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11 اســتخدام كافــة الســبل والوســائل المتاحــة بالدولــة لالرتقــاء بمســتوى أعضــاء الجمعيــة .
مــن المحاميــن والقانونييــن مهنيــاً وثقافيــاً واجتماعيــاً.

21 التنســيق والتعــاون مــع الجهــات المعنيــة بالدولــة لوضــع األســس الكفيلــة لتنظيــم مزاولــة .
مهنــة المحامــاة.

31 ــامية . ــالتها الس ــاة ألداء رس ــة المحام ــز دور مهن ــة لتعزي ــود أعضــاء الجمعي ــم جه تنظي
فــي إرســاء قواعــد العدالــة وتطبيــق أخالقيــات المهنــة والعمــل بــروح المســؤولية والمــواالة 

للدولــة 

41 ــات الدراســية . ــدوات والحلق ــي إعــداد ونشــر البحــوث والدراســات وإقامــة الن العمــل عل
ــة بمــا يخــدم المجتمــع اإلماراتــي.  ــة الفكــر القانونــي ألعضــاء الجمعي بغــرض تنمي

51 توثيــق أواصــر الصلــة بيــن الجمعيــة واألنديــة واإلتحــادات والجمعيــات األخــرى محليــاً .
ً بمــا يتفــق وأهــداف الجمعيــة بعــد الحصــول علــي موافقــة مســبقة مــن  الــوزارة. ودوليــا

61 المســاهمة بإبــداء الــرأي فــي مشــروعات القوانيــن والتشــريعات التــي تصــدر فــي الدولــة .
مــن أجــل تحقيــق األهــداف التــي ترمــي إليهــا الجمعيــة وذلــك بالتعــاون مــع الجهــات ذات 

الصلــة المختصــة إذا طلــب ذلــك.

أهداف جمعية اإلمارات للمحامين والقانونيين

فــي البدايــة يســعدني ويشــرفني أن أرفــع أســمى آيــات الشــكر والتقديــر إلــى مقــام ســيدي صاحــب 
الســمو الشــيخ الدكتــور / ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة )حفظــه 
هللا ورعــاه(  علــى إرســائه دعائــم الثقافــة والمعرفــة، والحــرص علــى نشــرها بيــن أوســاط المجتمــع، 

والتــي كان مــن نتاجهــا أن تــم اختيــار إمــارة الشــارقة عاصمــة عالميــة للكتــاب للعــام 2019.

ضمــن أهــداف جمعيــة االمــارات للمحاميــن والقانونييــن الراميــة إلــى دعــم الفكــر القانونــي ونشــر 
البحــوث والدراســات القانونيــة والشــرعية أطلقــت الجمعيــة »مشــروع تطويــر مجلــة الحــق« حيــث 
تــم طباعــة 19 كتــاب يحتــوي علــى 20 عــدد مــن مجموعــة مجلــة الحــق ليتــم انجازهــا كإصــدار 

خــاص مــن المجلــة.

 مجلــة الحــق والتــي تأسســت عــام 1403هـــ -  1982 م  عــن إدارة البحــوث والدراســات بجمعيــة 
اإلمــارات للمحاميــن وهــي مجلــة دوريــة علميــة محكمــة موجهــة للمشــتغلين فــي حقــل القانــون مــن 
ــاع قــرار وجــاء العــدد حافــالً بالبحــوث والدراســات المتنوعــة  أكاديمييــن ومحامييــن وقضــاة وصن
فــي معظــم تخصصــات القانــون وفروعـــه، وقــد تميــزت البحــوث المنشــورة فــي المجلــة بالرصانــة 
العلميــة  فضــالً عــن إنهــا كانــت شــاملة لجميــع فــروع القانــون  هــذا وقــد احتلــت هــذه البحــوث مكانــة 
مهمــة فــي الوســط القانونــي لمــا لهــا مــن دور كبيــر فــي رفــد وترســيخ ونشــر الوعــي القانونــي، لــدى 

أبنــاء المجتمــع وبمــا يســاهم فــي تطــور المجتمــع ورقيــه.

تهــدف المجلــة بشــكل عــام علــى نشــر المعرفــة القانونيــة بمــا يســهم فــي تطويــر العمــل القانونــي، 
ــة  ــد القانوني ــر القواع ــن خــالل نش ــي م ــر القانون ــراء الفك ــي إث ــادة ف ــاهمة الج ــى المس ــة ال باإلضاف
واآلراء الفقهيــة واالجتهــادات القضائيــة مــع التأكيــد علــى الجــودة العاليــة للمــادة المنشــورة وصلتهــا 
ــم  ــاخ المالئ ــة المن ــي، وتهيئ ــي أو العرب ــع المحل ــى الواق ــة الناشــئة عل ــر االجتماعي ــة بالظواه الوثيق
للمفكريــن والباحثيــن لنشــر نتــاج أفكارهـــم وأنشـــطتهم العلميــة والبحثيــة فــي المجــاالت القانونيــة ذات 
الصـــلة بالبيئــة االجتمــــاعية والحــرص علــى التنــوع الفكــري وااللتــزام المنهجــي واالســتفادة من كل 

معطيــات الفكــر القانونــي الناضــج وال ســيما الــذي يعمــل علــى التوأمــة بيــن األصالــة والتجديــد .

لمجلــة الحــق قاعــدة انتشــار واســعة فــي أوســاط القانونييــن وســيتم توفيــر مجلــة الحــق بإصدارهــا 
ــم. الخــاص إلكترونيــا حتــى يســتطيع الجمهــور تصفحهــا واالطــالع عليهــا مــن أي مــكان بالعال

وفق هللا الجميع ، ودامت مهنة المحاماة جليلة وسامية ،،.
المستشار / زايد سعيد الشامسي

رئيس مجلس اإلدارة
جمعية اإلمارات للمحامين والقانونيين

إفتتاحية اإلصدار الخاص لمجلة الحق
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))دعوة ((
انطالقــاً مــن أهــداف جمعيــة الحقوقييــن بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
ــوم  ــرعية والعل ــوم الش ــي العل ــي مجال ــاحة ف ــد الس ــي وف ــا ف ــهاماً منه وإس
القانونيــة بالجديــد مــن األبحــاث العلميــة الرصينــة، فــإن هيئــة تحريــر 
مجلــة ))الحــق(( يســرها دعوتكــم لإلســهام بالكتابــة فــي العــدد التاســع منهــا 
والمقــرر إصــداره بــإذن هللا فــي أكتوبــر 2001 م وذلــك وفــق شــروط 

ــة. ــر المرفق ــد النش وقواع
علماً بأن آخر موعد لتلقي األبحاث هو نهاية شهر يوليو 2001 م .

الدكتور / محمد عبد اهلل الركن

األستاذ الدكتور / محمد المرسي زهرة

الدكتور/  جاسم علي سالم الشامسي

المستشار / عبد الوهاب عبدول

المستشار /  محمد عبد القادر السلطي

المستشار /  عبيد محمد ابراهيم

القاضي /  عبد اهلل علي محمد زينل

األستاذ /  حسن أحمد الحمادي

األستاذ /  محمد باسل الحافظ

هيئة التحرير: 

أمانة  التحرير: 

افتتاحية العدد
تطــرح جمعيــة الحقوقييــن بيــن يــد المتخصصيــن والمهتميــن بالشــأن القانونــي فــي دولــة 

االمــارات العربيــة المتحــدة عــددا جديــدا مــن مجلتهــا الدوريــة )الحــق(.
عــدد يســير علــى هــدى السياســة العامــة التــي وضعهــا مجلــس اإلدارة وهيئــة التحريــر 
وذلــك باالهتمــام بنشــر البحــوث العلميــة بعــد تقييمهــا وتحكيمهــا مــن قبــل المختصيــن وأن 
ــة بمجتمــع اإلمــارات وتشــريعاته وأن تطــرق - ماأمكــن  تكــون هــذه البحــوث ذات صل

ذلــك - أبوابــا جديــدة فــي البحــث العلمــي لــم يســبق االلتفــات اليهــا.
فجــاء العــدد الســابع محتويــا علــى عــدة موضوعــات تتصــل بالجانــب لبشــرعي الفقهــي 
والقانونــي، فموضــوع )عــدم تجزئــة الطعــن أمــام المحكمــة العليــا( تنــاول نفاصيــل دقيقــة 
فــي هــذه المســألة االجرائيــة مــع مقارنتهــا بالوضــع فــي فرنســا ومصــر أمــا موضــوع 
)ديــة المــرأة فــي( فقــد حــاول كاتبــه جاهــدا اســتقصاء االراء الفقهيــة فــي هــذا المجــال 

ســواء فــي الماضــي أم الحاضــر مــع ترجيحــه للــرأي األقــوى دليــال بحســب اجتهــاده.
وفــي بحــث )الحمايــة القانونيــة للمســتهلك( طــرق الباحــث بابــا جديــدا فــي دولــة اإلمــارات 
وفصــل فــي هــذا المجــال بمــا يخــدم واضعــي التشــريع فــي الدولــة لالســتهداء بــه عند ســن 

قوانيــن فــي نطــاق حمايــة المســتهلك.
والجمعيــة كلهــا أمــل فــي أن يكــون العــدد إضافــة جديــدة إلــى جهــود البحــث العلمــي فــي 
دولــة اإلمــارات وتشــجيعا علــى إثــراء الســاحد الفقهيــة القانونيــة بمزيــد مــن المطالعــات 

والمناقشــة المبتكــرة
د. محمد عبد هللا الركن
رئيس التحرير



عدم تجزئة الطعن دراسة مقارنة في 
القانون اإلماراتي والقانون المصري 

والقانون الفرنسي

دكتور

محمود مصطفى يونس

أستاذ قانون المرافعات المدنية المساعد

بكلية الحقوق - جامعة القاهرة

والمحاضر بكلية الشرطة بأبو ظبي

عدم تجزئة الطعن دراسة مقارنة في القانون
اإلماراتي والقانون المصري والقانون الفرنسي

دكتور محمود مصطفى يونس 
11

ديّة المرأة في الشريعة اإلسالمية والقانون
53القاضي/ عبيد محمد إبراهيم مبارك

الحماية القانونّية للمستهلك في 
قانون دولة اإلمارات العربية المتحدة 
إعداد  األستاذ الدكتور /محمد المرسي زهرة 

121

التحكيم وفق لقانون اإلجراءات المدنية رقم )10( لسنة 1992
المعمول به في دولة اإلمارات العربية المتحدة

المحامي : جمال حسن النجار
197



13

دكتور: محمود مصطفى يونس

المقـــــــــــــــــــــــّدمة

ــه الحــق فــي الطعــن علــى الحكــم وفيمــن  وضــع المشــّرع شــروطاً عــّدة فيمــن يكــون ل
يرفــع الطعــن فــي مواجهتــه. فالطعــن ال يجــوز إال ممــن صــدر الحكــم فــي غيــر مصلحتــه 
أي مــن المحكــوم عليــه )مــاّدة 150 مــن قانــون اإلجــراءات المدنيّــة االتحــادي رقــم 11 
لســنة 1992، مــاّدة 211 مــن قانــون المرافعــات المصــري(، وهــذا األخيــر حتــى يصــح 
اعتبــاره طرفــاً فــي خصومــة الطعــن يشــترط فيــه أن يكــون طرفــاً فــي الخصوصيـّـة التــي 

صــدر فيهــا الحكــم المطعــون فيــه1 أيـّـاً كان مركــزه فــي 
هــذه الخصومــة، أي يســتوي أن يكــون هــو المّدعــي أو المّدعــى عليــه أو كان هــو 
المســتأنف أم المســتأنف ضــده2، أو كان داخــالً فــي الدعــوى أم متداخــالً فيهــا بــأي 
ــاً أو ضامنــاً لخصــم  صــورة مــن صــور التدّخــل3، كمــا يســتوي أن يكــون خصمــاً أصليّ
أصلــي4، أو كان خلفــاً للخصــم ســواء كان خلفــاً عاّمــاً أم خلفــاً خاّصــاً إذا تحقّقــت الخالفــة 
ــه مصلحــة فــي الطعــن أي يكــون مــن شــأن الحكــم  بعــد صــدور الحكــم5، وأن تكــون ل

ــون المرافعــات، الطبعــة الخامســة/ ص769 فتحــي  ــى نصــوص قان ــا: التعليــق عل ــو الوف 1   أحمــد أب
والــي: الوســيط فــي قانــون القضــاء المدنــي، طبعــة 1993، ص682. أحمــد صــاوي: الوســيط فــي شــرح 
ــة  ــم المحكم ــة، ط1988 ص687. ط1999 ص759. وانظــر حك ــة والتجاريّ ــات المدنيّ ــون المرافع قان
االتحاديـّـة العليــا. دائــرة النقــض المدنيـّـة، الطعــن رقــم 12 لســنة 18ق حيــث قضــت بأنـّـه مــن المقــّرر فــي 
قضــاء هــذه المحكمــة أنّــه ال يقبــل االختصــام فــي الطاعــن إال ممــن كانــت بينــه وبيــن الطاعــن خصومــة 
ــه تفاضــالً  ــات لخصم ــا طلب ــاً، ووجــه أيّهم ــاً حقيقيّ ــا خصم ــون كالهم ــأن يك ــة الموضــوع، ب ــام محكم أم
ــاً  ــد طرح ــك يع ــر ذل ــي غي ــر ف ــار أن األم ــح الطاعــن باعتب ــر صال ــا لغي ــة فيه ــت المحكم ــا، وفصل حوله
ــة العدالــة عــدد 89 لســنة 24. وتنــص  لخصومــة جديــدة أمــام محكمــة النقــض غيــر جائــزة قانونــاً. مجلّ

المــاّدة 547 مــن القانــون الفرنســي علــى أّن:
 L^’ appet ne peut etre dirige que contre ceux qui ont e ́te ́  parties en 

.premie ́re instance
=

 JEAN-PIER  MOREAU:LES- :وفي تأصيل هذه الشــروط وتطبيقاتها في القضاء الفرنســي انظر
 LIMITES AU PRINCIPE DE LA DIVISIBILITE

.DE L^’ INSTANCE QUANT AUX PARTIES.THESE,1966,p.203 ets
 JEAN-CLAUDE GROSLIERS;L^’ INDIVISIBILITEEN MATERE DE VOIES-

.DE RECOURS,THESE,1959,P.132 ets
2   نقض مدني مصري 5 فبراير 1975 السنة 26 ص231. 

ــنة 28 ص 8 12  ــنة 43 ق الس ــم 417 لس ــن رق ــارس 1977 الطع ــي مصــري 9 م ــض مدن 3   نق
ديســمبر 1979 الطعــن رقــم 1043 لســنة 45 ق الســنة 20 ص 253 18 ديســمبر 1980 الطعــن رقــم 
1956 لســنة 49 ق 19 ينايــر 1981 الطعــن رقــم 198 لســنة 48 ق. المحكمــة االتحاديـّـة العليــا نقــض 

مــدي الطعــن رقــم 241، 254 لســنة 16ق مجلّــة العدالــة عــدد 91 الســنة 24.
4   محمد كمال عبد العزيز: تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقه، طبعة 1995 ص 1245.

5   نقض مدني 15 مارس 1966 السنة 17 ص 585.
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ــه أو أن  ــى عاتق ــدة عل ــات جدي ــه ضــرراً، كأن ينشــئ التزام ــد ألحــق ب ــه ق المطعــون في
يُبقــي علــى التزامــات أراد التحلّــل منهــا أو حرمانــه مــن حــق يّدعيــه1، وأال يكــون 

ــتوي ــن، ويس ــي الطع ــه ف ــن حقّ ــازالً ع ــره متن ــم وإال اعتب ــل الحك ــد قب ــن ق الطاع
أن يكــون هــذا القبــول صراحــة أو ضمنا2ً.وأّمــا مــن ناحيــة المطعــون ضــده فيجــب هــو 
األخــر أن يكــون طرفــاً فــي الخصومــة التــي صــدر فيهــا الحكــم المطعــون فيــه3 وبنفــس 
ــات التــي قدمــت فــي الدعــوى5، وأن  ــد نــازع خصمــه فــي الطلب الصفــة4، وأن يكــون ق

يكــون قــد أفــاد مــن الحكــم المطعــون فيــه6.
ويجــب أن تتوافــر هــذه الشــروط ســواء كان الطعــن بســيطاً أي بيــن الطاعــن والمطعــون 
ضــّده وحســب أو كان الطعــن متعــّدد األطــراف ســواء مــن جهــة الطاعنيــن أو مــن جهــة 

المطعــون ضّدهــم.
وقــد يتعــّدد الخصــوم – مدعيــن أو مّدعــى عليهــم – فــي الدعــوى التــي صــدر فهــا الحكــم 

المطعــون فيــه، ســواء كان هــذا التعــّدد عنــد بــدء الخصومــة أو بعدهــا إمــا 
بتدّخــل أحــد الخصــوم أو بإدخالــه فيهــا. والفــرض أيضــاً أن يطعــن البعــض فــي الحكــم 

1   نقــض مدنــي 24 ديســمبر 1986 الطعــن رقــم 520 لســنة 54 ق الســنة 37ص 1401030 يونيــو 
1978 الســنة 29 ص 1472. وتنــص المــادة 2 مــن قانــون اإلجــراءات المدنيـّـة االتحــادي علــى أنــه )ال 
يقبــل أي طلــب أو دفــع ال يكــون لصاحبــه فيــه مصلحــة قائمــة ومشــروعة. وهــو مــا تنــص عليــه المــادة 
ــع اســتناداً ألحــكام هــذا  ــب أو دف ــل أي طل ــل أي دعــوى كمــا ال يقب ــه ال تقب ــون المرافعــات بأن 3 مــن قان
القانــون أو أي قانــون آخــر، ال يكــون لصاحبــه فيهــا مصلحــة شــخصيّة ومباشــرة وقائمــة يقّرهــا القانــون(. 
كمــا تنــص المــاّدة 211 علــى أنـّـه )ال يجــوز الطعــن فــي األحــكام إال مــن المحكــوم عليــه..( وتنــص المــاّدة 

546 مرافعــات فرنســي علــى أنـّـه:
 Le droit d^’ appet appartient a toute partie qui y a inte ́rt,si elle n^’ ya pas

.renonce
وانظر في شرط المصلحة في الدعوى والطعن:

Jean Vincent.Serge guinchard:Procedure civile, 24 ^’ edition.P.824,n.135
.GERARD COUCHEZ:Proce ́dure civile,9 edition.p.326 n.421

2   نقــض 21 ديســمبر 1987 الســنة 38 ص 1135 واألحــكام العديــدة التــي أشــار إليهــا الدناصــوري 
ــو 1993  ــي جلســة 2 ماي ــز دب ــون المرافعــات ط 1987 ص 581 تميي ــى قان ــق عل ــي: التعلي وعــكاز ف

الطعــن رقــم 7، 8 لســنة 1993، مجلــة القضــاء والتشــريع، العــدد الرابــع يونيــو 1996 ص441.
3  نقض 3 مارس 1962 السنة 13 ص 13. 7 يناير 1993 الطعن رقم 2670 لسنة 57 ق.

ــة  ــنة 14 ق مجموع ــم 20 لس ــن رق ــو 1992. الطع ــي 7 يولي ــا ف ــة العلي ــة االتحاديّ ــم المحكم 4   حك
األحــكام الصــادرة عــن دوائــر المــواد المدنيـّـة الســنة 14 ص 452 نقــض 30 ديســمبر 1965 الســنة 16 

ــم 2174 لســنة 55 ق. ص 1393. 18 مــارس 1994 الطعــن رق
ــة القضــاء والتشــريع  ــم 27 لســنة 1992 مجلّ ــز دبــي جلســة 18 أبــري ل1993 الطعــن رق 5   تميي

ــنة 25 ص 1427. ــمبر 1974 الس ــض 12 ديس ــو 1996 ص 392. نق ــع يوني ــدد الراب الع
6   المحكمــة االتحاديــة العليــا فــي 7 مايــو 1996 الطعــن رقــم 12 لســنة 18 ق. مجلـّـة العدالــة العــدد 
89 الســنة 24. نقــض 30 ديســمبر 1974 الســنة 25 ص 1506. 3 نوفمبــر 1983 الطعــن رقــم 

ــنة 4 ق. 1071 لس

الصــادر –فــي حالــة تعــّدد هــؤالء الخصــوم- ولــم يطعــن البعــض اآلخــر، أو أن يوّجــه 
الطعــن بالنســبة لبعــض الخصــوم وال يوّجــه إلــى البعــض اآلخــر . فمــا هــو األثــر القانوني 
الــذي يترتـّـب علــى تلــك الطعــون فــي مثــل هــذه الحــاالت؟ ومــا هــو أثــر بطــالن الطعــن 

بالنســبة لبعــض الخصــوم علــى باقــي الخصــوم؟
ونقــول بــداءة أّن المشــروع حــرص علــى بيــان الشــروط التــي يجــب توافرهــا   
إلفــادة الخصــم مــن الطعــن المرفــوع مــن غيــره أو لالحتجــاج عليــه بالطعــن المرفــوع 
ــي ذات  ــادة واالحتجــاج. وف ــا الغف ــون فيه ــي تك ــان الوســائل الت ــره، وأيضــاً بي ــى غي عل
الوقــت حــرص علــى االلتــزام بحــدود مــا ذهــب إليــه القضــاء فلــم يتعــّرض لمــدى حجيـّـة 
الحكــم وشــروط اإلفــادة منــه بالنســبة إلــى مــن لــم يكــن خصمــاً بنفســه فــي الطعــن بدعــوى 
أن تلــك مســألة مــن أخــص مــا يتّصــل بقواعــد القانــون المدنــي مــن قــّوة الشــيء المحكــوم 

به1.
موضوع البحث:

وضــع المشــّرع القاعــدة العامــة بشــأن تعــّدد الخصــوم عنــد الطعــن فــي الحكــم مقــّرراً أن 
الطعــن ال يفيــد إاّل مــن رفعــه وال يحتــج بــه إاّل علــى مــن رفــع ضــده )مــاّدة 1/156 مــن 
ــة االتحــادي، 1/218 مــن قانــون المرافعــات المصــري(، إال  قانــون اإلجــراءات المدنيّ
أنّــه قــد أورد اســتثناءات عليهــا أملتهــا اعتبــارات المنطــق القانونــي وحرصــاً علــى عــدم 

تعــارض األحــكام وتضاربهــا فــي مســائل ال تحتمــل ذلــك2.
ومن أجل ذلك كان حرص المشّرع على عدم تجزئة الطعن بحيث يجب أن

تستكمل خصومة الطعن أشخاصها3.
ومــن هــذا المنطــق كان موضــوع البحــث الــذي بيــن أيدينــا والــذي ســوف نتعــّرض فيــه 
ــارات التــي أملتهــا والتطــّور التشــريعي والقضائــي  لفكــرة عــدم تجزئــة الطعــن واالعتب
بشــأنها انبثاقــاً مــن فكــرة نســبيّة أثــر الطعــن والنتائــج التــي يمكــن أن تترتـّـب عليهــا، كمــا 
نتنــاول فيــه نطــاق فكــرة عــدم تجزئــة الطعــن فــي مراحلــه المختلفــة ســواء أمــام محاكــم 
الطعــن العاديــة أو غيــر العاديـّـة، وســواء عنــد تعــّدد الطاعنيــن أو تعــّدد المطعــون ضّدهم.

منهج البحث:
ــي ظــل  ــر الطعــن ف ــدأ نســبية أث ــة الطعــن كاســتثناء مــن مب نعــرض لفكــرة عــدم تجزئ

1   المذّكــرة اإليضاحيـّـة لقانــون المرافعــات المصــري الملغــي رقــم 77 لســنة 1949 فــي التعليــق علــى 
نــص المــاّدة 284 منــه.

2   أحمد صاوي: الوسيط ص 698. نقض 17 فبراير 1955 الطعن رقم 100 لسنة 22ق.
3   أحمد مسلم: أصول المرافعات ص 688.
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النصــوص التشــريعية القائمــة وعلــى ضــوء التطبيقــات القضائيــة ومالمــح التطــور 
خاصــة بالنســبة لقضــاء محكمــة النقــض المصريــة والمحكمــة االتحاديــة العليــا، ومواطــن 
االختــالف فــي التطبيــق وأســبابه، وذلــك فــي دراســة مقارنــة تطبيقيّــة وتحليليّــة بيــن كل 
مــن القانــون المصــري واإلماراتــي والقانــون الفرنســي مبينيــن أوجــه التوافــق والتوافــق 
ــي  ــارات المنطــق القانون ــة واعتب ــا مصلحــة العدال ــن نصــب أعينن ــه، واضعي ــي كل من ف
ــي آن  ــى هــذا النحــو ف ــة تنفيذهــا عل ــأذى مــن تعــارض األحــكام أو عــدم إمكاني ــي تت الت
واحــد، دون إغفــال العتبــارات التــوازن بيــن المصالــح المتعارضــة أي بيــن قبــول الطعــن 

أو عــدم قبولــه وأثــر ذلــك علــى مــا تتمتــع بــه األحــكام مــن حجيــة.
فــي ظــل هــذه االعتبــارات وفــي ضــوء تلــك التوازنــات واعتبــاراً لهــذه المصالح   

مجتمعــة كانــت نقطــة االنطــالق نحــو هــذا البحــث مســتعينين فــي ذلــك
بأحــدث مــا صــدر عــن محكمــة النقــض المصريّــة مــن أحــكام تتعلّــق بمــاّدة هــذا البحــث 

وموضوعــه.

تقسيم:
   رأينا تقسيم هذا البحث إلى فصلين:

   الفصل األّول: نتناول فيه تعّدد الخصوم وفكرة عدم تجزئة الطعن.
   الفصــل الثانــي: نتنــاول فيــه حــدود أو نطــاق فكــرة عــدم تجزئــة الطعــن فــي خصومــة 

لطعن.  ا
*        *        *

الفصل األّول
تعّدد الخصوم وفكرة عدم تجزئة الطعن

ــة  ــة تجزئ ــن وضع ــف م ــن، والتخفي ــر الطع ــبيّة أث ــرة نس ــذا الفصــل فك ــي ه ــاول ف ونتن
ــة علــى ذلــك، وشــروط االســتفادة مــن الطعــن فــي حالــة عــدم  الطعــن، واآلثــار المترتّب

ــي: ــى النحــو اآلت ــك عل ــة، وذل التجزئ

المبحث األّول
نسبيّة أثر الطعن والنتائج المترتّبة عليها

مــن المســلّم أّن كل خصــم مســتقل بإجــراءات الدعــوى أو الطعــن التــي يتّخذهــا أو تباشــر 
ــه إذا قُضــي  ــول بأنّ ــث يمكــن الق ــة، بحي ــه، ســواء وقعــت صحيحــة أم باطل ــي مواجهت ف
ببطــالن إجــراءات الدعــوى أو الطعــن بالنســبة ألحــد المّدعيــن أو الطاعنيــن فــإن ذلــك ال 
يؤثّــر البتّــة علــى ســالمة اإلجــراءات التــي اتّخذهــا المّدعــون أو الطاعنــون اآلخــرون، 
وينطبــق ذات الحكــم بالنســبة لحالــة تعــّدد المّدعــى عليهــم أو المطعــون ضّدهــم، فبطــالن 
اإلجــراءات بالنســبة ألحدهــم ال يؤثــر علــى ســالمة اإلجــراءات التــي اتّخــذت صحيحــة 

بالنســبة إلــى باقــي المّدعــى عليهــم أو المطعــون ضّدهــم1.
ويمتــد هــذا االســتقالل إلــى الحــق فــي الطعــن أيضــاً، فــإذا صــدر الحكــم فــي   
ــم دون  ــى هــذا الحك ــي الطعــن عل ــم الحــق ف ــكل منه ــر مــن شــخص كان ل ــة أكث مواجه
ــه مــن المحكــوم ضدهــم، وإذا ســقط حــق أحــد  ــي زمالئ ــاً باختصــام باق أن يكــون ملزم
ــر  ــه ال يؤثّ ــة فإنّ ــام بهــا باطل المحكــوم عليهــم فــي الطعــن أو كانــت اإلجــراءات التــي ق
علــى الحــق فــي الطعــن علــى نحــو ســليم وصحيــح مــن الباقيــن، وكذلــك الحــال فإنــه ال 
يلــزم اختصــام كل مــن صــدر الحكــم لمصلحتــه عنــد الطعــن علــى الحكــم، كمــا ال يتأثـّـر 
الطعــن الــذي وقــع صحيحــاً بالنســبة ألحــد المحكــوم لهــم ببطــالن الطعــن بالنســبة لباقــي 
ــي  ــم الصــادر ف ــإن الحك ــاد ف ــي الميع ــم ف ــم يطعــن أحــد المحكــوم عليه ــه2. وإذا ل زمالئ

1   أبــو الوفــا: نظريـّـة الدوافــع فــي قانــون المرافعــات، الطبعــة الســابعة ص 415. األنصــاري حســن: 
مبــدأ وحــدة الخصومــة ونطاقــه فــي قانــون المرافعــات طبعــة 1998 ص 422 ومــا بعدهــا.

.Vincent,guinchard:Procedure civite,pp.824,832
2   كمــال عبــد العزيــز: تقنيــن المرافعــات ص 1355 نقــض مدنــي 12 مــارس 1952 الطعــن رقــم 
ــى  ــى المّدع ــم عل ــب الحك ــوى بطل ــت الدع ــه إذا رفع ــض بأنّ ــة النق ــد قضــت محكم ــنة 20ق وق 251 لس
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دكتور: محمود مصطفى يونسعدم تجزئة الطعن دراسة مقارنة في القانون اإلماراتي والقانون المصري والقانون الفرنسي

ــه الحــق فــي االنضمــام إلــى خصومــة  مواجهتــه يعتبــر غيــر قابــل للطعــن وال يكــون ل
الطعــن بعــد هــذا الميعــاد1.

والحــال كذلــك بالنســبة لحالــة تعــّدد المحكــوم لهــم فإنـّـه ال يعــد طرفــاً فــي خصومــة الطعــن 
مــن لــم يوّجــه إليــه وال يجــوز إدخالــه فيهــا بعــد انقضــاء ميعــاد الطعــن ويكــون الحــق فــي 
التمّســك بالحكــم الــذي صــدر لمصلحتــه حتـّـى ولــو أُلغــي هــذا الحكــم عنــد الطعــن فيــه ألن 
القضــاء بإلغــاء الحكــم مــن محكمــة الطعــن ال تكــون لــه حّجيـّـة إال فــي مواجهــة مــن كان 
طرفــاً فــي خصومــة الطعــن تطبيقــاً لقاعــدة نســبيّة األعمــال اإلجرائيـّـة ومنهــا نســبيّة أثــر 

الطعــن فــي الحكــم2.
ــر الطعــن، إذ أن خصومــة  ــراً مباشــراً لفكــرة نســبيّة أث وهــذه األحــكام تعــد أث  
ــف  ــان موق ــك نتيجــة لتب ــد تســتقيم بالنســبة للبعــض دون البعــض اآلخــر3 وذل ــن ق الطع
ــن  ــاّدة 1/156 م ــة الم ــك صراح ــى ذل ــد نصــت عل ــن وق ــن نفصه ــن الطع الخصــوم م
قانــون اإلجــراءات المدنيـّـة االتحــادي بأنـّـه )ال يفيــد مــن الطعــن إال مــن رفعــه وال يحتــج 
بــه إال مــن رفــع عليــه( وكذلــك المــاّدة 218 فــي فقرتهــا األولــى مــن قانــون المرافعــات 

عليهمــا متضامنيــن، فــإّن كاّلً منهمــا يكــون مســتقاّلً عــن اآلخــر فــي الخصومــة وفــي مســلكه فيهــا والطعــن 
علــى مــا يصــدر فيهــا مــن أحــكام، إذاً ال مجــال فــي هــذا الصــدد للقــول بنيابــة المســؤولين بالتــزام تضامنــي 
عــن بعضهــم البعــض واعتبــار االســتئناف المرفــوع مــن أحدهــم مرفوعــاً مــن اآلخــر أو اســتفاده مــن الحكــم 
الصــادر فــي اســتئناف رفــع مــن آخــر ولــم يتدخــل هــو فيــه حكمهــا فــي 23 يونيــو 1958 الطعــن رقــم 

399 لســنة 23 ق.
ــة  ــة االتحادي ــد قضــت المحكم ــنة 15 ص 199. وق ــر 1964 الس ــي 6 فبراي ــض مدن 1   نق
ــن  ــه )ولئ ــم 289 لســنة 14 ق بأنّ ــارس 1993. الطعــن رق ــي. جلســة 14 م ــا نقــض مدن العلي
أدخــل الطاعــن فــي الدعــوى أمــام محكمــة أول درجــة بنــاء علــى طلــب المطعــون ضدهــا األولــى، 
ــا  ــه محلّه ــم بينهــا وبيــن الطاعــن علــى حلول ــذي ت إال أنهــا إذ تمّســكت قبــل المّدعيــة باالتفــاق ال
فــي شــراء الســيارة وموافقــة المّدعيــة علــى ذلــك، فقــد وّجهــت األخيــرة طلباتهــا إلــى الطاعــن 
باإلضافــة إلــى المطعــون ضّدهمــا طالبــة إلزامهــم بباقــي ثمــن الســيّارة بالتضامــن فيمــا بينهــم، 
ــم  ــد حك ــن، وإذ اعت ــن الطاع ــي وبي ــن المّدع ــرة بي ــدت مباش ــد انعق ــة ق ــون الخصوم ــك تك وبذل
أول درجــة بهــذا االتفــاق وقضــى بإلــزام الطاعــن وكفيلــه المطعــون ضــده الثانــي بــأداء المبلــغ 
المدعــى بــه للمدعيــة وبرفــض الدعــوى قبــل المطعــون ضدهــا األولــى، فــإن الخصــم الحقيقــي 
للطاعــن فــي هــذا الحكــم يكــون المّدعيــة تبعــاً لصــدوره لصالحهــا قبلــه، فــإذا لــم يختصمهــا فــي 
ــه  ــوم ل ــّم ال تق ــك، ومــن ث ــي خصــوص ذل ــاً ف ــر نهائيّ ــإن الحكــم يصي ــذي رفعــه ف االســتئناف ال

ــة فــي إقامــة الطعــن بالنقــض = مصلحــة جديّ
= قبــل المطعــون ضّدهمــا، ال ســيما وأنـّـه لــم تكــن لــه طلبــات قبلهمــا ولــم يحكــم عليــه بشــيء لصالحهمــا، 

مّمــا يتعيـّـن الحكــم بعــدم قبــول الطعــن(.

ــد صــاوي  ــق ص 836. أحم ــا: التعلي ــوا الرف ــد أب ــات ص688 أحم ــلّم: أصــول المرافع ــد مس 2  أحم
الوســيط ص 698.

3   فتحي والي: الوسيط ص 708.

بنّصهــا علــى أنـّـه )فيمــا عــدا األحــكام الخاّصــة بالطعــون التــي ترفــع مــن النيابــة العاّمــة 
ــه(. ــع علي ــى مــن رف ــه إاّل عل ــج ب ــه وال يحت ــن إاّل مــن رفع ــن الطع ــد م ال يفي

المبحث الثاني
التخفيف من وضعية تجزئة الطعن ونسبية أثره

إذا كان مــن شــأن أعمــال قاعــدة نســبية أثــر الطعــن بأثــر مطلــق أن تفضــي إلــى حلــول ال 
يمكــن قبولهــا ونتائــج تعــد غريبــة وبحــق علــى منطــق العدالــة، إذ يكــون بيــن

لدينــا حكمــان غيــر متطابقيــن فــي قضيـّـة واحــدة، أحدهمــا يتعلـّـق بأحــد أو بعــض أطــراف 
الخصومــة واآلخــر بيــن أطــراف الخصومــة اآلخريــن، وقــد يتعــّدل الحكــم بالطعــن فيــه، 
وهــذا التعديــل ال يتســفيد منــه إال مــن رفــع الطعــن دون غيــره وال يصــار منــه إال وجــه 

إليــه دون غيــره.
ــة الخصــوم بشــأن حقوقهــم  وهــذه النتائــج كان مــن الممكــن االستســالم لهــا إذعانــاً لحريّ
الخاّصــة، إال أّن مظهــر العدالــة حتمــاً ســوف يتــأذّى إذا مــا فرضــت تلــك المفارقــات علــى 
بعــض الخصــوم نتيجــة لفــوات ميعــاد الطعــن ال ســيما إذا كان ذلــك قــد حــدث دون إرادتهم 

أو نتيجــة رضــاء مبدئــي عدلــوا عنــه بعــد ذلــك1. ولذلــك أخــرج
1   أحمــد مســلّم: أصــول المرافعــات ص688. وقــد حــاول الفقــه تبريــر المســلك القضائــي الفرنســي 
ــد ذهــب  ــة، فق ــة للتجزئ ــن وعــدم القابليّ ــه بشــأن حــاالت التضام ــي يلجــأ إلي ــص قانون ــاب ن ــي ظــل غي ف
بعــض الفقــه إلــى محاولــة االعتمــاد علــى فكــرة النيابــة التبادليّــة المقــّررة فــي القانــون المدنــي. جالســون 
تيســييه وموريــل ج3ص285 ومــا بعدهــا. ولكــن ريثمــا عــّدل الفقــه فــي فرنســا لصعوبــة تبريرهــا فــي 
نطــاق المرافعــات، فلجــأ إلــى فكــرة مرنــة تســتجيب للتطــّورات، فكانــت فكــرة العدالــة التــي تأبــى أن يكــون 
هنــاك تعــارض بيــن األحــكام فــي موضــوع ال يقبــل إال حــاّلً واحــداً بالنســبة لكافــة أطــراف الخصومــة إذا 
ــه  ــا قبــول الطعــن بالنســبة للكافــة أو عــدم قبول ــة ومــا فــي حكمــه، فأّم كان الموضــوع غيــر قابــل للتجزئ
بالنســبة لهــم جميعــاً، ولمــا كان بعــض المحكــوم عليهــم أو أحدهــم قــام بمــا ينبغــي عليــه عملــه وطعــن فــي 
الميعــاد فــال يكــون مــن العدالــة أن نفغــل جانبــه حيــث ال يمكــن أن ننســب إليــه خطــأ أو تقصيــر فــي حقـّـه، 
وإذا أضفنــا إلــى ذلــك رغبتــه فــي عــرض النــزاع علــى محكمــة الدرجــة الثانيــة تطبيقــاً لمبــدأ التقاضــي 
علــى درجتيــن، كان األولــى هــو الحكــم بقبــول الطعــن عــن رفضــه أي لمــن يرغــب فــي إعمالــه وليــس 
لمــن يرغــب فــي إهمالــه. ويشــير Moreau فــي رســالته إلــى أّن أحــكام القضــاء الفرنســي قــد انتهجــت 
 potius ut valeat quam ut’ ــور ــه بأســاليب شــتّى مســتقاة مــن القــول المأث ــد صاغت هــذا الحــل وق
pereat’ كحكــم محكمــة النقــض الفرنســيّة فــي 12 يونيــو 1872 ســيري 1872، 1، 228 الــذي جــاء 

فيــه:
Les consequences de l^’ indivisibilitedoivent s^’ interpre ́terplutot dans les -

sens qui msintient et vivifie les droits des parties que dans celui qui
.tendrait a les aneantir sans examan

وأيضاً حكمها في 24 أبريل 1907 سيرى 1910، 1/ 561 الذي جاء فيه:
 L^’ appet forme re ́guliere ́ment par l^’ undes perdants dans les delais  -
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المشــّرع مجموعــة مــن األحــكام عــن قاعــدة نســبيّة أثــر الطعــن وللتخفيــف مــن وضعيّــة 
ــادي  ــة االتح ــراءات المدنيّ ــون اإلج ــن قان ــاّدة 1/156 م ــي الم ــص ف ــن فن ــة الطع تجزئ
ــل  ــر قاب ــوع غي ــي موض ــادراً ف ــم ص ــه إذا الحك ــى أنّ ــات )عل ــاّدة 2/218 مرافع والم
للتجزئــة أو فــي التــزام بالتضامــن أو فــي دعــوى يوجــب القانــون فيهــا اختصــام أشــخاص 
معيّنيــن جــاز لمــن فــّوت ميعــاد الطعــن مــن المحكــوم عليهــم أو قبــل الحكــم أن يطعــن 
فيــه أثنــاء نظــر الطعــن المرفــوع فــي الميعــاد مــن أحــد زمالئــه منضّمــاً إليــه فــي طلباتــه، 
فــإن لــم يفعــل أمــرت المحكمــة الطاعــن باختصامــه فــي الطعــن. وإذا رفــع الطعــن علــى 
أحــد المحكــوم لهــم فــي الميعــاد وجــب اختصــام الباقيــن ولــو بعــد فواتــه بالنســبة إليهــم(1.
ــة مــن  ــي أي حال ــع أحــد المحكــوم عليهــم اســتئنافاً ف ــه إذا رف وبموجــب هــذا النــص فإنّ
حــاالت التضامــن أو عــدم القابليـّـة للتجزئــة فإنـّـه يحفــظ حــق باقــي زمالئــه فــي االنضمــام 

إليــه فــي خصومــة االســتئناف.
ــا  ــي أي منه ــن ف ــى الطع ــة عل ــار المترتّب ــن الىث ــاالت ونبيّ ــذه الح ــرض له ــوف نع وس

ــن. ــر الطع ــبيّة أث ــدة نس ــن قاع ــتئناء م كاس
الحــاالت المنصــوص عليهــا فــي المــاّدة 1/156 مــن قانــون اإلجــراءات المدنيّــة 
االتحــادي، الفقــرة الثانيــة مــن المــاّدة 318 مرافعــات كاســتثناء مــن األثــر النســبي للطعن.

الحالة األولى: إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة
والمقصــود بعــدم التجزئــة2. هنــا هــو عــدم التجزئــة المطلــق الــذي يكــون مــن شــأنه أن 
ــق بالنســبة لدعــاوى  الفصــل فــي النــزاع ال يحتمــل غيــر حــل واحــد بعينــه3 وهــو يتحقّ

imparis
.par la loi,rete ́ve les autres des de ́che ́nces encourues par eux

1  وقــد تعــّرض المشــروع الفرنســي لهــذا الحكــم فــي القواعــد الخاّصــة للطعــن باالســتئناف فنــص قــي 
المــادة 1/552 مــن قانــون المرافعــات علــى أنّــه:

 En cas de solidarite ́  ou d^’ indivisibilite ́  a ̂  l^’ e ́gard  de plusieures
,parties

l^’ appet forme ́  par l^’ unconserve le droit d^’ appeldes autres,sauf a ̂  cas
.dernie ́rs a se joindre a l^’ nstance

2  في دراسة وافية لفكرة عدم التجزئة والمعايير التي تميّزها وتطبيقاتها انظر:
JEAN-PIERE MOREAU:LES LIMITES AU PRINCIPE DE LA DIVISIBILIT-

.DE L^’ INSTANCE QUANT AUX PARTIES.THESE,1966
 JEAN-CLAUDE GORSLIRES:L^’ INDIVISIBILITEEN MATIERE DE-

VOIES

حكم المحكم االتحاديّة العليا في 19 أبريل 1994. الطعن رقم 246 لسنة 15.
ــم 225  ــن رق ــارس 1963 الطع ــنة 45ق. 28 م ــم 502 لس ــن رق ــر 1980 الطع ــض 9 فبراي 3  نق
ــم 752  ــن رق ــو 1979 الطع ــم 1382 لســنة 54ق. 3 يولي ــن رق ــل 1988 الطع لســنة 37ق. 27 إبري

اإللــزام إذا كان محــل االلتــزام غيــر قابــل لالنقســام، إذ يســتحيل تنفيــذ حكــم إلــزام 
يتعــارض مــع حكــم إلــزام آخــر فــي ذات الوقــت1. وعــدم القابليـّـة لالنقســام قــد ترجــع إلــى 
طبيعــة محــل االلتــزام نفســه أو أن يكــون أطــراف االلتــزام قــد اتفقــوا علــى عــدم تجزئــة 
الوفــاء حتـّـى ولــو كان االلتــزام نفســه يقبــل التجزئــة بطبيعتــه أو أن يكــون غرضهمــا قــد 

ــة  انصــرف إليــه2 . ويتحقّــق عــدم التجزئــة فــي الدعــاوى التقريريّ
والمنشــئة إذا تعلـّـق األمــر برابطــة قانونيـّـة موضوعيـّـة واحــدة متعــّددة األطــراف أو بيــن 
ــه ال يتصــّور  طرفيــن ولكــن الدعــوى بشــأنها مرفوعــة مــن الغيــر أو علــى الغيــر3، ألنّ
تتغيّــر هــذه الرابطــة إال فــي مواجهــة جميــع أطرافهــا كالدعــوى التــي ترفــع مــن الغيــر 

بطلــب بطــالن عقــد زواج.
ومــن التطبيقــات القضائيـّـة لمــا يعتبــر التزامــاً غيــر قابــل للتجزئــة الحكــم بإلــزام المؤّجــر 
ــرة  ــن المؤّج ــم بإخــالء العي ــرة، أو الحك ــن المؤّج ــاع بالعي ــن االنتف ــن المســتأجر م بتمكي
وتســليمها للمؤّجــر وطلــب المســتأجر إلــزام المؤّجــر بتحريــر عقــد إيجــار4، أو النــزاع 
ــق بطلــب المؤّجــر إخــالء العيــن المؤّجــرة لتأجيرهــا مــن الباطــن أو التنــازل  الــذي يتعلّ
عــن اإليجــار حيــث يتعيـّـن اختصــام المســتأجر األصلــي فــي االســتئناف5، وطلــب تحديــد 
األجــر والفــروق الماليــة المترتبــة علــى ذلــك6، والنــزاع حــول وجــود عقــد إيجــار 

لســنة 42ق، امــا إذا كان النــزاع الــذي فصــل فيــه الحكــم قابــالً للتجزئــة فــي شــق منــه وغيــر قابــل للتجزئــة 
فــي الشــق اآلخــر فــإن الطعــن المرفــوع مــن أحــد المحكــوم عليهــم عــن الشــق القابــل للتجزئــة ال يفيــد منــه 
زمــالؤه الذيــن فوتــوا ميعــاد الطعــن أو قبلــوا الحكــم، نقــض 28 مــارس 1963 الطعــن رقــم 225 لســنة 

27ق.
1  فتحي والي: الوسيط ص709.

ــد قضــت  ــا، وق ــا بعده ــد ج2ص 274 وم ــي الجدي ــون المدن ــرح القان ــي ش ــيط ف ــنهوري: الوس 2  الس
محكمــة النقــض بــأن الحكــم الصــادر فــي دعــوى صحــة ونفــاذ عقــد البيــع ال يعتبــر صــادراً فــي موضــوع 
ــن  ــب مقصــود المتعاقدي ــه أو بحس ــة بطبيعت ــل للتجزئ ــر قاب ــد غي ــل العق ــة إال إذا كان مح ــل التجزئ ال يقب
حكمهــا فــي 27 إبريــل 1994 الطعــن رقــم 49 لســنة 560، ويفــرق بعــض الفقــه بشــأن طبيعــة االلتــزام 
ــن  ــة وبي ــل للتجزئ ــر قاب ــا يكــون غي ــادراً م ــذي ن ــأداء أو إعطــاء ال ــزام ب ــن االلت ــة بي ــل للتجزئ ــر القاب غي
االلتــزام بالمتنــاع عــن عمــل الــذي يكــون األصــل فيــه هــو عــدم التجزئــة كمــا فــي حالــة تعّهــد البائعيــن 
ــالف  ــأن الخ ــر بش ــيط ص 700. وانظ ــاوي: الوس ــد ص ــتري. أحم ــة المش ــدم منافس ــاري بع ــل تج لمح
حــول عــدم تجزئــة حــق الرهــن واالرتفــاق. الســنهوري: الوســيط ج2 ص376 ومــا بعدهــا. عبــد المنعــم 

ــزام ص313. ــة لاللت ــة العام ــدراري. النظريّ الب
3   فتحي والي: الوسيط ص708، 709 كمال عبد العزيز، تقنين ص 1357، 1358.

4   نقض 16 ديسمبر 1987 رقم 300، 409 لسنة 56 ق.
5   20 إبريل 1992 الطعن رقم 2566 لسنة 56ق.

6   نقــض 21 مايــو 1983 الطعــن رقــم 971 لســنة 46ق. أمــا مطالبــة ورثــة العامــل بالتعويــض عــن 
فصلــه دون مبــّرر مّمــا قبــل التجزئــة نقــض 6 فبرايــر 1964 الطعــن رقــم 91 لســنة 29ق.
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أو انفســاخه1 أو الحكــم بتصفيــة شــركة أو حــل نقابــة 2 أو بصحــة أو بطــالن حكــم 
ــة4  ــع الصــادر مــن المــورث وصي ــد البي ــار عق ــزاع حــول اعتب مرســى المــزاد3، أو الن
ــة  ــزام الورث ــوّرث5، والت ــاع لمتجــر كان يســتأجره الم ــي االنتف ــة الحــق ف ــب الورث وطل
بضريبــة التــركات6، والحكــم بإزالــة مبنــى وإعــادة بنائــه علــى نفقــة المّدعــى عليهــم مــع 
التزامهــم مضاميــن التعويــض7، واالّدعــاء بتزويــر عقــد الرهــن الصــادر مــن المــورث8، 
ــاً  ــزاع متعلّق ــة9، أو كان الن ــتحقّة اإلزال ــا مس ــع قيمته ــل دف ــي مقاب ــليم المبان ــب تس وطل
بالصوريّــة10، والحكــم برفــض طلــب إيقــاف البيــع واالســتمرار بالتنفيــذ11، أو كان 
الخصــوم فــي الدعــوى التــي صــدر فيهــا الحكــم فــي حالــة تعــّدد إجبــاري كمــا لــو نــص 
ــة فــي الخصومــة  ــة الموضوعيّ القانــون علــى اختصــام جميــع أطــراف الرابطــة القانونيّ

كدعــوى قســمة المــال الشــائع12. 
الحالة الثانية: إذا كان الحكم صادراً في التزام بالتضامن:

ــر المترتّــب  ــة فــي األث ــة للتجزئ ــة عــدم القابليّ ــة التضامــن وحال برغــم التشــابه بيــن حال

1   نقــض 30 يونيــو 1979 الطعــن رقــم 702 لســنة 46ق. أمــا الدعــوى التــي ترفــع بانقضــاء عقــد 
اإليجــار الصــادر مــن المــوّرث بوفاتــه ونفــي حــق كل مــن المدعــي عليهــم فــي البقــاء فــي العيــن فهــو ممــا 

يقبــل التجزئــة. نقــض 28 ديســمبر 1977 الطعــن رقــم 146 لســنة 43ق.
2   نقض مدني 4إبريل 1962 السنة 13 ص 411.

3   نقــض مدنــي نوفمبــر 1982 الطعــن رقــم 1623 لســنة 48ق. 23 مايــو 1972 الســنة 23 
ص177.

4   ألنَّ الورثــة يســتمّدون مركزهــم مــن مصــدر واحــد هــو حقّهــم فــي الميــراث وال يحتمــل الفصــل فــي 
طعنهــم علــى التصــّرف غيــر حــل واحــد وال يصــح أن يكــون التصــّرف بيعــاً بالنســبة لبعضهــم ويكــون فــي 

نفــس الوقــت وصيـّـة بالنســبة لآلخريــن. نقــض مدنــي 30 أبريــل 1968 الطعــن رقــم 112 لســنة 22ق.
5   27 ديســمبر 1988 الطعــن رقــم 2348 لســنة 54ق. أمــا الدعــوى التــي يرفعهــا المشــتري ضــد 
ورثــة البائــع بصّحــة ونفــاذ البيــع فهــو ممــا يقبــل التجزئــة إذ قــد يصــح البيــع بالنســبة إلــى مــن يقــّره مــن 

ورثــة وال يصــح بالنســبة إلــى مــن يطعــن فيــه منهــم. نقــض مدنــي 9 ديســمبر 1987.
ــه ينقســم بيــن الورثــة. نقــض 21 ينايــر 1968 الســنة 19  ــة فإنّ ــا التــزام الورثــة برســم األيلول 6   أّم
ص170. وكذلــك النــزاع حــول مقّومــات التركــة وعناصرهــا ومــا يخضــع منهــا لرســم األيلولــة، نقــض 4 

مــارس 1970 الطعــن رقــم 272 لســنة 22ق.
7   نقض 28 فبراير 1967 السنة 18 ص 509.

8   نقض 7 مارس 1967 السنة 18 ص 565.
9   نقض 19 مايو 1970 السنة 21 ص 853.

10   نقض 28 مارس 1974 السنة 25 ص 598.
التزامــاً  يعتبــر  المقابــل ال  22ق. وفــي  30 لســنة  الطعــن رقــم   1968 ينايــر   18 نقــض     11
غيــر قابــل للتجزئــة بيــن التــزام البنــك الطاعــن بــرد المبلــغ الــذي صرفهالغيــر خطــأ فــي حســاب 
ولــم  ذلــك  فــي  بينهمــا  تضامــن  وجــود  أو  بــرّده  األخيــر  هــذا  التــزام  وبيــن  ضــّده  المطعــون 
الثانــي. عليــه  المحكــوم  اختصــام  لوجــوب  مجــال  ال  فإنّــه  معــاً،  اختصامهمــا  القانــون   يســتوجب 

حكمها في 19 ابريل 1994 الطعن رقم 346 لسنة 15ق.

12   نقض مدني 25 يناير 1968 السنة 19 ص164.

علــى كل منهــا حيــث ال يتــم الوفــاء إاّل كامــالً فإنّهمــا نظامــان مختلفــان، وهــذا االختــالف 
ــة  فــي رأي البعــض1 يرجــع إلــى اختــالف األســاس الــذي تقــوم عليــه حالــة عــدم القابليّ
للتجزئــة عــن حالــة التضامــن، إذ أن طبيعــة الحــق نفســه فــي حالــة عــدم قابليّتــه للتجزئــة 
تســتوجب أن يكــون الحكــم الصــادر فــي الدعــوى واحــداً بالنســبة للجميــع حيــث يتعــذّر 
تنفيــذ أحــكام متعارضــة بشــأن مســألة غيــر قابلــة للتجزئــة، وهــو الوضــع نفســه بالنســبة 
لحالــة وجــوب اختصــام أشــخاص معيّنيــن فــي الدعــوى، أّمــا فــي حالــة التضامــن فإنّهــا 
تقــوم علــى أســاس فكــرة النيابــة المتبادلــة بيــن المتضامنيــن –فيمــا ينفعهــم ال فيمــا 
ــه كامــالً مــن أي منهــم، وهــذ االلتــزام  يضّرهــم- حتــي يتيّســر علــى الدائــن اقتضــاء حقّ
التضامنــي بطبيعتــه يعــد قابــالً للتجزئــة2، ولذلــك فمــن الممكــن أن تقــوم حالــة التضامــن 
ولــو كان االلتــزام قابــالً للتجزئــة، كمــا أنَّ االتفــاق علــى التضامــن ال يســبغ علــى محــل 
االلتــزام صفــة عــدم القابليـّـة للتجزئــة إذا كان هــو أصــالً قابــالً لهــا، وبينمــا االلتــزام الــذي 
ال يقبــل التجزئــة ال ينقســم بيــن الورثــة فــإنَّ التضامــن ال يحــول دون ذلــك ، وكذلــك فإنـّـه 

إذا كان الديــن ال ينقســم بيــن المدينيــن
ــزام  ــف بالنســبة لاللت ــن فاألمــر مختل ــى تعويــض مالي ــو تحــّول إل ــى ول ــن حتّ المتضامني
ــه إذا اســتحال إلــى تعويــض نقــدي نظــراً لتعــذّر تنفيــذه عينــاً  الــذي ال يقبــل التجزئــة فإنّ
ــة لالنقســام ســواء بالنســبة للدائنيــن أو المدينيــن3. ــة عــدم القابليّ ــه زوال حال ترتّــب علي

ــن  ــاّدة 156/1 م ــاً للم ــن وفق ــي الطع ــى الحــق ف ــن عل ــة التضام ــر حال ــا بالنســبة ألث أّم
قانــون اإلجــراءات المدنيـّـة االتحــادي، 218/2 مــن قانــون المرافعــات فإنّهــا ال تثــور إال 
فــي حالــة أن يكــون محــل االلتــزام قابــالً للتجزئــة وإال خضــع لحكــم الحالــة األولــى أي 

إذا كان الحكــم صــادراً فــي التــزام غيــر قابــل للتجزئــة4.
وقــد ثــار التســاؤل حــول مــا إذا كان حكــم المــاّدة 1/156 مــن قانــون اإلجــراءات المدنيـّـة 

1   أحمد أبو الوفا: نظريّة األحكام في قانون المرافعات. الطبعة الخامسة ص794، 795.
ــى  ــذي يذهــب إل ــه قضــاء النقــض المصــري والفرنســي ال ــا اســتقّر علي ــف عّم 2   وهــذا االتجــاه يختل
ــة النقــض  ــا قضــت محكم ــة ومــن هــذه األحــكام م ــة متبادل ــم نياب ــن ال توجــد بينه ــن المتضامني أّن المديني
ــه إذا رفعــت الدعــوى بطلــب الحكــم علــى مّدعــى عليهــم  ــه )مــن المقــّرر فــي قضــاء هــذه المحكمــة أنّ بأنّ
بالتضامــن كان مــل منهــم مســتقاّلً عــن اآلخــر فــي الخصومــة وفــي مســلكه فيهــا والطعــن علــى مــا يصــدر 
فيهــا مــن أحــكام، وال مجــال فــي هــذا الوضــع للقــول بنيابــة المســؤولين بالتــزام تضامنــي عــن بعضهــم 
ــة اســتئناف مرفــوع  ــار االســتئناف المرفــوع مــن أحدهمــا بمثاب البعــض فــي إجــراءات الخصومــة واعتب
مــن اآلخــر(. حكمهــا فــي 3 ديســمبر 1931 الطعــن رقــم 15 لســنة 1ق. 23 ينايــر 1958 الســنة 9 ص 

ــي G. P.  1978 ص 383. ــر 1978 ف ــس 13 فبراي ــة باري ــم محكم 531. وحك
3   أحمد صاوي: الوسيط 702م.

4   فتحي والي: الوسيط ص709 كمال عبد العزيز: تقنين ص 1263.
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دكتور: محمود مصطفى يونسعدم تجزئة الطعن دراسة مقارنة في القانون اإلماراتي والقانون المصري والقانون الفرنسي

االتحــادي، 2/218 مرافعــات ينطبــق علــى كل حــاالت التضامــن ســواء بيــن المدينيــن 
أو الدائنيــن.

ونقــول بــداءة أن الفقــه والقضــاء يجمــع علــى أن النــص ينطبــق علــى حالــة التضامــن بيــن 
المدينيــن وبشــرط أن يكــون المديــن المتضامــن مختصمــاً فــي الدعــوى التــي صــدر فيهــا 
الحكــم1، ولكــن الــرأي انقســم بشــأن تضامــن الدئنيــن، فبينمــا يذهــب  رأي فــي الفقــه إلــى 
قصــره علــى حالــة التضامــن بيــن المدينيــن فقــط2، يــرى البعــض اآلخــر3 –نؤيــده- إلــى 
ــة النــص مــن جهــة، كمــا أّن  ــن أيضــاً نظــراً لعموميّ ــة تضامــن الدائني ــى حال ــداده إل امت

الحكمــة فــي الحالتيــن واحــدة.
ويشــترط النطبــاق النــص علــى حالــة التضامــن أن يكــون قــد حكــم بــه فعــالً، فــال يكفــي 
أن يطلــب المّدعــي الحكــم بــه، كمــا ال يكفــي مجــّرد الخشــية مــن وقــوع تعــارض بيــن 

األحــكام بشــأنه4.
الحالــة الثالثــة: إذا كان الحكــم صــادراً فــي دعــوى يوجــب القانــون فيهــا اختصــام 

أشــخاص معيّنيــن:
وهــذه الحالــة تنــدرج ضمنــاً تحــت الحالــة األولــى حيــث يكــون موضوعهــا غيــر قابــل 
للتجزئــة بحكــم القانــون5 وهــي دعــاوى يشــترط لقبولهــا اختصــام أشــخاص معيّنيــن فيهــا، 
كمــا هــو الحــال بالنســبة لدعــوى الشــفعة حيــث يتوّجــب اختصــام بائــع العقــار المشــفوع 
ــاذ التصّرفــات حيــث يتوّجــب اختصــام الدائــن  ــه6، ودعــوى عــدم نف ــه والمشــتري من في

ــون المرافعــات،  ــاّدة 2/218 مــن قان ــم الم ــة التضامــن ضمــن حك ــه إدراج حال ــد بعــض الفق 1   وينتق
المقابلــة للمــاّدة 1/156 مــن قانــون اإلجــراءات المدنيّــة  االتحــادي، تأسيســاً علــى أن االلتــزام التضامنــي 
بطبيعتــه قابــل للتجزئــة، ولهــذا فليــس ثّمــة مــا يحــول مــن تنفيــذ أحــكام متعارضــة بشــأنه ال ســيما إذا كان 
ســبب هــذا التعــارض هــو إهمــال أحــد المتضامنيــن الــذي لــم يطعــن فــي الحكــم الصــادر فــي مواجهتــه فــي 
ميعــاد الطعــن، ويستشــهد علــى ذلــك بــأن كل متضامــن فــي النهايــة يتحّمــل نصيبــه مــن الديــن مــن ناحيــة، 
كمــا أّن كل متضامــن لــه الحــق فــي التمّســك بأوجــه الدفــاع الخاّصــة بــه التــي يدفــع بهــا دعــوى خصمــه 

مــن ناحيــة ثانيــة. أحمــد أبــو الوفــا: نظريــة األحــكام فــي قانــون المرافعــات ص794.
2  فتحي والي: الوسيط ص709 كمال عبد العزيز ص1263.

3  عبــد المنعــم الشــرقاوي: شــرح المرافعــات المدنيّــة والتجاريّــة طبعــة 1956 ص 540 أحمــد 
صــاوي: الوســيط ص 703.

4  نقض 4 أبريل 1963 الطعن رقم 22، 33 لسنة 28ق.
5  وجدي راغب: مبادئ القضاء المدني ص 624.

6  ففــي هــذه الدعــوى يكــون التعــّدد إجباريـّـاً، ويكــون مــن شــأن إغفــال اختصــام أحــد األشــخاص الذيــن 
يوجــب القانــون اختصامهــم أن تقضــي المحكمــة بعــدم قبولهــا أو عــدم قبــول الطعــن إذا رفــع عــن الحكــم 
الصــادر فيهــا ولــم يختصــم فيهــا أيــاً مــن هــؤالء. فتحــي والــي: الوســيط ص318، 709. وفــّرق البعــض 
بيــن حالــة إغفــال مــن يوجــب القانــون اختصامــه فــي الطعــن المرفــوع بشــأن الحكــم الصــادر فــي الشــفعة 
ــى  ــون المرافعــات عل ــاق نــص المــاّدة 218 مــن قان ــة بطــالن اختصامــه، حيــث يقتصــر انطب ــن حال وبي
حالــة اإلغفــال، فيجــوز اختصــام مــن أغفــل اختصامــه ولــو بعــد فــوات ميعــاد الطعــن دون حالــة البطــالن. 

والمديــن والمتصــّرف والمتصــّرف إليــه أو ورثــة مــن يتوفّــى منهــم1، ودعــوى اســترداد 
المنقــوالت المحجــوزة حيــث توجــب المــاّدة 287 مــن قانــون اإلجــراءات المدنيّــة 
االتحــادي، والمــادة 394 مرافعــات رفعهــا علــى كل مــن الدائــن الحاجــز والمديــن 

ــن2. ــن المتدّخلي ــه والحاجزي ــوز علي المحج
وأيضــاً مــا تنــص عليــه المــاّدة 309 مــن قانــون اإلجــراءات المدنيـّـة االتحــادي، والمــاّدة 
454 مــن قانــون المرافعــات بشــأن دعــوى االســتحقاق الفرعيّــة حيــث توجــب اختصــام 
كل مــن يباشــر اإلجــراءات والمديــن أو الحائــز أو الكفيــل العيني وأّول الدائنيــن المقيّدين3.

المبحث الثالث
اآلثار المتعلّقة بالطعن

في حالة عدم التجزئة وما في حكمها

إذا كان المشــّرع قــد وضــع القاعــدة العاّمــة بشــأن الطعــن فــي المــاّدة 156/1 مــن قانــون 
اإلجــراءات المدنيـّـة االتحــادي، والفقــرة األولــى مــن المــاّدة 218 مــن قانــون المرافعــات 
بحيــث ال يســتفيد مــن الطعــن إال مــن رفعــه وال يحتــج بــه إال علــى مــن رفــع عليــه، وقــد 
اســتعرضنا النتائــج التــي يمكــن أن تترتـّـب عليهــا، فــإن المشــّرع تــدارك ذلــك فــي الفقــرة 
الثانيــة مــن نفــس المــاّدة فــي الحــاالت الثالثــة التــي عرضنــا لهــا ســابقاً حرصــاً منــه علــى 
تفــادي صــدور حكــم فــي الطعــن يتعــارض مــع الحكــم المطعــون فيــه خاّصــة إذا لــم يكــن 
الحكــم فــي الطعــن نافــذاً فــي مواجهــة جميــع الخصــوم4، وفــّرق فــي ذلــك بيــن حالــة تعــّدد 

المحكــوم عليهــم وبيــن حالــة
تعّدد المحكوم لهم على النحو اآلتي5:

ــه فــي كمــال  ــون المصــري طبعــة 1987 ص278. مشــار إلي ــة الشــفعة فــي القان ــورة: نظريّ عــّزت حن
عبــد العزيــز: تقنيــن ص1275.

1  نقض 20 يونيو 1989 الطعن رقم 11 لسنة 457.
2  عزمي عبد الفتاح: قواعد التنفيذ الجبري، طبعة 1989 ص988.

3  نقض 20 إبريل 1964 الطعن رقم 252 لسنة 29ق.
4  فتحي والي: الوسيط ص 710.

5  انظــر فــي آثــار التفرقــة بيــن حالــة تعــّدد المحكــوم لهــم والمحكــوم عليهــم فــي القانــون الفرنســي القديــم 
وتطــّوره فــي القضاء الفرنســي.
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الفرض األّول: حالة تعّدد المحكوم عليهم:

ــاّدة 156/1  ــي الم ــة المســتثناة المنصــوص عليهــا ف ــرت إحــدى الحــاالت الثالث إذا تواف

ــاّدة 218 مــن  ــة مــن الم ــرة الثاني ــي الفق ــة االتحــادي، وف ــون اإلجــراءات المدنيّ مــن قان

ــام  ــد أق ــم ق ــم وكان أحدهــم أو بعضه ــم عليه ــّدد مــن صــدر الحك ــات وتع ــون المرافع قان

ــه يجــوز لمــن فــوت ميعــاد الطعــن مــن المحكــوم  ــى هــذا الحكــم فإنّ ــاً صحيحــاً عل طعن

ــي الطعــن1 أو قُضــي  ــرك الخصومــة ف ــم أو ت ــم منه ــل الحك ــن أو مــن قب عليهــم اآلخري

ببطــالن الطعــن الــذي أقامــه2 أن يطعــن علــى هــذا الحكــم أثنــاء نظــر الطعــن المرفــوع 

ــوع  ــى الطعــن المرف ــل نضمامــاً إل ــد أو بالتدّخ صحيحــاً فــي ميعــاده، ســواء بطعــن جدي

مــن قبــل3 كمــا يجــوز لــه الطعــن مــع مــن لــم يســقط حقّــه فــي الطعــن بصحيفــة واحــدة 

خــالل الميعــاد4.

 المركز القانوني للطاعنين المنضّمين في الطعن:

ــه فــي الطعــن مســتفيداً بالطعــن الصحيــح المرفــوع مــن  ــذي ســقط حقّ يأخــذ الطاعــن ال

أحــد زمالئــه. نفــس المركــز القانونــي للطاعــن األصلــي ســواء انضــم إليــه فــي طعنــه أو 
1  نقــض مدنــي 5 أبريــل 1977 الطعــن رقــم 36 لســنة 42ق 23 إبريــل 1980 الطعــن رقــم 103 

لســن 49ق.
2  أمــا إذا كان الطعــن المرفــوع مــن المحكــوم عليهــم واحــداًو يعتبــر صحيحــاً بالنســبة للبعــض وباطــالً 
بالنســبة للبعــض اآلخــر فقــد عدلــت محكمــة النقــض عــن موقفهــا فــي هــذا الصــدد، فبينمــا كان تقضــي بعــد 
ــة.  قبــول الطعــن إذا كان الطعــن باطــالً بالنســبة ألحــد المحكــوم عليهــم فــي موضــوع غيــر قابــل للتجزئ
حكمهــا فــي 7 فبرايــر 1952 الطعــن رقــم 186 لســنة 19ق. 8 نايــر 1953 الطعــن رقــم 289 لســننة 
ــي 9  ــذ حكمهــا الصــادر ف ــم 308 لســنة 21ق. اســتقر قضاؤهــا من 20ق. 1 مــارس 1955 الطعــن رق
فبرايــر 1980 الطعــن رقــم 1039 لســنة 45ق. علــى أن هــذا البطــالن ال يؤثـّـر في شــكل الطعــن المرفوع 
ــه فــي  ــاً إلــى زمالئ ــه أن يتدّخــل منضّم صحيحــاً بالنســبة للبعــض، ويكــون لمــن قُضــي بعــدم قبــول طعن
طلباتهــم، فــإن قعــدوا علــى ذلــك وجــب علــى المحكمــة أن تأمــر الطاعــن باختصامهــم فــي الطعــن، وذلــك 
حرصــاً علــى تغليــب موجبــات صّحــة إجــراءات الطعــن علــى أســباب بطالنهــا وقصرهــا، علــى تقديــر أن 
الغايــة مــن اإلجــراءات هــي وضعهــا فــي خدمــة حــق وتمكيــن الصحيــح مــن الباطــل ليصححــه ال تســليط 
الباطــل مــن الصحيــح فيبطلــه، طالمــا اســتقام شــكل الطعــن واكتملــت موجبــات قبولــه. وحكــم الهيئــة العاّمــة 
للمــواد المدنيـّـة والتجاريـّـة بالمحكمــة فــي 16 ديســمبر 1987 الطعــن رقــم 300، 409 لســنة 56ق. 14 

نوفمبــر 1989 الطعــن رقــم 11 لســنة 56ق. 9 يونيــو 1994 الطعــن رقــم 496 لســنة 60 ق.
ــم  ــنة 17 ص 1146. حك ــو 1966 الس ــي 17 ماي ــض مدن ــن 710 نق ــيط م ــي: الوس ــي وال 3   فتح
المحكمــة االتحاديـّـة العليــا فــي 19 إبريــل 1994 الطعــن رقــم 246 لســنة 15 ق. دائــرة النقــض المدنيـّـة.
4   نقــض مدنــي 15 ينايــر 1984 الطعــن رقــم 819 لســنة 48ق. حيــث قضــت فيــه بأنّــه )وال يغيّــر 
مــن صفتــه كطاعــن منضــم )أي مــن ســقط حقــه فــي الطعــن( للطاعــن الثانــي طعنهمــا فــي الحكــم بصحيفــة 
واحــدة مــادام ليــس لــه طلبــات مســتقلّة عــن طلبــات األخيــر وال طعنهمــا معــاً مــن خــالل الميعــاد المقــّرر.

اختصــم فيــه1، إال أنــه يظــل تابعــاً لــه2 حيــث يــزول بزوالــه وينقضــي بانقضائــه3 أو حكــم 
بعــدم قبولــه أو اعتبــار خصومــة الطعــن األصليــة

 كأن لم تكن أو سقوطها أو تركها أو قُضي ببطالن صحيفته4. 
ولكــن لمــاذا لــو قُضــي ببطــالن الطعــن المرفــوع ممــن انضــم إلــى الطعــن األصلــي الــذي 

رفــع فــي الميعــاد فهــل يؤثـّـر علــى هــذا األخيــر ويقضــي ببطالنــه تبعــاً لــه؟
يذهــب بعــض الفقــه5 إلــى أن البطــالن ال يلحــق إال الطعــن الالحــق دون الطعــن األصلــي، 
ألن الطعــن الالحــق يعتمــد فــي وجــوده علــى طعــن صحيــح تــم فــي الميعــاد، فــال جريــرة 
علــى مــن رفــع هــذا الطعــن مــن بطــالن طعــن ألحــق بــه مّمــن كان حقـّـه فــي الطعــن قــد 

ســقط أصــالً. ولكنّنــا نذهــب مــع رأي آخــر6 إلــى تقريــر

1  نقــض 20 إبريــل 1992 الطعــن رقــم 2566 لســنة 56ق. وال يســتفيد مــن هــذه الرخصــة إال مــن 
ــاً فــي الدعــوى التــي صــدر فيهــا الحكــم فــال يســتفيد مــن هــذه الرخصــة مــن اختصــم  كان خصمــاً حقيقيّ

لتقديــم مســتند تحــت يــده، نقــض 21 ينايــر 197 طعــن 631 ســنة 44ق.
2  فــال يجــوز للطاعــن المنضــم أن بتقــّدم بطلبــات خاّصــة بــه كمــا ال يســتطيع أن يتمّســك بوســائل دفــاع 
أو أســباب طعــن لــم يتمّســك بهــا الطاعــن األصلــي. نقــض مدنــي 28 مــارس 1963 الســنة 14 ص381. 
9 ديســمبر 1985 الطعــن رقــم 277 لســنة 52ق. فــإذا تقــّدم بطلبــات مغايــرة عّمــا طلبــه الطاعــن األصلــي 
أو زاد عليهــا كان طعنــه غيــر مقبــول. نقــض مدنــي 23 إبريــل 1980 الطعــن رقــم 102 لســنة 49ق. 

ويعتبــره البعــض خصمــاً ناقصــاً. األنصــاري حســن: مبــدأ وحــدة الخصومــة ص422.
3   أبو الوفا: نظريّة األحكام ص797.

4  كمال عبد العزيز: تقنين ص 1278.
5   كمــال عبــد العزيــز: المرجــع الســابق، نفــس اإلشــارة. ويــرى أّن هــذا الــرأي هــو مــا تواتــرت عليــه 
أحــكام محكمــة النقــض المصريّــة التــي تقــّرر أن بطــالن الطعــن بالنســبة ألحــد الطاعنيــن نقــض مدنــي 4 

ينايــر 1962 الســنة 13 ص 42. نقــض مدنــي 21 فبرايــر 1974 الســنة 25 ص 396.
6   فتحــي والــي: الوســيط ص711، 712. وإشــارة إلــى حكــم محكمــة النقــض فــي 28 مــارس 1972 
ــه إذا كان الطعــن باطــالً بالنســبة للبعــض فــال يجــوز تطبيــق المــاّدة  الســنة 23 ص 542 الــذي قضــى أنّ
2/218 مــن قانــون المرافعــات. أحمــد صــاوي: الوســيط 704 وقــد قضــى بأنـّـه )إذا أبطــل الطعــن بالنســبة 
إلــى أحــد الخصــوم وأصبــح الحكــم نهائيـّـاً بالنســبة لــه ترتـّـب علــى ذلــك بطالنــه بالنســبة للجميــع متــى كان 
موضــوع النــزاع فــي الطعــن بطبيعتــه غيــر قابــل للتجزئــة )الطعــن علــى بطــالن عقــد بيــع صــادر مــن 
مــورث المطعــون عليهــم إلــى الطاعــن باعتبــاره يخفــي رهنــا( إذ ال يتصــّور أن يكــون عقــد البيــع الصــادر 
مــن المــوّرث إلــى الطاعــن صحيحــاً بالنســبة لبعــض الورثــة وباطــالً بالنســبة للبعــض اآلخــر. نقــض مدنــي 
ــزت محكمــة النقــض نفســها فــي حكــم واحــد  18 يونيــو 1953 الطعــن رقــم 250 لســنة 20ق. وقــد ميّ
بيــن أثــر الطعــن بالنســبة للمحكــوم عليهــم بيــن المســائل التــي يقبــل موضوعهــا التجزئــة واألخــرى التــي 
ــازي وحبــس  ــد قضــى بصحــة الرهــن الحي ــه ق ــه )إذا كان الحكــم المطعــون في ــك، فقضــت بأن ــل ذل ال تقب
العيــن المرهونــة وبإلــزام المديــن الراهــن بقيمــة الديــن والفوائــد مــن تاريــخ التعاقــد، وكانــت أســباب الطعــن 
فــي هــذا الحكــم واردة علــى صحــة الرهــن والبعــض اآلخــر يــرد علــى بعــض نتائــج صّحــة الرهــن وهــي 
المطالبــة بالفوائــد، فــإن عــدم إعــالن ورثــة الدائــن المرتهــن بتقريــر الطعــن يجعــل الطعــن غيــر مقبــول 
بالنســبة إلــى جميــع الورثــة فيمــا يختــص بصّحــة الرهــن، ولكنّــه يكــون مقبــوالً بالنســبة للفوائــد، ذلــك أن 
ــل 1955  ــي 21 أبري ــض مدن ــة. نق ــل للتجزئ ــر قاب ــو موضــوع غي ــن  ه ــة الره ــزاع الخــاص بصّح الن
ــر  ــق األم ــا إذا تعل ــا فيم ــيط ص 705 أم ــاوي: الوس ــد ص ــر أحم ــنة 22ق. وانظ ــم 102 لس ــن رق الطع
بموضــوع غيــر قابــل لالنقســام يخــص التركــة وتعــدد الورثــة فقــد ذهبــت محكمــة النقــض إلــى أن بطــالن 
الطعــن المرفــوع مــن أحــد الورثــة الطاعنيــن ال يؤثــر علــى ســالمة الطعــن بالنســبة لآلخريــن ، كمــا أنــه 
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بطــالن الطعــن بالنســبة للجميــع نتيجــة بطالنــه بالنســبة للبعض، ســواء كان الطعــن الباطل 
هــو الطعــن الــذي رفــع فــي الميعــاد ))الطعــن األصلــي(( أو هــو الطعــن الالحــق الــذي 
رفــع وفقــاً للمــادة 218\2 مرافعــات ))المقابلــة للمــادة 156\1 مــن قانــون اإلجــراءات 

المدنيــة االتحــادي(( .
وهنــا تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه إذا كان البطــالن ال يتعلــق بالنظــام العــام ، فإنــه ال يجــوز 
ــه  ــون في ــم المطع ــو كان الحك ــى ول ــه حت ــرع البطــالن لمصلحت ــن ش ــه إال م ــك ب التمس
صــادراً فــي دعــوى ال يقبــل موضوعهــا التجزئــة أو يجــب اختصــام أشــخاص معينيــن 

فيهــا، فليــس لغيــره أن يتمســك بــه ولــو كان سيســتفيد مــن تقريــر البطــالن1 .
أثــر عــدم انضمــام أو اخصــام مــن ســقط حقــه فــي الطعــن علــى الطعــن المرفــوع صحيحاً 

فــي الميعاد :
لــم يرتــب المشــرع جــزاء علــى قعــود بعــض المحكــوم عليهــم عــن االنضمــام لمــن رفــع 
الطعــن صحيحــاً فــي ميعــاده، وقــد اجتهــدت محكمــة النقــض المصريــة فــي هــذا الشــأن 
فــي ظــل غيــاب النــص القانونــي2، وكان قضاؤهــا فــي الســابق – ســواء القانــون القديــم أو 

ال يشــترط اختصــام جميــع الورثــة فــي الطعــن حتــى ولــو كانــوا قــد اختصمــوا فــي الدعــوى التــي صــدر 
فيهــا الحكــم المطعــون فيــه ألن الــوارث الــذي يصبــح اختصامــه فــي الطعــن يعتبــر قائمــاً مقــام غيــره مــن 
الورثــة، ومــن ثــم يجــوز الطعــن مــن أحــد الورثــة عــن نفســه، وإن كان ال يحــز أن يطعــن علــى الحكــم 
الصــادر بصفتــه مثــالً للتركــة وإال كان طعنــه غيــر مقبــول. نقــض مدنــي 30 مــارس 1976 الســنة 27 
ــم 843 لســنة 44ق ومــع ذلــك انظــر حكمهــا فــي 29  ص 792 ، 29 مــارس ســنة 1978 الطعــن رق
ينايــر 1980 الطعــن رقــم 619 لســنة 43 ق وينتقــد الفقــه، وبحــق هــذا المنحــى الــذي يجيــز قبــول الطعــن 
مــن أحــد الورثــة دون اختصــام الباقيــن مــن الورثــة الــذي يهــد حكــم المــادة 218 مــن قانــون المرافعــات 
ــى  ــك . فأوجبــت عل ــى تجنــب تعــارض األحــكام وتضاربهــا فــي مســائل ال تحتمــل ذل التــي حرصــت عل
الطاعــن اختصــام مــن فــوت ميعــاد الطعــن أو قبلــه فــي موضــوع ال يقبــل التجزئــة فــإن لــم يفعــل أمــرت 
المحكمــة الطاعــن باختصامــه، وهنــا يتوجــب علــى المحكمــة إعمــال النــص، فــإن لــم يتمثــل الطاعــن لمــا 
أمــرت بــه المحكمــة قضــت بعــدم قبــول الطعــن مــن تلقــاء نفســها، وكذلــك فــي حالــة إذا رفــع الطعــن علــى 
بعــض المحكــوم لهــم فــي الميعــاد ولــم يختصــم الباقيــن فــي الطعــن ، أحمــد الصــاوي : الوســيط ص 807ن 
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1    : نقض مدني 17 نوفمبر 1970 السنة 21 ص 1138 .

2   : يعالــج المشــرع الفرنســي هــذه المســألة فــي المــادة 553\1 مــن قانــون المرافعــات فينــص 
علــى أنــه  فــي حالــة عــدم التجزئــة فــإن االســتئناف المرفــوع مــن أحــد المحكــوم عليهــم يفيــد منــه 

اآلخــرون ولــو لــم ينضمــوا إليــه فــي االســتئناف.
 En cas d^’ indivisibilite a ̈  l^’ e ́gard de plusieures parties,I”appel de l” une

produit
  effet a ̈  l^’ e ́gard des autres meme si celles-ci ne sont pas jointes a ́

.l”instace
ممــا يعنــي أنــه ال يشــترط لقبــول الطعــن أن يتــم اختصــام مــن لــم يطعــن فــي الحكــم مــن المحكــوم عليهــم 
ــم  ــو ل ــوع ول ــن المرف ــي الطع ــم الصــادر ف ــة التمســك واالحتجــاج بالحك ــن مكن ــؤالء اآلخري ــون له ، ويك
ــم تقصــره علــى  ينضمــوا إلــى خصومــة الطعــن ، وقــد عممــت محكمــة النقــض الفرنســية هــذا الحكــم فل

قانــون المرافعــات الحالــي والــذي جعــل اختصــام هــؤالء إجبايــاً بإضافــة ))وإن لــم يفعــل 
أمــرت المحكمــة الطاعــن باختصامــه فــي الطعــن(( – يميــل إلــى عــدم تأثــر هــذا الطعــن 
نتيجــة هــذا القعــود ويكــون مقبــوالً وتلتــزم المحكمــة بالفصــل فيــه1، إال أنهــا ريثمــا عدلــت 

عــن هــذا االتجــاه بحكمهــا الصــادر فــي 23 إبريــل 
1980 وقضــت بأنــه يتعيــن علــى الطاعــن أن يدخــل فــي طعنــه باقــي المحكــوم عليهــم 
ممــن لــم يطعــن فــي الحكــم االدر فــي إحــدى الحــاالت الثالثة المنصــوص عليها فــي الفقرة 
ــة للمــادة 156\1 مــن قانــون اإلجــراءات  ــة مــن المــادة 218 مرافعــات )) المقابل الثاني
ــإن  ــم، ف ــره بإدخاله ــة أن تأم ــى المحكم ــب عل ــل وج ــم بفع ــإن ل ــادي (( ف ــة االتح المدني
لــم يممتثــل لمــا أمــرت بــه المحكمــة قضــت بعــدم قبــول طعنــه ، ويكــون حكــم محكمــة 
االســتئناف الــذي قضــى باعتبــار الحكــم المســتأنف نهائيــاً بالنســبة ألحــد المحكــوم عليهــم 
لمجــرد عــدم إقامتــه اســتئنافاً عنــه فــي الميعــاد دون أن يختصــم فيــه يكــون قــد أخطــأ فــي 
تطبيــق القانــون وحجــب نفســه عــن تمحيــص أوجــه دفــاع الطاعــن2 ، وقــد أكــدت علــى 
الجــزاء بحكــم الهيئــة العامــة للمــواد المدنيــة والتجاريــة بالمحكمــة 3 الــذي أوجبــت فيــه 
ــي المحكــوم  ــه مــن اختصــام باق ــا أمــرت ب ــال لم ــة عــدم االمتث ــي حال ــى المحكمــة ف عل
عليهــم – ولــو مــن تلقــاء نفســها – القضــاء بعــدم قبــول الطعــن معتبــرة ذلــك مــن القواعــد 
اآلمــرة المتعلقــة بالنظــام العــام بمــا ال يجــوز مخالفتهــا أو اإلعــراض عــن تطبيقهــا وتلتــزم 
المحكمــة بإعمالهــا مــن تلقــاء نفســها، وقــد أكــدت هــذا المعنــى فــي األحــكام العديــدة التــي 

تلــت صــدور هــذا الحكــم4 .
وإذا لم تأمر المحكمة بذلك ولم يقم الطاعن باالختصام من تلقاء نفسه 

كان الحكــم الصــادر بقبــول االســتئناف شــكالً مخالفــاً للقانــون، ويجــوز التمســك بــه ألول 

ــة النقــض ،  ــي خصوم ــن ف ــن أو مختصمي ــوا منضمي ــم يكون ــن ل ــك الذي ــى ألئ ــة التضامــن وأيضــاً حت حال
حكمهــا فــي 5 يونيــو فــي  1986 361 ، تعليــق  10 مــارس عــام 1981 فــي  1981 ص 429 وتعليــق 

، وانظــر مــا ســوف يلــي بشــأن تجزئــة الطعــن فــي خصومــة النقــض فــي الفصــل الثانــي.
ــوم 1966 الســنة 17 ص 1146  ــل 1963 الســنة 14 ص 490 ، 17 ماي ــي 4 أبري ــا ف 1  : حكمه
ــم 287 لســنة 46 ق  ــو 1979 الطعــن رق ــم 592 لســنة 40 ق 25 يوني 30 مــاري 1976 الطعــن رق
وهــو مذهــب محكمــة النقــض الفرنســية ، حكمهــا فــي 19 أكتوبــر 1948 فــي   1948 ، 2 ، 238 .

2   : الطعــن رقــم 103 لســنة 49 ق وحكمهــا فــي 27 فبرايــر 1983 الطعــن رقــم 1309 لســنة 49 ق 
وكان قــد ســبق لمحكمــة النقــض أن أوجبــت علــى الطاعــن اختصــام باقــي المحكــوم عليهــم معتبــرة أن ذلــك 

أمــر ال معــدى عنــه حتــى تكتمــل مقومــات الطعــن، حكمهــا فــي 9 فبرايــر 1980 الســنة 31 ص 449.
3   : حكمها في 16 ديسمبر الطعن رقم 300، 409 لسنة 56 ق .

4   : حكمهــا فــي 27 ديســمبر 1988 الطعــن رقــم 2348 لســنة 54 ق 12 مايــو 1994 الطعــن رقــم 
ــم  ــن رق ــل 1998 الطع ــنة 560 ، 15 إبري ــم 496 لس ــن رق ــو 1994 الطع ــنة 63 ق 9 يوني 441 لس

437 لســنة 64 ق .



3031

دكتور: محمود مصطفى يونسعدم تجزئة الطعن دراسة مقارنة في القانون اإلماراتي والقانون المصري والقانون الفرنسي

مــرة أمــام محكمــة النقــض1 . وإذا صــدر الحكــم وطعــن فيــه بالنقــض دون مراعــاة مــا 
قضــت بــه أحــكام المــادة 218\2 مرافعــات )) المقابلــة للمــادة 156\1 مــن قانــون 
االجــراءات المدنيــة االتحــادي(( وألغــت محكمــة النقــض الحكــم االســتئنافي فإنــه يجــب 
اختصــام مــن فاتــه اختصامــه مــن المحكــوم عليهــم أمــام المحكمــة المحــال إليهــا الدعــوى 

.
وإذا لــم يطعــن فــي هــذا الحكــم بالنقــض واعتبــر الحكــم باتــاً لفــوات ميعــاد الطعــن فيــه، 
فــإن هــذا الحكــم ال يحتــج إال علــى أطــراف خصومــة االســتئناف وحســب وال يحتــج بــه 

علــى مــن كان خــارج نطــاق هــذه الخصومــة2 .

الضامن وطالب الضمان :
فــي الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 156\1 مــن قانــون االجــراءات المدنيــة االتحــادي، والمــادة 
218 مرافعــات نــص المشــرع علــى أنــه ويفيــد الضامــن وطالــب الضمــان مــن الطعــن 
المرفــوع مــن أيهمــا فــي الحكــم الصــادر فــي الدعــوى األصليــة إذا اتحــد دفاعهمــا فيهــا، 
وهــذا الفــرض يتعلــق بحالــة إذا مــا حكــم عليهمــا فــي الدعــوى األصليــة وطعــن أي مــن 
ــإن مــن فــوت ميعــاد الطعــن منهمــا ينضــم  الضامــن أو طــال بالضمــان فــي الميعــاد، ف
إلــى اآلخــر فــي هــذا الطعــن بشــرط أن يكــون دفاعهمــا فــي الدعــوى األصليــة واحــدا3ً . 
وإذا رفــع طعــن علــى أيهمــا جــاز اختصــام اآلخــر فيــه، والفــرض هــو أن يحكــم لهمــا فــي 
الدعــوى األصليــة ولــم يطعــن ضــد أحدهمــا فــي الميعــاد، فــإن للطاعــن أن يختصــم مــن 

يطعــن ضــده ولــو بعــد فــوات ميعــاد الطعــن4 .
ــى عكــس  ــة عل ــاري وإنمــا هــي مســألة جوازي ــة تعــدد إجب ــق بحال ــا ال تتعل فالمســألة هن
ــه  ــع علي ــم يرف ــن ل ــم الطاعــن باختصــام م ــم يق ــه إذا ل ــذا فإن ــة ، وله ــرة الثاني ــم الفق حك
الطعــن فــي الميعــاد أو لــم ينضــم مــن أســقط حقــه فــي الطعــن إلــى زميلــه الــذي طعــن 
فــي الحكــم أو كان طعــن أي منهمــا باطــالً فــإن ذلــك ال يؤثــر علــى قبــول الطعــن الــذي 

رفــع صحيحــا5ً.
1   : فتحي الوالي : الوسيط ص 711، هامش 2 .

2   : األنصاري حسن : مبدأ وحدة الخصومة ص 442.
3   : فتحــي والــي : الوســيط ص 714 نقــض 30 فبرايــر 1975 الطعــن رقــم 282 لســنة 40 ق 31 

ينايــر 1983 الطعــن رقــم 754 لســنة 49 ق .
4   : نقض مدني 19 مارس 1979 السنة 30 ص 859.

5   : أبــو الوفــا : المرافعــات ص 802 ، أحمــد صــاوي: الوســيط ص 707 ، نقــض مدنــي 17 فبريــار 
1955 الطعــن رقــم 100 لســنة 22ق .

وقــد اختلــف الفقــه حــول حــدود االســتفادة مــن نــص الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 218 مــن 
قانــون النرافعــات ))المقابلــة للمــادة 156\1 مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة االتحــادي 
(( ، فبينمــا يقصــر الفقــه1 حديثهــم علــى حالــة الطعــن فــي الحكــم، أي اســتفادة كل مــن 
ــاد  ــوت ميع ــد ف ــا ق ــوع إذا كان أحدهم ــن المرف ــن الطع ــان م ــب الضم ــن أو طال الضام
ــة  ــي خصومــة الطعــن وحســب دون مكن ــة االشــتراك ف ــل الحكــم، أي مكن الطعــن أو قب
االســتفادة بالتمســك بالحكــم الصــادر فيهــا، ومــن ثــم فإنــه إذا ألغــي الحكــم فــي خصومــة 
الطعــن التــي باشــرها أحدهمــا ولــم يشــترك اآلخــر معــه فيهــا فــإن هــذا األخيــر ال يســتفيد 
مــن هــذا الحكــم وذلــك ألن نــص الفــرة الثالثــة قــد ورد فــي مســألة خصومــة الطعــن دون 
التعــرض لألحــكام التــي تصــدر فيهــا، وأنــه وكمــا ورد فــي المذكــرة اإليضاحيــة لقانــون 
المرافعــات الملغــي فــإن المشــرع حــرص علــى أن يلتــزم مــا ذهــب إليــه القضــاء فيمــا 
ــن  ــه بالطع ــاج علي ــن الخصــم أو االحتج ــوع م ــن المرف ــن الطع ــادة م ــأن اإلف ــر )بش ذك
المرفــوع علــى غيــره( فلــم يتعــرض لمــدى حجيــة الحكــم وشــروط االســتفادة منــه بالنســبة 

لمــن لــم يكــن خصمــاً بنفســه فــي الطعــن .
بينمــا يــرى البعــض اآلخــر2 أن نــص الفقــرة الثالثــة جــاء عامــاً ومطلقــاً بشــأن اســتفادة كل 
مــن الضامــن وطالــب الضمــان الــذي لــم يطعــن الحكــم الصــادر فــي الدعــوى األصليــة 
ــتفالدة  ــذه االس ــداً، وه ــا واح ــا فيه ــا إذا كان دفاعهم ــن أحدهم ــوع م ــن المرف ــن الطع م
تشــتمل علــى مكنــة االشــتراك فــي خصومــة الطعــن المرفــوع مــن أحدهمــا إذا كان قــد 

صــدر لمصلحتــه3.
ومــن جهــة ثانيــة أنــه ال تصــح المقارنــة أو المقاربــة بيــن حكــم الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 
218 مرافعــات)) المقابلــة للمــادة 156\1 مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة االتحــادي(( 
ــي  ــا الخــاص ف ــا نطــاق تطبيقه ــكل منهم ــادة إذ أن ل ــة مــن نفــس الم ــرة الثالث وحكــم الفق
ــارات التــي تضمنتهــا والصيغــة التــي أتــت بهــا، ففــي حيــن نجــد أن الفقــرة  حــدود العب
الثانيــة حــددت وجــه االســتفادة مــن الطعــن بمكنــة االشــتراك فيــه لمــن فــوت ميعــاده أو 
قبــل الحكــم، إذا كان الحكــم الصــادراً فــي التــزام ال يقبــل التجزئــة أو فــي التــزام بالتضامن 
أو فــي مســألة يوجــب فيهــا القانــون اختصــام أشــخاص معنيــن، وكان أحــد الخصــوم قــد 

ــادئ ص 624 ، أحمــد صــاوي:  ــا: المرافعــات ص 890 ، وجــدي راغــب : مب ــو الوف 1   : أحمــد أب
الوســيط ص 706 ، 707 .

ــار إلغــاء األحــكام بعــد تنفيذهــا ، طبعــة 1992 ص 145 ومــا بعدهــا  ــول: آث 2   : أحمــد ماهــر زغل
ــم 97 . رق

3   : أحمد ماهر زغلول : دعوى الضمان الفرعية ص 136 .



3233

دكتور: محمود مصطفى يونسعدم تجزئة الطعن دراسة مقارنة في القانون اإلماراتي والقانون المصري والقانون الفرنسي

أقــام طعنــاً صحيحــاً فــي ميعــاده ، نجــد ان الفقــرة الثالثــة تتكلــم عــن مســألة مختلفــة فلــم 
ــة ،  ــرة الثاني ــت الفق ــى وجــه دون آخــر كمــا فعل ــد وجــوده االســتفادة مــن الطعــن عل تقي

ومــن ثــم فــال يســتقيم تقييــد مــا أطلقــه النــص دون ســند أو مبــرر.
ــان أو  ــن كل مــن المضمــون 0 مدعــي الضم ــل المراكــز بي ــإن تماث ــة ف ــة ثالث ومــن جه
ــي  ــا ف ــا دفاعهم ــد فيه ــي يتح ــة اللت ــي الحال ــا ف ــن وارتباطه ــان ( والضام ــب الضم طال
ــبة  ــاؤه بالنس ــا وبق ــبة ألحدهم ــم بالنس ــاء الحك ــل إلغ ــة1 تقتضــي أال يُقب ــوى األصلي الدع

للبعــض اآلخــر2.
وأخيــراً فــإن حكــم الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 218))المقابلــة للمــادة 156\1 مــن قانــون 
ــا  ــة، وإنّم ــي الخصزم ــاري ف ــّدد إجب ــة تع ــق بحال ــة االتحــادي (( تتعلّ اإلجــراءات المدني
ــة تعــّدد اختيــاري، فــال يبطــل الطعــن لعــدم اختصــام  ــق بحال ــا تتعلّ بشــأن الضمــان فإنّه
مــن فــّوت ميعــاد الطعــن أو كان قــد قبــل الحكــم إذا كان الطعــن قــد رفــع صحيحــاً مــن أي 

مــن الضامــن أو طالــب الضمــان.
ونحــن نــرى أّن حكــم المــاّدة 3/218 مــن قانــون المرافعــات ))المقابلــة للمــاّدة 3/156 
مــن قانــون اإلجــراءات المدنيـّـة االتحــادي(( ال ينفــك عــن حكــم المــاّدة 296 مــن القانــون 
ــة االتحــادي((  ــون المعامــالت المدنيّ ــاّدة 462 مــن قان ــة للم ــي المصــري ))المقابل المدن
ــج  ــن، فــال يحت ــن المتضامني ــى أحــد المديني ــه ))إذا صــدر حكــم عل ــى أنّ ــي تنــص عل الت
بهــذا الحكــم علــى الباقيــن. أّمــا إذا صــدر حكــم لصالــح أحدهــم، فيســتفيد منــه الباقــون إال 
إذا كان الحكــم مبنيّــاً علــى ســبب خــاص بالمديــن الــذي صــدر الحكــم لصالحــه((. ولهــذا 
فإنـّـه إذا قــّدم طعــن مــن أحــد المدينيــن المتضامنيــن فــي الحكــم الصــادر لمصلحــة الدائــن، 
وأّدى الطعــن إلــى إلغــاء هــذا الحكــم، فإنـّـه يجــوز لمــن لــم يطعــن فــي الحكــم مــن المدينيــن 
أن يســتفيد مــن هــذا اإللغــاء ويســتطيع التمّســك بــه فــي مواجهــة الدائــن اللهــم إاّل إذا صــدر 

حكــم يكــون قــد حــاز قــّوة األمــر المقضــي فــي مواجهــة أحــد المدينيــن المتضامنيــن3.
الفرض الثاني: حالة تعّدد المحكوم لهم:

فــي هــذا الفــرض نتنــاول حالــة تعــّدد المحكــوم لهــم فــي دعــوى ال يقبــل   
موضوعهــا التجزئــة أو فــي التــزام بالتضامــن أو فــي دعــوى يوجــب القانــون فيهــا 

1   : نقض مدني 13 يناير 1966 السنة 17 ص 109 .
2   : وقــد قضــت محكمــة النقــض بأنــه: ال يمكــن أن يســتقيم عقــالً إلغــاء الحكــم المطعــون فيــه بالنســبة 
ــر  ــي 13 يناي ــا ف ــة ، حكمه ــي الدعــوى األصلي ــه ف ــاؤه بالســنبة لقضائ ــان وبق ــي دعــوى الضم ــه ف لقضائ

ــه، وأيضــاً حكمهــا فــي 30 مــارس 1975 الســنة 26 ص 702 . 1966 ســابق اإلشــارة إلي
3  :أبو الوفا: المرافعات ص792. زغلول: آثار إلغاء األحكام ص13 رقم 95.

ــاد  ــي الميع ــي هــذا الحكــم ف ــاً ف ــه طعن ــم المحكــوم علي ــن، ويقي اختصــام أشــخاص معيّني
ــض  ــبة للبع ــم بالنس ــل الحك ــن أو يقب ــاد الطع ــوت ميع ــم ويف ــم أو بعضه ــبة ألحده بالنس
اآلخــر. وهنــا يثــور التســاؤل، هــل يــؤّدي ســقوط حــق الطاعــن لفــوات ميعــاد الطعــن أو 
قبــول الحكــم بالنســبة ألحــد المحكــوم لهــم إلــى عــدم قبــول الطعــن بالنســبة للجميــع، أم 
ــه فــي  ــى حفــظ حقّ ــذي رفــع صحيحــاً ضــد أحــد المحكــوم لهــم فــي الميعــاد إل ــؤّدي ال ي
اختصــام الباقيــن ولــو بعــد انقضــاء الميعــاد كــي نتفــادى صــدور أحــكام متعارضــة فــي 

الدعــاوى المتقّدمــة؟
ذهبــت بعــض أحــكام القضــاء الفرنســي إلــى عــدم قبــول الطعــن بالنســبة للجميــع إذا ســقط 
حــق الطاعــن فــي مواجهــة بعــض المحكــوم لهــم ولــو كان قــد أقــام طعنــاً صحيحــاً فــي 
الميعــاد بالنســبة للبعــض اآلخــر إذا كان الحكــم صــادراً فــي موضــوع ال يقبــل التجزئــة 
وال يحتمــل إال حــاّلً واحــدا1ً. بينمــا ذهبــت بعــض األحــكام األخــرى2 إلــى قبــول الطعــن 
ــو  ــه قائمــاً إذا مارفــع الطعــن ضــد أحــد المحكــوم 3لهــم فــي الميعــاد حتــى ول ــاء حقّ وبق
كان قــد أســقط حقّــه فــي مواجهــة البعــض اآلخــر بشــرط اختصــام هــؤالء اآلخريــن فــي 
الطعــن المرفوعــن فــإن لــم يفعــل قضــت المحكمــة بعــدم قبــول الطعــن بالنســبة للجميــع 
باعتبــاره التزامــاً وليــس مجــّرد رخصــة إن شــاء اســتعملها وإن شــاء تركهــا. وقــد قنّــن 
المشــّرع المصــري هــذا االتجــاه )المــاّدة 384 مــن القانــون القديــم، والمــاّدة 218 مــن 
القانــون الجديــد( وكذلــك المشــّرع اإلماراتــي فــي المــاّدة 156 مــن قانــون اإلجــراءات 
المدنيـّـة االتحــادي، وذلــك تحقيقــاً للصالــح العــام بتجنـّـب صــدور أحــكام نهائيـّـة متعارضــة 
ــص  ــه التخلّ ــق مصلحــة الطاعــن إذ يتيــح ل يتعــذّر تنفيذهــا معــاً، وفــي ذات الوقــت لتحقّ
مــن حجيـّـة الحكــم الــذي يكــون قــد أصبــح نهائيـّـاً بالنســبة ألحــد المحكــوم لهــم فــي الميعــاد 

وجــب اختصــام الباقيــن ولــو بعــد فواتــه بالنســبة لهــم4.

ــر  ــي 27 نوفمب ــوز 1862، 1، 214. نقــض عرائــض ف ــل 1862، دال 1   نقــض فرنســي 29 إبربي
ــوز 1992ن 1،  ــر 1921 دال ــيري 1909، 1، 370، 25 أكتوب ــوز 1906، 1، 306، س 1905 دال
163. نقــض عرائــض 23 ينايــر 1924 دالــوز 1924، 1، 189. مشــار إليهمــا فــي Moreau رســالة 

ســبق اإلشــارة إليهــا ص125 هامــش 156.
2   نقــض فرنســي 31 ينايــر 1962 بيلتــان مدنــي 1962، 1، 64. مــورو: رســالة ص237. اســتئناف 

مصــر 13 يوليــو 1927 مرجــع القضــاء جــزء3، 1934 رقم 8922.
3   كمال عبد العزيز: تقنين ص 1278.

4  وتنــص المــادة 522 مــن قانــون المرافعــات الفرنســي علــى انّــه رفــع االســئتناف فــي مواجهــة أحــد 
األطــراف )عنــد تعّددهــم( يحفــظ للمســتأنف مكنــة اختصــام اآلخريــن فــي الدعــوى )أي الطعــن(:

.autres a ̂  l^’ instance
ولــو كان ميعــاد االســتئناف قــد فــات بالنســبة لهــم: فنســان: المرجــع الســابق ص832 رقــم 1365. وتنــص 
ــة للتجزئــة فإنّــه ال يكــون مقبــوالً االســتئناف الــذي يرفــع  المــاّدة 2/553 علــى أنــه فــي حالــة عــدم القابليّ
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ــى الطاعــن إدخــال مــن أغفــل اختصامــه مــن المحكــوم  ــد أوجــب القانــون عل وهكــذا فق

لهــم، فــإن لــم يفعــل وجــب علــى المحكمــة ان تأمــر الطاعــن باختصامــه وإال كان حكمهــا 

بقبــول الطعــن مخالفــاً للقانــون1، وإذا لــم يســتجب الطاعــن لمــا أمــرت بــه المحكمــة ولــم 

ــاء  ــول الطعــن مــن تلق ــل اختصامــه وجــب عليهــا أن تقضــي بعــدم قب يختصــم مــن أغف

نفســها2.
فــي مواجهــة أحــد األطــراف )المحكــوم لهــم( إاّل باختصــام الجميــع فــي الخصومــة.

effet a ́  l^)’e ́ ( gard des autres,meme si celles-ci ne se pas
 jointers a ̂  l^’ instance,l^’ appet forme ́  contre l^’ une n^’ est resevable

que si
.toutes sont appele ́es l^’ in slance

حكــم محكمــة باريــس فــي 16 ينايــر 1985 فــي 1985 صBull, avoues .16 وحكــم محكمــة إكــس 
فــي 1 فبرايــر 1977 فــي دالــوز 1977 ص55 وتعليــق A.H  نقــض فرنســي 23 مايــو 1989 ســابق 
بعضهــا أورده علــى ســبيل الجــواز كمــا هــو الشــأن فــي المــاّدة 118 مــن قانــون المرافعــات. وبعضهــا 
ــون  ــن قان ــاّدة 218 م ــن الم ــة م ــرة الثاني ــي الفق ــأن ف ــو الش ــا ه ــوب كم ــبيل الوج ــى س ــر أورده عل اآلخ

المرافعــات، فــإذا تــّم = 
= Viatte وقــد الحــظ بعــض الفقــه أن مــا قنّنــه المشــرع المصــري بشــأن حالــة تعــدد المحكــوم لهــم هــو مــا 
ذهــب إليــه جالســون: ج3 ص299 مــن أّن الاســتئناف المرفــوع صحيحــاً فــي الميعــاد علــى أحــد المحــوم 

لهــم يكــون صحيحــاً ونافــذاً فــي حــق الباقيــن. أبــو الوفــا: نظريــة األحــكام ص823.
1  ويختلــف حكــم القانــون الفرنســي فــي هــذا الصــدد عــن موقــف المشــّرع المصــري والمشــّرع 
اإلماراتــي، إذا ال يوجــب القانــون الفرنســي علــى المحكمــة أن تأمــر الطاعــن باختصــام باقــي المحكــوم لهــم 
فــي الطعــن، وإنمــا أجــاز لــه أن يدعــوا االطــراف إلــى إدخــال مــن يــرى أن وجــوده ضــروري للفصــل فــي 
النــزاع. م1/232 مــن قانــون المرافعــات الفرنســي. نقــض فرنســي 6 أكتوبــر 1993ن المجلّــة الفصليّــة 
للقانــون المدنــي 1994 ص 163 وتعليــق Perrot. ومــن ثــّم فــال تثريــب علــى القاضــي إن هــو لــم يفعــل 
ذلــك ولــم يأمــر بإدخــال باقــي المحكــوم لهــم ولــو تعلّــق األمــر بموضــوع غيــر قابــل للتجزئــة أو مــا فــي 
حكمهــا. فنســان: المرافعــات ص710 رقــم 1160. األنصــاري حســن: مبــدأ وحــدة الخصومــة ص 457.

ــه  ــث قضــت بأن ــم 300، 409 لســنة 56 ق. حي 2   نقــض مصــري 16 ديســمبر 1987 الطعــن رق
))تحقيقــاً الســتقرار الحقــوق ومنــع تعــّرض األحــكام فــي الخصومــة الواحــدة، فقــد أجــاز المشــّرع للمحكــوم 
ــون  ــي دعــوى يوجــب فيهــا القان ــزام بالتضامــن أو ف ــي الت ــة أو ف ــل للتجزئ ــر قاب ــي موضــوع غي ــه ف علي
ــوع  ــاء نظــر الطعــن بالنقــض أو باالســتئناف المرف ــم أثن ــي الحك ــن أن يطعــن ف اختصــام أشــخاص معيّني
فــي الميعــاد منأحــد زمالئــه منضّمــاً إليــه فــي طلباتــه حتــى ولــو كان فــوت ميعــاد الطعــن أو قبــل الحكــم، 
فــإن قعــد علــى ذلــك وجــب علــى محكمــة االســتئناف دون محكمــة النقــض لمــا نّصــت عليــه المــاّدة 253 
مــن قانــون المرافعــات مــن حكــم مغايــر أن تأمــر باختصــام جميــع المحكــوم لهــم ولــو بعــد فــوات ميعــاد 
الطعــن، وهــذا مــا يتّفــق مــع اتجــاه الشــارع إلــى اإلقــالل مــن دواعــي البطــالن بتغليــب موجبــات صّحــة 
إجــراءات الطعــن وكتمالهــا علــى أســباب بطالنهــا أو قصورهــا اعتبــاراً بــأّن الغايــة مــن اإلجــراءات هــو 
وضعهــا فــي خدمــة الحــق، ويســاير أيضــاً اتجاهــه فــي قانــون المرافعــات، وعلــى مــا يبــن مــن مذكرتــه 
اإليضحيـّـة. إلــى عــدم الوقــوف بالقاضــي عــن الــدور الســلبي تــاركاً الدعــوى لمناضلــة أطرافهــا يةجهونهــا 
ــق هيمنتــه علــى  ــة التــي تحقّ حســب مــا هــو أهــم ووفــق مصالحهــم الخاّصــة، فمنحــه مزيــداً مــن اإليجابيّ
الدعــوى، بعضهــا أوردهــا علــى ســبيل الجــواز كمــا هــو الشــأن فــي المــاّدة 118 مــن قانــون المرافعاتــن 
وبعضهــا اآلخــر أورده علــى ســبيل الوجــوب كمــا =   =هــو الشــأن فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــاّدة 218 
مــن قانــون المرافعــات، فــإذا مــا تــّم اختصــام باقــي المحكــوم عليهــم أو باقــي المحكــوم لهــم اســتقام شــكل 
الطعــن واكتنلــت لــه موجبــات قبولــه. أمــا إذا امتنــع الطاعــن عــن تنفيــذ مــا أمرتــه بــه المحكمــة فــال يكــون 
الطعــن قــد اكتلمــت لــه مقّوماتــه وتوّجــب علــى المحكمــة ولــو مــن تلقــاء نفســها أن تقضــي بعــدم قبولــه, 

وإذا قُضــي بعــدم قبــول االســتئناف لعــدم قيــام الطاعــن باختصــام أحــد المحكــوم لهــم فــي 
ــم تقــم المحكمــة بتكليــف الطاعــن باختصامــه كان خطــأ  ــة للتجزئــة ول دعــوى غيــر قابل

منهــا ويكــون لمحكمــة النقــض أن تثيــره ولــو مــن تلقــاء نفســها1.
الشــروط التــي يجــب توافرهــا الســتفادة الطاعــن مــن اختصــام باقــي المحكــوم لهــم فــي 
الطعــن وفــق ))المــاّدة 1/156 مــن قانــون اإلجــراءات المدنيّــة االتحــادي، 218،2 

ــات((. مرافع
يشــترط لتطبيــق نــص المــاّدة 1/156 مــن قانــون اإلجــراءات الندنيـّـة االتحــادي، الفقــرة 
ــد  ــى أح ــع عل ــوالً إذا رف ــن مقب ــون الطع ــى يك ــات حتّ ــاّدة 218 مرافع ــن الم ــة م الثاني
ــه بالنســبه للبعــض اآلخــر، أي الســتفادة الطاعــن مــن  المحكــوم لهــم فــي الميعــاد وفوات

ــع  ــل الطاعــن رف ــن أغف ــه اختصــام بعــض المحكــوم لهــم الذي ــذي يخّول االســتثناء ال
الطعن في مواجهتهم الشروط اآلتية:

الشــرط األّول: أن يغفــل الطاعــن اختصــام بعــض المحكــوم لهــم فــي الميعــاد: فــال يســري 
ــد  ــاد، وق ــي الميع ــم ف ــوم له ــع المحك ــى جمي ــه إل ــد وّج ــن ق ــتثناء إذا كان الطع ــذا االس ه
ــى  ــتثناف عل ــع االس ــد رف ــن ق ــه ))إذا كان الطاع ــة بأن ــض المصريّ ــة النق قضــت محكم
ــن  ــه يتعيّ جميــع المحكــوم لهــم فــي الميعــاد واختصمهــم جميعــاً فــي صحيفــة الطعــن فإنّ
طبقــاً للمــاّدة 405 مــن قانــون المرافعــات بعــد تعديلهــا بالقانــون رقــم 100 لســنة 1962 
ــن  ــم بالحضــور خــالل ثالثي ــف المســتأنف عليه ــا تكلي ــي ظلّه ــع االســتئناف ف ــي رف والت
يومــاً مــن تقديــم صحيفتــه إلــى قلــم المحّضريــن وإال اعتبــر االســتئناف كأن لــم يكــون، 
وال يعفــي الطاعــن مــن القيــام بهــذا اإلجــراء مــا نّصــت عليــه المــاّدة 2/284 )2/218 
مــن القانــون الجديــد( ألن نــص هــذه المــاّدة وعلــى مــا جــرى بــه قضــاء هــذه المحكمــة 
ــه بالنســبة لبعــض المحكــوم  ــد الطعــن فيمــد هــذا الميعــاد لمــن فوت ــى مواعي ينصــب عل
لهــم، ومــن ثــّم فــال تنطبــق حكمهــا علــى الحالــة التــي يرفــع فيهــا االســتئناف علــى جميــع 

المحكــوم لهــم فــي الميعــاد2((.
ــة بالنظــام العــام بمــا ال يجــوز مخالفتهــا أو اإلعــراض  وهــذه القاعــدة تعتبــر مــن القواعــد اآلمــرة المتعلّق
عــن تطبيقهــا وتلتــزم المحكمــة بإعمالهــا ســواء رفــع الطعــن صحيحــاً مــن أحــد المحكــوم عليهــم أو ضــد 

أحــد المحكــوم لهــم.
1   نقــض مدنــي 10 أبريــل 1988 للطعــن رقــم 561 لســنة 51ق. ويســتوي أن يكــون الطاعــن قــد 
أغفــل اختصــام مــن لــم يعلــن مــن المحكــوم لهــم أو كان إعالنــه باطــالً. ألن األمــر وكمــا ذهــب بعــض الفقــه 
ال يتعلـّـق بأمــل الطاعــن فــي كســب الطعــن، وإنّمــا بحقــه فــي طــرح خصومتــه أّمــا محمكــة الطعــن، ويجــب 
أال يســقط هــذا الحــق إال إذا نــص القانــون علــى ذلــك صراحــة. أبــو الوفــا: نظريــة الدفــوع ص415، 416.
ــو  ــي 17 ماي ــا ف ــنة 35ق، وأيضــاً حكمه ــم 566 لس ــن رق ــارس 1970 الطع ــي 12 م ــا ف 2   حكمه
ــو  ــم 360 لســنة 56ق. 16 يوني ــن رق ــل 1984 الطع ــم 698 لســنة 42ق. 26 إبري ــن رق 1977 الطع
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الشــرط الثانــي: أن يتعلّــق الحكــم المطعــون فيــه بموضــوع غيــر قابــل للتجزئــة أو فــي 
التــزام بالتضامــن أو فــي دعــوى يوجــب فيهــا القانــون اختصــام أشــخاص معيّنيــن:

ولهــذا قضــى بأنـّـه ))إذا كان موضــوع الحكــم قابــالً للتجزئــة فــإن بطــالن الطعــن بالنســبة 
ــة  ــن صّح ــال م ــه ال ين ــد وفات ــه بع ــم( لرفع ــوم له ــم )المحك ــون عليه ــى بعــض المطع إل

الطعــن بالنســبة إلــى باقــي المحكــوم لهــم1((.
الشــرط الثالــث: أن يكــون هنــاك طعــن قــد رفــع فــي الميعــاد علــى بعــض المحكــوم لهــم 

أو أحدهــم.
ــال  ــم ف ــم لمصلحته ــع مــن صــدر الحك ــه الطعــن بالنســبة لجمي ــل المحكــوم علي ــإذا أغف ف
ــون  ــه بالمــاّدة 156؟1 مــن قان ــاك مجــال إلعمــال االســتثناء المنصــوص علي يكــون هن
ــي  ــال ف ــك الح ــات، وكذل ــون المرافع ــن قان ــادي، 2/218 م ــة االتح ــراءات المدنيّ اإلج
حالــة إذا أقــام الطاعــن طعنــه علــى مــن لــم يكــن خصمــاً حقيقيـّـاً فــي الدعــوى التــي صــدر 
فيهــا الحكــم المطعــون فيــه، فــال يكفــي إلعمــال هــذ االســتثناء أن يكــون طرفــاً فــي هــذه 
الدعــوى، وإنمــا يجــب أن يكــون قــد نــازع خصمــه فــي طلباتــه، وأن يكــون قــد أصــر على 
ذلــك فــي المنازعــة مــع خصمــه ولــم يتخــّل عنهــا حتّــى صــدور الحكــم المطعــون فيــه2 

وذلــك علــى النحــو الــذي عرضنــاه بشــأن تعــّدد المحكــوم عليهــم.
كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أنَّ مجــال إعمــال االســتثناء الــوارد بالمــاّدة 1/156 مــن قانــون 
اإلجــراءات المدنيـّـة االتحــادي، 2/218 مرافعــات يقتصــر علــى حالــة مــد ميعــاد الطعــن 
بالنســبة للمحكــوم لــه الــذي أغفــل الطاعــن اختصامــه عنــد رفــع الطعــن، فــال يتّخــذ هــذا 
االســتثناء ذريعــة أو تــكأة لتصحيــح مــا شــاب الطعــن مــن عيــوب أو تجنـّـب هــذا االســتثناء 
ذريعــة أو تــكأة لتصحيــح مــا شــاب الطعــن مــن عيــوب أوتجنّــب جــزاء اســتحق توقيعــه 

بســبب عيــب شــاب إجــراءات الطعــن.
ــه إذا رفــع طعــن باطــل بالنســبة ألحــد المحكــوم لهــم فإنــه ال يجــوز الركــون  ولهــذا فإنّ
ــة االتحــاد، 2/218 مرافعــات  إلــى حكــم المــاّدة 1/156 مــن قانــون اإلجــراءات المدنيّ
ــل  ــوع ال يقب ــي موض ــادراً ف ــم ص ــه، وإذا كان الحك ــالن باختصام ــذا البط ــح ه لتصحي

ــه3. ــع ويقضــى بعــدم قبول ــة أُبطــل الطعــن بالنســبة للجمي التجزئ

1966 الطعــن رقــم 28 لســنة 33ق. حكــم المحكمــة االتحاديـّـة العليــا فــي 19 إبريــل 1994 الطعــن رقــم 
ــة العدالــة عــدد 83 لســنة 22. 246 لســنة 15ق. مجلّ

1  نقض مدني 15 إبريل 1984 الطعن رقم 1863 لسنة 53ق.
2  نقض مدني 29 نوفمبر 1981 الطعن رقم 1057 لسنة 47ق.

3  كمــال عبــد العزيــز: تقنيــن ص 1380, وقــد قضــت محكمــة النقــض المصريـّـة بأنـّـه ))إذا كان نــزول 

وغنــى عــن البيــان بأنــه يشــترط كــي يســتفيد الخصــم إذا أســقط حقـّـه فــي الطعــن أن يظــل 
الطعــن الــذي رفــع فــي ميعاهــد صحيحــاً قائمــاً حتّــى لحظــة انضمــام هــذا الخصــم إلــى 
ــي الميعــاد ألي  ــوع ف ــول الطعــن المرف ــإن الحكــم بعــد قب ــّم ف خصومــة الطعــن، ومــن ث

ســبب يحــول دون قبــول الطعــن االنضمامــي1.
*          *          *

الطاعنــة عــن اختصــام المســتأنف عليهمــا يتســاوى فــي األثــر مــع عــدم اختصامهــا أصــالً، وكان النــزاع 
غيــر قابــل للتجزئــة ألنــه ينصــب علــى عناصــر التركــة ومقّوماتهــا قبــل أيلولتهــا إلــى الورثــة، فــإن الزم= 
=ذلــك هــو بطــالن االســتئناف لعــدم اختصــام الوراثيــن المدكوريــن فيــه، إذ ال يصــح فــي صــورة الدعــوى  
ــة =  ــن الورث ــاً م ــم جميع ــتئناف باعتباره ــي االس ــا ف ــن عنهم ــم نائبي ــون عليه ــار المطع ــة اعتب المطروح
ألنهمــا  كانــا ماثليــن فــي الدعــوى إلــى ان أصــدر الحكــم المســتأنف لصالحهمــا، وال ينــوب حاضــر فــي 
الطعــن عّمــن كان حاضــراً مثلــه فــي الخصومــة التــي صــدر فيهــا ذلــك الحكــم. نقــض 29 ينايــر 1980 

الطعــن رقــم 619 لســنة 42ق.
1   حكم محكمة النقض الفرنسية في 15 إبريل 1981 في Boll, Cive 1981ن 2، ص56.
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الفصل الثاني
حدود )نطاق( عدم تجزئة الطعن في خصومة الطعن

إذا كان المشــرع قــد أجــاز لــم فــّوت ميعــاد الطعــن أو قبــل الحكــم مــن المحكــوم عليهــم أن 
يطعــن فــي الحكــم الصــادر فــي إحــدى الحــاالت المنصــوص عليهــا فــي المــاّدة 1/156 
مــن قانــون اإلجــراءات المدنيّــة االتحــادي، 2/218 مرافعــات أثنــاء نظــر الطعــن 
ــن  ــك وجــوب اختصــام م ــه، وكذل ــي طلبات ــه ف ــاً إلي ــه منضّم ــد زمالئ ــن أح ــوع م المرف
لــو يوّجــه إليــه الطعــن مــن المحكــوم لهــم ولــو بعــد فواتــه بالنســبة لهــم إذا كان قــد رفــع 
ــق  ــل ينطب ــذي يطــرح نفســه، ه ــاؤل ال ــإن التس ــم، ف ــم أو بعضه ــبة ألحده ــن بالنس الطع
حكــم المــاّدة 1/156 مــن قانــون اإلجــراءات المدنيـّـة االتحاديــن الفقــرة الثانيــة مــن المــاّدة 
ــر  ــة أم غي ــن عاديّ ــت طــرق طع ــواء كان ــن س ــه الطع ــة أوج ــى كافّ ــات عل 218 مرافع
ــن  ــن معيّ ــأن طع ــا بش ــاق تطبيقه ــن نط ــد م ــرى تح ــوص أخ ــك نص ــة؟ أم أن هان عاديّ
وبالنســبة ألشــخاص معيّنيــن ال ســيما وأّن حكــم المــاّدة 156 إجــراءات اتحــادي، 218 
مرافعــات قــد ورد فــي الفصــل الخــاص باألحــكام العاّمــة للطعــن علــى األحــكام؟ وهــل 
يختلــف موقــف المشــّرع المصــري والمشــّرع اإلماراتــي عــن موقــف المشــّرع الفرنســي 
ــة  ــي حال ــي االســتئناف ف ــن ف ــة الطع ــه بالنســبة لتجزئ ــا مع ــا اختلف ــذا الصــدد كم ــي ه ف

صــدور حكــم فــي موضــوع غيــر قابــل للتجزئــة ومــا فــي حكمهــا.

المبحث األول
حدود عدم تجزئة الطعن في القانون الفرنسي

ميّــز المشــّرع القرنســي بشــأن قاعــدة عــدم تجزئــة الطعــن بيــن الطعــن بطريقــة التمــاس 
إعــادة النظــر وبيــن طريــق الطعــن بالنقــض، فوضــع قاعــدة عاّمــة بشــأن الطعــن بطريــق 
ــق  ــه، وســواء تعلّ ــاً كان موضــوع الخصومــة في ــق فــي جمبعالحــاالت أي االلتمــاس تنطب
ــاّدة  ــم، إذ بموجــب الم ــّدد المحكــوم عليه ــة تع ــم أو بحال ــّدد المحكــوم له ــة تع األمــر بحال
597 مــن قانــون المرافعــات الجديــد فإنـّـه يجــب اختصــام جميــع أطــراف الحكــم المطعون 

فيــه بااللتمــاس وإال حكــم بعــدم قبولــه1.

 toutes les parties au jugement allaque ́  diavent e ̀tre apple ́es a ̀  l^’  1
́  instanceen revision parl^’ auteurdu recours,a ̀  peinc irrecevabilite

ويجــب أن يتــم اختصــام جميــع أطــراف الحكــم المطعــون فيــه بااللتمــاس خــالل ميعــاد 
الطعــن ))وهــي مــّدة شــهرين فــي القانــون الفرنســي تبــدأ مــن تاريــخ العلم بســبب االلتماس 
ــا  ــم1. أم ــون القدي ــي القان ــة أشــهر ف ــّدة ثالث ــت م ــاّدة 2/596( وكان ــه )م ــذي يســند إلي ال
ــن  ــاّدة 615 م ــي الم ــي ف ــّرع الفرنس ــز المش ــد ميّ ــض فق ــن بالنق ــق الطع ــبة لطري بالنس
ــي موضــوع  ــم ف ــوم عليه ــّدد المحك ــة تع ــن حال ــد بي ــي الجدي ــات الفرنس ــون المرافع قان
غيــر قابــل للتجزئــة وبيــن حالــة المحكــوم لهــم فنــّص علــى أن ))الطعــن بطريــق النقــض 
المرفــوع مــن أحــد األطــراف )المحكــوم عليهــم( فــي موضوعــال يقبــل التجزئــة يســتفيد 
منــه اآلخــرون حتــى ولــو لــم ينضّمــوا إليــه فــي خصومــة النقــض. وأّمــا بالنســبة للطعــن 
ــم  ــل إال إذا اختص ــه ال يقب ــم( فإن ــوم له ــراف )المحك ــد األط ــة أح ــي مواجه ــوع ف المرف
ــة تعــّدد المحكــوم عليهــم وتعــّدد  ــى التمييــز بيــن حال ــا إل ــه((. وهــذا يحــدو بن ــع في الجمي

المحكــوم لهــم2.
الفرض األول: حال تعّدد المحكوم عليهم:

إذا كان المشــّرع الفرنســي قــد وافــق حكمــه بيــن نــص المــاّدة 1/552 والمــاّدة 615 مــن 
قانــون المرافعــات فلــم يرتـّـب علــى عــدم اختصــام باقــي المحكــوم عليهــم فــي خصومــة 
الطعــن عــدم قبــول الطعــن ســواء فــي خصومــة االســتئناف أو خصومــة النقــض، فإنــه 
أغفــل فــي المــاّدة 615 حالــة التضامــن التــي نــّص عليهــا فــي المــاّدة 1/522، ممــا جعــل 

الــرأي ينقســم بشــأن امتــداد الحكــم عليهــا3.
ذهــب رأي أّول إلــى عــدم امتــداد الحكــم علــى حالــة التضامــن ومــن ثــم تنطبــق القاعــدة 
العاّمــة فــي الطعــن وهــي نســبيّة أثــر الطعــن، فــال يفيــد مــن الطعــن إاّل مــن رفعــه وال 
يحتــج بــه إاّل علــى مــن رفــع عليــه، وفقــاً ألحــكام المــاّدة 323، 324 مرافعــات ومــن ثــّم 
فــإن الطعــن بالنقــض مــن أحــد المدينيــن المتضامنيــن فــي الميعــاد ال يفيــد مــن ســقط حقّهــم 
فيــه، فــال يجــب اختصامهــم وال يجــوز انضمامهــم فيــه لمــن رفعــه فــي ميعــاده صحيحــاً. 
ــة  ــم تفويــت مكن ــة التضامــن ومــن ث ــه إذا كان حكــم المــاّدة ال يســري علــى حال علــى أنّ
االنضمــام فــي الطعــن لمــن ســبق أن قبــل الحكــم أو فــات ميعــاد الطعــن بالنســبة لــه فــإّن 
ــاً فــي الخصومــة التــي صــدر  ــه وســيلة أخــرى فأجــاز لمــن كان طرف المشــّرع أوجــد ل

وحكم محكمة باريس في 17 مارس 1978 في جازيت دي باليه 1979 -1 -18 
1   فنسان : المرافعات ص 903 رقم 1499 جيرار كوشيز: المرافعات ص 350 رقم 447 .

Bore ́ : LA CASSATION EN MATIERS CIVILE .p 766 et s   2
3  انظــر  فــي التعليــق علــى حكــم محكمــة النقــض الفرنســية فــي 12 مــارس 1981 فــي دالــوز 1981 

ص 429 وكتابــه النقــض المدنــي، ص 768 .
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دكتور: محمود مصطفى يونسعدم تجزئة الطعن دراسة مقارنة في القانون اإلماراتي والقانون المصري والقانون الفرنسي

ــن  ــق الطع ــض عــن طري ــن بالنق ــة الطع ــه أن ينضــم لخصوم ــون في ــم المطع ــا الحك فيه
الفرعــي أو الطعــن المثــار فــي الميعــاد المنصــوص عليــه فــي المــاّدة 1010 مــن قانــون 
ــك  ــي التمّس ــذا الطــرف الحــق ف ــون له ــن ))الفرعــي(( يك ــذا الطع ــي ه ــات، وف المرافع

بطلبــات أو وســائل خاّصــة غيــر تلــك التــي يتمّســك بهــا الطاعــن األصلــي1.
وقــد ذهــب رأي آخــر إلــى ســريان حكمــه علــى حالــة التضامــن أســوة بحالــة عــدم القابليـّـة 
للتجزئــة ألنَّ الحكمــة فــي كل منهمــا واحــدة، فــال مبــّرر مــن قصــر حكمهــا علــى حالــة 
ــرة  ــتبدال فك ــي اس ــه ال يغن ــا أنّ ــن، كم ــة التضام ــأن حال ــتبعادها بش ــة واس ــدم التجزئ ع
الطعــن الفرعــي أو المثــار التــي تخضــع لقيــود وشــروط مختلفــة عــن وســيلة الطعــن عــن 

طريــق االنضمــام للطعــن للمرفــوع فــي حالــة عــدم التجزئــة.
وهــذا االتجــاه األخيــر هــو مــا تميــل إليه محكمــة النقض الفرنســيّة حيــث باتت تقضــي بأنّه 
إذا نقــض الحكــم نتيجــة رفــع الطعــن مــن أحــد المدينيــن المتضامنيــن فإنـّـه بوســع زمالئــه 
االســتفادة منــه ولــو لــم ينضّمــوا لخصومــة الطعــن بالنقــض. وقــد تطــّور قضاؤهــا بهــذا 
ــة التضامــن  ــوارد بالمــاّدة 615 فــي حال الشــأن حيــث كانــت تشــترط إلعمــال الحكــم ال
أو االلتــزام التضامنــي انضمــام المديــن المحكــوم عليــه الــذي لــم يطعــن فــي الحكــم إلــى 
الطعــن الــذي رفعــه زميلــه فــي الميعــاد2، إلــى أن أصــدرت حكمهــا فــي 5 يونيــو 19853 
ــأاّل  ــن المتضامــن واكتفــت وحســب ب ــل المدي ــه عــن شــرط االنضمــام مــن قب ــت في فتخلّ
ــا  ــبق رفضــه4، كم ــتقلّة وس ــة مس ــض بصف ــاً بالنق ــع طعن ــد رف ــه ق ــوم علي ــون المحك يك
ــن  ــن المتضامني ــل أحــد المديني ــن قب ــاد م ــي الميع ــض ف ــن بالنق ــداع الطع ــأن إي قضــت ب

ــداع الطعــن. ــم بإي ــم منه ــم يق ــظ حــق الطعــن مــن الســقوط بالنســبة لمــن ل يحف
الفرض الثاني: تعّدد المحكوم لهم:

ــع الطعــن  ــه برف ــام المحكــوم علي ــة، وق ــل التجزئ ــي موضــوع ال يقب ــم ف إذا صــدر الحك
علــى بعــض المحكــوم لهــم دون البعــض اآلخــر فــإن بموجــب نــص المــاّدة 2/615 مــن 
ــع  ــا اشــترطت اختصــام جمي ــول، ألنه ــر مقب ــون غي ــن يك ــإن الطع ــات ف ــون المرافع قان
المحكــوم لهــم فــي خصومــة النقــض، وذلــك علــى خــالف مــا نّصــت عليــه المــاّدة 2/522 
التــي رتّبــت علــى اســتئناف الحكــم فــي مواجهــة أحــد المحكــوم لهــم حفــظ حــق الطاعــن 

1  بوريه : النقض في المواد المدنية، ص768 رقم 2070.
PLANCQUEEL : ص 291 وتعليق G.P 1981 2  حكمها في 11 يونيو 1980 في

 . Aubert 3  دالوز: 1986 ص 361 وتعليق
4  وانظــر Guinchard et moussa  فــي التعليــق علــى هــذا الحكــم فــي جازيــت دي باليــه 

1985 ، 296 ، فنســان المرافعــات ص 928 رقــم 1528 .

فــي اختصــام باقــي المحكــوم لهــم فــي خصومــة الطعــن، وينطبــق ذات الحكــم إذا قُضــي 
ببطــالن الطعــن بالنســبة ألحــد المحكــوم لهــم، ولعــّل الحكمــة مــن تقريــر هــذا النــص هــي 
أّن الحكــم المطعــون فيــه يكــون قــد حــاز قــّوة األمــر المقضــي بالنســبة لمــن لــم يطعــن 
فــي مواجهتــه مــن المحكــوم لهــم. ومــن ثــّم أراد المشــّرع تجنّــب تعــارض األحــكام فــي 

موضــوع واحــد ويتعــذّر أو يســتحيل تنفيذهــا معــاً 1، 2.

المبحث الثاني
حدود عدم تجزئة الطعن في القانون اإلماراتي والمصري

ــى أّن  ــة عل ــض المصريّ ــة النق ــا وقضــاء محكم ــة العلي ــة االتحاديّ اســتقر قضــاء المحكم
االســتثناء المقــّرر فــي المــاّدة 1/156 إجــراءات اتحــادي، 2/218 مــن قانــون المرافعات 
ــة تعــّدد  ــة- يســري فــي حال ــرة الثاني ــي الفق فــي –إحــدى الحــاالت المنصــوص عليهــا ف
ــر أو  ــادة النظ ــاس إع ــتئناف أو بالتم ــق االس ــن بطري ــواء كان الطع ــم س ــوم عليه المحك
بالنقــض، فيجــوز لمــن فــّوت ميعــاد الطعــن مــن المحكــوم عليهــم أو قبــل الحكــم أن يطعــن 
فيــه أثنــاء نظــر الطعــن المرفــوع فــي الميعــاد مــن أحــد زمالئــه منضّمــاً إليــه فــي طلباتــه، 
ــي الطعــن وإال قضــت المحكمــة  ــم يفعــل أمــرت المحكمــة الطاعــن باختصامــه ف ــإن ل ف

بعــدم قبــول الطعــن علــى النحــو الــذي عرضنــا لــه فــي حينــه3.

1  نقض فرنسي 30 مايو 1989 في J.C.P 1989 ، 4 ص 282 .
 Jean Vincent, Serge guinchard : Procdure civile . p . 928 , n 1529  2

Bore ́ LA CASSATION EN MATIERS CIVILE .p 768.n.3069
Cass Civ 3e ,21 juin 1977 ,Bull , Civ ,111,n,269

3     المحكمــة االتحاديــة العليــا فــي 16 فبرايــر 1997 الطعــن رقــم 421 ،254 لســنة 16 ق . 19 
غبريــل 1994 الطعــن رقــم 346 لســنة 15 ق . أمــا فــي غيــر الحــاالت التــي نصــت عليهــا الفقــرة الثانيــة 
مــن المــادة 156\1 إجــراءات اتحــادي، 218\2 مرافعــات، فإنــه يجــوز لمــن كان طرفــاً فــي الخصومــة 
ــم يختصــم فــي خصومــة النقــض- أن يتدخــل فــي هــذه  ــو ل التــي صــدر فيهــا الحكــم المطعــون فيــه – ول
الخصومــة ليطلــب الحكــم برفــض الطعــن، )مــادة 182 إجــراءات اتحاديـــ 260 مرافعــات ( وهــذا النــص 
يواجــه كمــا هــو ظاهــر حالــة تعــدد المحكــوم لهــم ولــم يقــم الطاعــن باختصــام بعضهــم فــي الطعــن بالنقــض، 
كمــا يجــوز للمطعــون ضــده ) خــالل خمســة عشــر يومــاً المنصــوص عليــه فــي المــادة 181 إجــراءات 
ــن اي طــرف  ــي الطع ــه أن يدخــل ف ــض إلي ــن بالنق ــة الطع ــن إعــالن صحيف ــات( م اتحــادي 258 مرافع
ــم يوجــه إليــه الطعنــن ويكــون إدخالــه بإعالنــه  فــي الخصومــة التــي صــدر فيهــا الحكــم المطعــون فيــه ل
بالطعــن. ) مــادة 181\2 إجــراءات اتحاديــن 259\1 مرافعــات ( ولهــذا فإنــه يجــوز للطاعــن فــي حالــة 
ــن  ــى صحــة الطع ــك عل ــر ذل ــم دون أن يؤث ــم أو بعضه ــى أحده ــه عل ــع طعن ــم أن يرف ــوم له ــدد المحك تع
ــادة 156  ــن الم ــى م ــرة األول ــص الفق ــتثناة بن ــر الحــاالت المس ــي غي ــم صــادراً ف ــوع إذا كان الحك المرف
إجــراءات اتحــادي، والفقــرة الثانيــة مــن المــادة 218 مرافعــات ، كمــا يجــوز لــه أن يرفــع طعنــاً آخــر علــى 
مــن لــم يختصمهــم فــي غيــر الحــاالت المنصــوص عليهــا فــي المــادة 218\2 مرافعــات 156\1 إجــراءات 
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أمــا فــي حالــة تعــّدد المحكــوم لهــم فقــد قصــرت محكمــة النقــض المصريـّـة تطبيــق النــص 
علــى حالــة الطعــن باالســتئناف أو بالتمــاس إعــادة النظــر، فــال يســري بالنســبة لطريــق 
الطعــن بالنقــض فــي الحكــم الصــادر فــي إحــدى الحــاالت المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 
الثانيــة، ولهــذا فإنــه إذا كان الطاعــن قــد أقــاد طعنــه بالنقــض فــي مواجهــة أحــد المحكــوم 
ــة  ــّرر محكم ــن. وتب ــول الطع ــدم قب ــي بع ــن قُض ــل اختصــام الباقي ــم وأغف ــم أو بعضه له

النقــض مذهبهــا فــي ذلــك علــى أمريــن:
ــض-  ــن بالنق ــات –بشــأن الطع ــون المرافع ــن قان ــاّدة 253 م ــص الم ــر األّول: أن ن األم
توجــب اشــتمال صحيفــة الطــن علــى أســماء جميــع الخصــوم الواجــب اختصامهــم فيــه 
ــاّدة 230 بشــأن  ــي الم ــه المشــروع ف ــص علي ــم ين ــا ل ــن باطــالً، وهــو م وإال كان الطع
ــان  ــة الطعــن لبي ــى عــدم اشــتمال صحيف ــت البطــالن عل ــي رتّب الطعــن باالســتئناف، الت
ــاّدة 253  ــص الم ــكان ن ــات، ف ــتئناف والطلب ــباب االس ــه وأس ــتأنف وتاريخ ــم المس الحك
ــض  ــة النق ــك قضــت محكم ــاً لذل ــات. وتطبيق ــاّدة 218 مرافع ــق الم ــى تطبي ــتثناء عل اس
ــه ))وردت المــاّدة 218 ضمــن األحــكام العاّمــة فــي الطعــن المنصــوص عليهــا فــي  بأنّ
الفصــل األّول مــن البــاب الثــان عشــر الــذي أورد فيــه قانــون المرافعــات طــرق الطعــن 
ــة طــرق الطعــن إال  فــي األحــكام، فاألصــل هــو انطبــاق تلــك األحــكام العاّمــة علــى كافّ
مــا يكــون قــد ورد بشــأنه نــص خــاص مغايــر مّمــا مــؤّداه انطبــاق حكــم الفقــرة الثانيــة 
مــن المــاّدة علــى الطعــن بطريــق النقــض، وذلــك فقــط بالنســبة للشــق األّول فيهــا الــذي 
يواجــه حالــة تعــّدد المحكــوم عليهــم دون شــقّها األخيــر المتعلـّـق بحالــة تعــّدد المحكــوم لهــم 
إذ ورد بشــأنها فــي الفصــل الخــاص بالطعــن بالنقــض حكــم مغايــر هــو مــا نّصــت عليــه 
المــاّدة 253 مــن قانــون المرافعــات مــن وجــوب اشــتمال صحيفــة الطعــن علــى أســماء 
جميــع الخصــوم الواجــب اختصامهــم مّمــا مفــاده أنّــه إذا أغفــل الطاعــن اختصــام بعــض 
المحكــوم لهــم فــي الحكــم المطعــون فيــه والصــادر فــي موضــوع غيــر قابــل للتجزئــة كان 
طعنــه باطــالً غيــر مقبــول1 . ويجــب أن يكــون الطعــن مرفوعــاً علــى جميــع المحكــوم لهم 
فــي صحيفــة الطعــن، ويجــوز تصحيــح الطعــن لعــدم اختصــام بعــض المحكــوم لهــم بــأن 

ــه  ــوع من ــي الطعــن المرف ــه ف ــة تعــدد المحكــوم عليهــم باختصــام باقــي زمالئ ــزم فــي حال اتحــادي. ال يلت
كمــا ال يجــب علــة المحكمــة أن تأمــره بذلــك ، انظــر وجــدي راغــب مبــادئ ص 684،685 أبــو الوفــا ك 

ــق 986 . المرافعــات ص 903 . التعلي
ــت  ــث قضــت ببطــالن الطعــن إذا خل 1  نقــض 13 ديســمبر 1996 طعــن 3347 لســنة 61 ق . حي
صحيفــة الطعــن مــن اختصــام أحــد المحكــوم لهــم بمــا اســتحق للمــورث مــن تعويــض مقــوم جملــة واحــدة 
وانتقــل هــذا الحــق بالميــراث باعتبــاره موضوعــاً غيــر قابــل للتجزئــة، 24 إبريــل 1986  الطعــن رقــم 

ــم 937 لســنة 61 ق . ــر 1991 الطعــن رق 1154 لســنة 51 ق . 13 نوفمب

يتــم اختصامهــم فــي ميعــاد الطعــن، أمــا بعــد فــوات ميعــاد الطعــن فــال يجــوز التصحيــح 
وال يجــوز االســتفادة مــن حكــم المــاّدة 2/218 مــن قانــون المرافعــات1. ويكــون لمحكمــة 
النقــض أن تحكــم بعــدم قبــول الطعــن مــن تلقــاء نفســها لمــا لمحكمــة النقــض مــن الحــق 
ــرت عناصــر  ــى تواف ــاء نفســها مت ــن تلق ــام م ــة بالنظــام الع ــارة األســباب المتعلّق ــي إث ف

الفصــل فيهــا ووردت علــى الحكــم المطعــون فيــه2.
األمــر الثانــي: أّن قضــاء محكمــة النقــض جــرى علــى أنــه إذا أغفــل الطاعــن اختصــام 
بعــض المحكــوم لهــم فــي الميعــاد فــي الحكــم المطعــون فيــه بشــأن موضــوع غيــر قابــل 
ــر  ــد ويتعّ ــوع واح ــي موض ــكام ف ــارض األح ــى ال تتع ــالً حتّ ــه باط ــة كان طعن للتجزئ
تنفيذهــا3. ولــم تقــم المحكمــة االتحاديّــة العليــا هــذه التفرقــة حيــث وجــد المشــّرع 
اإلماراتــي بيــن نــص المــاّدة 162 والمــاّدة 177 مــن قانــون اإلجــراءات المدنيّــة حيــث 
اســتوجب ذكــر البيانــات المتعلّقــة بأســماء الخصــوم وصفاتهــم ســواء فــي صحيفــة الطعــن 
باالســتئناف أو فــي صحيفــة الطعــن بالنقــض. بينمــا قصــر المشــّرع المصــري ذكــر هــذه 

ــة الطعــن بالنقــض وحســب. ــات علــى صحيف البيان

نقد اتجاه محكمة النقض المصريّة:
ينتقــد الفقــه4 مذهــب محكمــة النقــض المصريـّـة ويــرى أنـّـه عنــد تعــّدد المحكــوم لهــم فإنـّـه 
يجــوز رفــع الطعــن علــى أحــد المحكــوم لهــم دون الباقيــن، وإذا رفــع الطعــن صحيحــاً 
ــى  ــر عل ــك ال يؤثّ ــإّن ذل بالنســبة ألحدهــم أو بعضهــم وباطــالً بالنســبة للبعــض اآلخــر ف
الطعــن الــذي رفــع صحيحــاً، وال يمنــع الطاعــن اختصــام باقــي المحكــوم لهــم فــي الطعــن 
ــو  ــى محكمــة الطعــن ول ــل يجــب اختصامهــم، وعل ــوات الميعــاد بالنســبة إليهــم ب بعــد ف
ــم  ــر 1987 الطعــن رق ــم 1449 لســنة 48 ق ، 11 فبراي 1   نقــض 28 ديســمبر 1983 الطعــن رق

ــنة 51 ق . 1879 لس
2   نقــض 7 نوفمبــر 1994 الطعــن رقــم 1291 لســنة 64 ق . للمؤلــف : نحــو نظريــة عامــة لفكــرة 

النظــام العــام فــي قانــون المرافعــات ، طبعــة 1996 .
3  وتطبيقــاً لذلــك قضــت محكمــة النقــض المصريــة بأنــه لمــا كان الحكــم المطعــون فيــه قــد صــدر فــي 
دعــوى إخــالء وهــو موضــوع غيــر قابــل للتجزئــة ويســلتزم ذلــك أن يكــون الحكــم واحــدا بالنســبة لجميــع 
الخصــوم فيــه، لمــا كان ذلــك وكان الثابــت مــن األوراق أن ابنــة المطعــون ضدهــا كانــت بلغــت ســن الرشــد 
أثنــاء نظــر االســتئناف المطعــون علــى حكمــه .. وصــدر الحكــم المطعــون فيــه لصالحهــا باعتبارهــا مكتملــة 
األهليــة ولــم يوجــه إليهــا الطعــن فــي الميعــاد المقــدر لرفعــه ن فــإن الطعــن يكــون باطــالً ، وال يغيــر مــن 
ذلــك أن يكــون قــد وصفهــا فــي صحيفــة الطعــن بأنهــا قاصــرة واختصــم والدتهــا المطعــون ضدهــا مفترضــاً 
أنهــا وصيــة عليهــا طالمــا كان ذلــك بعــد زوال صفتهــا هــذه حكمهــا فــي 7 نوفمبــر 1994 الطعــن رقــم 

1921 لســنة 64 ق.
4  أبو الوفا : نظرية الدفوع ص 419 ، فتحي والي : الوسيط ص 802 .
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ــاّدة  ــاً لنــص الم ــن احترم ــن الطاعــن مــن اختصــام الباقي ــة النقــض أن تمّك ــت محكم كان
218، وذلــك بــأن تؤّجــل نظــر الطعــن حتـّـى يختصــم الباقــون باإلجــراءات المقــّررة أمــام 
محكمــة الطعــن، وال ســيما وأن نــص المــاّدة 218 مرافعــات قــد ورد فــي الفصــل الخاص 
ــة منهــا وغيــر  ــة أوجــه طــرق الطعــن العاديّ باألحــكام العاّمــة للطعــن فيســري علــى كافّ

العاديّــة. فــإذا أراد المشــّرع عــدم إعمالــه بالنســبة للنقــض لنــص علــى ذلــك صراحــة1.
ــون  ــن قان ــاّدة 253 م ــاّدة 2/218 والم ــص الم ــن ن ــارض بي ــه ال تع ــا أنّ ــي تقديرن وف
ــة النقــض مــن  ــه محكم ــت إلي ــا ذهب ــاً ال كم ــن مع ــال النّصي ــل يجــب إعم ــات، ب المرافع
ــه وفقــاً للمــاّدة 253 يجــب  القــول بــأّن نــص المــاّدة 253 قــد تضّمــن حكمــاً مغايــراً ألنّ
أن تشــتمل صحيفــة الطعــن بالنقــض علــى البيانــات المتعلّقــة بأســماء الخصــوم وصفاتهــم 
وبيــان الحكــم المطعــون فيــه وإال كان الطعــن باطــالً. فــإذا كان الحكــم المطعــون فيــه قــد 
صــدر فــي موضــوع غيــر قابــل للتجزئــة أو فــي التــزام بالتضامــن أو فــي مســألة يوجــب 
ــى أحــد المحكــوم لهــم  ــع الطعــن عل ــم يرف ــن ول ــون فيهــا اختصــام أشــخاص معيّنين القان
فــي صحيفــة الطعــن، وجــب اختصــام الباقيــن ولــو بعــد فواتــه بالنســبة لهــم وفقــاً ألحــكام 
الفقــرة الثانيــة مــن المــاّدة 218 مرافعــات بــدالً مــن الحكــم بعــدم قبــول الطعــن. أي إعمــال 
المــاّدة 218 وليــس اســتبعادها تطبيقــاً لقاعــدة أن إعمــال النصــوص خيــر مــن إهمالهــا، 
ــة  ــة إزاء الخصوم ــه المحكم ــوم ب ــي تق ــي الت ــدور اإليجاب ــال لل ــاً إعم ــك أيض ــي ذل وف
وتصحيــح الشــكل الــذي ترفــع بــه ال ســيما وأّن المشــروع نــّص علــى إلزامهــا بــه بقولــه 
))فــإن لــم يفعــل أمــرت المحكمــة الطاعــن باختصامــه فــي الطعــن(( ثــّم أال يحــق لنــا أن 
نتســاءل علــى اتجــاه محكمــة النقــض بشــأن نــص المــاّدة 253 مرافعــات وعــدم قبــول 
الطعــن واســتبعاد تطبيــق ذات الحكــم بالنســبة للمــاّدة 230 مرافعــات التــي نّصــت هــي 
ــاب المحكمــة المرفــوع أمامهــا  ــم كت ــوّدع قل ــة ت األخــرى علــى رفــع االســتئناف بصحيف
االســتئناف وفقــاً لألوضــاع المقــّررة لرفــع الدعــوى، وقــد نّصــت المــاّدة 9 علــى وجــوب 
ــالن  ــزاء البط ــت ج ــد رتّب ــا، وق ــوم فيه ــماء الخص ــى أس ــوى عل ــة الدع ــتمال صحيف اش
علــى مخالفتهــا )م19 مرافعــات(، وكذلــك الحــال بشــأن المــاّدة 243 مرافعــات المتعلّقــة 
ــى هــذا النحــو  ــإذا ســايرنا اتجــاه محكمــة النقــض عل بالطعــن بالتمــاس إعــادة النظــر، ف
لــكان لزامــاً أن نســتبعد تطبيــق المــاّدة 2/218 علــى جميــع طــرق الطعــن فــي حالــة تعــّدد 

المحكــوم لهــم ومــن ثــّم فلــن تجــد المــاّدة 2/218 مجــاالً لتطبيقهــا2.

1   فتحي والي : الوسيط ص 802 .
2  في هذا المعنى األنصاري حسن مبدأ وحدة الخصومة ص 467، 468 .

ثــّم نتســاءل لمــاذا قّصــرت محكمــة النقــض المصريّــة علــى خــالف المحكمــة االتحاديّــة 
ــق  ــن بطري ــى الطع ــاّدة 218 عل ــن الم ــة م ــرة الثاني ــم الفق ــاق حك ــا بانطب ــا حكمه العلي
النقــض وذلــك فقــط بالنســبة للشــق األّول منهــا الــذي يواجــه حالــة تعــّدد المحكــوم عليهــم 
ــاّدة 2/253  ــص الم ــع أّن ن ــم، م ــوم له ــّدد المحك ــة تع ــق بحال ــر المتعلّ دون الشــق اآلخ
ــة بأســماء الخصــوم  ــات المتعلّق ــى البيان ــة الطعــن عل ــأن تشــتمل صحيف ــاً ب ــد ورد عام ق
وصفاتهــم. واصطــالح الخصــوم يشــتمل بطبيعــة الحــال علــى كل مــن المحكــوم عليهــم 

ــم((. ــم ))المطعــون عليه ــوم له ــن(( والمحك ))الطاعني
وأخيــراً يالحــظ أن المشــّرع فــي المــاّدة 253 لــم يطلــب ذكــر البيانــات المتعلّقــة بأســماء 
جميــع الخصــوم فــي الخصومــة التــي صــدر فيهــا الحكــم المطعــون فيــه وإال كان منطــق 
محكمــة النقــض مبــّرراً، ولعــّل غايــة مــا تقصــده المــاّدة 253 هــو بيــان أســماء الخصــوم 
ــى الظاهــر  ــاً للمعن ــة الطعــن وفق ــي صحيف ــع منهــم ف ــه إليهــم الطعــن أو يرف ــن يوّج الذي

للنــص وليــس أكثــر1.

ــالً  ــتئناف تمثي ــة االس ــي خصوم ــل ف ــد مث ــر ق ــيط ص 802 وإذا كان القاص ــي : الوس ــي وال 1   فتح
صحيحــاً وقــت رفعهــا ابتــداه فــي شــخص الوصــي عليــه ثــم بلــغ ســن الرشــد بعــد ذلــك أثنــاء الطعــن فــإن 
اســتمرار مباشــرة الوصــي لــه يكــون صحيحــاً باعتبــاره نائبــاً اتفاقيــاً عنــه نقــض 3 مــارس 1999 طعــن 

ــنة 62 ق . 1685 لس
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الخاتمـــــــة

بعــد أن أشــرف البحــث علــى منتهــاه والــذي كان يــدور حــول فكــرة عــدم تجزئــة الطعــن 
ــة، أردنــا أن نعــرض فــي هــذه الخاتمــة لمــا أثارتــه نقــاط البحــث مــن  فــي المــواد المدنيّ
مشــكالت ومــا تعّرضنــا لــه مــن فــروض ومــا نــراه فــي ضــوء مقتضيــات البحــث مــن 

نتائــج أو مقترحــات وذلــك علــى الوجــه اآلتــي:
ــوى  ــي الدع ــوم ف ــّدد الخص ــاس أن يتع ــى أس ــوم عل ــث تق ــذا البح ــرة ه ــوام فك 1- أن ق
ــه قــد يطعــن البعــض فــي الحكــم  التــي يصــدر فيهــا الحكــم المطعــون فيــه، والفــرض أنّ
الصــادر جــون البعــض اآلخــر، أو أن يوّجــه الطعــن بالنســبة لبعــض الخصــوم وال يوّجــه 
ــذي  ــي ال ــر القانون ــن األث ــاؤلنا ع ــي تس ــة ه ــة البداي ــت نقط ــر. وكان ــض اآلخ ــى البع إل
يترتـّـب علــى تلــك الطعــون فــي مثــل هــذه الحــاالت وأثــر بطــالن الطعــن بالنســبة لبعــض 
الخصومــة علــى باقــي الخصــوم. وقــد أورد المشــّرع القاعــدة العاّمــة مقــّرراً أن الطعــن 
ال يفيــد إاّل مــن الفعــه وال يحتــج بــه إال علــى مــن رفــع ضــّده، وأّن االســتثناءات التــي 
أتــت عليهــا أملتهــا اعتبــارات المنطــق القانونــي حتـّـى ال تتعــارض األحــكام فــي مســائل 
ــث يجــب أن  ــن بحي ــة الطع ــى عــدم تجزئ ــك حــرص المشــّرع عل ــك، ولذل ــل ذل ال تحتم

تســتكمل خصومــة الطعــن أشــخاصها.
ورأينــا أنّــه إذا كان مــن شــأن إعمــال قاعــدة نســبيّة أثــر الطعــن بأثــر مطلــق أن تفضــي 
إلــى نتائــج غريبــة، إذ يكــون بيــن أيدينــا حكمــان غيــر متطابقيــن فــي قضيـّـة واحــدة، فــكان 
اللجــوء إلــى فكــرة العدالــة ذاتهــا التــي تأبــى أن يكــون هنــاك تعــارض بيــن األحــكام فــي 

موضــوع ال يقبــل إال حــاّلً واحــداً لكافـّـة أطــراف الخصومــة.
2- أّن مجــال فكــرة عــدم تجزئــة الطعــن تــدور حــول الحــاالت التــي أوردهــا المشــّرع 
اســتثناء مــن األثــر النســبي للطعــن وهــي أن يكــون الحكــم صــادراً فــي موضــوع غيــر 
ــات  ــا للتطبيق ــد تعّرضن ــه إال حــاّلً واحــداً. وق ــذي ال يحتمــل الفصــل في ــة ال ــل للتجزئ قاب
ــوم  ــذي تق ــار ال ــة والمعي ــة للتجزئ ــي ال تكــون قابل ــة ومناقشــة الموضوعــات الت القضائيّ
عليــه، وإذا كان الحكــم ثــادراً فــي التــزام بالتضامــن فقــد أثرنــا التســاؤل حــول مــا إذا كان 
االســتثناء ينطبــق علــى كل حــاالت التضامــن بيــن المدينيــن أو الدائنيــن، وكان رأينــا هــو 
ــة  امتــداد االســتثناء إلــى حالــة تضامــن الدائنيــن أســوة بتضامــن المدينيــن نظــراً لعموميّ
النــص ووحــدة الحكمــة فــي الحالتيــن. وإذا كان الحكــم صــادراً فــي دعــوى يوجــب 
القانــون فيهــا اختصــام أشــخاص معيّنيــن، فــإن هــذه الحالــة تتعلّــق بحالــة تعــّدد إجبــاري 

تنــدرج ضمنــاً تحــت حكــم الحالــة األولــى التــي يكــون موضوعهــا غيــر قابــل للتجزئــة 
بحكــم القانــون.

3- وأّمــا بالنســبة لآلثــار المتعلّقــة بالطعــن إذا صــدر الحكــم فــي إحــدى الحــاالت 
المنصــوص عليهــا اســتثناء، فقــد فّرقنــا بيــن جالــة تعــّدد مــن صــدر الحكــم عليهــم وكان 
ــّوت  ــة يجــوز لمــن ف ــى هــذا الحكــم، فإنّ ــاً صحيحــاً عل ــام طعن ــد أق أحدهــم أو بعضهــم ق
ميعــاد الطعــن مــن المحكــوم عليهــم اآلخريــن أو مــن قبــل الحكــم منهــم أو تــرك الخصومــة 
فــي الطعــن أو قُضــي ببطــالن الطعــن الــذي أقامــه أن يطعــن علــى هــذا الحكــم أثنــاء نظــر 
الطعــن المرفــوع صحيحــاً فــي ميعــاده، ســواء بطعــن جديــد أو بالتدّخــل انضمامــاً إلــى 

الطعــن المرفــوع مــن قبــل.
ــن  ــوع مّم ــن المرف ــالن الطع ــي ببط ــو قُض ــا إذا ل ــة م ــاً بحال ــاً خاّص ــا فرض ــد أثرن وق
ــر  ــذا األخي ــى ه ــر عل ــل يؤثّ ــاد وه ــي الميع ــع ف ــذي رف ــي ال ــن األصل ــى الطع انضــم إل
ــي  ــع ف ــذي رف ــن ال ــالن الطع ــر بط ــو تقري ــا ه ــه، وكان رأين ــاً ل ــه تبع ــي ببطالن ويقض

الميعــاد ))الطعــن األصلــي(( أو هــو الطعــن الالحــق.
4- وأمــا عــن أثــر عــدم انضمــام أو اختصــام مــن ســقط حقّــه فــي الطعــن علــى الطعــن 
المرفــوع صحيحــاً فــي الميعــاد فقــد رأينــا أّن المشــّرع لــم يرتــب جــزءاً معيّنــاً بصــدده، 
ــى  ــن عل ــه يتعيّ ــى أنّ ــا عل ــتقّر قضاؤه ــأن واس ــذا الش ــي ه ــض ف ــة النق ــدت محكم واجته
الطاعــن أن يدخــل فــي طعنــه باقــي المحكــوم عليهــم مّمــن لــم يطعــن فــي الحكــم الصــادر 
فــي إحــدى الحــاالت المســتثناة، فــإن لــم يفعــل وجــب علــى المحكمــة أن تأمــره بإدخالهــم، 

فــإن لــم يمتثــل لمــا أمــرت بــه المحكمــة قضــت بعــدم قبــول طعنــه.
5- أضــاف المشــروع ذات الحكــم بالنســبة للضامــن ولطالــب الضمــان مقــّرراً إفــادة كل 
منهمــا مــن الطعــن المرفــوع مــن أيّهمــا فــي الحكــم الصــادر فــي الدعــوى األصليـّـة بشــرط 
أن يتّحــد دفاعهمــا فيهــا، فيكــون لمــن فــّوت ميعــاد الطعــن منهمــا أن ينضــم إلــى اآلخــر 

فــي هــذا الطعنبشــرط أن يكــون دفاعهمــا فــي الدعــوى األصليّــة واحــداً.
6- كمــا تناولنــا حالــة تعــّدد المحكــوم لهــم فــي دعــوى تتعلـّـق بإحــدى الحــاالت المســتثناة 
ويقيــم المحكــوم عليــه طعنــاً فــي هــذا الحكــم فــي الميعــاد بالنســبة ألحدهــم أو بعضهــم، 
فهــل يــؤّدي ســقوط حــق الطاعــن لفــوات ميعــاد الطعــن أو قبــول الحكــم بالنســبة ألحــد 
ــع  ــن الذي رف ــؤّدي الطع ــع، أم ي ــبة للجمي ــن بالنس ــول الطع ــدم قب ــى ع ــم إل ــوم له المحك
صحيحــاً ضــد أحــد المحكــوم لهــم فــي الميعــاد إلــى حفــظ حقـّـه فــي اختصــام الباقيــن ولــو 
بعــد انقضــاء الميعــاد كــي نتفــادى صــدور أحــكام متعارضــة فــي الدعــاوى المتقّدمــة؟ وقــد 
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رأينــا أّن المشــّرع المصــري أخــذ ببعــض اتجاهــات الفقــه والقضــاء فــي فرنســا، فقــّرر أنَّ 
الطعــن الــذي يرفــع علــى أحــد المحكــوم لهــم فــي الميعــاد وجــب اختصــام الباقيــن ولــو بعد 
فواتــه بالنســبة لهــم وذلــك تحقيقــاً للصالــح العــام بتجنـّـب صــدور أحــكام نهائيـّـة متعارضــة 
يتعــذّر تنفيذهــا معــاً، وفــي ذات الوقــت لتحقـّـق مصلحــة الطاعــن إذ يتيــح لــه التخلـّـص مــن 
حجيّــة الحكــم الــذي يكــون قــد أصبــح نهائيّــاً بالنســبة ألحــد المحكــوم لهــم إلغفالــه إقامــة 
ــل اختصامــه مــن  ــى الطاعــن إدخــال مــن أغف ــون عل ــا أوجــب القان الطعــن ضــّده، وهن
المحكــوم لــه، فــإن لــم يفعــل وجــب علــى المحكمــة أن تأمــر الطاعــن باختصامــه وإال كان 
حكمهــا بقبــول الطعــن مخالفــاً للقانــون. ورأينــا أنّــه إذا لــم يســتجب الطاعــن لمــا أمــرت 
ــول  ــا أن تقضــي بعــدم قب ــل اختصامــه وجــب عليه ــم يختصــم مــن أغف ــه المحكمــة ول ب

الطعــن مــن تلقــاء نفســها.
7- وتجــدر اإلشــارة إلــى أّن حكــم القانــون الفرنســي فــي هــذا الصــدد يختلــف عــن موقــف 
المشــّرع المصــري والمشــّرع اإلماراتــي، إذا ال يوجــب القانــون الفرنســي علــى المحكمــة 
أن تأمــر الطاعــن باختصــام باقــي المحكــوم لهــم فــي الطعــن وإنّمــا أجــاز لــه أن يدعــوا 
األطــراف إلــى إدخــال مــن يــرى أّن وجــوده ضــروري للفصــل فــي النــزاع، فهــي إذن 
ــى  ــب عل ــال تثري ــذا ف ــه وله ــاً علي ــس إلزام ــن القاضــي ولي ــه م ــّرد رخصــة أو تنبي مج

القاضــي إن هــو لــم يفعــل ذلــك ولــو تعلّــق األمــر بموضــوع غيــر قابــل للتجزئــة.
8- وأّمــا الفــرض الــذي كان أكثــر جــدالً فــكان يــدور حــول انطبــاق حكــم الفقــرة األولــى 
مــن المــاّدة 156 مــن قانــون اإلجــراءات المدنيّــة االتحــادي، اولفقــرة الثانيــة مــن المــاّدة 
ــة أوجــه الطعــن ســواء كانــت طــرق  ــى كافّ 218 مــن قانــون المرافعــات المصــري عل
طعــن عاديـّـة أم غيــر عاديـّـة، أم أّن هنــاك عوامــل أخــرى تحــد مــن نطــاق تطبيقهــا بشــأن 
ــن وبالنســبة ألشــخاص معيّنيــن وال ســيما وأّن حكــم المــاّدة 156 إجــراءات،  طعــن معيّ
218 مرافعــات قــد ورد فــي الفصــل الخــاص باألحــكام  العاّمــة للطعــن علــى األحــكام، 
وهــل يختلــف موقــف المشــّرع المصــري عــن موقــف المشــّرع الفرنســي فــي هــذا الصــدد 
كمــا اختلــف معــه بالنســبة لتجزئــة الطعــن فــي االســتئناف فــي حالــة صــدور حكــم فــي 

موضــوع غيــر قابــل للتجزئــة ومــا فــي حكمهــا.
ــة الطعــن  ــز بشــأن قاعــدة عــدم تجزئ ــذي ميّ ــا لموقــف المشــّرع الفرنســي ال 9- عرضن
بيــن الطعــن بطريــق التمــاس إعــاد النظــر وبيــن طريــق الطــعن بالنقــض، فوضــع قاعــدة 
ــا كان موضــوع  ــع الحــاالت أي عامــة بشــأن الطعــن بطريــق االلتمــاس تنطبــق فــي جمي
الخصومــة فيــه ن وســواء تعلــق األمــر بحالــة تعــدد المحكــوم لهــم أو بحالــة تعــدد المحكوم 

عليهــم حيــث يجــب اختصــام جميــع أطــراف الحكــم المطعــون فيــه بااللتمــاس وإال حكــم 
بعــد قبولــه.

ــدد  ــة تع ــن حال ــي بي ــرع الفرنس ــز المش ــد مي ــض فق ــن بالنق ــق الطع ــبة لطري ــا بالنس أم
ــة تعــدد المحكــوم لهمــن  ــن حال ــة وبي ــل للتجزئ ــر قاب المحكــوم عليهــم فــي موضــوع غي
مقــرراً أن الطعــن بطريــق النقــض المرفــوع مــن أحــد المحكــوم عليهــم فــي موضــوع ال 
يقبــل التجزئــة يســتفيد منــه اآلخــرون حتــى ولــو لــم ينضمــوا إليــه فــي خصومــة النقــض 
ــه ال يقبــل إال إذا  . وأمــا بالنســبة للطعــن المرفــوع فــي مواجهــة أحــد المحكــوم لهــم فإن

اختصــم الجميــع فيــه.
10 – اســتقر قضــاء المحكمــة االتحاديــة العليــا وقضــاء محكمــة النقــض المصريــة علــى 
أن االســتثناء المقــرر فــي المــادة 156\1 إجــراءات اتحــادي ، 218\2 مــن قانــون 
المرافعــات فــي إحــدى الحــاالت المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الثانيــة يســري فــي حالــة 
تعــدد المحكــوم عليهــم ســواء كان الطعــن بطريــق االســتئناف أو بالتمــاس إعــادة النظــر 
أو بالنقــض ، أمــا فــي حالــة تعــدد المحكــوم لهــم فقــد قصــرت محكمــة النقــض المصريــة 
ــق  ــاس إعــادة النظــر دون طري ــن باالســتئناف أو بالتم ــة الطع ــى حال ــص عل ــق الن تطبي
ــه  ــا أن ــى المــادة 253 مــن قانــون المرافعــات ، وفــي تقديرن الطعــن بالنقــض اســتناداً إل
ال تعــارض بيــن نــص المــادة 218\2 والمــادة 253 مــن قانــون المرافعــات، بــل يجــب 
إعمــال النصيــن معــاً ال كمــا ذهبــت محكمــة النقــض مــن القــول بــأن نــص المــادة 253 

قــد تضمــن حكمــاً مغايــراً .
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بسم هللا الرحمن الرحيم
)) وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إال خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة 

دقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة  وديّة مسلمة إلى أهله إال أن يصَّ
مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فديّة مسلَمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، 

فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من هللا وكان هللا عليماً حكيماً((
)النساء 92( .
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مقـــــــــــــــــــــدمة 
الحمــد هلل رب العالميــن والصــالة والســالم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وأصحابــه ومــن 

دعــا بدعوتــه ونصــر شــريعته إلــى يــوم الديــن .
ــظ النفــس مقصــد أســاس مــن مقاصــد الشــريعة الإســالمية، وإذا كان  ــإن حف ــد ف ــا بع أم
اإلنســان مكلفــاً بالمحافظــة علــى نفســه ، فــإن أحــكام الشــريعة جــاءت لتحمــي هــذا التكليف 

بالتشــريعات العقابيــة لمــن يعتــدي علــى نفســه أو علــى نفــوس النــاس.
وإذا كانــت الشــريعة اإلســالمية قــد جــاءت بعقوبــة القصــاص للحفــاظ علــى الحيــاة وهــذا 
ــو  ــو )وإن تعف ــو العف ــك أال وه ــن ذل ــمى م ــو أس ــا ه ــى م ــت إل ــا رغب ــدل فإنه ــم الع حك
أقــرب للتقــوى( والعفــو عــن القصــاص قــد يكــون إلــى بــدل هــو الديـّـة ذلــك التشــريع الفــذ 
فــي الفقــه اإلســالمي الــذي جــاء لينقــل الجانــي المتجبــر بمــا لديــه مــن مــال وقــوة إلــى 
متواضــع قليــل المــال عابــد كثيــر الصــوم، وليحفــظ حرمــة الــدم المعصــوم فــال يهــراق 
ويذهــب ســدى. فــإن وجــب القصــاص فعــدل يقــام وإن لــم يجــب فالديّــة ، وجــاءت الديّــة 
إعانــة ماليــة لورثــة القتيــل وقــد ذهــب عنهــم بمــا كان لــه مــن نفــع لهــم ، و الديّــة تحيــي 
ــاق األرواح  ــاب إزه ــراده يتواصــون باجتن ــل أف ــأن تجع ــع ب ــي المجتم ــر ف ــي الخي معان
ــة ويتواســون إذا أخطــأ منهــم شــخص أو وقــع منــه  وســفك الدمــاء حتــى ال يُلزمــوا بالديّ
تفريــط أدى إلــى القتــل فــال يبقــى وحيــداً بــل يجــد عصبتــه حولــه بمــا لهــم يواســونه ويظــل 
هــو مدينــاً لهــم بهــذا المعــروف فــال يــزال يتفــادى الوقــوع فــي الجريمــة حفاظــاً لســمعته 
ومروءتــه ومــاء وجهــه وهــذا التواســي يكــون متبــادالً معانــي الحــب والخيــر والحــق فــي 
المجتمــع . فأنعــم بالمســلمين بهــذا التشــريع الربانــي الــذي يجلــب لهــم األمــن ويدفــع عنهــم 

الشــر ويحفــظ عليهــم دمائهــم وتبــاً إبعــاد المســلمين عــن شــريعتهم .
ــي  ــرأة ف ــة الم ــة بحــث عــن ديّ ــاً لكتاب ــي وأيام ــش ليال ــإن يســعدني أن أعي ــدم ف ــا تق ولم

الشــريعة اإلســالمية والقانــون .
وحيــث ان البحــث لــم يقتصــر علــى جانــب مــن ديـّـة المــرأة كمقدارهــا مثــالً فإنــه اقتضــى 
أن ابحــث معظــم فــروع ديّــة النفــس والتــي ال تختلــف األحكامفيهــا بيــن الرجــل والمــرأة 

مــع التعمــق بمقــدار ديـّـة المــرأة .
وحاولــت فــي هــذا البحــث أن أطبــق مــا اســتطعت مــن شــروط البحــث العلمــي كالرجــوع 
إلــى المصــادر األصليــة وأخــذ أحــكام كل مذهــب مــن كتبــه وعــزو األحاديــث واآلثــار إلــى 
مصادرهــا والتبويــب والتهميــش وغيــر ذلــك ممــا ال يغيــب عــن مالحظــة قــارئ البحــث 
ومــع هــذا فهنــاك قصــور وأخطــاء مــن الحــق أن أعتــرف بهــا وأرجــو أال تتجــاوز العــد .

هذا وقد تعرضت في هذا البحث المتواضع للموضوعات اآلتية:
- تعريف الديّة، األلفاظ ذات الصلة.

- مشروعية الديّة .
- الحكمة من وجودب الديّة .

- أقسام الديّة .
- شروط وجوب الديّة .

- سبب وجوب الديّة في النفس )القتل(.
1- القتل الخطأ  2- القتل شبه العمد    3- القتل العمد .

- حاالت وجوب الديّة في القتل العمد :
1- العفو عن القصاص . 2- فوات محل القصاص .  3- امتناع القصاص .

- ما تجب منه الديّة ) أصول الديّة ( .
- مقدار الديّة : التقدير باإلبل ، التقدير بالنقدين، التقدير بالبقر والغنم والحلل.

- اقتراح بتقدير الديّة في هذا العصر .
- مقدار الديّة في اإلمارات .

- تغليظ الديّة .
- تعجيل أداء الديّة وتأجيلها .

- مقدار ديّة المرأة في الفقه الغسالمي .
- مقدار ديّة الكتابي والكتابية .

- مقدار ديّة المجوسي والوثني .
- من تجب عليه الديّة : القاتل ، العاقلة، أهل القرية / بيت المال.

- من يستحق الديّة .
- الديّة في القانون : في القانون المصري ، في القانون الغماراتي .

- ملحق بحكم قضائي متميز في الديّة .
فهذا جهدي أقدمه وأرجو أال أحرم أجراً واحداً إن لم أنل أجرين .

وباهلل التوفيق وعليه التكالن.
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تعريف الديّة 
 التعريف اللغوي للديّة: 

جاء في لسان العرب البن منظور: )ودي : الديّة حق القتيل وقد وديته وديا(.
الجوهــري : الديـّـة واحــدة الديــات والهــاء عــوض عــن الــواو، تقــول : وديــُت القتيــَل أديــه 
ــا.  ــن ِدي ــت : ِد فالنا،وثالثي ــه قُل ــرَت من ــن وإذا أم ــُت ديته ــه، واتَدي ــت ديت ــة إذا أعطي ديّ

ــَدوا مــن إبــل الصدقــة ( : أي أعطــى ديتــه. وللجماعــة دو فالنــا، وفــي القســامة: )فَ
ومنــه الحديــث ك) إن أحبــوا فــادوا وإن أحبــوا وادوا( أي : إن شــاؤوا اقتصــوا وإن شــاؤوا 

أخــذوا الديـّـة، وهــي مفاعلــة مــن الديـّـة .
التهذيــب : يقــال وديــى فــالن فالنــاً إذا أدى ديتــه إلــى وليــه وأصــل الديـّـة وديـّـة ، فحذفــت 

الــواو كمــا قالــوا : شــيّة مــن الوشــي . 1
التعريف االصطالحي: 

عرفــت الديـّـة اصطالحــاً بعــدة تعريفــات فقــد عرفهــا أبــو عبــد هللا القرطبــي بقولــه: )الديـّـة 
ــه )  ــه ( 2 وعرفهــا قاضــي زاده أفنــدي بقول ــى ولي ــل إل مــا يعطــى عوضــاً عــن دم القتي

الديّــة اســم لضمــان يجــب بمقابلــة آدمــي أو طــرف منــه (3.
وعرفــه الخطيــب الشــربيني بقولــه : ) هــي المــال الواجــب بجنايــة علــى الحــر فــي نفــس 

أو فيمــا دونهــا( 4.
االلفاظ ذات الصلة 5

1. القصاص : 
القصاص من القص وهو في اللغة بمعنى القطع والقصاص في الشرع : 

هو القود ، وهو أن يفعل بالجاني مثلما فعل 6 .
ة :  2. الغُرَّ

ــان  ــي الشــرع : ضم ــا ف ــة ومعانيه ــد أو األم ة : العب ــرَّ ــه، والغُ ة مــن كل شــيء أول ــرَّ الغُ
يجــب فــي الجنايــة علــى الجنيــن، وتبلــغ قيمتهــا نصــف عشــر الديّــة، خمــس مــن اإلبــل 
ــة ، وأقــل مــا قــدره الشــرع  ــر الديّ أو خمســمائة درهــم، وســميت غــرة ألنهــا أول مقادي

1   : لسان العرب 20\261 ، فصل الواو، حرف الواو والياء )ودي( .
2   : الجامع ألحكام القرىن ألبي عبد الله محمد بن أحمد األنصاري القرطبي 315/5 .

3  : نتائج األفكار في كشف الرموز 10 \271 ، دار الفكر ط/2 .
4  : مغني المحتاج 53/4 .

5  : الموسوعة الفقهية ج 21 ص 44 ، 45 )مادة ديات(
6  : عن التعريفات للجرحاني والمصصابح المنير .

فــي الجنايــات1 .
3. األرش :

األرش تطلــق غالبــاً علــى المــال الواجــب فــي الجنايــة علــى مــا دون النفــس ، فهــو أخــص 
ــد  ــل النفــس ومــا دون النفــس . وق ــة بهــذا المعنــى ، ألنهــا تشــمل المــؤدى مقاب مــن الديّ

يطلــق األرش علــى بــدل النفــس أيضــاً فيكــون بمعنــى العــدل2.
4. حكومة عدل : 

مــن معانــي حكومــة عــدل رد الظالــم عــن الظلــم ، وتطلــق عنــد الفقهــاء علــى الواجــب 
يقــدره عــدل فــي جنايــة ليــس فيهــا مقــدار معيــن مــن المــال، فهــي تختلــف عــن األرش 

ــة فــي أنهــا غيــر مقــدرة فــي الشــرع ، وتجــب وتقــدر بحكــم العــد3 . والديّ
5. الضمان :

الضمان لغة : االلتزام ، وشرعاً : يطلق على معنيين :
1- المعنــى الخــاص : وهــو دفــع مثــل الشــيء فــي المثليــات، وقيمــة الششــيء فــي 

القيميــات4.
2- المعنــى العــام الشــامل للكفالــة: وعرفهــا جمهــور الفقهــاء بأنــه : التــزام ديــن أو 
إحضــار عيــن أو بــدن ، ويقــال للعقــد المحصــل لذلــك أيضــاً أو هــو شــغل ذمــة أخــرى 

ــق5 . بالح
مشروعية الديّة:6

األصــل فــي مشــروعية الديـّـة قولــه تعالــى: ]ومــن قتــل مؤمنــاً خطــأ فتحريــر رقبــة مؤمنــة 
وديـّـة مســلمة إلــى أهلــه[7 .وســنة نبيــه – صلــى هللا عليــه وســلَّم  - فقــد روى أبــو بكــر بــن 
محمــد بــن عمــرو بــن حــزم عــن أبيــه عــن جــده أن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلَّم ، 
كتــب إلــى أهــل اليمــن كتابــاً، فيــه الفرائــض والســنين والديــات ، وبعــث مــع عمــرو بــن 
حــزم فقرئتعلــى أهــل اليمــن هــذه نســختها: ) مــن محمــد النبــي صلــى هللا عليــه وســلَّم – 
إلــى شــرحبيل بــن عبــد كالل، ونعيــم بــن عبــد كالل، والحــرث بــن عبــد كالل قَْيــل ذى 

1  : ابن عابدن 5 /377 ، جوهر االكليل 302/1 ، وحاشية الجمل 101/5 والمغني 804/7 .
ــات  ــار 35/5 ، والتعريف ــة الفتــح 204/6 ، 205 ، واالختي ــاب 44/2 ، وتكمل ــاب شــرح الكت 2  : للب

للجرجانــي .
3  : تبين الحقائق 6/ 133، وتكملة الفتح 218/9 .

4  مجلة األحكام العدلية م 415 – الزرقاني 144/6 ، 146
5   القليوبــي 323/2 ، جــواره اإلكليــل 109/2 ، مطالــب أولــي النهــى 292/2 ، 1397 هـــ و1977 

م.
6  : نظر الفقه االسالمي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي 299/6 .

7   : النساء 92 .
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رعيــن ومعافــر وهمــدان، أمــا بعــد – وكان فــي كتابــه ، )أن مــن اعتبــط1 مؤمنــاً قتــالً عــن 
بنــة فإنــه قــود إال أن يرضــى أوليــاء المقتــول وإن فــي النفــس : الديـّـة مائــة مــن اإلبــل (2 .

وقد ))أجمع أهل العلم على وجوب الديّة في الجملة ((3.
الحكمة في وجوب الديّة :

في صون بنيان اآلدمي من الهدم ودمه من الهدر4.
أقسام الديّة :

تختلف الديّة ومقدارها بحسب اختالف نوع الجناية وصفة المجني عليه .
فهنــاك ديّــة النفــس وديّــة األعضاء،كمــا أن هنــاك ديّــة مغلظــة وديّــة غيــر مغلظــة، فديّــة 
العمــد إذا ســقط القصــاص بســبب مــن أســباب ســقوط كالعفــو أو عــدم توفــر شــرط مــن 
ــة شــبه العمــد مغلظــة ،  ــة مغلظــة ، كمــا أن ديّ شــروط القصــاص أو بوجــود شــبهة، ديّ

وديّــة الخطــأ ومــا يجــري مجــراه ديّــة غيــر مغلظــة فــي الجملــة5.
شروط وجوب الديّة :

يشترط لوجوب الديّة أن يكون المجني عليه: 
1- معصــوم الــدم6: أي مصــون الــدم ، وهــذا باتفــاق الفقهــاء ، فــإذا كان مهــدر الــدم ، كأن 

كان حربيــاً، أو مســتحق القتــل حــداً أو قصاصــاً فــال تجــب الديـّـة بقتلــه لفقــد العصمــة.
ــب  ــل وال مــن جان ــب القات ــة ال مــن جان ــس مــن شــرائط وجــوب الديّ ــا الغســالم فلي وأم
المقتــول ، فتجــب الديـّـة ســواء أكان القاتــل أو المقتــول ملســلماً أم ذميــاً، أم مســتأمناً لقولــه 

تعالــى : ]فــإن كان مــن قــوم بينكــم وبينهــم ميثــاق فديّــة مســلّمة إلــى أهلــه[7 .
ــة بقتــل الصبــي والمجنــون اتفاقــاً، كمــا  وكذلــك ال يشــترط العقــل والبلــوغ ، فتجــب الديّ

تجــب فــي مــال الصبــي والمجنون)مــع خــالف وتفصيــل ( .
2- وجــود المجنــي عليــه بــدار اإلســالم: وال يعتبــر الحنفيــة المقتــول متقومــاً إال إذا وجــد 

1  : هــو القتــل مــن غيــر ســبب موجــب والصلــة مــن اعتبــط الناقــة ، إذا ذبحهــا مــن غيــر مــرض وال 
داء .

2  : رواه النســائي ومالــك وابــن خزيمــة وابــن حبــان وابــن الجــارود والحاكــم والبيهقــي موصــوالً قــال 
ابــن عبــد البــر وهــو كتــاب مشــهور عنــد أهــل الســير ومعــروف عنــد أهــل العلــم معرفــة يســتغنى بشــهرته 

عــن اإلســناد ، ألنــه أشــبه التواتــر فــي مجيئــه فــي أحاديــث كثيــرة .
3  : المغني لإلمام موفق الدين بن قدامة المقدسي 481/9 .

4  : نفس المصدر 558/7 ، وانظر المهذب 191/2 .
5  : الموسوعة الفقهية 46/21 .

6  : نفس المرجع 46/21 ، 47 .
7  : النساء92 .

ــي إذا أســلم  ــى أن الحرب ــى هــذا يبن ــن الكاســاني:1 ) وعل ــال عــالء الدي ــدار اإلســالم ق ب
فــي دار الحــرب فلــم يهاجــر إلينــا فقتلــه مســلم أو ذمــي خطــأ أنــه ال تجــب الديـّـة، فالتقــوم 
عندهــم بــدار اإلســالم ودليلهــم قولــه تعالــى: ] فــإن كان مــن قــوم عــدٌو لكــم وهــو مؤمــن 

فتحريــر رقبــة مؤمنــة[(2 واالســتدالل باآليــة مــن وجهيــن .
أحدهمــا : أنــه جعــل التحريــر جــزاء القتــل والجــزاء يقتضــي الكفايــة، فلــو وجبــت الديّــة 

معــه ال تقــع الكفايــة بالتحريــر وهــذا خــالف النــص.
والثانــي : أنــه ســبحانه وتعالــى جعــل التحريــر كل الواجــب بقتلــه، ألنــه للذكــور ، فلــو 

ــة لصــار الواجــب وهــذا تغييــر حكــم النــص. أوجبنــا معــه الديّ
وصدر هذه اآلية الكريمة3 ال يتناول هذا لمؤمن لوجهين :

أحدهمــا: أنــه ســبحانه وتعالــى ذكــر المؤمــن مطلقــاً فيتنــاول المؤمــن مــن كل وجــه وهــو 
ــاً ودارا وهــذا مســتأمن دينــاً ال داراً ألنــه مكثــر ســواد الكفــر، ومــن كثــر  المســتأمن دين

ســواد قــوم فهــو منهــم علــى لســان رســول هللا – صلــى هللا عليــه وســلَّم - .
والثاني : أنه فرد هذا المؤمن بالذكر .

والحكــم ولــو تناولــه صــدر اآليــة الشــريفة لعــرف حكمــه بــه فــكان الثانــي تكــرار، ولــو 
حمــل علــى المؤمــن المطلــق لــم يكــن تكــراراً فــكان الحمــل عليــه أولــى أو يحتمــل مــا 

ــاً بيــن الدليليــن عمــالً منهــا بعــد إســالمه وإن تمكــن4 . ــا عليــه توفيق ذكرن
 سبب وجوب الديّة في النفس )القتل ( : 

القتل : هو إزهاق الروح أو الفعل المزهق للروح .
وقــد قســم الحنفيــة القتــل إلــى خمســة أقســام : العمــد ، وشــبه العمــد ، والخطــأ ومــا يجــري 

مجــرى الخطــأ والقتــل بالســبب .
وعند المالكيَّة : ليس هناك إال قتل العمد وقتل الخطأ .

وقسمه الشافعية والحنابلة إلى : عمد وشبه عمد وخطأ .
قــال ابــن قدامــة : أكثــر أهــل العلــم يــرون القتــل منقســماً إلــى هــذه األقســام الثالثــة ، لمــا 
ــى هللا  ــا- أن رســول هللا صل ــن العــاص – رضــي هللا عنهم ــن عمــرو ب ــد هللا ب روى عب
عليــه وســلَّم – قــال ) أال إنَّ ديّــة الخطــأ شــبه العمــد مــا كان بالســوط والعصــا مائــة مــن 

1  : بدائع النصائع في ترتيب الشرائع 253/7 ، 252 .
2   : النساء : 92 .

3  : صــدر اآليــة هــو قولــه تعالــى : ] ومــا كان لمؤمــن ان يقتــل مؤمــن إال خطــأ ومــن قتــل مؤمــن خطــأ 
فتحريــر رقبــة مؤمنــة وديـّـة مســلمة إلــى أهلــه إال أن يتصدقــوا [ النســاء : 92 .

4  : مغني المحتاج للخطيب الشربيني 58/4 .
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اإلبــل ، منهــا أربعــون فــي بطونهــا أوالدهــا(1 .
أنواع القتل التي تجب فيها الديّة:

النوع األول . القتل الخطأ :
 اتفــق الفقهــاء علــى أنــه ال قصــاص فــي القتــل الخطــأ، وإنمــا تجــب الديـّـة والكفــارة، فــكل 
ــة  مــن قتــل إنســاناً ذكــراً أو أنثــى مســلماً أو ذميــاً، مســتأمناً أو مهادنــا خطــأ وجبــت الديّ
ــة مســلّمة إلــى أهلــه  لقولــه تعالــى :] ومــن قتــل مؤمنــاً خطــأ فتحريــر رقبــة مؤمنــة وديّ
إال أن يصّدقــوا ... وإن كان مــن قــوم بينكــم وبينهــم ميثــاق فديّــة مســلّمة إلــى أهلــه [ 2 .

واختلف الفقهاء في ديّة من جنى على نفسه خطأ إلى قولين3:
ــه  ــاراً ق=فضرب ــاق حم ــالً س ــا روي أن رج ــة لم ــه الديّ ــى عاقلت ــول األول : أن عل الق
بعضصــا كانــت معــه فطــارت منهــا شــظية فقــأت عينــه فجعــل عمــر بــن الخطــاب رضــي 
هللا عنــه – ديتــه علــى عاقلتــه وقــال : هــي يــد مــن أيــدي الملســمين لــم يصبهــا اعتــداء 

علــى أحــد، ولــم يعــرف لــه مخالــف فــي عصــره.
القــول الثانــي : مــن قتــل نفســه خطــأ لــم تجــب الديّــة بقتلــه وال تحمــل العاقلــة ديتــه لمــا 
روي أن عــرف بــن مالــك األشــجعي ضــرب مشــركاً بالســيف فرجــع الســيف عليــه فقتلــه 
ــو  ــداً ( ول ــات مجاه ــل م ــلَّم – ) ب ــه وس ــى هللا علي ــول هللا – صل ــاب رس ــع أصح فامتن

ــة علــى عاقلتــه لبيــن – صلــى هللا عليــه وســلَّم – ذلــك . وجبــت الديّ
ولمــا روي أيضــاً أن عامــر بــن األكــوع بــارز ُمْرحبــا يــوم خيبــر فرجــع ســيفه علــى نفــس 
فمــات 4. ولــم يبلغنــا أن النبــي – صلــى هللا عليــه وســلم- قضــى فيــه بديّــة وال غيرهــا ، 
ولــو وجبــت لبينــه النبــي – عليــه الصــالة والســالم- وألنــه جنــى علــى نفســه فلــم يضمنــه 

ــي داؤود  ــنن أب ــات س ــاب الدي ــن كت ــد ،  م ــبه العم ــأ ش ــة خط ــاب ديّ ــي ب ــن ف ــو داؤود م 1  :  رواه أب
492/2 ، 502 والنســائي فــي: بــاب كــم ديـّـة شــبه العمــد ، وبــاب اإلختــالف علــى خالــد الحــذّاء مــن كتــاب 
ــات  ــاب الدي ــة شــبع العمــد المغلظــة مــن كت ــاب ديّ ــي: ب ــن ماجــة ف ــى 36/8 ، 38 . واب القســامة، المجتب
، ســنن ابــن ماجــة 777/2، 878 ، والدارمــي فــي: بــاب الديــات مــن كتــاب شــبه العمــد ســنن الدارمــي 
197/2.، واإلمــام أحمــد فــي المســند 127/4 ،  64/2 ، 166 وفــي لفــظ )قتيــل خطــأ العمــد ( وانظــر 

المغنــي 454/11 ، هـــ 240/6 فجــر للطباعــة والنشــر .
2  : النساء : 92 .

3  : المغني 510/9 ،111 ، مطبعة دار الكتاب العربي ، المهذب 213/2 .
4 : أخرجــه البخــاري فــي بــاب غــزوة خيبــر مــن كتــاب المغــازي وفــي بــاب مــا يجــوز مــن الشــعر 
والرجــز والحــداء ومــا يكــره منــه ، مــن كتــاب األدب . وفقــي بــاب إذا قتــل نفســه خطــأ فــال ديّــة لــه مــن 
كتــاب الديــات صحيــح البخــاري 166/5 ،  167 . 8 /42 ، 44. 9/9 . ومســلم فــي بــاب غــزوة خيبــر 
ــوت  ــل يم ــاب الرج ــي : ب ــو داؤود ف ــاري 3\1427 ، 1430 . وأب ــح البخ ــاد ، صحي ــاب الجه ــن كت م
بســالحه ، مــن كتــاب الجهــد ، ســنن أبــي داؤود 19/2-20 ، والنســائي فــي : بــاب مــن قاتــل فــي ســبيل 
ــند  ــي المس ــد ف ــام أحم ــي 26/6 27- ، واإلم ــاد ، المجتب ــاب الجه ــن كت ــه م ــيفه فقتل ــه س ــد علي ــه فارت الل
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غيره كالعمد .
ــة علــى العاقلــة ظاهــر مذهــب الغمامــم أحمــد وعــدم وجوبهــا هــو مذهــب  ووجــوب الديّ

الشــافعية والروايــة األخــرى فــي مذهــب أحمــد .
النوع الثاني . القتل شبه العمد : 

ــاً أو هــو القتــل بمــا ال يفــرق األجــزاء،   القتــل شــبه العمــد هــو القتــل بمــا ال يقتــل غالب
ــن الفقهــاء ممــن  ــدم1 ، وال خــالف بي ــل كمــا تق ــة بهــذا النــوع مــن القت وال يقــول المالكيَّ
ــة، لقولــه – صلــى هللا عليــه وســلَّم - : )) أال  يقولــون بشــبه العمــد فــي أنــه موجــب للديّ
ــي  ــل ، أبعــون ف ــة مــن اإلب ــل الخطــأ شــبه العمــد مــا كان بالســوط والعصــا مائ وإن قتي

ــا((2. ــا أوالده بطونه
 النوع الثالث : القتل العمد :

ــرد  ــوق عم ــرة ف ــبة كبي ــدة أو خش ــه بحدي ــا ضرب ــة :3 )م ــن قدام ــه اب ــا عرف ــو كم وه
الفســطاط ، أو حجــر كبيــر الغالــب أن يقتــل مثلــه أو أعــاد الضــرب بخشــبة صغيــرة، أو 

ــه يتلــف( . ــك الفعــل ان ــه فعــالً الغالــب مــن ذل فعــل ب
وباألصــل أن القتــل العمــد موجــب للقصــاص لقولــه تعالــى : ] يــا أيهــا الــذي آمنــوا كتــب 
ــد واألنثــى باألنثــى ...[4 إال أن  ــد بالعب ــى الحــر بالحــر والعب عليكــم القصــاص فــي القتل

هنــاك حــاالت تجــب فيهــا الديّــة فــي القتــل العمــد ، وهــذه الحــاالت هــي:
1- العفو عن القصاص .
2- فوات محل القصاص.

3- امتناع القصاص .
أوالً : العفو عن القصاص:

 َرَغــب الشــارع فــي العفــو عــن اقصــاص، فقــال ســبحانه وتعالــى : ] يــا أيهــا الذيــن آمنــوا 
كتــب عليكــم القصــاص فــي القتلــى الحــر بالحــر والعبــد بالعبــد واألنثــى باألنثــى، فمــن 
ــاع بالمعــروف وأداء بإحســان، ذلــك تخفيــف مــن ربكــم  ــه مــن أخيــه شــيٌء فاتب ُعفــي ل

ورحمــة[5 .

1  : المغني 337/9 طبعة دار الكتاب العربي وانظر المهذب 192/2 .
2  : أخرجــه النســائي 8م41 وصححــه ابــن القطــان كمــا فــي تلخيــص البــن حجــر 15/4 كالهمــا ، ط 

شــركة الطباعــة الفنيــة .
3  : المغني 321/9 طبعة دار الكتاب العربي .

4  : البقرة: 178.
5  : البقرة: 178 .
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وفــي الحديــث عــن أبــي هريــرة – رضــي هللا عنــه – أن النبــي – صلــى هللا عليــه وســلَّم 
– قــال : 

))مــا نقصــت صدقــة مــن مــال، وال عفــا رجــل عــن مظلمــة إال زاده هللا عــزاء((1 واتفــق 
الفقهــاء علــى أنــه إن عفــا عــن القصــاص مجانــاً فهــو أفضــل وتجــب الديـّـة فــي العفــو عــن 

القصــاص فــي الحالتيــن التاليتيــن:
الحالة األولى . عفو جميع أولياء القتيل :

إذا عفــا جميــع أوليــاء القتيــل ولــم يكــن بينهــم صغيــر وال مجنــون يســقط القصــاص عنــد 
جميــع الفقهــاء .

وهل تسقط الديّة :
ــة قــال اإلمــام عــالء الديــن  ــة أيضــاً عنــد الحنفيــة وهــو الراجــح عنــد المالكيَّ تســقط الديّ
الكاســاني الحنفــي : ) العفــو مــن صاحــب الحــق البالــغ العاقــل ال ينقلــب مــاالً ألن حــق 

ــاً(2. الولــي فــي القصــاص عين
ــة للجانــي جبــراً  وقــال الشــيخ أحمــد الدرديــر المالكــي:  )ليــس لولــي الــدم أن يلــزم الديّ
ــر أو أقــل منهــا  ــة أو أكث ــى الديّ ــو عل ــاً أو يقتــص ، وجــاز العف ــو مجان ــه أن يعف وإنمــا ل
ــة جبــراً  ــه التخييــر بيــن القــود والهعفــو عــن الديّ برضــا الجانــي،... وقــال أشــهب : ) ل

ــي ( 3 . ــى الجان عل
وقــال الشــيخ ابــن عرفــة العرقسوســي المالكــي : ) مذهــب ابــن القاســم ليــس لــه أن يجبــر 
الجانــي علــى دفــع الديـّـة إذا امتنــع وســلَّم نفســه، ومذهــب أشــهب لــه جبــره علــى دفعهــا(4 

.
وقال شافعية والحنابلة هو رأي أشهب المرجوح في المذهب المالكي: 

لألولياء  أن يعفوا عن القود على الديّة بغير رضا الجاني .
ويبــدو لــي رجحــان هــذا االتجــاه لمــا فــي حديــث أبــي شــريح أن النبــي – صلــى هللا عليــه 
وســلَّم – قــال : ) وأنتــم يــا خزاعــة قــد قتلتــم هــذا القتيــل مــن هذبــل ، وأنــا وهللا عاقلــه، 
منقُتــل لــه قتيــل بعــد ذلــك فأهلــه بيــن خيرتيــن ، إن أحبــوا قتلــوا ، وإن أحبــو أخــذوا الديـّـة 

.5)
1  : أخرجه مسلم )2001/4 ط الحلبي ( وأحمد 235/02- ط الميمنة ( واللفظ ألحمد .

2  : دائع الصنائع 247/7.
3  : الشرح الكبير ألبي البركات أحمد الدردير239/4- 240 .

4  : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .
5  : أخرجــة البخــاري فــي: بــاب كتابــة العلــم، مــن كتــاب العلــم ، صحيــح البخــاري 39/1، ومســلم فــي: 

وقــال ابــن عبــاس – رضــي هللا عنهمــا- : ) كانــت فــي بنــي اســرائيل القصــاص ولــم تكــن 
منهــم الديـّـة فقــال هللا لهــذه األمــة : ] كتــب عليكــم القصــاص فــي القتلــى .. فمــن عفــي لــه 

مــن أخيــه شــيء [ فالعفــو يقبــل الديـّـة فــي العمــد (1 .
2. الحالة الثانية : عفو بعض األولياء :

 إن كان القصــاص لجماعــة فعفــا عــن القــود دون البعــض ســقط حــق الباقيــن فــي 
ــن الخطــاب –  ــه – أن عمــر ب ــادة – رضــي هللا عن ــل لمــا روى قت القصــاص مــن القات
رضــي هللا عنــه – رفــع إليــه رجــل قتــل رجــالً فجــاء أوالد المقتــول وقــد عفــا أحدهــم : 
فقــال عمــر البــن مســعود – رضــي هللا عنهمــا- وهــو إلــى جنبــه : مــا تقــول؟ فــال : إنــه 

إنــه قــد أحــرز منالقتــل فضــرب علــى كتفــه وقــال : ) كنيــف ملــيء علمــاً( .
ومــا روى زيــد بــن وهــب قــال : ) دخــل رجــل علــى إمرأتــه فوجــد عندهــا رجــالً فقتلهــان 
فاســتدعى إخوتهــا عمــر ، فقــال بعــض إخوتهــا ، قــد تصدقــُت بحقــي ، فقضــى لســائرهم 

بالديـّـة ( .
ــم  ــاس – رضــي هللا عنهــم – ول ــن عب ــن مســعود واب ــد هللا ب ــد روي عــن عمــر وعب وق

يُنكــر أحــد عليهــم فيكــون إجماعــاً .
وقيــل إن قولــه تبــارك وتعالــى : ] فمــن ُعفــي لــه مــن أخيــه شــيء [ 2 نزلــت فــي دم بيــن 

الشــركاء يعفــو أحدهــم عــن القاتــل فلآلخريــن أن يتبعــوه بالمعــروف فــي نصبيهــم .
كمــا أن القصــاص ال يتجــزأ فــال يتصــور اســتيفاء بعضــه دون بعــض فــإذا أســقط بعضهــم 
حقــه ســرى إلــى الباقيــن بغيــر رضاهــم فيثبــت لهــم البــدل مــع وجــود المــال ، ويســتوي 

فــي هــذه الحالــة عفــو أحــد األوليــاء مجانــاً أو إلــى الديـّـة (3.
 ثانياً : فوات محل القاص : ) موت الجاني( 

 صــرح الحنفيــة والمالكيــة بــأن القاتــل إذا مــات أو قُتــل ســقط القصــاص بفــوات محلــه 
وال تجــب الديـّـة ، ألن القصــاص فــي العمــد هــو الواجــب عينــاً ، لقولــه تعالــى :] يــا أيهــا 

الذيــن آمنــوا كتــب عليكــم القصــاص فــي القتلــى[ 4 .

بــاب تحريــم مكــة مــن كتــاب الحــج، صحيــح مســلم 988/2، 989 ، وأبــو داؤود فــي: بــاب ولــي العمــد 
يرضــى بالديّــة، مــن تــاب الديــات ، ســننأبي داؤود 480/4- 481 ، والترمــذي فــي : بــاب مــا جــاء فــي 
حكــم ولــي  القتيــل فــي القصــاص والعفــو مــن أبــواب الديــات عارضــة األحــوذي 6\177- 178 ، والغمــام 

أحمــد فــي الســند 232، 385/6 .
1  : رواه البخارواآلية من البقرة: 178.

2  : البقرة : 178 .
3  : انظر بدائع الصنائع 347/7، المهذب للشيرازي 2/، مختصر سدي خليل 261/4.

4  : البقرة: 178.
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ــة فــي تركتــه ، ألن الواجــب بقتــل  وقــال الحنابلــة : إن مــات القاتــل أو قتــل وجبــت الديّ
العمــد احــد شــيئين : القــود أو الديـّـة، ويخيــر الولــي بينهمــا ولــو لــم يــرض الجانــي ، فــإذا 

تعــذر اســتيفاء القصــاص بمــوت الجانــي بقــي حقــه فــي اســتيفاء الديّــة.
ويتفق الشافعية مع الحنابلة في وجوب الديّة مع اختالفهم فيمقدمات ذلك 1 .

 ثالثاً : الديّة في أحوال سقوط القصاص: 
إذا ُوجــد مــا يمنــع القصــاص، فتجــب الديـّـة بــدالً عنهــن وقــد ذكــر الفقهــاء لوجــوب الديـّـة 

حــال ســقوط القصــاص بســبب الشــبهة أمثلــة منهــا : 
1- قتل الوالد لولده2 :

ذهــب جمهــور الفقهــاء إلــى أنــه ال يجــب القصــاص علــى األب بقتــل ولــده وال علــى األم 
بقتــل ولدهــا لمــا روى عبــد هللا بــن عمــر بــن الخطــاب – رضــي هللا عنهمــا – أن رســول 
هللا – صلــى هللا عليــه وســلَّم – قــال : ) ال يقــاد األب مــن ابنــه (3 وذلــك لشــبهة الجزئيــة 
وألن األبويــن كانــا ســببا فــي حيــاة الولــد فــال يكــون ســبباً فــي موتهمــا ، وتجــب عليهمــا 
الديّــة المغلظــة لمــا روى عــن عمــر – رضــي هللا عنــه – أنــه أخــذ مــن قتــادة المدلجــي 
ــم يــزد  ــة ابنــه حيــن حذفــه بالســيف ثالثيــن حقــة، وثالثيــة جذعــة وأربعيــن خلفــة ول ديّ

عليــه فــي العــدد شــيئاً(4 .
ــة عــدم وجــوب القصــاص )) بــأن ال يقصــد إزهــاق روحــه ،فــإن قصــده  - وقيــد المالكيَّ

كان يرمــي عنقــه بالســف أو يضجعــه فيذبحــه ونحــو ذلــك فالقصــاص((5.
 2 – االشتراك مع من ال قصاص عليه. 6

 لــو اشــترك اثنــان فــي قتــل رجــل أحدهمــا عليــه القصــاص لــو انفــرد، واآلخــر ال يجــب 
عليــه لــو انفــردن كالصبــي مــع البالــغ والمجنــون مــع العاقــل ، والخاطــئ مــع العامــد .

فقــد اتفــق جمهــور فقهــاء المذاهــب األربعــة علــى أنــه ال قصــاص علــى شــريك المخطــئ 
والمجنونــن كمــا ذهــب الحنفيــة والشــافعية والحنابلــة إلــة أنــه ال قصــاص علــى شــريك 

1  : بدائــع الصنائــع 246/7 - 247، حاشــية الدســوقي مــع الشــرح الكبيــر 261/4. المهذب للشــيرازي 
90/2 والمغنــي البــن قدامة 744/7.

2  : الشرح الكبير 267/4، حاشية الدسوقي 242/4، بدائع الصنائع 256/7، المهذب 175/2.
3  : أخرجــه البيهقــي فــي الســنن )38/8( مــن حديــث عبــد اللــه بــن عمــر، ونقــل الزيلعــي فــي نصــب 

الرايــة )4/ 239 – ط المجلــس العلمــي( عــن البيهقــي أنــه صححــه.
4  : - أخرجــه اإلمــام مالــك فــي الموطــأ، بــاب مــا جــاء فــي ميــراث العقــل والتغليــط فيــه، مــن كتــاب 

العقــول الموطــأ 867/2، واإلمــام أحمــد فــي المســند 49/1.
5  : الشرح الكبير للدردير 267/4.

6  : مختصــر ســيدي خليــل والشــرح الكبيــر، وحاشــية الدســوقي 246/4 – 247، المهــذب 175/2 – 
176. بدائــع الصنائــع 235/7، المغنــي 676/7.

ــة فذهبــوا إلــى أنــه عليــه القصــاص قــال الشــيخ خليــل بــن إســحق  الصبــي ، أمــا المالكيَّ
المالكــي : ) وعلــى شــريك الصبــي القصــاص إن تمــاآل علــى قتلــه(.

وغــن اشــترك أجنبــي مــع األب فــي قتــل ولــده فمذهــب المالكيَّــة والشــافعية والراجــح عنــد 
ــة، وقــد ســبق توضيــح مذهــب  الحنابلــة أنــه يُقتــل شــريك األب وعلــى األب نصــف الديّ
المالكيَّــة بشــأن حكــم األب إذا قتــل ابنــه ، وقــال الحنفيــة1 وهــو روايــة عنــد الحنابلــة2 : ال 

قصــاص علــى واحــد منهمــان وعلــى ذلــك فعلــى كل واحــد منهمــا نصــف الديـّـة.
وهناك أنواع أخرى تمنع القصاص تفصيلها في مبحث القصاص .

*         *         *
ما تجب منه الديّة
)أصول الديّة (

 اتفــق الفقهــاء علــى أن اإلبــل أصــل فــي الديـّـة فتقبــل إن أديــت منهــا عنــد جميــع الفقهــاء 
قــال ابــن قدامــة – رحمــه هللا – )أجمــع أهــل العلــم أن اإلبــل فــي أصــل الديّة(3واختلفــوا 

فيمــا ســوى اإلبــل .
ــن  ــه اب ــة ورجح ــن الحنابل ــي م ــر كالم الخرق ــو ظاه ــافعية4 ، وه ــاء الش ــب فقه 1- فذه

ــر . ــل ال غي ــة اإلب ــي الديّ ــة5 أن األصــل ف قدام
لحديــث رســول هللا – صلــى هللا عليــه وســلَّم – )فــي النفــس المؤمنــة مائــة مــن اإلبــل (6 

وقــد أورد ابــن قدامــة لترجيــح هــذا المذهــب مــا يلــي: 
أ- قــول النبــي – صــل هللا عليــه وســلَّم – : )أال إن فــي قتيــل الســوط والعصــا مائــة مــن 

اإلبــل ( .
ب – وألنه بدل متلف حقاً آلدمي فكان متعيناً كعوض األموال .

جـ - ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر قام خطيباً فقال : 
ــورق  ــل ال ــى أخ ــار وعل ــف دين ــب أل ــل الذه ــى أه ــوٌم عل ــت ، فق ــد غل ــل ق ) أال إن اإلب

1  : بدائع الصنائع 237/7.

2  : المغني 676/7، 666.
3  : المغني 483/9 – 484 ط دار الكتاب العربي.

4  : مغني المحتاج 54/4.
5  : المغني، الموضع السابق.

6  : أخرجــه النســائي فــي بــاب ذكــر حديــث عمــرو بــن حــزم فــي العقــول مــن كتــاب القســامة. المجتبــي 
52/8 وأخرجــه اإلمــام مالــك فــي بــاب ذكــر العقــول مــن كتــاب العقــول. الموطــأ 849/2 كمــا أخرجــه 
الدارمــي فــي بــاب كــم الديّــة مــن اإلبــل مــن كتــاب الديــات ســنن الدارمــي 193/2 والمحاكــم فــي كتــاب 
الــزكاة، المســتدرك 397/1. والبيهقــي فــي: بــاب ديـّـة النفــس، وبــاب ديـّـة أهــل الذمــة، مــن كتــاب الديــات. 

الســنن الكبــرى 73/8، 100.
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ــى  ــي شــاةن وعل ــى أهــل الشــاة ألف ــرة وعل ــي بق ــر مائت ــى أه اللبق ــاً وعل ــي عشــر ألف اثن
أهــل الحلــل مائتــي حلــة (1قــال بــان قددامــة : يــدل علــى أن األصــل اإلبــل فــكان إيجابــه 
لهــذه المذكــورات علــى ســبيل التقويــم لغــالء اإلبــل ، ولــو كانــت أصــوالً بنفســها لــم يكــن 
إيجابــي تقويمــاً للغبــل وال كان لغــالء اإلبــل أثــر فــي ذلــك وال لذكــره معنــى وقــد روي 

ــوا بثمانيــة آالف درهــم ( . أنــه كان يثــوم قبــل أن تغل
ـة 2 وأبــو حنيفــة 3 إلــى أن أصــول الديّــة ثالثــة : اإلبــل والذهــب  2- وذهــب المالكيَـّ
ــن  ــة م ــة مائ ــس المؤمن ــي النف ــه الصــالة والســالم- : ) ف ــي – علي ــول النب والفضــة ، لق
اإلبــل(4 وقولــه عليــه الصــالة والســالم : ) علــى أهــل الذهــب ألــف دينــار وعلــى أهــل 

ــم (5 . ــف دره ــا عشــر أل ــورق إثن ال
ــى  ــو يعل ــال القاضــي أب ــواع ق ــة أن ــة خمس ــة أن أصــول الديّ ــد الحنابل ــب عن 3- والمذه
الحنبلــي : ال يختلــف المذهــب أن أصــول الديـّـة : اإلبــل والذهــب والــورق والبقــر والغنــم 

، فهــذه خمســة ال يختلــف المذهــب فيهــا 6.
ــل والذهــب  ــاس، اإلب ــة ســنة أجن ــى أن أصــول الديّ ــة 7 إل ــي حنيف ــاً أب 4- وذهــب صاحب

ــر . ــل والبق ــم والحل والفضــة والغن
ودليــل الحنابلــة وصاحبــي أبــي حنيفــة مــا روى عمــرو بــن شــعيب عــن ابيــه عــن جــده 
أن عمــر قــام خطيبــاً فقــال : ) أال إن اإلبــل قــد غلــت ... ففرضهــا علــى أهــل الذهــب ألــف 
دينــار وعلــى أهــل الــورق إثنــا عشــر ألفــا وعلــى أهــل البقــر مائتــي بقــرة، وعلــى أهــل 

الشــاة ألقــي شــاة، وعلــى أهــل الحلــل مائتــي حلــة (8 .
 ثمرة الخالف : 

 أن مــا اعتبــر أصــالً إذا أحضــر مــن عليــه الديّــة أي شــيء منــه لــزم الولــي أخــذه ولــم 
يكــن لــه المطالبــة بغيــره ســواء كان مــن أهــل ذلــك النــوع أو لــم يكــن ألنهــا أصــول فــي 

1  : رواه أبــو داؤود فــي بــاب الديـّـة كــم هــي مــن كتــاب الديــات. ســنن أبــي داؤود 491/2 كمــا أخرجــه 
البيهقــي فــي: بــاب اعــوزاز اإلبــل، مــن كتــاب الديــات. الســنن الكبــرى 7/8.

2  : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 266/4.
3  : بدائع الصنائع 254/7.

4  :تقدم تخريجه ص82.
5  : مركــب مــن حديثيــن: األول مــن حديــث عمــرو بــن حــزم تقــدم تخريجــه ص:71 والثانــي ورد مــن 
قضائــه –صلــى اللــه عليــه وســلم- أخرجــه أبــو داؤود )682/4 تحقيــق عــزت عبيــد دعــاس( مــن حديــث 

ابــن عبــاس وأعــل باإلرســال كمــا فــي التلخيــص البــن حجــر )23/4 ط شــركة الطباعــة الفنيــة(.
6  : المغني 6/12 طبعة هجر.

7  : بدائع الصنائع 254/7.

8  : تقدم تخريجه ص: 83.

ــه كخصــال  ــى مــن وجبــت علي اقضــاء الواجــب يجــزئ واحــد منهــا فكانــت الخيــرة عل
الكفــارة وكشــاتي الجبــران فــي الــزكاة مــع الدراهــم .

ــة أو  ــه الديّ ــت علي ــإذا أراد أي ممــن وجب ــواع أصــالً ف ــر أحــد هــذه األن ــم نعتب ــا إذا ل أم
مســتحقها العــدول إليهــا ممــا اعتبــر أصــالً فلآلخــر منعــه منهــا ألن الحــق متعيــن فيهــا 

ــات1 . ــي المثلي ــل ف فاســتحقت كالمث
مقدار الديّة

الديّة الكاملة في النفس
  أوالً : التقدير باإلبل : 

أ. في القتل الخطأ2: 
ــة الكاملــة فــي القتــل الخطــأ مائــة مــن اإلبــل لقــول الرســول  اتفــق الفقهــاء علــى أن الديّ

صلــى هللا عليــه وســلَّم - ) فــي النفــس المؤمنــة مائــة مــن اإلبــل ( 3.
واتفقــت المذاهــب األربعــة أنهــا مــن خمســة أنــواع مــن اإلبــل وأن منهــا عشــرون بنــت 
ــى  ــي إل ــي العشــرين الباق ــوا ف ــون وعشــرون جذعــة واختلف ــت لب مخــاض وعشــرون بن

قوليــن:
1- المالكيَّة والشافعية : عشرون بنولبون .

2- الحنفية والحنابلة : عشرون بنو مخاض .
واســتدل الشــافعية 4 وهــو دليــل للمالكيــة بمــا رواه أبــو عبيــدة عــن ابــن مســعود – رضــي 
هللا عنــه – أنــه قــال : ) فــي الخطــأ عشــرون جذعــة وعشــرون حقــة، وعشــرون بنــت 
لبــون وعشــرون ابــن لبــون وعشــرون بنــت مخــاض ( وبمــا قالــه ســليمان بــن يســار أنهــم 
كانــوا يقولــون : ) ديّــة الخطــأ مائــة مــن اإلبــل عشــرون بنــت مخــاض وعشــرون بنــت 

لبــون وعشــرون ابــن لبــون وعشــرون بنــي مخــاض ( 5.
قــال ابــن قدامــة : وألن ابــن لبــون يجــب عــن طريــق البــدل عــن ابنــة مخــاض فــي الــزكاة 
إذا لــم يجدهــا فــال يجمــع بيــن البــدل والمبــدل فــي واجــب وألن موجبهمــا واحــد فيصيــر 
1  : انظــر المغنــي 254/7، الشــرح الكبيــر للدرديــر 266/4، المهــذب 197/2، مغنــي المحتــاج 

.56  .55/4
2  : انظــر بدائــع الصنائــع 254/7، الشــرح الكبيــر للدرديــر 266/4، المهــذب 197/2، مغنــي 

المحتــاج 54/4، المغنــي 495/9 ط دار الكتــاب العربــي.
3  : سبق تخريجه. ص:82.

4  : المهذب 197/2.
5  : أخرجــه أبــو داؤود فــي: بــاب الديـّـة كــم هــي، مــن كتــاب الديــات ســنن أبــي داؤود 491/2 وأخرجــه 
النســائي فــي: بــاب ذكــر أســنان ديـّـة الخطــأ مــن كتــاب القســامة. المجتبــي 39/8، وأخرجــه ابــن ماجــة فــي: 

بــاب ديـّـة الخطــأ مــن كتــاب الديــات، ســنن ابــن ماجــه 879/2.
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ــت إال  ــه ال تثب ــادة علي ــل فالزي ــاه األق ــا قلن ــة مخــاض، وألن م ــن ابن ــه اوجــب أربعي كأن
بتوفيــق يجــب علــى مــن ادعــاه الدليــل1 .

ب – في القتل شبه العمد والقتل العمد :2
ال تختلــف أســنان اإلبــل فــي ديـّـة القتــل ســواء كان عمــداً أو شــبه عمــد لمــا روى عمــرو 
بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده أن النبــي – صلــى هللا عليــه وســلَّم – قــال : ) عقــل شــبه 
ــة والشــافعية  ــة الحنفي ــه المذاهــب الثالث ــت إلي ــا ذهب ــد ( 3 هــذا م ــل العم ــل عق ــد مث العم

والحنابلــة وهــم الــذي يقســمون القتــل إلــى شــبه عمــد وعمــد .
-ولكن الفقهاء المذاهب األربعة لهم اتجاهان في أسنان اإلبل في هذه الحالة :

- االتجــاه األول : الشــافعية ومحمــد بــن الحســن الشــيباني مــن الحنفيــة وروايــة مشــهورة 
ــة: ثالثــون حقــه وثالثــون  ــه عمــداً : أنهــا مثلث ــة فــي قتــل األب البن عــن أحمــد والمالكي

جذعــة وأربعــون خلفــة حامــالً.
- االتجــاه الثانــي : المالكيــة، وأبــو حنيفــة وأبــو يوســف مــن الحنيفــة ، وروايــة مشــهورة 
ــت  ــت مخــاض ووخمســة وعشــرون بن ــا مربعــة خمســة وعشــرون بن ــد : أنه عــن أحم

ــة ، وخمــس وعشــرون جذعــة . لبــون وخمــس وعشــرون حق
واستدل أصحاب كل اتجاه لمذهبه باألدلة اآلتية : 

 أدلة االتجاه األول :
1- روى عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده عــن رســول الــه – صلــى هللا عليــه وســلَّم 
– قــال : ) مــن قتــل متعمــداً ُدفــع إلــى أوليــاء المقتــول، فــإن شــاؤوا قتلــوه وإن شــاؤوا 
اخــذوا الديـّـة، هــي ثالثــون حقــة ، وثالثــون جذعــة وأربعــون خلفــة، ومــا صحلحــوا عليــه 

فهــو لهــم ( 4 .
ــه  ــه،  فاخــذ عمــر من ــه بالســيف فقتل ــن شــعيب ) أن رجــالً حــذف ابن 2- عــن عمــرو ب

ــة(5 . ــن خلف ــن جذعــة وأربعي ــة وثالثي ــن حق ــة ثالثي الديّ
3- روى ابــن عمــر – رضــي هللا عنهمــا – أن النبــي – صلــى هللا عليــه وســلَّم – خطــب 

1  : المغني 496/9 ط دار الكتاب العربي.
2  : انظــر بدائــع الصنائــع 251/7، 254، الشــرح الكبيــر للدرديــر 266/4 – 267، المهــذب 196/2 

-197 مغنــي المحتــاج 92/4، المغنــي 9/ 488 – 490 ط دار الكتــاب العربــي. 14/12، 15 ط هجــر.
3  : رواه أبو داؤود.

4  : رواه الترمــذي فــي: بــاب مــا جــاء فــي الديـّـة كــم هــي مــن اإلبــل مــن كتــاب الديــات، وفــي بــاب مــا 
جــاء فــي ســباب المؤمــن فســوق، مــن كتــاب اإليمــان. عارضــة األحــوزي 159/6 – 160، 102/10 
كمــا أخرجــه ابــن ماجــه، فــي: بــاب مــن قتــل عمــداً فرضــوا بالديّــة، مــن كتــاب الديــات. ســنن ابــن ماجــه 

877/2 واإلمــام أحمــد فــي المســند 183/2. قــال الترمــذي: وهــو حديــث حســن غريــب.
5  : سبق تخريجه ص: 80.

يــوم فتــح مكــة فقــال : ) أال إن ديـّـة الخطــأ شــبه العمــد ديـّـة مغلظــة ، مائــة مــن اإلبــل منهــا 
أربعــون فــي بطونهــا أوالدهــا(1 .

ــة  ــون حق ــد ثالث ــبه العم ــة ش ــه – أن ديّ ــي هللا عن ــر – رض ــن عم ــد ع 4- روى مجاه
ــة(2 . ــون خلف ــة وأربع ــون جذع وثالث

5- حديــث رســلول هللا – صلــى هللا عليــه وســلم- : ) أال وإن قتيــل الخطــأ شــبه العمــد مــا 
كان بالســوط والعصــا مائــة مــن اإلبــل ، أربعــون ف يبطونهــا أوالدهــا(3.

 أدلة االتجاه الثاني : 
ــة علــى عهــد النبــي –   1- روى الزمهــري عــن الســائب بــن يزيــد قــال : ) كانــت الديّ
ــة  ــرين حق ــاً وعش ــة، وخمس ــرين جذع ــاً وعش ــاً ) خمس ــلَّم – أربع ــه وس ــى هللا علي صل

ــت مخــاض ( 4. ــاً وعشــرين بن ــون وخمس ــت لب ــاً وعشــرين بن وخمس
2- لموافقــة لحديــث الرســول – صلــى هللا عليــه وســلَّم - : ) فــي النفــس المؤمنــة مائــة 
مــن اإلبــل ( 5 وفــي إيجــاب الحوامــل إيجــاب الزيــادة علــى المائــة ألن الحمــل أصــل مــن 

وجــه6 .
3- ألنه حق يتعلق بجنس الحيوان فال يعتبر فيه الحمل كالزكاة واألضحية7 .

4- ألن الحمــل معنــى موهــوم اليوقــف عليــه حقيقــة فــإن انتفــاخ البطــن قــد يكــون للحمــل 
وقــد يكــون للــداء ونحــو ذلــك 8 .

وأرى الحديــث الــذي احتــج بــه أصحــاب االتجــاه الثانــي صــرح العلمــاء بضعفــه وبقيــة 
ــة  ــائل طبي ــه بوس ــى حقيقت ــف عل ــن أن يوق ــل يمك ــاش فالحم ــول للنق ــن المعق ــم م أدلته
ــرده  ــه ي ــل في ــار الحم ــدم اعتب ــوان مجــرداً وع ــس الحي ــه بجن ــة ، و الحــق تعلق والتجرب
الحديــث، والحمــل إن كان أصــالً مــن وجــه فليــس بأصــل مــن وجــه أخــر كــون حياتــه 
محتمــالً إمــا حيــا أو ميتــاً وال مســبوغ لهــذه االجتهــادات العقليــة فــي مــردود النصــوص 
الصريحــة التــي ســاقها أصحــاب االتجــاه األول ولــم أقــف علــى أنهــا ضعيفــة فــأرى أن 

يصــار إليهــا .
1  : المهذب للشيرازي 196/2، 197.

2  : المصدر السابق. نفس الموضوع.
ــص  ــي تلخي ــا ف ــان كم ــن القط ــه اب ــة( وصحح ــة الفني ــركة الطباع ــائي )41/8-ط ش ــه النس 3  : أخرج

ــة(. ــة الفني ــركة الطباع ــر )15/4 – ط ش ــن حج ــر الب الحبي
4  : أورده السهيلي وذكر أن إسناده ضعيف. انظر جمع الجوامع 1226/1.

5  : سبق ذكر تصريحه ص 82.
6  : بدائع الصنائع 254/7.

7  : المغني 14،15/12 هجر 489/9 – 490 ط – دار الكتاب العربي.
8  : بدائع الصنائع نفس الموضوع.
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ثانياً : التقدير بالنقدين : 1
ــن  ــدار م ــى أن مق ــه عل ــي مذهب ــافعي ف ــام الش ــة واإلم ــة والحنابل ــة والمالكي ــق الحنفي اتف

ــار . ــف دين الذهــب أل
ــة  ــة والحنابلــة واإلمــام الشــافعي فــي مذهبــه القديــم إلــى أن قيمــة الديّ كمــا ذهــب المالكيَّ

بالفضــة إثنــا عشــر ألــف درهــم .
بينما ذهب الحنفية إلى أنها عشرة آالف درهم .

 وأدلة الجمهور : 
1-  مــا روى عمــرو بــن حــزم – رضــي هللا عنــه – أن رســول هللا – صلــى هللا عليــه 
وســلَّم – كتــب إلــى أهــل اليمــن : ) فــي النفــس المؤمنــة مائمــة مــن اإلبــل ، وعلــى أهــل 

الذهــب ألــف مثقــال ، وعلــى أهــل الــورق إثنــا عشــر ألــف درهــم ( 2.
ــن الخطــاب – رضــي هللا  ــر ب ــل عم ــاً بدلي ــي عشــر درهم ــدول باثن ــار مع 2- وأن الدين
عنــه – قــام خطيبــاً فقــال : أال إن اإلبــل قــد غلــت قــال : فقــوم علــى أهــل الذهــب ألــف 

دينــار وعلــى أهــل الــورق اثنــا عشــر ألفــاً ( 3 .
ــام  ــه – ق ــه عــن جــده أن عمــر – رضــي هللا عن ــن شــعيب عــن أبي 3- وعــن عمــرو ب
خطيبــاً فقــال : أال إن اإلبــل قــد غلــت، قــال : فقــّوم علــى أهــل الذهــب ألــف دينــار وعلــى 

أهــل الــورق إثنــا عشــر ألفــا(4
أمــا الحنفيــة فقــد اســتدلوا بمــا روي عــن عمــر بــن الخطــاب – رضــي هللا عنــه – أنــه قــال 

: ) الديـّـة عشــرة آالف درهــم ( بمحضــر مــن الصحابــة رضــي هللا عنهــم .
قــال اإلمــام الكاســاني : )) ولــم يُنقــل أنــه أنكــر عليــه أحــد فيكــون إجماعــاً مــع أن المقــادر 

ال تعــرف إال ســماعاً فالظاهــر أنــه ســمع مــن رســول هللا – صلــى هللا عليــه وســلَّم - 5.
ــا  ــة م ــل بالغ ــة اإلب ــن هــو قيم ــة بالنقدي ــدار الديّ ــد أن مق ــام الشــافعي الجدي ومذهــب اإلم

ــت . بلغ
واســتدل اإلمــام الشــيرازي 6 لذلــك بحديــث عمــرو بــن شــعيب المذكــور آنفــاً وعقــب بــأن 

مــا ضمــن بنــوع مــن المــال وتعــذر وجبــت قيمتــه كالــذوات .

ــيرازي  ــذب للش ــر 267/4، المه ــل وشــرحه الكبي ــع 254/7، مختصــر خلي ــع الصنائ 1  : انظــر بدائ
ــر. ــة هج ــة 87/12 طبع ــن قدام ــي الب ــاج 56/4، المغن ــة المحت 197/2 – 198، تحف

2  : سبق ذكر تخريجه ص82 – 83.
3  : أخرجه البيهقي: السنن الكبرى 196/9.

4  : تقدم تخريجه ص 83.
5  : بدائع الصنائع 254/7.

6  : المهذب 197/2، 198.

ثالثاً : التقدير بالبقر والغنم والحلل:1 
ــاس فــي أن قــدر الواجــب مــن البقــر  ــة مــن هــذه األجن  ال خــالف بيــن مــن يقــول بالديّ
ــة اســم لثوبيــن إزار ورداء فيكــون أربعمائــة  ــا حلــةن والحل ــا بقــرة مــن الحلــل مائت مائت

بــرد ومــن الغنــم ألفــا شــاة .
لحديــث عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده أن عمــر – رضــي هللا عنــه – : ) قــام 
خطيبــاً فقــوم ، علــى أهــل البقــر مائتــاي بقــرة وعلــى الشــاة ألفــي شــاة وعلــى أهــل الحلــل 

مائتــي حلــة ( 2 .
لكنهــم اختلفــوا فــي قيمــة هــذه األجنــاس بالدرهــم فقــدر الحنفيــة البقــرة بخمســين درهمــاً 

والحلــة خمســة دراهــم وذلــك أن تقديــر الديّــة بالدراهــم عندهــم عشــرة آالف درهــم .
ــاً  ــر ألف ــي عش ــا إثن ــف منه ــن كل صن ــغ الواجــب م ــون مبل ــة يجــب أن يك ــال الحنفي وق
ــاوى  ــم لتتس ــتة دراه ــاة س ــة كل ش ــاً وقيم ــتين درهم ــة س ــرة أو حل ــة كل بق ــون قيم فتك

ــا . ــدال  كله األب
رابعاً : اقتراح بتقدير الديّة في هذا العصر : 

ــة فــي العصــر الحاضــر  ــا االقتــراح بتقديــر الديّ يتقــرح الدكتــور مصطفــى أحمــد الزرق
علــى النحــو اآلتــي فيقــول :

1- تقديــر الديـّـة باإلبــل عــرف باآلثــار المشــهورة ال لخصوصيــة شــرعية فــي اإلبــل بــل 
ألنهــا كانــت فــي البيئــة العربيــة هــي المــال األساســي المتوافــر، حيــث لــم يكــن الذهــب 

والفضــة كأثمــان أصليــة متوافريــن.
2- كل نــوع مــن األمــوال فــي األداء الواجــب أيــا كان ســببه، إنمــا المنظــور إليــه شــرعاً 

هــو ماليتــه ال عينــه.
3- تقــدر قيمــة اإلبــل بمــا كانــت عليــه فــي عصــر الرســول صلــى هللا عليــه وســلَّم – بمــا 
أُثــر عنــه – عليــه الصــالة والســالم- فــي غــزوة بــدر مــن أن بعيــراً واحــداً يكفــي لطعــام 

مائــة رجــل .
ــة 9 تكفــي إلطعــام عشــرة  ــدار الديّ ــل ) وهــي مق ــة مــن اإلب ــإن مائ ــك ف ــى ذل ــاء عل وبن

ــداً . ــاً واح آالف شــخص يوم
ــن  ــد م ــخص واح ــام ش ــي إلطع ــا يكف ــة م ــة – قيم ــرة العلمي ــا – بالخب ــا عرفن 4- فإض
أوســط طعامنــان ثــم ضربنــا ذلــك بعشــرة آالف كان الناتــج هعــو قيمــة الديـّـة فــي العصــر 

1  : بدائع الصنائع 254/7، المغني 11/12 ط هجر.
2  : سبق ذكر تخريجه ص:83.
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الحديــث.
ــي عصــر  ــا ف ــث عــن قيمته ــي العصــر الحدي ــف ف ــة تختل وال شــك أن قيمــة هــذه الوجب
ــن(1. ــي العصري ــل ف ــة الب ــت قيم ــا اختلف ــاً كم ــه وســلم- تمام ــى هللا علي الرســول – صل

خامساً: مقدار الديّة في دولة اإلمارات: 
 كانــت قيمــة ديّــة القتــل الخطــأ فــي دولــة اإلمــارات ســبعين ألــف درهــم بموجــب قــرار 

المجلــس األعلــى لالتحــاد رقــم )3( لســنة 1983 .
وفــي عــام 1991 صــدر القانــون االتحــادي رقــم )17( لســنة 1991 فنــص فــي مادتــه 
ــة الشــرعية للمتوفــى خطــأ مــن األشــخاص بمبلــغ مائــة  األولــى علــى أنــه )) تُحــدد الديّ

وخمســين ألــف درهــف فــي جميــع محاكــم إمــارات الدولــة (( .
تغليظ الديّة

1- تغليظ الديّة في القتل العام وشبه العمد : 
ــس  ــد ولي ــبه العم ــد وش ــي الهعم ــة أصــالً ف ــة مغلظ ــإن الديّ ــل ف ــنان اإلب ــة أس ــن جه  م

ــرع . ــل بالش ــنان اإلب ــن أس ــرر م ــى المق ــداً عل ــالً زائ ــظ فع التغلي
- ويكون التغليظ في القتل العمد خاصة من وجهين آخرين :

1- وجوب الديّة على القاتل نفسه 2 .
وهــذا كمــا يقــول ابــن قدامــة قضيــة األصــل وهــو أن بــدل المتلــف يجــب علــى المتلــف 
وأرش الجنايــة علــى الجانــي، قــال النبــي – صلــى هللا عليــه وســلم- ) ال يجنــي جــان إال 
علــى نفســه( 3وقــال لبعــض أصحابــه حيــن رأى معــه ولــده : ) ابنــك هــذا؟ ( قــال : نعــم 

، قــال : ) أمــا إنــه ال يجنــي عليــك وال تجنــي عليــه( 4 .
2- تجب حالة عند الجمهور 5 ألن األصل وجوب الديّة حالة بسبب القتل .

وقــال الحنفيــة 6  بــل هــي مؤجلــة فــي ثاللــث ســنين ألن األجــل وصــف لــكل ديـّـة وجبــت 
بالنص .

1  : ديـّـة النفــس كيــف نقدرهــا فــي هــذا العصــر. مقــال للدكتــور مصطفــى الزرقــا. بتصــرف مــن مجلــة 
المجمــع الفقهــي. رابطــة العالــم اإلســالمي. الســنة الثانيــة 1409 هـــ - 1989 م.

2  : المغني 488/9 – 489 ط دار الكتاب العربي، المهذب 196/2، مغني المحتاج 53/4.
3  : أخرجــه الترمــذي فــي بــاب مــا جــاء دماؤكــم وأموالكــم حــرام عليكــم مــن أبــوب الفتــن، وفــي بــاب 
ســورة التوبــة مــن أبــواب التفســير عارضــة األحــوذي 1104،228/9 وابــن ماجــه فــي: بــاب ال يجنــي 

أحــد علــى أحــد مــن كتــاب الديــات ســنن ابــن ماجــه 890/2 واإلمــام أحمــد فــي المســند 499/3.
4  : أخرجــه أبــو داؤود فــي بــاب الخضــاب مــن كتــاب الترجــل، وفــي بــاب: ال يؤخــذ أحــد بجريــرة 

أخيــه.
5  : المغني 488/9 – 489 ط دار الكتاب العربي، المهذب 196/2، مغني المحتاج 53/4.

6  : بدائع الصنائع 256/7 . 257.

وأرى أنــه مــع عــدم النــص فــي المســألة أن ينظــر إلــى حــال الجانــي فــإن كان ميســوراً 
عجلــت عليــه الديـّـة لحديــث) مطــل الغنــي ظلــم ( وإن كان معســراً تؤجــل لقولــه تعالــى : 

]فــإن كان ذو عســرة فنظــرة إلــى ميســرة[ 1  .
2- تغليظ الديّة في القتل الخطأ : 

 ذهب الشافعية 2  والحنابلة 3  إلى أن الديّة تغلظ في ثالث حاالت : 
1- إذا حدث القتل في حرم مكة، تحقيقاً لألمن.

2- إذا حدث القتل في األشهر الحرم: ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب .
3- إذا حــدث القتــل لــذي رحــم محــرم للقاتــل زز فــي المغنــي : قــال أبــو بكــر تغلــظ ديتــه، 

وقــال القاضــي : ظاهــر كالم أحمــد أنــه ال تغلــظ .
ففي هذه الحاالت تجب ديّة مغلظة لألدلة التالية : 

1- روى ابــن نجيــح أن امــرأة وطئــت فيالطــواف فقضــى عثمــان – رضــي هللا عنــه – 
فيهــا بســتة آاللــف وألفيــن تغليظــاً للحــرم ( 4 .

2- عــن ابــن عمــر – رضــي هللا عنهمــا – أنــه قــال : ) مــن قتــل فــي الحــرم أو ذا رحــم 
أو فــي الشــهر الحــرام فعليــه ديـّـة وثلــث (5 .

ــي  ــي الشــهر الحــرام وف ــل ف ــا- أن رجــالً قت ــاس – رضــي هللا عنهم ــن عب 3- وعــن اب
البلــد الحــرام، فقــال : ديتــه إثنــا عشــر ألفــاً وللشــهر الحــرام أربعــة آالف وللبلــد الحــرام 

ــة آالف (6 . أربع
4- وقــال النبــي – صلــى هللا عليــه وســلَّم –: ) إن أعتــى النــاس علــى هللا رجــل قتــل فــي 

الحــرم ( 7 .
5- اســتدل كذلــك بمــا ذهــب إليــه العبادلــة وغيرهــم مــن الصحابــة وإن اختلفــوا فــي كيفيــة 
التغليــظ ولــم ينكــر ذلــك أحــد مــن الصحابــة – رضــي هللا عنهــم – فــكان إجماعــاً وهــذا ال 

1  : البقرة: 280.
2  : المهذب 196/2 – 197، مغني المحتاج 53/4.
3  : المغني 499/9 – 500 ط دار الكتاب العربي.

4  : أخرجــه البيهقــي فــي: بــاب تغليــظ الديـّـة فــي الخطــأ فــي الشــهر الحــرام، مــن كتــاب الديــات الســنن 
الكبــرى 71/8. وعبــد الــرزاق فــي: بــاب مــا يكــون فيــه التغليــظ مــن كتــاب العقــول. المصنــف 298/9. 

وابــن أبــي شــيبة فــي بــاب: الرجــل يقتــل فــي الحــرم، مــن كتــاب الديــات. المصنــف 326/9.
5  : أخرجــه البيهقــي فــي: بــاب تغليــظ الديـّـة فــي الخطــأ فــي الشــهر الحــرام، مــن كتــاب الديــات، الســنن 

الكبــرى 71/8. ولكــن عــن عمــر. انظــر إرواء الغليــل 310/7.
6  : أخرجــه البيهقــي فــي الموضــع الســابق ذكــره وابــن أبــي شــيبة فــي: بــاب الرجــل يقتــل فــي الحــرم 

مــن كتــاب الديــات. المصنــف 325/9.
7  : أخرجه اإلمام أحمد في المسند 187/2 32/40.
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يــدرك باالجتهــاد بــل بالتوقيــف مــن رســول هللا – صلــى هللا عليــه وســلَّم - 1  .
وفــي كيفيــة التغليــظ قــال الشــافعية2  بأنهــا مثلثــة كديـّـة العمــد وشــبع العمــد وقــال الحنابلــة 
3  أنهــا ديـّـة وثلــث الديـّـة بحيــث لــو اجتمعــت الحــاالت الثالثــة للتغليــظ أصبحــت ديتيــن .

لكن ابن قدامة ال يرى التغيلظ حيث يقول :
)) وظاهــر كالم الخرقــي أن الديّــة ال تغلــظ بشــيء مــن ذلــك ... ألن النبــي – صلــى هللا 
ــم يــزد علــى ذلــك )  عليــه وســلَّم – قــال : ) فــي النفــس المؤمنــة مائــة مــن اإلبــل (4  ل
وعلــى أهــل الذهــب ألــف مثقــال (5 وفــي حديــث أبــي شــريح أن النبــي – صلــى هللا عليــه  
وســلَّم – قــال : ) وأنتــم يــا خزاعــة قــد قتلتــم هــذا القتيــل مــن هذيــل وأنــا وهللا عاقلتــه ، 
ومــن قتيــل لــه قتيــل بعــد ذلــك فأهلــه بيــن خرتيــن إن أحبــوا قتلــوا وإن أحبــوا أخــذو الديـّـة 
(6 وهــذا القتــل كان بمكــة فــي حــرم هللا تعالىــن فلــم يــزد النبــي – صلــة هللا عليــه وســلَّم 

– علــى الديّــة ولــم يفــرق بيــن الحــرم وغيــره.
- : ] ومــن قتــل مؤمنــاً خطــأ فتحريــر رقبــة مؤمنــة ويــدة مســلّمة  وقــول هللا – عــز وجــلَّ
إلــى أهلــه [7 يقتضــي أن الديـّـة واحــدة فــي كل مــكان وفــي كل حــال، وألن عمــر – رضي 
هللا عنــه – أخــذ مــن قتــادة المدجلــي ديـّـة ابنــه ولــم زد علــى المائــة ( وروى الجــوز جانــي 
بإســناده عــن أبــي الزنــاد أن عمــر بــن عبــد العزيــز كان يجمــع الفقهــاء فــكان ممــا أُحيــي 
مــن تلــك الســنن بقــول فقهــاء المدينــة الســبعة ونظرائهــم أن ناســاً كانــوا يقولــون : إن الديـّـة 
تغلـّـظ فــي الشــهر الحــرام أربعــة آالف فتكــون ســتة عشــر ألــف درهــم فــي الشــهر الحــرام 
والبلــد الحــرام وغيرهمــا . قــال ابــن المنــذر : وليــس بثابــت مــا روي عــن الصحابــة ف 
يهــذا ولــو صــح فقــول عمــر يخالفــه ، وقولــه أولــى مــن قــول مــن خالفــه وهــو أصــح فــي 

الروايــة مــع موافقتــه الكتــاب والســنة والقيــاس(8 .
ــون  ــن ال يقول ــة الذي ــة والمالكي ــة للحنفي ــه – حج ــة اتلل ــة – رحم ــن قدام ــا أورده اب وم

ــأ . ــل الخط ــي القت ــة ف ــظ الديّ بتغلي
 تعجيل أداء الديّة وتأجيلها : 

1  : مغني المحتاج: الموضع السابق.

2  : مغني المحتاج: الموضع السابق.
3  : المغني: الموضع السابق.

4  : سبق ذكر تخريجه ص 82 – 83.

5  : سبق ذكر تخريجه ص 82 – 83.
6  : سبق ذكر تخريجه ص:78.

7  : النساء: 92.
8  : المغني 500/9 – 501 ط. دار الكتاب العربي.

ــة فــي ثــالث  ــة تكــون مؤجل ــة التيتجــب علــى العاقل ال خــالف بيــن الفقهــاء1 فــي أن الديّ
ســنين .

فقــد روي عــن عمــر وعليــي – رضــي هللا عنهمــا – 0 أنهمــا  قضيــا بالديـّـة علــى العاقلــة 
فــي ثــالث ســنين(2  وال مخالــف لهمــا فــي عصرهمــا فــكان إجماعــاً .

وفــي ذلــك تخفيــف عــن العاقلــة الذيــن لــم تصــدر منهــم جنايــة وُحملــوا أداء مــال مواســاة 
فاألرفــق بحالهــم التخفيــف عنهمــن ويجــب فــي آخــر كل حــول ثلثهــا.

لكنهم اختلفوا في تحديد ابتداء الحول .
- فذهــب الشــافعية3 والحنابلــة 4 أنــه مــن حيــن وجــوب الديـّـة مــن حيــن المــوت ألنــه مــال 

مؤجــل فــكان ابتــداء أجلــه مــن حيــن وجوبــه كالديــن والســلم .
- وذهب المالكيَّة على المشهور عندهم 5 أنه من يوم الحكم ال من يوم القتلز

ــي  ــه فينبغ ــي علي ــوت المجن ــوم م ــن ي ــب م ــة تج ــة ديان ــك أن الديّ ــي ذل ــذي أراه ف وال
ــدل أال  ــم فمــن الع ــوم الحك ــا قضــاء تجــب مــن ي ــن لكنه ــك الحي ــدأ الحــول مــن ذل أن يب
يســري الحــك مبأثــر رجعــي ألنــه فــي مرحلــة الخصومــة ونظــر النــزاع ال تتحــدد مواقف 
ــي  ــا ف ــوى كم ــد الدع ــر أم ــد يتأخ ــه وق ــم لصالح ــون الحك ــوا أن يك الخصــوم وكل يرج
العصــر الحاضــر مــدة تبلــغ ثــالث ســنين وأكثــر فــإذا اعتبــر مــن يــوم المــوت جــاء الحكــم 

ــاً لإلجمــاع . ــة مخالف ــة معجل بالديّ
وفي الديّة الناقصة كديّة المرأةن والكتابي والكافرر في تنجيمها رأيان .

الرأي األول – تقسم في ثالث سنين ألنها بدل النفس فأشبهت الديّة الكاملة.
وهذا الرأي وجه لدى الشافعية6 والحنابلة 7 وهو مذهب المالكية8 .

الــراي الثانــي : يجــب فــي العــام األول قــدر ثلــث الديـّـة الكاملــة وباقيهــا فــي العــام الثانــي 
ــدى الشــافعية 9   ــذا وجــه ل ــالث ســنين وه ــي ث ــم تقســم ف ــة فل ــذه تنقــص عــن الديّ ألن ه
1  : انظــر بدائــع الصنائــع 256/7، الشــرح الكبيــر للدرديــر 285/4، المهــذب 213/2 المغنــي 

495/9 ط. دار الكتــاب العربــي.
2  : أخرجــه البيهقــي فــي تنجيــم الديـّـة علــى العاقلــة مــن كتــاب الديــات، الســنن الكبــرى 109/8 ، 110 

وابــن شــيبة عــن عمــر فــي بــاب الديـّـة كــم تــؤدى، مــن كتــاب الديــات، المصنــف 284/9.
3  : المهذب : الموضع السابق .

4  : المغني 493/9 طبعة دار الكتاب العربي.
5  : الشرح الكبير 4\285 .

6  : المهذب للشيرازي 213/2 .
7  : المغني البن قدامة 494/9 ط . دار الكتاب العربي  .

8  : الشرح الكبير لسدي أحمد الدردير 281/4 .
9  : المهذب، الموضع السابق.
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والحنابلة 1 .
ــائر  ــدل س ــى ب ــا عل ــة قياس ــب حال ــه تج ــى أن ديت ــور 2 عل ــد : فالجمه ــل العم ــا القت وأم

المتلفــات .
ومذهــب الحنفييــة أنهــا مؤجلــة فــي ثــالث ســنين أيضــاً، قــال اإلمام عــالء الجين الكاســاني 
ــز وهــو  ــاب العزي ــم يعــرف إال بنــص الكت ــة ل ــك : ) ألن وجــوب الديّ ــال ذل ــي معل الحنف
ــه  ــى أهل ــة مســلّمة إل ــة مؤمنهــة وديّ ــر رقب ــاً خطــأ فتحي ــل مؤمن ــى: ) ومــن قت ــه تعال قول
( والنــص وإن ورد بلفــظ الخطــأ لكــن غيــره ملحــق بــه إال أنــه مجمــل فــي بيــان القــدر 
والوصــف فبيــن رســول هللا – صلــى هللا عليــه وســلَّم – قــدر الديـّـة بقولــه – عليــه الصــالة 
والســالم – ) فــي النفــس المؤمنــة مائــة مــن اإلبــل ( وبيــان الوصــف وهــو األجــل ثبــت 
ــه –  ــر – رضــي هللا عن ــيدنا عم ــة س ــم – بقضي ــة- رضــوان هللا عليه ــاع الصحاب بإجم
بمحضــر منهــم فصــار األجــل وضعــاً لــكل ديـّـة وجبــت النــص ( ) وكذلــك كل جــزء مــن 
الديّــة تتحمــل العاقلــة أو تجــب فــي مــال القاتــل فذلــك الجــزاء تجــب فــي ثــالث ســنين .. 
فتأجيــل الديـّـة تأجيــل لــكل جــزء مــن أجزائهــا إذا الجــزء ال يخالــف الــكل فــي وصفــه (3 .

 *      *      *
 مقدار ديّة المرأة في الفقه اإلسالمي 

ــة المــرأة علــى   ذهــب عامــة األئمــة والفقهــاء والمفســرين وبعــض الُمحدثــن إلــى أن ديّ
ــة الرجــل حتــى حكــي اإلجمــاع فــي ذلــك . النصــف مــن ديّ

- وذهب ابن علية وأبو بكر األصم وبعض المحدثين إلى أنها مثل ديّة الرجل .
وإليك مذاهبهم تفصيالً.

أ – الفقهاء : 
1- الحنفية : 

اتفــق افقهــاء المذهــب الحنفــي عهلــى تنصيــف ديـّـة المــرأة فــإذا  كانــت ديـّـة الرجــل مائــة 
مــن اإلبــل فــإن ديـّـة المــرأة خمســون مــن اإلبــل عندهــم .

ــة المــرأة : علــى النصــف مــن  - قــال السرخســي : ) وبلغنــا عــن علــي أنــه قــال فــي ديّ
ــة الرجــل فــي النفــس ومــا دونهــا وبــه نأخــذ (4 . ديّ

1  : المغني، الموضع السابق.
2  : المغنــي 448/9 ،489 ط . دار الكتــاب العربــي، الشــرح الكبــر ألحمــد الدرديــر 4\281 المهــذب 

.213/2
3  : بدائع الصنائع 256/7 – 257.
4  : المبسوط ج : 26  ص : 79 .

- وقال الكاساني : ) إن كانت أنثى فديّة المرأة على النصف من ديّة الرجل (1 
ــة  ــة المــرأة علــى النصــف مــن ديّ - وقــال برهــان الديــن أبــو الحســن المرغينانــي :)وديّ

الرجــل(2 .
وجــاء فــي غــرر األحــكام وكنــز الدقائــق : ) وديـّـة المــرأة نصــف ديـّـة الرجــل فــي النفــس 

ومــا دونهــا (3 .
ــك  ــة الرجــل وإلي ــف مــن ديّ ــرأة علــى النص ــاء الشــافعية علــى أن ديّــة الم ــق فقه اتف

نصوصهــم فــي ذلــك .
ــاً وال  ــم قديم ــاً مــن أهــل العل ــم مخالف ــم أعل ــام الشــافعي – رحمــه هللا - : ) ل ــال اإلم - ق
حديثــاً فــي أن ديـّـة المــرأة نصــف ديـّـة الرجــل وذلــك خمســون مــن اإلبــل فــإذا قُضــي فــي 
ــة فهــي خمســون مــن اإلبــل، وإذا قُتلــت عمــداً فاختــار أهلهــا ديتهــا فديتهــا  المــرأة بديّ
ــر أو امــرأة ال  ــة عمــدن وســواء قتلهــا رجــل نف ــل أســنانها أســنان ديّ خمســون مــن اإلب

يــزداد فــي ديتهــا علــى خمســين مــن اإلبــل (4 .
- وقال أبو اسحق الشيرازي : ) ديّة المرأة نصف ديّة الرجل (5 .

ــام  ــول اإلم ــث يق ــووي حي ــام الن ــع اإلم ــربيني م ــب الش ــد الخطي ــيخ محم ــق الش - ويتف
النــووي 0 والمــرأة والخنثــى كنصــف الرجــل نفســاً ( 6 .

ــي  ــة شــرع ف ــرغ مــن مغلطــات الديّ ــا ف ــه : ) لم ــب الشــربيني بقول ــك الخطي فيشــرح ذل
ــة ( 7. ــا األنوث ــا فمنه منقصاته

- وقــال اإلمــام المــاوردي : ) ديّــة المــرأة النصــف مــن ديّــة الرجــل فــي النفــس 
واألطــراف(8.

وقال تقي الدين الفتوحي الحنبلي : ) وديّة أنثى بصفته : نصف ديته ( 9 
وقال المحقق المرداوي قوله : ) وديّة المرأة  : نصف ديّة الرجل بال نزاع(10 .

4- المالكيَّة : 

1  : بدائع الصنائع: 254/7 .
2  : بداية المبتدى .

3  : درر الحكام مطبوع مع شرح غرر األحكام، ص : 130 .
4  :ا ألم 106/2 بيروت : دار المعرفة ط/2 1397هـ - 1973م .

5  : المهذب: الموضع السابق .
6  : مغني المحتاج 57/4.
7  : مغني المحتاج 57/4 .

8  : األحكام السلطانية والواليات الدينية، ص : 289 .
9  : منتهى اإلرادات في جمع المقنع مغع التنقيح وزيادات 429/2 .

10  : األنصاف إلى معرفة الراجح من الخالف على مذهب الغمام أحمد بن حنبل 61/10 .
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ــاك  ــل وه ــة الرج ــن ديّ ــى النصــف م ــرأة عل ــة الم ــى أن ديّ ــة عل ــاء المالكيَّ ــع الفقه أجم
نصوصهــم، قــال ابــن رشــد الحفيــد : ) المؤثــر فــي نقصــان الديـّـة هــي األنوثــة( ) أمــا ديـّـة 

المــرأة فإنهــم اتفقــوا علــى أنهــا علــى النصــف مــن ديّــة الرجــل فــي النفــس (1.
- قال سيدي خليل بن اسحق المالكي : ) أنثى كل كنصفه (2 .

- وشــرح ذلــك ســيدي أحمــد الدرديــر فقــال : ) ”و” ديـّـة »كل أنثــى كنصفــه » قديـّـة الحــرة 
المســلمة نصــف ديـّـة الحر المســلم وهكــذا (3 .

- قال اإلمام عبد الباقي الزرقاني في شرحه على مختصر خليل :
) و ديّة أنثى كل ممن ذكر حتى من المسلم »كنصفه » ، أي: مثل نصفه (4 .

- وقال الشيخ علي العدوي : ) وديّة أنثى كل ذكر نصف ذلك الذكر (5.
ــه ” عــن  ــى كل نصف ــل: ) ” وأنث ــى مختصــر خلي ــي شــرحه عل ــواق ف ــو الم ــال أب - وق
الرســالة : ” وديـّـة المــرأة علــى النصــف مــن ديـّـة الرجــل وكذلــك ديـّـة الكتابييــن ونســائهم 
علــى النصــف مــن ذلــك » ، ومــن المدونــة » نســاء كل نــوع نصــف ديـّـة رجالــه » (6 .
وقــال الشــيخ أحمــد الصــاوي المالكــي فــي حاشــيته ) - و – ”ديـّـة ” – أنثــى ط مــن ذلــك 
» أي مــن ممــا ذكــر مــن الحــر المســلم والكتابــي والذمــي والموســي والمرتــد-  نصفــه – 
” فديّــة الحــرة المســلمة مــن اإلبــل خمســون وهكــذا » أي مــن الذهــب خمســمائة ومــن 
ــل خمــس وعشــرون  ــا مــن اإلب ــة فديته ــا الحــرة الكتابي ــورق ســتة آالف درهــم ، وأم ال
ــية  ــة المجوس ــم » وديّ ــة آالف دره ــورق ثالث ــن ال ــون وم ــان وخمس ــب مائت ــن الذه وم
والمرتــدة أربعمائــة درهــم وهكــذا » أي ومــن الذهــب ثالثــة وثالثــون دينــاراً وثلــث دينــار 

ومــن األبعــرة ثالثــة أبعــرة وثلــث بعيــر (7.
5- المذهب الزيدي : 

ويقولون بتنصيف ديّة المرأة .
قال اإلمام المجتهد أحمد بن المرتضى : )وفي اتلمرأة نصف ديّة الرجل إجماعاً(8.

ــة  ــرأة نصــف ديّ ــة الم ــدي )ديّ ــران الصع ــى به ــن يحي ــد ب ــق محم ــة المحق ــال العالم وق

1  : بداية المجتهد / 272 .
2  : الشرح الكبير على مختصر سيدي خليل 268/4 .

3  : نفس المصدر .
4  : شرح الزرقاني على مختصرر سيدي خليل 31/8 .

5  : حاشية الشيخ على العدوي ،مطبوعة مع شرح الخرش على مختصر سيدي خليل 32/8 .
6  : التاج واالكليل لمختصر خليل .

7  :بلغة السالك ألقرب المسالك إلى مذهب 297/2 .
8  : البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء األمصار 257/5 .

الرجــل ( هكــذا روي وهللا أعلــم 1 .
6- مذهب الشيعة اإلمامية :
ويرون تنصيف ديّة المرأة 

قــال أبــو جعفــر الكلينــي : يــروى عــن أبــي عبــد هللا – عيلــه الســالم- قــال : ) إذا قتلــت 
ــة  ــود أّدوا أفضــل ديّ ــإن أراد الق ــرأة ، ف ــل الم ــل الرج ــه، وإذا قت ــت ب ــالً قُتل ــرأة رج الم
الرجــل وأقــادوه بهــا، وإن لــم يفعلــوا قبلــوا مــن القاتــل الديـّـة – ديـّـة المــرأة- كاملــة وديـّـة 

ــة الرجــل (2 . المــرأة نصــف ديّ
ثم أورد خمس روايات أخرى بنفس المعنى .

7- المذهب األباضي : 
وقد ذهبوا إلى تنصيف ديّة المرأة .

قــال العالمــة محمــد يوســف أطفيــش : ) المــرأة نصــف الرجــل ( ) ومذهبنــا .. أنهــا نصــف 
ديـّـة الرجــل فــي اول مــرة قياســاً علــى كل ديـّـة(3.

ب – أقوال المفسرين في مقدار ديّة المرأة : 
1- الطبري : 

ــع إال  ــن الجمي ــة المــرأة ال خــال ف بي ــر الطبــري: ) إن ديّ ــال اإلمــام محمــد بــن جري  ق
مــن ال يُعــد خالفــاً أنهــا علــى النصــف مــن ديـّـة المؤمــن ، وذلــك غيــر مخرجهــا مــن أمــن 

تكــون ديّــة ( 4.
2- الجصاص : 

ــا  ــة، وإنم ــا اســمه الديّ ــق عليه ــرأة ال يطل ــة الم ــي : ) إن ديّ ــر الحنف ــو بك ــام اب ــال اإلم ق
ــة(5. ــرأة نصــف الديّ ــة الم ــال : ديّ ــه يق ــرى أن ــداً، أال ت ــا االســم مقي يتناوله

3- الفخر الرازي:
قال اإلمام الفخر الرازي : ) مذهب أكثر الفقهاء أن ديّة المرأة نصف ديّة الرجل(6.

4- ابن الجوزي :
 قال اإلمام أبو الفرج عبد الرحمن الجوزي : ) وديّة الحرة المسلمة على النصف(7.

1  : جواره األخبار واآلثار المستخرجة من لجة البحر الزاخار 257/5 .
2  : الفروع من الكافي 298/7 .

3  : كتاب النيل وشفاء الدليل 125/15 .
4  : جامع البنيان عن تأويل أي القرآن )تفسير الطبري ( 43/9- 44 .

5  : أحاكم القرآن لإلمام أي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي 22\238 .
6  : التفسير الكبير لإلمام الفخر الرازي 233/10 مصر .

7  : زاد المسير في علم التفسير 164/2 .
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5- القرطبي : 
ــى  ــة المــرأة عل ــى أن ديّ ــي : ) أجمــع العلمــاء عل ــن أحمــد القرطب ــال اإلمــام محمــد ب  ق

ــة الرجــل(1. النصــف مــن ديّ
جـ - أقوال بعض المعاصرين العرب :

قــال الدكتــور علــي صــادق أبــو هيــف ) حــددت الســنة مقــدار الديّــة الواجــب دفعــه لــكل 
ــة النفــس ، مائــة مــن اإلبــل  ــة، أي ديّ حالــة مــن الحــاالت وجعلــت القيمــة الرئيســية للديّ
كمــا كانــت عنــد العــرب قبيــل اإلســالم ، وقــدرت ديّــة المــرأة بنصــف ديّــة الرجــل فــي 

النفــس (2.
وقــال الدكتــور أحمــد فتحــي بهنســي: قــال ابــن المنــذر وابنــن عبــد البــر: أجمــع اهــل العلــم 

علــى أن ديـّـة المــرأة نصــف ديـّـة الرجــل (3 .
د -  مقدار ديّة المرأة في بعض األحكام الفقهية : 

1- قــدر مجلــس األحــكام المصريــة فــي حكمــه الصــادر فــي 28 ربيــع األول 1270 هـــ 
2\12\1853 م نصــف ديـّـة البنــت القتيلــة بمبلــغ ألفيــن وخمســمائة درهــم شــرعياعتباراً 

بتقديــر الشــريعة لمبلــغ الديـّـة الرئيســي بعشــرة آالف درهــم (4 .
2- وجــاء فــي حكــم للمحكمــة االتحاديّــة العليــا بدولــة االمــارات : بالرجــوع إلــى أحــكام 
الشــريعة الغــراء يتبيــن أن أهــل العلــم أجمعــوا علــى أن ديـّـة المــرأة نصــف ديـّـة الرجــل5 .

 - رأي أن ديّة المرأة مثل ديّة الرجل : 
شــذ عــن قــول عامــة الفقهــاء والمفســرين ومــن ذكــرُت اثنــان مــن األقدميــن وهمــا ابــن 

ــة الرجــل6. ــة الممــرأة كاملــة كديّ عليــة و أبــو بكــر بكــر األصــم فقــال بتســاوي ديّ
وأرود الدكتــور : خالــد رشــيد الجميلــي عبــارة مــن كالم ابــن حــزم أنــه قــال : ) إن فعــل 
ــور  ــم الدكت ــد فه ــس (7 ، وق ــا نف ــة ألنه ــة كامل ــت فالديّ ــاً فمات ــزوج- مخطئ ــك – أي ال ذل
الجميلــي مــن كلمــة » كاملــة » أن ابــن حــزم يقــول بمســاوانة ديـّـة المــرأة بديـّـة الرجــل 

1  : الجامــع ألحــكام القــرآن 322/5، وقــد رجعــت إلــى تفاســير : المحــرر الوجيــز البــن عطيــة 
ــر، أضــواء  ــن كثي ــظ اب ــم للحاف ــرآن العظي ــه عمــر الزمخشــري، تفســير الق األندلســي، الكشــاف لجــار الل
البيــان لمحمــد األميــن الشــنقيطي فوجدتهــا لــم تذكمــر شــيئاً يتعلــق بديّــة المــرأة عنــد تفســيرها آليــة الديّــة.

2  : الديّة في الشريعة اإلسالمة وتطبيقها في قوانين وعادات مصر الحديثة ص 61 .
3  : الديّة في الشريعة اإلسالمية ص 34 .

ــة للدكتــور علــي صــادق ابــو هيــف ص 107 وانظــر هــذا الحكــم كامــالً فــي الملحــق 2 مــن  4  : الديّ
ــاب ص 192 – 193 . الكت

5  : طعن 12 لسنة 14 ق . ع . جزائي شرعي 1992/2/23 مجلة العدالة عدد 73 يناير 1993 
6  : المغني 532/9 ط . هجر .

7  : المحلى 551/10 – 553 ولم يجد العبارة في المحلي .

فــي النفــس واألعضــاء1 وأرى أن كلمــة » كاملــة« ال تفيــد بالضــرورة التســاوي مــع ديـّـة 
الرجــل ويحتمــل الديّــة الكاملــة المقــدرة للمــرأة .

ــلتوت2  ــود ش ــيخ محم ــن كالش ــن المعاصري ــض الباحثي ــرأي بع ــذا ال ــى ه ــب إل ــا ذه كم
والشــيخ محمــد أبــو زهــرة  3 والدكتــور خالــد رشــيد الجميلــي 4 والدكتــور عبــد اللطيــف 

محمــد عامــر 5 والدكتــور عــز الديــن بليــق6 .
 أدلة تنصيف ديّة المرأة : 

 1- قالوا : في كتاب عمرو بن حزم ) ديّة المرأة على النصف من ديّة الرجل (7 .
وال يصلــح هــذا دليــالً فقــد قــال الحافــظ ابــن حجــر : ) هــذه الجملــة ليســت ف يحديــث 
عمــرو بــن حــزم الطويــل (8 وقــال الشــيخ ناصــر االديــن األلبانــي : ) عــزوه إلــى كتــاب 

عمــرو بــن حــزم خطــأ تبــع فيــه المصنــف اإلمــام الرافعــي(9.
2- قــال اإلمــام الشــافعي : أخبرنــا مســلم بــن خالــد عــن عبــد هللا بــن عمــر عــن أيــوب 
بــن موســى عــن ابــن شــهاب: وعــن مكحــول وعطــاء قالــوا : أدركنــا النــاس علــى أن ديـّـة 
الحــر المســلم علــى عهــد رســول هللا – صلــى هللا عليــه وســلَّم – مائــة مــن الغبــل فقــّوم 
عمــر بــن الخطــاب تلــك الديّــة علــى اهــل القــرةى خمســمائة دينــار أو ســتة آالف درهــم 
، فــإذا كان الــذي أصابهــا مــن االعــراب فديتهــا خمســون مــن الغبــل وديـّـة األعرابيــة إذا 
أصابهــا االعرابــي خمســون مــن اإلبــل (10 قــال الشــيخ ناصــر الديــن األلبانــي : رجالــه 

ثقــات غيــر مســلم ابــن خالــد الزنجــي وفيــه ضعــف(11.
2- قــال اإلمــام الشــافعي أخبرنــا ســفيان عــن ابــن أي نجيــح عــن أبيــه أن رجــالً أوطــأ 
امــرأة بمكــة فقضــى فيهــا عثمــان بــن عفان-رضــي هللا عنــه – بثمانيــة آالف درهــم (12 

ديّــة وثلــث قــال الشــافعي : ذهــب عثمــان إلــى التغليــظ لقتلهــا فــي الحــرم (13.

1  : الديّة وأحكامها في الشريعة اإلسالمية والقانون ص 371 .
2  : اإلسالم عقيدة وشريعة ص 237 ط . دار الشروق .

3  : العقوبة، ص : 506 .
4  : الديّة ص 377 .

5  : أحكام المرأة في القصاص والديّة .
6  : كتيب في الديّة .

7  : تقدم تخريجه ص : 71 .
8  : تلخيص الجير 24/4 .

9  : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 306/7 .
10  : األم 6م 106 ، البيهقي 8م95 .

11  : إرواء الغليل 7م 306 .
12  : تقدم تخريجه ص : 93 .

13  : األم 106/6 .
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3- روى البهقــي قــال : أخبرنــا أبــو عبــد هللا الحافــظ أنبأنــا أبــو الطيــب محمــد بــن عبــد هللا 
الشــعيري ثنــا محمــش بــن عصــام ثنــا حفــص بــن عبــد هللا حدثنــي إبراهيــم بــن طهمــان 
عــن بكــر بــن خنيــس عــن عبــادة نســي عــن ابــن غنــم عــن معــاذ بــن جبــل قــال : قــال 
رســول هللا – صلــى هللا عليــه وســلَّم - : ) ديـّـة المــرأة علــى النصــف مــن ديـّـة الرجــل ( .

قال البيهقي : إسناده ال يثبت مثله1.
وقال وروي ذلك من وجه آخر عن عبادة بن أنس، وفيه الضعف 2.

قــال ابــن التركمانــي : ظاهــر هــذا يشــمل الحديــث بوجهيــه 3، أي أن عبــارة البيهقــي عــن 
الحديــث األول » اســناده ال يثبــت مثلــه« يفيــد أن الضميــر فــي كلمــة فيــه ضعــف يعــود 

إلــى الحديــث بوجهيــه.
قال الشيخ األلباني : وبكر بن خنيس صدوق له أغالظن أفرط فيه4.

4- روى البيهقــي 5 قــال : أخبرنــا أبــو ســعيد بــن أي عمــر وثنــا أبــو العبــاس األصــم أنبــأ 
الربيــع بــن ســليمان أنبــأ الشــافعي عــن محمــد بــن الحســن أنبــأ أبــو حنيفــة عــن حمــاد عــن 

ابراهيــم عــن علــي بــن أبــي طالــب- رضــي هللا عنــه – أنــه قــال :
)عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وفيما دونها ( .

قــال الزيلعــي : ) قيــل منقطــع فــإن ابراهيــم لــم يحــدث عــن احــد مــن الصحابــة مــع أنــه 
أدرك جماعــة منهــم (6 .

وقــال الشــيخ األلبانــي : ) وفــي البــاب عــن علــي بــن ابــي طالــب وابــن مســعود أخرجــه 
ابــن أبــي شــيبة 11\8\2 والبيهقــي 8\95-96 بإســناد صحيــح عنهمــا (7 وعبــارة الشــيخ 

األلباني هنا متضمنة صحة إسناد هذا الحديث والحديث التالي : 
5- روى البيهقــي عــن محمــد بــن الحســن قــال : أنبــأ محمــد بــن إبــان عــن حمــاد عــن 
إبراهيــم عــن عمــر بــن الخطــاب وعلــي بــن أبــي طالــب – رضــي هللا عنهمــا – أنهمــا 

ــة الرجــل فــي النفــس وفيمــا دونهــا (8 . قــاال: ) عقــل المــرأة علــى النصــف مــن ديّ
قال البيهقي : حديث إبراهيم منقطع إال أنه يؤكد رواية الشعبي( 9.

1  : السنن الكبرى 95/8 .
2  : نفس المصدر .

3  : الجوهر النقي 92/8 .
4  : إرواء الغليل 307/7 .
5  : السنن الكبرى 96/8 .

6  : نصب الراية ألحاديث الهداية 363/1 .
7  : إرواء الغليل 307/7 .
8  : السنن الكبرى 96/8 .

9  : نفس المصدر .

6- عــن شــريح قــال : أتانــي عــروة البارقــي مــن عنــد عمــر قــال : ) أن جراحــات الرجال 
ــة المــرأة علــى النصــف  والنســاء تســتوي فــي الســن والموضحــة ومــا فــوق ذلــك، فديّ

مــن ديـّـة الرجــل(1.
قال الشيخ ناصر الدين األلباني : إسناده صحيح 2.

7- روي عــن ابــن عبــاس وابــن مســعود وزيــد بــن ثابــت أنهــم ذهبــوا إلــى ان ديـّـة المــرأة 
علــى النصــف مــن ديـّـة الرجــل وقــد أجمــع الصحابــة علــى ذلــك 3.

8- استدل بعض الفقهاء لتنصيف ديّة المرأة بالمعقول وهي : 
أ- أن ميــراث المــرأة نصــف ميــراث الرجــل فكانــت ديتهــا نصــف ديتــه قــال ذلــك اإلمــام 

الكاســاني4واإلمام القرطبــي5 واإلمــام الشــوكاني6 .
ــة  ــك األئم ــال ذل ــا ق ــك ديته ــن تســاوي شــهادة رجــل واحــد فكذل ب – أن شــهادة امرأتي

الكاســاني والقرطبــي والشــوكاني7 .
جـــ - أن ملكيــة المــرأة نصــف ملكيــة الرجــل فالرجــل يمكلــك المــال ويملــك عقــدة النــكاح 
ــة علــى  ــكاح فكذلــك ديتهــا نصــف الديّ ــدة الن والمــرأة ال تمتلــك إال المــال وال تمتلــك عق

قــدر ملكيتهــا .
قال ذلك اإلمام السرخسي8 وابن الطوري الحنفي 9 .

ــي  ــي الحنف ــك المرغبنان ــال ذل ــا ق ــك ديته ــة الرجــل وكذل ــن منفع ــرأة م ــة الم د- إن منفع
ــة10 . ــب الهداي صاح

هـ - سبب تنصيف ديتها هو األنوثة لقوله تعالى :] وليس الذكر كاألنثى [ .
قال ذلك ابن رشد الحفيد 11 والخطيب الشربيني 12 وابن القيم .

9- كمــا قالــوا أن ابــن عليــة وابــا بكــر األصــم ممــن ال يعتــد بخالفهــم فكالهمــا مــن أهــل 
1  : مستند ابن أبي شيبه 2/28/11 .

2  : إرواء الغليل الموضع السابق .
3 : انظــر المهــذب 2/ 198 بدائــع الصنائــع 254/7 ، التفســير الكبيــر 10 / 233 نيــل األوطــار 

67/7، األم ن المغنــي 9/ 232 الشــرح الكبيــر علــى المقنــع 9/ 518 .
4  : بدائع الصنائع 354/7 .

5  : الجامع ألحكام القرآن 325/5 .
6  : نيل األوطار 67/7.

7  : المصادر السابقة نفس المواضع .
8  : البسوط 80/6 .

9  : البحر الرائق شرح كنز الدقائق 8م275 .
10  : الهداية 132/4 .

11  : بداية المجتهد 20/2/2 .
12  : مغني المحتاج 57/4 .
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االعتــزال واألول قــال عنــه اإلمــام الشــافعي : ) ضــال يضــل النــاس( وقــال فيــه الغمــام 
أحمــد بــن حنبــل : ) ضــال يضــل ( ، والثانــي أبــو بكــر األصــم الــذي خالــف رأي أئمــة 

المســلمين بقولــه بخلــق القــرآن .
 أدلة من يقول بأن المرأة مثل ديّة الرجل : 

1- قــول النبــي – صلــى هللا عليــه وســلَّم – ) فــي النفــس المؤمنــة مائــة مــن اإلبــل (1 وأن 
ذلــك يعــم الذكــر واألنثــى .

2- أن األحاديــث التــي احتجــوا بهــا فيهــا ضعــف وتمســكوا بممــا ذكــره العلمــاء مــن نقــد 
تلــك األحاديــث كمــا أوردتــه .

3- اســتدلوا بالمعقــول لنقــض اســتدالل أصحــاب مذهــب التنصيــف بالمعقــول علــى الوجــه 
اآلتــي : 

أ – الرد على قياس ديية المرأة على ميراثها : 
قــال الشــيخ محمــد أبــو زهــرة : نــرى مــن هــذا النظــر اأنــه إلــى الماليــة ولــم ينظــر إلــى 
اآلدميــة وإلــى جانــب الزجــر للجانــي، والحقيقــة ان النظــر فــي العقوبــة إلــى قــوة اإلجــرام 
ــد  ــدر مشــترك عن ــس اإلنســانية وهــي ق ــى النف ــداء عل ــى االعت ــس المجــرم ومعن ــي نف ف
الجميــع ال يختلــف باختــالف النــوع فالديـّـة فــي ذاتهــا عقوبــة للجانــي وتعوويــض ألوليــاء 
المجنــي عليــه، وعلــى ذلــك ينبغــي أن تكــون ديـّـة المــرأة كديـّـة الرجــل علــى الســواء(2 .
وقــال الشــيخ محمــود شــلتوت : ) مــن خطــأ النظــر أن تقــس الديّــة فــي مقدارهــا للرجــل 

والمــرأة علــى الميــراث(3 .
وقــال الدكتــور عبــد اللطيــف محمــد عامــر : إن قيــاس الديـّـة علــى الميــراث غيــر مكتمــل 
األركان والشــروط التــي يجــب أن تتوفــر فــي القياســن فليــس مجــرد األنوثــة هــو العلــة 
فــي حكــم التصنيــف وليــس يكفــي وجــود المــرأة فــي »األصــل » لينســحب الحكــم علــى 
» الفــرع« ولــم يكــن تصنيــف المــرأة معلــال بنقصــان انســانيتها عــن غنســانية الرجــل ، 
وإنمــا كان قائمــاً علــى اختــالف مســؤولية كل منهمــا فــي الحيــاة، فالذكــر مســؤول عــن 
اإلنفــاق علــى األنثــى زوجــة وبنتــاً وامــاً، وليــس مــن العــدل أن تعطــى األنثــى مثــل حصــة 

الذكــر مــع أنــه يتحمــل مــن اإلنفــاق مــاال تتحملــه .
مع ذلك فقد : 

1  : تقدم تخيرجه ص : 82 .
2  : العقوبة 506 .

3  : اإلسالم عقديّة وشريعة ص 237 .

1- ســوى فــي اإلرث بيــن األب واألم مــن ولدهمــا إذا كان لــه أوالد ذكــور حيــث قــال هللا 
ســبحانه وتعالــى :] وألبويــه لــكل واحــد منهمــا الســدس ممــا تــرك غــن كان لــه ولــد [1.

2- ســوى فــي اإلرث بيــن األخــت ألم واألخ ألم حيــث يقــول تعالــى: ]... وإن كان رجــل 
يــورث كاللــة أو امــرأة ولــه أخ أو أخــت فلــكل واحــد منهــا الســدس، فــإن كانــوا أكثــر مــن 

ذلــك فهــم شــركاء فــي الثلــث[2.
3- أفتــى ابــن عبــاس – رضــي هللا عنهمــا – فيمــن ماتــت عــن زوج وأبويــن بــأن للــزوج 
النصــف ولــألم الثلــث ولــألب الباقــي تعصيباً،عمــالً بظاهــر قولــه تعالــى : ]فــإن لــم يكــن 
لــه ولــد وورثــه أبــواه فألمــه الثلــث[3 والــذي بقــي لــألب ســدس التركــة فقــط بينمــا أخــذت  

زوجتــه ثلثهــا .
ــس  ــة، ولي ــة األنوث ــى عل ــتند إل ــى ال يس ــراث األنث ــف مي ــا أن تنصي ــة تفيدن ــذه األمثل وه

ــى (4 . ــر وأنث ــن كل ذك ــاً بي ــاً عام ــك حكم كذل
 ب – الرد على قياس الديّة على الشهادة : 

ــن  ــون م ــن ترض ــان مم ــل وامرأت ــن فرج ــا رجلي ــم يكون ــإن ل ــى : ] .. ف ــال هللا تعال  ق
الشــهداء، أن تضــل إحدلهمــا فتُذكــر إحداهمــا األخــرى [5.

1- واضــح مــن اآليــة أن اعتبــار المرأتيــن فــي االســتثاق ال يرجــع إلــى نقصانهــا 
باعتبارهــا أنثــى وإنمــا يرجــع إلــى نســيانها باعتبارهــا غيــر مشــغولة بالمعامــالت الماليــة 

ــا . ــا إليه ــل بطبعه ــي ال تمي ــن المعاوضــات الت ــا م ونحوه
أمــا النســيان مطلقــاً فــإن اآليــة لــم تنفــه الرجــال كذلــك بــل أثبتتــه آيــات أخــرى كنســيان 

آدم فــي قولــه تعالــى :] ولقــدر عهدنــا إلــى آدم مــن قبــل فنســي ولــم نجــد لــه عزمــاً[6.
كمــا أثبتتــه علــى موســى عليــه الســالم بقولــه تعالــى: ] قــال ال تؤاخذنــي بمــا نســيُت[7 كمــا 
علمنــا هللا الدعــاء بالتجــاوز عــن الخطــأ والنســيان بقولــه عــز وجــل : ] ربنــا ال تؤاخذنــا 

إن نســينا أو أخطأنــا [8 .
ــق  ــاه لدقائ ــي االنتب ــف ف ــيان وللضع ــى عرضــة للنس ــر واألنث ــه – الذك ــان بنوعي فاإلنس

1  : النساء 11.
2  : النساء : 11 .
3  : النساء : 12 .

4  : أحكام المرأة في القصاص والديّة ص : 97 – 100 .
5  : البقرة : 282 .

6  : سورة طه :115 .
7  : سورة الكهف :73 .
8  : سورة البقرة 286 .
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ــهادة . الش
2- األنوثــة ليســت علــة مطــردة فــي جعــل شــهادة امرأتيــن بشــهادة رجــل واحــد بدليــل 
أن هــذا الحكــم نفســه ليــس مطــرداً فــي جميــع مجــاالت الشــهادة فقــد تكــون شــهادة النســاء 
فيمــا ال يطلــع عليــه الرجــال أكثــر اعتبــاراً وأقــوى دليــالً مــن شــهادة الرجــال كشــهادتين 
فــي االســتهالل والــوالدة والحيــض والنفــاس والجرائــم فــي الحمــام وغيــر ذلــك مــن أمــور 

النســاء 1.
جـ - الرد على دعوى نقصان ملكية المرأة في النكاح : 

ــن عــوارض  ــة م ــون األنوث ــل األصولي ــم يجع ــي: ل ــد رشــيد الجميل ــور خال ــول الدكت  يق
األهليــة وهــذا يــدل علــى كمــال أهليتهــا2 وقــد تملــك المــرأة النــكاح إذا اشــترطت ذلــك قبــل 
العقــد، ولعــل هللا تعالــى قيــد ملكيــة المــرة فــي الطــالق لشــدة غضبهــا وســوء تصرفهــا 
إذ أنهــا أشــد تســرعاً مــن الرجــل فــي التصرفــات الضــارة بهــا، ولســت أدري أيهمــا أشــد 
نقصــاً الكفــر أم نقصــان ملكيــة المــرأة مــن حيــث عــدم تملكهــا النــكاح: إن الحنفيــة جعلــوا 
ديـّـة المجوســي كديـّـة المســلم ولــم ينظــروا إلــى الكفــر الملتبــس بهــن ونصفــوا ديـّـة المــرأة 

ناظريــن إلــى عــدم تملكهــا للنــكاح علمــاً بــأن هــذا لــم يؤثــر علــى أهليتهــا الكاملــة (3 .
د – الرد على دعوى رجحان منفعة الرجل على منفعة المرأة : 

1- كمــا أن  للرجــل خصائــص قــد ينفــرد بهــا فــإن للمــرأة خصائــص تنفــرد بهــا أيضــاً 
مــن حمــل ووالدة وحضانــة ورعايــة البيــوت وتربيــة األطفــال .

ــه لهــذا  ــه، وإنمــا بحســن أدائ ــن إنســان وإنســان بطبيعــة عمل ــم يفاضــل بي 2- اإلســالم ل
العمــل، ومــدى إخالصــه فــي هــذا األداء، واتقانــه لهــذا العمــل قــال تعالــى: ] مــن عمــل 
ــة ولنجزيهــم أجرهــم  ــاة طيب ــه حي عمــالً صالحــاً مــن ذكــر أو أنثــى وهــو مؤمــن فلنحيي
بأحســن مــا كانــوا يعملــون [4 وقــال هللا عــز وجــل : ] ومــن يعمــل مــن الصالحــات مــن 

ذكــر أو أنثــى وهــو مؤمــن فأولئــك يدخلــون الجنــة وال يُظلمــون نقيــرا[ 5 .
ــأن  ــول ب ــن الق ــال يمك ــام ف ــداد واألحج ــر واالع ــف كالمقادي ــل التنصي ــة ال تقب 3- المنفع

ــع الرجــل . ــن مناف ــى النصــف م ــرأة عل ــة الم منفع

ــي الشــريعة اإلســالمية  ــا ف ــة وأحكامه ــة 101 – 102 ، الديّ ــي القصــاص والديّ 1  : أحــكام المــرأة ف
ــون 376. والقان

2  : نقالً عن الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان ص 80- 81 .
3  :الديّة وأحكامها 376 – 377

4  :النحل : 97 .
5  : النساء :134 .

4- ليس كل الرجال متساوين في منافعهم وال يتفاوتون في دياتهم وكذلك النساء .
5- يجــب أن تكــون التعوبيضــات الناجمــة عــن األضــرار النتــي تنــزل باالفــراد واحــدة 

مهمــا اختلفــت وتباينــت مــا يقــال عــن منافعهــم .
ــا  ــا يتحمله ــة كم ــل مســؤولية اقتصاديّ ــل فتتحم ــي العم ــرأة الرجــل ف ــد تشــارك الم 6- ق

ــاً ال شــرعاً 1. ــل واقع الرج
ــات  ــي الواجب ــرأة والرجــل ف ــن الم ــرآن بي ــّوى الق ــرة : س ــو زه ــد اب ــيخ محم ــول الش يق
فيســوى بينهمــا فــي الحقــوق والمعامــالت، إال مــا جــاء النــص بمرتبــة فيــه للرجــل عنــده 

ــل 2 . ــل وال تكــون بالرذائ ــاس تكــون بالفضائ ــن الن ــازل  بي ألن المن
رأيي فيما تقدم : 

 أرى أنــه لــو كان الديــن بالــرأي لــكان قــول القائليــن بمســاواة المــرأة للرجــل فــي الديّــة 
أولــى لقــوة الحجــج العقليــة التــي ذكرهــا أصحابــه ، لكــن العقــل ينبغــي أن يكــون تابعــاً 
لحجــج الشــرع والحجــج الشــرعية للقائليــن بالتنصيــف متمثلــة فــي األحاديــث ، وهــي وإن 
كانــت فــي ســند بعضهــا مقــال إال أنهــا بمجموعهــا ترتفــع إلــى درجــة الحديــث الحســن 
علــى األقــل وال يمكــن ردهــا جميعهــا ال ســيما وأنهــا لــم تبلــغ درجــة كبيــرة مــن الضعــف 
متنــاً أو ســنداً ولــم ينقــل مــن يردهــا أحاديــث أو آثــاراً صحيحــة تأييــداً لمذهبهــم اللهــم إال 
حديــث عــام تخصصــه أحادديــث وأثــار الفريــق األول كمــا أن كثــرة العلمــاؤء القائليــن 

بذلــك لدرجــة تــكاد تكــون اإلجمــاع يجعــل الباحــث متواضعــاً جــداً فــي تخطئتهــم .
 ديّة الكتايب والكتابية في النفس 

 اختلف الفقهاء في مقدار ديّة الذمي والحربي المستامن إلى ثالثة المذاهب .
1- الحنفية :  ديّة كيدة المسلم 3. 

2- المالكية4 والححنابلةة في ظاهر المذهب 5 نصف ديّة المسلم .
3- الشافعية6 ورأى معدول عنه لإلمام أحمد 7 : ثلث ديّة المسلم .

أدلة الحنفية 8: 

1  : أحكام المرأة في القصاص والديّة، ص -104 110 .والديّة وأحكامها 276.
2  : العقوبة : 352 – 353 

3   بدائع الصنائع 254/7 - 255.
4   الشرح الكبير للدردير267/4 - 268.

5   المغني: 527/9 _ 530 ط. دار الكتاب العربي.
6   مغني المحتاج 57/4 والمهذب 198/2.

7   المغني: الموضع السابق.
8   بدائل الصنائع: الموضع السابق.
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1- قولــه تعالــى : ] فديـّـة مســلّمة إلــى أهلــه [ أطلــق ســبحانه وتعالــى القــول بالجيــة فــي 
جميــع أنــواع القتــل مــن غيــر فصــل فــدل أن الواجــب فــي الــكل علــى قــدر واحــد.

2- روي أنه – صلى هللا عليه وسلَّم – جعل ديّة كل ذي عهد في عهده ألف دينار .
ــتأمنين فقضــى  ــل مس ــه – قت ــري –رضــي هللا عن ــة الضم ــن أمي ــرو ب 3- روي أّن عم

ــلمين . ــن مس ــة حريي ــا بديّ ــلَّم – فيهم ــه وس ــى هلل علي رســول هللا – صل
4- عــن الزهــري – رحمــه هللا – فــي ديّــة الذمــي بمثــل ديّــة المســلم ، قــال الكاســاني : 

ومثلــه ال يكــذب .
5- روي عــن ابــن مســعود – رضــي هللا عنــه – أنــه قــال : ديّــة أهــل الكتــاب مثــل ديّــة 

المســلمين1 .
6- ألن وجــوب كمــال الديـّـة يعتمــد علــى كمــال مــال القتيــل فيمــا يرجــع إلــى أحــكام الدنيــا 

وهــي الذكــورة والعصمــة والحريــة وقــد وجد .
 أجدلة المالكيَّة والحنابلة: 

 1- روى عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده عــن النبــي – صلــى هللا عليــه وســلَّم – 
قــال  : ) ديـّـة المعاهــد نصــف ديـّـة المســلم ( 2.

وفــي لفــظ أن النبــي – صلــى هللا عليــه وســلَّم – ) قضــى أن عقــل الكتابــي نصــف عقــل 
المســلم (3 .

وفي لفظ ) ديّة المعاهد نصف ديّة الحر(4.
قال الخطابي : ليس في ديّة أهل الكتاب شيءأثبت من هذا وال بأس بإسناده .

2- وألنه نقص مؤثر في الديّة فأثر في تنصيفها كاألنوثة5 .
ــة علــى عهــد  ــال : كانــت قيمــة الديّ ــه عــن جــده ق 3- روى عمــرو بــن شــعيب عــن أبي
ــة  ــار ، أو ثامانيــة آالف درهــم وديّ ــة دين رســول هللا – صلــى هللا عليــه وســلَّم – ثمانمائ

ــذ النصــف(6. ــاب يومئ أهــل الكت
 أدلة الشافعية : 

1   انظر الدار قطني 149/3. والبيهقي 103/9 وعبد الرزاق 97/3 وابن أبي شيبة 286/9.
2   أورده الهيثمي عن ابن عمر وعزاه إلى الطبراني في أوسط مجمع الزوائد 299/6.

3   رواه اإلمــام أحمــد فــي المســند 183/2، 244، كمــا أخرجــه أبــو داؤود فــي: بــاب الديّــة كــم هــي. 
ــة الكافــر مــن كتــاب القســامة  مــن كتــاب الديــات. ســنن أبــي داؤود 491/2 والنســائي، فــي: بــاب كــم ديّ

المجنبــي 40/8 وابــن ماجــة فــي: بــاب ديّــة الكافــر، مــن كتــاب الديــات ســنن ابــن ماجــه 883/2.
4   أخرجه أبو داؤود في: باب في ديّة الذمي، من كتاب الديات. سنن أبي داؤود 500/2.

5   انظر المغنى 528/9 ط. دار الكتاب العربي.
6   أخرجه أبو داؤود، في: باب الديّة كم هي من كتاب الديات. سنن أبي داؤود 491/2.

 1- قال الشافعي في األم قضى بذلك عمر وعثمان – رضي هللا عنهما - 1.
2- روى ســعيد بــن المســيب أن عمــر – رضــي هللا عنــه – جعــل ديّــة اليهــودي 

والنصرانــي ثلــث ديّــة المســلم 2.
3- ألنه أقل ما أجمع عليه، وهذا التقدير ال يُفعل بال توقيف 3 .

 رأيي مما تقدم : 
 أن الذمــي وإن كان مســاوياً للمســلم فــي الذكــورة والحريــة لكنــه يختلــف معــه فــي 
االعتقــاد، والوعيــد جــاء خاصــاً بقتــل المؤمــن ممــا يشــير إلــى أن قتلــه أشــد جرمــاً مــن 
غيــره وال تتســاوى قيمــة الذمــي فــي الحيــاة الدنيــا بقيمــة المســلم وبالتالــي فــإن ديتهمــا ال 
ــة هــي التــي ترجــح  ــة النقلي تتســاويان ومهمــا كان الجــدل العقلــي فــي األمــر فغــن األدل

ــكام أوالً . األح
وأدلــة الفريــق الثانــي هــي حســبما قــال الخطايــب أثبــت وال شــيء أثبــت منهــا وال بــأس 

بإســنادها وقــول الشــافعية يردهــا الدليــل الثالــث للمالكيــة والحنابلــة.
وإن اختلفــت الروايــات عــن الصحابــة فاألوجــه األخــذ بمــا يوافــق الحديــث الصحيــح مــن 

الرســول – صلــى هللا عليــه وســلَّم - .
ديّة الكتابية والمستأمنة : 

 اتفــق الفقهــاء علــى ديـّـة نســاء أهــل الكتــاب والمســتأمين علــى النصــف مــن دياتهــم متلمــا 
أن ديـّـة المســلمة علــى نصــف ديـّـة المســلم 4 .

 ديّة المجوسي و الوثني5 
 إن لم يكن المجوسي أو الوثني محقوني الدم بالذمة أو األمان فال ديّة لهما .

أمــا إن كانــا مســتأمنين أو لهمــا ذمــة فــإن جمهــور الفقهــاء المالكيَّــة والشــافعية والحنابلــة 
ــة المســلم فتكــون مــن األبعــرة: ســتة أبعــرة وثلثــي بعيــر  علــة أن ديتهمــا ثلثــا عشــر ديّ

ومــن الذهــب ســتة وســتين دينــاراً ومــن الــورق ثمانمائــة درهــم .
ــك  ــال ذل ــم وممــن ق ــر أهــل العل ــن قدامــة والخطيــب الشــربيني : وهــذا قــول أكث ــال اب ق
ــم  ــي عصره ــم ف ــرف له ــم نع ــم – ول ــعود – رضــي هللا عنه ــن مس ــان واب ــر وعثم عم

1   مغني المحتاج 57/4.
2   المهذب 198/2.

3   مغني المحتاج: الموضع السابق.
4   المغني 529/9.

ــر 239/4 268،  ــر للدردي ــي، الشــرح الكبي ــاب العرب ــي 530/9 - 531 ط دار الكت 5   انظــر المغن
ــع 254/7 - 255. ــع الصنائ ــذب 198/2 بدائ ــاج 57/4، المه ــي المحت مغن
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ــاً . ــكان إجماع ــاً ف مخالف
قــال الخطبــي الشــربيني والمعنــى فــي ذلــك أن فــي اليهــودي والنصرانــي خمــس فصائــل 
وهــي حصــول كتــاب وديــن كان حقــاً باإلجمــاع، وتحــل مناكحهتــم وذبائحهــم ويقــّرون 
ــن  ــه م ــت ديت ــة فكان ــر بالجزي ــذه الخمســة إال التقري ــن ه ــس للمجوســي م ــة، ولي بالجزي

ــة اليهــودي والنصرانيــز الخمــس مــن ديّ
أمــا الحنفيــة : فيتســاوى عندهــم ديـّـة غيــر المســلم مــع ديـّـة المســلم وأدلتهــم فــي المجوســي 

هــي نفــس أددلتهــم فــي مســاواة ديـّـة الكتابــي بديـّـة المســلم التــي تقــدم ذكرهــا.
ــاع  ــم بإجم ــات رجاله ــن دي ــف م ــى النص ــم عل ــي أن دياته ــالف ف ــال خ ــاؤهم ف ــا نس أم

الفقهــاء .
 من تجب عليه الديّة

 أوال : الديّة على القاتل نفسه : 
تجب الديّة على القاتل نفسه في األوال اآلتية : 

1- إذا كان القتــل عمــداً وســقط القصــاص وجبــت الديـّـة وهــذا باتفــاق الفقهــاء1 مــع مراعاة 
ــاء عــن  ــأن العفــو مــن قبــل جميــع األولي ــون ب ــة فــي المشــهور يقول ــة والمالكي أن الحنفي

القاتــل ال ينقلــب بــه القصــاص إلــى الديّــة.
ودليــل ذلــك قــول النبــي – صلــى هللا عليــه وســلَّم – ) ال يجنــي الجانــي غــال علــى نفســه(2 
وقولــه لبعــض أصحابــه حيــن رأى معــه ولــده : ) ابنــك هــذا ؟( ، قــال »نعــم« ، قــال : ) 

أمــا إنــه ال يجنــي عليــك وال تجنــي عليــه( 3.
ــى  ــة عل ــف وأرش الجناي ــى المتُتِل ــف يجــب عل ــدل المتل وهــذا قشــية األصــل وهــو أن ب
الجايــن وألن موجــب الجنايــة أثــر فعــل الجانــي فيجــب أن يختــص بضررهــا كمــا يختــص 
بنفعهــا فإنــه لــو كســب كان كســبه لــه دون غيــره وقــد ثبــت حكــم ذلــك فــي ســائر الجنايــات 

واالكســاب4 .
2- إذا كان القتل شبه عمد أو خطأ واعترف به القاتل .

ــاج  ــي المحت ــرحه مغن ــووي وش ــاج للن ــر، المنه ــي 13/12 ط هج ــع 247/7، المغن ــع الصنائ 1   بدائ
ــر 281/4 ، 282. ــد الدردي ــر ألحم ــرح الكبي 55/4 الش

2   سبق تخريجه ص92.
ــرة  ــاب ال يؤاخــذ أحــد بجري ــاب الترجــل، وفــي: ب ــاب الخضــاب مــن كت ــو داؤود فــي ب 3   أخرجــه أب
أخيــه أو أبيــه مــن كتــاب الديــات. ســنن أبــي داؤود 403/2، 477. والنســائي، فــي: بــاب هــل يؤخــذ أحــد 
بجريــرة غيــره، مــن كتــاب القســامة. المجتبــى 47/8، وابــن ماجــة فــي بــاب ال يجــن أحــد علــى أحــد مــن 
كتــاب الديــات. ســنن ابــن ماجــه 890/2، والدارمــي فــي: بــاب ال يؤخــذ أحــد بجنايــة غيــره مــن كتــاب 

الديــات، ســنن الدارمــي 199/2.
4   المغني، مغني المحتاج: الموضع السابق.

ــة ليــس لديهــم قتــل شــبه عمــد  وهــذا باتفــاق المذاهــب األربعــة 1 مــع مراعــاة أن المالكيَّ
وذلــك لمــا روى ابــن عبــاس – رضــي الــه عنهمــا – عــن النبــي – صلــى هللا عليــه وســلَّم 

– أنــه قــال : ) ال تحمــل العاقلــة عمــداً وال عبــداً وال صلحــاً وال اعترافــاً(2 .
وألنــه لــو وجــب عليهــم لوجــب بإقــرار غيرهــم وال يُقبــل إقــرار شــخص علــى غيــره ، 
وألنــه يتهــم فــي أن يواطــئ مــن يُقــر لــه بذلــك ليأخــذ الديـّـة مــن عاقلتــه فياقســمه إياهــا3 .

30 إذا لم تكن له عاقلة وال بيت مال يمكن الحصول منه 4 .
اختلف الفقهاء في وجوب اللديّة في هذه الحالة على الجاني نفسه.

ــة :  ــار ابــن قدامــة مــن الحنابل ــد الشــافعية واختي ــة وهــو األظهــر عن ــة والمالكي أ- الحنفي
تجــب فــي مــال الجانــي .

ب – المذهب عند الحنابلة ووجه عند الشافعية : تسقط عن الجاني .
ودليــل الفريــق األول : عمــوم قولــه تعالــى : ] وديـّـة مســلّمة إلــى أهلــه [ واألصــل وجوبهــا 
علــى الجانــي وإنمــا ســقط عنــه لقيــام العاقلــة أو بيــت المــال مقامــه فــإذا تعــذر ذلــك عــاد 
األمــر إلــى أصلــه ووجــب عليــه وهــذا أولــى مــن إهــدار دم المعصــوم ذلــك عــاد األمــر 

غلــى أصلــه ووجــب عليــه وهــذا أولــى مــن إهــدار دم المعصــوم .
أمــا دليــل المذهــب الثانــي : أن األصــل وجــوب الديـّـة علــى العاقلــة فلمــا لــم تكــن وتعــذر 
ــح  ــال يص ــداء ف ــك ابت ــب بذل ــي ال يطال ــة والجان ــقطت الديّ ــال س ــت الم ــن بي ــا م أخذه

ــت المــال . ــة مــن بي ــة وتعــذر أخــذ الديّ ــه إن عــدم العاقل مطالبت
ثانياً : الديّة على العاقلة 

ذهــب الحنفيــة 5 إلــى أن العاقلــة هــم أهــل ديــوان القاتــل وهــم المقاتلــة مــن الــرال األحــرار 
ــى أهــل  ــة عل ــه – جعــل الديّ ــن تؤخــذ مــن عطاياهــم ألن عمــر – رضــي هللا عن البالغي

الديــوان فــي األعطيــة فــي ثــالث ســنين6 .

1   بدائــع الصنائــع 256/7، الشــرح الكبيــر 281/4، 282، المهــذب 218/2، المغنــي 502/9 دار 
الكتــاب العربــي.

2   أخرجــه البيهقــي فــي: بــاب مــن قــال: )ال تحمــل العاقلــة عمــداً( مــن كتــاب الديــات، الســنن الكبــرى 
104/8 وذكــره أبــو عبيــد فــي غريــب الحديــث 446/4. كالهمــا موقوفــان علــى ابــن عبــاس، قــال ابــن 
حجــر قــال ابــن الصبــاغ لــم يثبــت متصــال وإنمــا هــو موقــوف علــى ابــن عبــاس تلخيــص الحبيــر 31/4.

3   المغني: 504/9 ، 505 والمهذب 218/2.
4   المغنــي 526/9، الشــرح الكبيــر للدرديــر 283/4، المهــذب 213/2 - 214 حاشــية ابــن عابديــن 

.413/5
5   بدائع الصنائع 256/7.

6   أخرجــه ابــن أبــي شــيبه فــي بــاب الديّــة كــم تــؤدى مــن كتــاب الديــات. المصنــف 284/9، 285، 
وعبــد الــرزاق فــي: بــاب كــم تؤخــذ الديّــة مــن كتــاب العقــول. المصنــف 420/9.
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وذهــب الجمهــور 1 غلــى أن العقلــة هــم عصبــة الرجــل لمــا روى عمــرو بــن شــعيب عــن 
أبيــه عــن جــده قــال : ) قضــى رســول هللا – صلــى هللا عليــه وســلَّم – أن عقــل المــرأة 
ــت  ــا وإن قتل ــا فضــل عــن ورثته ــا شــيئاً إال م ــون منه ــوا ال يرث ــن كان ــا م ــن عصبته بي

فعقلهــا بيــن ورثتهــا (2 .
وال خــالف علــى أن المــرأة والصبــي والمجنــون ال يعقلــون عــن أنفســهم وال عــن غيرهــم 

.
ــه  ــة ألن ــة فــي تحمــل الديّ ــل يدخــل مــع العاقل ــى أن القات ــة  4إل ــة3 والمالكي وذهــب الحنفي
ــه ال  ــى أن ــة إل ــافعية 5 والحنابل ــب الش ــل، وذه ــى بالتحم ــكان أول ــة ف ــب الديّ ــذي أوج ال
ــة لمــا روى أبــو هريــرة – رضــي هللا عنــه – أن النبــي – صلــى هللا عليــه  يتحمــل الديّ

ــا( 6 . ــى عاقلته ــرأة عل ــة الم وســلَّم – قضــى بديّ
- وألن الكفارة تلزم القاتل في ماله وذلك يعدل قسطه من الديّة وأكثر .

 والحكمة في إيجاب الجديّة على العاقلة7 : 
ــاً  ــا بــه وتخفيف ــه ورفق ــة مواســاة ل ــه فأوجبــت علــى العاقل  - ألن القاتــل معــذور فــي فعل

عنــه .
- يعجــز الجانــي لوحــده فــي الغالــب عــن تحملــه مــع وجــوب الكفــارة عليــه فصونــا للــدم 

المعصــوم مــن الهــدر وإعانــة ألهــل المقتــول أوجبــت علــى العاقلــة .
- حتــى يتواصــى النــاس بعــدم القتــل وبحفــظ األرواح ومنــع ذويهــم مــن التهــاون المــؤدي 

إلــى القتــل .
والتي تتحملها العاقلة من الديات : 

1   الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 282/4، المغني 514/9 - 515 المهذب 213/2.
ــا  ــي داؤود 496/2 كم ــنن أب ــات، س ــاب الدي ــن كت ــاء م ــات األعض ــاب دي ــي ب ــو داؤود ف 2   رواه أب
ــى 38/8.  ــاب القســامة، المجتب ــد الحــذّاء مــن كت ــى خال ــالف عل ــر االخت ــاب ذك ــي: ب أخرجــه النســائي ف
وابــن ماجــه فــي: بــاب عقــل المــرأة علــى عصبتهــا وميراثهــا لولدهــا مــن كتــاب الديــات. ســنن ابــن ماجــه 

ــند 224/2. ــي المس ــد ف ــام أحم 884/2. واإلم
3   بدائع الصنائع 255/7.
4   الشرح الكبير 283/4.

5   مغنى المحتاج 95/4 - 96.
6   أخرجــه مســلم، فــي ديـّـة الجنيــن مــن كتــاب القســامة. صحيــح مســلم 1310/3، 1311 وأبــو داؤود 
فــي: بــاب ديّــة الجنيــن مــن كتــاب الديــات ســنن أبــي داؤود 498/2. والترمــذي، فــي: بــاب مــا جــاء فــي 
ديّــة الجنيــن، مــن أبــواب الديــات. عارضــة األحــوذي 180/6، والنســائي، فــي: بــاب صفــة شــبه العمــد، 
مــن كتــاب القســامة، المجتبــى 44/8، والدارمــي، فــي: بــاب فــي ديّــة الجنيــن، مــن كتــاب الديــات. ســنن 

الدارمــي 196/2 واإلمــام أحمــد فــي المســند 245/4، 246، 249.
7   انظر المغني 489/9، 497 والمهذب 212/2.

ههــي مــاال تجــب علــى الجانــي نفســه فكمــا مــر معنــا ال تتحمــل العاقلــة القتــل العمــد وال 
شــبه العمــد والخطــأ إن كان هنــاك اعتــراف .

فيبقــى مــا تتحملــه العاقلــة وهــو ديـّـة القتــل الخطــأ شــبه العمــد الذيــن ليــس فيهمــا اعتــراف 
ــإن  ــه ف ــي اعتراف ــي ف ــة الجان ــدق العاقل ــم تص ــا ل ــة 8 م ــب األربع ــاق المذاه ــذا باتف وه

ــة . صدقتــه تحملــت الديّ
وكل ديّة تتحملها العاقلة تجب مؤجلة في ثالث سنوات .

ثالثاً: القسامة 
فأمــا حكــم نفــس لــم يعلــم قاتلهــا فوجــب القســامة والديـّـة وهــي: تســتعمل فــي اليميــن بــاهلل 
تبــارك وتعالــى بســبب مخصــوص وعــدد مخصــوص وعلــى شــخص مخصــوص وهــو 
ــة إذا  ــول خمســون مــن أهــل المحل ــى وجــه مخصــوص وهــو أن يق ــه وعل المدعــى علي

ُوجــد القتيــل فيهــا ) بــاهلل مــا قتلنــاه وال علمنــا لــه قاتــال( فــإذا حلفــوا يغرمــون الديّــة .
والدليــل مــا ُروي عــن ابــن عبــاس- رضــي هللا عنهمــا – أنــه قــال : ) وجــد قتيــل بخيبــر 
فقــال رســول هللا – صلــى هللا عليــه وســلَّم – ) أخرجــوا هــذا الــدم( فقــال اليهــود : ) كقــد 
كان ُوجــد بنــي اســرائيل علــى عهــد ســيدنا موســى – عليــه الســالم – فقضــي فــي ذلــك 
فــإن ُكنــت نبيــاً فاقــض( فقــال النبــي – صلــى هللا عليــه وســلَّم - : ) تحلفــون خمســين يمينــاً 

ثــم تُغرمــون الديـّـة( فقالــوا : ) قضيــت بالنامــوس( .
ــن  ــد هللا ب ــن ســعود وعب ــج أن محيصــة ب ــن خدي ــع ب ــي حثمــة وراف ــن أب وروى ســهل ب
ســهل انطلقــا إلــى خيبــر فتفرقــا فــي النخيــل فقُتــل عبــد هللا بــن ســهل فاتهمــوا اليهــود فجــاء 
أخــوه عبــد الرحمــن فــي امــر اخيــه وابنــا عمــه حويصــة ومحيصــة إلــى النبــي –صلــى 
ــر( أو قــال : ) ليبــدأ األكبــر9 فتكلمــا فــي أمــر صاحبهمــا  ــّر الكبَ هللا عليــه وســلَّم – )كب
فقــال النبــي – صلــى هللا عليــه وســلَّم – : ) يقســمون خمســون منكــم علــى رجــل منهــم 
ــم نشــهده كيــف نحلــف ؟، قــال : ) فتبرئتكــم يهــود  ــوا : أمــر ل فيدفــع إليكــم برمتــه( فقال
بأيــان خمســن منهــم ( قالــوا : ) يــا رســول هللا ؟ قــوم كفــار ضــالل ، قــال فــوداه رســول 
هللا – صلــى هللا عليــه وســلَّم – مــن قبلــه ( قــال ســهل فدخلــت مريــداً لهــم فركضتنــي ناقــة 

مــن  تلــك اإلبــل (9 .

8   بدائع الصنائع 25/7، الشرح الكبير 282/4، مغني المحتاج 95/4 المغني 492/9 - 507.
9   أخرجــه البخــاري، فــي: بــاب إكــرام الكبيــر، مــن كتــاب األدب، وبــاب الشــهادة علــى الخــط المختــوم، 
وبــاب كتــاب الحاكــم إلــى عمالــه..، مــن كتــاب األحــكام. صحيــح البخــاري 41/8، 42 39/9، 83، 93، 

94. ومســلم، فــي: بــاب القســامة مــن كتــاب القســامة. صحيــح مســلم 1292/3 - 1295.
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وروي أن ســيدنا عمــر – رضــي هللا عنــه – حكــم فــي قتيــل وجــد بيــن قريتيــن فطرحــه 
علــى أقربهمــا والــزم أهــل القريــة القســامة والديـّـة، كــذا روي عــن ســيدنا علــي – رضــي 
هللا عنــه – ولــم ينقــل اإلنــكار عليهمــا مــن أحــد مــن الصحابــة – رضــوان هللا عليهــم – 

فيكــون إجماعــاً .
قال اإلمام الكاساني: وأما شرائط وجوب القسامة والديّة : 

 1- أن يكــون الموجــود قتيــالً وهــو أن يكــون بــه أثــر القتــل مــن جراحــة أو أثــر ضــرب 
أو خنــق .

2- أال يعلم قاتله .
3- أن يكون القتيل من بني آدم .

4- الدعــوى مــن أوليــاء القتيــل ألن القســامة يمســن واليميــن ال تجــب بــدون الدعــوى كمــا 
فــي ســائر الدعــاوي .

5- إنــكار المدعــى عليــه ألن اليميــن وظيفــة المنكــر قــال رســول هللا – صلــى هللا عليــه 
وســلَّم – ) واليميــن علــى مــن أنكــر ( .

6- المطالبة بالقسامة ألن اليمين حق المدعي ، وحق اإلنسان يوفى عند طلبه .
7- ان يكون الموضع الذي وجد فيه القتيل ملكاً ألحد أو في يد أحد .

ــه لعامــة  ــد الخصــوص وهــو أن يكــون التصــرف في ــد أحــد العمــوم ال ي وإن كان فــي ي
المســلمين ال لواحــد منهــم وال لجماعــة يحصــون ال تجــب القســامة وتجــب الديـّـة مــن بيــت 

المــال1 .
رابعاً : الديّة على بيت المال : 

 اتفــق فقهــاء المذاهــب األربعــة علــى أنــه إن لــم يكــن لقاتــل خطــأ أو شــبه عمــد عاقلــة 
فعاقلتــه بيــت المــال. قــال اإلمــام الكاســاني ) فــإذا لــم يكــن لــه عاقلــة فعاقلتــه بيــت المــال 
فــي ظاهــر الروايــة( 2 وقــال الشــيخ خليــل بــن اســحق المالكــي:  )العاقلــة هــي العصبــة 
وبــدئ الديــوان إن أعطــوا ثــم بهــا األقــرب فاألقــرب ثــم الموالــي األعلــون ثــم األســفلون 
ثــم بيــت المــال إن كان الجانــي مســلماً(3وقال اإلمــام النــووي4: ) فــإن فقــد العاقــل أو لــم 

ــر 287/4  ــاج 109/4 - 122 والشــرح الكبي ــي المحت ــع 287 - 292 وانظــر مغن ــع الصنائ 1   بدائ
.289 -

2   بدائع الصنائع 256/7.
3   الشرح الكبير 282/4، 283.

4   مغني المحتاج 96/4، 97.

يــف عقــَل بيــُت المــال عــن المســلم (، وقــال اإلمــام الخرقــي: 1 ) ومــن لــم يكــن لــه عاقلــة 
أخــذ مــن بيــت المــال (.

وأدلة ما ذهب إليها الفقهاء : 
1- قــول الرســول- صلــى هللا عليــه وســلَّم - : ) أنــا وارث مــن ال وارث لــه أعقــل عنــه 

وأرثــه(2 .
ــل بخيبــر مــن بيــت  2- ودى الرســول – صلــى هللا عليــه وســلَّم – األنصــاري الــذي قُت

المــال .
3- روى أن رجــالً قُتــل فــي زحــام فــي زمــن عمــر فلــم يعــرف قاتلــه فقــال علــي لعمــر 

يــا أميــر المؤمنيــن ال بطــل دم امــرئ مســلم ، فــأدى ديتــه مــن بيــت المــال(3 
4- وألن المســلمين يرثــون مــن ال وارث لــه فيعقلــون عنــه عنــد عــدم عاقلتــه كعصابتــه 

ومواليــه.
- وللحنابلــة رأي آخــر بعــدم وجــوب الديّــة علــى بيــت المــال ألن فيــه حــق النســاء 

والصبيــان والمجانيــن والفقــراء وال عقــل عليهــم .
من يستحق الديّة 4 

 مــن ورث المــال ورث الديّــة لمــا روى الزهــري عــن ســعيد بــن المســيب – رحمــه هللا 
– قــال عمــر – رضــي هللا عنــه – يقــول ال تــرث المــرأة مــن ديـّـة زوجهــا حتــى قــال لــه 
ث امــرأة  ــه وســلَّم – أن وّرِ الصحــاك بــن قيــس كتــب إلــى رســول هللا – صلــى هللا علي

اشــيم الضبابــي مــن ديّــة زوجهــا ، فرجــع عمــر – رضــي هللا عنــه – عــن ذلــك .
 الديّة في القانون 

 لمــا كانــت الديـّـة تشــريعاً إســالمياً فــإن حــظ القانــون منهــا كحظــه من الشــريعة اإلســالمية 
ــة ألنهــا نظــام متفــرد يجمــع  ــي بالديّ وال يصــح كمــا ســنرى ان يســمى أي تعويــض مال

خصائــص العقوبــة والتعويــض معــاً .
وأتعــرض فــي هــذا البحــث لقانــون العقوبــات فــي مصــر والغمــارات وقــد أفــردت للديّــة 
ــون  ــن الشــريعة اإلســالمية والقان ــة بي ــون فصــالً خاصــاً ألن عناصــر المقارن ــي القان ف
غيــر مكتملــى ذلــك أن قانــون اإلمــارات يحيــل إلــى الشــريعة اإلســالمية فــي تطبيــق الديـّـة 

بينمــا القانــون المصــري قانــون علمانــي ال يؤمــن بالديّــة .

1   المغني 524/9.
2   أخرجه أبو داؤود والنسائي وصححه ابن حيان.

3   سبق تخريجه ص124.
4   المهذب للشيرازي 184/2.
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الديّة في قانون العقوبات المصري 
 أعــرض هنــا المراحــل التشــريعية التــي مــر بهــا قانــون العقوبــات المصــري وموقــف 

ــة 1 . هــذه القوانيــن مــن تشــريع الديّ
 الديّة في قانون الفالحة : 

 فــي شــعبان 1245 هـــ الموافــق 1830 م أصــدر محمــد علــي باشــا قانونــاً عامــاً ســماه 
ــا  ــا الشــريعة اإلســالمية بجــزاء م ــي تناولته ــات الت ــع الجناي ــي جمي ــون الفالحــة، وف قان
ــى أحــكام  ــة عل ــل كلي ــون يحي ــل والجــرح وإســقاط الحوامــل كان قان كاالغتصــاب والقت

الشــريعة اإلســالمية للحكــم بمقتضاهــا.
 الديّة في قانون المنتخبات : 

ــاً  ــة قانون ــة الحقاني ــرت الجمعي ــق 24\8\1844م نش ــعبان 1260 هـــ المواف ــي 9 ش ف
ــد أو بتعديــل مــا، وســمته قانــون  ــم يــأت بنــص جدي يتألــف مــن اثنتيــن وســبعين مــادة ل

ــدم . ــم ال ــن جرائ ــا بعضــاً م ــة منه ــت أربع ــات تناول المنتخب
وقــد نصــت المــادة )39( منــه علــى أنــه ) إذا كان أحــد يقتــل شــخصاً أو يتســبب فــي قتلــه 
بغيــر قصــد منــه وإنمــا كان ذلــك ناشــئاً عــن غشــومة الفاعــل أو مــن قلــة احتياطــه أو مــن 

عــدم دقتــه ورعايتــه للقوانيــن فإنــه يحكــم عليــه بإعطــاء الديـّـة (2 .
 الديّة في قانون الجزاء الهمايوني : 

 فــي 5 جمــادى األولــى عــام 1271 هـــ الموافــق 21\1\1855 م أصــدر الخديوي ســعيد 
قانونــه المعــروف بقانــون الجــزاء الهمايونــي فحــل محــل قانــون المنتخبــات، خصوصــاً 
ــن األول  ــن الفصلي ــرة بي ــدم مبعث ــائل ال ــكام الخاصــة بمس ــة واألح ــائل الجنائي ــي المس ف

والخامــس مــن القانــون وهــذه نصــوص بعــض اللمــواد المتعلقــة بالديّــة : 
المــادة )1( مــن الفصــل األول : ) .... وإن حصــل اإلتــالف مــن أي مأمــور كان لشــخص 
ــد مــن إجــراء القصــاص والحكــم الشــرعي  مــا مباشــرة أو بواســطة شــخص آخــر فالب
ــل وأســقطوا حقهــم ،  ــوا عــن القات ــة أو عف ــول بأخــذ الديّ ــة المقت ــو رضــي ورث ــه ول علي
لذلــك المأمــور علــى تجاســره علــى مــادة القتــل القبيحــة حســبما تقضيــه السياســة والنظــام 
وبالجملــة فيلــزم مراعــاة المســاواة فــي حكــم القتــل مــن غيــر تفرقــة بيــن كبيــر و صغيــر( 

.
ــة  ــا بالديّ ــم فيه ــم حك ــا القصــاص لك ــل يجــب افيه ــادة القت ــت م ــادة )11( : ) إذا كان الم

1   الديّة للدكتور علي صادق أبو هيف ص 94 - 95.
2   المرجع السابق 110.

بســبب عفــو الورثــة أو المصالحــة أو كانــت تجــب فيهــا الديـّـة مــن أول األمــر فحيــث أن 
مصــر القاهــرة بعيــدة فيلــزم بعــد إجــراء مــا تقتضيــه الشــريعة فــي المادتيــن أن يُرســل 
القاتــل إلــى ليمــان اإلســكندرية أو إلــى محــل آخــر مثلــه مــدة خمــس ســنوات إلــى خمســة 
عشــرة ســنة كمــا هــو جــار فــي حــق مــن وقــع منــه القتــل بالمحــال البعيــدة المماثلــة لذلــك( 

.
المــادة )12 ( : ) ... أمــا مــن مــات قتيــالً ال عــن وارث فحيــث أن أمــره مــن خصوصيات 
الســلطنية الســنية فبعــد أن يثبــت قتلــه علــى مــا يقتضيــه رأي أولــى األمــر حيــث أن مــن 
ــه وإن  ــوا بقتل ــن شــاؤوا حكم ــم فغ ــوض له ــره مف ــن أم ــن القاتلي ــل م ــذا القبي ــن ه كان م

شــاؤوا حكمــوا بأخــذا الديّــة منــه إلــى بيــت المــال ( .
المــادة )13( : ) إذا كان القتــل خطــأ والقاتــل لــم يســبق لــه مــا يماثــل هــذا الفعــل وحســنت 
ــا  ــه بم ــي حق ــى ف ــوء فيكتف ــة للس ــه مظن ــس ل ــه لي ــن للشــرع أن ــه وتبي ــاس في ــهادة الن ش
ــي  ــي أو الوضــع ف ــة للســوءفيلزم أن يجــازى بالنف ــا إذا كان مظن ــه الشــريعة وأم تقتضي

الحديــدة ســنة واحــدة 9 
المــادة )15( : ) إذا كان القاتــل امــرأة فحيــث حكــم بالقصــاص أو الديـّـة مســتو فــي حــكل 
كل مكلــف ذكــر كان أو أنثــى كمــا هــو مقتضــى الشــرع فيحكــم عليهــا بالحكــم المنصــوص 

فــي حــق الذكــور( .
والمخــم فــي قانــون ســعيد هــو العقوبــات األخــرى التــي قررهــا بجانــب مــا تقضــي بــه 

الشــريعة 1 .
ــص  ــا يخت ــابقة فيم ــوص الس ــاً النص ــق مطلق ــم يطب ــاء ل ــر أن القض ــك فالظاه ــع ذل وم
ــن بالقضــاء بمــا  ــك الحي ــة العامــة التــي أقرتهــا، وأكتفــت مجالــس الحكــم فــي ذل بالعقوب
نصــت عليــه الشــريعة فــي صالــح المجنــي عليــه دون أن تحكــم بتعزيــر الجانــي كمــا ورد 

فــي القانــون ولــو تنــازل ذلــك عــن حقــه وعفــا كليــة عــن الجايــن .
فمــن ذلــك مــا قضــى بــه مجلــس األحــكام المصريــة فــي دعــوى قتــل عمــد، فقــد حكــم 
ــوا عــن  ــة ولكــن هــؤالء عف ــى دعــوى الورث ــاء عل ــل بالقصــاص بن ــى القات المجلــس عل
ــره دون أن يقضــي  ــو وأق ــس هــذا العف ــد صــدق المجل ــل، وق ــدون مقاب ــه ب المحكــوم علي

ــون ســعيد 2. ــادة 011( مــن قان ــك الم ــررت ذل ــا ق ــة الســجن كم ــل بعقوب ــى القات عل

1   المرجع السابق 113 - 116.
2   إعــالم شــرعي مــؤرخ 19 محــرم 1284ه. بســجل الديــوان العالــي نمــرة 12 لســنة 1280، 1284 

مــادة ص201 انظــر المرجــع الســابق 117 - 118.
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وســار القضــاء علــى نفــس المنــوال فــي مســائل القتــل العمــد الــذي ال يجــوز فيهــا  تطبيــق 
القصــاص فلــم يحكــم علــى القاتــل إال بــأداء الديـّـة ومــن ذلــك الحكمــان اآلتيــان : 

1- حكــم مجلــس الفيــوم المــؤرخ إعالمــه الشــرعي 15 ربيــع األول ســنة 1278 
020\10\1861(: وتتلخــص وقائــع الدعــوى فــي ان رجــالً قتــل زوجتــه عمــداً وورثهــا 
والدهــا وابنهــا مــن زوجهــا القاتــل، وقــد أقــام هــؤالؤ الدعــوى علــى الــزوج القاتــل طالبيــن 
الحكــم الشــرعي عليــه واعتــرف هــذا بأنــه قتــل زوجتــه عمــداً بــأن شــق بطنهــا بســكين، 
فوجــب عليــه القصــاص )أي ولــده 9 حكــم علــى الــزوج بديـّـة الزوجــة فــي مالــه خاصــة 

تدفــع فــي ثــالث ســنين للورثــة اللمذكوريــن حســب فرائضهــم الشــرعية(1.
حكــم مجلــس مديريــة الروضــة المــؤرخ فــي 12 رمضــان 1278 هـــ )13\3\1862م ( 
وموضوعــه أن شــخصاً قتــل زوج ابنتــه عمــداً بضــرب قــال طــوب علــى رأســه ، فطالبــه 
الورثــة أمــام القضــاء واعتــرف بفعلــه ولمــا كانــت بنــت القاتــل مــن ضمــن الورثــة فقــد 
حكــم عليــه بدفــع الديـّـة الشــرعية فــي مالــه فــي ثــالث ســنين ابتــداء مــن تاريــخ الحكــم(2 .

ــل أو  ــى االب القات ــم عل ــن يحك ــم يك ــداً، فل ــده عم ــل ول ــن يقت ــع م ــك م ــال كذل وكان الح
األم القاتلــة إال بــأداء الديّــة الشــرعية لورثــة الولــد القتيــل مــع حرمانــه او حرمانهــا مــن 

ــول3 . ــد المقت ــراث الول مي
وفــي القتــل شــبه العمــج لــم كــن يحكــم علــى القاتــل بغيــر الديـّـة يؤديهــا فــي مالــه خاصــة 

فــي ثــالث ســنين كمــا هــو وارد فــي الشــريعة4 .
وكان الحكــم كذلــك فــي القتــل الخطــأ مــع ذلــك الفــارق أن الديّــة فــي هــذه الحالــة كانــت 
علــى جميــع عاقلــة القاتــل وهــو منهــم وليــس فــي مالــه خاصــة كمــا فــي شــبه العمــد5، وإذا 

لــم يكــن للقاتــل عاقلــة فــكان الحكــم يلزمــه شــخصياً بالديـّـة6.

1   المرجع السابق ص118 وانظر الفتاوى المهديّة في الوقائع المصرية 120/6 - 121.
2   الديّة 118 والفتاوى المهديّة 150 - 151.

ــة ص 564 - 566  3   حكــم مجلــس اســنا فــي رجــب 1299 هـــ )1882/5 م( فــي الفتــاوى المهديّ
ــة 136 -  وحكــم مجلــس الخرطــوم فــي 28 جمــادى اآلخــرة 1278هـــ )1862/1/1 م( الفتــاوى المهديّ

ــة للدكتــور علــي صــادق أبــو هيــف 118 - 119. 138 وانظــر الديّ
ــوان  ــجل الدي ــدة 1272 )1856/7/301( س ــي 28 ذي القع ــة ف ــكام المصري ــس األح ــم مجل 4   حك
فــي 9 ربيــع اآلخــر 1278  العالــي نمــره 10 لســنة 1271 - 1274 مــادة 33 ص 41 وأيضــاً 
)1860/10/4( ســجل الديــوان العالــي نمــره 11 لســنة 1274 - 12280 مــادة 297 ص 531، وحكــم 
مجلــس المنصــورة فــي 5 جمــادى اآلخــرة 1295 )1878/6/6( فــي الفتــاوى المهديـّـة ص 490 - 493.

ــم  ــة ص 94 - 95 وحك ــاوى المهديّ ــر 1278 )1861/9/2( الت ــي 26 صف ــا ف ــس قن ــم مجل 5   حك
مجلــس التــاكا فــي 15 ربيــع األول 1277 )1860/10/1( الفتــاوى المهديّــة 45 - 46.

ــة ص 111  ــاوى المهديّ ــع اآلخــر 1278 )1862/10/27( الفت ــا فــي 22 ربي 6   حكــم مجلــس المني
.112 -

وكذلك لو حكم بناء على اعترافه تلزمه الديّة شخصياً 1.
إال ان تصدق العاقلة على ذلك االعتراف فذلك يلزمها الديّة2 .

وفــي أحــوال القتــل التــي لــم يمكــن التوصــل فيهــا إلــى معرفــة القاتــل كان يحكــم بالديّــة 
علــى اهــل المــكان الــذي وجــد فيــه القتيــل بعــد أن يحلــف خمســون منهــم أنهــم لــم يقتلــوه 
ــا  ــم القضــاء المصــري فيه ــي حك ــة لبعــض الدعــاوى الت ــذه أمثل ــه وه ــوا قاتل ــم يعرف ول

بذلــك :
1- شــخص قتــل بطلــق نــاري قــرب قريــة ديبــي بمديريــة البحيــرة فاتهــم الورثــة بعضــا 
ــوا  ــم طلب ــن منه ــى معي ــل عل ــات القت ــتطيعوا إثب ــم يس ــم له ــة، ولكونه ــي الجه ــن أهال م

ــك. ــة أيمــان القســامة فحكــم لهــم بذل تحليــف خمســين رجــالً مــن أهــل الناحي
وبعــد ان حلــف الخمســون أنهــم لــم يقتلــوا القتيــل ولــم يعلمــوا قاتلــه قضــي للورثــة بالديـّـة 
علــى اهــل الناحيــة المذكــورة مقســطة عليهــم فــي ثــالث ســنين مــا عــدا النســاء والصبيــان 

والعبيــد والمجانيــن( 3 .
2- طفــل قُتــل فــي فــرح بطلــق نــاري خــرج عــن غيــر قصــد مــن بندقيــة أحــد الموجوديــن 
أدعــى والــد القتيــل علــى حامــل البندقيــة بالقتــل الخطــأ، فاعتــرف المدعــى عيلــه بخــروج 
الطلــق حقــا مــن بندقيتــه وبإصابتــه للولــد وقتلــه إيــاه وبأنــه كان حامــالً للبندقيــة المذكــورة 
وقتــذاك ولكنــه قــرر أنــه لــم يكــن هــو الــذي رفــع الزنــاد وإنمــا شــخص آخــر كان يحــاول 
ــر  ــك لشــخص وذك ــن ذل ــد عي ــه، وق ــدون إرادت ــا ب ــق منه ــة فخــرج الطل إصــالح البندقي
اســمه . وإزاء إنــكار المدعــى عليــه األخيــر كلــف المجلــس الورثــة إثبــات أن المتهــم هــو 
الــذي أطلــق العيــار . ولمــا لــم يكــن لــدى هــؤالء بينــة علــى ذلــك طلــب منهــم المجلــس 
ــد أحضــر  ــة، وق ــازل الناحي ــالً بجــوار من ــد وجــد قتي ــى ان طفلهــم ق إحضــار شــهود عل
الورثــة شــهوداً قــرروا ذلــك فقضــي لهــم بيميــن القســامة علــى أهــل المــكان ، واختــاروا 
خمســين منهــم حلفــوا اليميــن أنهــم لــم يقتلــوا الولــد وال علمــوا قاتلهــن فبعــد ذلــك حكــم لهــم 

بالديّــة علــى اهــل الناحيــة طبقــاً للشــريعة( 4 .

ــا  ــة ص 78 وم ــاوى المهديّ ــي 7 شــعبان 1275هـــ )1859/3/12(، الفت ــزة ف ــس الجي ــم مجل 1   حك
بعدهــا.

2   حكــم مجلــس الفيــوم فــي 10 رمضــان 1278 )1862/3/11( الفتــاوى المهديـّـة ص 141 - 143 
وفــي هــذه الدعــوى صدقــت العاقلــة فــي اعتــراف القاتــل فحكــم عليهــا بالديـّـة. الديـّـة ألبوهيــف 121-120.

ــة 76 - 78،  3   حكــم مجلــس دمنهــور فــي 29 ربيــع األول 237 )1860/10/15( الفتــاوى المهديّ
أبوهيــف 122.

4   حكــم مجلــس الفيــوم فــي 18 ربيــع األول ســنة 1279 )1862/8/10( الفتــاوى المهديّــة ص 98 
- 100 الديّــة ألبــو هيــف 122 - 123.
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وغــذا مــا ُوجــد القتيــل فــي مــكان غيــر مملــوك وال مســكون، ولــم يُعرفــر القاتــل، فــال 
فســامة علــى أحــد، ولكــن دم القتيــل لــم يكــن مــع ذلــك ليهــدر بــل كانــت تــؤدى الديـّـة مــن 

بيــت المــال، إذا كان المــكان الــذي وجــدت بــه الجثــة تحــت يــد الدولــة( 1 .
أما مقدار الديّة 

ــة 1275 )2\1\1858(  ــة فــي 25 ربيــع أول ين فقــد اصــدر مجلــس األحــكام المصري
الئحــة ، بنــاء علــى قــرارات العلمــاء والمفتيــن حددتــه علــى أســاس التقديــر الــوارد فــي 

الشــريعة، وهــو ألــف دينــار ذهــب أو عشــرة آالف درهــم فضــة.
وقــررت أن الديـّـة مــن الفضــة عشــرة آالف درهــم فتبلــغ 15ز93 قرشــاً صاغــاً وثالثيــن 
فضــة ، وإن كانــت مــن الذهــب فالــف دينــار يقابلهــا 10762 قرشــاً وعشــرون فضــة، 
وأن الخيــار للدافــع غــن شــاء دفــع باعتبــار الذهــب أو باعتبــار الفضــة علــى تقديــر ذلــك(2 

.
وكانــت أغلــب مجالــس الحكــم تذهــب إلــى القضــاء مباشــرة باعتبــار القيمــة األقــل فكانــت 
ــة ) أو علــى عاقلتــه( ..  ــه الديّ ــا المدعــى عليــه حيــث .. قــد وجبــت علي تقــو : ) وعرفت
وقدرهــا : عشــرة آالف درهــم مــن الفضــة ) أو خمســة آالف درهــم إذا كان المقتــول أنثى( 
يقابلهــا خمســة عشــر الــف قــرش وثالثــة وتســعون قرشــاً وثالثــون فضــة عملــة صاغــاً، 
)أو ســبعة آالف قــرش وخمســمائة قــرش وســنة وأربعــون قرشــاً وخمســة وثالثــون 

ونصــف عملــة صاغــاً إذا كان القتيــل أنثــى ( وقــد حكمنــا عليــه بالديّــة المذكــورة(3.
ــع األول  ــي 28 ربي ــادر ف ــه الص ــي حم ــة ف ــس األكام المصري ــرر مجل ــك ق ــى ذل وعل
1270 هـــ )2\12\1853ك( نصــف ديـّـة البنــت القتيلــة بميلــغ الفيــن وخمســمائة درهــم 

ــم(4 . ــة الرئيســي بعشــرة آالف دره ــغ الديّ ــر الشــريعة لمبل ــاراً بتقدي شــرعي اعتب
الديّة في عصر القوانين الحديثة :

 فــي 11\6\1883 أنشــأت المحاكــم األهليــة بدكريتــو خديــوي صــدرت بــه الئحــة 

1   حكــم مجلــس المنصــورة فــي 21 ربيــع اآلخــر 1277هـــ )1861/10/26(، الفتــاوى المهديـّـة ص 
53 - 56، الديـّـة لعلــي صــادق أبوهيــف ص: 123 - 124.

2   الفتاوى المهديّة ص 49، 141، والديّة ألبوهيف 124.
ــة 50 -  ــاوى المهديّ ــى 1276 )1859/12/11( الفت ــادى األول ــي 16 جم ــة ف ــس دنقل ــم مجل 3   حك
ــي 1/ ــة 93 - 94، وف ــاوى المهديّ ــر 1278 )1861/8/8( الفت ــي 1 صف ــا ف ــس جرج ــم مجل 52، حك

رمضــان1278 )1862/3/2( الفتــاوى المهديـّـة 150، حكــم مجلــس الفيــوم فــي 15 ربيــع اآلخــر 1278 
)1861/10/2( الفتــاوى المهديـّـة ص 120 - 121 وفــي 10 رمضــان 1278 )1862/3/11( الفتــاوى 

ــة ص 111 - 113. المهديّ
4   انظــر الديّــة للدكتــور علــي صــادق أبوهيــف ص 107 ونــص هــذا الحكــم كامــالً فــي الملحــق.)2( 

مــن الكتــاب ص 192 - 194.

ــس  ــة ومجال ــكام المصري ــس األح ــة  )مجل ــس القديم ــكان المجال ــت م ــد حل ــان وق ترتيبه
األقاليــم( وأصبحــت بذلــك المحاكــم العامــة للبــالد يرجــع إليهــا فــي جميــع األمــور إال مــا 
خــرج عــن اختصاصهــا بنــص صريــح، ولــم تقــم المحاكــم األهليــة بجميــع أنحــاء القطــر 
إال عــام 1889 إذ أن المجالــس القديمــة ظلــت باقيــة فــي الوجــه القبلــي حتــى تلــك الســنة .
والمهــم فــي هــذه الالئحــة هــو مــا أجــري علــى قانــون اللبــاد نفســه مــن تعديــل جوهــري 
فمنــذ ذلــك الحيــن لــم يعــد القضــاة أحــرارا فــي تطبيــق أحــكام الشــريعة الغســالمية كمــا 
ــدوا بنصــوص القوانيــن التــي تُصدرهــا  ــك مــن قلــب، بــل أصبــح عليهــم أن يتقي كان ذل
ــة  ــى ان 0 كاف ــورة عل ــم المذك ــة المحاك ــن الئح ــادة )22( م ــت الم ــد نص ــة فق الحكوم
األحــكام تصــدر بمقتضــى نــص مــن االقنــون وبالتطبيــق عليــه، وعلــى المحاكــم أن تتبــع 

ــة التــي ستنشــر (1 . ــن المصري القواني
وفــي 13\11\1883 نشــرت الحكومــة القانونيــن الواجــب اتبعاهمــا فــي المســائل النائيــة 

وهمــا قانــون العقوبــات وقانــون تحيقيالجنايــات األهليــان .
وقــد نقــل هــذان القانونــان فــي أغلــب نصوصهمــا عــن التشــريع الفرنســي ومــع ذلــك فــإن 
واضعهمــا لــم يكــن ليســتطيع الغــض عــن قانــون البــالد األصلــي الــذي ظــل ســائداً منــذ 
مئــات مــن الســنين فأدخــل فــي التشــريع الجديــد بعضــاً مــن أحــكام الشــريعة الغســالمية 
فنجــد المــادة )230( عقوبــات والمــادة )47( تحقيــق جنايــات تقــرران حكــم الديّــة ( 2 .

وختــم البــاب بمــادة عامــة تقــول : ) فــي جميــع األحــوال المبينــة فــي هــذا البــاب التــي 
ــا شــرعاً لألشــخاص  ــم به ــر تقديرهــا والحك ــة يصي ــا الشــريعة الغــراء بالديّ تقضــي فيه
الســارية عليهــم أحــكام تلــك الشــريعة وهــذا بــدون إخــالل بالعقوبــات المدونــة فــي هــذا 

ــون( 3. القان
وفــي عــام 1904 تــم تعديــل قانــون العقوبــات وصــارت المــادة )230( المقــررة للديّــة 

المــادة )216( مــن قانــون للديّــة المــادة )56( بعــد التعديــل .
وفكــر المشــرع الوضعــي بعــد ذلــك فــي القضــاء علــى البقيــة الباقيــة مــن آثــار الشــريعة 
ــزع نــص  ــي ســنة 1917 ن ــات ف ــون العقوب ــي مشــروع لقان ــون فف ــي القان اإلســالمية ف

ــة .4  المــادة )216( الخــاص بالديّ
وكان للديـّـة نــص فــي قانــون العقوبــات المختلــط الصــادر فــي ســنة 1876 حيــث نصــت 

1   المرجع السابق ص 127 - 128.
2   المرجع السابق 128 - 129.

3   نفس المرجع 132 - 133.
4   نفس المرجع 135.
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المــادة )216( منــه علــى انــه ) فــي جميــع األحــوال المبينــة فــي هــذا البــاب تقــدر الديّــة 
ــك الشــريعة ( ومــن  بحســب الشــريعة اإلســالمية لألشــخاص الســارية عليهــم أحــكام تل
ــا  ــم المختلطــة بينم ــاء المحاك ــع إلغ ــادة جــاء متأخــراً م ــذه الم ــص ه ــف أن إلغاءن الطري
القانــون االصلــي الخــاص بالمصرييــن وهــم فــي غالبيتهــم العظمــى مســلمون ألغيــت فيــه 

الديّــة مبكــرا1ً .
ونخلــص مــن ذلــك إلــى أن قانــون العقوبــات المصــري فــي الوقــت الحاضــر ال يؤمــن 
بتشــريع الديّــة ، إال أن هنــاك مــن يزعــم أن جميــع القوانيــن المصريــة موافقــة للشــريعة 

الغســالمية ألن للمجنــى عليــه أو المتضــرر مــن جريمــة طلــب التعويــض .
ويجدر بي أن أثبت هنا أن هناك فروقاً أساسية بين الديّة والتعويض المالي .

ــره  ــذي أق ــة كمــا أقرتهــا الشــريعة والتعويــض المــادي ال ــن الديّ الفــروق األساســية بي
ــون . القان

1- مقــدار الديـّـة ثابــت يتســاوى فيــه الجميــع لكــن مقــدار التعويــض يختلــف لمركزالمجنــي 
عليــه وحالته الشــخصية.

ــب  ــت الطال ــه إال إذا أثب ــم ب ــال يحك ــض ف ــا التعوي ــة نفســها، أم ــة تجــب بالجريم 2- الديّ
ــة ســواء وقــع ضــرر  حصــول ضــرر لــه مــن جرائهــا ، فلورثــة القتيــل الحــق فــي الديّ
عليهــم أم ال وال يحكــم لهــم بالتعويــض إال إذا أثبتــوا الضــرر المــادي الــذي لحقهــم بســبب 

قتــل مورثهــم .
ــض  ــا التعوي ــاً، أم ــي غالب ــة الجان ــا عاقل ــراف تدفعه ــد واالعت ــر العم ــي غي ــة ف 3- الديّ

ــده. ــو وح ــه ه فيتحمل
4- لدائنــي القتيــل الحــق فــي أن بســتوفوا ديونهــم مــن مبلــغ الديـّـة بعــج الحكــم بــه للورثــة 
ــه  ــه هــؤالء ألن ــذي ينال ــض ال ــك بالنســبة للتعوي ــم ذل ــس له ــم ولي ــة لمورث ــاره ترك باعتب

محكــوم لهــم بــه شــخصيا2ً .
ــذه  ــي وه ــون الوضع ــي القان ــة ف ــة الجنائي ــة بعــض عناصــر العقوب ــي الديّ 5- يالحــظ ف

ــي : 3 ــض المدن ــي التعوي ــر ف العناصــر ال تتوف
أ- أنها مقدرة من الشارع سلفاً قبل وقوع الضرر .

ب- تحــل محــل القصــاص فــي حالــة ســقوط أو االمتنــاع عــن تطبيقــه  وتكــون بــدالً مــن 
1   انظر الديّة للدكتور علي صادق أبو هيف ص 136.

2   نفس المرجع 144 - 145.
ــا  ــا باإلمــارات فــي القضيــة رقــم 10 لســنة 12 قضائيــة علي ــة العلي 3   انظــر حكــم المحكمــة االتحاديّ

نقــض جزائــي جلســة 7 شــوال 1410هـــ الموافــق 1990/5/2.

القصــاص وتجــب فــي القتــل الخطــأ كعقوبــة أصليــة .
جـ - ال يتغير مقدارها من شخص آلخر .

جاء في حكم لمحكمة النقض المصرية:
) مــا دامــت المحكمــة قــد أدانــت المتهــم فــي أنــه تســبب فــي قتــل المجنــي عليــه فذلــك 
ــه،  ــض عن ــة بالتعوي ــي المطالب ــة ف ــه صف ــن ل ــكل م ــه حصــول الضــرر ل ــن بذات يتضم
وتقديــر التعويــض مــن ســلطة محكمــة الموضــوع، إذا كان الضــرر بطبيعتــه غيــر قابــل 
ألن يقــدر لــه قيمــة ماليــة فــإن المحكمــة تقضــي بمــا تــراه مناســباً وفقــاً لمــا تتتبينــه مــن 
مختلــف عناصــر الدعــوى، ومتــى اســتقرت علــى مبلــغ معيــن فــال تقبــل مناقشــتها فيــه 

أمــام محكمــة النقــض(1 .
ــإن  ــي ف ــة وبالتال ــي عــن الضــرر عــن الديّ ــض المال ــرة التعوي ــدم مغاي ــا تق ــا م ــن لن يتبي
وجــود التعويــض فــي القانــون المدنــي المصــري ال يغنــي شــيئاً عــن وجــوب أخــذ قانــون 

ــة . العقوبــات فيــه بتشــريع الديّ
الديّة في قانون العقوبات اإلماراتي

فــي 17 ربيــع اآلخــر 1408 هـــ الموافــق 8\12\1987 صــدر قانــون العقوبــات لدولــة 
ــة  ــد ثالث ــه بع ــل ب ــرى العم ــنة 1987 وس ــم )3( لس ــادي رق ــون االتح ــارات بالقان اإلم
أشــهر مــن صــدوره أي منــذ 8\3\1988 وهــذا القانــون هــو المعمــول بــه فــي اإلمــارات 

فــي الوقــت الحاضــر .
وقــد نصــت المــادة )1( مــن هــذا القانــون علــى أنــه ) تســري فــي شــأن جرائــم الحــدود 

ــة أحــكام الشــريعة اإلســالمية( . والقصــاص والديّ
ــه : ) تنقســم  ــى أن ــه عل ــادة )26( من ــة فنصــت الم ــة أصلي ــة عقوب ــون الديّ ــر القان واعتب
الجرائــم إلــى : 1- جرائــم حــدود . 2- جرائــم قصــاص وديـّـة 3- جرائــم تعزيريــة، وجــاء 
فــي المــادة )66( : العقوبــات األصليــة هــي : 1- عقوبــات الحــدود والقصــاص والديـّـة .

وقــد أنهــى القانــون بذلــك الجــدل حــول تكييــف » الديـّـة ط  هــل هــي عقوبــة أم تعويــض 
جــاء فــي حكــم الدائــرة الجزائيــة بالمحكمــة االتحاديـّـة العليــاز

ــن  ــة ع ــز الديّ ــة تمي ــروق جوهري ــة ف ــة أن ثم ــذه المحكم ــاء ه ــي قض ــرر ف ــن المق ) م
ــي  ــتوي ف ــه يس ــه أو ورثت ــي علي ــة المجن ــي ترضي ــة ه ــي الديّ ــة ف ــض، إذ الغالي التعوي

ــذ إنشــائها عــام  ــة التــي قررتهــا محكمــة النقــض المصريــة من ــة للقواعــد القانوني 1   الموســوعة الذهبي
1931 اإلصــدار الجنائــي ج/5 ص 366 فقــرة 783، طعــن رقــم 649 لســنة 13 جلســة 1943/3/1 

القاهــرة.
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ذلــك توافــر أركان المســؤولية مــن خطــأ وضــرر وعالقــة ســببية كمــا هــي معرفــة فــي  
القانــون أو عــد توافرهــا ومقدارهــا محــدد ال يخضــع لتقديــر القاضــي وتســتوفي مــن مــال 

ــر متعمــدة . ــم الغي ــه فــي الجرائ ــم المتعمــدة ومــن مــال عاقلت ــي فــي الجرائ الجان
ــاً كان أو  ــدوث الضــرر مادي ــات ح ــب إثب ــر الضــرر، وذال يج ــو جب ــض فه ــا التعوي أم
معنويــاً ويخضــع لتقديــر القاضــي، ومــن ثــم فــإن مــن قضــي لــه بالديـّـة فــإن ذلــك ال يمنعــه 

مــن طلــب التعويــض عــن األضــرار األخــرى1 ( .
وجاء في حكم آخر : 

)يالحــظ فــي الديّــة بعــض عناصــر العقوبــة الجنائيــة فــي القانــون الوضعــي وهــذه 
العناصــر ال تتوفــر فــي التعويــض المدنــي وأهــم هــذه العناصــر كاآلتــي : 

1- أنهــا مقــدرة مــن الشــارع مقدمــاً قبــل وقــوع الضــرر وبذلــك فقــد شــاركت  العقوبــة 
الجنائيــة.

2- أن الديّــة تحــل محــل القصــاص فــي حالــة الســقوط أو االمتنــاع مــن تطبيقــه وتكــون 
بــدالً مــن القصــاص ولكنهــا تجــب فــي القتــل الخطــأ كعقوبــة أصليــة ألنهــا ليســت بــدالً 
ــل  ــاً إال خطــأ، ومــن قت ــل مؤمن ــى: ] ومــا كان لمؤمــن أن يقت ــه تعال ــة أخــرى لقول لعقوب

ــة مســلّمة إلــى أهلــه إال أن يصدقــوا[. مؤمنــاً خطــأ فتحريــر رقبــة وديّ
3- عــدم تغييــر مقــدار الديـّـة مــن شــخص آلخــر بمــا يجعلهــا تتحــدد مــع عناصــر العقوبــة 

الجنائيــة القائلــة بالمســاواة بيــن جميــع النــاس أمــام القانــون تحقيقــاً للعدالــة والمســاواة.
وعقبت المحكمة بعد ذلك قائلة : 

) وحيــث إذا كان األمــر كذلــك وكانــت النتيجــة التــي انتهــت إليهــا محكمــة االســتئناف فــي 
تكييــف معنــى الديـّـة هــو األخــذ بالــرأي القائــل: بــأن الديـّـة هــي تعويــض مــدن فقــط تكــون 
بذلــك قــد خالفــت نــص القانــون زيــادة عــن مخالفتهــا ألكثريــة مــن الباحثيــن القائليــن بأنهــا 

عقوبــة .. ممــا يتعيــن معــه تصحيــح الحكــم المطعــون فيــه (2.
واعتبــر القانــون الديـّـة عقوبــة الجنحــةن جــاء فــي المــادة 0269 مــن قانــون العقوبــات ، 

والجرائــم ثالثــة أنــواع : جنايــات وجنــح ومخالفــات .
ــة  ــت الجريم ــون، وإذا كان ــي القان ــا ف ــررة له ــة المق ــوع العقوب ــة بن ــوع الجريم ويحــدد ن
ــة  ــب العقوب ــا بحس ــدد نوعه ــرى يتح ــة أخ ــع عقوب ــة م ــة أو الديّ ــا بالغرام ــاً عليه معاقب
1   الطعــن 160 لســنة 11 القضائيــة جلســة 1993/3/17 منشــور بمجلــة العدالــة العــدد 77 رجــب 

1464 ، 1994/1م.
ــي  ــا نقــض جزائ ــة علي ــم )10( لســنة 12 قضائي ــة رق ــي القضي ــا ف ــة العلي 2   حكــم المحكمــة االتحاديّ

جلســة 7 شــوال 1410 هـــ الموافــق 1990/5/2.

األخــرى، وقالــت المــادة )29( : الجنحــة هــي الجريمــة المعاقــب عليهــا بعقوبــة أو أكثــر 
ــة :  ــات اآلتي مــن العقوب

3- الديّة .
وقــرر القانــون أن الحــق فــي الديـّـة ثابــت متــى امتنــع القصــاص وأن العقوبــات التعزيزيــة 
يجــب أال تخــل بالحــق فــي الديـّـة، نصــت المــادة 0331( علــى انــه ) مــع عــدم اإلخــالل 
بالحــق فــي الديـّـة المســتحقة شــرعاً، يعاقــب مــن ارتكــب جريمــة مــن الجرائــم المنصوص 
عليهــا فــي هــذا الفصــل، وذلــك فــي الحــاالت التــي يمتنــع فيهــا توقيــع عقوبــة القصــاص( .
وتحدثــت المــواد ) 332، 334 ، 335 ، 336 ، 342( عــن عقوبــات اإلعــدام والســجن 

والحبــس تعزيــزأً لجرائــم االعتــداء علــى النفــس فــي حالــة امتنــاع القصــاص .
وكانــت المحكمــة االتحاديـّـة العليــا تقيــد تطبيــق هــذه المــواد بعــدم امكانيــة تطبيــق أحــكام 
الديـّـة أيضــاً، جــاء ف يحكــم لهــاك ) ال وجــه لتطبيــق أحــكام المادتيــن 341 ، 342 مــن 
قانــون العقوبــات ألن تطبيقهمــا منــوط بعــدم إمكانيــة تطبيــق أحــكام الرشــيعة اإلســالمية 
ــا عنهــا مســتحقوها  ــو عف ــا ل ــة الشــرعية كم ــق أحــكام الديّ ــة تطبي ــي عــدم إماكاني وبالتال
الشــرعيون ففــي هــذه الحالــة مثــالً يجــوز للمحكمــة تعزيــر الجانــي وتطبيــق المــادة 342 

عقوبــات عليــه ( .
وجاء في حكم آخر : 

) وحيــث لمــا كان األمــر كذلــك وكانــت النتيجــة التــي انتهــى إليهــا الحكــم المطعــون فيــه 
ــة معــا مــن أجــل الجريمــة الواحــدة  ــة المطعــون ضــده بالحبــس والديّ أنــه قضــى بمعاقب
وهــي القتــل الخطــا فإنــه يكــون وقــع فــي خطــأ قانونــي بمــا يتعيــن معــه تصحيــح هــذا 
ــم  ــي يتحت ــرعيةة الت ــة الش ــا العقوب ــا باعتباره ــة وحده ــة الديّ ــاء بعقوب ــأ . واالكتف الخط
الحكــم بهــا بنــاء  علــى مــا اقتضتــه الفقــرة االولــى مــن المــادة االولــى لقانــون العقوبــات 
ــة  ــدود والقصــاص والديّ ــم الح ــان جرائ ــي ش ــري ف ــوب أن تس ــى وج ــص عل ــي تن والت

احــكام الشــريعة اإلســالمية ( 1 .
ــت  ــاد فقال ــذا االجته ــت عــن ه ــا عدل ــة العلي ــة االتحاديّ ــرة الشــرعية بالمحكم إال أن الدائ
ــوز  ــة 3\10\1992 ) يج ــرعي جلس ــي ش ــنة )14( قضائ ــم )49( لس ــا رق ــي حكمه ف
الجمــع بيــن الديّــة والتعزيــر عــن الفعــل الواحــد حتــى وإن لــم تتعــد نتائجــه أو أوصافــه 

ــرعية( . الش
وعللــت ذلــك بــأن ) الديـّـة ليســت عقوبــة خالصــة وإنمــا هــي عقوبــة فيهــا معنــى الضمــان 

1   الطعن الجزائي رقم )28( لسنة )12( ق. ع. بجلسة 13 13 ذي القعدة 1410 - 1990/6/6.
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وانهــا عقوبــة وتعويــض فــي آن واحــد (1 .
أمــا مقــدار الديّــة فقــد صــدر بــه قانــون خــاص هــو القانــون االتحــادي رقــم )17( لســنة 
ــة وخمســين ألــف درهــم ، وقــد ســبق  ــغ مئ ــة المتوفــى خطــأ بمبل ــذي حــدد ديّ 1991 ال
ــم  ــه ل ــون أن ــة، وواضــح مــن هــذا القان ــدار الديّ ــكالم عــن مق ــد ال ــك عن الحديــث عــن ذل
يفصــل فــي مقــدار الديـّـة إن كانــت مغلظــة أو إذا كان المتوفــى غيــر مســلم أو أنثــى وتــرك 

ذلــك لالجتهــاد القضائــي .
ــى  ــرأة عل ــة الم ــدا أن ديّ ــا مب ــة العلي ــة االتحاديّ ــرعية بالمحكم ــرة الش ــت الدائ ــد أرس وق

ــت :  ــث قال ــة الرجــل حي ــن ديّ النصــف م
ــة  ــى ان ديّ ــوا عل ــم أجمع ــل العل ــن أن أه ــراء يتبي ــكام الشــريعة الغ ــى أح ) بالرجــوع إل
ــة الرجــل وإجماعهــم هــذا ســنده أحاديــث الرســول – صلــى هللا عليــه  المــرأة نصــف ديّ
وســلَّم – ورأي صحابتــه والتابعيــن وجريــان عملهــم فيــه وعلــى ذلــك ســار علمــاء الســنة 
جميعهــم فمــن األحاديــث مــا رواه معــاذ بــن جبــل  عــن النبــي – صلــى هللا عليــه وســلَّم 

ــة الرجــل ( . ــة المــرأة نصــف ديّ – أنــه قــال : ) ديّ
ــي شــرح  ــاء ف ــك، ج ــى ذل ــاع عل ــد اإلجم ــم بتأكي ــت كتبه ــد حفل ــة فق ــة األربع ــا األئم أم
ــن  ــف م ــى النص ــرأة عل ــة الم ــل ) ج 8 ص : 30 (  )) وديّ ــن خلي ــى مت ــي عل الخرش
الذكــر(( وجــاء فــي تحفــة األحــكام البــن عاصــم شــرح التــاودي بــن ســودة 0 ج 2 ص 
375 ( ) وفــي النســاء ممــن ذكــرن مســلمات أو كتابيــات أو مجوســيات الحكــم بتنصيــف 
الديـّـة الواجبــة فــي ذكورهــن ألن هللا تبــارك وتعلــى جعــل اثنتيــن منهــن فــي واحــد، فقــال 
تعالــى : ] إن لــم يكونــا رجليــن فرجــل وامرأتــان [ وأعطاهمــا مــا للواحــد فقــال عــز مــن 
قائــل : ] للذكــر مثــل حــظ االنثييــن[ ، وذكــر أئمــة الشــافعية اإلجمــاع علــى ذلــك، كمــا 
جــاء فــي كتــاب » األم ط للشــافعي حيــث قــال : ) لــم نعلــم مخالفــاً مــن أهــل العلــم قديمــاً 

ــة الرجــل ( . ــة المــرأة نصــف ديّ وال حديثــاً فــي ان ديّ
ــع  ــي بدائ ــاني: ف ــال الكاس ــاف ، ق ــب األحن ــي كت ــاً ف ــك أيض ــى ذل ــاع عل ــاء اإلجم وج
الصنائــع) ج 6 ص : 466 ( وإن كان القتيــل أنثــى فديـّـة المــرأة علــى النصــف مــن ديـّـة 
الرجــل بإجمــاع الصحابــة رضــوان هللا عليهــم علــى ذلــك. ومثــل ذلــك جــاء فــي كتــب 
الحنابلــة، ففــي المغنــي البــن قدامــة الحنبلــي ) ج 9 ص 531 ( )) وديـّـة الحــرة المســلمة 
نصــف ديـّـة الحــر المســلم(( إلــى أن قــال : أجمــع أهــل العلــم علــى أن ديـّـة المــرأة نصــف 
ديـّـة الرجــل ، وابــن القيــم ســار علــى هــذا المنــول مســتدالً بقولــه تعالــى: ] وليــس الذكــر 

1   نشر بمجلة العدالة العدد 75 محرم 1414 هـ 1993/7.

كاالنثــى [ .
وممــا تقــدم يتبيــن أن األئمــة االربعــة وكل مــن يعتــد بــه مــن علمــاء أهــل الســنة أقــروا 
ــن  ــوه م ــا فهم ــث وم ــن األحادي ــم م ــت لديه ــا ثب ــى م ــاداً عل ــراة اعتم ــة للم بنصــف الديّ

ــم(1 . ــة وعمله ــاع الصحاب ــتقر إجم ــآن واس الرق

1   الحكــم الصــادر فــي الطعــن رقــم )2( لســنة )14( قضائية عليا جزائي شــرعي جلســة 1992/5/23 
منشــور فــي مجلــة العدالــة العــدد )73( لســنة )20( ينايــر 1993 )انظر ملحــق البحث(.
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 ملحق البحث 
دولة اإلمارات العربية المتحدة 

المحكمة االتحاديّة العليا 
الدائرة الشريعة 

إن دائرة النقض الشرعي المؤلفة : 
برئاسة القاضي السيد / محمد محمود الباجوري رئيس المحكمة .

وعضوية القاضيين السيد / البكري البيلي . والسيد / محمد الرطل البناني.
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المحكمــة بمدينــة أبــو ظبــي .
أصدر الحكم اآلتي : 

في الطعن رقم 2 لسنة 14 لسنة ق، ع ، ج ، شرعي .
الطاعن : النيابة العامة .

المطعون ضده : م.م.م.ن .
الحكــم المطعــون فيــه: صــادر عــن محكمــة اســتئناف أبــو ظبــي الشــرعية بتاريــخ 
21\12\1991 م فــي القضيــة رقــم 249\91 والقاضــي قبــول االســتئناف شــكالً 
ويرفضــه موضوعــاً وتأييــد الحكــم المســتأنف الصــادر مــن محكمــة أبــو ظبــي الشــرعية 
ــة موضــوع االســتئناف . بتايــرخ 19\11\1991 برقــم 411\1991 فيمــا يخــص الديّ

تاريخ رفع الطعن : 13\1\1992 م .
 المحكمة 

ــيخ  ــرر الش ــي المق ــرف القاض ــن ط ــص م ــالوة التلخي ــى االوراق وت ــالع عل ــد االط بع
ــة . ــد المداول ــب وبع ــل البنان ــد الرط محم

وحيث أن الطعن استوفى شروطه الشكلية .
وحيــث أن الوقائــع تتلخــص فــي أن النيابــة العامــة تابعــت المتهــم المطعــون ضــده م.م.م.ن 
بتســببه خطــأ فــي وفــاة المجنــي عليهــا أ.ر وبقيــادة الســايرة الموصوفــة بــاألوراق علــى 
ــاوز الســرعة  ــيارة بســرعة تتج ــادة الس ــن وبقي ــار لســالمة اآلخري ــه اعتب ــس في ــو لي نح
ــخ  ــر مخطــط الحــادث وبتاري ــن بتقري ــي حســبما هــو مبي ــو ظب ــرة أب ــك بدائ ــرر وذل المق

11\11\1991 م .
وطلبــت النيابــة العامــة معاقبــة المتهــم علــى الجرائــم المذكــورة طبقــاً ألحــكام الشــريعة 

االســالمية، والمــواد 5، 35 ،28\1 مــن قانــون الســير والمــرور لســنة 1968 والبنديــن 
1، 2 مــن الجــدول األول مــن القانــون ســالف الذكــر .

وفتــح للقضيــة أمــام قاضــي البدايــة بالمحكمة الشــرعية الملــف الجنائي رقــم 411\1991 
وبعــد التحقيــق مــع المتهــم لــم ينكــر صدمــه للمجنــي عليهــا بســيارتهن كمــا أنكــر قيادتــه 

للســيارة بســرعة زائــدة وعلــى نحــو ليــس فيــه اعتبــار لســالمة اآلخريــن.
وبعــد دراســة المحكمــة ألوراق الملــف بمــا فــي ذلــك يوميــة التحــري ومحضــر معاينــة 
الحــادث واقــوال المتهــم امامهــا اصــدرت حكمهــا بإدانــة المتهــم المطعــون ضــده م.م.م.ن 
بالتســبب خطــأ فــي وفــاة المجنــي عليهــا وتحميلــه الديّــة المقــررة شــرعاً بالنســبة للمــرأة 
ــن،  ــن المروريتي ــه بالتهمتي ــا أدانت ــل كم ــة الرج ــف ديّ ــم نص ــا 75،000 دره ومقداره
ــرعية  ــة الش ــليم الديّ ــه وبتس ــخ توقيف ــن تاري ــبوعين م ــدة أس ــس لم ــا بالحب ــه عنه وعاقبت
ــة  ــودع بخزين ــغ الم ــي المبل ــادة باق ــول وبغع ــب األص ــرعيين حس ــاة الش ــة المتواف لورث

المحكمــة للمتهــم .
وطعنــت النيابــة العامــة وحدهــا فــي الحكــم بخصــوص تحديــد نســبة ديّــة المــرأة بنصــف 
ــايرة  ــول بسمس ــى الق ــادر إل ــا تب ــتئناف بأنه ــة االس ــي عريض ــة ف ــل مصرح ــة الرج ديّ
الحكــم المســتانف فيمــا قضــى بــه مــن إدانــة المطعــون ضــده بالقتــل الخطــأ والجريمتيــن 
المروريتيــن وأن اســتئنافها ينصــب فقــط علــى تحدبــد ديـّـة المــرأة بخمســة وســبعين ألــف 
ــة كاملــة  ــة القتــل الخطــأ تســتوجب الحكــم بديّ ــة الرجــل، معتبــرة ان ديّ درهــم نصــف ديّ

موحــدة بيــن الذكــر واألنثــى 15،000 و150 درهــم .
وفتــح لالســتئناف ملــف برقــم 294\1991، فأصــدرت محكمــة االســتئناف حكمهــا فيــه 
بتاريــخ 21\12\1991 برفــض اســتئناف النيابــة وتاييــد الحكــم المســتأنف فيمــا يخــص 

ديّــة المــرأة موضــوع االســتئناف.
ولم تقبل النيابة العامة هذا الحكم فبادرت إلى الطعن فيه بالنقض الماثل .

ــا  ــون وخطؤه ــة االســتئناف للقان ــة محكم ــى ســبب واحــد وهــو مخالف ــا عل ــت طعنه وبن
فــي تطبيقــه وأوضحــت ذلــك بــأن المــادة األولــى مــن القانــون االتحــادي رقــم 17 لســنة 
1991 حــددت مقــدار الديـّـة الشــرعية للمتوفــى خطــأ بمبلــغ 15،000 درهــم وهــذا يفهــم 
أن لفــظ ”المتوفــى” الــوراد فــي المــادة المذكــورة جــاء مطلقــاً وغيــر مقيــد وبذلــك يتعيــن 
شــموله لــكل متــوٍف بصــرف النظــر عــن جنســه أو ديانتــه ذكــراً كان أو أنثــى حــراً أو 
ــه  ــة المــرأة فإن ــة الرجــل وديّ ــن ديّ ــر مســلم ومــا دام الحكــم فــرق بي ــداً مســلماً أو غي عب
يكــون قــد خالــف القانــون وأخطــأ فــي تطبيقــه بمــا اســتوجب نقضــه وتصحيحــه بإلــزام 

ــة المقــررة للمجنــي عليهــا ومبلغهــا 150،000 .  المطعــون ضــده بــأداء الديّ
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وختمــت النيابةعريضــة النقــض بالتمــاس نقــض الحكــم االســتئنافي المطعــون فيــه 
وتصحيحــه.

ــون  ــن القان ــى م ــادة األول ــي الم ــاء ف ــه وإن ج ــك ان ــردود ذل ــي م ــذا النع ــث ان ه وحي
ــغ  ــى خطــأ بمبل ــة الشــرعيية للمتوف ــدار الديّ ــد مق ــم 17لســنة 1991 تحدي االتحــادي رق
150،000 درهــم فــإن ذلــك ال ينتــج مــا تهــدف إليــه النيابــة الطاعنــة مــن كــون عبــارة 
المتوفــى تشــمل الذكــر واالنثــى علــى حــد ســواء لمــا هــو معلــوم أوالًك مــن أن التحديــد 
ــد  ــه تدخــل المشــرع الوضعــي فــي تحدي ــون المذكــور ليــس القصــد من ــي القان ــوراد ف ال
ــة الشــرعية بالعملــة الورقيــة  ــة كعقوبــة وإنمــا هــو مجــرد معادلــة لقيمــة الديّ مقــدار الديّ
ومــن جهــة ثانيــة :  ال تعنــى كلمــة )المتوفــى( الــواردة فــي القانــون التســوية بيــن الرجــل 
والمــرأة فــي مقــدار الديّــة المســتحق لــكل منهمــا بــل إن ذلــك لبيــان أصــل الديّــة الكاملــة 
ويبقــى أمــر إعطــاء مــا تفرضــه أحــكام الشــريعة لــكل مــن يســتحق الديـّـة كاملــة أو جــزءا 
منهــا حســب مــا هــو منصــوص عليــه فــي القواعــد الشــرعيةن لمــا هــو معلــوم مــن ان 
ــاص  ــدود والقص ــم الح ــاع جرائ ــتوجب إخض ــات تس ــون العقوب ــن قان ــى م ــادة األول الم

ــة ألحــكام الشــريعة اإلســالمية. والديّ
وحيــث أنــه بالرجــوع إلــى أحــكام الشــريعة الغــراء يتبيــن أن أهــل العلــم أجمعــوا علــى 
ــى  ــث الرســول – صل ــم هــذا ســنده أحادي ــة الرجــل وإجماعه ــة المــرأة نصــف ديّ أن ديّ
هللا عليــه وســلَّم – أنــه قــال : ) ديّــة  المــرأة نصــف ديّــة الرجــل ( أخرجــه البيهقــي فــي 
ــل األوطــار ) ج 7 ص :  ــه ني ــي كتاب ــره الشــوكاني ف ســننه )ج8 ص : 95- 96 ( وأق

. ) 68 – 67
ــي شــرح  ــاء ف ــك، ج ــى ذل ــاع عل ــد اإلجم ــم بتأكي ــت كتبه ــد حفل ــة فق ــة األربع ــا األئم أم
الخرشــي علــى متــن خليــل) ج 8 ص : 30 ( ) وديّــة المــرأة علــى النصــف مــن الذكــر 
( وجــاء فــي تحفــة الحــكام البــن عاصــم شــرح التــاودي بــن ســودة ) ج 2 ص : 375( 
ــة  ) وفــي النســاء ممــن ذكــرن مســلمات أو كتابيــات أو مجوســيات الحكــم بتنصيــف الديّ
ــال  ــي واحــدن فق ــن ف ــن منه ــل اثنتي ــى جع ــارك وتعال ــن ألن هللا تب ــي ذكوره ــة ف الواجب
تعالــى : ] فــإن لــم يكونــا رجليــن فرجــل وامرأتــان [ وأعطاهمــا مــا للواحــد فقــال فقــال 
عــز مــن قائــل : ] للذكــر مثــل حــظ االنثييــن[ وذكــر أئمــة الشــافعية اإلجمــاع علــى ذلــك، 
ــم  ــاً مــن أهــل العل ــم مخالف ــم نعل ــال: ) ل كمــا جــاء فــي كتــاب »األم » للشــافعي حيــث ق

ــة الرجــل( . ــة المــرأة نصــف ديّ قديمــاً وال حديثــاً فــي أن ديّ
وجــاء اإلجمــاع علــى ذلــك أيضــاً فــي كتــب األحنــاف، قــال الكاســاني فــي بدائــع لصنائــع 
)ج 10 ص : 466( وإن كان القتيــل أنثــى فديـّـة المــرأة علــى النصــف مــن ديـّـة الرجــل 

بإجمــاع الصحابــة رضــوان هللا عليهــم علــى ذلــك. ومثــل ذلــك جــاء فــي كتــب الحنابلــة، 
ــة الحــرة المســلمة نصــف  ففــي المغنــي البــن قدامــة الحنبلــي )ج 9 ص : 531 ( ) وديّ
ــة  ــة المــرأة نصــف ديّ ــة الحــر المســلم ( إلــى أن قــال : أجمــع أهــل العلــم علــى أن ديّ ديّ
ــس  ــى : ] ولي ــه تعال ــتدالً بقول ــوال مس ــذا المن ــى ه ــار عل ــك س ــم كذل ــن القي الرجــل، واب

الذكــر كاألنثــى[ .
وممــا تقــدم يتبيــن أن األئمــة األربعــة وكل مــن يعتــد بــه مــن علمــاء أهــل الســنة أقــّروا 
– الحكــم بنصــف الديـّـة للمــرأة اعتمــاداً علــى مــا ثبــت لديهــم مــن األحاديــث ومــا فهمــوه 

مــن القــرآن واســتقّر عليــه إجمــاع الصحابــة وعملهــم.
وحيــث أنـّـه مــع ذلــك لــم يبــق مجــال للنظــر فيمــا اعتمــدت عليــه النيابــة فــي طعنهــا مّمــا 
ــام  ــه اإلم ــال في ــذي ق ــة ال ــن عليّ ــزال األّول: اب ــن أهــل االعت هــو منســوب لشــخصين م
ــة  ــف رأي أئّم ــذي خال ــو بكــر األصــم ال ــي: أب ــل )ضــال مضــل(ن والثان ــن حنب أحمــد ب
المســلمين بقولــه بخلــق القــرآن، وجــّل الفقهــاء المحّدثــون ســاروا علــى رأي أهــل الســنّة 

ــن. ــن المعتزلي ــوا رأي هذي وخالف
ووحيــث أنّــه بالنظــر لــكل مــا تقــّدم يكــون الحكــم المطعــون فيــه قــد اســتوفى فــي أســبابه 
ــة األربعــة مــن ذكــر  مــا اعتمــده مــن آراء علمــاء مذاهــب أهــل الســنّة ومقّدمتهــم األئّم
ــا رّد بإســهاب  ــة كم ــاع الصحاب ــنّة وإجم ــاب والس ــي الكت ــه ف ــدوا علي ــذي اعتم ــند ال الس
ــاً  ــداً علميّ علــى الــرأي المقابــل رّداً مطــّوالً مســتعرضاً الشــبهة التــي اعتمــد عليهــا وتفي
صحيحــاً األمــر الــذي يكــون معــه ســبب النعــي المعتمــد عليــه مــن طــرف النيابــة مــردوداً 
وترفضــه أحــكام الشــريعة التــي تعتمــد أساســاً علــى الــواردوال تحكــم العقــل إلبطــال مــا 
ــد  ــروف عن ــن المع ــص( وم ــع الن ــاد م ــاالً لقاعــدة )ال اجته ــص الشــرعي إعم ــت بالن ثب
علمــاء األصــول فــي ذكــر قواعــد مذهــب المعتزلــة )أنّهــم حكمــوا العقــل علــى حســاب 
النصــوص الصريحــة مــن الكتــاب والســنّة( فمــن قواعدهــم )أّن الحســن مــا حســنّه العقــل 
والشــرع يؤيـّـد ذلــك والقبيــح مــا قبّحــه العقــل والشــرع يؤيـّـد ذلــك(. فــي حيــن يقــول علمــاء 
ــه  ــح مــا قبّح ــك والقبي ــل يوّضــح ذل ــذي مــا حســنّه الشــرع والعق أهــل الســنّة )الحســن ال

الشــرع والعقــل يوّضــح ذلــك(.
وبنــاء علــى مــا تقــّدم يكــون الحكــم المطعــون فيــه ســالماً مّمــا عابتــه بــه النيابــة مّمــا يتعيـّـن 

مــع رفــض الطعــن وتأييــد الحكــم المطعــون فيه.
فلهذه األسباب

حكمت المحكمة: برفض الطعن.
*         *          *
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المصادر والمراجع
-القرآن الكريم

ــن  ــد ب ــن محّم ــي ب ــي الحســن عل ــف: أب ــة. تألي ــات الدينيّ 1- األحــكام الســلطانيّة والوالي
ــة. ط/  حبيــب البصــري البغــدادي المــاوردي )ت: 450هـــ( بيــروت: دار الكتــب العلميّ

ــخ/ ... ... تاري
2- أحــكام القــرآن، ألبــي بكــر أحمــد بــن علــي الــرازي الجّصــاص الحنفــي )ت: 370( 

ط/ ... طبــع بمطبعــة األوقــاف اإلســالميّة فــي دار الخالفــة العليــة ســنة 1325 هـــ.
3- أحــكام المــرأة فــي القصــاص والديـّـة –مناقشــة وتحليــل- د.عبــد اللطيــف محّمــد عامر. 

القاهــرة: مكتبــة وهبــة، ط/1 1413 هـ - 1992م.
4- إرواء الغليــل فــي تخريــج أحاديــث منــار الســبيل. تأليــف: محمــد ناصــر الديــن 

األلبانــي. بيــروت: المكتــب اإلســالمي، ط/1 1399 هـــ - 1979م.
5- األم. تأليــف، اإلمــام أبــي عبــد هللا محمــد بــن إدريــس الشــافعي )204-150( بيــروت: 

دار المعرفة ط/2 1393 هـ -1973م.
6- اإلنصــاف إلــى معرفــة الراجــح مــن الخــالف علــى مذهــب اإلمــام أحمــد بــن حنبــل. 
للفقيــه المحقّــق عــالء الديــن بــن الحســن بــن علــي بــن ســليمان المــرداوي. بيــروت: دار 

إحيــاء التــراث العربــي ط/1تاريــخ/.
7- البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق للعاّلمــة زيــن الديــن ابــن نجيــم الحنفــي وقــد جعــل 
الكتــاب ســبعة أجــزاء والجــزء الثامــن تكملــة العاّلمــة المحقـّـق األســتاذ محمــد بــن حســين 
ــادة  ــالمي. ط/2 مع ــاب اإلس ــرة: دار الكت ــادري. القاه ــي الق ــوري الحنف ــي الط ــن عل ب

باألوفســت تاريــخ/ ...
ــد  ــد أحم ــام المجته ــف اإلم ــار تألي ــاء األمص ــب علم ــع لمذاه ــر الجام ــر الزاخ 8- البح
بــن يحيــى بــن المرتضــى )ت:840 هـــ( مصــرن مطبعــة الخانجــي، ط/ 1 1368 

هـــ.1949م.
9- بدائــع الصنائــع فــي ترتيــب الشــرائع. لإلمــام عــالء الديــن أبــي بكــر مســعود الكاســاني 

الحنفــي الملقّببملــك العلمــاء )ت 587 هـــ( لبنــان: المكتبــة العلميـّـة ط/ .. تاريخ/..
ــد  ــيخ أحم ــف: الش ــك. تألي ــام مال ــب اإلم ــى مذه ــالك إل ــرب المس ــالك ألق ــة الس 10- بلغ
بــن محّمــد الصــاوي المالكــي علــى الشــرح الصغيــر ألحمــد بــن محمــد أحمــد الدرديــر. 

ــرة -1372 هـــ- 1952م. ــي ط/ األخي ــي الحلب ــى الباب مصــر: مطبعــة مصطف
11- التــاج واإلكليــل لمختصــر خليــل. ألبــي عبــد هللا محمــد بــن يوســف بــن أبــي القاســم 

العبــدري الشــهير بالمــواق )ت: 897 هـــ( القاهــرة: دار الفكــر، ط/3 1398 هـــ - 
1978م.

12 تبييــن الحقائــق شــرح كنــز الدقائــق. تأليــف العالمــة فخــر الديــن عثمــان بــن علــي 
الزيلعــي الحنفــي. مصــر: بــوالق ط/2 باألوفســت عــن ط/1 1315هـــ.

ــة ط/1  ــة المصريّ 13- التفســير الكبيــر. لإلمــام الفخــر الــرازي. مصــر: المطبعــة البهيّ
1357 هـــ - 1938م.

ــن  ــد ب ــر محم ــي جعف ــري( ألب ــرآن )تفســير الطب ــل أي الق ــان عــن تأوي ــع البي 14- جام
ــخ/..  ــارف ط/ .. تاري ــري )224 -310 هـــ( مصــر: دار المع ــر الطب جري

ــي  ــاري القرطب ــد األنص ــن أحم ــد ب ــد هللا محم ــي عب ــرآن ألب ــكام الق ــع ألح 15- الجام
القاهــرة: مطبعــة دار الكتــب المصريّــة. ط/1 1356 هـــ -1937م.

16- جواهــر األخبــار واآلثــار المســتخرجة مــن لجــة البحــر الزخــار للعالمــة المحقــق 
ــي ط؟1 1368 هـــ -  ــة الخانج ــدي )957 هـــ( مطبع ــران الصع ــى به ــن يحي ــد ب محم

1949م.
17- الجوهــر النقــي للعالمــة عــالء الديــن بــن علــي بــن عثمــان الماردينــي الشــهير بابــن 
ــر ط/ ...  ــي. دار القك ــرى للبيهق ــنن الكب ــل الس ــي ذي ــوع ف ــي )ت: 754( مطب التركمان

تاريــخ/...
18 حاشــية العالمــة الشــيخ إبراهيــم البيجــوري علــى شــرح ابــن قاســم وبهامشــها الشــرح 

المذكــور. القاهــرة: دار إحيــاء الكتــب العربيــة ط/ ... 1957.
19- حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبيــر للشــيح محمــد بــن عرفــة الدســوقي. مصــر: 

دار إحيــاء الكتــب العربيــة. عيســى البابــي الحلبــي. ط/ .. تاريــخ/ ...
20- حاشــية الشــيخ علــي العــدوي. مطبوعــة مــع الشــرح الخرشــي علــى مختصــر خليــل 

القاهــرة: دار الكتــاب اإلســالمي، ط/ ... تاريــخ/ ...
ــال خســرو  ــف: القاضــي الشــهير بمن ــي شــرح غــرر األحــكام. تألي 21- درر الحــكام ف

ــة 1294 هـــ. الحنفــي. مصــر: المطبعــة الوهبي
ــو  ــة األنجل ــد فتحــي بهنســي. مصــر: مكتب ــي الشــريعة اإلســالمية. د. أحم ــة ف 22- الديّ

المصريــة. ط/... 1387 هــت – 1967م.
ــة،  ــادات مصــر الحديث ــن وع ــي قواني ــا ف ــالميّة وتطبيقه ــريعة اإلس ــي الش ــة ف 23- الديّ
ترجمــة الرســالة المقّدمــة بالفرنســية للحصــول علــى درجــة دكتــوراه فــي القانــون، 
المعروضــة للمناقشــة العلنيــة فــي يــوم الخميــس 27/ 10/ 1932مــن تأليــف علــي 
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ــخ/.. ــي ط/ .. تاري ــي عناب ــة عل ــر: مطبع ــف مص ــو هي ــادق أب ص
24- الديـّـة وأحكامهــا فــي الشــريعة اإلســالمية والقانــون، خالــد رشــيد الجميلــي –رســالة 

دكتــوراه – بغــداد: مطبعــة دار الســالم، ط/1 صفــر 1391 – 4/1971.
ــوزي  ــن الج ــن ب ــد الرحم ــرج عب ــي الف ــام أب ــير. لإلم ــم التفس ــي عل ــير ف 25- زاد المس
القرشــي البغــدادي )596-508( بيــروت: المكتــب اإلســالمي ط/1 1384هـــ 1965م.

ــي  ــن عل ــن الحســين ب ــي بكــر أحمــد ب ــظ أب ــن الحاف ــام المحدثي ــري إلم 26- الســنن الكب
البيهقــي )ت:458( دار الفكــر ط/ .. تاريــخ/ ..

ــة  ــة التجاري ــدن الســيوطي. مصــر: المكتب ــظ جــالل ال 27- ســنن النســائي بشــرح الحاف
ــخ/ ... ــرى. ط/ ... تاري الكب

28- شــرح الزرقانــي علــى مختصــر خليــل. لإلمــام عبــد الباقــي الزرقانــي. بيــروت: دار 
الفكــر ط/ ... تاريــخ/ ...

29- الشــرح الصغيــر علــى أقــرب المســالك إلــى مذهــب اإلمــام مالــك. تأليــف العالمــة 
أبــي البــركات أحمــد بــن محمــد الدرديــر. مصــر: دار المعــارف، ط/1974.

30- الشــرح الكبيــر ألبــي البــركات أحمــد بــن محمــد الدرديــر. وهــو مطبــوع بهامــش 
ــخ/ .. ــة ط/ .. تاري ــاء الكتــب العربي حاشــية الدســوقي. القاهــرة: دار إحي

31- الشــرح الكبيــر علــى متــن المقنــع، للشــيخ شــمس الديــن أبــي الفــرج عبــد الرحمــن 
ــاب  ــروت: دار الكت ــن أحمــد قدامــة المقدســي )ت:682 هـــ( بي ــي عمــر محمــد ب ــن أب ب

العربــي. ط/.. 1403 هـــ -1983م.
ــعوديّةن  ــش. الس ــد يوســف أطفي ــة محم ــل للعالم ــفاء العلي ــل وش ــاب الني 32- شــرح كت

ــاد. ط/3 1405هـــ - 1985م. ــة اإلرش ــدة: مكتب ج
33- العقوبة. للشيخ محمد أبو زهرة. القاهرة، دار الفكر العربي، ط/ .. تاريخ/ ..

ــد  ــة الشــيخ محم ــار المصري ــي الدي ــة. لمفت ــع المصري ــي الوقائ ــة ف ــاوى المهديّ 34- الفت
ــة ط/1. 1301 هـــ. ــة األزهري ــي المصــري. مصــر: المطبع ــه الحنف العباســي، الفقي

35- الفتــاوى الهنديّــة فــي مذهــب اإلمــام األعظــم أبــي حنيفــة النعمــان. تأليــف العالمــة 
ــاء  ــروت: دار إحي ــد األعــالم. بي ــاء الهن ــا الشــيخ نظــام وجماعــة مــن علم ــام موالن اإلم

التــراث العربــي ط/4 1406 هـــ - 1986م.
36- الفــروع مــن الكافــي. تأليــف أبــي جعفــر محمــد بــن يعقــوب الكيلنــي الــرازي )ت 

328 أو 329( طهــران: دار الكتــب اإلســالمية. ط/... 1379 هـــ.
37- قانــون العقوبــات لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقم )3( لســنة 1987 المنشــور 

فــي عــدد نوفمبــر 1987 م نالجريدة الرســمية.
38- لســان العــرب البــن منظــور: جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم األنصــاري )630 – 
711 هـــ( مصــر: الــدار المصريــة للتأليــف والترجمــة، مصــورة عــن طبعــة بــوالق. ط/ 

.. تاريــخ/ ..
39- المبســوط لشــمس األئمــة فخــر اإلســالم أبــي بكــر محمــد ابــن أبــي ســهل السرخســي. 

بيــروت: دار المعرفــة ط/.. 1406 هـ - 1986م.
4- مجلــة العدالــة. مجلــة قانونيــة تُصدرهــا وزارة العــدل بدولــة اإلمــارات العــددان 75، 
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41- مجلة المجمع الفقهي. رابطة العالم اإلسالمي السنة الثانية 1409 هـ -1989م.

42- مختصــر اإلمــام أبــي القاســم عمــر بــن الحســين الخرقــي )ت: 334 هـــ( مطبوع مع 
شــرحه المغنــي البــن قدامــة. بيــروت: دار الكتــاب العربي. ط/.. 1403 هـــ - 1983 م.

ــة )ت  ــد قدام ــن أحم ــد هللا ب ــد عب ــي محم ــن أب ــق الدي ــام موف ــف اإلم ــي، تألي 43- المغن
ــي. ــين الخرق ــن الحس ــر ب ــم عم ــي القاس ــى مختصــر أب 620( عل

بيروت: دار الكتاب العربي ط/ .. 1403 هـ - 1983 م.
القاهــرة: هجــر للطباعــة والنشــر. ط/1 1406 هـــ - 1986م. تحقيــق: د. عبــد هللا عبــد 

المحســن التركــي، د. عبــد الفتــاح محمــد الحلــو.
44- مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة ألفــاظ المــج. شــرح الشــيخ محمــد الخطيــب الشــربيني 

علــى متــن منهــاج الطالبيــن لإلمــام أبــي زكريــا بــن شــرف النــووي.
القاهرة: دار الفكر ط/ .. تاريخ/ ..

بيروت: دار إحياء التراث العربي ط/ .. 1356 هـ - 1933 م.
45- منتهــى اإلرادات فــي جمــع المقنــع مــع التنقيــح وزيــادات. لتقــي الديــن محمــد بــن 
أحمــد الفتوحــي الحنبلــي المصــري الشــهير بابــن النجــار. مصــر: مكتبــة دار العروبــة ط/ 

.. 1381 هـــ - 1962 م.
ــن يوســف  ــي ب ــن عل ــم ب ــحق إبراهي ــي اس ــافعي ألب ــام الش ــه اإلم ــي فق ــذب ف 46- المه
الفيروزآبــادي الشــيالازي )ت: 476 هـــ( بيــروت: دار المعرفــة ط2/ 1379 – 1959.
ــة ذات  ــؤون اإلســالمية طابع ــاف والش ــت: وزارة األوق ــة. الكوي ــوعة الفقهي 47- الموس

السالســل. ط/2 1412 هـــ - 1992م.
ــة  ــض المصري ــة النق ــا محكم ــي قّررته ــة الت ــد القانوني ــة للقواع ــوعة الذهبي 48- الموس
منــذ إنشــائها عــام 1931 )اإلصــدار الجنائــي( لألســتاذين حســن الفكهانــي وعبــد المنعــم 



118119

القاضي: عبيد محمد إبراهيم مباركديّة المرأة في الشريعة اإلسالمية والقانون

ــة للموســوعات ط/ .. 1981. ــدار العربي حســني. القاهــرة: ال
49- نتائــج األفــكار فــي كشــف الرمــوز واألســرار لشــمس الديــن بــن أحمــد بــن قــودر 
ــام  ــن الهم ــال ب ــق الكم ــر للمحق ــح القدي ــة فت ــي تكمل ــدي وه ــروف بقاضــي زاده أفن المع
الحنفــي علــى الهدايــة شــرح بدايــة المبتــدي. مطبــوع مــع الهدايــة وشــرح العنايــة وحاشــية 

المحقــق ســعدي جلبــي. دار الفكــر ظ/2 1397 هـــ - 1977م.
ــي  ــن أب ــال الدي ــة جم ــارع العالم ــظ الب ــام الحاف ــة لإلم ــث الهداي ــة أحادي 5- نصــب الراي
ــد: المجلــس العلمــي.  ــن يوســف الحنفــي الزيلعــي )ت: 762 هـــ( الهن ــد هللا ب محمــد عب

ط/1 1357 هـــ - 1938م.
ــد  ــاس أحم ــي العب ــن أب ــمس الدي ــف ش ــاج. تألي ــرح المنه ــى ش ــاج إل ــة المحت 51- نهاي
بــن حكــزة بــن شــهاب الديــن الرملــي المنوفــي المصــري األنصــاري الشــهير بالشــافعي 
الصغيــر )ت: 1004 هـــ( القاهــرة: دار الفكــر. ط/ األخيــرة – 1404 هـــ - 1984م.
52- نيــل األوطــار شــرح متقــى األخبــار مــن أحاديــث ســيد األخيــار لإلمــام محمــد بــن 

علــي الشــوكاني )ت: 1255 هـــ( القاهــرة: مكتبــة دار التــراث. ط/ .. تاريــخ/..
53- النيــل وشــفاء العليــل للشــيخ ضيــاء الديــن عبــد العزيــز الثمينــي )ت: 1223 هـــ( 

المملكــة العربيــة الســعوديّة. جــدة: مكتبــة اإلرشــاد. ط/3 1405 هـــ - 1985م.
54- الهدايــة شــرح بدايــة المبتــدي لإلمــام برهــان الديــن أبــي الحســن علــي بــن أبــي بكــر 
بــن عبــد الجليــل الفرغانــي المرغيانــي )ت: 593 هـــ( مصــر: مطبعــة مصطفــى البابــي 

الحلبــي ط/ .. 1355 هـــ - 1936م.
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األستاذ الدكتور: محمد المرسي زهرة 

مقدمة 
والسياســية  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  بالتطــورات  وثيقــاً  ارتباطــاً  القانــون  يرتبــط 
ــه ال يظــل  ــه وواقع ــه، إذ أن المجتمــع بظروف ــق في ــذي يطب ــع ال ــي المجتم ــة ف واألخالقي
ــة  ــة والسياســية واألخالقي ــر الظــروف االجتماعي ــر ويتطــور بتغي ــو يتغي ــل ه ــداً، ب جام
.والقانــون باعتبــاره انعكاســاً لواقــع المجتمــع الــذي يطبــق فيــه، أو هــو – بعبــارة أخــرى 
– المــرآة التــي تعكــس واقــع هــذا المجتمــع، يتحتــم عليــه – بنفــس الدرجــة – أن يتغيــر 

ــع . ــر مــن وقائ ــم مــا اســتجد مــن ظــروف ومــا تغي ويتكــور باســتمرار ليالئ
ــدم االقتصــادي  ــط بالتق ــتهلك يرتب ــة المس ــة لحماي ــد قانوني ــور قواع ــي أن ظه ــك ف ال ش
والصناعــي للمجتمــع ، ذلــك أن هــذا التقــدم قــد  أدى إلــى الفصــل بيــن مراحــل ثــالث، 
ــاً  ــى المشــرع عموم ــد أول ــة االســتهالك وق ــع ومرحل ــة التوزي ــاج ، ومرحل ــة االنت مرحل
اهتمامــاً خاصــاً بمرحلتــي االنتــاج والتوزيــع لمــا لهمــا مــن أهميــة خاصــة تتعلــق 
باالقتصــاد الوطنــي. أنــا االهتمــام باالســتهالك ومراعــاة مصالــح المســتهلكين فقــد ظهرت 
فــي مرحلــة الحقــة بعــد. ظهــور المســتهلكين كطبقــة اجتماعيــة لهــا مصالحهــا الخاصــة 
والمتميــزة عــن مصالــح المنتجيــن والقائميــن علــى توزيــع الســلع والخدمــات. هــذا فضــالً 
عــن أن ظهــور الســلع الصناعيــة المعقــدة مــن الناحيــة الفنيــة أو التــي تشــكل خطــراً علــى 

أمــن وســالمة مســتعملها قــد دفــع المشــرع عمومــاً إلــى التدخــل لحمايــة المســتهلك.
ومــع هــذه التحــوالت االقتصاديــة والصناعيــة تــزداد أهميــة وضــع سياســة لحمايــة 
المســتهلك يراعــى فيهــا المعطيــات االقتصاديــة واالجتماعيــة الجديــة، ومــا ســوف يترتــب 
ــركات  ــراد والش ــض األف ــع بع ــد يدف ــذي ق ــر ال ــعار األم ــع لألس ــاع متوق ــا م ارتف عليه
إلــى انتــاج ســلع غيــر مطابقــة للمواصفــات الفنيــة أو القيــام بعمليــات تهــدف إلــى خــداع 
ــب إذ  ــن المكاس ــن م ــدر ممك ــر ق ــق أكب ــدف تحقي ــر  به ــو أو آخ ــى نح ــتهلكين عل المس
ــتهلك –  ــة المس ــل لحماي ــازم« ومتكام ــريعي »ح ــم تش ــاب تنظي ــل غي ــي ظ ــر – ف ظه
مــن حــاول اســتغالل جمهــور المســتهلكين مــن ذوي الذمــم الخربــة والضمائــر المنعدمــة 
ــعب  ــراد الش ــة« أف ــاب »بقي ــى حس ــو كان عل ــى ول ــريع حت ــب فاحــش وس ــق كس لتحقي
ــة أن  ــة الباغي ــذه الفئ ــي عــرف ه ــك – ف ــد ذل ــم – بع ــة ، وال يه ــن بشــرف وأمان العاملي
يكــون هــذا الكســب مشــروعاً أو غيــر مشــروع . فالمهــم فــي منطقهــم الســقيم هــو تحقيــق 
ــرر  ــة عندهــم تب ــال تســتوقفهم فالغاي ــة هــذا الكســب ف ــا كيفي كســب فاحــش وســريع . أم
ــة  ــر مطابق ــل وعشــناه مــن طــرح ســلع غي ــاه ب ــا ســمعناه وقرأن ــكل م ــاً الوســيلة. ف دائم
للمواصفــات، وظهــور إعالنــات خادعــة بــل واســتيراد ســلع غذائيــة ودوائيــة فاســدة ال 
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ــي . ــح لالســتهالك اآلدم تصل
وقــد أثبتــت التجربــة أن رقابــة الضميــر وحدهــا ال تكفــي أمــام »فئــة« احترفــت المتاجــرة 
ــو الكســب  ــاغل ه ــغلها الش ــد وش ــا الوحي ــح همه ــتهلكين، وأصب ــور المس ــح جمه بمصال
ــدو حقــوق المســتهلك عمومــاً  ــأي وســيلة. وهكــذا تب والكســب وحــده مــن أي طريــق وب
ــوع  ــذا الموض ــل له ــاص ومتكام ــرعي خ ــم ش ــاب تنظي ــل غي ــي ظ ــاع ف ــددة بالضي مه

ــوي . الحي
ولعــل هــذا هــو الســبب الحقيــق الــذي دعــى صاحــب الســمو رئيــس الدولــة إلصــدار قــرار 

بتشــكيل لجنــة لبحــث أســباب زيــادة األســعار واقتــراح الحلــول المالئمــة لمواجهــة ذلــك .
ــي ضــوء  ــا. ف ــذ فبه ــن األخ ــي يمك ــول الت ــض الحل ــراح بع ــة القت ــث محاول ــذا البح وه

ــدة . ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــتهلك ف ــة المس ــة- لحماي ــد العام القواع
وحمايــة المســتهلك قــد تكــون موضوعيــة وقــد تكــون إجرائيــة، لذلــك نــرى تقســيم بحثنــا 
ــل  ــة، وقب ــة اإلجرائي ــي للحماي ــة، والثان ــة الموضوعي ــال الحماي ــن: األول لتن ــى بحثي إل
ــداءة- المقصــود بالمســتهلك  ــة المســتهلك يحــس أن نحــدد – ب أن نعــرض لقواعــد حماي

ــدي . ــي مبحــث تمهي بصــورة موجــزة ف
 *        *        *

مبحث تمهيدي 
المقصود بالمستهلك 

ــة للتالعــب  ــوق- عرض ــح المســتهلك – فــي ظــل االقتصــاد الحــر وأليــات الس  أصب
بمصالحــه ومحاولــة غشــه وخداعــه. إذا أن المنتــج قــد يدفعــه ســعيه – فــي ضــوء ميكنــة 
اإلنتــاج وتزايــده- إلــى تصريــف منتجاتــه وتوزيعهــا إلــى التغاضي عــن المصالــح المتعلقة 
بالمســتهلك. فــال يهتــم كثيــراً بتوافــر مقتضيــات األمــن والســالمة فــي تلــك المنتجــات ، 
بــل وقــد يســعى – بوســائل ال أخالقيــة- غلــى تضليــل المســتهلك وخداعــه بإيهامــه بمزايــا 

غيــر حقيقيــة فــي تلــك الســلع وصــر نظــره عــن عيوبهــا.
ومــن هنــا يبــدو مــن الضــروري البحــث عــن الوســائل الالزمــة لحمايــة المســتهلك. فمــا 
المقصــود بالمســتهلك المــراد حمايتــه؟ ال ريــب فــي ان اإلجابــة علــى هــذا التســاؤل علــى 
ــا.  ــة وغايته ــور الحماي ــو مح ــتهلك ه ــبان أن المس ــة بحس ــي األهمي ــة ف ــدو غاي ــك تب ذل
ويترتــب علــى ذلــك أن تحديــد نطــاق قواعــد الحمايــة يتوقــف علــى تحديــد مفهــوم 

ــتهلك. المس
فاالســتهالك La consomartion بمعنــاه االقتصــادي ال يقتصــر علــى طبقــة أو فئــة 

اجتماعيــة معينــة/ وإنمــا هــو ضــرورة يمارســها جميــع أفــراد المجتمــع.
ــم – يجــب عــدم  ــي عــداد المســتهلكين، ومــن ث ــراد المجتمــع ف ــة أف ــي يدخــل كاف وبالتال

ــتهلك. ــد المقصــود بالمس ــتهالك لتحدي ــوم االقتصــادي لالس ــد المفه ــوف عن الوق
ــر  ــى الفك ــد عل ــح جدي ــه مصطل ــث أن ــن حي ــتهلك م ــوم المس ــد مفه ــة تحدي ــدو صعوب تب
ــي  ــم يســتخدمه ف ــة المتحــدة ل ــة اإلمــارات العربي ــي دول ــي لدرجــة أن المشــرع ف القانون
قانــون المعامــالت المدنيــة االتحــادي رقــم )5( لســنة 1985م المعــدل بالقانــون اإلتحــادي 
رقــم )1( لســنة 1987م ، أو فــي القانــون اإلتحــادي رقــم )4( لســنة 1979م فــي شــأن 
قمــع الغــش والتدليــس فــي المعامــالت التجاريــة وقــد أراد المشــرع.- فــي هــذا القانــون 
ــل  ــن قب ــه م ــداع أو شــروع في ــة خ ــام إذا كان ضحي ــد بوجــه ع ــة المتعاق ــر- حماي األخي
المتعاقــد اآلخــر. وال شــك فــي ان مفهــوم ”المتعاقــد” أوســع مــن مفهــوم المســتهلك حســب 
المعنــى الــذي نرجحــه كمــا ســنرى. فالمشــرع يحمــي- بمقتضــى القانــون رقــم )4( لســنة 
ــا  ــتهلكاً أم ال. أم ــواء كان مس ــس س ــش والتدلي ــي الغ ــام ف ــه ع ــد بوج 1989م – المتعاق
خــارج نطــاق القانــون، فيبقــى مــن األهميــة القصــوى تحديــد مفهــوم المســتهلك الجديــد 

المقصــود بالحمايــة فــي ضــوء القواعــد العامــة للقانــون.
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وفــي هــذا القانــون يثــور التســاؤل عما إذا كان المســتهلك هو المشــتري بالمعنــى المعروف 
فــي عقــد البيــع، وهــل غيــر المهنــي تعبيــر مــرادف للمســتهلك أم ال ؟ وإذا كان المســتهلك، 
الطــرف الضعيــف فــي العقــد، يجــب حمايتــه فــي مواجهــة المهنــي الطــرف القــوي الــذي 
ــل  ــي، وه ــا المقصــود بالمهن ــى المســتهلك، فم ــرض شــروطه عل ــي ف ــوذه ف يســتخدم نف

يقتصــر علــى األشــخاص الطبيعيــة أم يشــمل األشــخاص المعنويــة أيضــاً ؟
لــم يلــق المســتهلك- حتــى اآلن- االهتمــام الكافــي مــن المشــرع بوجــه عــام علــى خــالف 
ــي  ــرع الفرنس ــم المش ــث اهت ــالً حي ــي مث ــون الفرنس ــة1 كالقان ــن األوروبي ــض القواني بع
ــم  ــون رق ــالً- القان ــك – مث ــن ذل ــة المســتهلك م ــى حماي ــدف إل ــن ته بإصــدار عــدة قواني
ــي  ــتهلكين ف ــة المس ــالم وحماي ــاص بإع ــر 1978 م الخ ــي 10 يناي 22/78 الصــادر ف
مجــال االئتمــان، والقانــون رقــم 23/78 الصــادر فــي 10 ينايــر 1978م الخــاص 
بحمايــة المســتهلكين للســلع والخدمــات، وكذلــك المرســوم رقــم 464/78 الصــادر فــي 
24 مــارس 1978م الخــاص بتحديــد مفهــوم الشــرط التعســفي وتنظيــم لجنــة الشــروط 

ــا. التعســفية ودوره
ورغــم أن التعريفــات عمومــاً ليســت مــن عمــل المشــرع، إال أن المشــرع الفرنســي قــد 
اهتــم بتعريــف المســتهلك بالقــرار الــوزاري الصــادر فــي 14 ينايــر 1972 م الخــاص 
بتنظيــم كيفيــة اإلعــالن عــن أســعار الســلع2 . وقــد عــرف المشــرع الفرنســي المســتهلك 
بأنــه: )) مــن يقــوم باســتعمال الســلع والخدمــات إلشــباع حاجياتــه الشــخصية وحاجيــات 
ــي نطــاق نشــاطه  ــا أو اســتخدامها ف ــا أو تحويله ــس بهــدف إعــادة بيعه مــن يعولهــم ولي

ــي ((3 . المهن
وبالرغــم مــن التعريــف التشــريعي للمســتهلك إال أن الفقــه والقضــاء الفرنســيين قــد 
ــو 1984م، دالــوزن 1، 1988، ص 355،  ــك القانــون االســباني الصــادر فــي 19 يولي ــال ذل 1   مث
والقانــون األلمانــي الصــادر فــي 9 ديســمبر 1976م حيــث يعتبــر شــرطاً تعســفياً كل شــرط يتعــارض مــع 
مقتضيــات حســن النيــة ويســلب أحــد طرفــي العقــد مــن مزايــاه بطريقــة غيــر معقولــة وقــد أورد المشــرع 
ــع األحــوال دون  ــن: األول منهــا يكــون باطــالً فــي جمي ــى نوعي ــن شــرطاً تنقســم إل قائمــة تتضمــن أربعي
أن يكــون للقاضــي ســلطة تقديريــة، أمــا الثانــي فيتــرك للقاضــي تقديــر مــدى توافــر الصفــة التعســفية فــي 

ضــوء ظــروف كل حالــة، راجــع :
 éfficacité de la lutte contre les causes abusives. D .1986 ehr.  ’p  de  Paisant  .G

..p.299
  2

 celui qui emploie les produits et services pour satisfaire des propres”  3
 besois, et ceurx des personnaes a se charge et non pour es revendne, les

”transformenou les utiliser dans le cadne de sa prefession

اختلفــا حــول تحديــد مفهــوم المســتهلك بيــن مضيــق وموســع. فالبعــض1 يتبنــى مفهومــاً 
ــاً للمســتهلك ويقصــره علــى مــن يتــزود بســلع اســتهالكية مخصصــة الســتخداماته  ضيق
الشــخصية. فــي حيــن يتوســع البعــض2 فيضيــف الحصــول علــى الخدمــات كالنقــل والطب 
فضــالً عــن الســلع االســتهالكية. فالمســتهلك – فــي نظــر هــذا البعــض- ليــس فقــط مــن 
ــد للحصــول  ــا أيضــاً يتعاق ــه الشــخصية، وإنم ــزود بســلع اســتهالكية إلشــباع احتياجات ت

علــى الخدمــات كعقــد النقــل والعقــد الطبــي وغيرهمــا.
ــي نظــر  ــر. فالمســتهلك – ف ــد القضــاء الفرنســي 3 -بحــق – هــذا االتجــاه األخي ــد أي وق
القضــاء- ذلــك الــذي يكــون – ســواء كان شــخصاً طبيعيــاً أم اعتباريــاً – طرفــاً فــي عقــد 

التــزود بســلع وخدمــت إلشــباع حاجياتــه الشــخصية.
ــي  ــد مفهــوم المســتهلك تتحــدد ف ــا- أن مالمــح تحدي ــي اعتقادن ــول – ف ــذا يمكــن الق وهك

ــة:  ــارات اآلتي ضــوء االعتب
1- الهــدف مــن التــزود بالســلع أو الخدمــات هــو إشــباع الحاجيــات الشــخصية للمتعاقــد 
أو ذويــه، فالمســتهلك هــو مــن يســعى للحصــول علــى الســلع والخدمــات للوفــاء بمتطلباتــه 
الشــخصية أو العائليــة. أمــا مــن يســعى للحصــول علــى الســلع إلعــادة بيعهــا أو تحويلهــا 

أو تخزينهــا أو دمجهــا بغيرهــا أو تداولهــا فليــس – يقينــاً- مســتهلكاً .
ــى  ــول عل ــخص للحص ــد الش ــتهلكاً- أن يتعاق ــخص مس ــر الش ــى يعتب ــتوي – حت 2- يس
ســلع اســتهالكية كالمأكــوالت والمالبــس واألدويــة وغيــر ذلــك أو خدمــات لتيســير حياتــه 
اليوميــة، ســواء كانــت هــذه الخدمــات ماديــة كالنقــل واإلصــالح والتنظيــف أم ماليــة مثــل 

التأميــن أم فكريــة كالعــالج واالستشــارات القانونيــة4 .
3- ال يقتصــر وصــف المســتهلك علــى األشــخاص الطبيعيــة فقــط بــل يشــمل – أيضــاً – 
األشــخاص المعنويــة كالشــركات التــي تكتســب الشــخصية االعتباريــة. وهــو مــا أكدتــه 
محكمــة النقــض الفرنســية5 حيــث اعتبــرت أن شــركة تجاريــة بوصفهــا مســتهلك تســتفيد 
G. Cornu,la protection du consommateur. travaux de l’association Capi�    1

 .tant,1973, p. 136
 .3 .p.1992.ed.3em,Dalloz preais ,consommation la de Droit ,Aufoy Calais .J   2

.3 no
 no 46 .p 1988 .Fomnation contral le obligations les ,civil droit de Traite Ghestin .J

.59
 ,.ch er l civ ,cass vasseur .obs ,383 .p ,R ,L ,19s80 .D .1979 .oct 4 .paris ,.1.T   3

.253 .p .chr .1988 .D .1987 avril 28
.62 p .1989 ..civ .dr .trim .Rev .consommateur de nations des ,Mestre .J   4

.Precite .1987 avril 28.civ. ch.ler   5
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مــن النصــوص الخاصــة لحمايــة المســتهلك رغــم أنهــا شــخص معنــوي يحتــرف مباشــرة 
األعمــال التجاريــة فــي مجــال العقــارات.

4- أن الشــخص الــذي يتعاقــد للحصــول علــى ســلع أو خدمــات تتعلــق بأعمــال مهنيــة ال 
يعبــر مســتهلكاً، ومــن ثــم ال يســتفيد مــن الحمايــة المقــررة للمســتهلك.

ــخص  ــرض. فالش ــذا الف ــي ه ــر ف ــة ال تتواف ــن الحماي ــة م ــى أن الحكم ــك إل ــع ذل ويرج
المهنــي الــذي يتعاقــد علــى ســلع أو خدمــات تتعلــق بأعمــال مهنيــة يفتــرض أن تتوافــر 
فيــه الخبــرة الكافيــة لحمايــة نفســه مــن الغــش والخــداع الــذي قــد يكــون ضحيــة لــه مــن 
قبــل المتعاقــد اآلخــر. فالشــخص الــذي يحتــرف بيــع وشــراء العقــارات ليــس فــي حاجــة 

للحمايــة عنــد شــرائه وحــدة ســكنية الســتعماله الشــخصي مثــالً.
5- ان المهنــي الــذي يتعاقــد علــى ســلع أو خدمــات ال تتعلــق بأعمــال مهنتــه، كالمحامــي 
الــذي يتعاقــد علــى جهــاز كمبيوتــر لمكتبــه، أو الشــركة التــي تتعاقــد علــى جهــاز إنــذار، 
ــاع عــن  ــى الدف ــادراً عل ــى ق ــه يبق ــتهلكاً ألن ــر مس ــه ال يعتب ــى أن ــد ذهــب البعــض1 إل فق

مصالحــه.
ــار  ــى اعتب ــد ذهــب – بحــق- إل ــه والقضــاء الفرنســيين2 ق ــي الفق ــرأي الراجــح ف لكــن ال
المهنــي – فــي هــذا الفــرض – مســتهلكاً اســتناداً علــى أن المهنــي يكــون – خــارج نطــاق 
مهنتــه – فــي ذات الوضــع الــذي يوجــد فيــه أي شــخص آخــر. فتاجــر العقــارات ليســت 
ــر  ــم تتواف ــالً، ومــن ث ــر مث ــى شــراء جهــاز الكمبيوت ــد عل ــد التعاق ــة عن ــرة كافي ــه خب لدي
الحكمــة مــن حمايــة المســتهلك عمومــاً وهــي جهلــه وقلــة خبرتــه فيمــا يتعاقــد عليــه مــن 

ســلع وخدمــات.
وبذلــك يمكننــا تعريــف المســتهلك بأنــه : )) مــن يتــزود بســلع أو خدمــات إلشــباع حاجياتــه 
الشــخصية أو العائليــة إذا لــم تتعلــق بأعمــال مهنتــه ســواء كان شــخصاً طبيعيــاً أم اعتباريــاً 

وســواء كان مهنياً أم ال ((.

.2:n.49.p.chr,1981,Dalloz,consommateur de protection le ,Matinvaud .Ph   1
.J.Calais- Aufouy, practice, p.7ets -

.francais droit en consommateures de nation la de introduction’L .Pizzio.P.J   2
.20 no.91 .p ,chr.1982.Dalloz

 P.Gode.]protecton des consommateures. Clauses abusives. Rev, trim  -
.dr.civ 1978.p.144

.cass. civ. 15 avril 1982, D. 1984, p. 439 -
.cass.civ., 28 avril 1987. Precite - 

المبحث ألول 
الحماية الموضوعية للمستهلك 

 ذكرنــا أن المشــرع اإلماراتــي لــم يضــع حتــى اآلن – قواعــد خاصــة لحمايــة المســتهلك 
بالمعنــى الســابق تحديــده باســتثناء بعــض القواعــد الخاصــة التــي تطبــق علــى المتعاقــد 
عمومــاً ســواء كان مســتهلكاً بالمعنــى الســابق أم ال كالقانــون اإلتحــادي رقــم )4( لســنة 

1979م فــي شــأن قمــع الغــش والتدليــس فــي المعامــالت التجاريــة .
ــة  ــي حاج ــى – ف ــت مض ــن أي وق ــر م ــح اآلن – أكث ــتهلك أصب ــى أن المس ــراً إل ونظ
للحمايــة، فــال منــاص- والحــال هكــذا- مــن محاولــة البحــث – فــي ضــوء القواعــد العامــة 
– عــن بعــض الحلــول التــي يمكــن أن تحقــق قــدراً معقــوالً مــن الحمايــة للمســتهلك إلــى 

أن يتدخــل، المشــرع، ونرجــو أن يكــون ذلــك تقريبــاً، لحمايتــه بقواعــد خاصــة.
 المطلب األول 

حماية المستهلك من الشروط التعسفية 
ــد تســبقه  ــرام العق ــن، فإب ــن الطرفي ــد تطــول بي ــاً نتيجــة مفاوضــات ، ق ــد غالب ــم التعاق يت
ــد والتزامــات  ــن حــول شــروط التعاق ــن الطرفي ــدور بي ــي معظــم األحــوال مناقشــات ت ف
الطرفيــن وغيــر ذلــك مــن الموضوعــات التــي يرونهــا هامــة. وقــد تنتهــي هــذه المناقشــات 
ــرم العقــد أم ال، أن  إلــى إبــرام العقــد، وقــد تنتهــي إلــى ال شــيء ، لكــن المهــم ســواء أُب
ــروط  ــوص ش ــن بخص ــن الطرفي ــد دارت بي ــات ق ــت ومناقش ــد تم ــات ق ــاك مفاوض هن
التعاقــد. فــكل منهمــا فــي مركــز يســمح لــه مناقشــة اآلخــر فيمــا يعرضــه أو فيمــا يطلبــه . 
تلــك هــي الصــورة المثلــى، والمعتــادة، للتعاقــد كانعــكاس لمبــدأ ســلطان اإلرادة، فــاإلرادة 
هــي التــي تنــشء التصــرف القانونــي، وهــي التــي تحــدد مضمونــه وآثــاره. وال يقصــد 
ــاج« إرادة  ــد »نت ــن، وإنمــا ارادتهمــا معــاً. فالعق – بطبيعــة الحــال – إرادة أحــد الطرفي
ــن  ــاواة بي ــدم المس ــى ق ــد عل ــروط التعاق ــة ش ــي مناقش ــرة” ف ــي إرادة ”ح ــن، وه الطرفي

.Contrat de gre a gre الطرفيــن
لكــن هــذه الصــورة »المعتــادة« أو بــاألدق التــي كانــت معتــادة، لــم تعــد »تعكــس« الواقــع 
ــة  ــه »نفــس« إمكاني ــن ل ــادر فــي العمــل اآلن أن تجــد كالً مــن الطرفي ــي، فمــن الن الحال
مناقشــة شــروط التعاقــد بحريــة كمــا كان الوضــع مــن قبــل ، وإنمــا »اختــل« هــذا التعــادل 
بحيــث أصبــح أحــد الطرفيــن فــي مركــز »اقتصــادي« يســمح لــه بفــرض شــروط التعاقــد 
وليــس أمــام الطــرف اآلخــر، األضعــف اقتصاديــاً، إال قبــول هــذه الشــروط كمــا هــي أو 
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رفــض التعاقــد كليــة دون تعديــل أو حــذف أو إضافــة ، وهــو مــا يحــدث فــي حالــة العقــود 
التــي تبــرم بيــن المنتــج أو المــوزع أو القائــم علــى تقديــم الخدمــة مــن ناحيــة والمســتهلك 
ــلع والمنتجــات  ــة للس ــع بالجمل ــاج والتوزي ــرة اإلنت ــى كث ــة أخــرى . فنظــراً إل ــن ناحي م
وتعــدد المشــابك وتعقــد سلســلة التوزيــع وللســرعة التــي تتــم بهــا هــذه العمليــات، ونظــراً 
لمــا تتــم بهــا هــذه العمليــات، ونظــراً لمــا يتمتــع بــه المنتجــون مــن قــوة ونفــوذ اقتصادييــن 
ــبقة  ــروط مس ــع ش ــى وض ــكالهم عل ــة أش ــون بكاف ــد دأب المنتج ــتهل، فق ــة بالمس مقارن
يحاولــون فرضهــا علــى المســتهلك دون أن يكــون لهــذا األخيــر حريــة مناقشــتها أو 
تعديلهــا. وقــد ترتــب علــى ذلــك أمــن اختــل التــوازن العقــدي – نظــراً الختــالل المســاواة 
بيــن الطرفيــن – الــذي يحكــم العقــود عمومــاً. ومــن هنــا نشــأت فكــرة حمايــة المســتهلك 

مــن هــذه الشــروط التعســفية.
 فكيف يمكن أن تتم هذه الحماية من الناحية القانونية ؟

تعــرض – بــداءة- المفهــوم الشــرط التعســفي باختصــار، ثــم لموقــف المشــرع الفغرنســي، 
وأخيــراً لموقــف المشــرع فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة .

:Clause abusive أوالً: مفهوم الشرط التعسفي
التعســف لغــةً يعنــي االســتخدام الســيء 1 ، وقانونــاً االســتخدام المفــرط أو الفاحــش لميــزة 

قانونيــة ))لغــة فرنســيييييييي(( 2 .
وقــد حــاول البعــض تقســيم الشــروط التعســفية إلــى نوعيــن : شــروط تعســفية فــي ذاتهــا، 
وهــي التــي يظهــر التعســف فيهــا منــذ نشــأتها، وتكشــف عــن ذات ألفاظهــا فتأتــي متناقضة 
مــع جوهرهــا. وشــروط تعســفية بحكــم اســتعمالها، وهــي تختلــف عــن األولــى مــن حيــث 
أنهــا فــي ذاتهــا شــروط عاديــة ال تتضمــن بذاتهــا تعســفاً ، وإنمــا تظهــر صفتهــا التعســفية 
عنــد التطبيــق بالتمســك بحرفيتهــا وتجاهــل روحهــا، وواضــح أن هــذه المحاولــة ليســت 
تعريفــاً للشــرط التعســفي – رغــم تصنيفــه – فــي حاجــة لتعريــف يحــدد مالمحــه الرئيســية 

.
وقــد حاولــت محكمــة النقــض المصريــة تعريــف الشــرط التعســفي فقــررت أنــه )) الشــرط 
الــذي يأتــي متناقضــاً مــع جوهــر العقــد باعتبــاره مخالفــاً للنظــام العــام((3 وهــو تعريــف 
يبــدو- فيمــا نــرى- غيــر مكتمــل، إذ يبقــى التســاؤل قائمــاً عنــد األحــوال التــي يكــون فيهــا 
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الشــرط متناقضــاً مــع جوهــر العقــد، هــذا فضــالً عــن أن الشــرط قــد يكــون فيهــا الشــرط 
متناقضــاً مــع جوهــر العقــد، هــذا فضــالً عــن أن الشــرط قــد يكــون تعســفياً دون أن يكــون 
متناقضــاً مــع جوهــر العقــد كالشــرط الــذي ســخف مــن مســؤولية الناقــل، أو تقصيــر مــدة 

الضمــان مثــالً.
وقــد حــاول المشــرع الفرنســي تعريــف الشــرط التعســفي بالمــادة 35 من قانــون 10 يناير 
1978م بأنــه: ) .. مفــروض علــى غيــر المهنيــن أو المســتهلكين بواســطة تعســف النفــوذ 
االقتصــادي للطــرف اآلخــر ويمنــح هــذا األخيــر ميــزة مفرطــة أو فاحشــة( وتــدور معظــم 
تعريفــات الفقــه الفرنســي حــول فكــرة رئيســية لتعريــف المشــرع ، فهــو شــرط محــرر 
مســبقاً ومفــوض مــن الطــرف القــوي علــى المســتهلك ومــن شــأنه أن يــؤدي – بالنظــر 
للميــزة التــي يخولهــا للطــرف القــوي- إلــى اإلخــالل بالتــوازن العقــدي بيــن الطرفيــن . 
وقــد اعتبــرت محكمــة النقــض الفرنســية شــرطاً تعســفياً الشــرط الــذي مــن شــأن محلــه 
أو أثــره إلغــاء أو تخفيــض حــق المســتهلك فــي التعويــض فــي حالــة عــدم وفــاء المهنــي 
)المنتــج( بأحــد التزاماتــه أيــا كانــت. وقــد اعتبــرت المحكمــة العليــا هــذا الشــرط تعســفياً 
ألنــه أدى إلــى اإلخــالل بالتــوازن العقــدي بيــن الطرفيــن بحرمــان المســتهلك مــن أحــد 

حقوقــه كليــاً أو جزئيــاً .
وقبــل أن نحــدد العناصــر الرئيســية للشــرط التعســفي نشــير إلــى أن الفــرض أننــا بصــدد 
عقــد أحــد طرفيــه ”مســتهلك” بالمعنــى الســابق تحديــده، فالحمايــة الخاصــة لــن تتقــرر إال 
مــن أجــل فئــة المســتهلكين دون غيرهــا. فالبحــث عمــا إذا كان الشــرط تعســفياً أم ال، ال 
يثــور إال إذا كنــا بصــدد »مســتهلك« يســتحق الحمايــة المقــررة قانونــاً . لذلــك فــال يقــال 
أنــه يشــترط – حتــى يكــون الشــرط تعســفياً- أن يكــون أحــد طرفــي العقــد مســتهلكاً. إذ 
ال نبحــث عــن مــدى كــون الشــرط تعســفياً إال إذا كنــا بصــدد مســتهلك. فهــو إذن – أي 
ــة  ــق الحماي ــا هــو محــور تطبي ــي الشــرط التعســفين وإنم ــس عنصــراً ف المســتهلك – لي

الخاصــة فــي محملهــا.
أما عن عناصر الشرط التعسفي فهي – في نظرنا- ما يلي :

أ- أن يكــون الشــرط مفروضــاً علــى المســتهلك. أي أن هــذا األخيــر لــم تكــن لــه مناقشــة 
وتعديــل محتــواه او رفضــه، وإنمــا ففــرض عليــه بعــد أن قــام الطــرف اآلخــر )المهنــي( 
بإعــداده مســبقاً وفرضــه عليــه. إذ لــو كان المســتهلك يملــك حريــة مناقشــة الشــرط 
ــل هــذا  ــه فــال يلومــن إال نفســه. وليــس أمامــه للتخلــص مــن مث ــك قبل ورفضــه ومــع ذل
الشــرط – إذا اتضــح أنــه ضــار بمصالحــه- ســوى اللجــوء إلــى عيــوب اإلرادة كالغلــط 
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ــالً . ــر مث أو التغري
ــى  ــذا الشــرط عل ــل ه ــرض مث ــن لف ــوذه االقتصاديي ــزه ونف ــي مرك ب- أن يســتغل المهن
ــتهلك  ــى المس ــرض شــروط عل ــه بف ــوذه وقوت ــتخدام نف ــي يســيء اس ــتهلك . فالمهن المس
مســتغالً ضعــف المســتهلك اقتصاديــاً، وحاجتــه للســلع والخدمــات التــي يطرحهــا المهنــي.
جـــ - أن يــؤدي ذلــك إلــى اإلخــالل بالتــوازن العقــدي بيــن الطرفيــن، ذلــك المبــدأ الــذي 
يجــب أن يســود إبــرام العقــود عمومــاً. ويقــع اإلخــالل بالتــوازن العقــدي إاذ ترتــب علــى 
الشــرط حرمــان المســتهلك مــن أحــد حقوقــه كليــاً أو جزئيــاً أو حصــل المهنــي علــى ميــزة 
ليســت مــن حقــه كوضــع حــد أقصــى للتعويــض المســتحق للمســتهلك عنــد إخــالل المهنــي 
بالتزامــه مثــالً. ويجــب أن يقــدر عــدم التــوازن العقــدي بالنظــر إلــى شــروط العقــد فــي 

مجموعــه وليــس بالنظــر إلــى كل شــرط علــى حــدة.
ــرك لقاضــي الموضــوع  ــوده . ويت ــروطه أو بن ــدد ش ــم تع ــداً رغ ــى كالً واح ــد يبق فالعق
ــا ومالبســاتها الخاصــة. ــى حــده حســب ظروفه ــة عل ــي كل حال ــوازن ف ــر عــدم الت تقدي
إذا مــا توافــرت هــذه العناصــر كان الشــرط – فيمــا نــرى – تعســفياً يجــب حمايــة 

المســتهلك منــه، فكيــف يمكــن حمايــة المســتهلك قانونــاً مــن الشــروط التعســفية؟
قبــل أن نعــرض لكيفيــة هــذه الحمايــة فــي القانــون اإلماراتــي، نــرى أن نعــرض – بإيجــاز 

– للتجربة الفرنســية .
ثانياً: القانون الفرنسي : 

” استشــعر” المشــرع الفرنســي – بحــق – حاجــة المســتهلك إلــى حمايتــه مــن الشــروط 
التعســفية فخصــص الفصــل الرابــع مــن القانــون رقــم 78 – 23 الصــادر فــي 10 
ــفية  ــروط التعس ــة الش ــي مواجه ــتهلك ف ــالم المس ــة إع ــاص بحماي ــر 1978م والخ يناي

.  **************
ــن  ــة بي ــود المبرم ــي العق ــه : )) ف ــى أن ــون عل ــذا القان ــن ه ــادة 35 م ــت الم ــد نص وق
المهنييــن وغيــر المهنييــن أو المســتهلكين، ومــع األخــذ فــي االعتبــار الســلعة أو الخدمــة 
محــل العالقــة، فإنــه يمكــن أن تحظــر أو تنظــم بقــرارات مــن مجلــس الدولــة- بعــد أخــذ 
الــرأي اللجنــة المشــار إليهــا فــي الــدة  - الشــروط المتعلقــة بتعيــن الثمــن قابليتــه للتعييــن أو 
بالوفــاء بــه. كذلــك الشــروط المتعلقــة بمكونــات الشــيء أو عناصــره أو تســليمه، ومذلــك 
تلــك المتعقلــة بتحمــل المخاطــر وبمجــدى المســؤولية أو الضمــان وشــروط تنفيــذ العقــد 
أو فســخه أو انفســاخه أو تحديــد العقــد . وذلــك عنــدا تبــدو هــذه الشــروط مفروضــة علــى 
ــد  ــوذ االقتصــادي للمتعاق ــي النف ــك بالتعســف ف ــي أو المســتهلك وذل ــر المهن ــد غي المتعاق

اآلخــر وتخويلــه مزيــة مفرطــة أو فاحشــة أو مبالغــاً فيهــا. مثــل هــذه الشــروط التعســفية 
التــي تــرد فــي العقــود بالمخالفــة للنــص ســالف الذكــر تعتبــر ملغــاة وغيــر قائمــة ... ((

1- نطاق تطبيق الحماية : 
ال تقتصــر الحمايــة علــى الشــروط الــواردة فــي عقــود اإلذعــان فقــط بحســبانها المجــال 
ــث  ــة بحي ــن العمومي ــابق م ــص الس ــاظ الن ــد جــاءت ألف ــفية، فق ــدي للشــروط التعس التقلي
ــواء  ــفية . س ــروطاً تعس ــن ش ــي تتضم ــود الت ــة العق ــى كاف ــتهلك عل ــة المس ــق حماي تطب
ــاً  ــا كان محلهــا وســواء كان عقــاراً أم منقــوالً، وأي ــاً، وأي كانــت بيعــاً أو ايجــاراً أو تأمين
كان شــكلها أـــو أساســها، فالمهــم – لتقريــر الحمايــة – أن تنكــون بصــدد شــرط تعســفي 
ــده . والواقــع أن قصــر  ــد أحــد طرفيــه »مســتهلك« بالمعنــى الســابق تحدي وارد فــي عق
الحمايــة علــى عقــود اإلذعــان كان ســيؤدي ألن تفقــد هــذه الحمايــة أهميتهــا بحســبان أن 
للمتعاقــد عمومــاً. ولــو لــم يكــن مســتهلكاً بالمعنــى الســابق . أن يطالــب القاضــي بإعفائــه 
ــون  ــود التليف ــود اإلذعــان كعق ــد مــن عق ــا إذا كان العق مــن الشــروط التعســفية أو تعديله

ــاء والمــاء وغيــر ذلــك. والكهرب
2- كيفية بطالن )لجنة الشروط التعسفية( : 

نصــت المــادة 36 مــن قانــون 10 ينايــر 1978 م علــى إنشــاء لجنــة للشــروط التعســفية 
تشــكل مــن خمســة عشــر عضــواً كاآلتــي : 

- قاضياً من القضاء العادي، رئيساً .
- اثنيــن مــن القضــاة يختــارون مــن القضــاء العــادي أو اإلداري أو مــن أعضــاء مجلــس 

الدولــة .
- ثالثة ممثلين عن اإلدارة يتم اختيارهم بالنظر إلى تخصصاتهم.

- ثالثة قانونيين مؤهلتين في مجال القانون أو في فن صياغة العقود.
- ثالثة ممثلين عن الجمعيات المعترف بها والمؤهلة للدفاع عن المستهلكين .

- ثالثة ممثلين عن المهنيين .
وهكــذا تضــم هــذه اللجنــة عناصــر قضائيــة وإداريــة وقانونية وعناصــر تمثل المســتهلكين  
والمهنييــن، فهــي تضــم العناصــر المعنيــة بالشــروط التعســفية )ممثليــن المســتهلكين 
والمهنييــن واإلدارة( وعناصــر قضائيــة وقانونيــة لالســتفادة مــن خبرتهــا القانونيــة 
ــن المســتهلكين  ــد الخــالف – بي ــق – ن ــر شــروطاً تعســفية، والتوفي ــا يعتب ــد م ــي تحدي ف

ــن . والمهنيي
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وهــي لجنــة ذات طابــع إداري ليــس لهــا أي اختصــاص قضائــي أو تشــريعي1 ويقتصــر 
اختصاصهــا علــى التوصيــة- التــي توجــه إلــى الســلطة الالئحيــة التــي تملــك اســتصدار 
قــرار مــن مجلــس الدولــة – بإلغــاء أو تعديــل مــا تــراه تعســفياً مــن الشــروط التــي اعتــاد 
المهنييــن علــى إدراجهــا فــي العقــود التــي يبرمونهــا مــع المســتهلكين . فــإذا ارتــأت اللجنــة 

أن بعــض هــذه الشــروط تعســفية .
وهكــذا تلعــب هــذه اللجنــة دوراً وقائيــا وذلــك قبــل أن يثــور النــزاع بصددها بيــن الطرفيين 
أمــام القضــاء. إذ تقــوم بدراســة نمــاذج العقــود التــي يعرضهــا المهنييــن، وتحــاول تحجيــج 
الشــروط التعســفية وتوصــي المهنييــن بعــد إدراجهــا فــي العقــود أو تعديلهــا ، ولفــت نظــر 

المســتهلكين غليها.
وتقوم هذه اللجنة بعملها بناء على طلب من الوزير المؤول عن االستهالك.

أو بطلــب مــن الجمعيــات المعتمــدة للدفــاع عــن المســتهلكين، أو بنــاء علــى طلــب المهنيين 
المعنييــن بالشــروط التعســفية، كمــا ان لهــا أن تقــوم مــن تلقــاء نفســها ) م 37 مــن قانــون 

10 ينايــر 1978م ( .
وتوصيــات اللجنــة – فــي هــذا الصــدد – غيــر ملزمــة، ويمكــن للوزيــر المســؤول عــن 
ــا  ــة ذاته ــب اللجن ــى طل ــاء عل ــاء نفســه أو بن ــن تلق ــات م ــذه التوصي االســتهالك نشــر ه
ويجــب – حتــى يعتبــر الشــرط تعســفياً- أن يصــدر بــه قــرار مــن مجلــس الدولــة بعــد أخــذ 

توصيــة لجنــة الشــروط التعســفية فــي االعتبــار.
3- هل يملك القضاء تقرير بطالن الشروط التعسفية:

ــد  ــة بع ــس الدول ــن مجل ــدر م ــرارات تص ــم  بق ــفية يت ــروط التعس ــد الش ــا أن تحدي رأين
ــف  ــي الكش ــة ف ــك اللجن ــر دور تل ــك ينحص ــفية ، وبذل ــروط التعس ــة الش ــذ رأي لجن أخ
عــن الشــروط التعســفية الدراجــة فــي العقــود وتوجيــه نظــر الســلطة المختصــة بإصــدار 

ــذه الشــروط . ــدل ه ــي او تع ــرارات تلغ ق
لكــن الســلطة المختصــة قــد ال تصــدر قــراراً باعتبــار هــذا الشــرط أو ذاك تعســفياً بالرغــم 
مــن توصيــة لجنــة الشــروط التعســفية، كمــا أن اللجنــة قــد ال تــرى فــي بعــض الشــروط 
الصفــة التعســفية رغــم كونهــا – فــي حقيقتهــا – تعســفية، فهــل يملــك القاضــي إلغــاء أو 

تعديــل هــذا الشــرط أو ذاك لمكونــه - فــي نظــره – تعســفياً؟
اتخــذ القضــاء الفرنســي – فــي البدايــة – موفقــاً متشــدداً ورفــض تخويــل القاضــي ســلطة 
الحكــم ببطــالن الشــرط التعســفي إذا لــم يكــن قــد صــدر قــرار باعتبــار الشــرط تعســفياً 
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بنــاء علــى توصيــة لجنــة الشــروط التعســفية. أي أن دور القاضــي ينحصــر – فــي منطــق 
هــذا االتجــاه – فــي تقريــر بطــالن الشــروط التــي اعتبرتهــا الســلطة المختصــة تعســفية 
ــرط أو ذاك  ــذا الش ــار ه ــدى اعتب ــي م ــة ف ــلطة تقديري ــس للقاضــي أي س ــم، فلي ــن ث وم
تعســفياً. وتأكيــداً لهــذا المعنــى ذهبــت محكمــة اســتئناف باريــس إلــى أن القانــون رقــم 78 
– 23 الصــادر فــي 10 ينايــر 1978 م وال يحتمــل ســوى التفســير الضيــق،  إذ يحتفــظ 
هــذا القانــون للســلطة المختصــة بســلطة تقديــر الصفــة التعســفية للشــروط التــي يحظــر  
ــى رفــض الحكــم  ــم انتهــت المحمــة إل ــود مــع المســتهلكين 1، ومــن ث ــي العق ــا ف إدراجه
ــه قــرار مــن الســلطة  ــم يصــدر ب ــه ل ــزاع تعســفياً بحســبان أن ــار الشــرط محــل الن باعتب

المختصــة باعتبــاره تعســفياً.
ــاً  ــى موقف ــق، وتبن ــاه الضي ــذا االتج ــن ه ــت ع ــا التف ــن القضــاء الفرنســي ســرعان م لك
مرنــاً وذلــك بإعطــاء القاضــي ســلطة رقابــة الشــروط التعســفية حتــى لــو يصــدر قــرار 

ــك. ــا كذل باعتباره
ــي  ــل ف ــة أم ــره البعــض 2 بارق ــم – اعتب ــذا االتجــاه بحك ــض ه ــة النق ــادت محكم ــد ق وق
مكافحــة الشــروط التعســفية – صــدر فــي 16 يوليــو 1978م 3 وتتلخــص وقائــع القضيــة 
فــي أن شــخصاً تعاقــد علــى شــراء أثــاث، وكان طلــب البضاعــة )الســند ( يشــير بحــروف 
مطبوعــة بطريقــة واضحــة إلــى أن مــدة التســليم شــهران، لكنــه يضيــف بحــروف صغيــرة 
ــتند  ــر المس ــى ظه ــع عل ــاد. وأدرج البائ ــبيل االسترش ــى س ــورة عل ــليم مذك ــدة التس أن م
شــرطاً مقتضــاه أن التأخيــر فــي التســليم ال يعتبــر ســبباً لفســخ العقــد، وال يخــول المشــتري 

الحــق فــي طلــب التعويــض.
ــل  ــى أن مث ــمبر 1984 م إل ــخ 25 ديس ــه بتاري ــتئناف مونبيلي ــة اس ــت محكم ــدد ذهب وق
ــه قضــت  ــا المشــار إلي ــي حكمه ــر تعســفياً. لكــن محكمــة النقــض ف هــذا الشــرط ال يعتب
حكــم االســتئناف الســابق وذهبــت – علــى العكــس – إلــى اعتبــار الشــرط الســابق شــرطاً 
تعســفياً اســتناداً علــى انــه تعتبــر – طبقــاً لنــص المــادة 35 مــن قانــون 1 ينايــر 1978م 
ــة  ــة بالتســليم وشــروط الفســخ االتفاقي ــم تكــن الشــرط المتعلق ــرة كأن ل – محرمــة ومعتب
حينمــا تبــدو أنهــا مفروضــة علــى المســتهلك بواســطة التعســف فــي النفــوذ االقتصــادي 
للمهنــي وتخولــه  مزيــة مبالغــاً فيهــا، وتنتقــص – فــي المقابــل  - مــن حــق المســتهلك فــي 
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ــى  ــا إل ــه وانتهــت المحكمــة العلي ــاء المهنــي بأحــد التزامات ــة عــدم وف التعويــض فــي حال
وجــوب اعتبــار هــذا الشــرط كأن لــم يكــن .

ويســتفا مــن حكــم المحكمــة العليــا – كمــا يــرى بعــض الفقــه1- بــأن الشــرط يعتبــر تعســفياً 
ــر  ــون 10 يناي ــن قان ــادة 35 م ــي الم ــوارد ف ــف ال ــه عناصــر التعري ــرت في ــا تواف طالم
1978 م ولــو لــم يصــدر بــه قــرار أو مرســوم يحّرمــه باعتبــاره شــرطاً تعســفياً وهكــذا 
ــر 1978م دون ضــرورة  ــون 10 يناي ــاً ألحــكام قان ــار الشــرط تعســفياً طبق يمكــن اعتب

صــدور مرســوم العتبــاره كذلــك.
وأخيــراً توجــت المحكمــة العليــا االتجــاه الــذي كانــت قــد ســارت فيــه علــى اســتحياء فــي 
ــي  ــة لقاض ــت صراح ــث اعترف ــو 1990م 2 حي ــي 14 ماي ــادر ف ــا الص ــة بحكمه البداي
الموضــوع يبحــث الصفــة التعســفية للشــروط واالنتهــاء بتقريــر بطالنهــا إذا ثبــت لديــه 
أنهــا تعســفية بالمعنــى الســابق تحديــده وفــي عبــارات ال يعوزهــا الوضــوح قــررت 
ــل هــذا الشــرط )محــل  ــد اســتنتج أن مث ــه ق ــا أن )) الحكــم المطعــون علي المحكمــة العلي
النــزاع( يمنــح مزيــة فاحشــة للمــودع لديــه الــذي كان اقتصاديــاً – فــي وضــع مكنــه مــن 
ــة  ــذا الشــرط يتضمــن صف ــه ه ــة – بحــق – أن ــررت المحكم ــل. وق ــى العمي فرضــه عل

ــم يكــن ( . ــوب ) كأن ل ــر مكت تعســفية ويجــب أن يعــد غي
ــم 92 – 60  ــون رق ــه قضــاء النقــض وأصــدر القان ــا اســتقر علي ــن المشــرع م ــد قن وق
بتاريــخ 18 ينايــر 1992م والخــاص بتدعيــم حمايــة المســتهلك ونــص فــي مادته التاســعة 
علــى أنــه )) للقاضــي أن يقــرر اعتبــار الشــرط منعدمــا وغيــر قائــم إذا كان متعلقــاً بتعييــن 
ــليم أو  ــيء أو بتس ــن الش ــق بتكوي ــرط المتعل ــه، أو الش ــن أو بأدائ ــه للتعي ــن أو قابليت الثم
بتحمــل المخاطــر أو بمــدى المســؤولية والضمــان. وكذلــك الشــروط المتعلقــة بالفســخ أو 
االنفســاخ أو بتجديــد العقــود، وذلــك متــى كان واضحــاً أن تلــك الشــروط مفروضــة علــى 
غيــر المهنييــن أو المســتهلكين، اســتغالالً للمركــز االقتصــادي للمتعاقــد المهنــي وتخــول 

هــذا األخيــر مزيــة فاحشــة((.
 ثالثاً : في القانون االماراتي : 

ذكرنــا أن المشــرع فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لــم يتدخــل – حتــى اآلن – لكــي 
ــي مواجهــة  ــة ف ــوالً مــزن الحماي ــدراً معق ــه ق ــل ل يشــمل المســتهلك بقواعــد خاصــة تكف
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المهنــي الــذي قــد يفــرض علــى المســتهلك بعــض الشــروط المجحفــة بحقوقــه األمــر الــذي 
يترتــب عليــه – فــي األخيــر – اختــالل التــوازن العقــدي بيــن الطرفيــن.

لذلــك ال منــاص – أمــام ذلــك – مــن الرجــوع للقواعــد العمــة لقانــون للمعامــالت المدنيــة 
ــروط  ــن الش ــتهلك م ــة المس ــول لحماي ــض الحل ــراح بع ــه القت ــض أحكام ــتعانة ببع لالس

التعســفية بالمعنــى الســابق تحديــده.
ال شــك أن المجــال الطبيعــي لحمايــة المتعاقــد عمومــاً مــن الشــروط التعســفية هــو عقــد 
اإلذعــان فالقاضــي ال يســتطيع- بصريــح نــص المــادة 248 معامــالت مدنيــة1 - أن يعفــي 
ــد إذعــان . كمــا أن  ــا بصــدد عق المســتهلك مــن الشــروط التعســفية أو تعديلهــا إال إذا كن
تفســير العبــارات الغامضــة ال يجــب أن تكــون ضــارة بالمســتهلك إذا كنــا – أيضــاً- بصــدد 
ــتهلك – الطــرف  ــة 2 . فالمس ــالت مدني ــادة 2/266 معام ــص الم ــاً لن ــان طبق ــد إذع عق
المذعــن – يســتفيد مــن مزيتيــن قررهمــا المشــرع للمتعاقــد عمومــاً وهمــا حمايتــه مــن 
ــه  ــة تضــر بمصالحــه. لكن ــارات الغامضــة بطريق الشــروط التعســفية وعــدم تفســير العب
يشــترط، حتــى يســتفيد المســتهلك مــن هــذه الحمايــة، أن يكــون طرفــاً فــي عقــد إذعــان.

لكــن الصعوبــة الحقيقيــة تكمــن- حقيقــة- فــي أن الفقــه والقضــاء – كما ســنرى – يتشــددان 
ــكاد  ــة ال ت ــود قليل ــدة عق ــوى ع ــمل س ــا ال تش ــا يجعله ــان بم ــود اإلذع ــروط عق ــي ش ف
ــة  ــذي يصعــب معــه االســتفادة مــن الحماي ــد الواحــدة، األمــر ال ــع الي تجــاوز عــدد أصاب
ــاً- إصغــاء قــدر  الخاصــة التــي قررهــا المشــرع للمتعاقــد الُمذَعــن. فهــل يمكــن – قانون
مــن المرونــة علــى مفهــوم عقــود اإلذعــان بحيــث تشــمل غالبيــة عقــود لالســتهالك بمــا 
يوفــر للمســتهلك- بذلــك – قجــراً مــن الحمايــة فــي مواجهــة الشــروط التعســفية التــي درج 

المهنيــون علــى فرضهــا عليــه؟
: Contrats d’adhesion  1- المقصود بعقود اإلذعان

لــم يعــرف المشــرع اإلماراتــي، والتعريفــات عمومــاً مــن عمــل الفقــه – عقــد اإلذعــان 
ــول  ــأن ))القب ــول ب ــى الق ــة عل ــالت المدني ــون المعام ــن قان ــادة 145 م ــرت الم واقتص
ــا الموجــب  ــة يضعه ــليم بشــروط متماثل ــى مجــرد التس ــان يقتصــر عل ــود اإلذع ــي عق ف
ــود  ــرف عق ــم يع ــص، وإن كان ل ــذا الن ــا((3 وه ــته فيه ــل مناقش ــه وال يقب ــائر عمالئ لس
ــه أبــرز –بحــق- جوهرهــا: التســليم بشــروط مقــررة يضعهــا الموجــب  اإلذعــان، إال أن
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وال يقبــل مناقشــته فيهــا. فهــي إذن عقــود ال تســبقها مناقشــات أو مفاوضــات، وإنمــا يقــوم 
أحــد األفــراد بتقديــم عــرض معيــن ال يقبــل تعديلــه أو مناقشــته وعلــى مــن يرغــب فــي 
قبولــه أن يوافــق عليــه كمــا هــو أو يرفضــه دون حــذف أو إضافــة. وقــد تولــت المذكــرة 
ــد الخصائــص التــي تميــز عقــود اإلذعــان  ــة تحدي ــة لقانــون المعامــالت المدني اإليضاحي
ــن  ــر م ــق تعتب ــلع أو مراف ــد بس ــق العق ــا، تعل ــالث: أوله ــي ث ــا ف ــا وحصرته عــن غيره
الضروريــات األولــى للمســتهلكين أو المنتفعيــن، وثانيهــا، احتــكار هــذه الســلع أو المرافــق 
ــه  ــا، توجي ــأنها. وثالثه ــاق بش ــدودة النط ــة مح ــام منافس ــاً أو قي ــاً أو فعلي ــكاراً قانوني احت
ــى وجــه  ــة عل ــى الجمهــور بشــروط متماثل ــق إل ــاع بهــذه الســلع أو المراف عــرض االنتف

الــدوام بالنســبة لــكل فئــة منهــا 1.
ــر  ــن تنك ــاك م ــد كان هن ــود اإلذعــان2 فق ــة لعق ــة العقدي ــر خــالف حــول الطبيع ــد أثي وق
ــار،  ــة واختي ــن عــن حري ــق إرادتي ــد تواف ــة ألن العق ــا التعاقدي ــود صفته ــذه العق ــى ه عل
ــل وال  ــن قب ــررة م ــروط مق ــليم بش ــو إال التس ــا ه ــان م ــود اإلذع ــي عق ــول ف ــا القب بينم
رضــوخ لهــا3 . وقــد اســتقر الــرأي اآلن4 علــى أن عقــود اإلذعــان هــي عقــود حقيقيــة لهــا 
الصفــة التعاقديــة كغيرهــا مــن العقــود ألن القابــل يملــك حريــة عــدم التعاقــد، وإذا وافــق 
ــى  ــدرة عل ــه الق ــل(( ليســت ل ــح أن ))أي القاب ــه5 . صحي ــك هــي رغبت ــد فتل ــى التعاق عل
مناقشــة شــروط التعاقــد، لكــن العقــد عمومــاً ال يســتلزم حتمــاً، لكــي يوجــد، المســاواة فــي 

ــد. ــة(( مناقشــة شــروط العق ))إمكاني
ــق  ــم بتواف ــاً يت ــداً حقيقي ــان، وإن كان عق ــد اإلذع ــق أن عق ــرع بح ــعر(( المش ــد ))يش وق
إرادتيــن، إال أنــه ال يوفــر الحمايــة الكافيــة للطــرف الضعيــف ))المذعــن(( ويجــب مــن 
ثــم، أن نوفــر لــه الســبل، حتــى ال يســتغله الجانــب القــوي ولهــذا قــرر المشــرع مــن ناحيــة 
أنــه ))إذا م العقــد بطريــق اإلذعــان وكان قــد تضّمــن شــروطاً تعســفية جــاز للقاضــي أن 
ــه  ــا تقضــي ب ــاً لم ــك وفق ــا، وتل ــي الطــرف المذعــن منه يعــدل هــذه الشــروط أو أن يعف
العدالــة، ويقــع باطــالً كل اتفــاق خــالف ذلــك(( )م 248 معامــالت مدنيــة(. ومــن ناحيــة 
ــود اإلذعــان  ــي عق ــارات الغامضــة ف ــه: ))... ال يجــوز أن يكــون تفســير العب أخــرى أن

ضــاراً بمصلحــة الطــرف المذعــن(( )م 2/266 معامــالت مدنيــة(.

.Soulean note .690 .p ,1978 .D ,1977 .sept 29   1
  2
  3
  4

.87.no cite opi ,chabas par Mazeaud Jean et L ,M   5

ــود، هــل  ــره مــن العق ــد اإلذعــان عــن غي ــا عق ــز به ــي يتمي ــص الت ــام هــذه الخصائ وأم
تعتبــر العقــود التــي يكــون المســتهلك طرفــاً فيهــا مــن عقــود اإلذعــان أم هــو مــن عقــود 
المناقشــة الحــرة Libre discussion؟ تتوقــف اإلجابــة علــى هــذا التســاؤل –بداهــة- 

علــى مــدى توافــر خصائــص عقــود اإلذعــان بالنســبة لعقــود االســتهالك.
ونستعرض اآلن خصائص عقود اإلذعان:

أوالً: أن يتعلق عقد اإلذعان بالمصالح األولية والسلع الضرورية للجمهور:
وقــد أوضحــت محكمــة النقــض المصريــة فــي حكــم حديــث ال يعــوزه الوضــوح أن الســلع 
الضروريــة التــي تكــون محــالً لعقــود اإلذعــان ))هــي التــي ال غنــى للنــاس عنهــا، والتــي 
ال تســتقيم مصالحهــم بدونهــا، بحيــث يكونــون فــي وضــع يضطرهــم إلــى التعاقــد بشــأنها. 
ــم رفــض الشــروط التــي يضعهــا الموجــب ولــو كانــت جائــزة شــديدة((1.  وال يمكنه
تتلخــص وقائــع الدعــوى التــي صــدر فيهــا هــذا الحكــم فــي أن شــركة النصــر لصناعــة 
الســيارات قــد أعلنــت عــن إنتــاج ســيارة نصــر 1300، وتــم فتــح بــاب الحجــز لــمن يريــد 
شــراءها مــع دفــع مقــدم الثمــن ولكنهــا ذكــرت فــي اإلعــالن صراحــة أن إتمــام إجــراءات 
ــن،  ــد الموزعي ــدى أح ــز ل ــراد بالحج ــد األف ــدم أح ــا. تق ــى موافقته ــف عل ــد متوق التعاق
لكنــه لــم يحصــل مــع ذلــك علــى الســيارة، فرفــع دعــوى اختصــم فيهــا الشــركة المنتجــة 
والشــركة الموزعــة، وأســس دعــواه علــى أن الســيارة تعتبــر مــن ثــم عقــد إذعــان، وأن 
إعــالن الشــركة المنتجــة عــن حجزهــا يعتبــر إيجابــاً بالبيــع، وأن تقدمــه بالحجــز مــع دفــع 
مقــدم الثمــن يعتبــر منــه قبــوالً ينعقــد بــه البيــع أمــا بالنســبة لمــا ورد فــي اإلعــالن مــن أن 
إتمــام إجــراءات التعاقــد يتوقــف علــى موافقــة الشــركة المنتجــة فهــو شــرط تعســفي تملــك 
المحكمــة إعفــاءه منــه إعمــاالً للمــادة 149 مدنــي. وقــد أقرتــه محكمــة الموضــوع فيمــا 
ذهــب إليــه واعتبــرت أن البيــع الــذي انعقــد بالفعــل، بدفــع مقــدم الثمــن هــو عقــد إذعــان 
تلــك المحكمــة – تطبيقــاً للمــادة 149 – تعديــل الشــروط التعســفية الــواردة فيــه إو إعفــاء 

الطــرف المذعــن منهــا.
لكــن محكمــة النقــض فــي حكمهــا المشــار إليــه نقضــت الحكــم علــى أســاس أن العقــد هنــا 
ــد إذعــان لتخلــف الخصائــص التــي يتميــز بهــا: ))لمــا كان، هكــذا قــررت  ال يعتبــر عق
المحكمــة العليــا، مــن خصائــص عقــود اإلذعــان أنهــا تتعلــق بســلع أو مرافــق تعتبــر مــن 
ــكار الموجــب  ــا احت ــون فيه ــن، ويك ــتهلكين أو المنتفعي ــى المس ــبة إل ــات بالنس الضروري
هــذه الســلع أو المرافــق احتــكاراً قانونيــاً أو فعليــاً أو تكــون ســيطرته عليهــا مــن شــأنها 
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أن تجعــل المنافســة محــدودة النطــاق، وأن يكــون صــدور اإليجــاب منــه إلــى نــاس كافــة 
ــاج ســلعة مــا  وبشــروط واحــدة ولمــدة غيــر محــددة. وكان مجــرد انفــراد الموجــب بإنت
ــار العقــد المبــرم فــي شــأنها  أو االتجــار فيهــا ال يعــد بذاتــه احتــكاراً يترتــب عليــه اعتب
مــن عقــود اإلذعــان، مــا لــم تكــن الســلعة مــن الضروريــات األوليــة للجمهــور بالمعنــى 

المتقــدم((.
وقــد ســارت محكمــة تمييــز دبــي فــي ذات الطريــق الــذي ســبق أن مهدتــه محكمــة النقــض 
المصريــة. وتتلخــص وقائــع هــذه القضيــة فــي إصــدار أحــد البنــوك بطاقــة ائتمــان ألحــد 
ــل بتوقيعــه دون  ــي العمي ــوع يكتف ــى نمــوذج مطب ــاً لشــروط معــدة ســلفاً عل العمــالء وفق

مناقشــته وبــدون أن يكــون لــه الحــق فــي إلغــاء أو تعديــل أحــد شــروطه.
وقــد طالــب العميــل اعتبــار العقــد التــي صــدرت بمقتضــاه بطاقــة االئتمــان عقــد إذعــان 
ــن  ــوال م ــى األم ــاً عل ــرورة حفاظ ــت – اآلن – ض ــات أصبح ــذه البطاق ــبان أن ه بحس
الســرقة وتيســيراً للعمــل، وأن الشــركات التــي تصــدر هــذه البطاقــات قليلــة جداً والمنافســة 

فيهــا محــدودة بمــا يعنــي أنهــا تحتكــر –كشــركات التأميــن – إصــدار هــذه البطاقــات.
ــتلزم  ــان يس ــررت أن ))اإلذع ــذا المنطــق وق ــايرة ه ــز رفضــت مس ــة التميي ــن محكم لك
التســليم والرضــوخ واإلذعــان مــن الطــرف الضعيــف إلــى مشــيئة الطــرف اآلخــر 
الــذي يكــون فــي مركــز ســيادي يســمح لــه بــأن يملــي شــروطه التعســفية ويتميــز عقــد 
اإلذعــان بثــالث خصائــص هــي: 1- أن يتعبــن العقــد بســلعة أو خدمــة ممــا يعتبــر مــن 
الضروريــات األوليــة بالنســبة للجمهــور والتــي ال غنــى لهــم عنهــا وال تســتقيم مصالحهــم 
بدونهــا بحيــث يكونــون فــي وضــع يضطرهــم إلــى التعاقــد بشــأنها. 2- وأن يكــون أحــد 
ــي  ــره ف ــن غي ــه وبي ــة بين ــون المنافس ــة أو أن تك ــلعة أو الخدم ــراً للس ــن محتك المتعاقدي
تقديــم تلــك الســلعة أو الخدمــة محــدودة وضيقــة النطــاق. 3- وأن يقــوم مقــدم الســلعة أو 
الخدمــة بعرضهــا علــى الجمهــور وفــق شــروط مقــررة ســلفاً ال يمكنهــم رفضهــا وال تقبــل 
مناقشــتهم فهــا. وحينمــا تتوافــر هــذه الخصائــص فــي العقــد فإنــه ينبغــي أن يقــام الدليــل 
علــى وجــود الشــرط التعســفي المجحــف الــذي يجافــي روح الحــق والعــدل. وتقديــر مــا 

ــاط بالقضــاء. إذا كان الشــرط تعســفياً أم ال من
ــز  ــن الممي ــف م ــي موق ــن ف ــم يك ــز ل ــه أن الممي ــون في ــم المطع ــن الحك ــن م ــث يبي وحي
ضدهــا المدعيــة ال يملــك فيــه إال أن يأخــذ أو يــدع ألنــه لــم يتعاقــد علــى ســلعة أو خدمــة ال 
غنــى للجمهــور عنهــا كمــا كان بإمكانــه أن تعامــل مــع أي مــن المصــارف أو المؤسســات 
 credit card الماليــة األخــرى التــي تعمــل فــي مجــال إصــدار بطاقــات االعتمــاد

ــة اعتمــاد  ــاء بطاق ــزم باقتن ــر مل بشــروط تختلــف عــن شــروط المميــز ضدهــا وهــو غي
ــة بعــض األغــراض  ــداد قيم ــي س ــود ف ــا عــن النق ــيلة يســتعاض به إذا هــي مجــرد وس
ــة  ــة ضروري ــت خدم ــي ليس ــذا فه ــخصية وله ــتريات الش ــة والمش ــات الخاص وااللتزام
بالنســبة للجمهــور ال  غنــى عنهــا بحيــث ال تســتقيم مصالحهــم بدونهــا، لمــا كان ذلــك فــإن 

النعــي علــى الحكــم المطعــون فيــه بهــذا الســبب يكــون علــى غيــر أســاس.1
ثانيــاً: أن يقــوم الموجــب بعــرض الســلعة علــى النــاس كافــة وبشــروط واحــدة ولمــدة غيــر 

محددة:
ــاوية.  ــدة متس ــة واح ــاب معامل ــم اإليج ــه إليه ــن وج ــل م ــرط أن يعام ــذا الش ويقصــد به
فالتعاقــد معــروض عليهــم جميعــاً وبنفــس الشــروط إلــى أن ))تنفــذ(( الكميــة المعروضــة. 
وال يقصــد – بداهــة – أن يوجــه العــرض حتمــاً إلــى كافــة أفــراد المجتمــع، وإنمــا يمكــن 
ــاء  ــن أو المهندســين أو األطب ــاس تحــدد مقدمــاً كالمحامي ــة(( مــن الن ــى ))فئ أن يوجــه إل
مثــالً, لكــن المهــم، ســواء وجــه العــرض إلــى النــاس كافــة أم إلــى فئــة منهــم فقــط، أن 

يوجــه العــرض إليهــم جميعــاً بشــروط متماثلــة.
ثالثاً: احتكار الموجب للسلع أو الخدمات المعروضة على الجمهور:

واالحتــكار monople بالمعنــى الضيــق، يعنــي االنفــراد بإنتــاج ســلعة مــا أو االتجــار 
ــم تأخــذ المذكــرة  ــاً se fait. ول ــاً de droit أو فعلي ــد يكــون قانوني ــكار ق فيهــا، واالحت
ــق  ــف الضي ــذا التعري ــري2 به ــي المص ــون المدن ــدي للقان ــروع التمهي ــة للمش اإليضاحي
ــدم  ــن مق ــدن وإنمــا هــو يجعــل المنافســة بي ــراد فق ــكار ليــس هــو االنف ــكار. فاالحت لالحت
الســلعة أو الخدمــة وغيــره محــدودة وشــيقة النطــاق. فالمنافســة المحــدودة ال تمنــع مــن 
توافــر شــروط االحتــكار. أمــا المنافســة الحــرة تقــف حائــالً أمــام الموجــب مــن المبالغــة 
ــره،  ــى غي ــاس إل ــه الن ــزة. وإال انصــرف عن ــرض شــروط جائ ــد وف ــي شــروط التعاق ف

وهــي بذلــك ضمــان لعــدم اســتغالل طــرف آلخــر.
ــن الســلع  ــر م ــر بالنســبة للكثي ــر متواف ــى اآلن – غي ــدو – حت ــر يب ــذا الشــرط األخي وه
والخدمــات التــي يحتاجهــا المســتهلك ومحكمــة النقــض صريحــة بهــذا الخصــوص 
))فاالنفــراد بإنتــاج ســلعة مــا أو االتجــار فيهــا ال يعــد بذاتــه احتــكاراً يترتــب عليــه اعتبــار 
ــات  ــن الضروري ــلعة م ــن الس ــم تك ــا ل ــان م ــود اإلذع ــن عق ــأنها م ــي ش ــرم ف ــد المب العق
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األوليــة للجمهــور1. فاالحتــكار يترتــب عليــه اعتبــار العقــد من عقــود اإلذعان، والمنافســة 
علــى العكــس، يترتــب عليهــا عــدم اعتبــار العقــد مــن عقــود اإلذعــان، لكــن االحتــكار فــي 
ذاتــه ال يكفــي وإنمــا يجــب أن يتعلــق بســلع أو خدمــات ال غنــى للنــاس عنهــا. فاالحتــكار، 
وإن كان شــرطاً مــن شــروط عقــود اإلذعــان، إال أنــه يجــب أن يكــون احتــكاراً لســلعة أو 
لخدمــة ال تســتقيم مصالــح األقــراد بدونهــا. وإذا كان المســكن -–مثــالً -–مــن الحاجيــات 
الضروريــة التــي ال غنــى عنهــا، إال أنــه ال يوجــد احتــكار بصــدد بنائــه أو االتجــار فيــه. 
ــن أراد أن  ــكل م ــا يجــوز ل ــد، وإنم ــى أح ــراً عل ــس حك ــاء لي ــي البن ــار ف ــاء واالتج فالبن

يطــرق بابــه، وســيجده مفتوحــاً أمامــه دون عائــق.
ومــع ذلــك فإننــا نعتقــد أن تــزود المســتهلك بكثيــر مــن الســلع والخدمــات يعتبــر – إذا تــم 

عــن طريــق إعــالن موجــه للجمهــور – مــن عقــود اإلذعــان لألســباب التاليــة:
ــة  ــون المنافس ــي أن تك ــا يكف ــراد، وإنم ــي االنف ــا – ال يعن ــا رأين ــكار – كم 1- أن االحت
ــة  ــة النظري ــن الناحي ــن – م ــود اإلذعــان. وإذا أمك ــن عق ــد م ــون العق ــى يك محــدودة حت
– لــكل فــرد أن يدخــل مجــال االنتــاج، إال أن ذلــك غيــر متــاح – مــن الناحيــة العمليــة 
ــدى  ــر ل ــر ال يتوف ــال كبي ــى رأس م ــاج إل ــاج يحت ــراد. فمجــال االنت ــن األف ــة م – إال لقل
الكثيريــن، كمــا أنــه يحتــاج – باإلضافــة إلــى ذلــك – إلــى خبــرة ودرايــة مــن الصعــب 
ــق بمشــروعات  ــراد خصوصــاً إذا كان األمــر يتعل ــل مــن األف توافرهــا إال فــي عــدد قلي
كبيــرة وهــي التــي يتــم التعاقــد بصددهــا، غالبــاً، عــن طريــق اإلعــالن الموجــه للجمهــور. 
فالمنافســة فــي مجــال االنتــاج وإن كانــت نظريــاً حــرة، إال أنهــا عمليــاً محــدودة. ولعــل 
عقــد التأميــن يقــدم لنــا مثــاالً واضحــاً علــى ذلــك. فليــس هنــاك احتــكار قانونــي أو فعلــي، 
لممارســة عمليــات التأميــن، وإنمــا هــي منافســة محــدودة ضيقــة النطــاق بيــن مجموعــة 
شــروط التأميــن. فمــن قــدم خدمــة التأميــن – هنــا – ليــس شــركة واحــدة تحتكــر تقديمهــا، 
وإنمــا عــدة شــركات بينهــا منافســة ال شــك فــي ذلــك، لكنهــا منافســة محــدودة، فليــس كل 
شــخص قــادر مــن الناحيــة العمليــة علــى ممارســة عمليــات التأميــن، وإن كان ليــس هنــاك 
مــا يمنعــه – مــن الناحيــة النظريــة – مــن ذلــك إال إذا توافــرت الشــروط التــي يحددهــا 

القانــون. ومــع ذلــك فاإلجمــاع منعقــد علــى أن عقــد التأميــن مــن عقــود اإلذعــان.
2- أن االحتــكار ليــس شــرطاً مســتقالُ وإنمــا قرينــة علــى أن القبــول اقتصــر علــى 
مجــرد التســليم بشــروط مقــررة يضعهــا الموجــب وال يقبــل مناقشــة فيهــا. فجوهــر عقــود 
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اإلذعــان أن القبــول فيهــا يقتصــر – كمــا تقــرر صراحــة المــادة 145 معامــالت مدنيــة 1 
- علــى الموافقــة علــى مشــروع عقــد وضعــه الموجــب مســبقاً وال يقبــل مناقشــة ظروفــه. 
وليــس أمــام الموجــه إليــه اإليجــاب ســوى ))االنضمــام(( لهــذا المشــروع بالشــروط التــي 
ــا  ــروط. وم ــذه الش ــي ه ــة ف ــذف أو إضاف ــام دون ح ــدم االنضم ــب أو ع ــا الموج حدده
االحتــكار بالمعنــى الســابق تحديــده إال قرينــة علــى أن القبــول قــد اقتصــر علــى مجــرد 
االنضمــام إلــى مشــروع العقــد الــذي وضعــه الموجــب، ذلــك أن الشــخص – أي شــخص 
– ال يقبــل التســليم بشــروط مقــررة ســلفاً يضعهــا الموجــب إال إذا كان هــذا األخيــر يتحكــم 
فــي الســلعة المعروضــة عــن طريــق االحتــكار أو مــا يقاربــه مــن إضعــاف أثــر المنافســة.
3- إن االحتــكار ليــس مقصــوداً لذاتــه، فالمهــم أن يكــون الموجــب فــي ))وضــع(( يمكنــه 
بالفعــل مــن فــرض شــروط التعاقــد التــي يراهــا علــى كل مــن يريــد التعاقــد معــه فالحكمــة 
مــن شــرط االحتــكار – كمــا رأينــا – أن وجــود المنافســة الحــرة بيــن الموجــب وغيــره 
ــد، أي نضمــن عــدم  ــي يعرضهــا للتعاق ــي الشــروط الت تضمــن عــدم مغــاالة الموجــب ف
اختــالل التــوازن العقــدي اختــالالً كبيــراً، وبالتالــي فــال حاجــة – هنــا – لتدخــل المشــرع. 
ــإن الموجــب يســتطيع، نتيجــة النعــدام المنافســة أو ضعفهــا،  ــكار ف ــة االحت أمــا فــي حال
ــل  ــل مناقشــتها فيخت ــرة ال يقب ــرض شــروط جائ اســتغالل هــذا ))الوضــع(( لصالحــه بف
التــوازن العقــدي، ومــن هنــا كام تدخــل المشــرع ضروريــاً إلعــادة هــذ التــوازن المفقــود 

بتعديــل هــذه الشــروط أو إلغائهــا.
فالمهــم إذن ليــس هــو االحتــكار فــي ذاتــه، وإنمــا هــو وجــو\ الموجــب فــي )مركــز( يســمح 
لــه بوضــع شــروط مســبقة للتعاقــد وفرضهــا علــى مــن يريــد إبــرام العقــد دون مناقشــة 
أو تعديــل يســتوي بعــد ذلــك أن كــون هــذا ))الوضــع(( الــذي يوجــد فيــه الموجــب نتيجــة 
ــادي  ــوذ االقتص ــر كالنف ــبب آخ ــا أو ألي س ــار فيه ــا أو االتج ــلعة م ــاج س ــكاره إنت الحت
مثــالً. فالمشــرع حينمــا يتدخــل إلعــادة التــوازن النســبي للعقــد ال يعاقــب المحتكــر وإنمــا 
يتدخــل بهــدف حمايــة الطــرف اآلخــر األضعــف مــن الناحيــة االقتصاديــة والــذي وضعتــه 

الظــروف فــي وضــع ال يمكنــه حتــى مــن مناقشــة شــروط العقــد الــذي يريــد إبرامــه.
ــرض  ــن ف ــه م ــي، يمكن ــي أو فعل ــز، أو وضــع قانون ــي مرك ــد الموجــب ف ــا وج ــإذا م ف
شــروطه المقــررة مســبقاً علــى مــن يريــد التعاقــد دون أن يســمح لــه بمناقشــة هــذه 
الشــروط أو تعديلهــا، وجــب – فــي نظرنــا – اعتبــار العقــد المبــرم مــن عقــود اإلذعــان 
ســواء كان الموجــب يحتكــر بالفعــل الســلعة أو الخدمــة المعروضــة أم ال. ومــا االحتــكار 

  1
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ــي يراهــا وأن  ــه مــن وضــع الشــروط الت ــي مركــز يمكن ــى أن الموجــب ف ــة عل إال قرين
قبــول الموجــب لــه اقتصــر علــى التســليم بالشــروط التــي وضعهــا الموجــب كمــا هــي دون 
مناقشــة أو تعديــل. ولكــن ذلــك ال يمنــع مــن أن الموجــب – دون أن يكــون محتكــراً للســلعة 
أو الخدمــة المعروضــة – قــد يوجــد فــي وضــع يمكنــه مــن وضــع الشــروط التــي يراهــا 
وأن قبــول الموجــب لــه اقتصــر علــى التســليم بالشــروط التــي وضعهــا الموجــب كمــا هــي 
دون مناقشــة أو تعديــل. لكــن ذلــك ال يمنــع مــن أن الموجــب – دون أن يكــون محتكــراً 
ــروطه  ــرض ش ــن ف ــه م ــي وضــع يمكن ــد ف ــد يوج ــة المعروضــة – ق ــلعة أو الخدم للس
وال يجــد الموجــه إليــه اإليجــاب أمامــه ســوى قبــول الشــروط المعروضــة عليــه النعــدام 
البديــل المناســب، فــي هــذه الحالــة يجــب فــي اعتقادنــا اعتبــار العقــد مــن عقــود اإلذعــان 
رغــم عــدم احتــكار الموجــب للســلعة أو الخدمــة المعروضــة وتبريــر ذلــك ســهل يســير: 
ــد  ــد ق ــد التعاق ــى مــن يري ــه مــن فــرض شــروطه عل ــي وضــع يمكن فوجــود الموجــب ف
يدفعــه إلــى اســتغالل هــذ الوضــع لصالحــه وفــرض شــروط جائــرة جديــدة علــة الموجــه 
إليــه اإليجــاب، فيختــل بذلــك ))التــوازن(( العقــدي المطلوبيــن ووجــب حينئــذ إعــادة هــذا 
التــوازن المفقــود إلــى العقــد بتعديــل الشــروط التعســفية أو إلغائهــا. فليــس المهــم فــي نظــر 
المشــرع – حســب نظــام عقــود اإلذعــان – أن يكــون الموجــب ))محتكــراً(( إلنتــاج ســلعة 
ــد  ــه بفــرض التعاق ــي مركــز ال يســمح ل ــا المهــم أن يكــون ف ــا أو االتجــار فيهــا، وإنم م
بالصــورة التــي يراهــا وبالشــروط التــي يضعهــا دون أن يســتطيع الموجــه إليــه اإليجــاب 
مناقشــة هــذه الشــروط وتعديلهــا النعــدام أو ضعــف البديــل المالئــم الموجــود أمامــه. فــإذا 
ــا  ــرض شــروطاً رأي القاضــي أنه ــه وف ــذا الوضــع لصالح ــتغل ))الموجــب(( ه ــا اس م

تعســفية، وجــب إعفــاء الطــرف اآلخــر منهــا أو تعديلهــا.
ــا  ــول فيه ــرع – أن القب ــر المش ــي نظ ــان – ف ــود اإلذع ــر عق ــة إذن أن جوه والخالص
يقتصــر علــى مجــرد التســليم بشــروط يضعهــا الموجــب مســبقاً وال يقبــل مناقشــته فيهــا 
واالنضمــام إلــى مشــروع العقــد الــذي يضعــه الموجــب لــن يحــدث إال إذا كان العــرض 
متعلقــاً بســلعة ضروريــة لألفــراد تجعلهــم يقبلــون مــا يعــرض عليهــم مــن شــروط النعــدام 
أو قلــة البديــل المالئــم، وكان الموجــب فــي وضــع يمكنــه مــن الناحيــة الفعليــة مــن فــرض 
الشــروط التــي يراهــا للتعاقــد ســواء كان ذلــك راجعــاً إلــى احتــكاره للســلعة أو الخدمــة 
ــك  ــل بذل ــا فيخت ــغ فيه ــة مبال ــى مزي ــول عل ــك للحص ــر، وذل ــبب آخ ــة أو لس المعروض

التــوازن العقــدي.
وليــس لدينــا شــك فــي أن المهنــي )المنتــج أو المــوزع( – بالنســبة لعقــود االســتهالك – 

يوجــد فــي مركــز فعلــي يمكنــه مــن فــرض شــروط التعاقــد التــي يراهــا علــى المســتهلك 
ــذ  ــا، ولنأخ ــى قراءته ــا حت ــذه الشــروط، وربم ــة ه ــر مناقش ــذا األخي ــتطيع ه دون أن يس
مثــاالً لذلــك بيــع الشــقق الســكنية فــي مصــر، فأزمــة اإلســكان الطاحنــة التــي يمــر بهــا 
مجتمعنــا منــذ ســنوات تضــع البائــع فــي وضــع يســمح لــه ليــس فقــط بفــرض الشــروط 
ــة ال وجــود  ــل، بــل واإلعــالن عــن مشــروعات وهمي التــي يراهــا دون مناقشــة أو تعدي
لهــا فــي الواقــع دون رقيــب أو حســيب، وأمــام انعــدام ضمائــر بعــض مــن يتاجــرون فــي 
ضروريــات الحيــاة، ســرعان مــا يكتشــف المشــتري أن األمــل، الــذي تعلــق بــه وعــاش 
مــن أجلــه فــي الحصــول علــى شــقة مــا هــو إال ))وهــم(( أو ))ســراب(( حســبه المشــتري 
حقيقــة حتــى إذا مــا اقتــرب الموعــد المحــدد للتســليم بمحــض إرادة البائــع لــم يجــد شــيئاً. 
وال شــك أن اختــالل التعــادل الخطيــر بيــن العــرض والطلــب، أي بيــن مــا يتــم بنــاؤه مــن 
شــقق وبيــن الباحثيــن عنهــا، يمكــن البائــع مــن فــرض الشــروط الــت يراهــا،  وغالبــاً مــا 
يقــوم بعــرض ))مشــروع(( اإلســكان الــذي نعتــزم القيــام بــه وهــو مــا زال علــى الــورق، 
ــذا المشــروع  ــي ه ــقة ف ــى حجــز ش ــراد عل ــب األف ــه تكال ــم اإلعــالن عن ــا ت ــى إذا م حت
المعلــن عنــه. وقــد يحــدث كل ذلــك ويتــم حجــز جميــع شــقق المشــروع قبــل البــدء فــي 

بنــاء، وهــو مــا زال قيــد البحــث والتفكيــر.
فــي ظــل هــذه الظــروف التــي يمــر بهــا مجتمعنــا،، والتــي أصبحــت أمنيــة معظــم 
ــه  ــي مركــز يمكن ــع يوجــد ف ــإن البائ ــي المســتقبل، ف الشــباب ))حجــز(( شــقة يســتلمها ف
مــن فــرض مشــروع التعاقــد الــذي يريــده، وليــس أمــام المشــتري ســوى االنضمــام إلــى 
هــذا المشــروع بالشــروط التــي حددهــا البائــع دون مناقشــة أو تعديــل. وعقــد هــذا شــأنه 
يجــب، مــن ثــم، اعتبــاره مــن عقــود اإلذعــان لتوفيــر قــدر مــن الحمايــة للمشــتري الــذي 
يوافــق علــى دفــع مقــدم حجــز وأقســاط دوريــة دون أن يأخــذ مقابــالً اللهــم إال إيصــاالت 
الدفــع دون إشــارة مــن قريــب أو بعيــد ))لمقابــل(( دفــع المقــدم واألقســاط، علــى أمــل أن 
ــه  ــة، وكل مــا يرجــوه أال يســتيقظ يومــاً فيجــد أن أمل ــى حقيق ــم(( يومــاً إل يتحــول ))الحل
مــا هــو إال ))حلــم(( جميــل، انتهــى. مــع شــروق الصبــاح، فيحــاول النــوم مــرة أخــرى 
ــر  ــس كثي ــع. لي ــة المــرة بهــروب البائ ــد انتهــى وانكشــفت الحقيق ــم ق دون جــدوى، فالحل
إذن – أمــام هــذه الظــروف – أن نعيــد إلــى العقــد التــوازن الــذي اختــل بإعفــاء المشــتري 
مــن الشــروط التعســفية أو تعديلهــا، طالمــا أن القاضــي رأى أنهــا شــروط ظالمــة اســتطاع 

البائــع فرضهــا علــى المشــتري الــذي لــم يعــد أمامــه بديــالً آخــر.
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ولــن نجــد أفضــل مــن حمــك محكمــة اســتئناف باريــس1 للتدليــل علــى صحــة مــا ذهبنــا 
ــل  ــن منتــج ســيارات وصاحــب توكي ــد بي ــرام عق ــة فــي إب ــع القضي ــه. وتتلخــص وقائ إلي
ــر  ــالً آخ ــي توكي ــج أن يعط ــز للمنت ــه ال يج ــى أن ــاق عل ــم االتف ــد ت ــيارات. وق ــع الس لبي
لمــوزع آخــر فــي نطــاق المنطقــة التــي تــم تحديدهــا بيــن الطرفيــن. وقــد علــم صاحــب 
التوكيــل بعــد ذلــك بــأن المنتــج قــد اتفــق مــع مــوزع آخــر لكــن – رغــم ذلــك – اضطــر 
لتوقيــع العقــد نظــراً لمــا يلحقــه مــن أضــرار بالغــة إذا لــم يبــرم العقــد. وقــد رفــع المــوزع 
د المنتــج لمخالفتــه شــروط العقــد، فطالــب بالتعويــض. وقــد أيــدت محكمــة أولــى  دعوى  
درجــة دعــوى المــوزع وأيدتهــا محكمــة االســتئناف اســتناداً إلــى أن الطرفيــن ليســوا علــى 
ــذي  ــل المــوزع للمنتــج المــوكل األمــر ال ــة للوكي ــة االقتصادي ــدم المســاواة بفعــل التبعي ق
ترتــب عليــه اســتطاعة المــوكل فــرض شــروطه علــى الوكيــل الــذي قبلهــا مرغمــاً، وأن 
محكمــة أول درجــة قــد وصفــت – بحــق – هــذا االتفــاق بأنــه عقــد إذعــان بيــن مشــروع 

قــوي ووكيــل ســيارات ضعيــف جــداً.
Que  les  premiers  juges  sont  -a  bon  droit  qualitié  une  tele 
convention  de  contrat  d’adhesion  entreprise  puissante 
et  un  entre  une  concessionnaire  d’un  poids  économique 

incomparablement  plus  fort.
وهكــذا يبــدو أن معظــم العقــود التــي يكــون المســتهلك طرفــاً فيهــا هــي بحســب التفســير 
ــي قررهــا  ــه الحمايــة الت ــم وجــب منح ــه. مــن عقــود اإلذعــان، ومــن ث الــذي نرجح

ــاً. ــان عموم ــود اإلذع ــروع لعق المش
2- مضمون حماية المستهلك:

انتهينــا إلــى أن العقــد الــذي يتــزود بمقتضــاه المســتهلك بالســلع والخدمــات التــي يحتاجهــا 
يعتبــر – فــي نظرنــا – عقــد إذعــان إذا كان الطــرف اآلخــر )المهنــي( افــي وضــع مكنــه 
مــن فــرض شــروطه علــى المســتهلك دون مناقشــة أو تعديــل، وكانــت مثــل هــذه الشــروط 
تخــّول المهنــي –نظــراً إلســاءة اســتخدامه لنفــوذه االقتصــادي – بعــض المزايــا المبالــغ 
فيهــا التــي تــؤدي – فــي النهايــة – إلــى اإلخــالل ابالتــوازن العقــدي بيــن الطرفيــن. ذلــك 

التــوازن الــذي يجــب أن يســود العقــود عمومــاً.
وإلعــادة التــوازن العقــدي المفقــودن أضفــى المشــرع علــى المســتهلك، باعتبــاره الطــرف 

المذعــن، قــدراً مــن الحمايــة اســتثناء مــن القواعــد العامــة.
  1

)1( إلغاء الشروط التعسفية أو تعديلها:
األصــل أن العقــد شــريعة المتعاقديــن ال يجــوز تعديلــه إال باتفــاق الطرفيــن معــاً. ومــن ثــم، 
ال يجــوز ألحــد الطرفيــن أن ينفــرد بتعديــل بنــود العقــد، كمــا ال يجــوز للقاضــي – فــي 
غيــر الحــاالت المنصــوص عليهــا صراحــة – أن يتدخــل لتعديــل شــروط العقــد ألي ســبب 
كان، ومــن هــذه الحــاالت التــي خــول المشــرع فيهــا القاضــي ســلطة تعديــل – بــل وإلغــاء 
ــد الشــروط التعســفية فــي عقــود اإلذعــان وفــي هــذا الخصــوص  – بعــض شــروط العق
ــق اإلذعــان وكان  ــد بطري ــم العق ــه ))إذا ت ــى أن ــة عل ــادة 248 معامــالت مدني تنــص الم
قــد تضمــن شــروطاً تعســفية، جــاز للقاضــي أن يعــدل هــذه الشــروط أو يعفــي الطــرف 

المذعــن منهــا وفقــاً لمــا تقضــي بــه العدالــة ويقــع باطــالً كل اتفــاق خــالف ذلــك((.
ــه يشــترط لتطبيــق حكمــه أن نكــون – مــن جهــة  وهكــذا يتضــح مــن النــص الســابق أن
– بصــدد عقــد إذعــان بالمعنــى الســابق تحديــده، وأن يتضمــن العقــد شــرطاً أو شــروطاً 
ــة – وفيهــا فقــط – يجــوز للقاضــي أن  ــي هــذه الحال ــى الســابق. ف تعســفية حســب المعن
يتخــدل لحمايــة الطــرف المذعــن )المســتهلك( مــن الشــروط التعســفية بإلغائهــا أو بتعديلهــا 
بالصــورة التــي تزيــل عنهــا الصفــة التعســفية، وهــي قاعــدة أمــرة ال يجــوز –مــن ثــم- 

االتفــاق علــى خــالف حكمهــا، وإال كان باطــالً.
ويالحــظ علــى هــذا النــص أمــران: األول أن القاضــي هــو الــذي يقــدر الصفــة التعســفية 
ــالف  ــي خ ــن يدع ــى م ــروط، وعل ــة الش ــو صح ــل ه ــي ألن األص ــق المدع ــى عات عل
الظاهــر أو األصــل عــبء اإلثبــات، والثانــي أن المشــرع قــد جعــل تدخــل القاضــي – فــي 
حالــة الشــرط التعســفي – جوازيــاً، وهــو مــا يعنــي – نظريــاً علــى األقــل – أن القاضــي 

قــد ال يعــدل الشــرط أو يلغيــه رغــم أنــه تعســفي، وهــو أمــر مســتبعد عمــالً.
واألصــل – فــي هــذا الفــرض – أن البطــالن يكــون جزئيــاً قاصــراً على الشــرط التعســفي 
ــى التعاقــد فيبطــل  ــاء العقــد صحيحــاً، إال إذا ثبــت أن الشــرط هــو الدافــع إل فقــط مــع بق
العقــد جميعــه )م 206 معامــالت مدنيــة(. ويجــب علــى القاضــي أن يســتهدي – ســواء 
قــرر إلغــاء الشــرط أو تعديلــه أو بطــالن العقــد جميعــه – بقواعــد العدالــة التــي هــي – فــي 

النهايــة – الهــدف األســمى لقواعــد القانــون.
)ب( تفسير الشروط الغامضة:

قــد تصــاغ العقــود المبرمــة مــع المســتهلكين فــي عبــارات وضيــغ مبهمــة وغامضــة، أو 
تأتــي شــروطها متناقضــة وغيــر متوافقــة. وقــد ينشــأ الغمــوض ن قلــة خبــرة وعــدم درايــة 

المســتهلك، وقــد ينشــأ مــن دعايــة مفرطــة يكــون وراءهــا المنتــج أو المــوزع.
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وفــي هــذه الحالــة يجــب علــى القاضــي – عنــد النــزاع – أن يقــوم بتفســير ألفــاظ وعبارات 
العقــد الغامضــة أو المبهمــة أو المتناقضــة. ويجــب عليــه – عندئــذ – ))البحــث عــن النيــة 
ــد المعنــى الحرفــي لأللفــاظ مــع االســتهداء فــي  المشــتركة للمتعاقديــن دون الوقــوف عن
ــاً  ــن وفق ــن المتعاقدي ــة بي ــة وثق ــن أمان ــر م ــي أن يتواف ــا ينبغ ــل وم ــة التعام ــك بطبيع ذل

للعــرف الجــاري فــي المعامــالت(( )م2/265 معامــالت مدنيــة(.
ــة  ــن الني ــث ع ــروط الغامضــة – بالبح ــاً –إزاء الش ــه ملتزم ــد القاضــي نفس ــك يج وبذل

ــد1. ــاظ العق ــي أللف ــى الحرف ــد المعن ــوف عن ــن دون الوق ــة للطرفي الحقيقي
ــي  ــة – يســتهدي ببعــض الموجهــات الت ــة الحقيقي ــه عــن هــذه الني ــي بحث والقاضــي – ف
تســاعده علــى إزالــة غمــوض الشــرط المــراد تفســيره، وهــي طبيعــة التعامــل ومــا ينبغــي 
ــي  ــة للقاض ــت ملزم ــات ليس ــي موجه ــن، وه ــن الطرفي ــة بي ــة وثق ــن أمان ــر م أن يتواف
يسترشــد بهــا أو بغيرهــا2. وإذا وجــد شــرطاً يحتمــل معنييــن وجــب إعمــال المعنــى الــذي 
ينتــج الشــرط مــن خاللــه أثــراً عــن المعنــى الــذي ال ينتــج معــه أي أثــر. فإعمــال الــكالم 

خيــر مــن إهمالــه )م 260 معامــالت مدنيــة(.
فــإذا قــام لــدى القاضــي – رغــم ذلــك – الشــك حــول المعنــى المقصــود مــن اللفــظ وجــب 
ــن )م 1/266 معامــالت  ــي مصلحــة المدي ــه – كقاعــدة عامــة – أن يفســر الشــك ف علي
ــد جميعــه وإنمــا  ــن فــي العق ــا – ليــس الطــرف المدي ــة(. والمقصــود بالمديــن – هن مدني
المديــن فــي الشــرط المــراد تفســيره. فالمديــن فــي عقــد القــرض هــو المقتــرض، ومــع ذلك 
قــد يكــون هــو الدائــن فــي الشــرط المــراد تفســيره. وفــي هــذه الحالــة يجــب تفســير الشــك 

لمصلحــة المديــن فــي الشــرط )ألمقتــرض(.
وقــد خــرج المشــرع – بالنســبة لعقــد اإلذعــان – علــى هــذا األصــل وقــرر )ومــع ذلــك ال 
يجــوز أن يكــون تفســير العبــارات الغامضــة فــي عقــود اإلذعــا ضــاراً بمصلحــة الطــرف 
المذعــن((. ويترتــب علــى ذلــك أن تفســير الشــرط الغامــض يجــب – فــي عقــد اإلذعــان 
– أن يكــون فــي صالــح الطــرف المذعــن  ))المســتهلك(( دائنــاً كان أم مدينــاً. فــإذا كان 
الشــرط يحتمــل معنييــن وجــب علــى القاضــي أن يأخــذ بأصلحهمــا للمســتهلك، حتــى لــو 

كان دائنــاً فــي الشــرط المــراد تفســيره.

  1
.p. 25. no. 34 .1 .1981 ,.civ .Bull ,j 198 .janv 19 ,.com .Cass   2

المطلب الثاني
حماية المستهلك في مواجهة اإلعالنات الكاذبة والمضللة

انتشــرت فــي الســنوات األخيــرة ظاهــرة خــداع المســتهلك بصــورة ملفتــة للنظــر وهــي 
ظاهــرة بلغــت مــن الخطــورة درجــة يجــب معهــا الضــرب بيــد مــن حديــد علــى كل مــن 
تســول لــه نفســه خــداع المســتهلك بــأي وســيلة مــن الوســائلن ولعــل الســبب فــي ازديــاد 
ــي تمكنــت مــن ضعــاف  ــة الت ــان الســمة المادي ــى الجشــع وطغي هــذه الظاهــرة يرجــع إل

النفــوس وأصحــاب الضمائــر الخربــة مــن التجــار والمنتجيــن والموزعيــن1.
ولعــل أهــم وأخطــر أســاليب خــداع المســتهلك وتضليلــه هــو أســلوب اإلعــالن والدعايــة 
المضللــة، أو مــا يســمى اإلعــالن الخــادع. ويقثــد باإلعــالن اكافــة وســائل اإلعــالن مــن 
مســموعة ومرئيــة ومقــروءة التــي تصــل للجمهــور بــأي وســيلة مــن الوســائل، وســواء 
كانــت عــن طريــق الصحــف أو المجــالت أو اإلذاعــة أو التلفزيــون أو اإلعالنــات علــى 
ــو  ــل أو الخــادع فه ــا اإلعــالن المضل ــن الوســائل. أم ــك م ــر ذل ــط أو غي جــدران الحوائ
الــذي يتضمــن معلومــات مغلوطــة تدفــع المســتهلك إلــى الحصــول علــى معلومــات 
ــه.  ــن عن ــج المعل ــار المنت ــق بعناصــر أو أوصــاف أو خصائــص أو آث ــة فيمــا يتعل خاطئ
ــا المشــهورة اإلعــالن عــن ))كريــم(( إلزالــة حــب الشــباب بواســطة أحــد  ومــن القضاي
ــذا  ــتخدمتا ه ــد اس ــرب ق ــا المط ــالن أن ابنت ــن اإلع ــد تضم ــهورين، وق ــن المش المطربي
))الكريــم(( وأنــه أتــى بنتائــج فعالــة. ثــم اتضــح – فــي أحــد اللقــاءات التلفزيونيــة – أن 

ــم يســتخدما هــذا الكريــم مــن قبــل2. ــا المطــرب بأنهمــا ل اعترفــت ابنت
ــات  ــات عــن صف ــي اإلعالن ــة ف ــن المبالغ ــش والتضليل ــي الغ ــادة ف ــائل المعت ــن الوس وم
ــالً عــن  ــل وخــداع المســتهلك كاإلعــالن – مث ــى تضلي ــؤدي إل ــة ت ــج بطريق ــار المنت وآث
ــة  ــات التجاري ــد العالم ــة، وتقلي ــج مضمون ــرأس بســرعة بنتائ ــد شــعر ال ))شــامبو(( يعي
لشــركات عالميــة مشــهورة ومشــهود لهــا بالكفــاءة والدقــة فــي اإلنتــاج، وباســتخدام 
زجاجــات فارغــة تحمــل عالمــات معروفــة لمنتجــات او مشــروبات أو روائــح وإعــادة 
تعبئتهــا بمنتجــات ليســت أصليــة .. وهكــذا. فكيــف يمكــن حمايــة المســتهلك فــي مواجهــة 

ــة؟ ــات الخادعــة والمضلل ــذه اإلعالن ه
يحســن قبــل تبيــان  مضمــون هــذه الحمايــة أن نوجــز – فــي عجالــة – المقصــود باإلعالن 

عمومــاً مــن ناحيــةن وماهيــة اإلعــالن الــكاذب مــن ناحيــة أخرى.
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الفرع األول
ماهية اإلعالن وضرورته

 إذا كان يمكــن أن نطلــق علــى العصــر الــذي نعيــش فيــه عصــر ))المعلومــات((، فإنــه 
يمكــن – أيضــاً – أن نطلــق عليــه عصــر ))اإلعــالن((. فهــذا العصــر هــو عصــر االنتــاج 
ــر. ويلعــب اإلعــالن فــي  الكبيــرن وهــو – فــي ذات الوقــت – عصــر االســتهالك الكبي
ــة  ــة – أداة هام ــن ناحي ــو – م ــاً: فه ــتهالك – دوراً مزدوج ــاج واالس ــل عصــر اإلنت ظ

لتشــجيع االســتهالك، وهــو – مــن ناحيــة ثانيــة – أداة لدفــع عجلــة اإلنتــاج.
فاإلنتــاج ال بــد أن يقابلــه اســتهالك لتصريــف المنتجــات التــي تــدور عجلــة اإلنتــاج، وإال 

كســدت البضاعــة وأصابهــا البــوار.
وإذا كان اإلعــالن ضروريــاً للمنتــج، فهــو ضــروري أيضــاً للمســتهلك باعتبــاره مصــدر 
معلومــات لمجمــوع المســتهلكين لتكويــن قناعــة عــن الســلعة أو الخدمــة التــي يريــد التعاقــد 
عليهــا. لكــن هــذه الوســيلة قــد فشــلت – مــع األســف – فــي تحقيــق هــذا الهــدف المــزدوج 

رغــم كونهــا تحقــق – نظريــاً – مصالــح الطرفيــن: المنتــج والمســتهلك.
ــي كل  ــه ف ــب وتتبع ــن كل جان ــات تحاصــره م ــن اإلعالن إذا فوجــئ المســتهلك بســيل م
خطــوة مــن خطواتــه أينمــا ذهــب1، وتحــاول أن تؤثــر علــى قــرار اختيــاره ولــو بالخــداع 

ــاً. والتضليــل أحيان
واإلعــالن التجــاري 2 هــو إخبــار أو إعــالن بقصــد تعريــف المســتهلك بســلعة أو خدمــة 
معينــة وذلــك بإبــراز مزاياهــا وامتــداح آثارهــا بهــدف إقبــال الجمهــور علــى هــذه الســلعة 

أو الخدمــة3.
ويتضــح مــن هــذا التعريــف أن اإلعــالن لــه عنصــران: مــادي ومعنــوي، ويتمثــل الركــن 
ــا يســتوي أن  ــاً كان شــكلها أو صورته ــر أي ــي اســتخدام أداة مــن أدوات التعبي ــادي ف الم
يكــون شــفاهة أم مكتوبــاً 4، وســواء كان مســموعاً أم مرئيــاً، بــل حتــى ولــو كان فــي شــكل 
ــتهداف  ــي اس ــل ف ــوي فيتمث ــن المعن ــا الرك ــة5. أم ــيقى أو رائح ــم أو صــور أو موس رس
 juris ,consommateurs des protection et commerciale publicité ,Guinchard .S   1

.1 no.900 ,11p ,fase ,1989 ,..comm ,class ,
.5.p .1987 ,6é .loi la et publicité la Greffe .F et .P �

commer� fins des å public le sur psychologique action une exercer’d art’L �   2
.ciales

.op
.8 no..cit.op. Guinchard .S   3

318 .p ,11 ,1969 ,pal Gaz ,1968 .dec 20 ,Paris   4
.S.D ,1966 .janv 22 ,Seine C .T sous notes ,Fourgoux .C .J   5

الربــح المــادي باعتبــار أن اإلعــالن تجــاري. فاإلعــالن يهــدف إلــى اســتمالة الجمهــور 
ــح. ــى الســلعة أو الخدمــة محــل اإلعــالن بهــدف تحقيــق رب ــد عل ــى التعاق ــال عل لإلقب

الفرع الثاني
ماهية اإلعالن الكاذب أو المضلل

ــة، لكــن  ــل الضحي ــى تضلي ــؤدي إل ــد ي ــاً للكــذب. فالكــذب ق ــاً مرادف ــس حتم ــل لي التضلي
ــذب. ــد يحــدث دون ك ــل ق التضلي

ــي  ــه ف ــو علي ــا ه ــار عــن شــيء بخــالف م ــك باإلخب ــة وذل ــف الحقيق ــو تزيي ــذب ه فالك
الواقــع. واألصــل فــي الكــذب أنــه عمــل عمــدي يقــوم علــى إخفــاء الحقيقــة أو تزييفهــا 
بهــدف تضليــل مــن يقــع ضحيــة لــه. وهــو بهــذا المعنــى يحتــوي علــى عنصريــن: مــادي 
بتزييــف الحقيقــة، ومعنــوي بقصــد الغــش1. وال شــك أن المعلــن يلتــزم بعــدم الكــذب فــي 
إعالنــه وإال كان مســؤوالً مدنيــاً أو جنائيــاً بشــروط معينــة. لكــن ليــس معنــى ذلــك أنــه 
ــن  ــا ككل. فالمعل ــن عنه ــة المعل ــلعة أو الخدم ــات الس ــبة لمواصف ــدق بالنس ــزم بالص يلت
ــر الكــذب – أن يكــون  ــى ال يتواف ــي –حت ــا يكف ــة، وإنم ــة كامل ــول الحقيق ــزم أن يق ال يلت
صادقــاً بخصــوص العناصــر المعلــن عنهــا، وأال يضلــل المســتهلك فيمــا لــم يعلــن عنــه 

ــار. ــات واآلث مــن العناصــر والصف
ــا –  ــة. فاإلعــالن – هن ــات كاذب ــر معلوم ــتهلك دون ذك ــو خــداع المس ــل فه ــا التضلي أم
صــادق مــن حيــث البيانــات التــي يذكرهــا لكنــه صــاغ فــي عبــارات أو يقــدم بطريقــة مــن 

شــأنها أن تخــدع المســتهلك2.
وقــد اعتبــر القضــاء الفرنســي مــن قبيــل اإلعــالن المضلــل رســم صــورة نــوع فاخــر مــن 
األســماك عنــد اإلعــالن عــن ))شــوربة(( ســمك بالرغــم مــن ان هــذا النــوع مــن الســمك ال 
يدخــل فــي مكونــات الشــوربة3، وطــرح عصيــر برتقــال مــع رســم صــورة برتقالــة علــى 
عبــوات العصيــر ممــا يوحــي – علــى خــالف الحقيقــة – أن العصيــر الطبيعــي بالرغــم 
مــن أن مكوناتــه صناعيــة بكاملهــا. فالصــورة اإلجماليــة تعطــي انطباعــاً مغايــراً للحقيقــة 

حتــى ولــو قــام المعلــن بكتابــة المكونــات بحــروف صغيــرة4.
ــل  ــون التضلي ــة – أن يك ــراً للحقيق ــاً مغاي ــا أن اإلعــالن يعطــي انطباع ــتوي – طالم يس
ــن  ــل المعل ــأن يغف ــك ب ــرك. وذل ــق الت ــلبياً بطري ــات خادعــة أو س ــر مواصف ــاً بذك إيجابي
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– عمــداً أو ســهواً – عــن ذكــر بيانــات جوهريــة تــؤدي إلــى خــداع المســتهلك بإعطائــه 
ــن  ــالن ع ــك اإلع ــال ذل ــا. مث ــن عنه ــة المعل ــلعة أو الخدم ــة الس ــرة لحقيق ــورة مغاي ص
قــروض ميســرة بســعر فائــدة مقبــول دون أن يذكــر اإلعــالن أن ســعر الفائــدة المخفضــة 

ــى فقــط1. ــى الســنة األول قاصــر عل
ــن عنهــا والمبالغــة  ــداح ســلعته المعل ــن بامت ــام المعل ــالً فقي ــر تضلي لكــن المبالغــة ال تعتب
فــي وصــف محاســنها وإبــراز آثارهــا هــو أمــر مقبــول فــي الحيــاة التجاريــة، ومــن ثــم ال 
يعــد إعالنــاً مضلــالً. فاســتخدام ألفــاظ ))ســاحر(( و ))رائــع(( و))معجــزة(( و))الوحيــد(( 

و))األكثــر ضمانــاً(( أو ))أمانــاً(( أمــر جائــز ألنهــا ال 
تتضمن كذباً أو تضليالً بخصوص مكونات أو أوصاف السلعة المعلن عنها.

ــو  ــادي. وه ــل الع ــار الرج ــالن – بمعي ــة لإلع ــة المضلل ــر الطبيع ــد تقدي ــرة – عن والعب
معيــار موضوعــي in abstracto مجــرد ال ينظــر إلــى الشــخص المســتهلك )ضحيــة 
التضليــل( ومــا إذا كان ذكيــاً فطنــاً أم ال، حريصــاً أم مهمــالً. وإنمــا العبــرة بأثــر التضليــل 
فــي شــخص عــادي مــن أواســط النــاس ليــس أكثرهــم حرصــاً أو أشــدهم إهمــاالً. ومــن ثــم 
فــال يختلــف المعيــار مــن شــخص آلخــر. فالتضليــل فــي اإلعــالن ال يتحقــق إذن إال إذا 

كان مــن شــأن اإلعــالن تضليــل الشــخص العــادي.
الفرع الثالث

مضمون الحماية
ــد تكــون  ــة المســتهلك ق ــإن حماي ــى الســابق، ف ــالً بالمعن ــاً أو مضل إذا كان اإلعــالن كاذب

ــة. ــد تكــون مدني ــة وق جنائي
الغصن األول

الحماية الجنائية
ــم  ــرع لتجري ــا المش ــن خاصــة يصدره ــي صــورة قواني ــا ف ــة إم ــة الجنائي ــل الحماي تتمث
وعقــاب كثيــر مــن صــور وأســاليب الغــش والخــداع، كالقانــون اإلتحــادي رقــم )4( لســنة 
ــي ضــوء  ــا ف ــة، وإم ــي المعامــالت التجاري ــس ف ــع الغــش والتدلي ــي شــأن قم 1979م ف

ــات. القواعــد العامــة لقانــون العقوب
أوالً: تطبيق عقوبة جريمة االحتيال طبقاً للقواعد العامة:

ال ريــب فــي أن جريمــة االحتيــال ليســت واردة – أصــالً – لتجريــم اإلعــالن الخــادع أو 
المضلــل، لكنــه يمكــن – مــع ذلــك – االســتعانة بأحــكام جريمــة االحتيال لــردع اإلعالنات 

672.p ,.préc publicité la de juridique Définition .CASS .G   1

الكاذبــة والمضللــة متــى توافــرت – بطبيعــة الحــال – أركان جريمــة االحتيــال.
ــال  ــاالً – توافــر أركان االحتي ــل احتي ــكاذب أو المضل ــر اإلعــالن ال ــزم – حتــى يعتب ويل
ــنة 1987م  ــم )3( لس ــادي رق ــات اإلتح ــون العقوب ــن قان ــادة 399 م ــا الم ــي حددته الت
بقولهــا: ))يعاقــب بالحبــس أو بالغرامــة كل مــن توصــل إلــى االســتيالء لنفســه أو لغيــره 
علــى مــال منقــول أو ســند أو توقيــع هــذا الســند أو إلــى إلغائــه أو إتالفــه أو تعديلــه وذلــك 
ــى كان  ــر صحيحــة مت ــة غي ــاذ اســم كاذب أو صف ــة أو باتخ ــة احتيالي باالســتعانة بطريق
مــن شــأن ذلــك خــداع المجنــي عليــه وحلمــه علــى التســليم ...، ويســتفاد مــن نــص المــادة 
ــر باســتعمال وســائل  ــوك للغي ــول ممل ــى مــال منق ــال هــو االســتيالء عل 399 أن االحتي
ــى  ــوم عل ــال تق ــة االحتي ــف أن جريم ــذا التعري ــن ه ــح م ــه1. ويتض ــة تملك ــة بني احتيالي
ركنيــن: أولهمــا مــادي يتمثــل فــي االســتيالء علــى مــال منقــول للغيــر بوســائل احتياليــة، 
وثانيهمــا معنــوي ويتمثــل فــي توافــر القصــد الجنائــي لــدى الجانــي باتجــاه اإلرادة إلــى 

االســتيالء علــى مــال الغيــر.
ــا  ــر ركن ــاالً أن يتواف ــل احتي ــالن المضل ــر اإلع ــى يعتب ــال – حت ــة الح ويجــب – بطبيع

ــوي. ــادي والمعن ــال، الم ــة االحتي جريم
1- الركن المادي:

ــة. ولذلــك يجــب – حتــى  ــاً قوامــه اســتخدام طريقــة احتيالي ــاً مادي ــال ركن يتطلــب االحتي
يكــون اإلعــالن الــكاذب مكونــاً لجريــة االحتيــال – أن يلجــأ المعلــن إلــى اســتخدام طــرق 

احتياليــة لإلعــالن عــن عمليــة وهميــة2.
ــأنها أن  ــن ش ــة م ــر خارجي ــة بمظاه ــب المدعم ــة األكاذي ــرق االحتيالي ــود بالط والمقص

ــر3. ــال الغي ــى م ــتيالء عل ــه توصــالً لالس ــي وأقوال ــاءات الجان ــي بصــدق ادع توح
ــق بمجــرد  ــال ال تتحق ــة االحتي ــإن جريم ــم، ف ــن ث ــي. وم ــذب المجــرد وحــده ال يكف فالك
األقــوال الكاذبــة مهمــا بالــغ المعلــن فــي تأكيــد صحتهــا حتــى يتأثــر بهــا المســتهلك. ))فمــن 
ــاراً فــال  غشــته األقــوال الخادعــة واألكاذيــب المموهــة، فســلم فــي أموالــه طوعــاً واختي
حيلــة للقانــون فيــه، ألنــه أفــرط فــي تصديــق مــا يلقــى إليــه، وفــرط فــي االحتفــاظ بمالــه، 

فــال يلومــن إال نفســه4((.
ــذب  ــو الك ــا ه ــترك بينهم ــم المش ــإن القاس ــة، ف ــاليب االحتيالي ــدد صــور األس ــم تع ورغ

    1
D. 1953. chron., p 133 .publicité la a escroquerie’P .Blondet .M   2

  3
   4
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المعــزز بواقعــة خارجيــة تقويــه وتدعمــه  لخــدا وتضليــل الغيــر كاالســتعانة بشــخص مــن 
الغيــر، أو بشــهادات أو مســتندات منســوبة للغيــر حقيقيــة أو مــزورة، أو إحاطــة الجانــي 
ــالً،  ــون مث ــف أو التلفزي ــي الص ــالن ف ــه كاإلع ــد مزاعم ــة تؤك ــر خارجي ــه بمظاه نفس
فاإلعــالن فــي الصحــف يعتبــر وســيلة احتياليــة وليــس مجــرد كــذب، ألن اســتخدام أداة 

إعــالن علــى هــذا القــدر مــن األهميــة يعطــي الكــذب القــوة ويجعلــه محــالً للثقــة1.
لذلــك قضــت محكمــة النقــض المصريــة بــأن اســتعانة المتهــم فــي تأييــد مزاعمــه لنشــر 
ــداع  ــوك إلي ــد البن ــي أح ــاباً ف ــه حس ــن فتح ــروعه وع ــن مش ــه وع ــن نفس ــات ع إعالن
األمــوال التــي يســاهم بهــا اآلخــرون فــي مشــروعه وإســباغه أهميــة كبيــرة علــى الشــركة 
التــي أنشــأها ويديرهــا متخــذاً لهــا مقــراً فخمــاً تتحقــق بــه المظاهــر الخارجيــة فــي جريمــة 
النصــب )االحتيــال(2. كمــا قضــت – أيضــاً – بأنــه ))إذا كانــت التهمــة لــم تقتصــر علــى 
مجــرد األقــوال فقــط بوجــود مشــروعها التجــاري الــكاذب ومــا ســتحققه للمجنــي عليهــم 
ــة وأفعــال  ــك بمظاهــر خارجي ــة زعمتهــا، بــل عــززت ذل ــاح وهمي ــه مــن أرب مــن ورائ
ــار  ــراء كب ــر ث ــا مظه ــي عليه ــف يضف ــن مصــاغ زائ ــه م ــت ب ــا تحل ــت فيم ــة تمثل مادي
التجــار فضــالً عــن عرضهــا أقمشــة مســتوردة علــى أنهــا عينــات لبضاعــة وفيــرة لديهــا 

تتجــر فيهــا عــن طريــق اســتيرادها ممــا يعتبــر طرقــاً احتياليــة((3.
وال ريــب فــي أن مــن يلجــأ مــن المعلنيــن إلــى وســائل احتياليــة فــي إعالنــه إنمــا يريــد 
الحصــول علــى مــال المســتهلك دون مقابــل أو بمقابــل زهيــد. كمــن يعلــن عــن دواء بــأن 
لــه آثــاراً ال تصــدق لعــالج أحــد األمــراض رغــم أنــه عديــم الفاعليــة، يكــون قــد ارتكــب 
جريمــة االحتيــال. أمــا إذا كان المعلــن يقــدم مقابــالً حقيقيــاً لمــا يحصــل عليــه، فــال يعــد 

قــد اســتولى علــى مــال الغيــر دون وجــه حــق.
2- الركن المعنوي:

ال خــالف علــى أن النصــب جريمــة عمديــة يتخــذ الركــن المعنــوي فيهــا صــورة القصــد 
الجنائــي. لذلــك يلــزم أن تنصــرف إرادة الجانــي إلــى ارتــكاب الوســائل االحتياليــة توصــالً 
إلــى االســتيالء علــى مــال الغيــر. وهــو األمــر الــذي يفترض علــم الجانــي بكــذب ادعاءاته 
ــإن كان  ــر، ف ــل الغي ــة خادعــة توصــالً لتضلي ــر بمظاهــر خارجي ــه، وقصــده التدث وأقوال
ــة  ــاً لجريم ــد مرتكب ــال يع ــه، ف ــه وادعاءات ــة وصــدق أقوال ــي صح ــة – ف ــد – حقيق يعتق

.  1
.S. Guinchard, op cita p. 73  2

  3

االحتيــال لتخلــف القصــد الجنائــي لديــه. لذلــك ال يعتبــر منــدوب أحــد المحــالت التجاريــة 
قــد ارتكــب جريمــة االحتيــال إذا اســتمر فــي أداء عملــه باســم ذلــك المحــل رغــم فصلــه 
مــن العمــل إذا لــم يكــن قــد علــم بقــرار الفصــل، أو مــوزع دواء اعتقــد – بالفعــل – أن لــه 
آثــاراً فعالــة فــي عــالج بعــض األمــراض، رغــم أن ليــس لــه – فــي الواقــع- أيــة فعاليــة.
ويترتــب علــى ذلــك أنــه يجــب – حتــى يعتبــر اإلعــالن الــكاذب احتيــاالً- أن يريــد المعلــن 
ــد – أيضــاً –  ــة، وان يري ــكاب النشــاط االجرامــي المحــرم، وهــو الطــرق االحتيالي ارت
تحقيــق النتيجــة المحظــورة وهــي االســتيالء علــى مــا المســتهلك دون مقابــل أو بمقابــل ال 

يتناســب البتــة مــع مــا دفعــه المســتهلك .
لكــن النصــوص التــي تعاقــب علــى جريمــة االحتيــال عمومــاً ال تكفــي – عمــالً- لــردع 
مــن تســول لــه نفســه اللجــوء إلــى اإلعالنــات الكاذبــة أو المضللــة. إذ أن الكــذب المجــرد 
وحــده ال يكفــي – كمــا رأينــا- لقيــام جريمــة االحتيــال . فالكــذب ال يعــد احتيــاالً متــى كان 
ال يرقــى إلــى مســتوى الوســائل االحتياليــة. لذلــك يلجــأ المشــرع- أحيانــاً – إلــى إصــدار 
قوانيــن خاصــة تجــّرم بعــض صــور الغــش والخــداع ولــم لــم يتوافــر فيهــا أركان جريمــة 

االحتيــال .
ثالثاً : القواعد الخاصة : 

1- قانــون قمــع الغــش والتدليــس )جريمــة الخــداع (:  تنــص المــادة األولــى مــن القانــون 
ــالت  ــي المعام ــس ف ــش والتدلي ــع الغ ــأن قم ــي ش ــنة 1979م ف ــم )4( لس ــادي رق اإلتح
التجاريــة علــى انــه: ) يعاقــب بالحبــس لمــدة ال تتجــاوز ســنتين ، وبغرامــة ال تقــل عــن 
ــن  ــن كل م ــن العقوبتي خمســمائة درهــم وال تجــاوز عشــرة آالف درهــم أو بإحــدى هاتي
خــدع أو شــرع فــي ان يخــدع المتعاقــد معــه بأيــة طريقــة مــن الطــرق فــي إحــدى األمــور 

اآلتيــة : 
ــا أو  ــا أو عياره ــا أو وزنه ــها أو كليه ــا أو مقاس ــة أو مقداره ــة المباع ــدد البضاع 1- ع

ــا . مواصفاته
2- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

ــن عناصــر  ــه م ــا تحتوي ــة أو م ــا الجوهري ــا أو صفته ــة أو طبيعته ــة  البضاع 3- حقيق
ــا . ــي تركيبه ــة ف ــوم العناصــر الداخل ــى وجــه العم ــة وعل نافع

ــوع البضاعــة أو  ــا لن ــي يكــون فيه ــي األحــوال الت ــا أو مصدرهــا ف ــا أو أصله 4- نوعه
ــا . ــد عليه ــد التعاق ــار ملحــوظ عن ــا أو لمصدرهــا اعتب ألصله

5- إجــراء تخفيضــات وهميــة فــي أســعار الســلع والبضائــع المعروضــة للبيــع فــي 
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التصفيــات الموســمية أو غيــر الموســمية .
ــة  ــل عــن أربع ــة ال تق ــالث ســنوات وغرام ــدة ال تتجــاوز ث ــس لم ــة الحب وتكــون العقوب
آالف درهــم وال تجــاوز عشــرين ألــف درهــم، أو إحــدى هاتيــن العقوبتيــن إذا ارتكبــت 
ــل أو دمغــات  ــس أو مكايي ــن أو مقايي ــا باســتعمال موازي ــي ارتكابه الجريمــة أو شــرع ف
أو أختــام أو آالت فحــص أخــرى مزيفــة أو مختلفــة أو باســتعمال طــرق أو وســائل مــن 

ــة وزن البضاعــة أو قياســها أو كيلهــا أو فحصهــا غيــر صحيحــة. شــأنها جعــل عملي
ومــن ذلــك يتضــح أنــه يلــزم – لقيــام جريمــة الخــداع – توافــر ركيــن: مــادي وهــو فعــل 

الخــداع ذاتــه، ومعنــوي وهــو الخــداع . 
)1( الركن المادي : 

 يتمثــل الركــن المــادي فــي جريمــة الخــداع فــي القيــام بأعمــال أو ادعــاء أكاذيــب يكــون 
مــن شــأنها إلبــاس الشــيء مظهــراً يغايــر مــا هــو عليــه فــي الحقيقــة يــؤدي إلــى إيقــاع 

المتعاقــد فــي غلــط بخصــوص البضاعــة1.
لكــن المشــرع لــم يعتــد بــأي خــداع  أيــا كان محلــه، إنمــا اشــترط أن يكــون الخــداع متعلقــاً 
ــا أو  ــث ال يمكــن التوســع فيه ــى ســبيل الحصــر بحي ــي أوردهــا عل بإحــدى الحــاالت الت
القيــاس عليهــا2. ومــن هــذه الناحيــة تختلــف جريمــة الخــداع عــن جريمــة االحتيــال حيــث 
يحــدد المشــرع محــل االحتيــال وإن كان قــد تطلــب وســائل معينــة ال يتحقــق الخــداع إال 
بهــا ، أمــا بالنســبة لجريمــة الخــداع، فلــم يتطلــب أكثــر مــن الكــذب أيــا كان دون تحديــد 
ــرأس. وال  ــو كان شــفاهة أو بإيمــاءة مــن ال وســائل محــددة.  فالكــذب المجــرد يكفــي ول

ريــب فــي أن اإلعــالن المضلــل أو الــكاذب يعتبــر وســيلة مــن وســائل الخــداع .
ويالحــظ أن محــل جريمــة الخــداع هــو دائمــاً بضعــة، وهــي كل منقــول ناتــج عــن زراعــة 
ــالً  ــون مح ــار ال يك ــم، فالعق ــن ث ــاً. وم ــائالً أم غازي ــاً أم س ــواء كان صلب ــة س أو صناع
لجريمــة الخــداع بحســبان أن البضاعــة دائمــاً منقــول، وبالتالــي ال يمكــن حمايــة المتعامــل 
فــي العقــار مــن الخــداع إال فــي ضــوء قواعــد التغريــر المدنــي او االحتيــال الجنائــي . 

واألصــل أن الشــروع فــي الجنــح غيــر معاقــب عليــه إال بنــص صريــح. وبمــا أن جريمــة 
1  : حســني أحمــد الجنــدي، قوانيــن قمــع الغــش والتدليــس، الحمايــة الجنائيــة للمســتهلك، دار النهضــة 
العربيــة، 1986، رقــم 8، س 15 ، معــوض عبــد التــواب، الوســيط فــي شــرح جرائــم الغــش والتدليــس 
ــة، 1985 ، ص  ــة، دار المطبوعــات الجامعي ــة والمدني ــة مــن الناحيتيــن الجنائي ــد العالمــات التجاري وتقلي
11 – نقــض مصــري جنائــي، 29 ابريــل 29 ابريــل 1973، مجموعــة أحــكام النقــض ، الســنة 24 رقــم 

119، ص 580 .
2  حسني الجندي، المرجع السابق، ص 42 .

الخــداع جنحــة فقــد نــص المشــرع علــى العقــاب علــى الشــروع فــي جريمــة الخــداع، بــل 
ــة -  بيــن الجريمــة التامــة والشــروع بهــا اســتثناء مــن  ــه ســاوى – مــن حيــث العقوب إن
ــة  ــة الجريم ــن عقوب ــة الشــروع أخــف م ــون عقوب ــي تقتضــي أن تك ــة الت ــدة العام القاع

التامــة .
وتتــم جريمــة الخــداع التامــة بتمــام انعقــاد العقــد بتوافــق اإليجــاب والقبــول، وحتــى ولــو 
ــاد – فالجريمــة  ــة كركــن - انعق ــم شــفاهة وكان القانــون يتطلــب الكتاب ــد ت ــد ق كان التعاق
تقــع ولــو كان العقــد باطــالً أيــا كان ســبب البطــالن. – بعــد ذلــك – أن يتــم التســليم أم ال. 

فالعبــرة بانعقــاد العقــد ال بتنفيــذه.
ــي  ــداع ف ــائل الخ ــان بوس ــي اإلتي ــدء ف ــق بالب ــداع فيتحق ــة الخ ــي جريم ــروع ف ــا الش أم

ــرائها ز ــتٍر لش ــدم مش ــع وتق ــة للبي ــض البضاع ــك بع ــن وذل ــخص معي ــة ش مواجه
فــإذا تــم التعاقــد كانــت الجريمــة تامــة، أمــا إذا لــم يتــم لســبب أو آلخــر، فــإن الواقعــة تعــد 

شروعاً.
ــة  ــدأ عملي ــذ ، وإنمــا يجــب أن تب ــي التنفي ــدءاً ف ــه ب ــر بذات ــكاذب ال يعتب لكــن اإلعــالن ال

ــي خــداع. ــق الشــروع ف ــذ يتحق ــن عنهــا، عندئ ــاوض بشــأن شــراء الســلعة المعل التف
)ب( الركن المعنوي : 

ال تعتبــر جريمــة الخــداع – كجريمــة االحتيــال- مــن الجرائــم العمديــة التــي يشــترط فيهــا 
توافــر القصــد الجنائــي العــام – ويكفــي أن يتوافــر لــدى الجانــي القصــد لجنائــي العــام، أي 
انصــراف إرادة الجانــي إلــى ارتــكاب النشــاط اإلجرامــي توصــالً لتحقيــق نتيجــة معينــة. 
ــس  ــون- لي ــم بالقان ــى خــالف العل ــع – عل ــم بالواق ــع. فالعل ــم الواق ــا يســمى بالعل وهــو م
مفترضــاً، وإنمــا يجــب إقامــة الدليــل عليــه مــن قبــل ســلطة االتهــام أو المدعــي بالحــق 
ــداع أو  ــل الخ ــكاب فع ــى ارت ــي إل ــاه  إرادة الجان ــات اتج ــب إثب ــم، يج ــن ث ــي. وم المدن
الشــروع فيــه لحظــة التعاقــد أو المفاوضــات1 . فــإن توافــرت هــذه النيــة وقــت اإلعــالن 
ــه، فــال تقــوم جريمــة الخــداع ، فالبيــع بســعر  ــد أو الشــروع في ــد التعاق ــم تخلفــت عن ، ث
مرتفــع ال تتحقــق بــه جريمــة الخــداع إذا لــم يصاحبــه أفعــال الخــداع. كمــا أن اإلهمــال 
ــى  ــم – عل ــن ث ــوم – م ــة ال تق ــة عمدي ــة الخــداع جريم ــه – أيضــاً – جريم ــوم مع ال تق

اإلهمــال .
والفاعــل فــي جريمــة الخــداع اهــو كل شــخص يهــدف إلــى خــداع المتعاقــد معــه أو شــرع 
فــي هــذا الخــداع، ســواء كان تاجــراً أم ال، وســواء كان تاجــراً أم ال، وســواء كان مهنيــاً 

1  : حسني الجندي، المرجع السابق، رقم 32، ص 80 .
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أم ال .
2( قانــون تنظيــم وحمايــة الملكيــة الصناعيــة لبــراءات االختــراع والرســوم والنمــاذج 

رقــم )44( لســنة 1992 م .
ــم  ــة والجرائ ــاب الخامــس مــن هــذا القانــون اإلجــراءات التحفظي  نظــم المشــرع فــي الب
ــداع  ــة الخ ــي مواجه ــة ف ــة جنائي ــق حماي ــا لتحقي ــوء إليه ــن اللج ــي يمك ــزاءات الت والج
ــن  ــادة 50 م ــص الم ــدد تن ــذا الص ــي ه ــراع. وف ــراءات االخت ــال ب ــي مج ــل ف والتضلي
القانــون المشــار إليــه علــى أنــه ) مــع عــدم اإلخــالل بأيــة عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون 
آخــر، يعاقــب بالحبــس مــدة ال تقــل عــن ثالثــة أشــهر وال تزيــد عــن ســنتين وبغرامــة ال 
تقــل عــن خمســة آالف درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، كل مــن تقــدم بمســتندات أو 
أدلــى بمعلومــات غيــر صحيحــة أو مــزورة للحصــول علــى بــراءة اختــراع أو شــهادة أو 
ــع أو عنصــراً مــن عناصــر  ــد اختراعــاً أو طريقــة صن ــة، وكذلــك كل مــن قل دراة علمي
ــق ذات  ــون. وتطب ــذا القان ــه ه ــق يحمي ــى أي ح ــداً عل ــدى عم ــة ، أو اعت ــة العلمي الدراي

ــاً برســم أو نمــوذج صناعــي.( العقــوب إذا كان األمــر متعلق
والعبرة في التقليد من عدمه هي بأوجه الشبه ال بأوجه الخالف.

إذ طالمــا أن هنــاك أوجــه شــبه بالنســبة للعناصــر الرئيســية والمميــزة للبــراءة أو الرســم 
او النمــوذج الصناعــي، فــال عبــرة بعــد ذلــك بالفــروق البســيطة1 التــي ال تمنــع مــن وقــوع 
الخلــط واللبــس. ويخضــع  وجــود التقليــد مــن عدمــه لتقديــر قاضــي الموضــوع الــذي لــه 

أن يســتعين – علــى ســبيل ذلــك – بأهــل الخبــرة.
ويجــوز للمحكمــة، باإلضافــة للعقوبــة الســابقة، أن تحكــم بمصــادرة األشــياء المحجــوز 
ــي  ــم ف ــر الحك ــر بنش ــا أن تأم ــوز له ــا يج ــد، كم ــا بع ــا فيم ــز عليه ــي يحج ــا أو الت عليه
الجريــدة الرســمية او فــي إحــدى الصحــف اليوميــة علــى نفقــة المحكــوم عليــه) م61 مــن 

ــون الســابق( . القان
3( قانون رقم )37( لسنة 1992م في شأن العالمات التجارية : 

 تنــص المــادة 37 مــن هــذا القانــون علــى انــه ) يعاقــب بالحبــس وبالغرامــة التــي ال تقــل 
عــن خمســة آالف درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن :

1- كل مــن زور عالمــة تجاريــة تــم تســجليها طبقــاً للقانــون أو قلدهــا بطريقــة تدعــو إلــى 
تضليــل الجمهــور وكل مــن اســتعمل بســوء القصــد عالمــة تجاريــة مــزورة أو مقلــدة .

2- كل من استعمل بغير حق عالمة تجارية مسجلة مملوكة لغيره.
1   : محمود سمير الشرقاوي، القانون التجاري، الطبعة األولى، 1982، رقم 463 ن ص 573 .

3- كل من وضع بسوء القصد على منتجاته عالمة تجارية مسجلة مملوكة لغيره.
ــة  ــا عالم ــات عليه ــع منتج ــاز البي ــداول أو ح ــع أو للت ــرض للبي ــاع أو ع ــن ب 4- كل م

ــك. ــه بذل ــع علم ــق م ــر ح ــة بغي ــدة أو موضوع ــزورة أو مقل ــة م تجاري
5- كل مــن عــرض تقديــم خدمــات تحــت عالمــة تجاريــة مــزورة أو مقلــدة أو مســتعملة 

بغيــر حــق مــع علمــه بذلــك.
كمــا تنــص المــادة 28 مــن ذات القانــون علــى أنــه : ) يعاقــب بالحبــس مــدة ال تجــاوز 
ــد علــى عشــرة آالف  الســنة وبالغرامــة التــي ال تقــل عــن خمســة آالف درههــم وال تزي

ــن :  ــن العقوبتي درهــم أو بإحــدى هاتي
1- كل مــن اســتعمل عالمــة غيــر قابلــة للتســجيل وفقــاً لمــا هــو منصــوص عليــه فــي 

ــون. ــذا القان ــن ه ــادة )3( م ــود 2، 3، 4، 5، 6، 8، 9، 10، 11، 12، الم البن
2- كل مــن دون بغيــر حــق علــى عالمتــه أو أوراقــه التجاريــة بيانــاً يــؤدي إلــى االعتقــاد 

بحصــول تســجيلها .
وبذلــك يتضــح أن المشــرع قــد جــرم عــدة صــور يكــون محلهــا العالمــة التجاريــة لعــل أهمهــا التزوير 
والتقليــد واالغتصــاب. والتزويــر هــو نقــل عالمــة تجاريــة نقــالً حرفيــاً وتامــاً دون تغييــر ، أمــا التقليد 
فهــو اتخــاذ عالمــة تشــبه فــي عناصرهــا الجوهريــة عالمــة مســجلة بشــكل يــؤدي إلــى إيقــاع جمهــور 
المســتهلكين فــي الخلــط واللبــس1  وأخيــراً يفتــرض االغتصــاب أن العالمــة ليســت مــزورة أو مقلــدة، 
وإنمــا قــام شــخص ليــس مالكهــا باســتخدامها بســوء نييــة، كمــا لــو قــام شــخص أو شــركة – مثــالً- 

باســتخدام زجاجــات أو علــب مســجل عليهــا عالمــة باســم شــركة أخــرى فــي تعبئــة انتاجهــا.
وتقــوم جريمــة التزويــر عالمــة تجاريــة أو تقليدهــا بمجــرد وضــع العالمــة علــى المنتجــات ولــو لــم 

يتــم عرضهــا للبيــع فــي األســواق، او تــم عرضهــا ولــم يتــم بيعهــا.
ــاً لنــص المــادة 37 الســابقة – بيــع منتجــات تحمــل  كمــا تعتبــر جريمــة عاقــب عليهــا- أيضــاً طبق
عالمــة مــزورة أو مقلــدة أو مغتصبــة أو عرضهــا للبيــع أو حيازتهــا بقصــد بيعهــا ولــو كان مــن قــام 
بذلــك شــخصاً آخــر غيــر المــزور أو المقلــد أو المغتصــب متــى كان يعلــم بــكل ذلــك. ويخضــع تقديــر 
كل ذلــك لقاضــي الموضــوع دون رقابــة عليــه مــن المحكمــة العليــا متــى كانــت المقدمــات التــي اســتند 

إليهــا تــؤدي للنتائــج التــي انتهــى إليهــا2.
 الغصن الثاني

الحماية المدنية 

1  : الشرقاوي : اإلشارة السابقة.
2  : نقض مضري جنائي ، 24 إبريل 1956م ، مجموعة أحكام النقض ، السنة 7، ص 666 .
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أمــا بالنســبة للحمايــة المدنيــة فــال منــاص – فــي ظــل عــدم وجــود قواعــد خاصــة – مــن 
ــة  ــة للمصلح ــابقة – حماي ــوص الس ــرر – بالنص ــب مق ــة. فالعاق ــد العام ــوء للقواع اللج
العامــة، والعقوبــة فــي ذاتهــا ال تفيــد المســتهلك نفســه مــن حيــث تعويضــه مــن األضــرار 
التــي أصابتــه وتخلصــه مــن العقــد الــذي يربطــه – إذا كان هنــاك عقــد – بمــن خدعــه 
ــر  ــر عناص ــي أن تتواف ــة : ) يكف ــض المصري ــة النق ــول محكم ــى تق ــذا المعن ــي ه . وف
الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي القانــون )48( لســنة 1941م حتــى يكــون الجانــي 
مســتحقاً للعاقــب بغــض النظــر عمــا قــد يترتــب عليهــا مــن التزامــات بيــن المتعاقديــن فــي 
حــال خديعــة المتعاقــد أو مــا يكــون لحــد الطرفيــن مــن حقــوق مترتبــة بمقتضــى القانــون 
المدنــي أو التجــاري، إذ العقــاب علــى تلــك الجرائــم يهــدف بــه الشــارع ال إلــى تحقيــق 
مصلحــة خاصــة يحميهــا القانــون المدنــي أو غيــره مــن القوانيــن الخاصــة، وإنمــا يهــدف 
إلــى مــا هــو أســممى منوهــو تحقيــق مصلحــة عامــة هــي التــي شــرع القانــون رقــم 48 

لســنة 19341 م لحمايتهــا وه يمنــع الغــش فيمــا يتعامــل فيــه النــاس(.
ــبيل  ــى س ــل عل ــداع والتضلي ــور الخ ــدد ص ــد ح ــرع ق ــإن المش ــرى ف ــة أخ ــن ناحي وم
الحصــر ، وقــد يتحقــق الخــداع بصــورة أو أســلوب آخــر خــالف تلــك التــي نــص عليهــا 
المشــرع فــي المــادة األولــى صراحــة ، كمــا لــو تمــت الخديعــة – مثــالً – بوصــف الســلعة 

واإلعــالن عنهــا  أو عرضهــا بأســلوب يحــوي بينــات كاذبــة أو خادعــة .
فكيف إذن يمكن حماية المستهلك- في مثل تلك الحاالت – من الناحية المدنية ؟

ــي  ــق المهن ــى عات ــي عل ــزام قانون ــدى وجــود الت ــى م ــة عل ــذه الحماي ــة ه ــف فعالي  تتوق
بإعــالم المســتهلك بصــدق وأمانــة بكافــة المعلومــات الالزمــة لتكويــن فكــرة كاملــة وكافيــة 
ــزام يعنــي  ــل هــذا االلت ــاً – بوجــود مث ــك أن القــول – قانون ــج المعــروض. ذل عــن المنت
مســؤولية المهنــي عــن أي إعــالن كاذب أو مضلــل، وتعويــض – مــن ثــم – المشــتري 
)المســتهلك ( عــن األضــرار التــي أصابتــه. أمــا إذا أثبــت أن المعلــن قــد ارتكــب – وفقــاً 
للقواعــد العامــة – خطــأ، ويقــع علــى عاتقــه – بداهــةً – عــبء إثبــات مثــل هــذا الخطــأ .

الغصين األول 
في الشريعة اإلسالمية 

 يحــرم علــى التاجــر – شــرعاً – أن يمتــدح ســلعته ووصفهــا بمــا ليــس فيهــا. فــإن فعــل 
ذلــك فهــو غــش، فضــالً عــن أنــه كــذب1 ، وقــد حــرم علــى المســلم أن يغــش فــي معامالتــه 
. وعليــه أن يوضــح خصائــص الســلعة محــل التعامــل ويحددهــا بدقــة وأمانــة وبصــورة 

1   : رمضان السيد الشرقباضي، حماية المستهلك في الفقه اإلسالمي، الطبعة األولى 1404هـ .

ليــس فيهــا غــش أو تدليــس أو خــداع، يدلنــا علــى ذلــك آيــات قرآنيــة وأحاديــث شــريفة 
كثيــر نذكــر منهــا قولــه تعالــى: ] ويــا قــوم أوفــوا المكيــال والميــزان وال تبخســوا النــاس 
أشــياءهم وال تعثــوا فــي األرض مفســدين[1 ، وقولــه تعالــى جــل شــأنه: ]يــا أيهــا الذيــن 

آمنــوا ال تخونــوا هللا والرســول وتخونــوا أماتكــم وأنتــم تعلمــون[2 . 
وفــي التوجيــه اإللهــي ] وال تبخســوا النــاس أشــياءهم [ توجيــه عــام بحســن تقويــم 3 أشــياء 

النــاس مــن كل نــوع : تقويمهــا كيــالً أو وزنــاً أو ســعراً أو تقديــراً.
ــال  ــن فق ــى المطففي ــة بالحــرب عل ــة مدوي ــم صيح ــريع اإلســالمي الحكي ــق التش ــم أطل ل
جــل شــأنه: ] ويــل للمطففيــن الذيــن إذا اكتالــوا علــى النــاس يســتوفون، وإذا كالوهــم أو 
وزنوهــم يخســرون أال يظــن أولئــك أنهــم مبعوثــون ليــوم عظيــم يــوم يقــوم النــاس لــرب 

ــن[4 . العالمي
كمــا ترشــدنا  الســنة المطهــرة كذلــك إلــى تجنــب كل مظاهــر الغــش والخــداع والتدليــس، 
وتلــزم كل مســلم بالصــدق فــي وصفــه لســلعته، إذ قــال رســول هللا- صلــة هللا عليــه وســلم- 
: )) ال يحــل ألحــد أن يبيــع شــيئاً إال بيّــن مــا فيــه، وال يحــل حــد يعلــم ذلــك إال بيّنــه((5 
وقــال – صلــى هللا عليــه وســلم - : )) المســلم اخــو المســلم ال يحــل لمســل بــاع مــن أخيــه 
بيعــاً وفيــه عــب إال بينــه لــه ((6 وقــال رســول هللا – صلــى هللا عليــه وســلم – ))مــر رجــع 

يبيــع فأدخــل يــده فيــه فــإذا هــو مبلــول فقــال : مــن غشــنا فليــس منــا((7 . 
ــه اإلســالمي عــدة وســائل يمكــن مــن  ــات حــدد الفق ــة الغــش والكــذب فــي البين ولمحارب

خاللهــا الحــد مــن ظاهــرة الخــداع والتدليــس، منهــا : 
1- بيوع األمانة: 

ــي  ــة ف ــة التام ــاس األمان ــى الن ــا عل ــرض فيه ــا يع ــة حرام ــالمي منطق ــه اإلس ــّدد الفق ح
ــاً،  ــة وخداع ــر خيان ــذب يعتب ــرد الك ــى ان مج ــش حت ــا أي غ ــوز فيه ــل ، وال يج التعام
وهــي مــا يســمى ببيــوع األمانــة. إذ يحتكــم فيهــا المشــتري إلــى ضميــر البائــع وأمانتــه 
فيشــتري منــه الســعلة التــي يعرضهــا علــى أســاس الثمــن الــذي اشــترى بــه البائــع نفســه 
هــذه الســلعة فــإن اتفقــا علــى زيــادة  نســبة معينــة علــى الثمــن األصلــي كربــح كان البيــع 

1   : سورة هود، آية 85 .
2  : سورة األنفال، آية 27 .

3   : سيد قطب في ظالل القرآن، دار الشروق، 1968، جزء 4، ص 1917 .
4  : سورة المطففين، اآليات من -1 6 .

5  :الحديث رواه أحمد، نيل األوطار للشوكاني، دار التراث، جزء 5 ، ص 212 .
6   : الحديث رواه ، ابن ماجة، المرجع السابق، ص 212 .

7  : المرجع السابق، ص 212 .
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»مرابــح« وإن اتفــق علــى انقــاص نســبة معينــة تطــرح مــن الثمــن كان البيــع »وضيعــة« 
ــادة أو نقصــان كان البيــع ”توليــة” .1  ، وإن اتفــق علــى ذات الثمــن األصلــي زي

ــوع،  ــوع مــن البي ــاد هــذا الن ــا أســاس انعق ــه هم ــة البائعــة وصدق وهكــذا يتضــح أن أمان
فالثمــن الــذي اشــترى بــه يكــون مجــرد حجــر الزاويــة فــي تحديــد ســعر البيــع لمــن يريــد 
أن يشــتري منــه الســلعة. فالمشــتري إنمــا يعقــد الصفقــة علــى هــذا األســاس، وال يرتضــي 
لهــا أساســاً آخــر، فــإن اختــل هــذا األســاس واتضــح عــدم صــدق البائــع كان مجــرد الكــذب 

فــي اإلفضــاء بالثمــن األصلــي غشــاً وخداعــاً.
وللمشــتري –عندئــذ- المطالبــة بحــط الزيــادة، أي رد مــا خــدع فيــه، أو المطالبــة بفســخ 

العقــد2 .
2- النهي عن بيوع الغرر: 

الغــرر هــو الخــداع والغــرور. وهــي بيــوع نتائجهــا النهائيــة علــى المســتقبل المجهــول، إذ 
ال يعــرف أيــاً مــن الطرفيــن، وقــت إبــرام العقــد، حقوقــه والتزاماتــه، فقــد يعتقــد أحدهمــا 
أن الصفقــة راجحــة بالنســبة لــه فــإذا بــه يفاجــأ – بعــد ذلــك – بأنــه خســر كل شــيء. لذلــك 
نهــى اإلســالم عــن هــذا النــوع مــن البيــوع أنهــا تــؤدي إلــى أكل أمــوال النــاس –بالباطــل، 
فقــد روى أبــو هريــرة أن النبــي – صلــى هللا عليــه وســلم – نهــى عــن بيــع الحصــاة وبيــع 

الغــرر3، كمــا قــال الرســول الكريــم ))ال تشــتروا الســمك فــي المــاء فإنــه غــرر((4.
ومن عقود الغرر التي نهى اإلسالم عنه بيع المالمسة، الحصاة الفائدة 5.

3- الخيارات : 
ــا: الفســخ أو  ــا، واألمــران هم ــب خيرهم ــن بطل ــن أمري ــة بي ــار هــو ســلطة اختياري الخي
اإلمضــاء خروجــاً علــى األصــل العــام فــي لــزوم العقــد عمومــاً متــى اســتكمل شــرائطه6 
ــة،  ــاالت معين ــي ح ــد، ف ــل العق ــل وجع ــذا األص ــن ه ــالمي ع ــه اإلس ــدل الفق ــد ع . وق
ــح القديــر، جــزء 5 . ص 356 المغنــي، جــزء 4 ، ص  ــع، جــزء 5، ص232، فت ــع الصنائ 1  : بدائ
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2  : وقــد أخــذ المشــرع – لحســن الحــظ- بهــذا النــوع مــن البيــوع فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، 

راجــع نــص المــادة 506 معامــالت مدنيــة .
3  : الحديث رواه الجماعة إال البخاري، نيل األوطار، المرجع السابق، ص 147 .

4   : الحديث رواه أحمد، نيل األوطار، المرجع السابق، ص 147 .
ــدم  ــة. بحــث مق ــاً بالنظــم االقتصادي ــن منظــور إســالمي مقارن ــة المســتهلك م ــه، حماي 5   : ســيد عطي
ــو ومــن  ــرة مــن 29- 30 ماي ــد فــي الفت ــذي انعق ــون والشــريعة اإلســالمية ال ــة المســتهلك فــي القان لحماي
ــذي يتضمــن أبحــاث المؤتمــر، 1995م ، ص 344  ــي المرجــع ال ــو 1995م ، منشــور ف 15- 18 يولي

ومــا بعدهــا .
6   : الشرنباصي، المرجع السابق، ص 204.

ــاد بينهــم  ــة كاســتبقاء المــودة بيــن النــاس و***لألحق ــارات معين ــاً العتب غيــر الزم تحقيق
ومحاربــة للغــش والخــداع بينهــم كخيــار الرؤيــة وخيــار العيــب، وخيــار التغريــر الفعلــي، 
ــار  ــاً أخــرى. ولعــل خي ــق أهداف ــي تحق ــارات الت ــك مــن الخي ــر ذل ــس وغي ــار المجل وخي
ــة  ــررت – أصــالً – لحماي ــد تق ــارات فق ــى أن بعــض الخي ــل عل ــر دلي ــس هــو خي المجل
المشــتري مــن غــش البائــع و خداعــه. فعــن حكيــم بــن حــزام أن النبــي – صلــى هللا عليــه 
ــي  ــا ف ــورك لهم ــا ب ــا وبيّن ــإن صدق ــا، ف ــى يفترق ــار حت ــان بالخي ــال : )) البيع وســلم – ق
بيعهمــا، وإن كذبــا وكتمــا محقــت بركــة بيعهمــا((1 ، إذ يثبــت – فــي هــذا الفــرض – لــكل 
مــن المتعاقديــن الخيــار فــي فســخ العقــد أو إمضائــه مــا دامــا مجتمعيــن فــي مجلــس العقــد 

ولــم يفترقــا إذا نبيّــن ألحدهمــا أن اآلخــر خدعــه بذكــر معلومــات غيــر صحيحــة.
 الغصين الثاني 

في قانون المعامالت المدنية 
إذا كان المشــرع لــم يستشــعر – حتــى اآلن – أهميــة التدخــل لحمايــة المســتهلك بنصــوص 
خاصــة، فإنــه يمكــن – مــع ذلــك البحــث عــن هــذه الحمايــة فــي ضــوء القواعــد العامــة 

لقانــون المعامــالت المدنيــة علــى مــا يســمى بااللتــزام باإلعــالم.
أوالً : ضرورة االلتزام باإلعالم : 2 

ــات  ــع المعلوم ــائله الخاصــة ليجم ــعى بوس ــد أن يس ــى كل متعاق ــن عل ــه يتعي االصــل أن
ــالً  ــد أن يشــتري ســيارة مث ــد عليهــا. فمــن يري ــرد التعاق ــي ي ــة الت الالزمــة حــول الصفق
ــى  ــي الحصــول عل ــره ف ــه -حســب هــذا األصــل –أن ينشــط بنفســه أو بواســطة غي علي
المعلومــات الضروريــة التــي تمكنــه مــن اتخــاذ قــراره بنــاء علــى إرادة واعيــة مســتنيرة 
تُلــم بكافــة الظــروف ومالبســات التعاقــد. ويترتــب علــى هــذا األول أنــه يوجــد التــزام عــام 
علــى أحــد الطرفيــن بإعــالم المتعاقــد اآلخــر بالمعلومــات التــي يحتاجهــا. فالعقــد يفتــرض 
ــن طرفيــه، ومــن ثــم فــي كل طــرف أن يؤمــن  التعــارض فــي المصالــح بيــن كل م

ــة، وأال ينتظــر مســاعدة مــن الطــرف اآلخــر. مصالحــه الخاصــة بوســائله الذاتي
والحقيقــة أن هــذا األصــل الصحيــح فــي ذاتــه يقــوم علــى االفتــراض كذّّبــه الواقــع، فــي 
ــن  ــن م ــن الطرفي ــبية بي ــاة نس ــود مواس ــرض وج ــروض. إذ يفت ــض الف ــي بع ــل، ف األق
الناحيتيــن االقتصاديــة واالجتماعيــة. وفــي ظــل هــذا االفتــراض كان مقبــوالً أن نقــول أن 
كل مــا هــو عقــدي هــو عــادل كقاعــدة عامــة، بحســبان أن كل متعاقــد قــد *** لكونــه علــى 

1   : الحديث متفق عليه: نيل األوطار، المرجع السابق، ص 184 .
2   : الحديث متفق عليه، نيل األوطار ، المرجع السابق، ص 184 .
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قــدم المواســاة مــع الطــرف اآلخــر، كافــة شــروط العقــد، وأضــاف ** فيهــا بمــا يحقــق 
مصالحــه. فــإذا مــا وافــق علــى التعاقــد بعــد ذلــك، كان مــن المقبــول أن نفتــرض وجــود 

تــوازن عقــدي بيــن الطرفيــن بالنســبة لحقــوق والتزامــات كل مــن الطرفيــن .
لكــن هــذا االفتــراض يخالــف الواقــع، اآلن. إذ يجــب – حتــى تتوافــر معطيــات تصديــق 
ــى المعلومــات  ــى الحصــول عل ــادراً عل ــن ق هــذا األصــل – أن يكــون كل مــن المتعاقدي
المتعلقــة بالعقــد المــراد إبرامــه بوســائله الخاصــة. لكــن »إمكانيــة » الحصــول علــى هــذه 
المعلومــات قــد يكــون متعــذراً بالنســبة ألحــد المتعاقديــن، وقــد يكــون قليــل الفائــدة حتــى 
ــه  ــراد ابرام ــد الم ــة بالعق ــات المتعلق ــات والمعلوم ــة البيان ــى كاف ــن الحصــول عل إذا أمك
كمــا لــو كان الشــيء محــل التعاقــد شــيئاً مســتقبالً مثــالً. وقــد يكــون أحــد المتعاقديــن مهنيــاً 
ــة بالشــيء  ــة الفني ــن الناحي ــرة، جاهــالً م ــل الخب ــاً قلي متخصصــاً واآلخــر شــخصاً عادي
ــد  ــى المعلومــات الالزمــة، بــل وق ــه الحصــول عل ــم يصعــب علي ــد، ومــن ث محــل التعاق
يصعــب علليــه فهمهــا نظــراً لتشــابك وتداخــل وتعقيــد المعلومــات المتعلقــة ببعــض الســلع 

والخدمــات .
وبذلــك اســتقر الفقــه والقضــاء 1 - حديثــاً- علــى إلــزام أحــد المتعاقديــن بإعــالم المتعاقــد 

اآلخــر بكافــة البيانــات والمعلومــات الالزمــة بالنســبة للعقــد المــراد إبرامــه.
ثانياً: مضمون االلتزام باإلعالم : 

نشــير – بــداءة – إلــى أن االلتــزام باإلعــالم المقصــود – هنــا – يختلــف عــن االلتــزام 
بالنصيحــة obligation de conseil عندمــا تكــون النصيحــة هــي االلتــزام الرئيســي 
ــب  ــع مكات ــة م ــود المبرم ــي العق ــا هــو الحــال ف ــه. كم ــراد إبرام ــد الم الناشــئ عــن العق
ــو  ــزام بالنصيحــة ه ــال2ً . فااللت ــة أو الهندســية مث ــي االستشــارات القانوني متخصصــة ف
التــزام ينشــأ مباشــرة عــن اإلرادة الصريحــة للطرفيــن. فهــي محــل العقــد والهــدف منــه. 
1   نزيــه المهــدي، المرجــع الســابق، ص 115 ومــا بعدهــا- ســهير منتصــر، البحــث الســابق، ص 54 

ومــا بعدهــا. أحمــد الرفاعيــن الرســالة الســابقة، ص 104 ومــا بعدهــا .
 Rev, trim. civ., 1945, .contrats les dans renseignement de obligation’L .juglart M

.p. 5 s
 L. De leyssac, l’obligation de renseignements dans les contrats in l’in� formation �

 .en droit prive, L. G. D. J. 1978, p. 23 et s
P. Hordain. le devoir de renseigner (contribution a l’étude de l’obligation de ren� � 

.seignement), D. 1983, chr p. 139

.cass. civ. ler ch. 4 oct. 1977, Gaz. pal., 1978, l p 262 �
 .Paris, 17 oct 1985. F. 1986, D. R., p. 56 �

.Cass. civ. 29 mai 1984, Bull, civ.. 1984 no 178, p. 15l�
.1972 .D ,prive droit en progessionel conseil de contrat les ,Savetier .R   2

أمــا االلتــزام باإلعــالم فهــو يقتصــر علــى إحاطــة المتعاقــد بكافــة ظــروف لمصالحــه. أمــا 
النصيحــة فتهــدف  إلــى توجيــه قــرار طالبهــا وإرشــاده .

ــل  ــة أن مح ــع المالحظ ــول – م ــن الق ــالم فيمك ــزام باإلع ــون االلت ــبة لمضم ــا بالنس أم
االلتــزام باإلعــالم يختلــف مــن عقــد آلخــر- بوجــه عــام بأنــه التــزام أحــد الطرفيــن بتقيــدم 
ــد أو  ــرام العق ــى إب ــر عل ــرف اآلخ ــاعدة الط ــة لمس ــات الالزم ــات والمعلوم ــة البيان كاف
تنفيــذه بــل تحذيــره ولفــت نظــره إذا اســتدعى األمــر ذلــك. وهكــذا يبــدو مــن التعريــف أن 
االلتــزام باإلعــالم ال يقتصــر فقــط علــى المرحلــة الســابقة علــى التعاقــد بــل يشــمل – أيضاً 
– مرحلــة تنفيــذ العقــد . كمــا أنــه ال يقتصــر علــى تقديــم المعلومــات والبيانــات الالزمــة 

فقــط، بــل وتحذيــره ولفــت نظــره إذا تطلــب األمــر ذلــك.
ففــي هــذا المعنــى قــررت محكمــة النقــص الفرنســية فــي عبــارات ال يعوزهــا الوضــوح 
أنــه يجــب علــى البائــع المهنــي لخامــات إلــى مشــتري جاهــل أن ينصحــه وأن يبصــره، 
وبصفــة خاصــة لفــت نظــره إلــى العيــوب المرتبطــة بنوعيــة المــادة التــي **** العميــل، 
وأيضــاً بالنســبة لالحتياطــات الواجــب اتخاذهــا عنــد اســتخدامها مــع األخــذ فــي االعتبــار 

االســتعمال الــذي خصصــت لــه تلــك المــادة 1.
ــزام  ــاً لاللت ــاالً خصب ــي – مج ــد الطب ــة العق ــة خاص ــات – وبصف ــود الخدم ــر عق وتعتب
ــد  ــرام العق ــب باإلعــالم ال يتوقــف بمجــرد إب ــزام الطبي ــد. فالت ــذ العق ــاء تنفي باإلعــالم أثن
ــد  ــي ق ــة عــن المخاطــر الت ــض بدق ــد ليشــمل إعــالم المري ــا يمت ــة، وإنم وإجــراء العملي

ــالزم. ــم العــالج ال ــد تقدي ــة أو بع ــد إجــراء العملي ــه بع تلحــق ب
لكنــه يشــترط – حتــى يقــوم االلتــزام باإلعــالم ســواء ف مرحلــة مــا قبــل العقــد أو فــي 
مرحلــة تنفيــذ العقــد – توافــر شــرطين : أن يكــون أح المتعاقديــن مهنيــاً متخصصــاً بمــا 
ــون اآلخــر جاهــالً – لســبب  ــة وأن يك ــات الالزم ــات والمعلوم ــم بالبيان ــه بالعل يســمح ل
أو آلخــر- بهــذه المعلومــات، وأن تكــون هــذه البيانــات والمعلومــات مؤثــرة فــي رضــاء 

الطــرف الدائــن بااللتــزام باإلعــالم2 .
ويجــد االلتــزام باإلعــالم فــي شــقه مــا قبــل التعاقــدي مــا يبــرره فــي مبــدأ ســالمة العقــود. 
ــم  ــى عل ــن عل ــن الطرفي ــون كل م ــاً دون أن يك ــد عموم ــان ســالمة العق ــب ضم إذ يصع
تــام بكافــة البيانــات والمعلومــات المؤثــرة فــي اتخــاذ قــرار التعاقــد مــن عدمــه. ومــن هنــا 
تبــدو أهميــة االلتــزام باإلعــالم فــي هــذه المرحلــة لضمــان ســالمة العقــود فــي ظــل عــدم 

. no 211 p.19.1 .1985 ..civ ,Bull .1985 juillet ,.civ ,Cass   1
. L. De leyssac, op cit .p. 32et s:  2
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المســاواة »الفنيــة« بيــن الطرفيــن األمــر الــذي يســمح باســتئثار أحــد الطرفيــن ) المهنــي( 
بالمعلومــات دو اآلخــر )المســتهلك ( . فــإذا كان عــدم المســاواة االقتصاديــة تبــرر حمايــة 
المســتهلك فــي مواجهــة الشــروط التعســفية، فغــن عــدم المســاواة »الفنيــة« تبــرر إلــزام 
المهنــي بإعــالم الطــرف العــادي بالمعلومــات الالزمــة لمســاعدته فــي اتخــاذ قــرار التعاقــد 

مــن عدمــه.
أمــا االلتــزام باإلعــالم فــي خــالل تنفيــذ العقــد فيجــد مــا يبــرره فــي مبــدأ حســن النيــة فــي 
تنفيــذ العقــود. وهــو مــا تنــص عليــه المــادة 246\ 1معامــالت مدنيــة بقولهــا: )) يجــب 

تنفيــذ العقــد طبقــاً لمــا اشــتمل عليــه وبطريقــة تتفــق  مــع مــا يوجبــه حســن النيــة((1 .
ثالثاً : طبيعة االلتزام باإلعالم : 

 رأينــا أن القضــاء – وأيــده فــي ذلــك الفقــه – قــد اســتطاع اســتخالص مــا يســمى بااللتــزام 
ــادي  ــد الع ــتهلك خصوصــاً، والمتعاق ــة المس ــي مواجه ــي ف ــق المهن ــى عات ــالم عل باإلع
ــث  ــن حي ــه م ــرض – اآلن- لطبيعت ــزام، نع ــذا االلت ــون ه ــا مضم ــد أن بينّ ــاً. وبع عموم

كونــه عقديــاً أم ال، ومــن حيــث كونــه التزامــاً بوســيلة أم نتيجــة.
1- هل هو التزام عقدي؟ 

 ذكرنــا أن االلتــزام باإلعــالم يمــر بمرحلتيــن : مرحلــة يلتــزم خاللهــا المهنــي بــاإلدالء 
بالمعلومــات الالزمــة لتنويــر رضــاء المســتهلك لمســاعدته فــي اتخــاذ قــرار التعاقــد مــن 
ــا  ــي خالله ــزم المهن ــرى يلت ــة أخ ــد. ومرحل ــرام العق ــل إب ــم إذن قب ــالم يت ــه. فاإلع عدم
بإعــالم المســتهلك بــكل مــا يطــرأ خــالل تنفيــذ العقــد. وهكــذا يمكــن التمييــز – مــن حيــث 
ــدي خــالل  ــزام بإعــالم عق ــزام باإلعــالم : الت ــن مــن االلت ــن نوعي ــزام – بي طبيعــة االلت
مرحلــة  تنفيــذ العقــد، والتــزام بإعــالم قبــل العقــد خــالل مرحلــة إبــرام العقــد. فالمعلومــات 
المطلوبــة قبــل إبــرام العقــد تكــون المســؤولية عنهــا تقصيريــة، بينمــا تكــون المســؤولية 

عقديــة عــن المعلومــات المطلوبــة خــالل تنفيــذ العقــد .
فهــل نحــن بالفعــل أمــام مســؤولين مســتقلتين إحداهمــا تقصيريــة تشــمل المعلومــات 
والبيانــات التــي يجــب علــى المهنــي تقديمهــا للمســتهلك لتبصيــره وتنويــر رضائــه فــي 
مرحلــة مــا قبــل العقــد، واألخــرى عقديــة تشــمل المعلومــات الواجــب تقديمهــا أثنــاء تنفيــذ 

ــة ؟ ــج أو اآلل ــح بخصــوص اســتخدام المنت ــد ومــا يجــب تقديمــه مــن نصائ العق
ــا  ــون محله ــي يك ــود الت ــي العق ــة ف ــزام بالنصيح ــبة لاللت ــر بالنس ــي األم ــة ف ال صعوب
ــية  ــة والهندس ــارات القانوني ــود االستش ــل عق ــورة مث ــم المش ــو تقدي ــي ه ــا الرئيس وهدفه

1   : في ذات المعنى : المادة 148 مدني مصري.

مثــالً. فالمســؤولية تكــون – عندئــذ – عقديــة دون خــالف . أمــا بالنســبة لاللتــزام باإلعــالم 
عمومــاً، فــإن األمــر يبــدو – علــى العكــس – دقيقــاً. فمــن الناحيــة النظريــة المجــردة، فــإن 
التمييــز بيــن النوعيــن مــن المســؤولية يبــدو مقبــوالً. فالتــزام المهنــي بتقديــم المعلومــات 
الالزمــة فــي المرحلــة قبــل التعاقديــة لتنويــر رضــاء المســتهلك هــو التــزام ليــس ناشــئاً 
ــة  ــه تقصيري ــون المســؤولية عن ــم تك ــن ث ــع، وم ــد ب ــم ينعق ــه ل ــرض أن ــد، والف عــن العق
وليســت عقديــة. علــى العكــس بااللتــزام بعــد نشــأة العقــد، إذ يكــون االلتــزام ناشــئاً عــن 

العقــد، ومــن ثــم تكــون المســؤولية عنــه عقديــة.
لكــن هــذا التمييــز الممكــن مــن الناحيــة النظريــة، يصعــب تحديــده بدقة فــي الواقــع العملي. 
واألولــى – بــل واألفضــل للمســتهلك ذاتــه – عــدم تجزئــة االلتــزام باإلعــالم، واعتبــاره 
التزامــاً واحــداً تكــون المســؤولية المترتبــة عليــه عقديــة ال تتغيــر بتغيــر المرحلــة التــي 
يمــر بهــا ســواء قبــل العقــد أم بعــد إبرامــه. مــن ناحيــة ألن تجزئــة الدعــوى الناشــئة عــن 
اإلخــالل بااللتــزام باإلعــالم واســنادها إلــى أساســين مختفيــن) أحدهمــا عقــدي واآلخــر 
ــن عــن  ــع دعويي ــذي يجــد نفســه مضطــراً لرف تقصيــري( يضــر بمصلحــة المســتهلك ال
إخــالل بالتــزام واحــد ال لشــيء غــال لكونــه يمــر بمرحلتيــن، ومــن ثــم ، فمــن قبيل التيســير 
ــت المعلومــات  ــا كان ــاً أي ــزام باإلعــالم التزامــاً عقدي ــار االلت ــى المســتهلك نفســه اعتب عل
ــي حــاالت  ــة تتســع – ف ــإن المســؤولية العقدي ــة أخــرى، ف ــا. ومــن ناحي الواجــب تقديمه
أخــرى – لتشــمل أخطــاء ســابقة علــى إبــرام العقــد لكــن أثــر الخطــأ »ارتــد« علــى العقــد 
ــد  ــر إال بع ــه ال تظه ــاره ونتائج ــد، إال أن أث ــى التعاق ــابقاً عل ــل وإن كان س ــه. فالفع نفس
ــم المؤمــن  ــة وتقدي ــوب الخفي ــي ضمــان العي ــالً – ف ــا هــو الحــال – مث ــد. كم ــرام العق إب
لــه بينــات غيــر حقيقيــة قبــل إبــرام العقــد، فليســت »بدعــة« إذن أن يتســع نطــاق العقــد 
– هنــا أيضــاً – ليشــمل االلتــزام باإلعــالم فــي مرحلــة مــا قبــل التعاقــد1 . وأخيــراً، فإنــه 
يصعــب – حقيقــة – فصــل االلتــزام بالنصيحــة عــن الدائــرة العقديــة طالمــا أن المســتهلك 
يتخــذ قــراره النهائــي بالتعاقــد مــن عدمــه فــي ضــوء مــا يقدمــه المهنــي مــن معلومــات 

تنيــر رضــاء المســتهلك.
فــأي خطــأ فــي تقديــم النصيحــة يؤثــر – دون شــك – علــى العقــد ذاتــه، ومــن ثــم  تعتبــر 

الخطــأ – عندئــذ – خطــأ عقديــاً .
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وقــد ادت محكمــة النقــض الفرنســية – بحــق – هــذا االتجــاه ففــي قضيــة تتلخــص وقائعهــا 
فــي شــراء أحــد األشــخاص مــادة طــالء مــن أحــد المنتجيــن دون أن يقــدم لــه هــذا األخيــر 
ــع المســتهلك  ــة اســتخدامها. فرف ــة حــول خصائــص هــذه المــادة وكيفي المعلومــات الكافي
ــأه  ــأن خط ــج ب ــع المنت ــة فدف ــى أســاس المســؤولية العقدي ــض عل ــاً بالتعوي دعــوى مطالب
ســابق علــى العقــد، ومــن ثــم فمســؤوليته ال تكــون إال تقصيريــة. لكــن محكمــة النقــض 

أيــدت حكــم االســتئناف، وقــررت بــأن واجــب النصيحــة يشــكل التزامــاً عقديــا1ً .
2- التزام ببذل عناء أم بتحقيق نتيجة؟

 يقصــد بااللتــزام ببــذل عنايــة )أو بوســيلة( االلتــزام الــذي يلتــزم بمقتضــاه المديــن ببــذل 
ــاد لتحقيــق النتيجــة المطلوبــة. أمــا االلتــزام بتحقيــق نتيجــة فهــو –  عنايــة الرجــل المعت
ــة باتخــاذ  ــق نتيجــة معين ــن بتحقي ــزم بمقتضــاه المدي ــذي يلت ــزام ال ــى العكــس – االلت عل
الوســائل الالزمــة لذلــك. ويترتــب علــى هــذا التقســيم نتيجــة عمليــة هامــة مقتضاهــا أن 
ــق  ــي تحقي ــذل ف ــه ب ــت أن ــيلة- إذا ثب ــه بوس ــؤوالً – إذا كان التزام ــون مس ــن ال يم المدي
النتيجــة العنايــة المطلوبــة والتــي بذلهــا – فــي ذات الظــروف- الرجــل المعتــاد. أم إذا كان 
االلتــزام بنتيجــة فــإن المديــن يكــون مســؤوالً إذا تخلفــت النتيجــة محــل االلتــزام حتــى ولــو 

بــذل فــي ســبيل تحقيقهــا عنايــة الرجــل المعتــاد.
 فهل يعتبر االلتزام باإلعالم – في ضوء هذا التقسيم – التزاماً بوسيلة أم بنتيجة؟

ــبة  ــة بالنس ــد النتيج ــا – تحدي ــي اعتقادن ــب – ف ــام يج ــاؤل اله ــذا التس ــى ه ــة عل لإلجاب
ــوع  ــد ن ــى – تحدي ــة األول ــه – بالدرج ــف علي ــا يتوق ــالم . إذ أن تحديده ــزام باإلع لاللت
هــذا االلتــزام فالغايــة مــن االلتــزام باإلعــالم عمومــاً تنويــر رضــاء المســتهلك حتــى يأتــي 
قــراره- بالتعاقــد أو عدمــه – صحيحــاً محققــاً لمصالحــه لخاصــة والحقيقــة أنــه يصعــب – 
فــي ظــل هــذه النتيجــة – اعتبــار التــزام المهنــي باإلعــالم التزامــاً بتحقيــق نتيجــة. وذلــك 
ــى  ــار المســتهلك عل ــدر – إجب ــك – وال بق ــاً ال يمل ــي عموم ــو أن المهن لســبب بســيط ه
ــة االســتخدام  ــي طريق ــة ف ــرات معين ــن تحذي ــه م ــه ل ــا يقدم ــاع نصائحــه، واألخــذ بم اتب
أو التشــغيل. وكل مــا يملكــه – بحــق – هــو تقديــم كافــة المعلومــات والبيانــات بصــدق 
ــي مســتوجباً النصــح  ــراه المهن ــا ي ــت نظــر المســتهلك لم ــه ولف ــة، ونصــح وتوجي وأمان
والتجيــه والتحذيــر. امــا فهــم المعلومــات وتحليلهــا واألخــذ بالنصيحــة أو العمــل بالتحذيــر 
فهــو أمــر ال قــدرة للمهنــي عليــه، وإنمــا هــي أمــور تتــرك لمحــض اختيــار المســتهلك. 
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ــار  ــيين1  - اعتب ــاء الفرنس ــه والقض ــك الفق ــى ذل ــب إل ــا ذه ــاً – كم ــدو طبيعي ــك يب ولذل
االلتــزام باإلعــالم التزامــاً ببــذل عنايــة.

ــى  ــالم، وعل ــي باإلع ــزام المهن ــتهلك الت ــت المس ــي أن يثب ــه يكف ــك أن ــى ذل ــب عل ويترت
ــذ التزامــه باإلعــالم  ــي تنفي ــذل ف ــه ب ــات أن ــه بإثب ــات التخلــص من ــي ( إثب ــن )المهن المدي
عنايــة الرجــل العــادي. أي أنــه قــدم للمســتهلك – بصــدق وأمانــة- كل مــا يحتاجــه مــن 
بينــات ومعلومــات ونصائــح لتنويــر رضائــه قبــل اتخــاذ قــرار التعاقــد . ويقصــد بالرجــل 
العــادي رجــل مــن أواســط النــاس مــن المهنــة التــي ينتمــي إليهــا المديــن )المهنــي( ليــس 
اكثرهــم حرصــاً وال أشــدهم إهمــاالً. فــإن كان المهنــي قــد بــذل هــذا القــدر مــن العنايــة فــال 

يكــون مســؤوالً أمــام المســتهلك حتــى ولــو لــم يتخــذ هــذا *** القــرار الصائــب .
رابعاً : جزاء مخالفة االلتزام باإلعالم: 

 رأينــا أن االلتــزام باإلعــالم مــن خلــق القضــاء اســتناداً إلــى القواعــد العامــة **** عموما، 
وال يوجــد نــص قانونــي عــام صريــح بوجــوده. ومــن هنــا تأتــي صعوبــة تحديــد الجــزاء 
المترتــب علــى مخالفــة مثــل هــذا االلتــزام. إذ يجــب  لتحديــد هــذا الجــزاء المترتــب علــى 
مخالفــة مثــل هــذا الجــزاء اللجــوء إلــى القواعــد العامــة للمســؤولية عمومــاً نظــراً لعــدم 
وجــود نــص يقــرر هــذا الجــزاء. ويــدور البحــث لتحديــد الجــزاء حــول محوريــن: األول 
ــذي  ــض الضــرر ال ــزام عــن تعوي ــذا االلت ــة مــن اإلخــالل به ــدى مســؤولية المدي هــو م

أصــاب المســتهلك.
1- انعكاس اإلخالل بااللتزام باإلعالم على صحة العقد: 

رأيــا أن إلــزام المهنــي بإعــالم المســتهلك بالمعلومــات الالزمــة حــول العقــد المــراد إبرامه 
يهــدف إلــى تنويــر رضــاء هــذا األخيــر حتــى يأتــي رضــاؤه واعيــاً متســايرا، فــإن امتنــع 
المهنــي عــن أداء التزامــه باإلعــالم أو قــدم للمســتهلك معلومــات غيــر حقيقيــة فقــد يؤثــر 
ذلــك فــي رضــاء المســتهلك بالعقــد األمــر الــذي قــد ينعكــس- فــي النهايــة – علــى مــدى 
صحــة العقــد ذاتــه المبــرم بيــن المهنــي والمســتهلك. إذ قــد يــؤدي تقديــم المعلومــات غيــر 

حقيقيــة للمســتهلك إلــى التغريــر بــه أو إيقاعــه فــي الغلــط.
)1( الغلط : 

. cass : com 11 juin 1985, Bull civ., 1985, 2, 157, n 188   1
.Paris, 1 dec. 1988, D. 1989, I.R., p. 13 �
. Paris, 29 nov. 1988, D. 1988, I.R., p. 5 �

 J. Mestre, Des limites de l’obligation de renseignement, Rev. trim dr. civ. 1986, �
.p. 339
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ــط النتيجــة  ــي غل ــاع المســتهلك ف ــى إيق ــه باإلعــالم إل ــي بالتزام ــؤدي إخــالل المهن ــد ي ق
ــة . ــات الهام ــر بعــض البيان ــدم ذك ــر لع ــه وكأث ــا ل ــي قدمه ــة الت ــات المضلل المعلوم

مثــال ذلــك إذا امتنــع البائــع عــن إعــالم المشــتري لجهــاز إنــذار باســتحالة الحصــول علــى 
تصريــح إداري لتركيبــه، فإنــه بذلــك يوقــع فــي غلــط حــول أحــد الصفــات الجوهريــة فــي 
الشــيء محــل البيــع. ومــن يريــد أن يشــتري أرضــاً لبنــاء ناطحــة ســحاب عليهــا، ويعلــم 
البائــع أن نوعيــة التربــة بخصــوص قطعــة األرض محــل البيــع ال تتحمــل هــذا النــوع مــن 
البنايــات المرتفعــة لكنــه لــم يخبــر المشــتري بذلــك يكــون قــد أوقــع هــذا األخيــر فــي غلــط 
موجــب لســفخ العقــد إعمــاالً لنــص المــادة 195 معامــالت مدنيــة التــي تقــرر: ))المتعاقــد 
فســخ العقــد إذا وقــع منــه غلــط فــي أمــر مرغــوب فيــه كصفــة فــي المحــل أو ذات المتعاقــد 

أو صفــة فيــه (( .
وتأتــي أهميــة وجــود التــزام باإلعــالم فــي هــذا الصــدد مــن حيــث أنــه يكفــي أن يثبــت 
المســتهلك أن المهنــي قــد أخــل بهــذا االلتــزام األمــر الــذي ترتــب عليــه وقوعــه فــي غلــط 
وال يشــترط – كمــا هــو الحــال فــي القواعــد العامــة – أن يثــب المســتهلك اتصــال الغــط 
بالمهنــي أي علمــه بــه أو – علــى األقــل – إمكانيــة العلــم بــه، وإنمــا يفتــرض علــم المهنــي 
بأهميــة هــذه المعلومــات للمســتهلكين ومــن ثــم علمــه بالغلــط، بــل إن القضــاء الفرنســي 
قــد افتــرض- بحــق – علــم مهنــي بعيــوب الشــيء المبيــع فــإذا ظهــر عيــب فــي المبيــع 
ــر المشــتري بالعيــب كان مســؤوالً عــن  ــم يخب ــي ل ــع المهن ــك- أن البائ واتضــح- بعــد ذل

الضمــان1 .
وقــد رتــب القضــاء الفرنســي النتيجــة المنطقيــة الفتــراض علــم المهنــي بالعيــوب، وأبطــل 
– بحــق – أي شــرط يهــدف البائــع مــن ورائــه إلــى إعفائــه مــن التزامــه بضمــان العيــوب 
الخفيــة، أو تخفيــف هــذا الضمــان فالبائــع المتخصــص يفتــرض أنــه يعلــم بالعيــب ومــن 
يعلــم بالعيــب ال يجــوز أن يشــترط إعفــاءه مــن ضمانــه أو التخفيــف مــن هــذا الضمــان. 
فمــن يعلــم بالعيــب ثــم يشــترط- مــع ذلــك – إســقاط ضمانــه أو نقصانــه – فــي اعتقادنــا- 
كمــن تعمــد إخفــاء العيــب غشــاً منــه. ومــن ثــم يكــون شــرط إســقاط الضمــان أو انقاصــه 
1  : لكــن القضــاء لــم يعامــل – بحــق – المشــتري المهنــي ذات المعاملــة ، ولــم يفتــرض – بالتالــي – 
علمــه بعيــوب الشــيء المبيــع، والقــول بغيــر ذلــك يعنــي حرمــان هــذا المشــتري دائمــاً مــن االســتفادة مــن 
 ,1978 .nov 22 .ch er .civ .cass .ضمــان العيــوب الخفيــة ألنهــا ســتكون ظاهــرة بالنســبة لــه، راجــع

.viny Gi note ,1931 ,2 ,1979 ,.p.c.J

.Audit .B note ,480 .p ,R.I ,1983 .D ,1983 ,fev 23 ,.ch er 1 .civ ,cass  �

.Ghestin note ,17918 ,2 ,1974 .P,c.J ,1973 .fev 7 ,.ch er 3 .civ ,cass  �

– فــي هــذا الفــرض – باطــالً وذلــك إعمــاالً لنــص المــادة 454\4 معامــالت مدنيــة التــي 
تقــرر: )) ال يكــون البائــع مســؤوالً عــن العيــب القديــم فــي الحــاالت اآلتيــة: 4- إذا بــاع 
البائــع المبيــع بشــرط عــدم مســؤوليته عــن كل عيــب فيــه أو عــن عيــب معيــن إال إذا تعمــد 

البائــع إخفــاء العيــب ..(( .
)ب( التغرير : 

قــد يكــون إخــالل المهنــي بالتزامــه باإلعــالم فــي صــورة كتمــان بعــض المعلومــات التــي 
يعلــم أهميتهــا بالنســبة للمســتهلك، أو تزييــف بعــض المعلومــات بهــدف خــداع المســتهلك 
أو تضلليــه. وقــد اســتقر القضــاء فــي فرنســا علــى أن كتمــان واقعــة أو معلومــات هامــة 
يعتبــر تدليســاً بالكتمــان  rticence 1 وفــي هــذا المعنــى قــررت محكمة النقض الفرنســية 
ــه،  ــي مشــكوك في ــون وأن وضعــه المال ــل بالدي ــن مثق ــأن المدي ــم ب ــذي يعل ــك ال أن ))البن
ويغفــل عــن ذكــر هــذه المعلومــة للضمــان الســتدراجه إلــى قبــول الضمــان .. يعتبــر قــد 

ارتكــب تدليســاً بالكتمــان((2 .
وفــي هــذا الصــدد تنــص المــادة 185 معامــالت مدنيــة علــى أن ))التغيــر هــو أن يخــدع 
ــم  ــى الرضــا بمــا ل ــه عل ــه تحمل ــة أو فعلي ــة قولي أحــد المتعاقديــن اآلخــر بوســائل احتيالي
يكــن ليرضــى بــه لغيرهــا((. ويعتبــر تغريــراً الســكوت عمــداً عــن واقعــة أو مالبســة ))إذا 

أثبــت مــن ُغــرر بــه مــا كان ليبــرم العقــد لــو علــم بتلــك الواقعــة أو هــذه المالبســة((.
وهكــذا يتحقــق التغريــر- أوالً- باتخــاذ وســائل احتياليــة مــن شــأنها تضليــل المتعاقــد اآلخر 
كاإلعــالن فــي الصحــف أو التلفزيــون مثــالً. ويتحقــق التغريــر – ثانيــاً- بــاإلدالء ببينــات 
كاذبــة حتــى ولــو لــم يلبــس الكــذب ثــوب الطــرق االحتياليــة طالمــا أن المهنــي يعلــم أهميــة 
ــان  ــاً – بمجــرد كتم ــر – ثالث ــق التغري ــتهلك. ويتحق ــبة للمس ــة بالنس ــات المكذوب المعلوم
معلومــات يجــب اإلفصــاح عنهــا. هــذا الواجــب باإلفصــاح قــد يكــون مصــدره القانــون 
التــزام المؤمــن لــه بتقديــم كافــة البيانــات الالزمــة لتقديــر الخطــر المؤمــن منــه، وقــد يكون 
مصــدره طبيعتــه التــي تســتوجب درجــة عاليــة مــن الثقــة واإلخــالص كعقــد الوكالــة مثالً، 
وقــد يكــون مرجعــه مــا يتمتــع بــه أحــد المتعاقديــن مــن تخصــص فــي مهنتــه تمكنــه مــن 
اإللمــام بكافــة المعلومــات التــي يعتمــد عليهــا الطــرف اآلخــر كمــا هــو الحــال بالنســبة 

لعقــود االســتهالك التــي تنعقــد بيــن مهنتــي متخصــص ومســتهلك ))جاهــل(( فنيــاً.

.D. 1987, I.R., p., 56 .1987 ,fey 25 ,.ch ,e 3 ,Civ .cass   1
 .paris, 13 mai 1987, D. 1987, 2, I.R., p. 158  �

.Mestre J note ,87 t ,civ ,dr.trim ,Rev 1989 mai 10 ,chi ler ,Civ .cass   2
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لكــن الصعوبــة الحقيقيــة فيــي االســتفادة مــن التغريــر كوســيلة يلجــأ إليهــا المســتهلك لفســخ 
العقــد تتمثــل فــي أمريــن: األول اشــتراط أن تتوافــر نيــة التضليــل لــدى المتعاقــد مرتكــب 
التضليــل، والثانــي أن التغريــر ال يعتبــر – فــي القانــون اإلمارتــي – ســبباً لفســخ العقــد 
إال إذا أدى إلــى غبــن فاحــش )م 187 معامــالت مدنيــة(، وهــو أمــر ال يتحقــق كثيــراً فــي 

عقــود االســتهالك رغــم وقوعــه المســتهلك ضحيــة للتضليــل والخــداع .
ــات  ــى إثب ــتهلك إل ــوء المس ــك – لج ــم ذل ــن – رغ ــه يمك ــا- أن ــي اعتقادن ــة – ف والحقيق
التغريــر خصوصــاً فــي صــورة الكتمــان توصــالً لفســخ العقــد الــذي يجمعــه بالمنــي إذا 
ــن  ــرض -م ــي متخصــص يفت ــر مهن ــد مرتكــب التغري ــار أن المتعاق ــي االعتب ــا ف وضعن
ثــم –علمــه بكافــة المعلومــات التــي تهــم المســتهلك -، فــإذا كتمهــا- رغــم ذلــك - أو زيفهــا 
فإنــه يفتــرض توافــر نيــة التضليــل لديــه . ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن التغريــر يــؤدي –
عــادة –إلــى إيقــاع المســتهلك فــي غلــط ،ومــن ثــم كان لــه أن يتمســك بالفســخ للغلــط دون 

يصطــدم بعقبــة اشــتراط الغبــن الفاحــش.
2- مسؤولية المهني عن تعويض الضرر الذي يصيب المستهلك:

قــد يصــاب المســتهلك بضــرر مــن جــراء خــداع المهنــي وتضليلــه وذلــك بإخاللــه بالتزامه 
باإلعــالم، ويكــون العقــد صحيحــاً لعــدم توافــر شــروط الغلــط أو التغرير.

وفــي هــذه الحالــة ال يكــون أمــام المســتهلك ســوى المطالبــة بالتعويــض عــن األضــرار 
ــالً للفســخ  ــد قاب ــد يكــون العق ــه إعمــاالً  لقواعــد المســؤولية بوجــه عــام. وق ــي أصابت الت
ــام  ــون أم ــذ ال يك ــة. عندئ ــؤولية العقدي ــروط المس ــر ش ــر دون أن تتواف ــط وأو التغي للغل
المســتهلك – إذا مــا أراد – ســوى المطالبــة بفســخ العقــد. وقــد تتوافــر – فــي ذات الوقــت 
– شــروط القابليــة للفســخ وشــروط التعويــض. وعندئــذ قــد يــرى المســتهلك عــدم المطالبــة 
بالفســخ واالكتفــاء بالتعويــض1، وقــد يطالــب بالتعويــض، وقــد يختــار المســتهلك- أخيــراً 
– الجمــع بيــن الفســخ )أو البطــالن ألي ســبب( والتعويــض. وال غرابــة فــي الجمــع – فــي 
ــه يلحــق الشــخص نتيجــة  هــذا الفــرض – ألن التعويــض جــزاء تكميلــي فضــالً عــن أن
للخطــأ الصــادر منــه ، والفســخ ) أو البطــالن 9 جــزاء ليلحــق التصــرف القانونــي ذاتــه 

نظــراً لتغيــب إرادة أحــد طرفيــه أو تخلــف أحــد شــروطه أو أركانــه2 .
3- الجمع أو الخبرة بين الدعاوى : 

ــد  ــاء العق ــرى إبق ــا، في ــد عليه ــي تعاق ــة الت ــى الســلعة أو الخدم ــي حاجــة إل 1   : إذ يكــون المســتهلك ف
ــض. ــط – بالتعوي ــة – فق والمطالب

.Alisse, thèse préc., p. 194 :   2

ــاً  ــن الدعــاوى غريب ــرةoption(( بي ــعcumul(( أو ))الخي ــدو اصطــالح ))الجم ــد يب ق
علــى عقــد البيــع، فاصطــالح »الجمــع« أو » الخيــرة« مرتبــط بموضــوع المســؤولية.
فقــد جــرت عــادة الفقــه علــى التعــرض لمســألة »الجمــع أو الخيــرة« بيــن نوعــي 
المســؤولية: العقديــة والتقصيريــة1 . و«الجمــع والخيــرة« فــي المســؤولية يفتــرض توافــر 
الشــروط القانونيــة لــكل مــن المســؤولية العقديــة والمســؤولية التقصيريــة، فيثــور التســاؤل 
ــق  ــن أن يســلك طري ــار بي ــي الخي ــن )المضــرور ( ف ــة الدائ ــى مــدى أحقي ــذ- عل – حينئ
المســؤولية العقديــة كمــا رســمه القانــون، أو طريــق المســؤولية التقصيريــة علــى فــرض 

أن الجمــع بينهمــا غيــر جائــز.
ــي الفكــر  ــرة« بمســألة المســؤولية ف ــاط اصطــالح » الجمــع أو الخي وبالرغــم مــن ارتب
ــع مــن اســتعارة هــذا االصطــالح  ــا يمن ــا -  م ــي رأين ــاك- ف ــس هن ــه لي ــي، إال أن القانون
ــوب  ــزم بضمــان عي ــع يلت ــإذا كان البائ ــع. ف ــوب المبي ــي مجــال ضمــان عي واســتعماله ف
ــع  ــب” بالشــيء  المبي ــي وضعهــا المشــرع، إال أن وجــود ”عي ــاً لألحــكام الت ــع طبق المبي
ــة بفســخ  ــي المطالب ــي، الحــق ف ــان العب ــد يخــول المســتهلك، فضــالً عــن دعــوى ضم ق
ــد أخــل بالتزامــه بالتســليم، أو الحــق  ــع ق ــي أن البائ ــع يعن ــع ألن وجــود عيــب بالمبي البي
فــي إبطــال العقــد علــى أســاس الغلــط، ألن وجــود عيــب بالشــيء المبيــع قــد يعنــي وقوعــه 
فــي غلــط فــي صفــة جوهريــة مــن صفــات المبيــع. وهكــذا قــد يــؤدي وجــوب بالشــيء 
المبيــع إلــى »فتــح« الطريــق أمــام المســتهلك فــي الخيــار – فرضــاً- بيــن ثــالث دعــاوى: 
دعــوى ضمــان العبــي، دعــوى الفســخ لعــدم التنفيــذ، دعــوى اإلبطــال للغلــط. فهــل يجــوز 

للمشــتري أن » يجمــع« بيــن هــذه الدعــاوى، أو علــى األقــل »يختــار« بينهــا؟
وتأتــي أهميــة هــذا التســاؤل مــن أن دعــوى ضمــان العيــوب تتميــز عــن دعــوى الغلــط 
ــكل دعــوى مــن هــذه  ــة أخــرى، فل ــذ مــن ناحي ــة، ودعــوى الفســخ لعــدم التنفي مــن ناحي
ــز بهــا عــن غيرهــا مــن الدعــاوى. ــي تتمي الدعــاوى شــروطها و أحكامهــا الخاصــة الت

)أ( دعوى ضمان العيوب ودعوى الغلط:
ــة تتصــل  ــذه الصف ــت ه ــإذا كان ــع، ف ــيء المبي ــة للش ــة جوهري ــي صف ــط ف ــع الغل ــد يق ق
بصالحيــة للغــرض الــذي أعــد لــه بحيــث يــؤدي انتقاؤهــا إلــى جعلــه غيــر صالــة لهــذا 
الغــرض، )) فــإن المبيــع يكــون فــي هــذه الحالــة قابــالً لإلبطــال )للفســخ( للغلــط، ويكــون 

1   : راجــع علــى ســبيل المثــال : جمــال زكــي، مشــكالت المســؤولية المدنيــة، الجــزء األول، مشــكلة 
ازدواج أو وحــدة المســؤولية اللمدنيــة ومســألة الخيــر، القاهــرة، 1978ن خصوصــاً ص 466 ومــا بعدهــا. 

الســنهوري، الوســيط جــزء 1، الطبعــة الثانيــة، 1964، ص 858، فقــرة 515 .
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ــة مــن  ــة جوهري ــط فــي صف ــة((1. فالغل ــوب الخفي ــه منشــئاً لضمــان العي ــي الوقــت ذات ف
صفــات الشــيء المبيــع، وضمــان العيــوب الخفيــة يتحققــان فــي ذات الوقــت كلمــا ككانــت 
الصفــة الجوهريــة فــي نظــر المشــتري هــي صالحيــة الشــيء المبيــع لالســتعمال بحســب 
الغــرض الــذي أعــد لــهL’usage auquel in destine 2. والواقــع أن تقابــل أو 
ــاً  ــد أساس ــة يعتم ــة أو النظري ــة الذهني ــن الناحي ــن م ــن المتميزتي ــن الفكرتي ــاء” هاتي ”التق
علــى التصــور الــذي تحتفــظ بــه” لعــدم صالحيــة الشــيء لالســتعمال بالنســبة للمشــتري3 
، فكلمــا كان هــذا التصــور واســعاً large، كلمــا تحقــق الغلــط فــي صفــة جوهريــة للشــيء 

نتيجــة لوجــود عيــوب بالشــيء المبيــع.
فــإذا اشــترى شــخص أرضــاً علــى انهــا تصلــح للبنــاء عليهــا، فوجدهــا ال تصلــح لذلــك، 
أمكــن القــول بوجــود عيــب فــي اشــيء المبيــع )األرض(، وأمكــن القــول فــي الوقــت ذاتــه 
أن المشــتري قــد وقــع فــي غلــط فــي صفــة جوهريــة مــن صفــات الشــيء)األرض( .ال 
شــك أن لــكل دعــوى ”ذاتيتهــا« الخاصــة التــي تميزهــا مــن الدعــاوى بمــا لهــا مــن شــروط 
وأحــكام مختلفــة. وهــذه الفــروق الكبيــرة بيــن الدعوييــن ))تجعــل مــن المهــم أن نعــرف 
متــى يكــون هنــاك محــل لدعــوى ضمــان العبــي دون دعــوى الغلــط((4. ونضيــف ومتــى 

يكــون هنــاك محــل لــكل منهمــا معــاً.
فــإذا مــا توافــرت الشــروط القانونيــة لــكال الدعوييــن الغلــط والضمــان، فــال شــك أنــه ال 
يجــوز للمســتهلك أن يجمع5فــي دعــواه وفقــاً لمــا يحقــق مصلحتــه، بيــن قواعــد كل مــن 
ــكل دعــوى أحــكام وشــروط خاصــة، وبالتالــي فليــس للمشــتري أن يرفــع  الدعوييــن، فل
ســوى دعــوى واحــدة: إمــا دعــوى الغلــط، أو دعــوى ضمــان العيــوب . أمــا الدعــوى التــي 
ــط، وال بدعــوى  ــن، فهــي ليســت بدعــوى الغل ــا الدعويي ــط فيهــا بيــن خصائــص كلت يخل

ضمــان العيــوب، بــل هــي دعــوى ثالثــة ال يعرفهــا القانــون.
ــه  ــوز ل ــل يج ــن ،فه ــن الدعويي ــن كل م ــع بي ــتري أن يجم ــوز للمش ــن إذا كان ال يج لك
أن يختــار بينهمــا؟ يبــدو أن اإلجابــة باإليجــاب ليســت محــل شــك فــي الفقــه المصــري6 
ــاره  ــي ســيقع اختي ــة شــروط الدعــوى الت ــت المشــتري كاف ويشــترط – بداهــة – أن يثب

1   : السنهوري، الوسيط، جزء 4، ص 762، فقرة 382.
.Ph. Remy, obs, Rev. trim. dr, civ 1981, p. 860. no. J  2

 ,.civ .ch première la de arrêt un sous ,8403 .2 ,1976 P .c .J au note ,Larroumet   3
.1975 .mars 3 ,.com ,ch du arrêt’l et .1975 .fev 12 le rendu

4   : السنهوري، المرجع السابق، ص 763 .
5  : السنهوري، اإلشارة السابقة.

6   : السنهوري، السابق، ص762، 765.

عليهــا، وأن يرفعهــا فــي الميعــاد الــذي حــدده القانــون: وهــو ســتة أشــهر مــن تاريــخ تســلم 
المشــتري للشــيء المبيــع بالنســبة لدعــوى ضمــان العيــوب )م1/555 معامــالت مدنيــة(، 
وخمــس عشــرة ســنة  حســب األحــوال بالنســبة لدعــوى الغلــط حســب القواعــد العامــة.

وإذ كان المشــتري يســتطيع أن يختــار بيــن الدعوييــن، فهــل هــو خيــار مطلــق أم مقيــد؟ 
بعبــارة أخــرى، إذا كان للمشــتري حــق الخيــار بيــن دعــوى الغلــط ودعــى الضمــان إذا 
توافــرت- بداهــة- الشــروط القانونيــة لــكل دعــوى، فهــل يشــترط – حتــى وقــت الخيــار 
ــق  ــن إذا أغل ــع الدعــوى بالفعــل أم أن المشــتري يســتطيع أن يلجــا إلحــدى الدعويي ورف
أمامــه- لســبب أو آلخــر – طريــق الدعــوى األخــر؟ فــإذا مــا انقضــت المــدة التــي يجــب 
رفــع دعــوى الضمــان خاللهــا، فهــل يجــوز للمشــتري أن يرفــع دعــوى الغلــط أم يشــترط 
لقبــول هــذه الدعــوى األخيــرة أن ترفــع، كمــا هــو الحــال بالنســبة لدعــوى الضمــان، خالل 
ــالت  ــادة 1/555 معام ــي الم ــا ف ــوص عليه ــرة« le bref dlai المنص ــدة القصي »الم

مدنيــة؟
لــم يكــن المشــتري يفــرق- فــي بدايــة األمــر- بيــن الغلــط فــي صفــة جوهريــة وضمــان 
العيــوب الخفيــة، وإنمــا كان يطالــب بهمــا معــاً فــي ذات الدعــوى1 .وقــد أجــاز جانــب مــن 

الفقــه أحقيــة المشــتري فــي الخيــار، بــل والجمــع بيــن الدعوييــن2 .
فممارســة دعــوى البطــالن للغلــط فــي صفــة جوهريــة مــن صفــات الشــيء تســمح 
للمشــتري »بدفــع« مخاطــر تقديــر القاضــي بفــوات ميعــاد رفــع دعــوى ضمــان العيــوب 

ــي فرنســي. ــادة 1648 مدن ــاً للم ــة طبق الخفي

1   : وإن كان ذلــك ال يمنــع المشــتري مــن ان يطالــب فــي الدعــوى نفســها بالغلــط فــي صفــة جوهريــة 
وضمــان العيــوب معــاً إذا كان غيــر متأكــد مــن شــروط إحــدى الدعوييــن. وليــس معنــى ذلــك أنــه »جمــع« 

بينهمــا، ألن القضــاء لــن يحكــم لــه إال بإحــدى الدعوييــن التــي تتوافــر شــروطها، راجــع :
.lyon, 2 juill. 1953, Gaz., pal 1953, 2 p. 97 
وقد كان الوضع أمام القضاء اإليطالي مشابها، راجع:

.270 .p .2 ,1942 pal Gaz .1942 .dec 11 ,Mamers
أمــا القضــاء البلجيكــي، فقــد كان يفــرق بيــن الدعوييــن صراحــة ويســمح للمشــتري بالخيــار بينهمــا، وأن 

طريــق دعــوى الغلــط يظــل مفتوحــاً حتــى بعــد ســقوط دعــوى الضمــان بمضــي المــدة، راجــع :
.87 .p ,2 ,1908 .D ,1905 .nov 13 ,Bordeaux

 .R. Fubini, Rev, trim, dr. civ.. 1903, p. 303. no. 21, note no. 1 -
 Rev trim. dr. civ. 1974, p. l06, class, beige 23 nov, 1939, cass. 1939, l, p. -
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.chandises, p. 393

.Planiol et Ripert, T. 8, 2e, ed. par Hamel, p. 139 -
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لكــن يبــدو أن محكمــة النقــض الفرنســية قــد وضعــت حــداً لهــذا الخيــار »المطلــق« فــي 
حكمهــا الصــادر فــي 4 ينايــر 19601 .وقــد وضعــت المحكمــة العليــا فــي هــذا الحكــم 
مبــدأ قانونيــاً مقتضــاه أن الطلــب الواحــد ال يمكــن أن يؤســس، فــي الوقــت نفســه، علــى 
المادتيــن 1110 )الخامســة بالغلــط (، 1641 )الخاصــة بضمــان العيــوب ( مــن التقنيــن 
ــة مــن صــدر هــذا الحكــم وفــي قضيــة تتلخــص وقائعهــا فــي  المدنــي، وبعــد أشــهر قليل
أن زوجيــن اشــتريا، بهــدف البنــاء، أرضــا اثبتــت شــهادة »البلديــة« أنهــا صالحــة للبنــاء 
Constructible, لكــن طلبهمــا للحصــول علــى رخصــة للبنــاء قــد رفــض عــدة مــرات 
لعــدم وجــود طريــق يســمح بالمــرور، وقــد طالــب الزوجــان، عندئــذ، بإبطــال البيــع للغلــط 
فــي صفــة جوهريــة مــن صفــات الشــيء المبيــع ”األرض” أكــدت المحكمــة العليــا، مــن 
جديــد ، هــذا الحــل فــي حكمهــا الصــادر فــي 19 يوليــو مــن نفــس العــام 2 وقــد تنــاول 
ــداً.  ــدأ جدي ــدو – مب ــا يب ــى م ــه، وأرســى – عل ــة جوانب ــم الموضــوع مــن كاف هــذا الحك
»فالمشــتري ال يســتطيع، كمــا تقــول المحكمــة، أن يتخلــص مــن االلتــزام الــذي فرضتــه 
المــادة 1648 بضــرورة رفــع دعــوى » إبطــال« البيــع بســبب عيــب خفــي فــي الشــيء 
ــادة  ــص الم ــب ن ــه حس ــد ل ــذي أع ــرض ال ــب الغ ــتعمال بحس ــح لالس ــر صال ــه غي جعل
1641 بالمطالبــة بإبطــال العقــد لغلــط بســبب اآلثــار المترتبــة علــى العيــب(( وقــد رتبــت  
المحكمــة العليــا علــى ذلــك أن دعــوى اإلبطــال المؤسســة علــى هــذا الغلــط تخضــع هــي 
األخــرى »لنفــس« المــادة القصيــرة التــي تخضــع لهــا دعــوى ضمــان العيــوب الخفيــة.

ويســتخلص مــن هــذا الحكــم بوضــوح أن الغلــط ال يصلــح بذاتــه كســبب لإلبطــال إذا كان 
ــاً  ــط إال طبق ــة- إصــالح هــذا الغل ــي هــذه الحال ــي، وال يمكــن – ف ــب خف ناتجــاً عــن عي
لحــكام المــادة 1641 ومــا بعدهــا وعلــى األخــص وجــوب رفــع دعــوى ضمــان العيــوب 
الخفــي. فــإذا مــا أراد المشــتري المطالبــة بإبطــال العقــد الغلــط الناتــج عــن عيــب خفــي، 
وجــوب رفــع الدعــوى خــالل »مــدة قصيــر« يقدرهــا قاضــي الموضــوع وإال كانــت غيــر 
مقبولــة irrcevable، فالمحكمــة العليــا تشــترط إذن أن يكــون الغلــط مســتقالً ومتميــزاً، 
أي ليــس ناتجــاً عــن عــب خفــي، حتــى يمكــن رفــع الدعــوى طبقــاً ألحــكام دعــوى الغلــط 

ذاتهــا)م 1110 مدنــي ( .
وليــس معنــى ذلــك أن المحكمــة العليــا تــرى تطبيــق أحــكام دعــوى الضمــان علــى دعــوى 

.ler, ch. civ.. no, 4, p. 4 :   1
 Rey, trim, d r, civ., obs, J. Carbonnier, Gaz.. pal, 1960, 96 l, p. 332, no   2

.2, p. 217;Bull. civ. 1, no. 408, p. 334

الغلــط فــي صفــة جوهريــة مــن صفــات الشــيء، أو أن أجــزاء الغلــط هــو »رد« الشــيء 
ــن  ــن الدعوي ــة بي ــاء التفرق ــد1 ، وإنمــا وبالرغــم مــن إبق ــط ال شــك منتق ــع، فهــو خل المبي
ــبب  ــي )س ــب خف ــن عي ــاً ع ــالن( ناتج ــبب البط ــط )س ــا كان الغل ــه كلم ــط أن ــرى فق ، ت
ــإن دعــوى البطــالن »تســتعير« مــن دعــوى الضمــان مدتهــا  ــع أو الفســخ( ف ــرد المبي ل
ــن يطبــق  ــع الدعــوى، أي أن »نظــام« إحــدى الدعويي ــرة التــي يجــب خاللهــا رف القصي

ــى األخــرى2. عل
وبعــد عشــرين ســنة تقريبــاً مــن إرســاء المحكمــة العليــا لهــذ المبــدأ، أكــدت الغرفــة الثالثــة 
المدنيــة فــي حكمهــا الصــادر فــي 11 فبرايــر 19813 الحــل الــذي أخــذت بــه مــن قبــل 
الغرفــة األولــى المدنيــة: حينمــا يكــون الغلــط الــذي وقــع فيــه المشــتري هــو نتيجــة لوجــود 
عيــب خفــي بالشــيء المبيــع جعلــه غيــر صالــح لالســتعمال بحســب الغــرض الــذي أعــد 
ــاً  ــي يجــب – طبق ــرة الت ــدة القصي ــط تخضــع لشــرط الم ــإن دعــوى البطــالن للغل ــه، ف ل

لمــادة 1648- رفــع دعــوى ضمــان العيــوب الخفيــة خاللهــا.
ولكــن كيــف يمكــن تبريــر هــذا الحــل؟ هــل هــو تطبيــق لمبــدأ ))الدعــاوى الخاصــة تطــرد 
ــى أن دعــوى  ــيؤدي إل ــر س ــذا التبري ــذ به ــن االخ ــة (( 4. لك ــاوى العام rfaulent الدع
الضمــان ”ســتصطاد” دائمــاً دعــوى الغلــط فــي صفــة جوهريــة، وســيحرم المشــتري مــن 
ثــم، مــن الخيــار فــي جميــع األحــوال5 . وهــي نتيجــة لــم تقــل بهــا المحكمــة العليــا، التــي 
»تحــرم« فقــط اللجــوء إلــى دعــوى البطــالن للغلــط عندنــا يكــون طريــق دعــوى ضمــان 

العيــوب الخفيــة قــد أغلــق بســبب عــدم رفــع الدعــوى فــي الموعــد المحــدد .
لكــن طالمــا أن »أقصــر« المدتيــن  le plus bref des deux dlais لــم تنقــض، فــإن 
طريــق دعــوى البطــالن لغلــط يبقــى »مفتوحــاً« حتــى ولــو كان الغلــط ناتجــاً عــن عيــب 
خفــي بالشــيء المبيــع. ونعتقــد أن المحكمــة العليــا تخشــى، كمــا يبــدو مــن العبــارات ذاتهــا 
”تحايــل” المشــتري علــى شــرط رفــع دعــوى الضمــان خــالل المــدة القصيــرة باللجــوء 
إلــى دعــوى أخــرى مدتهــا أطــول نســبياً، وبالتالــي فــإن انقضــاء المــدة القصيــرة يســتتبع 
ــو كانــت المــدة  ــى ول ــول الدعــوى األخــرى حت ــا – عــدم قب – فــي نظــر المحكمــة العلي

.l .no ,389 .p ,1971 ,.civ ,dr ,trim ,Rey aux ,obs Cornu .G   1
   2
  3

4   ويالحــظ أن خصوصيــة دعــوى الضمــان مســتمدة مــن »قصــر« المــدة التــي يجــب رفــع الدعــوى 
خاللخــا، راجــع : 

  5
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الخاصــة بهــا مــا زالــت قائمــة لــم تنقــض بعــد.
لكــن هــذا المبــدأ الــذي وضعتــه المحكمــة العليــا ســنة 1960 وأكدتــه، غيــر مــرة، الغرفــة 
المدنيــة )األولــى والثالثــة(، لــم تأخــذ بــه ، علــى مــا يبــدو ، الغرفــة التجاريــة فــي حكمهــا 
الصــادر فــي 8 مايــو 19781. ففــي قضيــة تتلخــص وقائعهــا فــي أن مشــتريا قــد الحــظ، 
بعــد عــدة أشــهر مــن التســليم، ان ”لــوط” صناديــق عصيــر الطماطــم المركــز قــد ”تلــف” 
مــع جهلــه بالســبب ”األصلــي” للتلــف. وقــد طالــي المشــتري، فــي الوقــت نفســه، بالعيــب 
ــة  ــة البضاع ــدم مطابق ــيء، وع ــات الش ــن صف ــة م ــة جوهري ــي صف ــط ف ــي، والغل الخف
ــول الدعــوى  ــد قب ــت بع ــد حكم ــتئناف ق ــة االس ــن محكم ــا. لك ــق عليه ــات المتف للمواصف
قائلــة: )) أيــاً كان أســاس الدعــوى )عيبخفــي، غلــط، عــدم مطابقــة للمواصفــات(، فإنــه 
يجــب رفعهــا خــالل » امــدة القصيــرة« التــي قررتهــا المــادة 1648 ((. ولكــن الغرفــة 
التجاريــة نقضــت هــذا  الحكــم علــى أســاس أن االســتئناف لــم يظهــر أو لــم يتحقــق مــن 
الظــروف التــي كان يمكــن أن تــؤدي إلــى اســتبعاد Fairec chec المبــدا الــذي طبقــاً لــه 
ال تطبــق المــادة 1648 إال علــى دعــوى ضمــان العيــوب الخفيــة، وبذلــك يكــون الحكــم 
قــد جــاء مخالفــاً لهــذا النــص ال يطبــق أيضــاً دعــوى البطــالن للغلــط فــي صفــة جوهريــة، 
وهــو ال يطبــق – فــي رأي الغرفــة التجاريــة – إال علــى دعــوى ضمــان العيــوب الخفيــة. 
وال شــك أن هــذا الحكــم يتعــارض مــع الحــل الــذي وضعتــه الغرفــة المدنيــة منــذ ســنة 

1960م .
ــس  ــي نف ــداً ف ــه، منتق ــذ ب ــوب األخ ــرى وج ــر2، وي ــذا القضــاء األخي ــض ه ــد البع ويؤي
الوقــت قضــاء الغرفــة المدنيــة لمحكمــة النقــض. فالحــل الــذي أخــذت بــه الغرفتــان األولــى 
والثالثــة ”ينــزع” كل فائــدة مــن ممارســة دعــوى البطــالن للغلــط ودعــوى الضمــان فــي 
ــط. فالعيــب الخفــي  ــالن للغل الوقــت نفســه، بــل ومــن خيــار المســتهلك لدعــوى البط
يفتــرض وجــود غلــط فــي الصفــة الجوهريــة مــن صفــات الشــيء المبيــع3 .ولهــذا رأت 
المحكمــة العليــا ان المشــتري يســتطيع دائمــاً أن »التحايــل« برفــع دعــوى الغلــط ولكــن 
ــى  ــاً الحصــول عل ــن يســتطيع إطالق ــة أخــرى- أن المســتهلك ل ــن ناحي ــي – م ــك يعن ذل
إبطــال البيــع علــى أســاس الغلــط الــذي كان ضحيــةً لــه، حيــث يجــب دائمــاً رفــع الدعــوى 

.134 .no .13 l .p ,.civ ,Bull ,293 .p ,panor ,1978,2 ,.Gaz   1
 erreur’d notion la ,Ghestin ,J– 108 .19758 ,2 ,1982 ,.P .C .J aux .obs ,Ghestin ,J   2

.s et 277 .llo .1971 .ed l) 2e ,paris these actuel positif droit le dans
3   : ويــرى األســتاذ الدكتــور المرحــوم الســنهوري أن وجــود العيــب الخفــي دون أن يوجــد الغلــط أمــر 

نــادر ، راجــع الوســيط جــزء 4، ص 764 .

خــالل المــدة القصيــرة المقــررة بالمــادة 1648.
ويتســاءل هــذا البعــض فــي النهايــة: أليــس مــن المالئــم أن نفصــل الحــل الــذي اخــذت بــه 
الغرفــة التجاريــة والــذي وضــع مبــدأ مقتضــاه أن المــادة 1648 مــن التقنيــن المدنــي ال 

تطبــق إال علــى دعــوى ضمــان العيــوب الخفيــة؟1
مــن هــذا العــرض يتضــح لنــا أن االتجــاه الســائد فــي القضــاء الفرنســي يــرى أن خيــار 
ــوب  ــان العي ــة ودعــوى ضم ــة جوهري ــي صف ــط ف ــن دعــوى البطــالن للغل المســتهلك بي
ــوى البطــالن خــالل  ــع دع ــد بضــرورة رف ــار مقي ــو خي ــا ه ــاً، وإنم ــس مطلق ــة لي الخفي
»المــدة القصيــة« التــي يجــب خاللهــا رفــع دعــوى الضمــان وإال كانــت غيــر مقبولــة.

)ب( دعوى ضمان العيوب ودعوى الفسخ لعدم التنفيذ:
ــارة  ــارة ويختلطــان ت ــزان ت ــذ، فيتمي ــدم التنفي ــع الفســخ لع ــب م ــان العي ــى ضم ــد يتالق ق
أخــرى2. فــإذا أخــل البائــع بالتزامــه بالتســليم كان قــام بتســليم المبيــع علــى غيــر الحالــة 
التــي كان عليهــا وقــت العقــد، أو تأخــر فــي التســليم عــن زمانــه مثــالً وإن كان يصلــح 
ــه، فيجــوز للمســتهلك أن يطلــب فســخ العقــد  لالســتعمال بحســب الغــرض المخصــص ل
لعــدم تنفيــذ البائــع اللتزامــه علــى الوجــه المطلــوب، ولكــن ال يجــوز لــه أن يرجــع علــى 
ــه أو  ــن قيمت ــص م ــب ينق ــن كل عي ــال م ــع خ ــب ألن المبي ــان العي ــوى ضم ــع بدع البائ
منفعتــه. كمــا يجــوز للمســتهلك أن يرجــع علــى البائــع بدعــوى ضمــان العيــوب إذا وجــد 
بالشــيء المبيــع عيبــاً خفيــاً يجعلــه غيــر صالــح لالســتعمال المقصــود، دون أن يكــون لــه 
أن يطلــب فســخ العقــد لعــدم التنفيــذ طالمــا أنــه وجــد المبيــع فــي الحالــة المتفــق عليهــا. أمــا 
إذا اشــترط المســتهلك أن يكــون المبيــع فــي حالــة صالحــة لالســتعمال بحســب الغــرض 
المخصــص لــه، فــإن اإلخــالل بهــذا الشــرط يخــول المســتهلك الحــق فــي الرجــوع علــى 

البائــع إمــا بالفســخ لعــدم التنفيــذ، أو بدعــوى ضمــان العيــوب الخفيــة3.
والشــك أن الرجــوع بدعــوى الفســخ لعــدم التنفيــذ يختلــف عــن الرجــوع بدعــوى ضمــان 

العيــوب الخفيــة مــن حيــث شــروط كل منهمــا واآلثــار التــي تترتــب عليهمــا.
ويبــدو أن القضــاء الفرنســي يــرى أن حــق المشــتري فــي الخيــار بيــن دعــوى الضمــان 
ودعــوى الفســخ لعــدم التنفيــذ هــو حــق -هنــا أيضــاً- مقيــد بضــرورة رفــع دعــوى الفســخ 
لعــدم التنفيــذ خــالل ))المــدة القصيــرة(( التــي يجــب رفــع دعــوى الضمــان خاللهــا. فقــد 

.Précitées .obs ,Ghestin .J   1
2   السنهوري، الوسيط، جزء4، ص766، فقرة 384.

3   السنهوري، اإلشارة السابقة.
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رأينــا أن حكــم االســتئناف الــذي نقضتــه الغرفــة التجاريــة كان يقــرر أن الدعــوى، أيــاً كان 
أساســها، عيــب خفــي، فســخ لعــدم التنفيــذ، يجــب رفعهــا فــي ))مــدة قصيــرة(( المقــررة 
فــي المــادة 1648 وإال كانــت غيــر مقبولــة. وقــد أخــذت محكمــة أميــان بهــذا الحــل فــي 

حكمهــا الصــار فــي 18 يوليــو 11974.
)جـ( دعوى ضمان العيوب ودعوى عدم مطابقة المواصفات:

ال يبــدو للخيــار -هنــا- أهميــة تذكــر، بــل إن مســألة ))الخيــار(( ال تثــار أساســاً إذا مــا أخــذ 
العيــب بالمعنــى المعــروف، وعــدم مطابقــة المواصفــات بالمعنــى الضيــق. ففكــرة العيــب 
تختلــف إذن عــن فكــرة عــدم مطابقــة المواصفــات، فضــالً عــن أن لــكل منهمــا أحكامــه 
الخاصــة مــن حيــث ميعــاد رفــع الدعــوى والجــزاء وغيــر ذلــك. ومــن ثــم وجــب تطبيــق 
القاعــدة العامــة التــي تقضــي بــأن الدعــوى الخاصــة )دعــوى ضمــان العيــوب( تســتبعد أو 

))تصطــاد(( الدعــوى العامــة )عــدم مطابقــة المواصفــات(.
لكــن األخــذ بالتعريــف ))الوظيفــي(( لــكل مــن فكــرة العيــب وبفكــرة عــدم مطابقــة 
المواصفــات يثيــر مســألة ))الخيــرة(( مــن جديــد. فقــد قــررت محكمــة النقــض الفرنســية 
بــأن قاضــي الموضــوع يجــب أن يبحــث - فــي حالــة عــدم قبــول دعــوى ضمــان العيــوب 
لرفعهــا بعــد الميعــاد - مــا إذا كان ))العيــب(( يمكــن اعتبــاره إخــالالً بااللتــزام بالتســليم 
الملقــى علــى عاتــق البائــع. بعبــارة أخــرى مــا إذا كان هنــاك عــدم مطابقــة للمواصفــات. 
وبذلــك تكــون المحكمــة العليــا قــد أجــازت للمســتهلك الخيــار بيــن دعــوى ضمــان العيــوب 
الخفيــة ودعــوى عــدم مطابقــة المواصفــات. فعــدم قبــول دعــوى الضمــان ال يمنــع - فــي 
نظــر المحكمــة العليــا - مــن قبــول دعــوى عــدم مطابقــة المواصفــات. والحقيقــة أن هــذا 
ــف  ــة تعري ــي حال ــن: أي ف ــاء(( الدعويي ــة عــدم ))التق ــي حال ــه ف ــن فهم ــار(( يمك ))الخي
عــدم مطابقــة المواصفــات بالمعنــى الضيــق، كإخــالل البائــع بأحــد الشــروط المتفــق عليهــا 
ــة  ــن الناحي ــل م ــى األق ــوح - عل ــز بوض ــروط يتمي ــذه الش ــد ه ــف أح ــد. وتخل ــي العق ف
النظريــة - عــن فكــرة العيــب. أمــا فــي حالــة األخــذ بالمعيــار )الوظيفــي((، فــإن فكــرة 
ــاء  ــات تشــمل فــي الوقــت نفســه، فكــرة العيــب، فلمــاذا إذن اإلبق ــة المواصف عــدم مطابق
علــى دعوييــن )دعــوى الضمــان ودعــوى عــدم مطابقــة المواصفــات( لــكل منهمــا نظــام 

مختلــف ))كجــزاء(( علــى شــيء واحــد )العيــب وعــدم مطابقــة المواصفــات(؟.2
.Gaz., pal., 1975. L.p. 64   1

  .Ph. Remy, obs. Aux Rev. trim, dr, civ., 1986.p. 370   2

المبحث الثاني
الحماية اإلجرائية للمستهلك

ذكرنــا أن المشــرع فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لــم يضــع - حتــى اآلن - 
قواعــد خاصــة لحمايــة المســتهلك مــن الناحيــة المدنيــة. لذلــك اتجهنــا إلــى القواعــد العامــة 
لمحاولــة اقتــراح بعــض الحلــول لتوفيــر قــدر معقــول مــن الحمايــة للمســتهلك. لكــن هــذه 
ــائل  ــض الرس ــتهلك بع ــئ للمس ــم تهي ــر إذا ل ــدودة األث ــى مح ــة تبق ــة الموضوعي الحماي
ــة موضــع  ــة الموضوعي ــد الحماي ــا - وضــع قواع ــن خالله ــن - م ــي يمك ــة الت اإلجرائي
التطبيــق. فالمســتهلك قــد يتــردد أ يتكاســل عــن المطالبــة بحقوقــه إذا لــم يجــد مــن الوســئل 
اإلجرائيــة مــا يســهل لــه الحصــول عليهــا. كمــا لــو وجــد - مثــالً - أن الوســيلة المتاحــة 
ــا  ــول إجراءاته ــا وط ــة بتكلفته ــة المعروف ــوى الفردي ــي الدع ــه ه ــى حقوق ــه عل لحصول
والوقــت الــالزم للفصــل فيهــا. لذلــك يجــب - حتــى تكتمــل حمايــة المســتهلك - أن نبحــث 
عــن وســائل إجرائيــة، تــالزم الحمايــة الموضوعيــة، تســهل لــه حصولــه علــى حقوقــه.

المطلب األول
عقود االستهالك الجماعية

 L ’union fait la منــذ مــدة طويلــة أن االتحــاد يصنــع القــوة Demogue1 قــال
force. فالضعفــاء يمكنهــم - مجتمعيــن فــي شــكل جمعيــات أو نقابــات - الوصــول 
ــة. وال  ــل الجماعي ــات العم ــي اتفاق ــال ف ــو الح ــا ه ــم كم ــق مصالحه ــاق يحق ــداد اتف إلع
شــك أن الحاجــة تتزايــد يومــاً بعــد يــوم إلبــرام االتفاقــات الجماعيــة. ويرجــع ذلــك إلــى 
تزايــد التفــاوت االقتصــادي بيــن الطرفيــن األمــر الــذي يمكــن - مــن الناحيــة العمليــة - 
ــون  ــد تك ــف. وق ــى الطــرف الضعي ــرض شــروطه عل ــن ف ــاً م ــوي اقتصادي الطــرف الق
ــاً ممــا يــؤدي إلــى اختــالل  هــذه الشــروط مجحفــة بمصالــح الطــرف الضعيــف اقتصادي
التــوازن العقــدي بيــن الطرفيــن وحصــول الطــرف القــوي اقتصاديــاً علــى مزايــا مبالغــاً 
فيهــا. مــن هــذا القبيــل اتفاقــات العمــل الجماعيــة التــي أبرمتهــا نقابــات العمــل - كممثليــن 
عــن العمــال - مــع أربــاب األعمــال. إذ تمثــل مثــل هــذه االتفاقــات أهميــة كبــرى بالنســبة 
ــح العمــال وحمايتهــا وتحــول دون  ــة مــن الدفــاع عــن مصال للعمــال حيــث تتمكــن النقاب

ــوق العمــال. ــة بحق ــاب األعمــال وفــرض شــروط تعســفية ظالمــة مجحف أرب
ــال.  ــات العم ــه نقاب ــوم ب ــذي تق ــدور ال ــذات ال ــوم ب ــات المســتهلكين أن تق ــن لجمعي ويمك
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وتبــرم - باعتبارهــا ممثلــة للمســتهلكين - عقــود اســتهالك جماعيــة تســتطيع مــن خاللهــا 
حمايــة مصالــح المســتهلكين فــي مواجهــة المهنييــن. إذ يمكــن - عــن طريــق هــذه الوســيلة 
- الحــد مــن ســلطة المهنييــن فــي فــرض شــروطهم علــى المســتهلكين. وبذلــك يســتطيع 
المســتهلك الحصــول علــى حقــوق مــا كان ليحصــل عليهــا لــو أبــرم العقــد منفــرداً. وتحقــق 
عقــود االســتهالك الجماعيــة مصلحــة كل مــن الطرفيــن. فالمنتــج يحتــاج - دون شــك - 
ــه  ــاج إلشــباع حاجيات ــه والخدمــات التــي يقدمهــا، والمســتهلك يحت ــى تصريــف منتجات إل

مــن ســلع وخدمــات بشــروط عادلــة تحقــق التــوازن العقــدي بينــه وبيــن المهنــي.
ولعــل أوضــح مثــال لعقــود االســتهالك الجماعيــة مــا يســمى بالعقــد النموذجــي. حقــاً أن 
العقــد النموذجــي قــد ظهــر - تاريخيــاً - لكــي يعكــس مصالــح الطــرف الــذي يقــوم بإعــداده 
ــتهالك  ــود اس ــف كعق ــرف الضعي ــى الط ــة - عل ــوة اقتصادي ــن ق ــه م ــا ل ــه - بم ليفرض
الميــاه والكهربــاء والغــاز وغيــر ذلــك، لكــن كل ذلــك ال يمنــع مــن اســتثمار دور العقــد 
ــة  ــى وســيلة لحماي ــه أداة لفــرض شــروط الطــرف القــوي إل النموذجــي مــن مجــرد كون
المســتهلك وذلــك مــن خــالل تدخــل جمعيــات المســتهلكين لتعديــل هــذه العقــود بمــا يحقــق 
ــق  ــى عات ــددة عل ــة ومح ــات واضح ــرض التزام ــك بف ــن وذل ــن الطرفي ــة كل م مصلح
المهنييــن لصالــح المســتهلكين. وال شــك أن المنتــج ســيكون أكثــر مرونــة عنــد إعــداد هــذه 
ــه فيقبــل بعــض لشــروط  ــادة توزيــع منتجات ــأى أنهــا ســتؤدي إلــى زي العقــود إذا مــا ارت

التــي تحقــق مصالــح المســتهلكين1.
والعقــد النموذجــي - بذلــك - ليــس عقــداً بالعنــى المعــروف فــي القانــون، وإنمــا هــو مجــرد 
صيغــة أو ))نمــوذج(( معــّد مقدمــاً مــن قبــل مــن يهمهــم األمــر - المنظمــات والجمعيــات 
والنقابــات مثــالً - للعمــل بــه بالنســبة للعقــود التــي تبــرم مســتقبالً بيــن الطرفيــن )العامــل 

ورب العمــل، المســتهلك والمهنــي مثــالً(.
ولعــل العقبــة الرئيســية التــي تحــول - اآلن - دون انتشــار هــذه العقــود النموذجيــة بالنســبة 
لعقــود االســتهالك كمــا انتشــرت بالنســبة لعقــود العمــل هــي ضعــف جمعيــات المســتهلكين 
بالمقارنــة - مثــالً - بنقابــات العمــال. فقــد ال توجــد جمعيــة للمســتهلكين تســتطيع أن تتحرك 
باعتبارهــا ممثــالً بنقابــات العمــال. فقــد ال توجــد جمعيــة للمســتهلكين تســتطيع أن تتحــرك 
باعتبارهــا ممثــالً لجمــوع المســتهلكين. ومــع ذلــك فاألمــل كبيــر فــي أن تبــدأ مثــل هــذه 
الجمعيــات فــي تحمــل مســؤولياتها بمســاعدة المســؤولين لهــا حتــى تســتطيع - مــع الوقــت 
ــل،  ــن بالفع ــض القواني ــدأت بع ــد ب ــتهلكين. وق ــح المس ــوق ومصال ــن حق ــع ع - أن تداف

.L,. Bihl, vers un droit de la consummation. Gaz,. Pal., 1974 2, doct., p. 754   1

ــة  ــة التمثيلي ــات بالصف ــذه الجمعي ــراف صراحــة له ــي االعت ــالً ف ــون الفرنســي1 مث كالقان
للدفاع عن حقوق جموع المستهلكين أمام القضاء.

واألصــل أن العقــد النموذجــي يكــون ملزمــاً للنقابــة أو الجمعيــة أو المنظمــة التــي وقعتــه. 
ــود ليســت  ــذه العق ــل ه ــات فاألصــل أن مث ــك المنظم ــن أعضــاء تل ــبة للمهنيي ــا بالنس أم
ســوى مجــرد توصيــات إال إذا ثبــت أن هنــاك وكالــة للمنظمــة التــي وقعــت العقــد، فيكــون 
ــن للمنظمــة. ويالحــظ أن مجــرد  ــاً لألعضــاء المنضمي ــة - ملزم ــي هــذه الحال ــد - ف العق

االنتمــاء لنقابــة معينــة ال يعتبــر بذاتــه دليــالً علــى وجــود مثــل هــذه الوكالــة2.
ويجــب - قياســاً علــى عقــود العمــل الجماعيــة - أن يكــون االســتهالك الجماعــي مكتوبــاً. 
والكتابــة - هنــا ركــن فــي العقــد وليســت مجــرد وســيلة إلثباتــه. وال يشــترط شــكالً معينــاً 
للكتابــة، فــأي كتابــة ولــو كانــت عرفيــة تكفــي. كمــا يجــب أن يكــون مبرمــاً لمــدة معقولــة 
ــة  ــة واالجتماعي ــرات االقتصادي ــع المتغي ــالءم م ــي يت ــاً لك ــه دوري ــن مراجعت ــى يمك حت

وتقلبــات األســعار وغيــر ذلــك مــن الظــروف.
ــة بوجــه عــام  ــود الجماعي ــزم للعق ــوي المل ــار خــالف فقهــي حــول األســاس القان ــد ث وق
ــذه  ــة أن ه ــدر الصعوب ــة. ومص ــتهالك الجماعي ــود االس ــال - عق ــة الح ــا - بطبيع ومنه
ــاس  ــو األس ــا ه ــن. فم ــخاصاً آخري ــزم أش ــا تل ــط، وإنم ــا فق ــن وقعه ــزم م ــود ال تل العق

ــد؟ ــى العق ــو عل ــم يوقع ــن ل ــرى الذي ــراف األخ ــزام األط ــي اللت القانون
ــى أحــكام  ــى المســتهلكين اســتناداً إل ــد إل ــر العق ــى القــول بانصــراف أث ذهــب البعــض إل
الوكالــة حيــث تعتبــر الجمعيــة وكيــالً عنهــم. ومــن ثــم تنصــرف آثــار العقــد إلــى المــوكل، 
وهــو المســتهلك، حســبما تقتضــي بــه قواعــد الوكالــة. وقــد انتقــدت فكــرة الوكالــة علــى 
ــى  ــد إل ــر العق ــر انصــراف أث ــا ال تفس ــا أنه ــع، كم ــف الواق ــراض يخال ــا افت ــاس أنه أس
األعضــاء الذيــن ينضمــون إلــى الجمعيــة بعــد إبــرام العقــد. لذلــك يقتــرح البعــض اآلخــر 
األخــذ بفكــرة االشــتراك لمصلحــة الغيــر3. حيــث يجــوز للشــخص - بمقتضــى نــص المادة 
1/254 معامــالت مدنيــة - ))أن يتعاقــد باســمه علــى حقــوق يشــترطها لمصلحــة الغيــر 
ــون  ــم تك ــن ث ــة((. وم ــت أو أدبي ــة كان ــة شــخصية مادي ــا مصلح ــي تنفيذه ــه ف إذا كان ل

1   كالقانــون رقــم 14- 88 الصــادر فــي 5 ينايــر 1988 والخــاص بالدعــاوى التــي ترفعهــا جمعيــات 
المســتهلكين المعتمــدة أمــام القضــاء.

.Paris, 29 oct, 1980, pal., 1980, somm., p. 12�   2
3   راجع في عرض هذه اآلراء:

 M. D. Cruge, le concept contractuel et les ngociations collectives, thse paris l.  �
.1974, p. 215 ets
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جمعيــة المســتهلكين بمثابــة المشــترط، والمهنــي هــو المتعهــد، والمســتهلك هــو المســتفيد. 
ويترتــب علــى االشــتراط أن يكســب الغيــر )المســتفيد( حقــاً مباشــراً قبــل المتعهــد بتنفيــذ 
االشــتراط. وهــو مــا يفســرر قيــام عالقــة مباشــرة بيــن المتعهــد والمســتفيد. ويجــوز - فــي 
االشــتراط لمصلحــة الغيــر - أن يكــون المنتفــع شــخصاً مســتقبالً أو جهــة مســتقبلة، كمــا 
ــى كان تعيينهمــا مســتطاعاً  ــد مت ــت العق ــا وق ــم يعين يجــوز أن يكــون شــخصاً أو جهــة ل
وقــت أن ينتــج العقــد أثــره طبقــاً للمشــارطة )م 256 معامــالت منيــة(. وهــو مــا يفســر 
ســريان العقــد فــي مواجهــة المســتفيد الــذي لــم يكــن - وقــت إبــرام العقــد - عضــواً فــي 

الجمعيــة.
المطلب الثاني

الطرق الواقعية
ال ريــب فــي أن الطريــق الطبيعــي لحمايــة المســتهلك هــو اللجــوء للقضــاء ســواء بصفــة 
فرديــة أو بصفــة جماعيــة كمــا ســنرى بعــد ذلــك. ووســيلة ذلــك هــي الدعــوى الفرديــة, 
التــي يرفعهــا المســتهلك, أو الدعــوى الجماعيــة التــي ترفعهــا جمعيــة المســتهلكين لحمايــة 
مصالــح جمــوع المســتهلكين. لكــن طريــق القضــاء قــد يســتغرق وقتــاً طويــالً, وقــد يحتــاج 
لنفقــات مرتفعــة يصعــب علــى المســتهلك تحملهــا لذلــك اتجــه الفكــر القانونــي إلــى البحــث 
عــن وســائل واقعيــة - قــد تكــون أكثــر فاعليــة - لحمايــة المســتهلك. وتتخــذ هــذه الوســائل 

الواقعيــة صورتيــن:
أوالً: المقاطعة :

ــدم  ــار وع ــض التج ــة بع ــا بمقاطع ــح أعضاءه ــتهلكين أن تنص ــات المس ــتطيع جمعي تس
التعامــل معهــم إذا ثبــت لديهــا أن هــؤالء التجــار يبالغــون فــي رفــع األســعار, أو اعتــادوا 
علــى طــرح منتجــات فاســدة أو ال تتوافــر فيهــا مقاييــس جــودة اإلنتــاج. والمقاطعــة بذلــك 
قــد تكــون ضــد تاجــر أو شــركة بذاتهــا, وقــد تكــون ضــد منتــج أو ســلعة أو خدمــة معينــة 

أيــا كان شــخص مــن يطرحهــا1 .
وهــي وســيلة فعالــة وخطيــرة فــي ذات الوقــت. أمــا أنهــا فعالــة فذلــك ألنهــا تــؤدي إلــى 
ــر. إذ أن كل تاجــر  ــف تذك ــا دون تكالي ــت, وربم ــي أســرع وق ــة ملموســة ف ــج عملي نتائ
ــك ســيتردد  ــةً. لذل ــاً مــن فشــل مشــروعه وإفالســه كلي ــل هــذه المقاطعــة خوف يخشــى مث
التاجــر كثيــراً قبــل رفــع األســعار أو طــرح ســلعٍ فاســدة خوفــاً مــن المقاطعــة. أمــا أنهــا 
 Bihl, la droit d’expression des consommateurs, Gaz, pal., 1978, l, doct., p. �  1
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ــى  ــد تصــل إل ــة ضــارة بالمشــروع ق ــك لمــا يترتــب عليهــا مــن نتائــج عملي ــرة فذل خطي
حــد إفالســه وغلقــه نهائيــاً, ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن تســريح العمــال الذيــن يعملــون 
ــة مــن  فــي هــذا المشــروع. ويتــردد القضــاء الفرنســي فــي إقــرار هــذه الوســيلة الواقعي
ــن  ــا – م ــار ضــارة, وإلخالله ــن آث ــاً – م ــا – أحيان ــب عليه ــا يترت ــة لم ــائل الحماي وس
ناحيــة أخــرى – بمنطــق المنافســة المشــروعة بيــن الشــركات المنتجــة ومــا يترتــب عليــه 
مــن تــوازن فــي األســعار. ويتجــه القضــاء – بوجــه عــام – إلــى التفرقــة بيــن مقاطعــة 
تاجــر أو شــركة معينــة, ومقاطعــة منتــج معيــن ثبــت ضــرره أيــا كان مــن يقــوم بتوزيعــه, 

وحــّرم األولــى وأجــاز الثانيــة.1
ــب  ــد يترت ــا ق ــه يجــب اســتخدمها بحــذر شــديد نظــراً لم ونظــراً لخطــورة المقاطعــة فإن
عليهــا مــن إفــالس المشــروع كليــةً وإنهــاء – مــن ثــم – عقــود العمــال الذيــن يعملــون بــه 
فيرتــد – بذلــك – أثــر المقاطعــة علــى غيــر المنتــج. ويفضــل – فــي جميــع األحــوال – 
أن تلجــأ جمعيــات المســتهلكين – قبــل أن تقــرر المقاطعــة – إلــى الحــوار مــع المنتــج أو 
المنتجيــن المعنييــن لمحاولــة إقناعهــم بوجهــة نظرهــا. فــإن لــم تســتطع فيحســن – بــداءة 
– إشــهار ســالح المقاطعــة علــى ســبيل التهديــد, فقــد تنجــح فــي تحقيــق مــا تريــده قبــل 

تطبيــق المقاطعــة فــي الواقــع العملــي.
ثانياً: الدعاية المضادة:

ــا  ــبة لم ــة ومناس ــا الزم ــي يراه ــة الت ــوم بالدعاي ــج أن يق ــق كل منت ــن ح ــل أن م األص
يطرحــه فــي األســواق مــن ســلع وخدمــات. وال شــك فــي أن مثــل هــذه الدعايــة لهــا تأثيــر 
فعــال علــى جمــوع المســتهلكين. وال ضــرر فــي ذلــك – بالنســبة للمســتهلك – طالمــا أن 
ــة  ــات الحقيقي ــة- المكون ــا – بأمان ــة للمســتهلك بإبرازه ــة ليســت خادعــة أو مضلل الدعاي

للســلعة وآثارهــا الواقعيــة.
أمــا إذا كان اإلعــالن خادعــاً أو مضلــالً يذكــر صفــات أو آثــار غيــر موجــودة بالســلعة 
محــل اإلعــالن، فــإن المســتهلك يجــب أال يقــف مكتــوف األيــدي، وإنمــا يجــب أن يواجــه 
مثــل هــذه اإلعالنــات الضــارة. ومــن الوســائل الفعالــة لمواجهــة مثــل هــذه اإلعالنــات مــا 

يســمى بالدعايــة المقابلــة أو المضــادة.
ويتــم ذلــك بنشــر إعالنــات مضــادة تظهــر كــذب اإلعالنــات المضللــة لتــي قــام بهــا منتــج 
ــن  ــى الســلعة المعل ــة عل ــار المترتب ــة. كأن تظهــر عــدم صحــة اآلث الســلعة محــل الدعاي

 fourgoux, la publicit comparative et l’utilisation des essais comparatifs. Gaz. �  1
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عنهــا، وأن الصفــات المعلــن عنهــا غيــر حقيقيــة. ولعــل أبــرز مثــال لذلــك اإلعــالن عــن 
ــرة. مــع مالحظــة أن  أن الســجائر مضــرة بالصحــة وأنهــا تســبب لجســم أمراضــاً خطي
المنتــج نفســه هــو الــذي يضــع هــذا اإلعــالن علــى الســجائر. فــإذا تــم اإلعــالن – مثــالً – 
عــن منتــج يمنــع ســقوط الشــعر ويســاعد علــى نمــو جــذور الشــعر الــذي ســقط بســرعة، 
ــون  ــه، فتك ــم ب ــان الجس ــرد ده ــاد بمج ــت الج ــون تح ــة الده ــى إزال ــل عل ــج يعم أو منت
ــن  ــات م ــذه المواصف ــذب ه ــق نشــر إعــالن يك ــة عــن طري ــة المضــادة أو المقابل الدعاي

المنتــج المعلــن عنــه.
ويمكــن أن تتــم – مــن الناحيــة العمليــة – الدعايــة المضــادة بعــدة طــرق: فقــد تتــم الدعايــة 
المضــادة كصــورة مــن صــور ممارســة حريــة التعبيــر عــن الــرأي وذلــك بإبــراز ضــرر 

بعــض نمــاذج اإلنتــاج كالمشــروبات المســكرة مثــالً.1
ويمكــن القــول أن هــذه الوســيلة مشــروعة مــن حيــث المبــدأ خصوصــاً إذا تمــت مــن قبــل 
ــد  ــي تري ــالن الت ــة اإلع ــركة صاحب ــة للش ــر منافس ــا ال تعتب ــتهلكين. إذ أنه ــة المس جمعي
الجمعيــة عمــل دعايــة مضــادة لــه. لكنــه يجــب – مــع ذلــك – توخــي الحــرص الشــديد 
فــي حالــة عمــل دعايــة مضــادة حتــى ال تقــع الجهــة التــي قامــت بالدعايــة المضــادة تحــت 
ــادة  ــة المض ــون الدعاي ــال – أن تك ــة الح ــب - بطبيع ــة، إذ يج ــؤولية المدني ــة المس طائل
ــف اإلعــالن  ــت زي ــا يثب ــدم م ــا، وأن تق ــن عنه ــة الســلعة أو الخدمــة المعل ــة لحقيق مطابق
اآلخــر وعــدم صحــة مــا تضمنــه مــن مواصفــات للســلعة المعلــن عنهــا، حيــث أن القيــام 
بالدعايــة المضــادة دون اتخــاذ االحتياطــات الســابقة قــد يترتــب عليــه مســؤولية مــن قــام 

بهــا عــن األضــرار التــي تصيــب الشــركة المعلنــة.
المطلب الثالث

دعوى جمعيات المستهلكين
ال شــك أن الطريــق الطبيعــي لحمايــة المســتهلك أمــام القضــاء هــو الدعــوى. والمقصــود 
ــا المســتهلك المضــرور  ــي يرفعه ــة الت ــة – الدعــوى الفردي ــذه الحال ــي ه بالدعــوى – ف
بنفســه للمطالبــة بتعويــض عــن األضــرار التــي أصابتــه. وهــي دعــوى تعويــض عاديــة 
مثلهــا فــي ذلــك مثــل أي دعــوى تعويــض يرفعهــا شــخص ليــس مســتهلكاَ بالمعنــى الســابق 

تحديــده.
لكــن المســتهلك قــد يتــردد – فــي الواقــع العملــي – فــي رفــع مثــل هــذه الدعــوى. مــن 
 Pirovano, publicit comparative et protection des consommateurs, D 1974, �  1
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ناحيــة أولــى شــعور المســتهلك بأنــه وحيــد أعــزل فــي مواجهــة شــركات إنتــاج وموزعيــن 
ذات إمكانيــات هائلــة. هــذا فضــالً مــن ناحيــة ثانيــة عــن تعقيــد وتداخــل وتشــابك عمليــات 
اإلنتــاج ومرورهــا بسلســلة طويلــة الحلقــات األمــر الــذي قــد يصعــب معــه على المســتهلك 
ــه الفرديــة المحــدودة – إثبــات خطــأ المنتــج أو المــوزع أو التاجــر. كمــا أن  – بإمكانيات
الفائــدة – مــن ناحيــة ثالثــة- التــي يحصــل عليهــا مــن وراء رفــع الدعــوى قــد تكــون قليلــة 
ــه المســتهلك مــن نفقــات ووقــت وجهــد. وأخيــراً، فــإن  القيمــة ال تتناســب مــع مــا يتحمل
النيابــة- التــي يتوقــف عليهــا تحريــك الشــكوى – قــد تهمــل متابعــة هــذه المخالفــات لضآلــة 

قيمتهــا وكثرتهــا العدديــة حتــى ال ترهــق القضــاء بدعــاوى محــدودة القيمــة.
ومــن هنــا نشــأت فكــرة تخويــل الجمعيــات االســتهالكية صفــة رفــع الدعــوى باســم ونيابــة 

عــن المســتهلكين. فمــا مــدى جــواز ذلــك مــن الناحيــة القانونيــة؟
ــي  ــع دعــوى دفاعــاً عــن مصلحــة الجماعــة الت ــات عمومــاً فــي رف ــة الجمعي أوالً: صف

تمثلهــا:
األصــل أن صاحــب الحــق أو المركــز القانونــي المتعــدى عليــه هــو الــذي يباشــر دعــواه 
ــة – صاحــب  ــذه الحال ــي ه ــون – ف ــي إذ يك ــز القانون ــك الحــق أو المرك ــاً عــن ذل دفاع
ــة أن  ــض المصري ــة النق ــررت محكم ــى ق ــذا المعن ــي ه ــوى. وف ــع الدع ــي رف ــة ف الصف
الدعــوى هــي ))حــق االلتجــاء إلــى القضــاء لحمايــة الحــق أو المركــز القانونــي المدعــى 
ــع  ــأن ترف ــي هــذا الحــق ب ــة لطرف ــة الموضوعي ــر الصف ــزم تواف ــه يل ــم، فإن ــن ث ــه، وم ب
الدعــوى ممــن يدعــي اســتحقاقه لهــذه الحمايــة وضــد مــن يــراد االحتجــاج عليــه بهــا((1. 
لكــن هــل يجــوز – قانونــاً – رفــع ادعــوى مــن قبــل شــخص آخــر خــالف صاحــب الحــق 

أو المركــز القانونــي المتعــدى عليــه؟
ــع  ــر(( لرف ــة ))للغي ــذه الصف ــة به ــون صراح ــرف القان ــر إذا اعت ــي األم ــة ف ال صعوب
الدعــوى نيابــة عــن صــاح الحــق أو المركــز القانونــي. مثــال ذلــك مــا تنــص عليــه المــادة 
ــتحق األداء  ــه مس ــن حق ــم يك ــو ل ــن ول ــكل دائ ــه: ))ل ــى أن ــة عل ــالت مدني 1/392 معام
يباشــر باســم مدينــه جميــع حقــوق هــذا المديــن إال مــا كان منهــا متصــالً بشــخصه خاصــة 
أو غيــر قابــل للحجــز((. وهــو مــا يســمى بالدعــاوى غيــر المباشــرة التــي يرفعهــا الدائــن 
ــاً عنــه. مــن هــذا القبيــل أيضــاً مــا اســتقر  ــاً قانوني باســم ولحســاب المديــن بحســبانه نائب
عليــه األمــر فــي قانــون العمــل علــى ســلطة نقابــة العمــال فــي رفــع دعــوى ناشــئة عــن 

ــد  ــي محمــد كمــال عب ــه ف ــة، مشــار إلي ــم 244 ، ســنة 50 قضائي 1   29 مــارس 1984 ، طعــن رق
العزيــز، تقنيــن المرافعــات فــي ضــوء القضــاء والفقــه، الطبعــة الثالثــة، الجــزء األول، 1995 ، ص 91.
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ــه  ــل من ــى توكي ــا دون حاجــة إل ــن أعضائه ــح أي عضــو م ــل لصال ــد العم اإلخــالل بعق
بذلــك1. إذ هــي – أي النقابــة – تســتمد حقهــا فــي رفــع الدعــوى مــن صفتهــا فــي تمثيــل 

العامــل، أو العضــو، ال مــن صفتهــا فــي رفــع الدعــوى.
كمــا أن ال صعوبــة فــي األمــر أيضــاً إذا كانــت الجمعيــة أو النقابــة قــد رفعــت الدعــوى 
ــت لهــا بهــذه  ــة المســتقلة دفاعــا عــن حــق ثب ــه المالي ــه ذمت ــا ل بصفتهــا شــخصاً اعتباري
ــه  ــذ التزامات ــاول لعــدم تنفي ــى مق ــة عل ــك الدعــوى التــي ترفعهــا النقاب ــال ذل المثابــة2. مث
المترتبــة علــى العقــد المبــرم بينهمــا3. فالنقابــة – أو الجمعيــة – وحدهــا لهــا الصفــة فــي 

رفــع الدعــوى بحســبانها صاحبــة الحــق أو المركــز القانونــي المعتــدى عليــه.
أمــا فيمــا عــدا هــذه الحــاالت التــي ليســت محــل شــك، فإنــه يجــب – لبيــان مــدى حــق 
الجمعيــة عمومــاً فــي رفــع دعــوى دفاعــاً عــن مصالــح أعضائهــا – التفرقــة بيــن فرضين:

الفــرض األول: إذا رفعــت النقابــة أو الجمعيــة دعــوى دفاعــاً عــن حــق أو مصلحــة 
ــن جــراء ســلعة فاســدة  ــب أحــد المســتهلكين بضــرر م ــو أصي ــا ل ألحــد األعضــاء. كم
مثــالً، فقامــت جمعيــة المســتهلكين برفــع دعــوى للمطالبــة بالتعويــض عــن الضــرر الــذي 
ــل  ــع مث ــي رف ــة – ف ــة - أو النقاب ــة للجمعي ــي هــذا الفــرض ال صف أصــاب المســتهلك. ف
هــذه الدعــوى لتعلــق األمــر بمصلحــة ذاتيــة للمســتهلك، ومــن ثــم فلــه وحــده – دون غيــره 
– صفــة فــي الدعــوى. فالدعــوى – هنــا – دعــوى المســتهلك وليــس دعــوى الجمعيــة. 
وال تكــون للجمعيــة صفــة فــي رفــع مثــل هــذا النــوع مــن الدعــاوى ولــو خولهــا القانــون 

رفعهــا نيابــة عــن المســتهلك4.
الفــرض الثانــي: إذا رفعــت النقابــة – أو الجمعيــة – دعــوى دفاعــاً عــن المصلحــة 

الجماعيــة.
ويقصــد بالمصلحــة الجماعيــة – هنــا – ))ليــس فقــط مجمــوع المصالــح الفرديــة ألعضــاء 
النقابــة أو الجمعيــة وإنمــا أيضــاً المصلحــة المشــتركة التــي تعلــو علــى المصالــح الذاتيــة 

لهــؤالء األعضــاء والتــي ينظــر إليهــا كمصلحــة مســتقلة((5.
اســتقر الــرأي علــى تخويــل النقابــات صفــة لرفــع الدعــوى دفاعاً عــن المصلحــة الجماعية 

1   راجع في هذا المعنى نص المادة 92 من قانون العمل المصري رقم 137 لسنة 1981م.
2   محمــد كمــال عبــد العزيــز، المرجــع الســابق، ص 103 .فتحــي والــي، الوســيط فــي قانــون القضــاء 

المدنــي، 1991، دار النهضــة العربيــة، ص 57 ، رقــم 32.
ــل 1969 ، مجموعــة أحــكام النقــض، الســنة29، ص 29، ص  ــي مصــري، 29 أبري 3   نقــض مدن

ــم 111. 393، رق
4   فتحي والي، المرجع السابق، ص 58، رقم 32.

5   فتحي والي، اإلشارة السابقة.

ــدل نصــوص  ــه: ))ت ــة بأن ــى قــررت محكمــة النقــض المصري ــة1. وفــي هــذا المعن للنقاب
القانــون 35 لســنة 1976 بإصــدار قانــون النقابــات العماليــة أن المنظمــة النقابيــة تثبــت 
ــي  ــا ف ــور اتخاذهــا اإلجــراءات الشــكلية المنصــوص عليه ــة ف ــا الشــخصية االعتباري له
القانــون وتكــون ذات صفــة فــي مباشــرة تســوية المنازعــات الفرديــة والجماعيــة المتعلقــة 
بأعضائهــا وديــاً أو قضائيــاً، ولهــا أن ترفــع الدعــاوى المتعلقــة بتطبيــق أحــكام القانــون 
المذكــور إذ هــي تســتهدف حمايــة الحقــوق المشــروعة ألعضائهــا والدفــاع عــن مصالحهم 

وتحيــن ظــروف وشــروط العمــل((2.
ويجــب – بطبيعــة الحــال – لنشــأة حــق النقابــة فــي مباشــرة الدعــوى دفاعــاً عــن مصلحــة 
ــع  ــد وق ــداء ق ــإذا كان االعت ــة. ف ــى هــذه المصلحــة الجماعي ــداء عل ــع اعت الجماعــة أن يق
ــت –  ــي ذات الوق ــس – ف ــة دون أن تم ــاء النقاب ــد أعض ــخصية ألح ــة ش ــى مصلح عل
المصلحــة الجماعيــة للنقابــة فــال تكــون لهــا صفــة فــي الدعــوى. لكنــه ال يشــترط – بداهــة 
ــا أن  ــوى طالم ــي الدع ــة ف ــة صف ــون للنقاب ــي تك ــاء لك ــد األعض ــس األذى أح – أن يم

االعتــداء قــد طــال المصلحــة الجماعيــة للنقابــة.
ــا –  ــي فرنس ــح ف ــرأي الراج ــأنها. فال ــرأي بش ــف ال ــد اختل ــات، فق ــبة للجمعي ــا بالنس أم
والــذي أيدتــه محكمــة النقــض فــي حكــم قديــم بدوائرهــا المجتمعــة فــي 15 يونيــو 19233 
ــاً  ــوى دفاع ــي الدع ــا ف ــة له ــة، ال صف ــالف النقاب ــى خ ــة، عل ــى أن الجمعي ــب إل  -يذه
ــل  ــة ال تمث ــى أن الجمعي ــاه إل ــذا االتج ــتند ه ــا. ويس ــتركة ألعضائه ــح المش عــن المصال
ــى  ــب، عل ــي مصــر فيذه ــرأي الراجــح ف ــا ال ــا. أم ــا أعضاؤه ــي إليه ــي ينتم ــة الت المهن
عكــس وبحــق ، إلــى أن حرمــان الجمعيــة مــن الحــق فــي مباشــرة الدعــوى دفاعــاً عــن 
المصلحــة الجماعيــة ألعضائهــا يــؤدي – عمــالً – إلــى إعاقــة لجمعيــة والحيلولــة دون 
تحقيــق هدفهــا وقــد أكــدت محكمــة النقــض المصريــة هــذا االتجــاه بقولهــا: ))إذا كانــت 
ــن  ــا وم ــن أجله ــت م ــي كون ــا باألغــراض الت ــبيل اضطالعه ــي س ــة ف ــة التعاوني الجمعي
بينهــا خدمــة مصالــح أعضائهــا وتحســين حالتهــم مــن الجهــة الماديــة فــي مســائل اإلنتــاج 
ــا،  ــة لبعــض أعضائه ــاوى الالزم ــت مــن وزارة الزراعــة التق ــد طلب ــع ق والشــراء والبي

1   رمــزي ســيف، الوســيط فــي شــرح قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة، 1969 – 1970، رقــم 
84، ص 120 ومــا بعدهــا. نقــض مدنــي مصــري، 20 أبريــل 1967، مجموعــة أحــكام النقــض، الســنة 

18، ص 867، رقــم 132.
2   29 ديســمبر 1985، طعــن رقــم 841، ســنة 50 قضائيــة، مجموعــة أحــكام النقــض، الســنة 36، 

ص 1233، رقــم 36.
.p.49 ,1�Siry, 1924 �   3
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ثــم قامــت بســداد الثمــن، فلمــا تبيــن خســارة األعضــاء مــن جــراء زراعــة تلــك التقــاوى 
ــه لهــا  ــاً خول أقامــت دعــوى التعويــض باســمها ولحســابهم فإنهــا تكــون قــد مارســت حق

القانــون((4.
ثانياً: القانون الفرنسي:

ــا أن الــرأي الراجــح فــي القانــون الفرنســي يتجــه إلــى عــدم االعتــراف للجمعيــات  رأين
ــة فــي الدعــوى التــي ترفعهــا دفاعــاً عــن المصلحــة  ــات – بالصف ــى خــالف النقاب – عل
الجماعيــة لألعضــاء. حقــا أن القضــاء الفرنســي اتجــه – مؤخــراً – إلــى التخفيــف مــن 
ــاع،  ــات الدف ــمى بجمعي ــا يس ــوى لم ــي الدع ــة ف ــراف بالصف ــك باالعت ــدة وذل ــك القاع تل
وهــي الجمعيــات التــي تنشــأ لرعايــة مصالــح أعضائهــا ويكــون ضمــن أهدافهــا المتفــق 
عليهــا الدفــاع عــن المصلحــة المشــتركة لألعضــاء أمــام القضــاء. لكــن األمــر ظــل علــى 

ســبيل االســتثناء، وفــي حــدود معينــة فقــط.
لذلــك رأى المشــرع الفرنســي التدخــل – صراحــة – وخــول جمعيــات المســتهلكين الحــق 
فــي مباشــرة الدعــوى دفاعــاً عــن المصلحــة للمســتهلكين وذلــك بمقتضــى قانــون 5 ينايــر 
1988م. إذ نصــت المــادة األولــى مــن هــذا القانــون علــى أنــه: ))لجمعيــات المســتهلكين 
الحــق فــي مباشــرة الحقــوق المعتــرف بهــا للطــرف المدنــي بالنســبة لألفعــال التــي تلحــق 

ضــرراً مباشــرةً أو غيــر مباشــر بالمصلحــة المشــتركة لجمــوع المســتهلكين((.
ويشــترط لتطبيــق حكــم هــذا النــص أن يكــون الضــرر الــذي يصيــب المســتهلكين ناتجــاً 
عــن ارتــكاب مخالفــة جنائيــة مــن ناحيــة، وأن يصيــب الضــرر مصلحــة جماعيــة 
للمســتهلكين مــن ناحيــة أخــرى .5ويقصــد -  هنــا – بالمصلحــة الجماعيــة تلــك المصلحــة 
ــة  ــتهلك والمصلح ــكل مس ــة ل ــة الفردي ــن المصلح ــق بي ــف الطري ــي منتص ــع ف ــي تق الت
العامــة لجمــوع المواطنيــن. فهــي المصلحــة المشــتركة لجمــوع المســتهلكين المتضرريــن 
مــن جــراء فعــل صــدر مــن أحــد المنتجيــن أو الموزعيــن مثــال. كالدعايــة  الخادعــة أو 
المضللــة، أو عيــب فــي صنــع إحــدى الســلع، أو فــرض شــروط تعســفية فــي نمــاذج العقود 

المعروضــة علــى المســتهلك.
ويترتــب علــى ضــرورة توافــر الشــرطين معــاً أن جمعيــات المســتهلكين ال صفــة لهــا فــي 
ــة، أو إذا كان الضــرر  ــة ألحــد المســتهلكين مــن ناحي ــل المصلحــة الفردي الدعــوى لتمثي

4   راجع حكمها الصادر في 5 يونيه 1961، مجموعة أحكام النقض، السنة 12، ص 545.
 C. Auloy, les actions en justice des associations de consminateurs, D. 1988, �  5
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الــذي أصــاب جمــوع المســتهلكين ناتجــاً عــن خطــأ ال يعتبــر مخالفــة جنائيــة مــن ناحيــة 
أخــرى.

ــات المســتهلكين –  ــر 1988مــن جمعي ــون 5 يناي ــادة السادســة مــن قان ــت الم كمــا خول
ــة بإلغــاء  ــي للمطالب ــع الدعــوى أمــام القضــاء المدن ــة أخــرى – الحــق فــي رف مــن ناحي
ــتهالك  ــود االس ــاذج عق ــي نم ــا ف ــى فرضه ــن عل ــي درج المهنيي ــفية الت ــروط التعس الش
المعروضــة علــى المســتهلكين. فــإذا كان المهنــي عمومــاً يســتطيع – لمــا يتمتــع بــه مــن 
ــد  ــتهلكين، فق ــوق المس ــة بحق ــروط المجحف ــض الش ــرض بع ــوي – ف ــوذ اقتصــادي ق نف
اعتــرف القانــون – فــي مقابــل ذلــك – لجمعيــات المســتهلكين بالصفــة فــي رفــع دعــوى 
– دفاعــاً عــن المصلحــة الجماعيــة للمســتهلكين – للمطالبــة بحــذف مثــل هــذه الشــروط 

ــى المســتهلك. ــود المعروضــة عل أو تعديلهــا فــي نمــاذج العق
ويجــب – فــي نظرنــا – أن يؤخــذ معنــى الشــروط التعســفية – هنــا – بالمعنــى الواســع1 
فــال تقتصــر علــى الشــروط التعســفية التــي يصــدر بهــا مرســوم باعتبارهــا كذلــك، بــل 
يشــمل، أيضــاً، كل شــرط يــرى القضــاء أنــه تعســفي فــي ضــوء الشــروط التــي يقررهــا 
ــاره شــرطاً تعســفياً. أي كل شــرط يفرضــه  ــه مرســوماً باعتب ــم يصــدر ب ــو ل لذلــك2، ول
المهنــي نتيجــة لنفــوذه االقتصــادي ليحصــل علــى ميــزة مبالغــاً فيهــا تــؤدي – فــي النهايــة 

– إلــى اإلخــالل بالتــوازن العقــدي بيــن الطرفيــن.
ثالثاً: القانون اإلماراتي: 

لــم يخــول المشــروع اإلماراتــي – علــى عكــس نظيــره الفرنســي – جمعيــات المســتهلكين 
صراحــة الصفــة فــي رفــع الدعــوى دفاعــاً عــن المصلحة المشــتركة لجمــوع المســتهلكين. 
ــراءات  ــون اإلج ــة لقان ــد العام ــدد – للقواع ــذا الص ــي ه ــوع – ف ــب الرج ــم يج ــن ث وم

المدنيــة اإلتحــادي رقــم )11( لســنة 1992م.
وفــي هــذا النطــاق تنــص المــادة الثانيــة مــن هــذا القانــون علــى أنــه: ))ال يقبــل أي طلــب 
أو دفــع ال يكــون لصاحبــه فيــه مصلحــة قائمــة ومشــروعة، ومــع ذلــك تكفــي المصلحــة 
المحتملــة إذا كان الغــرض مــن الطلــب االحتيــاط لدفــع ضــرر محــدق أو االســتيثاق لحــق 

يخشــى زوال دليلــه عنــد النــزاع فيــه((.
وقــد عرفــت محكمــة تمييــز دبــي فــي حكــم حديــث لهــا3 المصلحــة كشــرط مــن شــروط 
 I.. Bihl, la loi du 5 janv. 1988 sur, l’action collective des organizations de  �   1

.consommateur, Gaz, pal, 1988, doct,. P,268
2   راجع ما سبق، ص8.

3   راجــع حكمهــا الصــادر فــي 22 ديســمبر 1991، مجلــة القضــاء والتشــريع رقــم 99 ص 600، 
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قبــول الدعــوى بقولهــا: ))... وحيــث أنــه بالنســبة للدفــع المبــدى مــن الطاعــن بعــدم قبــول 
ــو  ــق التقاضــي، فه ــتعمال ح ــاء اس ــه أس ــي وأن ــك المدع ــة البن ــدام مصلح الدعــوى النع
ــة التــي تســتند إلــى  ــة أو األدبي ــأن المصلحــة فــي الدعــوى هــي المنفعــة المادي مــردود ب
حــق يحميــه القانــون، فــإذا مــا تحققــت لــدى المدعــي مصلحــة قائمــة وحالــة فإنــه يجــوز 
لــه االلتجــاء إلــى القضــاء طالبــاً حمايــة الحــق الــذي يدعيــه، وتكــون دعــواه – علــى هــذه 

ــة...((.  الصــورة _ مقبول
ويجمــع الفقــه والقضــاء1 علــى ضــرورة توافــر شــروط الصفــة باإلضافــة لشــرط 
المصلحــة بالمعنــى الســابق، ســواء اعتبرنــا الصفــة فــي الدعــوى وصفــا مــن أوصــاف 
ــا  ــون المصلحــة شــخصية و مباشــرة، أو نظرن ــأن تك ــه ب ــر عن ــا يعب المصلحــة وهــو م
إليهــا باعتبارهــا تمثــل الجانــب الشــخصي فــي الدعــوى، وهــو مــا يعبــر عنــه بــأن تكــون 
الدعــوى شــخصية. فالدعــوى هــي حــق االلتجــاء إلــى القضــاء لحمايــة الحــق أو المركــز 
القانونــي المدعــى بــه، ومــن ثــم فإنــه يلــزم – كمــا تقــول محكمــة النقــض المصريــة – 
بقولهــا : ))توافــر الصفــة الموضوعيــة لطرفــي الحــق بــأن ترفــع ممــن يدعــي اســتحقاقه 

لهــذه الحمايــة وذد مــن يــراد االحتجــاج عليــه بهــا((2.
ــه  ــذي يســتقل ب وال ريــب أن اســتخالص الصفــة بهــذا المعنــى مــن قبيــل فهــم الواقــع ال
قاضــي الموضــوع. وحســبه أن يبيــن الحقيقــة التــي اقتنــع بهــا وأن يقيــم  قضــاءه علــى 
اســباب ســائغة لحملــه3 . والدفــع بانعــدام الصفــة دفــع يخالطــه واقــع ال يجــوز – مــن ثــم 

– إثارتــه ألول مــرة أمــام محكمــة التمييــز4.
ــع  ــتهلكين رف ــات المس ــز لجمعي ــى ال يجي ــذا المعن ــة به ــرط الصف ــي أن ش ــب ف وال ري
الدعــوى دفاعــاً عــن مصلحــة ذاتيــة ألحــد األعضــاء، إذ ال يكــون لهــا – حينئــذ – صفــة 
فــي الدعــوى. فالعضــو هــو صاحــب الحــق أو المركــز القانونــي المعتــدى عليــه، وهــو 
الــذي يــرى اســتحقاقه للحمايــة القانونيــة. ومــن ثــم يكــون هــو – دون غيــره- أو نائبــه ذات 

الطعنــان رقمــا 128، 131 لســنة 1991 – 8 يونيــو 1991، المجموعــة الســابعة رقــم 69، ص 411، 
الطعــن رقــم 32 لســنة 1991.

1   محمــد كمــال عبــد العزيــز، المرجــع الســابق، ص 91. وجــدي راغــب، رســالة عــن العمــل 
القضائــي، ص 362- تمييــز دبيــن 10 فبرايــر 1991، مجلــة التشــريع والقضــاء، رقــم 69، ص 101-
13 فبرايــر1993، المجوعــة الســابقة، رقــم 24 ص 153 – 2 مايــو 1993، المجموعــة الســابقة رقــم 

75 ص 441 .
2   :راجع حكمها الصادر في 4 يناير 1987، مجموعة أحكام النقض، السنة 38، ص 67.

3   : تمييــز دبــي، 18 إبريــل 1993، مجلــة القضــاء والتشــريع، رقــم 69، ص 407- نقــض مدنــي 
مصــري، 25 يونيــه 1987، مجموعــة أحــكام النقــض، الســنة 38، ص 860. 

4   : تمييز دبي، 23 نوفمبر 1991، مجلة القضاء والتشريع، رقم 87، ص 517. 

الصفــة فــي الدعــوى  لكــن هــل لجمعيــات المســتهلكين صفــة لرفــع دعــوى – فــي القانــون 
اإلماراتــي – دفاعــاً عــن المصلحــة المشــتركة لمجمــوع المســتهلكين؟

لــم يعــرض األمــر- فيمــا نعلــم – علــى القضــاء بعــد. ومــع ذلــك نــرى إعطــاء جمعيــات 
ــوع  ــتركة لمجم ــة المش ــن المصلح ــاً ع ــوى دفاع ــرة الدع ــي مباش ــق ف ــتهلكين الح المس
االعضــاء قياســاً علــى النقابــات. إذ ليــس هنــاك- فــي الواقــع- مــا يبــرر التفرقــة بينهمــا 
ــم  ــن ث ــا، وم ــة ألعضائه ــة العام ــق المصلح ــى تحقي ــدف إل ــة- ته ــة – كالنقاب – فالجمعي
يجــب تمكينهــا مــن الدفــاع عــن المصلحــة الجماعيــة للغــرض الــذي أنشــئت مــن أجلــه 
تحقيقــاً للغــرض الــذي تكونـَـْت مــن أجلــه. ولــن يتحقــق ذلــك – عمــالً- إال باالعتــراف لهــا 

بالصفــة فــي مباشــرة هــذا النــوع مــن الدعــاوى.
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الخاتمة 
ــن  ــول م ــدر معق ــر ق ــو توفي ــاً وه ــاً وصريح ــة البحــث – واضح ــذ بداي ــا – من كان هدفن
الحمايــة للمســتهلك فــي ضــوء القواعــد العامــة نظــراً لعمــد وجــود قواعــد قانونيــة خاصــة 
تؤمــن هــذه الحمايــة المنشــودة. وقــد حاولنــا تحقيــق نــوع مــن التــوازن فــي العالقــة بيــن 
ــة – مصلحــة المجموعــة. وكانــت وســيلتنا  ــي النهاي ــج والمســتهلك بمــا يحقــق – ف المنت

فــي ذلــك مزدوجــة.
ــل  ــة تكف ــد خاص ــام بقواع ــوع اله ــذا الموض ــم ه ــرع لتنظي ــل المش ــرورة تدخ أوالً: ض
ــوازن بيــن مصلحــة كل مــن المنتــج والمســتهلك بمــا يعــود بالنفــع  تحقيــق نــوع مــن الت
ــق  ــذي يطب ــون عمومــاً ال »يعيــش« بمعــزل عــن المجتمــع ال ــاً. فالقان ــن مع ــى اإلثني عل
فيــه، بــل يتفاعــل مــع ظــروف هــذا المجتمــع، يؤثــر فيهــا ويتأثــر بهــا، ويرتبــط بتقاليــد 
المجتمــع ومعتقداتــه. والقانــون حينمــا يصــدر يضــع – دائمــاً« نصــب طعينيــه » ظــروف 
ــها،  ــي يعيش ــات الت ــاكل واألزم ــة المش ــة تطــوره، ونوعي ــه، درج ــذي ينظم ــع ال المجتم
لكــي يأتــي متالئمــاً مــع هــذه الظــروف، ويكــون عامــالً مــن عوامــل حــل هــذه المشــاكل، 

أو – علــى األقــل – عــدم تفاقمهــا.
وال يكفــي- فــي الحقيقــة- التنويــه بضــرورة تدخــل المشــرع لوضــع قواعــد خاصــة 
لحمايــة المســتهلك، فمثــل هــذا التنويــه ال يحتــاج اســتنتاجه إلــى بحــث ودراســة بــل يمكــن 
– بســهولة – اســتقراؤه مــن ظــروف المجتمــع وواقــع. وإنمــا يجــب – وهنــا تبــدو فائــدة 
ــة – دون الدخــول فــي  البحــث – أن تضــع أمــام المشــرع بعــض االقتراحــات الجوهري
التفاصيــل – التــي يمكــن فــي نظرنــا األخــذ بهــا إذا مــا أراد يومــاً – ونرجــو أن يكــون 
ذلــك قريبــاً – تنظيــم الموضــوع بقواعــد خاصــة. وتتمثــل أهــم الحلــول التــي نضعهــا أمــام 

المشــرع فيمــا يلــي: 
ــد يكــون  ــم – وق ــر المالئ ــه مــن غي ــرى أن ــرح، ن ــون المقت ــث ”شــكل ” القان 1- مــن حي
ــة  ــون حماي ــون عــام يســمى »قان ــة – إصــدار قان ــة العملي ــر ممكــن مــن الناحي ــك غي ذل
المســتهلك” إذ ال يتصــور إصــدار قانــون واحــد يتضمــن كل متطلبــات الحمايــة. أذ تتنــوع 
وتتعــدد تشــريعات لحمايــة المســتهلك، ويصعــب – إن لــم يســتحل – إدماجهــا فــي قانــون 
واحــد. ومــن ثــم، فحمايــة المســتهلك يجــب أن تكــون توجهــاً عامــاً يشــمل كافــة القوانيــن 
واألنظمــة التــي لهــا عالقــة بالمســتهلك، وإصــدار بعــض القواعــد التــي تهــدف لحمايــة 

المســتهلك فــي مجــال محــدد أو أكثــر.
ــاة  ــع مراع ــفية، م ــروط التعس ــة الش ــي مواجه ــتهلك ف ــة المس ــون لحماي ــدار قان 2- إص

تحديــد المقصــود بالمســتهلك، والشــرط التعســفي، وتخويــل القاضــي ســلطة تقديــر الصفــة 
ــار الشــرط – إذا ثبتــت الصفــة التعســفية – غيــر موجــود. التعســفية للشــرط واعتب

3- مراجعــة القانــون اإلتحــادي رقــم )4( لســنة 1979 م فــي شــأن قمــع الغــش والتدليــس 
فــي المعامــالت التجاريــة مــع مراعــاة مــا يلــي:

)أ( تغييــر اســم القانــون للعمــل علــى توســيع نطــاق تطبيقــه علــى كافــة المعامــالت المدنيــة 
ــة  ــى المعامــالت التجاري ــدالً مــن اقتصارهــا – كمــا هــو الحــال – اآلن عل ــة ب والتجاري

فقــط. ونقتــرح أن يكــون االســم الجديــد »قمــع الغــش والتدليــس فــي المعامــالت«.
)ب( إضافــة فقــرة جديــدة للمــادة األولــى تنــص علــى اعتبــار ”صــف الســلعة أو اإلعــالن 
عنهــا أو عرضهــا بأســلوب يحــوي بيانــات كاذبــة أو مضللــة” حالــة مــن الحــاالت التــي 

تعتبــر جريمــة خــداع، مــع تشــديد العقوبــة علــى الجريمــة أيــاً كانــت صورتهــا.
)جـــ ( إضافــة فقــرة جديــدة للمــادة الثانيــة مــن هــذا القانــون تنــص علــى اعتبــار عــرض 
ــع تشــديد  ــة الغــش م ــن صــور جريم ــا صــورة م ــخ صالحيته ــاء تاري ــد انته الســلعة بع

ــاً كانــت وســيلتها. العقوبــة علــى جريمــة الغــش  أي
ثانياً : بعض الحلول التي يمكن األخذ بها في ضوء القواعد العامة حالياً:

ــر  ــد يتأخ ــد خاصــة، فق ــتهلك بقواع ــة المس ــرع لحماي ــل المش ــب بتدخ ــي أن نطال ال يكف
ــد  ــوري- ق ــل الف ــه بالتدخ ــرض اقتناع ــى ف ــت – عل ــاج لوق ــد يحت ــرع، وق ــل المش تدخ
يطــول إلعــداد النصــوص ومناقشــتها وصياغتهــا نهائيــة . لذلــك نقتــرح – أيضــاً- بعــض 
االقتراحــات التــي تســاعد – فــي ضــوء القواعــد الحاليــة ح علــى حمايــة المســتهلك 
ــاً  ــود اإلذعــان عموم ــي مفهــوم عق وهــي:1- ضــرورة تدخــل القضــاء إلعــادة النظــر ف
إلضافــة قــدر مــن المرونــة عليهــا بــدالً مــن قصرهــا – كا هــو الحــال اآلن – علــى هــذه 
الدائــرة الضيقــة والتــي ال تســتند علــى نصــوص قانونيــة صريحــة. فالشــروط التــي اســتقر 
ــة دون أن  ــرة اإليضاحي ــي المذك ــد اإلذعــان وردت ف ــوم عق ــد مفه ــا القضــاء لتحدي عليه
ينــص عليهــا المشــرع صراحــة ونــرى االكتفــاء – حتــى يكــون العقــد مــن عقــود اإلذعــان 
– بــأن يكــون المنتــج أو المــوزع فــي مركــز اقتصــادي يمكنــه مــن فــرض شــروط علــى 
المســتهلك للحصــول علــى مزايــا مبالغــاً فيهــا بمــا يــؤدي – فــي النهايــة – إلــى اإلخــالل 
بالتــواز العقــدي بيــن الطرفيــن. وبهــذا المفهــوم لعقــود اإلذعــان، يمكــن للقضــاء فــرض 
رقابتــه علــى الشــروط التعســفية التــي يفرضهــا المنتــج علــى المســتهلك إلعــادة التــوازن 

العقــدي المفقــود إلــى العقــد .
2- افتــراض أن المهنــي يعلــم علمــاً – ال يقبــل إثبــات العكــس – بعيــوب الســلعة 
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المطروحــة فــي االســواق ، ومــن ثمــن يجــب اعتبــاره – فــي جميــع األحــوال – ســيء 
النيــة وإلزامــه – بالتالــي – بتعويــض المســتهلك عــن كافــة األضــرار التــي أصابتــه ســواء 

ــر متوقعــة . ــت متوقعــة أم غي كان
3- إبطــال أي شــرط يهــدف المنتــج مــن ورائــه إلــى إعفائــه مــن التزامــه بضمــان عيــوب 
الســلعة التــي ينتجــه ان أو تخفيــف هــذا الضمــان. فالمنتــج يفتــرض – باعتبــاره متخصصاً 
فــي مجــال عملــه – أنــه يعلــم العيــب، ومــن يعلــم بالعيــب ال يجــوز – قانونــاً – أن يشــترط 
إعفــاءه مــن ضمانــه أو التخفيــف مــن هــذا الضمــان . فلــم يعلــم بالعيــب، ثــم يشــترط – 
مــع ذلــك – إســقاط ضمانــه أو نقصانــه يكــون – فــي نظرنــا – كمــن تعمــد إخفــاء العيــب 
غشــاً منــه. ويترتــب علــى ذلــك أن شــرط إســقاط الضمــان أو انقاصــه يكــون – عندئــذ 

– باطــالً.
ــاً كانــت وســيلة اإلعــالن.  ــات عــن الســلعة أو الخدمــة أي 4- التأكــد مــن صحــة اإلعالن
ــع  ــه م ــالن واتفاق ــات اإلع ــدق بيان ــد ص ــالت تؤك ــق وتحلي ــم وثائ ــتراط تقدي ــك باش وذل

ــا. ــن عنه ــلعة المعل ــار الس ــات وآث ــات ومواصف ــر ومكون عناص
5- يجــب علــى القضــاء قبــول الدعــاوى التــي ترفعهــا جمعيــات المســتهلكين دفاعــاً عــن 
ــل وجــه.  ــى أكم ــالتها عل ــن أداء رس ــا م ــك لتمكينه ــا وذل ــة ألعضائه المصلحــة الجماعي
حيــث قــد يصعــب علــى المســتهلك منفــرداً المطالبــة بحمايتــه فــي مواجهــة المنتــج بــكل 

قوتــه ونفــوذه وســطوته.
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مقدمة
التحكيــم كفكــرة أو كنظــام قديــم قــدم الزمــان ويزعــم البعــض بأنــه قديــم قــدم اإلنســانية ، 
فالتحكيــم وجــد و موجــود دائمــاً ، كصــورةٍ مــن صــور العدالــة وهــو أســبق فــي الوجــود 
مــن عدالــة الدولــة فهــو ليــس كظاهــرة دوليــة وإنمــا هــو ظاهــرة وليــدة ثقافــت متعــددة1 
ــن  ــن القرني ــة مابي ــان القديم ــي اليون ــر ف ــر اول ماظه ــم ظه ــأن التحكي ــاء ب ــد الفقه ويعتق
الســادس والرابــع قبــل الميــالد ، وعــرف التحكيــم فــي رومــا منــذ أقــدم العهــود وعرفــه 
كذلــك كل مــن المصرييــن القدامــى واآلشــوريين والبابلييــن والعــرب قبــل اإلســالم حيــث 
كان التحكيــم أختياريــاً متــروكاً لتراضــي المتخاصميــن وقبــل اإلســالم عرفــت المجتمعــات 
العربيــة التحكيــم ومثــال ذلــك لجــوء قريــش للتحكيــم كطريــق لفــض نزاعهــا مــع القبائــل 
العربيــة األخــرى حــول مــن ســيضع الحــج األســود فــي مكانــه بعــد إعــادة بنــاء الكعبــة 
ــى هللا  ــذي كان الصــداق األمين-صل ــق وال ــت العتي ــل للبي ــك ألول داخ ــد بذل ــث يعه بحي
عليــه وســلم كذلــك لــم يكــن قــرار المحكــم ملزمــاً قانونــاً بالــكان تنفيــذه راجعــاً إلــى ســلطة 
ــرآن  ــد شــّرف الق ــاب فق ــٌز بالكت ــي الشــريعة اإلســالمية جائ ــم ف ــة والتحكي المحكــم األدبي
الكريــم التحكيــم فــي عــدة آيــات منهــا قولــه تعالــى : ] وإن خفتــم شــقاق بينهمــا فابعثــوا 
حكمــاً مــن أهلــه وحكمــاً مــن أهلهــا إن يريــدا إصالحــاً ويوفــق هللا بينهمــا  [ ســورة النســاء 
ــه تعالــى :  ]فــال وربــك ال يؤمنــون حتــى يحكمــوك فيمــا شــجر  اآليــة رقــم )35( وقول
بينهــم  ثــم ال يجــدو فــي أنفســهم حرجــاً ممــا قضيــت ويســلمو تســليما [ســورة النســاء اآليــة 
رقــم )65( ويجمــع الفقهــاء المســلمون علــى التحكيــم قضــاء ولــذا يشــترط فــي المحكــم 
مــا يشــترط وقــت التحكيــم و وقــت صــدور الحكــم وهــو اختيــارّي قوامــه اتفــاق أطرافــه2 
وفــي فرنســا فــي العصــور الوســطى تواتــر اللجــوء إلــى التحكيــم أمــا فــي دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة قبــل إعــالن االتحــاد تطــرق القانــون اإلجــراءات ال مدنيــة لســنة 1970 
المعمــول بــه فــي إمــارة أبــو ظبــي إلــى التحكيــم وبالنســبة لإلمــارات الشــمالية )دبــي ، 
ــون  ــا قان ــٌق به ــت مطب ــط كان ــرة( فق ــان، رأس الخيمة-الفجي ــن، عجم الشــارقة، أم القيوي
العقــود ســنة  1971 الــذي تطــرق كذلــك للتحكيــم ، وقــد نصــت المــادة /13/ مــن القانــون 
ــى  ــارات عل ــن اإلم ــة بي ــات القضائي ــم العالق ــأن تنظي ــي ش ــنة 1973 ف ــم )11( لس رق
ــي ســائر  ــذ ف ــة للتنفي ــارات األعضــاء قابل ــي إحــدى اإلم ــم الصــادرة ف أن أحــكام التحكي
ــزاع  ــة بالتصــدي ألســاس الن ــام المحكم ــم تجــز قي ــي االتحــاد ول ــارات األعضــاء ف اإلم

  1
  2
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عندمــا يطلــب منهــا إعطــاء حكــم المحكميــن صيغــة التفيــذ . 
ومنــذ إنشــاء غــرف التجــارة والصعناعــة فــي ال’إمــارات كان بعــض التجــار يلجــؤون 
إليهــا لحــل بعــض نزاعاتهــم مــن خــالل لجــان تســوية المنازعــات عــن طريــق الوســاطة 

والتحكيــم والتــي تــم تشــكيلها فــي تلــك الغــرف .
علمــاً بــأن قانــون العمــل االتحــادي رقــم )8( لســنة 1980 نظم وفــي المادتيــن )160 ( و 
)161( منــه حــل منازعــات العمــل الجماعيــة عــن طريــق لجنــة ســميت ))لجنــة التحكيــم 
ــات  ــوية المنازع ــق لتس ــم كطري ــة التحكي ــة وألهمي ــي الدول ــدل ف ــا(( . و وزارة الع العلي
ــة لوضــع نظــام  ــم )3( لســنة 1984 بشــأن تشــكيل لجن ــر العــدل رق ــرار وزي أصــدر ق
خــاص بالتحكيــم إعمــاالً لقــرار المجلــس األعلــى للقضــاء االتحــادي فــي جلســته المنعقــدة 
ــر  ــرار وزي ــخ 1989/4/15 ق ــك صــدر بتاري ــى ذل ــاء عل ــخ 1993/12/12 وبن بتاري
العدجــل والشــؤون اإلســالمية واألوقــاف رقــم )54( لســنة 1989 باإلشــراف علــى 
نظــام التحكيــم فــي الــوزارة وذلــك بالنســبة لطلبــات التحكيــم المحالــة مــن المحكمــة بنــاء 
علــى طلــب أطــراف النــزاع أو المقدمــة مــن األطــراف مباشــرة ثــم صــدر عــام 1992 
القانــون االتحــادي رقــم 11 لســنة 1992 وقانــو إجــراءات المحاكــم المدنيــة فــي شــأن 
المعامــالت المدنيــة ثــم أنشــأت غرفــة تجــارة أبــو ظبــي عــام 1993 مركــز أبــو ظبــي 
ــز  ــي مرك ــة دب ــارة وصناع ــة تج ــأت غرف ــك أنش ــد ذل ــاري وبع ــم التج ــق والتحكي للتوفي
التحكيــم التجــاري التابــع لهــا وقــد أثبــت المركــزان رغــم حداثــة نشــأتهما قــدرةً متميــزةً 

فــي هــذا المجــال . 
و بالنســبة لقانــون إجــراءات المحاكــم المدنيــة اإلماراتــي فقــد أجــاز التحكــي بقصــد 
التيســيرعلى الخصــوم والتبســط عليــم واختصــار اإلجــراءات وســرعة الفصــل فــي 
منازعــات و الواقــع أن التحكيــم يرتكــز علــى أساســين همــا إرادة الخصــوم وإقرار المشــرع 
ــه ال يســلب المحاكــم اختصاصهــا  ــره إال أن ــم ويق ــز التحكي لهــذه اإلدارة والمشــرع إذ يجي
فــي إجراءاتــه مــن حيــث االتفــاق عليــه والتحقــق مــن صفــة وأهليــة المتحكميــن والتحقــق 
مــن أهليــة وصالحيــة المحكميــن ومــن أن موضــوع النــزاع يجــوز طرحــه علــى التحكيــم 
كمــا أن حكــم المحكميــن يخضــع لرقابــة القضــاء –ولــو اتفــق الخصــوم علــى عــدم قابليتــه 
للطعــن- مــن حيــث الرجــوع عــن التحكيــم أو تدخــل مــن لــم يكــن طرفــاً فــي عقــد التحكيــم 
أو اختصاصــه بمــا يتيــح الفرصــة للخصــوم و المحاكــم ذات االختصــاص األصلــي مراقبــة 
صحــة تطبيــق القانــون فالمشــرع و إن أجــاز التحكيــم إال أنــه أوجــب مراعاة الشــكل المقرر 

فــي التشــريع إذ ال يجــوز للمحكميــن مخالفــة األســس أو الخــروج عــن نطاقهــا.

خطة الدراسة:
ســنتحدث عــن التحكيــم وفقــاً لقانــون اإلجــراءا ت المدنيــة )10( لســنة 1992 المعمــول 
بــه فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــع موقــف أحــكام القضــاء فــي الدولــة وذلــك 
فــي عــدة فصــول وســنخصص الفصــل األول للتعريــف بالتحكيــم وشــروط االتفــاق علــى 
التحكيــم والفصــل الثانــي ســنخصصه لبيــان طبيعــة االتفــاق علــى التحكيــم وآثــاره وأمــا 
الفصــل الثالــث فســنخصصه لبيــان أنــواع التحكمــي و الفصــل الرابــع سنكرســه لموضــوع 
تعييــن المحكــم ومــا يشــترط فــي المحكــم أمــا الفصــل الخامــس فســيتم التطــرق فيــه إلــى 
حكــم المحكــم وســنكرس الفصــل الســادس للحديــث عــن بطــالن ُحكــم الُمحكــم و طــرق 

الطعــن فيــه.
أما الفصل السابع واألخير سنعقده لموضوع رد المحكم وتنحيته وعزله.

ــاله  ــه أع ــار إلي ــة المش ــراءات المدني ــون اإلج ــي قان ــواردة ف ــع أن النصــوص ال و الواق
ــكاالت  ــاك إش ــار أن هن ــم باعتب ــاص بالتحكي ــون خ ــود قان ــن وج ــي ع ــا ال تغن باعتقادن
ــم  ــي تنظي ــريعي ف ــود قصــور تش ــراً لوج ــم نظ ــة تحكي ــي لطريق ــع القانون ــا الواق أفرزه

ــم. التحكي
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الفصل األول
التعريف بالتحكيم و طبيعته

ــي  ــة الفصــل ف ــزودون بوالي ــراد م ــواله أف ــاص (  يت ــة )قضــاء خ ــم إقام ــراد بالتحكي ي
المنازعــات وذلــك خروجــاً علــى األصــل العــام وهــو أن أداة العدالــة و ظيفــة مــن وظائــف 
ــز نظــام القضــاء الخــاص  ــذي يجي ــة و المشــرع هــو ال ــا ســلطتها القضائي ــة تؤديه الدول
ــة و  ــم القضائي ــة المحاك ــن والي ــه م ــزأً واليت ــة متج ــه ألداء العدال ــرر مالءمت ــث يق حي
األشــخاص األطــراف فــي المنازعــة هــم الذيــن يقيمونــه و ويحــددون اختصاصــه ويضــع 
المشــرع جــزاًء علــى خــروج القضــاء الخــاص عــن حــدود كل مــن تلــك الواليــة وهــذا 
االختصــاص كمــا يقيــده مــن حيــث القانــون الــذي يطبقــه فــي اإلجــراءات و القانــون الــذي 
يطبقــه فــي الموضــوع مــع الترخيــص ألطــراف المنازعــة فــي الخــروج مــن هــذه القيــود 
ــز  ــة القضــاء فيجي ــه لرقاب ــي أداء وظيفت ــاً ف ــه خاضع ــذي يرســمه ويجعل ــي النطــاق ال ف
الطعــن فيمــا يصدرعــه مــن أحــكام وال تكــون لهــذه األحــكام قــوة التنفيــذ إال بعــد صــدور 

أمــر بذلــك بأمــر مــن القضــاء1.
أمــا تعريــف التحكيــم فــي االصطــالح الفقهــي فهــو توليــة الخصميــن حاكمــاً يحكــم بينهمــا 
2 و عرفــت المــادة /1790/ مــن مجلــة األحــكام العدليــة بقولهــا )اتخاذ الخصمين شــخص 
آخــر برضاهمــا لفصــل خصومتهمــا و دعواهمــا( و االتفــاق علــى التحكيــم فــي خــالف 
أو نــزاع معيــن يتــم بوثيقــة تحكيــم خاصــة تســمى مشــارطة تحكيــم ويجــوز االتفــاق فــي 
المنازعــات التــي تنشــأ عــن تنفيــذ عقــد معيــن علــى محكــم أو أطثــر كمــا يجــوز االتفــاق 
علــى التحكيــم علــى نــزاع معيــن نبشــروط خاصــة )ف 1 مــن المــادة 2.3 مــن قانــون 
ــي  ــم 11 لســنة 1992 ( وف ــة المتحــدة رق ــة اإلمــارات العربي ــة لدول اإلجــراءات المدني
حالــة اتفــاق الطرفيــن علــى التحكيــم يترتــب علــى ذلــك أطــراف العقــد مــن االلتجــاء إلــى 
القضــاء بصــدد الخصومــة التــي اتفقــوا فيهــا علــى التحكيــم لنزولهــم عــن االلتجــاء إلــى 
القضــاء بصــدده وال يجــوز الرجــوع عــن ذلــك إال باتفاقهــم وال يحــق ألي منهــم العــدول 
عــن االتفــاق علــى التحكيــم بإرادتــه المنفــردة إذ يظــل شــرط التحكيــم قائمــاً )الطعــن رقــم 
282 لســنة 1993 حقــوق صــادر عــن محكمــة تمييــز دبــي بجلســته 1994/2/13م (.

وقضي بأنه إذا لم يتفق المتعاق
ان –صراحــة – ســواٌء فــي العقــد األساســي أو مشــارطة التحكيــم الالحقــة عليــه –علــى 
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اختصــاص المحكــم أو المحكميــن باتخــاذ اإلجــراءات الوقتيــه أو التحفظيــة أو بالمســائل 
ــد  ــذ العق ــير أو تنفي ــول تفس ــزاع ح ــأن الن ــم بش ــى التحكي ــا عل ــإن اتفاقهم ــاعجلة ف المس
ــك اإلجــاراءات أو  ــي تل األســاس ال يخــول المحكــم الســلطة أو االختصــاص بالفصــل ف
هــذه المســائل وال يحــول بيــن الخصــوم وبيــن اللجــوء بشــأنها إلــى المحاكــم لألمــر بهــا أو 
الفصــل فيهــا باعتبــار أن المحاكــم هــي صاحبــة الواليــة العامــة و االختصــاص األصيــل 
ــون  ــه المــادة 29 مــن قان ــة وفــق مــا تشــير إلي ــه لمــا كانــت الحراســة القضائي بهــا-و أن
ــع  ــا دف ــن المســائل المســتعجلة –القصــد منه ــي الســاري م ــة اإلمارات اإلجــراءات المدني
خطــر عاجــل يُخشــى وقوعــه علــى ماثــار بشــأنه نــزاع –فإنــه مالــم يتفــق طرفــا العقــد 
فيــه صراحــة أو فــي مشــارطة التحكيــم الالحقــة علــى اختصــاص المحكميــن بالفصــل فــي 
الحراســة القضائية-فــإن النــزاع بشــأنها ال يدخــل ضمــن نطــاف التحكيــم وال يخــرج عــن 
اختصــاص المحاكــم )الطعــن رقــم 274 لســنة 1793 حقــوق صــادر عــن محكمــة تمييــز 
دبــي بجلســة 1994/1/29 ( و االتفــاق علــى التحكيــم قــد يتــم فــي نفــس العقــد األصلــي 
ــاً ، فيتفــق األطــراف  ــداً تجاري ــاً أو عق ــداً مدني ــة ســواء كان عق مصــدر الرابطــة القانوني
ــطة  ــد بواس ــذا العق ــذ ه ــير أو تنفي ــأن تفس ــتقبلي بش ــزاع مس ــن ن ــأ م ــا ينش ــل م ــى ح عل
محكميــن وال ينصــب التحكمــي علــى ميــزان معيــن و هــذا االتفــاق يســمى بشــرط التحكيــم 
وهــو األمــر الشــائع فــي العقــود الدوليــة ذات الشــكل النموذجــي ،علــى أن هــذا الشــرط 
يتمتــع بذاتيــة مســتقلة ال يتأثــر ببطــالن أو فســخ محتمــل للعقــد األصلــي علــى المحكميــن 

وفقــاً للشــرط الــذي يتضمنــه هــذا العقــد1.
ــاء  ــم فااللتج ــى التحكي ــى عرضــه عل ــا عل ــزاع بينهم ــام الن ــد قي ــان بع ــق الطرف ــد يتف وق
إلــى التحكيــم يكــون إعمــاالً لمشــارطة مســتقلة مبرمــة بيــن أطــراف الخصومــة ويوجــد 
ــا  ــل أنه ــمى وقي ــر مس ــد غي ــا عق ــض بأنه ــال البع ــا فق ــول طبيعته ــه ح ــي الفق خــالف ف
وكالــة أو هــي عقــد مقاولــة و الواقــع أن التحكيــم يختلــف عــن الوكالــة فبينمــا القاعــدة أن 
الوكيــل يســتمد ســلطته مــن المــوكل ويملــك المــوكل حــق التنصــل مــن عمــل الوكيــل فــي 
ــوم  ــل كقاعــدة عامــة- إال بمــا يمكــن أن يق ــوم الوكي ــه وال يق ــة تجــاوزه حــدود وكالت حال
بــه المــوكل نجــد إن المحكــم مســتقالً تمامــاً االســتقالل عــن الخصــوم ، فبمجــرد االتفــاق 
علــى التحكيــم تصبــح لــه صفــة قاضــي وال يتمكــن الخصــون مــن التدخــل فــي عملــه بــل 
إن حكمــه يفــرض عليهــم وفــي حالــة االتفــاق علــى التحكيــم عــى أن يكــون لــكل طــرف 
طــرف تعييــن محكمــه ويكــون تعييــن واختيــار المحكــم المرجــح )الحكــم الثالــث( لــذات 
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الطرفيــن أو لمحكمهمــا أو لشــخص آخر..ففــي مثــل هــذه األحــاول يكــون محكــم الخصــم 
ــك يظــل  ــة له-ومــع ذل ــة التالي ــه )وكيلبالخصومــة( وتكــون هــذه الصف ــع عن ــة مداف بمثاب
ــاق  ــز االتف ــة1. ويتمي ــل بالخصوم ــس كوكي ــم ولي ــه كمحك ــة وصف ــة القانوني ــن الناحي م
التحكميــم عــن ســائر االتفاقــات بــأن أطرافــه يمنحــون الغيــر )المحكمــون( االختصــاص 
بالفصــل فــي منازعاتهــم، وهــذا العنصريفــرق أيضــاً التحكيــم عــن الصلــح والخبــرة إذ 
بينمــا الصلــح عقــد نجــد أن التحكيــم و إن اتخــذ أساســه مــن عقــد إال أنــه فــي ذاتــه طــرق 
قضائــي )قضــاء خــاص( للفصــل فــي المنازعــات ثــم أنــه يجتمــع فــي التحكيــم و الخبــرة 
عنصــر مشــترك وهــو تدخــل الغيــر ليــس علــى ســواء فــي كل منهمــا فهــو فــي الخبــرة 
ــم دور الفاصــل  ــي التحكي ــزاع وهــو ف ــي الن ــق للفصــل ف ــح الطري ــري( يفت دور )تحضي

فــي النــزاع2 .

شروط اتفاق التحكيم:
ــر الرضــا وإن كان  ــاده تواف ــي النعق ــة فيكف ــود الرضائي ــم مــن العق ــاق التحكي ــا أن اتف بم
القانــون يتطلــب الكتابــة إلثثباتــه فالكتابــة شــرط إلثبــات العقــد وليــس لوجــوده وهــو عقــد 
ــن و  ــن المتعاقدي ــة كل م ــي ذم ــة ف ــات متقابل ــب التزام ــه يرت ــى أن ــن بمعن ــزم للجانبي مل
انــه مــن عقــود المعاوضــة ألن كالً مــن المتعاقديــن يتلقــى فيــه عوضــاً لمــا التــزم بــه  و 
شــرط التحكيــم معلقــاً علــى شــرط كمــا لــو اشــترط حــل النــزاع بشــأن حــادث موضــوع 
عقــد تأميــن بواســطة محكميــن ويشــترط فــي اتفــاق التحكيــم أيــاً كانــت صورتــه )شــرط 

ــي : ــم ( مايل ــم أو مشــارطة التحكي التحكي
الكتابة:1� 

بموجــب الفقــرة )2( مــن المــادة /302/ مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة فــي دولــة 
ــات حصــول  ــن إثب ــم ال يمك ــن ث ــة وم ــم إال كتاب ــى تحكي ــاق عل ــت االتف ــارات ال يثب اإلم
ــة النــزاع إلــى التحكيــم باليميــن أو بشــهادة الشــهود مهمــا كانــت قيمــة  اتفــاق علــى إحال
ــن  ــم فيمك ــارطة التحكي ــي مش ــاً ف ــكالً خاص ــب ش ــم يتطل ــون ل ــه، والقان ــزاع أو قيمت الن
ــه ال  ــود األخــرى- وعلي ــك شــأن العق ــأي شــكل شــاؤوا وذل تحريرهــا مكــن األطــراف ب
يتقيــد شــكلها بلفــظ معيــن و الكتابــة هــي شــرط إلثبــات العقــد ال لوجــوده وبنــاءاً عليــه فــإن 

ــة . ــي عــن الكتاب ــم يغن ــى التحكي ــاق عل ــرار الخصــم بوجــود االتف إق
  1
  2

األهلية:2� 
ــي  ــة ف ــم المدني ــراءات المحاك ــون إج ــن قان ــادة /203/ م ــن الم ــرة )4( م ــب الفق بموج
ــة   ــه أهلي ــم إال ممــن ل ــى اللتحكي ــة اإلمــارات العربيــى المتحــدة ال يصــح االتفــاق عل دول
التصــرف فــي الحــق محــل النــزاع. وعلــى ذلــك ال تكفــي أهليــة االلتجــاء إلــى القضــاء 
أي أهليــة التقاضــي بــل يجــب توافــر أهليــة التصــرف وال يملــك القاصــر أو المحجــوز 
عليــه قبــول التحكيــم وبالنســبة للولــي أو الوصــي أو القيــم فــال يملــك قبــول التحكيــم نيابــة 
عنهــم إذ ليــس لهــؤوالء التصــرف بأموالهــم إال بــإذن مــن القاضــي فــي األحــوال المقــررة 

قانونيــاً.
وعندمــا يمثــل الوصــي قاصــراً أمــام القضــاء فهــو ال يملــك التحكيــم مالــم يكــن يســتأذن 
القاضــي المختــص علميــاً بــأن هــذا اإلذن مقــرر لمصلحــة ناقــص األهليــة وليــس لخصمــه 
التمســك بــه وقــد اقضــت محكمــة النقــض المصيريــة ببطــالن مشــارطة التحكيــم لنقــص 
أهليــة  أحــد العاقديــن وهــو بطــالن نســبي ال يتمســك بــه إال ناقــص األهليــة )طعــن 83 

لســنة 17 مــن جلســة 48/11/18 (.
وبالنســبة لــألب أو الولــي فــال يملــكان التحكيــم إال فيمــا يملــكان فيــق حــق التصــرف وإذا 
تكلــب القانــون إذنــا للتصــرف يجــب الحصــول علــى إذن بالنســبة إلــى التحكيــم بالنســبة 
لهــذا التصــرف وقضــى بأنــه مــن المفــرر ال يصــح االتفــاق علــى التحكيــم إال ممــن لــه 
أهليــة التصــرف فــي الحــق المتنــازع عليــه وأنــه الوكالــة الخاصــة ليــس للوكيــل ســوى 
مباشــرة األمــور المعينــة فيهــا ومــا يتصــل بهــا مــن توابــع ضروريــة تقتضيهــا طبيعــة 
ــى  ــاق عل ــض باالتف ــذا التفوي ــدود ه ــن ح ــروج ع ــاري والخ ــرف الج ــات و الع التصرف
التحكيــم رغــم عــدم النــص عليــه فــي التفويــض ال يســري فــي حــق المــوكل إال إذا أجــاز 
هــذا التصــرف )الطعــن رقــم 325 لســنة 1993 صــادر عــن محكمــة تمييــز دبــي بجلســة 

.)1994/6/25
3-بموجــب الفقــرة )5( مــن المــادة /203/ مــن قانــون إجــراءات المحاكــم المدنيــة لدولــة 
اإلمــارات العربيــة الكتحــدة ال يجــوز التحكيــم فــي المســائل التــي ال يجــوز فيهــا الصلــح 
ومــن المســائل التــي ال يجــوز فيهــا الصلــح األحــوال الشــخصية البحتــة فــال يجــوز التحكيم 
فــي حصومــة تتصــل فيمــا إذا كان عقــد الــزواج صحيحــاً أو باطــالً وإنمــا يجــوز التحكيــم 
ــة وال يجــوز  ــدار النفق ــد مق ــة باألحــاول الشــخصية كتحدي ــة المتصل ــح المالي ــي المصال ف
ــم  ــوز التحكي ــك ال يج ــا وكذل ــية م ــاب جنس ــب اكتس ــة تتصــل بطل ــي خصوم ــم ف التحكي
فــي الدعــوى بطلــب ديــن قمــار أو فيمــا كان الديــن يعتبــر ديــن قمــار أو ال يعتبــر أو مــا 
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يتصــل بنــزع الملكيــة للمنفعــة العامــة ، وقــد قضــت محكمــة النقــض المصريــة بــأن تحديد 
مســؤولية الجانــي عــن الجريمــة ، تعلقهــا بالنظــام العــام ال يصــح أن تكــون محــالً لصلــٌح 
أو تحكيــم ، بطــالن االلتــزام المدنــي علــى ذلــك والحكمــة بعــدم جــواز اللجــوء للتحكيــم 
ــراف  ــة وإش ــائل لرقاب ــك المس ــو أن تخضــع تل ــام ه ــام الع ــة بالنظ ــائل المتعلق ــي المس ف

الســلطة التــي يعنيهــا ذلــك.
وال يصلــح الحــق محــالً للتحكيــم إذا كان ممــا يجــب أن تدخــل فيــه النيابــة العامــة فيمــا لــو 
عــرض علــى القضــاء تنفيــذاً لرغبــة المشــرع بوجــوب التدخــل امــام القضــاء مــن جهــة 

وألن النيابــة العامــة ال تعمــل أمــام محكميــن مــن جهــة أخــرى.
ــك وال  ــر ذل ــى غي ــق عل ــم يتف ــا ل ــم م ــا بالنســبة لألمــور المســتعجلة ال يشــملها التحكي أم
يجــوز االتفــاق صراحــة علــى اختصــاص المحكمــة بنظــر األمــور المســتعجلة والمســائل 
المتعلقــة بالنظــام العــام كمــا ســبق البيــان ال يجــوز التحكيــم فيهــا وعقــد التحكيــم فــي هــذه 
المســائل يكــون باطــالً بطــالن مطلقــاً مــن النظــام العــام ، فيجــوز أن يتمســك بــه أي خصــم 
ــة تكــون عليهــا اإلجــراءات وعلــى المحكمــة أن تقضــي مــن  فــي الدعــوى فــي أيــة حال

تلقــاء نفســها دون االعتــداد لمــا اتفــق عليــه الخصــوم1.

  1

الفصل الثاني
طبيعة االتفاق على التحكيم وآثاره

فقهــاً وقضــاًء يعتبــر التحكيــم ذا طبيعــة تعاقديــة وهــو مظهــر مــن مظاهــر ســلطان اإلرادة 
ســواء كمــان االتفــاق علــى التحكيــم بنــداً مــن بنــود العقــد أو مشــارطة مســتقلة للتحكيــم 
ــٌد ذو طبيعــة إجرائيــة عامــة ألنــه يترتــب  إال أن هنــاك مــن يــرى بــأن التحكيــم هــو عق
عهلــى ذلــك منــع عــرض النــزاع علــى القاضــي ويخــّول المدعــى عليــه دفعــاً هــوو الدفــع 
بوجــود اتفــاق علــى التحكيــم فــي كثيــر مــن النواحــي التــي يتــرك القانــون لألفــراد حريــة 
ــى الخصومــة ومــن  ــم ســابٌق عل ــى التحكي ــه نظــراً ألن االتفــاق عل تنظيمهــا و الواقــع أن
ثــم ال يعــد عمــالً مــن أعمالهــا ويترتــب علــى ذلــك خضــوع اتفــاق التحكيــم لمــا تخضــع 
لــه عقــود القانــون القانــون الخــاص، فــال يخضــع اتفــاق التحكيــم للشــروط التــي ينظمهــا 
القانــون لألعمــال اإلجرائيــة وإنمــا للبطــالن الــذي ينظمــه القانــون المدنــي وقضــى بــأن 
ــإذا انعــدم هــذا  ــم ف ــى التحكي ــاق الخصــوم عل ــه إال مــن اتف حكــم المحكميــن ال يســتم قوت
ــي  ــم يجــوز ف ــن ث ــلطاتهم وم ــدود س ــون ح ــاوز المحكم ــاق أو كان باطــالً أو إذا ج االتف
هــذاه الحالــة رفــع دعــوى مبتــدأة بطلــب بطــالن حكــم المحكميــن و بموجــب نــص الفقــرة 
)5(  مــن المــادة /203/ مــن قانــون إجــراءات المحاكــم المدنيــة الســاري فــي الدولــة إذا 
اتفــق الخصــوم علــى التحكيــم فــي نــزاع مــا فــال يجــوز رفــع الدعــوى بــه أمــام القضــاء 
ومــع ذلــك إذا لجــأ أحــد الطرفيــن إلــى رفــع األولــى جــاز نظــر الدعــوى واعتبــر شــرُط 
التحكيــم الغيــاً )الطعــن رقــم 17 لســنة 1995 الصــادر عــن محكمــة تمييــز دبــي بجلســة 

. ) 1995/10/28
ــى القضــاء أي  ــزول الخصــم عــن اإللتجــاء إل ــم ن ــى التحكي ــاق عل ــى االتف ــب عل و يترت
اإللتجــاء إلــى المحكمــة المختصــة أصــالً بنظــر النــزاع ، و متــى نــزل الخصــوم بإرادتهــم 
عــن حــق اللجــوء إلــى القضــاء فــإن الدعــوى تفقــد شــرطاً مــن شــروط قبولهــا ممــا يمتنــع 
معــه عــن المحكمــة قبولهــا وبنــاًء علــى مــا تقــدم يمكــن القــول بأنــه مــادام شــرط التحكيــم 
قائمــاً فإنــه يمتنــع عنلــى المحكمــة النظــر فــي الدعــوى رغــم بقائهــا صاحبــة االختصــاص 
ــوع  ــل الدف ــن قبي ــم م ــرط التحكي ــم مبش ــرط التحكي ــداد بش ــع باالعت ــإن الدف ــم ف ــن ثق وم
بعــدم قبــول الدعــوى مــن الناحيــة اإلجرائيــة أمــام القضــاء )حكــٌم صــادر عــن محكحمــة 
اســتئناف الشــارقة بتاريــخ 1975/3/13 منشــور فــي موســوعة األحــكام للمحامــي /عبــد 

هللا راشــد هــالل مبــدأ رقــم 217 ص130(.
ــذات  ــام ب ــم بالقي ــة للمحك ــع باإلحال ــة بالدف ــام المحكم ــوز اإلدالء أم ــه ال يج ــَي بأن وقض
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النــزاع أو نــزاع آخــر مرتبــط بــه أمامــه ألن القاعــدة بــأن هــذه اإلحالــة ال تجــوز إال بيــن 
ــى مــا يخالــف  ــون عل ــم ينــص القان ــة الواحــدة مــا ل المحاكــم فــي نطــاق الجهــة القضائي
ذلــك والقانــون خــاٍل مــن أي نــص يجيــز اإلحالــة إلــى المحكــم ) الطعــن رقــم 282 لســنة 

1993 حقــوق صــادرة عــن محكمــة تمييــز دبــي بجلســته 1994/2/13 ( .
وقضــي كذلــك بجــواز التنــازل عــن التمســك بشــرط التحكيــم صراحــة أو ضمنهــا 
ــي  ــز دب ــة تميي ــوق صــادر عــن محكم ــا 129 و 170 لســنة 1994 حق ــان رقم )الطعن

.)  1995/1/8 بجلســته 
وقضــي بأنــه وإن كان يجــوز النــزول عــن التحكيــم صراحــة أو ضمنهــا إال أنــه يجــب أن 
يكــون هــذا النــزول قاطــع الداللــة علــى رضــاء النــازل عنــه وتــرك حقــه فــي التمســك بــه 
وتقديــم ذلــك يدخــل فــي ســلطة محكمــة الموضــوع وحســبها أن تقيــم قضائهــا علــى أســباب 
ســائغة وبمــا لــه أصــل ثابــت باألوراق)الطعــن 399 لســنة 1994 حقــوق صــادر عــن 

محكمــة تمييــز دبــي بجلســته 1995/5/7 ( .
علمــاً بأنــه يجــوز الرجــوع عــن شــرط التحكيــم ويترتــب علــى ذلــك زوال المانــع الــذي 
يحــول دون قيــام المحكمــة بســماع الدعــوى وهــذا يؤكــد مــا ســبق وأن أوردنــاه مــن أن 
ــه  ــم تجعل ــة للتحكي ــة االتفاقي ــك الطبيع ــة وتل ــزع االختصــاص مــن المحكم ــم ال ين التحكي
غيــر متعلــق بالنظــام العــام فــال يجــوز للمحكمــة أن تقضــي بــه مــن تلقــاء نفســها و إنمــا 
يتعيــن التمســك بــه مــن الخصــوم أمامهــا ويجــوز النــزول عنــه صراحــة أو ضمنــاً ويســقط 
ــه فــي الجلســة األولــى  ــه وذلــك إذا أثيــر متأخــراً إذ يعتبــر الســكوت عــن إبدائ الحــق في

تنــازالً عنــه ويصبــح نظــر المحكمــة للدعــوى صحيحــاً 
) الطعــن رقــم 17 لســنة 1995 صــادر عــن محكمــة تمييــز دبي بجلســة 28/10/1995 
ــزل  ــون وال ين ــة القان ــزل عــن حماي ــم ال ين ــى التحكي ــه عل ــع أن المتحكــم باتفاق ( و الواق
عــن حقــه فــي اللجــوء للقضــاء مــن الحقــوق المقدســة التــي تتعلــق بانظــام العــام والمتحكــم 
باتفاقــه علــى التحكيــم يمنــح المحكــم ســلطة الحكــم فــي النــزاع بــدالً مــن المحكمــة 
ــم  ــالل المحك ــرد إحخ ــى مج ــم تقتصــر عل ــد التحكي ــي عق ــم ف ــارادة المتحك المختصــة ف
محــل المحكمــة فــي نظــر النــزاع علــى جهــة أخــرى مختصــة بالحكــم )الطعــن رقــم 80 

لســنة 1985 صــادر عــن محكمــة تمييــز دبــي بجلســة 8/10/1995 (.
باتفــاق التحكيــم يحــل قضــاء التحكيــم محــل قضــاء الدولــة فــي حمايــة الحقــوق ويكــون 
ــم إجــراءات تحــل محــل اإلجــراءات  ــاق ث ــم اتف ــة ، فالتحكي ــاً كشــأن قضــاء الدول إلزامي
ــم  ــري رق ــض مص ــاء )نق ــكام القض ــة أح ــه طبيع ــم ل ــم حك ــون ث ــص القان ــة بن القضائي

2186 ســنة 52 صــادر بتاريــخ 1986/2/6(.
ــة  ــي الوظيف ــأة ، قضائ ــي النش ــه اتفاق ــي كون ــم ف ــة للتحكي ــة المركب ــة أن طبيع و الحقيق
ــر  ــة األم ــى حجي ــر عل ــم تنحص ــم المحك ــة حك ــي أن فعالي ــي ف ــه الثان ــي جه ــف ف يكش
المقضــي فهــي أداتــه فــي تحقحــق وظيفتــه، وحكــم المحكــم بوصغــه عمــل إجرائــي يحــاط 
منــذ صــدوره بضمانــات ، ال يتصــر علــى ترتيبــه آلثــاره اإلجرائيــة وإنمــا أيضــاً يرتــب 
آثــاراً قانونيــة أخــرى منهــا عــدم جــواز المســاس بــه ، خــارج حــدود معينــة بعــد صــدوره 
،فالحكــم بعــد صــدور الحكــم ال يصبــح محكماًويخــرج النــزاع مــن ســلطته وهــو يعبر عنه 
باســتنفاذ المحكــم لواليتــه، وقــد نصــت علــى تلــك القاعــدة بعــض التشــريعات صراحــة 
ــد( ومضمــون  ــة الجدي ــون المرافعــات المدني ــون الفرنســي ) 1475م مــن قان ــا القان منه
تلــك القاعــدة منــع المحكــم مــن العــدول عــن حكمــه أو تعديلــه وكل مــا يمكنــه أن يقــوم 

بــه تصحيــح مــا ورد بــه مــن أخطــاء ماديــة أو تفســيره بنــاءاً علــى طلــب المتحكــم1 .
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الفصل الثالث
أنواع التحكيم

إن المشــرع فــي الفقرتيــن 1,3 مــن المــادة /203/ مــن القانــون رقــم 11 لســنة 1992 
فــي شــأن اإلجــراءات المدنيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة نــص علــى أنــه يجــوز 
ــاق الحــق عــرض  ــدج األســاس أو باتف ــي العق ــة عامــة أن يشــترطوا ف ــن بصف للمتعاقدي
عــرض مــا قــد ينشــأ بينهــم مــن النــزاع فــي تنفيــذ عقــد معيــن علــى محكــم أو أكثــر ويجــب 
ــا  ــاً لم ــك تحقيق ــاء نظــر الدعــوى و ذل ــم أو أثن ــة التحكي ــزاع وثيق أن يحــدد موضــوع الن
تغيــاه المشــرع فــي نظــام التحكيــم مــن أنــه وإن كان األصــل فيــه أنــه قضــاء اتفاقــي إال 
أنــه يجــب أن يكــون موضــوع التحكيــم محــدداً واضحــاً يكشــف عــن إرادو المتعاقديــن فــي 
تحديــد المنازعــات التــي تطــرح علــى هيئــة التحكيــم و المنــاط فــي تفســير عقــد التحكيــم 
ــم محــدداً وأن  ــض المنازعــات أن يكــون موضــوع التحكي ــاً اســتثنائياً لف ــاره طريق باعتب
ــةو  ــن محكم ــوق صــادر ع ــنة 1993 حق ــم 91 لس ــن رق ــاً ) الطع ــيره ضيق ــون تفس يك

تمييــز دبــي بجلســة 1993/10/23 (.
والتحكيــم  علــى نوعيــن األول هــو تحكيــم بالقضــاء واآلخر هــو التحكيم بالصلح وبالنســبة 
للنــوع األول )تحكيــم بالقضــاء( ذلــك عندمــا يتفــق األطــراف علــى حــل النــزاع بينهمــا 
عــن طــرق التحكيــم بصفــة عامــة ســواء عــن طريــق اشــتراط ذلــك فــي العقــد األساســي 
أو باتفــاق الحــق بشــروط خاصــة )ف 1 مــن المــادة 203 مــن قانــون إجــراءات المحاكــم 
ــن  ــماء المحكمي ــر أس ــترط ذك ــوع ال يش ــذا الن ــي ه ــة ( وف ــي الدول ــاري ف ــة الس المدني
فــي عقــد أو مشــارطة تحكيــم وإنمــا يحيلــون نزاعهــم للحــل بطريقــة التحكيــم وبواســطة 
ــون ليصــدروا  ــه القان ــص علي ــا ين ــم أو م ــاق بينه ــب االتف ــم حس ــم اختياره ــن يت محكمي
ــاً  ــم مفوض ــون المحك ــح أي يك ــم بالصل ــو تحكي ــي ه ــوع الثان ــزاع والن ــي الن ــم ف حكمه
بالصلــح وعمــالً بنــص المــادة /205/ مــن قانــون إجــراءات المحاكــم المدنيــة الســاري 
فــي االتفــاق علــى التحكيــم أو فــي وثيقــة الحقــة وعلــى ذلــك فــي التحكيــم بالقضــاء يحكــم 
المحكــم علــى مقتضــى القانــون بينمــا المحكــم يصالــح فــي تحكيــم بالصلــح أي ينلــك أن 
ــا  ــض م ــن بع ــه أيضــاً ع ــزل خصم ــل  أن ين ــد الخصــوم مقاب ــوق أح ــض حق ــزل بع ين
يتمســك بــه – وقــد فــوض المحكــم المصالــح بتنســيق التقابــل فــي الحقــوق وااللتزمــات 
ــة  ــون إجــراءات المحاكــم المدني ــرة )2( مــن المــادة /212/ مــن قان و عمــالً بنــص الفق
الســاري فــي الدولــة يكــون فــي حكــم المحكــم علــى مقتضــى قواعــد القانــون إال إذا كان 

مفوضــاً بالصلــح فــال يتقيــد بهــذه القاوعــد عــدا مــا تعلــق منهــا بالنظــام العــام.

واالتفــاق علــى تفويــض المحكــم بالصلــح ال أثــر لــه علــى الطبيعــة القضائيــة للتحكيــم فــال 
يغيــر منهــا فهــو ليــس باإلجــراء المنافــس , و وظيفــة المحكــم بالصلــح وظيفــة قضائيــة.

فضــالً عــن ذلــك فــإن الحكــم الصــادر عــن المفــوض بالصلــح يمكــن الطعــن فيــه بنفــس 
طــرق الطعــن المقــررة للحكــم الصــادر مــن المحكــم بالقانــون ومــن المســلم بــع أن شــرط 
التفويــض بالصلــح يعــادل التنــازل عــن االســتئناف ولكــن يبقــي االســتئناف ممكنــاً قانونــاً 
ــى  ــد عل ــا يؤك ــذا م ــح إذا اشــترطه الخصــوم صراحــة وه ــوض بالصل ضــد أحــكام المف
الطابــع القضائــي لهــذا النظــام وال يقبــل حكــم المفــوض بالصلــح التجزئــة ةفي حالــة زوال 
ســلطة المحكــم بالصلــح بعــد إصــدار الحكــم فــي شــث مــن موضــوع التحكيــم ودون حســم 
موضــوع النــزاع برمتــه يعتبــر الحكــم كأن لــن يكــن أيــاً كانــت أســباب انقضــاء ســلطة 
ــح إال إذا وضحــت إرادة الخصــوم وضوحــاً  ــر المحكــم مفوضــاً بالصل المحكــم وال يعتب
ــاء  ــى عــدم جــواز االكتف ــة عل ــاً وصريحــاً واســتقر قضــاء محكمــة النقــض المصري تام

بالرضــا الضمنــي فــي التحكيــم المفــوض فــي بالصلــح1.
ونظــراً ألن المقصــود مــن التحكيــم االســتغناء عــن اللجــوء للقضــاء وبمــا أن الثقــة فــي 
ــى  ــوء إل ــى اللج ــاق عل ــي االتف ــاس ف ــي األس ــه ه ــن عدالت ــم وحس ــر المحك ــن تقدي حس
التحكيــم فــإن اشــتراط ذكــر أســماء المحكميــن فــي االتفــاق الغايــة منــه التحقــق مــن أنــا 
ــك  ــن وأن تل ــي أذهــان المحتكمي ــة ف ــت واضحــة جلي ــن كان ــن المصالحي أســماء المحكمي
األســماء هــي التــي أوحــت للمحتكميــن الثقــة فــي إجــراء التحكيــم بالصلــح غيــر أنــه مــن 
الجائــز اتفــاق الخصــوم علــى تخويــل شــخص معيــن باســمه أو بصفتــه اختيــار المحكــم 
ــح  ــة تصل ــه إذا كانــت هــذه الصف ــن المحكــم بصفت ــز تعيي ــك مــن الجائ ــن كذل أو المحكمي

لتحديــد شــخص معيــن بذاتــه2.

  1
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الفصل الرابع
تعييم المحكم وما يشترط في المحكم

1.تعيين المحكم:
ــاق  ــذا االتف ــكال ه ــن أش ــن م ــخاص المحكمي ــى أش ــاق عل ــزاع االتف ــراف الن ــى أط -عل
ــد  ــراف بتحدي ــام األط ــوز قي ــم ويج ــي اتفاقه ــن ف ــماء المحكمي ــم وأس ــم المحك ــد اس تحدي
المحكــم بصفتــه مثــل رئيــس غرفــة تجــارة تجــارة وصناعــة دبــي ويجــوز أن يختــار كل 
طــرف مــن النــزاع محكمــه ويتــرك أمــر اختيــار المحكــم المرجــح للمحكميــن المختاريــن.
ــوي  ــي أو معن ــث طبيع ــخص ثال ــزاع لش ــي الن ــض طرف ــول دون تفوي ــا يح ــد م ال يوج

ــم. ــار محك ــالً الختي ــة مث كهيئ
واختيــار المحكــم ثــد يكــون ضمنيــاً كمــا لــو اتفــق أطــراف النــزاع علــى أن يكــون التحكيــم 
وفقــاً للقواعــد التــي تتبعهــا هيئــة معينــة وبموجــب تلــك القواعــد للهيئــة أن تختــار المحكــم 
ففــي هــذه الحالــة يعتبــر المحكــم الــذي اختارتــه تلــك الهيئــة قــد تــم اختيــاره مــن أطــراف 

النزاع.
إذا وقعالنــزاع ولــم يكــن الخصــوم قــد اتففقــوا علــى المحكميــن أو امتنــع واحــد أو أكثــر 
ــرده أو  ــه أو حكــم ب ــه أو عــزل عن ــق عليهــم عــن العمــل أو اعتزل ــن المتف مــن المحكمي
قــام مانــع مــن مباشــرته لــه ةلــم يكــن هنــاك اتفــاق فــي هــذا الشــأن بيــن الخصــوم عينــت 
المحكمــة المختصــة أصــالً بنظــر النــزاع مــن يلــزم المحكميــن وذلــك بنــاء علــى طلــب 
أحــد الخصــوم باإلجــراءات المعتــادة لرفــع الدعــوى ويجــب أن يكــون عــدد مــن تعنيهــم 
ــون  ــن قان ــادة 204 م ــن الم ــالً )ف 1 م ــه أو مكم ــق علي ــدد المتف ــاوياً للع ــة مس المحكم

ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة(. إجــراءات المحاكــم المدنيــة لدول
وال يجــوز الطعــن فــي الحكــم الصــادر بذلــك بأيــو طريــق مــن طــرق الطعــن )ف2 مــن 

المــادة 204 المشــار إليهــا أعــاله(.
ــراءات  ــون اإلج ــن قان ــادة 204 م ــن الم ــى م ــرة األول ــص الفق ــه إذا كان ن ــي بأن وقض
المدنيــة لدجولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى انــه إذا وقــع النــزاع ولــم يكــن الخصــوم 
قــد اتفقــوا علــى المحكميــن ....عينــت المحكمــة المختصــة أصــالً بنظــر النــزاع مــن يلــزم 
مــن المحكميــن وذلــك بنــاء علــى طلــب أحــد الخصوم...قــد ورد عامــاً دون قيــد فإنــه يكون 
ــة أجنبية)الطعــن الرقــم  مــن الواجــب التطبيــق ولــو كان االتفــاق علــى التحكيــم فــي دول
175 لســنة1993 حقــوق صاجــر عــن محكمــة تمييــز دبــي بجلســة 12/12/1993 (.

ــد  ــا ق ــض م ــم بف ــى التحكي ــاء إل ــى االلتج ــق الخصــوم عل ــى اتف ــه مت ــك بأن وقضــي كذل

ينشــأ مــن منازعــات وقامــوا بتعييــن شــخص المحكــم فإنــه يتعيــن إعمــال شــرط التحكيــم 
وااللتــزام بعــض النــزاع علــى المحكــم الــذي تــم اختيــاره بمعرفتهمــا وال يحــق ألي مــن 
ــم آخــر خــالف  ــن محك ــة المختصــة لتعيي ــى المحكم ــاء إل ــى االلتج ــزاع عل أطــراف الن
مــن اتفقــوا عليــه إال إذا امتنــع عــن هــذا المحكــم عــن العمــل أو اعتزلــه أو عــزل عنــه 
ــن الخصــوم  ــاق بي ــد اتف ــا ال يوج ــه طالم ــن مباشــرته ل ــع م ــام مان ــه |أو ق ــم برج أو حك
فــي هــذا الشــأن إعمــاالً لنــص الفقــرة األولــى مــن المــادة 204 مــن قانــون اإلجــراءات 
ــة  ــي بجلس ــز دب ــة تميي ــن محكم ــنة 1994 الصــادر ع ــم 167 لس ــن رق ــة )الطع المدني

.)1994/11/13
ونصــت الفقــرة )2( مــن المــادة /206/ مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة لدولــة اإلمــارات 
ــع األحــوال أن  ــي جمي ــدد المحكمــون يجــب ف ــة تع ــي حال ــه ف ــى أن ــة المتحــدة عل العربي
يكــون عددهــم وتــراً ثالثــة ،خمســة ، ســبعة...إلخ فــإذا اتفــق أطــراف النــزاع علــى عــدد 

زوحجــي كاثنيــن أو أربعــة أو ســتة كان التحكيــم باطــالً.
وفــي حالــة اختيــار المحكــم وقبولــه لذلــك االختيــرا يجــب أن يكــون قبــول المحكــم كتابــة 
أو بإثبــات قبولــه فــي محضــر الجلســة)ف 1 مــن المــادة /207/ مــن قانــون اإلجــراءات 

المدنيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة(.
وفــي حالــة قبــول المحكــم القيــام بالتحكيــم فإنــه يلتــزم بقبولــه فليــس لــه أن يعــدل عــن هــذا 
ــه كان ملزمــاً بالتعويــض وال يشــترط  ــدة وبخالف ــة توافرأســباب جدي القبــول إال فــي حال
ــاره كمحكــم فيجــوز  ــول المحكــم اختي ــي اشــترطها المشــرع لقب ــة الت ــن للكتاب شــكل معي
أن يثبــت فــي صلــب عقــد التحكيــم ويجــوز أن تتــم فــي صــورة خطــاب يرســله المحكــم 
ــوة الخصــوم  ــار بدع ــم المخت ــام المحك ــة قي ــي حال ــول ف ــر القب ــزاع ويتواف ألطــراف الن

أمامــه فــي تاريــخ معيــن لتقديــم طلباتهــم ودفاعهــم ومســتنداتهم.
علمــاً أنــه بموجــب الفقــرة )3( مــن المــادة /16/ مــن قانــون التحكيــم المصــري رقــم 17 
لســنة 1994 المعــدل بالقانــون رقــم 9 لســنة 1997 يكــون قبــول المحكــم بمهمتــه كتابــة.

2. ما يشترط في المحكم:
ــر  ــم يجــب تواف ــن ث ــر المقضــي وم ــة األم ــراره حجي ــاٍض خــاص لق ــو ق ــم ه إن المحك

ــم: ــي المحك ــة ف شــروط معين
) أ ( األهلية:

يجــب توافــر األهليــة المدنيــة الكاملــة فــي المحكــم فــال يكــون قاصــراً أو محجــوراً 
ــه  ــم يــرد إلي ــة أو مفلســاً مال ــة بســبب عقوبــة جنائي ــه أو محرومــاً مــن حقوقــه المدني علي
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اعتبــاره)م/205/ مــن قانــون إجــراءات المحاكــم المدنيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة(.

فالقاصــر وبحكــم عــدم قدرتــه علــى التعاقــد بنفســه أوالتصــرف فــي ملكــه ال يملــك القــدرة 
ــون و  ــى المجن ــق عل ــم يطب ــس الحك ــر ونف ــي شــأن يخــص الغي ــوج القضــاء ف ــى ول عل
الســفيه وذوي الغفلــة وكل منهــم ال يصلــح أن يكــون محكمــاً ألنــه ال يملــك حــق التصــرف 

فــي ذات الخصومــة متــى توقــع الحجــر عليــه.
وبالنســبة للمحــروم مــن حقوقــه المدنيــة بســبب عقوبــة جنائيــة ال يجــوز تعيينــه محكمــاً 
ــاً وبموجــب  ــم أجنبي ــون المحك ــاره ويجــوز أن يك ــه اعتب ــرد إلي ــم ي ــس مال ــك المفل وكذل
المــادة/16/ مــن قانــون التحكيــم المصــري الســاري ال يجــوز أن يكــون المحكــم قاصــراً 
ــة أو  ــي جناي ــه ف ــة بســبب الحكــم علي ــه المدني ــاً مــن حقوق ــه أو محروم أو محجــوزاً علي
جنحــة مخلــة بالشــرف أو بســبب شــهر إفالســه مالــم يــرد إليــه اعتبــاره وال يشــترط فــي 
ــص  ــم أو ن ــا التحكي ــق طرف ــة إال إذا اتف ــية معين ــس أو جنس ــن جن ــون م ــم أن يك المحك

القانــون غيــر ذلــك.
وقيــل أن القاصــر الــذي يجــوز لــه القيــام بأعمــال اإلدارة والتجــارة ويجــوز تعيينــه محكمــاً 
فــي حــدود تلــك األعمــال1 وال شــترط فــي المحكــم فــي مــا ورد فــي المــادة أعــاله فيجــوز 
ــة الخصــوم أو  ــالً بلغ ــزاع جاه ــي موضــوع الن ــر متخصــص ف ــرأة أو غي ــون ام أن يك
بالقــراءة والكتابــة أو مــن غيــر جنســية المحتكميــن ولكــن ال يجــوز أن يكــون المحكــم أحــد 
الخصــوم وال يكــون صاحــب مصلحــة فــي الدعــوى كالدائــن والكفيــل بالنســبة إلــى نــزاع 

بيــن المديــن والغيــر وهــذه القاعــدة متعلقــة بالنظــام العــام2.

) ب( أال يكون ممنوعاً من التحكيم:
ــة  ــة المدني ــر األهلي ــص خــاص رغــم تواف ــون بعــض األشــخاص بن ــع القان ــاً يمن وأحيان
مــن تولــي مهمــة التحكيــم ومثــال ذلــك نــص المــادة /26/ مــن القانوناالتحــادي فــي شــأن 

الســلطة القضائيــة االتحاديــة رقــم 83/3 المعــدل فــي عــام90 تنــص علــى مايــل:
)ال يجــوز ألي قــاٍض بغيــر موافقــة المجلــس األعلــى للقضــاء االتحــادي أن يكــون رئيســاً 
ــوز  ــاء وال يج ــام القض ــروح أم ــر مط ــزاع غي ــو كان الن ــاً ول ــم أو محكم ــة التحكي لهيئ
ــوز أن  ــا ال يج ــة الخاصــةو، كم ــخاص االعتباري ــن األش ــاً ع ــون محكم للقاضــي أن يك

  1
  2

ــارب  ــزاع مــن أق ــم يكــن أحــد أطــراف الن ــزاع مال يكــون محكمــاً مــن أحــد أطــراف الن
ــن  ــكاً ع ــون محم ــه أن يك ــوز ل ــا يج ــة وإنم ــة الرابع ــى الدرج ــاره حت القاضــي أو اصه
الحكومــة أو إحــدى الهيئــات العامــة أو المؤسســات العامــة، وفــي جميــع األحــاول يتولــى 
المجلــس األعلــى للقضــاء االتحــادي اختيــار القاضــي وتحديــد المكافــأو التــي يســتحقها وال 
يجــوز صــرف المكافــأة التــي حددهــا المجلــس أو أي جــزء منهــا إال بعــد انتهــاء مهمــة 

ــم(. التحكي
ــاً إذا ال  ــي الدعــوى حكم ــن أحــد الخصــوم ف ــن القواعــد األساســية عــدم جــواز تعيي وم
يتصــور أن يكــون الشــخص خصمــاً وحكمــاً فــي وقــت واحــد وهــذه القاعــدة مــن النظــام 

العــام ألن الخصــم إن يملــك تفويــض أمــره لخصمــه فهــو ال يملــك تعيينــه محكمــا1ً.

  1
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الفصل الخامس
حكم المحكم

في هذا الفصل سيتم التطرق لعدة مواضيع وهي:
إجراءات الخصومة أمام المحكم) 1(
بيانات حكم المحكم وكيفية صدوره.) 2(
إيداع حكم المحكم.) 3(
التصديق على حكم المحكم.) 4(
تنفيذ حكم المحكم.) 5(

ــل  ــة و وفــق التفصي ــات قضائي ــان حكــم المشــرع اإلماراتــي وتضطبيق حيــث ســنقوم ببي
الــوارد أدنــاه.

إجراءات الخصومة أمام المحكم:) 1(
ــة  ــة لدول تطرقــت الفقــرة )1( مــن المــادة /208/ مــن قانــون إجــراءات المحاكــم المدني
ــه خــالل  ــم فيجــب علي ــول التحكي ــه بعــد قب ــى المحكــم عمل ــى مــا يحــب عل اإلمــارات إل
ثالثيــن يومــاً علــى األكثــر مــن قبــول التحكيــم أن يقــوم بإخطــار الخصــوم بتاريــخ أول 
ــي  ــررة ف ــد بالقواعــد المق ــك دون تقي ــا وذل ــكان انعقاده ــزاع وبم جلســة تحــدد لنظــر الن
ــم  ــم وأوجــه دفاعه ــم مســتنداتهم ومذكراته ــم موعــداً لتقدي ــون اإلجــراءات ويحــدد له قان
ــم تشــترط حضــور كاتــب لتدويــن جلســات التحكيــم وال  ويالحــظ أن المــادة المذكــورة ل
يوجــد مــا يحــول دون اســتعانة المحكــم بمــن يختــار لغايــة تدويــن جلســات التحكيــم، وال 
يلــزم حضــور الخصــوم جميــع الجلســات ويمكــن انعقــاد الجلســة ســرية وهــذا شــائع1.
ــط أي يجــب  ــب منهــم فق ــي منهــم ومــا طل ــي كل ماطلب ــوا ف ــن أن يفصل ــى المحكمي وعل
عليهــم احتــرام موضــوع النــزاع كمــا يجــب علــى المحكميــن أال يبينــوا حكمهــم إال علــى 
الوقائــع التــي طرحهــا الخصــوم فــي الدعــوى وعليهــم كذلــك احتــرام مبــدأ المواجهــة بيــن 
الخصــوم الــذي بموجبــه لــكل طــرف مــن أطــراف التحكيــم الحــق فــي أن يســمعه المحكــم 
أو المحكمــون وكذكلــك حــق المناقشــة مــع خصمــه وكذلــك حــق كل طــرف مــن أطــراف 
التحكيــم فــي مناقشــة المحكــم والعلــم بــكل عناصــر الواقــع والقانــون التــي جمعهــا المحكــم 

) حكــم صــادر عــن محكمــة اســتئناف دبــي بتاريــخ 80/7/28(.
والقاعــدة أن المحكــم غيــر ملــزم بإجــراء المرافعــات إال فــي حالــة اتفــاق األطــراف علــى 
إجــراءات معينــة يتــم اتباعهــا أمــام المحكــم و علــى المحكــم أيضاً اتبــاع المبادئ األساســية 

  1

فــي التقاضــي مثــل مبــدأ المســاواة بيــن المحتكميــن واحتــرام حقــوق الدفــاع وعمــالً بنــص 
المــادة /7/ مــن قانــون التحكيــم المصــري رقــم 27 لعــام 19947 المعــدل بالقانــون رقــم 
9 لســنة 1997 مالــم يوجــد اتفــاق خــاص بيــن طرفــي التحكيــم يتــم تســليم أي رســالة أو 
إعــالن إلــى المرســل إليــه شــخصياً أو فــي مقــر عملــه فــي محــل إقامتــه المعتــاد أو فــي 
ــد تضمنــت المــادة الشــمرا إليهــا أعــاله فــي  ــه وق ــدي معــروف للمرســل إلي ــوان بري عن
الفقــرة )3( بــأن أحــكام هــذه المــادةو ال تســري علــى اإلعالنــات القضائيــة أمــام المحاكــم 
ــالً  ــات وعم ــون المرافع ــي قان ــا ف ــة المنصــوص عليه ــد العام ــا للقواع ــك لخضوعه وذل
ــم  ــام المحك ــة أم ــإن الخصوم ــة ف ــون اإلجحــراءات المدني ــن قان ــادة /209/ م ــص الم بن
تنقطــع إذا قــام ســبب مــن أســباب االنقطــاع المقــررة بنــص المــادة /103/ مــن القانــون 
ويترتــب علــى االنقطــاع آثــاره المقــررة قانونــاً مالــم تكــن الدعــوى قــد حجــزت للحكــم 
علمــاً بأنــه عمــالً بنــص المــادة /103/ مــن قانــون إجــراءات المحاكــم المدنيــة اإلماراتــي 
يترتــب علــى انقطــاع الخصومــة وقــف الســير فيهــا لقيــام ســبب مــن ثالثــة أســباب علــى 
ــة  ــة أو زوال صف ــة الخصوم ــده أهلي ــد الخصــوم أو فق ــاة  أح ــي وف ــبيل الحصــر وه س
مــن كان يباشــر الخصومــة عنــه النائبيــن مســألة أوليــة يخــرج عــن واليــة المحكــم وتقــف 
ــراءات  ــذت إج ــة اتخ ــر ورق ــن بتزوي ــم أو طع ــالل التحكي ــة إذا ماعرضــت خ الخصوم
جنائيــة عــن تزويرهــا أو عــن حــادث جنائــي آخــر أوقــف المحكــم عملــه حتــى يصــدر 
حكــم جنائــي نهائــي ويوقــف المحكــم عملــه كذلــك ليتمكــن المحكــم مــن مراجعــة رئيــس 
المحكمــة  المختصــة للحكــم بالجــزء المقــرر قانونــاً علــى مــن يتخلــف مــن الشــهود عــن 
الحضــور أو يتمنــع عــن اإلجابــة أو لتكليــف الغيــر بإبــراز مســتند فــي حوزتــه و التقريــر 
باإلنابــات القضائيــة كمــا إذا تطلــب األمــر معاينــة مــكان بعيــد عــن مقــر التحكيــم أو ســماع 
شــاهد مريــض فــي مــكان وعمــالً بنــص المــادة /211/ مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة 
لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة للمحكــم تحليــف الشــهود اليمويــن وكل مــن أدى شــهادة 

كاذبــة أمــام المحكميــن يعتبــر مرتكبــاً لجريمــة شــهادة الــزور.
ــراءات  ــون إج ــن قان ــادة /208/ م ــن الم ــادة )2( م ــرة الم ــالً بفق ــم عم ــوز للمحك ويج
ــى مــا يقدمــه  ــاء عل ــى بن ــة المتحــدة الحكــم عل ــة اإلمــارات العربي ــة لدول المحاكــم المدني

ــد المحــدد. ــي الموع ــك ف ــف اآلخــر عــن ذل ــد إذا تخل ــب واح جان
وإذا تعــدد المحكمــون ويجــب ان يتولــوا مجتمعيــن إجــراءات التحقيــق وأن يوقــع كل منهــم 
علــى المحاضــر ) ف 2 مــن المــادة 208 مــن قانــون اإلجــراءات المحاكــم المدنيــة  لدولــة 

اإلمــارات العربيــة المتحدة(.
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ــة  ــار، والنياب ــى العق ــارس عل ــن ح ــي كتعيي ــراء احتياط ــأي إج ــن ب ــوز للمحكمي وال يج
العامــة ال تمثــل إطالقــاً أمــام هيئــة التحكيــم وال يجــوز التدخــل او اإلدخــال فــي التحكيــم 

ــه. ــوب إدخال ــب أو المطل ــم و الطــرف الطال ــة أطــراف التحكي إال بموافق
ــروط  ــلطته والش ــر س ــن تواف ــق م ــة التحق ــدء الخصوم ــي ب ــم ف ــى المحك ــأن عل ــاً ب علم
ــر  ــات الخصــوم وتواف ــن صف ــق م ــه ة التحق ــى يجــدي حكم ــه حت ــام بمهمت ــررة للقي المق

ــم. ــل أهليته كام
)2 ( بيانات حكم المحكم وكيفية صدور هذا الحكم:

يصــدر حكــم المحكميــن بأغلبيــة اآلراء وتجــب كتابتــه مــع الــرأي المخالــف ويجــب أن 
ــوال  ــى ملخــص أق ــم وعل ــى التحكي ــاق عل ــى صــورة مــن االتف يشــمل بوجــه خــاص عل
الخصــوم ومســتنداتهم وأســباب الحكــم ومنطوقــه وتاريــخ صــدوره والمــكان الــذي صــدر 
فيهوتوقيعــات المحكميــن وإذا رفــض واحــد أو أكثــر مــن المحكميــن توقيــع الحكــم ذكــر 
ذلــك فيــه ويكــون الحكــم صحيحــاً إذا وقعتــه أغلبيــة المحكميــن)ف/5 مــن المــادة 212 
ــض  ــدة( والنق ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــة لدول ــم المدني ــراءات المحاك ــون إج ــن قان م
ــن  ــن الذي ــان أســماء المحكمي ــك عــدم بي ــي اســماء الخصــوم وصفاتهــم وكذل أو الخطــأ ف
أصــدروا الحكــم يترتــب عليــه بطــالن الحكــم وكذلــك القصــور فــي أســباب الحكــم الواقعية 

تــؤدي إلــى بطالنــه.
وصــدور الحكــم يتــم بعــد المداولــة الســرية ويجــب أال يشــترك فــي المداولــة غيــر المكمين 
ــم وقعــه  ــن الحكــم ث ــم وإذا فــرض جــدالً أن كتــب أحــد المحكمي ــن أنيــط بهــم التحكي الذي

أغلبيتهــم فإنــه يكــون صحيحــاً ولــو لــم يســبق إصــداره مداولــة 1.
ــذي  ــة وال ــف بالمهم ــي كل ــم ال ــن ذات المحك ــم م ــادئ األساســية صــدور الحك ــن المب وم
ســمع المرافعــة وفــي حــدود ســلطته، فــال يملــك أن يشــرك غيــره معــه ألن المهمــة التــي 
يقــوم بعــا ذات طابــع شــخصي بحــت وال يملــك المحكــم إشــراك غيــره فــي المداولــة أو 
أخــذ رأيــه وإال كان حكمــه باطــالً وذلــك يطنطبــق علــى الخبيــر الــذي يســتعين لــه المحكــم 
إذ ال يحــق للمحكــم االشــتراك مــع الخبيــر فــي إصــدار الحكــم وإذا  لــم يشــترط الخصــوم 
ــن  ــم خــالل ســتة أشــهؤ م ــم أن يحك ــى المحك ــم أجــالً كان عل ــى التحكي ــاق عل ــي االتف ف
تاريــخ جلســة التحكســم االولــى وإال جــاز لمــن كان مرفوعــاً مــن قبــل )ف 1 مــن المــادة 

210 مــن قانــون إجــراءات المحاكــم المدنيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة (.
وللخصــوم االتفــاق- صراخــة أو ضمنــاً- علــى أمــد الميعــاد المحــدد اتفاقــاً أو قانونــاً ولهــم 
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تفويــض المحكــم فــي مــده إلــى أجــل معيــن ةيجــوز للمحكمــة بنــاء علــى طلــب المحكــم أو 
أحــد الخصــوم مــد األجــل المحــدد بالفقــرة الســابقة للمــدة التــي تراهــا مناســبة فــي فصــل 
النــزاع )ف 2 مــن المــادة 210 مــن قانــون إجــراءات المحاكــم المدنيــة لدولــة اإلمــارات 

العربيــة المتحــدة( . 
ويتوقــف الميعــاد كلمــا أوقفــت الخصومــة أو انقطعــت أمــام المحكــم ويســتأنف ســيره مــن 
تاريــخ علــم المحكــم بــزوال ســبب الوقــف أو االنقطــاع وإذا كان البقــي فــي الميعــاد أقــل 
مــن شــهر امتــد إلــى شــهر )ف 3 مــن المــادة 210 مــن قانــون إجــراءات المحاكــم المدنيــة 

لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة (.
ــراءات  التقاضــي  ــبة إلج ــات إال بالنس ــراءات المرافع ــاع إج ــزم باتب ــر مل ــم غي والمحك
األساســية فعليــه دعــوة الخصــوم وســماع أوجــه دفاعهــم وتنكينهــم مــن تقديــم مســتنداتهم 
ــن  ــا )ف 1 م ــير عليه ــة يس ــراءات معين ــى إج ــاق عل ــوز للخصــوم االتف ــك يج ــع ذل وم

ــة المتحــدة (. ــارات العربي ــة اإلم ــة لدول ــم المدني ــون المحاك ــن قان ــادة 210 م الم
والواقــع ان إعفــاء المحكــم مــن اتبــاع إجــراءات المرافعــات ال يعفيــه مــن ضــرورة التقيــد 
ــث  ــه أو جــوازه أو مــن حي ــث وجوب ــاذ المؤجــل ســواء مــن حي بنصــوص وقواعــد النف
اشــتراط الكفالــة أو عــدم اشــتراطها )الحكــم الصــادر عــن محكمــة اســتئناف الشــارقة فــي 
الدعــوى 87/73 بتاريــخ  1998/11/29 موســوعة األحــكام القانونيــة للمحامــي / عبــد 

هللا راشــد هــالل (.
مــا بالنســبة للقواعــد الموضوعيــة فعلــى المحكــم االلتــزام بهــا إال إذا كان مفوضــاً بالصلــح 

فــال يتقيــد بهــا إال مــا كان منهــا متعلقــاً بالنظــام العــام .
ــن أن  ــذ يتعي ــك وعندئ ــر ذل ــى غي ــة مــا يتفــق الخصــوم عل ويحــرر الحكــم باللغــة العربي
ترفــق بــه عنــد إيداعــه ترجمــة رســمية ) الفقــرة أ مــن المــادة /212/ مــن قانــون إجراءات 
المحاكــم المدنيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة( وال أثــر للغــة التــي كتــب بهــا حكــم 
المحكمــة - ومــن بــاب أولــى لغــة المرافعــة- فــي تحديــد طبيعــة الحكــم ومــا إذا كان يعتبــر 

حكمــاً أجنبيــاً أو غيــر أجنبــي كذلــك جنســية المحكــم ال أثــر فــي هــذا الصــدد1 .
ويعتبــر الحكــم صــادراً مــن تاريــخ توقيــع المحكميــن عليــه بعــد كتابتــه ) ف 7 مــن المــادة 

/212/ مــن قانــون إجــراءات المحاكــم المدنيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة (.
ومــن المقــرر ان التاريــخ الــذي يثبتــه المحكمــة لحكمــه يعتبــر حجــة علــى الخصــوم وال 
يســتطيع جحــده إال باتخــاذ طــرق الطعــن بالتزويــر فــي الحكــم ألن حكــم المحكــم يعتبــر 
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ورقــة رســمية شــأنه فــي ذلــك شــأن األحــكام التــي يصدرهــا القضــاء1 .
ويترتــب علــى عــدم بيــان صــدور الحكــم بطــالن التحكيــم باعتبــار أن ذكــر التاريــخ يبيــن 
ــه وهــذا  ــم أو بعــد انقضائ ــم إصــدار الحكــم مــن خــالل األجــل المحــدد للتحكي فيمــا إذا ت
ــازل  ــك حــق التمســك بالبطــالن أن يتن ــر مــن النظــام العــام إذ لمــن يمل البطــالن ال يعتب
ــاك  ــم إذا كان هن ــخ صــدور الحك ــر تاري ــة عــدم ذك ــي حال ــه ال بطــالن ف ــاً بأن ــه علم عن
تاريــخ ثابــت يقطــع أن المحكميــن قــد أصــدروا حكمهــم خــالل األجــل المحــدد للتحكيــم 
كمــا فــي حالــة إيــداع حكــم المحكميــن فــي خــالل الميعــاد المقــرر إلصــدار الحكــم فــي 

قلــم المحكمــة .
وال يلــزم النطلــق بالحكــم فــي جلســة علنيــة ويجــب تســبيب الحكــم وإال كان باطــالً حتــى 
ــم  ــى إجــراء تحكي ــة إل ــة االطــراف منصرف ــح ألن رغب ــم مفوضــاً بالصل ــو كان المحك ل

وليــس إجــراء مصالحــة .
وأيــاً كانــت أســباب حكــم المحكميــن واقعيــة أو قانونيــة أو مســتمدة مــن العدالــة فيكفــي أن 

يعبــر عنهــا بإيجــاز وحتــى ضمنــاً وأن تكــون مالئمــة وخاليــة مــن التناقضــة2 .
ــون  ــن قان ــادة /218/ م ــص الم ــالً بن ــم عم ــف التحكي ــاب ومصاري ــر أتع وبالنســبة لتقدي
إجــراءات المحاكــم المدنيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة يتــرك أمــر الفصــل فيهــا 
ــرف  ــى ط ــا عل ــا أو بعضه ــا كله ــوا به ــم أن يحكم ــم فله ــوق الحك ــي منط ــن ف للمحكمي
الخاســر  وفــي حالــة المنازعــة فــي التقديــر للمحكمــة بنــاءاً علــى طلــب أحــد الخصــوم 

ــزاع. ــذول وطبيعــة الن ــا يناســب الجهــد المب ــر بم ــل هــذا التقدي تعدي
3- إيداع حكم المحكمين : 

فــي التحكيــم الــذي يتــم عــن طريــق المحكمــة يجــب علــى المحكميــن إيــداع الحكــم مــن 
ــة المختصــة أصــالً  ــاب المحكم ــم كت ــتندات قل ــم والمحاضــر والمس ــة التحكي أصــل وثيق
ــا يجــب عليهــم  ــة لصــدور الحكــم كم ــاً التالي بنظــر الدعــوى خــالل الخمســة عشــر يوم
ــم كتــاب المحكمــة لتســليمها إلــى كل طــرف وذلــك خــالل  ــداع صــورة مــن الحكــم قل إي
خمســة أيــام مــن إيــداع األصــل ويحــرر كتــاب المحكمــة محضــراً بهــذا اإليــداع يعرضــه 
ــد جلســة خــالل خمســة عشــر  ــرة حســب األحــوال لتحدي ــس الدائ ــى القاضــي أو رئي عل
يومــاً للتصديــق علــى الحكــم ويعلــن الطرفــان بهــا وإذا كان التحكيــم وارداً علــى قضيــة 
اســتئناف كان اإليــداع فــي قلــم كتــاب المحكمــة المختــص أصــالً بنظــر االســتئناف أم فــي 
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ــن أن يســلموا  ــى المحكمي ــن الخصــوم خــارج المحكمــة فيجــب عل ــم بي ــذي يت ــم ال التحكي
صــورة مــن الحكــم إلــى كل طــرف خــالل خمســة أيــام صــدور قــرار التحكســم وتنظــر 
ــاء علــى طلــب أحــد الخصــوم باإلجــراءات  المحكمــة فــي تصديــق أو إبطــال القــرار بن
ــراءات  ــون إج ــن قان ــوى )م 213 م ــع الدع ــادة لرف ــراءات المعت ــوم باإلج ــد الخص أح

ــة المتحــدة 9 . ــة اإلمــارات العربي ــة لدول المحاكــم المدني
ويقــوم المحكــم  باإليــداع إذا كان مفــرداًن أو أحــد المحكميــن إذا تعــددوا ويمكــن أن يتــم 
اإليــداع بواســطة حــد الخصــوم أو كتــاب المحكمــة باعتبــار أن ذلــك اإلجــراء ال يترتــب 
عليــه أي أضــرار بأطــراف التحكيمــن ويترتــب علــى عــدم اإليــداع فــي الميعــاد القانونــي 
التــزام المحكميــن بالتعويــض، ويلــزم لــم كتــاب المحكمــة قبــول إيــداع الحكــم ومرفقاتــه 
ــة الموضوعيــة ومــا إذا كان قــد  ــه ســلطة بحــث هــذا الحكــم مــن الناحي دون أن تكــون ل

صــدر وفــق مــا اشــترطه القانــون مــن قواعــد وإجــراءات أم أنــه خالفهــا1.
4 – التصديق على حكم المحكمين: 

ــن  ــه م ــق علي ــد التصدي ــذ إال بع ــو ال ينف ــاً فه ــر ســنداً تنفيذي ــن ال يعتب ــم المحكمي  إن حك
ــم  ــى الحك ــالع عل ــد االط ــك بع ــا وذل ــم كتابه ــم قل ــي أودع الحك ــة المختصــة الت المحكم
ــة  ــذه المكم ــص ه ــذه وتخت ــن تنفي ــا ن م ــه ال يوجــد م ــن أن ــت، م ــم والتثب ــة التحكي ووثيق
بتصحيــح األخطــاء الماديــة فــي حكــم المحكميــن بنــاءاً علــى طلــب وي الشــأن بالطــرق 
ــم  ــون إجــراءات المحاك ــن قان ــادة /215/ م ــن الم ــح األحــكام )ف 1 م ــررة لتصحي المق
المدنيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة( وهكــذا فمــن الجلــي أن المشــرع اإلماراتــي 
ــد  ــى بع ــزاع وحت ــر الن ــالً بنظ ــة أص ــة المختص ــح المحكم ــريعات يمن ــن التش ــره م كغي
ــأن  ــى التحكيــم صالحيــات ال يمكــن تجاهلهــا ويتعــذر مــع إقرارهــا القــول ب االتفــاق عل
االتفــاق علــى التحكيــم يشــكل نزعــاً الختصــاص تلــك المحكمــة 2 وعمــالً بنــص المــادة 
214 مــن قانــون إجــراءات المحاكــم المدنيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة يجــوز 
للمحكمــة أثنــاء النظــر فــي طلــب تصديــق حكــم المحكميــن أن تعيــده إليهــم للنظــر فيمــا 
أغفلــوا الفصــل فيــه مــن مســائل التحكيــم أو لتوضيــح الحكــم إذا كان غيــر محــدد بالرجــة 
ــن أن يصــدروا قرارهــم  ــن الحالتي ــن فــي هاتي ــى المحكمي ــذه وعل ــي يمكــن معهــا تنفي الت
خــالل ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ إبالغهــم بالقــرار إال إذا قــررت المحكمــة خــالف ذلــك، 
ــم أو  ــق الحك ــادر بتصدي ــي الص ــم النهائ ــع الحك ــا إال م ــي قراره ــن ف ــوز الطع وال يج
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ــه. إبطال
ــذ  ــة التنفي ــن صيغ ــم المحكمي ــن يتصــدى إلعطــاء حك ــة القاضــي حي ــأن وظيف وقضــي ب
تقتصــر علــى البحــث فــي أن هنــاك مشــارطة أو شــرط تحكيــم بصــدد نــزاع معيــن وأن 
هــذا النــزاع هــو الــذي طــرح بالفعــل علــى المحكــم وفصــل فيــه فــي مواجهــة مــن اتفــق 
ــح وأن المحكــم  ــزاع ال يتصــل بمســائل ال يجــوز فيهــا الصل ــم وأن هــذا الن ــى التحكي عل

يتمتــع بالشــكل المقــرر بالنســبة لألحــكام ولــم يبــن علــى إجــراء باطــل 1.
وقضــي بــأن خلــو حكــم المحكــم المطلــوب التصديــق عليــه مــن البيــان الخــاص الــذي يفيــد 
صــدوره باســم حاكــم دبــي ال يبطلــه ) الطعــن رقــم 279 لســنة 1993 حقــوق صــادر 

بجلســة 1994/6/4 عــن محكمــة تمييــز دبــي(.
وقاضــي التنفيــذ يختــص بــكل مــا يتعلــق بتنفيــذ حكــم المحكميــن وهــذا االختصــاص يشــمل 
ــم  ــباب بطــالن حك ــذ وأس ــة بالتنفي ــر المتعلق ــة واألوام ــة والوقتي ــات الموضوعي المنازع

المحكميــن تصلــح أن تكــون بذاتهــا لالستشــكال عنــد تنفيــذه2 .
5- تنفيذ حكم المحكمين :

ممــا ال شــك فيــه أن غايــة أطــراف النــزاع هــي تنفيــذ حكــم المحكميــن وهــذا يســتلزم كمــا 
ــة  ــي مصادق ــة اإلمارات ــون اإلجــراءات المدني ــاً للمــادة /251/ مــن قان ســبق الذكــر طبق
المحكمــة التــي أودع الحكــم قلــم كتابهــا علــى الحكــم، ويختــص قاضــي التنفيــذ بــكل مــا 
يتعلــق بتنفيــذ حكــم المحكميــن ) ف 2 مــن المــادة /215/ مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة 

لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة( .
ويجــب ان يصــدر حكــم المحكــم فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وإال اتبعــت فــي 
شــأنه القواعــد المقــررة إلحــكام المحكميــن الصــادري فــي بلــد أجنبــي ) ف 4 مــن المــادة 
/121/ مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة إلــى أن حكــم 
المــادة /235/ مــن ذات القانــون تســري علــى أحــكام المحكميــن الصــادرة فــي بلــد أجنبــي 
ويجــب أن يكــون حكــم المحكميــن صــادراً فــي مســألة يجــوز التحكيــم فيهــا طبقــاً لقانــون 

الدولــة وقابــالً للتنفيــذ فــي البلــد الــذي صــدر فيــه.
علماً بأن المادة /235/ المشار إليها أعاله تنص على ما يلي :

1- األحــكام واألوامــر الصــادرة فــي بلــد أجنبــي يجــوز األمــر بتنفيذهــا فــي دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة بــذات الشــروط المقــررة فــي قانــون ذلــك البلــد لتنفيــذ األحــكام 

  1
  2

ــة . ــي الدول واالوامــر الصــادرة ف
ــا  ــي دائرته ــذ ف ــراد التنفي ــي ي ــة الت ــة االبتدائي ــام المحكم ــذ أم ــر بالتنفي ــب األم 2- ويطل
باألوضــاع المعتــادة لرفــع الدعــوى وال يجــوز األمــر بالتنفيــذ إال بعــد التحقــق ممــا يأتــي :
)أ( أن المحاكــم غيــر مختصــة بالمنازعــة التــي صــدر فيهــا الحكــم أو األمــر وأن المحاكــم 
ــي  ــي الدول ــاص القضائ ــد االختص ــاً لقواع ــا طبق ــة به ــه متخص ــي أصدرت ــة الت األجنبي

المقــررة فــي قانونهــا.
)ب( أن الحكــم أو األمــر الصــادر مــن محكمــة مختصــة وفقــاً لقانــون البلــد الــذي صــدر 

فيــه.
)جـــ ( أن الخصــوم التــي صــدر فيهــا الحكــم األجنبــي قــد كلفــوا بالحضــور ومثلــوا تمثيــالً 

. ً صحيحا
)د( أن الحكم أو األمر حاز قوة األمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة أصدرته.

)هـــ( أنــه ال يتعــارض مــع حكــم أو أمــر ســبق صــدوره مــن محكمــة بالدولــة وال يتضمــن 
مــا يخالــف اآلداب أو النظــام العــام .

ــكام  ــل بأح ــة ال تخ ــواد اليابق ــي الم ــا ف ــد المنصــوص عليه ــر أن القاواع ــر بالذك والجدي
ــدول فــي هــذا الشــأن عمــالً بنــص المــادة  ــة وبيــن غيرهــا مــن ال المعاهــدات بيــن الدول

ــدة . ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــة لدول ــراءات المدني ــون اإلج ــن قان /138/ م
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الفصل السادس 
بطالن حكم المحكم وطرق طعنه

بطالن حكم المحكم :
إن مرحلــة التحكيــم تنتهــي بصــدور الحكــم وتوفيــراً لرقابــة القضــاء يجيــز بعــض 
ــى ســبيل  ــي حــاالت محــددة عل ــن ف ــم المحكمي ــب بطــالن حك المشــرعين لألطــالف طل
ــة  ــي دول ــا ف ــن كم ــم المحكمي ــان حك ــب لط ــدأة بطل ــوى مبت ــق دع ــن طري ــر ع الحص
اإلمــارات العربيــة المتحــدة وفــي فرنســا نظمــن دعــوى البطــالن فــي صــدورة اعتــراض 
علــى األمــر بالتنفيــذ وليــس فــي صــورة دعــوى أصليــة وقــد أجــازت المــادة /216/ مــن 
قانــون إجــراءات المحاكــم المدنيــة اإلماراتــي للخصــوم طلــب بطــالن الحكــم المحكميــن 

ــة: ــي األحــوال اآلتي ــك ف ــه وذل ــة علي ــي المصادق عندمــا تنظــر المحكمــة ف
)أ( إذا كان قــد صــدر بغيــر وثيقــة تحكيــم أو بنــاء علــى وثيقــة تحكيــم باطلــة أو شــقطت 

بتجــاوز الميعــاد أو إذا خــرج المحكــم عــن حــدود الوثيقــة .
)ب( إذا وقع بطالن في الحكم أو في اإلجراءات أثر في الحكم.

وقضــي بــأن النــص فــي الفقــرة الثالثــة مــن المــادة /213/ مــن قانــون إجــراءات المحاكــم 
المدنيــة الغماراتــي علــى انــه فــي التحكيــم الــذي يتــم بيــن الخصــوم خــارج المحكمــة يجــب 
علــى المحكميــن أن يســلموا صــورة مــن الحكــم إلــى كل طــرف خــالل خمســة أيــام مــن 
صــدور التحكيــم ال يترتــب البطــالن كجــزاء علــى عــدم تســليم صــورة عــن الحكــم إبــان 
الميعــاد المذكــور باعتبــار أن التســليم الحــق علــى صــدور الحكــم وال يمتــد إلــى ذاتيتــه 
ــة  ــي بجلس ــز دب ــة تميي ــن محكم ــوق الصــادر ع ــنة 1994 حق ــم 325 لس ــن رق ) الطع
1999/3/25( وقضــي بــأن التحكيــم الــذي يتــم فيــه بيــن الخصــوم خــارج المحكمــة ال 
يبطــل فــي حالــة عــدم تســليم صــورة مــن الحكــم فيــه إلــى كل طــرف خــالل الخمســة أيــام 

التــي حددتهــا المــادة 3/213/ إجــراءات مدنيــة.
وبــذات الحكــم قضــي بــان دعــوى بطــالن حكــم الحكــم – وعلــى مــا تشــير إليــه المــادة 
216 مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة – إنمــا توجــه إلــى حكــم المحكمــة بوصفــه عمــالً 
قانونيــاً تنصــب علــى خطــأ فــي اإلجــراءات دون الخطــأ فــي التقديــر وأن العيــوب التــي 
ــبيل  ــى س ــا عل ــار إليه ــادة المش ــا الم ــد أوردته ــا ق ــك به ــالن التمس ــي البط ــوز لمدع يج
الحصــر بحيــث ال يقــاس عليهــا وهــي تتعلــق إمــا باالتفــاق علــى التحكيــم أو بخصومــة 
التحكيــم والعيــوب التــي تتعلــق باالتفــاق علــى التحكيــم وتكــون ســبباً فــي بطــالن حكــم 
المحكــم هــي صــدور الحكــم بغيــر وثيقــة تحكيــم أو بنــاء علــى وثيقــة باطلــة أو ســقطت 

ــة أو  ــف حــدود الوثيق ــة أو خال ــم عــن حــدود الوثيق ــاد أو إذا خــرج المحك بتجــاوز الميع
خالــف قاعــدة متعلقــة بالنظــام العــام أمــا تلــك التــي تتعلــق بخصومــة التحكيــم وتكــون ســبباً 
كذلــك فــي بطــالن حكــم المحكميــن فقــد حددتهــا المــادة المشــار إليهــا- فــي حــاالت صــدور 
ــاً للقانــون أو صــدوره مــن بعضهــم دون أن يكونــوا  ــم يعينــوا طبق حكــم مــن محكميــن ل
مأذونيــن بالحكــم فــي غيبــة اآلخريــن أو عــدم تحقــق مبــدأ المواجهــة فــي الخصومــة أو 
اإلخــالل بحــق الدفــاع أو وقــوع بطــالن فــي الحكــم أو بطــالن فــي اإلجــراءات أثــر فــي 
الحكــم – مفــاده أن كل منازعــة يثيرهــا أحــد طرفــي التحكيــم طعنــاً فــي الحكــم الصــادر 
ــر المحكــم  ــة بتقدي ــة بالحــاالت الســابقة أو تكــون متعلق ــر متعلق مــن المحكــم وتكــون غي
ــم 66  ــة )الطعــن رق ــة أســباب حكمــه تكــون غيــر مقبول للنــزاع أو عــدم صحــة أو كفاي
ــك  ــي بجلســة 1995/6/10( وقضــي كذل ــز دب لســنة 1995 صــادر عــن محكمــة تميي
ــه إلصــدار حكمــه أو المــدة المشــار إليهــا فــي  ــأن تجــاوز المحكــم األجــل المتفــق علي ب
المــادة 210 مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة فــي حالــة عــدم االتفــاق علــى تحديــد مــدة 
ــاً للمــادة 216 مــن ذات القانــون- بطــالن  إلصدارالمحكــم حكمــه – يترتــب عليــه وطبق
حكــم المحكــم – عنــد طلبــه- مــا لــم يتبيــن للمحكمــة عنــد نظــر هــذا الطلــب أن مــن تمســك 
بــه تنــازل عنــه صراحــة أو ضمنــا0ً الطعــن رقــم 66 لســنة 1995 حقــوق المشــار إليهــا 

أعــاله(.
ومــن المقــرر أن بطــالن شــق مــن حكــم المحكــم لخروجــه بصــدد منازعــة فصــل فيهــا 
ــات  ــق بالمنازع ــر المتعل ــقه اآلخ ــالن ش ــاً بط ــم يقتضــي حتم ــة التحكي ــدود وثيق ــن ح ع

ــة. ــل التجزئ ــى ارتباطــاً ال يقب ــط باألول ــي ترتب األخــرى الت
ومــن المقــرر أن االرتبــاط لعــدم التجزئــة هــو مــن مســائل الواقــع التــي تخضــع لتقديــر 
محكمــة الموضــوع )الطعــن رقــم 100 لســنة 1995 صــادر عــن محكمــة تمييــز دبــي 

ــة 1995/10/8(. بجلس
 طرق الطعن في حكم المحكم : 

ــة  ــى مــن المــادة/217/ مــن قانــون إجــراءات المحاكــم المدني عمــالً بنــص الفقــرة األول
لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أحــكام المحكميــن ال تقبــل الطعــن فيهــا بــأي طريــق 

مــن طــرق الطعــن.
والطعــن قاصــر علــى المصادقــة علــى حكــم المحكميــن أو ببطالنــه ويكــون الطعــن فيــه 
ــم  ــراءات المحاك ــون اإلج ــن قان ــادة /217/ م ــن الم ــبة) ف 2 م ــن المناس ــرق الطع بط
المدنيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ( إذا كان المحكمــون مفرضيــن بالصلــح أو كان 
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الخصــوم قــد نزلــوا صراحــة عــن حــق االســتئناف أو كانــت قيمــة النــزاع ال تزيــد علــى 
ــة  ــم المدني ــون إجــراءا تالمحاك ــن قان ــادة /217/ م ــن الم ــم ) ف 3 م عشــرة آالف دره

لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة (.
ويثــور التســاؤل حــول مــا إذا كان يجــوز ألطــراف التحكيــم االتفــاق علــى جــواز اســتئناف 
حكــم المحكميــن والواقــع أن مثــل هــذا االتفــاق ال يعتــد بــه ألنــه مــن القواعــد األساســية 
فــي التشــريع أنــه ال يجــوز ولــوج طــرق الطعــن فــي االحــكام إال فــي االحــوال التــي نــص 

عليهــا المشــروع وهــذه القاعــدة متعلقــة بالنظــام العــام...
ومــن المقــرر أن لحكــم المحكميــن حجيــة األمــر المقضــي بمجــرد صــدوره فــال يجــوز 
ألي مــن الخصميــن أن يلجــأ إلــى القضــاء بعــد صــدوره غــال انــه يمكــن مــع قيــام هــذه 
الحجيــة أن ترفــع بشــأنه دعــوى بطــالن إذا توافــرت شــروطها )طعــن رقــم /279 لســنة 

1993 صــادر عــن محكمــة تمييــز دبــي بجلســة 1999/6/4 (.
ومــن المقــرر ان النــص فــي المــادة /204/ مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة يــدل علــى 
ــن المحكــم  ــه هــو الحكــم الصــادر بتعيي ــذي ال يجــوز الطعــن في أن المقصــود بالحكــم ال
فــي الحــاالت المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة األولــى مــن هــذه المــادة وهــو اســتثناء مــن 
القاعــدة العامــة التــي تجيــز الطعــن فــي األحــكام بطــرق الطعــن المقــررة قانونــاً فــال يمتــد 

هــذا االســتثناء إلــى الحكــم الصــادر برفــض طلــب تعييــن محكــم.
وقضــي بــأن أحــكام المحكميــن طبقــاً لنــص المــادة /217/ مــن قانــون إجــراءات المحاكــم 
المدنيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ال تكــون قابلــة للطعــن بــأي طــرق مــن طــرق 
ــتئناف  ــة لالس ــه قابل ــن أو ببطالن ــم المحكمي ــى حك ــة عل ــكام بالمصادق ــا االح ــن أم الطع
ــوا صراحــة عــن حــق  ــح او كان الخصــوم قــد نزل غــذا كانالمحكمــون مفوضــون بالصل
االســتئناف أو كانــت قيمــة النــزاع ال تزيــد علــى عشــرة آالف درهــم وأنــه فــي التحكيــم 
بالصلــح ونظــراً ألنــه أخطــر مــن التحكيــم بالقضــاء – علــى اعتبــار أن المحكــم المفــوض 
بالصلــح ال يتقيــد بقواعــد القانــون عــدا مــا تعلــق منهــا بالنظــام العــام وعلــى اعتبــار أن 
ــن  ــل الطع ــه – ال يقب ــه أو ببطالن ــى حكم ــق عل ــة بالتصدي ــم الصــادر عــن المحكم الحك
فيــه باالســتئناف فإنــه ال يصــح اعتبــار المحكــم مفوضــاً بالصلــح إال إذا وضحــت إرادة 
الخصــوم فــي التعبيــر عــن ذلــك وضوحاًتامــاً صريحــاً وال يكفــي العتبــار المحكــم مفوضاً 
بالصلــح – مجــرد االتفــاق بشــرط التحكيــم او مشــارطته – علــى جعــل حكمــه باتــاً ونهائياً 
وعلــى إعفائــه مــن التقيــد بقانــون المرافعــات – الن هــذا وذاك نتيجــة مــن نتائــج التحكيــم 
وال يكشــف – بمحجــرده عــن اتجــاه نيــة الخصــوم فــي اعتبــار المحكــم مفوضاًبالصلــح 

الــذي ينفــرد بــه – والمقصــود بالتنــازل عــن الحــق فــي االســتئناف المشــار إليــه فــي البنــد 
3 مــن المادة/217/مــا ســلف الذكــر- والــذي ال يقبــل بتحققــه االســتئناف – هــو التنــازل 
الصريــح عــن الحــق فــي اســتئناف الحكــم الصــادر مــن المحكمــة بالمصادقــة علــى حكــم 
المحكميــن أو ببطالنــه وليــس التنــازل عــن الحــق فــي اســتئناف حكــم المحكميــن – فــي 
ــق  ــأي طري ــه ب ــن في ــل – الطع ــي األص ــل – ف ــن ال يقب ــم المحكمي ــه- ألن حك ــد ذات ح
مــن طــرق الطعــن – ومنهــا االســتئناف – حســبما أشــار إلــى ذلــك البنــد 1 مــن المــادة 
آنفــة البيــان )الطعــن رقــم 294 لســنة 1994 صــادر عــن محكمــة تمييــز دبــي بجلســة 

.)26/11/1994
ومــن المقــرر أن الحكــم الصــادر بتعييــن المحكميــن ال يجــوز الطعــن فيــه بالتمييــز امــا مــا 
يصــدر عــن محكمــة تمييــز االســتئناف مــن احــكام يتعلــق بشــكل االســتئناف فإنــه يجــوز 
الطعــن فيهــا بهــذا الطريــق ألنهــا ال تدخــل فــي نطــاق األعمــال الصــادرة فــي موضــوع 
ــأي  ــا ب ــن فيه ــتثناء الطع ــي ال يجــوز اس ــا الت ــي وحده ــم إذ ه ــن المحك ــة بتعيي الخصوم
طريــق مــن طــرق الطعــن واالســتثناء ال يقــاس عليــه )الطعــن رقــم 138 لســنة 1993 

صــادر عــن محكمــة تمييــز دبــي بجلســة 1993/7/4(.
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الفصل السابع
رد المحكم وتنحيته وعزله

يجــب أن يكــون قبــول المحكــم بالكتابــة أو بإثبــات قبولــه فــي محضرالجلســة عمــالً 
بنــص الفقــرة األولــى مــن المــادة /207/ مــن قانــون إجــراءات المحاكــم المدنيــة لدولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ويخضــع المحكــم لمــا يخضــع لــه القضــاة مــن حيــث جــواز 
ردهــم وتنحيتهــم وعزلهــم وتنــص الفقــرة )2( مــن المــادة /207/ مــن القانــون المشــار 
إليــه أعــاله فــي حالــة قبــول المحكــم للتحكيــم فــال يجــوز لــه التنحــي ســواء كان التنحــي 
قبــل البــدء فــي المهمــة او أثناءهــا..، وفــي حالــة وقــوع ســبب أو مانــع جــدي يحــول دون 
قيــام المحكــم فــي االســتمرار فــي المهمــة الملقــاة علــى عاتقــه كالمــرض الشــديد فــال يلــزم 
بالتعويــض وتنــص الفقــرة /3/ مــن المــادة /207/ مــن قانــون إجــراءات المحاكــم المدنيــة 
لدولــة الغمــارات العربيــة علــى انــه ال يجــوز عــزل المحكــم إال بموافقــة الخصــوم جميعــاً 
غيــر أنــه يجــوز للمحكمــة المختصــة اصــالً بنظــر النــزاع وبنــاء علــى طلــب الخصــوم 
إقالــة المحكــم واالمــر بتعييــن بديــل عنــه بالطريقــة التــي جــرى تعيينــه بهــا ابتــداء وذلــك 
ــت  ــم رغــم لف ــاق التحكي ــوت أن المحكــم أهمــل قصــداً العمــل بمقتضــى اتف ــي حــال ثب ف

نظــره خطيــاً بذلــك.
وإذا صــدر حكــم علــى الرغــم مــن عزلــه فإنــه يكــون باطالًولــو صــدر دونعلــم المحكــم 
باإلعفــاء مــا دام هــذا اإلعفــاء قــد تــم مــن جانــب الخصــوم جميعهــم، وإذا كان اإلعفــاء 
بعــد صــدور الحكــم فــإن الحكــم يعتبــر صحيحــاً مــا لــم يتفــق الخصــوم علــى اعتبــاره كأن 

لــم يكــن .
وال يتصــور العــزل إال إذا كان قــد ســبق تعييــن المحكــم وســبق قبولــه للمهمــة وفــي حالــة 
قيــام المحكــم بطلــب مهلــة ليحــدد موقفــه مــن تعيينــه كمحكــم أو اعتــذر عــن المهمــة فــال 

يتصــور وجــود عــزل.
علمــاً بــأن عــزل المحكــم قــد كــون صراحــة أو ضمنيــا، شــفاهة او كتابــة، وفــي حالــة مــا 
إذا كان التحكيــم بمقابــل وعــدم وجــود اعتبــارات جديــة لعــزل المحكــم يحــق لــه المطالبــة 
بالتعويضــات وفــي حالــة انقضــاء الخصومــة صلحــاً أو بتنــازل صاحــب الحــق أو بهــالك 
ــه أو  ــا إذا حكــم ببطالن ــم ألي ســبب مــن االســباب كم ــزاع أو بانقضــاء التحكي محــل الن

بفســخه فــال يلــزم الخصــوم بتعويــض المحكــم.
ــن  ــادة /207/ م ــن الم ــرة /4/ م ــص الفق ــالً )بن ــم عم ــن الحك ــم ع ــوز رد المحك وال يج
قانــون إجــراءات المحاكــم المدنيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة( إال ألســباب تحــدث 

أو تظهــر بعــد تعييــن شــخصه ويطلــب الــرد لــذات األســباب التــي يــرد بهــا القاضــي أو 
يعتبــر بســببها غيــر صالــح للحكــم ويرفــع طلــب الــرد إلــى المحكمــة المختصــة أصــالً 
ــع  ــي جمي ــم وف ــن المحك ــار الخصــم بتعيي ــن إخب ــام م ــة أي ــالل خمس ــوى خ ــر الدع بنظ
ــي  ــة ف ــاب المرافع ــل ب ــة أو أقف ــم المحكم ــدر حك ــرد إذا ص ــب ال ــل طل ــوال ال يقب األح
ــع مــن اإلدالء  ــوب رده ال يمن ــم فــي الموضــوع أمــام المحكــم مطل ــد أن التكل ــة بي القضي
بالطلــب فــي الميعــاد وال يســقط الحــق فيــه ألنــه قصــد بذلــك إعطــاء مهلــة زمنيــة للخصــم 
ليتروىمــن خاللهــا وليحــدد موقفــه مــن المحكــم، وفــي حالــة صــدور الحكــم بقبــول طلــب 
ــه  ــه إلي ــاً فــي خصومــة مــن جهت ــه ليــس طرف ــه ألن ــرد فــال يجــوز للمحكــم الطعــن في ال
وفــي حالــة عــدم قبــول طلــب الــرد للخصــم طالــب الــرد الطعــن فــي الحكــم إذا توافــرت 
شــروط الطعــن ألن لــه مصلحــة فــي أن ينظــر الخصومــة محكــم يطمئــن ويرتــاح إليــه، 
ويجــوز التنــازل عــن طلــب الــرد بعــد رفعــه وتــرك الخصومــة فيــه عمالًباألصــل العــام 
فــي الفانــون، وهــذا مــع خــالف المقــرر بالنســبة لدعــوى رد القاضــي عــن نظــر الدعــوى 

النتفــاء األســباب التــي تبــرر عــدم جــواز النــزول بالدعــوى األخيــرة.
ــم  ــون إجــراءات المحاك ــادة /207/ مــن قان ــرة 4 مــن الم ــي الفق ــأن النــص ف وقضــي ب
المدنيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحدةيــدل علــى أن المشــرع قــد حــدد ميعــاداً ناقصــا 
يتعييــن خاللــه اإلدالء بطلــب رد المحاكــم أو طلــب اعتبــاره غيــر صالــح لنظــر الخصومة 
وأنــه أوجــب رفــع طلــب الــرد ســواء فــي الحــاالت التــي يجــوز فيهــا رد المحكــم أو تلــك 
التــي يعتبــر بســببها غيــر صالــح للحكــم إلــى المحكمــة التــي كان مــن اختصاصهــا أصــالً 
النــزاع وذلــك خــالل خمســة أيــام مــن تحقــق أي مــن الحــاالت التــي حددهــا ومنهــا تاريــخ 
حــدوث ســبب الــر د والعلــم بــه – وذلــك دون تفرقــة فــي هــذا الصــدد بيــن التحكيــم الــذي 
عــن طريــق المحكمــة أو خارجهــا إذ ورد النــص عامــاً دون تخصيــص مواجهــاً الحالتيــن 
– ومــن ثــم فــإن منــاط التمســك بعــدم صالحيــة المحكــم كســبب لطلــب بطــالن حكمــه أن 
يكــون المتمســك بذلــك قــد ســلك الطريــق الــذي حــدده القانــون لــرد المحكــم وفــي الميعــاد 
ــي  ــة تمييزدب ــن محكم ــوق صادرع ــنة 1995 حق ــم 10 لس ــن رق ــان ))الطع ــالف البي س

بجلســة 1995/10/8((.
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التحكيم وفق لقانون اإلجراءات المدنية رقم )10( لسنة 
المحامي : جمال حسن النجار1992 المعمول به في دولة اإلمارات العربية المتحدة

قائمة بالمراجع
ــة للمحكميــن – نطاقهــا ومضمونهــا – دراســة  1- ))النشــأة االتفاقيــة للســلطات القضائي

مقارنــة – دكتــور محمــد نــور عبــد الهــادي شــحاده ص 5((.
2- )ص 10 المرجع المشار إليه تحت الرقم )1( أعاله(.

3- )تنــازع القوانيــن فــي مســائل التحكيــم الدولــي فــي مــواد القانــون الخــاص – دراســة 
للدكتــور / عــز الديــن عبــد هللا – مجلــة العدالــة – دولــة اإلمــارات العربيــة – أبــو ظبــي 

– العــدد رقــم 19 الســنة السادســة إبريــل 79 – ص 61(.
4- )الدكتــور / عبــد الكريــم زيــدان، نظــام القضــاء فــي الشــريعة اإلســالمية بغــداد 1984 

ص 291(.
5- )أصــول قوانيــن المرافعــات فــي دولــة اإلمــارات العربيــة – الجــزء الثانــي إجــراءات 

التقاضــي – دكتــور نــور عبــد الهــادي شــحاده الطبعــة األولــى/1990(.
6- التحكيم االختياري واإلجباري – د/أحمد أبو الوفا(.

9- الرقابــة علــى أعمــال المحكميــن ))موضوعهــا وصورهــا – دراســة مقارنــة للدكتــور 
/محمــد نــور عبــد الهــادي شــحادة ص114(.

10- )النشأة االتفاقية للسلطات القضائية للمحكمين – مشار إليه أعاله ص 84(.
ــاح  ــد الفت ــور /عب ــار الدكت ــي – المستش ــي والدول ــم الداخل ــريعات التحكي 11- شــرح تش

مــراد )ص 66(.
12- أصــول قوانيــن المرافعــات فــي دولــة اإلمــارات العربيــة ج2 – إجــراءات التقاضــي 

– دكتــور محمــد نــور عبــد الهــادي شــحادة ط1 ص280.
13- د /أحمد أبو الوفا التحكيم بالقضاء والصلح بند 61 ص 10.

14- ص 159 التحكيم االختياري واإلجباري للدكتور /أحمد أبو الوفا.
15- ص 158 المؤلف أعاله.

16- ص 236 من مؤلف التحكيم االختياري واإلجباري للدكتور /أحمد أبو الوفا.
17- ص 290 مؤلــف أصــول قوانيــن المرافعــات فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 

ج2 – إجــراءات التقاضــي للدكتــور / محمــد نــور عبــد الهــادي شــحاده.
18- ص226 مؤلف التحكيم االختياري واإلجباري للدكتور /أحمد أبو الوفا.

ــد  ــور /عب ــي للدكت ــي والخارج ــم الداخل ــريعات التحكي ــرح تش ــف ش 19- ص148 مؤل
ــاح مــراد. الفت

20- ص90 مؤلــف الرقابــة علــى أعمــال المحكميــن – للدكتــور /محمــد نــور عبــد 

ــحاده. ــادي ش اله
21- ص 158 مؤلف شرح تشريعات التحكيم الداخلي – المشار إليه أعاله.

ــة  ــي دول ــي ف ــع القانون ــم المتفرعــة عــن الواق ــن بحــث إشــكاالت التحكي 22- ص23 م
ــة. ــور /حســين يوســف عناي ــة المتحــدة للدكت ــارات العربي اإلم

23- ص 293 أصــول قوانيــن المرافعــات فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة للدكتور 
/محمــد نــور عبــد الهــادي شــحاده ط1 عــام 1990م.

24- ص293 من المرجع المشار إليه أعاله.
25- ص 175 من مؤلف التحكيم االختياري واإلجباري للدكتور / أحمد أبو الوفا.

26- ص 288 مــن مؤلــف أصــول قوانيــن المرافعــات فــي دولة اإلمــارات ج2 إجراءات 
التقاضــي – دكتــور /محمــد نــور عبــد الهادي شــحاده.

27- ص 289 من المؤلف المشار إليه أعاله.
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ــر  ــى بنش ــة وتعن ــة العربي ــدر باللغ ــة تص ــة محكم ــة علمي ــة دوري ــق مجل ــة الح 1. مجل
البحــوث القانونيــة التــي تهــدف إلــى مــا هــو جديــد فــي مجــال القانــون وتخــدم مجتمــع 

ــارات . اإلم
2. يكــون البحــث المقــدم للنشــر فــي حــدود )30( صفحــة مطبوعــة مــن الحجــم العــادي 
ــع والمصــادر وأن  ــة المراج ــة وقائم ــي الالزم ــك الحواش ــي ذل ــا ف ــة بم )13000( كلم

ــم البحــث بخالصــة تبيــن اآلراء التــي تضمنهــا والنتيجــة التــي إنتهــى إليهــا .  يختت
3. يعد البحث قابل للنشر إذا توافر فيه النقاط التالية: 

ــش  ــق وهوام ــن توثي ــداد البحــث م ــة وإع ــى كتاب ــة ف ــاد األصــول العلمي a. إعتم
ــع.  ــادر ومراج ومص

ــن  ــس م ــة أخــرى أو مقتب ــي مجل ــدم للنشــر ف ــد ســبق نشــره أو قُ ــون ق b. أال يك
ــا.  ــة عليه ــال الباحــث درجــة علمي ــالة ن رس

ــى ورقــة مســتقلة ويرفــق نســخة عــن  ــه عل c. يكتــب الباحــث اســمه وجهــة عمل
ــا كان  ــر إذا م ــى ويذك ــرة األول ــة للم ــع المجل ــل م ــة إذا كان يتعام ــيرته العلمي س

ــم ينشــر ضمــن أعمــال المؤتمــر . ــه ل ــى مؤتمــر لكن ــدم إل ــد ق البحــث ق
d. يوضــح الباحــث إن كان بحثــه ملــكاً لجهــة بحثيــة معينــة وفــى هــذه الحالــة فإنــه 

البــد مــن الحصــول علــى موافقــة تلــك الجهــة . 
ــن  ــة يتضم ــة العربي ــة باللغ ــدود )150( كلم ــى ح ــص ف ــث ملخ ــق بالبح e. يرف

ــه .  ــث ونتائج ــداف البح أه
f. تضمين البحث فهرس لما تضمنه من موضوعات . 

قواعد النشر في مجلة الحق
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4. يبلــغ الباحــث بقــرار صالحيــة البحــث للنشــر أو عدمــه خــالل مــدة أاقصاهــا ثــالث 
أشــهر  ويحظــر علــى الباحــث عــرض البحــث لجهــة أخــرى حتــى إخطــاره بالقــرار 

ــار  ــم إختي ــع عليه ــن يق ــن الذي ــن م ــى محكمي ــكل ســري عل ــم عــرض البحــث بش 5. يت
ــه .  ــه أو رفض ــال قبول ــث ح ــة البح ــب نتيج ــث طل ــق للباح ــة وال يح المجل

6. فــى حالــة رفــض البحــث مــن جانــب المحكميــن يحــق للباحــث نشــر بحثــه مــن خــالل 
أى جهــة أخــرى ودون أى إعتــراض مــن المجلــة .  

7. يراعى فى أولوية النشر ما يلي:  
a. تنوع األبحاث والباحثين لتحقيق التوازن والتنوع . 

b. المواضيع القانونية المرتبطة بالقوانين بدولة اإلمارات العربية المتحدة. 
c. تاريخ استالم البحث.

8. البحــوث المنشــورة فــى المجلــة تصبــح ملــكاً لهــا ويــؤول إليهــا حــق النشــر وإعــادة 
النشــر – ويجــوز للباحــث إعــادة نشــر بحثــه فــى كتــاب وفــي هــذه الحالــة البــد أن يشــير 

إلــى المصــدر األصلــي للنشــر وهــو المجلــة.
ــة  ــا المجل ــة تحدده ــة رمزي ــأة مالي ــة ألصحــاب البحــوث المنشــورة مكاف ــدم المجل 9. تق

ــة.  ــالث نســخ مــن المجل ــى عــدد ث ــة إل ــة، باإلضاف ــب نشــر المجل تســلم عق


