اإلسالمي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ( ) 2(
  ) 6059 – 8انظر الفقه اإلسالمي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ( ) 3(
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ِّ نـَُّهَما اْسَتَحقَّا ِإْمثًا َفآَخرَاِن ِيُقوَماُن َمَقاَمُهَما ِمَن الَِّذيَن اْسَتَحقَّ َعَلْيِهُم اَألْوَليَـاِن فـَيـُْقِسـمَ فَِإْن ُعِثَر َعَلى أَ  ِ اِن 
َّ ِإًذا لَِّمَن الظَّاِلِمنيَ  َِِما َوَما اْعَتَديـَْنا ِإ  .)107سورة املائدة (  َلَشَهاَدتـَُنا َأَحقُّ ِمن َشَهاَد

  
ــــة  ــــة فيمــــــا بينهمــــــا،  )1(اســـــتدل أبوحنيفــ ــــل الذمــ ــــى جــــــواز شــــــهادة الكفــــــار مــــــن أهــ            ــــــذه اآليــــــة علــ

أي مــن غــري أهــل ديــنكم، فــدل علــى جــواز شــهادة بعضــهم علــى  أَوآَخــرَاِن ِمــْن َغــْريُِكْم   ( ومعــىن :وقــال
ـا نزلـت يف قبـول شـهادة  أهـل الذمـة علـى املسـلمني بعض، فيقال له: أنت ال تقول مبقتضى هـذه اآليـة؛ أل

ا. فإن قيل: هذه اآلية دلت على جواز قبول شهادة أهل الذمة  ا، فال يصح احتجاجك  وأنت ال تقول 
م علـى أهـل الذمـة مـن طريـق التنبيـه، وذلـك أنــه  علـى املسـلمني مـن طريـق النطـق، ودلـت علـى قبـول شـهاد

م علـى املسـلمني فـألن تقبـل علـى أهـل الذمـة أ م علـى قبلت شهاد وىل، مث دل الـدليل علـى بطـالن شـهاد
م على أهل الذمة على ما يكون عليه   . )2(املسلمني، فبقي شهاد

فع، عن ابن عمر   أنـه قـال: إن اليهـود جـاءوا إىل رسـول  – –أما من السنة: عن مالك، عن 
ما جتدون يف التـوراة يف : "  – ملسو هيلع هللا ىلص – فقال هلم رسول هللافذكروا له أن رجل منهم وامرأة زنيا  – ملسو هيلع هللا ىلص – هللا

لتـــوراة  شـــأن الـــرجم؟ فقـــالوا : نفضـــحهم وجيلـــدون، قـــال عبـــد هللا بـــن ســـالم: كـــذبتم إن فيهـــا الـــرجم. فـــأتوا 
فـع فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الـرجم، فقـرأ مـا قبلهـا ومـا بعـدها. فقـال لـه عبـد هللا بـن سـالم : ار 

مـا رسـول هللا صـلى هللا  – يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، قالوا: صـدق  دمحم، فيهـا آيـة الـرجم فـأمر 
  . )3(فرمجا، فرأيت الرجل حيين على املرأة يقيها احلجارة – عليه وسلم
ربعة منكم يشهدون ع - ملسو هيلع هللا ىلص - وقد جاء يف القصة أنه    ليه".قال لليهود: " ائتوين 
قبل شهادة اليهود يف حـٍد مـن حـدود هللا، ومـن املعلـوم أن  – ملسو هيلع هللا ىلص – ووجه الداللة يف احلديث أنه 

م يف احلدود، وأن غريها أوىل بقبول  احلدود حيتاط فيها أكثر من غريها، فكان ذلك دليالً على قبول شهاد
م فيه   . )4(شهاد

م يتعاملون فيما بينهم بشىت أنواع املعامالت ويقع بينهم الكثري مـن اجلـرائم  -املعقول : -2 فهو إ
وحيضـــرهم يف الغالـــب غـــري مســـلم، فلـــومل تقبـــل شـــهادة بعضـــهم علـــى بعـــض ألدى ذلـــك إىل ضـــيع احلقـــوق 

                                           
تهــد احــد األئمــة ، ت( ) 1( بــت أبوحنيفــة ، إمــام احلنفيــة ، الفقيــه ا هـــ). انظــر وفيــات األعيــان البــن  150النعمــان بــن 

 ) .1/26)، وتذكرة احلفاظ للذهيب (4/9)،  واألعالم للزركلي( 5/405خلكان( 

  ). 73/  6)، وفتح الباري البن حجر (  227/  6انظر اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ( ) 2(
ب أحكام أهل الذمة احلديث رقم ( ) 3(   ). 138/ 13) (  6841صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب احلدود 
  ) 6059/ 8انظر الفقه اإلسالمي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ( ) 4(
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ه اإلسالم، وال تقره عدالة هللا  تمع، وهوما  من ا يف شرعه، وانتشار الفساد فيما بينهم، وذلك قد خيل 
تمــع، وحتــق احلــق،  فكــان قبــول شــهادة بعضــهم علــى بعــض مــن األمــور الــيت حتقــق املصــلحة، وتقــيم نظــام ا

تمع   .)1(وحتول دون فساد ا
والكـــافر قـــد يكـــون عـــدًال يف دينـــه بـــني قومـــه، صـــادق اللهجـــة عنـــدهم، فـــال مينعـــه كفـــره مـــن قبـــول  

ح هللا معاملتهم وأكـل طعـامهم ، وِحـل نسـائهم، وذلـك يسـتلزم الرجـوع  ،شهادته عليهم إذا ارتضوه، وقد أ
إىل أخبارهم قطعاً، فإذا جاز لنا االعتماد على خـربهم يف أمـر احلـالل واحلـرام ؛ فـألن نرجـع إىل أخبـارهم يف 

م أوىل وأحرى.   معامال
   .)2(وأما رفض قبول شهادة احلريب على الذمي أو على احلريب من دار أخرى فالنقطاع الوالية بينهم

  
  شهادة غري املسلمني على املسلمني. املبحث الثاين :

بعد أن اتفق العلماء على أن املسلمني يشهدون على بعضهم وعلى غريهم من امللـل، واختلفـوا يف  
  شهادة بعضهم على بعض، اختلفوا يف قبول شهادة الكفار على املسمني.

( الوصــية يف الســفر )  فســري آيــة املائــدةويكــاد ينحصــر اخلــالف يف هــذه املســألة يف اخــتالفهم يف ت 
ا منسوخة. ا، ومنهم من قال: إ   فمنهم من اعتد 

  مذهب اجلمهور وأدلتهم. املطلب األول :
، )4(، والنخعــي، والزهــري)3(وهــم املالكيــة، والشــافعية ، واحلنابلــة، وزيــد بــن أســلم –ذهــب اجلمهــور 

  .)7(على املسلمني مطلقاً  إىل عدم قبول شهادة الكفار -)6)(5(واحلسن، وعكرمة

                                           
  ) 237انظر منهاج الطالب للدكتور عبد السميع إمام ( ) 1(
  ) 6060/  8انظر الفقه اإلسالمي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ( ) 2(
ــري زيـــد بـــن أســـلم العـــدوي ، أبوعبـــد هللا ، فقيـــه مفســـر ، مـــن أهـــل املدينـــة ، كـــان مـــع عمـــ) 3( ر بـــن عبـــد العزيـــز ، وكـــان كثـ

  ) .1/99)، وتذكرة احلفاظ للذهيب (468\3هـ). انظر الطبقات الكربى البن سعد (136التحديث ت (
تـذكرة  هــ).انظر  124أبوبكر دمحم بن مسلم بن عبيد هللا القرشي الزهري ، حمدث وفقيه ، روى عن مالـك ، وغـريه ت ( )4(

 .  1/83احلفاظ للذهيب 

هـ). انظـر  107أبوعبد هللا اهلامشي ، موىل أبن عباس ، روى عن مواله وعائشة وغريهم ، من كبار احملدثني ت( عكرمة ) 5(
  . 1/73)، تذكرة احلفاظ للذهيب 287\5الطبقات الكربى البن سعد (

  ). 226/  6اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ( ) 6(
 ). 212الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية البن القيم ( ) 7(
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يــة الوصـية يف الســفر )1(واسـتدلوا مبــا اسـتدلوا بــه يف املبحـث الســابق  ـم فصــلوا يف االسـتدالل  إال أ

  عتبارها سبب اخلالف.
ِ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َشَهاَدُة بـَْيِنُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِحـَني اْلَوِصـيَِّة اثـْنَـاِن  :  قول هللا تعاىل 

نُكْم أَوآَخرَاِن ِمْن َغْريُِكْم ِإْن أَنُتْم َضَربـُْتْم ِيف اَألْرِض َفَأَصابـَْتُكم مُِّصيَبُة اْلَمْوِت حتَْ  ن بـَْعـِد ِبُسونـَُهَما مِ َذَوا َعْدٍل مِّ
ـُتْم َال َنْشـَرتِي بِـِه َمثَنًـا َوَلوَكـاَن َذا قـُـْرَىب َوَال َنْكـُتُم َشـَهاَدةَ  ِّ ِإِن اْرتـَبـْ ِ َّ ِإًذا لَِّمـَن اآلِمثِـنيَ  الصََّالِة فـَيـُْقِسـَماِن  ِّ ِإ  ا

ِّ فَِإْن ُعِثَر َعَلى أَنـَُّهَما اْسَتَحقَّا ِإْمثًا َفآَخرَاِن يُِقوَماُن َمَقاَمهُ  ِ َما ِمَن الَِّذيَن اْسَتَحقَّ َعَلْيِهُم اَألْوَليَـاِن فـَيُـْقِسـَماِن 
َّ ِإًذا لَِّمَن الظَّاِلِمنيَ  َِِما َوَما اْعَتَديـَْنا ِإ  .)107سورة املائدة (  َلَشَهاَدتـَُنا َأَحقُّ ِمن َشَهاَد

ــده اآليــة األحنــاف علــى قبــول شــهادة الكــافر يف قولــه:  أي مــن غــري أهــل  ْن َغــْريُِكمْ ِمــ اســتدل 
ميائهـا علـى  دينكم، ووجهته يف ذلك إن هده اآلية دلت مبنطوقها على قبول شهادة الكافر على املسلم، و
قبول شهادة الكافر بطريق األوىل، مث دل الدليل على شهادة الكافر على املسلم غري مقبولة، فبقيت شهادة 

  . )2(الكافر على الكافر على حاهلا
منســـوخة هـــذا قـــول زيـــد ابـــن أســـلم، والنخعـــي، ومالـــك،  أَوآَخـــرَاِن ِمـــْن َغـــْريُِكمْ   وقـــالوا: إن آيـــة 

سـورة  ِممـَّن تـَْرَضـْوَن ِمـَن الشُّـَهَداء  ـ تعـاىل ـغـريهم مـن الفقهـاء، واحتجـوا بقولـه والشـافعي، وأبوحنيفـة، و 
ِممَّــن تـَْرَضــْوَن ِمــَن  فقــد قــالوا : إن أخــر مــا نــزل مــن القــرآن هــي آيــة الــدين، وأن فيهــا ) ، 281( البقــرة اآليــة

ــَهَداء ملدينــة فجــازت شــهادة أهــل الكتــاب ومبــا أن ال  الشُّ ســخ لــذلك ومل يكــن اإلســالم يومئــٍذ إال  فهــو 
فســـاق ال جتـــوز، يوجـــد غـــري املســـلمني يف املدينـــة فســـقطت شـــهادة الكفـــار، وقـــد أمجعـــوا علـــي أن شـــهادة ال

م   .)3(والكفار فساق ال جتوز شهاد
ـــون معناهــــا  ـــة، ال نســــخ يف هــــذه اآليــــة، ويكـ ــــنُكمْ وقــــال: الزهــــري، واحلســــن، وعكرمـ أي مــــن  مِّ

م أحفظ وأضبط وأبعد عن النسيان، ومعىن قوله:  أي من  أَوآَخرَاِن ِمْن َغْريُِكْم  عشريتكم وقرابتكم ، أل
: وهــذا ينبــين علــى معــىن غــامض يف العربيــة، وذلــك أن معــىن آخــر يف )4(ل النّحــاسغــري القرابــة والعشــرية، قــا

العربيـة مـن جـنس األول، تقــول: مـررت بكـرمي وكـرمي آخــر، وقولـه آخـر يـدل علــى أنـه مـن جــنس األول، وال 

                                           
 ).  10انظر البحث صفحة  () 1(

  ) 73/ 6فتح الباري البن حجر ( ) 2(
تهد البن رشد (  226/ 6اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ( ) 3(   ) 679/  2) وبداية ا
  . 1/99هـ ، وفيات األعيان البن خلكان  338أمحد بن دمحم بن إمساعيل املصري أبو جعفر ، مفسر وأديب ت ) 4(
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جيوز عند أهل اللغة مررت بكـرٍمي وخسـيس آخـر، وال مـررت برجـل ومحـار آخـر، فوجـب مـن هـذا أن يكـون 
مــن غــري عشــريتكم مـن املســلمني، وهــذا معــىن حسـن مــن جهــة اللســان  أَوآَخــرَاِن ِمــْن َغـْريُِكْم  ه معـىن قولــ

  .)1(وهذا دليل للجمهور
آلية هو التحمل دون األداء   . )2(ومنهم من ذهب إىل أن املقصود 

لشــهادة يف هــذه اآليــة هــي أميــان الورثــة الشــهادة واألوصــياء ال  ومــنهم مــن ذهــب إىل أن املقصــود 
  . )3(املعروفة

 معشـــر املســـلمني كيـــف تســـألون أهـــل الكتـــاب «قـــال:  -  -ومـــن الســـنة : عـــن ابـــن عبـــاس  
أحــدث األخبــار  تقرؤونــه ومل يشــب ؟ وقــد  –صــلي هللا عليــه وســلم  –وكتــابكم الــذي أنــزل علــى نبيــه 

يديهم الكتاب وق ِّ لَِيْشتَـُروْا  الوا : حدثكم هللا أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب هللا وغريوا  َهـَذا ِمْن ِعنِد ا
أفــال ينهــاكم مبــا جــاءكم مـن العلــم عــن مســاءلتهم وال وهللا مــا رأينــا  )،78ســورة البقــرة اآليـة (  بِـِه َمثَنــاً قَِلــيالً 

  .)4( »عليكم منهم رجًال قط يسألكم عن الذي أنزل
ب ال يســأل أهــل الشــرك عــن   الشــهادة وغريهــا. هــذه الرتمجــة لبيــان حكــم قــال احلــافظ يف الفــتح: 

م، وإذا كانــت  شــهادة الكفــار، فيــدل ذلــك علــى رد شــهادات الكفــار وعــدم قبوهلــا والغايــة منهــا رد شــهاد
ب الرواية ب الشهادة أضيق من  ألوىل؛ ألن  م مردودة    .  )5(أخبارهم ال تقبل فشهاد

  املطلب الثاين : مذهب احلنابلة ومن وافقهم
ـــــ  ـــ ـــ ـــ ــــــاسذهـــ ـــ ـــ ـــ ــــن عبــ ـــ ـــ ــــ ــــنهم : ابـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــة مـ ـــ ـــ ـــ ـــــض األئمــ ـــــ ـــ ــــــة وبعــــ ـــ ـــ ـــ ــــك )6(ب احلنابلــ ــــ ـــــ ـــ ـــــو ذلـ ـــــ ــــ                                ، وروي حنـــ
ـــــن    –وال خمالف هلم من الصحابة  – )1(وابن مسعود ، - )7(عن علي ـــــ ـــــرو بــ ـــ ـــ ـــــابعني : عمـ ـــ ـــ ــــن التـ ـــــ                      ومـــ

                                           
 )  226/  6اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ( ) 1(

  )  51/  12املغين البن قدامة ( ) 2(
  ) 216الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية ( ) 3(
ب ال يســئل أهــل الشــرك عــن الشــهادة احلــديث رقــم ( ) 4(     ) 2675صــحيح البخــاري مــع فــتح البــاري كتــاب الشــهادات 

 )5 /628(. 

)5 ( )5  /629 (  
هــ). انظـر  68عبد هللا ابن عباس، الصحايب اجلليل، من فقهاء مكة وإمام املفسرين، وأحد كبار علمـاء الصـحابة ت ( ) 6(

 ). 1/33)، وتذكرة احلفاظ للذهيب( 365\2الطبقات الكربى البن سعد (

هـــ ت). انظــر  29أمــري املــؤمنني علــي بــن طالــب. زوج الســيدة فاطمــة ، مــن كبــار علمــاء الصــحابة ، تــويف مقتــول ت( ) 7(
 ). 1/13)، و ذكرة احلفاظ للذهيب( 19\3الطبقات الكربى البن سعد (
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، )6(، وحيــىي بــن يعمــر)5(، وابــن ســريين)4(والســعيدانوالشــعيب،  ، والنخعــي،)3(، وشــريح ، وعبيــدة)2(شــرحبيل
بــع التــابعني ســفيان الثــوري، وحيــىي بــن محــزة ، ومجهــور فقهــاء )8(، واألوزاعــي، وبعــد هــؤالء أيب عبيــد)7(ومــن 

إىل قبـول شـهادة غـري املسـلمني، ولكـن اشـرتطوا أن يكـون ذلـك  - )9(احلديث، وهو قول مجيع أهل الظاهر
م يف هـذه املسـألة يف الوصية يف السفر مم ن حضر املوت من املسلم والكافر عند عدم املسلم، فتقبـل شـهاد

ونقــل ابــن حــزم أن ، )10( فقــط، ولــومل تكــن هلــم ذمــة؛ وذلــك للضــرورة، وحيلفهــم احلــاكم وجــو بعــد العصــر
  .)11( املالكيني أجازوا شهادة طبيبني كافرين حيث ال يوجد طبيب مسلم

اليت : يزون    -واستدل ا

                                                                                         = 
هـــ). انظـر الطبقــات  29عبــد هللا ابـن مســعود ، خـادم رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وأحـد الســابقني يف اإلسـالم ت (  أبوعبـد الـرمحن) 1(

  ). 1/16)، ، تذكرة احلفاظ للذهيب (342\2الكربى البن سعد (
)2 َِّ بْـِن اْلَمطـَّاِح بْـِن َعْمـرِو بْـِن ِكْنـَدَة َحِليـٌف لِبَـِين ُزْهـَرَة، َوُيْكـَىن  ) ُشَرْحِبيُل اْبُن َحَسَنَة َوِهَي أُمُُّه َوِهـَي َعَدِويـٌَّة، َوُهـَو ابْـُن َعْبـِد ا

َِّ، َوُهَو ِمْن ُمَهاِجَرِة اْحلََبَشِة ِيف اهلِْْجَرِة الثَّانَِيةِ  َ َعْبِد ا  )127/ 4( البن سعدالطبقات الكربى انظر  هـ).18ت (َأ

 ). 1/126هـ ). انظر تذكرة احلفاظ للذهيب(  109الثقاة ت (عبيدة بن محيد الكويف ، أحد احلفاظ ) 3(

ملدينـة. ومها ) 4( سعيد بن املسّيب بن حزن بن أيب وهب املخزومي القرشي، أبو دمحم: سيد التابعني، وأحد الفقهاء السبعة 
ألعـالم للزركلـي ا)، و 379\2هـ). انظر الطبقات الكربى البـن سـعد ( 54ت( مجع بني احلديث والفقه والزهد والورع،

)3 /102(.  
بعـّي، كـان أعلمهـم علـى اإلطـالقـ  لـوالء، الكـويف، أبـو عبـد هللا:  انظـر الطبقـات  هــ ). 76ت( سـعيد بـن جبـري األسـدي، 

 .)93/ 3األعالم للزركلي ()، و 256\6الكربى البن سعد (

هــ).  110، مسـع مـن أيب هريـرة وغـريهم ت (دمحم بن سريين أبوبكر موىل أنس بن مالـك ، مـن فقهـاء التـابعني وحمـدثيهم ) 5(
 ) .1/62)، وتذكرة احلفاظ للذهيب (193\7انظر الطبقات الكربى البن سعد(

هـــ).انظر تــذكرة احلفــاظ  100القاضــي أبوســليمان ويقــال أبوعــدي البصــري ، الفقيــه ، روى عــن عمــار وغــريهم ، ت ( ) 6(
 ) .1/70للذهيب (

ــ ).انظــر تـــذكرة احلفـــاظ  183حيــىي ابـــن محــزة ، قاضـــي دمشــق وعاملهـــا أبوعبــد الـــرمحن احلضــرمي ، فقيـــه وحمــدث ت( ) 7( هــ
 ). 1/209للذهيب(

هـ). انظر تذكرة احلفاظ  330ابن عبيد احلافظ اإلمام أبواحلسني علي ابن دمحم بن عبيد البغدادي ، فقيه وحمدث ، ت () 8(
 ) .3/83للذهيب( 

  ) 216ق احلكمية يف السياسة الشرعية ( انظر الطر ) 9(
 )6/528انظر كشاف القناع للبهويت () 10(

 )12/409انظر احمللي البن حزم () 11(
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ِ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ َشَهاَدُة بـَْيِنُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِحَني اْلَوِصيَِّة اثـَْناِن   قول هللا ـ تعاىل ـ :
نُكْم أَوآَخرَاِن ِمْن َغْريُِكْم ِإْن أَنُتْم َضَربـُْتْم ِيف اَألْرِض َفَأَصابـَْتُكم مُِّصيَبُة اْلمَ  ْوِت َحتِْبُسونـَُهَما ِمن بـَْعـِد َذَوا َعْدٍل مِّ

ـُتْم َال َنْشـَرتِي بِـِه َمثَنًـا َوَلوَكـاَن َذا قـُـْرَىب َوَال َنْكـُتُم َشـَهاَدةَ  ِّ ِإِن اْرتـَبـْ ِ َّ ِإًذا لَِّمـَن اآلِمثِـنيَ  الصََّالِة فـَيـُْقِسـَماِن  ِّ ِإ  ا
ِّ فَِإْن ُعِثَر َعَلى أَنـَُّهَما اْسَتَحقَّا ِإْمثًا َفآَخرَ  ِ اِن ِيُقوَماُن َمَقاَمُهَما ِمَن الَِّذيَن اْسَتَحقَّ َعَلْيِهُم اَألْوَليَـاِن فـَيُـْقِسـَماِن 

َّ ِإًذا لَِّمَن الظَّاِلِمنيَ  َِِما َوَما اْعَتَديـَْنا ِإ  .)107سورة املائدة (  َلَشَهاَدتـَُنا َأَحقُّ ِمن َشَهاَد

قشوا أدلة املانعني يف هذه اآلية     -:و
ردوا علــيهم يف الــدليل األحنــاف الــذين قــالوا: إن هــذه اآليــة دلــت علــى جــواز قبــول شــهادة أهــل  

م على أهل الذمة مـن طريـق التنبيـه، وذلـك  الذمة على املسلمني من طريق النطق، ودلت على قبول شهاد
م علــى املسـلمني، فـألن تقبــل علـى أهـل الذمـة أوىل، مث دل الــدليل علـى م  أنـه قبلـت شـهاد بطـالن شــهاد

م على أهل الذمة ما كان عليه وهذا ليس بشيء؛ ألن قبول شهادة أهـل الذمـة  على املسلمني فبقى شهاد
م علـى املسـلمني وهـي األصـل فـألن تبطـل م على املسلمني، فإذا بطلت شهاد م  فرع لقبول شهاد شـهاد

  . )1( على أهل الذمة فهي فرعها أوىل وأحرى
 )2(ذهـب اخلليفـة عثمـان ِممـَّن تـَْرَضـْونَ  منسـوخة بقولـه   أَوآَخرَاِن ِمْن َغْريُِكمْ  وقوهلم: إن اآلية 

إىل أن سـورة املائـدة آخـر مـا نـزل مـن القـران وأال نسـخ فيهـا ، وقـال احلنابلـة:  -وزيـد ابـن أسـلم ، -  –
الحتمال، وأن اجلمع بني  طلة، والنسخ ال يثبت    .)3(الدليلني أوىل من إلغاء أحدمهادعوى النسخ دعوى 

قشــوا اجلمهــور يف قــوهلم: أن املقصــود مــن قولــه هــومن غــري قبيلــتكم أو   أَوآَخــرَاِن ِمــْن َغــْريُِكمْ   و
نـه ذكـر يف أول اآليـة  فخوطـب مجاعـة  ِ أَيـَُّهـا الـَِّذيَن آَمنُـوْا عشريتكم، على أنه قد عورض هذا القـول 

  . )4( أي من غري املسلمني ِمْن َغْريُِكمْ   من املؤمنني، وقوله
نه غري مطابق، فلو قلت جاءين رجل مسلم  )5(واعرتض أبو حبان على املثال الذي ذكره النحاس 

وكـافر آخـر. واآليـة مـن قبيـل األول ال الثـاين؛ ألن  وآخر كافر صح، خبالف ما لو قلت جاءين رجـل مسـلم

                                           
حكام القران للقرطيب () 1(  )6/228انظر اجلامع 

الكـربى ( هــ ). انظـر الطبقـات 25اخلليفة الراشـد عثمـان ابـن عفـان ، ذو النـورين ، مـن كبـار علمـاء الصـحابة قتـل سـنة ) 2(
 ) .1/13)، و تذكرة احلفاظ للذهيب (53\3البن سعد(

 )8/6062انظر الفقه اإلسالمي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي () 3(

حكام القران للقرطيب () 4(  )6/226انظر اجلامع 

هــ). انظـر  أنبــاه الـرواة علــى  5(3دمحم بـن حبـان بــن أمحـد التميمـي ، كــان مـن أوعيـة العلــم يف الفقـه واللغـة واحلــديث ت ) 5(
 ) .3/66أنباه النحاة للقفطي (
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فـــرجالن اثنـــان  -ان؛ ألن كـــال منهمـــا حقـــه رجـــالن، فكأنـــه قـــال :مـــن جـــنس قولـــه اثنـــ أَوآَخـــرَاِن  قولـــه 
  . )1( ورجالن آخران

لشهادة هنا التحمل دون األداء، أن رسول هللا قضى بذلك  – ملسو هيلع هللا ىلص – ونوقش دليلهم أن املقصود 
  .)2(هو وصحابته الكرام

لشـــهادة يف هـــذه اآليـــة أميـــان القســـم دون الشـــهادة وأن هللا مســـى اليمـــني  وأن قـــوهلم: إن املقصـــود 
، وأن الشـاهد ال  شهادة يف آية اللعان، وأيد ذلـك االجتمـاع علـى أن الشـاهد ال يلزمـه أن يقـول اشـهد 
ن اليمني ال يشرتط فيه عدد،  حلق ـ قالوا: فاملراد هنا اليمني ال الشهادة، وتعقب هذا  ميني عليه أنه شهد 

ا شهادةوال عدالة خبالف الشهادة، واش   .)3( رتط يف اآلية عدد وهو االثنان، فقوى محلها على أ
وعـدي ابـن بـداء،  " خـرج رجـل مـن بـين سـهم مـع متـيم الـداري -قـال : –  – وعن ابن عبـاس 

لـذهب، فحّلفهمـا  ا مسلم، فلم قـدما برتكتـه فقـدوا ِجلامـا مـن الفضـة خموصـاً  رض ليس  فمات السهمي 
مث وجد اللجام مبكـة فقـالوا: ابتعنـاه مـن متـيم وعـدي، فقـام رجـالن مـن أوليـاء السـهمي  – ملسو هيلع هللا ىلص – رسول هللا

ما وأن اللجــــام لصــــاحبهم، قــــال: وفــــيهم نزلــــت آيــــة  ِ أَيـَُّهــــا الَّــــِذيَن  فحلفــــا لشــــهادتنا أحــــق مــــن شــــهاد
  . ))4آَمُنواْ 

  .)5(شهادة الكفارقال احلافظ يف الفتح : وحديث الباب يقوي مذهب من قال جبوار 
  
  

  اخلامتة
وصـحبه وسـلم، مـن خـالل  احلمد  أوال وأخرا، والصالة والسالم على الصادق األمني، وعلى آلـه

ب الضـرورة يف السـفر وغـريه وهـي يف حالـة عـدم  استعراض أدلة الفريقني يف كال املسـألتني نالحـظ أن مـن 
املسلمني، وحىت ال تضيع الكثري من احلقوق، فإن  وجود مسلم وخاصة يف هذا الزمان لكثرة االختالط بغري

الذي يسرتيح إليه القلب هو قبول شهادة غري املسلمني، وخاصة. وهللا أعلى وأعلم وأعز وأكرم، وصلى هللا 
  على سيد دمحم وسلم .

                                           
 )6/73انظر فتح الباري البن حجر () 1(

  )12/52انظر املغين البن قدامه () 2(
 )6/74انظر فتح الباري البن حجر () 3(

ب قول هللا تعاىل : ) 4(   آَمُنواْ َشَهاَدُة بـَْيِنُكمْ ِ أَيـَُّها الَِّذيَن  صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب الوصا 
)5 ()6-73( 
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  ةـــدمـاملق
ا اجلهات اإلدارية العامة، واستثناًء  تتمتعيعد احلجز اإلداري من امتيازات السلطة العامة اليت  

عند من القواعد العامة يف التقاضي ويف التنفيذ، إذ يعطي لإلدارة حق التنفيذ املباشر على أموال مدينيها 
امتناعهم عن التنفيذ الطوعي، وتستعمل اإلدارة هذا االمتياز دون اللجوء إىل القضاء، متكينًا هلا من حتقيق 

جراءات ميسرة ويف الوقت املناسب، فما الطبيعة القانونية هلذا االمتياز، وهل  وظائفها واالضطالع ا 
لتايل خيضع ملا ختضع إليه هذه القرارات من أحكام؟ أم األمر خالف  يعترب من ضمن القرارات اإلدارية، و

  ذلك؟ وما أوجه االختالف بينه وبني احلجز القضائي؟.
قوق األفراد واجلهات املدينة لإلدارة من خطر إحاطة املشرع وملا يشكله هذا االمتياز على ح 

بشروط جيب توافرها قبل أن تقدم اإلدارة على استعمال هذا االمتياز، فما هي الشروط الواجب توافرها 
قبل أن تقوم مبباشرته؟ واحلجز اإلداري األصل فيه حجز تنفيذي، إال أن املشرع قد خيرج عن هذا األصل 

حق توقيع احلجز التحفظي عندما تكون حقوق اخلزانة العامة معرضة للضياع، واليت من  ويعطي اإلدارة
  م.11/2004من قانون الضرائب على الدخل رقم  31أمثلتها ما نص عليه املشرع يف م

  : نقسم هذه الورقة إىل مطلبنيوألجل التوضيح  
  املفهوم والطبيعة القانونية للحجز اإلداري. :املطلب األول 

  .نطاق احلجز اإلداري يف القانون اللييب طلب الثاين:امل
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  : املفهوم والطبيعة القانونية للحجز اإلداري.املطلب األول 
يهدف نظام احلجز اإلداري إىل متكني اجلهات اإلدارية العامة من استيفاء حقوق اخلزانة العامة  

جراءات  سريعة ودون اللجوء إىل القضاء، حفاظًا على لدى لألفراد واجلهات اليت تتعامل معها، وذلك 
  .)1(هذه احلقوق من الضياع وحتقيقاً للمصلحة العامة اليت حتميها جهة اإلدارة

  فما مفهوم احلجز اإلداري؟ وطبيعته القانونية ؟ نوضح ذلك كالتايل : 
 مفهوم احلجز اإلداري : - الفرع األول

حلجز اإلداري جمموعة اإلجراءات اليت  ينص عليها القانون واليت مبوجبها خيول للجهات  يقصد 
ذا الشأن   .)2(العامة على أموال مدينيها الستيفاء، وفق اإلجراءات اليت حيددها املشرع 

بشأن احلجز اإلداري،  1970لسنة  152وقد عرف املشرع اللييب احلجز اإلداري يف القانون رقم  
ملبالغ املستحقة للجهات العامة (احلكومية) أو عد نه جمموعة اإلجراءات اليت تتبع يف حالة م الوفاء 

لقوانني والقرارات اخلاصة.   اهليئات أو املؤسسات العامة يف املواعيد احملددة 
فاحلجز اإلداري هو اإلجراء الذي توقعه اجلهات العامة على املنقوالت والعقارات اململوكة  

  املستحقة على األفراد. -تاشرتاكا -رسوم -مرتب -للمدين، نظري األموال
وهو إجراء يقوم به موظفون إداريون ومبوجب قرارات تصدرها جهة اإلدارة بنفسها، ودون حاجة  

  إىل أحكام أو أوامر قضائية.
فالقانون مينح اإلدارة سلطة احلجز اإلداري، وجيعل منها خصمًا وحكمًا ومنفذًا يف وقت واحد، 

ا مبقتضى دين حتدده بنفسها وال يشرتط حكم أو أمر من القضاء به، فهي حتجز بنفسها على أموال مدينيه
  أو وجود سند تنفيذي أخر.

ذا يفرتض القانون يف اإلدارة األمانة واحلرص على املصلحة العامة اليت جيب أن تغلبها على   و
عتبار املشرع عهد لإلدارة بتنفيذ اخلطط اليت يقررها، واليت منها  حتصيل األموال العامة مصلحة املدين هلا، 

  واحملافظة عليها.
ق جلسة 27/39وقد أشارت احملكمة العليا الليبية إىل ماهية احلجز اإلداري يف نظرها لدعوى رقم  

 41م بشأن احلجز اإلداري، واملادة 70لسنة  152م بقوهلا: " إن مقتضى نصوص القانون رقم 25/12/1993
م فإن احلجز اإلداري رخصة قانونية للجهة اإلدارية 80 لسنة 13من قانون الضمان االجتماعي رقم 

دف تبسيط اإلجراءات واإلقالل من النفقات..."   .)3(لتحصيل املبالغ املستحقة هلا 
حلجز اإلداري   كما أشارت حمكمة النقض املصرية إىل مفهوم احلجز اإلداري بقوهلا " يقصد 

واليت مبوجبها ختول احلكومة أو األشخاص االعتبارية العامة جمموعة اإلجراءات اليت ينص عليها القانون، 
ذا الطريق"   . )4(حجز األموال ونزع ملكيتها استيفاًء حلقوقها اليت جييز القانون استفاءها 



  اللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــييباحلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز اإلداري يف القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانون 
  

  

 

44

فاحلجز اإلداري وفق هذه املفاهيم استثناء من القواعد العامة مينحه املشرع لإلدارة الستيفاء حقوقها 
لجوء إىل القضاء، حفاظًا على األموال العامة، فما هي الطبيعة القانونية للحجز لدى الغري، ودون ال

  اإلداري وما هو الفرق بينه وبني احلجز القضائي؟ سوف نوضح اإلجابة يف التايل :
 الطبيعة القانونية للحجز اإلداري وشروطه : - الفرع الثاين

لتايل يغلب الطابع اإلداري على احلجز اإلداري وإجراءاته، ح  يث يقوم به موظفون إداريون، و
  فهو خيتلف عن احلجز القضائي الذي يتم حتت إشراف السلطة القضائية من خالل قاض التنفيذ.

  وميكن متييز احلجز اإلداري عن احلجز القضائي يف النقاط التالية:
أموال مدينه، على حيق لكل دائن استوىف دينه الشروط القانونية أن يطالب توقيع احلجز القضائي على  -1

 خالف احلجز اإلداري الذي ال متلكه إال اجلهات اإلدارية العامة.

متثل اإلدارة يف احلجز اإلداري الدائن املنفذ، فهي تقتضي حقها بنفسها، يف الوقت ال يكون احلجز   -2
 القضائي إال عن طريق القضاء.

اإلداري، بينما احلجز القضائي ال يتم  يت إجراءات احلجز اإلداري بناًء على أمر إداري تصدره اجلهة -3
إال بناء على سند تنفيذي متمثل يف األحكام واألمور والقرارات والعقود الرمسية والكمبياالت واألوراق 

 مرافعات. 369األخرى اليت يعطيها القانون هذه الصفة وهذا ما نصت عليه م

اري يصدر عن جهة اإلدارة الدائنة، فاحلجز اإلداري يتم بدون سند تنفيذي، وإمنا مبقتضى أمر إد
  وهذا األمر اإلداري مبثابة سند تنفيذي.

الديون اليت تربز احلجز اإلداري أوردها املشرع على سبيل احلصر، يف الوقت الذي جيوز فيه ايقاع  -4
بت يف سند تنفيذي.  احلجز القضائي على أي دين 

أن الرأي الراجح فقهًا وقضاًء ال يعد من ورغم أن أمر احلجز اإلداري يصدر عن جهة تنفيذية إال 
القرارات اإلدارية اليت خيتص القضاء اإلداري بنظرها إلغاًء وتعويضاً، فأمر احلجز اإلداري هو قرار من نوع 
لتايل خيتص القضاء املدين  م ألمواهلم اخلاصة، و خاص شبيه بتلك األوامر الصادرة عن األفراد عند إدار

جز أو إيقافها، فنظام احلجز اإلداري وضعه املشرع ليسهل على اجلهات اإلدارية العامة لغاء إجراءات احل
لسرعة والبساطة وتغليب  بوصفها دائنة حتصيل ما يتأخر لدى الغري من ديون، واعتماد املشرع لتميزه 

  املصلحة العامة اليت متثلها اإلدارة على مصاحل مدينها.
النقض املصرية يف هذا الشأن بقوهلا "رغم أن املشرع أجاز وهو ما درجت عليه أحكام حمكمة  

ا عن طريق احلجز اإلداري، فإن ذلك ال  على سبيل االستثناء للسلطة العامة اختاذ إجراءات تنفيذ خاصة 
ا إال  لتايل فهو خيضع يف كل مساءلة للتنفيذ، وما احلجوز اإلدارية وإجراءا يغري من طبيعة هذا احلجز، و

ا لدى الغري، وجهة القضاء نظام خ اص وضعه املشرع ليسهل على اإلدارة بصفتها دائنة حتصيل ديو
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العادي اليت يتبعها قاضي التنفيذ هي األقدر على محاية امللكية اخلاصة يف مواجهة اعتداءات السلطة 
  .)4(العامة

ا من قبيل القرارات اإلدا  رية اليت ال جيوز للمحاكم وبذلك ال تعترب قرارات احلجز اإلداري وإجراءا
ويلها أو وقف تنفيذها، وإمنا هو نظام وضعه املشرع ليسهل على اإلدارة بوصفها دائنة  العادية إلغاؤها أو 
ما يتأخر لدى األشخاص من األموال العامة، وهو نظام أكثر اختصاراً وأقل كلفة من النظام املرسوم لسائر 

م.   الدائنني القتضاء ديو
هذا االمتياز الذي أعطاه املشرع لإلدارة على أموال مدينيها، أحاطه جبملة من الضوابط وخلطورة  

  والشروط إضافة إىل الشروط العامة املنصوص عليها يف قانون املرافعات.
  ومن الشروط العامة للحجز اإلداري هي : 

لوب احلجز بسببه أن يكون احلق حمقق الوجود معني املقدار حال األداء، أي أن يكون الدين املط -1
بت يف ذمة املدين وليس ديناً احتمالياً أو معلقاً على شرط، وأن يكون واجب الوفاء غري مؤجل وأن 

 يكون حمدد املقدار.

وجود النص القانوين الذي جييز لإلدارة استعمال احلجز اإلداري الستيفاء حقوقها، أي أن يكون الدين  -2
أجاز القانون حتصيلها بطريق احلجز اإلداري واملنصوص عليها املستحق لإلدارة من ضمن الديون اليت 

من  50م، على سبيل احلصر، كذلك ما نصت عليه م 70لسنة  152ملادة األوىل من القانون رقم 
م سابقاً، اليت أجازت جلهة اإلدارة أن تسرتد من املوظف ما 76لسنة  55قانون اخلدمة املدنية رقم 

يكون قد صرف له من مرتبات أو أي مزا مالية جتاوز مستحقاته القانونية، بطريق االقتطاع من مرتبه 
ً، ودون احلاجة إىل اختاذ أية إجراءات قضائية، كذلك ما نصت عليه م  من  71يف حدود الربع شهر

داء الئحة التسجيل واال نه ختلف امللتزم  شرتاكات والتفتيش بشأن الضمان االجتماعي، 
االشرتاكات عن تنفيذ التزامه أو عن أداء غرامات التأخري املستحقة عليه، فتستوىف هذه االشرتاكات 

جراءات احلجز اإلداري وهو ما سبق أن قرره املشرع بنص م  فقرة ب من القانون رقم  41والغرامات 
ن تستوىف االشرتاكات والغرامات وسائر املبالغ املستحقة  80لسنة  13 م بشأن الضمان االجتماعي، 

جراءات احلجز اإلداري، وقد أكدت احملكمة العليا الليبية هذه االجتاه  لصندوق الضمان االجتماعي 
ولة م بقوهلا: " ومن حيث األصل أن الد9/5/1974ف جبلسة 12/20التشريعي يف الطعن اإلداري رقم 

يف معاملتها لألفراد ال جيوز هلا أن تقتضي حقها بيدها بل عليها أن تلجأ إىل القضاء لتحصل على 
حقها، وال جيوز لإلدارة اخلروج على هذا األصل إال بنص صريح يف التشريع خيوهلا بصفة استثنائية هذا 

 احلق".
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3-   ً  ممن له سلطة إصداره، فأمر ومن الشروط الواجب توافرها يف أمر احلجز اإلداري أن يصدر مكتو
ً، وأن ال يرتك إصدار أمر احلجز لسائر موظفي جهة اإلدارة، خشية التعسف  احلجز ال يكون شفو
وإساءة التقدير، وعادة ما يصدر أمر احلجز من رئيس املصلحة أو من ينوبه، أو يكون املشرع قد حدد 

من الئحة  71الفقرة األخرية من املادة  جهة بعينها تتوىل مهمة إصدار األمر، وهو ما نصت عليه
ن "يتوىل إجراءات احلجز اإلداري نيابة عن صندوق الضمان االجتماعي  التسجيل واالشرتاكات 
لشعبيات على أن يصدر قرار  قسم التفتيش بكل جلنة من اللجان الشعبية للضمان االجتماعي، 

 ختصة".احلجز من أمني اللجنة الشعبية للضمان االجتماعي امل

بة   فأمر احلجز جيب أن يصدر يف شكل مكتوب من أمني اجلهة اإلدارية احلاجزة أو من ينوبه إ
لوظيفة، وجيب أن يتضمن أمر  بة العامة يف القيام  صدار أمر احلجز اإلداري، فال تكفي اإل خاصة 

ا واالسم الكامل ملصدر األمر و  صفته، واسم املدين وموطنه، احلجز على اسم اجلهة املصدرة لألمر وعنوا
ريخ استحقاقاها القانوين، إضافة إىل توقيع مصدر األمر وختم  وقيمة املستحقات املطلوبة من املدين و

ريخ صدور األمر، على أن يسبق إجراءات تنفيذ إنذار املدين بضرورة التنفيذ.   اجلهة و
  

  املطلب الثاين: نطاق احلجز اإلداري يف القانون اللييب :
يشرتط كما سبقت اإلشارة أن تكون األموال املراد إيقاع احلجز عليها من ضمن املستحقات اليت 
جيوز حتصيلها بطريق احلجز اإلداري، كما أن هناك أمواًال أخرى حصنها املشرع من احلجز اإلداري لطبيعة 

  ايل :هذه األموال واألغراض املستعملة فيها، لذا ولتوضيح هذه اجلوانب نستعرضها كالت
 املستحقات اجلائز حتصيلها بطريقة احلجز اإلداري: - الفرع األول

م بشأن احلجز اإلداري املستحقات اليت جيوز 70لسنة  152حددت املادة األوىل من القانون  
ا من قبل املستحقة  تباع إجراءات احلجز اإلداري عند عدم الوفاء  للجهات اإلدارية العامة استيفائها 

لقوانني واللوائح، وهي كاآليت:عنهم يف امل   واعيد احملددة 
الضرائب جبميع أنوعها اليت حتصلها الدولة من األفراد، كضرائب الدخل، والضرائب على العقارات،  -1

وات وهي قيمة مالية مقابل  والرسوم وهي قيمة مالية نظري خدمة معينة مثل الرسوم القضائية، واإل
ا الدولة كتوسيع ميدان أو إنشاء حديقة أو انتفاع صاحب العقار مثًال من أ شغال عمومية قامت 

 شق طريق زادت من قيمة العقار وأمهيته.

 املبالغ املستحقة للدولة مقابل اخلدمات اليت تقدمها اجلهات العامة. -2
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ا القوانني واللوائح كأعمال الرش والتط -3 ال أو تدابري تقضي  هري املصروفات اليت تنفقها الدولة نظري ا
 البيئي ومجع ونقل املخلفات.

الغرامات املستحقة واملبالغ املختلسة من األموال العامة، والغرامات هي اليت تفرضها اإلدارة على  -4
م اليت ينص عليها القانون، كذلك جيوز احلجز على  خرهم عن تنفيذ التزاما املتعاملني معها بسبب 

 أموال عامة للعقارات واملنقوالت اململوكة لألشخاص املبالغ املختلسة من األموال العامة، وتعترب
لفعل أو مبقتضى نص القانون.  االعتبارية العامة، وأن تكون خمصصة للمنفعة العامة 

مالكها العامة سواًء مث ذلك بعقد أو بدونه ومثن ما  -5 إجيارات أمالك الدولة اخلاصة، أو مقابل االنتفاع 
 وملحقات وفوائدها.تبيعه الدولة من أراٍض وعقارات 

ظراً أو متولياً أو حارساً من إجيارات  -6 ما يكون مستحقاً للجهات العامة القائمة على األوقاف بصفتها 
 أو إحكام أو أمثان استبدال األعيان.

جيوز احلجز بقيمة االقساط املتأخرة من القروض املقدمة من اجلهات العامة أو املصارف اليت تزيد  -7
 رؤوس أمواهلا على النصف.مسامهة الدولة يف 

وأخريًا املبالغ واملستحقات اليت تنص القوانني واللوائح على حتصيلها بطريق احلجز اإلداري، ومن  -8
م بشأن الضمان االجتماعي 80لسنة  13من القانون  41أمثلتها ما نصت عليه الفقرة ب من املادة 

جراءات ن يتم استيفاء االشرتاكات والغرامات وسائر املبالغ امل ستحقة لصندوق الضمان االجتماعي 
م والقرارات اليت تصدر تنفيذاً له وذلك 70لسنة  152احلجز اإلداري، وفقًا لقانون احلجز اإلداري رقم 

ا. ً كان املدين   أ

بشأن الضرائب على الدخل اليت  2004لسنة  11من القانون رقم  31كذلك ما نصت عليه م 
ئب أن يصدر أمر حبجز األموال اليت يرى استيفاء الضريبة منها حتت أي يد  أجازت ألمني مصلحة الضرا

كانت، مع مالحظة أن هذا احلجز ذو طبيعة حتفظية، مبعىن ال جيوز التصرف يف هذه األموال إال يف 
  حالتني أشار إليهما النص مها :

 يف حالة رفع احلجز حبكم قضائي أو بقرار من أمني مصلحة الضرائب.  .أ 

خطار املمول مبقدار الضريبة مضى ستة   .ب  ريخ توقيع احلجز وعدم قيام مصلحة الضرائب  أشهر من 
ن أسلوب احلجز التحفظي يف هذه احلالة يعد استثناء  الواجب دفعها وفقًا لتقديرات املصلحة علمًا 

حلجز ال 524إىل  516من نصوص قانون املرافعات املدنية والتجارية يف املواد من   تحفظي.املتعلقة 

ً كان نوعها، مبعىن جيوز   ً أ وميتد احلجز اإلداري على أموال املدين اليت جيوز احلجز عليها قانو
  احلجز على أموال املدين عدا األموال اليت ينص القانون على استثنائها من احلجز.



  اللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــييباحلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز اإلداري يف القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانون 
  

  

 

48

حقة وخالصة القول يشرتط لكي تكون إجراءات احلجز اإلداري صحيحة أن تكون األموال املست 
طًال واجب اإللغاء.   لإلدارة تقع ضمن املستحقات اليت حددها املشرع، وإال وقع اإلجراء 

  
  األموال اليت ال جيوز احلجز عليها: - الفرع الثاين

م األموال واالشياء اليت ال جيوز حجزها، حيث أورد املشرع يف 70لسنة  152مل يبني القانون رقم 
ً   الفقرة األوىل من املادة الثانية ً أ من القانون على جواز احلجز على أموال املدين اجلائز احلجر عليها قانو

كان نوعها، والنص جاء عامًا يشمل كل ما ميلكه املدين من العقارات أو املنقوالت، إال أنه يفهم من 
ص النص يشرتط يف إجراء احلجز أن تكون هذه األموال غري حمصنة من احلجز مبوجب نص قانوين، وقد ن

ن أحكام قانون املرافعات املدنية والتجارية فيما مل 152/70املشرع يف املادة اخلامسة من القانون  م على سر
  يرد بشأنه نص يف هذا القانون وال يتعارض معه.

كذلك للطبيعة القانونية لبعض األموال حيصنها املشرع من إيقاع إجراءات احلجز اإلداري، لطبيعة 
هات اليت تستعملها، وميكن حصر األموال واألدوات واملستحقات اليت ال جيوز احلجز األغراض واملهام واجل

  عليها سواء مبوجب نصوص قانونية خاصة أو مبوجب ما نص عليها قانون املرافعات يف اآليت :
عدم جواز احلجز على بعض األموال العتبارات إنسانية رعاية املدين احملجوز عليه وأسرته واملقيمني  -1

 كالفراش واملالبس وأدوات املنزل واملطبخ واملقتنيات املنزلية.  معه،

ا مالك األرض خلدمتها أو زراعتها وعدد معني من املاشية. -2  األدوات واملعدات اليت حيتفظ 

ال جيوز احلجز على ما يستحقه املوظفني والعاملني من مرتبات ومعاشات أو مكافآت إال بقدر الربع  -3
.اجلائز احلجز عليه قان  و

ا احرتماً إلرادة املتصرف. -4  األموال املوهوبة أو املوصي 

من القانون املدين اليت منعت  87عدم جواز احلجز للتعارض مع طبيعة املال، وفق ما نصت عليه م -5
احلجز على األموال العامة اململوكة ألحد األشخاص االعتبارية العامة واملخصصة للمنفعة العامة 
لفعل أو مبقتضى القوانني واللوائح، كذلك األموال اململوكة وللمرافق العامة ال جيوز احلجز عليها 

نتظا حلجز عليها توقف هذه تطبيقًا ملبدأ دوام سري املرافق العامة  م واطراد ألن من شأن السماح 
ا بشكل منتظم ودائم، ويعطل تقدميها للمنفعة العامة.  املرافق عن االستمرار يف أداء خدما

ملالحظة هنا أن ما أعطاه املشرع لصندوق الضمان االجتماعي من امتياز ايقاع احلجز   واجلدير 
م والئحة 80لسنة  13مات وسائر املستحقة للصندوق مبوجب القانون اإلداري الستيفاء االشرتاكات والغرا

التسجيل واالشرتاكات والتفتيش هو متكني الصندوق من اقتضاء هذه املستحقات يف سهولة ويسر ودون 
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احلاجة إىل االلتجاء للقضاء، لكي ال يعوق البطء يف حتصيل هذه املستحقات مرفق الضمان االجتماعي، 
  لتزام حبدود املبادئ القانونية العامة اليت تقضي مبنع احلجز على بعض األموال.لكن هنا جيب اال
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 –الدار البيضاء للطباعة  –املرجع الشامل يف منازعات احلجز اإلداري  -عزت عبدالقادر احملامي -4
 م.1991القاهرة، 

 قانون املرافعات املدنية والتجارية. -5
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 م.70، لسنة 152قانون احلجز اإلداري رقم  -6
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 ڃٱڃٱڃٱچٱچ
ٱٱٱٻٱٻ ٱ

ٱٱۈۆٱٱۆٱٱۈٱٱۇھٱٱھٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱچ
  چٱٱٷٱٱۋٱٱٱٱۋٱٱۅ

  .32سورة النجم اآلية 
  املقدمة

ت القانونية، مها األشـخاص واألشـياء، ورتبـوا علـى  عرف فقهاء القانون تقسيمني رئيسيني للكيا
راً يف غاية األمهية، فاألشياء ختضع إلمكانية التصرفات القانونية عليها، أما األشخاص فهم  ذلك التقسيم آ

، وحيـــث إن األجنـــة، والـــيت تنـــتج عـــن عمليـــة التقـــاء نطفـــيت الرجـــل واملـــرأة، )1(مـــن ميلكـــون احلقـــوق واألشـــياء
ـا خمتزنـة يف جسـم اإلنسـان ، غـري أن تقنيـات اإلجنـاب احلديثـة اقتضـت وجودهـا يف كثـري مـن  األصل فيها أ
ألجنة املنفصلة عن اجلسم، البويضة اليت مت ختصيبها صناعياً  األحيان منفصلة عن جسم اإلنسان ،ويقصد 
خــارج الــرحم، يف مراكــز معــدة لــذلك تعمــل علــى حفظهــا فــرتة مــن الــزمن، كمــا حيصــل أحيــا أن يســتخرج 
لشــكل الطبيعــي يف رحــم األم، حيــث حيــدث اإلخصــاب الطبيعــي، وبعــد حصــول  اجلنــني بعــد أن تكــّون و

ي إىل تعـومي اإلخصاب وقبل أن يعلق اجلنني جبدار رحم املرأة، يتـدخل األطبـاء فيغمـرون الـرحم مبحلـول يـؤد
اجلنني وخروجه سهال من الرحم، ليعاد زرعه يف الرحم نفسه يف وقت آخـر، أو يف رحـم امـرأة غريهـا، ويلجـأ 
إىل هذه الوسيلة لعدة أسباب كأن تكون املرأة صاحبة الـرحم الـذي تكـّون فيـه ذلـك اجلنـني غـري قـادرة علـى 

                                           
يد )1(  –كلية احلقوق جامعة عني مشس   –رسالة دكتوراه  -النظام القانوين لإلجناب الصناعي –د. رضا عبد احلليم عبد ا

احلمايــة اجلنائيــة للجســم  –، د. مهنــد صــالح أمحــد فتحــي العــزة 158ص –م1996 –مطبوعــة علــى احلاســب اآليل 
م 2002 –ب ط  –مصـر  –اإلسـكندرية  -دار اجلامعـة اجلديـدة للنشـر –البشري يف ظل االجتاهات الطبية احلديثـة 

  وما بعدها. 11ص –
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، وبصــرف النظــر عـن مشــروعية ذلــك مــن )1(ماالحتفـاظ بــه إىل حــني متـام الــوالدة، يف حــني أن مبيضــها سـلي
عدمه، فإن حمل البحث والدراسة هنا هو ما مدى صـحة وصـف تلـك البويضـة امللقحـة وهـي خـارج اجلسـم 
لنفـي فبمـاذا  جلنني؟ وإذا صح ذلك فهـل يعامـل معاملـة اجلنـني داخـل الـرحم أم ال ؟ وإذا كانـت اإلجابـة 

  توصف ؟.
جلنــني خــارج اجلســم كفــرع أول، مث حتديـــد  دراســة هــذا املوضــوع تقتضــي تقســيمه إىل: التعريــف 

حلظة بدايـة حيـاة اجلنـني يف الفـرع الثـاين، لنقـف يف الثالـث علـى حقيقـة الوصـف القـانوين للبويضـة املخصـبة 
  وهي خارج اجلسم، وذلك على النحو اآليت:

  الفرع األول
جلنني   التعريف 

  أوالً تعريف اجلنني لغًة:

ّن الشيء جيّنه جّناً، أي سرته، وجّن عليه كذا سرته عليه، وكل ما سرت عنك اجلنني مأخوذ من ج
ـــــاىل: ـــــه تعـ ـــك، كمــــــا يف قولـ ـــّن عنـــ ــــد جـــ ڃٱٱڃٱٱڃٱٱٱچٱٱچٱٱٱٱڃڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦچٱ فقــ

، واِجلنٌّ نوع من املخلوقات مسوا بذلك الستتارهم واختفـائهم عـن األبصـار، واجلنـان القلـب )2( چچ
، ومنه )3(الصدر، أو حلفظه األشياء، واجلنني هو الولد مادام يف بطن أمه الستثاره، ومجعه أجنةالستتاره يف 
ٷٱٱۋٱٱٱٱۋٱٱٱٱۈۆٱٱۆٱٱۈٱٱۇھٱٱھٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱۇچٱ قولـه تعــاىل:

چۅٱٱ
 )4(.   

                                           
 1ط –القـاهرة  –كر العـريب دار الف –االستنساخ واإلجناب بني جتريب العلماء وتشريع السماء  –) د. كارم السيد غنيم 1(

بنـوك النطـف واألجنـة دراسـة مقارنـة يف الفقـه اإلسـالمي  –، د. عطا عبد العـاطي السـنباطي 257ص  –م 1998 –
ــن 79ص  –م2001 - 1ط  –القـــاهرة  –دار النهضــــة العربيــــة  -رســــالة دكتـــوراه  –والقـــانون الوضــــعي  ، د.ســــعيد بــ

اجلـزء األول  –ستنسـاخ البشـري مـن الناحيـة الطبيـة والشـرعية والقانونيـة املوسوعة الفقهية لألجنـة واال –منصور موفعة 
  .808ص  -م2005 –ب ط  –اإلسكندرية  -دار اإلميان للطبع ولنشر والتوزيع  –

  .76) سورة األنعام اآلية: 2(
 13/92 –ت  ب –دار صـادر بـريوت  –أليب الفضل مجال الدين دمحم بن مكرم بن منظـور اإلفريقـي   –لسان العرب  )3(

دي  –ب النــون فصــل اجلــيم ، القــاموس احملــيط  –  –دار الكتــب العلميــة  –جمــد الــدين دمحم بــن يعقــوب الفــريوز آ
 .1196ص -ب النون فصل اجليم  –م.2004- 1ط –لبنان  –بريوت 

  .32) سورة النجم اآلية 4(
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  نيًا تعريف اجلنني عند فقهاء الشريعة اإلسالمية:
  اجلنني عند املالكية: -1

نــه كـل مــا محلتــه املــرأة ممـا يعــرف أنــه ولــد وإن مل يكـن خملقــاعـّرف  ، وقــد ســئل )1(املالكيــة اجلنــني 
ا رجـل فألقتـه ميتـا مضـغة أو علقـة ومل يسـتنب خلقـه، كإصـبع أو عـني وال غـري  اإلمام مالك: أرأيـت إن ضـر

أو علقــة أو دمـا ففيــه  إذا ألقتـه فعلــم أنـه محـل وإن كــان مضـغة ((أم ال ؟ فقــال:  )2(ذلـك، أيكـون فيــه الغـرة
   .)3())الغرة وتنقضي به العدة من الطالق 

  اجلنني عند احلنفية: -2
نــه جنــني حــىت يســتبني شــيء مــن خلقــه، فــإن  ذهــب احلنفيــة إىل أنــه ال حيكــم علــى مــا يف الــرحم 

نه جنني، أما إذا مل يستنب فيه شـيء مـن هـذه ا م حيكمون عليه  ر النفوس، فإ ر ظهر فيه شيء من آ آل
ستبانة بعض خلقه، أن يظهر منـه شـيء كأصـبع أو ظفـر )4(فهذه علقة أو مضغة أو دم جامد ، واملقصود 

حوا إجهاض احلمل قبل أن خيلق له عضو    .)5(أو شعر أو حنو ذلك، ولذلك فقد أ
  اجلنني عند الشافعية: -3

غة حـىت يتبـني منـه شـيء مـن اجلنني عند أكثر الشافعية هو: ما جتاوز مرحلة النطفـة والعلقـة واملضـ
خلــق اآلدمــي كأصــبع أو ظفــر أو عــني، وقــد جــاء يف األم مــن قــول اإلمــام الشــافعي: (( وأقــل مــا يكــون بــه 
ن  السقط جنينا فيه غرة أن يتبني من خلقه شيء يفارق املضغة أو العلقة، إصـبع أو ظفـر أو عـني، أو مـا 

  .)6()) من خلق سوى هذا

                                           
دار الكتـاب  -املنتقـى شـرح موطـأ اإلمـام مالـك  -) أيب الوليد سليمان بن خلف بـن أيـوب بـن دارث البـاجي األندلسـي 1(

 .7/80 -ب ت  – 2ط -اإلسالمي القاهرة 

حاشـية  -) الغرة هي عقوبة مالية وقـدرها نصـف عشـر ديـة الرجـل. انظـر: اإلمـام مشـس الـدين الشـيخ دمحم عرفـة الدسـوقي 2(
  .4/268 -ب ت  –ب ط  –دار إحياء الكتب العربية  -الدسوقي على الشرح الكبري 

لد السادس  –ب ت  –ب ط  –دار صادر بريوت  –املدونة الكربى -اإلمام مالك بن أنس  )3(  .15/399 –ا

اإلمـــام   .3/213 –م 1986هــــ  1406 –ب ط  –دار املعرفـــة بـــريوت  –املبســـوط  -) اإلمــام مشـــس الـــذين السرخســـي 4(
ــن جنــــيم احلنفــــي  ــز الــــدقائق  -زيــــن الــــدين بــ ــق شــــرح كنــ ــر الرائــ  –ب ت  –ب ط  –لكتــــاب اإلســــالمي دار ا –البحــ

1/230 .  
 –ب ت  –ب ط  –دار الكتـاب اإلسـالمي  –حاشـية منحـة اخلـالق علـى هـامش كتـاب البحـر الرائـق  -) ابن عابـدين 5(

1/230 . 

 .6/15 –ب ت  –ب ط   -دار الفكر بريوت  –األم  –) اإلمام دمحم بن إدريس الشافعي 6(
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تكــون اجلنــني وحياتــه منــذ أن تقــع النطفــة يف الــرحم وختــتلط مبــاء  يف حــني يــرى بعضــهم أن بدايــة
    وهـو يتحــدث عـن إفسـاد النطفـة حيـث يقــول: -الشـافعي  –، ويؤكـد ذلـك مـا ذكــره اإلمـام الغـزايل )1(املـرأة

، )2((( .....هــو أن تقــع النطفــة يف الــرحم، وختــتلط مبــاء املــرأة وتســتعد لقبــول احليــاة وإفســاد ذلــك جنايــة ))
  فاد من ذلك أنه يعترب حلظة تكون اجلنني مند حلظة التلقيح األوىل.ويست

  اجلنني عند احلنابلة: -4

ذهب أكثر احلنابلة إىل أن بدايـة تكـون اجلنـني تكـون مـع بدايـة تكـون صـورة اآلدمـي فيـه، أمـا مـا 
تصــويره منــد  ، يف حــني ذهــب بعضــهم إىل اعتبــار بدايــة حيــاة اجلنــني و )3(قبــل ذلــك فــال نعلــم يقينــا أنــه جنــني

ا مل تنعقد بعد وقد ال تنعقد   .)4(كونه علقة، أما النطفة فإ
ومما سبق نالحظ أن أغلب التعريفات اليت وردت عن فقهاء الشريعة اإلسـالمية للجنـني، جـاءت 
يف معرض بيان احلاالت اليت جتـب فيهـا الغـرة علـى مـن يكـون سـبب يف أن تلقـي املـرأة مـا يف رمحهـا، حيـت 

إىل ضــرورة أن يتبــني فيــه شــيء مــن صــورة اآلدمــي لكــي يعتــرب جنــني، وإال فإنــه قــد ال يكــون ذهــب أكثــرهم 
جنيناً، ورمبا كان ذلك لعدم وجود الوسائل والطرق الطبية املتاحة اآلن ملعرفة حقيقة ما سقط من املرأة، هل 

م مــن طريقــة صــب املــاء احلــ ار علــى الــدم الــذي هــو جنــني أم ال ؟ وممــا يؤيــد هــذا القــول مــا اشــتهر يف زمــا
، األمــر الـــذي مــؤداه عـــدم )5(يســقط مــن رحـــم املــرأة، فـــإن ذاب فهــو لــيس جبنـــني، وإن مل يــذب فهـــو جنــني

جلنني. ا جاءت للتعريف    التوسع يف تفسري أقوال الفقهاء اليت جاءت يف ذلك السياق، أو أخذها على أ

                                           
 .2/51 –ب ت  –ب ط  –دار املعرفة بريوت  –إحياء علوم الدين - ) اإلمام أيب حامد بن دمحم الغزايل1(

 .4/37 -) املرجع السابق 2(

 –الكايف يف فقه اإلمام أمحد بـن حنبـل لإلمـام دمحم موفـق الـدين عبـد هللا ابـن قدامـه املقدسـي  -حتقيق  –) زهري الشاوش 3(
  .4/86 – م1982هـ 1402 – 2ط –بريوت  –دار املكتب اإلسالمي  –حتقيق 

دار املعرفــة  –جــامع العلــوم واحلكــم يف شــرح مخســني حــديثا مــن جوامــع الكلــم  -) األمــام أيب الفــرج ابــن رجــب احلنبلــي 4(
، وقــد اســتدل حبــديث حذيفــة بــن أسـيد يف صــحيح مســلم عــن رســول هللا صــلى هللا 46 –ب ت  –ب ط  -بـريوت 

لنطفة اثنان وأربعون ليلة بعـث هللا إليهـا ملكـا فصـورها وخلـق مسعهـا وبصـرها وجلـدها  عليه وسلم أنه قال: (( إذا مر 
 . 620ص – 2645وحلمها وعظامها، مث..........)) صحيح مسلم 

 .4/268 –) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبري 5(
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  لثا التعريف القانوين للجنني:

املصـري والتونسـي والفرنســي  كغـريه مــن التشـريعات  -تعريفــاً صـرحياً للجنـني مل يضـع املشـرّع الليـيب 
جلنني، يالحظ أن املشـرّع يعتـرب املـادة الـيت  –واالجنليزي  لرجوع إىل نصوص القوانني ذات العالقة  ولكن 

ق ع  391دة ( تتكون يف الرحم نتيجة تلقيح احليوان املنوي للبويضة وحىت الوالدة جنيناً، فباستقراء نص املا
حلـبس مـدة ال تقـل عـن  ل )، واليت نصت على أنه: (( كل من تسـبب يف إسـقاط حامـل برضـاها يعاقـب 

سـقاط  ـا علـى املـرأة الـيت رضـيت  )) يالحـظ أن املشـرّع مل يفـرق بـني  جنينهـاستة أشـهر وتطبـق العقوبـة ذا
احلمل يتكون حلظة تلقيح احليوان املنـوي احلمل واجلنني، فاحلمل هو اجلنني، واجلنني هو احلمل، ومعلوم أن 

ن املشرّع اللييب ذهب  للبويضة، وحيظر إسقاطه يف أي مرحلة كان وفقا للنص املشار إليه، بل ميكن القول 
إىل أن اجلنني يتكون مبجرد تلقيح احليوان املنوي للبويضة حىت ولو مت ذلك خارج الرحم، ويستفاد ذلك من 

م ) على أنه: (( ال جيوز تلقـيح املـرأة صـناعيا أو 1986لسنة  17من القانون رقم  17خالل نصه يف املادة ( 
لــرحم إال عنــد الضــرورة، وبشـرط أن يكــون اللقــاح يف احلــالتني مــن الــزوجني وبعــد موافقتهمــا))  زرع اجلنــني 

ـا زرع البويضـة املخصـبة خـار  لـنص، يقصـد  لـرحم الـواردة  ج الـرحم يف ومن الواضـح أن عبـارة زرع اجلنـني 
  الرحم، وال اجتهاد مع صراحة النص.

كمــا ذهــب املشــرّع املصــري أيضــا إىل أن اجلنــني: هــو مــا يتكــون داخــل الــرحم منــذ بدايــة التلقــيح 
ـا اجلنـني يف بطـن أمـه، فجرميـة اإلجهـاض تتحقـق سـواء أكـان  وحىت الوالدة، ومل يفرق بني املراحل اليت ميـر 

م األوىل ، ويسـتفاد ذلـك مـن خـالل املـواد )1(مـن تكونـه أم بعـد نضـوجه واكتمـال منـوه االعتداء عليـه يف األ
ت مصــــري) املتعلقــــة بتجــــرمي إجهــــاض األجنــــة 264إىل  260( ، ويف نفــــس الســــياق ذهــــب املشــــرّع )2(عقــــو

                                           
ومــــا  300ص  –م 2003 –ب ط  –دار النهضــــة العربيــــة  –املســــؤولية اجلنائيــــة لألطبــــاء  –) د. أســــامة عبــــد هللا قايــــد 1(

 بعدها.

ت املصري على أنـه: (( كـل مـن أسـقط عمـدا امـرأة حبلـى بضـرب أو حنـوه مـن أنـواع  260) تنص املادة 2( من قانون العقو
لسـجن املشــدد. )) كمـا تـنص املــادة  عطائهــا  261اإليـذاء يعاقـب  علـى أنـه: (( كــل مـن أسـقط عمــدا امـرأة حبلـى 

ســتعمال وســائل مؤديــة إىل ذلــك أو  حلــبس.)) ونصــت أدويــة أو  بــداللتها عليهــا ســواء كــان برضــائها أم ال يعاقــب 
ســتعمال الوســائل الســالف  262املــادة    ــا أو رضــيت  علــى أنــه: (( املــرأة الــيت رضــيت بتعــاطي األدويــة مــع علمهــا 

لعقوبــة الســابق  ذكرهــا أو مكنــت غريهــا مــن اســتعمال تلــك الوســائل هلــا وتســبب اإلســقاط عــن ذلــك حقيقــة تعاقــب 
ــت املــــادة ( ) علــــى أنــــه: (( إذا كــــان املســــقط طبيبــــاً أو جراحــــاً أو صــــيدليا أو قابلــــة حيكــــم عليــــه 263ذكرهــــا.)) ونصــ

  ) على أنه: (( ال عقاب على الشروع يف اإلسقاط)). 264لسجن املشدد.)) ونصت املادة (
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اتفـق مـع املشـرّع الليـيب يف وصـف البويضـة امللقحـة حـىت وهـي  -أي املشرّع التونسي  –، إّال أنه )1(التونسي
ـــا جنـــني، ويســـتفاد ذلـــك مـــن نصـــه صـــراحة يف الفصـــل اخلـــامس مـــن القـــانون ( خـــارج  لســـنة  93الـــرحم 
ا جنٌني، وكذلك يف الفصول  )2(م) بشأن الطب اإلجنايب2001 على وصف البويضة امللقحة خارج الرحم 

  من التاسع حىت اخلامس عشر، األمر الذي مل يتطرق إليه املشرّع املصري. 
، فقد لوحظ اتفاقهم على أن اجلنني هو ما يتكون نتيجة )3(هاء القانون للجننيأما عن تعريف فق

تلقــيح احليـــوان املنـــوي للبويضـــة إىل حـــني الـــوالدة، وهـــم بــذلك يتفقـــون مـــع موقـــف التشـــريعات املشـــار إليهـــا 
  أعاله.

                                           
ن اجلزائــي علــى أنــه: (( كــل مــن تــوىل أو ) مــن القــانو 214) محايــة حلــق اجلنــني يف احليــاة نــص املشــرّع التونســي يف الفصــل (1(

ت أو أدويــة أو أيــة وســيلة أخــرى ســواء كــان  حــاول أن يتــوىل إســقاط محــل ظــاهر أو حمتمــل بواســطة أطعمــة أو مشــرو
حـــدى العقـــوبتني  ذلـــك برضـــا احلامـــل أو بدونـــه يعاقـــب خبمســـة أعـــوام ســـجنا وخبطيـــة قـــدرها عشـــرة آالف دينـــار أو 

حــدى العقــوبتني املــرأة الــيت أســقطت محلهـا أو حاولــت ذلــك أو وتعاقـب بعــامني ســجنا وخبطيـة  قــدرها ألفــا دينـار أو 
ستعمال ما أشري به عليها أو وقع مدها به هلذا الغرض.   رضيت 

يرخص يف إبطال احلمل خالل الثالثة أشهر األوىل منه من طرف طبيب مباشر ملهنته بصـفة قانونيـة يف مؤسسـة استشـفائية «
  مصحة مرخص فيها.أو صحية أو يف 

ـا العصـيب أو كـان يتوقـع  يـار صـحة األم أو تواز كما يرخص فيه بعد الثالثة أشهر إن خشي من مواصلة احلمل تسـبب يف ا
  أن يصاب الوليد مبرض أو آفة خطرية ويف هذه احلالة جيب أن يتم ذلك يف مؤسسة مرخص فيها.

لفقرة السابقة جيب إج راؤه بعد االستظهار لدى الطبيب الذي سيتوىل ذلك بتقرير من الطبيب إن إبطال احلمل املشار إليه 
  الذي يباشر املعاجلة.)) 

ملرســوم عــدد ( لقــانون 1973ســبتمرب  26م) املــؤرخ يف (1973لسـنة  2نقحـت الفقــرات الــثالث األخـرية  م) املصـادق عليــه 
  م).1973نوفمرب  19م) املؤرخ يف: (1973لسنة  57عدد (

واملالحظ أن إسقاط احلمل خالل ثالثـة األشـهر األوىل منـه مـن طـرف مؤسسـات استشـفائية وصـحية أو يف مصـحة مـرخص 
حـة مـىت كـان ذلـك خـالل مـدة  ، مما يعين أن األصل هو املنع واالستثناء اإل أشـهر   وألسـباب  3هلا يعد مباحا قانو

لـــى حـــق اجلنـــني يف احليـــاة، وكـــأن املشـــرّع ميـــنح لـــألم رخصـــة عالجيـــة، وقـــد انتقـــد هـــذا التنقـــيح ملـــا ميثلـــه مـــن اعتـــداء ع
ملكـان والقـائم  جلنني مقتصـرا علـى شـروط شـكلية تتعلـق  اإلجهاض ال سيما وأنه مل يشرتط أي شرط جوهري يتعلق 

ا ورغبتها لتايل فإن اإلجهاض يف هذه احلالة خيضع فقط إلراد   .إلجهاض فقط، و
  . 2573ص – 2001أوت  7 –التونسية  ) الرائد الرمسي للجمهورية2(
القاهرة  –دار النهضة العربية   –التلقيح الصناعي بني الشريعة اإلسالمية والقوانني الطبيعية  –) د. شوقي زكر الصاحلي 3(

احلمايـــة اجلنائيــة للجنـــني يف ظـــل التقنيـــات  –، د. أمــرية عـــديل أمـــري عيســى خالـــد 151ص –م 2001  -ب ط   –
ــل 218ص  –م 2007 -ب ط  –دار الفكـــر اجلـــامعي  –املســـتحدثة  مـــدى مشــــروعية  –، د. أميــــن مصـــطفى اجلمـ
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  الفرع الثاين
  حتديد حلظة بداية حياة اجلنني

ـا  تربز أمهية مسـألة حتديـد حلظـة بدايـة حيـاة اجلنـني، يف كـون أن حلظـة بدايـة حيـاة اجلنـني هـي ذا
ن نصــوص احلمايــة اجلنائيــة للجنــني، وحيــث إن املشــرّع الليــيب  مل  –كغــريه مــن التشــريعات   –حلظــة بــدء ســر

فقهـاء الشـريعة حيـدد تلـك اللحظـة بشـكل صـريح، األمـر الـذي جعلهـا حمـال لالجتهـاد، وقبـل عـرض موقـف 
اإلسالمية مث موقـف القـانون الوضـعي مـن هـذه املسـألة، فإنـه سـيكون مـن املفيـد عـرض مراحـل حيـاة اجلنـني 

  منذ تكونه أوال، وذلك على النحو التايل: 
   :)1( أوال مراحل حياة اجلنني

                                                                                         = 
ب ط   -اإلسـكندرية  –دار اجلامعة اجلديـدة للنشـر  –استخدام األجنة البشرية يف إجراءات جتارب البحث العلمي 

اجلنــني  – ، د. دمحم سـالم مـدكور259ص –مرجـع سـبق ذكـره  –، د. سـعيد بـن منصـور موفعـة 21ص –م 2008 –
  .31ص –م 1969 - 1ط –دار النهضة العربية  –واألحكام املتعلقة به يف الفقه اإلسالمي 

غـــين عـــن البيـــان أن العلـــم احلـــديث ومـــا يكشـــف مـــن أســـرار اخللـــق والكـــون، إمنـــا يزيـــد تبصـــرا وإميـــا ويقينـــا بعظمـــة هللا  )1(
سبحانه وتعاىل، وأنه كلما اتسعت دائرة البحث والعلم والتنقيب يف أسرار خلق ملكوت هللا عز وجـل، أيقـن اإلنسـان 

العصـور واألزمنــة هــو الربهــان والــدليل اجلــازم الــذي يفحــم حبجتــه  بقصـور علمــه وضــآلته، ليبقــى القــرآن الكــرمي علــى مــر
ــاالت علــى مســتوى  ودقتــه البشــرية عمومــا، والعلمــاء علــى وجــه اخلصــوص ، فــرغم التقــدم العلمــي املــذهل يف مجيــع ا

م العمر، يف حـني ورد ت يف القـرآن العامل، مل يستطع أ من العلماء أن يصف مراحل تكون اجلنني أو أن مييزها إال 

ــــه تعـــــاىل ــرمي يف قولـ ٱٱٱۀٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱںٱٱںٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱڳٱٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱگٱچٱٱٱ الكـــ

ٱٱڭٱٱۓٱٱۓٱٱےٱٱےٱٱھٱٱھٱٱٱھٱٱھٱٱہٱٱہٱٱہٱٱہٱٱۀ

ت : - چٱٱۈٱٱۆٱٱۇٱٱۇٱٱڭڭٱٱٱڭ   .14:12سورة املؤمنون اآل
 أنـه قـال: (( إن أحـدكم جيمـع خلقـه يف بطـن أمـه أربعـني يومـا مث يكـون كما ورد يف السنة النبوية الشريفة عن رسـول هللا 

يف ذلـــك علقـــة مثـــل ذلـــك مث يكـــون يف ذلـــك مضـــغة مثـــل ذلـــك، مث يرســـل امللـــك فيـــنفخ فيـــه الـــروح .............)) 
ـذا فقـد بـني لنـا القـرآن الكـرمي والسـنة الشـريفة أيضـا اسـم  620ص -2643 –كتاب القـدر   –صحيح مسلم  كـل . و

مرحلة من مراحل تكون اجلنني، ووصفها بدقة متناهية ومشول كامل مذهل، يف زمن مل يكن متوافر فيه أي مـن وسـائل 
ـــم قـــاموا بتعـــديل  الكشـــف أو التكبـــري املســـتخدمة اليـــوم، ويشـــهد بـــذلك علمـــاء يف علـــم األجنـــة غـــري مســـلمني، بـــل أ

  رمي والغرو يف ذلك فهو صاحل لكل زمان ومكان. تقسيمهم لعلم األجنة على األساس الذي ورد يف القرآن الك
م علـى لسـان رئـيس مجهوريـة أملانيـا الغربيـة الـدكتور ريتشـلرد 31/8/1998كما جاء يف صحيفة اإلحتاد اإلماراتيـة الصـادرة يف 

الكرمي هـو  (إن القرآن :فون فايتسكر يف حوار بينه وبني طالب اجلامعات األملانية مبناسبة العام الدراسي اجلديد قائال
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ـا عبـارة عـن انـدماج واخـتالط النطفة األمشاج:  -1 لنطفـة األمشـاج  احليـوان سـبق التعريـف 
لبويضة، لينتج عن هذا االندماج خلية جسدية متكاملة، مشيج نصفها من األب واآلخر من األم،  املنوي 
م مثـل الكـرة أو مثـل متـرة  النقسام املتتـايل، لتصـبح خـالل مخسـة أ وهي أول خلية يف جسد اجلنني، لتبدأ 

ىٱٱٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱÀٱٱچٱ ، وصـــدق هللا العظـــيم إذ يقـــول:)1(التوتـــة، وتســـمى عندئـــذ التوتـــة

   .)2( چÁٱٱÂٱٱٱÃٱٱ
وتستقر النطفة األمشـاج يف الـرحم ليكـون سـكننا هلـا وملراحـل اجلنـني املتالحقـة ملـدة تسـعة أشـهر، 

ٱٱٱٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٱٱپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱٱٱڀٱٱڀٱٱٱچٱ وقــد بــني هللا تعــاىل هــذا املســتقر للنطفــة، فقــال جــل وعــال:

، والقرار أي االستقرار، واملكني أي املتمكن، فقد هيأ هللا سـبحانه وتعـاىل للنطفـة أن تسـتقر يف )3( چٺٱ
ــه مــن احتمــاالت اإلصــابة أو التــأثر  مكــان أمــني، أال وهــو ذلــك الــرحم الغــائر بــني عظــام احلــوض احلاميــة ل

احلــوض أربطــة  هتــزازات اجلســم، ومــا يصــيب الــبطن والظهــر مــن ركــالت وكــدمات، ويــربط الــرحم جبــدران
حلركــة والنمــو حــىت أن حجمــه يتضــاعف أكثــر مــن  وعضــالت حتمــي اجلنــني داخلــه، ومــع ذلــك تســمح لــه 
لــرغم مــن أن طبيعــة اجلســم عمومــا أن يطــرد أي جســم خــارجي، فــإن  ايــة احلمــل، و ثالثــة أالف مــرة يف 

وي اجلنــني وحيميـــه ويغذيــه،  لنســبة للجنــني علــى العكـــس مــن ذلــك، فهــو  وهــذا هــو معــىن القـــرار الــرحم 
  . )4(املكني

                                                                                         = 
 –الكتاب السماوي الوحيد الذي فسر علم األجنة مبا عجز عنه العلماء حىت اآلن )، انظر: د. عبد الرزاق الكيالين 

  . 23ص  –م 1996 – 1ط  –دار القلم بدمشق  -احلقائق الطبية يف اإلسالم 
ن حتديــد ووصــف مراحــل  وقــد اعــرتف الــدكتور كيــث مــور رئــيس قســم التشــريح جبامعــة تورنتــو واملتخصــص يف علــم األجنــة، 
خلق ومنو اجلنني اليت ذكرت يف القرآن الكرمي، قد كانت أدق مـن أي كتـاب يف علـم األجنـة علـى مسـتوى العـامل، وأنـه 

ً يف علــم األجنــة علــى أســاس التقســيم الــذي   –ورد يف القــرآن الكــرمي. أشــار لــذلك: د. حســيين هيكــل قــد ألــف كتــا
 –ب ط  –دار الكتـــب القانونيـــة  –النظـــام القـــانوين لإلجنـــاب الصـــناعي بـــني القـــانون الوضـــعي والشـــريعة اإلســـالمية 

  .   1هامش 52ص – 2007
  . 287ص –مرجع سبق ذكره  –) د. سعيد بن منصور موفعة 1(
  .2) سورة اإلنسان اآلية: 2(
ت: سور  )3(   .  23:20ة املرسالت اآل

د.  - 61ص –ب ت  -ب ط  –مكتبــة ابــن ســينا  –إعجــاز القــرآن يف خلــق اإلنســان  -) د. دمحم كمــال عبــد العزيــز 4(
  . 290ص –مرجع سبق ذكره  –سعيد بن منصور موفعة 
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إن النطفـــة عنـــدما يبتـــدئ تعلقهـــا جبـــدار الـــرحم وتشـــبثها بـــه تنتهـــي تســـميتها بنطفـــة العلقـــة:  -2
وتسمى من ذلك الوقت علقة، ولفظ علقة مشتق من(َعِلق) وهو االلتصاق والتعلق بشيء ما، والعلق الدم 

ا تطل ، ويطلق لفظ العلقة أساسا على )1(الرطب ق على الدمعامة الشديد احلمرة أو الغليظ اجلامد، كما أ
تعلقــت ونشــبت يف جــدار الــرحم وانغرســت فيــه، وتكــون  إذا كــل مــا ينشــب ويعلــق، وكــذلك تفعــل العلقــة

لدم من كل جهة   . )2(العلقة حماطة 
، وقـد )4(وهي عند املفسرين يف حجم ما ميكـن مضـغه، )3(هي شيء الكته األسناناملضغة:  -3

أوضح علم األجنة احلديث مدى الدقـة يف اختيـار تسـمية هـذا الطـور مضـغة، إذ وجـد أنـه بعـد ختلـق اجلنـني 
واملشيمة يف هذه املرحلة يتلقى اجلنني غداءه وطاقته، وتتزايد بـذلك عمليـة منـوه بسـرعة، ويبـدأ ظهـور الكتـل 

را للعديد من الفلقات (الكتل البدنية) اليت البدنية املسماة فلقات واليت تتكون منها العظام والعضالت، ونظ
  .)5(تتكون يف اجلنني يبدو كأنه مادة ممضوغة عليها طبعات أسنان واضحة فهو مضغة

للحــم: -4 يف هــذه املرحلــة يكــون اجلنــني يف األســبوع اخلــامس مــن  خلــق العظــام واكتســاؤها 
ل البدنيـــة إىل خـــال كثيفـــة تكـــون عمـــره، وفيهـــا يتكـــون النســـيج الغضـــرويف مث العظمـــي وذلـــك بتحـــول الكتـــ
م ا حلما )6(الغضاريف والعظام، ويسبق الطرف العلوي الطرف السفلي ببضعة أ ،وطور خلق العظام وكسو

گٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱٱڳٱٱڱٱٱچٱٱمشرتكاً يف التكوين والتخليق، فا سبحانه وتعاىل قال عن هذه املرحلة:

ھٱٱھٱٱٱھٱٱھٱٱٱٱڱٱٱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱٱٱۀٱٱٱۀٱٱہٱٱہٱٱہٱٱہ

والفــاء هنــا ال تعــين التعقيــب، فهــي )7( چۇٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱٱٱڭےٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱٱڭ
يت لبيان التفصيل    .)8(يف لغة العرب كما تفيد التعقيب، قد 

                                           
  .268،  10/267مادة علق  –) لسان العرب 1(
، د. دمحم 202ص –م 1986 – 6ط  –ط الــدر الســـعودية  –والقــرآن خلــق اإلنســان بـــني الطــب  –) د. دمحم علــي البــار2(

 . 57ص –مرجع سبق ذكره  –سالم مدكور 

  .805ص –ب الغني فصل امليم  –مرجع سبق ذكره  –) القاموس احمليط 3(
  .3/207 -) تفسري ابن كثري 4(
 –. أشـــار إليـــه: د. ســـعيد بـــن منصـــور موفعـــة 80ص –الزنـــداين وآخـــرون  –) انظـــر علـــم األجنـــة يف ضـــوء القـــرآن والســـنة 5(

  .309ص  –مرجع سبق ذكره
  وما بعدها. 581ص –مرجع سبق ذكره  –) د. دمحم علي البار 6(
ت: 7(  . 14:12) سورة املؤمنون اآل

  . 69ص –مرجع سبق ذكره  –) د. دمحم سالم مدكور 8(
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يــوم النــاس هــذا، رغــم التقــدم  وماهيتهــا أمــراً مبهمــاً إىل إن حقيقــة الــروحمرحلــة نفــخ الــروح:  -5
ـا مـن العلمي املذهل الـذي توصـل  إليـه اإلنسـان، وسـتبقى كـذلك إىل أن يـرث هللا األرض ومـا عليهـا، لكو

بـــت بقولـــه تعـــاىل: ـــا، وذلـــك  ÄٱٱÅٱٱÆٱٱÇٱٱÈٱٱٱÉٱٱٱٱÀÃٱٱÁٱٱÂچٱ األمـــور الـــيت اخـــتص هللا 

جلسـم واتصـال )1( چÊٱٱËٱٱÌٱٱÍٱٱی ـام حقيقـة الـروح وماهيتهـا وكيفيـة امتزاجهـا  ، واحلكمة مـن إ
ا، وكيفية خروجها مـن جسـم اإلنسـان ليرتكـه جثـة هامـدة ال حيـاة فيـه، وال يسـتطيع أحـد أن مينعهـا  احلياة 

نية، فاحلكمة من ذلك أن يعرف اإلنسان عجزه عن علم حقيقة نفسه  من اخلروج أو يعيدها للجسد مرة 
  . )2(اليت بني جنبيه، مع العلم بوجودها فسبحان هللا العظيم

بــل يف وجودهـا مــن عدمـه يف مراحـل حيــاة اجلنـني املتعــددة،  والبحـث هنـا لــيس يف حقيقـة الـروح،
قــد بــىن أحكامــاً معينــة علــى مرحلــة نفــخ الــروح يف اجلنــني، رمبــا مــن  –كمــا ســوف نــرى   –ألن بعــض الفقــه 

أمهها حتديد نطاق احلماية للجنني يف املرحلة اليت بعد نفـخ الـروح فيـه فقـط، ومـا ميكـن قولـه يف هـذا املسـألة 
أن الروح تنفخ يف اجلنني بعد مرحلة معينة مـن مراحـل تكوينـه،  وص قرآنية ونبوية تشري إىلهو أن هناك نص

ولكن تلك النصوص مل يرد فيهـا وقـت نفـخ الـروح يف اجلنـني بشـكل قطعـي الداللـة أو بشـكل ال يـدع جمـاًال 
الروح يف اإلنسان للخالف يف التفسري والتأويل، وذلك حلكمة يعلمها هللا، فالنص القرآين الذي يشري لنفخ 

گٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱٱٱۀٱٱٱۀٱٱہٱٱہٱٱچٱٱهــــو قولــــه تعــــاىل:

ۇٱٱۇٱٱٱٱڭہٱٱہٱٱھٱٱھٱٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱٱڭ

املاديــة خللــق اإلنســان مــن النطفــة والعلقــة ر األطــوا فبعــد أن ذكــر هللا ســبحانه وتعــاىل ،)3( چۆٱٱۆٱٱ
للعظــام حلمــا، أخــرب جــل وعــال عــن املرحلــة اجلديــدة والــيت هــي مغــايرة وخمتلفــة عــن واملضــغة والعظــام وكســائه 

  اخللق واإلنشاء املادي األول لإلنسان.
گٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱڱٱٱںٱٱچٱٱويقـــول بعـــض املفســـرين أن املـــراد بقولـــه تعـــاىل:

ںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱٱٱۀٱٱٱۀٱٱہٱٱہٱٱہٱٱہٱٱھٱٱھٱٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱ

                                           
  . 85) سورة اإلسراء اآلية: 1(
دار إحيــاء  –اجلــامع ألحكــام القــرآن لإلمــام أيب عبــد هللا دمحم بــن أمحــد القــرطيب  -حتقيــق  –) أمحــد عبــد احللــيم الــربدوين 2(

  . 10/324 -ب ت  –ب ط  –الرتاث العريب 
ت: 3(   .  14:12) سورة املؤمنون اآل
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هو نفخ الروح يف اجلنني فيتحول إنسا بعـد أن كـان  چۆٱٱۆٱٱٱٱۇٱٱۇٱٱڭۓٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱٱڭ
  .)1(يف صورة مجاد، ويتحول عن املعاين السابقة املادية إىل املعاين اإلنسانية

أمــا عــن اإلشــارة النبويــة إىل نفــخ الــروح يف اجلنــني، فقــد وردت يف عــدة أحاديــث صــحيحة تــتكلم 
ومن بينها ما ورد يف صحيح مسـلم أن رسـول هللا صـلى عليـه عن صفة بدء خلق اإلنسان ونفخ الروح فيه، 

وسلم قال: (( إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني يوما مث يكون يف ذلـك علقـة مثـل ذلـك مث يكـون 
ربع كلمات ............))   . )2(يف ذلك مضغة مثل ذلك مث يرسل امللك فينفخ فيه الروح ويؤمر 

ن تعرضــوا هلــذه املســألة، إىل أن الــروح تــنفخ يف اجلنــني بعــد مــرور مائــة ومييــل غالبيــة الفقهــاء الــذي
، يف حــني يــرى الــبعض أن نفــخ الــروح يف )3(وعشــرين يومــا، أي بعــد مــرور أربعــة أشــهر ودخولــه يف اخلــامس

  .)4(اجلنني قبل املائة وعشرين يوما
دت حولـه، مـا هـي وخالصة القول عن موضوع وقت نفخ الروح يف اجلنني، أن كـل اآلراء الـيت ور 

إال اجتهــاد مــن الفقهــاء واملفســرين، وال يســتطيع أحــد أن جيــزم بشــيء، ليبقــى أمــر الــروح غيــيب ال يعلمــه إال 
حلمايـة اجلنائيـة للجنـني علـى مسـألة نفـخ  هللا، وعليه فإن األوىل واألصوب هو عدم بناء أي أحكام تتعلق 

الجتـاه الـذي يـرى أن الروح فيه من عدمه، خاصة وأن ذلك سيضيق من نطاق هذ ه احلماية إذا ما أخـذ 
يت يف الفقرة الالحقة.    حلظة بداية حياة اجلنني هي وقت نفخ الروح فيه، كما سوف 

وبعـــد عـــرض مراحـــل تكـــون اجلنـــني، فمـــا هـــو موقـــف املشـــرّع الليـــيب مـــن حتديـــد حلظـــة بدايـــة حيـــاة 
  اجلنني؟ 

ن املشـــرّع الليــيب كغـــريه مــن التشـــريعات مل يف معــرض اإلجابـــة عــن الســـؤال الســابق ميكـــن القــول 
ركا ذلك الجتهاد الفقهاء، الذين تباينت آراؤهم حول هـذه  يتعرض ملسألة حتديد حلظة بداية حياة اجلنني 

  املسألة، وهذا ما سيتم عرضه يف الفقرة التالية:

                                           
ويـل القـرآن  –) انظر: اإلمام أيب جعفر بن جرير الطربي 1( ب العلميـة دار الكتـ –تفسري الطربي املسمى جـامع البيـان يف 

 . 205، 9/204 -هـ 1412 – 1ط –لبنان  –بريوت 

  .620ص -2643 –كتاب القدر   –) صحيح مسلم 2(
  وما بعدها . 404ص  –مرجع سبق ذكره  –) انظر يف ذلك: د. سعيد بن منصور موفعة 3(
ب ت  –ب ط  –إحيـاء العلـوم دار  –التبيان يف أقسـام القـرآن  –) انظر: مشس الدين بن عبد هللا دمحم بن القيم اجلوزية 4(

 .435ص -
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  نيا موقف الفقه من حتديد حلظة بداية حياة اجلنني:

مــن حتديــد حلظــة بدايــة حيــاة اجلنــني، حيســن عــرض موقــف فقهــاء  للوقــوف علــى موقــف الفقهــاء
  الشريعة اإلسالمية أوًال، مث بيان موقف فقهاء القانون الوضعي. 

  موقف فقهاء الشريعة اإلسالمية من حتديد حلظة بداية حياة اجلنني: -1

هــات: األول اختلــف فقهــاء الشــريعة اإلســالمية يف حتديــد حلظــة بدايــة حيــاة اجلنــني إىل ثالثــة اجتا
لبويضـــة وانـــدماجهما  يــرى أن حلظـــة بدايــة حيـــاة اجلنـــني هــي حلظـــة اإلخصــاب، أي التقـــاء احليـــوان املنــوي 
لــرحم، يف حــني  بــبعض، بينمــا يــرى االجتــاه الثــاين أن حيــاة اجلنــني تبــدأ منــذ حلظــة علــوق البويضــة املخصــبة 

  وذلك على النحو التايل:  يرى االجتاه الثالث أن حياة اجلنني تبدأ عند نفخ الروح فيه،

  االجتاه األول:

ــا حلظــة بدايــة حيــاة  )1(يــرى أنصــار هــذا االجتــاه لبويضــة هــي ذا أن حلظــة التقــاء احليــوان املنــوي 
يأ للحياة وأخذ يف التخلّـق شـيء فشـيء،  عتباره كائنا قد  اجلنني، فمنذ تلك اللحظة ال جيوز التعّرض له 

  كلما تقدم به العمر، وهو الرأي الراجح والغالب.فهو حمرتم شرعا، وتعظم حرمته  
ومـــن لطـــائف توجيـــه اإلمـــام الغـــزايل يف هـــذا املقـــام: (( أن اخـــتالط مـــاء الرجـــل مبـــاء املـــرأة مبثابـــة 
(اإلجيــاب والقبــول) يف الوجــود احلكمــي يف العقــود فمــن أوجــب مث رجــع قبــل القبــول ال يكــون جانيــا علــى 

إلجيـــاب   كـــان الرجـــوع بعـــد اتصـــاهلما رفعـــا للعقـــد وفســـخا وقطعـــا فهـــذا قيـــاس العقـــد ومـــىت اتصـــل القبـــول 
  .)2(ذلك))

لكويـــت عـــن احليـــاة  وهـــذا االجتـــاه هـــو مـــا خلصـــت إليـــه نـــدوة املنظمـــة اإلســـالمية للعلـــوم الطبيـــة 
ايتهــا، وقــد جــاء يف البنــد األول مــن توصــيات املنظمــة اإلســالمية للعلــوم الطبيــة بشــأن  اإلنســانية بــدايتها و

                                           
) يتبىن هذا االجتاه الكثري من فقهاء املالكيـة وبعـض الشـافعية كاإلمـام الغـزايل رمحـه هللا، راجـع يف ذلـك: حاشـية الدسـوقي 1(

، اإلمـام 266ص  –هــ 1345ط األزهريـة  – 2ج ––مشس الـدين دمحم عرفـة الدسـوقي  -على الشرح الكبري للدردير 
وما بعدها. د.عائشة أمحـد سـامل حسـني  150ص  – 4ج  –هـ 1356سنة  –ب ن  –حياء علوم الدين إ –الغزايل 

حلمــل يف الفقــه اإلســالمي  ––  –2008 – 1ط  –جمــد املؤسســة للدراســات والنشــر والتوزيــع  –األحكــام املتصــلة 
 .56ص 

 .  150ص  -مرجع سبق ذكره  –) اإلمام الغزايل2(
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حليـــاة اإلنســـانية مـــا يلـــي: (( بدايـــة احليـــاة تكـــون منـــذ التحـــام حيـــوان منـــوي ببويضـــة ليكـــو البويضـــة بدايـــة ا
  .)1(امللقحة اليت حتتوي على احلقيبة الوراثية الكاملة للجنس البشري ..............))

  االجتاه الثاين:
مللقحـة جبـدار الـرحم، أن حياة اجلنـني تبـدأ مـن حلظـة التصـاق البويضـة ا )2(يرى أنصار هذا االجتاه

، وهي مرحلة العلقة، وإذا مل )3(أي منذ حلظة العلوق، والعلوق هو انغراس البويضة املخصبة يف جدار الرحم
فإن مصريها إىل العدم حيـث يطردهـا  -وحيصل هذا يف كثري من احلاالت  –تعلق البويضة يف جدار الرحم 

أن بدايـة حيـاة اجلنـني هـي علوقـه جبـدار الـرحم ولـيس  الرحم ويتخلص منها، ولذلك يرى أنصار هذا االجتـاه
  .)4(حصول اإلخصاب

وقد تعّرض هذا الرأي لالنتقـاد والـرد عليـه مـن قبـل أنصـار االجتـاه األول مبقولـة أن مسـألة العلـوق 
جبدار الرحم مسألة طبيعية يصري إليها اجلنني يف األحوال الطبيعية كما يصري إىل أي مرحلة من مراحل منوه، 

أنــه كمــا يتوقــع عــدم حصــول العلــوق، ميكــن توقــع ســقوط اجلنــني بعــد علوقــه بفــرتة مــن الــزمن، فهــل يســوغ و 
القول بعدم بـدء احليـاة فيـه إىل حـني التثبـت مـن عـدم سـقوطه ؟، كمـا أن العلـوق مسـألة فنيـة يصـعب علـى 

لك برجال الفقه والقانون.   أهل االختصاص التثبت من توقيت حدوثها، فما 

                                           
ايتهـا يف املفهـوم اإلسـالمي  –نظمـة اإلسـالمية للعلـوم الطبيـة ) انظر توصيات مـؤمتر امل1( دولـة  –احليـاة اإلنسـانية بـدايتها و

 . 676ص –م 1985 –سلسلة مطبوعات املنظمة  -الكويت 

 –مرجـع سـبق ذكـره  –) يتبىن هذا االجتاه بعض فقهاء املالكية والشـافعية وبعـض احلنابلـة أيضـا، انظـر: حاشـية الدسـوقي 2(
 .266ص

يت بعــد حــدوث التلقــيح حبــوايل أثــىن 3( ) أوضـحت الدراســات العلميــة احلديثــة أن انغــراس البويضــة امللقحــة يف جــدار الــرحم 
. أشـار إليـه: د. السـيد حممـود 88ص –تطور اجلنـني وصـحة احلامـل  –عشر يوما، راجع: د. حمىي الدين طالو العلىب 

ـــران  ــل الوراثـــــة والتكـــــاثر األحكـــــام الشـــــرعية والقانونيـــــة للتـــــدخل يف عو  –مهــ ـــوراه  –امـــ ـــالة دكتــ  – 1ط –ب ن  –رســ
 .1هامش 157ص -م 2002

 –م 1989 – 1ط -بـريوت  –دار أوىل النهى للطباعة والنشـر  –جرمية إجهاض احلوامل  –) مصطفى عبد الفتاح لبنه 4(
 وما بعدها. 51
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  لثالث:االجتاه ا
أن بدايــة حيــاة اجلنـني ال تكــون إال بعــد نفـخ الــروح فيــه، وأن البويضــة  )1(يـرى أنصــار هــذا االجتـاه

ــا ال  املخصــبة قبــل نفــخ الــروح وإن كــان فيهــا بعــض خصــائص احليــاة املطلقــة مــن منــو وغــداء وحركــة، إال أ
حلياة اإلنسانية وال تعترب البويضة املخصبة جنينا، ولذا فهم يرو  ن أنه يباح للمـرأة أن تسـقط محلهـا توصف 

قبل نفخ الروح فيه، وأن احلمل قبل بدء التخلق أي قبل انقضاء أربعني يوما على حدوث احلمل هـو عبـارة 
، واختلـف أنصـار هـذا االجتـاه علـى وقـت نفـخ الـروح يف اجلنــني، )2(عـن دم أو مجـاد ال حيـاة فيـه وال غـرة لـه
ا تـنفخ فيـه بعـد أربعـ  -كمـا أسـلفنا   -ني يومـاً مـن حـدوث احلمـل، يف حـني مييـل الغالبيـة فمنهم من يرى أ

  إىل أن الروح تنفخ يف اجلنني بعد مرور أربعة أشهر على احلمل.
ممـا ســبق يتضـح عــدم اتفـاق فقهــاء الشـريعة اإلســالمية علـى حلظــة بـدء حيــاة اجلنـني، األمــر الــذي 

ـم قـد أمجعـوا علـى حتـرمي إجهـاض اجلنـني بعـد  ترتب عليـه اخـتالف آرائهـم يف حكـم إجهـاض اجلنـني، غـري أ
  نفخ الروح فيه وذلك ليقينهم بوجود حياة يف اجلنني بعد نفخ الروح فيه.

والذي يبدو يف مسألة حتديد حلظة بدء حياة اجلنني أن الفقهاء قد ذهبوا يتلمسون القـرائن الدالـة 
 عصـــرهم، وذلـــك لعـــدم وجـــود علـــى وجـــود احليـــاة بطـــرق ظنيـــة، ويف حـــدود املتـــاح مـــن علـــوم تفيـــد ذلـــك يف

حوا إسقاط اجلنني قبل نفخ الروح فيه أسسوا ذلك  نصوص شرعية قاطعة الداللة يف هذه املسألة، فالذين أ
على الظن بعدم وجود حياة يف اجلنني قبـل ذلـك، يف حـني ذهـب الفقهـاء الـذين قـالوا حبرمـة إسـقاط اجلنـني 

بتة منذ حدوث اإلخصاب، فهو ينمو وينتقل من طـور منذ حلظة حدوث اإلخصاب إىل أن حياة اجلنني 
الحرتام، ويزيدها بدء التخلـق والتشـكل ونفـخ الـروح  بتة وحرِيّة  إىل طور ويتغذى ويتحرك، وعليه فحياته 
رســوخا طبيعيـــا مــن حيـــث بنيـــان الكيــان اإلنســـاين والتأهـــل الكتمالــه، فاحليـــاة يف اجلنـــني تســبق الـــروح، ومـــا 

، وقــد أدرك ذلــك الفقهــاء الــذين قــالوا حبرمــة )3(حــدث يف حيــاة اجلنــني ولــيس بدايــة هلــااســتقبال الــروح إال 
م حيــــث عـــرب اإلمـــام الغـــزايل عــــن ذلـــك بقولـــه عــــن  إســـقاط اجلنـــني يف مجيـــع مراحــــل احلمـــل بثاقـــب بصـــري

                                           
ســنة  - 2ط  –حاشــية ابــن عابــدين  –) يتبــىن هــذا االجتــاه بعــض فقهــاء احلنفيــة والشــافعية واحلنابلــة، انظــر: ابــن عابــدين 1(

ج  –القــاهرة  -دار الكتـاب العـريب  –املغــين علـى خمتصـر اخلرقــي  –واإلمـام ابـن قدامـة  ،411ص – 2ج  – 1966
ج  –ايـة احملتـاج إىل شـرح املنهــاج  -لرملـي ، اإلمـام مشـس الـدين شـهاب الــدين ا815ص  -ب ت  –ب ط  – 8
  . 443ص -هـ 1292 –ب ط  –ب ن  – 8

  . 411ص -2ج -مرجع سبق ذكره  –) حاشية ابن عابدين 2(
ســالمه 3( ايتهــا  –) د. عبـد هللا  جمموعــة أعمــال مــؤمتر احليــاة اإلنســانية بــدايتها  –احليــاة اإلنســانية داخــل الــرحم بــدايتها و

ايتها    . 81ص -م1985 –يت الكو  –و
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اإلجهاض: (( ذلك جناية على موجود حاصل، وله مراتب وأول مراتب الوجود، أن تقع النطفة يف الرحم، 
تلط مبــاء املــرأة، وتســتعد لقبــول احليــاة ، وإفســاد ذلــك جنايــة، فــإن صــارت علقــة ومضــغة كانــت اجلنايــة وختــ

أفحـــش، وإن نفخـــت الـــروح واســـتوت اخللقـــة ازدادت اجلنايـــة تفاحشـــا، ومنتهـــى التفـــاحش يف اجلنايـــة بعـــد 
  .)1(االنفصال ))

ن حيــاة  ــا أصــحاب االجتــاه األول والقائــل  اجلنــني تبــدأ منــذ حــدوث ومــن احلجــج الــيت بــرهن 
م قاسوا حرمة ذلك على حترمي كسر بيض  اإلخصاب، ومن مث ال جيوز إسقاطه حىت قبل نفخ الروح فيه، أ

لنسبة للمحرم خذ حكم الصيد نفسه يف التحرمي علـى )2(صيد احلرم  ، فإذا كان البيض وهو أصل الطري، 
خـذ اجلنـني يف أيـة مر  ب أوىل أن  حلـة حكـم اإلنسـان نفسـه، الـذي هـو أصـله، وذلـك يف احملرم، فإنه مـن 

، ويتأكـد ذلـك إذا علــم )3( چٱیÇٱٱÈٱٱÉٱٱÊٱٱٱٱٱËٱٱÌٱٱÍٱٱٱٱٱٱیٱچ حتـرمي قتلـه والثابـت بقولـه تعـاىل:
أن األصل يف النفس اإلنسانية احلرمة، بينما األصل يف الصيد هو احلل، ومـا يـتم فيـه اخلـروج مـن احلرمـة إىل 

  . )4(أكثر مما يتم اخلروج فيه من احلل إىل احلرمةاحلل جيب االحتياط فيه 
ن حيــاة اجلنــني تبــدأ منــذ حلظــة  ممــا ســبق يتضــح ســالمة ووجاهــة مــا ذهــب إليــه االجتــاه القائــل 
اندماج احليوان املنوي يف البويضة، وذلك لقوة حججهم وأسانيدهم مـن جهـة، وملـا أثبتـه العلـم احلـديث مـن 

حليــاة منـذ اللحظــة األوىل حلــدوث اإلخصــاب مـن جهــة أخــرى، إذ ال يســوغ القــول  أن اجلنـني كائنــاً يتمتــع 
حة إسقاطه ما مل تنفخ فيه الروح حبجة أن تلك احلياة ليست حياة إنسانية وهي غري حمققة إال بعد نفخ 
ملعـىن الكامـل، الفتقادهــا  الـروح، وذلـك ألن حيــاة اجلنـني وحـىت بعــد نفـخ الـروح هــي ليسـت حيـاة إنســانية 

صائص اإلنسان الطبيعية، من غذاء وتنفس ذايت وغري ذلك، وافتقادها أيضا خلصائص اإلنسان الشرعية، خ
العتبار فمردود عليه  ن حياة اجلنني غري حمققة قبل نفخ الروح فيه ومن مث فهي غري جديرة  أما عن القول 

اإلخصـاب وحـىت الـوالدة متوقعـة،  ن حياة اجلنني حىت بعد نفخ الروح غري حمققة أيضا، فحياته منـذ حلظـة
خـذ حكـم الواقـع أحيـا لرجـوع ألحكـام )5(غري أن حياة اجلنني وإن كانت متوقعة فـإن املتوقـع  ، بـل أنـه و

ــا حتمــي اجلنــني منــذ التثبــت مــن وجــوده، ومــن مظــاهر تلــك  جلنــني، يالحــظ أ الشــريعة اإلســالمية املتعلقــة 
                                           

 .2/53أحياء علوم الدين  –) اإلمام الغزايل 1(

  .6/590) حاشية ابن عابدين 2(
 .151) سورة األنعام اآلية: 3(

  .3/176) حاشية ابن عابدين 4(
 -150ص  –مرجـع سـبق ذكـره  –، أشار إليـه: د. السـيد حممـود مهـران 238علي أمحد الندوي ص –) القواعد الفقهية 5(

  . 3هامش رقم
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جيل العقوبـة املقـررة علـى ا ألم احلامـل حـىت تضـع محلهـا، ورخصـت الفطـر لـألم احلامـل إذا خافـت احلماية 
على جنينها، ومل حتدد الشريعة اإلسالمية مرور زمن معني على وجود اجلنني يف الرحم، كمـا مل تشـرتط ولـوج 

جلنني لكي حيض بتلك احلماية، وقد اجتهت أغلب التشريعات الوضعية إىل ذات االجتاه   .)1(الروح 

   فقهاء القانون الوضعي من حتديد حلظة بداية حياة اجلنني:موقف  -2
ذهــب فقهــاء القــانون يف مســألة حتديــد حلظــة بــدء حيــاة اجلنــني إىل اجتــاهني: يــرى األول أن حيــاة 
اجلنني ال تبدأ إال عند التصاق البويضة امللقحة يف جدار الرحم وانغراسها فيه، يف حني يـرى الثـاين أن حيـاة 

لبويضة اجلنني تبدأ مند   ( اإلخصاب)، وذلك على النحو التايل: حلظة اندماج احليوان املنوي 
  االجتاه األول: معيار التصاق البويضة امللقحة جبدار الرحم (العلوق):

يــرى أنصــار هــذا االجتــاه أن حيــاة اجلنــني تبــدأ مــن حلظــة التصــاق البويضــة امللقحــة جبــدار الــرحم، 
حلياةوهي مرحلة العلوق، حيث تعلق البوي يت هذه )2(ضة امللقحة يف جدار الرحم وتنغرس فيه متشبثة  ، و

املرحلة بعـد مـرور حـوايل ثالثـة عشـر يومـا مـن حـدوث عمليـة اإلخصـاب، أمـا املرحلـة الـيت قبـل العلـوق فـإن 
حياة اجلنني الزالت غري حمققة، فقد يرفض الرحم البويضة امللقحة ويطردها إىل خارج الرحم، وينتهي أنصار 
هـــذا الـــرأي إىل أن البويضـــة امللقحـــة ال تعتـــرب جنينـــا إال بعـــد أن تســـكن يف الـــرحم وتلتصـــق جبـــداره وتســـتمد 

 -منعـت البويضـة امللقحـة مـن االلتصـاق جبـدار الـرحم وأسـقطت  غذاءها منه، وعليـه فقـد ذهبـوا إىل أنـه إذا
ل ال يشــكل جرميـة إجهــاض فــإن هـذا الفعـ –سـتعمال عقـاقري طبيــة أو غـري ذلــك ممـا يسـتعمل ملنــع احلمـل 

ا ال تعترب جنيناً إال بعد أن تسكن يف الرحم وتلتصق به   . )3(للجنني، ذلك أل

                                           
احلمايـة اجلنائيـة  –راجع يف تفصيل بعض مظاهر الرعاية الشرعية والقانونية للجنني: د.عبد النيب دمحم حممود أبـو العينـني  )1(

ــق  –ومــــا بعــــدها، أمــــال املســــعودي  31ص  –م 2006 –ب ط  –دار اجلامعــــة اجلديــــدة  -للجنــــني اإلجهــــاض وحــ
 .77ص -غري منشورة –م 1997 –والعلوم السياسية بتونس كلية احلقوق   –رسالة ماجستري  –اجلنني يف احلياة 

هدة حسن سلمان البقصمي 2( لس   -اهلندسة الوراثية واألخالق  –) راجع يف عرض هذا االجتاه:  سلسلة عامل املعرفة ا
ومــا بعـــدها، د. أمحــد إبـــراهيم بــك، واصـــل  149ص – 1993يونيـــو  –الكويــت  –الــوطين للثقافــة والفنـــون واآلداب 

ـــا واملواريـــث والوصـــية وتصـــرفات املـــريض مـــرض املـــوت يف الشـــريعة  –عـــالء الـــدين إبـــراهيم  الرتكـــة واحلقـــوق املتعلقـــة 
  وما بعدها. 452ص -م 1999 – 2ط  –اإلسالمية والقانون 

  م) إىل هذا االجتاه.1990) ذهب قانون اخلصوبة البشرية وعلم األجنة الصادر يف بريطانيا عام (3(
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  االجتاه الثاين: معيار حدوث اإلخصاب 
ذهب غالبية فقهاء القانون إىل األخـذ بنظريـة اإلخصـاب كمعيـار لبـدء حيـاة اجلنـني، وذلـك بغيـة 

ا األوىل، فوفقا هلذا االجتاه تعد املرأة حامًال مبجرد متام حتقيق احلماية اجلنائية الفعالة لألجنة م نذ أطوار حيا
  . )1(عملية التلقيح وبصرف النظر عن العمر الزمين للبويضة امللقحة

وهــذا االجتــاه هــو الــذي تبنــاه املشــرّع الليــيب وكــذلك املشــرّع املصــري والســوري واللبنــاين والبحــريين 
حيث مل يفرقوا يف جترميهم لإلجهاض بني االعتداء الذي يقع على اجلنني والفرنسي وغريهم من التشريعات، 

مه األوىل أو األخـرية، فاالعتـداء علـى حياتـه يف أي وقـت مـن أوقـات احلمـل وبعـد التثبـت مـن وجـوده  يف أ

                                           
ت القسم اخلـاص –حممود جنيب حسين  ) راجع: د.1( –م 1988 –ب ط  –دار النهضـة العربيـة  – -شرح قانون العقو

املسؤولية  –وما بعدها، د.أسامة عبد هللا قايد  60ص -مرجع سبق ذكره  –وما بعدها، د. حسيين هيكل  503ص
 –ود عبــــد الــــرحيم مهــــران ، د. الســــيد حممــــ308ص –م 2003 –ب ط  –دار النهضــــة العربيــــة  –اجلنائيــــة لألطبــــاء 
، د.دمحم عبـد الوهـاب اخلـويل 156ص –مرجـع سـبق ذكـره  –، د. شـوقي زكـر الصـاحلي 164ص –مرجع سبق ذكـره 

  -ب ت  – 1ط  –ب ن   –املسـؤولية اجلنائيــة لألطبـاء عــن اسـتخدام األســاليب املسـتحدثة يف الطــب واجلراحــة  –
يـد 246ص –بق ذكره مرجع س –، د. أمرية عديل أمري عيسى خالد 116ص مرجـع  –، د. رضا عبد احللـيم عبـد ا

ت  –، د. جالل ثروت 186ص –سبق ذكره  اإلسكندرية  –منشأة املعارف  –نظم القانون اخلاص يف قانون العقو
 –ب ن  –جرائم االعتداء األشـخاص واألمـوال  – –، د. روؤف عبيد 47ص –م2000 -ب ط  –اجلزء الثاين  -

لـة اجلنائيــة   -اإلجهـاض يف نظـر املشـرّع اجلنـائي  –، د.حسـن صـادق املرصـفاوي 228ص – –م 1985 – 8ط  ا
ت  –، د. عبــد املهــيمن بكــر 93ص -1958نــوفمرب   -العــدد الثالــث  –القوميــة   -القســم اخلــاص يف قــانون العقــو

ت شـــرح قـــان –، د. حممـــود حممـــود مصـــطفى 665ص – 1977 – 7ط –القـــاهرة  –دار النهضـــة العربيـــة  ون العقـــو
اإلجهــاض يف نظــر املشــرّع   -، د. حســن دمحم ربيــع 294ص -م 1984 – 8ط  –جامعــة القــاهرة  –القســم اخلــاص 

ت السوداين  –، د. دمحم حمي الدين عوض 30ص -م 1995 –ب ط  –دار النهضة العربية  –اجلنائي  قانون العقو
احلمايــة اجلنائيــة للحمــل  –بــد الشــايف إمساعيــل ، د. دمحم ع538ص -م 1979 –ب ط  –مطبعــة جامعــة القــاهرة  –

مرجـع  –، د. أمين مصـطفى اجلمـل 21ص –م 1992 – 1ط  –دار املنار القاهرة  –املستكن بني الشريعة والقانون 
حة  –، د.حممود سعيد شاهني 20ص –سبق ذكره  بيب بني احلضر واإل  1ط  –دار الفكر اجلـامعي  –أطفال األ

ومــا بعــدها ، د. عطــا  297ص –مرجــع ســبق ذكــره  -مهنــد صــالح أمحــد فتحــي العــزة  ، د.272ص -م 2010 –
 –القــانون اجلنــائي اخلــاص الليــيب  – –، د. فــائزة يــونس الباشــا 8ص –مرجــع ســبق ذكــره  –عبــد العــاطي الســنباطي 

ـــى األشــــخاص  ـــداء علـ د. ، 156ص-م 2003 – 1ط  –دار النهضــــة العربيــــة القــــاهرة  –القســــم األول جــــرائم االعتـ
 –م 2009 – 1ط –دار الثقافـــة للنشـــر والتوزيـــع  –املســـؤولية اجلزائيـــة الناشـــئة عـــن اخلطـــأ الطـــيب  –ماجـــد دمحم اليف 

  .  292ص –عمان األردن  –رسالة دكتوراه 
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يشــكل جرميــة إجهــاض، كمــا أنــه يتمتــع ومبجــرد تبــّني وجــوده بــبعض احلقــوق كحقــه يف  ولــو بلحظــة واحــدة
  .)2(، وحقه يف حجز أوفر النصيبني من املرياث، وصحة الوصية أو الوقف له)1(احلياة

كما تبنت حمكمة النقض املصرية أيضا هذا االجتـاه، حيـث قـررت أن جرميـة إجهـاض اجلنـني تقـع 
ــا اشــرتطت أن  ولــو كــان ذلــك اجلنــني الزال يف بدايتــه ومل يتشــكل بعــد ومل يــدب فيــه النــبض واحلركــة، غــري أ

   .)3(نني حياً وقت ارتكاب فعل اإلجهاضيكون ذلك اجل
ــا إىل يومنــا هــذا،  وجتــدر اإلشــارة هنــا إىل أن بعــض أنــواع وســائل حتديــد النســل اجلــاري العمــل 
تعمــل علــى منــع حــدوث احلمــل عــن طريــق منــع البويضــة بعــد أن مت ختصــيبها مــن االلتصــاق جبــدار الــرحم، 

و يعتـرب نوعـا مـن اإلجهـاض املبكـر الـذي حيرمـه املالكيـة حيث تقوم بتدمريها ليطردهـا الـرحم إىل اخلـارج، وهـ
ن بدايــــة حيــــاة اجلنــــني تكــــون منــــذ حلظــــة )4(والشـــافعية ، كمــــا أنــــه وفقــــا لــــرأي أنصــــار هــــذا االجتـــاه القائــــل 

اإلخصاب، فإن استخدام هذا النوع من الوسائل لتحديد النسل يكون موضع مساءلة جنائية، فهو يشّكل 

                                           
(1) Kim Schaefer, in – vitro fertilization, frozen Embryos, and the Right to 

privacy Are Mandatory Donation laws constitutional. Pacific law 
journal - 1990 – Vol 22 – N. l. p.77.   

 –حـــق اجلنـــني يف احليـــاة يف الشـــريعة اإلســـالمية، حبـــث مقـــدم لنـــدوة اإلجنـــاب يف ضـــوء اإلســـالم  –) د. حســـن الشـــاذيل 2(
 –زهـرة  ، وأنظـر كـذلك: د. دمحم املرسـي396ص -م1991 –سلسلة مطبوعـات منظمـة الطـب اإلسـالمي  -م1983

ومـا بعــدها، أشــار إليـه: د. دمحم مرســي زهــرة  7ص -م 1990 –الكويــت  –جملـة احملــامي  –الطبيعـة القانونيــة للجنــني 
احلمايــة اجلنائيــة للجنــني يف الشــريعة اإلســالمية والقــانون  –، د. عبــد العزيــز دمحم حمســن 99ص –مرجــع ســبق ذكــره  –

لقاهرة للنشر والتوزيع –الوضعي    .31ص -ب ت  -ب ط  – دار البشري 
وجتــدر اإلشــارة إىل أن املشــرّع الســوداين تــدرج يف العقــاب علــى جرميــة اإلجهــاض، فهــو مل يســاوي يف العقوبــة بــني مــن جيهــض 
جنني يف مراحله األوىل ومن جيهضه وقد اكتمل منـوه وقـارب علـى اخلـروج للحيـاة خـارج الـرحم، حيـث بـدأ يف العقـاب 

لســجن ملــدة ال تزيــد علــى ثــالث ســنوات أو الغرامــة، فــإذا بلــغ احلمــل مرحلــة التحــرك  علــى جرميــة اإلجهــاض املتعمــد 
كانـت العقوبـة هـي الســجن ملـدة ال تتجـاوز ســبع سـنوات أو الغرامـة، ونــص علـى أنـه إذا ارتكــب فعـل اإلجهـاض قبــل 

لعقـوبتني  لسجن مدة ال تتجاوز عشر سنوات أو الغرامـة أو  معـا. للمزيـد راجـع: د. والدة اجلنني كان العقاب عليه 
لـد الرابـع  –جملـة احلقـوق البحرينيـة  –احلماية القانونية للجنـني  –خالد مجال أمحد حسن  العـدد  -اجلـزء األول  –ا

  .344ص 8عدد  -م 2007يوليو  -الثاين 
 .1250ص – 302رقم  21س  –جمموعة أحكام حمكمة النقض  –م 1970ديسمرب 27نقض جنائي يف  )3(

ــر 4(  -م 1973 –ب ط  –الــــدار الســــعودية جــــدة  –أخالقيــــات التلقــــيح الصــــناعي  –يف ذلــــك: د.دمحم علــــي البــــار ) انظــ
 .36ص
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أنه ال يشّكل ذلك وفقا لرأي االجتاه األول، األمر الذي يتطلب من املشـرّع أن  ، يف حني)1(جرمية إجهاض
ن نصــوص احلمايــة اجلنائيــة  لتــايل بــدء ســر يتــدخل ليحــدد بــنص صــريح وواضــح وقــت بــدء حيــاة اجلنــني، و

 ، وإذا كــان ذلــك هــو الوضــع)2(للجنــني، كــي ال تبقــى حجــة يســتند عليهــا املــارقني واملتحــايلني علــى القــانون
القانوين للبويضة امللقحة داخل الرحم، فما هو وضعها وهي خارج الرحم؟ وهل تسري عليهـا األحكـام الـيت 
لنفي فبماذا توصف إذاً؟ وما هي طبيعتها  لرحم أم ال؟ وإذا كانت اإلجابة  تسري على البويضة املوجودة 

  آليت:القانونية ؟ اإلجابة على هذا التساؤل هي موضوع الدراسة يف الفرع ا

  الفرع الثالث
  الوصف القانوين للبويضة املخصبة وهي خارج الرحم

ال يعــرف القــانون إال طــائفتني مــن التقســيمات، ومهــا: األشــياء واألشــخاص، إذ ال توجــد طائفــة 
، فهي وإن كانت )3(لثة بينهما، وال يعترب القول بوجود أشياء ذات طبيعة خاصة خروجاً عن هذه القاعدة

خاصة ختتلف عن معاملة األشياء العادية، إال أن ذلك ال ينفـي عنهـا صـفة الشـيئية الـيت هـي  تعامل معاملة
، وإذا كــان الوضــع كــذلك فــإىل أي )4(دائمــا تكــون حمــًالَ◌ للحــق، أمــا الشــخص فهــو دائمــا صــاحب احلــق

  طائفة تنتمي البويضة املخصبة خارج الرحم؟ 
حليــوان املنــوي حــىت وهــي خــارج  لقــد ثبــت مبــا ال يــدع جمــاال للشــك أن البويضــة مبجــرد تلقيحهــا 

لنمـو والتطـور، غايـة مـا يف األمـر أنـه  الرحم تصبح كائناً حيـاً حيـوي احلقيبـة الوراثيـة الكاملـة لإلنسـان ويبـدأ 

                                           
 وما بعدها. 23ص -مرجع سبق ذكره  –) د. دمحم عبد الشايف إمساعيل 1(

 –مرجـــع ســـبق ذكـــره  –، د. أمـــرية عـــديل أمـــري عيســـى 174ص –مرجـــع ســـبق ذكـــره  –) د.علـــي الشـــيخ إبـــراهيم املبـــارك 2(
  .394ص

) يقّســم بعــض الفقــه اجلســم البشــري إىل قســمني رئيســيني مهــا األعضــاء البشــرية مبعناهــا الــدقيق، كالكليــة والكبــد والــرحم، 3(
ومشــتقات اجلســم ومنتجاتــه، كــالنطف والــدم، وال يقتصــر التفــاوت والتبــاين بــني هــذين القســمني علــى الناحيــة الطبيــة 

ر القانونيـة، وتكييـف أفعـال االعتــداء الـيت تقـع علــى  والعلميـة فقـط، بـل يبــدو األثـر أكـرب يف  اختالفهمـا يف ترتيــب اآل
ت اجلسم إىل أعضاء كالكلية، ومنتجات كالنطف ، وبقا كالشعر واألظافر بعد  كل منهما. وهناك من يقّسم مكو

زيـد راجـع د. مهنـد قصها ، واملنتجات منها ما هو معد للخروج أصـالً كـالنطف ، ومنهـا مـا لـيس كـذلك كالـدم . للم
يـــد 7ص –مرجـــع ســـبق ذكـــره  –صـــالح أمحـــد فتحـــي العـــزة   -مرجـــع ســـبق ذكـــره  –. ود. رضـــا عبـــد احللـــيم عبـــد ا

 .158ص

يد 4(   .186ص –مرجع سبق ذكره  –) د. رضا عبد احلليم عبد ا
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 ً ً سـو ، وبنـاًء علـى هـذه اخلصـائص الذاتيـة )1(حيتاج فقط للظروف الطبيعيـة الالزمـة لنمـوه لينـتج عنهـا إنسـا
ا البويضة املخصبة فإنه يستبعد أن تدرج ضمن طائفة األشياء ولو مـن ذوات الطبيعـة اخلاصـة،  اليت تتميز 

ذلك أن إدراجها ضمن هذا التقسيم لتصبح حمال للحق، ال يتفـق وطبيعتهـا ويرتتـب عليـه نتـائج خطـرية مـن 
  . )2(حيث إمكانية التصرف فيها ونوع التصرف وصاحب احلق يف التصرف أو اإلذن به

جلــة موضــوع الطبيعــة القانونيــة للبويضــة امللقحــة خــارج الــرحم، ذهــب الفقــه إىل اجتــاهني: ويف معا
ــا جنـني، يف حـني يـرى االجتـاه الثـاين أن البويضــة  األول يـرفض أن توصـف البويضـة امللقحـة خـارج الـرحم 

عتـه يف الـرحم، امللقحة خارج الرحم ما هـي إال جنينـاً جيـب إحاطتـه بنطـاق مـن احلمايـة اخلاصـة إىل حـني زرا
  ولكل من الفريقني من احلجج واألسانيد ما يربر به سالمة ما انتهى إليه، وذلك على النحو اآليت: 

  االجتاه األول البويضات امللقحة خارج الرحم ليست أجنة: 

يرى أنصار هـذا االجتـاه أن اصـطالح اجلنـني ال ينصـرف إال ملـا هـو مسـتقر داخـل رحـم املـرأة، بـل 
متشدداً يف ذلك واشرتط إلطالق هذا املصطلح على البويضة امللقحة أن مير على استقرارها  إن البعض كان

ـا جنـني، ومـن مث فـإن  يف الرحم فـرتة زمنيـة معينـة يطـرأ خالهلـا علـى اللقيحـة أطـوار خلقيـة معينـة لتوصـف 
ـــا مـــادة ال ختـــرج عـــن ك –حســـب وجهـــة نظـــرهم  -البويضـــة امللقحـــة خـــارج الـــرحم ال تعـــد جنينـــا، فهـــي  و

ية حقوق قانونية، وليس هناك أي مسؤولية قانونية على  بيولوجية ليس هلا أي وضع آدمي مميز، وال تتمتع 
تالفها   . )3(من يقوم 

                                           
ن علــى قــدم وســاق يف إجــراء التجــارب لتــوفري ال1( ظــروف الطبيعيــة املوجــودة يف ) يســعى فريــق مــن العلمــاء يف بريطانيــا واليــا

الــرحم يف بيئــة صــناعية، ليــتم جتنيــب املــرأة متاعــب احلمــل والــوالدة، أو اللجــوء إىل عمليــة اســتئجار األرحــام، وتــتلخص 
هذه التجارب يف وضع األجنة يف حاوية أو خزان من االكلرييك الشـفاف، حتتـوي علـى سـائل يشـبه السـائل الطبيعـي 

اجلنـني بكافـة وسـائل احليـاة والنمـو طـوال فـرتة التسـعة أشـهر الالزمـة الكتمـال منـوه وتطـوره،  املوجود يف رحـم األم، وميـد
ملواد الغذائية  لة تضخ األكسجني يف الدم لنقل الدم املؤكسج واحململ  ويتم استبدال املشيمة الطبيعية واحلبل السري 

حلبل السري، ويتم مر  حد الشرايني املرتبطة  اقبة اجلنني من خالل جدار احلاويـة الشـفاف، ويقـال عرب أنبوب متصل 
ـذه الطريقـة، وقـد يصـل العلـم يومـا إىل تطبيـق هـذه الوسـيلة  أن هذا الفريق قد حقق جناحـا متثـل يف تربيـة جنـني مـاعز 

 –مرجــع ســبق ذكــره  –علــى اإلنســان، هــذا إن أراد هللا ســبحانه وتعــاىل ذلــك. راجــع يف ذلــك: د. كــارم الســيد غنــيم 
  وما بعدها.274ص

  .187ص -) املرجع السابق 2(
هـــد حســـن البقصـــمي 3( املســـؤولية  –، إيهـــاب يســـر أنـــور علـــي 177ص –مرجـــع ســـبق ذكـــره  –) عـــرض هـــذا الـــرأي: د. 

، 324ص –م 1994 –مطبوعـة علـى احلاسـب اآليل  -جامعـة القـاهرة  -رسـالة دكتـوراه  –املدنية واجلنائيـة للطبيـب 
 



  لطبيعـــــــــــــــــــــة القانونيـــــــــــــــــــــة لألجنـــــــــــــــــــــة خـــــــــــــــــــــارج اجلســـــــــــــــــــــم    ا
  ا
  

 

71

  االجتاه الثاين البويضات امللقحة أجنة:

ن بداية حياة اجلنني تبدأ منذ حلظة اإلخصاب ذلك ، وبناًء على )1(مييل غالبية الفقه إىل القول 
، بــل إن )2(فــإن البويضــة امللقحــة تعــد جنينــا وجيــب محايتــه مــن أي اعتــداء يقــع عليــه وإن كــان خــارج الــرحم

اجلنـني خـارج الـرحم أحـق وأحـوج مـا يكـون للحمايــة اجلنائيـة، وذلـك لسـهولة العبـث بـه واسـتخدامه يف غــري 
ـا)3(األغراض املشروعة البويضـة املخصـبة خـارج الـرحم  ، وأسسوا قوهلم هـذا علـى أن اخلصـائص الـيت تتمتـع 

لتايل جيب أن تتمتع البويضة املخصبة خارج الرحم  لرحم ، و ا املوجودة  هي ذات اخلصائص اليت تتمتع 
ـا الـيت بداخلـه ، فمـا الفـرق بـني االثنـني إال يف مكـان وجودمهـا، ومعلـوم أن  )4(حلرمة واحلمايـة الـيت تتمتـع 

                                                                                         = 
ســني   96ص -م 1999 – 2ط –األردن  -دار النفــائس  –فقهيــة يف قضــا طبيــة معاصــرة  أحبــاث –د. دمحم نعــيم 

  .443ص –مرجع سبق ذكره  –د. حسيين هيكل  وما بعدها،
  من البحث. 15) راجع ص 1(
ســـني 2(  –جملـــة الشـــريعة والدراســـة اإلســـالمية  –حقيقـــة اجلنـــني وحكـــم االنتفـــاع بـــه يف زراعـــة األعضـــاء  –) د. دمحم نعـــيم 

ســالمة 66ص -م1990 –العــدد الســابع عشــر  -الســنة الســابعة  -ت الكويــ مرجــع ســبق  –، د. عبــد هللا حســن 
يـد  172ص -مرجـع سـبق ذكـره -، د.شوقي زكر الصـاحلي449ص –ذكره  ومـا بعـدها، د. رضـا عبـد احللـيم عبـد ا

 –حممــود مهــران  ، د. الســيد237ص –مرجــع ســبق ذكــره  –، د. أمــرية عــديل أمــري 187ص –مرجــع ســبق ذكــره  –
، د. سفيان 127ص –مرجع سبق ذكره  –وما بعدها، د. عطا عبد العاطي السنباطي  164ص –مرجع سبق ذكره 
ــر بورقعـــة  ثـــري املســـتجدات العلميـــة يف إثباتـــه  –بـــن عمـ  – 1ط  -دار كنـــوز اشـــبيليا الســـعودية   –النســـب ومـــدى 

 –اجلنائيـة للجنـني بـني الفقـه اإلسـالمي والقـانون الوضـعي احلمايـة املدنيـة و  –، د. مفتاح دمحم اقـزيط 473م ص2007
مرجع سـبق  –وما بعدها، د. عبد النيب دمحم حممود أبو العينني  221ص –م 2006 –ب ط  –دار الكتب القانونية 

، د.حممــود  274ص -مرجــع ســبق ذكــره  –اإلجهــاض يف نظــر املشــرّع اجلنــائي  –، حســن دمحم ربيــع 148ص –ذكــره 
ــــرمني  بشــــأن  – كبـــيش مناقشــــات النــــدوة العلميــــة الــــيت نظمهــــا مركــــز حبــــوث ودراســــات مكافحــــة اجلرميــــة ومعاملــــة ا

مرجــع  –، د.منــال مــروان منجــد 162ص –القــاهرة  -م 1993نــوفمرب  –األســاليب الطبيــة احلديثــة والقــانون اجلنــائي 
 . 61ص –سبق ذكره 

وزارة العــدل  –جملــة القضــاء والتشــريع  –اجلوانــب القانونيــة لتقنيــات التلقــيح الصــناعي  –بلقاســم كريــد ، مســري معتــوق  )3(
م. اجلوانـب القانونيـة لتقنيـات التلقـيح 1992جـانفي –العـدد األول  –السـنة الرابعـة والثالثـون  –جلمهوريـة التونسـية 

جلمهوريــة التونســية وزارة ال –جملــة القضــاء والتشــريع  –الصــناعي   –العــدد األول  –الســنة الرابعــة والثالثــون  –عــدل 
 .19ص –م 1992جانفي

جامعــة  -كليــة احلقــوق   -مــن توصــيات النــدوة العلميــة حــول األســاليب الطبيــة احلديثــة والقــانون اجلنــائي  8) انظــر الفقــرة 4(
تالف أو اإليذاء العمدي وسائر صور االعتداء م، واليت نصت على ضرورة أن جيّرم القانون اإل1993نوفمرب -القاهرة 
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امللقحة هو الرحم، غري أن وجودها يف الرحم ليس هو سبب منحها احلرمـة، املكان الطبيعي لوجود البويضة 
حلرمـة واحلمايـة هـو  أضـف إىل ذلـك أن الـرحم لـيس هـو حمـل احلمايـة اجلنائيـة يف جرميـة اإلجهـاض، فـاملعين 

ا، اجلنــني، وعليــه فإنــه إســباغ صــفة اجلنــني علــى البويضــة املخصــبة خــارج الــرحم هــو أمــراً موافــق متامــا لطبيعتهــ
  ، فلماذا ال تكون قانونيا كذلك ؟، )1(فهي علميا وبيولوجيا كذلك

وقد ذهب جانب من الفقه إىل أن حدوث عملية التلقيح تعد مبثابة نقطـة التحـول لنطفـة الرجـل 
ونطفة املرأة من زمـرة النطـف إىل زمـرة األجنـة، حـىت وإن كانـت خـارج الـرحم بشـرط أن تكـون معـدة للـزرع، 

بويضة املخصبة خارج الرحم يف هذه احلالة، يعد مساو لالعتداء الواقع على اجلنني مبعناه فاالعتداء على ال
الــدقيق، ذلــك أن االعتــداء الواقــع عليهــا يعــد هــو املــانع الــواقعي الــذي ســلب هــذا اجلنــني احلــق يف النضــوج 

  .)2(والنمو
سـري بشـأن تــدمريه ويـرى جانـب مـن الفقـه الفرنســي أن اجلنـني حـىت لـو كـان جممــداً فهـو إنسـان ت

نصــوص القتــل واجلــرح، وأكــد جملــس نقابــة األطبــاء هنــاك علــى ضــرورة احــرتام اجلنــني البشــري وعــدم جــواز 
  . )3(معاملته كشيء أو كمنتج جتاري

جلنــني، حبجــة أن  ويف معــرض الــرد علــى االجتــاه الــرافض لوصــف البويضــة املخصــبة خــارج الــرحم 
الولد يف رحم أمه، الستتاره داخل الرحم، فقد جاء الرد مبقولة أنه ملـا  هذا األخري ال يطلق يف اللغة إال على 

كان من الثابت أن حياة اجلنني داخل الرحم تبدأ منذ اللحظة اليت يتم فيها تلقيح احليـوان املنـوي للبويضـة، 
ــا جنـني، فــإن حصــول هــذا التلقــيح واإلخصــاب خــارج الــرحم  وتوصـف البويضــة امللقحــة بنــاًء علــى ذلــك 
على سبيل االستثناء، ال ينفي عنها وصف اجلنني، فإطالق هذا الوصف على البويضة امللقحة خارج الرحم 
جاء بناء على ما ستؤول إليه حتماً، حيث سيتم زرعها داخل الرحم لتستكمل منوها وبقيـة أطوارهـا اجلنينيـة 

                                                                                         = 
اليت تقع على النطفة املخصبة الناجتة عن تلقيح صناعي يف نطـاق العالقـة بـني زوجـني، وذلـك قبـل إيـداع هـذه النطفـة 

  . 198املخلقة يف رحم الزوجة. ص
سالمة 1(   . 449ص –مرجع سبق ذكره  –) د. عبد هللا 
ضـافة ) ألمهية املرحلـة اجلنينيـة وأل2( ن أكـرب منـو يف حيـاة اإلنسـان حيـدث يف هـذه املرحلـة، حيسـب الصـينيون عمـر اإلنسـان 

لبويضـة، ففـي هـذه اللحظـة تتحـدد  عام إىل عمره مند الوالدة، حيث يرون أن احلياة تبدأ منـد التحـام احليـوان املنـوي 
 -مرجـع سـبق ذكـره  –أمـال املسـعودي اخلصائص الوراثية لإلنسان، ويبدأ يف النمو بشـكل متسـارع، راجـع يف ذلـك: 

  ومابعدها. 298ص –مرجع سبق ذكره  –. د. مهند صالح أمحد العزة 74ص
(3) Memeteau  Rapport National, p. 906.                           

  .  129ص –مرجع سبق ذكره  –أشار إليه: د. دمحم عبد الوهاب اخلويل 
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ـا بعـد ذلـك سـتكون فيه، فبداية حياة اجلنني األوىل وإن كانت خارج الرحم إال أن أغلب امل راحل اليت ميـر 
داخل الرحم، وإطالق الشيء مبا يؤول إليه أمراً معروفاً عند أهل اللغة، ومن ذلك قول هللا تعاىل على لسان 

واملعــىن: عنبــا يصــري  )1( چٱۅۈٱٱٱٱٱٷٱٱۋٱٱٱٱۋٱچ أحــد فتيــي الســجن مــع يوســف الصــديق عليــه الســالم:
: (( لقنـوا مـ كم ال إلـه إال هللامخرا، ألن اخلمـر ال تعصـر، ومنـه قولـه كـذلك  ملـوتى هنـا )2())و ، واملـراد 

احملتضــرون الــذين بــدت علــيهم مقــدمات املــوت وأماراتــه، وعلــى ذلــك ميكــن قيــاس وصــف البويضــة امللقحــة 
جلننيخارج الرحم لغرض زرعها يف    . )3(الرحم الحقا 

ي حـــال مـــن األحـــوال، أن  وال يعـــين إســـباغ صـــفة اجلنـــني علـــى البويضـــة املخصـــبة خـــارج الـــرحم 
بــت شــرعا أن حرمــة  يكــون هلــا نفــس القــدر مــن احلمايــة واحلقــوق املقــررة للجنــني داخــل الــرحم، فكمــا هــو 

ن احلماية اجلنائية اجلنني متفاوتة تبعا ألطوار منوه، فكلما زاد منوه عظمت حرمته،  لذلك فإنه ميكن القول 
لرحم ستكون أكرب قدراً من املقررة له خارجه، خاصة إذا ما علمنا أن املعطيات العلمية تؤكد أن احتمالية 
عدم علوق البويضة امللقحة خارج الرحم عند زرعهـا فيـه أعلـى مـن احتماليـة سـقوط امللقحـة داخلـه، إضـافة 

  . )4( الرحم أصال لسبب أو آلخرالحتمالية عدم زرعها يف
وبعــد اســتعراض الــرائيني الســابقني يتضــح ســالمة االجتــاه القائــل بوصــف البويضــة امللقحــة خــارج 
لتقاء ماء الرجل وماء املرأة  ا جنيناً، وذلك لقوة حججه وأسانيده، وألن اجلنني منذ حلظة تكونه  الرحم 

قـب عليـه أطـوار تكسـبه خصـائص وصـفات جديـدة، وتعتـرب حلظـة إىل يوم والدتـه، ميـر مبراحـل خمتلفـة، وتتعا
لبويضـــة  هـــي املرحلـــة األوىل خللـــق اجلنـــني  -ســـواء متـــت داخــل الـــرحم أم خارجـــه  -التحــام احليـــوان املنـــوي 

وتكونــه، فمــا مــربر اســتبعاد هــذه املرحلــة مــن حيــاة اجلنــني إذا متــت خــارج الــرحم لســبب أو آلخــر وهــي يف 
الـذي يـرفض  –األوىل خللق اجلنني؟ كما أن التسليم مبا ذهـب إليـه أنصـار االجتـاه األول احلقيقة تعد البداية 

ـا جنـٌني   يقـود إىل نتيجـة شـاذة وغـري مقبولـة وخصوصـاً يف -أن توصف البويضة امللقحة خـارج اجلسـم 
ستخراجه وه لشكل الطبيعي مث يقوم األطباء  و يف املراحـل األوىل احلالة اليت يتكون فيها اجلنني يف الرحم 

، إذ )5(ليعاد زرعه يف الرحم نفسه أو يف غريه يف وقت الحق -فيما يعرف بعملية غسل الرحم  –من حياته 

                                           
 .36) سورة يوسف اآلية: 1(

  .204ص – 916كتاب اجلنائز ، حديث   –) صحيح مسلم 2(
  . 473ص –مرجع سبق ذكره  –) د. سفيان بن عمر بورقعة 3(
   .533ص -مرجع سبق توثيقه  –خلق اإلنسان بني الطب والقرآن  –) د. دمحم علي البار 4(

  وما بعدها.  143ص –مرجع سبق ذكره  –د. دمحم املرسي زهرة  )5(
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لشـكل  هل يسـوغ أن يفقـد اجلنـني صـفته كجنـني بعـد أن ثبتـت لـه هـذه الصـفة بتكونـه وولوجـه رحـم أمـه و
نــه جنــٌني إذا مــا أعيــد للــرحم مــرة  الطبيعــي، وذلــك فقــط بســبب نقلــه املؤقــت مــن الــرحم، مث نعــود فنصــفه 

ن لفظ اجلنني يف اللغة ال يطلق إال على  أخرى؟!، يبدوا أنه ليس هناك من مربر هلذا التخبط إال التحجج 
ن إطالق الشيء مبا يؤول إليه أمر معروف  ما هو مستقر يف الرحم، وقد تبني أن هذه احلجة مردود عليها 

   .)1(عند أهل اللغة
اء أطلــق لفــظ اجلنــني علــى البويضــة املخصــبة خــارج الــرحم، أم أطلــق عليهــا لفــظ آخــر، فإنــه وســو 

ر وأحكـام،  وكما يقول الفقهاء ال مشاحة يف األلفاظ واألمساء، فالعربة عندهم مبـا يرتتـب علـى ذلـك مـن آ
جلنــني وإن اختلفــت تلــك األلفــاظ واألمســاء، واحلقيقــة أنــه قــد جــرت تســمية البويضــة امللقحــة خــارج ا لــرحم 

لبحث والدراسة، بل أن بعض املراجع والبحوث قد ُعنِونت  عند أغلب الفقهاء الذين تناولوا هذا املوضوع 
ــا أجنــة ، وكـذلك ورد ذلــك الوصــف صــراحة يف نصــوص الكثــري مــن )2(بعنـاوين توصــف البويضــة امللقحــة 

أورده املشــرّع الليـيب يف قـانون املســؤولية  ، ومــن بينهـا مـا)3(التشـريعات الـيت نظمـت مســألة اإلجنـاب الصـناعي
الطبيــة، الــذي نــص صــراحة علــى إســباغ صــفة اجلنــني علــى البويضــة املخصــبة خــارج الــرحم، وذلــك يف املــادة 

لـرحم) من القانون املذكور واليت نصـت علـى أنـه: (( ال جيـوز تلقـيح املـرأة صـناعيا أو 17( إال  زرع اجلنـني 

                                           
 رسالة. من ال 49) راجع ص1(

ســبق توثيقـه، وكــذك كتــاب الــدكتور  –) انظـر كتــاب الــدكتور عطـا عبــد العــاطي السـنباطي بعنــوان: بنــوك النطـف واألجنــة 2(
ت ملقتضـيات التطـور العلمـي يف الـتخّلص مـن األجنـة  دمحم عبد هللا الشلتاوي بعنـوان: دينامكيـة اسـتجابة قـانون العقـو

سبق توثيقه، وأنظر كذلك للبحث املقدم من الدكتور دمحم علي البار بعنـوان: إجـراء التجـارب علـى األجنـة  –الفائضة 
هضــــة واألجنــــة املســــتنبتة واســــتخدام األجنــــة يف زرع األعضــــاء، املنشــــور يف جملــــة جممــــع الفقــــ العــــدد  –ه اإلســــالمي ا

هضـة والفائضـة يف  -السادس  سـالمة بعنـوان االسـتفادة مـن األجنـة ا اجلزء الثالث، وحبث للدكتور عبـد هللا حسـني 
اجلـــزء الثالـــث. وكـــذلك حبـــث  -العـــدد الســـادس  -جملـــة جممـــع الفقـــه اإلســـالمي  –زراعـــة األعضـــاء وإجـــراء التجـــارب 

مــدة منشــور يف جملـة العــريب الكويتيــة العـدد للـدكتور عــامر هشـام جعفــر بعنــوان األجنـ م، وحبــث 1985مــايو  318ة ا
أخر للباحث هاشم مجيل عبد هللا بعنوان زراعة األجنة يف ضوء الشريعة اإلسالمية منشور يف  جملـة الرسـالة اإلسـالمية 

  هـ.1410لسنة -232، 231,230األعداد –الصادرة عن وزارة األوقاف والشؤون الدينية يف اجلمهورية العراقية 
لســنة  93) أطلـق املشــرّع التونسـي علــى البويضــة املخصـبة خــارج الــرحم وصـف جنــني يف العديـد مــن فصــول القـانون عــدد 3(

لطب اإلجنايب،  انظر الرائد الرمسي للجمهورية التونسية 2001 ، وسار 63عدد  –م2001أوت لسنة  7 –م املتعلق 
حرتام اجلسم البشري والصـادر عـام على ذات النهج كل من املشرّع الفرنس م الـذي نـص 1994ي يف القانون اخلاص 

ت جنائيـة توقـع علـى مـن يقـوم خبلـق أجنـة بشـرية يف أنبـوب لغايـة صـناعية أو جتاريـة املـادة (  )،  17-511على عقـو
  م.  1990واملشرّع الربيطاين يف قانون اإلخصاب وعلم األجنة البشرية عام 
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ـا زرع البويضـة عند الضرورة ، ...... )) وم لـنص، يقصـد  لرحم الـواردة  ن الواضح أن عبارة زرع اجلنني 
املخصــبة خــارج الــرحم يف الــرحم، وال اجتهــاد مــع صــراحة الــنص، إال أننــا نالحــظ وجــود تضــارب بــني هــذا 

، فنجد املشرّع يصف البويضة امللقحـة خـارج الـرحم )1(النص والنصوص األخرى اليت تعاجل جرمية اإلجهاض
ــا جنينــاً، يف حــني أن نصوصــه الــيت تقــرر محايــة األجنــة مــن اإلجهــاض ال تســتوعب محايــة اجلنــني خــارج 
الــرحم الشـــرتاطه ضـــرورة وجـــود املـــرأة احلامـــل، األمـــر الــذي مـــؤداه أن االعتـــداء علـــى اجلنـــني خـــارج الـــرحم ال 

ت، حيث أنه ال جرمية يشّكل جرمية إجهاض، وال يشكل أية جرمية أخرى وفقا ملبدأ شرعية اجلرائم وال عقو
  .)2(وال عقوبة إال بنص

  اخلامتة
ــا متثــل طــوراً مــن أطــوار خلــق اجلنــني،  لنظــر إىل كو ختلــص الدراســة إىل أن األجنــة خــارج الــرحم 
فهي وإن مل يثبت هلا حقوق اجلنني الكاملة ،فإن هلا قدر من تلك احلقوق واحلرمة والقدسـية املقـررة للجنـني 

ة، بل إن املشرع اللييب وكمـا أسـلفنا قـد كـان موقفـه مـن هـذه املسـألة صـريح ، فقـد أسـبغ البشري بصفة عام
علــى البويضــة امللقحــة خــارج الــرحم صــفة اجلنــني ،األمــر الــذي يعــين عــدم جــواز معاملتهــا كشــيء أو كمنــتج 

ديــد مــن جتــاري، ممــا يوجــب تــدخل القــانون اجلنــائي حلمايتهــا مــن العبــث واالمتهــان ومنــع اســتغالهلا يف الع
ا تسـتعمل يف التجـارب الطبيـة، وكـذلك  املمارسات اليت تتعارض مع كرامة اإلنسان، خاصة إذا ما علمنا أ

  على الصعيد التجاري يف العديد من الصناعات الدوائية ، ومستحضرات التجميل.
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 - القــاهرة جامعــة - دكتــوراه رســالة – للطبيــب واجلنائيــة املدنيــة املســؤولية – علــي أنــور يســر إيهــاب .14

  . م1994 – اآليل احلاسب على مطبوعة

 والتشريع القضاء جملة – الصناعي التلقيح لتقنيات القانونية اجلوانب – معتوق مسري،  كريد بلقاسم .15

  . م1992جانفي – األول العدد – والثالثون الرابعة السنة – التونسية جلمهورية العدل وزارة –

ت قـانون يف اخلـاص القـانون نظـم – ثـروت جـالل .16  اجلــزء - اإلسـكندرية – املعـارف منشـأة – العقـو

  .م2000 - ط ب – الثاين

 ضـوء يف اإلجنـاب لنـدوة مقـدم حبـث، اإلسـالمية الشـريعة يف احليـاة يف اجلنـني حـق – الشـاذيل حسن .17

  .م1991 – اإلسالمي الطب منظمة مطبوعات سلسلة -م1983 – اإلسالم

لـــة - اجلنـــائي املشـــرّع نظـــر يف اإلجهـــاض – املرصـــفاوي صـــادق حســـن .18  العـــدد – القوميـــة اجلنائيـــة ا

  .1958 نوفمرب - الثالث

  .م1995 – ط ب – العربية النهضة دار – اجلنائي املشرّع نظر يف اإلجهاض - ربيع دمحم حسن .19
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 دار – اإلسالمية والشريعة الوضعي القانون بني الصناعي لإلجناب القانوين النظام – هيكل حسيين .20

  . 2007 – ط ب – القانونية الكتب

لد – البحرينية احلقوق جملة – للجنني القانونية احلماية – حسن أمحد مجال خالد .21  اجلـزء – الرابـع ا

  .8 عدد - م2007 يوليو - الثاين العدد - األول

يــد عبــد احللــيم عبــد رضــا .22  احلقــوق كليــة – دكتــوراه رســالة -الصــناعي لإلجنــاب القــانوين النظــام –ا

 .م1996 – اآليل احلاسب على مطبوعة – مشس عني جامعة

  .م1985 – 8 ط – ن ب – واألموال األشخاص االعتداء جرائم –  عبيد رؤوف .23

 ابـن هللا عبـد الـدين موفـق دمحم لإلمـام حنبـل بـن أمحد اإلمام فقه يف الكايف - حتقيق – الشاوش زهري .24

  . م1982 هـ1402 – 2ط – بريوت – اإلسالمي املكتب دار – حتقيق – املقدسي قدامه

 ب – ط ب – اإلســالمي الكتــاب دار – الــدقائق كنــز شــرح الرائــق البحــر -  احلنفــي جنــيم بــن الــدين زيــن .25
 .  ت

 والشــرعية الطبيــة الناحيــة مــن البشــري واالستنســاخ لألجنــة الفقهيــة املوســوعة – موفعــة منصــور بــن ســعيد .26

 .م2005 – ط ب – اإلسكندرية -  والتوزيع ولنشر للطبع اإلميان دار – األول اجلزء – والقانونية

 اشــبيليا كنــوز دار – إثباتــه يف العلميــة املســتجدات ثــري ومــدى النســب – بورقعــة عمــر بــن ســفيان .27

  . م2007 – 1ط - السعودية

 رســـالة – والتكـــاثر الوراثـــة عوامـــل يف للتـــدخل والقانونيـــة الشـــرعية األحكـــام – مهـــران حممـــود الســـيد .28

  . م2002 – 1ط – ن ب – دكتوراه

 الكتـب إحيـاء دار - الكبـري الشـرح علـى الدسوقي حاشية - الدسوقي عرفة دمحم الشيخ الدين مشس .29

 . ت ب – ط ب – العربية

 .  هـ1292 – ط ب – ن ب – 8 ج – املنهاج شرح إىل احملتاج اية -  الرملي الدين شهاب الدين مشس .30

   . م1986 هـ 1406 – ط ب – بريوت املعرفة دار – املبسوط - السرخسي الذين مشس .31

 النهضـة دار – الطبيعيـة والقـوانني اإلسـالمية الشـريعة بـني الصـناعي التلقـيح – الصاحلي زكر شوقي .32

  . م2001 - ط ب – القاهرة – العربية

مدة األجنة بعنوان جعفر هشام عامر .33   ، م1985 مايو 318 العدد الكويتية العريب جملة يف منشور ا

 املؤسســــة جمــــد – اإلســــالمي الفقــــه يف حلمــــل املتصــــلة األحكــــام –– حســــني ســــامل أمحــــد عائشــــة .34

  .2008 – 1 ط – والتوزيع والنشر للدراسات

 . م1996 – 1 ط – بدمشق القلم دار - اإلسالم يف الطبية احلقائق – الكيالين الرزاق عبد .35
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 دار – الوضـــعي والقـــانون اإلســـالمية الشـــريعة يف للجنـــني اجلنائيـــة احلمايـــة – حمســـن دمحم العزيـــز عبـــد .36

  .ت ب - ط ب – والتوزيع للنشر لقاهرة البشري

ايتهــا بــدايتها الــرحم داخــل اإلنســانية احليــاة – ســالمه هللا عبــد .37  احليــاة مــؤمتر أعمــال جمموعــة – و

ايتها بدايتها اإلنسانية   . م1985 – الكويت – و

هضـة األجنـة مـن االسـتفادة بعنوان سالمة حسني هللا عبد .38  وإجـراء األعضـاء زراعـة يف والفائضـة ا

 . الثالث اجلزء - السادس العدد - اإلسالمي الفقه جممع جملة – التجارب

ت قانون يف اخلاص القسم – بكر املهيمن عبد .39   .1977 – 7ط – القاهرة – العربية النهضة دار -  العقو

 والقــانون اإلســالمي الفقــه يف مقارنــة دراســة واألجنــة النطــف بنــوك – الســنباطي العــاطي عبــد عطــا .40

  .م2001 - 1 ط – القاهرة – العربية النهضة دار - دكتوراه رسالة – الوضعي

 علـــــى االعتـــــداء جـــــرائم األول القســـــم – الليـــــيب اخلـــــاص اجلنـــــائي القـــــانون – – الباشـــــا يـــــونس فـــــائزة .41

  . م2003 – 1 ط – القاهرة العربية النهضة دار – األشخاص

دي الفـــريوز يعقـــوب بـــن دمحم الـــدين جمـــد – احملـــيط القـــاموس .42  – بـــريوت – العلميـــة الكتـــب دار – آ

  .م2004- 1ط – لبنان

 العـريب الفكـر دار – السـماء وتشـريع العلمـاء جتريـب بـني واإلجنـاب االستنسـاخ – غنـيم السيد كارم .43

  . م1998 – 1ط – القاهرة –

 – بـريوت صـادر دار – اإلفريقـي منظـور بـن مكـرم بـن دمحم الـدين مجـال الفضل أليب – العرب لسان .44

  . ت ب

 – 1ط – والتوزيـع للنشـر الثقافـة دار – الطـيب اخلطـأ عن الناشئة اجلزائية املسؤولية – اليف دمحم ماجد .45

   .األردن عمان – دكتوراه رسالة – م2009

لد – ت ب – ط ب – بريوت صادر دار –الكربى املدونة - أنس بن مالك .46   . السادس ا

  . م1990 – الكويت – احملامي جملة – للجنني القانونية الطبيعة – زهرة املرسي دمحم .47

  .ت ب – ط ب - بريوت الفكر دار – األم – الشافعي إدريس بن دمحم .48

 - 1ط – العربيـة النهضة دار – اإلسالمي الفقه يف به املتعلقة واألحكام اجلنني – مدكور سالم دمحم .49

 . م1969

 املنـــار دار – والقـــانون الشـــريعة بـــني املســـتكن للحمـــل اجلنائيـــة احلمايـــة – إمساعيـــل الشـــايف عبـــد دمحم .50

  .م1992 – 1 ط – القاهرة

 الطـب يف املسـتحدثة األسـاليب اسـتخدام عـن لألطبـاء اجلنائيـة املسؤولية – اخلويل الوهاب عبد دمحم .51

  .ت ب – 1 ط – ن ب – واجلراحة
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  .36ص -  م1973 – ط ب – جدة السعودية الدار – الصناعي التلقيح أخالقيات – البار علي دمحم .52

هضـــــة األجنـــــة علـــــى التجـــــارب - البـــــار علـــــي دمحم .53  زرع يف األجنـــــة واســـــتخدام املســـــتنبتة واألجنـــــة ا

 . السادس العدد – اإلسالمي الفقه جممع جملة يف املنشور، األعضاء

  .م1986 – 6 ط – السعودية الدر ط – والقرآن الطب بني اإلنسان خلق –البار علي دمحم .54

  . ت ب - ط ب – سينا ابن مكتبة – اإلنسان خلق يف القرآن إعجاز - العزيز عبد كمال دمحم .55

ت قانون – عوض الدين حمي دمحم .56   .م1979 – ط ب – القاهرة جامعة مطبعة – السوداين العقو

ــــني نعـــــيم دمحم .57 ــــة أحبــــــاث – سـ ــــة قضـــــا يف فقهيـ  – 2ط – األردن - النفــــــائس دار – معاصـــــرة طبيــ

  .م1999

 والدراســة الشــريعة جملــة – األعضــاء زراعــة يف بــه االنتفــاع وحكــم اجلنــني حقيقــة – ســني نعــيم دمحم .58

  م1990 – عشر السابع العدد - السابعة السنة - الكويت – اإلسالمية

بيـــب أطفـــال – شـــاهني ســـعيد حممـــود .59 حـــة احلضـــر بـــني األ  – 1 ط – اجلـــامعي الفكـــر دار – واإل

  .م2010

 اجلرميــــة مكافحــــة ودراســـات حبــــوث مركـــز نظمهــــا الــــيت العلميـــة النــــدوة مناقشـــات – كبــــيش حممـــود .60

رمني ومعاملة    . القاهرة - م1993 نوفمرب – اجلنائي والقانون احلديثة الطبية األساليب بشأن ا

ت قـــــانون شـــــرح – مصـــــطفى حممـــــود حممـــــود .61  – 8 ط – القـــــاهرة جامعـــــة – اخلـــــاص القســـــم العقـــــو

 .م1984

ت قـــانون شـــرح – حســـين جنيـــب حممـــود .62  – ط ب – العربيـــة النهضـــة دار – -اخلـــاص القســـم العقـــو

  .م1988

 - بـريوت – والنشـر للطباعـة النهـى أوىل دار – احلوامـل إجهـاض جرميـة – لبنه الفتاح عبد مصطفى .63

  .م1989 – 1ط

 دار – الوضــعي والقــانون اإلســالمي الفقــه بــني للجنــني واجلنائيــة املدنيــة احلمايــة – اقــزيط دمحم مفتــاح .64

  . م2006 – ط ب – القانونية الكتب

 احلديثـة الطبيـة االجتاهـات ظل يف البشري للجسم اجلنائية احلماية – العزة فتحي أمحد صالح مهند .65

  .م2002 – ط ب – مصر – اإلسكندرية -للنشر اجلديدة اجلامعة دار –

لــس املعرفــة عـامل سلســلة - واألخــالق الوراثيــة اهلندسـة – البقصــمي ســلمان حســن هـدة .66  الــوطين ا

  . 1993 يونيو – الكويت – واآلداب والفنون للثقافة
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 الرســــالة جملــــة يف منشــــور اإلســــالمية الشــــريعة ضــــوء يف األجنــــة زراعــــة بعنــــوان هللا عبــــد مجيــــل هاشــــم .67

ـــــالمية ـــــادرة اإلســ ــــــن الصــ ــــــاف وزارة عـ ـــؤون األوقـ ــــة والشــــ ــــة يف الدينيـــ ــــة اجلمهوريـــ ـــــداد – العراقيـــ  األعــ
  .هـ 1410 لسنة -231,230,232

1- Kim Schaefer, in – vitro fertilization, frozen Embryos, and the Right to 
privacy Are Mandatory Donation laws constitutional. Pacific law 
journal - 1990 – Vol 22 – N. l.  
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CEDIN 
 

  
  ملخص عريب

لألعضاء اخلمسة الدائمني يف  1945حق الفيتو الذي منحه ميثاق األمم املتحدة منذ عام 
حباط  ت املتحدة، روسيا، الصني، بريطانيا العظمى وفرنسا)، مسح هلذه الدول  جملس األمن (الوال
أي قرار ضد مصاحلها، حىت بشكل غري مباشر. ومن مث فإن هذا احلق تسبب يف شلل منظمة دولية 

كنها عاجزة عن التصرف يف وقت تزداد من املفرتض أن تعزز السالم وحقوق اإلنسان يف العامل، ول
  .احلاجة فيه إىل التدخل الفعال

عتبار هذا احلق  حية أخرى، يبدو أن حق النقض مازال يقاوم مجيع تيارات التغيري. و ومن 
حممي من قبل ميثاق األمم املتحدة، فال ميكن املس به إال إذا وافق ثلثا أعضاء اجلمعية العامة، السيما 

إلمجاع على التخلي عنه. بعبارة أخرى، من غري املرجح أن تقوم القوى  أعضاء جملس األمن اخلمسة 
لتخلي عن امتياز حازت عليه يف غفلة من الزمن. لقد كان تكوين جملس األمن وسلطاته  اخلمس 
ووظائفه موضوع انتقادات طويلة ، مبا يف ذلك االمتيازات الضخمة لألعضاء اخلمسة الدائمني. وقد 

لس على حنو أفضل احلقائق االقتصادية والسياسية والعسكرية  مت دة عددهم حبيث يعكس ا اقرتح ز
كيد حقوقهم يف عام  ن واهلند ، مل يتمكنوا من  ال لبلدان مثل أملانيا واليا لعامل اليوم وإفساح ا

املشكالت اليت . ولكن هذا من شأنه أن خيلق توترات جديدة دون إجراء أي تغيري كبري يف 1945
يطرحها األداء احلايل للمجلس. وقبل كل شيء ، لن يؤدي ذلك إال إىل تضخيم االنتهاكات املتعلقة 

 .ستخدام حق النقض

إذن ما الذي ينبغي عمله؟ يبدو أن اجلواب ال حمالة هو إلغاء حق النقض أو إصالحه بطريقة 
  واستعماله وجهود إصالحه.ما. سنتناول يف هذه الدراسة حق الفيتو من حيث تعريفه 
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Abstract 
 

The right of veto that the UN Charter has granted since 
1945 to the five permanent members of the Security Council 
(United States, Russia, China, Great Britain and France) allows 
them to block any resolution that thwarts its interests, even 
very indirect. It thus guarantees the paralysis of an 
organization which is supposed to promote peace and human 
rights but which is powerless to act where the action is most 
needed.  

The right of veto, on the other hand, seems to have to 
resist all contestations. Securely locked by the United Nations 
Charter, it could only be called into question if two-thirds of 
the members of the General Assembly agreed, especially if the 
five members of the Security Council unanimously agreed to 
give up privilege. The composition, powers and functioning of 
the Security Council have long been the subject of criticism, 
including the exorbitant privileges of the five permanent 
members. It was suggested to increase their number so that the 
Council better reflects the economic, political and military 
realities of today's world and make room for countries such as 
Germany, Japan or India, which were unable to assert their 
rights in 1945. But this would create new tensions without 
making any significant change to the problems posed by the 
current functioning of the Council. Above all, it would only 
amplify abuses related to the use of the veto. 
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  إمكانية اصالح حـق الـفـيـتـو
  :مقدمة

غالبا ما يتم تداول مصطلح (حق النقض أو الفيتو) عند انعقاد جلسات جملس األمن الدويل 
ومن هو صاحب احلق يف استعماله؟ وما هو  فما معىن هذا املصطلح؟الختاذ قرار ما يف مسألة معينة. 

دة ملحوظة د عدد أعضاء األمم املتحدة ز   ؟)1(مستقبله يف ظل التطورات الدولية وازد
ت املتحدة  احلقيقة أن من أهم الوسائل اليت ابتدعتها الدول املنتصرة يف احلرب العاملية الثانية (الوال

سيس األمم املتحدة وجملسها التنفيذي  األمريكية، االحتاد السوفيييت السابق، بريطانيا، فرنسا، الصني)، 
لقرار الدويل ومن  (جملس األمن) ووضع آليات يف إطار هذه املنظمة لفرض هيمنتها على الدول والتفرد 

عاملية الثانية هذه اآلليات ما يسمى حق الفيتو، وهو امتياز أعطته لنفسها الدول املنتصرة يف احلرب ال
  وأسلوب هيمنة متارسه ضد بقية العامل.

ا، جلوء الدول دائمة العضوية إىل  ئق جملس األمن لوجد أن من احلقائق املسلم  وإذا تصفحنا و
ا حىت لو   استخدام حق الفيتو لرفض مشاريع قرارات تتعارض مع مصاحلها أو مصاحل الدول املرتبطة 

  كانت هي املعتدية.
ت املتحدة من القضية  وكثريا ما مت استعمال حق الفيتو ضد مصاحل األمة العربية، كموقف الوال

ت املتحدة األمريكية  ن الوال ئق جملس األمن تشهد  الفلسطينية، وموقف روسيا من القضية السورية. فو
  قد استخدمت حق الفيتو عشرات املرات إلجهاض أي قرار يدين االحتالل اإلسرائيلي.

لوقوف ضد أي قرار يدين النظام السوري يف حربه ضد شعبه، حيث وب دورها قامت روسيا 
  استعملت حق الفيتو أكثر من عشر مرات منذ بداية األزمة السورية.

سيس األمم املتحدة مباشرة بدأت بعض الدول واملنظمات الدولية بتقدمي اقرتاحات لتعديل  وبعيد 
ذا االمتياز حق الفيتو أو إلغائه وإصالح جمل س األمن بشكل عام، إال أن متسك الدول دائمة العضوية 

  حال دون جناح هذه احملاوالت.
ذا البحث، الذي اعتمد فيه  ومن اجل أن نفهم أكثر ما يسمى حبق الفيتو ومستقبله قمنا 

ثري حق الفيتو يف هذه القرارات  املنهج التحليلي للمعلومات التارخيية ولقرارات جملس األمن ودراسة 
رها.   وآ

                                           
سســـت األمـــم املتحـــدة عـــام ع )1( ـــة، أمـــا اآلن فيبلـــغ عـــدد 50عضـــاء املؤسســـني آنـــذاك (كـــان عـــدد األ  1945نـــدما  ) دول

 ) دولة عضو.193األعضاء (
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وعلى الرغم من أن حق الفيتو أصبح قاعدة قانونية وجزء ال يتجزأ من القانون الدويل، إال أن الدراسات 
ملنظمات الدولية  لتايل ال جنده إال يف بعض املؤلفات العامة اليت تتعلق  لتفصيل تبدو قليلة و العربية اليت تناولته 

ال جمموعة من الكتّاب العرب مثل األستاذ دمحم السعيد أو حىت القانون الدويل بش كل عام. ونذكر يف هذا ا
  الدقاق واألستاذة عائشة راتب والدكتور عبد الكرمي علوان ودمحم طلعت الغنيمي وغريهم.

عتباره  وقد قمنا بتقسيم هذه الدراسة إىل ثالثة مباحث: األول يتناول التعريف مبجلس األمن 
عي الستعمال حق الفيتو، والثاين يتعلق مبفهوم حق الفيتو، أما الثالث فكرسناه إلصالح حق املكان الطبي

  الفيتو، وذلك وفق املخطط التايل:
  املبحث األول: ماهية جملس األمن

  التعريف مبجلس األمن واختصاصاته  -أوال 
  آلية التصويت يف جملس األمن -نيا 

  املبحث الثاين: مفهوم حق الفيتو
  تعريف حق الفيتو  - أوال

 أساليب استعمال حق الفيتو -نيا 

  املبحث الثالث: إصالح حق الفيتو
  أسباب إصالح حق الفيتو  -أوال 
  جهود إصالح حق الفيتو -نيا 

  املبحث األول
  ماهية جملس األمن

نرى أنه من الضروري التعريف مبجلس األمن واختصاصاته وطريقة التصويت فيه قبل اخلوض يف 
مفهوم حق الفيتو من حيث تعريفه وأساليب استعماله، وذلك ألن جملس األمن يعد املكان الطبيعي 

  ملمارسة هذا احلق يف القانون الدويل.
  التعريف مبجلس األمن واختصاصاته: –أوال 

  تعريف جملس األمن وتكوينه: - 1
ذه الصفة يعترب هو املسؤول األول  جملس األمن هو اجلهاز التنفيذي األهم يف األمم املتحدة، و

، وهو صاحب السلطة الفصل الذي ينوب عن كل الدول األعضاء يف )1(عن حفظ السلم واألمن الدوليني

                                           
 .304علوان، املنظمات الدولية، ص.  )1(
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لس صالحيات واسعة نص  األمم املتحدة فيما يتعلق مبسائل حفظ السالم واألمن الدوليني. وميلك ا
ا يف املسائل  عليها ميثاق األمم املتحدة، وله وحده سلطة تقرير ما يراه مناسبا إلعادة األمور إىل نصا

  .)1(اهلامة
) من ميثاق األمم املتحدة تنص على أنه: رغبة يف أن يكون العمل 24فالفقرة األوىل من املادة (

لتبعات الرئيسية يف  الذي تقوم به "األمم املتحدة" سريعًا فعاًال، يعهد أعضاء تلك اهليئة إىل جملس األمن 
ئبًا عنهم يف قيامه بواجباته اليت أمر حفظ  لس يعمل  السلم واألمن الدويل ويوافقون على أن هذا ا

  تفرضها عليه هذه التبعات).
أما الفقرة الثانية من نفس املادة فتنص على أنه: (يعمل جملس األمن، يف أداء هذه الواجبات وفقاً 

ذه الواجبات ملقاصد "األمم املتحدة" ومبادئها والسلطات اخلاصة امل لس األمن لتمكينه من القيام  خّولة 
  مبينة يف الفصول السادس والسابع والثامن والثاين عشر).

لس، فتنص املادة ( لنسبة لتكوين ا يتألف  -1) من ميثاق األمم املتحدة على أنه: (23أما 
ت  جملس األمن من مخسة عشر عضواً من األمم املتحدة، وتكون مجهورية الصني، وفرنسا، واحتاد اجلمهور

ت املتحدة األمريكية  االشرتاكية السوفيتية، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والوال
أعضاء دائمني فيه. وتنتخب اجلمعية العامة عشرة أعضاء آخرين من األمم املتحدة ليكونوا أعضاء غري 

لس. ويراعى يف ذلك بو  جه خاص وقبل كل شيء مسامهة أعضاء األمم املتحدة يف حفظ دائمني يف ا
ينتخب  -2السلم واألمن الدويل ويف مقاصد اهليئة األخرى، كما يراعى أيضًا التوزيع اجلغرايف العادل. 

دة  أعضاء جملس األمن غري الدائمني ملدة سنتني، على أنه يف أول انتخاب لألعضاء غري الدائمني بعد ز
س األمن من أحد عشر عضوًا إىل مخسة عشر عضواً، خيتار اثنان من األعضاء األربعة عدد أعضاء جمل

  .)2(اإلضافيني ملدة سنة واحدة والعضو الذي انتهت مدته ال جيوز إعادة انتخابه على الفور)

                                           
 .386عبد السالم، املنظمات الدولية، ص.  )1(

ـــة بقـــرار اجلمعيـــة العامـــة رقـــم  )2( وأصـــبح هـــذا  1963كـــانون الثـــاين ديســـمرب لعـــام   17يف  197مت تعـــديل هـــذه املـــادة املعدل
 - 1. وقد كانت قبل التعديل على الشـكل التـايل: (1965آب أغسطس سنة  31التعديل ساري املفعول ابتداء من 

ت  يتـــألف جملـــس األمـــن مـــن احـــد عشـــر عضـــوا مـــن األمـــم املتحـــدة وتكـــون مجهوريـــة الصـــني وفرنســـا واحتـــاد اجلمهـــور
ت املتحـدة األمريكيـة أعضـاء دائمـني فيـه السوفيتية االشرتاكية واململكة املتحدة لربيطانيا العظمـ ى ومشـال ايرلنـدا والـوال

لس ويراعى يف ذلـك  .وتنتخب اجلمعية العامة ستة أعضاء آخرين من األمم املتحدة ليكونوا أعضاء غري دائمني يف ا
 ئة األخرى،بوجه خاص وقبل كل شيء مسامهة أعضاء األمم املتحدة .يف حفظ السلم واألمن الدويل ويف مقاصد اهلي

ينتخـب أعضـاء جملـس األمـن غـري الـدائمني ملـدة سـنتني ،علـى أن خيتـار - 2كما يراعى أيضا التوزيع اجلغرايف العـادل. 
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وفقا هلذه املادة، فإن جملس األمن يتكون من نوعني من األعضاء، أعضاء دائمني وأعضاء غري 
  دائمني:

ألعضاء الدائمون: يضم جملس األمن يف عضويتِه مخس دول تتمتع بعضوية دائمة وهي: الصني ا -
ت السوفيتية (روسيا حاليا ت املتحدة األمريكية، وهذه )1(وفرنسا واحتاد اجلمهور ) واململكة املتحدة والوال

لتايل تتمتع مبا يعرف حبق ال   .)2(فيتوالدول اخلمس هي أعضاء دائمة يف جملس األمن، و
غلبية  - م  نتخا األعضاء غري الدائمني: وعددهم عشرة، تقوم اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

الثلثني وذلك ملدة سنتني وال جيوز إعادة انتخاب من انتهت واليته بصورة متتالية، مرتني متتاليتني، وأن 
الدوليني ويف حتقيق أهداف األمم  يراعى يف هذا االنتخاب مدى مسامهة األعضاء يف حفظ السلم واألمن

كذلك جيب أن يراعى يف هذا االنتخاب التوزيع اجلغرايف العادل (مخسة مقاعد لدول   .املتحدة األخرى
  .)3(ورو الغربية ومقعد لدول أورو الشرقية)ألأسيا وأفريقيا، مقعدان لدول أمريكا الالتينية، مقعدان 

  اختصاصات جملس األمن: - 2
لس إىل قسمني:استناداً    إىل ميثاق األمم املتحدة، نستطيع أن نقسم اختصاصات ا

لس األمنالقسم األول:   ، وتشمل ما يلي:االختصاصات املنفردة 

ملواقع اإلسرتاتيجية، كما نصت املادة ( -1 ) الفقرة 83مباشرة مجيع وظائف األمم املتحدة املتعلقة 
ملواقع اإلسرتاتيجية. ويدخل يف يباشر جملس األمن مج() من امليثاق 1( يع وظائف األمم املتحدة املتعلقة 

 .)ذلك املوافقة على شروط اتفاقات الوصاية وتغيريها أو تعديلها

حتديد الشروط اليت جيوز مبقتضاها لسائر الدول األخرى أن تتقاضى أمام حمكمة العدل  -2
حيدد جملس (ألساسي حملكمة العدل الدولية، وفيها: ) من النظام ا2) الفقرة (35الدولية، كما نصت املادة (

األمن الشروط اليت جيوز مبوجبها لسائر الدول األخرى أن تتقاضى إىل احملكمة، وذلك مع مراعاة األحكام 

                                                                                         = 
يف أول انتخـــاب لألعضـــاء غـــري الـــدائمني ثالثـــة مـــنهم ملـــدة ســـنة واحـــدة .والعضـــو الـــذي انتهـــت مدتـــه ال جيـــوز إعـــادة 

  انتخابه على الفور). 
 LUCK, UN Security Council, Practice and promise, London, p.19-20. 

يــاره عــام  (1) ت 1992احتلــت روســيا مقعــد االحتــاد الســوفيييت يف جملــس األمــن بعــد ا ، وذلــك ضــمن صــفقة مــع مجهــور
 االحتاد السوفييت السابقة.

 .103سامي عبد احلميد، قانون املنظمات الدولية، ص.  (2)

 .464املنظمات الدولية، ص.  أبو الوفا، الوسيط يف قانون (3)
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ملساواة  ا، على أنه ال جيوز حبال وضع تلك الشروط بكيفية ختل  اخلاصة الواردة يف املعاهدات املعمول 
 .)مام احملكمةبني املتقاضني أ

) من ميثاق األمم املتحدة على 26صياغة خطط لوضع نظام لتنظيم التسلح؛ إذ تنص املادة ( -3
)، عن وضع خطط 47يكون جملس األمن مسؤوًال، مبساعدة جلنة أركان احلرب املشار إليها يف املادة ((أنه: 

 .)تعرض على أعضاء األمم املتحدة لوضع منهاج لتنظيم التسليح

) من ميثاق األمم 2) الفقرة (94فيذ أحكام حمكمة العدل الدولية، حيث تنص املادة (تن -4
إذا امتنع أحد املتقاضني يف قضية ما عن القيام مبا يفرضه عليه حكم تصدره احملكمة، ( املتحدة على أنه

توصياته، أو أن يقدم  -إذا رأى ضرورة لذلك  -فللطرف اآلخر أن يلجأ إىل جملس األمن الذي حيق له 
لتدابري اليت جيب اختاذها لتنفيذ هذا احلكم  .)يصدر قرارا 

لس األمن ، وهي االختصاصات اليت يتم ممارستها القسم الثاين: االختصاصات املشرتكة 
 الشرتاك مع اجلمعية العامة لألمم املتحدة، مثل:

ن امليثاق (... وتعني اجلمعية ) م97اختيار األمني العام لألمم املتحدة: حيث تنص املادة ( -1
 …).العامة األمني العام بناًء على توصية من جملس األمن

): 2) الفقرة (4قبول أعضاء جدد يف هيئة األمم املتحدة: وهذا االختصاص ورد يف املادة ( -2
توصية  (قبول أية دولة من هذه الدول يف عضوية األمم املتحدة يتم بقرار من اجلمعية العامة، بناًء على

 جملس األمن).

): 5وقف العضو عن مباشرة حقوق العضوية يف هيئة األمم املتحدة: حيث جاء يف املادة ( -3
(جيوز للجمعية العامة أن توقف أي عضو، اختذ جملس األمن ِقَبله عمًال من أعمال املنع أو القمع، عن 

ها، ويكون ذلك بناًء على توصية جملس  …).األمن مباشرة حقوق العضوية ومزا

) على أنه: (إذا أمعن عضو من أعضاء األمم املتحدة يف 6. الفصل من اهليئة: تنص املادة (-4
 انتهاك مبادئ امليثاق، جاز للجمعية العامة أن تفصله من اهليئة، بناًء على توصية جملس األمن).

كمة العدل ) من النظام األساسي حمل8انتخاب قضاة حمكمة العدل الدولية: تنص املادة ( -5
نتخاب أعضاء احملكمة).   الدولية على أن (يقوم كل من اجلمعية العامة وجملس األمن مستقًال عن اآلخر 

) من النظام األساسي أن (أعضاء احملكمة تنتخبهم اجلمعية العامة 1) الفقرة (4كذلك جاء يف املادة (
 …).وجملس األمن

النظام األساسي حملكمة العدل الدولية: تنص حتديد شروط انضمام الدول غري األعضاء يف  -6
) من امليثاق على أنه (جيوز لدولة ليست من األمم املتحدة أن تنضم إىل النظام 2) الفقرة (93املادة (

 األساسي حملكمة العدل الدولية بشروط حتددها اجلمعية العامة لكل حالة بناًء على توصية جملس األمن).
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  لس األمن:آلية التصويت يف جم -نيا 
يـَُعّد نظام التصويت املتبع يف جملس األمن من اخلصائص املميزة هلذا اجلهاز عن غريه من أجهزة 

لس صوت واحد، إال أن القيمة القانونية للصوت الواحد ختتلف األمم املتحدة، إذ أن لكل  عضو يف ا
لس، فبالنسبة للمسائل اإلجرائية  تصدر قرارات جملس األمن مبوافقة ختالف املسألة املعروضة على ا

لس  لنسبة للمسائل املوضوعية فيجب موافقة تسعة من أعضاء ا تسعة من أعضائه بشكل عام، أما 
  بشرط أن يكون من ضمنهم الدول دائمة العضوية.

أما إذا مل توافق إحدى الدول اخلمس دائمة العضوية فال ميكن إصدار القرار حمل البحث. وهنا 
ن هذه الدولة استعملت حق النقض أو االعرتاض (الفيتو). إذ يكفي يف املسائل املوضوعية اعرتاض  نقول 

حىت ولو وافقت عليه بقية الدول األعضاء  القراردولة واحدة من الدول اخلمس دائمة العضوية ملنع صدور 
لس   .)1(يف ا

ملسائل املوضوع ا ويف احلقيقة مل يتضمن امليثاق حتديدا للمقصود  ية بل انه مل يستعمل الكلمة ذا
ومل يضع معيارا للتفرقة. إال أن التصريح املشرتك الصادر عن الكبار يف مؤمتر سان فرانسيسكو قد ذكر 

) من امليثاق تعد من املسائل اإلجرائية، وهي: 32) إىل (28صراحة أن املسائل اليت ورد ذكرها يف املواد من (
لس يف غري مقر املنظمة، وضع النظام وجوب عقد اجتماعات دورية للمج لس، عقد اجتماعات ا

بعة  الداخلي للمجلس، متثيل أعضاء جملس األمن متثيال دائما يف مقر املنظمة، إنشاء أجهزة فرعية 
لس  للمجلس، اشرتاك عضو من أعضاء األمم املتحدة بدون تصويت يف مناقشة أية مسألة تُعرض على ا

ا مصاحل ثرت  العضو بصفة خاصة، إدراج أو شطب مسألة يف جدول أعماله. وقد جرى العمل يف  إذا 
لس على أن املسائل املوضوعية هي تلك اليت مل يرد ذكرها يف املواد من ( ) من امليثاق. وأن 32) حىت (28ا

لتكييف حتديد ماذا كانت مسألة ما هي مسألة  مسألة التكييف تعد مسألة موضوعية، واملقصود 
  وضوعية أم مسألة إجرائية.م

لدعوة إىل مؤمتر يعاد فيه النظر يف  وجيب مالحظة أن حق الفيتو ال يعمل به، إذا تعلق األمر 
غلبية ثلثي أعضاء اجلمعية العامة، ومبوافقة تسعة  ميثاق األمم املتحدة. ففي هذه احلالة يُْدَعى هلذا املؤمتر 

ملقابل فإن كل تغيري يف ن الدول الدائمة العضوية من بينهم. من أعضاء جملس األمن، وال يشرتط أن تكو 

                                           
ن جملــس األمــن يتخــذ قراراتــه نيابــة عــن مجيــع أعضــاء األمــم املتحــدة البــالغ عــددهم  (1) لتــايل  193نالحــظ هنــا  عضــوا، و

ـا وقفــت ضـد إرادة  دولـة قـد تكـون مؤيـدة هلــذا  192فـإن اعـرتاض إحـدى الـدول دائمـة العضــوية علـى قـرار مـا يعـين أ
 القرار.
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هذا امليثاق أوصى به املؤمتر ال يسري إال إذا صادق عليه ثلثا أعضاء األمم املتحدة ومن بينهم األعضاء 
 .)1(الدائمون يف جملس األمن

لنسبة النتخاب قضاة حمكمة الع دل الدولية؛ إذ كذلك ال متلك الدول دائمة العضوية حق الفيتو 
) من النظام األساسي حملكمة العدل الدولية، على أنه: (عند التصويت مبجلس 2) الفقرة (10تنص املادة (

)، ال حيصل تفريق بني 12األمن النتخاب القضاة، أو لتعيني أعضاء اللجنة املنصوص عليها يف املادة (
لس املذكو   ر).األعضاء الدائمني واألعضاء غري الدائمني 

وكذلك، ال جيب إغفال الفرق بني صالحية الدول الدائمة العضوية، يف التصويت على موقف ما، 
وصالحيتها يف التصويت حني وجود نزاع قائم. ففي حالة املوقف حيق للدول دائمة العضوية التصويت، أو 

لة دائمة العضوية االشرتاُك االعرتاض، حىت لو كانت طرفاً يف هذا املوقف. أما يف حالة النزاع، فال حيق للدو 
ا من حق الفيتو، إذا كانت هذه الدولة طرفاً يف النزاع القائم. لتايل حرما   يف التصويت، و

  املبحث الثاين
  مفهوم حق الفيتو

 تعريف حق الفيتو: -أوال

إلنكليزية ( ً (أ ال أمسح) أو (أ veto"فيتو" أو  أعرتض)، أما ) هي كلمة التينيَّة، معناها لغوّ
نه سلطة ممنوحة للدول ذات العضوية الدائمة يف جملس األمن  اصطالحا فُيعرف حق االعرتاض أو الفيتو 

لس اختاذها لس عن طريق التصويت السليب، من إصدار القرارات اهلامة اليت ينوي ا   .)2(ختوهلا منع ا
ا الثالثة من ميثاق األمم ا27وقد نصت املادة ( ملتحدة على أنه: (تصدر قرارات جملس ) يف فقر

األمن يف املسائل األخرى كافة مبوافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات األعضاء الدائمني 
ميتنع من   52متفقة، بشرط انه يف القرارات املتخذة تطبيقاً ألحكام الفصل السادس والفقرة الثالثة من املادة 

  .)3(تصويت)كان طرفاً يف النزاع عن ال

                                           
جيــوز عقــد مــؤمتر عــام مــن أعضــاء "األمــم املتحــدة" إلعــادة النظــر يف هــذا  -1مــن امليثــاق علــى أنــه: ( 109تــنص املــادة  (1)

غلبيــة ثلثــي أعضــائها ومبوافقــة تســعة مــا مــن أعضــاء جملــس  امليثــاق يف الزمــان واملكــان اللــذين حتــددمها اجلمعيــة العامــة 
كـل تغيـري يف هـذا امليثـاق أوصـى بـه املـؤمتر -2 .واحـد يف املـؤمتراألمن، ويكون لكـل عضـو يف "األمـم املتحـدة" صـوت 

غلبية ثلثي أعضائه يسري إذا صدق عليه ثلثا أعضاء "األمم املتحدة" ومن بينهم األعضاء الدائمون يف جملس األمن 
  وفقا ألوضاعهم الدستورية).

  .39ابن الطاهر، حق الفيتو بني النظرية والتطبيق، ص.  (2)
 .1945الفقرة الثالثة من ميثاق األمم املتحدة لعام  27ادة امل (3)
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ن ميثاق األمم املتحدة مل يشر صراحة إىل حق الفيتو وال يوجد أي نص يف  لتايل يتضح لنا  و
امليثاق يشري إىل كلمة فيتو أو نقض، إال أن هذا احلق يُفهم من خالل كلمة (متفقة) اليت وردت يف املادة 

مجيع األعضاء الدائمني وعدم صدوره ) واليت تنص على أن صدور قرار من جملس األمن مرهون مبوافقة 27(
  مرهون أيضا مبعارضة دولة واحدة.

ملسائل املوضوعية دون املسائل  وكما أسلفنا أعاله فإن حق الفيتو يطبق يف القرارات املتعلقة 
اإلجرائية، فهو حق وامتياز للدول اخلمسة صاحبة العضوية الدائمة يف جملس األمن حبكم الدور الكبري 

لتايل فإن إقراره يف  الذي لعبته سيس منظمة األمم املتحدة. و اء احلرب العاملية الثانية وفضلها يف  يف إ
القانون الدويل املعاصر ما هو يف احلقيقة إال إقرار وجتسيد لنظرية املعاهدات غري املتكافئة، فالدول دائمة 

ب لصاحلها، مقابل دول العضوية دخلت مؤمتر سان فرانسيسكو كأطراف عسكرية قوية حسمت احلر 
لتايل فأن حق االعرتاض هو حق ساقط حبكم  أخرى اقل قوة منها، ومل يكن امليثاق معاهدة متكافئة، و

  .)1(نظرية املعاهدات غري املتكافئة
ونتيجة لذلك ظهر توجه دويل إللغاء حق االعرتاض الذي مت استعماله لتحقيق مصاحل الدول 

يه يف األعمال التحضريية مليثاق األمم املتحدة من أن هذا اإلجراء جيب أن الكربى بعكس ما مت االتفاق عل
خذ بعني االعتبار رغبة أغلبية الدول يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة.   يستعمل حبسن نية و

ستخدام 1945ومنذ إنشاء منظمة األمم املتحدة عام  ، قامت روسيا (االحتاد السوفييت سابقا) 
ألزمة السورية، لتعطيل 12) مرة، منها (120ر من (أكثحق الفيتو  ) مرة ضد مشاريع قرارات تتعلق 

ا أن توقف احلرب.   مشاريع دولية من شأ
ت املتحدة فقد استخدمته أكثر من سبعني مرة، وبريطانيا أكثر من ثالثني مرة ، )2(وأما الوال

. وقد أفرطت موسكو يف )1(عشر مرات، بينما الصني استخدمته حوايل )3() مرة18وفرنسا حوايل (

                                           
 .247مرجع سابق، ص.  الطاهر،ابن  (1)

ت املتحـدة، ومل  23من بني مشاريع القرارات اليت صوتت ضدها بريطانيا، هناك  (2) مشروع قرار صوتت إىل جانب الـوال
 تستخدم بريطانيا حق الفيتو منفردة إال سبع مرات.

مــرة كانــت ضــد مشــاريع قــرارات صــوتت ضــدها كــل مــن  13مــرة اســتخدمت فيهــا فرنســا حــق الفيتــو،  18وع مــن جممــ (3)
ت املتحــدة أيضــا ، وهنــاك 1956وصــوتت فرنســا إىل جانــب بريطانيــا مــرتني أثنــاء أزمــة الســويس عــام  .بريطانيـا والــوال

وجـزر القمـر، واآلخـر حـول  سـاحـول خـالف بـني فرن 1976مشروعا قرارين صوتت ضدمها فرنسا فقط، أحـدمها عـام 
 صوت كل من االحتاد السوفييت وفرنسا حول احلرب األهلية االسبانية. 1946، ويف عام 1947إندونيسيا عام 
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ن احلرب الباردة على سبيل العناد مع الغرب، حىت أصبح وزير خارجيتها الشهري يف  استخدام حق الفيتو إ
لسيد (نيات) أو الرافض على الدوام لكثرة استخدامه حلق الفيتو.  ذلك الوقت (أندري غروميكو) يلقب 

ت املتحدة أجهضت حوايل لقضية الفلسطينية عن طريق 45 (وبدورها الوال ) مشروعا فيما يتعلق 
  .)2(استخدام حق الفيتو

 أساليب استعمال حق الفيتو: -نيا 

لفيتو احلقيقي وهو  :الفيتو العادي أو البسيط - وهو النوع املستعمل يف جملس األمن ويعرف 
لتايل يعين التصويت السليب من قبل عضو من األعضاء الدائمني يف جملس األ من على مسألة موضوعية، و

  عدم اختاذ القرار حمل النقض.
الفيتو املسترت يعين الدفع بثلث األعضاء لالمتناع عن  :الفيتو الواقعي أو املسترت (غري املباشر) -

التصويت أو التصويت ضد مشروع القرار املعروض أمام جملس األمن، وهذا يعين منع صدور القرار دون 
ت املتحدة عن طريق السيطرة على عدد كاف من )3(استخدام حق الفيتو صراحة . وقد متكنت الوال

لس من منع ص  .)4(دور أي قرار يتعارض مع مصاحلهااألصوات داخل ا

) من امليثاق، فإن قرارات 27املادة ( وفقا لنصكما أشر سابقا و   االمتناع عن التصويت: -
غلبية تسعة أعضاء بشرط أن يكون بينهم أصوات الدول  لس يف املسائل املوضوعية، يتعني صدورها  ا

                                                                                         = 
يــوان حاليــا) الـــيت 1971و 1946يف الفــرتة بــني عــام  )1( ، احتلــت مقعــد الصــني يف جملـــس األمــن، مجهوريــة جــزر فرمــوزا (

وقـــد اســـتخدمت الصـــني حـــق الفيتـــو مـــرتني عـــام  .عضـــوية منغوليـــا يف األمـــم املتحـــدةاســـتخدمت حـــق الفيتـــو إلعاقـــة 
كمـــا   .، األوىل إلعاقـــة عضـــوية بـــنغالدش، ومـــرة أخـــرى مـــع االحتـــاد الســـوفييت حـــول الوضـــع يف الشـــرق األوســـط1972

إلعاقة  1997م ألعاقه متديد تفويض قوات األمم املتحدة الوقائية يف مقدونيا ويف عا 1999استخدم حق الفيتو عام 
مراقبــا مـن مــراقيب األمــم املتحـدة إىل غواتيمــاال، ومــؤخرا اسـتخدمت الصــني حــق الفيتـو إىل جانــب روســيا  155إرسـال 

ا ضد الشعب السوري األعزل.  ضد مشاريع القرارات اليت تدين دمشق بسبب حر

ت املتحــدة يف اســتعمال حــق الفيتـو حــىت ضــد منظمــة األمــم ا (2)   20ملتحـدة حيــث اســتعملت هــذا احلــق يف مل تـرتدد الــوال
ضـد مشــروع قـرار يتضــمن إدانـة إســرائيل بسـبب مقتــل ثالثـة مــن مـوظفي األمــم املتحــدة  2002كـانون األول ديســمرب 

ييـــد  .العــاملني يف األراضـــي الفلســطينية بنـــريان قـــوات االحــتالل عضــوا مـــن أعضـــاء  12وحصـــل مشـــروع القــرار علـــى 
ت املتحدة هي املعرتض الوحيد.جملس األمن، وامتناع عضوين آ ، يف حني كانت الوال  خرين مها الكامريون وبلغار

 .184الفار، التنظيم الدويل، ص.  (3)

 .313ليب، التنظيم الدويل دراسة يف النظرية العامة واملنظمات الدولية، ص.  (4)
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لدائمني يف جملس األمن أم فقط األعضاء الدائمني دائمة العضوية متفقة. فهل هذا يعين كل األعضاء ا
 يف التصويت؟ وهل هذا االمتناع يعد مبثابة استعمال حق الفيتو؟ املشرتكني

) من امليثاق، يشري إىل أن امتناع عضو دائم عن 27احلقيقة أن التفسري احلريف لنص املادة (
لتايل فإن امتناع  التصويت يعد مبثابة استعمال حلق الفيتو. ولكن يف الواقع مل ذا التفسري، و يتم األخذ 

أي عضو دائم عن التصويت ال يعد مبثابة استخدام حق الفيتو ويصدر القرار إذا حاز على األغلبية 
لس على اعتبار امتناع العضو الدائم )1(املطلوبة من احلاضرين . ويرى بعض القانونيني أن تواتر العمل يف ا

) من 3بة املوافقة الضمنية على القرار موضوع البحث، يعد تعديال عرفيا للفقرة (يف جملس األمن هو مبثا
  .)2()27املادة (

هل ميكن اعتبار غياب العضو الدائم عن تغيب العضو الدائم عن اجتماع جملس األمن:  -
لس من قبيل االمتناع عن التصويت؟   جلسات ا

يف احلقيقة أثريت هذه املسألة عندما تغيب مندوب االحتاد السوفييت يف جملس األمن عن حضور 
يوان) عام  لس قبول الصني الشعبية حمل الصني الوطنية ( لس احتجاجا على رفض ا ، 1950جلسات ا

لس خالل غياب مندوب االحتاد السوفييت أكثر من قرار. وقد احتج االحت اد السوفيييت على ومن مث اختذ ا
عدم شرعية تلك القرارات، وكان الرد عليه أن التغيب عن حضور جلسات جملس األمن ال خيتلف عن 

، وأن جملس األمن هو يف انعقاد دائم، وأن على العضو متابعة احلضور وأن االحتاد )3(االمتناع عن التصويت
  .)4(السوفييت مل يصرح يف استعماله حق الفيتو

مل ترد املسائل اإلجرائية وال املسائل املوضوعية على سبيل احلصر يف امليثاق،  املزدوج:االعرتاض  -
تكييف مسألة معينة عن طريق عرضها على جملس األمن للتصويت عليها لبيان طبيعتها يصار إىل لذلك 

ملسألة هل هي مسألة إجرائية أم موضوعية. وأثناء التصويت يقوم العضو الدائم الذي يريد أن تبقى ا
عتبارها  ستعمال حق الفيتو للحيلولة دون صدور قرار من جملس األمن لصاحل املسألة  موضوعية، 
إجرائية. ولقد ظهر االعرتاض املزدوج استنادا إىل اعتبار مسألة التكييف القانونية مسألة موضوعية حيث 

                                           
 .36راتب، املنظمات الدولية: دراسة نظرية وتطبيقية، ص.  (1)

 .129املنظمات الدولية، ص. الشكري،  (2)

 .309) شليب، املنظمات الدولية، ص. 3(

 .126الدقاق، األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية، ص.  )4(
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لتكييف أم عند دراسة املوضوع تستطيع الدول الدائمة استعمال حق الفيتو سواء عند البحث يف موضوع ا
  . )1(ذاته. ويدعى هذا التكرار يف استعمال حق الفيتو االعرتاض املزدوج

لوكالة - بة  :الفيتو  لنيابة عندما تقوم دولة دائمة العضوية  لوكالة أو  ميكن استعمال الفيتو 
جوء هلذا اإلجراء يف حالة أن دولة أخرى دائمة العضوية أيضا من اجل استعمال حق الفيتو. وميكن الل

لس  .)2(العضو الدائم ال يستطيع حضور جلسات ا

ميكن احلديث عن فيتو مجاعي عندما يقوم أكثر من ستة أعضاء من األعضاء  :الفيتو اجلماعي -
غري الدائمني يف جملس األمن برفض مشروع القرار أثناء التصويت عليه، أي عدم حتقق األغلبية املطلوبة 

  ر القرار وهي تسعة أصوات حىت لو صوت كل األعضاء الدائمني لصاحل مشروع القرار.لصدو 
  املبحث الثالث

  إصالح حق الفيتو
ستعمال حق الفيتو ومت إساءة استخدامه بشكل كبري خاصة من قبل  لس كثريا  ثر عمل ا لقد 

ل ت املتحدة األمريكية، و لغاء أو تقييد روسيا (االحتاد السوفيييت سابقا) والوال تايل ظهر اجتاه يطالب 
ريخ األمم املتحدة، إال أنه حىت وقتنا احلاضر،  حق الفيتو، ومت عرض جمموعة من املقرتحات خالل 
مازالت هذه املقرتحات تصطدم بتعنت الدول دائمة العضوية اليت حتاول بكل ما أوتيت من قوة التمسك 

  غفلة من التاريخ.ذا احلق الذي حازته ظلما وعدوا يف 
  سنتعرض يف هذا املبحث إىل أسباب إصالح حق الفيتو ومن مث جلهود إصالح حق الفيتو. 

  أسباب إصالح حق الفيتو: - أوال 
كثرية هي األسباب اليت تدعو إىل إعادة النظر يف مسألة الفيتو، أوهلا هي مسامهة هذا االمتياز يف  

تعطيل الكثري من املسائل اهلامة خالل احلرب الباردة بسبب الصراع اإليديولوجي بني االحتاد السوفييت 
ت املتحدة األمريكية، وحتويل جملس األمن إىل مسرح صراعات بني ال دول الكربى. وقد مت إهدار والوال

مصاحل الكثري من الدول والشعوب، حيث مل يستطع البعض حتقيق استقالله واسرتداد حقه يف تقرير 
مصريه، وحرم البعض من اسرتجاع أوطانه املسلوبة، وعانت بعض الشعوب سيطرة األنظمة العنصرية. 

لى النكبة، مل يستطع جملس األمن الدويل فالقضية الفلسطينية وعلى الرغم من مرور حوايل سبعني عامًا ع
ستخدام الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة ضدها.  أن يفرض أية عقوبة على إسرائيل، ومل يهدد 

                                           
 .246ذوب، التنظيم الدويل: النظرية واملنظمات العاملية واإلقليمية املتخصصة، ص. ا )1(

 .274املسفر، منظمة األمم املتحدة خلفيات النشأة واملبادئ، ص.  (2)
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لنسبة للمسألة السورية، فقد جلأت روسيا إىل استخدام الفيتو ضد أي قرار ميكن أن يصدر من  وأما 
لس بسبب جملس األمن حلماية الشعب السوري من وي ، ومل يقدم ا الت احلرب وبطش النظام يف سور

ملسألة الليبية، مل ينجح جملس األمن إىل اللحظة )1(التعنت الروسي ما ينقذ به الدولة السورية . وفيما يتعلق 
يف إيقاف نزيف احلرب، وإخراج البلد مما وصل إليه، نتيجة الصراعات اخلفية والتكتالت اليت تغذيها الدول 

لكربى. أما اليمن، فلم يقدم أيضا جملس األمن للشعب اليمين غري املماطلة والتسويف واملناكفة بني القوى ا
ولألقليات  العظمى، ومل يستطع أن يدعم الشرعية، ويعيد لليمن حكومته الشرعية ورئيسه الشرعي.

م أبسط حقوقهم، ويف بورما املضطهدة يف العامل مل يقدم جملس األمن شيئا؛ فاملسلمون يف الصني متنع عنه
لس األقلية املسلمة تتذوق شىت أنواع العذاب واالضطهاد، ومن جنا منهم مات غريقا يف البحر، ومل  ترك ا

م إىل بالدهم   .)2(يقدم لالجئني ما يضمن عود
كذلك فإن احتكار هذا احلق من قبل جمموعة من الدول دون الدول األخرى ينايف مبدأ املساواة  

لقانون الدويل، ويعد انتهاكا للمبادئ اليت قامت عليها منظمة األمم املتحدة، حيث جاء يف املادة يف ا
ن األمم املتحدة تقوم على أساس املساواة يف السيادة بني مجيع أعضائها   .)3(الثانية من امليثاق 

ى املتنافسة وال ننسى أنه مت استخدام هذا احلق بشكل واسع جدا مبا خيدم مصاحل الدول الكرب  
) 101) مرة من أصل (97خاصة يف فرتة احلرب الباردة السيما من قبل االحتاد السوفييت الذي استخدمه (

ت املتحدة األمريكية خالل فرتة 53، و(1961و 1945حالة استخدام الفيتو بني  إىل  1975) مرة للوال
نه ال ميكن إنزال أي عقوبة حبق األعضاء 1989 مة حبقه، ألن . أضف إىل ذلك  الدائمني أو توجيه أي 

لتايل يصبح كل واحد منهم هو  تقدير تلك املسائل فيما إذا كانت نزاعا أو موقفا ختضع حلق الفيتو، و
  .)4(اخلصم واحلكم يف أن واحد

لفيتو اخلفي، يؤدي إىل تعطيل   ستخدام حق الفيتو عن طريق ما يسمى  كذلك فإن التهديد 
لس،  نه حىت عند عدم أعمال ا فقد أشار السفري االيطايل السابق لدى األمم املتحدة (جوليو تريزي) 

وأضاف أن الفيتو اخلفي منع  .استخدامه ميكن أن يعرقل حق الفيتو مناقشة قضا ملحة أو يغري مسارها

                                           
 ) مرة منذ بداية األزمة السورية إلفشال أي قرار يدين النظام السوري.12استعملت روسيا حق الفيتو(  (1)

ــرأي:  (2) ـــ ــــ ــــ ــــ ــــحيفة ال ـــ ــــ ــــ ـــــع صــ ـــ ــــ ــــ ـــى موقـ ــــ ــــ ـــ ـــ ــــور عل ـــ ــــ ــــ ــــال منشــ ــــ ــــ ــــ ـــــالح، مقـ ــــ ـــ ــــ ــــة لإلصـ ـــ ــــ ــــ ـــــن واحلاجــ ــــ ـــ ــــ ــــس األمـ ــــ ــــ ــــ ــــور، جملـ ــــ ــــ ـــ منصــ
http://alrai.com/article/10411350/ 

 .642الغنيمي، التنظيم الدويل، ص.  (3)

) قـرارا، كانـت مـن نصـيب دول 4000املتتبع لقرارات جملس األمن الـدويل يالحـظ أن اغلـب قراراتـه الـيت بلغـت حـوايل ( (4)
 العامل الثالث.
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ثري ما . وال خيفى على أح)1(عدة مرات نقاشات جوهرية ملسائل تعد حامسة للسالم واألمن الدوليني د 
لفيتو اخلفي على مداوالت وقرارات جملس األمن املتعلقة بقضية الصراع العريب اإلسرائيلي ويف  يسمى 

  األزمة السورية.
ومن االنتقادات اليت مت توجيهها حلق الفيتو هو أن الدول الكربى صاحبة هذا االمتياز مل تعد   

ملقابل ظهرت دول أخرى ذات وزن أكرب على كذلك، ففرنسا وبريطانيا مل تعد من القوى العظمى، 
ن والربازيل واهلند وأملانيا   .)2(الساحة الدولية مثل اليا

وأخريا فإن من مساوئ حق الفيتو أنه ال ميكن تعديل ميثاق األمم املتحدة إال بعد موافقة الدول 
لتايل ال ميكن تصور تعديل امليثاق يف اجلوانب اليت تنال ا. دائمة العضوية و   من امتيازا

  جهود إصالح حق الفيتو: -نيا 
عندما أصدرت اجلمعية  1946لقد بُذلت عدة جهود يف سبيل إصالح حق الفيتو كان أوهلا عام  

سبتمرب حتض الدول اخلمس على االتصال وتبادل وجهات النظر قبل ممارسة أيلول  13العامة توصية يف 
لسحق االعرتاض، واإلقالل من استخدامه حبي   .ث ال يعيق نشاط ا

أصدرت اجلمعية العامة جمموعة توصيات بقصد تقييد حق االعرتاض  1949ويف نيسان ابريل عام  
  وذلك عن طريق الوسائل التالية:

ألعمال اإلجرائية، وإضافة مسائل أخرى غري تلك اليت نصت عليها  التوسع يف املقصود -1
  سان فرانسيسكو. الدول الكربى يف تصرحيها الشهري مبؤمتر

غلبية سبعة أعضاء سواء كانت هذه املسائل موضوعية أو إجرائية. -2   االكتفاء بصدور القرارات 
على الدول الكربى أن تتشاور مع بعضها البعض قبل اختاذ أي قرار يف املسائل اهلامة لتجنب  -3

  استعمال حق الفيتو.
ديدة اليت ُتستند إىل جملس األمن مبقتضى ال ينبغي استعمال حق االعرتاض يف املسائل اجل -4

  .)3(اتفاقيات خاصة

                                           
  ض.، طبعة الر9ص.  2009-03-19من جريدة احلياة بتاريخ  16785انظر مقال مت نشره يف العدد:  (1)

(2) Brado Fassbender, UN Security Council reform and the Right of Veto, The 
Hague, Kluwer, 1998, p. 263-266.  

إحالــة أي مســألة تتعلــق حبفــظ الســلم واألمــن الــدوليني إىل  -اعتــربت اجلمعيــة العامــة املســائل التاليــة مســائل إجرائيــة: ( (3)
دعـوة اجلمعيـة العامـة إلبـداء توصـيتها يف نـزاع أو موقـف معـروض علـى جملـس األمـن،   -اجلمعية العامة لألمم املتحدة؛

ا؛ ــرتاك يف   -وإنشـــاء اللجـــان وحتديـــد اختصاصـــا دعـــوة أعضـــاء األمـــم املتحـــدة غـــري األعضـــاء يف جملـــس األمـــن لالشـ
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لرفض بعد تصويت االحتاد السوفييت ضده ألنه ميس امليثاق وأن تكييف  إال أن هذا االقرتاح قوبل 
ا مسائل إجرائية أو مسالة موضوعية هو من اختصاص جملس  لس  مسألة من املسائل املعروضة على ا

  اق املسائل املوضوعية اليت تتطلب إمجاع الدول دائمة العضوية.األمن ويدخل يف نط
من جانبها حركة عدم االحنياز سامهت أيضا جبهود إصالح حق الفيتو، حيث ترى هذه احلركة أن  

لتايل هي تعارض حق الفيتو كونه يقتصر على  أي إصالح ليس له عالقة حبق الفيتو ال يعد إصالحا و
مبدأ املساواة يف القانون الدويل، لذلك تطالب بتقييد استخدامه وفق ما خيص مخس دول فقط مما ينايف 

ائي وقد اقرتحت احلركة حىت حيني موعد  الفصل السابع من امليثاق والعمل على إلغائه مستقبال بشكل 
لرفض بدال من  إلغاء حق الفيتو، أن االعرتاض على أي قرار البد أن يكون عن طريق صوتني يطالبان 

  وت واحد.ص
خذ شكال أكثر جدية على إثر تقدمي األمني العام   وبعد احلرب الباردة بدأت مشاريع اإلصالح 

، حيث مت 1993لألمم املتحدة بطرس غايل تقرير خطة السالم يف الدورة الثامنة واألربعني للجمعية العامة 
غري حمددة النهاية ومتديد عملها حىت نشاء جمموعة العمل  1993كانون األول ديسمرب   26/48اختاذ القرار 

موعة مهمتها إعداد التقارير وتنظيم املشاورات بشأن  الدورة السادسة واخلمسني للجمعية العامة هذه ا
  إصالح جملس األمن. وقد قدمت توصيات تتعلق حبق الفيتو، أهم ما جاء فيها:

تخدمة للفيتو عن سبب طري استخدام حق الفيتو وذلك بطلب مكتوب من الدولة املس -
  .استخدامه، وتقدمي هذا اإليضاح للجمعية العامة

  .أال يستخدم حق الفيتو إال يف القرارات املستندة للفصل السابع من امليثاق -
ال جيب أن يكون حق الفيتو من قبل دولة واحدة بل من قبل دولتني على األقل، أي عدم  -

من امليثاق وأن تعدل املادة،  27ة كما هو منصوص عليه يف املادة االنفراد حبق استخدام الفيتو لدولة واحد
ستخدام الفيتو فيها.   وأن تكون أكثر حتديدا للحاالت اليت يسمح 

صالح الفيتو عن طريق توسيع عضوية جملس األمن  1997ويف عام   طالبت دول االحتاد اإلفريقي 
افة ستة مقاعد دائمة ومخسة مقاعد غري ) عضًوا، وذلك من خالل إض26ليصل عدد األعضاء إىل (

دائمة. ويطالب االحتاد األفريقي بتمثيل أفضل ألفريقيا مبنح مقعدين دائمني ومقعدين إضافيني غري دائمني 

                                                                                         = 
دمي حبــث نـــزاع أو تقــ -مـــن امليثــاق دون أن يكــون هلــا احلـــق يف التصــويت ؛  32/31مناقشــاته طبقــا ألحكــام املــادتني 

لس؛  سـتمرار؛  -موقف مطلوب عرضه على ا ية طريقة جتعلـه قـادرا علـى أن ميـارس وظائفـه   -تنظيم جملس األمن 
  الدعوة إىل دورات انعقاد خاصة للجمعية العامة).
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موعة األفريقية، يبدو أن هناك الكثري من النقاش حول من هي الدول اإلفريقية )1(ألفريقيا . حىت داخل ا
املقاعد الدائمة. وقد مت طرح اسم كل مصر وجنوب أفريقيا ونيجري من بني اليت جيب أن حتصل على 

  .)2(الطاحمني الرئيسيني
، تعهدت 2000ويف "إعالن األلفية" الذي اعتمدته األمم املتحدة مبناسبة يف أيلول سبتمرب عام  

  .)3(الدول األعضاء مبضاعفة جهودها إلصالح إجراءات جملس األمن جبميع جوانبه
سلسلة من  2005اعتمدت الدول األعضاء يف األمم املتحدة خالل مؤمتر القمة العاملي عام  وقد 

اإلصالحات املقرتحة من قبل جمموعة الشخصيات ذات الشأن العاملي ومن طرف األمني العام لألمم 
إلصالح وأكد رؤساء العديد من الدول األعضاء يف األمم املتحدة بضرورة ا .املتحدة إلصالح جملس األمن

خاصة ما يتعلق حبق الفيتو،  2007شباط فرباير  23وهو ما جاء يف تقرير اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 
  .وقد تناول التقرير مسألة أشكال احلد من استخدام حق الفيتو وسبل تعزيز املساءلة عن استخدامه

نني) رئيس جلنة إصالح جملس األ  ر مايو  10من يف وقد نشر السفري األفغاين (زاهر   2009أ
العضوية،  أنواعنصا مرجعيا للمفاوضات بشأن مستقبل اإلصالح تضمن مخسة حماور أساسية: حق الفيتو، 

. هذا النص مت تعديله )4(أعضاء جدد غري دائمني، التمثيل اإلقليمي وأخريا حجم التوسع وطريقة العمل
  .)5( عدة مرات ومازال مفتوح للنقاش ومل حيسم أمره

قدمت فرنسا مشروعا إلصالح جملس األمن يركز على ضبط اللجوء إىل استعمال  2013ويف عام 
بعدم اللجوء إىل  -طوعيا ومجاعيا-الفيتو، عرب تعهد الدول األعضاء اخلمس دائمة العضوية مبجلس األمن 

قرار حيد من مبشروع  2015مث تقدمت فرنسا يف عام  .استعمال الفيتو يف حاالت اجلرائم واسعة النطاق
استخدام حق الفيتو خاصة بعد ارتكاب أفظع اجلرائم حبق الشعب السوري، هذا املشروع مت دعمه من قبل 

لذكرى السبعني لتأسيسها عام  ، 2015جمموعة كبرية من الدول وذلك عشية احتفال املنظمة الدولية 

                                           
(1) Trachsler, « réforme du Conseil de sécurité: un nœud gordien? », Center for Security 

Studies (CSS), ETH Zürich, No.72, p.2, 2010. 
(2) Freiesleben, « Reform of the Security Council », Center for UN reform education, New 

York, 2008, p. 3. 
(3)Vincent, Pour une meilleure gouvernance mondiale : la réforme du Conseil de Sécurité 

des Nations Unies, sur : https://journals.openedition.org/pyramides/365#bodyftn20 
(4) Conférence de presse de Zahir Tanin, Président des négociations sur la réforme du 

Conseil de sécurité et Représentant permanent de l’Afghanistan sur: 
https://www.un.org/press/fr/2009/Conf090720-TANIN.doc.htm 

(5) Article publié sur: http://defense.blogs.lavoixdunord.fr/archive/2013/11/12/onu-l-
interminable-reforme-du-conseil-de-securite-12351.htmll 
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لغاء استخدم حق الفيتو فيم104حيث وقعت ( ازر اجلماعية، إال ) دول على عريضة تطالب  ا يتعلق 
  .)1(أن روسيا استخدمت حق الفيتو ضد االقرتاح الفرنسي

ن، اهلند، الربازيل، أملانيا، بتوسيع قائمة الدول دائمة   كذلك طالبت جمموعة األربعة اليت تضم اليا
عضوية جملس  العضوية ووافقت بنفس الوقت على تنازل الدول األعضاء الدائمني اجلدد يف حالة توسيع

األمن عن حق الفيتو لفرتة زمنية معينة، لتتم مراجعة أعمال جملس األمن وقدراته بعد توسيعه، وحتديد 
لس.   اجلمعية العامة مدى أمهية امتداد حق الفيتو للدول األعضاء الدائمني الذي يضمهم ا

كستان،   مقابل جمموعة األربعة، نشأت جمموعة االحتاد من أجل التوافق اليت تضم  كل من 
موعة تعارض مقرتحات جمموعة األربعة وتطالب بتوسيع حق  اجلزائر، األرجنتني، كندا وإيطاليا. وهذه ا
الفيتو وفق إصالح نظام العضوية يف جملس األمن من منطلق حماور البيئة واإلرهاب وأسلحة الدمار 

  .الشامل
لعمل من أجل ، تعهد األمني العام 2017ويف كانون الثاين يناير   احلايل (أنطونيو غوترييش) 

صالح املنظمة وإحداث "طفرة"  إصالح األمم املتحدة، وقدم مقرتحات لتحقيق ذلك الغرض، تعهد فيها 
ت السالم، وتعزيز دورها يف حل النزاعات الدولية   .)2(دبلوماسية للتغلب على العقبات يف حماد

ت حول إصالح جملس األمن، وقد ، بدأت اجلولة احل2018ويف شباط فرباير   الية من احملاد
ر من العام نفسه للقضا املتعلقة بفئات  30خصصت اجللسات اليت عقدت يومي  نيسان واألول من أ

  أعضاء جملس األمن الدويل وحق الفيتو والتمثيل اإلقليمي.
ن أي مشروع إلصالح جملس األمن جيب أن توافق عليه الدول دائمة   ولكن البد من التذكري 

ن أي تغريات أو  سة الروسية (دميرتي بيسكوف)،  سم الر العضوية، وهذا ما أكده املتحدث الصحفي 
لس األمن يتعني أن تكون نتاجا لتوافق أعضائه الدائمني ئب )3(إصالحات ا مندوب . كذلك أكد 

روسيا الدائم لدى األمم املتحدة (فالدميري سافرونكوف) أن حق الفيتو الذي متتلكه الدول دائمة العضوية 
. )4(يف جملس األمن يعترب اللبنة األساسية يف هيكلية األمم املتحدة ودونه ستفقد األمم املتحدة استقرارها

                                           
ــــانز (1) ـــــث إيفـــ ــــبق جاريـ ـــرتاليا األســ ـــة اســـ ـــــوزير خارجيـــ ــــال لـ ــرة، مقــ ـــع اجلزيـــــ ـــن، موقـــ ـــــس األمـــ ــــنقض يف جملـ ــق الــ ـــــيم حــــ : حتجـ

www.aljazeera.net 
ــرة:  (2) ــــ ــــ ـــ ــــع اجلزيـ ـــ ــــ ـــ ــــى موق ــــ ـــ ـــور علـــ ـــ ــــ ــــال منشــــ ــــ ــــ ـــــال؟ مقــ ـــ ــــ ــــد املنــ ــــ ـــ ـــ ـــــم بعي ـــ ــــ ــــو حلــ ـــ ــــ ــل هـــ ــــ ــــ ــــدة.. هــــ ـــ ــــ ــــم املتحـــ ـــ ــــ ـــــالح األمـــ ــــ ـــ إصــ

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/9/20/املتحدة-األمم-إصالح-دعوات 

 http://www.dostor.org/2140127موقعها االلكرتوين: خرب أوردته جريدة الدستور على  (3)

  https://www.sana.sy/?p=747213خرب أوردته وكالة سا على موقعها:  (4)
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لتايل يبدو من الواضح أن الدول دائمة العضوية ليست ب لتنازل عن هذا احلق الذي و وارد القبول 
النتصارات اليت حققتها يف احلرب العاملية الثانية. ا    حصلت عليه يف فرتة نشو

  
  :خامتة

لقد رأينا أن حق الفيتو هو امتياز حازته جمموعة من الدول املنتصرة يف احلرب العاملية الثانية، وهو  
لتايل فقد تعرض هذا االمتياز للنقد وبُذلت يشكل تقييدًا ملهمة جملس األمن يف حفظ ا لسلم الدويل، و

لفشل نتيجة تعنت الدول صاحبة  ء  عدة جهود يف حماولة لتعديله أو إلغاءه إال أن أكثر هذه اجلهود 
  االمتياز.

موعة من التوصيات ميكن تلخيصها كما يلي:   وقد توصلنا من خالل هذه الدراسة البسيطة 
  لى إصالح هيئة األمم املتحدة بشكل عام وجملس األمن بشكل خاص.جيب العمل ع -1
دة عدد املقاعد لألعضاء الدائمني وغري الدائمني يف جملس األمن. -2   ز
العمل على تقييد أو إلغاء حق الفيتو ملا له من مساوئ انعكست سلبا على العالقات الدولية  -3

  وعلى تسوية النزاعات على املستوى الدويل.
نتظار تعديل أو إلغاء امتياز الفيتو، جيب وضع معايري واضحة وحمدده بني املسائل املوضوعية  -4

  اليت ميكن فيها استعمال حق الفيتو، واملسائل اإلجرائية اليت ال ميكن معها استعمال هذا احلق.
عطاء اجلمعية العامة احلق يف إعادة النظر يف مشاريع القرارات اليت  -5 أسقطها أيضا نوصي 

غلبية ثلثي أصوات األعضاء احلاضرين املشرتكني يف  ستخدام حق الفيتو والتصويت عليها  لس  ا
  غرار آلية التصويت على املسائل املهمة يف اجلمعية العامة. التصويت على

عادة تفعيل قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم (  -6 ، 1950)، لعام 377كذلك نطالب 
الحتاد من أجل السالم، والذي ينص على أنه يف أية حالة خيفق فيها جملس األمن، بسبب عدم املسمى 

توفر اإلمجاع بني أعضائه اخلمسة دائمي العضوية، يف التصرف كما هو مطلوب للحفاظ على األمن 
ورية من والسلم الدوليني، ميكن للجمعية العامة أن تبحث املسألة بسرعة وقد تصدر أي توصيات تراها ضر 

أجل استعادة األمن والسلم الدوليني. وإذا مل حيدث هذا يف وقت انعقاد جلسة اجلمعية العامة، ميكن عقد 
  جلسة طارئة وفق آلية اجللسة اخلاصة الطارئة.

  ضرورة أن يكون املوقف العريب أكثر قوة ومتاسكا وواضحا جتاه كل القضا العربية. -7
ضاء الدائمني من الدول العربية، خاصة يف هذه الفرتة احلرجة العمل على أن يكون أحد األع -8

ا امتنا العربية.    اليت متر 
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موعات اإلقليمية العربية وغري العربية أن تعلن رفضها حلق الفيتو، وأن تتخذ عمالً  -9 تشجيع ا
ً) من املنظمة مثال.   يؤكد موقفها؛ كأن تنسحب (مجاعياً أو فرد

  العدل الدولية دوراً رقابياً على مشروعية أعمال جملس األمن.جيب إعطاء حمكمة -10
ن إصالح النظام الدويل بشكل عام لن مير إال عرب إصالح جملس األمن  وأخريا ال بد من التأكيد 
حية كسر احتكار دول بعينها لنقض مشاريع قرارات قد يكون متوافق عليها من  حية العضوية ومن  من 

  ملتحدة.جمموع دول األمم ا
ذا نكون قد سلطنا الضوء على مسألة دولية هامة وهي حق الفيتو، بشكل مبسط، راجني أن  و

  نكون قد ُوفقنا يف إضافة قيمة علمية للمكتبة القانونية العربية.
  املراجع
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– 
  ةـــدمـاملق 

 ﷽  
ِلكَ ﴿  َ  ذَٰ َنـَُّهْم قَاُلوا ِإمنََّا اْلبَـْيُع ِمْثُل الرِّ َُّ  َوَأَحلَّ  ۗ◌ ِ َ  َوَحرَّمَ  اْلبَـْيعَ  ا  ]275 :سورة البقرة[﴾  الرِّ

  صدق هللا العظيم.
لتنمية االقتصادية واالجتماعية،  تمعات تلك املتعلقة  ت اليت تواجهها ا إن من أهم التحد

تمع من الكساد االقتصادي إىل التطور، وال وهذه التنمية حتتاج إىل  أعباء متويلية من أجل النهوض 
تمع من أجل  خيفى على القارئ الكرمي الدور األساسي الذي تلعبه األجهزة املصرفية يف ضخ األموال يف ا

لتايل حتقيق التنمية االقتصادية فيه. دة موارده و   ز
لديون سيتعارض مع إال أن جمرد قيام املصارف بضخ األمو  تمع عن طريق املتاجرة  ال يف ا

الغاية والدور املنشود منها يف حتقيق التنمية االقتصادية، فضال عن التأثري السليب هلذه العملية على اجلانب 
  االجتماعي.

ا  تجميعإذ أننا لو تصور قيام املصرف ب شكل ودائع جارية أو قروض  علىاألموال من أصحا
لفرق بني  مث أعاد ،بفائدة حمددة إبتداءً  إقراضها ملن يطلبها بفائدة أكرب، مبتغيا بذلك حتقيق الربح 

الفائدتني، وذلك دون اعتبار لسبب التمويل أو املشروع الذي سيقوم بتنفيذه طالب املال (العميل)، بل 
رحبا أو خسارة، وإمنا سيستويف املصرف ماله الذي أقرضه  ودون اهتمام مبا إذا كان عائد هذا املشروع

تمع   للعميل مع فائدته املقررة سلفًا سواء كان مشروع العميل قد ربح أو خسر، حينها سنجد أن مال ا
ككل سيدور يف حلقة مفرغة من التنمية، إذ أن املال حبد ذاته ال ميكن له أن يتكاثر ويتنامى دون أن 

لريع والربح. ُيكرَّس يف مشروع   استثماري من شأنه أن يعود على أصله 
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تمع بسبب إضافة نسبة  بل على عكس ذلك سنجد أن املال املذكور سيتناقص تدرجييا يف ا
لفائدة احملددة ابتداًء، واليت مل يكن هلا أي  الفائدة عليه عند اإلقراض، إذ أن استيفاءه سيكون مشروطًا 

دته وإمنائه، وهذا من شأنه أن يوصل املال مقابل مقَدر بقيمة، بل ودو  ن استثمار أصل املال من أجل ز
تمع تدارك األمر، مما سيُغرِق كل من دخل يف  بعد اإلقراض مرارًا وتكرارًا إىل مرحلة يصعب معها على ا

لتايل التدهور االقتصادي واالجتماعي يف الستثمار لرأس املال، و تمع.دوامة االقرتاض دون القيام     ا
دف إىل محاية  ومن هنا أوردت الشريعة اإلسالمية السمحاء العديد من القواعد الشرعية اليت 
لفوائد  تمع يف إطار احلرية االقتصادية، واليت من بينها حترمي التعامل  اجلانب االقتصادي واالجتماعي يف ا

ثري سليب مؤدٍّ إىل الكساد االقتصادي   والتدهور االجتماعي. الربوية ملا له من 
ا قد سعت إىل إنشاء  تمعات اإلسالمية جند أ ِعوضاً  -لذا ومع مرور الزمان على مستوى ا

مؤسسات مالية تقوم بعمليات مالية ومصرفية وفقا للشريعة اإلسالمية، وهي ما  –عن املصارف التقليدية 
ملصارف اإلسالمية، وذلك من أجل السعي يف حتقيق االل تزام والتعبد بقواعد الشريعة اإلسالمية تسمى 

ا  بداية، وملا هلذه القواعد السمحاء من دور يف حتقيق املصاحل واملقاصد الشرعية اليت ترقى وتنمى 
ً واجتماعياً. تمعات اقتصاد   ا

ا، وطرحت جانبًا التعامل  وحيث إن هذه املصارف قد انتهجت الشريعة اإلسالمية يف تعامال
لربوية، لذا كان لزامًا عليها إجياد وسائل وطرق بديلة للتمويل، ومن هذه الوسائل ما يسمى لقروض ا

ملشاركة، وقد تطرق العديد من فقهاء الشريعة اإلسالمية إىل هذه الوسيلة من حيث مفهومها  لتمويل 
  وشرعيتها وصورها.

عة من قبل املصارف اإلسالمية وانطالقا من أمهية هذه الوسيلة واعتبارها من أهم الوسائل املتب
يت إعداد هذه الدراسة املتواضعة لبحث اجلانب القانوين  ألغراض التنمية االقتصادية واالجتماعية ار

ملشارك ، وذلك من خالل معرفة ماهية العالقة القانونية بني املصرف ة وفقا للقانون اإلمارايتللتمويل 
ملشاركة.   والعميل يف عقد التمويل 

ملشاركة يف وتكم ن مشكلة البحث يف أن القانون اإلمارايت قد خال من تنظيم خاص للتمويل 
ملصارف اإلسالمية، بل ُلّب العمل  املصارف اإلسالمية وذلك على الرغم من اعتباره أساسا للعمل 
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صرف والعميل ، ولذلك جند أنه من الضروري معرفة ماهية العالقة القانونية بني امل)1(االستثماري يف اإلسالم
ملشاركة، وذلك يف بيان تعريفه وأنواعه وتكييفه القانوين حىت يتسىن لنا حتديد القواعد  يف عقد التمويل 

  القانونية اليت سنطبقها عليه وفقا للقانون اإلمارايت.
وسأتبع يف هذه الدراسة املنهج الوصفي والتحليلي عن طريق مجع ما أورده فقهاء الشريعة بشأن 

ملشاركة وأنواعه وصوره من أجل إعطاء تصور عام عنه ووضعه بصورة واضحة، ومن مث تعريف  التمويل 
نزال القواعد القانونية  حتليل هذه التعريفات والصور للوصول إىل التكييف القانوين السليم هلا كي نقوم 

  املقننة واملنظمة عليها.
  وستكون خطة البحث يف هذه الدراسة على النحو اآليت:

  املبحث األول : 
ملشاركة، واملقسم إىل مطلبني :   مفهوم التمويل 

ملشاركة.   املطلب األول : تعريف التمويل 
ملشاركة.   املطلب الثاين : أنواع التمويل 

  املبحث الثاين : 
ملشاركة، واملقسم إىل مطلبني:   التكييف القانوين للعالقة بني املصرف والعميل يف عقد التمويل 

  األول : التكييف القانوين يف إطار شركة احملاصة. املطلب
  املطلب الثاين : التكييف القانوين يف إطار الشركات القانونية.

ملشاركة كوسيلة  خبامتةوقد ذيلت الدراسة  أوردت فيها بعض النتائج والتوصيات بشأن التمويل 
ملصارف من أجل حتقيق التنمية متبعة يف املصارف اإلسالمية، واليت قد تساهم يف تفعيل دور هذه ا

 االقتصادية واالجتماعية.
  
  
  
  

                                           
ت العوملـة، دار اجلامعـة اجلديـدة، االسـكندرية،  (1) ، 2011د. عبدالعزيز قاسم حمارب، املصارف اإلسـالمية التجربـة وحتـد

  .159ص
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  املبحث األول
ملشاركة   مفهوم التمويل 

دة أمواهلا على القروض الربوية،  حها وز بعد أن كانت املصارف التقليدية تعتمد يف حتقيق أر
تمعات اإلسالمية ضرورة إجياد البديل هلذه املصارف حبيث توفر  للعمالء األموال بوسائل استشعرت ا

ا الشريعة اإلسالمية، ولذا أنشئت املصارف اإلسالمية واليت سعت بدورها  وطرق تتماشى مع تلك اليت أقر
إىل وضع صيغ وأساليب مغايرة لتلك املتبعة يف املصارف التقليدية واليت ختالف الشريعة اإلسالمية، حبيث 

ح مع جتنب الوقوع يف املعامالت ميكن أن حتقق هذه الصيغ والوسائل ذات األه داف املتعلقة بتحقيق األر
  احملرمة، وذلك ابتغاًء للتنمية االقتصادية واالجتماعية.

ملشاركة أفضل االستخدامات اليت اتبعتها املصارف اإلسالمية ألغراض  ومتثل صيغة التمويل 
ا موافقة للشريعة اإلسالمية وحتقق األهداف االستثمارية، وميكن القول  التنمية االقتصادية واالجتماعية، أل

ا ُلّب العمل  ا تعترب حاليا من األسس العملية اليت تعتمد عليها املصارف اإلسالمية بل قد تصل إىل كو
  االستثماري فيها.

ملشاركة، وذلك يف مطلبني أساسيني، املطلب  لذا سأتناول يف هذا املبحث مفهوم التمويل 
ملشاركة.األول سأتعرض به  ملشاركة، واملطلب الثاين أنواع التمويل    إىل تعريف التمويل 

  املطلب األول
ملشاركة   تعريف التمويل 

نه تقدمي األموال العينية أو النقدية ممن  لتمويل املباح وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية  يقصد 
دف  ا إىل فرد أو شركة ليتصرف فيها ضمن أحكام وضوابط الشريعة اإلسالمية، وذلك  ميلكها أو ُموّكل 

  )1(ة اإلسالمية.مع أحكام الشريع ضال تتعار حتقيق عائد مباح شرحا، ويكون ذلك مبوجب عقود 
لنسبة إىل املقصود بعقد الشركة فقد أورد فقهاء الشريعة اإلسالمية العديد من التعريفات  أما 

، وآخٌر )2(االصطالحية له، فبعضهم ذكر على أنه عقد بني اثنني أو أكثر على االشرتاك يف رأس املال ورحبه

                                           
، 2010د. أمحــد شــعبان دمحم علــي، البنــوك اإلســالمية يف مواجهــة األزمــات املاليــة، دار الفكــر اجلــامعي، االســكندرية،  (1)

  .125ص
، 2014د. أمرية فتحي عوض دمحم، عقود االستثمار املصـرفية دراسـة مقارنـة، دار الفكـر اجلـامعي، االسـكندرية، مصـر،  (2)

  .75، ص6، نقال عن بدائع الصنائع، ج423ص



ــل     م ــالمي والعميـــــــــ ــرف اإلســـــــــ ــني املصـــــــــ ــة بـــــــــ ــة القانونيـــــــــ ــة العالقـــــــــ   اهيـــــــــ
ــاركة   ــل باملشــــــــــ ــد التمويــــــــــ ــانون  م يف عقــــــــــ ــا للقــــــــــ ــاراتيوفقــــــــــ   اإلمــــــــــ

  
  

 

106

نه ثبوت احلق يف شيء الثنني فأكثر على جهة الشيوع ، وبعضهم أورد تعريفه على أنه العقد )1(ذكر 
الواقع بني اثنني أو أزيد على االشرتاك فيما حيصل هلم من ربح وفائدة من االجتار أو االكتساب أو غريمها، 

لشركة العقدية   .)2(وهو ما يسمى 
صدد الرتجيح بني التعريفات اليت أوردها فقهاء الشريعة اإلسالمية ملعىن الشركة وذلك بولست 

لكون دراسيت يف البحث املاثل منصبة على اجلانب القانوين، وما يُعرض من تعريفات وآراء شرعية ليس إال 
جلانب القانوين  من أجل إعطاء تصور عام عن معىن الشركة اصطالحا يف الفقه اإلسالمي ومن مث ربطه 

  إلنزال القواعد القانونية املقننة عليه.
نوين للشركة جند أن القانون اإلمارايت قد عرف الشركة املدنية وعند االطالع على التعريف القا

ن يسهم كل منهم يف مشروع مايل بتقدمي حصة من مال  ا عقد يلتزم مبقتضاه شخصان أو أكثر  على أ
لنسبة إىل الشركة )3(أو من عمل الستثمار ذلك املشروع واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة ، أما 

ن يشارك كل منهم يف التجارية  ا كل عقد يلتزم مبقتضاه شخصان أو أكثر  فقد نص القانون على أ
مشروع اقتصادي (جتاري أو مايل أو صناعي أو زراعي أو عقاري أو غريها) يستهدف حتقيق الربح، وذلك 

  )4(بتقدمي حصة من مال أو عمل، واقتسام ما ينشأ عن هذا املشروع من ربح أو خسارة.
ن معىن التمويل  ومن خالل اجلمع بني معىن التمويل والتعريفات السابقة للشركة، ميكننا القول 

 لكل منهما ويكون املال رأس من معلوماً  مقداراً  منهما كل يقّدم -أو أكثر–طرفني  بني عقدملشاركة هو 
لتصرف  االتفاق يتم ما حسب الربح توزيع ويتم له ومالكاً  شريكا عتباره كامالً  تصرفا املال يف احلق 

  )5(املال. برأس املشاركة نسبة حسب فتوزع اخلسارة أما الطرفني، عليه بني
ملشاركة، فقد أورد بعض  ا املصارف اإلسالمية بشأن التمويل  أما يف إطار العمليات اليت تقوم 
نه اتفاق بني املصرف والعميل على أن يقوم املصرف بتمويل  ملشاركة  الفقهاء تعريف عقد التمويل 

                                           
موع، ج423د. أمرية فتحي عوض دمحم، مرجع سابق، ص (1)   . 5، ص14، نقال عن تكملة ا
  .161، 2، ج2008علي احلسيين السيستاين، منهاج الصاحلني، دار املؤرخ العريب، بريوت، لبنان،  (2)
لقــانون 1985) لســنة 5) مــن القــانون االحتــادي رقــم (654راجــع املــادة ( (3) م 1987) لســنة 1االحتــادي رقــم (م واملعــدل 

  بشأن املعامالت املدنية لدولة اإلمارات العربية املتحدة.
  بشأن الشركات التجارية. 2015) لسنة 2) من القانون االحتادي رقم (8راجع املادة ( (4)
اجلامعـة، القـاهرة، مصـر،  دمحم صاحل احلناوي، عبدالسالم سعيد فتاح، املؤسسات املالية البورصة والبنوك التجارية، الدار (5)

  .406ص
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ة ورأس املال ولكل العميل جبزء من رأس مال مشروع معني على أن يكون كال الطرفني مشرتكا يف اإلدار 
ا برأس املال.)1(منهما نسبة حمددة من الربح   ، وتكون اخلسارة لكل منهما يف حدود حصته اليت شارك 

ا املصارف هو  ملشاركة يف إطار العمليات اليت تقوم  لتمويل  ن املقصود  ومنهم من ذكر 
نشاء مشروع جديد أو املسامهة يف تقدمي املصرف والعميل املال بنسب متساوية أو متفاوتة من أجل إ

ح  –مشروع قائم، حبيث يصبح كل واحد منهما متملكًا حصة يف رأس املال، ومستحقا لنصيبه من األر
  )2(، وتقسم اخلسارة على قدر حصة كل شريك يف رأس املال.- طبقا لالتفاق

ملشار  ن عقد التمويل  كة يشرتط فيه ومن خالل استعراض التعاريف السابقة ميكننا القول 
آليت:   حتقق ثالثة عناصر أساسية، تتمثل 

 أن العالقة بني املصرف والعميل هي عالقة شراكة مالية وإدارية. -1
ح طبقا لالتفاق. -2  أن كال الطرفني يكون مستحقا لنصيبه من األر
 أن كال الطرفني يتحمل خسارة املشروع، كٌل يف حدود نصيبه وحصته من رأس املال. -3

ملشاركة عند  كما ال ننسى العنصر األساسي واهلام الذي يعطي الشرعية لعملية التمويل 
تنفيذها من قبل املصارف اإلسالمية، وهو أن يكون مضمون هذا العقد متوافقًا مع أحكام الشريعة 
اإلسالمية، إضافة إىل اشرتاط كون كافة تعامالت هذه الشركة وأحكامها متفقة مع أحكام الشريعة 

  .)3(اإلسالمية

                                           
راهـــا يف التنميـــة، دار اجلامعـــة اجلديـــدة، االســـكندرية،  (1) ت البنـــوك اإلســـالمية وآ ، 2014دمحم عبـــدهللا شـــاهني، اقتصـــاد

  .154ص
ت والفرص، دار الواضح، اإلمارات، ص (2) ن، املصارف اإلسالمية التحد   .57د. ماجد دمحم فهاد تر
بشـــأن املصـــارف واملؤسســـات املاليـــة والشـــركات  1985لســـنة  6) مـــن القـــانون االحتـــادي رقـــم 3ملـــادة (وهـــو مـــا قررتـــه ا (3)

  االستثمارية اإلسالمية، إذ نصت على أنه:
 واملالية واالستثمارية، والتجارية املصرفية والعمليات اخلدمات بعض أو مجيع مباشرة يف احلق اإلسالمية للمصارف يكون -1"

 يف القـانون عليهـا املنصـوص املصـارف تباشـرها الـيت والعمليـات اخلـدمات أنـواع مجيـع مباشـرة يف احلـق هلـا يكـون كمـا
سـيس احلـق أيضـا اإلسـالمية للمصـارف ... ويكـون م، 1980 لسـنة ( 10 ) رقـم االحتـادي  يف واإلسـهام الشـركات يف 
  .اإلسالمية الشريعة أحكام مع متفقا نشاطها يكون أن بشرط التأسيس حتت أو قائمة مشاريع
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ملشاركة قانونياً  تعريفوخالصة القول، ميكننا  يف إطار العمليات املصرفية  – عقد التمويل 
الشرتاك يف رأس مال وإدارة مشروع  -اإلسالمية  على أنه: (عقد يلتزم مبقتضاه كل من املصرف والعميل 

ح بينهما وفقا لالتفاق، ويكون حتّمل اخلسارة عليهم ا كلٌّ يف حدود مشاركته يف معني حبيث تُقّسم األر
حكام الشريعة اإلسالمية).   رأس املال، مع ضرورة التزام هذا العقد 

  املطلب الثاين
ملشاركة   أنواع التمويل 

ن عقد املشاركة يعترب من أكثر العقود اإلسالمية مرونة،  ذكرت يف مقدمة هذه الدراسة 
االت التجارية والص ناعية والزراعية واخلدمية وغريها، مما يعطي املصرف إلمكانية تطبيقه على مجيع ا

تمع، كما أن املشاركة من أكثر الصيغ قدرة على جتميع  اإلسالمي الفرصة لتمويل شرحية كبرية من أفراد ا
األرصدة النقدية القابلة لالستثمار، وأكثر قدرة على توزيع املتاح من املوارد النقدية على أفضل 

ا تسهم بشكل مباشر يف عدالة توزيع الدخل  االستخدامات ألغراض التنمية االقتصادية واالجتماعية وأ
  .)1(القومي

تمع تتفاوت وختتلف من حيث القوة املادية وتنوع اإلمكانيات واملعارف  وإذ أن ُقدرات أفراد ا
ارات املعروضة االستثمارية، مما جعل املصرف اإلسالمي يتعامل مع العديد من األنواع واألشكال لالستثم

كثر  أمامه، وهذا التنوع يف أشكال االستثمارات حّتم على املصرف اإلسالمي أن ينتهج متويل املشاريع 
من صورة طبقا لنوع وحجم االستثمار الذي يطلب العميل من املصرف متويله من أجله، ورغبة العميل يف 

ملشروع ولو على املدى البعيد من عدمه.   مدى استقالله 
ملشاركة طبقا ملا صّنفه فقهاء الشريعة اإلسالمية،  ومن هنا كان هناك نوعان أساسيان للتمويل 

لتمليك. ملشاركة الدائمة أو الثابتة، والنوع الثاين هو املشاركة املتناقصة أو املنتهية    النوع األول ما يسمى 
  

                                                                                         = 
مـن  وغريهـا واإلقـراض التسـليف بعمليـات القيـام يف احلـق اإلسـالمية االسـتثمارية والشـركات املاليـة للمؤسسـات ويكـون -2

 الودائـع وتلقـي املنقولـة القـيم يف أمواهلـا واسـتثمار التأسـيس، حتـت أو قائمـة مشـاريع يف اإلسـهام وكـذلك املاليـة العمليـات
  ."اإلسالمية الشريعة ألحكام طبقا النقدية الستثمارها

د. عادل عبدالفضيل عيد، االحتياط ضد خماطر االستثمار يف املصارف اإلسالمية دراسة مقارنة، دار الفكر اجلـامعي،  (1)
  .199، ص2011االسكندرية، 
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  الفرع األول: املشاركة الدائمة (الثابتة):
إلسهام يف متويل جزء من رأس مال مشروع معني مما وفقا هلذا النوع من  املشاركة يقوم املصرف 

يرتتب عليه أن يكون شريكا يف ملكية هذا املشروع مادام مستمراً، ومن مث يكون شريكا يف إدارته وتسيريه 
لنسب اليت يتم  إلضافة إىل كونه شريكاً يف كل ما ينتج عنه من ربح أو خسارة  االتفاق واإلشراف عليه، 

عليها والقواعد احلاكمة لشروط املشاركة، وتبقى يف ظل املشاركة الثابتة لكل طرف من األطراف حصة 
التفاق.   )1(بتة يف املشروع إىل حني انتهاء مدته أو انتهاء الشركة أو املدة اليت حتددت 

الشرتاك مع العميل يف مشروع جتاري معني ، كأن يكون مبعىن أن املصرف اإلسالمي سيقوم 
مصنعاً، أو مبىن، أو مزرعة، أو غريها من جماالت االستثمار املختلفة وذلك عن طريق التمويل يف املشروع 

ح املشروع، و تكون احملاسبة للخسائر  - ميكن أن-املشرتك فيستحق كل واحد منهما نصيبه من أر
اية كل سنة مالية. ح بعد    )2(واألر

ويل هو أن مشاركة املصرف اإلسالمي للعميل يف املشروع ستستمر وما مييز هذا النوع من التم
ذا النوع من التمويل يف االستثمارات  لكامل، وعادة ما تدخل املصارف اإلسالمية  إىل أن تتم تصفيته 
دة رؤوس أمواهلا، والتنويع يف األنشطة االستثمارية دون  الكبرية، وذلك من أجل احملافظة على استمرار ز

تماد على نشاط واحد، وهو ما من شأنه تقوية املصرف ماليًا ومسامهته الفعالة على املستوى االع
  االقتصادي واالجتماعي.

لتمليك): ملشاركة املتناقصة (املنتهية    الفرع الثاين: التمويل 
ا املشاركة اليت يعطي فيها املصرُف شر   لتمليك)  ملشاركة املتناقصة (املنتهية  يَكه ويقصد 

العميَل احلق يف أن حيل حمله يف ملكية نصيبه من املشروع حمل املشاركة، وذلك وفق الشروط اليت يتم 
  )3(االتفاق عليها من الطرفني.

ملشاركة سيعطي العميل (الشريك اآلخر يف  أي أن املصرف كونه شريك يف عقد التمويل 
ال، سواء كان ذلك دفعة واحدة أو على دفعات، العقد) احلق يف احللول حمله يف ملكية نصيبه من رأس امل

                                           
  .129د. أمحد شعبان دمحم علي، مرجع سابق، ص (1)
  .153دمحم عبدهللا شاهني، مرجع سابق، ص (2)
  .203د. عادل عبدالفضيل عيد، مرجع سابق، ص (3)
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وذلك بتجنيب جزء من الدخل لسداد أصل ما قدمه الشريك املمول، مع حصة نسبية من صايف الدخل 
  )1(حسبما يتفقان عليه.

ويشري مصطلح (املشاركة املتناقصة) إىل وجهة نظر املصرف الذي ميول، حيث إن مشاركته 
لتمليك) فهو من وجهة نظر العميل تتناقص كلما اسرتد جزءًا من  متويله، أما اصطالح (املشاركة املنتهية 

اية األمر بعد أن يتمكن من رد التمويل إىل  طالب التمويل أو الشريك املتمول ألنه سيتملك املشروع يف 
  .)2(البنك

ن يقوم العميل ببناء فندق وحيتاج إىل متويل ث،  ومن األمثلة على املشاركة املتناقصة  لشراء األ
ذا التمويل  على أن تسدد قيمة التمويل على أقساط ويكون  -مع االتفاق–فيقوم املصرف اإلسالمي 

ح بنفس  املصرف اإلسالمي شريكا يف رأس مال الفندق بنسبة ما دفع من متويل، وينال قسطا من األر
ح املصرف بنسبة ما يقوم العم يل بسداده من أقساط حىت متام النسبة بعد خصم حصة العمل وتنقص أر

  السداد فيصبح الفندق كامال ملكاً خالصا للعميل.
ن يشرتك كل من املصرف والعميل يف شراء عقار معني، فيكون العقار مملوكا لكل  ومثال آخر 
جرة شهرية أو سنوية، وبعد   منهما على الشيوع، مث يقوم املصرف بتأجري حصته اململوكة له على العميل 

لتايل تنقص ملكية املصرف فرتة زمنية معينة متفق عليها يقوم العميل بشراء سهم من حصة املصرف و كل 
  ا وتزداد ملكية العميل إىل أن يصبح كامل العقار مملوكا لألخري (العميل).يتدرجي

ملشاركة املتناقصة جند أنه يف حقيقته مشتمل على ثالثة عقود  وعند حتليل تعريف عقد التمويل 
  ساسية وهي:أ

 عقد إنشاء الشركة. -1
 عقد إجيار حلصة املمول (املصرف). -2
 )3(عقد بيع لسهام متعددة من حصة املمول (املصرف). -3

                                           
  .162د. عبدالعزيز قاسم حمارب، مرجع سابق، ص (1)
  .127د. أمحد شعبان دمحم علي، مرجع سابق، ص (2)
  .479لالستزادة، راجع د. أمرية فتحي عوض دمحم، مرجع سابق، ص (3)
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نه ميكن تطبيق املشاركة املتناقصة يف متويل املنشآت الصناعية واملزارع  ويتبني من ذلك 
ا تصلح طريقة للتمويل   واملستشفيات وكل ما من شأنه أن يكون مشروعًا منتجًا للدخل املنتظم كما أ

  )1(العقاري يف البيوت السكنية وغريها كبديل عن القروض الربوية.
حاً دورية على مدار  ومن هنا جند أن أسلوب املشاركة املتناقصة من شأنه أن حيقق للمصرف أر

ض طموحاته يف السنة، كما أنه سيشجع العميل على االستثمار احلالل والتملك املشروع، وقد حيقق له بع
االنفراد بتملك عقار أو منشأة أو أي مشروع آخر وذلك على املدى املتوسط عند ختارج املصرف تدرجييا 
ً يف التطور ويؤدي إىل التنمية االقتصادية واالجتماعية يف  من الشركة، وهو الذي بدوره سيساهم إجيا

لر تمع اإلسالمي وذلك دون الوقوع يف حرمة التعامل    .ا
  

  املبحث الثاين
  التكييف القانوين للعالقة بني املصرف اإلسالمي والعميل

ملشاركة   يف عقد التمويل 
ن املصرف  ملشاركة  تبني لنا من خالل ما سبق ذكره يف املبحث األول يف تعريف عقد التمويل 

معه، وذلك خبالف احلال يف اإلسالمي يف هذه العالقة ليس جمرد ممّول للعميل، وإمنا تربطه عالقة شراكة 
ا عالقة دائن مبدين.   العالقة بني املصرف التقليدي والعميل واليت تُبىن على كو

ملشاركة تعد من أهم الوسائل املتبعة يف املصارف  ن صيغة التمويل  وقد أوضحنا سلفًا 
ا أساس العمل االستثماري فيها، إال أن القانون اإلمارايت إ ىل اآلن مل يوِجد تنظيماً قانونياً اإلسالمية، بل إ

ملشاركة كأحد األساليب والصيغ املتبعة يف املصارف اإلسالمية لتمويل  ، لذا كان لزامًا علينا )2(خاصًا 
ملشاركة وحتليل العالقة بني كل من املصرف والعميل يف هذا العقد وذلك من أجل  تكييف عقد التمويل 

  ي نتمكن من إنزال القواعد القانونية املقننة على هذه العالقة.معرفة الطبيعة القانونية هلا ك

                                           
  .473وص 471د. أمرية فتحي عوض دمحم، مرجع سابق، ص (1)
ـــم  (2) ــــه مبراجعــــة القــــانون االحتـــــادي رقـ ـــتثمارية  1985لســــنة  6إذ أن ـــركات االســ ــــة والشـ بشــــأن املصـــــارف واملؤسســــات املالي

اإلســـالمية، ســـنجد أنـــه ال يلـــيب االحتياجـــات القانونيـــة يف ظـــل التطـــور احلـــايل، فالنصـــوص الـــيت أوردهـــا هـــذا القـــانون 
صرفية اإلسـالمية، وعلـى وجـه اخلصـوص صـيغة التمويـل احتوت على جمرد قواعد عامة غري منظمة لصيغ التعامالت امل

  ملشركة حمل هذه الدراسة.
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ا املصارف من قبيل العمليات  وحيث إن القانون اإلمارايت قد اعترب كافة العمليات اليت تقوم 
ملشاركة كصيغة متبعة )1(التجارية وذلك حبكم ماهيتها ن التكييف القانوين لعقد التمويل  ، مبا يعين معه 

  .)2(رف اإلسالمية سيندرج يف إطار الشركات التجارية ال املدنيةيف املصا
ملشاركة كصيغة متبعة يف املصارف  لتايل سيتحّتم علينا استعراض تكييف عقد التمويل  و
اإلسالمية يف إطار الشركات التجارية، وهو ما سأحاول تسليط الضوء عليه يف هذا املبحث وذلك من 

ملشاركة يف إطار خالل مطلبني أساسيني، وسأت ناول يف املطلب األول التكييف القانوين لعقد التمويل 
شركة احملاصة، ويف املطلب الثاين سأستعرض التكييف القانوين له يف إطار الشركات القانونية وفقا للقانون 

  اإلمارايت.
  
  

                                           
 حبكـــم جتاريــة أعمــاالً  التاليــة األعمــال تعــد") مــن قــانون املعــامالت التجاريــة اإلمــارايت علــى أنــه: 5نصــت املــادة رقــم ( (1)

  ماهيتها:
 االئتمـــان االســـتثمار وصـــناديق شـــركات وعمليـــات البورصـــة وســـوق والصـــيارفة املصـــارف عمليـــات -4...-3...-2...-1

  ..".. األخرى املالية الوساطة عمليات ومجيع املالية واملؤسسات
ــن املــــادة  -إن منـــاط التفرقـــة بــــني الشـــركة املدنيــــة والشـــركة التجاريــــة " (2) مـــن قــــانون  11وعلـــى مـــا تفيــــده الفقـــرة الثانيــــة مـ

شــرت  -لنشـاط الـذي تباشـره هـو الشـكل الـذي تتخـذه الشـركة أو ا -املعـامالت التجاريـة  فتكـون الشـركة جتاريـة إذا 
أو إذا اختــذت  -مــن القــانون املــذكور  7و 6و 5نشــاطا جتــار ممــا يــدخل يف األعمــال التجاريــة املشــار إليهــا يف املــواد 

، -من قانون الشركات التجارية حىت ولو كان النشاط الذي تباشره مدنيا  5أحد األشكال املنصوص عليها يف املادة 
وتكون الشركة مدنية إذا مل تتخـذ أحـد األشـكال املشـار إليهـا يف قـانون الشـركات التجاريـة أو كـان النشـاط أو الغـرض 

 -ركة قبـل الغـري مـدى مسـئولية الشـركاء عـن ديـون الشـ -، ويرتتـب علـى هـذه التفرقـة -الذي أنشئت من أجلـه مـدنيا 
هــو أن مســئولية   -وإن كانــت القاعــدة األساســية  -إذ أن مســئوليتهم يف الشــركة التجاريــة ختتلــف حبســب نــوع الشــركة 
فيما عدا الشـركاء املتضـامنني يف شـركات التضـامن  -كل منهم عن هذه الديون تنحصر يف حدود احلصة املقدمة منه 

لتضامن فيما بينهم إىل أمواهلم اخلاصة أو التوصية البسيطة حيث متتد مسئوليتهم  وعلى العكس  -عن هذه الديون و
ا   -مــن قـانون املعــامالت املدنيـة  671وعلـى مــا تفيـده املـادة  -فإنـه يف الشـركة املدنيــة  إذا مل تَـِف أمــوال الشـركة بــديو

يـنهم فيمـا يلـزم كـل مـنهم وال تضـامن ب -كان الشركاء مسئولني عمـا بقـي منهـا مبقـدار نصـيب كـل مـنهم يف خسـائرها 
لتضامن". -من هذه الديون  م يتحملون مجيعا الدين    ما مل يشرتط تكافلهم يف عقدها فإ

  .2001فرباير لسنة  4(حقوق)، جلسة 2000لسنة  355حكم حمكمة متييز ديب رقم 
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  املطلب األول
ملشاركة يف إطار شركة احملاصة   التكييف القانوين لعقد التمويل 

ملشاركة كأحد األساليب املتبعة يف املصارف اإلسالمية هو أن يقوم ذ  لتمويل  ن املقصود  كر 
املصرف بتمويل العميل مببلغ مايل وذلك من أجل إقامة مشروع معني على أن يكون املصرف شريكا مع 

ح، ويف العميل يف ملكية وإدارة هذا املشروع، حبيث يتحصل كال الطرفني على نسبته املتفق ع ليها من األر
ا من رأس املال.   حال اخلسارة فإن كل طرف منهما سيتحملها يف حدود حصته املشارك 
ملشاركة يتكون من ثالثة عناصر أساسية وهي: ن تعريف التمويل    وقد أورد 

 اشرتاك املصرف والعميل يف رأس مال املشروع وإدارته. -1
ح الناجتة عن املشروع يستفيد  -2  منها كال الطرفني حسب االتفاق.األر
 يتحمل كل من املصرف والعميل اخلسارة الناجتة عن املشروع يف حدود مشاركته يف رأس املال. -3

ا وأحكامها مع أحكام  نه يتعني يف هذه الصيغة أن تكون متوافقة يف مضمو كما أوضحنا 
بشأن املصارف  1985لسنة  6ادي رقم) من القانون االحت3الشريعة اإلسالمية، وذلك تطبيقا لنص املادة (

  واملؤسسات املالية والشركات االستثمارية اإلسالمية.
ملشاركة يوضح لنا القواعد  لتمويل  وحيث إن املشرع اإلمارايت مل يضع تنظيمًا قانونيًا خاصًا 

ملشاركة لتايل حتَتم علينا من خالل استعراض تعريف التمويل  وحتديد العناصر  القانونية اليت حتكمه، و
األساسية اليت يتكون منها أن نضع هذه النوعية من العقود يف إطار ما أورده القانون من تنظيمات قانونية 

  مقننة.
  الفرع األول: اقرتاح شركة احملاصة كإطار قانوين:

ملشاركة، جند أن فقهاء الشريعة والقانون قد  نتيجة لعدم وجود تنظيم خاص بعقد التمويل 
ملشاركة.اختلف   وا يف تشخيص اإلطار القانوين األنسب الذي ميكن تطبيقه على عقد التمويل 

ملشاركة من شأنه أن جيعل  ويلزم التنويه بداية إىل أن عدم وجود إطار قانوين يقدم فيه التمويل 
سد كافة تقدميه يف إطار تعاقدي، وأنه مهما بلغت العناية بصياغة االتفاق بني الطرفني فإنه لن ميكن 

الثغرات، ولن ميكن التحسب جلميع االحتماالت، وهو ما سيؤدي إىل جلوء القاضي لتطبيق أحكام 
القواعد القانونية املقننة يف حال نشوء نزاع بني الطرفني وذلك لسد النقص الذي شاب االتفاق مبا قد ُخيرج 

  العملية عن إطارها اإلسالمي.
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ن البعض قد اقرتح تقدمي ا ملشاركة يف ضوء أحكام شركة احملاصة واليت لذلك جند  لتمويل 
ا معظم تشريعات الدول العربية واإلسالمية واألوربية على حد سواء، ويف إطار هذه األحكام يظل  تعرتف 

  للمشاركة طابعها اإلسالمي، ويف نفس الوقت يكون هلا سند قانوين.
ا ال تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن  وعند استعراض خصائص شركة احملاصة سنجد أ

ا ليس هلا ذمة مالية مستقلة، وال ختضع إلجراءات الشهر والعالنية أو  أشخاص الشركاء فيها، كما أ
الشكلية اليت ختضع هلا سائر الشركات التجارية، بل يكفي فيها توافر األركان املوضوعية من تعدد الشركاء، 

ح واخلس ا شركة عقد سيسمح وتقدمي احلصص، واملسامهة يف األر ائر مع وجود نية االشرتاك، كما أن كو
م حبرية كاملة يف إطار القواعد القانونية اآلمرة،  بقدر كبري من احلرية التعاقدية للشركاء كي ينظموا عالقا
ملشاركة من خالل وضع الشركاء كافة الشروط اليت تبقي العملية يف إطارها  وهو األمر الذي يالئم التمويل 

  )1(اإلسالمي.
خذ شكل شركة  ن املشاركة يف البنوك اإلسالمية من الناحية القانونية ال  وقد أضاف بعضهم 
أشخاص (تضامن أو توصية) ولكنها أقرب إىل شركة احملاصة اليت هي شركة بني اثنني يف متويل عملية على 

ا شركة فيما بني البنك يف العادة) مسترتاً، مب -املصرف–أن يكون أحد الشريكني (وهو البنك  –عىن أ
سم  - املصرف مسه وليس  والعميل، وأما يف مواجهة الغري فالعميل الذي يظهر فقط، ويتعامل مع الغري 
  )2(املشاركة.

  الفرع الثاين: إشكاالت على اقرتاح شركة احملاصة كإطار قانوين:
ملشاركة يف إطار منظومة شركة احملاصة هو األنسب واألقرب يف  قد يكون اقرتاح وضع التمويل 
ملشاركة وإبقائه يف  ملشاركة حتت إطاره، وذلك من أجل احملافظة على شرعية التمويل  إنزال عقد التمويل 

ن شركة احملاصة ت عترب من شركات األشخاص، يف دائرة التعامل اإلسالمي، إال أن هذا الرأي مؤاخٌذ عليه 
ملشاركة يعتمد على اشرتاك األموال دون اعتبار لشخص الشريك، حبيث ال ينقضي عقد  حني أن التمويل 

                                           
  ، بتصرف.325د. عاشور عبداجلواد عبداحلميد، مرجع سابق، ص (1)
  .127علي، مرجع سابق، صد. أمحد شعبان دمحم  (2)
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ملشاركة بوفاة أحد األطراف كما هو احلال يف شركات األشخاص اليت تكون فيها شخصية  التمويل 
  .)1(الشريك حمل ثقة واعتبار

حية أخرى فإن شركة  ن ومن  لشخصية االعتبارية وهو ما يرتتب عليه  احملاصة ال تتمتع 
حاص الذي يتعامل مع الغري يكون مسئوًال يف كل أمواله عما أبرمه من عقود مع الغري، شريطة 

ُ
الشريك امل

، وهو ما قررته احملكمة االحتادية العليا )2(توزيع اخلسائر بنسبة نصيب كل من الشركاء يف رأس مال الشركة
ً وليست هلا شخصية  يف حكم هلا من أن: "شركة احملاصة هي شركة مسترتة قانو ال حتمل امسًا وال عنوا

اعتبارية مستقلة وال وجود قانوين ظاهر أمام الغري فيما عدا قيامها بني الشركاء فيها، وهو ما يتمثل يف 
ح واخلسائر النامجة عن أي عمل جتاري يقوم به أحده سم م اقتسام األر مسه الشخصي وليس 

  .)3("الشركة
ملشاركة ال  ملشاركة وجد أن الشريك يف عقد التمويل  إال أننا عند تعرُِّضنا لتعريف التمويل 
ا يف رأس املال، مبا يتضح معه عدم مالءمة املنظومة  يتحمل اخلسارة إال يف حدود حصته املشارك 

  ملشاركة.القانونية لشركة احملاصة مع عقد التمويل 
ملشاركة حتت  وعلى أية حال، وفضال عما سبق ذكره من إشكاالت بشأن اقرتاح وضع التمويل 
إطار شركة احملاصة، فإن املشكلة األساسية تقع يف أن قانون الشركات اإلمارايت اجلديد قد حّدد أشكال 

ا (شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، الشركة  ذات املسئولية احملدودة، شركة الشركات التجارية على أ
املسامهة العامة، شركة املسامهة اخلاصة)، واعترب أن كل شركة ال تتخذ أحد األشكال املشار إليها يف هذا 
لتضامن عن االلتزامات  مسها مسؤولني شخصيًا و طلة، ويكون األشخاص الذين تعاقدوا  القانون 

  )4(الناشئة عن هذا التعاقد.

                                           
بشـــأن كـــون شـــركة احملاصـــة مـــن شـــركات األشـــخاص وأن شخصـــية الشـــريك فيهـــا حمـــل ثقـــة واعتبـــار، يراجـــع أ. د. أمحـــد ) 1(

عبــدالرمحن امللحـــم، قــانون الشـــركات الكـــوييت واملقــارن، اجلـــزء األول القواعــد العامـــة للشـــركات، جملــس النشـــر العلمـــي، 
  .37، ص2، ط2014جامعة الكويت، 

أ. د. أمحـــد عبـــدالرمحن امللحـــم، مرجـــع ســـابق، اجلـــزء الثـــاين القواعـــد اخلاصـــة للشـــركات، جملـــس النشـــر العلمـــي، جامعـــة  (2)
  .130، ص2، ط2014الكويت، 

  .2004يناير سنة  7ق، جلسة 22لسنة  369، 339أنظمة صالح اجلاسم اإللكرتونية، الطعنني رقمي  (3)
  بشأن الشركات التجارية. 2015) لسنة 2االحتادي رقم () من القانون 9راجع املادة ( (4)
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إن كانت معظم الدول العربية واإلسالمية واألوربية تعرتف بشركة احملاصة، إال أن ومن مث فإنه و 
ملشاركة يف إطارها، مبا يتحتم  لتايل لن يسعفنا أن ندرج عقد التمويل  القانون اإلمارايت قد أبطلها حديثاً و

  ل قانونية للشركات التجارية.علينا البحث عن البديل هلذا التنظيم وفقا ملا أورده القانون اإلمارايت من أشكا
  املطلب الثاين

ملشاركة يف إطار الشركات القانونية   التكييف القانوين لعقد التمويل 
اجلديد بشركة احملاصة من شأنه أن يوقعنا يف صعوبة حتديد  إن عدم اعرتاف القانون اإلماريت

ملشاركة مع احملافظة على صورته ووضعه اإلسالمي، إال  اإلطار القانوين البديل لتطبيقه على عقد التمويل 
ملشاركة والعالقة  أننا سنحاول قدر املستطاع الوصول إىل اإلطار القانوين األقرب يف تكييف عقد التمويل 

  انونية بني املصرف والعميل فيها.الق
  الفرع األول: التكييف القانوين يف إطار شركات األشخاص:

ملشاركة هو أنَّ حتمل الشريك  ن من أهم العناصر األساسية يف عقد التمويل  ذكر فيما سبق 
ملشاركة  ن عقد التمويل  يعتمد يف للخسارة يكون يف حدود مشاركته يف رأس املال، كما أوضحنا 

ملشاركة  سيسه على اشرتاك رؤوس األموال دون اعتبار لشخص الشريك، حبيث ال ينقضي عقد التمويل 
  مبجرد وفاة أحد األطراف.

ومن هنا طُرحت بعض اإلشكاالت على اقرتاح منظومة شركة احملاصة كإطار قانوين لعقد التمويل 
عتبار أن خسارة الشريك يف شركة احمل متتد إىل أمواله اخلاصة،  -كما أوضحنا سلفا   –اصة ملشاركة، 

  فضال عن كون شخص الشريك فيها حمّل ثقة واعتبار.
ملشاركة  وهذه اإلشكاالت اليت ُطرحت على اقرتاح شركة احملاصة كإطار قانوين لعقد التمويل 

ا ما ميكن إيراده على أشكال شركات األشخاص اليت أوردها القانون اإلمارايت ، وذلك على النحو هي ذا
  اآليت:

  أوال: شركة التضامن:
إذ أننا عند النظر إىل شركة التضامن كأحد أشكال شركات األشخاص اليت أوردها قانون 
ا: " الشركة اليت تتكون من شريكني أو أكثر من  الشركات اإلمارايت سنجد أن القانون قد عرفها 

  .)1(لتضامن يف مجيع أمواهلم عن التزامات الشركة"األشخاص الطبيعيني يكونون مسئولني شخصيا و 

                                           
  بشأن الشركات التجارية. 2015لسنة  2) من القانون االحتادي رقم 39راجع املادة ( (1)
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ن القانون قد فرض أن يكون الشريك املتضامن شخصاً طبيعياً،  ومن التعريف السابق يتبني لنا 
ن يكون هناك شخص طبيعي ممثل للمؤسسة املالية (املصرف اإلسالمية)  وإن كان ميكن تدارك ذلك 

جراء التعاقد مع العميل إلن ن القانون قد يقوم  شاء الشركة فيما بينهما، إال أن أساس اإلشكال يقع 
ذكر أن الشركاء يف شركة التضامن مسئولون مجيعا عن ديون الشركة قبل الدائنني مسئولية شخصية تضامنية 
غري حمدودة وتكون مجيع أموال الشركة ضامنة هلذه الديون وال تقتصر مسئولية الشريك على مقدار حصته 

 )1(فيها.
ملشاركة الذي يعتمد على اشرتاك  وهو ما يعترب منافيًا إلحدى أهم اخلصائص يف عقد التمويل 
رؤوس األموال دون اعتبار لشخص الشريك، إضافة إىل أن حتمل الشريك للخسارة يكون يف حدود 

ة التضامن كإطار مشاركته يف رأس املال دون أن ميتد ذلك إىل أمواله اخلاصة، مبا حيَتم علينا استبعاد شرك
ملشاركة.   قانوين لعقد التمويل 

  نيا: شركة التوصية البسيطة:
ا:  الشركة اليت "أما بشأن شركة التوصية البسيطة فإن قانون الشركات اإلمارايت قد عرفها على أ

لتضامن عن التزامات الشركة ويكتسبون  تتكون من شريك متضامن أو أكثر يكونون مسئولني شخصيا و
ة التاجر، ومن شريك موٍص أو أكثر ال يكونون مسئولني عن التزامات الشركة إال مبقدار حصتهم يف صف

  .)2(."رأس املال وال يكتسبون صفة التاجر
واملالحظ على هذا الشكل من الشركات من أنه قد مايز بني الشركاء كما أنه ّمحل الشريك 

دة عن حصته يف رأس املال، إذ أن الشريك املتضامن فيها تبعة اخلسائر اليت قد تصيب الشركة  لز
املتضامن سيتحمل اخلسارة بصفته الشخصية حبيث متتد اخلسارة إىل أمواله اخلاصة مبا خيالف خصائص 
ملشاركة الذي يعتمد على اشرتاك رؤوس األموال وحتمل كل شريك فيه حبدود مشاركته يف  عقد التمويل 

  رأس املال.
ن تكون إطارًا قانونيا لعقد التمويل لذا فإننا سنستبعد ش ركات األشخاص لعدم صالحيتها 

ملشاركة، أي أننا سنستبعد كال من شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة لعدم انطباقهما على تعريف 
ملشاركة مبا حيويه من عناصر أساسية.   عقد التمويل 

                                           
  .1996إبريل سنة  14ق، جلسة 17لسنة  139راجع حكم احملكمة االحتادية العليا طعن رقم  (1)
  بشأن الشركات التجارية. 2015) لسنة 2دي رقم () من القانون االحتا62راجع املادة رقم ( (2)
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  موال:الفرع الثاين: التكييف القانوين يف إطار شركات األ
ملشاركة كوسيلة  بعد أن استبعد شركات األشخاص من وضعها كإطار قانوين لعقد التمويل 
متبعة يف املصارف اإلسالمية الستثمار األموال، وذلك لألسباب اليت مت ذكرها سلفا يف الفرع األول، 

صة) والشركة ذات املسئولية نستعرض اآلن شركات األموال املتمثلة بشركة املسامهة على نوعيها (العامة واخلا
  احملدودة.

  أوال: شركات املسامهة (العامة واخلاصة):

ـا علـى العامـة املسـامهة لشـركة تعريفـه يف أورد قـد أنـه جنـد اجلديد اإلمارايت الشركات قانون مطالعة عند .. ": أ

 جبـزء املؤسسـون ويكتتـب للتـداول قابلـة وتكـون القيمـة متسـاوية أسـهم إىل ماهلـا رأس يقسـم الـيت الشركة

 إال فيهــا املسـاهم يسـأل وال، عــام اكتتـاب يف اجلمهـور علـى األســهم قـي يطـرح بينمــا األسـهم هـذه مـن

  )1(.."املال رأس يف حصته بقدر

 القيمــة متســاوية أســهم إىل فيــه املـال رأس تقســيم عــن تطبيقاتــه يف خيــرج مـا عــادة ملشــاركة التمويــل إن وحيـث

 يف وضـعه نسـتبعد جيعلنا مبا، اجلمهور على عام اكتتاب يف منها جزء وطرح، للتداول قابلة تكون حبيث
  .العامة املسامهة شركة إطار

أما بشأن شركة املسامهة اخلاصة فإننا مبطالعة نص القانون سنجد أن من شروطها أال يقل رأس 
لكامل ملشاركة بني ، وهو ما قد ال يتحصل دائما يف عقود ال)2(ماهلا عن مخسة ماليني مدفوعة  تمويل 

املصرف اإلسالمي والعميل، فضال عن أن رؤوس أموال شركات املسامهة تقّسم إىل أسهم متساوية القيمة 
حبيث تكون قابلة للتداول، وهو كذلك غالبا ما ال يتحقق يف املشاريع اليت تكون حمال لعقود التمويل 

ن شركات املسامهة  لتايل فإننا نرى  بنوعيها العام واخلاص بعيدة بعض الشيء يف أحكامها ملشاركة، و
ملشاركة.   عن أوصاف وعناصر عقود التمويل 

  نيا: الشركة ذات املسئولية احملدودة:
بعد أن استعرضنا كافة أشكال الشركات اليت نص عليها القانون اإلمارايت اجلديد، مل يتبقَّ لنا إال 
ملشاركة، وذلك  الشركة ذات املسئولية احملدودة واليت قد تكون هي األقرب يف وضعها كإطار لعقد التمويل 

                                           
  بشأن الشركات التجارية. 2015) لسنة 2) من القانون االحتادي رقم (105راجع املادة ( (1)
  بشأن الشركات التجارية. 2015) لسنة 2) من القانون االحتادي رقم (255راجع املادة ( (2)
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ملشاركة ا عقد التمويل  ا حتقق العناصر األساسية اليت يتشكل  ، إذ أن القانون قد اكتفى بكون لكو
) مخسني شريكا، كما أن الشريك فيها ال 50عدد الشركاء فيها اثنان فصاعدا، على أال يتجاوز العدد (

، وهو ذاته ما قررته احملكمة االحتادية العليا يف حكم سابق هلا )1(يسأل إال يف حدود حصته من رأس املال
ن: "من أهم خصائص الشركة ذات املسئولية على ضوء القانون التجاري اإلمارايت ال سابق، إذ قضت 

احملدودة حتديد مسئولية الشريك عن ديون الشركة مبقدار حصته يف رأس املال، مما يعين أن ضمان دائين 
الذين تنحصر خماطرهم التجارية يف حدود  الشركاء ذمم دون املالية ذمتها هذه الشركة يقتصر على

الشريك عن ديون الشركة مبقدار حصته يف رأس املال حتديد مطلق يسري على  حصصهم، وحتديد مسئولية
لغري" آلخر وعلى عالقة الشركاء    .)2(عالقة الشركاء كل 

ن: " تعترب املسئولية احملدودة غري  وقد أوضحت احملكمة االحتادية العليا يف حكم آخر هلا 
عن شركات األشخاص اليت  -ت ذات املسئولية احملدودة الشركا –التضامنية املميز هلذا النوع من الشركات 

ا"   .)3(يسأل فيها الشريك مسئولية شخصية تضامنية مع غريه من الشركاء عن ديون الشركة والتزاما
أما بشأن حدود قيمة رأس املال يف الشركة ذات املسئولية احملدودة فنجد أن القانون مل حيدد لرأس 

سيسهامال الشركة حدا أدىن يف ق ن يكون كافياً لتحقيق الغرض من  نه يكفي فيه    .)4(يمته، وإمنا أورد 
ا األقرب يف  ومن خالل استعراض اخلصائص السابقة للشركة ذات املسئولية احملدودة جند أ
ن القانون قد أورد العديد  ملشاركة، إال أنه جتدر اإلشارة  أوصافها وأحكامها إىل أحكام عقد التمويل 

ن األحكام املوضوعية واإلجرائية بشأن الشركة ذات املسئولية احملدودة، بل إنه قد أحال بشأن أحكامها م
لشركات املسامهة، وكل ذلك من شأنه أن يغري يف آلية  اليت مل يرد فيها نص خاص إىل األحكام املتعلقة 

ملشاركة والذي قد خيرجه من صورته اإلسالمية يف بعض احل   االت.عقد التمويل 
ن املتعاقدان لن يستطيعا إيراد كافة األحكام وسد كافة الثغرات اتفاقيا  إذ كما ذكر سلفا 
حتّسبًا لكافة االحتماالت، وهو ما سيجعل احملكمة عند حصول نزاع معني إىل الرجوع ألحكام القانون 

                                           
  بشأن الشركات التجارية 2015) لسنة 2) من القانون االحتادي رقم (71راجع املادة ( (1)
ينـاير سـنة  21ق جلسـة 16لسـنة  283أنظمة صـالح اجلاسـم اإللكرتونيـة، حكـم احملكمـة االحتاديـة العليـا يف الطعـن رقـم  (2)

1996 ،  
يونيـو لسـنة  6ق جلسـة 23لسـنة  811أنظمة صالح اجلاسم اإللكرتونية، حكم احملكمة االحتادية العليـا يف الطعـن رقـم  (3)

2004.  
  بشأن الشركات التجارية. 2015) لسنة 2) من القانون االحتادي رقم (67راجع املادة ( (4)
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ملشاركة إىل التفريغ من حمتواه  اإلسالمي لوجود بعض األحكام يف التجاري والذي قد يعرض عقد التمويل 
  القانون التجاري املخالفة ألحكام الشريعة اإلسالمية.

ن من الالزم على املشرع اإلمارايت أن يتدخل بتشريٍع يُقنِّن فيه صيغ وأساليب  ومن هنا نرى 
ا املصارف اإلسالمية وذلك من أجل محايتها واحلفاظ على شرعيتها، إذ أ ن إبقاء االستثمار اليت تعمل 

احلال على ما هو عليه يف إطار عدم وجود تنظيم قانوين خاص هلا من شأنه أن حيوِّرها ويغري يف أحكامها 
عند تطبيق القواعد القانونية املتاحة عليها من املنظومة التشريعية ككل، والذي قد يؤدي إىل إخراجها عن 

ت  اليت أوجدت هذه األساليب من أجل إطارها اإلسالمي الصحيح، ومن مث تنتفي معه كافة الغا
 حتقيقها. 

  اخلامتة
  النتائج:

من خالل ما استعرضناه يف هذه الدراسة ميكننا أن نتوصل إىل جمموعة من النتائج املهمة املتعلقة 
مبوضوعها، وأبرزها أن التنمية االقتصادية واالجتماعية من أهم مقاصد الشريعة اإلسالمية، وهلذا األساس 

ر سلبية على اجلانب االقتصادي حّرمت  لفوائد الربوية ملا هلا من آ الشريعة اإلسالمية السمحاء التعامل 
تمع.   واالجتماعي يف ا

ويف ظل التطور والنمو االقتصادي يف العامل ككل، وبروز دور املصارف يف ضخ األموال ومتويل 
تمعات، كان لزاما على فقهاء الشريعة اإلسالمية إجياد حلول بديلة عن املعامالت الربوية حبيث  أنشطة ا

الستثمارات يف إطار أحكام الشريعة اإلسالمية وذلك حتقيقا للتنمية  تستطيع معها املصارف القيام 
ملشاركة.   االقتصادية واالجتماعية، وهو ما أوجد لنا صيغة التمويل 

ملشاركة مازالت مستحدثة إال أن املعامالت اإلسالمية املصرفية واليت من بينها عقود  التمويل 
، وهو ما جعلنا نبحث يف ماهيتها من أجل الوصول إىل األحكام القانونية املنطبقة عليها.   وغري مقننة قانو

نه  ملشاركة  وقد توصلنا من خالل حبثنا إىل أنه ميكن إمجال التعريف القانوين لعقد التمويل 
 االشرتاك بتملك مشروع معني من خالل املشاركة يف رأس املال عقد يلتزم مبقتضاه املصرف والعميل يف

التفاق، وحتمل اخلسائر كل يف حدود حصته يف  ح الناجتة لكل منهما  واإلدارة، على أن تكون نسبة األر
  رأس املال.
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ملشاركة، حتّتم علينا وضع هذه النوعية من  ونظراً لعدم وجود التقنني اخلاص بشأن عقد التمويل 
لعقود يف إطار إحدى األشكال القانونية للشركات املنصوص عليها، والذي توصلنا إىل أن األقرب ا

  واألنسب يف انطباقها هي الشركة ذات املسئولية احملدودة.
لرغم من حماولة وضع عقد التمويل يف املشاركة يف إطار الشركة ذات املسئولية احملدة، تبقى  و

ى هيكل العالقة بني املصرف والعميل، واليت من بينهما ما قد خيرج هذه األحكام القانونية مسيطرة عل
ا اإلسالمية.  العالقة عن صور

  التوصيات:
ن  انطالقا من النتائج اليت توصلت إليها يف هذه الدراسة املتواضعة، أوصي املشرع اإلمارايت 

ملعامالت املصرفية اإلسالمية حب ا يف إطار أحكام يلتفت إىل وضع تشريع قانوين خاص  يث حيفظ هلا كيا
الشريعة اإلسالمية دومنا حاجة إىل الرجوع لقانون الشركات ملا قد يؤديه يف تغيري وحتوير مضمون املعاملة 

  اإلسالمية.
وفضال عن إجياد التشريع القانوين اخلاص الذي يبني األحكام التفصيلية هلذه املعامالت، أوصي 

ن يورد أحكام ا كافة املشرع كذلك  ن تكون تعامال ا أن تضمن للمصارف اإلسالمية  ا قانونية من شأ
وفقا للشريعة اإلسالمية دون أن تتأثر برجوعها إىل قواعد قانونية أخرى يف أي من فروع القوانني الوضعية 

ن ينص على استثناء املصارف اإلسالمية من  اليت ختالف أحكام الشريعة اإلسالمية، كما ميكن للمشرع 
شكال الشركات أو األحكام املخالفة للشريعة  حكام قانون الشركات التجارية فيما يرتبط  التقيد 

  اإلسالمية وذلك من أجل توفري احلماية الشرعية هلا مبا يتوافق وأحكام الشريعة اإلسالمية.
ن تسعى جاهدة الستحداث صيغ وأساليب استثمارية  كما أوصي املصارف اإلسالمية 

مية حبيث ميكن وضعها يف إطار األحكام القانونية الوضعية اليت توافق أحكام الشريعة اإلسالمية إسال
وذلك جتنبا للوقوع يف مشكلة تطبيق أحكام قانونية أخرى خمالفة للشريعة اإلسالمية مبا من شأنه اخلروج 

ت اليت أوجدت هذه الصيغ واألساليب من أجلها.   عن الغا
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– 
   املقدمة

من التجاء اخلصوم للقضاء يف احلصول على حكم قضائي فاصل يف موضوع يكمن اهلدف الرئيس 
ا تكون قد أدت وظيفتها وتستنفد بذلك  منازعتهم، ومبجرد إصدار احملكمة حكمها يف املوضوع، فإ
واليتها جتاه املسألة اليت فصلت فيها، فال جيوز هلا أن تعيد الفصل فيها مرة أخرى طاملا كان حكمها فيها 

لتعديل أو )1(قطعياً  . ومن هذا املنطلق ال جيوز للمحكمة أن متس حكمها القطعي الصادر يف مسألة ما 
  .)2(إللغاء، سواء كان ذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أو اتفاق اخلصوم

وجتد هذه القاعدة تربيرها يف حتقيق االستقرار للمراكز القانونية، فبمجرد أن حيوز احلكم على قوة  
األمر املقضي يتحصن من التعديل واإللغاء، وهو ما حيقق االستقرار القانوين للمراكز اليت جاء احلكم ليقر 
بيد املنازعات القضائية، ويؤدي إىل اقتصار الوقت  ا أو ليثبتها أو ليلغيها، ومما ال شك فيه ان ذلك مينع 

أن يتحقق إال بعد ثبات مضمون احلكم  . وهو األمر الذي ال ميكن )3(واجلهد يف العملية القضائية
ملساس مبضمونه سواء كان من احملكمة مصدرة احلكم نفسها أو من  الصادر، ومنع أي حماولة تقضي 

  .)4(أطراف اخلصومة 

                                           
، ص  1974د. عبـــد الباســـط مجيعـــي، مبـــادئ املرافعـــات يف قـــانون املرافعـــات اجلديـــد، دار الفكـــر العـــريب، اإلســـكندرية، )1(

نظــيم القضــائي يف ســلطة عمــان، دار النهضــة العربيــة، القــاهرة، د. أســامة الــرويب، قواعــد اإلجــراءات املدنيــة والت ؛398
  .572، ص 2009

  .573املرجع السابق، ص  )2(
 .583د. أسامة الرويب، قواعد اإلجراءات املدنية والتنظيم القضائي يف سلطة عمان، مرجع سابق، ص  )3(

د. علـي عبــد احلميـد تركــي، نطـاق القضــية يف االســتئناف (دراسـة حتليليــة مقارنـة)، دار النهضــة العربيـة، القــاهرة، الطبعــة  )4(
 .64، ص 2009الثانية، 
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إلضافة إىل ذلك فقاعدة استنفاد الوالية ترتبط بصورة مباشرة مع األسس التنظيمية للمرفق   و
لقضائي االمارايت مبدأ التقاضي على درجتني، ومن مث فإن وسيلة تصحيح القضائي، حيث يتبىن النظام ا

أي خطأ يف أحكام حماكم الدرجة األوىل هي الطعن فيها أمام حماكم االستئناف وليس الرجوع إىل ذات 
حدى احلاالت املستثناة قانوً    . )1(احملكمة اليت أصدرت احلكم طاملا مل يتعلق األمر 

  إشكالية الدراسة :
إذا كانت القاعدة أن والية احملكمة على الدعوى تنتهي مبجرد اصدارها احلكم القطعي فيها، مما 

ا، ولكن  يثور يفقدها سلطة إعادة الفصل يف ذات الدعوى أو تعديل أو إلغاء احلكم الذي أصدرته بشأ
فيه، ومىت تغدو هذه التساؤل حول مدى إمكانية إعادة احلكم للمحكمة اليت أصدرته ما إذا قالت كلمتها 

ذا احلكم، فهل من جمرد إصدارة أم بعد صريورته حكماً قطعياً.    األخرية منقطعة الصلة 
هل من املمكن العودة لذات احملكمة اليت فويف حال جاء احلكم مقرتن خبطأ مادي أو حسايب، 

   ؟تصر على احملكمةوهل حيق لطريف النزاع املطالبة بذلك، أم هو حق يق ؟،أصدرته لتزيل هذا اخلطأ
ام،  هل للمحكمة أن فوما هو العمل لو شاب احلكم الصادر من احملكمة شيء من الغموض واإل

وهل يتم ذلك بطلب من اخلصوم أم يقف على  ؟،على درجةاأللمحكمة لختوض يف تفسريه، أم يرتك ذلك 
  ؟قبول وطلب احملكمة اليت أصدرت هذا احلكم

لطرف الذي أغفلت طلباته أن يتقدم لحكم احملكمة لبعض طلبات اخلصوم، فهل حيق  وإذا أغفل
  مطالباً بذلك؟ ةطلباته، أم يقوم برفع دعوى مبتدأيف  فصلالبطلب الستكمال 

وبناء عليه يسعى هذا البحث إىل التعرف على حق احملكمة يف التصدي ملا قد يطرأ على إحكامها من 
خالل الوقوف على حق احملكمة يف إعادة نظر املنازعات اليت قد سبق هلا  مشكالت مستقبلية، وذلك من

وقالت كلمتها فيها، ومعرفة احلد الذي تقف عنه احملكمة يف التعامل والتعديل واإلضافة إن أمكنها ذلك، 
أو ما قد  والتعرف على اآلليات والنظم اليت وضعها املشرع للتعامل مع ما قد يشوبه أو يثريه احلكم بعد صدوره،

  يغفله عند الفصل فيه، إىل جانب حتديد الشروط اليت تستوجبها كل حالة من احلاالت السابقة على حدة.
  ومن املمكن أن نلخص عناصر مشكلة البحث يف النقاط التالية :  

  _ حتديد األساس القانوين لقاعدة استنفاد احملكمة لواليتها؟ 
  يها والية احملكمة على القضية بعد إصدار حكمها فيها؟_ ما هي احلاالت اليت ميكن أن تستمر ف

                                           
  .696، ص 2015د. أمحد أبو الوفا، نظرية األحكام يف قانون املرافعات، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية،  )1(
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التعرف على الشروط والضوابط املتبعة يف كل حالة من احلاالت اليت تستمر فيها والية احملكمة على  _
  القضية اليت فصلت فيها وهي حاالت التفسري والتصحيح واالستكمال.

ا   بني وجوب إعمال القاعدة العامة، واليت فمن املهم التعرف على الكيفية اليت يتم التعامل 
حلكم، وذلك نظرًا الستفاد والية احملكمة جتاهه، وبني احلاالت اليت توجب إعادة  تقتضي عدم املساس 

  نظر احملكمة لذات الدعوى وذلك بغية تفسري احلكم أو تصحيحه أو استكماله.
  : الدراسةاملنهج املتبع يف 

حتليل الدراسة بشكل رئيسي على املنهج التحليلي والذي تتجلى أمهيته من خالل  تعتمد
التشريعات املعنية حباالت استمرار والية احملكمة على القضية اليت فصلت فيها يف النظام القانوين اإلمارايت.  

ملنهج الوصفي مبا يتواءم مع طبيعتها اليت تقتضي حتديد ماهية و تكما تس نطاق قاعدة عني الدراسة 
استنفاد الوالية، ومن مث البحث يف حاالت استمرار والية احملكمة على القضية اليت فصلت فيها. وتستعني 
دف  ملنهج التأصيلي، حيث حتاول االستناد إىل فهم وتفسري األحكام القانونية املختلفة  الدراسة أخريا 

  . ثالوصول إىل قواعد ومبادئ وأحكام عامة بشأن موضوع البح
  : تقسيم

تسعى الدراسة إىل التعرف على حاالت استمرار والية احملكمة على القضية اليت فصلت فيها،  
نطاق استنفاد احملكمة لواليتها. ويتم ذلك من خالل البحث يف مفهوم قاعدة  واليت حندد عن طريقها

حملكمة. ويلي ذلك التعرف على استنفاد احملكمة لواليتها. والتعرف على نطاق تطبيق قاعدة استنفاد والية ا
وحتديد شروط قبول طلب التصحيح وإجراءاته وكيفيه  ،سلطة احملكمة يف تصحيح األخطاء املادية للحكم

طعن فيه. كما تعرض الدراسة بعد ذلك سلطة احملكمة يف التقدمي طلب التصحيح ونظره واحلكم فيه و 
ام، للتعرف على  شروط قبول طلب التفسري وإجراءاته، وكذلك تفسري ما يقع يف احلكم من غموض وإ

لتبيان حكم احملكمة فيه والطعن فيه. مث تلقي الدراسة الضوء على إغفال احملكمة الفصل يف بعض 
الطلبات، وذلك للوقوف على مفهوم اإلغفال وتطبيقاته، ولتحديد شروط قبول طلب االستكمال 

  كمال والطعن فيه. وذلك كله على النحو التايل : واجراءاته، وأخرياً عرض حكم احملكمة يف طلب االست
  .املبحث التمهيدي : ماهية ونطاق قاعدة استنفاد احملكمة لواليتها  
  .املبحث األول : سلطة احملكمة يف تصحيح األخطاء املادية للحكم  
  .ام   املبحث الثاين : سلطة احملكمة يف تفسري ما يقع يف احلكم من غموض أو إ
  .املبحث الثالث : إغفال احملكمة الفصل يف بعض الطلبات 
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  املبحث التمهيدي
  ماهية ونطاق قاعدة استنفاد احملكمة لواليتها

  متهيد وتقسيم : 
من أهم النتائج اليت ترتتب على صدور احلكم املنهي للخصومة استنفاد احملكمة لواليتها على  

ه العدول عن حكمها يف هذه املسألة، أو إعادة نظرها من املسألة اليت أصدرت حكما فيها، مما ميتنع مع
 تتطرق هلا مل جديد. حىت ولو كان لديها أدلة قانونية، أو واقعية مل تثار من قبل يف الدعوى األصلية، أو

ا يف الدعوى اليت صدر فيها حكمها ر . ويتطلب التعرف على هذه النتائج أن حندد أوًال ماهية )1(رغم إ
نياً لنطاق قاعدة استنفاد احملكمة لواليتها.قاعدة    استنفاد احملكمة لواليتها، ونعرض 

 املطلب األول 
  ماهية قاعدة استنفاد احملكمة لواليتها

  تقسيم :
سوف نتناول يف هذا املطلب موضوع ماهية قاعدة استنفاد احملكمة لواليتها، حيث نبدأ بتحديد  

نعرض لتمييز فكرة استنفاد الوالية عن فكرة حجية األمر املقضي، كما  املقصود بقاعدة استنفاد الوالية، مث
لنظام العام.  حندد أساس قاعدة استنفاد الوالية، وأخرياً نعرض ملدى تعلق القاعدة 

  الفرع األول
  املقصود بقاعدة استنفاد احملكمة لواليتها

ا : حسم القاضي   لفصل يف هذه املسألة تعرف فكرة استنفاد احملكمة لواليتها  ملسألة معينة، و
إلضافة لعدم إمكانيه إعادة النظر  يستنفد سلطته يف احلكم فيها، فيمتنع عليه العدول عما قضى به، 

  .)2(لسابقة فصله فيها
  

                                           
ــرويب، األحكـــام واألوامـــر وطـــرق الطعـــن عليهـــا، دار النهضـــة العربيـــة، القـــاهرة، الطبعـــة الثانيـــة،  )1( ، ص 2009د. أســـامة الـ

99_100.  
د. علــي بركــات، الوســيط يف شــرح قــانون املرافعــات املدنيــة والتجاريــة، دار النهضــة العربيــة، اإلســكندرية، الطبعــة األوىل،  )2(

  .910، ص 2016
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ا بصفة قطعية ينهي   ا : حبث القاضي ملسألة ما وإصداره لقراره بشأ كما عرفها رأى يف الفقه 
  .)1(النزاعواليته بنظر 

ا : احلالة اليت ميتنع فيها القاضي عن مزاولة سلطته يف احلكم مبجرد حسم   وعرفها رأى آخر 
طالً  لفصل فيها، فيمتنع عليه العدول عن قضاءه، أو إعادة نظرها وإن كان حكمه فيها    .)2(املسألة 

ية أكثر من مرة بصدد مسألة وعليه فإن استنفاد الوالية هو عدم مباشرة القاضي لوظيفته القضائ 
ا تكون قد انتهت)3(معينة  .)4(. أي أنه طاملا فصلت احملكمة يف مسألة عرضت عليها فإن سلطتها بشأ

ا جتاه مسألة من املسائل املطروحة عليها، تكون قد استنفدت  وبناء عليه، فإذا أعلنت احملكمة عن عقيد
. فالقاعدة يف هذا الشأن أن ما قال )6(وال سلطتها جتاهها، وهو ما يعين ز )5(واليتها بشأن هذه املسألة

القاضي كلمته فيه ال ميلك إعادة حبثه من جديد، كما يصبح قضاءه يف هذا األمر ملزمًا له وألطراف 
. وهو ما )8(، وبصفة خاصة جتاه املسألة اليت حبثها القاضي وأصدر جتاهها حكمه بصفة قطعية)7(اخلصومة

حلكم الذي أصدرته يف املسألة املطروحة عليها سواء من تلقاء  يسفر عنه عدم جواز مساس احملكمة 
. وعلى هذا األساس ميتنع على )9(نفسها، أو بناء على طلب أحد إطراف الدعوى، أو بناء على اتفاقهم

بعد صدور احلكم املطالبة بتنفيذ احلكم تنفيذًا معجًال، أو أن يطلب احملكوم عليه منحه أجال  احملكوم له

                                           
 ،2015فى يونس، املرجع يف قانون إجـراءات التقاضـي املدنيـة والتجاريـة، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة، د. حممود مصط )1(

  .822ص 
ر اإلجرائية للحكم املدين (دراسـة مقارنـة)، املركـز القـومي إلصـدارات القانونيـة،  )2( د. حسام مهين صادق عبد اجلواد، اآل

  .233، ص 2010القاهرة، الطبعة األوىل، 
  .489، ص 2007د. علي أبو عطية هيكل، قانون املرافعات املدنية والتجارية، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية،  )3(
ــر  )4( د. عبـــده مجيـــل غصـــوب، الـــوجيز يف قـــانون اإلجـــراءات املدنيـــة (دراســـة مقارنـــة)، املؤسســـة اجلامعـــة للدراســـات والنشـ

  .378والتوزيع، بريوت الطبعة األوىل، ص 
بدون إشارة أمحد ماهر زغلول، أعمال القاضي اليت حتوز حجية األمر املقضي وضوابطها وحجيتها، الطبعة الثانية، ( د. )5(

  .345، ص 1992)، لدار النشر
  .705، ص 2001د. وجدي راغب فهمي، مبادى القضاء املدين، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثالثة،  )6(
  .346مرجع سابق، ص  د. أمحد ماهر زغلول، )7(
  .822د. حممود مصطفى يونس، مرجع سابق، ص )8(
  .705د. وجدي راغب فهمي، مرجع سابق، ص  )9(
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للوفاء. كما مينح هذا احلكم للمحكوم له واحملكوم عليه معا، يف حال توافرت املصلحة، الطعن فيه بطرق 
 ً   .)1(الطعن املقررة قانو

ملسألة احملسومة حبكم قضائي، فال متلك بعد وخالصة ما تقدم أن احملكمة تغدو بال والية جتاه ا 
لنفاذ املعجل  مر  حلكم الرجوع عنه، أو تغيريه، أو تعديله، أو اإلضافة إليه، فليس للمحكمة أن  النطق 
للحكم بعد إصداره، أو أن توقف النفاذ الذي أقرته يف حكمها، وإمنا يتم ذلك وفق طرق الطعن املقررة 

 ً كيدًا ع)2(قانو نه : . و ملا كان األصل يف نظام التقاضي أنه مىت « لى ذلك قضت احملكمة االحتادية 
صدر احلكم يف الدعوى خرجت من حوزة احملكمة الستنفادها واليتها القضائية وامتنع عليها العودة إىل 

  ». )3(نظرها من جديد
  الفرع الثاين

  املقضيالتمييز بني فكرة استفاد الوالية وفكرة حجية األمر 
يقصد بقاعدة استنفاد الوالية أن فصل احملكمة يف أحد املسائل املتنازع عليها أمامها ينهي والية  

حلكم  لنسبة هلذه املسألة، حبيث ال متلك احملكمة بعد النطق  ا تصبح بال والية  ا، أي أ احملكمة بشأ
  . )4(فيها إلغاءه، أو تغيريه، أو تعديله

لنسبة لفكرة   احلجية فهي قرينة قانونية ال تقبل إثبات العكس، معناها أن احلكم قد صدر أما 
. ومبوجب هذه الصفة ال يقبل إعادة )5(صحيحاً من الناحية الشكلية واملوضوعية، فهو حجة فيما قضي به

رفع الدعوى من جديد أمام ذات احملكمة، أو غريها، ويف حال ما إذا رفعت من جديد ال تقبل لسابقة 
  .)6(ل فيهاالفص

                                           
  .573د. أسامة الرويب، قواعد اإلجراءات املدنية والتنظيم القضائي يف سلطة عمان، مرجع سابق، ص  )1(
  .62د. علي عبد احلميد تركي، مرجع سابق، ص  )2(
، احلكـم 2014يناير  21قضائية، مدين، الصادر يف جلسة  2013لسنة  2احملكمة االحتادية العليا االماراتية، الطعن رقم  )3(

رة للموقع بتاريخ http://www.eastlaws.comمنشور يف املوقع االلكرتوين التايل :    .11\12\2017، آخر ز

  .62د. علي عبد احلميد  تركي، مرجع سابق، ص  )4(
  .878، ص 2007د. أمحد أبو الوفا، املرافعات املدنية والتجارية، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية،  )5(
، 2014د. أســامة الــرويب، مبــادئ وإجــراءات اإلثبــات املــدين يف النظــام القــانوين اإلمــارايت، دار النهضــة العربيــة، القــاهرة،  )6(

  .268ص 
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ما حيققان ذات اهلدف، وهو   وتتشابه فكرة استنفاد الوالية مع فكرة حجية األمر املقضي يف كو
ما يتبعان ذات املفهوم وهو عدم مباشرة الوظيفة القضائية جتاه  لشيء احملكوم فيه، كما أ عدم املساس 

ما يشرتكان يف احلصانة اليت)1(ذات املسألة أكثر من مرة ا للمسألة احملسومة حبكم قطعي، . كما أ  يقدما
  .)2(فيمتنع معها إعادة نظر ذات املسألة مرة أخرى

ن يف نطاق كال منهما، فبالنسبة الستنفاد احملكمة لواليتها   ورغم ما تقدم ختتلف كلتا القاعد
ي أن سلطة يكون أثرها مقصورًا على اخلصومة اليت فصلت فيها احملكمة وحدها دون ما مل تفصل فيه، أ

رة هذه املسألة  احملكمة تزول جتاه ما قالت فيه كلمتها دون غريها من املسائل. ولكن ذلك ال مينع من إ
من جديد، على أن يثار يف خصومة مستقبلية وال ميس ما يتمتع به احلكم الصادر يف اخلصومة األصلية من 

ماية القضائية املمنوحة للحكم جتاه أي حجيه. يف حني أن أثر فكرة احلجية ميتد يف ضمان استقرار احل
  .)3(خصومة مستقبلية أمام نفس احملكمة أو أمام أي حمكمة أخرى

وتتجلى أمهية التفرقة بني فكرة استنفاد والية احملكمة وحجية األمر املقضي، يف أن احلجية تلحق  
ل اخلصومة القضائية، وعلى احلكم القضائي الذي مينح احلماية القضائية من دون األعمال اليت تصدر خال

النقيض فإن استنفاد سلطة احملكمة يتحقق جتاه كل حكم حاسم يف مسألة موضوعية، أو إجرائية داخل 
. كما أن احلجية نسبية األثر، مما جيعل األحكام املوضوعية الصادرة قبل اإلدخال، أو التدخل )4(اخلصومة

املدخل، أو املتدخل. يف حني أن استنفاد الوالية ذو أثر يف الدعوى ال حتوز احلجية يف مواجهة هذا اخلصم 
رة املسألة اإلجرائية اليت سبق الفصل فيها حبكم  مطلق داخل اخلصومة، مما مينع معه اخلصم اجلديد من إ
لذكر أن صدور تشريع جديد ينظم مسألة حمسومة حبكم  قطعي قبل إدخاله، أو تدخله. ومن اجلدير 

ً طاملا ليس هناك جمال سابق ال يهدر حجية ا ألمر املقضي هلذا احلكم، فاحلكم يف هذه احلالة يظل سار
ثري على احلكم وحجيته طاملا استنفدت طرق الطعن جتاهه.  للطعن فيه، فليس للتشريع اجلديد أدىن 
وذلك على عكس التشريع الذي ينظم مسألة صدر فيها حكم قطعي، استنفدت جتاه احملكمة سلطتها 

                                           
  .222املرجع السابق، ص  )1(
  .490و عطية هيكل، مرجع سابق، ص بأ د. علي )2(
  .694، ص مرجع سابق د. أمحد أبو الوفا، نظرية األحكام يف قانون املرافعات،  )3(
  .137، ص 2009د. فتحي وايل، الوسيط يف القضاء املدين، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب اجلامعي، القاهرة،  )4(
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جيوز حجية األمر املقضي، ومثال ذلك احلكم الصادر يف مسألة اختصاص احملكمة، الذي يهدر  دون أن
ا   .)1(بصدوره التشريع اجلديد ليعاد معه حبث مسألة االختصاص مرة أخرى داخل اخلصومة ذا

  الفرع الثالث
  أساس قاعدة استنفاد والية احملكمة

لعبارة التالية :تنحدر هذه القاعدة من نصوص القانون الروماين          القدمي الذي يعرب عنها 
lata sententia, judex desinit esse judex " ")2( وقد انتقلت هذه القاعدة من القانون الروماين .

من القانون الفرنسي اجلديد، وهي القاعدة اليت يعرب  481إىل القانون الفرنسي، حيث قننت يف نص املادة 
  . )3(عنها القضاء الفرنسي مبقولته الشهرية صدور احلكم يوقف القاضي عن كونه قاضياً 

ويكمن أساس قاعدة استنفاد احملكمة لواليتها يف ضرورة حتقيق االستقرار يف املراكز القانونية، فهذا  
صدور احلكم، بل يتطلب لتفعيله االلتزام بعدم املساس مبضمون احلكم  االستقرار املطلوب ال يتحقق مبجرد

الصادر. وهذا االمتناع عن املساس مبضمون احلكم هو أمر مطلوب احرتامه من القاضي إىل جانب اخلصم 
كأثر هلا. وتستجيب قاعدة استنفاد الوالية لذات اهلدف الذي تعمل  يف اخلصومة اليت يصدر احلكم

ئية على حتقيقه وهو تطبيق القانون والفصل يف املنازعات القضائية عن طريق استصدار الوظيفة القضا
اء املنازعات القضائية حيقق االستقرار للمرفق القضائي ومينع  األحكام القضائية، فمن املعلوم أن إ

تقوم عليه التشكيك فيه، كما يزيل ارتياب املتقاضني جتاهه، وهو ما ميثل يف حقيقته ذات األساس الذي 
  .)4(قاعدة حجية األمر املقضي

  الفرع الرابع
لنظام العام   تعلق قاعدة استنفاد الوالية 

مل يرد نص صريح يف قانون اإلجراءات املدنية االمارايت يفيد اعتناق املشرع االمارايت لقاعدة  
الفقه والقضاء. فمن  استنفاد احملكمة لواليتها، وعلى الرغم من ذلك فهذه القاعدة تعد من املسلمات يف

                                           
  .55د. وجدي راغب فهمي، مرجع سابق، ص  )1(
)2( J. VINCENT,S.GUINCHARD,op., n 185, p.  173.  : د. أســـامة الـــرويب، األحكـــام ؛ مشـــار إليـــه لـــدى

  .99واألوامر وطرق الطعن عليها، مرجع سابق، ص 
  .99د. أسامة الرويب، األحكام واألوامر وطرق الطعن عليها، مرجع سابق، ص  )3(
  .64د. علي عبد احلميد تركي، مرجع سابق، ص  )4(
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األمور اليت استقر القضاء عليها أنه بصدور احلكم املنهي لنزاع خترج القضية من سلطة احملكمة، فال جيوز 
هلا تعديل حكمها فيها وال أن تعود لنظرها من جديد. ويتعني إلخراج القضية من والية احملكمة أن تكون 

طًال، أو كونه  قد أصدرت فيها حكمًا سواء كان بصورة صرحية أو ضمنية، وليس لصدوره صحيحًا أو 
ثري، وذلك نظراً لكون القاضي ال ميلك تعديل، أو إلغاء حكمه إال يف حاالت  طل أي  مبىن على إجراء 

  .)1(نص عليها القانون صراحةً 
فيمتنع على احملكمة أن تعيد نظر احلكم الذي أصدرته، فليس هلا العدول عنه أو التعديل فيه،  

سواء كانت إعادة النظر فيه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب اخلصوم، ولو اتفقوا مجيعًا على ذلك، 
لدين على املدين أن تعود ملنحه مهلة  حيث أن النزاع قد خرج من واليتها فليس للمحكمة اليت قضت 

لنفاذ املعجل بعد أن سبق هلا أن أصدرته غري لنفاذ للوفاء أو أن تقضي بشمول حكمها  . )2(مشمول 
ساس التنظيم القضائي وحتقيقها  وعليه فقاعدة استنفاد الوالية تعد من النظام العام، وذلك الرتباطها 

فبمجرد اصدار القاضي حلكمه يف املسألة املعروضة عليه يصبح غري قادر  التعامالت، للصاحل العام واستقرار
حسن مما قضى به، مما يستوجب عليه احلكم بعدم القبول من تلقاء نفسه يف حال أعيدت  على الفصل 

  . )3(عليه ذات الدعوى اليت قضى فيها
  املطلب الثاين

  نطاق تطبيق قاعدة استنفاد والية احملكمة
  تقسيم :

سوف نتناول يف هذا املطلب حتديد نطاق قاعدة استنفاد احملكمة لواليتها يف ثالثة فروع، نبدأ  
لفصل يف املوضوع، مث استنفاد الوالية يف حالة الفصل يف مسألة إجرائية، وأخرياً ستنفاد الوالية يف حالة ا

  استنفاد الوالية يف حالة الفصل يف احلكم بعدم القبول.
  

                                           
  .65_66، صأسامة الرويب، األحكام واألوامر وطرق الطعن عليها، مرجع سابقد.  )1(
  .344، ص 1989د. أمحد هندي، أصول احملاكمات املدنية والتجارية، الدار اجلامعية، بريوت،  )2(
ىن : ؛ انظــر كــذلك يف هــذا املعــ696-695د. أمحــد أبــو الوفــا، نظريــة األحكــام يف قــانون املرافعــات، مرجــع ســابق، ص  )3(

، احلكـم منشـور 2007مـايو  22قضـائية، مـدين، الصـادر يف جلسـة  2006لسـنة  276، الطعـن رقـم حمكمة متييـز ديب
رة للموقع بتاريخ http://www.eastlaws.comيف املوقع االلكرتوين التايل :    .102017\12\، آخر ز
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  الفرع األول
  استنفاد الوالية يف حالة الفصل يف املوضوع

لواليتها جتاه هذا تصدي احملكمة ملوضوع الدعوى وإصدارها حكمًا قطعيًا فيها يعد استنفادًا  
املوضوع. فإذا استأنف احلكم فلمحكمة االستئناف التعرض للموضوع من جديد، دون أن يعد ذلك من 
قبيل تفويت درجة من درجات التقاضي، وذلك ألن حمكمة االستئناف متلك الفصل يف املوضوع من 

على املوضوع بقوهلا كلمتها  جديد وليس عليها إعادة الدعوى إىل حمكمة أول درجة، اليت فقدت لواليتها
  .)1(فيه

بو ظيب أنه   من قانون  166ملا كان مؤدى نص املادة : « ويف هذا الصدد قررت حمكمة النقض 
ً  اإلجراءات املدنية إنه إذا حكمت احملكمة االبتدائية يف املوضوع ورأت حمكمة االستئناف أن هناك بطال

ً يف اإلجراءات أثر يف لغائه وحتكم يف الدعوى.يف احلكم أو بطال ذلك أن احلكم الصادر   احلكم تقضي 
فإذا قضت حمكمة  هو حكم تستنفد به واليتها يف نظر املوضوع من احملكمة االبتدائية يف املوضوع

لغاء ذلك احلكم تعني عليها التصدي   .)2(»الدعوى  ملوضوع االستئناف 
الدعوى حبكم قطعي، فتفقد احملكمة واليتها فيما أما يف حال حسمت احملكمة جزءاً من موضوع  

خيص هذا اجلزء دون غريه، حبيث ال ميكنها أن تنظره مرة أخرى، نظرًا الستنفاد سلطة احملكمة جتاه هذه 
صدار حكم قط ن :  .)3(ي فيهاعاملسألة فقط  املنهى  احلكم« وتطبيقًا لذلك قضت حمكمة متييز ديب 

لنسبة  القطعي احلكم للخصومة كلها هو ىل مجيع أطراف إالذى ينهى النزاع برمته وبكل وجوهه و
جزء  احلكم اخلصومة فال يقتصر على خصم على حدة إذا تعدد هؤالء األطراف فإذا بقى بعد صدور هذا

                                           
  .46، ص 2009(دراسة مقارنة)، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية،  د. أمحد هندي، مبدأ التقاضي على درجتني) 1(
بو ظيب) 2( ، احلكـم 2010أكتـوبر  19قضـائية، مـدين، الصـادر يف جلسـة  2010لسـنة  415، الطعن رقـم حمكمة النقض 

رة للموقـــع بتـــاريخ http://www.eastlaws.comمنشـــور يف املوقـــع االلكـــرتوين التـــايل :  ؛ 222017\11\، آخـــر ز
قضـائية، مـدين، الصـادر يف جلسـة  19لسـنة  89احملكمة االحتادية العليـا االماراتيـة، الطعـن رقـم انظر يف ذات املعىن : 

رة للموقـع http://www.eastlaws.com، احلكم منشور يف املوقع االلكرتوين التـايل : 1998أكتوبر  17 ، آخـر ز
 .212017\11\بتاريخ 

  .48(دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص  التقاضي على درجتنيد. أمحد هندي، مبدأ ) 3(
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لنسبة  لنسبة إىل بعض الطلبات أو  ن إىل بعض اخلصوم عند تعددهم، فإمن اخلصومة مل حيسم سواء 
  .)1(»كون قد انتهت برمتها اخلصومة ال ت

ويف حال أجابت احملكمة الطلب األصلي دون التعرض للطلب االحتياطي واستؤنف حكمها،  
لغاء احلكم يف الطلب األصلي، يتعني على هذه األخرية إعادة الدعوى إىل  فقضت حمكمة االستئناف 

ا مل  ، على أن )2(تستنفد واليتها بشأنهحمكمة أول درجة لتفصل يف الطلب االحتياطي، وذلك نظرًا لكو
ويف هذا الشأن قضت حمكمة متييز  .)3(يكون الطلب موجه لذات اخلصم الذي وجه إليه الطلب األصلي

نه :  جابة« ديب  األصلي _واستأنف املطعون ضدهم هذا احلكم  الطلب إذ قضت حمكمة أول درجة 
لغاء  احلكم املستأنف فيما قضى به فقضت حمكمة االستئناف_ حبكمها املطعون فيه_ 

عادة الدعوى إىل حمكمة أول درجة لنظر الطلب يف االحتياطي الذى مل تستنفد واليتها  الطلب األصلي و
االحتياطي مطروحًا على  الطلب _غري منه للخصومة كلها_ إذ مازال بشأنه، وملا كان احلكم املذكور

تقالل _ إال مع احلكم املنهى للخصومة برمتها_ ومن حمكمة أول درجة _فإنه ال يقبل الطعن فيه على اس
  (4).»مث فإنه يتعني احلكم بعدم جواز الطعن

  الفرع الثاين
  استنفاد الوالية يف حالة الفصل يف مسألة إجرائية

من قانون اإلجراءات املدنية على أنه : " إذا حكمت احملكمة االبتدائية  166\2نصت املادة  
ترتب عليه منع السري يف الدعوى وحكمت حمكمة االستئناف  )5(بعدم االختصاص أو بقبول دفع فرعي

                                           
، احلكـم منشـور 1999اكتـوبر  31قضـائية، مـدين، الصـادر يف جلسـة  1999لسـنة  130، الطعـن رقـم حمكمـة متييـز ديب) 1(

رة للموقع بتاريخ http://www.eastlaws.comيف املوقع االلكرتوين التايل :    .222017\11\، آخر ز
    ، 2011) د. أمحـــد الســـيد صـــاوي، الوســـيط يف شـــرح قـــانون املرافعـــات املدنيـــة والتجاريـــة، دار النهضـــة العربيـــة، القـــاهرة، 2(

  .1099ص 
  .-5051(دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص  د. أمحد هندي، مبدأ التقاضي على درجتني )3(
، احلكـم منشـور يف 2000نـوفمرب  5قضائية، مدين، الصادر يف جلسـة  2000لسنة  235، الطعن رقم حمكمة متييز ديب) 4(

رة للموقع بتاريخ http://www.eastlaws.comاملوقع االلكرتوين التايل :    .222017\11\، آخر ز
ا اخلصم ويطعن مبقتضاها يف صحة إجراءات اخلصومة دون  )5( لدفع الشكلي : هو الوسيلة اليت يستعني  وهو ما يعرف 

ن أ ن يتعـــرض ألصـــل احلـــق موضـــوع املطالبـــة القضـــائية فيتفـــادى بـــه موقتـــا احلكـــم عليـــه مبطلـــوب خصـــمه كـــأن يـــدفع 
طل. جراء    الدعوى قد رفعت إىل حمكمة غري خمتصة أو رفعت 
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ختصاص احملكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى وجب عليها أن تعيد القضية  لغاء احلكم و
تدائية للحكم يف موضوعها ". مما يعين أن إلغاء حمكمة االستئناف للحكم الصادر من أول للمحكمة االب

درجة بعدم االختصاص أو بقبول الدفع الفرعي، يوجب عليها إعادة القضية للمحكمة اليت أصدرته إذا 
ختصاص تلك احملكمة بنظر الدعوى أو برفض الدفع الفرعي  الذي انتهت حمكمة االستئناف إىل احلكم 

  قبلته حمكمة أول درجة.
ختصاص احملكمة فإن   فعلى الرغم من كون احملكمة قد قالت كلمتها جتاه مسألة إجرائية تتعلق 

ذلك ال مينعها من نظر موضوع الدعوى، ففي حال ما إذا ألغت حمكمة االستئناف احلكم تعاد الدعوى 
. فإذا قضت حمكمة )1(أ التقاضي على درجنيحملكمة أول درجة لتفصل فيها من جديد، وذلك إعماالً ملبد

أول درجة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، ومن مث استأنف حكمها واجتهت حمكمة االستئناف إللغاء 
احلكم الصادر بعدم االختصاص، فيستوجب ذلك إعادة الدعوى حملكمة أول درجة لتفصل فيها، فهي مل 

ا تتعرض ملوضوع الدعوى، وذلك ألن التعرض لشكل ا لدعوى من قبل حمكمة أول درجة ال يعين أ
لشكل الذي حيقق دور الدرجة األوىل. فمن املعلوم أن إعمال مفهوم الدرجة األوىل يستوجب  تعرضت هلا 

  .)2(عرض موضوع النزاع على حمكمة أول درجة والفصل فيه حبكم قطعي
مل  وضوع تظل حمتفظة بواليتها وعليه فإذا تعرضت حمكمة أول درجة لإلجراءات من دون املساس 

ن :  .)3(على الدعوى كيدًا لذلك قضت حمكمة متييز ديب  الصادر قبل الفصل يف املوضوع  احلكم« و
سواء بندب خبري أو بغري ذلك من طرق اإلثبات ال حيوز أية حجية فيما قد يثريه من وجهات نظر قانونية 

خلالف بني اخلصوم يف الدعوى حول نقطة معينة من أو افرتاضات موضوعية ما دام مل يتضمن حسمًا 
بو ظيب  كما.)4(»نقاط النزاع  حمكمة االستئناف إذ ألغت القضاء بعدم « ن : قضت حمكمة النقض 

للمحكمة االبتدائية للفصل يف موضوعها حىت ال حترم  الدعوى وجب عليها أن تعيد الدعوى قبول

                                           
 .53(دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص  د. أمحد هندي، مبدأ التقاضي على درجتني) 1(

 1983لســنة  3260، الطعــن رقــم لبحــريناحمكمــة اســتئناف  ر كــذلك يف ذات املعــىن :؛ وانظــ 54، ص املرجــع الســابق )2(
ـــة  ــــ ــــادر يف جلســـــ ــــ ـــــدين، الصـــ ــــ ــــائية، مــ ــــ ــــاير  20قضـــ ــــ ـــ ـــــايل : 1985ين ـــ ــــرتوين التــــ ــــ ـــع االلكـــ ــــ ــــ ـــور يف املوق ــــ ـــ ــــم منشــ ــــ ، احلكـــ

http://www.eastlaws.com رة للموقع بتاريخ   .222017\11\، آخر ز
 .55(دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص  درجتنيد. أمحد هندي، مبدأ التقاضي على ) 3(

، احلكـم منشـور يف 2007فربايـر  6قضـائية، مـدين، الصـادر يف جلسـة  2006لسـنة  264، الطعـن رقـم حمكمة متييز ديب) 4(
رة للموقع بتاريخ http://www.eastlaws.comاملوقع االلكرتوين التايل :   .212017\11\، آخر ز
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تلتزم حمكمة االستئناف هذا النظر فألغت احلكم الصادر من درجيت التقاضي وإذ مل  من درجة اخلصوم
وتصدت لنظر املوضوع وحكمت يف موضوعها فإن حكمها يكون معيبًا مبا يوجب  درجة حمكمة أول

  » .)1(نقضه نقضاً جزئياً يف هذا اخلصوص
حالةحموكذلك احلال إذا قضت   لغاء احلكم الصادر  أو  لالرتباطالدعوى  )2(كمة االستئناف 

إعادة احلكم للمحكمة اليت أصدرت احلكم أمام حمكمتني خمتلفتني فإن ذلك يستوجب لقيام ذات النزاع 
  . )3(لتفصل فيه من جديد

وليس حملكمة االستئناف أن تتعرض ملوضوع النزاع إن ألغت احلكم الصادر بقبول الدفع الشكلي،  
كثر من رفضها الفصل يف الدعوى فمحكمة الدرجة األوىل مل تستنفد واليتها جتاه املوضوع ، فهي مل تقم 

لوجود عيب شكلي. ولكن الصورة ختتلف ما إذا رفضت حمكمة االستئناف الدفع الشكلي ومن مث قضت 
يف موضوع النزاع، فتزول بذلك واليتها على املوضوع مما يطرح اخلصومة برمتها أمام حمكمة االستئناف إذا 

ات احلال إذا ما استأنف احلكم كنتيجة لبطالنه أو لكونه مبنيًا على ما استأنف حكم أول درجة، وهو ذ
طلة، فتصبح حمكمة االستئناف معنية مبباشرة النزاع إذا ما استأنف أمامها   .)4(إجراءات 

  الفرع الثالث
  استنفاد الوالية يف حالة الفصل يف احلكم بعدم القبول

نه الدفع الذي ال يع  رتض به اخلصم على احلق املدعى به، كما ال يعرف الدفع بعدم القبول 
ا، فما هو إال وسيلة ينكر فيها اخلصم حق خصمه يف رفع  يطعن فيه على صحة اخلصومة أو إجراءا
الدعوى، أي ينازع به يف قبول الدعوى. وهذا الدفع يغاير الدفوع املوضوعية يف كونه ال ينصب على 

                                           
بـــو ظـــيب )1( ، احلكـــم 2012يونيـــو  19قضـــائية، مـــدين، الصـــادر يف جلســـة  2012لســـنة  90، الطعـــن رقـــم حمكمـــة الـــنقض 

ـــــايل :  ـــ ــــ ــرتوين التــ ــــ ــــ ـــع االلكـــ ــــ ــــ ــــور يف املوقـــ ـــ ــــ ــــاريخ http://www.eastlaws.comمنشــ ــــ ـــ ــــع بتـــ ــــ ــــ رة للموقــ ـــــر ز ــــ ـــ ، آخـ
\11\192017.  

لذكر أن إحالة الدعوى من حمكمة ألخرى لقيام ذات النزاع حيدث يف حمكمتني )2(  مـن ذات الدرجـة، ولكـن ومن اجلدير 
احلـال خيتلـف مـا إذا اختلفتـا يف الدرجـة، فاإلحالـة ال جتـوز مــن حمكمـة أعلـى درجـة ألخـرى أدىن منهـا ملـا يف ذلـك مــن 
الســـتئناف يف أحـــد  ــر حمكمـــة الدرجـــة األوىل طعنـــا  ــري اجلـــائز أن تنظـ إخـــالل ملبـــدأ التقاضـــي علـــى درجتـــني، فمـــن غـ

  لدرجة األوىل.األحكام الصادرة حمكمة من حماكم ا
  .55-54(دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص  د. أمحد هندي، مبدأ التقاضي على درجتني )3(
  .57-56، ص املرجع السابق )4(
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ملدعى به، وهو ما يشابه الدفوع الشكلية من هذا اجلانب. كما موضوع النزاع وال يرمى إىل مناقشة احلق ا
ا، وقبول هذا الدفع ينهي النزاع يف  أنه يغاير الدفع الشكلي يف كونه غري متعلق بصحة اخلصومة وإجراءا
الغالب، وهو ما ميتنع معه جتديد الدعوى، بينما أن احلكم الصادر بقبول الدفع الشكلي ال ينهي النزاع وال 

 ع من جتديده، وهو ما يشابه به الدفع املوضوعي. وقد عرفت املذكرة اإليضاحية الصادرة سنةمين
نه : " الدفع الذي يرمي إىل الطعن بعدم توفر الشروط 1949 لقانون املرافعات املصري، الدفع بعدم القبول 

واملصلحة واحلق يف رفع الالزمة لسماع الدعوى أو الطلب العارض أو الطعن يف احلكم، وهي الصفة 
عتباره حقاً  عن ذات احلق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام احلق يف الدعوى أو  مستقالً  الدعوى 

. وعليه فالدفع بعدم )1(سقوطه لسبق الصلح فيها أو النقضاء املدة احملددة يف القانون لرفعها وحنو ذلك"
خلصومة املدنية وإمن ا ينصب دوره على التخلص منها، فهو يهدف ملنع احملكمة القبول ليس له أي شأن 

رها وأوصافها، فإذا قبل الدفع بعدم  من نظر النزاع، على أساس عدم توافر شروط قبوله وهي املصلحة وآ
  .)2(القبول متتنع احملكمة عن نظر الدعوى

مثال يف حبثت احملكمة  وقضاء حمكمة أول درجة بعدم القبول ال يفقدها واليتها جتاه اخلصومة، فإذا 
فصًال يف ذلك ال يعد فمدى توافر شرط املصلحة من دون تعرضها لباقي مسائل النزاع بصورة مستفيضة 

املوضوع. ففي مثل هذه الدعاوى مل تقل احملكمة كلمتها ومل متارس سلطتها جتاهها فال يتصور استنفاد سلطتها 
إلجراءات كما . )3(جتاهها أن الدفع بعدم مساع الدعوى ملرور الزمان ليس من قبيل الدفوع الشكلية املتعلقة 

، واليت جيب إبداؤها قبل أي طلب أو دفاع يف الدعوى أو دفع بعدم القبول وإال سقط احلق فيما مل يبد منها 
زمة لسماع الدعوى مما ال خيتلط وإمنا هو دفع بعدم القبول املوضوعي يرمى إىل الطعن بعدم توافر الشروط الال

صل احلق املتنازع عليه من جهة أخرى لدفع املتعلق    .)4( لدفع املتعلق بشكل اإلجراءات من جهة وال 

                                           
د. رمـــزي ســـيف، قـــانون املرافعـــات املدنيـــة والتجاريـــة وفقـــاً للقـــانون الكـــوييت، كليـــة احلقـــوق والشـــريعة، جامعـــة الكويـــت،  )1(

  . 208_209، ص 1974
  .70(دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص  د. أمحد هندي، مبدأ التقاضي على درجتني )2(
 . 76 - 74املرجع السابق، ص) 3(
، احلكم منشـور 2001أكتوبر  21قضائية، مدين، الصادر يف جلسة  21لسنة  713، الطعن رقم كمة االحتادية العليااحمل )4(

رة للموقــع بتــاريخ http://www.eastlaws.comيف املوقــع االلكــرتوين التــايل :  ؛ انظــر 2018 15\1\، آخــر ز
بـــو ظـــيبيف ذات املعـــىن :  ـــنقض  مـــايو  29قضـــائية، مـــدين، الصـــادر يف جلســـة  2008لســـنة  89، الطعـــن رقـــم حمكمـــة ال

رة للموقــع بتــاريخ http://www.eastlaws.com، احلكــم منشــور يف املوقــع االلكــرتوين التــايل : 2008 ، آخــر ز
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  املبحث األول
  سلطة احملكمة يف تصحيح األخطاء املادية للحكم

  متهيد وتقسيم : 
هو الطعن فيه وفقاً ملا قرره القانون. ن الطريق الطبيعي إلزالة أي خطأ قد يشوب احلكم القضائي إ 

ونظرًا لتفاوت األخطاء اليت قد تشوب األحكام القضائية فقد وضع املشرع نظامًا إلزاله هذه الشوائب، 
عوضًا عن الطريق العادي وهو الطعن يف احلكم، وذلك جتنبًا لطول اإلجراءات وكثرة النفقات، وهو ما 

  .)1(ه احملكمة مصدرة احلكم األخطاء البسيطة اليت تشوب أحكامهايعرف بنظام التصحيح، الذي تتدارك ب
وبناًء على هذا نعرض يف مطلبني متتاليني، لسلطة احملكمة يف تصحيح األخطاء املادية للحكم،  

حبيث خنصص املطلب األول لشروط قبول طلب التصحيح وإجراءاته، ونتناول يف الثاين حكم احملكمة يف 
  فيه.طلب التصحيح والطعن 

  املطلب األول
  شروط قبول طلب التصحيح وإجراءاته

  الفرع األول
  شروط قبول طلب التصحيح

يشرتط لقبول طلب التصحيح أن يكون احلكم املراد تصحيحه قطعياً، كما جيب أن يوصف اخلطأ  
إلضافة لذلك جيب أن يقع طلب التصحيح على الوقائع الثابتة الواردة يف احلكم، كما   نه خطأ مادي، 

الستئناف. ونعرض بشيء من التفصيل  جيب أن يكون اخلطأ مؤثراً، أال يطعن على احلكم املراد تصحيحه 
  هلذه الشروط فيما يلي :

  
   

                                                                                         = 
ديســـمرب  15قضـــائية، مــدين، الصـــادر يف جلســة  24لســنة  107، الطعــن رقـــم كمــة االحتاديــة العليـــااحمل ؛212017\11\

رة للموقــع بتــاريخ http://www.eastlaws.com، احلكــم منشــور يف املوقــع االلكــرتوين التــايل : 2004 ، آخــر ز
، 2010يناير  10قضائية، مدين، الصادر يف جلسة  4لسنة  51، الطعن رقم اخليمةكمة التمييز برأس حم ؛152018\1\

ـــــايل :  ــــرتوين التـــ ـــــع االلكــــ ــــور يف املوقـــ ـــــم منشــــ ــــاريخ http://www.eastlaws.comاحلكـــ ــــع بتــــ رة للموقــــ ـــــر ز ، آخـــ
\1\152018.  

  .82(دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص  د. أمحد هندي، مبدأ التقاضي على درجتني )1(
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  أوًال_ أن يكون احلكم املطلوب تصحيحه قطعيًا :
نه ذلك احلكم الذي يفصل يف الطلبات املوضوعية أو يف بعضها، أو أنه   يعرف احلكم القطعي 

ا مسألة موضوعية، كأحد مسائل التكييف أو   حيسم مسألة ما أثريت يف النزاع، وبغض النظر عن كو
كأحد املسائل اإلجرائية، ومن أمثلة ذلك البحث يف مسألة اختصاص احملكمة أو البحث يف مسألة تتعلق 

  .)1(إلثبات، كالنزاع حول طريقة اإلثبات
ذلك احلكم الذي يضع حداً للنزاع « حكم القطعي أنه : وقد جاء يف تعريف حمكمة متييز ديب لل 

بني اخلصوم يف مجلته، أو يف جزء منه، أو يف مسألة متفرعة عنه بقول حاسم ال رجوع فيه من جانب 
  ». )2(احملكمة اليت أصدرته

جابة طلبات املدعي أو برفضها،   ومن األحكام اليت تعد أحكامًا قطعية ذلك احلكم الصادر 
يف تكييف عقد، واحلكم بثبوت خطأ املدعي عليه، ومسئوليته عن تعويض الضرر الذي ترتب على واحلكم 

  . )3(عمله غري املشروع
، حبيـث ميتنـع )4(وبصدور احلكم القطعي تستنفد احملكمـة املصـدرة لـه واليتهـا بشـأن مـا فصـلت فيـه 

عني علـى احملكمـة أن تـذكر أسـباب . كما يت)5(عليها إعادة الفصل يف ذات املسألة اليت قضت فيها من قبل
طــًال (مــادة  نــه :  129/1حكمهــا وإال كــان احلكــم  إن قضــاء « إجــراءات مدنيــة). وتطبيقــاً لــذلك قضــى 

ن هذا املبلغ هو تعويض عما أصاب الطالب  احلكم مببلغ معني على سبيل التعويض بناًء على جمرد القول 
ً يتعــني معــه  ً جــوهر طــًال بطـال مـن ضــرر دون بيــان عناصــر الضـرر الــذى أشــري إليــه _ ذلـك جيعــل احلكــم 

  ». )6(نقضه

                                           
  .545د. فتحي واىل، مرجع سابق، ص  )1(
، احلكـم منشـور يف 2006فربايـر  6قضـائية، مـدين، الصـادر يف جلسـة  2006لسـنة  264) حمكمة متييز ديب، الطعـن رقـم 2(

رة للموقع بتاريخ http://www.eastlaws.comاملوقع االلكرتوين التايل :    .42017\1\، آخر ز
  .896ص ) د. أمحد السيد صاوي، مرجع سابق،3(
  .689) د. وجدي راغب فهمي، مرجع سابق، ص4(
  .545) د. فتحي واىل، مرجع سابق، ص 5(
  .713، ص 5ق، جمموعة عمر، ع  17لسنة  162الطعن رقم  ،1949فرباير  10نقض مدين مصري، جلسة ) 6(
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لذكر أن األحكام القطعية ال تزول بسقوط اخلصومة (مادة   إجراءات  108ومن اجلدير 
لتقادم، فال تسقط إال مبضي مدة التقادم الطويل وهي مخس عشرة سنة (مادة )1(مدنية) نقضائها  ، أو 

ة على كافة املعامالت املدنية والتجارية). وهو ما حيقق محاية لصحيفة الدعوى من السقوط، واحملافظ 473
ر القانونية اليت ترتتب عليها   . )2(اآل

ن احلكم القطعي هو ذلك احلكم احلاسم يف املسائل اليت تفصل فيها   وميكننا بذلك القول 
احملكمة، سواء كانت مسائل موضوعية، أو إجرائية. مما يستوجب على احملكمة املصدرة للحكم القطعي أن 

 .)3(له، نظراً خلروج املسألة عن واليتها، واستنفاد سلطتهاتلتزم بعدم العدول عن قرارها حو 
لنسبة لألحكام غري القطعية فهي تلك األحكام اليت ال تفصل يف موضوع النزاع أو يف شق   أما 

، ومن أمثلة هذه األحكام كذلك )4(منه وللمحكمة العدول عنها، كاألحكام التمهيدية أو التحضريية
  .)5(صومة، كاحلكم الصادر بتأجيل الدعوى أو بضم دعوينياألحكام املنظمة لسري اخل

وتتجلى أمهية التفرقة بني األحكام القطعية وغري القطعية يف أنه ال ميكن للمحكمة العدول عن  
لنسبة لألحكام  ا استنفدت سلطتها جتاه املسألة اليت قضت فيها، أما  احلكم القطعي أو تغيريه، نظرًا أل

ضريية فمن املمكن للمحكمة العدول عنها أو تغيريها يف ذات اخلصومة، إذا وجدت التمهيدية أو التح
وجهًا لذلك. وكما أن األحكام القطعية ال تسقط بسقوط اخلصومة، وذلك على نقيض األحكام غري 

  .)6(القطعية

                                           
إذا صـدر حكـم قطعـي يف الـدعوى فـإن هـذا احلكـم ال يسـقط « ويف هذا اخلصوص قضت حمكمة النقض املصرية أنه :  )1(

بســقوط اخلصــومة، ولــو كــان صــادراً يف مســألة متعلقــة بســري اخلصــومة، كمــا أن اإلجــراءات الســابقة عليــه تظــل قائمــة 
 ،1981مــارس  31مصــري، جلســة  قــض مــدين، ن»ومبنــأى عــن الســقوط، ومــن ذلــك صــحف الــدعاوى واإلســتئناف

  .999، ص 32ق، املكتب الفين، س  47لسنة  693الطعن رقم 
  .818د. أمحد أبو الوفا، املرافعات املدنية والتجارية، مرجع سابق، ص  )2(
  583. د. وجدي راغب فهمي، مرجع سابق، ص )3(
، 2017 يونيوعشرة،  التاسعة، السنة 203يب، عدد جملة امليزان، أبوظد. أسامة الرويب، تسبيب أحكام اإلثبات املدين، ) 4(

 .34ص 

  .1516_د. أسامة الرويب، األحكام واألوامر وطرق الطعن عليها، مرجع سابق، ص  )5(
   689. د. وجدي راغب فهمي، مرجع سابق، ص )6(
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ملالحظة، يف هذا الشأن، أن التصحيح ال يرد إال على األحكام القطعية  ، أو على )1(وجدير 
، فإذا مل يكن احلكم قطعياً فال فائدة مرجوة من تصحيحه، وعليه ال جيوز طلب )2(الشق القطعي من احلكم

ا قد تبدل طبقًا لظروف اليت تبىن  تصحيح األحكام اليت حتوز حجية مؤقتة، كاألحكام الوقتية، نظرًا لكو
من احلكم إما منطوقه أو أسبابه . ولذات السبب يتطلب لقبول التصحيح أن يكون املراد تصحيحه )3(عليها

  .)4(املكملة للمنطوق
: ً   نيًا_ أن يكون اخلطأ املطلوب تصحيحه خطًأ ماد

يقع اخلطأ يف الشق املادي للحكم، عندما يصيغ القاضي موقفه حيال الدعوى بصورة غري دقيقة،  
القرار الذي استقرت عليه  وهو ما جيعلنا أمام اخلطأ املادي، فيختل منطوق احلكم أو كتابته عن مضمون

تج عن التعبري غري املوافق لفكر القاضي. واخلطأ قد يطرأ على الصيغة، أو  عقيدة القاضي. فاخلطأ هنا 
  . )5(على أسلوب احلكم، فيظهر هذا اخلطأ إما يف صورة التغيري أو اإلضافة أو اإلغفال

ن  سايب انزلق إليه احلكم وال يكون الطعن على جمرد وجود خطأ ح: «  وتطبيقا لذلك فقد قضي 
ثري يف فهم مراده فإنه ال يعتد به وال يؤدى إىل نقضه وإمنا السبيل إىل تصحيحه هو إتباع اإلجراءات  له 

ن .»)6(من قانون اإلجراءات املدنية 137املنصوص عليها يف املادة  ما ذكره احلكم  : « وقضي كذلك 

                                           
  .736، ص 1990د. أمحد أبو الوفا، التعليق على نصوص قانون املرافعات، منشأة املعارف، اإلسكندرية،  )1(
لقانون رقم 2(  2007لسنة  76) د. أمحد مليجي، املوسوعة الشاملة يف التعليق على قانون املرافعات وفقاً ألحدث تعديل 

راء الفقـــه والصـــيغ القانونيـــة وأحكـــام الـــنقض، اجلـــزء الثالـــث، املركـــز القـــومي لإلصـــدارات القانونيـــة، عابـــدين، الطبعـــة 
  .1164، ص 2010الثامنة، 

  .252د. حسام مهين صادق، مرجع سابق، ص  )3(
، ص 2008د. مفلــح عــواد القضــاة، أصـــول احملاكمــات املدنيــة والتنظــيم القضـــائي، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمـــان،  )4(

بـو ظـيب؛ انظر يف ذات املعىن : 323  25قضـائية، مـدين، الصـادر يف جلسـة  2011لسـنة  585، الطعـن رقـم حمكمة الـنقض 
ــرتوين التــــايل : 2011أكتــــوبر  ـــع االلكــ ـــور يف املوقـ ـــم منشـ ـــع http://www.eastlaws.com، احلكـ رة للموقـ ، آخــــر ز
  .92017\12\بتاريخ 

  . 84(دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص د. أمحد هندي، مبدأ التقاضي على درجتني )5(
، احلكم منشور 2000سبتمرب  19قضائية، مدين، الصادر يف جلسة  20لسنة  617احملكمة االحتادية العليا، الطعن رقم  )6(

رة للموقع بتاريخ http://www.eastlaws.comيف املوقع االلكرتوين التايل :    .92018\1\، آخر ز
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ن البيع صدر من مورثة املطعون عليهم مع أن البيع صادر من احملجور عليه، هو جمرد خطأ  املطعون فيه 
  ». )1(ومن مث فال يؤثر يف سالمة قضائه مادي

إذ كان احلكم قد  «نه : اخلطأ املبين على اإلغفال الذي جييز تصحيح احلكم  كما قضي بشأن 
ب الفوائد وسعرها وحدد عرض يف أسبابه لطلب الفوائد وللخالف القائم بني الطرفني حوله، فبني سب

ا، فإن خال منطوقه من النص عليها فإن  ا إىل وجوب إلزام املستأنفني  ريخ استحقاقها وانتهى يف شأ
األمر ال يعدو أن يكون من قبيل اخلطأ املادي البحت الذى جيوز للمحكمة أن تصححه تصحيحًا ترتفع 

ن _التصحيح جائز ما دام للخطأ املادي أساس يف عنه مظنة الرجوع يف احلكم أو املساس حبجيته، ذلك أ
ألمر الثابت فيه،  احلكم يدل على الواقع الصحيح فيه يف نظره حبيث يربز هذا اخلطأ واضحا إذا ما قورن 
إذ أن ما يرد يف احلكم من قضاء قطعي يعترب كذلك بصرف النظر عن مكان وروده يف املنطوق أو 

   ».)2(األسباب
املادية اليت يرد عليها التصحيح هي األخطاء املادية البحتة، وهي تلك األخطاء اليت ال واألخطاء  

حلكم وتطبيقاً . )3(يؤثر تصحيحها على كيان احلكم حبيث ال تفقده ذاتيته كما ال جتعله مقطوع الصلة 
ن :  مقصورة على سلطة احملكمة يف تصحيح ما يقع يف حكمها « لذلك قضت احملكمة االحتادية العليا 

حلكم  األخطاء املادية البحتة وهي اليت ال تؤثر على كيانه حبيث تفقده ذاتيته وجتعله مقطوع الصلة 

                                           
؛ 1230، ص 28ق، املكتـــب الفـــين، س  42لســـنة  698، الطعـــن رقـــم 1977مـــايو  17نقـــض مـــدين مصـــري، جلســـة  )1(

ق، املكتـب الفـين، س  40لسـنة  8، الطعـن رقـم 1975ديسمرب  3نقض مدين مصري، جلسة  : انظر يف ذات املعىن
ق، املكتـــب الفـــين، س  6لســـنة  902، الطعـــن رقـــم 1991ينـــاير  17نقـــض مـــدين مصـــري، جلســـة ؛ 1537، ص 26
ق، املكتــب الفــين، س  42لســنة  391، الطعــن رقــم 1977فربايــر  22نقــض مــدين مصــري، جلســة ؛  237، ص 42
ينـــاير  25قضـــائية، مـــدين، الصـــادر يف جلســـة  18لســـنة  267احملكمـــة االحتاديـــة العليـــا، الطعـــن رقـــم ؛ 505ص  ،28

ــــايل : 1998 ـــرتوين الت ـــور يف املوقــــع االلكـ ـــع http://www.eastlaws.com، احلكــــم منشـ رة للموقـ ، آخــــر ز
  .152018\1\بتاريخ 

؛ انظـر 867، ص 25ق، املكتـب الفـين، س  38لسـنة  371، الطعن رقـم 1974مايو  13نقض مدين مصري، جلسة  )2(
ق، املكتــب الفــين، س  43لســنة  352، الطعــن رقــم 1977يوليــو  26نقــض مــدين مصــري، جلســة  يف ذات املعــىن :

  .1556، ص 28
  .603، ص 2010عبد احلميد املنشاوي، كنوز املرافعات (الدفوع والدفاع)، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية،  )3(
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املصحح، ومن مث فهي ال متلك حبال أن تتخذ من التصحيح وسيلة للرجوع عن احلكم الصادر منها فتغريه 
  .»)1(مبا يناقضه ملا يف ذلك من املساس حبجية الشيء احملكوم فيه

وطلب التصحيح حمصور مبا قد يشوب األحكام من أخطاء مادية حبتة كتابية، أو حسابية، وعليه  
لكتابة، وليس من قبيل األخطاء الناجتة عن سوء التقدير الواقعي، أو  ً واقعًا  جيب أن يكون اخلطأ ماد

ختالف أنواعها وموقعها من احلكم أن يستعني القاضي بلفظة . ك)2(القانوين، وليس من قبيل اإلجراءات 
معينة تغاير ما اجته إليه فكره حيال الدعوى املطروحة أمامه، مما يوقع التناقض بني التعبري الظاهر وإرادته 

. ومن أمثلة األخطاء الكتابية، اخلطأ يف أمساء )3(الباطنة، وهو ما يستوجب معه إجراء املوائمة بني اإلرادتني
م، طاملا مل يؤث خلصومة، أو اخلطأ يف اسم اخلصوم وصفا ر ذلك يف التشكيك يف حقيقة اخلصوم واتصاهلم 

   .)4(أحد القضاة
طأ عند إجراء القاضي عملية حسابية يف مجع املبالغ اخلومن أمثلة اخلطأ املادي احلسايب،  

أو اخلطأ طرح مبالغ األقساط املسددة من قبل املدين من مبلغ الدين األصلي،  عنداملستحقة للدائنني، أو 
أن  ويالحظ. )5(يف الضرب عند حساب الفوائد املستعجلة، أو يف القسمة عند إجراء عملية حتويل العملة

                                           
، احلكـم منشـور يف 2006يونيو  18قضائية، مدين، الصادر يف جلسة  25لسنة  53احملكمة االحتادية العليا، الطعن رقم  )1(

رة للموقــع بتــاريخ http://www.eastlaws.comاملوقــع االلكــرتوين التــايل :  وانظــر  ؛ 102017\12\، آخــر ز
، 2003مـايو  20قضـائية، مـدين، الصـادر يف جلسـة  23لسـنة  854احملكمة االحتادية العليا، الطعن رقم يف ذات املعىن : 

رة للموقــع بتــاريخ http://www.eastlaws.comاحلكــم منشــور يف املوقــع االلكــرتوين التــايل :   8\12\، آخــر ز
ـــا، الطعـــن رقـــم ؛ 2017 ، 2006ديســـمرب  18قضـــائية، مـــدين، الصـــادر يف جلســـة  25لســـنة  411احملكمـــة االحتاديـــة العلي

ــــم من ـــــايل : احلكــــ ــــرتوين التـــ ـــــع االلكــــ ــــور يف املوقـــ ــــاريخ http://www.eastlaws.comشــــ ــــع بتــــ رة للموقــــ ـــــر ز ، آخـــ
\12\102017.  

د. نبيـــل إمساعيـــل عمـــر، النظـــام القـــانوين للحكـــم القضـــائي يف قـــانون املرافعـــات املدنيـــة والتجاريـــة، دار اجلامعـــة اجلديـــدة،  )2(
  .224، ص 2015اإلسكندرية، 

د. عبد احلكم فوده، حجية األمر املقضي وقوتـه يف املـواد املدنيـة والتجاريـة، منشـأة املعـارف، اإلسـكندرية، (بـدون إشـارة  )3(
  .113لسنة النشر)، ص 

  .579د. أسامة الرويب، قواعد اإلجراءات املدنية والتنظيم القضائي يف سلطة عمان، مرجع سابق، ص  )4(
  .482سابق، ص  د. علي أبو عطية هيكل، مرجع )5(
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اخلطأ املادي حمل التصحيح سواء كان كتابيًا أو حسابياً، جيب أن يكون واضحًا ملنع اختاذ هذا الطريق 
  .)1(ذريعة للرجوع عن احلكم، ومحاية حلجية احلكم

شئاً عن خطأ اخلصوم أنفسهم يف صحف الدعكما ال جيوز   وى، أو اأن يكون طلب التصحيح 
شئًا عن خطأ اخلبري، أو حمضر التحقيق، ال طعون. كما ال جيوز يف حال التصحيح أن يكون اخلطأ املادي 

أو حمضر املعاينة، وذلك يرجع لطبيعة طلب التصحيح الذي ال يهدف ملنح اخلصوم فرصه الستكمال ما 
ه من وجوه الدفاع، أو الطلبات، أو ليصححوا ما أبدوه يف اخلصومة، مامل يكن قد استفاد القاضي أغفلو 

  .)2(من األوراق يف إرساء قراره حول النزاع
  لثًا_ أن يكون التصحيح من واقع العناصر الثابتة يف احلكم : 

ر دليل على وجود اخلطأ أي أنه البد من إثبات اخلطأ املادي الذي يشوب احلكم، فال بد أن يتواف 
. فاختالف صورة احلكم الرمسية عن مسودته أحد األدلة على توافر اخلطأ املادي )3(يف احلكم املراد تصويبه

ا للتدليل على وجود اخلطأ من عدمه عملية املضاهاة  يف ملف الدعوى، كما أن من الطرق اليت يستعان 
ا مما يسهل إلضافة إىل  بني العناصر الداخلية للمسودة ذا الوقوف على اخلطأ املراد إثبات تواجده. 

لفهم الصحيح، أو املنطق السليم لتمييز اخلطأ املادي، فمثًال يستلزم الفهم الصحيح عدم الزام  االستعانة 
 يرتكبها  يقبل االلتزام به صراحًة، فاملؤمن ليس له سؤال شركة التأمني التعويض عن األضرار اليتملاملتعاقد مبا

لغري، يف حني أن زوجه ليست من الغري  عتبار أن املؤمن قد أمن على أعماله اليت تضر  يف حق زوجه، و
يف هذا الفرض جتاه عقد التأمني. وعليه البد من توافر دليل على تواجد اخلطأ املادي يف احلكم، الذي قد 

كم مبسودته، أو عن طريق يستدل عليه إما عن طريق مراجعة ملف الدعوى، أو عن طريق مضاهاة احل
نه : )4(اعتماد املنطق للوصول لتحديد اخلطأ من عدمه ما دام  «.ويف هذا قضت احملكمة االحتادية العليا 

للخطأ املادي أساس يف احلكم يدل على الواقع الصحيح فيه يف نظره حبيث يربز هذا اخلطأ واضحًا إذا ما 
ألمر الثابت فيه شريطة أن يكون التصحيح ال يؤدى إىل املساس بكيان احلكم ويفقده ذاتيته   ».)5(قورن 

                                           
   -483.482د. علي أبو عطية هيكل، مرجع سابق، ص )1(
  .225د. نبيل إمساعيل عمر، مرجع سابق، ص  )2(
  . 92(دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص  د. أمحد هندي، مبدأ التقاضي على درجتني )3(
  .94-93املرجع السابق، ص )4(
، احلكـم 2004مايو  23قضائية، مدين، الصادر يف جلسة  25لسنة  512احملكمة االحتادية العليا االماراتية، الطعن رقم  )5(

رة للموقع بتاريخ http://www.eastlaws.comمنشور يف املوقع االلكرتوين التايل :    .92017\12\، آخر ز
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  رابعًا_ جيب أن يكون اخلطأ مؤثراً يف احلكم : 
ر احلكم البد أن يكون  . مبعىن أن )1(اخلطأ املادي املراد تصحيحه مؤثراً، مما من شأنه أن يعطل آ

ت اجلوهرية يف احلكم، مما قد يؤثر يف حتديد احملكوم هلم، أو احملكوم عليهم،  يكون اخلطأ وارداً يف أحد البيا
م، مما قد يؤثر سلبًا على تنفيذ احلكم. ومن  لذكر أن للمحكمة أو حتديد حقوقهم، أو التزاما اجلدير 

سلطة تصحيح اخلطأ املادي يف احلكم من تلقاء نفسها ولو كان اخلطأ املراد تصحيحه يؤدي إىل بطالن 
نعدام هذا التأثري على تنفيذ احلكم ال حمل  احلكم، طاملا كانت عناصر تصحيحه مستمدة من احلكم. و

ً غري مؤثر  لصورة اليت تستوجب طلب تصحيحلطلب التصحيح، وذلك العتباره خطأ ماد . )2(يف احلكم 
ويف حال كان اخلطأ الذي شاب احلكم واقعاً يف تقدير الوقائع، أو إرساء قاعدة قانونية ما، أو تفسريها فال 
جمال لتصحيح احلكم، وذلك لكون سبيل تصحيح ذلك هو طريق الطعن يف احلكم بطرق الطعن املقررة 

  .)3(قانوً 
الستئناف :    خامسًا_ أال يكون احلكم املطلوب تصحيحه قد طعن فيه 

ي طريق ال متنع طلب تصحيحه، كما أن سابقة احملكمة لتفسري احلكم   قابلية احلكم للطعن فيه 
ال متنع طلب تصحيحه، وكذلك فإن إمكانية التصحيح، أو الشروع يف تصحيح احلكم ال تقفل الباب أمام 

خلطـأ املادي يف احلكم كسبب من أسباب قبول الطعن يف ا لطريق املقرر، على أنه ال جيوز التمسك  حلكم 
. أي أن إمكانية استئناف احلكم ال متنع تصحيحه، وذلك لوجود مصلحة حمتملة لتصحيح )4(الطعن فيه

  .)5(احلكم، كتوافر حالة من حاالت النفاذ املعجل للحكم القابل الستئناف
تصحيح احلكم قبل رفع االستئناف، نظرًا لفقدان احملكمة سلطتها يف  ويشرتط تقدمي طلب 

التصحيح مبجرد رفع االستئناف، فليس للمحكمة اليت أصدرت احلكم تصحيح حكمها، مما ينقل سلطة 
، حبيث يضحى النزاع برمته من سلطة حمكمة االستئناف يف احلدود اليت )6(التصحيح إىل حمكمة االستئناف

ا االست ئناف، فتصبح هي صاحبة الوالية يف نظر الدعوى مما مينحها سلطة إلغاءه، أو تعديله، وهو ما رفع 
                                           

  . 94رنة)، مرجع سابق، ص (دراسة مقا د. أمحد هندي، مبدأ التقاضي على درجتني )1(
  .225د. نبيل إمساعيل عمر، مرجع سابق، ص  )2(
  .737د. أمحد أبو الوفا، التعليق على نصوص قانون املرافعات، مرجع سابق، ص  )3(
  .580د. فتحي وايل، مرجع سابق، ص  )4(
  .324مرجع سابق، ص  د. مفلح عواد القضاة، )5(
  .603مرجع سابق، ص  عبد احلميد املنشاوي، )6(
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نه :  .)1(يزيل أي مصلحة قد ترجى من طلب التصحيح « وتطبيقًا لذلك قضت احملكمة االحتادية العليا 
العودة إىل حمكمة  إذا أيدت حمكمة الدرجة الثانية حكم حمكمة الدرجة األوىل ألسبابه فليس مثة ما مينع

ذلك ألن العربة حبقيقة ما تقصد أن تقضى به احملكمة ملا كان ذلك وكان  احلكم الدرجة الثانية بطلب تفسري
البني من األوراق أن مسألة انتقال ملكية األسهم قد جرى ترديدها أمام حمكمة االستئناف كما ورد يف 

لتايل ختتص بطلب تفسري حكم النقض ومن مث تكون هذه املسالة مطروحة على حم كمة الدرجة الثانية و
  ».)2(حكمها الصادر بشان تلك املسألة

  الفرع الثاين
  إجراءات التصحيح

احلكم سواء بناء على طلب أحد اخلصوم، أو من تلقاء نفسها بغري  اليت أصدرتجيوز للمحكمة  
مرافعة تصحيح ما يقع من حكمها من أخطاء مادية حبتة كتابية كانت، أو حسابية، ويقوم مبهمة التصحيح  

إجراءات  137كاتب احملكمة على نسخة احلكم األصلية وتوقع من قبله وقبل رئيس اجللسة (املادة 
  . )3(مدنية)

حال كان طلب التصحيح قد مت بناء على رغبة أحد أطراف اخلصومة، يستوجب على هذا  ففي 
ريخ احلكم، وموضع اخلطأ، ووجه الصحة  اخلصم تقدمي طلب كتايب، مشفوعًا برقم القضية، وأطرافها، و

حلكم، ومن مث يسلم الطلب لكاتب اجللسة ليعرضه على القاضي مرفقًا مبلف القضي ة املطلوب إثباته 
  .)4(األصلي، وجترى التصحيحات على نسخة احلكم األصلية، ويوقعها القاضي، وكاتب اجللسة

                                           
  .327مرجع سابق، ص  د. مفلح عواد القضاة، )1(
، احلكـم منشـور 2001ابريـل  15قضـائية، مـدين، الصـادر يف جلسـة  22لسـنة  501حملكمة االحتادية العليا، الطعـن رقـم ا )2(

رة للموقع بتاريخ http://www.eastlaws.comيف املوقع االلكرتوين التايل :    .112017\12\، آخر ز
ـــااحمل : مدنيـــة إجـــراءات 137انظـــر يف تطبيـــق املـــادة  )3( قضـــائية، جزائـــي،  21لســـنة  124، الطعـــن رقـــم كمـــة االحتاديـــة العلي

ـــة  ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــــادر يف جلســــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــوفمرب  13الصـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــايل : 1999نـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــرتوين التـــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــع االلكـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــور يف املوقـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــم منشــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ، احلكـــ
http://www.eastlaws.com رة للموقع بتاريخ حمكمة متييـز  ؛ وانظر يف ذات املعىن : 15\1\2018، آخر ز

ــور يف املوقــــع 1993ديســــمرب  11قضــــائية، مــــدين، الصـــادر يف جلســــة  1992لســـنة  204، الطعـــن رقــــم ديب ، احلكـــم منشــ
رة للموقــــع بتــــاريخ http://www.eastlaws.comااللكــــرتوين التــــايل :  ــز ؛  152018\1\، آخــــر ز حمكمــــة متييــ

ـــم  ـــة  2010لســـــنة  118ديب، الطعـــــن رقــ ـــدين، الصـــــادر يف جلســ ــو  13قضـــــائية، مــ ـــع 2010يونيـــ ـــور يف املوقــ ـــم منشــ ، احلكــ
رة للموقع بتاريخ http://www.eastlaws.comااللكرتوين التايل :   .92018\1\، آخر ز

  .114مرجع سابق، ص  د. عبد احلكم فوده، )4(
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وال يشرتط يف طلب التصحيح شكل خاص، فال ضرورة إلعالنه إىل اخلصم اآلخر، كما أنه ال  
أن ينظر الطلب ذات القضاة الذي شاركوا يف اصدار احلكم املراد تصحيحه، كما ال يوجد ميعاد  تعنيي
  .)1(مل يتعرض لإللغاءو لتصحيح طاملا كان احلكم قائماً، ل

ويتم التصحيح يف غرفة املشورة من دون إعالن اخلصوم ومن دون مساعهم ومن دون مرافعة،  
.  )2(لنيابة العامة أي دور يف طلب التصحيح ولو شاركت يف اخلصومةلويصدر على أثرها قرار. كما أنه ليس 

يف طلب التصحيح لتسبيب، ولكنه يقبل الطعن يف حال جتاوزت احملكمة  كما ال حيتاج القرار الصادر
  .)3(سلطتها يف التصحيح

  املطلب الثاين
  حكم احملكمة يف طلب التصحيح والطعن فيه

  تقسيم : 
نعرض يف فرعني حلكم احملكمة يف طلب التصحيح والطعن فيه، حبيث خنصص الفرع األول حلكم  

  الفرع الثاين فيتناول الطعن يف احلكم.احملكمة يف هذا الطلب، أما 
  الفرع األول

  حكم احملكمة يف طلب التصحيح
تصدر احملكمة حكمها يف مسألة التصحيح بتشكيلها العادي مع عدم اشرتاط أن يضم التشكيل  

ذات القضاة الذين شاركوا يف إصدار احلكم املراد تصحيحه. كما أن قرار التصحيح ال خيضع لذات القواعد 
ت اليت جيب أن تشتمل عليها اخل صدار األحكام، فليس من الضروري أن يتضمن القرار البيا اصة 

لقدر الذي يساهم يف  ت اليت حتقق غايته، و األحكام. فيكفي أن يتضمن القرار القدر الضروري من البيا
لتصحيح حتديد عدم جتاوز احملكمة لسلطتها يف التصحيح. وال خيرج القرار عن صورتني ومها  : األوىل، قرار 

يصدر بعد ثبوت اخلطأ املادي يف احلكم، أما الصورة الثانية فهي، قرار صادر برفض التصحيح يف حال 

                                           
الســتئناف يف املــواد املدنيــة والتجاريــة، دار اجلامعــة اجلديــدة، اإلســكندرية،  )1( د. نبيــل إمساعيــل عمــر، الوســيط يف الطعــن 

  . 565، ص 2015
  .227د. نبيل إمساعيل عمر، النظام القانوين للحكم القضائي يف قانون املرافعات املدنية والتجارية، مرجع سابق، ص  )2(
  .115مرجع سابق، ص  ه،د. عبد احلكم فود )3(
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حلكم  ثبوت عدم وجود أي خطأ مادي يستوجب التصحيح. وبغض النظر عن القرار الصادر فهو يرتبط 
ً، فتولد حالة تبعية للحكم    . )1(املطلوب تصحيحه بصورة جتمعها معاً املطلوب تصحيحه ارتباطاً قو

لتصحيح يتبع احلكم حمل التصحيح من حيث القابلية للطعن، وطرق   وعليه فالقرار الصادر 
الطعن املتاحة ضده. فإذا كان احلكم قابًال للطعن فيه، فإن قرار التصحيح يقبل كذلك الطعن فيه وبذات 

  . )2(الطرق
  الفرع الثاين

  الطعن يف احلكم
من قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت على أنه : " إذا صدر القرار برفض  2/137نصت املادة  

لتصحيح فيجوز  التصحيح فال جيوز الطعن فيه إال مع الطعن يف احلكم نفسه. أما القرار الذي يصدر 
جتاوزت احملكمة  إذا، فوعليه  الطعن فيه على استقالل بطرق الطعن اجلائزة يف احلكم موضوع التصحيح ".

سلطتها املمنوحة هلا يف التصحيح، مما ترتب عليه تغيرياً يف مضمون احلكم، فإن ذلك جييز الطعن يف القرار 
لتصحيح. أما القرار الذي يصدر من احملكمة برفض التصحيح، فمن غري املمكن الطعن فيه على  الصادر 

. وتطبيقًا لذلك قضت حمكمة متييز )3(املراد تصحيحهاستقالل، وإمنا يتعني الطعن فيه مع الطعن يف احلكم 
نه :  لتصحيح بطرق الطعن اجلائزة يف احلكم موضوع التصحيح، أما  «ديب  جيوز الطعن يف القرار الصادر 

ي طريق إال مع الطعن على احلكم األصلي إن   القرار الصادر برفض إجراء التصحيح فال يقبل الطعن عليه 
ن : »)4(فيه ما زال متاحاً كان ميعاد الطعن  مفاد نص املادة « . ويف حكم آخر لذات احملكمة قضت 

من قانون اإلجراءات املدنية أنه جيوز للمحكمة تصحيح ما يقع يف حكمها من أخطاء مادية حبتة   137

                                           
ريـخ نشـر)، ص  ة(بدون إشار  مراجعة األحكام بغري الطعن فيها، الطبعة الثانية،د. أمحد ماهر زغلول،  )1( لناشر)، (بدون 

188-189.  
قضـائية، مـدين، الصـادر  25لسـنة  219، الطعن رقم كمة االحتادية العليا؛ انظر كذلك : احمل 190املرجع السابق، ص  (2)

، http://www.eastlaws.com، احلكـم منشـور يف املوقـع االلكـرتوين التـايل : 2006سبتمرب  27يف جلسة 
رة للموقــع بتــاريخ   26لســنة  536، الطعــن رقــم 1962يونيــو  21نقــض مــدين مصــري، جلســة ؛  62018\2\آخــر ز

  .837، ص 13ق، املكتب الفين، س 
  .580د. أسامة الرويب، قواعد اإلجراءات املدنية والتنظيم القضائي يف سلطة عمان، مرجع سابق، ص  )3(
، احلكم منشـور يف 2010أكتوبر  25قضائية، مدين، الصادر يف جلسة  2010لسنة  103، الطعن رقم حمكمة متييز ديب )4(

رة للموقع بتاريخ http://www.eastlaws.comاملوقع االلكرتوين التايل :    .112017\12\، آخر ز
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 كتابية أو حسابية بناء على طلب أحد اخلصوم أو من تلقاء نفسها ويتم الطعن يف القرار الصادر برفض
  .» )1(التصحيح مع الطعن يف احلكم نفسه

ريخ صدور قرار من قانون اإلجراءات املدنية  \2137طبقًا لنص املادة و   يبدأ ميعاد الطعن من 
لنسبة لقرار احملكمة برفض التصحيح فال جيوز الطعن فيه إال مع الطعن يف احلكم الذي  التصحيح، أما 

  .)2(الطعنرفض تصحيحه، مع مراعاة ميعاد هذا 
  املبحث الثاين

ام   سلطة احملكمة يف تفسري ما يقع يف احلكم من غموض أو إ
  متهيد وتقسيم : 

من الضروري أن يصدر احلكم القضائي واضحاً ومفهوماً، ليسهل الوصول إىل ما يرمي إليه احلكم،  
ر  ر اليت انتجها. فصدور احلكم القضائي يستتبع مجلة من اآل واإلجراءات اليت تستوجب أن ومعرفة اآل

إلضافة  يصدر احلكم قابًال ألن ينتجها وحيققها دومنا أي تعقيد. كما أن التعرف على قابلية احلكم للطعن 
  . )3(لقابلية التنفيذ من عدمها تستوجب فهم مضمون منطوق احلكم ومعرفة حدوده

ام وعلى الرغم مما سبق فقد تصدر األحكام يف بعض األحيان مشوبة ب  شيء من الغموض واال
ا مث بعد ذلك تنفيه ضمن ذات السياق، وهذه اإلشكالية أوجبت  والتعقيد، فنجدها تؤكد أمرًا يف مضمو

. وذلك حيتم معرفة الشروط )4(االستعانة بنظام يعني على إزالة هذا الغموض، وهو ما يعرف بنظام التفسري
لتفسري والطريق املتبع الواجبة إلعمال نظام التفسري كمطلب أول، ومن مث  البحث يف طبيعة احلكم الصادر 

ن.   للطعن فيه كمطلب 
  
  

                                           
، احلكـم منشـور يف 2006مـارس  25قضائية، مدين، الصـادر يف جلسـة  2006لسنة  474، الطعن رقم حمكمة متييز ديب )1(

رة للموقـع بتـاريخ http://www.eastlaws.comاملوقع االلكرتوين التـايل :  ؛ وانظـر يف  152018\1\، آخـر ز
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  .716د. أمحد أبو الوفا، نظرية األحكام يف قانون املرافعات، مرجع سابق، ص انظر :  )2(
  .234د. نبيل إمساعيل عمر، النظام القانوين للحكم القضائي يف قانون املرافعات املدنية والتجارية، مرجع سابق، ص  )3(
  املرجع السابق. )4(
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  املطلب األول
  شروط قبول طلب التفسري وإجراءاته

  تقسيم : 
نتناول شروط قبول طلب تفسري احلكم وإجراءاته يف فرعني متتالني، حيث خنصص األول لتبيان  

  فيه إلجراءات تقدمي الطلب.شروط قبول طلب التفسري، أما الثاين فنعرض 
  الفرع األول

  شروط قبول طلب التفسري
  أوًال_ أن يكون احلكم املراد تفسريه حكماً قطعياً : 

فيشرتط لقبول طلب التفسري أن يكون احلكم املراد تفسريه حكمًا قطعياً، فمن غري املمكن تصور  
وز احلجية، ولذات العلة ينصب طلب التفسري فائدة ترجتى من جراء تفسري األحكام غري امللزمة، واليت ال حت

على املنطوق، أو على أسباب احلكم املكملة له، ويف هذا الشأن أثري خالف حول إمكانية تفسري األحكام 
ا حتوز حجية مؤقتة فمن املمكن أن تتغري تبعًا لظروف اليت بنيت عليها، فريى  الوقتية من عدمه، فرغم كو

ا حائزة على احلجية وإن كانت مؤقتة، ويف حال أنه ال حمل لتفسريها، وع لى الرغم من ذلك تنفذ تبعاً لكو
ام فمن املمكن اللجوء لتفسريها إلزالة كل عقبة قد تعرقل تنفيذها  .)1(اعرتاها شيء من الغموض أو اإل

بو ظيب أن :  كيدًا لذلك قضت حمكمة النقض  ء كان التفسري ال يرد إال على احلكم القطعي سوا« و
ن  ام أو شك يف تفسريه  فرعيًا أو منهيًا للخصومة، وأن يكون احلكم قد شاب منطوقه غموض أو إ

  ».)2(حيتمل أكثر من معىن 
ام :  ً بشيء من الغموض أو اال   نيًا_ أن يكون احلكم مشو

. فقد حيوي )3(أي أن يشوب احلكم يف عباراته غموضًا خيل بتكوينه فيصعب معه فهم املراد منه 
احلكم يف بعض األحيان عبارات والفاظ ال توصل املعىن الذي حياول القاضي إيصاله، وإن جاءت صحيحة 

                                           
  .- 706705د. أمحد أبو الوفا، نظرية األحكام يف قانون املرافعات، مرجع سابق، ص  )1(
بو ظيب )2( ، احلكـم منشـور 2010يوليـو  26قضائية، مدين، الصادر يف جلسة  2010لسنة  1، الطعن رقم حمكمة النقض 

رة للموقع بتاريخ http://www.eastlaws.comيف املوقع االلكرتوين التايل :    .122017\12\، آخر ز
، 2010د. طلعــت يوســف خــاطر، الــوجيز يف شــرح قــانون اإلجــراءات املدنيــة والتجاريــة، دار الفكــر والقــانون، املنصــورة،  )3(

  .636ص 
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من الناحية اللغوية، كأن حيكم برفض الدعوى لعدم توافر شرط مساعها والفصل فيها، بدًال من احلكم 
ً وهو احلكم بعدم القبول. هذا وقد يرد الغموض جراء ا لصياغة الشمولية للمنطوق واليت تفتقر الواجب قانو

غالق منشآت املدعي عليه دومنا حتديد للمنشأة املراد  للحصر املطلوب ضمن سياق احلكم، كاحلكم 
غالق مجيع  ا، مما ولد الشك حول حقيقة احلكم، فهل احلكم يرمي  إغالقها واليت رفعت الدعوى بشأ

غالق املنشأة اليت رفعت الدعوى مبوجبها؟، كما أنه  منشآت املدعي عليه تبعًا ملنطوق احلكم؟ أم يتعلق 
ام نتاجًا إلضافة عبارات تثري الشك حول مضمون احلكم احلقيقي، كاحلكم  من املمكن أن يكون اإل
لصاحل املدعي يف دعوى تقليد براءة االخرتاع وأشار يف منطوقه إىل حمضر الضبط مبا حيتويه من آالت 

لشك حول نطاق تطبيق احلكم، فهل ينصرف احلكم على مجلة اآلالت املقلدة؟ أم متعددة، مما يولد ا
كيدًا لذلك قضت حمكمة متييز ديب يف هذا . )1(يقتصر على اآلالت الواردة يف حمضر الضبط فقط؟ و

ن :  ام تعذر  احلكم جواز طلب تفسري« الشأن  مقصور على حالة ما إذا وقع يف منطوقه غموض أو إ
شك يف تفسريه أو كان حيتمل  احلكم قوف على حقيقة ما قصدته احملكمة أو إذا شاب منطوقمعه الو 

يف قضائه وليس من مهام  احلكم أكثر من معىن، ذلك أن الغاية من طلب التفسري هي تفسري ما قصده
الرجوع إىل واضحًا فال جيوز  احلكم أو معاودة نظر النزاع، فإذا كان احلكم حمكمة التفسري مراجعة سالمة

املطلوب  احلكم احملكمة لتفسريه، كما ال جيوز طلب التفسري يف شأن املسائل القانونية اليت بت فيها
 ».)2(تفسريه

ام نتاجًا للقضاء الضمين، نظرًا لكون   إلضافة لذلك فمن املمكن أن يكون الغموض واإل و
ج من الضرورة واللزوم احلتمي من احلكم احملكمة ال تصرح به يف منطوق حكمها، فهو من املمكن أن يستن

لغاء إجراءات نزع امللكية وحمو كافة القيود  الصريح يف حكمها. فاحلكم الصادر لصاحل املشرتي 
نفاذ التصرف يف  والتسجيالت املشهرة على العقار موضوع العقد الصادر له من البائع يتضمن قراراً ضمنياً 

لتصرف الصادر من البائع املدين حق الدائن، فاعتبار إلغاء اإلجرا عتداد  ءات وحمو القيود ال يستقيم إال 
  .)3(للمشرتي

                                           
 .-199198مرجع سابق، ص مراجعة األحكام بغري الطعن فيها، د. أمحد ماهر زغلول،  )1(
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رة للموقع بتاريخ http://www.eastlaws.comاملوقع االلكرتوين التايل :    .112017\12\، آخر ز
  .200مرجع سابق، ص مراجعة األحكام بغري الطعن فيها، د. أمحد ماهر زغلول،  )3(



ــا      ــلت فيهـــــــ ــيت فصـــــــ ــية الـــــــ ــى القضـــــــ ــة علـــــــ ــة احملكمـــــــ ــتمرار واليـــــــ   اســـــــ
ــتكماله    ــحيحه أو اســــــــــــــــــــ ــم أو تصــــــــــــــــــــ ــري احلكــــــــــــــــــــ   لتفســــــــــــــــــــ

  
  

 

151

لذكر أن قبول احلكم ال مينع من طلب تفسريه، فمن املمكن أن يكون اخلصم قبل   ومن اجلدير 
الذي  احلكم على أساس معني، وهو ما يرتك تقديره ملطلق حريه احملكمة، واليت تفسر حكمها طبقًا ملعىن 

لقبول أو ال حتسباً لظروف احلال   . )1(كانت تقصده، ومن مث يعتد 
  لثًا_ أن تتوافر املصلحة من جراء طلب التفسري : 

يشرتط لقبول طلب التفسري أن تتوافر املصلحة جتاه هذا الطلب، أي أن يكون غموض احلكم  
املانعة من التنفيذ واليت جتيز إعمال التفسري. هذا مثًال مانعاً من تنفيذه، وتكمن املصلحة هنا يف إزالة العقبة 

وقد تنشأ املصلحة من التفسري إذا ما اختلف اخلصوم حول مفهوم احلكم ونطاقه، مما يصعب معه تنفيذه، 
ام، أو خيتلف حول  لتنفيذ حكمًا يدور حوله الشك أو اإل فمن غري املمكن أن يباشر املوظف القائم 

لحة عند تنفيذ احلكم، مما ميتنع معه قبول طلب تفسريه، نظراً لكون التفسري يف هذه نطاقه. وتزول هذه املص
احلالة ال يتعدى جمرد إجراء يهدف منه إرضاء رغبة طالبه فقط. كما أنه من املمكن أن يقبل طلب التفسري 

 ًا لذلك قضتوتطبيق .)2(يف حال حتفظ املنفذ ضده عند التنفيذ، مما يعطيه احلق يف إبداء طلب التفسري
نه ام وجب القضاء بعدم قبول طلب التفسري. ملا  : «  احملكمة العليا  إذا خال املنطوق من الغموض أو اإل

حمل طلب التفسري أنه قضى يف منطوقه برفض الطعن وهو ما ال حيتاج  احلكم كان ذلك، وكان الثابت من
ام يف هذا اجلزء من املنطوق ، وكانت أسباب الطلب على النحو السالف إىل تفسري إذ ال غموض وال إ

سباب لدعوى)  احلكم بيانه ال تعدو أن تكون جمرد تساؤل عن املعىن القانوين ملصطلح ورد  وهو (القائم 
ثري  ومعناه املعلوم لدى كافة رجال القانون أنه املدعي أو رافع الدعوى، وهذا املصطلح يف صورة احلال ال 

  ».)3(مة يف املنطوق، ومن مث يكون الطلب غري مقبولله على ما قضت به احملك
ام أو الغموض للمحكمة اليت يطرح أمامها طلب التفسري، وال شأن إلرادة   ويرتك تقدير وجود اإل

األفراد يف ذلك، وعليه إذا تبينت احملكمة خلو احلكم من الغموض وقررت وضوحه فيجب عليها أن تقضي 
  .)4(وإن اتفق أطراف اخلصومة على تقدميهبعدم قبول طلب التفسري حىت 

                                           
  .707د. أمحد أبو الوفا، نظرية األحكام يف قانون املرافعات، مرجع سابق، ص  )1(
  . 113-112د. أمحد هندي، مبدأ التقاضي على درجتني(دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص )2(
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نه :   ال شأن هلذه احملكمة أن تبحث أو تفسر كيفية « وقد قضت احملكمة االحتادية العليا 
ً وواقعاً أو عدم استحالته، إذ أن هذا هو شأن قاضي  (احلكم تنفيذ سند التنفيذ) حبالة استحالة التنفيذ قانو

  ». )1(لتنفيذي موضع التنفيذالتنفيذ الذي يتوىل وضع السند ا
  يعدل القرار الصادر يف التفسري احلكم األصلي : ال رابعًا_ أ
ً على مبدأ   من غري املقبول اختاذ طريق التفسري وسيلة إلحداث التغيري يف احلكم، أو أن ميثل تعد

التفسري على توضيح أوجه استنفاد والية احملكمة، أو ملبدأ قوة األمر املقضي. وعليه جيب أن يقتصر حكم 
احلكم موضوع التفسري حبيث حيدد معىن احلكم ومداه دون إضافة أي تعديل عليه، فمن غري املمكن أن 
تباشر احملكمة وهي مصدرة احلكم التفسري تعديًال فيه، أو تفصل فيه من جديد، أو تضيف عليه وهو ما 

 أو متحو مراكز اخلصوم، أو تزيد أو تنتقص من ميثل حفاظًا حلقوق أطراف اخلصومة، كما ليس هلا أن تغري
ً على سلطتها  ثر يف قوة احلكم، وهو ما ميثل تعد احلقوق اليت قررها احلكم املفسر، أو أن تعطيه معىن قد 

ن :  .)2(التفسريية حمكمة املوضوع وهي تنظر طلب « وتطبيقًا لذلك قضت احملكمة االحتادية العليا 
من قانون اإلجراءات املدنية... متلك تفسريه وتعرف مرماه  138منها طبقا للمادة الصادر  احلكم تفسري

ام يف منطوقه دون تعديله  للوصول إىل حقيقة النزاع فيه. لكنها تقف عند التحقق من وجود غموض أو إ
نه :  ».)3(أو تغيري مضمونه بو ظيب  ويقتصر دور احملكمة اليت « وقضت حمكمة النقض 

ام، وذلك دون نظر ملدى مطابقة  احلكم على تفسري ما وقع يف منطوق احلكم أصدرت من غموض أو إ
ا التفسري ليس من مهمتها مراجعة  ألوراق، ألن احملكمة املنوط  قضائها حلكم القانون أو الواقع الثابت 

ا احلكم سالمة م وجب القضاء بعدم أو معاودة نظر النزاع، ومن مث إذا خال املنطوق من الغموض أو اإل
  ».)4(قبول طلب التفسري

                                           
، احلكـم منشـور 2010فربايـر  10قضـائية، مـدين، الصـادر يف جلسـة  2009لسـنة  3حملكمة االحتادية العليا، الطعن رقم ا )1(
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  . 115-116(دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص  د. أمحد هندي، مبدأ التقاضي على درجتني )2(
ـــا، الطعـــن رقـــم ا )3( ، احلكـــم 2004ديســـمرب  29قضـــائية، مـــدين، الصـــادر يف جلســـة  25لســـنة  189حملكمـــة االحتاديـــة العلي

ـــــايل :  ـــ ــــ ــرتوين التــ ــــ ــــ ـــع االلكـــ ــــ ــــ ــــور يف املوقـــ ـــ ــــ ــــاريخ http://www.eastlaws.comمنشــ ــــ ـــ ــــع بتـــ ــــ ــــ رة للموقــ ـــــر ز ــــ ـــ ، آخـ
\12\122017.  

بـــو ظـــيب )4( ، احلكـــم 2011نـــوفمرب  23قضـــائية، مـــدين، الصـــادر يف جلســـة  2011لســـنة  1، الطعـــن رقـــم حمكمـــة الـــنقض 
رة للموقع بتاريخ http://www.eastlaws.comمنشور يف املوقع االلكرتوين التايل :    .82017\12\، آخر ز
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وعليه ميتنع على احملكمة وهي تباشر سلطتها يف التفسري أن تقوم من يف شأنه أن يعدل احلكم، أو  
أن تصلح ما وقع يف حكمها من خطأ لتتالىف نقضه، أو أن تعرتض أمرًا من األمور اليت مل تتعرض هلا يف 

مة التفسري هذه احلدود يبطل حكمها ملخالفة حجية األمر املقضي، مما احلكم املراد تفسريه. وبتجاوز حمك
  . )1(جيعل حكمهاً عدمي األثر لصدوره من غري اهليئة املختصة حسب النظام املعمول به أمام احملاكم

  خامسًا_ أن يقدم طلب التفسري قبل رفع االستئناف : 
االستئناف من عدمه على إمكانية قبول طلب تولد عن عدم وجود نص ينظم مسألة اشرتاط رفع  

التفسري إىل ظهور ثالثة أراء يف هذا الصدد. االجتاه األول : ذهب إىل أنه ال يشرتط عدم الطعن على 
ا سلطة حمكمة  )2(احلكم املراد تفسري، فأنصاره يرون أن سلطة احملكمة االبتدائية مصدرة احلكم هي ذا

ف جتاه احلكم املراد تفسريه، مما يعين أن اخليار ممنوح لرافع طلب التفسري االستئناف يف حال رفع االستئنا
ن القوانني اليت أقرت بسلطة  يف حتديد احملكمة اليت يطلب منها التفسري. ويربر أنصار هذا االجتاه رأيهم 

الستئناف وبني حالة عدم الطعن عليه.  إلضافة التفسري مل جترى تفرقة بني حالة الطعن على احلكم 
لنفاذ  لتوافر مصلحة حقيقية حمتملة من تفسري حكم أول درجة حىت بعد استئنافه، كاحلكم املشمول 
املعجل، إىل جانب أن اإلبقاء على سلطة حمكمة أول درجة يف التفسري على الرغم من رفع االستئناف ال 

، فريى أن )3(ه. أما االجتاه الثاينيتعارض مع حق حمكمة االستئناف يف إلغاء، أو تعديل احلكم املراد تفسري 
لتفسري يف مجيع األحوال. ويستند هذا االجتاه على قضاء  احملكمة اليت أصدرت احلكم هي املختصة 

ن : تمييز بديبالنقض يف مصر وال يتحمكم على  _ احلكم تفسري« ، حيث قضت حمكمة النقض املصرية 
إختصاصاً  احلكم أصدرت هو مما ختتص به احملكمة اليت_من قانون املرافعات  366ما تقضى به املادة 

نه : ». )4(نوعيًا وحمليًا دون أية حمكمة أخرى ولو كانت أعلى منها درجة كما قضت حمكمة متييز ديب 
ا، وأن العربة يف  كل من املقرر يف قضاء هذه احملكمة أن« ويل أحكامها وقرارا حمكمة ختتص بتفسري و

هليئة القضائية اليت أصدرت احلكم، ومن مث فإنه ليس للقاضي املكلف  ذلك هي بدرجة احملكمة ال 
لطعن على قراراته تفسري احلكم حمل التنفيذ، ذلك أن القاضي املكلف  لتنفيذ أو للمحكمة املختصة 

                                           
  .117_118(دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص  د. أمحد هندي، مبدأ التقاضي على درجتني )1(
  .218مرجع سابق، ص مراجعة األحكام بغري الطعن فيها،  انظر على سبيل املثال : د. أمحد ماهر زغلول )2(
  .86انظر يف عرض هذا الرأي :  د. علي عبد احلميد تركي، مرجع سابق، ص  )3(
، احلكـم منشـور يف 1966نـوفمرب  8قضائية، مدين، الصادر يف جلسـة  32لسنة  135، الطعن رقم حمكمة نقض املصرية )4(
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الستمرار يف لتنفيذ ينظر إش كال التنفيذ بصفة وقتية ال بصفة موضوعية بغية الوصول فقط إىل احلكم 
  ». )1(التنفيذ أو وقفه، وهو قضاء وقيت ال حيوز حجية األمر املقضي به أمام حمكمة املوضوع

أما خبصوص االجتاه الثالث، فيذهب إىل أن استئناف احلكم ينقل سلطة التفسري إىل حمكمة  
مما ينهي سلطة احملكمة اليت أصدرته يف تفسري احلكم. ويؤسس هذا الرأي على أن األثر الناقل االستئناف 

االستئناف يلزم إعطاء حمكمة االستئناف كل السلطات حملكمة لدرجة الثانية ومن بينهما سلطة التفسري، 
لنسبة حملكمة الدرجة األ وىل خيالف مبدأ اقتصار فأنصار الرأي األخري يرون أن اإلبقاء على هذه السلطة 

  .)2(الوقت اإلجراءات والنفقات
وأرى أنه من األفضل أن تظل عملية تفسري احلكم ضمن اختصاص احملكمة اليت أصدرته، حيث  
_ هي األقدر على اإلملام بكافة تفاصيل موضوع النزاع حيث قامت بدراسة  نظري ةمن وجه تعترب _

وما قد خيشى منه، يف هذا الشأن، هو سلوك البعض طريق القضية من قبل مث أصدرت حكمها فيها. 
الطعن حتت طائلة طلب التفسري، ويكون اهلدف احلقيقي من ذلك تعطيل العدالة وكسب مزيد من الوقت 
ب وحيد للتفسري، أال وهو تقدمي الطلب لذات احملكمة  لطرف اآلخر، لذا، فاألفضل هو ترك  واإلضرار 

  اليت أصدرته.
  ينالفرع الثا

  إجراءات تقدمي طلب التفسري
من قانون اإلجراءات املدنية للخصوم تقدمي طلب التفسري للمحكمة  138جيوز وفقًا لنص املادة  

ألوضاع  ام، على أن يقدم الطلب  مصدرة احلكم، لتفسري ما شاب منطوق حكمها من غموض أو إ
  املعتادة لرفع الدعوى.

إلجراءات املعتادة لرفع الدعوى من أحد اخلصوم وعليه يصدر قرار التفسري بناء على   طلب يقدم 
دون التقيد مبيعاد ما، سواء صدر احلكم لصاحله أو ضده. كما أنه من غري املهم الوقوف على قوة احلكم 

تباع قواعد تفسري التصرفات القانونية وال )3(املراد تفسريه ، فاحملكمة وهي تباشر عملية التفسري ال تقوم 

                                           
، احلكـم منشـور يف 2004أكتـوبر  10جلسـة قضـائية، مـدين، الصـادر يف  2004لسـنة  56، الطعن رقـم حمكمة متييز ديب )1(
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  .85_87د. علي عبد احلميد تركي، مرجع سابق، ص  )2(
  .582د. فتحي وايل، مرجع سابق، ص  )3(
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ألسباب القواع د املقررة لتفسري التشريع، فما تقوم به ليس إال إعطاء تفسري منطقي من خالل االستعانة 
ا مل ختالف القانون يف حكمها  فرتاض كو أن  هذا. كمااليت بين عليها احلكم وعناصره األخرى، وذلك 

منطقيًا تبعًا ألسبابه  . ويفسر احلكم تفسرياً )1(طلب التفسري ال يوقف ميعاد الطعن يف احلكم األصلي
ولعناصره املختلفة، ويف حال مل يكف ذلك تلجئ احملكمة إىل عناصر أخرى كالطلبات واألوراق اليت قدمها 

ن :  .)2(اخلصوم كيدًا لذلك قضت احملكمة االحتادية العليا  الطلب بتفسري ما وقع يف « و
ام حىت ميكن الرجوع إىل احمل احلكم منطوق ألوضاع من غموض أو إ كمة اليت أصدرته بطلب يقدم هلا 

نقضائه احلق يف تقدميه أما إذا كان قضاء واضحاً ال يشوبه غموض  احلكم املعتادة غري حمدد مبوعد يسقط 
ام فإنه ال جيوز الرجوع إىل احملكمة لتفسري هذا القضاء حىت ال يكون التفسري ذريعة للرجوع عنه  أو إ

حدى طرق الطعن القابل هلا. واملساس حبجيته أو إمنا ك ون السبيل إىل ذلك الطعن فيه خالل امليعاد احملدد 
ام يف منطوق مؤداه وجوب القضاء بعدم قبول  احلكم وأنه من املقرر أيضا أن عدم وقوع غموض أو إ

  ».)3(طلب تفسريه
  املطلب الثاين

  حكم احملكمة يف طلب التفسري والطعن فيه
  تقسيم : 
املطلب إىل فرعني، األول نعرض فيه حلكم احملكمة يف طلب التفسري، مث حندد مدى يقسم هذا  

  إمكانية الطعن يف احلكم يف الفرع الثاين.
  الفرع األول

  حكم احملكمة يف طلب التفسري
يعترب احلكم الصادر يف التفسري متممًا من كل الوجوه للحكم الذي فسره وتسري عليه كل ما  

إجراءات مدنية). أي أن احلكم  138من القواعد اخلاصة بطرق الطعن (مادة يسري على هذا احلكم 

                                           
  .- 708707د. أمحد أبو الوفا، نظرية األحكام يف قانون املرافعات، مرجع سابق، ص  )1(
  .583د. فتحي وايل، مرجع سابق، ص  )2(
، احلكـم منشـور 2005نـوفمرب  14قضائية، مدين، الصادر يف جلسة  26لسنة  717حملكمة االحتادية العليا، الطعن رقم ا )3(
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. ومعىن ذلك أن احلكم املفسر يندمج )1(الصادر يف طلب التفسري ما هو إال استكمال للحكم املفسر
ية حال من  ضمن احلكم األصلي، وهو ذات طبيعته فهو ليس مستقًال، كما ال يعترب حكمًا جديدًا 

  .)2(األحوال
ن :   الصادر يف دعوى التفسري تكون له حجية  احلكم« وقد قضت حمكمة متييز ديب يف ذلك 

حمل التفسري من القواعد اخلاصة بطرق الطعن العادية  احلكم األمر املقضي ويسري عليه ما يسري على
  ».)3(والغري عادية 

  الفرع الثاين
  الطعن يف احلكم

طعن على استقالل يف احلكم الصادر برفض طلب التفسري، مل يورد املشرع نصًا على عدم جواز ال 
ملادة  لنسبة للحكم الصادر برفض التصحيح عمًال  لتايل  137على خالف احلال  إجراءات مدنية، و

هلذا الطعن.  138جيوز الطعن يف احلكم الصادر برفض طلب التفسري على استقالل، نظرًا لعدم منع املادة 
إجراءات مدنية بشأن احلكم الصادر برفض  317ضل _على غرار ما تنص عليه املادة وأرى أنه كان من األف

طلب التصحيح_ أن يضع املشرع نصًا صرحيًا يؤكد من خالله رفض الطعن يف احلكم الصادر برفض طلب 
يف التفسري إال مع احلكم األصلي نفسه، حىت ال يثور الشك يف اجتاه املشرع ورغبته الواضحة يف منع الطعن 

  هذا احلكم على استقالل فور صدوره.
إجراءات مدنية، فإن احلكم الصادر يف طلب التفسري يعترب متممًا من كل  138وطبقًا لنص املادة  

األوجه للحكم الذي فسره، ويسري عليه كل ما يسري على احلكم املفسر من قواعد خاصة بطرق الطعن 
العادية وغري العادية، أي أن احلكم الصادر يف التفسري يدمج ضمن احلكم املفسر، ويكون له ذات طبيعته، 

عين أن احلكم الصادر يف التفسري ال يعد حكماً مستقًال عن احلكم الذي فسره، كما ال يعترب حكماً مما ي

                                           
  .583د. فتحي وايل، مرجع سابق، ص  )1(
  .126د. أمحد هندي، مبدأ التقاضي على درجتني(دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص  )2(
، احلكــم منشــور يف 2007مــايو  29قضــائية، مــدين، الصــادر يف جلســة  2007لســنة  32، الطعــن رقــم حمكمــة متييــز ديب )3(
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بوظيب ذات املعىن : ، 2007ديسـمرب  5قضـائية، مـدين، الصـادر يف جلسـة  2010لسـنة  45، الطعن رقم حمكمة النقض 

ـــــايل ــــرتوين التـــ ـــــع االلكــــ ــــور يف املوقـــ ـــــم منشــــ ــــاريخ http://www.eastlaws.com : احلكـــ ــــع بتــــ رة للموقــــ ـــــر ز ، آخـــ
\12\122017.  
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لتفسري تسري عليه ذات القواعد اخلاصة  ي حال من األحوال. وبناء عليه فإن احلكم الصادر  جديدًا 
ض النظر عن كونه قد جاء بطرق الطعن العادية وغري العادية اليت خيضع هلا احلكم حمل التفسري، وذلك بغ

مطابقًا للحكم حمل التفسري دون أن ميس مبضمونه اكتفاء منه بتوضيح األجزاء املبهمة، أو أنه قد اشتمل 
دة عن احلكم األخري، وهو ما يعد بال شك اعتداء على حجية األمر املقضي   .)1(على نقص أو ز

حلكم التفسريي ال يقبل الطعن فيه هو ويف حال جاء احلكم حمل التفسري غري قابل للطعن، فإن ا 
اآلخر، إما إذا كان احلكم املفسر قابالً للطعن يف حاالت حمددة ووفقاً لشروط معينة، فإن احلكم الصادر يف 

ا احلكم املفسر قضي وقد . )2(التفسري يتقيد بذات طرق الطعن فيه وبذات احلاالت والشروط اليت يتقيد 
لتفسري يعترب من كل الوجوه متمما للحكم الذي يفسره  الصادر احلكم انملا ك: «  هن تطبيقا لذلك

من القواعد اخلاصة بطرق الطعن العادية وغري العادية، وكان قضاء  احلكم ويسري عليه ما يسري على هذا
الصادرة من احملاكم املختلطة  هذه احملكمة قد جرى على عدم جواز الطعن بطريق النقض يف األحكام

املطعون فيه إذ صدر من حمكمة االستئناف الوطنية يف دعوى تفسري حكم صادر من حمكمة  كماحل فإن
  ». )3(االستئناف املختلطة يكون غري قابل للطعن فيه بطريق النقض

ملالحظة أنه جيب أن يكون طلب التفسري موجهًا إىل منطوق  من  الصادر احلكم ومن اجلدير 
بتفسريه. وتطبيقاً لذلك قضت حمكمة النقض  الصادر احلكم يف الطعن احملكمة طبقًا للقانون حىت ميكن

نه :  تفسري ما وقع يف منطوقه من  احلكم جيوز للخصوم أن يطلبوا إىل احملكمة اليت أصدرت «بو ظيب 
ألوضاع املعتادة لرفع الدعوى ويعترب ام، ويقدم الطلب  لتفسري متممًا من   الصادر احلكم غموض أو إ

 الطعن_ من القواعد اخلاصة بطرق احلكم هذا على الوجوه للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسريكل 
من احملكمة طبقاً للقانون حىت  الصادر احلكم مبا مفاده أنه جيب أن يكون طلب التفسري موجهاً إىل منطوق

ثل إذ أن طلب التفسري بتفسريه وهو ما خيالف واقع احلال يف الطعن املا الصادر احلكم يف الطعن ميكن
القرار  على إمنا انصب 17/10/2012املطعون فيه املؤرخ يف  احلكم فيه املقدم من النيابة العامة والصادر

ا مصدرها2012 /11/9بتاريخ  الصادر الفردي ت بـ "  الذي ورد بتأشرية مل يبني  على ظهر أحد اخلطا

                                           
  .126(دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص  مبدأ التقاضي على درجتني، د. أمحد هندي )1(
  املرجع السابق. )2(
، احلكـم منشـور 1945 فربايـر 11، الصـادر يف جلسـة مـدينقضـائية،  22لسـنة  185الطعـن رقـم  املصريةحمكمة النقض ) 3(

رة للموقع بتاريخ http://www.eastlaws.comيف املوقع االلكرتوين التايل :   .222018\3\، آخر ز
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الذي عناه الشارع بطلب التفسري يف املادة  احلكم مقوماتاملذكورين" واليت تفتقد  على تنفيذ أصل العقوبة
  (1)».بتفسريها الصادر احلكم يف الطعن املشار ذكرها واليت تبيح

  املبحث الثالث
  إغفال احملكمة الفصل يف بعض الطلبات

  متهيد وتقسيم : 
تقول فيه كلمتها خروج النزاع من والية احملكمة ال يتحقق إال إذا فصلت احملكمة فيه، فبمجرد أن  

ميتنع عليها إعادة نظره لسابقه فصلها فيه، على أن ال ميتد هذا األثر إال على املسائل املفصول فيها دون 
غريها، إذ يتوجب على احملكمة يف حال أغفلت الفصل يف مسألة ما أن تعود هلا منعًا لتفويت درجة من 

  .)2(درجات التقاضي
ال احملكمة لبعض الطلبات يف ثالثة مطالب، األول نبني فيه وهو ما استوجب معه البحث يف إغف 

ماهية اإلغفال وصوره، أما الثاين فنحدد فيه شروط قبول طلب االستكمال وإجراءاته، وأخريًا نتعرض يف 
  املطلب الثالث حلكم احملكمة يف طلب االستكمال والطعن فيه.
  املطلب األول

  مفهوم اإلغفال وتطبيقاته
  : إلغفال أوًال_ املقصود

نه إمهال الشيء وتركه، حيث يقال أَْغفَل الشيء : أمهله وتركه أو اعّتده   يعرف اإلغفال يف اللغة 
  .)3(غافًال : سأَّلُه وقت شغله ومل ينظر فراغه

غفال الفصل يف الطلب أن ترتك احملكمة سهوًا أو عن طريق   أما من الناحية القانونية فيقصد 
قياً ومعلقاً أمامها اخلطأ الفصل يف طلب   .)4(بشكل كلي، جيعل الطلب 

                                           
بـو ظـيب) 1( ، احلكــم 2013ينـاير  29قضـائية، جزائـي، الصـادر يف جلسـة  2012لسـنة  791، الطعـن رقـم حمكمـة الـنقض 
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\2\62018.  

  .247د. حسام مهين صادق، مرجع سابق، ص  )2(
  .555، ص 1975املنجد يف اللغة العربية، الطبعة السادسة والعشرون، دار املشرق، بريوت، (3)

  .578د. فتحي وايل، مرجع سابق، ص  )4(
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لدعوى   وإغفال الفصل يف الطلب يعين أن يكون اإلغفال واقعاً نتيجة سهو لعدم إحاطة احملكمة 
لشكل املطلوب منها، أو قد يرد اإلغفال كأثر لعدم إدراك احملكمة للتعديل الذي أجراه املدعي يف طلباته 

، وعليه من املمكن القول أن اإلغفال يعين أن املسألة مل تكن )1(عها قبل اصدار حكمهااخلتامية اليت مل تراج
  .)2(حمًال ألي حكم

نه :   هو اإلغفال الكلي لطلب موضوعي قدم إىل « وقد عرفت احملكمة االحتادية العليا اإلغفال 
قياً معلقاً أمامها مل يقص فيه صراحًة أ   ».)3(و ضمناً احملكمة بصورة واضحة حبيث يظل 

ومن األمور اليت يفرق فيها بني اإلغفال الذي نتناوله يف هذا املطلب وبني إغفال التسبيب، أن  
ا حمالً لنظر  اإلغفال الوارد هنا يرد على الطلبات املوضوعية اليت تغفل احملكمة عن الفصل فيها رغم كو

باب اليت بين عليها احلكم وذلك بعد متام ومناقشة يف اخلصومة، يف حني أن إغفال التسبيب يرد على األس
إلضافة لذلك فإن الطريق الذي حتل به كال النوعني السابقني من  فصل الطلبات املطروحة على احملكمة. و
اإلغفال خيتلف تبعًا الختالف مناط كًال منها، فبالنسبة إلغفال الفصل يف الطلبات يقدم فيه طلب 

كمة ويقدم لذات احملكمة اليت أصدرت احلكم املراد استكماله، وأما الستكمال الفصل فيه ما أغفلته احمل
خبصوص مشكلة إلغفال التسبيب حتل عن طريق الطعن على احلكم املشوب بعيب من عيوب التسبيب 
لطرق املقررة، وعلى النقيض من غري اجلائز اعتبار إغفال الفصل يف أحد الطلبات أحد األسباب اليت يقام 

الستئنافمبوجبها الط   .)4(عن 
  نيًا_ بعض تطبيقات القضاء لفكرة اإلغفال : 

ن :   من قانون اإلجراءات املدنية جرى على أنه  139نص املادة  «قضت احملكمة االحتادية العليا 
(( إذا أغفلت احملكمة احلكم يف بعض الطلبات املوضوعية فعليها بناء على طلب من أحد أصحاب الشأن 
أن تنظر يف الطلب واحلكم فيه ...)) مبا مفاده إن إغفال حمكمة املوضوع يف بعض الطلبات ال يصلح سبباً 

                                           
د. عبد احلكم فودة، حجية األمر املقضي وقوتـه يف املـواد املدنيـة واجلنائيـة، منشـأة املعـارف، اإلسـكندرية، (بـدون إشـارة  )1(

  .120لسنة النشر)، ص 
، 1971د. أمحــد الســيد الصــاوي، الشــروط املوضــوعية للــدفع حبجيــة الشــيء احملكــوم فيــه، دار النهضــة العربيــة، القــاهرة،  )2(

  .25ص
، احلكـم منشـور يف 2002يوليـو  3قضائية، مدين، الصادر يف جلسـة  24لسنة  91، الطعن رقم احملكمة االحتادية العليا )3(

رة للموقع بتاريخ http://www.eastlaws.comاملوقع االلكرتوين التايل :    .16\1\2018، آخر ز
  .275مرجع سابق، ص مراجعة األحكام بغري الطعن فيها، د. أمحد ماهر زغلول،  )4(
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لنقض على حكمها بطرق ا لنقض املقررة قانو وسبيل تدارك ذلك الرجوع إىل ذات احملكمة اليت للطعن 
ملنطوق واألسباب املرتبطة به. ملا كان  أغفلت الفصل يف الطلب ذلك أن املعول عليه يف احلكم هو قضاؤه 
لقضاء هلا مبؤخر صداقه ا الشارحة  ا اخلتامية الواردة مبذكر ا ذلك وكانت الطاعنة قد متسكت يف طلبا

ونفقة متعة إال أن احلكم املطعون فيه ومن قبله احلكم املستأنف مل يتناوال هذه الطلبات ال يف وقائع الدعوى 
وال األسباب سلبا أو إجيا وإمنا قضى احلكم املطعون فيه بتأييد احلكم املستأنف الذي اكتفى بعبارة "رفض 

ما تناوله احلكم من طلبات موضوعية فيما دونه  ما عدا ذلك يف منطوقه" وأن هذه العبارة إمنا تنصرف إىل
من وقائع من طلبات موضوعية وأسبابه، أما املسكوت عنه من طلبات يف الوقائع اليت حصلها ومل يتم 
إيرادها يف األسباب فإن أمر الفصل فيها معلقا على حاله وينطوي على إغفال كلي ويكون السبيل لتداركه 

لتايل فإنه يكون غري مقبولوالفصل فيه حق الرجوع إىل ذا   ».)1(ت احملكمة لنظره واحلكم فيه و
ملا كانت هذه الطلبات إثبات الطاعنة حقها يف احلضانة « نه :  ذات احملكمة العليا كما قضت 

لتايل فان رفض دعوى الطالق يعترب رفضا هلا  تعترب من الناحية املوضوعية متفرعة عن موضوع الطالق و
لرفض مل يفصل فيها ألن رفض الطالق يشمل ومن مث فال يق ال إن احلكم الذي فصل يف موضوع الطالق 

  .)2(»رفض كل األمور املرتتبة عليه 
ن :  وقضت كذلك  من قانون  139من املقرر وفقا لنص املادة « يف حكم آخر هلا 

اإلجراءات املدنية أنه إذا أغفلت احملكمة احلكم يف بعض الطلبات املوضوعية املطروحة عليها فعليها 
بناء على طلب أحد أصحاب الشأن أن تنظر يف الطلب واحلكم فيه. ملا كان احلكم االبتدائي وإن 

ية الطاعن يف البقاء يف قضى يف منطوقه برفض ما زاد على ما ألزم به املطعون ضدها ومنها طلب أحق
السكن إال أنه مل يقل كلمته يف شأن هذا الطلب ويبحثه يف أسبابه، فيكون قد أغفل الفصل فيه ملا 

                                           
، احلكـــم 2014نــوفمرب  18قضــائية، مــدين، الصـــادر يف جلســة  2014لســـنة  61احملكمــة االحتاديــة العليـــا، الطعــن رقــم  )1(

ـــــايل :  ـــ ــــرتوين التــ ـــ ـــع االلكـــ ــــ ـــور يف املوقـــ ـــ ــــاريخ http://www.eastlaws.comمنشــــ ــــ ــــع بتـــ ــــ رة للموقــ ـــــر ز ــــ ، آخـ
قضـائية، مـدين، الصـادر  18لسـنة  186يـة العليـا، الطعـن رقـم احملكمـة االحتاد؛ وانظر يف ذات املعىن :  192018\1\

، http://www.eastlaws.com، احلكم منشور يف املوقع االلكـرتوين التـايل : 1997ديسمرب  27يف جلسة 
رة للموقع بتاريخ    .192018\1\آخر ز

، احلكـم منشـور 2001مـايو  26قضائية، مدين، الصـادر يف جلسـة  22لسنة  204الطعن رقم  احملكمة االحتادية العليا، )2(
رة للموقع بتاريخ http://www.eastlaws.comيف املوقع االلكرتوين التايل :    .192018\1\، آخر ز
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هو مقرر من أن النص يف منطوق احلكم على رفض ما زاد على ذلك إمنا ينصرف إىل تلك اليت  
  .)1(» كانت حمل حبث من احلكم

نه : و   بو ظيب  ملا كان الطاعن قد طلب احتياطيًا من احملكمة عزل « قضت حمكمة النقض 
لشركاء فيها على النحو السالف بيانه يف وجه  ا و ا ولإلضرار  مدير الشركة "املطعون ضده" إلساءة إدار
النعي، إال أن احملكمة قد أغفلت الفصل يف هذا الطلب وهو من الطلبات املوضوعية اليت قدمت إىل 

ت احملكمة للفصل فيه.  قيًا معلقًا أمامها وكانت حمكمة االستئناف قد أ وكان إغفاهلا له كليًا جيعله 
لتايل ال جيوز  حلكم القطعي الصادر منها فاستنفدت بذلك واليتها يف نظر النزاع جبملته و اخلصومة 

يت أصدرت احلكم الطعن يف احلكم لتدارك ما أغفلت احملكمة الفصل فيه، وإمنا يتعني العودة إىل احملكمة ال
من قانون اإلجراءات املدنية للفصل فيما أغفلت الفصل فيه. ومن  139لوسيلة اليت حددها نص املادة 

  .)2(»مث يكون النعي بذلك الوجه غري مقبول
  
   

  املطلب الثاين
  شروط قبول طلب االستكمال وإجراءاته

  تقسيم :
طلب االستكمال، أما الثاين نبني فيه قسم هذا املطلب لفرعني، نعرض يف األول شروط قبول  

  إجراءات تقدمي طلب االستكمال.
  
  
  

                                           
، احلكـم منشـور 2003مـايو  25قضائية، مدين، الصـادر يف جلسـة  22لسنة  620الطعن رقم  احملكمة االحتادية العليا، )1(

رة للموقع بتاريخ http://www.eastlaws.comاملوقع االلكرتوين التايل : يف    .192018\1\، آخر ز
بـــو ظـــيب، )2( ، 2009ديســـمرب  30قضـــائية، مـــدين، الصـــادر يف جلســـة  2009لســـنة  1205الطعـــن رقـــم  حمكمـــة الـــنقض 

ـــور يف املوقـــــع االلكـــــرتوين التـــــايل :  رة للموقـــــع بتـــــاريخ ، آخـــــر زhttp://www.eastlaws.comاحلكـــــم منشــ
\1\202018.  
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  الفرع األول
  شروط تقدمي طلب االستكمال

  أوًال_ أن ينصب اإلغفال على الطلب املوضوعي : 
نه ذلك الطلب )1(يشرتط ابتداًء أن ينصب اإلغفال على الطلب املوضوعي  ، الذي ميكن تعريفه 

صل احلق ويهدف منه احلصول على حكم أما بتأكيد، أو نفي الذي يتضمن ادعاًء موض وعي متعلق 
ر اليت يرتبها القانون  احلق املدعى به، أو إزالة ما قد يعرتيه من غموض أو جتهيل حيول دون انتاج بعض اآل

. واحملكمة هلا ضمن سلطتها إما أن تقبل هذه الطلبات أو ترفضها على أن تلتزم بعدم )2(على احلكم
حلدود اليت يرمسها اخلصوم يف  كثر مما طلب منها، فهي مقيدة  الفصل فيما مل يطلب منها أو 

م   .)3(ادعاءا
وال تفقد احملكمة سلطتها جتاه الطلبات املقدمة أمامها ما مل تفصل فيها صراحًة أو ضمناً، بغض  

ا طلبات أصلية أو عارضة أو ملحقة أو مندجمة أو احتياطي ة، مما مينح اخلصوم احلق يف تقدمي النظر عن كو
كيدًا لذلك قضت احملكمة االحتادية  .)4(طلب االستكمال عند اغفال احملكمة ألحد هذه الطلبات و

ن :  من قانون اإلجراءات املدنية، وعلى ما جرى به قضاء هذه  139املستفاد من صريح املادة « العليا 
ا أن تكون احمل كمة قد أغفلت عن سهو أو غلط الفصل يف طلب موضوعي احملكمة، إن مناط األخذ 

قيًا معلقًا أمامها مل يقض به قضاًء ضمنياً، أما إذا كان املستفاد من أسباب  إغفاًال كليًا جيعل الطلب 
لطعن يف  ا قضت صراحًة أو ضمنًا برفض الطلب فإن وسيلة التظلم من ذلك يكون  احلكم ومنطوقة إ

نه  ».)5(هاحلكم إن كان قابال ل مىت أغفلت احملكمة الفصل يف أحد : « ويف حكم آخر هلا قضت 
الطلبات املوضوعية املطروحة عليها ومل يرد يف أسباب حكمها أو منطوقه قضاء صريح أو ضمين بشأنه فإن 

قيًا معلقًا أمامها وال جيوز اللجوء إىل طريق الطعن يف احلكم لتدارك هذا اإلغفال و  إمنا هذا الطلب يظل 

                                           
  . 123(دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص  د. أمحد هندي، مبدأ التقاضي على درجتني )1(
  .249د. نبيل إمساعيل عمر، النظام القانوين للحكم القضائي يف قانون املرافعات املدنية والتجارية، مرجع سابق، ص  )2(
  . 123(دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص  د. أمحد هندي، مبدأ التقاضي على درجتني )3(
  .706د. وجدي راغب فهمي، مرجع سابق، ص  )4(
، احلكـم منشـور 1999فربايـر  16قضـائية، مـدين، الصـادر يف جلسـة  20لسـنة  384احملكمة االحتادية العليا، الطعن رقم  )5(

رة للموقع بتاريخ http://www.eastlaws.comيف املوقع االلكرتوين التايل :    .152017\12\، آخر ز
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لوسيلة اليت حددها نص املادة  من قانون اإلجراءات  139يتعني العودة إىل احملكمة اليت أصدرت احلكم 
  ».)1(املدنية

لذكر أن الطلبات اخلتامية هي حمل النظر يف طلبات اإلغفال، فعلى الرغم من كون   ومن اجلدير 
ب املرافعة، فإن طلب اخلصوم يقدمون مجلة من الطلبات منذ افتتاح الدعوى يف عريض تها وحىت قفل 

نه نزل  االغفال ينصب فقط على تلك الطلبات اليت حددها اخلصم يف مذكرته اخلتامية ملا فيها من إحياء 
لطلبات اخلتامية، وليس فيما ضمته صحيفة الدعوى، طاملا مل يوردها )2(عن غريها من الطلبات . فالعربة 

ن احلال خيتلف إذا أورد املدعي عبارة يف مذكرته اخلتامية تدل على تضمينه اخلصم يف مذكرته اخلتامية. ولك
لكل الطلبات اليت قدمها من قبل دون حتديد، وهو ما يعطي إحياء بعدم نزوله عن طلباته اليت أوردها يف 

  .)3(صحيفة دعواه
ملقاصة   ملعىن الضيق على الدفع  القضائية أو هذا وقد يشتمل اصطالح الطلب املوضوعي 

بعًا للطلب األصلي، مثال ذلك،  القانونية، تنطبق احلالة السابقة على يف حال ما كان الطلب املغفل 
بعاً لطلب الدين   .)4(طلب الفوائد إذا اغفل إجابته وكان 

كما ميتنع الرجوع لذات احملكمة يف حال ما إذا اغفلت الفصل يف دفع شكلي أو موضوعي أو  
ول حيث أن الطريق الواجب االتباع يف هذا الشأن هو الطعن فيه بطرق الطعن املقررة دفع بعدم القب

ن حمل تطبيق املادة  .)5(قانوً  كيداً لذلك قضت حمكمة متييز ديب  :  من قانون اإلجراءات املدنية 139و
ييدًا لطل«  به إذ يعترب رفضًا له إذا انصب اإلغفال على وسائل الدفاع املتعددة اليت يلجأ إليها املدعي 

لطعن على احلكم، ملا كان ذلك، وكان الثابت من األوراق أن حمكمة  وتكون وسيلة التظلم من ذلك 
املوضوع إذ فصلت يف الدعوى السابقة اليت أقامتها الطاعنة على كل من املطعون ضدها، و... (...)، ... 

ملبلغ املطالب به وقضت لزامهم  ييد  (...) ابتغاء احلكم  بعدم قبوهلا لوجود شرط التحكيم الذي 

                                           
ـــا، الطعـــن رقـــم  )1( ، احلكـــم 2000ديســـمرب  19قضـــائية، مـــدين، الصـــادر يف جلســـة  21لســـنة  205احملكمـــة االحتاديـــة العلي

ـــــايل :  ـــ ــــ ــرتوين التــ ــــ ــــ ـــع االلكـــ ــــ ــــ ــــور يف املوقـــ ـــ ــــ ــــاريخ http://www.eastlaws.comمنشــ ــــ ـــ ــــع بتـــ ــــ ــــ رة للموقــ ـــــر ز ــــ ـــ ، آخـ
\12\162017.  

  .576د. فتحي وايل، مرجع سابق، ص  )2(
  .132133_د. وجدي راغب فهمي، مرجع سابق، ص  )3(
  .250د. نبيل إمساعيل عمر، النظام القانوين للحكم القضائي يف قانون املرافعات املدنية والتجارية، مرجع سابق، ص  )4(
  .700710_د. أمحد أبو الوفا، نظرية األحكام يف قانون املرافعات، مرجع سابق، ص  )5(
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ومتييزًا دون أن ينصرف طعنها السابق إىل تعييب قضاء هذا احلكم بشأن دفاعها حول مسئولية  اً استئناف
بعيها، مما ال يعترب طلبًا مستقًال يف الدعوى، وإمنا وسيلة دفاع قضت فيها  املطعون ضدها عن أخطاء 

حلكم الصادر بعد م قبول الدعوى برمتها وتكون وسيلة التظلم من ذلك هي عند الطعن يف احلكم احملكمة 
ا أغفلت الفصل فيما طلبته ضد املطعون ضدها،  ال التقدم للمحكمة اليت أصدرته بطلب جديد بدعوى أ

ة مما ميتنع معه على احملكمة إعادة النظر فيه على حنو ما خلص إليه احلكم املطعون فيه يف نتيجته الصحيح
  ».)1(بقضائه برفض طلب اإلغفال

  نيًا_ أن يكون اإلغفال كليًا : 
قيًا أمام احملكمة   البد لقبول طلب االستكمال أن يكون اإلغفال كلياً، مما جيعل الطلب املغفل 

ا مل تبت يف أمر الطلب ، أما يف حال ما إذا قضت )2(اليت أصدرت احلكم املراد استكماله، مما يعين أ
سواء حبكم صريح أو ضمين يف ذلك الطلب فال يعد ذلك إغفاًال منها، وطريقة اصالح ما قد  احملكمة

الستئناف كيدًا لذلك قضت احملكمة االحتادية )3(يشوب حكمها من أخطاء تكون هي الطعن فيه  . و
نه :  ستأنفة) املتعلق ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد أقام قضاءه حيال طلب الطاعنة (امل« العليا 

سم املستأنف ضدمها، بعدم جواز  زالة القيد العقاري الوارد يف سجالته  خطار املطور العقاري للمشروع 
غفال احلكم كلياً والفصل يف الطلب املشار إليه،  ت احلكم املستأنف  استئنافه على ما استخلصه من مدو

قيًا ومعلقاً مل يقض فيه  لرجوع وإن هذا الطلب ظل  صراحًة وال ضمناً، وانتهى إىل أن تدارك ذلك يكون 
إىل ذات احملكمة اليت أصدرت احلكم االبتدائي املستأنف لتفصل يف ذلك الطلب، فإنه يكون قد أصاب  

   ». )4(كبد احلقيقة والتزم صحيح القانون يف هذا الشأن

                                           
، احلكـم منشـور يف 2009فربايـر  14قضـائية، مـدين، الصـادر يف جلسـة  2009لسـنة  337، الطعن رقم حمكمة متييز ديب )1(

رة للموقع بتاريخ http://www.eastlaws.comاملوقع االلكرتوين التايل :    .162017\12\، آخر ز
  .249د. حسام مهين صادق، مرجع سابق، ص  )2(
احملكمــة االحتاديـــة  ؛ أنظــر كـــذلك :104د. أســامة الــرويب، األحكـــام واألوامــر وطـــرق الطعــن عليهـــا، مرجــع ســـابق، ص  )3(

، احلكـــم منشـــور يف املوقـــع 2001نـــوفمرب  28قضـــائية، مـــدين، الصـــادر يف جلســـة  21لســـنة  658العليـــا، الطعـــن رقـــم 
رة للموقع بتاريخ http://www.eastlaws.comااللكرتوين التايل :    .182017\12\، آخر ز

، احلكـــم 2014ينـــاير  26قضـــائية، مـــدين، الصـــادر يف جلســـة  2014لســـنة  592احملكمـــة االحتاديـــة العليـــا، الطعـــن رقـــم  )4(
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\12\182017.  
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، وهو ما )عدا ذلك من الطلبات ورفض ما(أن احملاكم يف الكثري من األحيان تورد عبارة  ويالحظ 
ميثل قضاًء ضمنيًا برفض الطلبات اليت مل تبحثها احملكمة يف حكمها، ولكن هذه العبارة تصريح جتاه ما قد 

قيه مما قد  جتاهها، فتظل سلطتها تفصل فيهافصلت فيه احملكمة من طلبات فقط دون غريها اليت مل 
عبارة أن ولئن كان من املقرر  «نه :  يتطبيقًا لذلك قض. و )1(يوجب الرجوع إليها لطلب استكماهلا

ا الطلبات اليت  ((ورفض ما عدا ذلك من طلبات)) اليت ترد يف خامتة منطوق بعض األحكام إمنا يقصد 
ا لعدم اجلدوى لتعارضها مع ما  سباب خاصة  ت حكمها ومل تشأ الرد عليها  ا احملكمة يف مدو أورد

ا مر  لطلبات اليت جرى الرد عليها، وأن هذه العبارة ال ميكن حكم به وكو ا مشمولة  فوضة ضمناً، أو لكو
ت احملكمة على ذكرها ومل تشر إليها يف احلكم   ».)2(أن تشمل الطلبات اليت مل 

  لثًا_ أال تتعمد احملكمة اإلغفال :
من جانب القاضي،  غلط وأال تقبل طلبات االستكمال إال إذا كان اإلغفال نتاجًا لسهو  

، حيث من املمكن الرجوع لذات )3(فاإلغفال بطبيعته ال يقبل إال إذا كان سهوًا غري مقصود من احملكمة
احملكمة مصدرة احلكم إذا ما أغفلت طلبًا نتيجة لسهو أو نسيان أو عدم تركيز أو سوء فهم أو خطأ غري 

جتًا عن دراية أو إ)4( عمدي دراك فإنه ميثل غشًا أو تدليسًا ويفتح من مث الباب ، ألنه إذا كان اإلغفال 
ت احلكم تعمد احملكمة إغفال الفصل يف طلب ما فيعد  ذالرفع دعوى خماصمة القضاة. فإ تبني من مدو

الطلب مما ميتنع معه اللجوء لطرق الطعن املقررة. ويف  يف هذاذلك من قبيل القضاء الصريح أو الضمين 
الحقًا لعملية تفحص ودراسة للطلب، فإن ذلك ال يعد إغفاًال، وإمنا هو من  حال كان اإلغفال قد جاء

   .)5(قبيل رفض احملكمة للطلب بشكل ضمين

                                           
  .143(دراسة مقارنة)،  ص  د. أمحد هندي، مرجع سابق، مبدأ التقاضي على درجتني )1(
بــو ظــيب )2( ، احلكــم 2015نــوفمرب  30قضــائية، مــدين، الصــادر يف جلســة  2015لســنة  123، الطعــن رقــم حمكمــة الــنقض 
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\12\152017.  

  .275مرجع سابق، ص مراجعة األحكام بغري الطعن فيها، د. أمحد ماهر زغلول،  )3(
، احلكــم 2011نـوفمرب  30قضـائية، االداريــة، الصـادر يف جلســة  2011لســنة  390احملكمـة االحتاديــة العليـا، الطعــن رقـم  )4(
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\12\182017.  

  .258د. نبيل إمساعيل عمر، النظام القانوين للحكم القضائي يف قانون املرافعات املدنية والتجارية، مرجع سابق، ص  )5(
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  الفرع الثاين
  إجراءات تقدمي طلب االستكمال

إغفال احملكمة للفصل يف أحد الطلبات املوضوعية جييز لكل من طريف اخلصومة إعالن خصمه  
، وهو ما أكدته املادة )1(مصدرة احلكم الستكمال ما أغفلت الفصل فيهبصحيفة حضور أمام احملكمة 

صراحة بنصها على أنه : " إذا غفلت احملكمة احلكم يف بعض الطلبات املوضوعية فعليها بناًء على  139
طلب من أحد أصحاب الشأن أن تنظر يف الطلب واحلكم فيه بعد إعالن اخلصم به ...". وتطبيقاً لذلك 

نه :  حمكمةقضت  إذا أغفلت احملكمة احلكم يف بعض الطلبات املوضوعية املطروحة عليها « متييز ديب 
من أي من اخلصوم يف الدعوى، فإنه يتعني على احملكمة بناء على طلب من أحد أصحاب الشأن أن تنظر 

نه : ». )2(يف ذلك الطلب واحلكم فيه بعد إعالن اخلصم به من املقرر قانو « كما قضت ذات احملكمة 
من  قدم منه وإمنا طلبا مل يقدم عا أوأنه ال يقبل من الطاعن تعييب احلكم املطعون فيه بسبب إغفاله دفا

  ».)3(خصمه يف الدعوى الذي قضى احلكم ملصلحته
حه املشرع الستكمال الفصل يف الطلب املغفل ليس   لذكر أن هذا الطريق الذي أ ومن اجلدير 

وجوبيًا لصاحب الشأن، فاملشرع مل يقصد إال أن خيفف على من أغفل طلبه، فله إىل جانب هذا الطريق 
لطلب الذي أغفل ، وال جيوز يف هذه احلالة أن يدفع بعدم جواز نظر الدعوى،  أن يرفع دعوى جديدة 

  .)4(فصل يف موضوعهتمل  احملكمة ألن
. وال )5(فإذا توىف اخلصم قبل إعالنه بصحيفة االغفال فتستأنف خصومة اإلغفال بعد إعالن ورثته 

  .)6(لدعوى جديدة، وإمنا هو استكمال للخصومة األصليةيعد هذا االعالن بصحيفة االستكمال ابتداًء 

                                           
  .103د. أسامة الرويب، األحكام واألوامر وطرق الطعن عليها، مرجع سابق، ص  )1(
، احلكـم منشـور يف 2008ينـاير  13قضائية، مدين، الصادر يف جلسـة  2007لسنة  139، الطعن رقم حمكمة متييز ديب )2(

رة للموقع بتاريخ http://www.eastlaws.comاملوقع االلكرتوين التايل :    .92017\12\، آخر ز
، احلكـم منشـور يف 2009أكتوبر  12قضائية، مدين، الصادر يف جلسة  2009لسنة  27، الطعن رقم حمكمة متييز ديب )3(

رة للموقع بتاريخ http://www.eastlaws.comاملوقع االلكرتوين التايل :    .162018\1\، آخر ز
 )، جملـة امليـزان، أبـوظيب،  عـدد 1صاحل دمحم عبد هللا، مبدأ التقاضي على درجتني وصـور تطبيقاتـه التشـريعية والقضـائية ( )4(

  .3637_، ص 2010 ، السنة احلادية عشرة، فرباير 122
  .578د. فتحي وايل، مرجع سابق، ص  )5(
  .608عبد احلميد املنشاوي، كنوز املرافعات (الدفوع والدفاع)، مرجع سابق،  ص  )6(
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  املطلب الثالث
  حكم احملكمة يف طلب االستكمال والطعن فيه

  الفرع األول
  حكم احملكمة يف طلب االستكمال

حتقق حالة االغفال جييز العودة لذات احملكمة اليت اغفلت الفصل يف الطلب لتستكمله أ كانت  
ا احملكمة اليت فصلت يف احلكم األصلي، هذه احملكمة، فاحملكمة ا ملختصة بنظر طلب االستكمال هي ذا

، على أن )1(فهي ال تزال متتلك سلطتها جتاه الطلب املغفل حبيث ال تزال اخلصومة جتاهه قائمة ومل تنته
يقتصر حكمها فيما أغفلته فقط، وتتمتع يف ذلك بكل السلطات اليت منحت هلا عند فصلها يف موضوع 

نزاع األصلي، على أن ال تتخذ من ذلك وسيلة إلعادة الفصل يف الطلبات اليت قالت كلمتها فيها، مما ال
قيًا ما مل يسقط احلق يف االستكمال ً على حجية احلكم األصلي، وهذا احلق يظل   .)2(يعد مساسًا وتعد

نه :  كيدًا لذلك قضت حمكمة متييز ديب  كمة أن حمكمة املوضوع إذا من املقرر يف قضاء هذه احمل« و
أغفلت _عن سهو أو غلط_ الفصل يف طلب موضوعي كان مطروحًا عليها إغفاًال كليًا فإنه يبقى معلقاً 
أمامها حبيث يكون السبيل للفصل فيه هو الرجوع إىل نفس احملكمة لنظره، ومن مث فال جيوز تصحيح قضاء 

الستئناف أو التمييز، وال تكون حمكمة أول احلكم وتدارك ما أغفل الفصل فيه عن طريق الطعن  عليه 
لتايل ال جيوز حملكمة  درجة قد استنفدت واليتها بشأن ما مل تفصل فيه من الطلبات املوضوعية للمدعي، و
االستئناف أن تعرض ملثل هذا الطلب ملا يف ذلك من خمالفة ملبدأ التقاضي على درجتني وهو من املبادئ 

لنظام العاماألساسية ألسس التن نه : ».  )3(ظيم القضائي املتعلقة   «ويف حكم آخر لذات احملكمة قضت 
إذا ما أغفلت حمكمة أول درجة أو حمكمة االستئناف احلكم يف بعض الطلبات املوضوعية املطروحة عليها 
سباب احلكم ومنطوقه قضاء  ا  بشكل واضح وجازم إغفاًال كليًا عن خطأ أو سهو دون أن يرد يف شأ

مبنطوق احلكم املطعون  صرحيًا أو ضمنيًا فإن تلك الطلبات تظل معلقة أمامها، وال يغري يف ذلك أن يرد
ييد احلكم املستأنف) إذ هي ال تنصرف إال إىل ما عرض له احلكم من طلبات يف أسبابه دون  عليه عبارة (

                                           
  . 154(دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص د. أمحد هندي، مبدأ التقاضي على درجتني)1(
  .149150_املرجع السابق، ص  )2(
، احلكم منشـور يف 2006فرباير  26قضائية، مدين، الصادر يف جلسة  2005لسنة  269، الطعن رقم حمكمة متييز ديب) 3(

رة للموقع بتاريخ http://www.eastlaws.comاملوقع االلكرتوين التايل :   .102018\1\، آخر ز
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غريها مما أغفلت الفصل فيه كلية. ويرتتب على هذا اإلغفال وجوب التجاء صاحب الشأن إىل احملكمة اليت 
لنظام العام تقضي فيه احملكمة من تلقاء أصدرت احلكم لنظرها والفصل فيها مىت شاء وهو  أمر متعلق 

نفسها، وال حيق له سلوك سبيل الطعن على احلكم لتدارك ما أغفلت حمكمة املوضوع الفصل فيه من 
  ».)1(الطلبات املوضوعية

  الفرع الثاين
  الطعن يف احلكم

اً للحكم األصلي حيق لصاحب املصلحة استئناف احلكم الصادر يف طلب االغفال إذا جاء مناقض 
إجراءات مدنية من  158يف مضمونه أو شابه خطأ يف أحد جانبيه الواقعي أو القانوين. فوفقًا لنص املادة 

، إذا ما جاء احلكم اجلائز استئناف األحكام الصادرة من حمكمة أول درجة ضمن حدود النصاب االنتهائي
لنظام العام أو نظرًا لوقوع بطالن يف احلكم أو يف اإلجراءات أثر يف  خمالفًا لقواعد االختصاص املتعلقة 
احلكم. ويشرتط لقبول استئناف احلكم الصادر يف حدود النصاب االنتهائي، طبقًا للفقرة الثانية من املادة 

الف حكم سابق مل حيز قوة األمر املقضي، أما الشرط الثاين، السابقة، شرطان مها : األول، صدوره على خ
ائيا عند رفع االستئناف بفوات ميعاد الطعن فيه أو بقبول احملكوم عليه احلكم.   أال يكون احلكم قد صار 

حلكم الصادر يف طلب االغفال، وهو ما جييز الطعن   ويالحظ أن احلكم املراد استكماله ال يتصل 
لضرورة إىل إلغاء  يف أحدمها دون اآلخر، وإىل جانب ذلك فإن إلغاء أحد احلكمني املشار إليها ال يؤدي 

اآلخر تبعًا لسقوط احلكم اآلخر، ما مل يكن أحدمها أساس الذي يقوم عليه القضاء يف اآلخر، فإذا نقض 
لنقض يتحتم بقوة القانون إلغاء اآلخر تبعًا لذلك كيداً لذلك قضت  .)2(احلكم األول كأثر للطعن فيه  و

نه إذا أغفلت احملكمة احلكم يف بعض الطلبات املوضوعية املطروحة عليها من أي : «  حمكمة متييز ديب 
من اخلصوم يف الدعوى، فإنه يتعني على احملكمة بناء على طلب من أحد أصحاب الشأن أن تنظر يف 

لصادر فيه لقواعد الطعن اليت تسري على ذلك الطلب واحلكم فيه بعد إعالن اخلصم به، وخيضع احلكم ا
احلكم األصلي، مما مفاده أنه إذا ما أغفلت حمكمة أول درجة أو حمكمة االستئناف احلكم يف بعض 
ا  الطلبات املوضوعية املطروحة عليها بشكل واضح وجازم إغفاًال كلياً عن خطأ أو سهو دون أن يرد يف شأ

                                           
، احلكـم منشـور يف 2008ينـاير  13قضائية، مدين، الصادر يف جلسـة  2007لسنة  240، الطعن رقم حمكمة متييز ديب) 1(

رة للموقع بتاريخ http://www.eastlaws.comقع االلكرتوين التايل : املو   .112018\1\، آخر ز

  .265د. نبيل إمساعيل عمر، النظام القانوين للحكم القضائي يف قانون املرافعات املدنية والتجارية، مرجع سابق، ص  )2(
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و ضمنياً فإن تلك الطلبات تظل معلقة أمامها، وال يغري يف ذلك أن سباب احلكم ومنطوقه قضاء صرحيًا أ
ييد احلكم املستأنف) إذ هي ال تنصرف إال إىل ما عرض له احلكم  يرد مبنطوق احلكم املطعون عليه عبارة (
من طلبات يف أسبابه دون غريها مما أغفلت الفصل فيه كلية. ويرتتب على هذا اإلغفال وجوب التجاء 

لنظام العام صاحب ا لشأن إىل احملكمة اليت أصدرت احلكم لنظرها والفصل فيها مىت شاء وهو أمر متعلق 
تقضي فيه احملكمة من تلقاء نفسها، وال حيق له سلوك سبيل الطعن على احلكم لتدارك ما أغفلت حمكمة 

  ».)1(املوضوع الفصل فيه من الطلبات املوضوعية
  
  

  اخلامتة 
اية هذه   دراسة اليت سلطت الضوء على حاالت استمرار والية احملكمة على القضية اليت اليف 

ماهية ونطاق قاعدة استنفاد احملكمة لواليتها، واليت تعرفنا من خالهلا على يف القانون االمارايت  فصلت فيها
 تصحيح واحلاالت اليت تستمر فيها سلطة احملكمة على الرغم من فصلها يف املوضوع، وسلطة احملكمة يف

ام، وحالة  إلضافة إىل سلطتها يف تفسري ما يقع يف حكمها من غموض أو إ األخطاء املادية للحكم، 
انتهينا إىل جمموعة من النتائج والتوصيات حناول إجيازها يف إغفال احملكمة الفصل يف بعض الطلبات، فقد 

  ما يلي: 
  :  نتائجال _أوالً 

  :وأمهها ما يلي  ،دد من النتائج اليت تضمنتها هذه الدراسةانتهينا من خالل هذا البحث إىل ع 
حلكم إلغاءه أو تغيريه أو تعديله. .1  ال متتلك احملكمة بعد النطق 

ما يبحثـان يف عـدم املسـاس  .2 تقرتن فكرة استنفاد الوالية مع فكرة حجية األمر املقضي من حيث كو
مباشــرة الوظيفــة القضــائية أكثــر مــن مــرة،  لشــيء احملكــوم فيــه، كمــا أن هلمــا ذات املفهــوم يف عــدم

 وذات احلصانة املمنوحة للمسألة املقضي فيها.

                                           
، مت اإلشـــارة لـــه 2008ينـــاير  13قضـــائية، مـــدين، الصـــادر يف جلســـة  2007لســـنة  139، الطعـــن رقـــم حمكمـــة متييـــز ديب )1(

قضـــائية، مـــدين، الصـــادر يف  15لســـنة  20، الطعـــن رقـــم كمـــة االحتاديـــة العليـــا؛ وانظـــر كـــذلك يف نفـــس املعـــىن : احملســـابقاً 
رة http://www.eastlaws.com، احلكم منشور يف املوقع االلكرتوين التـايل : 1993أكتوبر  5جلسة  ، آخـر ز

  .62018\2\للموقع بتاريخ 
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مل يقتصر أثر استنفاد الوالية على املسائل اليت فصلت فيهـا احملكمـة دون غريهـا مـن املوضـوعات الـيت  .3
ثـارة يف املسـائل امل، أي أن سلطة احملكمة تزول جتاه مـا قالـت فيـه كلمتهـا دون غريهـا مـن اتفصل فيه
 اخلصومة.

إصـــدار احلكـــم القطعـــي يف الـــدعوى يعـــد اســـتنفاًد لواليـــة احملكمـــة جتـــاه موضـــوع الـــدعوى، ويف حـــال  .4
اســـتأنف احلكـــم فـــإن حملكمـــة االســـتئناف التعـــرض للموضـــوع مـــن جديـــد دون أن يعـــد ذلـــك مساســـا 

 بدرجات التقاضي.

أن يكـــون احلكـــم حكمـــاً  اســتعان املشـــرع بنظـــام التصـــحيح إلزالـــة أي شـــائبة تشـــوب احلكـــم، شـــريطة .5
الستئناف. ً خبطًأ مادي منصب على الوقائع املثبتة فيه، وأال يكون قد طعن فيه   قطعياً، مشو

ن احلكـم ممـا يسـهل معـه الوصـول ملغـزى  .6 ـام قـد يعـرت رسم املشرع نظام التفسري ليزيل كل غمـوض وإ
شــــاب احلكــــم وخيــــل ومضــــمون وحــــدود احلكــــم. مــــع ضــــرورة أن يبــــىن طلــــب التفســــري علــــى غمــــوض 

بتكوينه، وأن تتوافر مصلحة من التفسري، وأن ال يعدل القرار الصادر يف طلـب التفسـري احلكـم املـراد 
الستئناف.  تفسريه، وأال يكون قد طعن يف احلكم األصلي 

قــد ال حتكــم احملكمــة يف بعــض طلبــات اخلصــوم إغفــاال منهــا هلــذه الطلبــات، ممــا يفــتح البــاب لتقــدمي  .7
كمال مــن اخلصــم الــذي أغفلــت بعــض طلباتــه، بشــرط أن تكــون الطلبــات هــذه املغفلــة طلــب االســت

  موضوعية، وأن يكون اإلغفال كليا هلا، وأال تتعمد احملكمة هذا اإلغفال. 
 التوصيات: _نياً 

  :توصيتني رئيسيتني، ومها انتهت الدراسة إىل  
نع الطعن على استقالل يف احلكم بشأن خلو نصوص قانون اإلجراءات املدنية االمارايت من نص مي .1

الصادر برفض طلب التفسري، فقد انتهت الدراسة إىل أنه كان من األفضل أن يورد املشرع االمارايت 
نصًا صرحيًا يؤكد من خالله رفض الطعن يف احلكم الصادر برفض طلب التفسري على استقالل إال 

إجراءات 138 رة جديدة للمادة املادةمع احلكم األصلي نفسه. واقرتح يف هذا الشأن إضافة فق
فال جيوز الطعن فيه إال مع  التفسريإذا صدر القرار برفض تكون صياغتها على النحو التايل،  .مدنية

فيجوز الطعن فيه على استقالل بطرق  لتفسريالطعن يف احلكم نفسه. أما القرار الذي يصدر 
 التفسري.موضوع األصلي الطعن اجلائزة يف احلكم 

لطعــن يف احلكــم الصــادر بــرفض طلــب التفســري، وعــدم وجــود نــص صــريح مينــع الطعــن  .2 فيمــا يتعلــق 
على استقالل يف هذا احلكم، فأرى أنه كان من األفضل أن يضـع املشـرع _علـى غـرار مـا نـص عليـه 
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_ نصــاً صــرحياً يؤكــد إجــراءات مدنيــة خبصــوص احلكــم الصــادر بــرفض طلــب التصــحيح 317يف املــادة 
منــع الطعــن يف احلكــم الصــادر بــرفض طلــب التفســري علــى اســتقالل. وهــو مــا يــدعو إىل مــن خاللــه 

توصية املشرع بوضع نص صـريح يزيـل مـن خاللـه أي شـك يف رغبـة املشـرع الواضـحة يف منـع الطعـن 
 يف هذا احلكم على استقالل فور صدوره.
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– 
   املقدمة

عتبارها جزء من اهليئة القضائية،   ا  ختتص النيابة العامة دون غريها برفع الدعاوي اجلزائية ومباشر
ام وإحالة املتهم إىل احملاك م املختصة إذا ما ثبت لديها تورطه يف ارتكاب حيث تتوىل سلطيت التحقيق واال

ساسية للنيابة األظيفة فالو اجلرمية، كما تشرف النيابة العامة على مراحل سري القضية يف احملاكم اجلزائية. 
ال اجلزائي هي  تمع ورفعالعامة يف ا مل ينص القانون على خالف  مانيابة عنه ، الدعوى اجلزائية  متثيل ا

بصدد ممارسة مهامها يف هذا اخلصوص  تطبيق القوانني اجلزائية. وأول ما تتوالهضمان هر على س، وال ذلك
ا حيال الدعوى  هو حتريكها للدعوى اجلزائية بعد ما جتريه من حتقيقات. وتباشر النيابة العامة اختصاصا

تمع واملمثلة ملصاحله فيها وال تسعى إال  لتحقيق موجبات القانون وحتقيق اجلزائية بوصفها النائبة عن ا
العدالة، ومن أجل ذلك فإن النيابة العامة وإن كانت تعد خصمًا يف الدعوى اجلزائية إال أن خصومتها 
ا خصومة عادلة وشريفة، توجب عليها طلب الرباءة للمتهم أثناء نظر الدعـوى إذا تبني عـدم  متميزة 

ال الطعن على األحكام مبركز قانوين خـاص مبوجبـه تطعن علـى كما تتميز يف جم صحة إسناد التهمة إليـه.
  .األحكام حىت لو كانت ال تستهدف من الطعن إال صاحل املتهم وحده

ال املدين ، أي يف  ال اجلزائي فهي تلعب دورا هاما أيضا يف ا إلضافة إىل دورها اهلام يف ا و
ان  -1لعامة أمام القضاء املدين ينحصر أساسا يف صورتني :جمال اخلصومة القضائية املدنية. ودور النيابة ا

تظهر النيابة العامة كطرف أصلي يف الدعوى املدنية بصفة مدعي او مدعى عليه ، ويتحقق ذلك برفعها 
دور النيابة العامة كطرف منضم او متدخل يف  -2للدعوى ابتداء او بقيام الغري برفع الدعوى عليها ؛ 

ث يفرتض يف هذه احلالة ان هناك خصومة قائمة بني أطرافها ، فتتدخل النيابة العامة حي الدعوى املدنية،
يف هذه اخلصومة ، واهلدف من هذا التدخل هو ضمان تطبيق القانون على حنو حيقق املصلحة العامة اليت 

ن التدخل ويكو  استهدفتها القاعدة القانونية املطبقة ، وهو تدخل يساعد القضاء على حتقيق هذا اهلدف.
    إما وجوبيا بنص القانون ، أو اختيار حيث يرتك التدخل لتقديرها.
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وألمهية الدور الذي تلعبه النيابة العامة بشكل عام فقد اهتم قانون السلطة القضائية اإلمارايت 
ا. 1983سنة 3رقم ما ك نشاء نيابة عامة متارس االختصاصات املقررة هلا قانو ونظم القواعد اخلاصة 

ا هو القانون رقم  مارة ديب قانو خاصا  بشأن النيابة العامة حيث اعتربها  1992لسنة  8افرد هلا املشرع 
من قانون  21. وهو نفس االجتاه الذي انتهجه املشرع املصري حيث نصت املادة جزء من اهليئة القضائية

السلطة القضائية املصري على أنه ( متارس النيابة العامة االختصاصات املخولة هلا قانو وهلا دون غريها 
ا ما مل ينص القانون على خالف ذلك).   احلق يف رفع الدعوى اجلنائية ومباشر

ام القضاء ، متارس النيابة العامة دورها يف الدعوى املدنية عن طريق تدخلها يف دعوى قائمة أم
وذلك وفقا حلاالت حمددة قانو ، وقد يشري القانون إىل وجوب تدخل النيابة العامة يف بعض الدعاوى 

  .)1(املدنية أو جييز هلا التدخل يف حاالت أخرى
ويطرح هذا املوضوع عدة تساؤالت حول الدور احلقيقي الذي تلعبه النيابة العامة يف اخلصومة 

نونني اإلمارايت واملصري؟ وكيفية تدخلها يف اخلصومة وإجراءات وشكل هذا التدخل املدنية يف كل من القا
لفعل يتطلب القانون او جييز التدخل فيها،  الذي يرتبط بوجود مسألة مطروحة يف خصومة قضائية قائمة 

فرتضه وإىل وكما يثار التساؤل حول مدى حق النيابة العامة يف التدخل يف اخلصومة القضائية مبجرد توافر م
   أي درجة من درجات التقاضي ميكن للنيابة العامة ان متاري هذا التدخل؟

وستحاول هذه الدراسة اإلجابة على ما سبق من تساؤالت كما حتاول ان تبني مدى موائمة 
النصوص التشريعية يف قانوين اإلجراءات املدنية اإلمارايت واملرافعات املصري للدور اهلام الذي يتعني أن 

  متارسه النيابة العامة يف اخلصومة املدنية.
وسينصب موضوع هذا البحث على تدخل النيابة العامة يف اخلصومة املدنية وذلك من خالل 

وضوع مدى ما يتمتع به هذا املالدراسة املقارنة بني القانونني اإلمارايت واملصري. وقد كان الدافع الختيار 
الختصاصات املدنية للنيابة العامة ، من أمهية على املستويني القانوين وا لواقعي يف ظل عدم انتشار العلم 

دور الذي تلعبه يف الدعوى اجلزائية، حيث أن الوبدورها الكبري يف هذا امليدان الذي ال يقل أمهية عن 
رمني واملطالبة  الثابت يف أذهان األفراد أن النيابة العامة عند متثيلها للمجتمع يقتصر دورها على تعقب ا

                                           
) د. أســامة رويب عبــدالعزيز الــرويب ، قواعــد االجــراءات املدنيــة والنظــيم القضــائي يف ســلطنة عمــان ، دار النهضــة العربيــة ، 1(

 .96، ص 2009مصر ، 
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م عن الدعوى املدينة. ومن أجل هذا كان اهتمامي مبوضوع االختصاصات املدنية  ا مبعزل  لعقوبة ، وإ
  العمل على تسليط الضوء عليه، وإبراز دور النيابة العامة يف اخلصومة املدنية.ن أجل م للنيابة العامة

وبناء على ذلك سوف تسعى الدراسة إىل تسليط الضوء على هذا الدور اهلام للنيابة العامة من 
ا لدورها يف هذه الدعاوى ، سواء  حيث بيان اختصاصات النيابة العامة يف الدعاوى املدنية وكيفية مباشر

الدعوى تدخال وجوبيا أو جواز ، وإجراءات مثول النيابة العامة يف اخلصومة املدنية  تدخلها يفعن طريق 
  ومدى حقها يف الطعن يف األحكام الصادرة يف هذه الدعاوى.

 مشكلة الدراسة : 

واإلجابة هناك العديد من اإلشكاليات والتساؤالت القانونية اليت تسعى الدراسة إىل معاجلتها 
 عليها ، ومن بينها :

  يف الدعوى املدنية.بتدخلها نطاق الدور اليت تؤديه النيابة العامة 
   ما هي الدعاوى املدنية اليت تتدخل فيها النيابة العامة كطرف متدخل يف الدعوى، وما هو دورها يف

 كل دعوى؟ 
  طريقة تدخل النيابة العامة يف الدعاوى املدنية سواء كان تدخلها و.  جوبيا أم جواز
 .ر املرتتبة على عدم تدخل النيابة العامة يف الدعاوى املدنية  بيان اآل

 أمهية الدراسة : 

يت امهية الدراسة من قلة املراجع اليت عاجلت بشكل خاص ودقيق موضوع تدخل النيابة العامة يف 
ي متارسه النيابة لذإبراز الدور اهلام ااخلصومة املدنية خاصة يف القانون اإلمارايت ، حيث تسعى الدراسة إىل 

  .األحوال الشخصيةدعاوى العامة يف الدعاوى املدنية و 

 أهداف الدراسة : 

لدعاوى املدنية خاصة وان هذا التدخل  .1 دف الدراسة إىل بيان صالحيات النيابة العامة يف التدخل 
يات القانون واحلرص على محاية يت جتسيدًا العتبارها جهاز يعول عليه يف التفعيل احلسن ملقتض

 مجتمع ككل. للمصاحل األفراد والنظام العام 
بيان ضوابط ممارستها حلقها يف رفع الدعوى ومدى جواز ردها من قبل اخلصوم إذا توافر أحد أسباب  .2

 .  الرد احملددة قانو
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التشريعية اليت تضمن  التوصل من خالل الدراسة املقارنة مع القانون املصري إىل أفضل النتائج واحللول .3
 فاعلية دور النيابة العامة يف اخلصومة املدنية .

تمع نشر الوعي القانوين بني أفراد  .4   عن اختصاصات النيابة العامة املدنية .ا
  منهج الدراسة : 

تعتمد الدراسة على املنهج التحليلي ، وذلك من خالل حتليل نصوص قانوين اإلجراءات املدنية 
القضائية اإلماراتيني فيما خيص دور النيابة العامة يف اخلصومة املدنية. كما تعتمد الدراسة على والسلطة 

املنهج املقارن من خالل املقارنة بني القانونني اإلمارايت و املصري يف حماولة إلجياد أفضل احللول والقواعد 
   .املنظمة لدور واختصاصات النيابة العامة يف اخلصومة املدنية

 يم الدراسة تقس :  

   - وذلك على النحو التايل:، إىل ثالثة مباحث  ، سوف تنقسم هذه الدراسة ما تقدمبناء على  
 دنية .املبحث األول: حاالت تدخل النيابة العامة يف اخلصومة امل

  املبحث الثاين: إجراءات تدخل النيابة العامة يف الدعوى املدنية والطعن يف األحكام الصادرة فيها.
  

  املبحث األول
  حاالت تدخل النيابة العامة يف اخلصومة املدنية

ون كقد يو جواز تدخال تدخل النيابة العامة يف الدعاوى املرفوعة أمام احملاكم املدنية قد يكون 
وجوبيا ، والفارق بني احلالتني انه يف حالة التدخل الوجويب يرتتب البطالن يف حال عدم تدخلها ، أما إذا  

ونعاجل يف املطلبني التاليني احلاالت اليت  .كان تدخل النيابة العامة جواز فال بطالن يف حال عدم التدخل
  -تندرج حتت تدخل النيابة العامة يف اخلصومة املدنية :
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  املطلب األول

  حاالت التدخل الوجويب للنيابة العامة 
  الفرع األول 

  حاالت التدخل الوجويب بنص القانون
من قانون املرافعات  88من قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت ونص املادة  61املادة طبقا لنص 

طالً جيب على النيابة العامة أن تتدخل يف احلاالت  -حمل املقارنة–املصري     -:)1(اآلتية وإال كان احلكم 
   -أوال: الدعاوى اليت جيوز للنيابة العامة أن ترفعها بنفسها:

أن ترفع دعوى معينة كطرف أصيل ، ومت رفع هذه الدعوى يف  للنيابة العامة احلقإذا قرر القانون 
عوى شهر اإلفالس من قبل طرف آخر ، فالبد من تدخل النيابة العامة يف هذه الدعوى ، ومثال ذلك د

من أنه: ( يشهر  647يف نص املادة  1993لسنة  18رقم وفقا ملا قرره قانون املعامالت التجارية اإلمارايت 
إفالس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد دائنيه وجيوز للمحكمة أن تقضي بشهر إفالس التاجر بناء 

لتايل  ا ) و بنفسها  رفعوفقا هلذا النص ، ميكن للنيابة العامة أن تعلى طلب النيابة العامة أو من تلقاء ذا

                                           
 تتـدخل أن العامـة النيابة على جيب املستعجلة الدعاوى عدا من قانون اإلجراءات املدنية على انه فيما 61تنص املادة  )1(

 -:طالً  احلكم كان وإال التالية احلاالت يف
 .بنفسها ترفعها أن هلا جيوز اليت الدعاوى 1-
 .املدنية املواد يف النقض طعون ستثناء العليا االحتادية احملكمة أمام والطلبات الطعون 2-
قصيها األهلية بعدميي اخلاصة الدعاوى 3-  .واملفقودين والغائبني و
 للرب املرصودة والوصا واهلبات اخلريية ألوقاف املتعلقة الدعاوى 4-
 .وخماصمتهم النيابة وأعضاء القضاة رد دعاوى 5-

                     .فيها تدخلها وجوب على القانون ينص أخرى حالة كل -6
من قانون املرافعات املصـري علـى أنـه  :" فيمـا عـدا الـدعاوى املسـتعجلة جيـب علـي النيابـة العامـة أن  88تنص املادة و

طـال الطعـون  - 2 . الـدعاوى الـيت جيـوز هلـا أن ترفعهـا بنفسـها - 1 . تتـدخل يف احلـاالت اآلتيـة وإال كـان احلكـم 
أخرى يـنص القـانون علـي وجـوب تـدخلها كل حالة  -3 . والطلبات أمام حمكمة النقض وحمكمة تنازع االختصاص

  .فيها"
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يف مثل هذه احلالة إذا مت رفع دعوى شهر إفالس التاجر من غري النيابة ، و دعوى إشهار إفالس التاجر 
ا دعوى متلك النيابة العامة رفعها بنفسها   . )1(العامة ، فان تدخلها يكون وجوبيا كو

ستثناء طعون النقض يف املواد نيا: الطعون والطلبات أمام  احملكمة االحتادية العليا 
   -:)2(املدنية

وعلة استثناء طعون النقض يف املواد املدنية من وجوب تدخل النيابة العامة فيها ترجع إىل أن تلك 
نه إ. ويف القانون املصري ف)3(الطعون متس مصاحل خاصة وال تربز فيها املصلحة العامة يف غالب األحيان 

وفقا لقانون املرافعات املدنية والتجارية ، على النيابة العامة أن تتدخل يف مجيع الطعون والطلبات أمام 
  . )4(حمكمة النقض سواء تعلقت مبسألة مدنية أو جتارية أو مسألة من مسائل األحوال الشخصية

                                           
؛ وانظـر   100م ، ص2013،  1) د. بكر عبدالفتاح السرحان ، قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت ، مكتبة اجلامعـة ، ط1(

-3-28 ريــخ اجللســة  ، ق 69، لســنة  601الطعــن رقــم –حمكمــة القــض املصــرية كــذلك يف هــذا املعــىن : حكــم 
 .489ص  - 1ج،51مكتب فين  ،2000

مـن  61و 60(ملـا كـان مـؤدى املـادتني  أنـهمـن  –أحكام جزائية -ه احملكمة االحتادية العليا بتطبيقا لذلك ما قضت ) 2(
العامـة رفـع الـدعاوي يف احلـاالت الـيت  النيابـةمـن قـانون اإلجـراءات اجلزائيـة أن علـي  7قانون اإلجراءات املدنية واملـادة 

طال يف ينص عليها القانون ويكو  ن هلا يف هذه احلاالت ما للخصوم من حقوق. وأن تتدخل وجو وإال كان احلكم 
ســتثناء  حــاالت منهــا الــدعاوي الــيت ال جيــوز هلــا أن ترفعهــا بنفســها والطعــون والطلبــات أمــام احملكمــة االحتاديــة العليــا 

لها فيهــا. وإذ اســتقر الفقــه والقضــاء طعــون الــنقض يف املــواد املدنيــة وكــل حالــة أخــري يــنص القــانون علــي وجــوب تــدخ
ـا متثـل  عتبـارالعامة يف جمال املصلحة أو الصفة، هي خصم أصيل عادل تتمتع مبركز قانوين خـاص  النيابةعلي أن  أ

الصـــاحل العـــام، وتســـعى إىل حتقيـــق مـــا أوجبـــه القـــانون. ويف ســـبيل ذلـــك هلـــا أن تطعـــن يف األحكـــام، وأن مل يكـــن هلـــا 
ا م مصلحة خاصة يف الطعن، بل كانت املصلحة للمحكوم عليه، ومـن مث فـإن مصـلحتها يف الطعـن بوصفها سلطة ا

دانة املطعون ضده بشرط أن يتحقق بطعنها تغيـري يف مركـزه، مبـا قـد يتغـري بـه وجـه الـرأي فيمـا  تكون قائمة ولو قضى 
واحلفاظ  عون فيه ضرورة ميليه الصاحل العام،قضى به احلكم املطعون فيه. مما يعىن أن إبداء رأيها يف موضوع احلكم املط

العامة قد حجبت نفسها عن إبداء رأيها يف موضوع الطعن املاثـل  النيابةملا كان ذلك وكانت  على موجبات القانون.
ملـا بــدي هلـا مــن عيـب أثــر يف شـكل الطعــن حــال دون ولوجهـا إىل موضــوعه. وإذ انتهـت احملكمــة قبـول الطعــن شــكال 

 ،16/10/1999ريـخ اجللســة ، ق21، 133الطعـن رقــم  .العامـة إلبــداء الـرأي يف املوضــوع النيابــةفيتعـني عرضــه علـى 
 .21، ص 1، ج5 مكتب فين

 . 190ص. 2011،  2) د. علي عبداحلميد تركي ، شرح قانون االجراءات املدنية ، دار النهضة العربية ، ط3(

لقــانون رقــم 4( ) 2007لســنة  76) د. أمحــد الســيد صــاوي ، الوســيط يف شــرح قــانون املرافعــات املدنيــة والتجاريــة ( معــدال 
نشــاء احملــاكم االقتصــادية، 2008لســنة  120والقــانون رقــم  بــه  وانظــر تطبيقــا لــذلك مــا قضــت . 193ص،2011) 
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نيابة إنشاء هلذا الغرض فقد مت قانون السلطة القضائية املصري من  24نص املادة مبوجب و 
جيب على احملكمة أن . و متخصصة ومستقلة حملكمة النقض نظرا ألمهية وظيفتها يف إرساء املبادئ القانونية 

قواهلا يف اقرب وقت ال يكفي و . )1(ترسل ملف الطعن إىل النيابة العامة فورا وعلى النيابة أن تودع مذكرة 
 .اجللسة ممثلة يف أحد أعضائهايف جيب عليها احلضور  أن تودع نيابة النقض مذكرة برأيها يف الطعن وإمنا

قصيها والغائبني واملفقودين:    لثا: الدعاوى اخلاصة بعدميي األهلية و
قصيها والغائبني واملفقودين  يتعني قانو تدخل النيابة العامة يف الدعاوى اخلاصة بعدميي األهلية و

صاحلهم تدخل يف مفهوم املصاحل العامة ومن مث جيب للمحافظة على مصاحل هؤالء األشخاص كون أن م
تمع.  عتبارها احلارس األمني على مصلحة ا  وتطبيقا لذلكمحايتها عن طريق تدخل النيابة العامة 

ن العامة يف الدعاوى واملنازعات اخلاصة  النيابة تدخل(املشرع أوجب  قضت احملكمة االحتادية العليا 
قصيها والغائبني واملفقودين ويكون ال األهلية عدمييب العامة رأيها يف الدعوى فإذا  النيابةبداء  تدخلو

لنظام العام وجيوز التمسك به  طال، وهو بطالن متعلق  صدر احلكم قبل أن تبدي الرأي فيها فإنه يكون 
عتبار أن  مقصود به  تدخلهذا اليف أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به احملكمة من تلقاء نفسها 

ألوراق أن  يف كال  تدخلالعامة مل ختطر ومل ت النيابةمحاية مصلحة عامة، ملا كان ذلك وكان الثابت 
لقصر فإن كال احلكمني فيما قضيا به من حضانة  لنسبة ملا تعلق  احلكمني املستأنف واملطعون فيه و

لبطالن مما يوجب نقض احلكم املطعون فيه نقضا الصغريين ...... و...... ونفقة الصغار يكون مشو 
قي أسباب الطعن)   )2(جزئيا مع اإلحالة دون حاجة لبحث 
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 دائمــاً  عليهــا جيــب أنــه معنــاه لــيس الــنقض دعــوى يف منضــماً  خصــماً  النيابــة اعتبــار( مــن أن  املصــرية الــنقض حمكمــة

ا يف االنضمام  PAR VOIE[  إدعـاء الطعـن رفع حق هلا يكون أال معناه إمنا و ، اخلصمني أحد طلبات إىل طلبا

D' ACTION [، فيهـا رأيهـا تبـدى أن املرفوعـة الطعـون يف منضـم كخصـم وظيفتهـا ومـن  ]PAR VOIE DE 

REQUISITION  [، حمكمـة ،  )العـام لنظـام متعلقـة تراهـا الـيت ألسباب األخذ إىل النقض حمكمة تلفت أن و
 .176،  صفحة رقم 1933-02-02، بتاريخ 2، لسنة 094النقض املصرية ،الطعن رقم  

) د.عبدالباســط مجيعــي، د. دمحم حممــود إبــراهيم ، مبــادئ قــانون املرافعــات اجلديــدة والقــوانني املعدلــة ، دار الفكــر العــريب ، 1(
 .124،ص1978بدون طبعة ، 

 انظـر،  532ص ،2رقـم اجلـزء  ، 22مكتـب فـين  ،2000 -4-15ريـخ اجللسـة  قضـائية، 21لسـنة  ، 221الطعـن رقـم )2(
ــا  ــة العلي مــن قــانون اإلجــراءات املدنيــة رقــم  61/3املــادة ( ن ىقضــ الــذيأيضــا يف هــذا املعــىن حكــم احملكمــة االحتادي

قصـيها ورتبـت علـى عـدم األهليـة عـدميييف الـدعاوى اخلاصـة ب تـدخلالعامـة أن ت النيابـةوإن أوجبـت علـى  11/92  - و
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لرب:  ألوقاف اخلريية واهلبات والوصا املرصودة    -رابعا: الدعاوى املتعلقة 
ر الصادر يعترب من مسائل الوقف اليت يتعني على النيابة العامة التدخل وجوبيا يف النزاع حول القرا

صل الوقف ، او نزاع حول زوال صفة الوقف اخلريي عن العني حمل دعوى احليازة ،  الستبدال لتعلقه 
لوجود القانوين  ونزاع حول صحة الوقف او تغيري شروطه او الوالية عليه مما يعترب كله من املسائل املتعلقة 

(ما تضمنه الدفع الوارد مبذكرة النيابة العامة  نهتطبيقا لذلك قضت احملكمة االحتادية العليا . و)1(للوقف
ا 4/61واملتعلق بنقض احلكم لبطالنه مراعاة ملقتضيات املادة ( ) يف حمله ذلك أنه يتبني من وقائع الدعوى أ

تتعلق بعقار موضوع وصية من املتوىف مورث طريف الدعوى حال حياته ليصرف يف وجوه الرب واإلحسان، 

                                                                                         = 
ها الــبطالن، إال أن مــا جــرى عليــه قضــاء هــذه احملكمــة أنــه يتوجــب التفرقــة بــني حــالتني: حالــة محايــة مصــلحة عامــة  تــدخل

قصــيها ويكــون الــبطالن فيهــا مــن النظــام العــام، وحالــة محايــة  األهليــة عــدمييكالــدعاوى اجلزائيــة ودعــاوى الواليــة علــى  و
لنظام العام وال جيـوز التمسـك بـه ألول مـرة أمـام مصلحة القصر يف الدعاوى املدنية ويكون البطالن فيه ا نسبيا ال يتعلق 

 ،3رقـم اجلـزء ، 16مكتـب فـين  ،1995 -12-31ريـخ اجللسـة  ،قضـائية  17لسـنة  ، 305لطعـن رقـم  .حمكمة الـنقض
من قـانون االجـراءات  61مفاد نص املادة  انظر يف نفس املعىن أيضا ما قضت به حمكمة التمييز (ديب ) :. 1387ص 

قصـيها والغـائبني واملفقـودين  األهلية عدمييبالدعاوى واملنازعات اخلاصة  يفالعامة  النيابة تدخلاملدنية أن املشرع أوجل   و
لنظام العام جيوز التمسك به   تدخلفإذا صدر احلكم فيها بدون هذا ال طالً وهو بطالن متعلق  أية حالـة كانـت  يفكان 

ـذا  عليها الدعوى ولو ألول مرة أمام حمكمة التمييز كما أن هلذه احملكمة أن تثريه من تلقاء نفسـها ذلـك أن املشـرع رمـى 
قصــيها والغــائبني واملفقــودين  األهليــة عــدمييرعايــة حقــوق وأمــوال  يفاالجــراء حتقيــق مصــلحة عامــة تتمثــل  عتبــارو أن  و

 تــدخلمثــل للصــاحل العــام واألمنيــة علــى مصــلحة القــانون وألن الغايــة مــن هــذا االجــراء ال تتحقــق اال بامل هــيالعامــة  النيابــة
الطعن رقم  . من قانون االجراءات املدنية 13فيها وفقاً لنص الفقرة الثانية من املادة  الرأيالدعوى وإبداء  يفالعامة  النيابة
انظــر أيضــا مــا قضــت بــه . 700،ص1،ج4مكتــب فــين  ،1993 -10-24ريــخ اجللســة ،قضــائية  1993 لســنة 216

قضـا حـددها  يفمـن قـانون املرافعـات التـدخل  89املـادة  يفأجـاز املشـرع للنيابـة العامـة ( حمكمة النقض املصـرية مـن أنـه
لقصـر ، و أوجــب   يفمــن هـذا القــانون علــى كاتــب احملكمـة أخبــار النيابــة العامــة  92املــادة  يفمـن بينهــا القضــا اخلاصــة 

لنـزاع و تقـدير مـدى احلاجـة إىل تـدخلها و إبـداء رأيهـا فيـه ،  هذه احلاالت مبجرد قيد الدعوى حىت تتاح هلا فرصـة العلـم 
ه قضاء هـذه احملكمـة ـــ بطالن احلكم ، إال أن هذا البطالن ــ و على ما جرى ب اجلوهريو يرتتب على إغفال هذا اإلجراء 

علـى القصـر  الشـرعي الـويلبطالن نسىب مقرر ملصلحة القصر دون غريهم مـن اخلصـوم ، و إذ كـان الثابـت مـن األوراق أن 
ب املرافعـة  اليتاملذكرة  يف رغم مثوله أمام احملكمة أول درجة مل يتمسك بوجوب أخطار النيابة العامة إال قدمها بعد قفل 

ب املرافعـة إلخطـار النيابـة العامـة ، فإنـه ال تثريـب علـى تلـك احملكمـة  التمس اليتلحكم و هو حجز الدعوى ل فيها فتح 
،   ص 1979-03-05بتـاريخ  ، 30، مكتـب فـىن  44،  لسـنة 0024أن إلتفتت عن إجابه هذا الطلـب). الطعـن رقـم  

713 . 
 . 192) د. علي تركي ، مرجع سابق ، ص1(
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واهلبات  اخلريية ألوقاف تعلقةامل دعاوى) من قانون اإلجراءات املدنية أن ال4/61املادة (ويتبني من صريح 
والوصا املرصدة للرب جيب أن تتدخل فيها النيابة العامة ويرتتب على عدم تدخلها بطالن احلكم. 

لرجوع إىل أوراق امللف ابتدائيا واستئنافيا يتبني أن النيابة العامة مل تتدخل يف الدعوى إىل أن صدر  و
لنظام العام األمر الذي  طال بطال مطلقا لتعلق قواعد املادة املذكورة  احلكم فيها مما جيعل هذا احلكم 

) من قانون اإلجراءات 178يتعني معه على هذه احملكمة أن تقضي به تلقائيا عمال مبقتضيات املادة (
  )1( املدنية املذكورة)

  .)2(وأعضاء النيابة العامة وخماصمتهم خامسا: دعاوى رد القضاة

                                           
ـــة 1( ــــا ،) احملكمــــة االحتاديـ ـــم العلي ـــة  ، 17مكتــــب فــــين  قضــــائية، 18لســــنة  ،68الطعــــن رقـ ــــخ اجللسـ   1996 -6-22ري

ريـخ اجللسـة 18لسـنة  ،27الطعـن رقـم  انظر يف نفس املعـىن:. 643 ،ص2ج، مكتـب فـين  ،15/7/1996 قضـائية 
 .737،ص  2ج ،17

مل تكـن قبـل  العامـة النيابـة وأعضـاء القضـاة(دعـوى خماصـمة  من ان تطبيقا لذلك ما قضت به احملكمة االحتاد العليا) 2(
إمـارة أبـوظيب إىل الـنص  يفيف شأن االجـراءات املدنيـة بـل عمـد املشـرع  1992لسنة  11صدور القانون االحتادي رقم 
قــاض  أيعلــى أنــه "ال تقــام الــدعوى علــى  1966مــن قــانون املخالفــات املدنيــة لســنة  4يف الفقــرة الرابعــة مــن املــادة 

هـا بصـفته القضـائية مث حـرص علـى ايـراد هـذا املبـدأ يف الفقـرة األوىل مـن املـادة أو شر  نظامي  17عي ملخالفـة مدنيـة أ
فـنص علـى أنـه "ال جتـوز الـدعوى اجلنائيـة أو املدنيـة ضـد  "القضـاةحتـت بنـد "حصـانة  1968مـن قـانون احملـاكم لسـنة 

ــل بواجبـــه كقــــاض" مث نصـــت املـــادة  علـــى أن احملققــــني  1970احملققـــني لســـنة مـــن قــــانون  8/1قـــاض ألي وقـــائع تتصـ
وهــذا مــا حــرص عليــه املشــرع يف  العامــة النيابــةموظفــون يف اهليئــة القضــائية، وذلــك قبــل صــدور القــوانني اخلاصــة بنظــام 

"ال جتوز الدعوى اجلنائيـة  1970إمارة ديب فنص يف الفقرة األوىل من املادة الثامنة من قانون تشكيل حماكم ديب لسنة 
 ردوقية ضد أي قـاض مـن قضـاة احملـاكم ألي وقـائع تتصـل بواجبـه كقاضـي". وبعـد إلغـاء القـانون املشـار إليـه أو أو احلق

 رد. وكـــذلك يف إمـــارة الشـــارقة حيـــث أو 1992لســـنة  3مـــن قـــانون تشـــكيل حمـــاكم ديب رقـــم  14املـــادة  يفذات الـــنص 
يف  1983لســنة  3ر القــانون االحتـادي رقــم مـن قــانون تشــكيل حمـاكم إمــارة الشـارقة، مث صــد 12املــادة  يفذات الـنص 

ــلطة القضـــائية  ــريا العامـــة النيابـــةأو أعضـــاء  القضـــاةبـــه أي نـــص يشـــري إىل خماصـــمة  ردومل يـــ االحتـــاديشـــأن السـ ، وأخـ
لقانون االحتادي رقم  ا  1992لسنة  11استحدث املشرع  يف شأن اإلجراءات املدنية، نظام املخاصمة ونظم إجراءا

ــر هـــذه الـــدعوى علــــى قضـــاة احملــــاكم  197وحـــرص يف املـــادة  العامــــة النيابـــة وأعضــــاء القضـــاةيف شـــأن  منــــه علـــى قصــ
لسـنة  10من القـانون االحتـادي رقـم  34ملادة  ردفقط بذلك ما و  العامة النيابة وأعضاءاالبتدائية وحماكم االستئناف 

 18لسـنة  2الطعـن رقـم  .ردضد طلبـات الـيف شأن احملكمة االحتادية العليا من حصانة رئيسها وقضائها حىت  1973

 .641،ص 2رقم اجلزء، 19مكتب فين ،1997 -9-17ريخ اجللسة  ،قضائية 
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 1 - من قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت احلاالت اليت جيوز فيها  )1(115املادة : بينت دعاوى الرد
رد القضاة وأعضاء النيابة العامة عن الدعوى اليت تدخلوا فيها، ويتحقق الرد بناء على طلب يتقدم به 
حملكمة اليت يتبعها  أحد اخلصوم للمحكمة ، ويتم ذلك مبوجب تقرير يقدم إىل مكتب إدارة الدعوى 

ضو النيابة العامة املطلوب رده ، ويوقعه الطالب نفسه أو وكيله املفوض بتوكيل خاص القاضي أو ع
لتقرير. وجيب على طالب الرد أن يعني يف تقريره أسباب الرد وأن يرفق ما قد يوجد من أوراق  يرفق 
 ومستندات مؤيدة له، كما يتعني على طالب الرد أن يودع عند تقدمي الطلب مبلغ مخسة اآلف درهم
مينا ، ويتعدد التأمني بتعدد القضاة املطلوب ردهم ، وحتكم احملكمة على طالب الرد بغرامة ال تقل 

 117عن مخسة آالف درهم وال جتاوز عشرة آالف درهم مع مصادرة التأمني إذا رفض طلبه (املادة 
حملكمة رفع تق)2(من قانون اإلجراءات املدنية ) رير الرد إىل . وجيب على مكتب إدارة الدعوى 

رئيسها مرفقا به بيان بطلبات الرد يف الدعوى وما مت فيها ، وعلى الرئيس أن يطلع القاضي أو عضو 
النيابة العامة املطلوب رده على التقرير فورا وأن يرسل صورة منه إىل النيابة العامة حىت تقرر إذا كانت 

وبناء عليه جند أنه كان من األفضل أن يضيف  سوف تتدخل يف الدعوى إلبداء الرأي من عدمه
املشرع اإلمارايت نصًا خاصا يوجب على احملكمة ان ترسل للنيابة العامة صورة من تقرير الرد وذلك 

                                           
               جيوز الرد يف احلاالت االتية:على انه :  اإلمارايت املدنية اإلجراءات قانون من 115) تنص املادة 1(

إذا كــان لــه أو لزوجتــه دعــوى مماثلــة للــدعوى الــيت ينظرهــا أو إذا جــدت ألحــدمها خصــومة مــع أحــد اخلصــوم أو مــع زوجــه  1-
                     بعد قيام الدعوى املطروحة على القاضي ما مل تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى املطروحة عليه. 

منهــا ولــد أو ألحــد أقاربــه أو أصــهاره علــى عمــود النســب خصــومة قائمــة أمــام القضــاء مــع أحــد إذا كــان ملطلقتــه الــيت لــه  -2
اخلصــوم يف الــدعوى أو مــع زوجــه مــا مل تكــن هــذه اخلصــومة قــد أقيمــت بعــد قيــام الــدعوى املطروحــة علــى القاضــي بقصــد 

    رده.
إذا كان أحد اخلصوم يعمل عنده أو كان قد اعتاد مؤاكلة أحد اخلصوم أو مساكنته أو كان قـد تلقـى منـه هديـة قبـل رفـع  -3

  الدعوى أو بعده                                    
   إذا كان بينه وبني أحد اخلصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته احلكم بغري ميل. -4
                    أحد اخلصوم قد اختاره حمكماً يف قضية سابقة.  إذا كان  -5
مرافعات مصري اليت  نصت على أنه "على طالب الرد أن يودع عند التقرير ثالمثائة جنيهـا علـى  153/2تقابلها املادة ) 2(

بتا مقدار مائة جنيه على كل طلب رد".  سبيل الكفالة وان يسدد رمسا 
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، بتدخل النيابة العامة يف دعاوى الرد وإبداء )1(من قانون املرافعات املصري 155على غرار املادة 
لنظام العام ،  امةفإذا مل تتدخل النيابة الع رأيها، طال بطال مطلقا ملساسه  يف الدعوى كان احلكم 

من قانون اإلجراءات املدنية  61ألن هذه احلالة من حاالت التدخل الوجويب املنصوص عليها يف املادة 
 اإلمارايت.

ويرتتب على تقدمي طلب الرد وقف الدعوى األصلية إىل ان حيكم فيه ، ويعد هذا األثر املرتب 
قد يستخدم هذا األمر فقط لتعطيل الفصل يف الدعوى األصلية ، حيث لى تقدمي طلب الرد خطري ع

خلصم اآلخر لذا فقد أجاز املشرع لرئيس احملكمة ندب قاض بدال ممن طلب رده حىت ال  ، وإحلاق الضرر 
 .)2()  ملدنيةا من قانون اإلجراءات 120يستخدم طلب الرد كأداة لعرقلة احلكم يف الدعوى ( املادة 

من ذات القانون على جواز خماصمة القضاة  )3(197املادة : نصت دعاوى املخاصمة - 2
وأعضاء النيابة العامة مىت وقع منهم يف عملهم غش او تدليس أو خطأ مهين جسيم. فهذه الدعوى أقيمت 

 حىت ال تعصف بثقة الناس يف جهة القضاء .
وتوجه دعوى املخاصمة إىل القاضي أو عضو النيابة العامة الذي قام به سبب املخاصمة. وحتصل  

. ويتم )4(املخاصمة مبوجب دعوى ترفع إىل حمكمة االستئناف او احملكمة العليا ،وذلك حسب األحوال
عضو  أو القاضي هلا التابع االستئناف مكتب إدارة الدعوى مبحكمة بتقرير يف املخاصمة دعوى رفع

 وأن وأدلتها أوجه املخاصمة بيان على التقرير يشتمل أن وجيب ذلك يف يفوضه من أو الطالب يوقعه النيابة
 إحدى على قبوهلا يف للنظر املخاصمة وتعرض .درهم ألف مقداره مني مع هلا املؤيدة األوراق معه تودع
 النيابة، وتنظر عضو أو القاضي إىل التقرير من صورة تبليغ رئيسها ، بعد من مر االستئناف حمكمة دوائر

                                           
" جيــب علــى قلــم كتــاب احملكمــة رفــع تقريــر الــرد إىل رئيســها مــن قــانون املرافعــات املصــري علــى أنــه 155تــنص املــادة  )1(

وعشـرين سـاعة وعلـى الـرئيس أن  الـدعوى ومـا مت فيهـا وذلـك كلـه خـالل أربـع يفبيان مبا قدم مـن طلبـات رد  مرفقاً به
 ىل النيابة".وأن يرسل صورة منه إ املطلوب رده على التقرير فوراً ، القاضييطلع 

  من قانون املرافعات املصري. 162املادة وهو ذات احلكم الوارد يف ) 2(

جتوز خماصمة قضاة احملـاكم االبتدائيـة وحمـاكم االسـتئناف وأعضـاء النيابـة العامـة يف األحـوال : على أنه 197تنص املادة  )3(
يف األحـــوال  -2إذا وقـــع مـــن القاضـــي أو عضـــو النيابـــة يف عملهمـــا غـــش أو تـــدليس أو خطـــأ مهـــين جســـيم،  -1 اآلتيـــة:

لتعويضات.  األخرى اليت يقضي فيها القانون مبسئولية القاضي واحلكم عليه 
الشــرطي (مركــز  دور النيابــة العامــة يف اخلصــومة املدنيــة ،  جملــة الفكــر  مقــال بعنــوان علــي هــادي علــوان العبيــدي  ، ) د.4(

 .9، ص 22حبوث الشارقة) ، جملد 
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م بعد تعقد جلسة أول يف املداولة غرفة يف خطار ويقوم للتبليغ التالية الثمانية األ  مكتب إدارة الدعوى 
 النيابة كان عضو أو االستئناف مبحكمة قاضياً  املخاصم القاضي كان وإذا جللسة واملخاصم الطالب

 دوائر املخاصمة إحدى قبول يف الفصل تولت األقل على عاماً  حمامياً  كان أو مالعا النائب املخاصم هو
 من مؤلفة خاصة إىل دائرة املخاصمة موضوع نظر أحالت بقبوهلا حكمت فإذا املداولة غرفة يف النقض
ا من مخسة م  ترتيب حبسب قضا  .2من قانون اإلجراءات املدنية) 198( املادة )1(أقدميا

ا  وبناء عليه ، لتدخل يف هذه الدعوى ألمهيتها وخطور يعود السبب يف السماح للنيابة العامة 
حدى سلطات الدولة ، وهي السلطة القضائية ، ن خماصمة القضاة  نظرا لتعلقها  تعد وميكن القول 

 إقامة العدل يفدور القضاة  وذلك من أجل التأكيد علىضمانة هامة للمواطنني يف مواجهة القضاة ، 
مانة حتمل الناس على الثقة مة و   .يف أحكامهم وإنصاف الناس جبدية ويف حيدة 

   -سادسا: كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخل النيابة العامة فيها:
لنص على ذلك يف أي قانون سار يف الدولة  ، ومثال 3يرتبط تدخل النيابة العامة يف هذه احلالة 

اليت توجب على النيابة العامة أن تتدخل يف  2000لسنة  1من القانون رقم  6ملادة ذلك يف القانون املصري ا
ا احملاكم االبتدائية او حماكم االستئناف وإال كان احلكم  دعاوى األحوال الشخصية والوقف اليت ختتص 

                                           
؛ 420، ص2007أمحـد أبـو الوفـا ، املرافعـات املدنيـة والتجاريـة ، دار املطبوعـات اجلامعيـة ،  د. أنظر يف تفصيل ذلك : )1(

الســيد  ؛ د. أمحــد328، 2007علــي أبــو عطيــة هيكــل ،قــانون املرافعــات املدنيــة والتجاريــة ، دار املطبوعــات اجلامعيــة ،  د.
دمحم عبداخلالق عمر ، قانون املرافعات ، اجلزء االول ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  ، د.456صاوي، مرجع سابق ، ص

 .290بدون طبعة، 
مرافعات مصري اليت تنص على أنه " ترفع دعوى املخاصمة بتقرير يف قلم كتـاب حمكمـة االسـتئناف  495املادة تقابلها  )2(

وعلـى الطالـب عنـد التقريـر أن  قاضـي ، أو عضـو النيابـة يوقعـه الطالـب ، أو مـن يوكلـه يف ذلـك تـوكيالً خاصـاً،التابع هلا ال
وجيــب أن يشــتمل التقريــر علــى بيــان أوجــه املخاصــمة وأدلتهــا وان تــودع معــه  يــودع مخســمائة جنيــه علــى ســبيل الكفالــة ،

مـر مـن رئيسـها بعـد تبليـغ صـورة التقريـر إىل  ، وتعـرض الـدعوى علـى إحـدى دوائـر حمكمـة األوراق املؤيدة هلـا االسـتئناف 
م التاليــة للتبليــغ. ويقــوم قلــم الكتــاب  القاضــي أو عضــو النيابــة وتنظــر يف غرفــة املشــورة يف أول جلســة تعقــد بعــد مثانيــة األ

جللسة" .  خطار الطالب 
 .  101،ص2015إلمارايت، مكتبة اجلامعة ، ) د.بكر عبدالفتاح السرحان ، الوجيز يف قانون اإلجراءات املدنية ا3(
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صلية او . كما يستوي ان تكون الدعوى الواجب تدخل النيابة العامة فيها ، قد رفعت بصورة أ)1(طال
  .)2(رفعت بصفة عارضة فاألمر يف احلالتني يقتضي تدخل النيابة العامة

  الفرع الثاين
  حاالت التدخل الوجويب بناء على طلب احملكمة 

 تكون حالة أية يف للمحكمة من قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت (جيوز 63لنص املادة وفقا 
 العام لنظام تتعلق مسألة فيها عرضت إذا العامة النيابة إىل القضية ملف رسال مر أن الدعوى عليها

من  90وهو ذات ما تقضي به املادة  وجوبياً). احلالة هذه يف العامة النيابة تدخل ويكون اآلداب أو
رسال ملف  مر  قانون املرافعات املصري واليت أجازت للمحكمة يف أي حالة كانت عليها الدعوى أن 

لنظام العام واآلداب . وبناء عليه، ومراعاة  القضية إىل النيابة العامة إذا عرضت عليها مسألة تتعلق 
ا  رسال العتبارات النظام العام ، فمىت رأت احملكمة اليت تنظر الدعوى أ ا تقوم  لنظام العام فإ تتعلق 

لتدخل يف الدعوىبدورها تكون اليت ملف القضية إىل النيابة العامة  واحملكمة وحدها هي اليت . ملزمة 
لنظام العام . ا يف هذه احلالة وتربير وجوب تدخل النيابة العامة  تقدر مدى تعلق املسألة  يرجع إىل كو

تمع ومصلحة القانون ويف هذه احلالة فالنيابة العامة ال جيوز هلا أن تعيد تقدير هي األمينة على صاحل ا
لنظام العام ألن هذه املسألة قد حسمتها احملكمة  املسألة اليت أرسل ملف القضية إليها لرتى مدى تعلقها 

  .)3(وال يكون للنيابة العامة سوى أن تتدخل فيها وجوبيا إلبداء الرأي فيها
  
  

                                           
ـــود إبــــراهيم، مرجــــع ســــابق ، ص1( أمحــــد الســــيد صــــاوي ، مرجــــع ســــابق  ؛ د. 124) د. عبدالباســــط مجيعــــي ، د. دمحم حممـ

حممــود مصـــطفى يــونس ، مثـــول النيابــة العامـــة يف الــدعاوى املدنيـــة يف النظــام القضـــائي املصـــري ، دار  ؛ د. 193،ص
 . 30ص 2014،  2النهضة العربية ، ط

فتحي وايل ، الوسيط يف قانون  القضاء املدين متضمنا قواعد االختصاص واإلجراءات يف قانون احملاكم االقتصادية ،  د. )2(
وجدي راغب فهمي ، مبادئ القضاء املدين( قانون املرافعات) ، دار النهضة  ؛ د. 244، ص2009دار النهضة العربية ، 

 . 249،ص2001العربية ، 
؛ د. مصـطفى املتـويل قنـديل ، الـوجيز يف القضـاء والتقاضـي ،  31) انظر :د. حممود مصطفى يونس ، مرجع سابق ، ص3(

ــرون ، ط شـ ــرقة  ــرحان ،  ؛ د. 216؛ د. فتحـــي وايل ، مرجـــع ســـابق ،ص 133،ص 2015،  2اآلفـــاق املشـ بكـــر سـ
  .193؛ د. امحد سيد صاوي ، مرجع سابق ، ص 101مرجع سابق ، ص
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  الثايناملطلب 
  حاالت التدخل اجلوازي للنيابة العامة

من قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت واليت جيوز  62املادة وردت حاالت التدخل اجلوازي يف نص 
حبيث إنه يف هذه احلاالت يتوقف األمر يف التدخل من يف الدعوى ، للنيابة العامة أن تتدخل  مبوجبها

عدم و ،  أو ال تتدخل وفقا لتقديرها، فلها أن تتدخل يف الدعوى املدنية عدمه على تقدير النيابة العامة 
  تدخلها ال يؤثر على صحة احلكم الصادر فيها .

   -سالفة الذكر: 62وطبقا لنص املادة 
   -:)1(ففيما عدا الدعاوى املستعجلة جيوز للنيابة العامة أن تتدخل يف احلاالت اآلتية

    جهة القضاء.عدم االختصاص النتفاء والية  -1
    الصلح الواقي من اإلفالس التجاري. -2
لنظام العام أو اآلداب. -3     الدعاوى اليت ترى التدخل فيها لتعلقها 
  كل حالة أخرى ينص القانون على جواز تدخلها فيها.  -4

لعامة وجتدر اإلشارة إىل أنه يستثىن من تلك احلاالت الدعاوى املستعجلة ، حىت ال يعوق تدخل النيابة ا
هو جمرد إجراء وقيت  فيهاألن الدعاوى املستعجلة تقتضي العجلة ، فضال أن املطلوب  الفصل يف الدعوى ،

خلطورة على املصلحة العامة اليت تتدخل النيابة العامة حلمايتها، كما أن القضاء املستعجل  مما ال يتسم 
  )2(ال متس أصل احلقوقوقتية يصدر أحكاماً 

ا املادة ونعرض فيما يلي ب   .سالفة الذكر : 62شْي من التفصيل للحاالت اليت حدد

  

                                           
فيمـا عـدا الـدعاوى املتعجلـة جيـوز للنيابـة العامـة أن تتـدخل :( من قانون املرافعات املصـري علـى انـه  89ملادة تنص ا) 1(

قصـيها والغـائبني واملفقـودين -1 : يف احلـاالت اآلتيـة الـدعاوى املتعلقـة  -2 .الـدعاوى اخلاصـة بعـدميي األهليـة و 
دعـاوى رد  -4 . عـدم االختصـاص النتفـاء واليـة جهـة القضـاء -3 .ألوقاف اخلرييـة واهلبـات والوصـا املرصـدة للـرب

الدعاوى الـيت تـرى النيابـة العامـة التـدخل  -6 . الصلح الواقي من اإلفالس - 5 . القضاة وأعضاء النيابة وخماصمتهم
لنظام العام أو اآلداب  .)كل حالة أخرى ينص القانون علي جواز تدخلها فيه - 7 . فيها لتعلقها 

؛ د.عبـد الباسـط مجيعـي ،د. دمحم حممـود إبـراهيم ، مرجـع  344راجع يف هذا املعىن : د. فتحـي وايل ، مرجـع سـابق ،ص) 2(
 . 196؛ د. أمحد السيد صاوي ، مرجع سابق ،ص 126سابق ،ص
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  الفرع األول
  التدخل يف الدعاوى يف حالة الدفع بعدم اختصاص احملكمة النتفاء الوالية 

الختصاص الوظيفي أو الوالئي لدولة أي حتديد  يقصد  توزيع املنازعات على اجلهات القضائية املوجودة 
قواعده حتدد جهة القضاء الواجب رفع النزاع بناء على نصيب كل جهة قضائية من والية القضاء ، و 

  .)1(أمامها

الختصاص الوالئي صالحية جهة قضائية معينة يف الفصل يف دعاوى بعينها ، فإذا حدد  ويراد 
ويتعني على كل  األخرىجهات قضائية يف الدولة فإن كل جهة يكون هلا اختصاص منفرد عن  املشرع عدة

جهة احرتام االختصاص الوظيفي لباقي اجلهات القضائية. فعلى سبيل املثال يوجد يف النظام القضائي 
اإلمارايت جهتان قضائيتان مستقلتان مها القضاء االحتادي والقضاء احمللي، ولكل منهم اختصاص والئي 

 والية جهة قضائية حملية أو العكس فإن مستقل فإذا خرج النزاع من والية جهة القضاء االحتادي ودخل يف
نتفاء والية األخرى للقاضي اإلداري اختصاصًا وظيفيًا خيتلف عن  . كما حدد املشرع)2(األمر يتعلق 

حيث ويكون لكل منهما والية مستقلة عن األخر. ويعتمد يف التمييز بني  اختصاص القاضي املدين،
أن الدولة عندما تتدخل فهي داري على معيار يتمثل يف اختصاص كل من القاضي املدين والقاضي اإل

فإما أن تتدخل بصفتها صاحبة سلطة وسيادة تستعمل امتيازات هذه السلطة يف  :تتدخل يف صورتني
فإذا  . إصدار األوامر و النواهي، وإما أن تتدخل بصفتها شخص عادي يقوم بتسيري أمواله وذمته اخلاصة

ر نزاع مبناسبة األعما ا الصفة األوىل بصفتها سلطة عامة ذات امتيازات تصدر األوامر ما  ل اليت تقوم 
والنواهي فإن االختصاص فيه يؤول إىل القاضي اإلداري الذي يطبق قواعد القانون العام، أما إذا كان النزاع 

ألعمال اليت تدخل يف الفئة الثانية (شخص عادي )  فإن االختصاص حينئذ يكون للقاضي يتعلق 
  العادي ويطبق القانون اخلاص.

كما قد توجد بعض اجلهات القضائية اخلاصة اليت أفرد املشرع هلا نصاً قانونياً خاصاً، كلجان فض 
املنازعات اإلجيارية اليت أنشأها املشرع يف كل إمارة من إمارات الدولة حيث تطبق هذه اللجان أحكام 

                                           
العمـاين ، مركـز  ) أمل بنت سـامل احملرزيـة ، االدعـاء العـام واختصاصـاته املدنيـة يف ضـوء قـانون اإلجـراءات املدنيـة والتجاريـة1(

 .67، ، ص2009الغندور القاهرة ، 

 ، 2008،  2) د.أمحــد صــدقي حممـــود ، قواعــد املرافعــات يف دولـــة اإلمــارات العربيــة املتحـــدة ، إثــراء للنشــر والتوزيـــع ، ط2(
 .157ص
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لفصل على وجه االستعجال يف املنازعات الناشئة عن العالقة 2006) لسنة 20القانون رقم ( ، وختتص 
ا أي من طريف العقد  اإلجيارية بني املؤجر واملستأجر، والبت يف طلبات اإلجراءات الوقتية اليت يتقدم 

ن    .)1(من قانون اإلجيارات اجلديد ) 24،25(ماد

أما عن الوضع يف القانون املصري ، فتنقسم جهات القضاء إىل جهة القضاء العادي وهو صاحب الوالية 
العامة بنظر املنازعات واجلرائم ، وجهة القضاء االداري وهو جهة قضاء تقتصر واليته على نظر املسائل 

لقضاء اإلداري نه مبقابلة القضاء العادي  يتبني ان والية القضاء العادي  االدارية ، وعليه ميكن القول 
لفصل بكافة املنازعات املدنية والتجارية ومسائل االحوال  ألنهأمشل وأعم  خيتص مبحاكمة املدنية 

لفصل يف املسائل اجلنائية ، يف حني يقتصر اختصاص القضاء  الشخصية كما خيتص مبحاكمة اجلنائية 
املشرع املصري  نشأإلضافة جلهيت القضاء السابقتني فقد أ. و)2(اإلداري على الفصل يف املسائل اإلدارية

)، وجلان  2005لسنة  91(القانون رقم  لجان الطعن الضرييببعض اللجان ذات الطابع القضائي ، ك
بشأن رسوم التوثيق والشهر  1991لسنة  6(قانون رقم التصاحل يف املنازعات املتعلقة برسوم الشهر العقاري

لقانون رقم    .)1968لسنة  13وقانون املرافعات املدنية والتجارية الصادر 
ملصلحة العامة ويرتتب  لنظام العام ألنه يتعلق  واالختصاص الوالئي او الوظيفي هو اختصاص يتعلق 

لنظام العام أنه ال جيوز اتفاق اخلصوم على رفع النزاع إىل  جهة غري خمتصة به ، فهذا االتفاق على تعلقه 
لتايل جيوز لكل خصم الدفع بعدم االختصاص يف  طال وال يلزم اخلصوم وال تتقيد به احملكمة و يكون 

                                           
مقرهــا يف مدينــة أبــوظيب تنشــأ يف اإلمــارة جلنــة حمليــة أو أكثــر تســمى (جلنــة فــض املنازعــات االجياريــة) يكــون  ( 24مــادة  )1(

لـــس  وتتبـــع األمانـــة العامـــة للمجلـــس التنفيـــذي، ويصـــدر بتشـــكيلها وحتديـــد مكافـــآت وخمصصـــات أعضـــائها قـــرار مـــن ا
 .التنفيذي)

لفصــل علــى وجــه االســتعجال يف املنازعــات الناشــئة عــن العالقــة االجياريــة بــني املــؤجر واملســتأجر  ( 25مــادة   ختــتص اللجنــة 
ذا القانون، وقانون املعامالت املدنية لدولة اإلمارات العربية املتحدة وتعديالتـه فيمـا مل يـرد بـه نـص وطلـب طبقاً ألحكام ه

ــا أي مــن طــريف العقــد كمــا يكــون هلــذه اللجنــة صــالحية مراقبــة تنفيــذ أحكــام هــذا  اختــاذ اإلجــراءات الوقتيــة الــيت يتقــدم 
اريــة عنــد خمــالفتهم ألحكــام هــذا القــانون وذلــك بنــاء علــى طلــب القــانون وصــالحية مالحقــة أي مــن أطــراف العالقــة االجي

 .أحد اإلطراف أو األمانة العامة للمجلس التنفيذي)
د.أمحــد خليــل) ، قــانون املرافعــات املدنيـــة  -د.نبيــل امساعيــل عمــر وآخــرون ( د. امحــد هنــديأنظــر يف هــذا املوضــوع ) 2(

ــــة ،  ؛ د. أمحــــد الســــيد  188د. فتحــــي وايل، مرجــــع ســــابق ،ص؛ 47،ص1998والتجاريــــة ، دار املطبوعــــات اجلامعي
  . 128، د. أسامة الرويب ، مرجع سابق ، ص  433صاوي ، مرجع سابق ،ص
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حالة كانت عليها الدعوى. والدعاوى اليت يدفع فيها بعدم االختصاص الوالئي جيوز للنيابة العامة ان 
نتفاء والية احملكمة املرفوعة )1(االختصاصتتدخل فيها إلبداء الرأي يف الدفع بعدم  . فإذا دفع خصم 

وبناء عليه  .)2(أمامها الدعوى ، فيجوز للنيابة العامة أن تتدخل يف الدعوى لرتاقب وتبدي الرأي يف املسألة
  فإن على كل جهة من اجلهات السالف ذكرها عليها أن تلتزم حبدود الوالية اليت قررها هلا القانون.

  الثاينالفرع 
  الصلح الواقي من اإلفالس 

الصلح الواقي من اإلفالس هو نظام يهدف إىل التخفيف من قسوة نظام اإلفالس مراعاة لتغري 
لتجار.   الظروف االقتصادية واألحوال التجارية اليت متر 

ن يعني القاضي املشرف على ،)3(من قانون املعامالت التجارية اإلمارايت 857 وقد قضت املادة
الصلح بعد االنتهاء من حتقيق الديون ، ميعاد الجتماع الدائنني للمداولة يف مقرتحات الصلح ، ويدعو 
مر بنشر هذه الدعوة يف صحيفة يومية  م حلضور هذا االجتماع ، وجيوز له أن  الدائنني الذين قبلت ديو

نه ال يقع الصلح اال مب)4(من ذات القانون 861حملية. وقضت املادة  وافقة اغلبية الدائنني الذين قبلت ، 
م ، بشرط ان يكونوا حائزين لثلثي الديون. كما نصت ا   من ذات القانون على أنه : 864ملادة ديو

 والدائنونن واملدي واألمني املشرف، القاضي يوقعه الصلح، جلسة يف مت مبا حمضر حيرر -1 
  .احلاضرون
م مخسة خالل مصلحة ذي لكل جيوز -2  يبلغ ان الصلح، حمضر على التوقيع ريخ من ا

بة املشرف القاضي  .الصلح بشأن مالحظات من لديه مبا آ

                                           
 . 71) أمل بنت سامل احملرزية ، مرجع سابق ،ص1(

 . 102) د. بكر سرحان ، مرجع سابق ،ص2(
 املعـني امليعـاد قبـل احملكمـة الصـلح امـني يـودع مـن قـانون املعـامالت التجاريـة االمـارايت علـى أنـه : 857تـنص املـادة  (3) 

م خبمسة الدائنني الجتماع ا، وأسباب املالية املدين حالة عن األقل تقريرا على ا  هلـم الـذين الـدائنني مسـاء وبيا اضطر
 املـدين اقرتحهـا الـيت الشـروط يف األمـني رأي التقريـر يتضـمن ان وجيـب - 2 .الصـلح اجـراءات يف االشـرتاك احلـق ، يف

 .للصلح
 الـذين الـدائنني اغلبيـة مبوافقـة اال الصـلح ال يقـع مـن قـانون املعـامالت التجاريـة االمـارايت علـى أنـه: 861تنص املادة  )4(

م قبلت مل  الذمي الدائنون األغلبيتني هاتني يف حيسب وال .الديون هذه لثلثي حائزين ان يكونوا بشرط مؤقتا، او ائيا ديو
م حتسب ال آما التصويت يف يشرتآوا   .ديو
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م ثالثة خالل احملكمة على األمر يعرض ان املشرف القاضي وعلى -3  انقضاء من ا
 .عليه لتصديق او الصلح لغاء قرارا لتصدير املذآور امليعاد

 .فيه للطعن قابال القرار هذا ويكون .مسببا الصلح إلغاء قرار يكون ان وجيب -4
 يف وتعني احملكمة فيه، الطعن جيوز وال عليه، التصديق قرار صدور مبجرد فذا الصلح ويصبح -5

 من املدين من يقع مبا احملكمة شروط وإبالغ تنفيذ على لإلشراف آثر او مراقبا الدائنني، بني من القرار هذا
  .)1(الشروط هلذه خمالفات

  الفرع الثالث 
لنظام العام   الدعاوى اليت ترى النيابة العامة التدخل فيها لتعلقها 

أضاف املشرع للحاالت السابقة هذه احلالة واليت مبوجبها أعطى النيابة العامة الصالحية للتدخل 
لنظام العام واآلداب  سبيل   يورد احلاالت على سبيل احلصر بل علىلكنه ملو ، يف حالة تعلق الدعوى 

ا أمهيوذلك دليل على فقط ، املثال  ة الدور الذي ستلعبه النيابة العامة يف حالة تدخلها بتلك الدعاوى كو
تمع وقد وسع  .تعد من احلاالت اليت تقتضي ضرورة تدخل النيابة العامة فيها وذلك محاية للصاحل العام وا

 تقديرالكاملة من أجل فلها السلطة التقديرية  املشرع من سلطات النيابة العامة يف التدخل يف الدعاوى
لنظام العام أو اآلداب من عدمه  العليا ةتطبيقا لذلك قضت احملكمة االحتاديو . مدى تعلق الدعوى 

نصت على أنه فيما عدا الدعاوى  1992لسنة  11من قانون اإلجراءات املدنية رقم  62ن (املادة 
فيها لتعلقها  التدخلـ الدعاوى اليت ترى 3أن تتدخل يف احلاالت اآلتية : .... ـ العامة للنيابةاملستعجلة 

منه على أن " فيما عدا الدعاوى املستعجلة  61لنظام العام أو اآلداب ، كما نص نفس القانون يف املادة 
طال  العامةجيب على النيابة  ى اليت جيوز هلا أن ـ الدعاو  1أن تتدخل يف احلاالت التالية وإال كان احلكم 

لنظام العام أو اآلداب جيوز  ترفعها بنفسها " ويستفاد من هذين النصني السابقني ـ أن كل دعوى تتعلق 
أن ترفعها بنفسها أو تتدخل فيها جيب  العامة للنيابةفيها وأن كل دعوى جيوز  التدخل العامة للنيابة

طال بطال يتعلق  لنظام العام ، ملا كان ذلك وكان الثابت من أوراق امللف إدخاهلا فيها وإال كان احلكم 
أن الطاعنة أوردت يف دعواها أمام حمكميت املوضوع أن النكاح الذي مت بينها وبني املطعون ضده فاسد 
م  خللوه من املهر ، وذكرت يف املذكرة اليت قدمتها للمحكمة املطعون يف حكمها أمساء شهود قالت إ

لغ العشرة آالف درهم املذكور يف وثيقة العقد ال حقيقة له وأنه صوري وأن حقيقة يشهدون على أن مب

                                           
 .11،ص  مرجع سابقد.علي هادي علوان العبيدي، دور النيابة العامة يف اخلصومة املدنية ،  )1(
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خت املطعون ضده ويرتتب على ما ورد يف طعن الطاعنة من كون النكاح   مهرها هو مقابل زواج أخيها 
كان شغارا صرحيا إذا مت حبثه وحتقيقه أن يكون هذا النكاح فاسدا شرعا ووجوب فسخة عند املالكية 

برفع الدعوى بذلك من  العامةحرمه املعاشرة على الزوجني فيه ، األمر الذي ينبين عليه جواز تدخل النيابة و 
لنظام العامتلقاء نفسها بدعوى حسبه لتمنع هذه املعاشرة احملرمة شرعا محاية حلق من  ، حقوق هللا املتعلق 

 تتدخل يف هذه الدعوى لدى حمكميت املوضوع ، مل العامةذلك وكان الثابت من األوراق أن النيابة  ملا كان
طال بطال  إىل أن صدر احلكم املطعون فيه يف الدعوى دون أن تتدخل فيها ، فإن هذا احلكم يكون 

لنظام العام)   . )1( مطلقا متعلقا 
  الفرع الرابع

  كل حالة أخرى ينص القانون على جواز تدخلها فيها
أن للنيابة العامة احلرية الكاملة يف التدخل يف كل حالة أخرى ينص قرر املشرعان اإلمارايت واملصري 

من  1/1القانون عليها ، واملقصود بذلك أي قانون ينص على جواز تدخلها فيها. ومثال ذلك املادة
، الذي جييز تدخل النيابة العامة يف قضا األحوال الشخصية للمصريني اليت 1955لسنة  628القانون رقم 
ا  نهوتطبيقا لذلك  .)2(احملاكم اجلزئيةختتص   النيابة(أوجب املشرع على  قضت حمكمة النقض املصرية 

ببعض اإلجراءات يف قضا األحوال الشخصية  1955لسنة  628العامة مبوجب املادة األوىل من القانون 
لنظام  تدخلوالوقف أن  العام جيوز الدفع يف الدعوى ورتب البطالن على خمالفة ذلك وهو بطالن يتعلق 

به يف أية مرحلة كانت عليها الدعوى، وكان حملكمة النقض أن تثريه من تلقاء نفسها يستوي يف ذلك أن 
عتبارها من دعاوى األحوال الشخصية أو تكون قد رفعت بوصفها دعوى  تكون الدعوى قد رفعت أصال 

ألحوال الشخصية)   .)3(مدنية وأثريت فيها مسألة أولية متعلقة 

                                           
 ، 24مكتـب فـين    2002 -12-28ريـخ اجللسـة  ،قضـائية  23لسـنة  ،293لطعـن رقـم ) احملكمـة االحتاديـة العليـا ، ا1(

  .2400ص  ، 4رقم اجلزء
 .322) د. دمحم عبداخلالق عمر ، قانون املرافعات ، مرجع سابق ،ص2(

. 1277ص  ، 2رقـم اجلـزء  ، 50مكتـب فـين   1999 -12-15ريخ اجللسة  ،قضائية  68لسنة  ،3322الطعن رقم ) 3(
نـه ( إذ كـان الـنص يف املـادة األوىل مـن القـانون رقـم ، انظر يف نفس املعىن حكم حمكمة النقض املصرية حيث قضت 

أن تتـدخل يف قضـا  العامـة للنيابةببعض اإلجراءات يف قضا األحوال الشخصية على أنه "جيوز  1955لسنة  628
ا احملاكم اجلزئية، مبقتضى القانون رقـم  أن تتـدخل يف كـل  وعليهـا  1955لسـنة  462األحوال الشخصية اليت ختتص 

طالً "مفاده أنه بعد صدور القانون رقم  لوقف، وإال كان حكمها  ألحوال الشخصية أو   628قضية أخرى تتعلق 
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  املبحث الثاين
  إجراءات تدخل النيابة العامة يف الدعوى املدنية

  والطعن يف األحكام الصادرة فيها 
نظاما لتدخل النيابة العامة يف اخلصومة املدنية وذلك حينما يتطلب األمر  التشريعات أوجدت

لنظام العام ، أو بتحقيق املصلحة العامة.  محاية مراكز قانونية معينة وخاصة إذا كانت املنازعة هلا عالقة 
امة يف أطرافها ، فإن تدخل النيابة العبني تكون منحصرة أن اخلصومة  يفاألصل  على الرغم من أنهو 

تمع يفرتض يف هذا ، حيث  الدعوى املدنية إمنا يكون على سبيل االستثناء إذا اتصلت الدعوى مبصاحل ا
دف ضمان تطبيق  التدخل أن هناك خصومة قائمة بني أطرافها فتتدخل النيابة العامة يف هذه اخلصومة 

ة الطعن يف األحكام اليت تصدر يف كما إن للنيابة العامة سلط .القانون على حنو حيقق املصلحة العامة
من قانون اإلجراءات املدنية  69املادة  فقد نصت دعاوى كان القانون يوجب او جييز هلا التدخل فيها.

على انه ( للنيابة العامة الطعن يف احلكم القضائي  )من قانون املرافعات املصري 96املادة تقابلها (اإلمارايت 
يف األحوال اليت يوجب القانون أو جييز تدخلها فيها إذا خالف احلكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا 

  نص القانون على ذلك).
  املطلب األول

  إجراءات تدخل النيابة العامة يف اخلصومة املدنية
ن اإلمارايت و  حلق يف التدخل يف اخلصومة القضائية القائمة بني أطرافها يعرتف القانو املصري للنيابة العامة 

وهذا التدخل قد يكون وجوبيا  وذلك لتبدي رأيها يف تطبيق القواعد القانونية على املسائل املطروحة عليها.
ذا الصدد التساؤل حول تدخل  يفرضه عليها القانون أو اختيار يرتكه القانون لتقدير النيابة العامة. ويثار 

وذلك كله ما سيتم النيابة العامة يف الدعوى كطرف اختصامي ومدى صحة تدخلها يف هذه احلالة ، 
   توضيحه فيما يلي :

  

                                                                                         = 
طرفاً أصلياً يف قضا األحوال الشخصية، اليت  العامةأصبحت النيابة  -واجب التطبيق على الدعوى  - 1955لسنة 

ا احملاكم اجلزئية، فيكون هل  ق 67لسـنة ، 40الطعـن رقـم ا ما للخصوم مـن حقـوق، ومـا علـيهم مـن واجبـا) ال ختتص 
 .571ص  ،2007 -6-18ريخ اجللسة ،58 مكتب فين ،
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  الفرع األول
  إجراءات تدخل النيابة العامة يف الدعوى كطرف منضم

ئمة أمام القضاء ، ويكون تدخلها تكون النيابة العامة طرفا منضما عندما تكون هناك خصومة قا
بقصد إبداء الرأي فيها لضمان حسن تطبيق القانون ، فليس هلا سوى إبداء الرأي يف اخلصومة وليس هلا 
لنظام العام ، وال يكون هلا الطعن يف احلكم الذي يصدر يف  لدفوع إال ما يكون منها متعلقًا  التمسك 

كطرف منضم إال إذا خالف احلكم قاعدة من قواعد النظام العام القضية اليت تدخلت فيها وأبدت الرأي  
من قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت على انه (  68نصت املادة . وقد )1(او إذا نص القانون على ذلك

ا تقدمي رأيها بعد للخصوم جيوز ال منضماً  طرفاً  العامة النيابة فيها تكون اليت الدعاوى مجيع يف  أن وطلبا
ً  أن هلم جيوز وإمنا جديدة مذكرات يقدموا وال الكالم يطلبوا  الوقائع لتصحيح كتابياً  يقدموا للمحكمة بيا

ا اليت  جديدة مستندات قبول فيها ترى اليت االستثنائية يف األحوال للمحكمة جيوز ذلك ومع النيابة ذكر
وتطبيقا . )2( يتكلم) من آخر النيابة وتكون املرافعة إعادة ويف يف تقدميها ذن أن تكميلية مذكرات أو

ن  منضما أما إذا كانت  طرفا النيابةمن قانون املرافعات ال يسرى إال حيث تكون 95(نص املادةلذلك 
ا احملاكم اجلزئية ـ ومنها الدعوى املاثلة ـ  اليتأصليا كاحلال يف قضا األحوال الشخصية  طرفا ال ختتص 

ت احلكم املطعون فيه أن  قد قدمت مذكرة برأيها  العامة النيابةفال ينطبق النص، وملا كان البني من مدو
ييد احلكم املستأنف، وكان هذا كافيا لتحقيق  طلبت فيها قبول االستئناف شكال وىف املوضوع برفضه و

يف قضا األحوال الشخصية، فال عليها إن مل تبد رأيها يف كل  النيابةمن وجوب تدخل غرض الشارع 
  .)3(مرحلة من مراحل الدعوى)

                                           
 .  125) د. دمحم حممود إبراهيم ، د. عبدالباسط مجيعي ،مرجع سابق ، ص1(

( يف مجيــع الــدعاوى الــيت تكــون فيهــا  الــيت تــنص علــى انــه مــن قــانون املرافعــات 95املــادة ) وتقابلهــا يف القــانون املصــري 2(
ا ان يطلبـوا الكـالم وال ان يقـدموا مـذكرات جديـدة وإمنـا  النيابة طرفا منضما ال جيوز للخصوم بعد تقدمي أقواهلا وطلبا

ا النيابة)،   95وأضافت الفقرة الثانية من املادة جيوز هلم ان يقدموا للمحكمة بيا كتابيا لتصحيح الوقائع اليت ذكر
إىل ذلك انه( جيوز للمحكمة يف االحـوال االسـتثنائية الـيت تـرى فيهـا قبـول مسـتندات جديـدة او مـذكرات تكميليـة ان 

 ذن يف تقدميها ويف إعادة املرافعة وتكون النيابة آخر من يتكلم).

 ،44مكتب فين  ،1993 -5-25ريخ اجللسة  ،قضائية  60لسنة ، 69الطعن رقم  ، حمكمة النقض  املصرية ، مدين) 3(
  .519ص ، 2رقم اجلزء
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إذا كانت النيابة قد تدخلت يف الدعوى بصفتها طرفا منضما وذلك  و جيوز رد عضو النيابة العامة
املادتني احلاالت املنصوص عليها يف إذا توافرت يف عضو النيابة العامة املمثل هلا يف الدعوى حالة من 

 )،من قانون املرافعات املصري 153ونص املادة من قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت ) ( 114-115(
ن رأي  ذه الصفة جيب أن تلتزم احلياد بني اخلصوم أثناء إبداء رأيها ، ومهما قيل  ا  وذلك على أساس أ

 جدال يف ان هذا الرأي يكون حمل تقدير كبري من احملكمة عند صدور النيابة غري ملزم للمحكمة فانه ال
  .)1(احلكم

 فيها ينص اليت األحوال مجيع من قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت أنه (يف 65املادة وقد قررت 
 الدعوى قيد مبجرد كتابة النيابة إخبار على مكتب إدارة الدعوى جيب العامة النيابة تدخل على القانون

 ،احملكمة) من أمر على بناءً  إخطارها فيكون النيابة فيها مما تتدخل مسألة الدعوى نظر أثناء عرضت فإذا
طال اذا صدر دون ان يتم إخطارها حىت لو كان تدخلها جوازإو    .)2(ال فإن احلكم يكون 

القضية إىل النيابة وبعد أن يتم إخطار النيابة العامة من قبل مكتب إدارة الدعوى يرسل ملف 
م على  لتايل متنح النيابة العامة بناء على طلبها ميعاد سبعة أ م و مشتمال على مستندات اخلصوم ومذكرا

قواهلا، من قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت اليت نصت على  66 وهو ما أوجبته املادة األقل لتقدمي مذكرة 
م سبعة ميعاد طلبها على بناءً  العامة النيابة ( متنح أن  املوعد ويبدأ هذا برأيها مذكرة لتقدمي األقل على أ
 من ذات القانون على انه (يكون 67املادة القضية) . كما نصت  ملف فيه هلا يرسل الذي اليوم من

  .)3(فيها) املرافعة ب إقفال قبل الدعوى عليها كانت حالة أية يف العامة النيابة تدخل
والنيابة العامة تعترب ممثلة يف الدعوى مىت ما قدمت مذكرة برأيها يف الدعوى فهذا يكفي ، وال  

  يتعني حضورها إال يف األحوال اليت ينص فيها القانون على ذلك.
من قانون املرافعات  91من قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت و 64املادتني  ينصوبناء على 

  املصري:
 نص إذا إال حضورها يتعني وال برأيها مذكرة قدمت فيها مىت الدعوى يف ممثلة العامة النيابة تعترب -1

  .ذلك على القانون

                                           
 . 125) د. دمحم حممود إبراهيم ، د. عبدالباسط اجلميعي ، مرجع سابق ، ص1(
 من قانون املرافعات املصري. 92املادة وهو نص يطابق نص  )2(
  من ذات القانون. 94من قانون املرافعات املصري ونص املادة  93املادة وهو نص يطابق  )3(
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  حلكم. النطق عند العامة النيابة حضور يتعني ال األحوال مجيع ويف -2

ن  من قانون املرافعات املصري على  90من قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت و 63وقد نصت املاد
 إذا النيابة العامة إىل القضية ملف رسال مر أن الدعوى عليها تكون حالة أية يف للمحكمة أنه (جيوز
 .وجوبياً) احلالة هذه العامة يف النيابة تدخل ويكون اآلداب، أو العام لنظام تتعلق مسألة فيها عرضت

لنظام العام واآلداب  رسال امللف للنيابة العامة يرجع إىل تقدير احملكمة حىت لو كان األمر يتعلق  واألمر 
رسال امللف فإن تدخل ن ذلك " جيوز للمحكمة " ولكن إذا أمرت احملكمة  النيابة  ألن النص قد قرر 

  وجوبياً. صبحي العامة
  الفرع الثاين

  ا هجومي منضمإجراءات تدخل النيابة العامة كطرف  
يثار التساؤل حول تدخل النيابة العامة يف اخلصومة املدنية كطرف هجومي فهل جيوز تدخلها 

  يف هذه احلالة ؟
رادته حبق لنفسه ف التدخل قد يكون هجوميا (اختصاميا) وذلك إذا ما طلب الغري الذي اشرتك 

شخاص اخلصومة أو  حملها فيكون له نفس املركز القانوين للمدعي فله إبداء طلبات أو دفوع مرتبطا 
واحلكم الصادر يف موضوع اخلصومة ،كما يتحمل  جديدة أو الطعن يف احلكم الصادر برفض تدخله،

   .)1(مصاريف تدخله. ولذلك يشرتط أن يكون هناك ارتباط بني التدخل واخلصومة القائمة أو حملها
ومي التدخل الذي يطالب مبوجبه املتدخل احلكم يف مواجهة أطراف دعوى ومثال التدخل اهلج

أو رفع الدائن دعوى علي أحد املدينني املتضامنني  ملكية عقار معني مبلكيته لذات العني حمل النزاع،
   .)2(فيتدخل املدين اآلخر طالبا احلكم برباءة ذمته

نه ال جيوز للنيابة  العامة التدخل يف الدعوى كطرف هجومي او وبناء على ذلك ميكن القول 
تمع ، فليس هلا  خصومي ، ألن دور النيابة العامة يقتصر على احلفاظ على النظام العام ومحاية مصلحة ا

  ان تطالب حبق لنفسها.
  
  

                                           
 .322 وايل ، مرجع سابق ، ص ) د. فتحي1(

  ) املرجع السابق.2(
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  املطلب الثاين

  مدى حق النيابة العامة يف الطعن يف األحكام الصادرة
  يف الدعاوى املدنية 

من قانون املرافعات  96املادة تقابلها (من قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت  69املادة تنص 
على انه ( للنيابة العامة الطعن يف احلكم القضائي يف األحوال اليت يوجب القانون أو جييز تدخلها  )املصري

فيها إذا خالف احلكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على ذلك). ومفاد النص املتقدم 
لقضائية ، يف مجيع األحوال اليت أنه من حق النيابة العامة أن تطعن يف احلكم القضائي الصادر يف الدعوى ا

لفعل يف  أوجبها كل من القانونني اإلمارايت واملصري ، أو أجاز تدخلها فيها ، وسواء كانت قد تدخلت 
  . بعد الدعوى القضائية ، أم مل تتدخل فيها

صداره تنظيم وتطبيقا لذلك قضت حمكمة النقض املصرية   النيابة تدخلن(املشرع استهدف 
ألحوال الشخصية والوقف  يف العامة ا احملاكم مبقتضى القانون رقم  اليتالقضا املتعلقة  لسنة  462ختتص 
ختتص  اليتقضا األحوال الشخصية  يفطرفًا أصليًا  العامة النيابةأصبحت  -، وأنه منذ صدوره  1955

األحكام  يفمن حق الطعن ها فيها ، و خوهلا ما للخصوم تدخلحيث أوجب القانون  االبتدائيةحملاكم 
أدخلتها املادة  اليتمن دعاوى الطالق  املاثلةوملا كانت الدعوى  والنقض. االستئنافالصادرة فيها بطريق 

 تدخلاحملاكم االبتدائية ، و كان يتعني تبعًا لذلك  اختصاص يف 1955لسنه  462الثامنة من القانون رقم 
ملادة الثامنة من الئحة ترتيب  العامة النيابة فيها . وكان احلكم الصادر فيها مما يقبل االستئناف عمًال 

   .)1(الطعن يف هذا احلكم بطريق النقض) العامة للنيابةاحملاكم الشرعية فإنه جيوز 
وجيوز الطعن من قبل النيابة العامة إذا كانت طرفا أصليا يف اخلصومة أي يف حالة قيامها برفع 

ا ال تعترب الد عوى بنفسها كما سبق ذكره ، أما إذا كانت النيابة العامة طرفا منضما يف الدعوى املدنية فإ
من قانون اإلجراءات  69 ةخصما حقيقيا ومن مث ال يتصور هلا يف األصل الطعن يف احلكم ، إال أن املاد

استثناء أجازت مبوجبه  ) قد نصت على من قانون املرافعات املصري 96تقابلها املادة و (املدنية اإلمارايت 
إحدى للنيابة العامة الطعن يف األحكام يف األحوال اليت يوجب أو جييز القانون تدخلها فيها إذا توافرت 

                                           
رقــم  ، 28مكتــب فــين  ،1977 -2-23ريــخ اجللســة  ،قضــائية  44لســنة  ،32الطعــن ،رقــم  ) حمكمــة الــنقص املصــرية 1(

 .556ص  ، 1اجلزء
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ما  ( للنيابة العامة الطعن يف احلكم القضائي يف األحوال اليت يوجب  ، حيث نصت على أنهحالتني حدد
خالف احلكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على  القانون أو جييز تدخلها فيها إذا

 املادة املصري القانون يف (وتقابلها من قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت 174املادة كما أضافت   ذلك).
  القانون. ملصلحة النقض بطريق من قانون املرافعات ) حالة الطعن من النائب العام 250

حلاالت اليت جيوز للنيابة العامة الطعن يف احلكم القضائي الصادر يف الدعوى ابناء عليه ، فو 
السابقة من قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت  وادامل وصالقضائية اليت يوجبها القانون أو جييزها وفقا لنص

   -وقانون املرافعات املصري هي :
  الفرع األول 

لنظام    العامخمالفة احلكم لقاعدة متعلقة 
للنيابة العامة أن تطعن يف احلكم القضائي الصادر إذا خالف احلكم قاعدة من قواعد النظام العام ف

يف الدعوى القضائية إذا خالف احلكم قاعدة من قواعد النظام العام. ووفقا هلذه احلالة إذا كانت النيابة 
ملخالفة قواعد النظام العام . أما إذا مل العامة طرفا متدخال يف الدعوى فانه يطعن يف مثل هذا احلكم وذلك 

فال جيوز هلا الطعن يف احلكم إال  تتدخل النيابة العامة يف الدعوى عندما يوجب القانون او جييز هلا ذلك
إذا انطوى على خمالفة للنظام العام، ويعترب الطعن يف احلكم من النيابة العامة يف هذه احلالة هو الوسيلة اليت 

لذكر تبدي فيها  ا بسبب عدم تدخلها. ومن اجلدير  النيابة العامة رأيها يف الدعوى وذلك لتدارك ما فا
أن النيابة العامة مقيدة يف الطعن يف هذه احلالة مبواعيد مقررة للطعن فيجب أن يكون احلكم قابال للطعن 

تدخلت يف الدعوى ، فانه يف وفقا للقواعد العامة ، وذلك ألن احلكم إذا صدر ومل تكن النيابة العامة قد 
  .)1(هذه احلالة جيوز الطعن فيه وفقا لألصل العام املقرر للطعن الذي ترفعه النيابة العامة

نه  بوظيب   طعن(ملا كان حملكمة النقض أن تُثري يف ال وتطبيقا لذلك قضت حمكمة النقض 
لنظام العام من تلقاء نفسها وإن مل يُثرها أ يف  طعنحد اخلصوم ومن بينها قواعد الاملسائل املتعلقة 

حلكم املطعون فيه وتوافرت عناصر الفصل فيها. وكان من املقرر وفًقا لنص املادة  األحكام مىت تعّلقت 
لقانون رقم  1992لسنة  35من قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي رقم  244 أنه ال  2005لسنة  29املعّدل 

لنقض إال يف األحكام النهائية الصادرة من حماكم االستئناف يف جناية أو  طعنال العامة للنيابةجيوز 
ين درجة تُعّد من قبيل  جنحة. وكانت األحكام الغيابية الصادرة يف جناية سواًء من حمكمة أول أو 

                                           
 . 83) أمل بنت سامل احملرزية ، مرجع سابق ، ص1(
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من ذات القانون إذا حضر احملكوم عليه من  203األحكام التهديدية اليت تسقط وفًقا ملؤدى نص املادة 
لقاء نفسه أو مت القبض عليه، وتُعترب كأن مل يكن ويُعاد نظر الدعوى من جديد أمام احملكمة اليت أصدرت ت

ائية وال جيوز  ي طريق من طرق ال طعنال العامة للنيابةاحلكم وال تُعد من مث أحكاًما  مبا يف  طعنعليها 
 1959لسنة  57القانون رقم  من 33لنقض إّال بنص خاص كما هو احلال يف املادة  طعنذلك ال

 العامة للنيابةلنقض أمام حمكمة النقض املصرية اليت أجازت  طعنوتعديالته يف شأن حاالت وإجراءات ال
ت يف جناية وهو ما خال  طعنصراحًة ال لنقض يف األحكام الصادرة يف غيبة املتهم من حمكمة اجلنا

ل لنقض من نص ُمماثل هلا. ملا كان ذلك،  طعنقانون اإلجراءات اجلزائية اإلمارايت يف الفصل اخلاص 
ت احلكم املطعون فيه وحماضر جلساته أنه قد صدر من حمكمة االستئ ناف يف غيبة وكان الثابت من ُمدو

ديدي  ائًيا وإمنا حكم  املطعون ضده يف جناية تزوير يف ُحمرر رمسي واستعماله وال يُعد من مث حكًما 
يسقط مبجرد حضور األخري أو القبض عليه وتُعاد حماكمته من جديد أمام احملكمة اليت أصدرته وال جيوز 

املاثل منها قد تسّلط  طعنمر الذي يكون معه العليه بطريق النقض، األ طعنتبًعا لذلك ال العامة للنيابة
  .)1(فيه بطريق النقض ُمتعيًنا القضاء بعدم جوازه) طعنعلى حكم غري جائز ال

  الفرع الثاين
  نص القانون على حق النيابة يف الطعن

إذا نص القانون على حق النيابة العامة يف الطعن يف احلكم القضائي الصادر يف الدعوى القضائية 
لنظام العام اليت للنيابة العامة ف يوجب القانون أو جييز تدخلها فيها ، ولو مل يكن قد خالف قاعدة متعلقة 

أن تطعن يف احلكم القضائي الصادر يف الدعوى اليت يوجب او جييز القانون التدخل فيها على الرغم من 
لنظام العام واآلداب ،   901املادة ما تنص عليه  ومثال ذلك:عدم وجود ما خيالف القواعد اليت تتعلق 

من قانون املرافعات املصري من أن للنيابة العامة الطعن يف احلكم القضائي الصادر يف دعوى بطالن زواج. 
نهو األحكام الصادرة  يفمسائل الزوجية إال  يف" ال يقبل الطعن من النيابة العامة  ( تطبيقا لذلك قضي 
ألجانب  يفالطعن  يفن الشارع قصر حق النيابة بطالن الزواج " يدل على أ يف مسائل الزوجية اخلاصة 

دعوى تطليق للغيبة  هيبطالن الزواج إذ كان ذلك، وكانت الدعوى حمل النزاع  يفعلى األحكام الصادرة 

                                           
 -5- 62009ريـخ اجللسـة  -قضـائية  2008لسنة  - 310الطعن رقم  - األحكام اجلزائية -حمكمة النقض(أبوظيب) ) 1(

 .515رقم الصفحة  - 3مكتب فين 
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نطاق ما نصت عليه املادة املشار إليها فإن  يفبطبيعتها ال تدخل  هيو  -أحد طرفيها أجنيب  و اإلعسار
  .)1(طعن من النيابة العامة يكون غري مقبول)ال

  الفرع الثالث
  الطعن من النائب العام ملصلحة القانون 

للنائب العام أن يطعن بطريق النقض ملصلحة القانون يف األحكام النهائية أ كانت احملكمة اليت 
ا ، إذا كان احلكم مبنيا على خمالفة القانون او اخلطأ يف تفسريه أو يف   ويله. أصدر

 أن العام من قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت على أنه (للنائب 174املادة وذلك ما تنص عليه 
 اإلسالمية العدل والشؤون وزير من خطي طلب على بناء أو نفسه تلقاء من النقض بطريق يطعن

ً  االنتهائية األحكام يف واألوقاف ا اليت احملكمة كانت أ  القانون خمالفة على احلكم مبنياً  كان إذا أصدر
 (2)-:اآلتية األحوال يف وذلك ويله أو تطبيقه يف اخلطأ أو

 .فيها الطعن للخصوم القانون جييز ال اليت األحكام 1-
 قضى فيها طعناً  رفعوا أو الطعن عن فيها نزلوا أو فيها الطعن ميعاد اخلصوم فوت اليت األحكام 2-

وتنظر  احلكم صدور ريخ من سنة خالل العام النائب يوقعها بصحيفة الطعن هذا ويرفع .قبوله بعدم
  الطعن). هذا من اخلصوم اخلصوم ويفيد دعوة بغري مشورة غرفة يف الطعن احملكمة

لنسبة لألحكام اليت جيوز قانو للخصوم الطعن فيها ، او األحكام اليت  ويكون ذلك الطعن سواء 
فوت اخلصوم ميعاد الطعن فيها ، ويرفع الطعن ملصلحة القانون إىل حمكمة النقض بصحيفة يرفعها النائب 

ق الطعن. وال يفيد اخلصوم العام. وهذا األمر جوازي مرتوك تقديره للنائب العام ، الذي خيوله القانون ح

                                           
 .108، ص 1969-01-15، بتاريخ 20،مكتب فين 36، لسنة 0032الطعن رقم   )1(
للنائب العام أن يطعن بطريق النقض ملصـلحة القـانون يف ( اليت تنص على أنه 250وتقابلها يف القانون املصري املادة  )2(

ً كانت احملكمة  -األحكام اإلنتهائية  ا  اليتأ إذا كان احلكم مبنياً على خمالفة للقانون أو خطأ يف تطبيقه أو يف  -أصدر
  -ويله وذلك يف األحوال اآلتية :

                          األحكام اليت ال جييز القانون اخلصوم الطعن فيها - 1
 ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعهـا النائـب العـام. فوت اخلصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن ، اليتاألحكام  -2

مـن  252وتـنص املـادة وال يفيـد اخلصـوم مـن هـذا الطعـن) .  غرفـة املشـورة بغـري دعـوة اخلصـوم ، يفوتنظر احملكمـة الطعـن 
وال يســرى هــذا امليعــاد علــى الطعــن الــذى يرفعــه النائــب  (ميعــاد الطعــن بطريــق الــنقض ســتون يومــاً  ذات القــانون علــى أنــه

 ). 250العام ملصلحة القانون وفقاً حلكم املادة 
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من هذا الطعن الذي يقتصر األمر فيه على تقرير املبادئ القانونية الصحيحة من الناحية النظرية ، وذلك ال 
يتدخل اخلصوم وال يشرتكون يف هذا الطعن وال يدعون للحضور أمام احملكمة بل يتم النظر يف الطعن يف 

  . )1(غرفة املشورة

ن (وتطبيقا لذلك قضت احمل الطعن بطريق النقض ال جيوز يف األصل رفعه إال عن كمة االحتادية العليا 
 17األحكام الصادرة من حماكم االستئناف االحتادية عمال بنص املادة الرابعة من القانون االحتادي رقم 

لنقض أمام احملكمة العليا، غري أن املشرع رأى  1978لسنة  يف شأن تنظيم حاالت وإجراءات الطعن 
حتقيقا ملصلحة عليا هي مصلحة القانون أن يورد حكما استثنائيا يف املادة اخلامسة من القانون سالف 

حملكمة اليت الذكر خيول للنائب العام احلق يف أن يطعن بطريق النقض يف األحكام النهائية أ كانت ا
ريخ صدور احلكم مىت كان احلكم املطعون فيه مبنيا على خمالفة القانون أو  ا خالل سنتني من  أصدر
ويله وينبين على ذلك أنه جيوز للنائب العام على سند من هذا النص أن يرفع طعنا عن  خطأ يف تطبيقه و

   )2(ينة به).احلكم النهائي الصادر من احملكمة االبتدائية يف املدة املب

                                           
عاشـــور مـــربوك ، الوســـيط يف قـــانون  ؛ د.  290) د. عبدالباســـط مجيعـــي ، د. دمحم حممـــود إبـــراهيم ،  مرجـــع ســـابق ، ص 1(

لشـريعة االسـالمية ، مكتبـة اجلـالء اجلديـدة ،  ؛د. حممـود  195،ص1989القضاء ( قوانني املرافعـات) دراسـة مقارنـه 
؛ د. حممود السـيد عمـر التحيـوي ، نظـام القضـاء املـدين ونظريـة االختصـاص  39مصطفى يونس ، مرجع سابق ، ص

 .222ي ،مرجع سابق ،ص وفقا لقانون املرافعات املصر 

ريـــخ  14مكتـــب فـــين ، قضـــائية  13لســـنة  ،106الطعـــن رقـــم  ، األحكـــام املدنيـــة والتجاريـــة،احملكمـــة االحتاديـــة العليـــا ) 2(
أنظر يف نفس املعـىن حكـم احملكمـة االحتاديـة العليـا الـذي قضـت . 464 صرقـم  ، 2ج  1992 -7-14،اجللسة 

نـــه  الطعـــنيف شـــأن تنظـــيم حـــاالت وإجـــراءات  17/87ملـــا كانـــت املـــادة اخلامســـة مـــن القـــانون االحتـــادي رقـــم ( فيـــه 
هـو طعـن خـاص بـه وحـده وال يتعــداه  العـامأمـام احملكمـة االحتاديـة العليـا تـنص صـراحة علـى أن طعـن النائـب  لـنقض

جـاء الـنص مـن هـذه الناحيـة صـرحيا عنـدما ة وذلـك لغايـة سـامية قصـدها املشـرع وقـد العامـإىل غريه من أعضاء النيابـة 
لصـاحل القـانون يف األحكـام النهائيـة  الـنقض بطريـقوحـده أن يطعـن أمـام احملكمـة االحتاديـة العليـا  العـام للنائـب": قال

ا" وعلى هذا األساس فإن تقدمي  من طـرف احملـامي  النقض بطريق الطعنأ كانت احملكمة االحتادية العليا اليت أصدر
يكون متجافيا مع أحكام القانون. وال يغـري مـن األمـر شـيئا أن يشـار إىل نـص  العامعوضا أن يكون من النائب  العام

ة أمـام احملـاكم العاممن قانون السلطة القضائية إذ أن ما جاء يف هذا النص ينحصر يف ممارسة وظيفة النيابة  56املادة 
األول مث األقــدم فاألقــدم مــن أعضــاء النيابــة  العــامحيــل حملــه احملــامي  العــامعلــى وجــه العمــوم ويف حالــة غيــاب النائــب 

لصـــاحل  لـــنقض  الطعـــنإال مـــا اســـتثىن بـــنص خـــاص كمـــا هـــو احلـــال يف  العـــاموتكـــون لـــه مجيـــع اختصاصـــات النائـــب 
 بللنائـ لـنقض الطعـنجعلـت حـق  لـنقض الطعنالقانون إذ أن صريح املادة اخلامسة من قانون حاالت وإجراءات 
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ن   من قانون املرافعات للنائب العام الطعن  250: (املادة  كما قضت حمكمة النقض املصرية 
ً كانت احملكمة  -األحكام األنتهائية  يفبصحيفة موقعه منه .  - بطريق النقض ا  اليتأ ال  اليت -أصدر

صوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا عنه ، فوت اخل اليتجييز القانون للخصوم الطعن فيها ، و كذلك األحكام 
ذا  يفتطبيقه أو  يفمىت كانت هذه األحكام مبنية على خمالفة القانون أو اخلطأ  ويله ، ألن الطعن 

القانونية الصحيحة على  املبادئمصلحة القانون ، إلرساء  هيالسبيل إمنا يراد به حتقيق مصلحة عليا 
كل حالة تتحقق فيها هذه املصلحة و   يففيها مما مقتضاه األخذ  أساس سليم كما تتوحد أحكام القضاء

يكون احلكم فيها قابًال للطعن بطريق النقض ، و مما مؤداه أال يفيد اخلصوم  اليتعدم قصرها على احلالة 

                                                                                         = 
و  87مـن قـانون السـلطة القضـائية لسـنة  56وحده فال ينوب عنه يف ممارسته أحد سواه مما ورد ذكرهم يف املادة  العام

علــى الصــورة الــواردة بصــحيفة  الطعــنوهلــذا فإنــه يف هــذه احلالــة ال جيــوز قبــول  الــنقضهــو مــا ســار عليــه قضــاء حمكمــة 
الطعـن  - األحكـام اجلزائيـة -احملكمـة اإلحتاديـة العليـا  .العـامالنائـب  ومل يكـن العـامطاملا كان رافعـه هـو احملـامي  الطعن

 82رقـم الصـفحة -  1رقـم اجلـزء  -  14مكتب فـين - 1992 -2-26ريخ اجللسة  -قضائية  13لسنة  - 151رقم 
ن.  املقــرر أن املصــلحة هــي منــاط احلــق يف الــدعوى واحلــق يف  ( أنظــر أيضــا حكــم حمكمــة متييــز ديب الــيت قضــت 
هــي خصــم عــادل خيــتص مبركــز  طعــنيف جمــال املصــلحة أو الصــفة يف ال العامــة النيابــةفــال دعــوى بغــري مصــلحة و  طعــنال

ـا تتقيـد  قانوين خاص إذ متثل الصاحل العام وتسعى يف حتقيق موجبات ا  بقيـد املصـلحة فـإذا مل يكـن هلـ   القانون إال أ
ــام مصــلحة يف ال ملبــادئ املتفــق عليهــا مــن أن املصــلحة أســاس الــدعوى طعنفــإن  طعــنكســلطة ا هــا ال يقبــل عمــالً 

لـنقض ملصـلحة القـانون إال يف  طعـنلنقض إذ ال يعرف القـانون ال النيابة طعنوالبد من توافر فائدة عملية من وراء 
من قـانون اإلجـراءات اجلزائيـة وللنائـب العـام ملـا كـان ذلـك   (256)حاالت حمددة وردت على سبيل احلصر يف املادة 

وكان احلكم االبتدائي قد عاقب املطعون ضده بتغرمي ألف درهم عن التهمتني املسـندتني إليـه عرقلـة التحقيـق والتعـدي 
ا نتيجة فعل إجرامي واحد وارتضت  مـة هذا احلكم واستأنفه املتهم وحده وقضى  العامة النيابةعتبار أ برباءته عن 

مة التعدي وأ كان الرأي فيما ذهب إليـه حكـم  ا من حمكمة أول درجة عن  عرقلة التنفيذ وبذات العقوبة املقضي 
هــا طعنيف أســباب  العامــة النيابــةحمكمــة أول درجــة مــن أن اجلــرميتني نتيجــة فعــل إجرامــي واحــد وكــذا فيمــا ذهبــت إليــه 

نه لن يكون هلا فائدة عملية من جراء نقـض احلكـم ألنـه لـن يقضـي علـى املطعـون لتمييز فإنه بفرض صحة منعاها فإ
يدت يف احلكم املطعون فيه يف حالـة قبـول  ا من حمكمة أول درجة واليت  هـا طعنضده بعقوبة جتاوز العقوبة املقضي 

ري حاالتـه ومـن مث يتخلـف ملصلحة القانون يف غ طعنبغري مصلحة أو فائدة عملية وجمرد  العامة النيابة طعنويضحى 
الطعـن  - األحكـام اجلزائيـة -حمكمـة التمييـز  .طعـنشـرط املصـلحة ممـا يتعـني معـه عـدم قبـول ال العامـة النيابة طعنعن 
 . 236رقم الصفحة  - 16مكتب فين  2005 -4-9ريخ اجللسة  -قضائية  2005لسنة  - 53رقم 
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جمال تطبيق هذه املادة عن حالة الطعن  اختالفمن هذا الطعن حىت خيلص لوجه القانون ، و هو ما يعىن 
  .)1() مسائل األحوال الشخصية يف النيابةاملرفوع من 

  اخلامتة
يف ختام موضوعات هذه الدراسة اليت تطرقت إىل حتديد اختصاصات النيابة العامة يف الدعاوى  

ا لدورها يف هذه الدعاوى ، سواء عن طريق رفع الدعوى ابتد اء كطرف أصلي او املدنية وكيفية مباشر
تدخلها فيها تدخال وجوبيا أو جواز كطرف منضم ، وإجراءات مثول النيابة العامة يف اخلصومة املدنية 
ومدى حقها يف الطعن يف األحكام الصادرة يف هذه الدعاوى ،ميكن إجياز أهم ما توصلت إليه هذه 

   -الدراسة من نتائج وتوصيات يف النقاط التالية :

  أوال : النتائج 

متارس النيابة العامة دورها يف الدعوى املدنية عن طريق تدخلها يف دعوى قائمة أمام القضاء ، وذلك  .1
 . وفقا حلاالت حمددة قانو

أو وجوبيا ، والفارق بني  تدخل النيابة العامة يف الدعاوى املرفوعة أمام احملاكم املدنية قد يكون جواز .2
عدم التدخل ، أما إذا كان تدخل النيابة  ةاحلالتني انه يف حالة التدخل الوجويب يرتتب البطالن يف حال

 يف الدعوى.  هاالعامة جواز فال بطالن يف حال عدم تدخل
 ضرورة تدخل النيابة العامة للمحافظة على مصاحل األشخاص احملددين كل من عدميي األهلية .3

قصيها والغائبني واملفقودين كون أن مصاحل هؤالء تدخل يف مفهوم املصاحل العامة.   و
للنيابة العامة احلق يف التدخل يف اخلصومة القضائية القائمة بني أطرافها وذلك لتبدي رأيها يف تطبيق   .4

عليها القانون أو  وهذا التدخل قد يكون وجوبيا يفرضه القواعد القانونية على املسائل املطروحة عليها.
.  اختيار

تكون النيابة العامة طرفا منضما عندما تكون هناك خصومة قائمة أمام القضاء ، ويكون تدخلها  .5
 بقصد إبداء الرأي فيها لضمان حسن تطبيق القانون.

 ال جيوز تدخل النيابة العامة يف الدعاوى والطلبات املستعجلة. .6

                                           
 ،1ج ،1977 -2-23ريـخ اجللسـة   ، 28مكتـب فـين  ،قضـائية  44لسنة  ،32الطعن رقم  ،) حمكمة النقض املصرية1(

 .556ص 
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دعوى كطرف هجومي او خصومي ، فالنيابة العامة دورها يقتصر ال جيوز للنيابة العامة التدخل يف ال  .7
تمع ، فليس هلا ان تطالب حبق لنفسها. على احلفاظ على النظام العام ومحاية  مصلحة ا

للنيابة العامة الطعن يف احلكم القضائي يف األحوال اليت يوجب القانون أو جييز تدخلها فيها إذا  .8
  خالف احلكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على ذلك. 

  التوصيات :  نيا:

لشخصية قضا األحوال ايف ضرورة منح املشرع اإلمارايت االختصاص للنيابة العامة يف التدخل  .1
غرار املشرع املصري الذي  وذلك على، بوصفها ممثلة للصاحل العام واألمينة على مصلحة القانون 

كانت هناك دعوى مرفوعة   إذاتتدخل يف دعاوى األحوال الشخصية يف حالة أن  عهد للنيابة العامة
 .من ذوي الشأن أمام القضاء

س احملكمة أن يرسل صورة من تقرير الرد إىل ضرورة إضافة نص يف القانون اإلمارايت يوجب على رئي .2
املصري  هو احلال يف القانونكما ، وذلك   رأيها فيها تبديو النيابة العامة حىت تتدخل يف الدعوى 

مل تتدخل النيابة العامة يف الدعوى كان  خاصة وانه إذا ،)1(من قانون املرافعات 155وفقا لنص املادة 
لنظام العام ، ألن هذه احلالة  طال ملساسه  من حاالت التدخل الوجويب طبقا لنص تعد احلكم 

 من قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت. 61املادة 
حملاكم العليا حبيث يكون واجبا عليها ا .3 لتدخل يف كافة أمهية إنشاء نيابة مستقلة يف اإلمارات ملحقة 

الطعون أمام احملكمة العليا نظرا ألمهيتها القانونية ، وذلك كما فعل املشرع املصري الذي أنشأ نيابة 
متخصصة للنقض وأوجب عليها التدخل يف كافة الطعون أما حمكمة النقض وذلك إلبداء الرأي فيها 

  واملشاركة يف إرساء املبادئ القانونية.

  
  
  

                                           
الـدعوى ومـا مت فيهـا  يفبيـان مبـا قـدم مـن طلبـات رد  ) "جيب على قلم كتـاب احملكمـة رفـع تقريـر الـرد إىل رئيسـها مرفقـاً بـه1(

وأن يرســل  املطلــوب رده علــى التقريــر فــوراً ، القاضــيوعشــرين ســاعة وعلــى الــرئيس أن يطلــع  وذلــك كلــه خــالل أربــع
 صورة منه إىل النيابة".
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  املصادر واملراجع
   - أوال : املراجع العامة :

 .2007د.أمحد أبو الوفا ، املرافعات املدنية والتجارية ، دار املطبوعات اجلامعية ،  .1
لقانون رقم  .2  76د. أمحد السيد صاوي ، الوسيط يف شرح قانون املرافعات املدنية والتجارية ( معدال 

نشاء احملاكم االقتصادية، 2008لسنة  120) والقانون رقم 2007لسنة   (2011  . 
د.أمحد صدقي حممود ، قواعد املرافعات يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ، إثراء للنشر والتوزيع ،  .3

 . 2008، 2ط
 م ..1989د.أمحد هندي ـ أصول احملاكمات املدنية والتجارية ، الدار اجلامعية ، .4
نظيم القضائي يف سلطنة عمان ، دار تجراءات املدنية والد.أسامة رويب عبدالعزيز الرويب ، قواعد اال .5

  2009النهضة العربية ، مصر ، 
 . 2015د.بكر عبدالفتاح السرحان ، الوجيز يف قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت، مكتبة اجلامعة ،  .6
د.طلعت يوسف خاطر ، الوجيز يف شرح قانون االجراءات املدنية والتجارية ، دار الفكر  .7

 .2010لقانون،وا
لشريعة االسالمية ،  .8 د.عاشور مربوك ، الوسيط يف قانون القضاء ( قوانني املرافعات) دراسة مقارنه 

 .1989مكتبة اجلالء اجلديدة ، 
 .1978الباسط مجيعي ، مبادئ قانون املرافعات اجلديدة والقوانني املعدلة ، دار الفكر العريب ،  د.عبد .9

 .2007أبو عطية هيكل ،قانون املرافعات املدنية والتجارية ، دار املطبوعات اجلامعية ،  د.علي .10
 .2011،  2احلميد تركي ، شرح قانون االجراءات املدنية ، دار النهضة العربية ، ط د.علي عبد .11
د.فتحي وايل ، الوسيط يف قانون القضاء املدين متضمنا قواعد االختصاص واإلجراءات يف قانون  .12

 .2009حملاكم االقتصادية ، دار النهضة العربية ، ا
 د.دمحم عبداخلالق عمر ، قانون املرافعات ، اجلزء االول ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، بدون طبعة. .13
اص وفقا لقانون املرافعات د.حممود السيد عمر التحيوي ، نظام القضاء املدين ونظرية االختص .14

 .2011،  1نية للنشر والتوزيع ، ط، مكتبة الوفاء القانو املصري
شرون  .15  . 2015 ، 2طد.مصطفى املتويل قنديل ، الوجيز يف القضاء والتقاضي ، االفاق املشرقة 
د.أمحد خليل) ، قانون املرافعات املدنية والتجارية ،  -د.نبيل امساعيل عمر وآخرون ( د. امحد هندي .16

 . 1998دار املطبوعات اجلامعية ، 
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  . 2001وجدي راغب فهمي ، مبادئ القضاء املدين( قانون املرافعات) ، دار النهضة العربية ،  د. .17

   -نيا : املراجع املتخصصة :

أمل بنت سامل احملرزية ، االدعاء العام واختصاصاته املدنية يف ضوء قانون اإلجراءات املدنية  .1
 .2009والتجارية العماين ، مركز الغندور القاهرة ، 

د.حممود مصطفى يونس ، مثول النيابة العامة يف الدعاوى املدنية يف النظام القضائي املصري ،  .2
 . 2014،  2دار النهضة العربية ، ط

د. وائل دمحم إبراهيم عبداهلادي ، دور النيابة العامة يف حتقيق احلماية القضائية املدنية ، دار  .3
  .2016النهضة العربية ، مصر ، 

   -: تاملقااللثا : 
دور النيابة العامة يف اخلصومة املدنية، جملة الفكر الشرطي  د.علي هادي علوان العبيدي، -1

 .22(مركز حبوث الشارقة) ، جملد 
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   املقدمة
 التبــــادل ونظــــام، لالتصــــاالت احلديثــــة للوســــائل وتبنيهــــا، الدوليــــة التجــــارة تطــــور شــــأن مــــن كــــان لقــــد  

ت اإللكـــرتوين  قـــانون بوضـــع الدوليـــة التجـــارة لقـــانون املتحـــدة األمـــم جلنـــة واهتمـــام، واملعلومـــات للبيـــا

 أقبلــــت أن، 1996 عـــام يف املتحــــدة لألمـــم العامـــة اجلمعيــــة عليـــه وافقـــت اإللكرتونيــــة للتجـــارة منـــوذجي

ــا إجنــاز يف احلديثــة اإللكرتونيــة الوســائل اســتعمال علــى واملصــرفية املاليــة املؤسســات  ال حيــث، معامال
 التجـاري التبـادل وتشـجيع ازدهـار علـى ساعــد ممـا، حمـدودة ثـوانٍ  من أكثر املالية العملية تنفيذ يستغرق

ــــة واملؤسســـات املصــــارف علـــى أساســـاً  يعتمـــد الـــذي الدولــــي  جمـــال يف الســـيما، نشاطــــه تنفيـــذ يف املالي

ت، املستندية االعتمادات   )1(.الدوليـة املصرفية والتحويـالت، الضمان وخطا

 املصــرف بــني فيمــا أو، والعميــل املصــرف بــني، منازعــات عــدة املصــرفية املعــامالت هــذه عــن نشــأ ولقــد  

 وقـيت إجـراء اختـاذ طلـب إىل تـؤدي قـد املنازعـات وهـذه، املصـرفية العمليـات إحدى لتنفيذ يتعاون الذي

  .النزاع موضوع يف الفصل طلب إىل إلضافة، املصرف ضد أو العميل ضد

 املتعلقـة املنازعـات يف للفصـل الطبيعـي الطريـق هـو، الدولـة قضـاء أو احملـاكم إىل اللجوء أن، املعلوم ومن  

 علـى خاصـة، املنازعـات تلـك لفـض كوسـيلة كبـرية أمهيـة اكتسب التحكيم أن إال، املصرفية ملنازعات

 علـــى واتفـــاقهم املتعاقـــدين إرادة إىل بـــه األخـــذ يســـتند كونـــه، الدوليـــة التجـــارة جمـــال يف الـــدويل املســـتوى

  .)2(عقودهم بتنفيذ تتعلق نزاعات من بينهم ينشأ قد ما حلسم كوسيلة به االلتزام

                                           
ــرمي ســــالمة، التحكــــيم يف املعــــامالت املاليــــة الداخليــــة والدوليــــة، دار  النهضــــة العربيــــة، القــــاهرة،  )1(      ، 2002أمحـــد عبــــد الكــ

 . 63ص 

 .14، ص 2008فوزي سامي: التحكيم التجاري الدويل، دار الثقافة للنشر، عمان،  )2(
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لـــرغم    الـــدويل البيـــع عقـــود مثـــل التجاريـــة املعـــامالت مـــن الكثـــري يف طريقـــه وجـــد قـــد التحكـــيم أن مـــن و

 فيمـــا القبـــول هـــذا يصـــادف مل أنـــه إال، التكنولوجيـــا نقـــل وعقـــود، الدوليـــة اإلنشـــاءات وعقـــود، للبضـــائع

  .املصرفية املعامالت عن الناشئة ملنازعات يتعلق

، عـــام بشـــكل الدوليـــة التجـــارة منازعـــات تســـوية آليـــات مـــن أساســـية آليـــة أصـــبح التحكـــيم ألن ونظـــراً   

 العمليــات وطبيعــة خصوصــية ويراعــي يناســب التحكــيم ألن نظــراً ، خــاص بشــكل املصــارف ومنازعــات

 وإذا، ألطرافه املزا من العديد وتقدمي املصرفية النزاعات يف البت سرعة التحكيم على ويرتتب. املصرفية

ــا، التقليديــة املصــارف ــم املــزا هــذه كانــت  ولتوضــيح. )1(اإلســالمية للمصــارف أفضــل ميــزة تقــدم فإ

ـــا  الثالثــة املطالــب إىل املبحــث هــذا نقســم ســوف، واملصــرفية املاليــة املنازعــات يف التحكــيم ومراكـــز مزاي

  :اآلتية

   املصرفية املنازعات يف التحكيم اىل اللجوء أمهية: األول املطلب -

  املصرفية املنازعات يف للتحكيم واملعارضة املؤيدة االجتاهات: الثاين املطلب -

 املصرفية املنازعات بتسوية اخلاصة التحكيم ومؤسسات مراكز: الثالث املطلب -

  
 

  األول املطلب

  املصريف التحكيم إىل اللجوء وعيوب مزا

 أن إال، واملصـرفية املاليـة املنازعات لفض الطبيعي الطريق هو الدولة قضاء إىل اللجوء أن من الرغم على  

 كمـــا، الـــدويل الصـــعيد علـــى خاصـــة، املصـــرفية املنازعـــات حـــل يف خاصـــة أمهيـــة يكتســـب بـــدأ التحكـــيم

  .)2(والتكاليف والوقت للجهد توفرياً  داخلياً  تظهر أمهيته بدأت

  :يلي فيما نستعرضها عديدة مبيزات املصرفية املعامالت يف التحكيم ويتسم

  
  
  

                                           
ض، العـــدد الرابـــع، رجـــب  )1( هــــ، 1433حســـني شـــحادة، التحكـــيم يف منازعـــات العمليـــات املصـــرفية، جملـــة القضـــائية، الـــر

 . 12ص

مجـال عســكر، وســائل حســم املنازعـات يف العمليــات املصــرفية، نــدوة (دور احتـاد البنــوك يف املرحلــة االنتقاليــة للتحكــيم)،  )2(
 . 262م، ص 2008يونيو  21يم التجاري الدويل، مركز القاهرة اإلقليمي للتحك
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  االول الفرع

  املصرفية املنازعات لتسوية كوسيلة التحكيم مزا

  السرعـة: أوالً 

 الناجتة اخلسارة وتفادي، املالية احلقوق اقتضاء يف الفعالية بتعزيز املصرفية املنازعات حسم سرعة تساهم  

كـــل، النـــزاع أمـــد طـــول عـــن دة نظـــراً ، الطويـــل املـــدى علـــى ـــا احملكـــوم املاليـــة احلقـــوق و  معـــدالت لـــز

 املؤسســات مصــادر يســتنزف وهــذا، ســنوات عــدة إىل ميتــد قــد التقاضــي إجــراءات يف فــالبطء، التضــخم

ــا وأمواهلــا املاليــة ـــا ويهــدر وأوقا لتــايل، طاقا م ســداد عــن الـــدائنني خــر إىل يــؤدي و  أن كمـــا، ديــو

 إىل اللجــــوء فــــإن ولــــذا، الســــلع أو الفوائــــد أو العمــــالت صــــرف أســــعار تغــــري نتيجــــة سيتضــــرر املصــــرف

  )1(.سريع حلل الوصول إىل يؤدي التحكيم

 تنظــر الدولــة قضــاء يف بينمــا، واحــد حمكــم قبــل مــن القضــية نظــر يــتم التحكــيم يف أنــه ذلــك إىل أضــف  

 قـاضٍ  فيتابعهـا للقضـية النـاظرة احملكمـة نفـس يف تـنقالت حركـة وتـتم، قاضـي مـن أكثـر قبـل مـن القضية

 يف التحكـيم مـواد أكـدت وقـد. اخلصوم صاحل غري يف وهذا، لدعوى لإلحاطة أخرى لفرتة حيتاج آخر
 جـــراءات مقيــد غــري احملكــم عـــن الصــادر احلكــم أن يف ذلــك علـــى اإلمــارايت املدنيــة اإلجــراءات قــانون

 دفــاعهم أوجــه ومســاع اخلصــوم بــدعوة اخلاصــة واإلجــراءات البــاب هــذا يف عليــه نــص مــا عــدا املرافعــات

م تقــدمي مــن ومتكيــنهم  عليهـــا يســري معينــة إجــراءات علــى االتفــاق للخصــوم جيـــوز ذلــك ومــع مســتندا

  .)3(الطعن طرق من طريق ي فيها الطعن تقبل ال احملكمني أحكام أن إىل إلضافة، )2(احملكم

، يةتنداملســ واالعتمــادات التمويــل وعمليــات اجلــاري كاحلســاب املصــرفية العمليــات يف أمهيتهــا وللســرعة  

 يف املفــاجئ للتغــري نتيجــة، عمالئــه أحــد أو ملصــرف الضــرر إلحلــاق تــؤدي قــد العمليــات هــذه فطبيعــة
 بصــيغة االلتــزام عــدم نتيجــة الضــرر يتحقــق وقــد، والفوائــد الســلع أســعار يف أو، العمــالت صــرف أسـعار

 يف وصـــعوبة التكلفـــة يف ارتفـــاع ذلـــك عـــن ويـــنجم إضـــافية مصـــاريف لتحميـــل يـــؤدي وهـــذا، االعتمـــاد

                                           
حممـــود مســـري الشـــرقاوي، التحكـــيم يف املعـــامالت املصـــرفية، مـــؤمتر األعمـــال املصـــرفية اإللكرتونيـــة بـــني الشـــريعة والقـــانون،   )1(

 .1137م، ص 2003مايو  12-10جامعة اإلمارات، كلية القانون، 

 ملدنية اإلمارايت.) من قانون اإلجراءات ا212أنظر املادة (  )2(

 ) من قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت.217أنظر املادة (  )3(
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 التأهيــــل ذوي مــــن النــــزاع يف يفصــــلون الــــذين احملكمــــون يكــــن مل إذا لكــــن. واخلــــدمات الســــلع تصــــريف

  .)1(العادي القضاء إجراءات ببطء املرتبط السلبية النتائج تفادي يتحقق فلن، املناسب

  االجراءات بساطة: نياً 

 اجللســات وإدارة التبليغــات يف وخاصــة، التقاضــي إجــراءات بســاطة إىل ترمجتهــا يــتم التحكــيم يف املرونــة  

ت وتقدمي  ـا وتتسـم، القضـاء أمـام تـتم الـيت اإلجـراءات خـالف علـى، النزاع طراف واالتصال البيا

دف ومعقدة طويلة   )2(.النزاع موضوع حساب على إلجراءات اخلاصة النصوص حبرفية التقيد إىل و

 ســـواء، التحكـــيم لســـرعة الالزمـــة اإلجـــراءات ختيـــار للمحكـــم تســـمح اإلجـــراءات يف املرونـــة أن كمـــا  

 تقــدمي يف التشــدد عــدم أو، اإلثبــات أدلــة علــى احلصــول أو، الشــهود مســاع أو، اجللســات لعقــد لنســبة

ئــق يف النظـــر أو، املســتندات أصــول  ولطـــريف، التحكــيم هيئـــة تقررهــا أخـــرى لغــة أو األصــلية بلغتهـــا الو

 فيمــا إال املرافعــات بقواعــد التقيــد دون التحكيميــة اهليئــة تتبعهــا الــيت اإلجــراءات علــى االتفــاق التحكــيم

 حتكيمـــي مركـــز أو منظمـــة أي يف النافـــذة للقواعـــد اإلجـــراءات إخضـــاع وللطـــرفني، العـــام لنظـــام يتعلـــق

 أحكــام مراعــاة مــع – التحكــيم هليئــة كــان االتفــاق هــذا مثــل يوجــد مل فــإذا، خارجهــا أو الدولــة داخــل

  .)3(مناسبة تراها اليت التحكيم إجراءات ختتار أن – القانون

لتـايل، احلقـوق اقتضـاء يف السـرعة إىل تـؤدي التحكـيم يف اإلجـراءات مرونة أن شك وال    يف االقتصـاد و
 حريـة التحكـيم لطريف اإلمارايت املشرع أعطى وقد، الطويل املدى على مالية مكاسب وحتقيق، النفقات

 واجـب القـانون اسـتبعاد ويعترب، النزاع موضوع يف تطبيقه التحكيم هيئة على جيب الذي القانون حتديد

  . طالً  التحكيم حكم العتبار سبباً  التطبيق

  االطراف عالقات على احملافظة: لثاً 

، للعقد الصحيح التنفيذ حول النظر وجهات ختتلف عندما الطرفني بني التفاهم من نوع عادة التحكيم  

 تسـوية بعـد مسـتقبالً  الطـرفني بـني الوديـة العالقـة تسـتمر ورمبـا، التحكيم على النزاع عرض على فيتفقان

 الطـرفني كـال يسـتخدم قـد العـادي القضـاء يف بينمـا، النظـر وجهـات خـتالف تتـأثر أن دون، خالفهم

                                           
هاين سري الدين، أمهية التحكيم وضرورته للقطاع املصريف، ندوة (دور احتاد البنوك يف املرحلة االنتقالية للتحكيم)، مركز  )1(

 .9، ص 2008يونيو  21القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدويل، 

 .1139حممود مسري الشرقاوي، مرجع سابق، ص  )2(

يصدر احملكـم حكمـه غـري مقيـد  -1من قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت على أن: ( 212املادة تنص الفقرة األوىل من  )3(
كينهم جراءات املرافعات عدا ما نص عليه يف هذا الباب واإلجراءات اخلاصة بدعوة اخلصوم ومساع أوجه دفاعهم ومت

م ومع ذلك جيوز للخصوم االتفاق على إجراءات معينة يسري عليها احملكم....).  من تقدمي مستندا
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ــم، بيـنهم العالقـات قطــع مرحلـة إىل األطـراف توصــل، كيديـة أسـاليب  العالقــة السـتمرار ينظـرون ال أل

م بتصــفية يهتمــون بــل، املســتقبل يف  إىل يــدخلون األطــراف إن يقــال لــذا، ألنفســهم واالنتقــام حســا

  . )1(األمام إىل ينظرون وهم التحكيم إىل يدخلون بينما، الوراء إىل ينظرون وهم العادي القضاء

م م يثقون الذين للمحكمني األطراف اختيار سببها امليزة هذه أن ونالحظ  اللجنة تتوصل ما وغالباً ، وخبرب

 قـد الـذي األمـر، وتثبيته للصلح التوصل أو النزاع أطراف بني التوفيق إىل بينهم فيما املختارة التحكيمية

 خبــالف اخلصــوم إرادة مــن واليتــه يســتمد احملكــم أن، طواعيــة اخلصــم مــن احلكــم تنفيــذ إىل غالبــاً  يــؤدي

  .اإلجبار لعنصر تستند اليت القاضي والية

   )2( السرية: رابعاً 

 الــذين واحملــامون، احملكمــون إال القضــية تفاصــيل علــى يطلــع فــال، الطــرفني أســرار علــى التحكــيم حيــافظ  

 موضـوع معرفـة للكافـة ميكـن حيـث، العـادي القضـاء يف حيصل ما خالف على، األطراف عن يدافعون

 مراكـز إىل اللجـوء علـى الدوليـة التجاريـة العالقـات أطـراف حيـرص لـذا، اإلجـراءات لعالنيـة نتيجة النزاع

 بشـكل القضـية يف تفصل اليت املراكز من وغريها، ريس يف الدولية التجارة كغرفة املتخصصة التحكيم

 لنســــبة أمــــا. األطــــراف أمســــاء ذكــــر ودون، مبادئهــــا إال األحكــــام مــــن زاملراكــــ هــــذه تنشــــر وال، ســــري

 سـيما، التحكـيم نظـام يتفـاداه مـا وهو، والعميل البنك بسمعة تضر قد اخلصومة عالنية فإن للمصارف

 واحملكمـني ممثلـيهم أو األطـراف إال حيضـرها ال سرية اجللسات تكون أن ميكن حيث، لصلح التحكيم

 وإجــراءات نــزاعهم طبيعــة إخفــاء مــن األعمــال رجــال يــتمكن وبــذلك، حضــوره الضــرورة اســتدعت ومـن

  .)3(التقاضي

  والتخصص اخلربة: خامساً 

 ال التطــــور هــــذا ومثــــل، اإللكرتونيــــة الصــــريفة جلهــــة وخاصــــة، متســــارع بشــــكل املصــــرفية األعمــــال تنمــــو  
، فروعــه أو املصــريف ــال التخصــص فــيهم فينــدر القضــاة أمــا، املصــرفيني مــن قلــة إال مواكبتــه يســتطيع

 أو الودائـــع أو األجنـــيب القطـــاع عمليـــات يف كمـــا، حـــداثتها أو املصـــرفية لألعمـــال الدقيقـــة للفنيـــة نظـــراً 

 لــذا، الدائنــة أو املدينــة الفوائــد احتســاب طريقــة أو، املســتندية لالعتمــادات املوحــدة واألعــراف األصــول

                                           
 .14حسني شحادة، مرجع سابق، ص   )1(

 .11هاين سري الدين، مرجع سابق، ص   )2(

كرتونيــة بــني الشــريعة والقــانون، دمحم ســليم العــوا، التحكــيم يف األعمــال املصــرفية اإللكرتونيــة، مــؤمتر األعمــال املصــرفية اإلل )3(
 . 19م، ص 2003مايو  12-10جامعة اإلمارات، كلية القانون، 
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 اللجـوء مت لـو بينمـا، متخصـص خبـري إىل النـزاع سـيحيلون مفـإ القضـاة علـى النـزاع عرض حال يف فإنه

، املشـكلة وحـل الفـين الـرأي إبـداء مكنـة ميلـك متخصـص أو فـين حمكـم اختيـار ميكـن فإنه، التحكيم إىل

 احملكـم أن كمـا، املصـرفية االعتمـادات قضـا يف النزاع يف كما، مبهنته خاصة عرفية قواعد على اعتماداً 

  .)1(والدولية الوطنية والتشريعات املصرفية والتطورات التقنيات يواكب املتخصص

قصـر ويسـر بسـهولة حلسـمها يـؤدي العقـود هـذه مثـل يف التحكـيم إىل اللجـوء أن شك ال ومما    وقـت و

 الفنيـة اخلـربة وطلـب اإلجـراءات وتعقيـد بـطء مـن نصـيب سـيناهلا القضـاء علـى عرضـت لو بينما، ممكن

 عمليـة يسـهل ممـا، املتخصصـني حملكمـني جـداول إعـداد هـذا يف ويسـاعد، الصـادرة ألحكام والطعن

  .واملصرفية املالية العمليات يف املتخصص احملكم اختيار

  األجنيب احلكم تنفيذ وإمكانية التحكيم حكم ائية: سادساً 

ـــرر الطعــــن طـــرق أن يالحـــظ    أحكـــام بينمـــا، النــــزاع نظـــر أمــــد يطيـــل وهـــذا، القضـــائية األحكـــام يف تتكـ

 ميكــن فإنــه، موجــوداً  الــنص هــذا يكــن مل لــو وحــىت، الطعـــن تقبــل ال احلديثــة القــوانني معظــم يف التحكــيم

  .فيها الطعـن جـواز عدم على االتفاق لألطراف

 غـري مربمـة تصـدر التحكـيم أحكام أن على) 217( املادة يف اإلمارايت املدنية اإلجراءات قانون أكد وقد  

 وفقـــاً  التحكـــيم حكـــم بطـــالن دعـــوى رفـــع جيـــوز ذلـــك ومـــع، الطعـــن طـــرق مـــن طريـــق أي ألي خاضـــعة

 األســباب ألن، التحكــيم حكــم ائيــة علــى قيــداً  يعــد ال وهــذا. القــانون ذات مــن) 216( املــادة ألحكــام

 تتعلــق الــدعوى هــذه رفــع أن أو، التحكــيم إجــراءات بطــالن حبــاالت املتعلقــة) 216( املــادة يف املــذكورة

ت واختصاصات هيئة بصالحية  تنفيـذ بلـد أو التحكـيم مقـر يف العـام النظـام ومراعـاة التقاضـي وضـما

  .)2(املقضي احلكم حلجية حائزاً  وال لتنفيذ جديراً  يكون ال احلكم فإن ذلك مراعاة يتم مل فإن، احلكم

 شـــبيهاً  نظامـــاً  التحكـــيم اعتبـــار حـــول الفقهـــي للجـــدل حاجـــة هنـــاك تعـــد مل أنـــه الباحـــث يـــرى هـــذا ويف  

ت واستعراض لقضاء  التحكـيم لقـرارات أعطـى اإلمـارايت املشـرع ألن، التحكـيم بطبيعـة املتعلقـة النظـر

 يعــد ال الــذي – الــبطالن ســتثناء للطعــن قابليتهــا بعــدم ذلــك وجتلــى، القضــائي للحكــم تعطــى مل قــوة

 قـــرارات أصـــبحت حيـــث، للتحكـــيم القضـــائية النظريـــة لصـــاحل اخلـــالف حيســـم مـــا وهـــذا، للطعـــن طريقـــاً 

 التحكـيم لقضـاء مسـتقالً  مصدراً  الدولية التجارة وأعراف لعادات تطبيق من به تقوم ملا نتيجة التحكيم

                                           
محزة احلداد، التحكيم يف املنازعات املصرفية، ندوة (التحكيم يف القضا املصـرفية وأثـره علـى تسـوية املنازعـات)، عمـان،  )1(

 .43م، ص 2000مارس  21

 .1141حممود مسري الشرقاوي، مرجع سابق، ص   )2(
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 تلجـــأ بـــل، الـــدوليني التجـــاريني احملكمـــني أمـــام القانــــون مصـــادر مـــن رئيســـياً  ومصـــدراً ، الـــدويل التجـــاري

 ً   .املتعاقديـن إلرادة وفقاً  التطبيق الواجب الوطين القانون الستبعاد أحيا

 الـذي البلـد خـارج األجنبيـة األحكـام تنفيذ م1958 لعام نيويورك التفاقية وفقاً  ميكن أنه لذكر واجلدير  

 تنفيـذ وميكـن، دولة 110 حوايل إليها انضم إذا عاملي قبول على االتفاقية هذه حازت وقد، فيه صدرت

 واشـنطن واتفاقيـة، م1961 عـام جنيـف يف املوقعـة للتحكـيم األوروبيـة االتفاقيـة خالل من األحكام هذه

 والــيت، األخـرى الــدول مـواطين الــدول بـني االســتثمار منازعـات حبســم املتعلقـة م1966 أكتــوبر يف املوقعـة

 هــذه خــالل مــن ميكــن حيــث. )1(االســتثمار منازعــات حلســم التجــاري للتحكــيم دويل مركــز عنهــا نشــأ

ت علـــى التغلـــب الســـابقة االتفاقيــات ، فيـــه صـــدر الـــذي غـــري آخـــر بلـــد يف قضــائي حكـــم تنفيـــذ صـــعو

  .صدوره بلد غري يف فيه صدر الذي احلكم وتنفيذ التحكيم إىل للجوء

  الثاين الفرع

  التحكيم عيوب
لرغم هـا الـيت التحكـيم مـزا من و  الضـرر مـن خيلـو ال أنـه وذكـر التحكـيم انتقـد قـد الـبعض أن إال، آنفـاً  أورد

  )2(:أسباب لعدة وذلك، ملتخاصمني

 هـذه مـن فهو، معلوم حد غري على حقهم يف التصرف يف احملكمني إىل األمر سيوكلون اخلصوم ألن .1

م، الصلح من خطراً  أشد الوجهة   .عنه متنازل هو ما بقيمة مقدماً  علم على يكونون أل

، عــادة املصــارف تربمهــا الــيت الدوليــة العقــود بشــأن الــوطين قضــائها اختصــاص عــن الــدول نــزول إن .2

 قـدرة عـدم األقـل علـى أو، قضـائها حيـدة بعـدم ضـمين اعتبـار مبثابـة، أجنـيب حتكيم مركز فيها وحتكم

 .املنازعات تلك حل على قضائها وكفاءة

 الــــوطين القضــــاء إىل للجــــوء ملزمــــاً  نفســــه جيــــد فإنــــه، القاضــــي بســــلطات احملكــــم متتــــع لعــــدم نظــــراً  .3

 حكـم ينفـذ ال حيـث، امللزمـة لصـفته القضـاء عن يصدر مستعجل قرار أي أو حجز على للحصول

ــا مكتــب احلكــم أودع الــيت احملكمــة عليــه صــادقت إذا إال احملكمــني  علــى االطــالع بعــد وذلــك إدار

                                           
ه، ص 1429عبد العزيز بن سعد، تسوية املنازعات املصرفية، رسالة ماجستري، جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية،  )1(

53 . 

 .17. هاين سري الدين، مرجع سابق، ص 46أنظر: محزة احلداد، مرجع سابق، ص  )2(
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 بتصحيح احملكمة هذه وختتـص، )1(تنفيذه من مانـع يوجـد ال أنه من والتثبت التحكيـم ووثيقة احلكم

 .األحكام لتصحيح املقررة لطرق الشأن ذوي طلـب على بنـاء احملكمني حكم يف املاديـة األخطـاء

 أيضــاً  يــؤدي قــد أنــه إال، اخلــربة ذوي مــن حمكمــني اختيــار علــى يســاعد الغالــب يف التحكــيم أن مــع .4

ـــهم أشـــــخاص لتـــــويل ـــربة أو الكفـــــاءة تنقصــ  األطـــــراف الختيـــــار نتيجـــــة، القضـــــية يف التخصصـــــية اخلــ

 قضـاء أمـر يتـوىل حـني يف، احليـاد عدم من خوفاً ، الشخصية لعالقات مرتبطة العتبارات حملكميهم

 )2(.وحتقيقها القضا بدراسة ومتمرسون، حمرتفون قضاة الدولة

 مــع ومقارنتهــا املصــرفية النزاعــات يف التحكــيم نظــام يقــدمها الــيت املــزا دراســة مــن تقــدم مــا علــى وترتيبــاً   

 شـأن ذات تعـد ال وهـي، املسـاوئ هـذه علـى التغلـب ميكـن أنـه يتضح، التحكيم يتضمنها اليت املساوئ

 يف تتوفر ال قد، احملكمني لدى وخربات وسرية ومرونة سرعة من التحكيم يقدمها اليت املزا مع ملقارنة
 األحقاد وتاليف، بلده مواطين أو لقوانني القاضي احنياز من خشية احملكم حياد ضمان وكذلك، القضاة

 املصــرفية العمليــات خلصوصــية ومراعــاة، دوليــاً  للتنفيــذ وقابــل ــائي حكــم علــى واحلصــول، اخلصــوم بــني

ا  ومل، وضروراتــه العصـر مظـاهر مـن أصـبح التحكـيم فـإن، وغريهـا االنتقـادات من الرغم وعلى. ومنازعا

 املاليـة املعـامالت يف خصوصاً ، أغراضه واتساع، التحكيم على االتفاق رواج عن االنتقادات هذه تقف

 الصـفة أو التخصـص بطـابع متميـزاً  منهـا كـان مـا السـيما، املعامالت يف الكبرية ألمهيته نظراً ، ريةوالتجا

 ملــا وإال، التحكــيم يقــدمها الــيت اجلليلــة واملــزا الفوائــد جبانــب تــذكر تكــاد ال االنتقــادات وهــذه، الدوليــة

  .العامل قوانني خمتلف عليه نصت

  الثاين املطلب

  املصرفية املنازعات يف للتحكيم واملعارضة املؤيدة االجتاهات

 علـــى الـــبعض قبـــل مـــن رفضـــاً  صـــادف املصـــرفية املنازعـــات حلســـم كوســـيلة التحكـــيم أســـلوب ظهـــور إن  

 ومشــل، املصــرفية املنازعــات حلســم الوســيلة هــذه صــالحية عــدم خالهلــا مــن يــرون وأســانيد حجــج أســاس

 إىل اللجـــوء املصــارف بعــض رفضــت حيــث، النـــزاع أطــراف أحــد وهــي، نفســها املصــارف أيضــاً  الــرفض

                                           
 انون اإلجراءات املدنية اإلمارايت.) من ق215أنظر املادة (  )1(

 .55عبد العزيز بن سعد، مرجع سابق، ص   )2(
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 خماطر من تعد واليت، والقضائية القانونية املخاطـر نسبة ترفع عليه عديـدة مآخذ وجـود بسبب التحكيم

  )1(.واملصريف املايل العمل

 كعقــد التجاريــة املعــامالت مــن الكثــري يف الكبــري القبــول لــه وجــد التحكــيم أســلوب أن مــن الــرغم وعلــى  

 هـــذا يصـــادف مل أنـــه إال، التكنولوجيـــا نقـــل وعقـــود، الدوليـــة اإلنشـــاءات وعقـــود للبضـــائع الـــدويل البيـــع

 حلســم القضــاء إىل املصــارف تلجــأ حيــث، املصــرفية املعــامالت عــن الناشــئة للمنازعــات لنســبة القبــول

ا   :املصرفية املنازعات يف للتحكيم واملؤيدة املعارضة االجتاهات نستعرض يلي وفيما، منازعا

  األول الفرع

  املصرفية املنازعات يف للتحكيم املعارضة االجتاهات

 األحكــام تطبيقهــا علــى تــواترت عامليــاً  مقبولــة مصــرفية وقواعــد أعــراف وجــود لعــدم أنــه )2(الــبعض يــرى  

ً  كـان لـو كمـا البنكيـة املعامالت قانون أصبح حىت، العامل أحناء معظم يف القضائية ، عامليـاً  موحـداً  قـانو

ــــذي ـــوء ســــهل وال ــــال ســــبيل وعلــــى. للقضــــاء اللجـ ـــرام إن املث ــــة القــــروض عقــــود إبـ ــــيت الدولي ــــتم ال ــــني ت  ب

 علــى النزاعــات إلحالــة شــرط العقــد يتضــمن مشــرتك قــرض لتقــدمي أطرافهــا أحــد يكــون أو املشــروعات

 ذلكوكــ، مــثالً  اإلجنليــزي القضــاء يكــون كــأن، الطــرفني عليــه اتفــق مــا حســب الــدول إلحــدى القضــاء

 هيئـــة علــى املصــرفية املنازعــات عـــرض ألن يعــود ذلــك وســبب، النـــزاع حلســم اإلجنليــزي القــانون اختيــار

 مـن أقـدر الدولـة حمـاكم ن القناعـة لـديهم أن إذ، املصـارف لرجـال مسـتحب غـري غالبـاً  يكون حتكيمية

 التفـــاق أو التطبيـــق الواجـــب للقـــانون طبقـــاً  ـــا والفصـــل املنازعـــات طبيعـــة فهـــم علـــى التحكـــيم هيئـــات

  .)3(املتعاقدين

 يف عامليـاً  معـروفني حمكمـني وجـود لعـدم نظـراً  أنـه املصـرفية املنازعـات يف للتحكيم املعارضني بعض ويرى  
 علــى املاليــة الناحيــة مــن مكلـف التحكيمــي النظــام أن لــذلك يضـاف، الدوليــة املصــرفية العمليــات جمـال

م علـى التحكـيم تطبيق من املتنازعة األطراف لدى خشية هناك أن كما، القضاء عكس  ألنـه، منازعـا

 التحكـيم وهيئـات مراكـز أن حيـث، حملـه العدالة مبـادئ وحتل القانـون تطبيق عن االبتعاد إىل يؤدي قد

 املصــارف حقــوق ضــياع إىل يــؤدي قــد وهــذا، املتعارضــة املصــاحل بــني والصــلح التوفيــق بطبيعتهــا حتــاول

                                           
لـــد اخلـــامس  )1( طـــق صـــاحل، دور التحكـــيم التجـــاري يف حســـم املنازعـــات املصـــرفية، جملـــة الرافـــدين للحقـــوق، ا مصـــطفى 

 .38م، ص 2017عشر، العدد الثالث واخلمسون، أبريل 

ــو  )2( لـــة القضـــائية، وزارة العـــدل اليمنيـــة، العـــدد الثالـــث، يونيـ ــرفية، ا م، 2013جنيـــب عبـــده، التحكـــيم يف املنازعـــات املصـ
 .41ص

 .1146حممود مسري الشرقاوي، مرجع سابق، ص   )3(
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 هليئـــة ميكـــن املصـــريف لتعامـــل حتكيميـــة ســـوابق وجــــود عـــدم لـــذلك أضـــف، الدائنـــة املاليـــة واملؤسســـات

  )1(.إليها الرجوع التحكيم

 املفــرد احملكــم ختيــار النــزاع أطــراف أحــد قيــام عــدم أو التــأخر حالــة أيضــاً  املعارضــني ألســانيد ويضــاف  

 مـزا ويضـيع الوقـت لضـياع يـؤدي لتـايل وهذا، احملكمون يتعدد عندما حمكمه اختيار أو عليه والتوافق

لتــــايل، املنازعـــة حســـم يف لســـرعة التحكـــيم  حلســــم األقـــدر هـــو القضـــاء الــــرأي هـــذا حســـب يكـــون و

  )2(.املتنازعني قبل من اختياره يتم ال القاضي أن كون املصرفية املنازعات

 قـدرة عـدم هو، واملصرفية املالية املنازعات يف للتحكيم املعارضون يستعرضها اليت أيضاً  املشكالت ومن  

 املنازعــــات يف كبــــري دور هلــــا يكــــون والــــيت) التحفظيــــة( الوقتيــــة اإلجــــراءات اختــــاذ يف التحكــــيم هيئــــات

  .املصارف وعمليات، املصرفية

 الداخليـة( املصـرفية املنازعـات حلسـم كوسـيلة للتحكـيم ينظـر، املعـارض االجتـاه هـذا أن سبق مما ويتضح  

 يف العليـــا الكلمـــة الدولـــة لقضـــاء يكـــون أن يفضـــل حيـــث، الثقـــة وعـــدم والشـــك الريبـــة بعـــني) والدوليـــة
  . املنازعات من األنواع تلك يف والفصل

  
  الثاين الفرع

  املصرفية املنازعات يف للتحكيم املؤيدة االجتاهات

 لألول مضاد آخر اجتاه ظهر، املصرفية املنازعات حلسم التحكيم ترفض اليت اآلراء وجود من الرغم على  

 ولقد، ذلك يف وأسانيده حججه وله، املصرفية املنازعات يف لتحكيم الرافض االجتاه على ويرد يذهب

 التقليـــدي املوقـــف ألن، املصـــرفية املنازعـــات حســـم يف للتحكـــيم الرافضـــني حجـــج مـــن الكثـــري علـــى رد

، املصــريف القطــاع ليــزا وال يشــهدها الــيت التطــورات ظــل يف مســتمراً  يبقــى أن ميكــن ال للتحكــيم الــرافض

 األنــواع فهــذه، اإللكــرتوين املصــريف والتعامــل، اإلســالمية املاليــة واملؤسســات املصــارف وانتشــار كظهــور

 ميكـن اليت دولياً  أو حملياً  والقواعد األعراف بعد تتكون ومل، بعيد حد إىل ختصصية فنية خبصائص تتميز

                                           
 .27حسني شحادة، مرجع سابق، ص   )1(

، 2009مركــز حقـــوق عـــني مشـــس، القـــاهرة،  عصــام الـــدين القصـــيب، خصوصـــية التحكــيم يف جمـــال العمليـــات املصـــرفية،  )2(
 .63ص
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 وال، املصــارف مصــاحل حتقــق، مقبولــة أو متوازنــة بصــورة عنــه تنشــأ الــيت املنازعــات حلســم إليهــا يســتند أن

  )1(.الوقت نفس يف العمالء مصاحل تضيع

 املصــرفية املنازعــات لفــض مقبــوالً  طريقــاً  لــيس للقضــاء اللجــوء أن االجتــاه هــذا نظــر وجــه مــن فإنــه وعليــه  

 إجــراءات بــطء تتحمــل وال، والســرية الســرعة علــى تقــوم أطرافهــا بــني العالقــة كــون، املختلفــة شــكاهلا

 ســـينحاز فاملصـــرف وعليـــه. مسعتهمـــا إىل وتســـيء الطـــرفني تضـــر الـــيت وعالنيتهـــا احملـــاكم أمـــام التقاضـــي

 لنســبة والـزمن، ـا والفصــل نظرهـا يسـتغرقه زمــن إىل تـرتجم الـيت القضــا ألن، مثـايل كطريـق للتحكـيم

، ومسـامهيه لعمالئـه لبـاقي ويعـود عليهـا حيصـل اسـتثمار لعوائـد لديـه يتحـول ألنـه، نقـود هو للمصرف

ه متـاح التحكـيم وطريـق احملكمـة أمـام دعواهـا قامـة املصـارف تقـوم أن املعقول من فليس  املتعـددة مبـزا

  .وكفاءة خربة ذوي حمكمني قبل من املهمة إلجناز

 االجتــاه أصــحاب ادعــى كمــا ال، فيهــا احملكــم وختصــص خلــربة املصــرفية املنازعــات احتيــاج لــذلك أضــف  

 تتمثــل فوائــد مــن التخصــص هــذا يقدمــه ملــا نظـراً ، احملكــم وخــربة ختصــص ملســألة أمهيــة ال أنــه إىل الـرافض

 كل وحشد، والتفصيل لدقة املتميزة املصرفية املالية املعامالت جمال يف املهنية التحكيم مفاهيم بتعميق

، واإلســالمية التقليديــة واملصــرفية املاليــة للمؤسســات املتســارع للنمــو نظــراً ، القطــاع هــذا لفائــدة الطاقــات

 حســـم جلنـــة لـــدى إلزاميـــة مســـألة املصـــرفية املنازعـــات حلســـم التخصـــص شـــرط يعـــد: املثـــال ســـبيل فعلـــى

 والــيت، الســعودي العــريب النقــد ملؤسســة التابعــة لســعودية املنازعــات تســوية جلنــة يف املصــرفية املنازعــات

  )2( .هـ7/7/1407 يف 829/8 رقم الوزراء جملس رئيس بقرار سست

 أســلوب عتمــاد املصــرفية املنازعــات يف للتحكــيم املعارضــني حجــج علــى الــرد ميكــن تقــدم مــا كــل ومــن  

 واملراكــز املؤسســات هــذه ألن، املتنوعــة التحكيميــة واملؤسســات املراكــز مظلــة حتــت املؤسســي التحكــيم

ت من الكثري جتاوز على األقدر هي التحكيمية  مـن حيـث، للتحكـيم اللجوء عند واملشكالت الصعو

 وبــني واملصــرفية القضــائية الصــفة بــني أعضــاؤها جيمــع املراكــز هــذه داخــل حتكيميــة جلنــة إنشــاء املمكــن

سـة اللجنـة رئـيس يكـون وأن، واخلـاص العـام القطاع ، واملصـرفية التجاريـة القضـا يف خـربة لـه قاضـي بر

 والبد، والسلوك السرية وحسن ألخالق هلم واملشهود قانونية مصرفية خربة هلم أشخاص إىل إلضافة

                                           
. فـــالح موســـى الزهـــراين، التحكـــيم يف املنازعـــات املصـــرفية يف دول 64أنظـــر: عصـــام الـــدين القصـــيب، مرجـــع ســـابق، ص  )1(

ض،  يف العربية للعلوم األمنية، الر  .71م، ص 2010جملس التعاون اخلليجي، رسالة ماجستري، جامعة 

طبيعــة التحكــيم يف املنازعــات املصــرفية وصــفته، حبــث منشــور يف جملــة  –زيــد حــنش عبــد هللا، التحكــيم الــدويل اخلــاص  )2(
 .57م، ص 2008البحوث القضائية، املكتب الفين للمحكمة العليا اليمنية، العدد الثالث، أبريل 
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 حلـل الشـروط هـذه مثـل العقـود وتضـمني، ومتماسـك، جيـد بشـكل التحكـيم شـروط إعـداد من كذلك

  .الطرفني بني يظهر نزاع أي

 التحكـيم هيئـات متلـك ال حتفظيـة إلجـراءات حتتـاج املصـرفية املعـامالت ن القائلـة للحجـة لنسـبة أما  

 كالطلـب ا للقيام التحكيم هيئة ختويل التحكيم ألطراف حيق ما اإلجراءات من هناك فإن، ا القيام

ت علـــى احلجـــز التحكـــيم هيئـــة إىل  أو اجلـــرب إجـــراءات أمـــا، تســـجيلها بعـــدم األمـــر أو، الضـــمان خطـــا

 فـالكثري، القضـائية احلراسـة فـرض أو، القضـائي احلجـز كتوقيـع ـا للقيـام للقضاء حتتاج اليت اإلجراءات

 اللجـــوء مـــن النـــزاع أطـــراف مينـــع ال التحكيــــم علـــى االتفـــاق أمن علـــى تـــنص التحكيميـــة التشـــريعات مـــن

  .)1(اإلجراءات ذه لألمر للقضاء

ت أخــذ املمكـــن فمــن، التحكيمـــي القـــرار لتنفيــذ لنســـبة أمــا    املتنـــازعني الطـــرفني مــن املصـــرفية الضـــما

 ومـــن التشـــريعات بعـــض اعتـــربت وكـــذلك، واختيـــاري طـــوعي بشـــكل التحكيمـــي القـــرار تنفيـــذ لغـــرض

 علـى امسـه وضـع خـالل مـن التنفيـذ علـى وإجبـاره عليـه احملكـوم على التحكيمي القرار اإلمارايت التشريع

عتبـار، التنفيـذ عـدم علـى كعقوبة املصارف جلميع السوداء القائمة  علـى يشـرف املركـزي املصـرف أن و

ا حــال يف التحكيميــة القــرارات بتنفيــذ ويلزمهــا املصــارف كــل  مــع التعامــل بعــدم يلزمهــا كمــا، خســار

 املصــارف بـني أو لــدول املركـزي للمصــرف بعـة عامـة هيئــة إلجيـاد الــبعض دعـا وعليــه، العمـالء هـؤالء

 االحتيــاطي احلجــز إيقــاع حيــث مــن قضــائية صــالحيات اهليئــة هــذه متــنح أن علــى جهــة مــن والعمــالء

ا وتنفيذ   )2(.قضائية كقرارات التحكيمية قرارا

 قـد اإلسالمي فيصل بنك نشاء واخلاص 1977 لسنة 48 رقم املصري القانون من) 18( املادة أن وجند  

 البنــك بــني أو املســامهني أو املســتثمرين أحــد وبــني البنــك بــني تنشــأ الــيت املنازعــات إن: (أن علــى نصــت

 األفــراد أو اخلــاص أو العــام القطــاع شــركات إحــدى أو العامــة االعتباريــة االشــخاص أحــد أو واحلكومــة

ـــاً  فيهـــا الفصـــل يـــتم فإنـــه ـــا جنـــد وعليـــه...)،  احملكمـــني مـــن هيئـــة بواســـطة ائي  التحكـــيم أســـلوب أن هن

 للتحكيم اتفاق هلا تضع أن ميكن واملالية املصرفية املؤسسات أن يعين مما، النزاع أطراف على اإلجباري

                                           
 ) من قانون التحكيم املصري.1495اإلمارايت، واملادة () من قانون اإلجراءات املدنية 216/3أنظر الفقرة املادة ( )1(

ال ينفـذ حكـم احملكمـني إال إذا  -1) مـن قـانون اإلجـراءات املدنيـة اإلمـارايت والـيت تـنص علـى أن: (216/1أنظـر املـادة ( )2(
ـا وذلـك بعـد االطـالع علـى احلكـم ووثيقـة التحكـيم وال تثبـت مـن صادقت عليه احملكمـة الـيت أودع احلكـم مكتـب إدار

أنه ال يوجد مانع من تنفيذه وختتص هذه احملكمة بتصحيح األخطاء املاديـة يف حكـم احملكمـني بنـاء علـى طلـب ذوي 
لطرق املقررة لتصحيح األحكام)  الشأن 
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 يعطـي ممـا، العمـالء جانـب مـن نـزاع أي ظهـور عنـد عليهـا للسـري معينـة حتكيميـة وإجـراءات، ا خاص

  .)1(املنازعات هذه مثل يف للتحكيم اللجوء يف مهمة إجيابية نقطة ذلك

ت يف واســـع بشـــكل املصـــريف القطـــاع يف التحكـــيم اســـتخدم ولقـــد    عـــام منـــذ األمريكيـــة املتحـــدة الـــوال

ئقــه مجيـع يف ملزمــة حتكــيم شــروط أمريكــا بنــك أدرج عنـدما م1986  معظــم ذلــك يف وتبعتــه، املصــرفية و

 يتفـق الـيت الوسـيلة هـو التحكـيم جعـل أمريكـا بنـك قـرر م1992 عـام ومنذ، األخرى األمريكية املصارف

ت أنــواع وبشـــىت، اخلاصـــة الفرديــة املعـــامالت يف حــىت عمالئـــه عليهــا  توجـــت كمـــا، الشخصــية احلســـا

 هلـذا ومهـم أساسـي كـداعم واملـؤمترات النـدوات قامـة املصـرفية املنازعـات يف التحكيم مناصري دعوات

 دعـت حيـث م1996 عـام" للتقاضي كبديل التحكيم" بعنوان مصر بنوك احتاد ندوة بينها ومن، االجتاه

ه نظـــراً  القضـــاء بـــدل للتحكـــيم اللجـــوء إىل النـــدوة  التحكـــيم هيئـــات مـــنح النـــدوة وأوصـــت، املهمـــة ملـــزا

 يف التحكـــيم شـــرط يوضـــع أن وعلـــى، املصـــرفية للمنازعـــات الالزمـــة التحفظيـــة لتـــدابري األمـــر صـــالحية
ت اجلاري احلساب فتح عقود   )2(.املستندية واالعتمادات، الضمان وخطا

 علـى متوقـف املصـرفية املنازعـات حسـم يف للتحكـيم املؤيـد الجتـاه األخـذ أن سـبق مـا خـالل مـن وجنـد  

ـــال ـــذا التحكـــيم نظـــام يكـــون حـــىت االجتـــاه هـــذا ـــا جـــاء الـــيت واألســـس لشـــروط األخـــذ  بـــت ا

  .ملصارف اخلاصة املنازعات هذه حسم يف النجاح هلا يكتب صلبة رضية ومتماسك

  الثالث املطلب

  املصرفية املنازعات حبسم اخلاصة التحكيم ومؤسسات مراكز

 وإىل العـــامل أرجــاء يف التحكيميــة املراكــز مــن العديــد إلجيـــاد أدى التحكــيم إليــه وصــل الــذي التطــور إن  

ـــا، املنازعـــات أنـــواع اخـــتالف علـــى التحكيميـــة القواعـــد مـــن العديـــد نشـــوء  يف التحكـــيم بصـــدد ومادمن
 متـــارس مراكـــز أو قواعـــد أيـــة إىل املؤسســـات هـــذه التجـــاء جـــواز مـــن الـــرغم وعلـــى، املصـــرفية املنازعـــات

  .)3(املصريف التحكيم به نعين ما وهو املتخصص التحكيم األخرية اآلونة يف ظهر أنه إال، التحكيم

 أجهزة يوفر حيث، املصرفية املنازعات حسم عند املؤسسي للتحكيم اللجوء ا يتمتع اليت للمزا ونظراً   

 خـالل مـن، احملكمـني تعيـني شـفافية وجـود مـع، لكامـل القضـية متابعة على قادرة بشرية وطاقات فنية

 حفـــظ وأيضـــاً ، ذلـــك يف خـــربة واألكثـــر األقـــدر بـــني مـــن االختيـــار يـــتم حيـــث، بـــذلك كلـــف إذا املركـــز

                                           
 .1148حممود مسري الشرقاوي، مرجع سابق، ص   )1(

 .73عصام الدين القصيب، مرجع سابق، ص   )2(

 .34بق، ص حسني شحادة، مرجع سا  )3(
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 أو الوقتيــة القــرارات إصــدار علــى القــدرة املراكــز هــذه وتــوفر، ســنوات لعــدة املؤسســة رشــيف امللفــات

   )1(.التحكيم إجراءات بدء عند التمهيدية

، واملاليــة املصــرفية ملنازعــات األوىل لدرجــة ــتم الــيت التحكيميــة املراكــز علــى املطلــب هــذا يف ســنركز وعليــه

  :كاآليت وذلك

  العربية املصارف احتاد لدى التحكيم: أوالً 

، م1980 عام منذ االحتاد هذا لدى والتحكيم للوساطة خاص نظام، لبنان يف العربية املصارف احتاد أقر  

  )2(:اآلتيني الشرطني توافر ضرورة مع

  .االحتاد يف عضواً  األقل على النزاع أطراف أحد يكون أن .1

  .االحتاد هذا لقواعد اإلحالة على الطرفني بني حتكيمي اتفاق هناك يكون أن .2

 مـن جمموعة، املصرفية ملنازعات املتخصص املؤسسي التحكيم أنظمة من كونه املركز قواعد وتضمنت  

 عليـه الـرد مـن والبـد، لالحتـاد العامـة لألمانـة الطـرفني أحـد مـن وتقدميـه التحكـيم بطلب اخلاصة القواعد

 بتبليغـه العامـة األمانـة قيـام ريـخ مـن يومـاً  30 خـالل عليـه ويـرد، بـه تبليغـه يـتم أن بعـد عليه املدعى من

 يتضـمن أن والبـد، لالحتـاد العامـة األمانـة ومبوافقـة، فقـط يومـاً  20بــ واحدة مرة للتمديد قابلة املدة وهذه

 املـــدة تلـــك خـــالل طلـــب عليـــه املـــدعى يقـــدم مل وإن خيتـــاره الـــذي احملكـــم واســـم عليـــه املـــدعى دفـــاع الــرد

  )3(.املدعي طلب على بناءً  التحكيم إجراءات تستمر

 مـدة الطرفـان مينح املفرد احملكم حالة ففي، احملكم اختيار ختص قواعد من االحتاد به جاء ملا لنسبة أما  

لس خيتارها اليت اللجنة أو، االحتاد إدارة جملس االختيار توىل وإال لالختيار يوماً  30  األمور يف للنظر ا

 يعـني حمكمـني ثالثـة قبل من النزاع نظر يتم، التعيني على األطراف اتفاق عدم وعند، لتحكيم املتعلقة

 وميكـن، التحكـيم هليئـة كـرئيس اللجنـة أو اإلدارة جملـس مـن يعـني الثالـث احملكـم أما، حمكمه طرف كل

 ويـتم، ثقتـه أو حيدتـه حـول شـكوك أيـة فيـه تتـوافر حمكـم أي جتـاه هنـا والتنحي الرد قواعد كل تطبق أن

 بقـــرار فيــه وتفصــل، اإلدارة لـــس برفعــه وتقــوم العامــة لألمانـــة يقــدم اســتدعاء طلـــب خــالل مــن ذلــك

 عـدم عنـد أو الطـرفني بـني مـا االتفـاق حسـب فتـتم اإلجـراءات حيـث مـن أمـا، للطعن قابل غري مسبب

 أشـهر سـتة خـالل احلكـم إصـدار التحكـيم هيئـة أو احملكم وعلى، االحتاد إجراءات تطبق االتفاق وجود

                                           
 .29هاين سري الدين، مرجع سابق، ص   )1(

 .265مجال عسكر، مرجع سابق، ص   )2(

 .29دمحم سليم العوا، مرجع سابق، ص  )3(
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 بنـاءً  اللجنـة أو اإلدارة جملـس مـن بقـرار املوعـد هلـذا التمديد وجيوز، التحكيم هيئة مهمة وثيقة توقيع من

 سـبق ممـا وجنـد. مـرات ثـالث مـن ألكثـر التمديــد جيـوز ال أنه إال، التحكيـم هيئة من مسبب طلب على

  )1(.دولياً  املعروفة التحكيم قواعد مع كبري حد إىل متوافقة العربية املصـارف احتاد وإجراءات قواعـد أن

  بديب والتحكيم للمصاحلة الدويل اإلسالمي املركز: نياً 

 البنــك مـن كــل جهـود بتضافـــر سيسـه مت، الربــح إىل ـــدف ال مسـتقلة دوليــة مؤســسة عــن عبـارة وهـو  

لس، للتنمية اإلسالمي  يف املركـز مقـر ويقـع، اإلسـالمية املاليـة واملؤسسـات، اإلسـالمية للبنــوك العـام وا
 يف بطهـران املركـز مقـر اتفاقيـة علـى والتوقيع االتفاق مت حيث، املتحدة العربية اإلمارات بدولة ديب إمارة
  )2(.م2007 عام يف الفعلي نشاطه وبدأ، م2005 عام

 العربـي واخلليج األوسط الشرق دول من مالية ومؤسسة مصرفاً  56 من أكثر مشاركة إىل اإلشارة وجتدر  

 تعــرض الـيت القضايــا إمجـايل من% 4-3 بني ما املركـز ينظرها اليت القضايـا حجم ويبلغ، بتأسيـسه والعامل

 بــــني تنشــــأ الــــيت واملصــــرفية املاليــــة النزاعــــات يف الفصــــل تنظــــيم إىل املركــــز ويهــــدف، األجنبيــــة املراكـــــز يف

 اخلاصــة التحكــيم ومشــارطة شــرط صــيغة عــن أمــا، عمالئهــا وبــني بينهــا أو، والتجاريــة املاليــة املؤسســات

  )3(:كاآليت فهي ملركز

 االتفاقيــة هــذه تطبيــق أو تفســري حــول) األطــراف( الطــرفني بــني خــالف نشــأ إذا: للشــرط لنســبة -

ــائي ملــزم حبكــم النــزاع يف تفصــل حتكــيم هيئــة إىل النــزاع حيــال) العقــد(  واإلجــراءات للقواعــد طبقــاً  و

  .املركز نظام يف عليها املنصوص

                                           
م وعنـاوينهم، وكـذلك عنـاوين  )1( م وصـفا وثيقة املهمة: هي وثيقة تعدها هيئة التحكيم تتضمن أمساء كـل األطـراف وألقـا

التبليغ، وعـرض خمتصـر ملطالـب األطـراف والئحـة األمـور املتنـازع عليهـا مـا مل تـرى احملكمـة األطراف الذين يرسل إليهم 
أنــه مــن غــري املالئــم إجــراء ذلــك، وكــذلك تتضــمن أمســاء وألقــاب وصــفات احملكمــني، ومكــان التحكــيم، وأمــور تتعلــق 

الوثيقـة مــن قبـل األطــراف ومــن  لقواعـد اإلجرائيــة، وإن أمكـن اإلشــارة للســلطة املمنوحـة للمحكمــة، والبـد مــن توقيــع
ذا اإلجـراء املـادة ( ريـس لعـام 18احملكمة، وقد أخذت  م. أنظـر: هـاين 1998) مـن قواعـد غرفـة التجـارة الدوليـة يف 

 .31سري الدين، مرجع سابق، ص 

ور يف جملــة طبيعــة التحكــيم يف املنازعــات املصــرفية وصــفته، حبــث منشــ –زيــد حــنش عبــد هللا، التحكــيم الــدويل اخلــاص  )2(
 .139م، ص 2008البحوث القضائية، املكتب الفين للمحكمة العليا اليمنية، العدد الثالث، أبريل 

رؤيــة شــرعية معاصــرة لفــض املنازعــات يف جمــال  –عبــد الســتار اخلويلــدي، املركــز اإلســالمي الــدويل للمصــاحلة والتحكــيم  )3(
م، 2009ة بـني الواقـع واملــأمول، دائـرة الشـؤون اإلســالمية، ديب، الصـناعة املاليـة، حبـث مقــدم ملـؤمتر املصـارف اإلســالمي

 .15ص 
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 اخلــالف مضــمون جيــاز يــذكر( بســبب نــزاع أو خــالف الطــرفني بــني نشــب إذا: املشــارطة صــيغة -

 التحكــيم إىل النــزاع حيــال أن علــى الشــرط هــذا مبوجــب الطرفــان يوافــق النــزاع هلــذا وتســوية) وطبيعتــه

ائي ملزم بشكل فيه للبت  .املركز وإجراءات لقواعد طبقاً  و

 أو القـانون رجـال مـن يكـون أن احملكـم يف يشرتط: "أن على املركز قواعد من) 10( املادة اشرتطت ولقد  

 الشـريعة حكـام امللمني ومن والصناعة التجارة يف الواسع واالطالع، العالية اخلربة ذوي من أو القضاء

 أن ويالحــظ". الــرأي يف واالســتقالل احلســنة والســمعة العاليــة ألخــالق متمتعــاً  يكــون وأن، اإلســالمية

 قبـل مـن املختـار لقـانون االلتـزام احملكمـني علـى أن علـى أكـدت منهـا) 11( املـادة وخاصة املركز قواعد

 التصـاقاً  األكثـر القانون اختيار لغرض تنهض التحكيم هيئة مهمة فإن حتديده عدم وعند النزاع أطراف

 ويف، وموطنهمـا، املتعاقـدين وجنسـية، تنفيـذه ومكـان، العقـد انعقـاد مبكـان مسرتشـدة النـزاع حمل لعقد

ـــتبعاد التحكــــيم هيئـــــة علــــى األحــــوال كــــل ــــة قواعــــد أيـــــة اسـ  الشـــــريعة أحكــــام وختــــالف تتعـــــارض قانوني

ــامع وآراء اإلســالمية املــذاهب مــن ختتــار أن وللهيئــة، اإلســالمية  الرقابــة هيئــات واجتهــادات الفقهيــة ا

  .النزاع ملوضوع مناسباً  تراه ما اإلسالمية املالية املؤسسات يف )1(الشرعية

 ومن الوطين لقانون يتأثر التحكيم أسلوب إن حيث، إجراءاته يف مبرونة املركز يتمتع سبق ملا إلضافة  

 هيئـة تـراه مـا حسب لعامل مكان أي يف - ديب يف مقره وجود من الرغم على - التحكيم إجراء املمكن

 أساســية خطــط عــداد املركــز ويهــتم)، اإلجــراءات الئحــة مــن 6 و 3 املــادتني( لــذلك مناســباً  التحكــيم

مــــج عـــرب، املاليـــة املنازعـــات فـــض جمـــال يف احملكمـــني هيـــل لغـــرض التدريبيـــة كـــالربامج  عـــال تـــدرييب بر

لنسبة، املستوى  اللغـة هـي فيهـا األصـل أن حيـث، اللغـة اختيـار يف مرونة املركـز فيعطي التحكيم للغة و

 التحكيمــي القــرار لغــة أن مراعــاة ضــرورة مــع، أخــرى لغـــة أيــة اختيــار مــن مينــع ال ذلــك أن إال، )2(العربيــة

  )3(.العربية للغة تكون أن البـد

                                           
ـــا املصـــرف ومراجعـــة  )1( هيئـــة الرقابـــة الشـــرعية: هـــي اهليئـــة الشـــرعية للمصـــرف الـــيت تقـــوم بوضـــع وإقـــرار الصـــيغ الـــيت يعمـــل 

ية، دار وائـــل، عمـــان، معامالتـــه وفقـــاً ألحكـــام الشـــريعة اإلســـالمية. أنظـــر: خالـــد أمـــني، العمليـــات املصـــرفية اإلســـالم
 .114، ص 2008

وجيــب أن يصــدر حكــم احملكــم يف دولـــة  -4) مــن قــانون اإلجــراءات املدنيــة اإلمـــارايت علــى أن: (..212نصــت املــادة ( )2(
وحيـرر  -6 اإلمارات العربية املتحدة وإال اتبعت يف شأنه القواعد املقررة ألحكام احملكمني الصادرة يف بلـد أجنـيب. ...

 للغة العربية ما مل يتفق اخلصوم على غري ذلك وعندئذ يتعني أن ترفق به عند إيداعه ترمجة رمسية ....).احلكم 

 .18عبد الستار اخلويلدي، مرجع سابق، ص  )3(
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 يف يصـعب قـد، فقهية مصطلحات على حيتوي قد الذي القرار بصياغة اهتمام من املركز يوليه ملا ونظراً   
 ال مــدة خــالل القــرار يصــدر أن والبــد، احلقيقــي معناهــا تغيــري إىل تــؤدي قــد ترمجتهــا األحيــان مــن كثــري
  .)1(التحكيم هليئة امللف إحالة يوم من أشهر ستة عن تزيد

  واالستثمارية واملالية االقتصادية املنازعات لتسوية البحرين غرفة: لثاً 

ــــم املرســــــوم صــــــدر   ــــة بشــــــأن 2009 لســــــنة 30 رقــ ــــرين غرفــ ــــة االقتصــــــادية املنازعــــــات لتســــــوية البحــ  واملاليــ

 اآلتيـة املنازعـات يف لفصـل منهـا) 9( املـادة مبوجـب الغرفـة هلـذه االختصاص عقد حيث، واالستثمارية

 فيهـا قضـائي اختصاص ذات هيئة ألية أو البحرين حملاكم األصل يف بنظرها االختصاص ينعقد واليت –

  )2(:وهي – دينار ألف 500 عن املطالبة قيمة زادت مىت

 بينهـا أو املركـزي البحـرين مصرف قانون أحكام مبوجب هلا املرخص املالية املؤسسات بني املنازعات .1

  .واألفراد األخرى والشركات املؤسسات من غريها وبني

  .الدولية التجارية املنازعات .2

 1993 لسـنة 9 رقـم املرسوم إلغاء مت م2010 عام يف رمسياُ  وافتتاحها الغرفة هذه إنشاء أن لذكر واجلدير  

 النتقـال يؤدي لنتيجة وهذا، الغرفة قواعد من الدويل التجاري للتحكيم البحرين مركز نشاء واخلاص

 املتنازعــة األطـراف واختيــار حريـة أسـاس علــى القـائم االختيــاري التحكـيم مـن البحــرين يف التحكـيم نـوع

 مـن مؤلفـة خمتلفـة هيئـة البحـرين غرفـة توفر وعليه، إجباري حتكيم األصل يف وهو القضائي التحكيم إىل

ا وحمكمني قضاة   :نوعني إىل تنقسم واختصاصا

  .الغرفة على عرضها جيوز اليت املنازعات بقيمة ومتعلق القانون حبكم ومقرر حمدد: األول -

  .األطراف تفاق عليها تعرض اليت املنازعات: الثاين -

 إال، للتحكـيم منـه أكثـر القضـائية احملكمـة ألسـلوب الغرفـة يف املنازعـات تسـوية اقـرتاب مـن الـرغم وعلى  

 النــزاع موضــوع علــى التطبيــق الواجــب القــانون اختيــار يف النــزاع ألطــراف احلريــة أعطــت الغرفــة قواعــد أن

 اللغـــات أو اللغـــة اختيـــار يف األطـــراف حريـــة وكـــذلك البحـــريين القـــانون طبـــق حيـــدد مل وإذا) 11 املـــادة(

 اإلجــراءات علــى القواعــد مــن) 31( املــادة نصــت كمــا)، 12 املــادة( التحكــيم إجــراءات يف املســتخدمة

                                           
 .19عبد الستار اخلويلدي، مرجع سابق، ص   )1(

 .74فالح موسى الزهراين، مرجع سابق، ص   )2(
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لـــس مـــن بقـــرار ينـــدب حيـــث، والتحفظيـــة الوقتيـــة  القـــرارات صـــدار خيـــتص قاضـــي للقضـــاء األعلـــى ا

  )1(.النزاع تسوية إجراءات يف للسري الالزمة

 واالســتثمارية واملاليــة االقتصــادية املنازعــات لتســوية البحــرين غرفــة يف التحكــيم طبيعــة أن ســبق ممــا وجنــد  

ت ضمن تدخل ال وهي، لقضاء حمكماً  يكون احملكم وأن، قضائي هو  فيهـا يـدخل اليت الكاملة احلر

 بشأن جتارً  حتكيماً  وليس، حمكمة اختاروا فكأمنا عليها يتفقون عندما الطرفان وأن، التجاري التحكيم

  .واملصرفية املالية املنازعات

  العاملي املايل ديب مركز: رابعاً 

 يف املاليــة املؤسســات وأكــرب أهــم بــداخلها حــرة ماليــة ســوق عــن عبــارة وهــو 2004 عــام يف املركــز أنشــئ  
 يف ـا العمـل وابتـدأ 2008 لسـنة 1 رقـم القـانون مبوجـب األخـرية اآلونـة يف قواعده عدلت ولقد، املنطقة
 عقــود أيــة يف العــاملي املــايل ديب مركــز نطــاق خــارج لألطــراف احلــق أعطــي حيــث، 2009 ســبتمرب شــهر

ً  املركـز خيتـاروا أن من، ال أم ملركز عالقة هلا سواء  جلسـات عقـد يف حريـة إعطـاء ومـع، للتحكـيم مكـا

 وإجـــراءات النـــزاع نظـــر يف لســـرية املركـــز وأخـــذ)، 27 املـــادة( مناســـباً  املركـــز يـــراه مكـــان أي يف التحكـــيم

) حتكيميـة هيئـة( واحـد مـن أكثـر أو كمفـرد احملكمـني اختيـار ومسـألة، منه) 14( املادة مبوجب التحكيم

  )2().16 املادة( وتراً  عددهم يكون أن بشرط

ة وهــــي قانونيــــة مــــادة) 44( تتضــــمن املركــــز قواعــــد أن إىل اإلشــــارة وجتــــدر    لقواعــــد مــــا حــــد إىل مشــــا

 ووصـوالً ، النـزاع ونظـر التحكـيم إجـراءات ببدء ومروراً  التحكيم اتفاق من تضمنته مبا الدولية التحكيمية

 دوراً  اإلجنليزيــة للغــة الناطقــة العــاملي املــايل ديب مركــز حمكمــة ومتــارس، وتنفيــذه التحكــيم حكــم بصــدور

  )3(.التحكيم لسري ومساعداً  رقابياً 

  املركزية ملصارف التحكيم هيئات: خامساً 

 والتحكــيم للوســاطة وجلــان هيئــات إنشــاء يف مهمــاً  دوراً  الــدول مــن عــدد لــدى املركزيــة املصــارف تلعــب  

 163 رقــم املصـري واالئتمــان البنـوك قـانون مــن) 38( املـادة نصــت مصـر ففـي، املصــرفية املنازعـات حلسـم

 نظامـه يعتمـد أن على أكثر أو احتاداً  بينها فيما تكون أن للبنوك جيوز: (أن على وتعديالته 1957 لسنة

                                           
 .76سابق، ص فالح موسى الزهراين، مرجع   )1(

 .52هاين سري الدين، مرجع سابق، ص   )2(

 .54هاين سري الدين، مرجع سابق، ص   )3(
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 نظـــم علــى االتفــاق بينهــا ومـــن، االحتــاد هــذا وظــائف املـــادة وحــددت...)،  املركــزي البنــك إدارة جملــس

  )1(.املصرفية املنازعات حلسم موحدة وإجراءات

 واملاليـة املصـرفية واملعامالت العمليات يف التحكيم ومراكز هيئات تعدد من الرغم وعلى، تقدم ما على وترتيباً 

 واملركــز، االقتصــادية املنازعــات لتســوية البحــرين وغرفــة، العــاملي املــايل ديب مركــز: مثــل، العــريب الــوطن يف

 تلــك بــه تتمتــع ومــا، املركزيــة ملصــارف التحكــيم وهيئــات بــديب والتحكــيم للمصــاحلة الــدويل اإلســالمي

ـــا يف مرونـــة مـــن املراكـــز ت مـــن عـــدد ولتجـــاوز أنـــه إال، إجراءا  وســـلطات صـــالحية خبصـــوص الصـــعو

ــــا جيــــب كمــــا، دولــــة كــــل يف املركــــزي للمصــــرف التحكيميــــة املؤسســــة إخضــــاع جيــــب، احملكمــــني  إدارا

 إلضافة، م1923 عام يف بباريس الدولية التجارة غرفة لدى التحكيم مبحكمة أسوة قضائية كمؤسسة

  .احملكمني أعمال على القضائي والتفتيش الرقابة أعمال إىل
  

  املراجع

، العربيـــة النهضـــة دار، والدوليـــة الداخليـــة املاليـــة املعـــامالت يف التحكـــيم، ســـالمة الكـــرمي عبـــد أمحـــد .1

  .م2002، القاهرة

  .م2008، عمان، للنشر الثقافة دار، الدويل التجاري التحكيم: سامي فوزي .2

ض، القضــائية جملــة، املصــرفية العمليــات منازعــات يف التحكــيم، شــحادة حســني .3 ، الرابــع العــدد، الــر

  .هـ1433 رجب

 املرحلــة يف البنــوك احتــاد دور( نــدوة، املصــرفية العمليــات يف املنازعــات حســم وســائل، عســكر مجــال .4

  .م2008 يونيو 21، الدويل التجاري للتحكيم اإلقليمي القاهرة مركز)، للتحكيم االنتقالية

 بــني اإللكرتونيــة املصــرفية األعمــال مــؤمتر، املصــرفية املعــامالت يف التحكــيم، الشــرقاوي مســري حممــود .5

  .م2003 مايو 12-10، القانون كلية، اإلمارات جامعة، والقانون الشريعة

 املرحلـــة يف البنـــوك احتـــاد دور( نـــدوة، املصـــريف للقطـــاع وضـــرورته التحكـــيم أمهيـــة، الـــدين ســـري هـــاين .6

  .م2008 يونيو 21، دويلال التجاري للتحكيم اإلقليمي القاهرة مركز)، للتحكيم االنتقالية

 بـني اإللكرتونيـة املصـرفية األعمـال مـؤمتر، اإللكرتونيـة املصـرفية األعمـال يف التحكيم، العوا سليم دمحم .7

  .م2003 مايو 12-10، القانون كلية، اإلمارات جامعة، والقانون الشريعة

                                           
 .79فالح موسى الزهراين، مرجع سابق، ص   )1(
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 تسـوية علـى وأثـره املصـرفية القضـا يف التحكـيم( ندوة، املصرفية املنازعات يف التحكيم، احلداد محزة .8

  .م2000 مارس 21، عمان)، املنازعات

 ســـعود بـــن دمحم اإلمـــام جامعـــة، ماجســـتري رســـالة، املصـــرفية املنازعـــات تســـوية، ســـعد بـــن العزيـــز عبـــد .9

  . 53 ص، ه1429، اإلسالمية

، للحقـوق الرافـدين جملـة، املصرفية املنازعات حسم يف التجاري التحكيم دور، صاحل طق مصطفى .10

لد  .م2017 أبريل، واخلمسون الثالث العدد، عشر اخلامس ا

لــة، املصــرفية املنازعــات يف التحكــيم، عبــده جنيــب .11 ، الثالــث العــدد، اليمنيــة العــدل وزارة، القضــائية ا

  .م2013 يونيو

، مشــس عــني حقــوق مركــز، املصــرفية العمليــات جمــال يف التحكــيم خصوصــية، القصــيب الــدين عصــام .12

  .م2009، القاهرة

 املصـرفية املنازعـات يف التحكـيم، الزهـراين موسى فالح. 64 ص، سابق مرجع، القصيب الدين عصام .13

ض، األمنيــة للعلــوم العربيــة يــف جامعــة، ماجســتري رســالة، اخلليجــي التعــاون جملــس دول يف ، الــر

  .م2010

 حبـث، وصـفته املصـرفية املنازعـات يف التحكيم طبيعة – اخلاص الدويل التحكيم، هللا عبد حنش زيد .14

 أبريـــل، الثالـــث العـــدد، اليمنيـــة العليـــا للمحكمـــة الفـــين املكتـــب، القضـــائية البحـــوث جملـــة يف منشـــور

  .م2008

 حبـث، وصـفته املصـرفية املنازعـات يف التحكيم طبيعة – اخلاص الدويل التحكيم، هللا عبد حنش زيد .15

 أبريـــل، الثالـــث العـــدد، اليمنيـــة العليـــا للمحكمـــة الفـــين املكتـــب، القضـــائية البحـــوث جملـــة يف منشـــور

  .م2008

 لفــض معاصــرة شـرعية رؤيــة – والتحكـيم للمصــاحلة الــدويل اإلسـالمي املركــز، اخلويلـدي الســتار عبـد .16

 دائـرة، واملـأمول الواقـع بـني اإلسـالمية املصـارف ملـؤمتر مقدم حبث، املالية الصناعة جمال يف املنازعات

 .م2009، ديب، اإلسالمية الشؤون
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   املقدمة

أصبح التحكيم اآلن هو الوسيلة املثلى اليت يتجه إليها األفراد والدول حلسم املنازعات اليت قد  
 ،كما يعترب التحكيم طريقا غري تقليدي لفض املنازعات ، وال يقتصر دوره على فض املنازعات.تنشأ بينهم 

ينافس قضاء الدولة يف حكم املنازعات على املستويني الداخلي  أصبح إىل جانب قضاء الدولة ،وإمنا
  واخلارجي.
ا مل تتناول   ويالحظ أنه على الرغم من وفرة األحباث والدراسات اليت تناولت التحكيم إال أ

الدافع وراء  لذا فقد كانو  لتفصيل موضوع هام، أال وهو دور احملكم يف اإلثبات وفقا للقانون اإلمارايت.
أن الفقه احلديث قد تناول سلطات احملكم بشكل عام دون ختصيص دراسة  هواملوضوع  هذا اختيار

مفصلة لسلطاته يف عملية اإلثبات على الرغم من األمهية الكربى هلذا املوضوع ، خاصة وان موضوع 
ية يف حتديد دور احملكم يف اإلثبات أمام احملكمني يثري الكثري من املشكالت ، واختالف احللول القضائ

  عملية اإلثبات.
خلصومة التحكيمية بشكل عام جمموعة اإلجراءات التحكيمية املتتابعة اليت يساهم فيها   ويقصد 

ا بغرض احلصول على احلكم يف املوضوع . وتلك  أطراف التحكيم وممثلهم ، وهيئة التحكيم، وأعوا
لطلب التحكيمي ، مرورا مبرحلة اإلثبات ،واملرافعة ،ووصوال إىل احلكم يف  اخلصومة متر مبراحل تبدأ 

واإلثبات مبعناه القانوين هو إقامة  املوضوع، وال شك أن من أهم هذه املراحل وأخطرها، مرحلة اإلثبات،
الربهان على حقيقة واقعة يؤكدها يف اخلصومة أحد طرفيها وينكرها الطرف اآلخر مع متكني كل خصم من 

لدليل من خصمه أو الغري . ومن مث يكون اإلثبات هو سالح اخلصوم يف معركة اخلصومة احلصول على ا
  . التحكيمية
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ويهدف اإلثبات إىل اقناع احملكم أو هيئة التحكيم بصحة الواقعة اليت يرد عليها ، ويتحقق هذا  
  اهلدف إذا توافرت لدى احملكم عناصر إقناع كافية بصحة الواقعة.

ى الدراسة إىل تسليط الضوء على القواعد اإلجرائية العامة لإلثبات واليت تسعوبناء على ذلك  
 تدور حول سلطة تنظيم إجراءات اإلثبات أمام احملكمني، ودورهم يف اإلثبات وما يرد عليه من قيود. 

  مشكلة الدراسة: -
أدلة اإلثبات أمام هيئة  استخدامتتمثل مشكلة الدراسة يف عدم وجود تنظيم تشريعي حيكم مسألة  
تسعى الدراسة لوضع قواعد تعاجل كيفية طرح أدلة اإلثبات أمام هيئة التحكيم ومدى  اولذ التحكيم،
بكافة األدلة احملددة يف قانون اإلثبات واملستخدمة أمام القضاء العادي ، وكذلك بيان  االستعانةإمكانية 

ا احملكم إزاء هذه  األدلة، والقيود اليت ترد عليها. والسؤال الذي يطرح نفسه يف مدى السلطات اليت يتمتع 
ا احملكم، وهل تتشابه مع سلطات  ال يدور حول مدى السلطات واالختصاصات اليت يتمتع  هذا ا

  القاضي؟ 
بشكل مطلق أم أن  ختاذهاقوم يإجراءات اإلثبات ، فهل  اختاذفإذا كان للمحكم سلطات يف  

ا وهقيود جيب مراع عليه ا عند النظر  بصدد ذلك؟ وا وهل هناك مبادئ أساسية جيب على احملكم مراعا
  يف النزاع املعروض عليه والفصل فيه؟.

  أمهية الدراسة: -
ترجع أمهية هذه الدراسة إىل أن اإلثبات ليس ركنا من أركان احلق. فاحلق يوجد مىت توافرت  

إثباته، غري أنه من الناحية العملية فإن احلق جمردا من الشروط الالزمة لنشوئه، وبغض النظر عن وسيله 
دليله يصبح عند املنازعة فيه والعدم سواء. لذلك يعترب اإلثبات أداة ضرورية ووسيلة عملية دفعت األنظمة 

  القانونية املختلفة إىل تنظيم قواعده.
القانونية ، ووسيلة عملية واإلثبات كأداة ضرورية تعول عليها هيئة التحكيم يف التحقق من الوقائع  

ن كل نظام  يعتمد عليها األطراف يف صيانة حقوقهم املرتتبة على تلك الوقائع، حىت أنه ليصح القول 
  حتكيمي يقتضي حتما وجود نظام اإلثبات .و قانوين وكل تنظيم قضائي أ

ومدى سلطات  وتسعى الدراسة إىل إجياد حلول وقواعد عملية تبني كيفية اللجوء ألدلة اإلثبات 
الدراسات القانونية اليت جتمع بني جمايل  وندرةاحملكم إزاءها خاصة يف ظل الفراغ التشريعي يف هذا الشأن، 

  التحكيم واإلثبات خاصة يف القانون اإلمارايت.
  أهداف الدراسة: -
ن دف الدراسة إىل البحث يف دور احملكمني يف اإلثبات وما يرد عليه من قيود وفقا للقانو  

لتايل حتقيق األهداف التالية:   اإلمارايت، و
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إجياد حلول وقواعد عملية تبني كيفية اللجوء ألدلة اإلثبات ومدى سلطات احملكم إزاءها -1
  خاصة يف ظل الفراغ التشريعي.

بيان القواعد اإلجرائية العامة لإلثبات أمام احملكمني من سلطة تنظيم إجراءات اإلثبات أمام  - 2 
  ، ودور احملكمني يف اإلثبات وما يرد عليه من قيود.احملكمني 

  منهج الدراسة: -
تعتمد الدراسة ملوضوع دور احملكمني يف اإلثبات وما يرد عليه من قيود وفقا للقانون اإلمارايت على  

املنهج التحليلي ،إذ يتم حتليل نصوص قانوين اإلثبات واإلجراءات املدنية من أجل الوصول للقواعد 
املنهج املقارن من  لية اليت حتكم إجراءات اإلثبات أمام هيئة التحكيم، كما تعتمد الدراسة علىالتفصي
"املصري "، وذلك من أجل الوصول إىل  كالقانون النظر يف القوانني املقارنة حيثما اقتضى األمر، خالل

  أفضل النتائج فيما يتعلق بدور احملكمني يف اإلثبات والقيود اليت ترد عليه.
  الدراسة: تقسيم -

  :وذلك على النحو التايل سوف تنقسم هذه الدراسة إىل مبحثني رئيسني،بناء على ما تقدم ، 
  .املبحث األول: مبدأ حياد احملكم وأثره على إجراءات اإلثبات

  .إجراءات اإلثبات وما يرد عليها من قيود اختاذاملبحث الثاين: سلطات احملكمني يف 
  

  املبحث األول
  حياد احملكم وأثره على إجراءات اإلثباتمبدأ 

ال يقتصر دور احملكم على الفصل يف النزاع املعروض أمامه بناء على األدلة املقدمة من قبل أطراف   
ومنهـا خصومة التحكيم ، كما أن احملكم ال ميلك السلطة املطلقة يف إدارة الدعوى بل يكـون مقيـدا بقيـود، 

مـن أهـم  وإذا كـان كم معناه جترده يف عمله من أي مصلحة ذاتية له أو لغريه.مببدأ احلياد. وحياد احمل هلتزاما
يــزان مبخصــائص العمــل القضــائي هــو التــزام القاضــي مببــدأ احليــاد بــني املتخاصــمني حــىت يســتطيع أن ميســك 

لنسبة للمحكم الذي جيب أن يتوافر فيهفكالعدالة وحيقق املساواة بني الطرفني،    .)1(داحليا ذلك احلال 

                                           
ــلطة احملكــــم يف اإلثبــــات يف خصــــومة التحكــــيم التجــــاري الــــدويل، )1( ــري ،ســ ــري يوســــف حامــــد املناصــ ، دكتــــوراهرســــالة  د. منــ

   .122ص
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.فيجــب أن تتــوافر يف )1(ومعـىن ذلــك ضــرورة ظهـور احملكــم مبظهــر احليـاد والنزاهــة أثنــاء أدائـه لعملــه  
ت تتحقق معها استقالله عن اخلصوم وضمان حيدته جتاههم  جناح لشكل الذي يضمن  )2(احملكم ضما

  التحكيم.
حياد احملكم ،و النتائج  يف مطلبني متتاليني على مبدأ فسوف نسلط الضوء وبناء على ما تقدم، 

  املرتتبة عليه بشأن إجراءات اإلثبات ، وذلك على النحو التايل:
  تعريف مبدأ حياد احملكم. املطلب األول:
  .النتائج املرتتبة على حياد احملكم بشأن إجراءات اإلثبات املطلب الثاين:

  
  املطلب األول

  تعريف مبدأ حياد احملكم
ن    ال تكون للمحكم أثناء أداء مهمته مصلحة شخصية قد مييل إىليعرف مبدأ حياد احملكم 
رد إلرادة  حتقيقها وتؤثر عليه يف تقديره للدعوى على حنو أو آخر على حساب التطبيق املوضوعي ا
، فاحلياد معناه أن يتجرد احملكم من أية ضغوط داخلية تفرضها عليه مشاعره سواء كانت ضغوطا )3(القانون

. فمبدأ حياد احملكم ال يقصد به فقط عدم )4(طا مادية خترج به عن التطبيق القانوين السليممعنوية أو ضغو 
حتيز احملكم ألحد أطراف خصومة التحكيم على حساب الطرف اآلخر، وإمنا يقصد به أيضا أن يقوم 

لطرق اليت حددها القانون وبناء على  .احملكم بتكوين عقيدته بناء على ما يقدمه اخلصوم من أدلة إثبات 
لفصل يف النزاع  ما انتهى إليه تقديره هلذه األدلة ، وفقا للقواعد اليت ينص عليها القانون ، يقوم احملكم 

. وهذا املبدأ جيعل التحكيم ميزان عدل )5(احملكم ميتنع عن القيام جبمع أدلة اإلثبات بنفسهو املعروض أمامه. 
  . )6(أحد األطراف من أدلة قانونية يف خصومة التحكيمترجح أحد كفتيه على األخرى بقوة ما يلقيه 

عتبار  أن شعور احملكم وميله العاطفي والذهين هي من املسائل اليت ترتبط حبياده، فقد توجد  و
ظروف يف الدعوى تؤثر على حياد احملكم وجتعله حيكم مبيل لصاحل أحد األطراف على حساب الطرف 

                                           
  .230التحكيم التجاري الدويل، ص ، د.حمسن شفيق،64،صعبد الفتاح سرحان، قانون اإلجراءات املدنية ) د.بكر1(
  .277املرجع يف أصول التحكيم، ص د.حممود مصطفى يونس،) 2(
  .218مبادئ القضاء املدين ص د.وجدي راغب،) 3(
  .95د.أمحد السيد صاوي ،التحكيم ، ص) 4(
  .54اءات اإلثبات املدين يف النظام القانوين اإلمارايت، صمبادئ وإجر  د.أسامة الرويب،) 5(
  .11اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية ، ص د.فايز أمحد عبدالرمحن،) 6(
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ومن هذه الظروف اليت تؤثر على نفسية احملكم سبق إبداء رأيه يف ذات النزاع كخبري أو مستشار  اآلخر،
يف هذا الشأن قانوين أوفين، أو أن جتمعه صلة قرابة أو مصاهرة أو عداوة أو مودة مع أحد اخلصوم. وجتدر 

حد أطراف خصومة  قد جتمعهمالحظة أن مسألة حياد احملكم ال ختضع لفكرة الثقة الشخصية اليت 
ا مل تؤثر مباشرة يف نفسي، التحكيم  نة أو  .تهطاملا أ ومن األمور اليت قد تؤثر على حياد احملكم أيضا الد

أمهية اختيار احملكم كيد حرصت هيئات ومنظمات ومراكز التحكيم الدويل على  ذال العقيدة أو اجلنسية،
. ومسألة توافر هسية األطراف، وذلك خوفا من عدم حيادالواحد أو رئيس اهليئة من جنسية خمتلفة عن جن

حملكم. هحياد احملكم من عدم   ختتلف من حالة إىل أخرى حىت لو توافرت نفس الظروف اليت حتيط 
 ذلك وحياد احملكم من املسائل النفسية املتعلقة به فيصعب إقامة الدليل على عدم وجودها ،ولكن 

حياد احملكم من عدمه من خالل تتبع مسلك احملكم خالل نظر ليس مستحيال فيمكن معرفة توافر 
عطاء أحد اخلصمني  حينماخصومة التحكيم وإقامة الدليل على احنيازه لصاحل أحد الطرفني  يقوم مثال 

يسمع شهود أحد الطرفني  حينمافرص أكرب للدفاع عن حقه تفوق مبراحل الفرصة اليت منحت خلصمه، أو 
ولئن كان من املقرر أن اعتبار التحكيم  نه"قضي تطبيقا لذلك قد و  .)1(اآلخر وال يسمع شهود الطرف

وذلك سواء كان  ذا طبيعة قضائية ،يوجب على هيئة التحكيم مراعاة املبادئ األساسية يف التقاضي،
ت  لصلح ،وتعترب حيدة احملكم واستقالله من الضما التحكيم حتكيما عاد أو حتكيما مع التفويض 

وعلى من  إال أن األصل يف احملكم أنه حمايد ومستقل مادام قد قبل القيام مبهمته، األساسية يف التقاضي،
لعيب قبل صدور  يدعي عدم حياد احملكم أو عدم استقالله أن يتمسك بذلك ويثبته طاملا أنه قد علم 

ملا   ،توفر أيهما يف احملكمدا إىل عدم أن يرفع دعوى ببطالنه استنا وليس له بعد صدوره حكم التحكيم،
لنعي  وكان احلكم املطعون فيه قد التزم هذا النظر، كان ذلك، وأقام قضاءه برفض دفاع الطاعنة الوارد 

لوقائع اليت تستند عليها يف نفي احليدة عن احملكمني وذلك قبل صدور  ا علمت  على دعامة حاصلها أ
ا أم حكم التحكيم، ومن مث ال يقبل منها االستناد عليها لطلب  ام هيئة التحكيم،ومل تبد مثة اعرتاض بشأ

  .)2(بطالنه"
  

                                           
 ضوابط تشكيل هيئة التحكـيم واختيـار احملكمـني يف منازعـات عقـود التشـييد اهلندسـي، ) د.أسامة رويب عبدالعزيز الرويب،1(

  .110-111ص
ـــة 2( ــــرية،) حمكمـــ ـــــنقض املصــ ـــدين، الـ ــــم مـــ ــ ــــن رق ــــنة240الطعــ ـــــائية، 74، لســ ـــة  قضـ ــــخ اجللســـ ــ ــــين 2010-2-9ري ـــب فــ ـــ ،مكت

  .212،ص61
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  املطلب الثاين
  النتائج املرتتبة على حياد احملكم بشأن إجراءات اإلثبات

مبدأ احلياد يعترب من أهم ركائز نظام اإلثبات املقيد ، فال يستطيع القاضي ومن مث احملكم أن يكون 
وذلك يفرض على  ،)1(بناء على الوقائع واألدلة اليت عرضت عليه مبعرفة اخلصوميصدر حكمه إال و عقيدته 

يرتبط مببدأ املواجهة واحرتام حقوق الدفاع، تطبيق مبدأ احلياد كما أن احملكم أال حيكم بعلمه الشخصي.  
ألدلة املقدمة من الطرف اآلخرحبيث يتعني على احملكم أن  ، كما  يتيح ألطراف خصومة التحكيم العلم 

  يلزم احملكم بتسبيب حكمه. وذلك على النحو التايل: 
  الفرع األول

  مدى التزام احملكم بعدم احلكم بعلمه الشخصي
لفصل يف   على الرغم من حرص األطراف على توافر اخلربة يف شخص احملكم الذي سيقوم 

، فال يؤسس حكمه على وقائع  إال أن احملكم ال يستطيع أن يبين حكمه على معلوماته الشخصية )2(النزاع
أن يستند على دليل معني يعلمه شخصيا دون أن  عليهأو أدلة خارج نطاق املناقشة ، مبعىن أنه ميتنع 

سيسه حلكمه على ما يقدمه أطراف خصومة التحكيم من أدلة  يقدمه أحد اخلصوم. فاحملكم يقتصر يف 
ألطراف أمامه من أقوال وأفعال. فيحكم يف الطلبات إثبات حلقوقهم يف النزاع املطروح عليه، وما يبديه ا

  .)3(والدفوع على أساس األدلة املقدمة من قبل اخلصوم فقط وحبسب قيمة كل دليل 
نه ال جيوز للمحكم أن يغري موضوع وسبب   وهذه القاعدة تكمل يف الواقع القاعدة اليت تقضي 

حلكم  بعلمه الشخصي فمعىن ذلك أنه قد أدخل يف الطلب املقدم له. حيث أن احملكم عندما يقوم 
ا اخلصوم و  قام بعمل من أعمال اخلصوم وغري موضوع وسبب أنه قد اعتباره وقائع وأدلة مل يتمسك 

يؤسس حكمه على األقوال اليت مسعها واملستندات اليت قدمها إليه اخلصوم يكون  انه إذا ملالطلب، حبيث 

                                           
، 20ص يف ضــوء قــانون اإلثبــات اإلمــارايت، شــرح أحكــام اإلثبــات يف املعــامالت املدنيــة والتجاريــة ) د.يوســف عبيــدات،1(

  .46ص د.علي أبو عطية هيكل، القواعد اإلجرائية لإلثبات أمام احملكمني،
ـــرويب،2( ـــييد اهلندســــي، ) د.أســــامة الـ ــــة التحكــــيم واختيـــــار احملكمــــني يف منازعــــات عقــــود التشـ ـــكيل هيئ ـــع  ضــــوابط تشـ مرجــ

  .91سابق،ص
الوســيط يف  ، د.أســامة الــرويب، 55د.أســامة الــرويب ،مبــادئ وإجــراءات اإلثبــات املــدين يف النظــام القــانوين اإلمــارايت، ص) 3(

، د.عبدالرزاق  25-26اإلثبات يف املواد املدنية، ص ، أ.السيد عبدالوهاب عرفه،55شرح قانون اإلثبات العماين، ص
  .31، ص2الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد ،اجلزء أمحد السنهوري،
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جيوز أن حيكم بعلمه الشخصي ألن ذلك يعترب إخالال  لقاضي ال. فاحملكم كا)1(قد حكم بعلمه الشخصي
حقوق الدفاع ومنها حق العلم ، وإمنا خيل كذلك مببدأ احلياد الذي مببدأ املواجهة واحرتام ليس فقط 

  .)2(يقتضي أن يلتزم احملكم حبدود واليته كما حددها اتفاق التحكيم
نه " وحيث أن الطاعن ينعي على احلكم املطعون وتطبيقا لذلك قضت احملكمة االحتادية العليا  

درهم،  400فيه خمالفة القانون واخلطأ يف تطبيقه ، ذلك أن احلكم املطعون فيه قد قدر بدل السكن ب
ألوراق بل أنه استنادا إىل  300وبدل املواصالت ب بت  درهم شهر دون أن يكون هلذا التقدير أصل 

غري جائز وهو تقدير جزايف يعيب احلكم. وحيث أن هذا النعي يف  العلم الشخصي للمحكمة الذي هو
ا اخلصوم مث يتوىل  حمله ذلك أن دور القاضي يقوم على مبدأ احلياد حيث أنه يتلقى األدلة اليت يديل 
تقدير قيمتها يف اإلثبات وليس له أن يساهم يف مجع األدلة أو أن يقيم قضاءه على دليل حتراه بنفسه بعيدا 

أن يكون ما حصله قد استقاه من  –وال يعد من قبيل قضاء القاضي بعلمه الشخصي  –اخلصوم عن 
ا إال إذا كان ما قدره من قبيل املعلومات الشخصية  لشئون العامة اليت يفرتض يف الكافة اإلملام  خربته 

د حدد بديل السكن احملظور على القاضي أن يبين حكمه عليها. ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه ق
درهم شهر دون أن يكشف عن املصدر الذي استقى منه معلوماته يف  300درهم ، 400واملواصالت ب

وهو احلد املعقول) وهو ما يعترب من  –هذا التحديد الذي ال يكفي فيه قوله (كان وفق الشائع املعروف 
قبيل قضاء القاضي بعلمه الشخصي الذي متسك به الطاعن يف نعيه ، والذي ال جيوز أن يقوم عليه 

أن يبىن على اجلزم واليقني ال على االستنتاج والتخمني. وإذ خالف احلكم املطعون فيه حكمه الذي جيب 
هذا النظر وحدد بديل السكن واملواصالت للطاعن العامل دون مراعاة الظروف املالبسة حلال كل عامل 

ا فإن احلكم يكون  معيبا على حدة اليت هي من األمور الشخصية اليت ال يفرتض يف الكافة اإلملام 
  .)3(مبخالفة القانون وخمالفة قواعد اإلثبات والقصور يف التسبيب مبا يوجب نقضه يف هذا اخلصوص"

وال جيوز للمحكم أن يبين حكمه على معلومات سواء كانت عامة أو شخصية إال بعد أن يطلع  
. فقد يكون للمحكم عليها أطراف خصومة التحكيم ويتم مناقشتها والرد عليها وذلك تطبيقا ملبدأ املواجهة

                                           
  .46مرجع سابق،ص ) د.علي أبو عطية هيكل،1(
ت التقاضي يف خصومة التحكيم،2(   .212ص ) د.طلعت دويدار ،ضما
 12/24/قضــــائية ، مــــدين، جلســــة  17لســــنة 275 الطعــــن رقــــم األحكــــام املدنيــــة والتجاريــــة، االحتاديــــة العليــــا،احملكمــــة ) 3(

  .1339،ص3،رقم اجلزء16مكتب فين ،1995
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ا  )1(معلومات شخصية استمدها من معاصرته للنزاع أو من خربته الفنية، فعليه أن يواجه أطراف اخلصومة 
قبل أن يبين حكمه عليها. مما يعين أنه ال حرج يف أن يستخدم احملكم معلوماته الشخصية طاملا حقق مبدأ 

  .)2(املواجهة
  الفرع الثاين

ألدلة املقدمة من الطرفنيتطبيق مبدأ احلياد و    العلم 
ألدلة   يرتتب على تطبيق مبدأ احلياد أن يتاح لكل طرف من أطراف خصومة التحكيم العلم 

املقدمة من الطرف اآلخر طاملا أن احلكم مؤسس على األدلة املقدمة من اخلصوم دون تدخل من احملكم. 
لتايل ال يستطيع احملكم أن يبين حكمه على دليل م قدم من أحد أطراف اخلصومة التحكيمية دون أن و

لدليل ة اخلصم  أو مبدأ حضورية األدلة ،أو مبدأ  )3(يواجه به الطرف اآلخر وهذا ما يعرف مببدأ جما
املواجهة. فال يستطيع احملكم تطبيقا ملبدأ احلياد أن يستند يف حكمه على دليل مقدم يف نزاع آخر ولو كان 

  .)4(كيم أنفسهمبني أطراف خصومة التح
ن يقوم بتغيري   ويتقيد احملكم بطلبات اخلصوم فال حيكم بغري هذه الطلبات ، أو يتجاوز حدودها 

كثر مما طلب منه حىت  ا، أو أن يستحدث طلبات جديدة مل يقم األطراف بعرضها عليه، فيقضي  مضمو
لطلب أو مكمال له، أو كان الطالب حسب وقائع ا يستحقه  لو كان ذلك مرتبطا  الدعوى ومستندا

مادام مل يطلبه ، فحكم التحكيم جيب أن يقتصر فقط على ما تنصرف إرادة احملتكمني إىل عرضه على 
لنقض ال يقبل قضي تطبيقا لذلك قد .و )5(هيئة التحكيم نه "من املقرر يف قضاء هذه احملكمة أن الطعن 

كثر مما طلبوه إال إذا كانت احملكمة قد بينت يف حكمها  يف حالة احلكم بشيء مل يطلبه اخلصوم أو 
ا قضت مبا قضت به مدركة حقيقة ما قدم هلا  املطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أ

كثر مما طلبوه ومع من الطلبات وعلم ا بقضائها هذا املطعون فيه تقضي مبا مل يطلبه اخلصوم أو  ت أ

                                           
ملهمة املسندة إليه، كما قـد ) 1( فاحملكم قد ال يتم اختياره إال لسبب ما حيوزه من معلومات شخصية أو خربة تؤهله للقيام 

 مما يسهل عليه مهمة الفصل يف النزاع. بسبب معاصرته ملراحل النزاع املختلفة، اختيارهيتم 

،د. علـــي أبـــو عطيـــة  405 404-ص د.فتحـــي وايل ، التحكـــيم يف املنازعـــات الوطنيـــة والتجاريـــة الدوليـــة ،مرجـــع ســـابق،) 2(
  .47مرجع سابق،ص هيكل،

  .31ص التعليق على نصوص قانون اإلثبات، ) د.أمحد أبو الوفا،3(
  .5758-مرجع سابق،ص مبادئ وإجراءات اإلثبات املدين يف النظام القانوين اإلمارايت، د.أسامة الرويب،) 4(
  .49د.علي أبو عطية هيكل، مرجع سابق،ص) 5(
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ه يف هذا اخلصوص. أما إذا مل يبد من احلكم أنه يقصد جتاوز طلبات  ذلك أصدرت على القضاء مسببة إ
كثر مما طلبوه يف سبيل الطعن عليه    )1(ظر"إعادة الن لتماسيكون  إمنااملطعون عليهم وأن حيكم 

  الفرع الثالث
  التزام احملكم بتسبيب احلكم وفقا ملبدأ احلياد

، وهذا )2(احلكم يتعني على احملكم تسبيب حكم التحكيم وإال ترتب على عدم التسبيب بطالن 
من قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت بنصها على أنه " ويصدر حكم احملكمني  (5/212)ما توجبه املادة 

على  االتفاقغلبية اآلراء وجتب كتابته مع الرأي املخالف وجيب أن يشتمل بوجه خاص على صورة من 
ريخ صدوره واملكان الذي  م وأسباب احلكم ومنطوقه و التحكيم وعلى ملخص أقوال اخلصوم ومستندا

فيه وتوقيعات احملكمني وإذا رفض واحد أو أكثر من احملكمني توقيع احلكم ذكر ذلك فيه ويكون  صدر
احلكم صحيحا إذا وقعته أغلبية احملكمني". وبناء على ذلك يلتزم احملكم بتسبيب حكمه، فيبني األدلة 

بيا وافيا القصور يف والوقائع اليت استند إليها يف احلكم . و يرتتب على عدم بيان األسانيد الواقعية 
ت اهلامة اليت تبني مدى  احملكم  التزامالتسبيب وبطالن احلكم. ويؤسس ذلك على أن التسبيب من الضما

. كذلك يعد تسبيب أحكام احملكمني ضرور حىت تتمكن احملكمة يف مقام بطالن )3(بتطبيق مبدأ احلياد
ن يشتمل حكم التحكيم على أسباب تبني احلكم من بسط رقابتها على احلكم وصحته ، حيث جيب أ

ا وأن يكون هلا مصدرها الصحيح من األوراق   .)4(مصادر األدلة اليت كونت منها هيئة التحكيم عقيد
  

  املبحث الثاين
  يرد عليها من قيود سلطات احملكمني يف اختاذ إجراءات اإلثبات وما

يف إدارة الدعوى وتوجيهها بكافة الطرق والوسائل  احملكم كالقاضي ال ميلك سلطة تقديرية مطلقة 
تباع قواعد معينة ، ولكن هل يقتصر دوره يف الدعوى التحكيمية على الفصل يف  دون أن يكون مقيدا 
النزاع بناء على الطلبات املقدمة واألدلة اليت يستند عليها اخلصوم؟. وهل للمحكم احلرية يف إدارة الدعوى 

                                           
  .682،ص1،ع30،جمموعة النقض،س1979 -3-1جلسة  ،641الطعن رقم نقض مدين، ) حمكمة النقض املصرية،1(
  .237مرجع سابق،ص املناصري ،د. منري يوسف حامد ) 2(
  .59مرجع سابق،ص الوسيط يف شرح قانون اإلثبات العماين، د.أسامة الرويب،) 3(
  .437التحكيم التجاري الدويل، ص د.حممود مسري الشرقاوي،) 4(
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لدعوى؟وتقدير األدلة املطر  ا عند النظر يف النزاع  وحة  وهل هناك مبادئ أساسية جيب على احملكم مراعا
  املعروض عليه والفصل فيه؟.

سلطات احملكمني يف اختاذ لني متتالييف مطلبني  سوف نعرض، لإلجابة على التساؤالت السابقة
  وذلك على النحو التايل:إجراءات اإلثبات ، مث القيود الواردة على سلطة احملكم يف هذا الشأن ، 

  سلطات احملكمني يف اختاذ إجراءات اإلثبات . املطلب األول:
  القيود الواردة على سلطة احملكم يف اختاذ إجراءات اإلثبات. املطلب الثاين:

  املطلب األول
  سلطات احملكمني يف اختاذ إجراءات اإلثبات

املطلوبة قانو يف الدليل حمل اإلثبات، أو تقديره ال يقتصر دور احملكم على مراقبة توافر الشروط  
لألدلة اليت تطرح عليه، ولكنه ميلك كذلك اختاذ ما يراه مناسبا من إجراءات اإلثبات. فللمحكم سلطة 
اختاذ إجراء من تلك اإلجراءات، أو رفضه، أو العدول عنه ، إضافة إىل سلطته يف تقدير أدلة اإلثبات 

  املختلفة.
  الفرع األول

  سلطة هيئة التحكيم يف اختاذ أي إجراء من إجراءات اإلثبات
ا شأن قضاء الدولة يف ممارستها هلذه السلطة، فقد تتخذ إجراءات اإلثبات   هيئة التحكيم شأ

جرائها سواء كان ذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من اخلصوم. ويرجع  بناء على حكم يصدر 
هذا األمر يتطلب منه أن فإن ما يصدر حكما يف النزاع املعروض أمامه السبب يف ذلك أن احملكم عند

حلكم الذي يهدف للوصول حلل هذه املنازعة، حيث أن الوصول للحكم  قد يكون عقيدته ويقتنع 
اختاذ إجراء من إجراءات اإلثبات. ومثال ذلك حالة تبني هيئة التحكيم أن املستندات اليت قدمها  يتطلب

ا أن تتخذ ما تراه مناسبا من إجراءات اإلثبات للفصل يف  اخلصوم غري كافية ، فلها من أجل تكوين عقيد
  .)1(وص قانونية خاصةخصومة التحكيم، وذلك مع مراعاة ما اتفق عليه األطراف أو ما وردت بشأنه نص

لنسبة هليئة التحكيم وذلك حبسب ما يرتاءى   ختاذ إجراء من إجراءات اإلثبات جوازي  واألمر 
ا واحلكم فيها، فيكون هلا أال جتيب  هلا من ظروف الدعوى. فإذا كانت األدلة املقدمة كافية لتكوين عقيد

قفها، وذلك ألن هليئة التحكيم سلطة تقديرية يف اخلصوم إىل طلبهم وال حيق للخصوم أن يعيبوا عليها مو 

                                           
اجلمـال وعكاشـة عبـدالعال، التحكـيم يف العالقـات اخلاصـة الدوليـة  ، د.مصـطفى 288د.عاشور مربوك، التحكـيم، ص) 1(

  .690والداخلية ، اجلزء األول ، ص
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، ومن مث جيب على هيئة التحكيم أن تبني يف حكمها األسباب )1(إجابة طلب اخلصوم أو عدم إجابته
  اليت اعتمدت عليها يف عدم إجابتها للطلب.

ليست والثابت أن هليئة التحكيم السلطة يف اختاذ إجراء من إجراءات اإلثبات ولكن هذه السلطة  
مطلقة وإمنا مقيدة بقيود بعضها مستمد من طبيعة األشياء، والبعض يفرضه املشرع والبعض اآلخر يفرضه 
ا  مدى مالئمة هذا اإلجراء للنزاع. فالقيد املستمد من طبيعة األشياء يقتضي أن تكون الواقعة املراد اثبا

شرع وذلك حرصا على سري عمل التحكيم حمددة وممكنة احلصول ومتنازعا فيها. أما القيد الذي يفرضه امل
ا متعلقة  لنظام العام فيتمثل يف النص صراحة على أن تكون الوقائع املراد اثبا وحتقيقا ملصلحة عليا تتعلق 

أما مالئمة اإلجراء لطبيعة النزاع فيتم بناءه  لدعوى ومنتجة فيها وجائزا قبوهلا وغري خمالفة للنظام العام.
جلوهر  االحتفاظعي، ويف ضوء املسائل اليت يثريها النزاع فتتمكن من املوائمة بني على تقدير موضو 

تعين عدالة اإلجراء  القضائي وبني اختيار القواعد املالئمة لطبيعة النزاع، وتضع يف االعتبار أن العدالة ال
 املرافعةيل املثال قد تكون ذاته ولكنها تعين ايضا مالءمة اإلجراء للنزاع املطروح يف كافة جوانبه، فعلى سب

الشفوية أمرا الزما يف نزاع وقد يكتفي بتقدمي املستندات يف نزاع آخر دون احلاجة إلجراء مرافعة أو مساع 
  .)2(شهود

  الفرع الثاين
  سلطة هيئة التحكيم يف العدول عما أمرت به من إجراءات اإلثبات

اإلثبات ولكن بشرط أن تبني أسباب  متلك حمكمة املوضوع العدول عما أمرت به من إجراءات 
خذ بنتيجة اإلجراء بشرط أن تبني األسباب يف احلكم .  العدول يف احملضر، وميكن هلا أيضا أن ال 
والسبب يف ذلك أنه ال يوجد أبغض على نفس القاضي واحملكم من محله على تنفيذ إجراء مل يعد له 

على تنفيذ إجراء اتضح للمحكمة أنه غري منتج  ضرورة، فمن العبث وتضييع الوقت واجلهد اإلصرار
ن" .)3(ومفيد للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات اإلثبات بشرط أن  وقد قضي تطبيقا لذلك 

                                           
ن1( "األحكـام بنـدب اخلـرباء  ) وتطبيقا هلذه القاعدة وفيما خيص إعماهلا أمام القضاء فقد قضت احملكمـة االحتاديـة العليـا 

م ليست من األحكام القطعية الفاصلة يف مج لة موضوع النزاع أو جزء منه، وإمنا هـي مـن قبيـل األحكـام أو رفض ند
ا العدول عنها أو عدم إعماهلا أو االلتفات عنها إذا  الصادرة قبل الفصل يف املوضوع اليت جيوز للمحكمة اليت أصدر

األحكـام املدنيـة  استبان هلا من عدم املقتضى أو عدم القانونية مىت مل تتضمن قضـاءا قطعيـا" احملكمـة االحتاديـة العليـا،
  .189،ص1، رقم اجلزء19، مكتب فين1997 -3-9ريخ اجللسة  قضائية، 17،لسنة  365الطعن رقم والتجارية،

  .5658-مرجع سابق،ص د.علي أبو عطية هيكل،) 2(
  .82مرجع سابق،ص واإلجباري، االختياريالتحكيم  ) د.أمحد أبو الوفا،3(
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خذ بنتيجة اإلجراء بشرط أن تبني أسباب ذلك  حملضر و جيوز أال  حكمها "  يفتبني أسباب العدول 
 يفخالفًا ملا أوجبته  - كتفاء ببيان أسباب العدول مبحضر اجللسة يدل على أن املشرع إمنا قصد من اإل 

احلكم إىل مراعاة جانب التيسري مما مؤداه أن  يفحالة عدم األخذ بنتيجة اإلجراء من تبيان أسباب ذلك 
سباب احلكم يكون أكثر حتقيقاً ملراد املشرع"    . )1(إبداء سبب العدول عن اإلجراء 

وقياسا على ما سبق ميلك احملكم العدول عن إجراء اإلثبات الذي سبق له األمر به إذا وجد ما  
تتضمنه أوراق الدعوى وظروفها كافية لتكوين عقيدته. ومن األمثلة على ذلك أن يعدل احملكم عن تنفيذ 

ستجواب أحد أطراف خصومة التحكيم استنادا إىل ما قرره يف الدعوى حيث مل يع د هناك جدوى قرار 
  إلزام أحد األطراف بتقدمي ورقة حتت يده . مسألة من إجراء االستجواب، أو عدوله عن 

ن  مـــن قـــانون  54,5"مـــؤدى نـــص املـــادتني  وتطبيقـــا لـــذلك فقـــد قضـــت احملكمـــة االحتاديـــة العليـــا 
اخلصوم طريق من طرق حتقيق الدعوى شرع الستجالء بعض عناصر ووقائع املنازعـة  استجواباإلثبات أن 

املــرددة يف اخلصــومة توصــال إىل معرفــة وجــه احلــق فيهــا، ولــيس وســيلة للتحقــق مــن صــحة االدعــاء حبصــول 
التصــرف، وهــو ال حيــوز قــوة األمــر املقضــي طاملــا خلــت أســبابه مــن حســم مســألة متنــازع عليهــا بــني اخلصــوم 

ومـــن مث جيـــوز للمحكمـــة أن تعـــدل عنـــه إذا مـــا وجـــدت يف أوراق  االســـتجوابلبنـــاء علـــى حكـــم  وصـــدر
ا للفصـــل يف موضـــوع النـــزاع، خـــذ بنتيجـــة اإلجـــراء بعـــد  الـــدعوى مـــا يكفـــي لتكـــوين عقيـــد كمـــا هلـــا أال 

ن)2(تنفيذه"  اءاتإجـر " حملكمة املوضوع أن تعدل عما أمرت بـه مـن  . كما قضت حمكمة النقض املصرية 
ـــا أصـــبحت غـــري منتجـــة ، بعـــد أن وجـــدت فيمـــا  اإلثبـــات علـــى أن تبـــني أســـباب هـــذا العـــدول مـــىت رأت أ

ــذا اإلجــراء مــا يكفــى لتكــوين عقــديتها  يفســتجد ا ن مــن العبــث و االــدعوى بعــد صــدور احلكــم  عتبــاراً 
حمكمة املوضوع ، إال  تضح أنه غري جمد و هو ما تستقل بهاضياع اجلهد والوقت اإلصرار على تنفيذ إجراء 

متلك العدول عنه دون ذكر أسباب  فهيختاذ اإلجراءات من نفسها أمرت  اليت هيأنه إذا كانت احملكمة 
حق  أيهذه احلالة  يفأن ميس العدول  -و على ما جرى به قضاء هذه احملكمة  -العدول ، إذ ال يتصور 

  .)3(تربير له " أيللخصوم مما ال يلزم ذكر 

                                           
  .1979-4-7بتاريخ   48صفحة رقم   30مكتب فىن  45لسنة  762الطعن رقم   حمكمة النقض املصرية، )1(
  .5/82005/جلسة  مدين جزئي، قضائية، 26لسنة  793) احملكمة االحتادية العليا ،الطعن رقم 2(
ويف  .1978-12-6بتـــاريخ  1850صـــفحة رقـــم   29مكتـــب فـــىن   45لســـنة  144الطعـــن رقـــم حمكمــة الـــنقض املصـــرية: )3(

نــه" مــىت كــان احلكــم الســابق  قــد رأى تقــدير األجــرة علــى  -ذات الــدعوى  يف -نفــس املعــىن فقــد قضــت ذات احملكمــة 
و قضــى بنــدب خبــري لبحــث  1958% حــىت آخــر يونيــه ســنة 15خمفضــاً بنســبة  1952أكتــوبر ســنة  يفأســاس أجــرة املثــل 

لعــدول  1958ذلــك ، مث رأى احلكــم املطعــون فيــه أن أجــرة شــهر يونيــه ســنة  بتــة و واضــحة مــن أوراق الــدعوى فقضــى 
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هيئة التحكيم عن إجراء اإلثبات الذي أمرت به قد يكون صراحة أو ضمنيا ، كأن تذكر وعدول  
ا ، مع مالحظة أن عدم  ا وجدت يف أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيد ت احلكم أ اهليئة يف مدو

ت احلكم عن أسباب العدول ال يعيب احلكم   .)1(اإلفصاح صراحة عن ذلك يف حمضر اجللسة أو يف مدو
مقيدا. فيكون مقيدا من  )2(وقد يكون عدول هيئة التحكيم عن إجراء اإلثبات الذي أمرت به 

ختاذ إجراء اإلثبات متضمنا قضاء قطعيا يف مسألة تتعلق جبواز اإلثبات أو  ن يكون األمر  حية أوىل 
إلحالة إىل الت حقيق يف أمر جواز عدمه ، فمثال: إذا فصلت هيئة التحكيم يف حكمها الذي أمرت فيه 

ا ال متلك العدول عن هذا احلكم ألنه يتضمن قضاء قطعيا جبواز  ملعاينة فإ إثبات موضوع التحقيق 
نه قاصر على ما سبق وأمرت به هيئة التحكيم من  حية أخرى  ذا الطريق. والعدول مقيد من  اإلثبات 

  .)3(إجراءات ، فال يتعداها 
  الفرع الثالث

  التحكيم يف رفض اختاذ إجراء من إجراءات اإلثباتسلطة هيئة 
ميلك احملكم سلطة تقدير مدى احلاجة إىل اختاذ إجراء من إجراءات اإلثبات أو عدم احلاجة إىل  

له اختاذه، فاحملكم يستطيع أن يرفض اختاذ إجراء اإلثبات الذي يطلبه أطراف خصومة التحكيم إذا تبني 
  . )4(دف منه فقط جمرد اإلطالة يف اإلجراءات حىت انقضاء ميعاد التحكيمعدم أمهية هذا اإلجراء وأن اهل

، بسماع مجيع الشهود املطلوبني  -على غرار احملكمة يف القضاء العادي– تحكيمفال تلتزم هيئة ال 
م إىل إثبات وقائع غري منتجة يف الدعوى. دف شهاد  ويظل من حقها رفض مساع الشهود الذين 

ون حقهم هذا حبرص شديد حىت ال يتعرض حكم التحكيم للطعن عليه إلخالله حبق وميارس احملكم
إذا رفضت هيئة التحكيم ندب خبري حيث وجدت يف وقائع الدعوى واألوراق  ذلك،أمثلة الدفاع. ومن 

                                                                                         = 
حلق املخول للمحكمة مبقتضى املادة  مرافعات ، و من  165عما حكم به ندب خبري لبيان أجرة املثل ، و ذلك  عمالً 

 يفخصـوص بيـان أجـرة املثـل غـري قـائم ، و ال يكـون احلكـم املطعـون فيـه قـد فصـل  يفمث فقد أضحى قضاء احلكم السابق 
صــفحة رقــم   22مكتــب فــىن   36لســنة  454فيــه. الطعــن رقــم املقضــي الشــيءنــزاع علــى خــالف حكــم آخــر حــائز لقــوة 

  . 1971-6-10بتاريخ  743
  .61،ص مرجع سابقد.علي أبو عطية هيكل، ) 1(
ب أو ) 2( ــا وإذا كــان قضــاء الدولــة ميلــك العــدول عــن إجــراءات اإلثبــات ،أو عــدم األخــذ بنتيجــة اإلجــراء ، فمــن  ىل إجاز

ملرونة والسهولة واليسر ، د.عاشور مربوك    .291، ص مرجع سابقلقضاء التحكيم الذي ميتاز 
  .61-62د.علي أبو عطية هيكل، مرجع سابق ،ص) 3(
  .252واإلجباري،ص االختياريالتحكيم  د.أمحد أبو الوفا،) 4(
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ا دون الرجوع إىل اخلربة أو قدرت هيئة التحكيم أن اخلربة غري  واملستندات عناصر تكفي لتكوين عقيد
لشهود مىت رأت من ظروف الدعوى منتج ة يف الدعوى، أو عدم إجابتها لطلب اإلحالة إىل التحقيق 

ا نه")1(واألدلة اليت إستندت إليها كافية لتكوين عقيد وإن كان حمكمة  . وتطبيقا لذلك فقد قضي 
جابة اخلصوم إىل ما يطلبونه من إحالة الدعوى إىل التحقيق ، إلث بات ما جيوز إثباته املوضوع غري ملزمة 

ا ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبني  حكمها ما يسوغ رفضه . و إذ يبني  يفبشهادة الشهود ، إال أ
رفض طلب الطاعنني إحالة الدعوى إىل التحقيق. إلثبات صورية عقد  يفمن احلكم املطعون فيه أنه إستند 

و  -الطاعنني  -املطعون عليهم إىل قوله " أن املستأنفني  قيالبيع الصادر إىل املطعون عليه اخلامس من 
قد قرروا أمام حمكمة أول درجة أنه ليس لديهم شهود على الصورية ، فال يكون هناك جدوى من إحالة 

"  االستئناف يفالدعوى إىل التحقيق ، ألن قوهلم هذا تطمئن إليه احملكمة ، دون قوهلم اجلديد الذى أبدوه 
لرفض طلب اإلحالة إىل التحقيق، ألن قول الطاعنني أمام  ذى قرره احلكم ال يصلح سنداو كان هذا ال

حمكمة أول درجة بعدم وجود شهود لديهم على الصورية ، ال ينفى توصيلهم بعد ذلك إىل هؤالء الشهود 
لقصور، مبا يوجب نقضه"  ً    .)2(و من مث فإن احلكم املطعون فيه يكون مشو

إذا ما حظر األطراف على هيئة التحكيم اللجوء إىل وسيلة اخلربة ما ؤل حول تساالولكن يثور 
بصفة مطلقة، بينما أصبحت من حيث الواقع هي السبيل الوحيد لتمكني اهليئة من التصدي للنزاع 

يف هذه احلالة حتاول هيئة التحكيم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد األطراف و  والفصل فيه ؟
ا ألهل اخلربة ، أما يف حال فشلها يف تلك احملاولة فيتعني  احلصول على موافقة من األطراف على إنتدا

اء اإلجراءات لعدم جدوى  إجراءات التحكيم. أما إذا استمر احلال كما هو  استمرارعليها إصدار قرار 
  .)3(املدة  النقضاءعليه حىت انقضى األجل احملدد للتحكيم فإن اخلصومة تنقضي وذلك 

  
  

                                           
  .59مرجع سابق،ص ) د.علي أبو عطية هيكل،1(
. ويف نفس 5/131976/،بتاريخ 1108، صفحة رقم27، مكتب فين 41،لسنة 609الطعن رقم  حمكمة النقض املصرية، )2(

قضاء هـذه احملكمـة أن إحالـة الـدعوى إىل التحقيـق لـيس حقـاً للخصـوم  يفمن املقرر  احلكم فقد قضت ذات احملكمة أن"
أوراق الــدعوى مــا يكفــى  يفشــأنه إذا وجــدت  يفكــل حــال ، و إمنــا هــو حــق للمحكمــة و هلــا رفــض مــا يطلبــه اخلصــوم   يف

ا مبا يغىن عن إجـراء التحقيـق" . الطعـن رقـم   بتـاريخ ، 599صـفحة رقـم  ،24مكتـب فـىن  ، 38،لسـنة  93لتكوين عقيد
/4/31973.  

  .290مرجع سابق،ص د.عاشور مربوك،) 3(
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  الفرع الرابع
  سلطة هيئة التحكيم يف تقديرها ألدلة اإلثبات

قتناع احملكم أو عدم اقتناعه بوجود الوقائع  يقصد بتقدير أدلة اإلثبات العملية الذهنية اليت تنتهي 
ا  ا اخلصوم. وسلطة احملكم يف تقدير أدلة اإلثبات هي نفسها السلطة اليت يتمتع  اليت يدعيها أو حيتج 
القاضي، فقد يكون له دور رقايب أو دور تقديري. فدور احملكم يف أدلة اإلثبات القانوين ختتلف عن دوره 

  يف أدلة اإلثبات األخرى.
اإلقرار يكون دور احملكم فيها دورا رقابيا ،  اليمني احلامسة أو فأدلة اإلثبات القانوين كالكتابة أو 

اإلجراء أو الدليل ايل استند إليه اخلصم إلثبات ادعاءه دون  حبيث يراقب مدى توافر الشروط املطلوبة يف
أن ميارس احملكم دورا تقدير إزاءه أو أن يقضي وفق ما يقتنع به. على أن تقدير احملكم لتوافر الدليل 
القانوين ال يعين التعسف وإمنا يعين استعمال املنطق واإلحساس وخربة احلياة من أجل تقدير توافر الدليل 

تقدير قيمته وفاعليته يف اإلقناع. فعلى سبيل املثال: اليمني احلامسة يقتصر فيها دور احملكم على مراقبة أو 
هلذا احلق، وعدم التعسف يف استعماله دون تقدير ،فاحملكم ال يستطيع أن يرفض  ماخلصوم يف استعماهل

الة رفض الطلب فيجب على احملكم توجيهها مىت كانت اليمني مستوفية للشروط املطلوبة قانو ، أما يف ح
أن يبني أسباب الرفض. أما الدليل الكتايب أو احملررات العرفية إذا كانت مستوفية للشروط املطلوب توافرها 
قانو ،تكون هلا حجية ملزمة للمحكم كدليل للواقعة املتنازع عليها، فيقتصر فيها دور احملكم على مراقبه 

  ث صحتها.ياحملررات من ح
ا على مراقبة الدليل وإمنا ميارس سلطة تقديرية  أما  أدلة اإلثبات األخرى فال يقف دور احملكم بشأ

على دليل اإلثبات، أي يكون للمحكم السلطة املطلقة يف تقدير الدليل الذي يقدم له لكي ال يبين حكمه 
لتايل يوازن بني تلك األد لة مراعيا عدم اإلخالل بدفاع إال على الدليل الذي يطمئن إليه وجدانه وشعوره و

جوهري من شأنه لو صح لتغري الرأي يف الدعوى. فمثال ميلك احملكم احلرية يف استنباط القرائن اليت يقتنع 
حكمه عليها طاملا أن احملكم اعترب القرينة دليال تؤدي عقال ومنطقا إىل ثبوت  بينا وتؤثر على وجدانه وي

وكذلك سلطته يف  ، وسلطة احملكم يف إلزام اخلصم بتقدمي مستند حتت يده ،الواقعة املرتبة لألثر القانوين
  .)1(األخذ بتقرير اخلبري لألسباب الواردة مىت اطمأن إليه

ن  حتصيل فهم الواقع يف الدعوى وتقدير األدلة  " وتطبيقا لذلك قضت احملكمة االحتادية العليا 
من سلطة حمكمة املوضوع دون معقب مىت أقامت قضاءها على –املقدمة فيها ومنها تقارير املعاينة واخلربة 

                                           
  .6467-املرجع السابق،ص أبو عطية هيكل، د.علي) 1(
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مثال: بشأن انتهاك احلكم سائغا إىل إمكان رفع  أسباب سائغة لعا معينها يف األوراق وتكفي حلمله.
، الضرر الالحق ببناية الطاعن الناجم عن إقامة اجلدار داخل األرض املؤجرة للطاعن من البلدية دون إزالته"

املقدمة فيها ومنها  األدلة املقرر أن حملكمة املوضوع سلطة فهم وحتصيل الواقع يف الدعوى وتقديرمن وأن 
ا تقضى يف طلبات اخلصوم حسبما يرتاءى هلا وجه احلق فيها وال معقب عليها يف  تقارير املعاينة واخلربة وأ

  .)1( "حلكمهذلك مىت أقامت قضاءها على أسباب سائغة هلا معينها يف األوراق وتكفى 
  املطلب الثاين
  إجراءات اإلثبات اختاذالقيود الواردة على سلطة احملكم يف 

انتهينا إىل أن احملكم ميلك اختاذ ما يراه مناسبا من إجراءات اإلثبات، فله سلطة اختاذ إجراء من  
إال أن هذه السلطة  أو العدول عنه ،إضافة إىل سلطته يف تقدير أدلة اإلثبات، تلك اإلجراءات، أو رفضه،

 اشرتاكيرد عليها عدة قيود، تتمثل يف ضرورة احرتام املبادئ األساسية للتقاضي يف جمال اإلثبات ،وضرورة 
للقضاء عند احلاجة إللزام اخلصوم،  مجيع إجراءات اإلثبات، وكذلك ضرورة اللجوء اختاذمجيع احملكمني يف 

  وذلك على التفصيل التايل:
   . ة احرتام املبادئ األساسية للتقاضي يف جمال اإلثباتضرور :  الفرع األول

ــدف املبــادئ األساســية للتقاضــي الــيت يتبناهــا التشــريع اإلمــارايت إىل حســن ســري القضــاء وســالمة  
أداء الوظيفــة القضــائية، وكــذلك حصــول األفــراد علــى حقــوقهم يف ظــل قضــاء يتميــز ببســاطة إجراءاتــه وقلــه 

ــا لوســـائل  . وهيئــة التحكـــيم)2(نفقاتــه ـــا حمــاكم الدولــة وذلـــك خــالل إدار تلتــزم بــنفس املبـــادئ الــيت تلتــزم 
ـا دون حاجـة إىل  وااللتـزام. حيث أنه من الواجـب مراعـاة هـذه املبـادئ )3(اإلثبات يف الدعوى التحكيمية

ــا، عفـــاء . وال جيــوز إ)4(فهـــي مفــرتض ضــروري إلقامـــة العدالــة الــنص عليهــا أو اتفــاق األطـــراف علــى مراعا
ت من قبل احملكم ،يكون اإلجراء الذي  ت، فلو مت انتهاك أحد هذه الضما احملكم من مراعاة هذه الضما

طال مما يرتتب عليه بطالن حكم التحكيم إذا كان اإلجراء مؤثر    .)5(يف احلكم امت انتهاك املبدأ بشأنه 

                                           
ــــة-االحتاديـــــة العليـــــا ) احملكمـــــة1( ـــة والتجاريـ ـــة املدنيــ ــــم -احملكمــ ــــة22، مكتـــــب فـــــين404طعـــــن رقـ ـــخ اجللسـ ــ ري ،/4/42000 

  .     2،اجلزء502، صفحة رقم21،قضائية
  .37الوجيز يف القضاء والتقاضي، ص د.مصطفى املتويل قنديل،) 2(
  .297مربوك، مرجع سابق،ص د.عاشور) 3(
  .397مرجع سابق، ص التحكيم يف املنازعات الوطنية والتجارية الدولية، د.فتحي وايل،) 4(
  .397398-املرجع السابق،ص) 5(
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عتبار أن خصومة التحكيم اتفاقية النشأة وهي تتطلب املرونة  والسرعة واملواءمة ، فهيئة  و
جلوهر واملضمون. فقد يتم إعفاء احملكم أو  التحكيم ال تتقيد بتطبيق املبادئ حرفيا وإمنا تكون العربة 

أثناء إجراءات اإلثبات .فعلى سبيل املثال يتم استبعاد بعض املبادئ كمبدأ  االلتزاميتحلل جزئيا من هذا 
انية،عالنية اجللسات واملبادئ اليت ترتب أما املبادئ األخرى فيجب أن  ط بتنظيم مرفق القضاء كمبدأ ا

يلتزم احملكم بتطبيقها خالل إجراءات اإلثبات، كمبدأ املساواة واحلياد وكذلك مبدأ املواجهة واحرتام حقوق 
ت األساسية اليت جيب على احملكم احرتامها. ولو انتهك احملكم ضما)1(الدفاع نة ، حيث تعترب من الضما

طال ويؤدي إىل  ت أثناء مباشرته إلجراء من إجراءات اخلصومة فيعترب هذا اإلجراء  من هذه الضما
جياز فيما يلي هلذه  بطالن حكم التحكيم ،خاصة إذا كان اإلجراء يؤثر على احلكم التحكيم. ونعرض 

  املبادئ:
  مبدأ املساواة بني اخلصوم: أوال:

اخلصوم كفالة حق التقاضي للجميع دون متييز بني املتقاضيني ،وأن يكون يقصد مببدأ املساواة بني  
ويعترب مبدأ املساواة من املبادئ األساسية اليت يقوم عليها  .)2(لجوء إىل قاضيه الطبيعيللكل شخص حق ا
لقضاء ويصبح موضع طمأنينة هلم. وحىت تتحقق حيث  النظام القضائي ، يؤدي إىل حتقق ثقة الناس 

واة بني اخلصوم البد من أن يكون لكل مواطن احلق يف اللجوء للقضاء ، واحرتام حقه يف اللجوء إىل املسا
حيث جاء قوله تعاىل  وهذا ما تبنته الشريعة اإلسالمية الغراء، قاضيه الطبيعي وعدم التمييز بني املتقاضيني.

–، ويقول الرسول )3(حلق لتحكم بني الناس مبا أراك هللا)(إ أنزلنا إليك الكتاب  - ملسو هيلع هللا ىلص–خماطبا نبيه دمحما 
لتقوى )، وأن أسامة بن زيد عندما جاء للرسول  - ملسو هيلع هللا ىلص يشفع يف -ملسو هيلع هللا ىلص–(ال فضل لعريب على أعجمي إىل 

حدود هللا  من بين خمزوم مراعاة حلسبها ونسبها ،أتشفع يف حد من  امرأةعدم تطبيق حد السرقة على 
وهللا  الضعيف أقاموا عليه احلد، كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق إمنا هلك من قبلكم، أسامة؟

. وذلك يعين عدم التفرقة بني الناس ألصل أو حسب أو )4(لو أن فاطمة بنت دمحم سرقت لقطع دمحم يدها
  .)5(عقيدة عند احلكم بينهم

                                           
  .70مرجع سابق، ص د.علي أبو عطية هيكل،) 1(
  .18ص قواعد اإلجراءات املدنية والتنظيم القضائي يف سلطنة عمان، ) د.أسامة الرويب،2(
  . 105 اآلية ) سورة النساء،3(
. صـحيح البخـاري لإلمـام أيب  896،ص ) صحيح مسلم لإلمام أيب احلسن مسلم بن احلجاج بن مسلم ،دار ابن رجب 4(

  وما يليها. 72، ص12عبدهللا دمحم بن إمساعيل البخاري بشرح فتح الباري لإلمام احلافظ ابن حجر العسقالين ،ج
  .5152-،صسيط يف شرح قانون املرافعات املدنية والتجاريةالو  ) د.أمحد السيد صاوي،5(
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أمام هيئة التحكيم ،فيتعني على اهليئة أن متنح فرص متساوية للخصوم وفيما يتعلق بتطبيق املبدأ  
يأ لكل منهم م و فرصة متكافئة كاملة لعرض دعواه. فعلى سبيل املثال :ال ميكن  إلبداء دفاعهم وطلبا

هليئة التحكيم أن متنح أحد األطراف ميعادا لتقدمي مذكرة دفاعه وتعطي الطرف اآلخر ميعادا أقصر أو 
ملرافعة الشفوية أمامها ومتنع الطرف اآلخر من ذلك وتكتفي أطول ، أو أن تسمح ألحد األطراف 

على تقرير اخلبري أو على املستندات  االطالعأو أن تعطي أحدهم احلق يف  ملذكرات املكتوبة اليت يقدمها،
حد الطرفني أو تقابله يف غيبة الطرف اآلخ . ومن اجلدير )1(رومتنع اآلخر من ذلك ، وال أن تتصل 

ا  التزامملالحظة أن  ملسائل اإلجرائية للخصوم أثناء إدار هيئة التحكيم بتحقيق املساواة هو أمر يتعلق 
لوسائل اإلثبات حبيث ال تفضل خصم على آخر أو أن تراعي مصاحل أحد األطراف على حساب الطرف 

  .)2(اآلخر
انية : نيا:   مبدأ ا

انية   ت يعد مبدأ ا نتيجة مباشرة ملبدأ املساواة، على اعتبار أن مبدأ املساواة من الضما
األساسية اليت يقوم عليها النظام القضائي، وذلك ألن القضاء حق مكفول للناس كافة دون متييز بينهم 

م  وفقا ملكانتهم االجتماعية   .)3(يستوجب توفري هذا احلق للجميع دون تفرقةمبا أو إمكانيا
بدأ جمانية القضاء أن مرتبات القضاة ال يدفعها اخلصوم وإمنا ميزانية الدولة هي اليت ويقصد مب 
.ولكن ذلك ال يعين إعفاء اخلصوم من دفع رسوم مقابل اللجوء للقضاء، حيث يدفعها املدعي )4(تتحملها

السبب يف ويتحملها اخلصم احملكوم عليه سواء كان املدعي أو املدعي عليه، ويرجع  عند رفع الدعوى،
ذلك للتقليل من النزاعات والدعاوى الكيدية اليت قد ترفع من اخلصوم ،كما أن هذه الرسوم تنفق لتحسني 

. وحرصا من املشرع على عدم منع األشخاص غري القادرين ماليا من اللجوء إىل )5(أداء مرفق القضاء
ملطالبة حب قوقهم أمام القضاء عن طريق اإلعفاء القضاء والدفاع عن حقوقهم فقد كفل هلم القانون احلق 

  من الرسوم القضائية.

                                           
مبـدأ املسـاواة  ، سيد أمحد حممود،400التحكيم يف املنازعات الوطنية والتجارية الدولية، مرجع سابق،ص ) د.فتحي وايل،1(

  .633جملة العلوم القانونية واالقتصادية، ص ،االجتماعيةأمام هيئة التحكيم وأثره على العدالة 
  .298) د.عاشور مربوك ،مرجع سابق،ص2(
  .45مرجع سابق،ص ) د.مصطفى املتويل قنديل،3(
  .23مرجع سابق،ص قواعد اإلجراءات املدنية والتنظيم القضائي يف سلطنة عمان، ) د.أسامة الرويب،4(
  .65املرافعات املدنية والتجارية ،ص ) د.أمحد أبو الوفا،5(
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انية الذي يرتبط بتنظيم مرفق القضاء   وفيما يتعلق بتطبيق املبدأ أمام هيئة التحكيم ، فإن مبدأ ا
جراءات اإلثبات حيث أن ،  )1(هو من املبادئ اليت يعفى منها احملكم أو يتحلل جزئيا منها أثناء القيام 

كم الذي امت عملية التحكيم أن يطالب مبصاريفه وأتعابه ،إال إذا قبل هذا العمل من غري من حق احمل
وتشمل املصاريف نفقات السفر إذا تطلب النزاع ذلك ونفقات اإلقامة ونفقات كاتب حماضر  مقابل.

ما  . أما األتعاب فهي تعويض مقابلمبكتب إدارة الدعوىاجللسات ونفقات االنتقال إليداع األحكام 
ت عند نظر النزاع وقيمة الدعوى ومركزه االجتماعي واملايل. وحيق للمحكم  يبذله احملكم من عناء وصعو
احلصول على األتعاب حىت لو مت التحكيم يف مادة ال يصح فيها التحكيم نتيجة اجلهد والوقت الذي بذله 

يبطل حكم التحكيم إلمهاله أو  . وتوجد حاالت ال حيق له فيها أن يطلب أتعابه كأن)2(يف هذه املهمة
وعلى العكس فإنه . ألنه يكون بذلك قد تسبب يف ضياع وقت وجهد اخلصوم دون جدوى خطئه،

يستحق أتعا إذا أبطل احلكم لسبب خيرج عن إرادته أو ال يعلمه وليس من واجبه أن يتحقق من توافره. 
حكم التحكيم لصدوره على قاصر مىت كانت  فعلى سبيل املثال ال يستحق احملكم أتعا إذا حكم ببطالن
نه ال جياوز سن الرشد،   خاصة إذا مل يتطلب منه تقدمي شهادة ميالده. ظروف احلال ومظهر اخلصم تقطع 

وجيوز للخصوم تفويض احملكم يف تقدير أتعابه ،حيث يتم حتديد األتعاب بعد احلكم يف املوضوع  
ا. وعند تقدير مصاريف الدعوى وحتديد اخلصم وميكن للخصوم منح احملكم سلطة تعيني  الذي يكلف 

النصيب الذي يتحمله كل خصم من اخلصوم ، أو اخلصم الذي يتحملها وحده. وخيضع تقدير احملكم 
ألتعابه إىل رقابة احملكمة اليت متلك تعديله، ويتم حتديد احملكمة اليت تنظر اخلصومة يف طلب التعديل وفقا 

الختصاص احمللي والنوعي. وقد يتم االتفاق على حتديد األتعاب مقدما وقبل النزاع ، للقواعد العامة يف ا
ا كل منه وال ميلكون تعديله إال ألسباب واقعية جديدة، كأن  موالنصيب الذي يدفعه كل خصم، فيلتزم 

قعا وقت أو بذل جهد يف احلكم مل يكن متو ، يطلب من احملكم الفصل يف نزاع آخر مل يتم االتفاق عليه 
قي النزاع ، أو تنحى احملكم عن الفصل يف شق من النزاع ، حتديد األتعاب  أو إذا كان قد مت حسم 

فال يستحق احملكم  بصلح مباشر بني اخلصوم. أما يف احلالة اليت ينقضي فيها التحكيم قبل نظر اخلصومة ،
  . )3(فيه جهد ووقتال إذا طرح ملف الدعوى مقدما لدراسته وبذل احملكم  أية أتعاب ،إ

  

                                           
  .297مرجع سابق،ص ) د.عاشور مربوك،1(
  .217مرجع سابق،ص التحكيم االختياري واالجباري، ) د.أمحد أبو الوفا،2(
  .217219-مرجع سابق،ص التحكيم االختياري واالجباري، ) د.أمحد أبو الوفا،3(
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   مبدأ املواجهة واحرتام حقوق الدفاع: لثا:
ا احملكم يف جمال اإلثبات هو مبدأ املواجهة  . ويتحقق واحرتام حقوق الدفاع من املبادئ اليت يلتزم 

لعلم مبا يقدمه اخلصم اآلخر من وسائل دفاع وحجج ، ويكون هذا امل بدأ بتمكني كل خصم من اخلصوم 
. ومن األمور األساسية أيضا يف )1(كايف لتمكني اخلصم من الرد على ما قدمه اخلصم اآلخريف وقت  

إجراءات التحكيم احرتام وضمان حق الدفاع لكل طرف من أطراف النزاع، وأن تتم معاملتهم معاملة 
  . )2(متساوية دون تفريق بينهم

احملكم يف النزاع إال يف   ينظروجيب أن يراعى مبدأ املواجهة أثناء إجراءات التحكيم حبيث ال 
واحرتام مبدأ املواجهة ال يقتصر على جلسات  متاما كما حيدث أمام قضاء الدولة. مواجهة بني الطرفني،

إجراءات اإلثبات اليت تتم أمام هيئة التحكيم أو أمام أحد  اختاذاملرافعة بل أيضا جلسات التحقيق وعند 
حبيث ال ميكن للخصم أن يقدم طلبات  لطلبات املوجهة إليه، ،وعلى اخلصم أن يعلن خصمه)3(أعضائها

، فيجب على كل )4(جديدة أو أن ينقص يف الطلبات األوىل يف اجللسة اليت يتخلف فيها اخلصم اآلخر
حة الفرصة هلم ملناقشتها والرد عليها  االطالعخصم  على األدلة واملستندات املقدمة من كل خصم وإ

رف يف اخلصومة. أما ما يتعلق بوسائل الدفاع واملستندات اليت قدمت دون أن وذلك حسب ظروف كل ط
خذها هيئة التحكيم يف حكمها. تبليغيتم  ويعترب مبدأ املواجهة صورة من صور احلق  الطرف اآلخر فال 

  .)5(يف الدفاع ، وهو شرط ملمارسته وبغري هذا احلق ال تتوافر لألطراف خصومة عادلة
بدأ املواجهة واحرتام حقوق الدفاع قائما طوال فرتة اإلثبات قبل مجيع األطراف حىت ويظل التقيد مب 

خطار اخلصم الغائب بكافة إجراءات اإلثبات حىت  لو كان أحد األطراف غائبا، فتقوم هيئة التحكيم 
ال يتسىن له فرصة التعليق عليها، فلو حكمت هيئة التحكيم بطلبات خصمه دون إخطاره يعد ذلك إخال

  .)6(الدفاع والذي يرتتب عليه بطالن احلكم حرتام حقوق
ن "  جراءات املرافعات  وقد قضي تطبيقا لذلك  احملكم ولئن كان حبسب األصل ال يتقيد 

ب التحكيم وما يتفق عليه  تباع اإلجراءات الواردة يف  املتبعة يف الدعاوى أمام احملاكم إال أنه يلتزم 

                                           
  .303،ص خصومة التحكيم د.علي بركات،) 1(
  .171ص التحكيم التجاري الدويل، ) د.فوزي دمحم سامي،2(
  .401مرجع سابق ،ص املنازعات الوطنية والتجارية الدولية، التحكيم يف ) د.فتحي وايل،3(
  .74مرجع سابق،ص املرافعات املدنية والتجارية، د.أمحد أبو الوفا،) 4(
  .426ص ) د.فتحي وايل ،الوسيط يف قانون القضاء املدين،5(
  .71مرجع سابق،ص د.علي أبو عطية هيكل،) 6(



  دور احملكمــــــــــــني يف اإلثبــــــــــــات ومــــــــــــا يــــــــــــرد عليــــــــــــه مــــــــــــن قيــــــــــــود 
  

  

 

248

حرتاماخلصوم من إجراءات  وذلك بتمكني كل خصم من اإلدالء مبا  الدفاع حقوق معينة كما يلتزم 
يعن له من طلبات ودفاع ومتكينه من إثبات ما يدعيه ونفي ما يثبته خصمه واختاذ اإلجراءات يف 
مواجهة اخلصوم ومنها إخبارهم بتاريخ اجللسة احملددة للمرافعة وإبداء كافة أوجه دفاعهم ودفوعهم 

ا لديهم من مستندات أو الختاذ إجراءات اإلثبات، مبا مؤداه بطالن حكم احملكم بسبب وتقدمي م
خمالفة قواعد املرافعات إذا ما خرج عن القواعد األساسية إلجراءات التقاضي اليت حتقق 

واملساواة بني اخلصوم أو خمالفته اإلجراءات املتفق عليها بينهم يف هذا اخلصوص، فال  املواجهة مبدأ
على األوراق  االطالعز له أن يفصل يف النزاع املطروح عليه إال بعد إخطار اخلصوم ومتكينهم من جيو 

واملستندات اليت يقدمها اخلصم اآلخر ومنح اخلصوم آجاال كافية إلعداد دفاعهم والرد على األقوال 
راء غريه م ن احملكمني وإجراء واملستندات، وكتابة احلكم بعد املداولة اليت تستلزم إحاطة كل حمكم 

ا ومناقشتها، كما أوجبت املادة  من ذات القانون يف التحكيم الذي جيري عن طريق  213احلوار بشأ
احملكمة إيداع احلكم مع أصل وثيقة التحكيم واحملاضر واملستندات قلم كتاب احملكمة املختصة أصال 

  .)1("بنظر الدعوى
ن   وعلي ما جرى به قضاء  -" دعوى بطالن حكم احملكم كما قضت احملكمة االحتادية العليا 

إمنا توجه إىل حكم احملكم بوصفه  -من قانون اإلجراءات املدنية  216هذه احملكمة وما تشري إليه املادة 
عمال قانونيا وتنصب على خطأ يف اإلجراءات دون اخلطأ يف التقدير وأن العيوب اليت جيوز ملدعى البطالن 

ا قد أور  التفاق التمسك  ا املادة املشار إليها على سبيل احلصر حبيث ال يقاس عليها وهى تتعلق إما  د
التفاق على التحكيم أو خبصومة التحكيم ؛  على التحكيم أو خبصومة التحكيم ؛ والعيوب اليت تتعلق 

التفاق على التحكيم وتكون سببا يف بطالن حكم احملكم هي صدور احل كم بغري والعيوب اليت تتعلق 
طلة أو سقطت بتجاوز امليعاد أو إذا خرج احملكم عن حدود الوثيقة أو  وثيقة حتكيم أو بناء على وثيقة 
لنظام العام ، أما تلك اليت تتعلق خبصومة التحكيم وتكون سببا كذلك يف بطالن  خالف قاعدة متعلقة 

ا املادة املشار إليها يف حاالت صدور حكم من حمكمني مل يعينوا طبقا للقانون أو  حكم احملكم فقد حدد
حلكم يف غيبة اآلخرين أو عدم حتقق مبدأ املواجهة يف  صدوره من بعضهم دون أن يكونوا مأذونني 
اخلصومة أو اإلخالل حبق الدفاع أو وقوع بطالن يف احلكم أو بطالن يف اإلجراءات أثر يف احلكم ؛ مما 

لتحكيم طعنا يف احلكم الصادر من احملكم وتكون غري متعلقة مفاده أن كل منازعة يثريها أحد طريف ا

                                           
ــــا،1( ـــــة العليــــ ـــة االحتاديـــ ــــ ـــــام  ) احملكمـ ـــــة،األحكـــ ـــ ـــة والتجاري ــــ ـــم  املدنيـ ــــ ـــــن رقـ ـــــنة 32الطعـــ ـــة  23، لســـ ــــ ــــخ اجللسـ ريــــ ــــائية ، ـــ قضـ

  .1476، رقم الصفحة 3،رقم اجلزء  25،مكتب فين 6/82003/
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حلاالت السابقة أو تكون متعلقة بتقدير احملكم للنزاع أو عدم صحة أو كفاية أسباب حكمه تكون غري 
مقبولة مبعىن أن حمكمة املوضوع عند نظر طلب التصديق على حكم احملكمني فليس هلا أن تعرض له من 

عتبار أن حكم احملكمني بعد استيفائه الشروط السابقة يكون الناحية املوضوعية  ومدى مطابقته للقانون ، 
 .)1(مبثابة حكم حائز لقوة األمر املقضي." 

  مبدأ العالنية: رابعا:
حة الفرصة   تعترب عالنية اجللسات من املبادئ املهمة اليت يقوم عليها التنظيم القضائي ،وذلك إل

نزاهة القضاء يف أدائه لوظيفته ،ولتمكني املتقاضني من مراقبة أعمال احملاكم  ملن يشاء من التحقق من
عماهلم   .)2(ولبث االطمئنان يف نفوسهم، كما حتث القضاة على العناية 

ويقصد مببدأ عالنية احملاكمة أن تتم املرافعة يف الدعوى يف جلسات علنية حبيث يسمح فيها  
حلضور ، كما يسمح بنشر  وإذاعة املناقشات واملرافعات اليت تتم يف الدعوى يف الصحف ووسائل للكافة 

اإلعالم املختلفة. كما جيب على القاضي أن يصدر احلكم يف جلسة علنية ويسمح ألي شخص حىت لو مل 
لدعوى  على األحكام واحلصول على صورة من نسخة احلكم األصلية وفقا ملا  الطالعتكن له صلة 

  .)3(ضوابطيضعه القانون من 
من قانون اإلجراءات املدنية،  76علنية كما بينت ذلك املادة احملاكم لسات جواألصل أن تكون  

اليت تنص على أنه (تكون املرافعة علنية إال إذا رأت احملكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد 
مة األسرة).ولكن يتضح من النص اخلصوم إجراءها سرا حمافظة على النظام العام أو مراعاة لآلداب أو حلر 

أن يتم نظر الدعوى يف جلسات سرية  السابق أن هذا األصل يرد عليه عدة استثناءات، حيث أجاز املشرع
 اآلداب ،أو احملافظة على أسرار ختص األمن القومي للدولة، إذا اقتضى ذلك احملافظة على النظام العام أو

ولكن من اجلدير . احلياء العام، أو على حرمة احلياة اخلاصة لألسرةكاألسرار العسكرية ،أو احملافظة على 

                                           
ــــا،1( ــــة العليـ ــــة االحتاديــ ـــــة، مــــــدنيا ) احملكمـ ــــام املدنيــــــة والتجاري ــــم ألحكـ ــــن رقـ ـــة  22لســــــنة   22الطعــ ــــخ اجللســـ ريــ                  قضـــــائية ، 

األحكـام  احملكمـة االحتاديـة العليـا، ؛وانظـر كـذلك يف ذات املعـىن:539،ص 1،رقم اجلزء24،مكتب فين 2002 3-3-
ـــــة، ـــــة والتجاريــــ ـــم  املدنيـــ ــــ ـــن رقـ ـــ ــــنة165الطعـــ ــــة18لســـــ ريخ اجللســــ ـــــائية، ـــــين ،1996 -11-30قضــــ ــــب فــــ ـــم 17مكتـــــ ــــ ،رقــ

  .974،ص3اجلزء
  .61مرجع سابق،ص ) د.مصطفى املتويل قنديل،2(
  .25مرجع سابق،ص املدنية والتنظيم القضائي يف سلطنة عمان،قواعد اإلجراءات  ) د.أسامة الرويب،3(
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حلكم يف جلسة علنية ، سواء مت نظر الدعوى يف جلسات علنية  ملالحظة أنه جيب دائما أن يتم النطق 
  .)1(أو سرية، ويرجع السبب يف ذلك للحرص على اطالع الرأي العام على احلكم

نه" وتطبيقا لذلك قضت احملكمة اال  من املقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه حتادية العليا 
حلكم الذي يتعني أن يثبت به منطوق احلكم واهليئة اليت نطقت به  احملكمة ـ أن حمضر جلسة النطق 
لقواعد العامة يف إصدار األحكام  هو املرجع األساسي الذي يعتمد عليه يف مراقبة مدى تقيد احلكم 

حلكم وما إذا كانت هي اليت مسعت املرافعة يف  من حيث معرفة اهليئة اليت حضرت جلسة النطق 
اجللسة، وذلك للتحقق  عالنية الدعوى وتداولت فيه ووقعت على مسودته، وكذلك معرفة مدى سرية أو

من حترير هذا احملضر كان احلكم  من مدى صحة احلكم أو بطالنه، حىت إذا ما خلت أوراق الدعوى
 ً لنظام العام"طالً بطال عتباره متعلقاً    .)2(تتصدى له حمكمة الطعن من تلقاء نفسها 

و والسؤال الذي يطرح نفسه اآلن هل اجللسات اليت تتم أمام هيئة التحكيم تكون علنية كما ه 
  أمام القضاء ؟ احلال

ت   لسرية واخلصوصية كون أن املعلومات والبيا لنزاع واحلقيقة أن التحكيم يتميز  املتعلقة 
املعروض أمام هيئة التحكيم ال يطلع عليها أحد وإمنا تكون حصرية بني األطراف مما يضمن هلم مواصلة 

 )3(وذلك على عكس القضاء الذي يطبق فيه مبدأ العالنية عالقتهم الطيبة حىت بعد تسوية النزاعات،
م عن طريق التحكيم. وعلى سبيل املثال:  .فالسرية هي أحد األسباب اليت تدفع األشخاص لفض نزاعا

حيرص التجار على حفظ أسرار التجارة والصناعة وعدم إفشائها ألقصى درجة ممكنة وهذا اهلدف ال 
سرية اجللسات  . فاألصل يف التحكيم)4(يتحقق إال عن طريق التحكيم ، لذلك يفضله التجار على القضاء

فال حيضرها سوى هيئة التحكيم و اخلصوم وممثليهم واألشخاص الذين ترى اهليئة ضرورة حضورهم حلسن 
أما غريهم من األشخاص فال جيوز هلم حضور جلسة التحكيم  سري التحكيم كالشهود أو اخلرباء وغريهم،

يع اخلصوم احلفاظ على سرية النزاع .وكون التحكيم اتفاقي النشأة فيستط)5(إال مبوافقة أطراف التحكيم

                                           
  .100مرجع سابق،ص الوسيط يف شرح قانون املرافعات املدنية والتجارية، ) د.أمحد السيد صاوي،1(
ـــة ) 2( ــــةاحملكمــ ــــة االحتاديـ ـــة والتجاريــ ــــام املدنيــ ـــــا ( األحكـ ـــم العلي ـــة  قضـــــائية، 23، لســـــنة 29)،طعن رقــ ــــخ اجللســـ  /19/6ريـ

  .1469،رقم الصفحة 3،رقم اجلزء24،مكتب فين2002
  .295ص الشرح والتعليق على قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت، ) د.أمري فرج يوسف،3(
  .66ص جدوى اللجوء إىل التحكيم التجاري الدويل، ) د.هشام خالد،4(
  .http://tahkeem.ae/ar/arbitration/why-arbitration،2018/1/22) منشور على املوقع اإللكرتوين5(
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واملسائل اليت تتصل به من خالل منع مجيع األشخاص غري املعنيني من حضور جلسات التحكيم اليت 
  . )1(يعقدها احملكمون

  الفرع الثاين
  مجيع إجراءات اإلثبات اختاذمجيع احملكمني يف  اشرتاكضرورة 

ملرسوم رقم  3/208نصت املادة   لسنة  30من قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت بعد تعديلها 
،على أنه "إذا تعدد احملكمون وجب أن يتولوا جمتمعني إجراءات التحقيق وأن يوقع كل منهم على  2005

احملاضر". ففي حالة تعدد احملكمني فيجب أن يشارك اجلميع يف اختاذ إجراءات اإلثبات ، فال ينفرد 
نه أح قي احملكمني للبحث عن أدلة اإلثبات دون علم اآلخرين. وقد برر الفقه هذه القاعدة  دهم عن 

حول هذه القاعدة ،فاجته الرأي األول إىل وجوب مشاركة مجيع احملكمني يف إجراءات اإلثبات وذلك للنظر 
من القاعدة التصدي للواقع العملي  ، أما الرأي الثاين فقد اجته إىل أن املشرع أراد)2(يف النزاع كهيئة حتكيم

إجراءات اإلثبات هي  اختاذمجيع احملكمني يف  اشرتاكالذي يعترب احملكم كممثل للخصوم وأن ضرورة 
لتايل تعد هذه القاعدة مبثابة  الختاذ النفرادضمانة لعدم التحيز فيما لو قام أحد احملكمني  إجراء ، و

ا ونرى أنه على احرتام حلقوق الدفاع. ا متفقة يف مضمو وتعد يف جمملها  الرغم من تعدد اآلراء إال أ
  . )3(إجراءات اإلثبات اختاذمجيع احملكمني يف  اشرتاكأساسا سليما ملبدأ ضرورة 

مجيع احملكمني يف اختاذ مجيع إجراءات اإلثبات ليس مطلقا وإمنا أجاز  اشرتاكومبدأ ضرورة  
  على التفصيل التايل: وذلك يف عدة حاالت ، عليهالقانون للمحكمني اخلروج 

جراءات  - 1 احلالة األوىل: إذا كان اتفاق التحكيم خيول ألحد أعضاء هيئة التحكيم القيام 
  اإلثبات:
يكون مصدر سلطات احملكمني يف حالة إجازة اخلصوم هلا يف اتفاق التحكيم أن تندب أحد  

لتايل فهي ال تشكل أية مشكلة ، والعلة من أعضائها الختاذ أحد إجراءات اإلثبات هو إرا دة اخلصوم ، و
لتايل ال يوجد ما مينع من أن يتم تطبيق إرادة  لنظام العام ، و ذلك أن إجراءات اإلثبات ال تتعلق 

ا   .)4(اخلصوم سواء كان احملكم مقيدا بقواعد القانون أو غري مقيد 

                                           
  .35صقانون التحكيم اإلمارايت ، ) د.بكر عبدالفتاح سرحان،1(
  .256مرجع سابق،ص التحكيم االختياري واالجباري، ) د.أمحد أبو الوفا،2(
  .377 376-  ص مرجع سابق، انظر يف عرض هذا الرأي يف الفقه الفرنسي ،د.علي بركات،) 3(
  .377د.علي بركات، مرجع سابق،ص) 4(
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ندبه يف  بعد إثباتاحلالة الثانية: إمجاع احملكمني على ندب أحدهم الختاذ إجراء معني  - 2
  حمضر اجللسة:

إجراءات اإلثبات وإمجاعهم  اختاذمجيع احملكمني يف  اشرتاكخروج هيئة التحكيم عن مبدأ ضرورة  
ال يكون اتفاق اخلصوم يستوجب اختاذ  جراء معني مقيد  إجراءات اإلثبات على ندب أحدهم للقيام 

جيعل ما قام به أحد أعضاء هيئة التحكيم مبفرده أولو مت  االتفاقمبعرفة هيئة التحكيم جمتمعة، فشأن هذا 
لتايل يؤدي إىل بطالن حكم التحكيم طال و   .)1(مجاع آرائهم 

ت اإلثبات مجيع إجراءا اختاذمجيع احملكمني يف  اشرتاكوعلى الرغم من أن املادة انتهت إىل ضرورة  
جراءات اإلثبات. وذلك على خالف  ا مل تعاجل حالة إمجاع احملكمني على ندب أحدهم للقيام  إال أ

مرافعات مصري  837بعض القوانني األخرى كالقانون املصري الذي أشار إىل هذه احلالة صراحة يف املادة 
مل يكونوا قد ندبوا واحدا منهم إلجراء  ما اليت تنص على أن "يتوىل احملكمون جمتمعون إجراءات التحقيق.

معني وأثبتوا ندبه يف حمضر اجللسة " ففي هذه احلالة جيب على احملكم الذي اتفق احملكمون على ندبه أن 
طال، وأن   انفراديعرض نتيجة عمله على هيئة التحكيم وذلك قبل أن تصدر حكمها وإال اعترب احلكم 

ختاذ إجراءات التح قيق ال يشكل يف ذاته خمالفة ملبدأ املواجهة مىت كان كل خصم قادرا أحد احملكمني 
  على مناقشة أدلة اإلثبات اليت مت مجعها. 

مرافعات مصري  837 ويف تقديري أنه جيب على املشرع اإلمارايت أن يضيف مادة مماثلة للمادة 
جراء معني  ن تندب أحدهم للقيام  التحكيم لن يصدر إال  حكم ، خاصة وأن،تسمح هليئة التحكيم 

مع مراعاة أن  بعد أن يقوم الشخص الذي مت ندبه بعرض نتائج أعماله على مجيع أعضاء هيئة التحكيم .
ن ال يستوجب اتفاق اخلصوم اختاذ إجراءات اإلثبات مبعرفة هيئة التحكيم جمتمعة ، روط شذلك كله م

قي احملكمني يعد حبيث لو اختذ أحد أعضاء هيئة التحكيم إجراء من إجراءا مجاع  ت اإلثبات مبفرده ولو 
طال. كما    احلكم 

  الفرع الثالث
  عدم متتع هيئة التحكيم بسلطة إلزام اخلصوم

ا ال   نظرا ألن هيئة التحكيم تستمد سلطتها من اتفاق التحكيم الذي يربمه األطراف املتعاقدة فإ
متلك سلطة األمر اليت حيوزها قضاء الدولة، وال تستطيع نقلها للغري ،فمن املسلمات أن فاقد الشيء ال 

ت يده ،سلطة إجباره يعطيه. فإذا كان القاضي ميلك ،يف حالة امتناع أحد اخلصوم عن تقدمي مستند حت

                                           
  .76مرجع سابق،ص د.علي أبو عطية هيكل،) 1(
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مثل اإلكراه املايل كالغرامة أو اإلكراه البدين كاحلبس على من خيل بنظام عليه على تقدميه ،أو إنزال العقوبة 
اجللسة أو على من ال ميتثل ألمره، فإن احملكم ال يستطيع اختاذ أي إجراء من إجراءات اإلثبات يتطلب 

شاهد على احلضور أمامه أو إجبار الغري الذي ال يكون طرفا كإجبار  حبسب طبيعته وجود سلطة االلزام،
إلكراه املايل أو البدين   يف اخلصومة على تقدمي مستند حتت يده خيدم سري خصومة التحكيم أو أن حيكم 
ا إال قضاء الدولة، واحملكم ال ميثل قضاء الدولة. ففي هذه  ا متثل عقوبة فال ميلك القضاء  كاحلبس أل

ال متتلك هيئة التحكيم شيء سوى اللجوء إىل قضاء الدولة للحصول على مساعدته مع توقف احلاالت 
 وإال استمرت يف نظر سري خصومة التحكيم إذا كان احلكم فيها متوقفا على اختاذ هذه اإلجراءات ،

ع بدون إذا رأى احملكم أنه ال ميكنه الفصل يف النزا  . فعلى سبيل املثال:)1(الدعوى مع طلب املساعدة
االطالع على احملررات اليت حيوزها أحد اخلصوم فال مناص يف هذه احلالة من اللجوء إىل القضاء إلجبار 

  هذا اخلصم على تقدمي احملررات املوجودة حتت يده.
  

  اخلامتة
 البدايةالدراسة دور احملكمني يف اإلثبات وما يرد عليه من قيود ، حيث عرضت يف هذه تناولت  

النتائج املرتتبة على حياد احملكم بشأن إجراءات اإلثبات و احملكم وأثره على إجراءات اإلثبات ، ملبدأ حياد 
إجراءات اإلثبات أو العدول عما أمرت به أو رفض  اختاذسلطات احملكمني يف تناولت الدراسة .كما 

بعد  مث تعرضت إجراء من إجراءات اإلثبات ، وكذلك سلطة هيئة التحكيم يف تقديرها ألدلة اإلثبات.
إجراءات اإلثبات كضرورة احرتام املبادئ األساسية للتقاضي  اختاذلقيود الواردة على سلطة احملكم يف لذلك 

مجيع احملكمني يف اختاذ مجيع إجراءات اإلثبات، وعدم متتع هيئة  اشرتاكضرورة و يف جمال اإلثبات ، 
  التحكيم بسلطة إلزام اخلصوم .

من النتائج  عددن دور احملكمني يف اإلثبات وما يرد عليه من قيود ، إىل الدراسة بشأ وقد توصلت 
  : على النحو التايلوالتوصيات ، 

  أوال : النتائج :
عدم حتيز احملكم ألحد أطراف خصومة التحكيم على حساب  ال يقصد مببدأ حياد احملكم-1

ته بناء على ما يقدمه اخلصوم من ، وإمنا يقصد به أيضا أن يقوم احملكم بتكوين عقيدفقط الطرف اآلخر

                                           
  .294295-مرجع سابق،ص د.عاشور مربوك،) 1(
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لطرق اليت حددها القانون، وبناء على ما انتهى إليه تقديره هلذه األدلة ، وفقا للقواعد اليت  أدلة إثبات 
لفصل يف النزاع املعروض أمامه.   ينص عليها القانون ، يقوم احملكم 

يؤسس حكمه على وقائع أو ال جيوز للمحكم أن يبين حكمه على معلوماته الشخصية ، فال  -2
أدلة خارج نطاق املناقشة ، مبعىن أنه ميتنع على احملكم أن يستند على دليل معني يعلمه شخصيا دون أن 
سيسه حلكمه على ما يقدمه أطراف خصومة التحكيم من أدلة  يقدمه أحد اخلصوم. فاحملكم يقتصر يف 

األطراف أمامه من أقوال وأفعال. فيحكم يف الطلبات إثبات حلقوقهم يف النزاع املطروح عليه ، وما يبديه 
  والدفوع على أساس األدلة املقدمة من قبل اخلصوم فقط وحبسب قيمة كل دليل.

ألدلة  -3 يرتتب على تطبيق مبدأ احلياد أن يتاح لكل طرف من أطراف خصومة التحكيم العلم 
املقدمة من اخلصوم دون تدخل من احملكم. املقدمة من الطرف اآلخر طاملا أن احلكم مؤسس على األدلة 

لتايل ال يستطيع احملكم أن يبين حكمه على دليل مقدم من أحد أطراف اخلصومة التحكيمية دون أن  و
لدليل. ة اخلصم    يواجه به الطرف اآلخر وهذا ما يعرف مببدأ جما

يت استند إليها يف احلكم . جيب على احملكم أن يلتزم بتسبيب حكمه ، فيبني األدلة والوقائع ال -4
و يرتتب على عدم بيان األسانيد الواقعية بيا وافيا القصور يف التسبيب وبطالن احلكم. ويؤسس ذلك 

ت اهلامة اليت تبني مدى    احملكم بتطبيق مبدأ احلياد. التزامعلى أن التسبيب من الضما
قانو يف الدليل حمل اإلثبات، أو  ال يقتصر دور احملكم على مراقبة توافر الشروط املطلوبة -5

تقديره لألدلة اليت تطرح عليه ، ولكنه ميلك كذلك اختاذ ما يراه مناسبا من إجراءات اإلثبات. فللمحكم 
سلطة اختاذ إجراء من تلك اإلجراءات، أو رفضه، أو العدول عنه ، إضافة إىل سلطته يف تقدير أدلة 

  اإلثبات املختلفة.
قتناع احملكم أو عدم اقتناعه يقصد بتقدير أدل -6 ة اإلثبات تلك العملية الذهنية اليت تنتهي 

ا اخلصوم. وسلطة احملكم يف تقدير أدلة اإلثبات هي نفسها السلطة  بوجود الوقائع اليت يدعيها أو حيتج 
ا القاضي، فقد يكون له دور رقايب أو دور تقديري. فدور احملكم يف أدلة اإلثبات  القانوين اليت يتمتع 

  ختتلف عن دوره يف أدلة اإلثبات األخرى.
  نيا : التوصيات :

لتحكيم مستقل عن قانون اإلجراءات املدنية. أمهية-1   وضع قانون خاص 
ا خاصة وضع قواعد ضرورة -2 تعاجل دور احملكمني يف اإلثبات ،ومدى السلطات اليت يتمتع 

  .ء األدلة احملددة يف قانون اإلثباتزااحملكم إ
مجيع  اختاذمجيع احملكمني يف  اشرتاكاملشرع اإلمارايت فيما يتعلق بضرورة  أمهية أن يضيف -3

ن تندب أحد 837مادة مماثلة للمادة ،إجراءات اإلثبات ـ أعضائها مرافعات مصري ،تسمح هليئة التحكيم 
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جراء معني من إجراءات اإلثبات، ختاذ إجراءات اإلثبات اشريطة أال ينعقد اتفاق اخلصوم على  للقيام 
  .مبعرفة هيئة التحكيم جمتمعة 

  املصادر واملراجع
  مراجع يف الفقه اإلسالمي: أوال:

  م .2002، 1صحيح مسلم ،دار ابن رجب ،ط اإلمام أيب احلسن مسلم بن احلجاج بن مسلم، -1
لإلمام احلافظ صحيح البخاري، بشرح فتح الباري  اإلمام أيب عبدهللا دمحم بن إمساعيل البخاري، -2

  م.4،1988بريوت ،ط ،دار إحياء الرتاث العريب،12ابن حجر العسقالين ،ج
  املراجع القانونية: نيا:

  مراجع قانونية عامة: (أ)
  د. أمحد أبو الوفا:-1

  .5و اإلجباري، منشأة املعارف، اإلسكندرية، ط االختياريالتحكيم  -
  .2007املرافعات املدنية والتجارية، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية،  -
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  :د.أمحد السيد صاوي-2
  .2011الوسيط يف شرح قانون املرافعات املدنية والتجارية،  -
  م.2002القاهرة ،دار النهضة العربية،  التحكيم ، -

  د.أسامة الرويب:-3
  .2010، 2الوسيط يف شرح قانون اإلثبات العماين، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ط -
، 1مبادئ وإجراءات اإلثبات املدين يف النظام القانوين اإلمارايت، دار النهضة العربية، القاهرة، ط -

2014.  
  م.2009دار النهضة العربية،القاهرة، يف سلطنة عمان، قواعد اإلجراءات املدنية والتنظيم القضائي-
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  .م1،2009ط،القاهرة،القانونية

د.أمري فرج يوسف، الشرح والتعليق على قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت، املكتب اجلامعي احلديث،  -5
2014 .  

  د.بكر عبدالفتاح السرحان:-6
  .1،2012قانون التحكيم اإلمارايت، مكتبة اجلامعة،ط - 
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  م.1،2013مكتبة اجلامعة،ط قانون اإلجراءات املدنية، -
  م.2010التحكيم ،دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع،املنصورة، د.عاشور مربوك، -7

 احلقوقيــة احللــيب منشـورات،2اجلــزء، اجلديـد املــدين القــانون شـرح يف الوســيط ،السـنهوري أمحــد عبـدالرزاق.د -8

  .م3،2009ط،بريوت،

  .2010د.فايز أمحد عبد الرمحن، اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية، دار الكتب القانونية، مصر،  -9
  د.فتحي وايل: -10

  . 2009الوسيط يف قانون القضاء املدين، دار النهضة العربية، القاهرة،  -
  م.1،2014التحكيم يف املنازعات الوطنية والتجارية الدولية، منشأة املعارف،اإلسكندرية،ط -

  .القاهرة ،العربية النهضة دار ،الدويل التجاري التحكيم ،شفيق حمسن.د -12

  م.2011القاهرة ، دار النهضة العربية، التحكيم التجاري الدويل، د.حممود مسري الشرقاوي، -13
  م.2009دار النهضة العربية،القاهرة، املرجع يف أصول التحكيم، مصطفى يونس،أ.د.حممود -14
د.مصطفى اجلمال وعكاشة عبدالعال، التحكيم يف العالقات اخلاصة الدولية والداخلية ،بدون دار  -15

  م.1998، 1نشر، اجلزء األول ، ط
  م.2،2015شرون،عمان،ط اآلفاق املشرقة مصطفى املتويل قنديل، الوجيز يف القضاء والتقاضي،-16

  .م2006،اإلسكندرية،املعارف منشأة ،الدويل التجاري التحكيم إىل اللجوء جدوى ،خالد هشام.د-17

  .م3،2001ط،القاهرة،العربية النهضة دار، املدين القضاء مبادئ ،راغب وجدي.د-18
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ت التقاضي يف خصومة التحكيم، د.طلعت دويدار، -3   دار اجلامعة اجلديدة. ضما
  .2011 اإلسكندرية، اجلامعة اجلديدة، دار أبو عطية هيكل، القواعد اإلجرائية لإلثبات أمام احملكمني، د.علي - 4
  م.1996خصومة التحكيم يف القانون املصري والقانون املقارن، جامعة القاهرة، د.علي بركات، -5
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رسالة  الدويل،منري يوسف املناصري، سلطة احملكم يف اإلثبات يف خصومة التحكيم التجاري  د.-6
  م.2014جامعة عني مشس، ،دكتوراه

  :االنرتنت شبكة على واقعم)ج(
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