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

2-  التنســيق والتعــاون مــع الجهــات المعنيــة بالدولــة لوضــع األســس الكفيلــة لتنظيــم مزاولــة 
ــة المحاماة. مهن

ــالتها الســامية  ــاة ألداء رس ــة المحام ــز دور مهن ــة لتعزي ــود أعضــاء الجمعي ــم جه 3-  تنظي
فــي إرســاء قواعــد العدالــة وتطبيــق أخالقيــات المهنــة والعمــل بــروح المســؤولية والمــواالة 

للدولــة 

4-  العمــل علــي إعــداد ونشــر البحــوث والدراســات وإقامــة النــدوات والحلقــات الدراســية 
بغــرض تنميــة الفكــر القانونــي ألعضــاء الجمعيــة بمــا يخــدم المجتمــع اإلماراتــي. 

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

6-  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 ،،.
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دكتور سعد علي أحمد رمضان

ملخص 
موضــوع البحــث مــن الموضوعــات الحديثــة التــي لــم يتــم معالجتهــا قانونيــاً فــي دولــة 
اإلمــارات خاصــة فــي ظــل تزايــد أعــداد الدعــاوى وتعتبــر هــذه الدراســة هــي األولــى 
مــن نوعهــا حيــث شــهد نظــام التقاضــي فــي دولــة اإلمــارات تغييــراً جذريــاً مــن حيــث 
إجــراءات التقاضــي أمــام المحاكــم، حيــث تــم إنشــاء مكتــب إلدارة الدعــوى فــي المحاكــم 
ويقصــد  بهــا »مجموعــة مــن اإلجــراءات يتــم مــن خاللهــا تنظيــم الدعــوى وجمــع بيانــات 
الخصــوم وتحديــد جوهــر النــزاع، وبحــث الوســائل البديلــة عــن المحاكمــة لفــض النــزاع، 

وذلــك مــن خــالل فــرض الســيطرة واإلشــراف القضائــي المبكــر علــى الدعــوى«.
وتهــدف إلــى تطويــر النظــام القضائــي بمــا يتناســب مــع المســتجدات الجديــدة خصوصــاً 
فــي مجــال التنافســية العالميــة، بحيــث يعكــس النظــام اإلجرائــي فــي المحاكــم مــدى قــدرة 

الــدول علــى التنافــس وهــو مــا يؤثــر مباشــرة فــي مكانــة الدولــة فــي هــذا المجــال.
ــد  ــدأ بقي ــات تب ــن الواجب ــب إدارة الدعــوى مجموعــة م ــي لمكت ــاط المشــرع اإلمارات وأن
الدعــوى وتحضيرهــا وإدارتهــا وإعالنهــا وتبــادل المذكــرات والمســتندات وتقاريــر 
الخبــرة بيــن الخصــوم، وقيــد الدعــاوى والطعــون فــي الســجل الخــاص بذلــك الكترونيــاً 
ــى الجهــة المنــوط  ــاً أو كليهمــا، وتحريــر اإلعــالن حســب األصــول وتســليمه إل أو يدوي
بهــا تنفيــذه مــع إرفاقــه بصــورة مــن صحيفــة الدعــوى أو المســتندات المقدمــة، وذلــك فــي 
نفــس اليــوم أو اليــوم التالــي علــى األكثــر، وتكليــف المدعــى عليــه بتقديــم مذكــرة جوابيــة 
علــى الدعــوى مرفقــاً بهــا كافــة المســتندات خــالل مــدة ال تزيــد علــى عشــرة أيــام أمــام 
ــتندات  ــات والمس ــتكمال البيان ــوة الخصــوم الس ــى دع ــة إل ــوى، إضاف ــب إدارة الدع مكت
وتقاريــر الخبــرة والمذكــرات وغيــر ذلــك مــن أعمــال التحضيــر فــي إطــار زمنــي محــدد، 
وذلــك دونمــا إخــالل بالمواعيــد المنصــوص عليهــا قانونــاً، وإذا لــم يــرد مــا يفيــد إعــالن 

المدعــى عليــه فــي الدعــوى، يتــم اســتعجال اإلعــالن مــن قبــل مكتــب إدارة الدعــوى.
المصطلحات األساسية : 

إدارة الدعــوى، النظــام القضائــي،  قاضــي إدارة الدعــوى، مديــر إدارة الدعــوى، قانــون 
اإلجــراءات المدنيــة.
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إدارة الدعوى وفقاً ألحكام قانون اإلجراءات المدنية االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة

مقدمة:
شــهد نظــام التقاضــي فــي دولــة اإلمــارات تغييــراً جذريــاً مــن حيــث إجــراءات التقاضــي 
أمــام المحاكــم، حيــث أصــدر رئيــس دولــة اإلمــارات الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، 
ــراءات  ــون االج ــكام قان ــض أح ــل بع ــنة 2014 بتعدي ــم 10 لس ــادى رق ــون االتح القان
الصــادر بالقانــون اإلتحــادي رقــم  11لســنة1992، وقــد نشــر القانــون فــي العــدد 
األخيــر مــن الجريــدة الرســمية اإلتحاديــة بتاريــخ 2014/11/30، كمــا أصــدر وزيــر 
العــدل القــرار الــوزاري رقــم 140 لســنة 2015 فــي شــأن إنشــاء مكتــب إدارة الدعــوى 

ــه. ــد نظــام عمل بالمحاكــم االتحاديــة وتحدي
ــر  ــث وتطوي ــارات تحدي ــة اإلم ــم دول ــي محاك ــوى ف ــب إلدارة الدع ــاء مكت ــر إنش ويعتب
ــدة خصوصــاً فــي مجــال التنافــس  لنظــام التقاضــي بمــا يتناســب مــع المســتجدات الجدي
المتعلــق بالمجــال التجــاري واالقتصــادي،  بحيــث يعكــس النظــام اإلجرائــي فــي المحاكــم 
ــر مباشــرة  ــى التنافــس، وهــو مــا يؤث ــة المتحــدة عل ــة اإلمــارات العربي ــدرة دول مــدى ق
ــراء  ــى إج ــنوات عل ــر س ــن عش ــرب م ــا يق ــد مضــي م ــة وخاصــة بع ــة الدول ــي مكان ف
آخــر تعديــل لقانــون اإلجــراءات المدنيــة وظهــور العديــد مــن المســتجدات والتطــورات 
علــى صعيــد العمــل القضائــي مــا دعــى الحكومــة االتحاديــة إلعــادة النظــر فــي بعــض 
أحكامــه واقتــراح أحــكام جديــدة تتوافــق مــع أفضــل الممارســات الدوليــة، وتحقــق التناســق 
ــا ســيؤثر  ــا، وهــو م ــي القضاي ــالزم للفصــل ف ــت ال ــل الوق ــي تقلي ــواده وتســهم ف ــن م بي
ــي  ــدل خصوصــاً ف ــل وزارة الع ــة بعم ــة المرتبط ــرات األداء الوطني ــى مؤش ــاً عل إيجاب
ــة  ــة بالوقــت والتكلف ــة متعلق ــاءة النظــام القضائــي والمرتبــط بمؤشــرات فرعي مؤشــر كف

ــراءات. واإلج
لــذا أُنشــئ قســم لتحضيــر الدعــاوى المنظــورة أمــام لجــان فــض المنازعــات اإليجاريــة 
ــة رقــم )9(  ــاً للمــادة )11( مــن قــرار ســمو رئيــس الدول بدائــرة القضــاء بأبوظبــي وفق
ــة، وكان  ــراءات المتبع ــة واإلج ــات اإليجاري ــض المنازع ــان ف ــأن لج ــنة 2010 بش لس
ــة التــي تثيرهــا المنازعــة  ــان الجوانــب القانوني مــن مهــام القســم تحضيــر الدعــوى، وبي
ــا. ــة هــو موضــوع بحثن ــه المشــرع لنظــام إدارة الدعــوى المدني ــى ب ــذي أت ــل ال والتعدي

أوالً - أهمية البحث: 
يســتمد البحــث أهميتــه مــن كونــه يتعــرض لمشــكلة مــن أخطــر المشــكالت التــي توثــر 
ــالت  ــاس المعام ــي أس ــي ه ــة الت ــن الثق ــاً م ــي نوع ــي تعط ــرعة التقاضــي  الت ــى س عل
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ــة  ــا بطريق ــم معالجته ــم يت ــي ل ــة الت ــر موضــوع البحــث مــن الموضوعــات الحديث ويعتب
قانونيــة كافيــة فــى دولــة اإلمــارات خاصــة فــى ظــل تزايــد أعــداد الدعــاوى، لــذا تعــد هــذه 

الدراســة هــي األولــي مــن نوعهــا، بعــد فتــرة وجيــزة مــن تطبيقهــا.
ثانياً - منهج البحث: 

سوف أتخذ فى هذا البحث المنهج الوصفي التحليلى المقارن.
ثالثاً - مشكلة الدراسة:

تتحــدد المشــكلة فــى التبايــن الواضــح بيــن األنظمــة المقارنــة حــول إدارة الدعــوى، ومــدى 
فاعليتهــا فــى القضــاء علــى ظاهــرة بــطء التقاضي.

رابعاً -  عناصر المشكلة:
تتمحور عناصر البحث في اإلجابة عن اإلشكاليات التالية: 

أوالً: ماهية إدارة الدعوى المدنية. 
ثانياً: التنظيم القانوني لنظام إدارة الدعوى المدنية فى األنظمة القضائية المقارنة.

ثالثاً: نظام إدارة الدعوى المدنية المنصوص عليه من قبل المشرع اإلماراتي.
رابعاً: تقدير فكرة إدارة الدعوى المدنية.

خامساً -  خطة البحث: 
البحث يشتمل على مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة وهي كما يلي: 

المبحث األول: ماهية إدارة الدعوى.
المبحث الثاني: إدارة الدعوى المدنية في األنظمة القضائية المقارنة.
المبحث الثالث: إدارة الدعوى المدنية في النظام القضائي اإلماراتي.

المبحث الرابع: تقدير فكرة إدارة الدعوى المدنية.
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المبحث األول ماهية إدارة الدعوى المدنية
تمهيد وتقسيم:

تتكــون كلمــة إدارة الدعــوى مــن شــقين أساســيين همــا اإلدارة والّدعــوى المدنيّــة، األمــر 
الــذي يســتوجب البحــث عــن مفهــوم كلمــة إدارة وكلمــة الدعــوى وأهــداف إدارة الدعــوى.

 وعليه سنقسم هذا المبحث إلى:
المطلب األول: تعريف كلمة اإلدارة.

المطلب الثاني: تعريف كلمة الدعوى.
المطلب الثالث: تعريف إدارة الدعوى.
المطلب الرابع: أهداف إدارة الدعوى.

المطلب األول تعريف كلمة اإلدارة

تعريف اإلدارة لغة واصطالحاً: 
أوالً - اإلدارة لغةً:

هــى تقديــم الخدمــة للغيــر وهــي مشــتقة مــن الكلمــة الالتينيــة minister tad المكونــة 
مــن مقطعيــن، أي تقديــم العــون لآلخريــن. كمــا تعنــي الترتيــب والتنظيــم الخــاص الــذي 

يحقــق أهدافــاً معينــة)1(.
ثانياً- اإلدارة اصطالحاً:

يســتخدم مصطلــح اإلدارة للتعبيــر عــن معانــي مختلفــة يحددها السياســة العامة المســتخدمة 
فيهــا فهــي تســتعمل للتعبيــر عــن كلمــة يمكــن عــن طريقهــا الجمــع بيــن المــوارد المحــدودة 
المتاحــة لتحقيــق غايــات معينــة، أو للداللــة علــى مجموعــة مــن األفــراد يتعاونــون للقيــام 
بأعمــال محــددة فــي منشــأة معينــة أو للداللــة علــى تنفيــذ العمــل بواســطة جهــود آخرين)2(.
ــة  ــو اإلدارة العلمي ــور أب ــك تايل ــا فريدري ــد عرفه ــرة فق ــات كثي ــإدارة تعريف ــا أن ل كم
ومؤســس المدرســة الكالســيكية بأنهــا )المعرفــة الدقيقــة لمــا تريــد مــن الرجــال أن يعملــوه 

ثــم التأكــد مــن أنهــم يقومــون بعملهــم بأحســن طريقــة وارخصهــا( )3(.
1- القامــوس المحيــط، لإمــام اللغــوي مجــد الديــن أبــي طاهــر محمــد بــن يعقــوب بــن محمــد بــن إبراهيــم 

بــن عمــر الشــيرازي الفيــروز أبــادى المتوفــى ســنة 817 هـــ..
التجارية،  الدستور  مطابع  ط1،  المدنيّة،  الّدعوى  إدارة  كناكرية،  ووليد  القطاونة  أحمد   / القاضيان   -2

عمان،2003م ص .
3 - فريدريك تايلور أصول ومبادئ اإلدارة العلمية، بدون دار نشر سنة  1911 م ، صــ 1 . مشار الية 
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أمــا هنــري فايــول الــذي يعتبــر األب الحقيقــي لــإدارة الحديثــة فيعرفهــا قائــالً )أن تقــوم 
اإلدارة بالتنبــؤ والتخطيــط والتنظيــم وأن تصــدر األوامــر وأن تنســق وأن تراقــب)4(.  

المطلب الثاني تعريف كلمة الدعوى

تعريف الدعوى لغة واصطالحاً.
أوالً: الدعوى لغةً.

الدعوى في اللغة: اسم من االدعاء)5( وتجمع على دعاَوى بفتح الواو، وكسرها دعاِوي )6(  قال ابن 
 فارس« الدال والعين والحرف المعتل أصل واحد، وهو أن تُميل الشيء إليك بصوت وكالم«)7(

والدعوى في اللغة تطلق على عدة معان منها: 
1 – الطلب: تقول: إدعيته، أي طلبته لنفسي، ويُقال: لي في هذا األمر دعوى ودعاوى 

أي مطالب)8(.
)10( أي:  اْلعَالَِميَن{  َرّبِ   ِ ِلَّ اْلَحْمُد  أَِن  َدْعَواُهْم  }َوآِخُر  تعالى:  قوله  ومنه  الدعاء)9(   –  2

دعاؤهم)11(.
ثانيا: تعريف الدعوى في االصطالح:

ــرأي المشــرع  ــك ب ــي ذل ــراً ف ــًف  للدعــوى )12( متأث ــي تعري ــم يضــع المشــرع اإلمارات ل
الفرنســي والمصــري واألردنــي الــذي يــرى أن نظريــة الدعــوى ال تحتمــل التنظيــم 

في القاضيان / أحمد القطاونة ووليد كناكرية، إدارة الّدعوى المدنيّة، مرجع سابق ص 5 ..
4 -  هنــري فايــول اإلدارة العامــة والصناعيــة ســنة 1916  .مشــار اليــة فــي القاضيــان / أحمــد القطاونــة 

ووليــد كناكريــة، إدارة الّدعــوى المدنيـّـة، مرجــع ســابق ص 5 ..
5 -  مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مكتبة لبنان; سنة 1986  )ص 591( ..

6 -  المصباح المنير أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ ، مكتبة لبنان ، 1987 )195/1(..
7 - مقاييــس اللغــة  أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا أبــو الحســين  تحقيــق عبــد الســالم محمــد هــارون  دار 

ــر 1399 - 1979 )279/2(. الفك
8 -  المصباح المنير : مرجع سابق ،)195/2، 196(..

9 -  لســان العــرب محمــد بــن مكــرم بــن منظــور االفريقــي المصــري جمــال الديــن أبــو الفضــل ،  دار 
ــروت )359/4(.. صــادر - بي

10 -  سورة  يونس: اآلية 10[..
11 -الجامــع ألحــكام القــرآن: محمــد بــن أحمــد األنصــاري القرطبــي أبــو عبــد اللــه ، تحقيــق عبــد اللــه بــن 

عبــد المحســن التركــي ، مؤسســة الرســالة ،  2006 )313/8(. .
ــر،  ــرقة للنش ــاق المش ــى القضــاء والتقاضــي، األف ــز ف ــل الوجي ــي قندي ــي المتول ــور/ مصطف 12 -  الدكت

عمــان ســنة 2015، صـــــ230..
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التشريعي، حيث يعد محلها في الفقه وليس في التشريع.
وبالرجــوع آلراء فقهــاء القانــون، نــرى أن الدعــوى هــي الوســيلة التــي خولهــا القانــون 
ــي  ــق ف ــي الح ــوى ه ــه، فالدع ــة حق ــى القضــاء لحماي ــاء إل ــي اإللتج ــق ف ــب الح لصاح

ــة)13(. ــة القضائي ــى الحماي الحصــول عل

المطلب الثالث تعريف إدارة الدعوى

يمكــن تعريفهــا بأنهــا مجموعــة مــن اإلجــراءات يتــم مــن خاللهــا تنظيــم الدعــوى وجمــع 
بيانــات الخصــوم وتحديــد جوهــر النــزاع وبحــث التســوية أو اســتعمال الوســائل البديلــة 
عــن المحاكمــة لفــض النــزاع، وذلــك مــن خــالل فــرض الســيطرة واإلشــراف القضائــي 

المبكــر علــى الدعــوى )14(.
بينمــا عرفهــا البعــض بأنهــا مجموعــة مــن اإلجــراءات القانونيــة التــي يقــوم بهــا قاضــي 
متخصــص أو موظــف ذو كفــاءة عإلىــة، منــذ تســجيل الدعــوى بالمحكمــة والتــي تهــدف 
إلــى الســيطرة المبكــرة علــى الدعــوى القضائيــة مــن خــالل جمــع أطــراف النــزاع 
ــات  ــائل اإلثب ــزاع وحصــر وس ــر الن ــد جوه ــاق وتحدي ــالف واإلتف ــاط اإلخت وحصــر نق
والمســتندات، وتهيئــة الفرصــة لحــل النــزاع بينهــم بإحــدى الطــرق البديلــة عــن التقاضــي 
أو إحالــة الملــف علــى محكمــة الموضــوع بعــد تجهيــزه وتحديــد جــدول جلســات التقاضــي 
أمامهــا، وذلــك بهــدف ضمــان ســير الدعــوى بطريقــة منهجيــة ســليمة وضمــان الفصــل 

فيهــا بأســرع وقــت وأقــل التكاليــف ســواء علــى المحكمــة أو علــى الخصــوم)15(.

المطلب الرابع أهداف إدارة الدعوى

ــن  ــد م ــي العدي ــا ف ــوى وتطويره ــا إدارة الدع ــاط به ــة يُن ــق آلي ــي خل ــر ف ــر التفكي يعتب
ــدة  ــق النج ــددة تحق ــات مح ــق غاي ــاءت لتحقي ــا ج ــث أنه ــاً، حي ــة عبث ــة القضائي األنظم
ــى  ســنة 2008  دار النهضــة  ــون القضــاء المدن ــى شــرح قان ــى  الوســيط ف ــور/ فتحــى وال 13 -  الدكت
العربيــة  ص 46 , دكتــور /أحمــد صدقــى محمــود قواعــد المرافعــات فــى دولــة االمــارات ســنة 1999 
بــدون دار نشــر ص 242 , المحامــي/ اليــاس( ابوعبيد,اصــول المحاكمــات المدنيــة بيــن النــص واالجتهــاد 

والفقــه دراســة مقارنــة , الجــزء االول  ,منشــورات الحلبــي الحقوقيــة ,بيــروت ,لبنــان ص 73 .
14-  القاضيان / أحمد القطاونة ووليد كناكرية، مرجع سابق ص 8..

www.mohamah.net/answ/( المدنيــة  الدعــوى  :إدارة  المنعــم   عبــد  عبدربــه  مــى    -  15
2015/Septembe 23
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ــن  ــير الدعــوى، ويمك ــن س ــت تُبطــئ م ــي كان ــدات الت ــى التعقي ــب عل ــة، والتغل القضائي

ــي: ــا يل ــة فيم ــوى المدني ــداف إدارة الدع ــم أه ــص أه تلخي

تحقيـق العدالـة الناجـزة، وتسـريع إجراءات التقاضـي، مع التأكيد على جـودة األداء، . 1

بمـا يسـهم فـي المحافظـة علـى مصالـح المتقاضيـن الماليـة، وتحفيـز دورة رؤوس 

األمـوال، وتشـجيع االسـتثمار، وترسـيخ االسـتقرار االقتصـادي واالجتماعـي.

إرسـاء نظـام قضائـي متميـز وعالمـي األداء، يـؤدي إلـى تسـهيل عمـل القاضـي، . 2

وتقصيـر أمـد التقاضـي، مـن خـالل تجهيـز الدعـاوى قبـل بدايـة المحاكمـة.

والريـادة . 3 األداء  فـي  عالميـة  مسـتويات  إلـى  والقضائيـة  القانونيـة  الخدمـات  رفـع 

والمنافسـة علـى المراكـز األولـى عالميـاً في سـرعة االنجـاز وجودة خدمـات الجهاز 

القضائـي.

كمـا يعـد إنشـاء مكتـب إلدارة الدعـوى من شـأنه أن يعـزز مكانة الدولة في التنافسـية . 4

الدوليـة وبشـكل خـاص فـي محـور إنفـاذ العقود و إجـراءات التقاضي المدنـي، والتي 

تعـرض أمام المحاكـم المدنية.

تطويـر النظـام القضائـي من خالل السـيطرة المبكرة على الدعـاوى المدنية بمفهومها . 5

العـام، مـن خـالل تقليـل عـدد اإلجـراءات الخاصـة بالتقاضـي، واختصـار الوقت من 

القانونييـن  الموظفيـن  بواسـطة  اإلجـراءات  تلـك  مواعيـد  ومراجعـة  خـالل رصـد 

العامليـن بمكتـب إدارة الدعـوى ووظيفتهـم، وتحضيـر إدارة الدعـاوى مـع الخصـوم 

مـن خـالل تبـادل المذكـرات والمسـتندات وتقارير الخبـرة في مواعيـد زمنية محددة، 

وبمـا فـي ذلـك إجـراءات اإلعالنـات القضائيـة واالنتقـال إلـى اإلعالنـات القضائيـة 

بالوسـائل البديلة المقررة قانوناً وتشـمل وسـائل اإلعالن الحديثة التي قررها القانون 

اإلعـالن بواسـطة البريـد اإللكترونـي- أو الفاكـس- والبريـد المسـجل بعلـم الوصول.

فـرض السـيطرة القضائيـة المبكرة علـى الدعوى لمراقبة صحة اإلجـراءات فيها قبل . 6

بـدء المحاكمـة بمـا فيهـا إجـراءات تبليـغ الخصـوم ومراقبة تبـادل اللوائـح والبيانات، 

وتوفيـر ملتقـى للخصـوم تحـت إشـراف قضائـي، وقبـل السـير بإجـراءات التقاضـي 

بهـدف تضييـق فجـوة الخـالف وتحديـد جوهـر النـزاع األمر الذي يسـاهم في تسـهيل 

إجـراءات التقاضـي وتحقيق المرونة والتيسـير في حل المنازعات وفصلها بالسـرعة 

الممكنة.
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المبحث  الثاني إدارة الدعوى المدنية في األنظمة القضائية 
المقارنة

تمهيد وتقسيم:
تعــود فكــرة إدارة الدعــوى المدنية إلى جذورها في األنظمة القضائية األنجلوسكســونية)16( 
وبالنظــر إلــى مــا حققتــه مــن نجــاح فــي التغلــب علــى الصعوبــات والعراقيــل التــي كانــت 
ــن  ــد م ــي العدي ــج ف ــأ بالتدري ــا موطن ــرة تجــد له ــدأت الفك ــة القضــاء، وب ــن فعالي تحــد م
األنظمــة القضائيــة مثــل الواليــات المتحــدة األمريكيــة واألردن ودولــة اإلمــارات العربية.

 وعليه سنقسم هذا المبحث: 
المطلب األول: إدارة الدعوى في النظام القضائي األمريكي.
المطلب الثاني: إدارة الدعوى في النظام القضائي األردني.

المطلب الثالث: إدارة الدعوى المدنية في النظام القضائي اإلماراتي.

المطلب األول إدارة الدعوى في النظام القضائي األمريكي 

ــدة  ــات المتح ــث أن الوالي ــة حي ــة المركب ــن األنظم ــي م ــي األميرك ــام القضائ ــد النظ يع
تتكــون مــن 50 واليــة وقــد أعطــى الدســتور األمريكــي  لــكل واليــة الحــق فــي إصــدار 
قوانينهــا الخاصــة التــي تطبــق علــى أراضيهــا)17(،  لــذا أصــدر العديــد مــن القوانيــن التــي 
ــى ســبيل  ــات عل ــذه الوالي ــن ه ــا، وم ــة له ــم التابع ــي المحاك ــات التقاضــي ف تنظــم عملي
المثــال ال الحصــر كانــت واليــة كاليفورنياالتــي أصــدرت قانــون اإلجــراءات المدنيـّـة فــي 

األول مــن ينايــر لعــام 1873.
وعليه سنتناول إدارة الّدعوى المدنيّة في الواليات المتحدة األمريكية كاآلتي:

أوالً - إدارة الّدعوى المدنيّة في قانون والية كاليفورنيا:
تمشــياً مــع التوجــه العــام للقانــون الفيدرإلــى للواليــات المتحــدة األمريكيــة نّصــت المــادة 
12/425 علــى اعتمــاد نمــاذج رســميّة موحــدة للدعــاوى وإجراءاتهــا فــي محاكــم 
كاليفورنيــا علــى أن يتــم توفيرهــا للمحاميــن وأطــراف الدعــاوى مــن خــالل كتبــة المحاكــم 

16 -  عبــد الــرزاق عريــش، إدارة الدعــوى المدنيــة أحــد مفاتيــح تطويــر الحلــول البديلــة للتقاضــي  
http://www.marocdroit.com
Michael Jay Friedman  - 17

 The following introduction is taken from the U.S. Department of State
.publication, Outline of the U.S Legal System
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ومأموريهــا، كمــا فــرض القانــون علــى أطــراف الدعــاوى التقيـّـد بتقديــم الطلبــات واللوائح 
بشــكل مكتــوب وموثـّـق علــى النّمــاذج الخاصــة المشــار إليهــا

ــي  ــجالت الخاصــة ف ــي الّس ــد تســجيل الئحــة الّدعــوى ف ــا عن ــج الّدعــوى أثره ــا تنت كم
المحكمــة بعــد تحديــد الرســوم والمصاريــف علــى أن يقــوم كاتــب المحكمــة باســتيفائها مــن 
المّدعــي، وبعدهــا يصــدر مذكــرات التبليــغ للمّدعــى عليــه ويرســل نســخةً عنهــا للمّدعــي، 
كمــا يجــب علــى المّدعــى عليــه أن يتقــّدم بجوابــه متضمنــا دفاعاتــه وإعتراضاتــه خــالل 
ــات  ــة الّدعــوى البيان ــغ الئح ــن تبلي ــة الّدعــوى ، ويتضم ــه الئح ــن تبليغ ــاً م ــن يوم ثالثي

التإلىــة: 
اسم وعنوان المحكمة التي أصدرت التبليغ.- 
أسماء أطراف الّدعوى. - 
أمــر للمّدعــى عليــه بــأن يحضــر للمحكمــة خــالل ثالثيــن يومــاً مــن تاريــخ التبليــغ - 

ويقــدم جوابــه ودفوعــه علــى الّدعــوى. 
 تحذيــر المّدعــى عليــه مــن مغبـّـة عــدم الحضــور والــذي يتمثـّـل بــأن المحكمــة ســوف  -

تحكــم فــي الّدعــوى بغيابــه وأنّهــا ســوف تلزمــه بدفــع نفقاتهــا وأيــة نفقــات يطلبهــا 
المّدعــي. 

كمــا يتضمــن التبليــغ نصيحــة للمّدعــى عليــه بــأن يســتعين باستشــارة أحــد المحاميــن - 
حــول الّدعــوى ومذكــرة التبليــغ، ويتــم تبليــغ المّدعــى عليــه مذكــرة الحضــور 
بوســاطة موظــف مختــص فــي المحكمــة، ويتــم تبليغهــا للشــخص المطلــوب بواســطة 
البريــد العــادّي أو البريــد الســريع ، وفــي حــال عــدم العثــور علــى المّدعــى عليــه يتــم 
تســليمها ألي شــخص فــي محــل إقامــة المّدعــى عليــه أو عملــه أو أي مــن األماكــن 
المعتــادة التــي يتــردد عليهــا باســتمرار مــن أهلــه أو زمالئــه فــي العمــل أو الســكن 
مــع إرســال كتـّـاب بالبريــد لهــذا العنــوان يفيــد بــأنَّ التبليــغ تــّم تســليمه لهــذا العنــوان، 
ــم تبليغــه  ــأي مــن الطــرق الســابقة يت ــم تتمكــن المحكمــة مــن تبليغــه ب وفــي حــال ل
بالنّشــر فــي صحيفــة معينــة مــن الصحــف التــي تصــدر فــي واليــة كاليفورنيــا أو مــن 

صحــف الواليــة التــي يقيــم فيهــا المّدعــى عليــه إن كان يقيــم خــارج كاليفورنيــا)18(.
 كمــا أعطــت نصــوص هــذا القانــون للقاضــي الحــق باتخــاذ مــا يــراه مناســباً مــن 

 Stephen E. Taylor, CASE MANAGEMENT IN THE FEDERAL COURTS - 18
 OF THE UNITED STATES OF AMERICA, INSTITUTE FOR THE STUDY

 AND DEVELOPMENT OF LEGAL SYSTEMS, June 17, 1997P.180
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اإلجــراءات فــي ســبيل بســط رقابتــه علــى ســير الّدعــوى بشــكل يضمــن مســتوى عــاٍل 
مــن العدالــة، وكذلــك يحقــق الحفــاظ علــى وقــت أطــراف النـّـزاع والمحكمــة ويســاعد فــي 
ــزاع  التقليــل مــن النّفقــات، كمــا أعطــت للقاضــي حــق تشــجيع األطــراف علــى حــّل النّ
ــه مــن خــالل  ــة أو باللجــوء إلــى الطــرق البديلــة عــن التقاضــي وذلــك كلّ بالطــرق الوديّ
عقــد جلســة أو جلســات تســّمى باجتمــاع إدارة الّدعــوى وتتــم فــي المرحلــة الســابقة 
ــإدارة حركــة وســير الّدعــوى  ــى بعــض اإلجــراءات الخاصــة ب ــة إل للمحاكمــة، باإلضاف

ــذا الشــأن . ــي ه ــات الممنوحــة للقضــاة ف والصالحي
كما منح قانون والية كاليفورنيا سكرتارية المحاكم الصالحيات التالية:

إرسال الرسائل واستالم الرد والدفاع من المّدعى عليه.( 1
قبول البياّنات والمساعدة في إحضارها وتجهيزها.( 2
إعطائه صالحيات القضاة في إصدار القرارات في الطلبات األولية.( 3
الحق في المصادقة على إقرارات األطراف المقدمة أمامه.( 4
إعــداد التقريــر النهائــي للمحكمــة عــن األوراق التــي قدمهــا األطــراف أمامــه ( 5

والوقائــع التــي تتضمنهــا الّدعــوى والدفــاع.
تحصيــل الغرامــات التــي يحكــم بهــا علــى أطــراف الّدعــوى حســب التفصيــل الــوارد ( 6

فــي المــواد 177 و178 مــن القانــون.
كمــا أعطــى القانــون لســكرتارية المحاكــم صالحيــات واســعة فــي إدارة المحاكــم وضبــط 
ســير الدعــاوى فيهــا، حيــث أعطاهــم الحــق فــي فــرض الحضــور علــى األطــراف فــي 
أوقــات معينــة، وكذلــك فــرض الغرامــات علــى اإلهمــال فــي الحضــور أو التخلــف عــن 
ــى أي  ــا عل ــي يســتطيع فرضه ــات الت ــد تصــل الغرام ــه، وق ــت المحــدد ل ــزام بالوق االلت
شــخص )أطــراف الّدعــوى أو المحاميــن أو الشــهود( إلــى 1500 دوالر أمريكــي )19(. 

ثانياً- إدارة الّدعوى المدنيّة في  القانون الفيدرالي: 
أمــا علــى المســتوى الفيدرالــي فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة فقــد جــاء تدخــل 
ــرس  ــام الكونج ــد أن ق ــام 1911، بع ــي ع ــّي ف ــون القضائ ــداره القان ــرس بإص الكونج
ــات  ــة األمريكــي فــي عــام 1925 الــذي أعطــى صالحيّ بإقــرار قانــون الســلطة القضائيّ
ــة  ــتئنافات المقدم ــول االس ــق بقب ــا يتعل ــك فيم ــاد وذل ــي اإلجته ــا ف ــم العلي ــعة للمحاك واس
ــات، وأدى  ــي اختصــار زمــن المحاكمــة، والحــد مــن النفق ــا، وهــذا األمــر ســاعد ف إليه

19 -  مجد وليد عطا المناصرة،  إدارة الدعوي وتطبيقاتها العملية  وفقأ الحكام القانون االردني،  رسالة 
ماجستير مقدمة الي   كلية الحقوق جامعة  الشرق االوسط، غير منشورة،  سنة 2012 م،  صـ 37 
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إلــى عــدم إغــراق المحكمــة العليــا فــي االســئتنافات غيــر الضروريـّـة وغيــر المهمــة )20(.
وقد نص هذا القانون على قواعد خاصة بعملية التقاضي سميّت بقواعد اإلجراءات المدنيّة 
من  القواعد  هذه  تتكون  كما  قسماً،  ثالثة عشر  إلى  القواعد  هذه  قُّسمت  وقد  الفيدرإلىة، 
الّدعوى،  تسجيل  عند  تتبع  التي  واإلجراءات  القواعد،  هذه  أهداف  مادة، وضحت   86
وقواعد تقديم البيّنات وتبادل اللوائح، والتحقيقات التي تجريها المحكمة مع أطراف النّزاع 
أو ممثليهم، واالجتماعات بهؤالء األطراف، واإلجراءات الخاصة ببعض الطلبات، كما 
تحّدثت عن القضاة وموظفي المحاكم وصالحياتهم، وقدمت نماذج عن لوائح الدعاوى، 
التي  الدعاوى  السفن، وكذلك  بالبحارة وربّان  الخاصة  الدعاوى  نّظمت  وقواعد إضافية 
تقام من أو ضّد العسكريين، ومن أهم األمور التي نظمتها هذه القواعد فيما يتعلق بإدارة 

الّدعوى المدنيّة ما يلي:
أُلزمــت المحاكــم األمريكيــة علــى اختــالف أنواعهــا ودرجاتهــا بتطبيــق نظــام موحــد ( 1

إلدارة الّدعــوى المدنيـّـة. 
كمــا أُلزمــت هــذه المحاكــم باســتغالل إدارة الّدعــوى ومــا تتضمنهــا مــن اجتماعــات ( 2

قبــل المحاكمــة، بترويــج أفــكار الحلــول البديلــة لفــّض النّزاعــات، وعرضهــا علــى 
أطــراف النّــزاع.

وقــد تضمنــت القاعــدة السادســة عشــرة مــن القســم الثالــث والــواردة تحــت عنــوان 
المرافعــات والطلبــات عقــد اجتمــاع مــا قبــل المحاكمــة وجــدول مواعيــد المحاكمــة وإدارة 

ــاع )21(. ــذا االجتم ه
فقد نّصت الفقرة أ من المادة 16 على أّن هذا االجتماع يتضمن ما يلي:  

تشجيع األطراف على التعجيل في اإلجراءات. ( 1
ــزاع فــى ترتيــب ملــف الّدعــوى بمــا ( 2 العمــل علــى مســاعدة المحكمــة وأطــراف النّ

يحتويــه مــن أوراق ووثائــق ممــا يســاعد فــي اختصــار أمــد المحاكمــة، ألّن التحضير 
يكــون شــامالً بحضــور طرفــي النّــزاع فــي اجتمــاع رســمي أمــام قــاٍض مختــص.

يســاعد علــى اختصــار أمــد المحاكمــة مــن خــالل التقليــل مــن عــدد التأجيــالت غيــر ( 3
المبــررة فــي الّدعــوى أمــام المحكمــة.

 Stuart Sime, Barrister, A Practical Approach to Civil Procedure,   -  20
London; Black Stone Press Limited, Fourth Edition 2000.P10

ــة. ــي دراســة مقارن ــي االردن ــي النظــام القضائ ــة ف 21 - محمــد نصــر الرواشــدة ، إدارة الدعــوى المدني
2015/http://www.tashreaat.com/Septembe 14
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إدارة الدعوى وفقاً ألحكام قانون اإلجراءات المدنية االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة

 يســاعد فــي التقليــل مــن اإلجــراءات التــي تســبق إقامــة الّدعــوى، ومــن هــذه 4( 
اإلجــراءات جمــع البيّنــات والمفاوضــات غيــر الرســميّة بيــن األطــراف.

فقــد نظمــت المــادة 16 مــن قواعــد اإلجــراءات المدنيّــة الفيدرالىــة صالحيــات المحكمــة 
فــي دعــوة وإدخــال أشــخاص آخريــن إلــى الّدعــوى كمّدعيــن أو مّدعــى عليهــم، وإجبــار 
األطــراف علــى إكمــال تقديــم بياّناتهــم خــالل اجتمــاع مــا قبــل المحاكمــة، وتحديــد جــدول 
زمنــي يُبيّــن اإلجــراءات التــي تســير فيهــا الّدعــوى أمــام المحكمــة وموعــد تحويــل هــذه 
الّدعــوى إلــى المحكمــة، وذلــك بعــد التشــاور مــع المحاميــن الحاضريــن أو مــع األطــراف 
ــغ  ــن تبلي ــاً م ــعين يوم ــالل تس ــك خ ــم ذل ــن، ويت ــود محامي ــدم وج ــال ع ــي ح ــهم ف أنفس
ــة  ــى مائ ــد عل ــدة ال تزي ــع األحــوال خــالل م ــي جمي ــه الئحــة الّدعــوى وف المّدعــى علي

وعشــرين يومــاً مــن تســجيل الّدعــوى)22(.
كمــا أجــازت المــادة نفســها للمحكمــة أثنــاء إنعقــاد اجتمــاع مــا قبــل المحاكمــة أن تتخــذ 
مــا تــراه ضروريــاً مــن اإلجــراءات فيمــا يتعلــق بتحديــد األمــور الجوهريــة فــى النــزاع 
ــق فــي  ــة التدقي ــن، وإعطــاء المحكمــة صالحي ــات المقدمــة مــن الطرفي مــن خــالل البيّان
البياّنــات والتوصــل إلــى البياّنــات المهمــة فــي الّدعــوى ومقارنــة ومطابقــة هــذه البياّنــات، 
واســتبعاد بعــض األدلــة بحســب أهميتهــا فــي الّدعــوى وقانونيتهــا فــي اإلثبــات، واســتنباط 
العناصــر األساســية فــي النــزاع وإعــادة صياغتهــا بشــكل بســيط ويســير مــع حقهــا فــي 
شــطب واســتبعاد الوقائــع غيــر الضروريــة مــن الئحــة الّدعــوى أو المذكــرة  الجوابيــة.

 وقــد أعطــت للمحكمــة حــق فــي إصــدار قرارات األمــور المســتعجلة المرتبطــة بالّدعوى، 
ومناقشــة إمكانيــة حــل النــزاع بيــن أطــراف الّدعــوى بالطــرق الوديــة أو بالطــرق البديلــة 
عــن التقاضــي، كمــا أعطاهــا القانــون اتخــاذ أي إجــراء تــراه ضروريــاً للحــد مــن المــدة 
الزمنيــة الالزمــة لنظــر الّدعــوى أمــام المحكمــة المختصــة، وكذلــك اتخــاذ أيــة إجــراءات 
تراهــا ضروريــة فــي إدارة الدعــاوى المعقــدة والتــي تحتــاج بطبيعتهــا إلــى مــدد طويلــة 
ــة  للفصــل بهــا بســبب تعقيــد موضوعهــا أو تعــدد أطرافهــا أو صعوبــة المســائل القانونيّ

التــي تنطــوي عليهــا أو أهميــة هــذه المســائل)23(.
بينمــا أعطــت الفقــرة الخامســة مــن المــادة نفســها للمحكمــة حــق الحكــم علــى أي طــرف 
ــف  ــة تكإلى ــه أي ــة بتغريم ــل المحاكم ــا قب ــاع م ــور اجتم ــي حض ــا ف ــل ألوامره ــم يمتث ل

22 - محمد نصر الرواشدة ، المرجع السابق
 – اإلختصاص   – القضائي  )التنظيم  المدنية  المحاكمات  أصول   , الزعبي  أحمد  عوض  الدكتور   -  23
التقاضي – األحكام وطرق الطعن( دراسة مقارنة , دار وائــل للنشر  الطبعة االولي .سنة 2003 ,ص 18 
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ــة  يتحملهــا الطــرف اآلخــر فــي الّدعــوى مــن رســوم أو مصاريــف أو أتعــاب، باإلضاف
إلــى عــدم األخــذ برأيــه فــي مســألة تحديــد مواعيــد المحاكمــة أمــام محكمــة الموضــوع 

ــد جــدول المحاكمــة فيهــا. ــم تحدي ــب عــن الحضــور فــي االجتماعــات التــي ت ــه تغيّ ألن

المطلب الثاني إدارة الدعوى في النظام القضائي األردني

يعــرف قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة األردنــي بأنــه »مجموعــة القواعــد القانونيــة 
المنظمــة للقضــاء المدنــي فــي ســكونه وحركتــه؛ مبينــة وظيفتــه وواليتــه وحــدود 
اختصاصــه، وتشــكيالته المختلفــة، والوســيلة التــي يمــارس بهــا دوره القانونــي وإجراءات 

ــه«.  ــى حمايت الحصــول عل
ــة  ــائل المدني ــة المس ــي كاف ــم القضــاء ف ــة بتنظي ــد المتعلق ــارة مختصــرة القواع ــو بعب فه

ــاص)24(. ــون الخ ــائل القان ــن مس ــا م ــة وغيره والتجاري
وقــد مــر هــذا القانــون بمجموعــة مــن التعديــالت عبــر الفتــرات الســابقة، ومــن خــالل هــذا 
التعديــالت إســتحدث المشــرع األردنــى إدارة قضائيــة فــي مقــر محكمــة البدايــة )محكمــة 
أول درجــة( تســمى )إدارة الدعــوى المدنيــة(، ويتــم تحديــد المحاكــم التــي ســتحدث فيهــا 
هــذه اإلدارة مــن طــرف وزيــر العــدل، ويتولــى رئيــس المحكمــة تعييــن قــاض أو أكثــر 

وكــذا الموظفيــن الالزميــن للعمــل فــي هــذه اإلدارة. 
ويتقــدم المّدعــي بالئحــة الّدعــوى بايداعهــا إلــى قلــم المحكمــة المختصــة عمــالً بأحــكام 
ــة  ــم المحكم ــن اس ــث تتضم ــة، بحي ــول المحاكمــات المدنيّ ــون أص ــن قان ــادة 56 م الم
ــا،  ــا وصفتهم ــه وعنوانهم ــى علي ــي والمّدع ــم المّدع ــك اس ــوى، وكذل ــا الّدع ــة له المقدم
وكذلــك موضــوع الّدعــوى وقيمتهــا وأســبابها وتاريــخ تســجيلها ومرفقــاً بهــا البيّنــات التــي 
تثبــت صحــة دعــواه، علــى أن تكــون جميــع األوراق موقعــة مــن المّدعــي أو وكيلــه فــي 

الّدعــوى. 
24 -  الدكتــور إدريــس العلــوي العبــد الــالوي، القانــون القضائــي الخــاص، ج1، ط1؛ مطبعــة النجــاح، 
الــدار البيضــاء: 1985 ، ص12. – الدكتــور فتحــي والــي، قانــون القضــاء المدنــي، دار النهضــة العربيــة، 
ــرة: 1987،  ــة، القاه ــة العربي ــي، دار النهض ــاء المدن ــون القض ــي قان ــيط ف ــنة 1993، ص8. –الوس س
ــد، دار الفكــر العربــي،  ــادئ المرافعــات فــي قانــون المرافعــات الجدي ــد الباســط جميعــي، مب ص5. – عب
القاهــرة: 1980، ص4. – مذكــرات فــي مبــادئ القضــاء المدنــي: قانــون المرافعــات، دار الفكــر العربــي، 
القاهــرة: 75-1976، ص5. – رمــزي ســيف، الوســيط فــي شــرح قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة، 
ــون  ــى نصــوص قان ــق عل ــا، التعلي ــو الوف ــد اب ــة، القاهــرة1969، ص8. - أحم ط8؛ دار النهضــة العربي

المرافعــات، ط4؛ منشــأة المعــارف، اإلســكندرية: 1984، ج1، ص24 ومــا بعدهــا.
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ــي  ــع بياّناتهــم مــرة واحــدة ف ــم جمي ــى الخصــوم تقدي ــي عل ــد أوجــب المشــرع األردن وق
جميــع الدعــاوى الصلحيــة، باســتثناء دعــاوى العطــل والضــرر والدفــوع بمــرور الزمــن، 
ــة مــن غيــر  ــا الصلحي ــة، أمــا باقــي القضاي والدفــوع باالختصــاص الوظيفــي والصالحي
المذكــورة البــد مــن حصــر البيّانــات بهــا وجوبــاً، وإذا لــم يقــم الخصــوم بحصــر بيّناتهــم 
فــي الجلســة األولــى أو عنــد جلســات البياّنــات والدفــوع فإنــه يتوجــب علــى المحكمــة أن 

تنبــه الخصــوم بلــزوم حصــر بيناتهــم تحــت طائلــة حرمانهــم مــن تقديمهــا.

 ويترتــب علــى تقديــم الخصــوم حصــراً لبيّناتهــم مــن خــالل قائمــة البيّنــات حرمانهــم مــن 
تقديــم أيــة بيّنــة جديــدة إال بــإذن المحكمــة )25(.

 يتــم حصــر البياّنــات مــن خــالل تقديــم قائمــة يتم اســتخدامها طــوال فتــرة الخصومة، 1( 
وهــذا مــا أشــارت إليــه تفصيــالً المــادة 57 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيّــة 

والتــي نّصــت علــى أن:
ــم المحكمــة الئحــة دعــواه مــن أصــل وصــور بعــدد المّدعــى  ــى قل ــدم المّدعــي إل أ-  يق
عليهــم ومرفقــاً بهــا حافظــة المســتندات المؤيــدة لدعــواه مــع قائمــة بمفــردات هــذه 
ــهوده  ــماء ش ــة بأس ــر، قائم ــد الغي ــت ي ــودة تح ــة الموج ــه الخطي ــة بياّنات ــة،  قائم الحافظ
ــاهد  ــكل ش ــة الشــخصيّة ل ــا بالبيّن ــي إثباته ــي يرغــب ف ــع الت ــة والوقائ ــم الكامل وعناوينه

ــى حــدى. عل
ب-  يجــب علــى المّدعــى عليــه أو وكيلــه أن يوقــع علــى كل ورقــة مــن األوراق الموجودة 
ــة لألصــل إذا  ــة ُمطابق ــراره أن الورق ــه بإق ــرن توقيع ــتنداته وأن يقت ــة مس ــن حافظ ضم

كانــت صــورة«. 
وقــد حــدد نــص المــادة 57 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيـّـة مبــدأ حصــر البيانــات 
ــي  ــا ف ــد عليه ــي يعتم ــات الت ــة بالبياّن ــة تفصيلي ــم قائم ــه بتقدي ــي، إذ ألزم ــبة للمّدع بالنس
دعــواه، ســواء بيّانــات خطيــة أو شــهادات شــهود يرغــب باالســتماع إليهــا، كمــا أوجبــت 
عليــه أن يُحــدد فــي قائمــة بالشــهود وعناوينهــم كاملــة، والوقائــع التــي يُريــد أن يُثبتهــا مــن 
خاللهــم، بحيــث تتحــدد مناقشــتهم بحــدود هــذه الوقائــع التــي يشــترط أن تكــون ُمنتجــة فــي 

الّدعــوى وعلــى صلــه بموضوعهــا)26(.
25 -  مــى عبدربــه عبــد المنعــم الهيــكل التنظيمــي إلدارة الدعــوى المدنيــة فــي القوانيــن المقارنــة التنظيــم 
 2015/Septembe 18/ ، التشــريعي إلدارة الّدعــوى المدنيــة  بتاريــخ 27 فــي  ديســمبر ، 2014 م

http://www.mohamah.net
26 -  مجد وليد عطا المناصرة : مرجع سابق ،  صـ 37 .
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ــا  ــب بإحضاره ــي يرغ ــتندات الت ــة المس ــدم بقائم ــي أن يتق ــى المّدع ــب عل ــك يتوج كذل
والموجــودة لــدى الفريــق الثانــي فــي الّدعــوى أو لــدى الغيــر، علــى أن يلتــزم فــي دوره 
فــي البيّنــه بــأن يتقــدم للمحكمــة بطلــب مســتقل إلحضارهــا حســب أحــكام قانــون أصــول 
المحاكمــات)27(، ومــن بــاب تحقيــق العدالــة والمســاواة بيــن أطــراف الّدعــوى فــي إتاحــة 
ــي  ــه ف ــزم المّدعــى علي ــد أُل ــا، فق ــي يرغــب فيه ــات الت ــم بين ــا بتقدي ــكل منهم الفرصــة ل
قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة بحصــر بيّناتــه أيضــاً، وبنــاًء علــى أحــكام المــادة 58 
مــن القانــون يتــم تســجيل الّدعــوى فــي ســجل األســاس وإعطائهــا الرقــم القضائــي الــذي 
يُســجل علــى ملــف الّدعــوى، وهــذا الرقــم يُعطــى بشــكل متسلســل حســب إســبقية تاريــخ 
ولحظــة الــورود إلــى القلــم، وبعدهــا يتــم تســليم الئحــة الّدعــوى إلــى المحضريــن ليصــار 
إلــى تبليغهــا إلــى المّدعــى عليــه، وفــق إجــراءات التبليــغ التــي حّددهــا المشــّرع بموجــب 

ــة )28(. قانــون أصــول المحاكمــات المدنيّ
كمــا تعــد اإلجــراءات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 58 المشــار إلىهــا تتعلــق بالدعــاوى 
ــيطرة إدارة  ــة لس ــر الخاضع ــاوى غي ــا الدع ــة، أم ــوى المدنيّ ــع إلدارة الّدع ــي تخض الت
ــغ  ــم والحفــظ والتبلي ــر التســجيل والترقي ــة فيضــاف لهــا إجــراء آخــر غي الّدعــوى المدنيّ
وهــو تحديــد موعــد للجلســة األولــى فــور تســجيل الّدعــوى وقبــل تبليــغ أوراقهــا للمّدعــى 
عليــه، بحيــث يصــار إلــى تبليــغ المّدعــى عليــه كامــل األوراق وموعــد الجلســة األولــى

لذا نّصت عليه المادة 60 من قانون أصول المحاكمات المدنيّة التي نّصت على أنه:
فــي الدعــاوى المســتعجلة يعيــن القاضــي جلســة المحاكمــة فــور قيــد الئحتهــا بــدون . 1

حاجــة لتبــادل اللوائــح.
ــة أو . 2 ــس المحكم ــدره رئي ــرار يص ــح بق ــادل اللوائ ــة لتب ــر تابع ــوى غي ــر الّدع تعتب

مــن ينتدبــه إذا اســتدعت طبيعــة هــذه الّدعــوى أو موضوعهــا أو إذا اقتصــر طلــب 
ــى  ــه مــن المــال مســتحق عل ــق علي ــغ متف ــن أو مبل ــى اســتيفاء دي ــا عل المّدعــي فيه

ــي:  ــا يل ــه وناشــئ عم المّدعــى علي
أ- عقد صريح أو ضمني ) كالبوليصة والكمبيالة أو الشيك مثالً(.

ب- سند تعهد أو عقد مكتوب يقضي بدفع مبلغ من المال متفق عليه.
ــغ مــن المــال متفــق  ــة إذا كان االدعــاء علــى األصيــل يتعلــق فقــط بديــن أو مبل ج- كفال

عليــه.

27 - مى عبدربه عبد المنعم،مرجع السابق ، ص13
28 - مجد وليد عطا المناصرة :  مرجع سابق ،  صـ 37 .
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تعيِّــن المحكمــة جلســة لهــذه الّدعــوى خــالل عشــرة أيــام مــن تاريــخ قيدهــا فــي قلــم . 3
المحكمــة ”وطبقــا« للمــادة 59 مكــرر / 1 / أ مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة 
األردنــي، وقــد حــدد المشــرع األردنــي مهــام وواجبــات قاضــي إدارة الدعــوى 
المدنيــة فــي المــادة 59 /2 مكــرر مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة كالتالــي:

1- اإلشــراف علــى ملــف الدعــوى عنــد عــرض النــزاع علــى المحكمــة وتســجيله فــي 
ــداء  ــة ابت ــام باإلجــراءات اإلداري ــة القي ــي إدارة الدعــوى المدني ــى موظف ســجالتها، يتول
مــن تســجيل الدعــوى والطلبــات، والتأكــد مــن قانونيــة الئحــة الدعــوى واللوائــح الجوابيــة 
ــوكاالت  ــى ال ــام وكالء الطرفيــن بالتوقيــع عليهــا والمصادقــة عل ــات المقدمــة، وقي والبين
والتوقيــع علــى نســخ البينــات والتأكــد مــن تقديــم البينــات والمســتندات المرفقــة باللوائــح 
مــع اإلشــارة إلــى الناقــص منهــا، والقيــام بوضــع األختــام الرســمية علــى اللوائــح 
والطلبــات والبينــات وإعطــاء نســخ مختومــة ومطابقــة لألصــل لطرفــي الدعــوى، وكــذا 
التأكــد مــن تقديــم طلــب البينــة الموجــودة بيــد الخصــم أو الغير،أمــا قاضــي إدارة الدعــوى 
ــدى  ــة م ــي اإلدارة ومراقب ــى موظف ــة عل ــراف والرقاب ــي واإلش ــب القانون ــى الجان يتول

ســالمة اإلجــراءات.  
2- اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتبليغ أطراف الدعوى بالسرعة الممكنة.

يشــرف قاضــي إدارة الدعــوى علــى اإلجــراءات التــي يقــوم بهــا الموظفــون، والمتعلقــة 
بتبليــغ أطــراف الدعــوى حســب األصــول واســتقبال اللوائــح الجوابيــة ومذكــرات الدفــاع، 
ــة  ــال القانوني ــرام اآلج ــا واحت ــالمة إجراءاته ــن س ــد م ــن والتأك ــا للمدعي ــادة تبليغه وإع
للتبليــغ، وذلــك لتفــادي بطــالن إجــراءات التقاضــي بســبب وجــود مخالفــات فــي مســطرة 
ــن،  ــت ممك ــرب وق ــي أق ــكل ف ــة المش ــه ومعالج ــيطرة علي ــن الس ــن م ــغ ، والتمك التبلي
ــادل  ــم وتب ــة تقدي ــح واســتكمال عملي ــغ بشــكل صحي ــام إجــراءات التبلي ــة هــي إتم والغاي
المذكــرات بشــكل ســليم، ليتــم تهيئــة الدعــوى قبــل إحالتهــا علــى قاضــي الموضــوع األمــر 
ــة  ــة التقاضــي وهــي مرحل ــم مراحــل عملي ــن أه ــة م ــى تخطــي مرحل ــذي يســاعد عل ال

التبليــغ.
3- عقد إجتماع مع أطراف النزاع.

تنــص المــادة 59 /2 ج مكــرر مــن قانــون أصــول المحاكمــات األردنيــة علــى أن مــن 
ــم  ــوى وتبليغه ــراف الدع ــة ألط ــن جلس ــة« تعيي ــوى المدني ــي إدارة الدع ــات قاض واجب
ــدد  ــاء الم ــد انته ــام بع ــاوز 7 أي ــدة ال تتج ــالل م ــررة خ ــول المق ــق األص ــا وف بموعده
ــي  ــاع البحــث ف ــذا اإلجتم ــن ه ــة م ــون« والغاي ــذا القان ــن ه ــادة 59 م ــي الم ــددة ف المح
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ــد بحضورهــم مــن صحــة  ــة والتأك ــاون مــع أطــراف الخصوم موضــوع الدعــوى بالتع
ــاط  ــى حصــر نق ــف الدعــوى، عل ــات مل ــى محتوي ــاء عل ــم العمــل بن ــا، ث ــة إجراءاته كاف
االتفــاق واالختــالف بيــن الخصــوم أي حصــر محــل النــزاع وعــبء االثبــاث فــي حــدود 
الوقائــع المختلــف عليهــا، وإخــراج الوقائــع محــل االتفــاق مــن موضــوع النــزاع والتــي 
يتــم تثبيتهــا مــن طــرف قاضــي إدارة الدعــوى المدنيــة بمثابــة إقــرارات قضائيــة ملزمــة 
وحجــة قاطعــة علــى صاحبهــا، ويجــب علــى قاضــي الموضــوع األخــذ بهــا متــى اســتوفت 

ــا.  شــروطها وأركانه
4-  العمــل علــى حــل النــزاع وديــاً بإحــدى الطــرق البديلــة لفــض النزاعــات بعــد التأكــد 
مــن صحــة إجــراءات الدعــوى وحصــر موضــوع النــزاع، ينتقــل قاضــي إدارة الدعــوى 
المدنيــة إلــى مرحلــة البحــث عــن تســوية وديــة وســريعة للنــزاع، إمــا مــن خــالل بــذل 

مســاعيه للتوصــل إلــى الصلــح أو إحالتــه علــى وســيط باتفــاق األطــراف. 
محاولة الصلح .ُعّد الصلح أحد األهداف الرئيسة إلدارة الدعوى المدنية، حيث يقوم أ- 

بإجراء صلح، يضع  الدعوى  بمحاولة إلقناع طرفي  المدنية  الدعوى  إدارة  قاضي 
حداً للنزاع بدون غالب أو مغلوب مستخدماً في ذلك خبرته في مجال إدارة الحوار 
والمفاوضات، دون إبداء رأيه الشخصي المبني على خبرته كقاض، ومن خالل تهيئة 
الظروف المناسبة ألطراف النزاع لمساعدتهم في التوصل إلى تسوية ودية إنطالقاً 
من محتويات ملف الدعوى)29(. وفي حالة نجاحه في التوصل إلى صلح، يقوم قاضي 
)المادة  األطراف  اتفاق  على  بناء  الحكم  وإصدار  عليه  بالمصادقة  الدعوى  إدارة 
الصلح  على  وبالمصادقة  األردني(،  المحاكمات  أصول  قانون  من  مكرر   3/  59
ينتهي النزاع قبل إحالته على قاضي الموضوع مما يؤدي إلى تحقيق بعض أهداف 
إدارة الدعوى المدنية وهي تخفيف العبء على قضاة الموضوع وتقليل عدد القضايا 

المنظورة في المحاكم واختصار الجهد والوقت والنفقات على جميع األطراف.  
إحالة أطراف النزاع على الوساطة:  يمكن لقاضي إدارة الدعوى وبناء على طلب ب- 

إلى وسيط  الوساطة أو  النزاع على قاضي  النزاع أو بعد موافقتهم، إحالة  أطراف 
خاص يراعى في تسميته اتفاق الطرفين ما أمكن أو إلى أي شخص يرونه مناسباً، 
وذلك من أجل تسوية النزاع ودياً وذلك استناداً للمادة 3 من قانون الوساطة لتسوية 

النزاعات المدنية رقـم )12 ( لعام 2006)30(.

29 -  المادة 59 /2/ه من قانون أصول المحاكمات األردني.
30 -  مى عبدربه عبد المنعم: مرجع سابق , ص15
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 5- تدويــن محضــر بإجــراءات إدارة الدعــوى المدنيــة وإحالتــه علــى قاضــي الموضــوع 
يقــوم قاضــي إدارة الدعــوى بتحريــر محضــر بجميــع اإلجــراءات التــي أشــرف عليهــا، 
بمــا فيهــا نتائــج المباحثــات واإلقــرارات وحصــر الوقائــع الجوهريــة فــي النــزاع وإحالتــه 
رفقــة ملــف الدعــوى علــى محكمــة الموضــوع، لتبــدأ إجــراءات التقاضــي والمرافعــة أمــام 
قاضــي الموضــوع الــذي يبــدأ فــي بحــث النــزاع إنطالقــاً ممــا إنتهــى إليــه قاضــي إدارة 
ــي لقاضــي إدارة الدعــوى  ــد حــدد المشــرع األردن ــة مــن إجــراءات؛ وق الدعــوى المدني
ــن أجــل  ــزاع م ــع أطــراف الن ــاع م ــد أول إجتم ــخ عق ــن تاري ــداًء م ــاً، إبت أجــل 30 يوم
ــي  ــد وكالء طرف ــف أح ــة تخل ــي حال ــا، وف ــوى وتهيئته ــراءات الدع ــة إج ــتكمال كاف اس
النــزاع عــن حضــور االجتمــاع رغــم تبليغــه طبقــاً للقانــون، أحــال قاضــي إدارة الدعــوى 
النــزاع علــى قاضــي الموضــوع بعــد تحريــر محضــر بمــا قــام بــه مــن إجــراءات، وتجــب 
اإلشــارة أن المشــرع األردنــي منــع علــى قاضــي إدارة الدعــوى النظــر فــي نفــس القضيــة 
ــوى  ــة إلدارة الدع ــوط العريض ــى الخط ــذه ه ــت ه ــوع )31( وكان ــي موض ــه قاض بصفت

المدنيــة وفقــا للنظــام القضائــي األردنــي.

ــة، دار وائــل للنشــر، عمــان،  31 -  الدكتــور محمــود الكيالنــي: شــرح قانــون أصــول المحاكمــات المدنيّ
2002، صـــ 23 .
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المبحث الثالث إدارة الدعوى المدنية في النظام القضائي اإلماراتي

تمهيد وتقسيم:
تهــدف إدارة الدعــوى إلــى تهيئــة ملــف الدعــوى والتدقيــق فــي محتوياتــه ومراقبــة 
إجراءاتــه، مــن حيــث حصــر أطــراف النــزاع والتأكــد مــن صحــة تمثيلهــم والســهر علــى 
تبليغهــم، وجمــع وحصــر وســائل اإلثبــات والمســتندات، وحصــر نقــاط الخــالف، واإلتفاق 
ــإدارة  ــف ب ــدل المســاعي مــن طــرف المكل ــى ب ــا تهــدف إل ــزاع، كم ــد جوهــر الن وتحدي
الدعــوى، مــن خــالل اإلجتمــاع مــع أطــرف النــزاع وتســهيل الحــوار والتفــاوض بينهــم 
ــح أو الوســاطة،  ــاً بالتصال ــة عــن التقاضــي لحــل الخــالف ودي وعــرض الوســائل البديل

فــإذا لــم يوفــق يحيــل الملــف علــى محكمــة الموضــوع بعــد تحديــد جــدول جلســاته. 
تعــد هــذه الفكــرة بــكل بســاطة أســاس التمييــز بيــن الوظيفــة اإلداريــة والوظيفــة القضائيــة 
ــى  ــراف عل ــة اإلش ــوى المدني ــإدارة الدع ــف ب ــى المكل ــث يتول ــوى حي ــير الدع ــاء س أثن
ــي  ــة الفصــل ف ــى قاضــي الموضــوع مهم ــن يتول ــي حي ــة، ف ــة واإلجرائي ــام اإلداري المه
الدعــوى بتطبيــق القانــون بنــاء علــى المعطيــات والوقائــع المحصــورة فــي الملــف 
ومرافعــات األطــراف، ومــن شــأن هــذا التقســيم للعمــل والتوزيــع لــألدوار، أن يســاعد كل 
طــرف علــى تركيــز جهــده ووقتــه لتدبيــر المهــام المنوطــة بــه والتخفيــف علــى قاضــي 

ــة. ــة اإلجــراءات اإلداري الموضــوع مــن عــبء مراقب
وعليه سنقسم هذا المبحث إلى:

المطلب األول: نشأة إدارة الدعوى المدنية في القانون اإلماراتي.
المطلب الثاني: تشكيل مكتب إدارة الدعوى في القانون اإلماراتي .

المطلب الثالث: واجبات ومهام  قاضي إدارة الّدعوى المدنيّة في القانون اإلماراتي.
المطلب الرابع: واجبات ومهام مكتب إدارة الدعوى بمحكمة الطعن.

المطلب الخامس: صالحيات قاضي إدارة الّدعوى المدنيّة في القانون اإلماراتي.

المطلب األول نشأة إدارة الدعوى المدنية في القانون اإلماراتي

تــم إنشــاء قســم لتحضيــر الدعــاوى المنظــورة أمــام لجــان فــض المنازعــات اإليجاريــة، 
وفقــاً للمــادة )11( مــن قــرار ســمو رئيــس الدولــة رقــم )9( لســنة 2010 بشــأن لجــان 
ــر  ــم تحضي ــام القس ــن مه ــة. وكان م ــراءات المتبع ــة واإلج ــات اإليجاري ــض المنازع ف
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ــي تثيرهــا المنازعــة. ــة الت ــان الجوانــب القانوني الدعــوى، وبي
ــر الدعــاوى المنظــورة أمــام لجــان  ــى أن ينشــأ قســم لتحضي ــذا نصــت  المــادة 11 عل ل
فــض المنازعــات اإليجاريــة، يتولــى تحضيــر الدعــوى وبيــان الجوانــب القانونيــة التــي 
ــاً  ــة، مصحوب ــى اللجن ــة عل ــن المنازع ــل ع ــر مفص ــرض تقري ــة، وع ــا المنازع تثيره
بالمســتندات، قبــل وقــت كاف مــن موعــد نظرهــا، والتأكــد مــن اســتيفاء رد المدعــى عليــه 
علــى صحيفــة الدعــوى، واتخــاذ كافــة اإلجــراءات المنصــوص عليهــا فــي المــادة )12( 

مــن هــذا القــرار.
كمــا يتولــى قســم تحضيــر الدعــاوى دراســة وبحــث المســائل األخــرى التــي تكلفــه بهــا 
اللجنــة، ودعــوة األطــراف إلجــراء تســوية وديــة. وإذا توصــل األطــراف فيمــا بينهــم إلــى 
تســوية للنــزاع، يعــرض األمــر علــى اللجنــة كــي تصــدر حكمــاً بنتيجــة التســوية، ويكــون 
هــذا الحكــم غيــر قابــل للطعــن فيــه، علــى أن يتــم تأليــف قســم تحضيــر الدعــوى مــن عــدد 

كاف مــن الباحثيــن القانونييــن، يباشــرون عملهــم تحــت إشــراف أحــد القضــاة. 
بينمــا نصــت المــادة )12( علــى وجــوب قيــام المدعــى عليــه بإرســال رده علــى صحيفــة 
ــدد  ــدر ع ــخ بق ــن النس ــدد م ــن ع ــتندات، م ــداً بالمس ــر، مؤي ــم التحضي ــى قس ــوى إل الدع
ــن  ــام م ــة أي ــالل خمس ــك خ ــة، وذل ــرى للجن ــخة أخ ــا نس ــاً إلىه ــزاع مضاف ــراف الن أط
تاريــخ تســلم اإلعــالن. ويعلــن قســم التحضيــر رد المدعــى عليــه ومســتنداته إلــى المدعــي 
خــالل ثالثــة أيــام. ويتعيــن علــى قســم التحضيــر أن ينجــز مهامــه فــي تحضيــر الدعــوى 

وعــرض تقريــره علــى اللجنــة، قبــل وقــت كاف مــن موعــد الجلســة.
 لذلــك أصــدر رئيــس دولــة اإلمــارات الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان القانــون 
اإلتحــادي لســنة 2014 بتعديــل بعــض أحــكام قانــون االجــراءات المدنيــة الصــادر 
ــن  ــر م ــدد األخي ــي الع ــون ف ــر القان ــنة1992 ، ونش ــم  11لس ــادي رق ــون اإلتح بالقان
الجريــدة الرســمية اإلتحاديــة بتاريــخ 2014/11/30، كمــا أصــدر وزيــر العــدل، القــرار 
ــم  ــوى بالمحاك ــب إدارة الدع ــاء مكت ــأن إنش ــي ش ــنة 2015 ف ــم 140 لس ــوزاري رق ال
االتحاديــة وتحديــد نظــام عملــه وينــص فــي الـــمادة األولــى منــه، علــى أن ينشــأ فــي كل 
محكمــة مــن محاكــم دائــرة القضــاء، علــى اختــالف درجاتهــا، مكتــب يســمى مكتــب إدارة 

ــه )32(.  ــام المنوطــة ب ــي إطــار المه الدعــوى، و يجــوز تشــكيله مــن عــدة أقســام ف
وبــدأت  محاكــم الدولــة اعتبــاراً مــن األول مــن مــارس تطبيــق العمــل بقانــون اإلجــراءات 
المدنيــة الجديــد،  وقــد جــرى اصطــالح الفقــه التقليــدي وكــذا االصطــالح التشــريعي فــي 

32 -  الـمادة األولى  من القرار رقم )7( لسنة 2015 .
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ــون  ــى تســمية هــذا القان ــا، عل ــت وموريتاني ــن والكوي ــت والبحري كل مــن مصــر والكوي
باســم )قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة(. وقريــب منــه مصطلــح )المرافعــات 

المدنيــة( المســتعمل فــي العــراق وليبيــا.
غيــر أن الفقــه )33( ينتقــد هــذه التســمية؛ إذ إن عبــارة )المرافعــات(، إنمــا تعنــي فــي اللغــة 
الجاريــة مــا يدلــي بــه الخصــوم أو وكالؤهــم مــن أقــوال شــفوية أو كتابيــة أمــام المحكمــة 
لتأييــد دعواهــم أو دفوعهــم، فالمرافعــات جــزء مــن اإلجــراءات، واذا كان )الــكل( قاصــراً 
فناهيــك عــن الجــزء. وبعبــارة أخــرى إن هــذه التســمية قاصــرة أيضــا عــن الداللــة علــى 

كافــة موضوعــات هــذا القانــون.
وقـــد اقتـــرح بعـــض الفقـــه تســـمية هـــذا القانـــون )بالقانـــون القضائـــي(، بينمـــا اقتـــرح 
ــميته )بالقانـــون القضائـــي الخـــاص(. وهـــي تســـميات معيبـــة  البعـــض اآلخـــر)34( تسـ
ــه  ــف بأنـ ــون يوصـ ــاء، فالقانـ ــئها القضـ ــي ينشـ ــد التـ ــك القواعـ ــط بتلـ ــاً، إذ تختلـ ايضـ
ـــون  ـــون اإلداري قان ـــالً إن القان ـــال مث ـــه؛ فيق ـــع القضـــاء ومـــن خلق ـــه مـــن صن قضائـــي ألن
ـــي  ـــذي عـــرف ف ـــط بنظـــام القضـــاء الخـــاص ال ـــا تختل ـــة فإنه ـــا التســـمية الثاني ـــي. أم قضائ

المجتمعـــات القديمـــة )35(.
ـــى  ـــة عل ـــي( للدالل ـــون القضـــاء المدن ـــمية )قان ـــاء)36( إطـــالق تس ـــد فضـــل بعـــض الفقه وق

ـــون. ـــذا القان ه
وقـــد اســـتعمل المشـــرع األردنـــى مصطلـــح )قانـــون أصـــول المحاكمـــات المدنيـــة(، وهـــو 
نفـــس االصطـــالح الـــذي اســـتعمله المشـــرع الســـوري والمشـــرع اللبنانـــي. فـــي حيـــن 

ـــة(.  ـــطرة المدني ـــون المس ـــالح )قان ـــي اصط ـــرع المغرب ـــتعمل المش اس
ـــراءات  ـــون اإلج ـــل قان ـــنة 2014 بتعدي ـــم )10( لس ـــادي رق ـــون االتح ـــد صـــدور القان بع
المدنيـــة ومـــا تضمنـــه هـــذا التعديـــل مـــن إنشـــاء مكتـــب إلدارة الدعـــوى فـــي محاكـــم 
ــي،  ــت التقاضـ ــار وقـ ــراءات واختصـ ــريع اإلجـ ــتهدف تسـ ــد يسـ ــراء جديـ ــة بإجـ الدولـ
وإنجـــاز الخدمـــات التـــي تقدمهـــا الســـلطة القضائيـــة بالدولـــة، وفقـــاً ألفضـــل المعاييـــر 

والممارســـات العالميـــة فـــي األداء وســـرعة اإلنجـــاز. 
33 -  الدكتــور رمــزي ســيف: مرجــع ســابق ، ص8. – الدكتــور فتحــي والــي : مرجــع ســابق ، ص8. – 
الدكتــور وجــدي راغــب، النظريــة العامــة للعمــل القضائــي، منشــأة المعــارف باالســكندرية: 1974، ص8.
34 - الدكتــور إبراهيــم نجيــب ســعد: القانــون القضائــي الخــاص، منشــأة المعــارف، اإلســكندرية، 

 34 1973،ص 
35 -  الدكتور  فتحي والي، قانون القضاء المدني، مرجع سابق ، ص8.

36 -  الدكتور فتحي والي: مرجع سابق ، ص5. الدكتور وجدي راغب: مرجع سابق ، ص3.
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إدارة الدعوى وفقاً ألحكام قانون اإلجراءات المدنية االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة

ـــب  ـــارة »مكت ـــوى« بعب ـــاب الدع ـــم الكت ـــارة »قل ـــتبدل عب ـــى أن تس ـــون عل ـــص القان ـــد ن ق
إدارة الدعـــوى« كمـــا تســـتبدل عبـــارة »منـــدوب اإلعـــالن« بعبـــارة »القائـــم باإلعـــالن«، 
وذلـــك أينمـــا وردتـــا فـــي القانـــون، كمـــا نـــص القانـــون علـــى إســـتبدال عـــدد مـــن نصـــوص 

ـــه. ـــواردة في المـــواد ال
ـــذا تضمـــن القانـــون تعديـــل المـــواد 44،45،46  والمتعلقـــة بإجـــراءات رفـــع الدعـــوى،  ل
ـــادة  ـــم، والم ـــور الخصـــم وغيابه ـــة بحض ـــادة 54 والمتعلق ـــا، والم ـــة فيه ـــير الخصوم وس
71،73، والمتعلقتـــان بإجـــراءات جلســـة المحاكمـــة ونظامهـــا، حيـــث نصـــت المـــادة 
73 بالتشـــديد علـــى وجـــوب تقديـــم جميـــع المســـتندات عنـــد رفـــع الدعـــوى، وال 
ـــوى  ـــع الدع ـــت رف ـــا وق ـــكان تقديمه ـــه كان باإلم ـــت أن ـــك إذا ثب ـــد ذل ـــا بع ـــمح بتقديمه  يس
ـــادة  ـــي الم ـــدة ه ـــواد جدي ـــة م ـــواد اإلصـــدار اضاف ـــن م ـــة م ـــادة الثالث ـــت الم ـــك تضمن كذل
ـــن  ـــه م ـــاط ب ـــا ين ـــكيله، وم ـــوى وتش ـــب إدارة الدع ـــاء مكت ـــم إنش ـــي تنظ ـــرر، والت 42 مك

ـــد التقاضـــي. ـــر أم ـــزة وتقصي ـــة الناج ـــق العدال ـــار تحقي ـــي إط ـــي، ف ـــع النواح جمي
وقـــد أصـــدر ســـمو الشـــيخ منصـــور بـــن زايـــد ر قـــرار إنشـــاء ونظـــام عمـــل مكتـــب إدارة 
ـــي كل  ـــب إدارة الدعـــوى ف ـــم انشـــاء مكات ـــي وت ـــرة القضـــاء بأبوظب ـــم دائ الدعـــوى بمحاك
المحاكـــم االتحاديـــة فـــي الدولـــة وينـــاط بهـــا تحضيـــر الدعـــاوى القضائيـــة وإدارتهـــا 
ـــن  ـــرة بي ـــر الخب ـــتندات وتقاري ـــرات والمس ـــادل المذك ـــا وتب ـــا وإعالنه ـــك قيده ـــي ذل ـــا ف بم
ـــي  ـــبة الفصـــل ف ـــادة نس ـــي زي ـــاعد ف ـــا س ـــص مم ـــا للقاضـــي المخت ـــل إحالته الخصـــوم قب
المنازعـــات القضائيـــة ومـــن الوســـائل التـــي أثبتـــت فاعليتهـــا فـــي تســـريع اجـــراءات 
ـــدة  ـــادة جدي ـــة م ـــررة إضاف ـــا المق ـــي مواعيده ـــة ف ـــكام القضائي ـــدار األح ـــي وإص التقاض
فـــي قانـــون اإلجـــراءات المدنيـــة تلـــزم الخصـــم المعلـــن بالدعـــوى بمتابعـــة تأجيلهـــا 

ومواعيـــد جلســـاتها واجراءاتهـــا.
 وتكـــون قـــرارات المحكمـــة التـــي تصـــدر بعـــد انعقـــاد الخصومـــة أمامهـــا صحيحـــة 
ــا حافـــظ علـــى  ــا دون حاجـــة إلـــى إعـــالن الخصـــم مـــرة أخـــرى ممـ منتجـــة آلثارهـ
ـــت  ـــي كان ـــا ألي عـــذر مـــن األعـــذار الت اســـتمرارية اجـــراءات التقاضـــي وعـــدم انقطاعه
تعيـــق وتأخـــر الفصـــل فـــي المنازعـــات القضائيـــة  بهـــدف تحقيـــق العدالـــة الناجـــزة 
ــي  ــاهم فـ ــا يسـ ــودة األداء، بمـ ــى جـ ــد علـ ــع التأكيـ ــي مـ ــراءات التقاضـ ــريع إجـ وتسـ
المحافظـــة علـــى مصالـــح المتقاضيـــن الماليـــة، وتحفيـــز دورة رؤوس األمـــوال، وبالتالـــي 
ـــي. ـــي إمـــارة أبوظب تشـــجيع االســـتثمار وترســـيخ االســـتقرار االقتصـــادي واالجتماعـــي ف
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المطلب الثاني تشكيل مكتب إدارة الدعوى في القانون اإلماراتي

إذا كان وجــود القانــون ضــرورة إجتماعيــة )37( فــإن تحقيقــه وتنفيــذه عــن طريــق اإلعمــال 
ــل  ــة ال تق ــد أيضــاً ضــرورة اجتماعي ــا يع ــع االجتماعــي، إنم ــي الواق ــى لقواعــده ف الفعل

أهميــة وخطــورة عــن ضــرورة وجــود القانــون ذاتــه)38(.
وعليــه تــم إنشــاء مكتــب يســمى مكتــب إدارة الدعــوى بــكل محكمــة مــن محاكــم دائــرة 
القضــاء ويجــوز تشــكيله مــن عــدة أقســام فــي إطــار المهــام المنوطــة بــه)39( يُشــكل مكتــب 
إدارة الدعــوى مــن رئيــس وعــدد كاف مــن موظفــي المحكمــة مــن القانونييــن وغيرهــم، 

تحــت إشــراف رئيــس المحكمــة المختصــة)40(.
ــذى اشــترط أن يكــون  ــد ال ــي هــو المشــرع الوحي ــى أن المشــرع اإلمارات ــا نشــير إل كم

ــم. ــن وغيره ــن القانونيي ــة م ــي المحكم ــن موظف ــب إدارة الدعــوى م تشــكيل مكت
ــادة  ــة الزي ــة لمواجه ــة المؤهل ــوادر القضائي ــادة الك ــى زي ــام إل ــذا النظ ــدف ه ــث يه  حي
المتســارعة فــي أعــداد الدعــاوى، ألن حجــم القضايــا الهائــل يــؤدي فــي حــال الســرعة 
فــي الفصــل فيهــا مــع قلــة عــدد القضــاة إلــى ارتبــاك القضــاة، وبالتإلــى تأتــي  الســرعة 
ــى  ــد العــبء عل ــا يزي ــرارات الصــادرة، مم ــي الق ــى حســاب الجــودة ف ــي الفصــل عل ف
ــت  ــي الوق ــر ف ــن تأخي ــك م ــا يصاحــب ذل ــا، وم ــم العلي ــة والمحاك ــم الدرجــة الثاني محاك

ــزاع. ــى أطــراف الن ــات عل ــي النفق ــادة ف وزي

المطلب الثالث واجبات ومهام  قاضي إدارة الّدعوى المدنيّة في 
القانون اإلماراتي

أنــاط المشــرع األماراتــى لمكتــب إدارة الدعــوى مجموعــة متنوعــة مــن الواجبــات 
والمهــام، حيــث حــددت المــادة الثالثــة مــن القــرار مهــام المكتــب، بقيــد الدعــوى 

37 - الدكتور عوض أحمد الزعبي: المدخل إلى علم القانون، دار وائل للنشر، عمان، سنة 2001  ص9- 
الدكتور عبد المنعم فرج الصدة: أصول القانون، منشأة المعارف باالسكندرية، سنة 1994،ص6.

38 -  الدكتــور عــوض أحمــد الزعبــي: اشــكالية الغيــاب أمــام القضــاء ، رســالة دكتــوراة ، جامعــة محمــد 
الخامــس، الربــاط: 1993 ، ص43. – الدكتــور وجــدي راغــب، النظريــة العامــة للعمــل القضائــي، منشــأة 

المعــارف باالســكندرية: 1974، ص90.
39 - الـمادة األولى القرار رقم )7( لسنة 2015 .
40 - الـمادة الثانية  القرار رقم )7( لسنة 2015.
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ــادل المذكــرات والمســتندات وتقاريــر الخبــرة بيــن  وتحضيرهــا وإدارتهــا وإعالنهــا وتب
الخصــوم، علــى أن يشــمل ذلــك تقديــر واســتيفاء الرســوم المقــررة وفــق القانــون، وقيــد 
الدعــاوى والطعــون فــي الســجل الخــاص بذلــك الكترونيــاً أو يدويــاً أو كليهمــا، بحســب 
األحــوال، وتحريــر اإلعــالن حســب األصــول وتســليمه إلــى الجهــة المنــوط بهــا تنفيــذه 
مــع إرفاقــه بصــورة مــن صحيفــة الدعــوى أو مســتندات مقدمــة، وذلــك فــي نفــس اليــوم أو 
اليــوم التالــي علــى األكثــر، وتكليــف المدعــى عليــه بتقديــم مذكــرة جوابيــة علــى الدعــوى 
ــب ادارة  ــام مكت ــام أم ــى عشــرة أي ــد عل ــدة ال تزي ــة المســتندات خــالل م ــا كاف ــاً به مرفق
الدعــوى، إضافــة إلــى دعــوة الخصــوم واســتكمال البيانــات والمســتندات وتقاريــر الخبــرة 
والمذكــرات وغيــر ذلــك مــن أعمــال التحضيــر فــي إطــار زمنــي محــدد، وذلــك دونمــا 
ــى  ــالن المدع ــد إع ــا يفي ــرد م ــم ي ــاً، وإذا ل ــا قانون ــوص عليه ــد المنص ــالل بالمواعي إخ
عليــه فــي الدعــوى، يتــم اســتعجال اإلعــالن مــن قبــل مكتــب إدارة الدعــوى مــع مراعــاة 
تطبيــق أحــكام البنــد )4( مــن المــادة )8( مــن قانــون االجــراءات المدنيــة، معدلــة بالقانــون 
االتحــادي رقــم )10( لســنة 2014، فيمــا يتعلــق باإلعــالن بالطــرق البديلــة إذا توفــرت 

أســبابه)41(.
ــال  ــات اإلدخ ــي طلب ــوى، تلق ــب إدارة الدع ــام مكت ــي مه ــة ف ــادة الثالث ــا أوردت الم كم
والتدخــل والطلبــات العارضــة )42( والمســتندات المرفقــة بهــا، واتخــاذ مــا تقتضيــه مــن 
إجــراءات، واالحتفــاظ بســندات الديــن المتعلقــة بأوامــر األداء لحيــن انقضــاء أجــل التظلــم 
مــن أمــر األداء، واســتالم طلبــات العــرض التــي يقدمهــا المدينــون وإعــالن الدائنيــن بهــا 
ــان الشــيء  ــى بي ــتمل عل ــد حــرر محضــرا اش ــام باإلعــالن ق ــذي ق ــن أن ال ــق م والتحق
المعــروض وشــروط العــرض وقبولــه مــن عدمــه، وإخطــار النيابــة العامــة فــي الحــاالت 
التــي يوجــب القانــون إخطارهــا بهــا، وعلــى مكتــب إدارة الدعــوى التحقــق مــن أن 
ــم  ــطة مترج ــا بواس ــة إلىه ــة مترجم ــة العربي ــر اللغ ــررة بغي ــتندات واألوراق المح المس
قانونــي معتمــد، وأن المســتندات واألوراق المقدمــة مصدقــة حســب األصــول إذا كانــت 
صــادرة مــن خــارج الدولــة أو كانــت صــادرة مــن داخلها ويوجد ثـــمة مقتضــى لتصديقها، 
إضافــة إلــى االجتمــاع مــع األطــراف وحصــر نقــاط االتفــاق واالختــالف وتحديــد جوهــر 

41 - الـمادة الثالثة القرار رقم )7( لسنة 2015 .
42 -هى الطلبات التي يقدمها المدعى أو المدعى عليه أو الغير بتغيير محل الخصومة بتعديله أو بإضافة 

طلبات مرتبطة بالطلب األصلي أو مؤثر فيها، أنظر د/ وجدي راغب، مرجع سابق، ص 471.
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النــزاع حســب النمــوذج المعــد لذلــك، علــى النحــو ال يــؤدي إلــى إطالــة أمــد التقاضــي)43( 
وندعــو المشــرع اإلماراتــي النــص علــى إعطــاء القاضــي حــق تشــجيع األطــراف علــى 
حــّل النـّـزاع بالطــرق الوديـّـة أو باللجــوء إلــى الطــرق البديلــة عــن التقاضــي علــى غــرار 

المشــرع األمريكــي واألردنــي.

المطلب الرابع واجبات ومهام مكتب إدارة الدعوى بمحكمة 
الطعن

علــى عكــس المشــرع األردنــي أنــاط المشــرع اإلماراتــي إدارة الدعــوى لكافــة الجهــات 
القضائيــة أيــاً كان درجتهــا، حيــث حــددت المــادة الرابعــة مــن القــرار مهــام مكتــب إدارة 
ــالل  ــون ضــده خ ــى المطع ــن إل ــة الطع ــن )44(  بإعــالن صحيف ــة الطع ــوى بمحكم الدع
عشــرة أيــام مــن وقــت إيــداع الطعــن، وطلــب ضــم ملــف الدعــوى المطعــون علــى الحكــم 
فيهــا خــالل ثالثــة أيــام مــن تاريــخ تقديــم الصحيفــة، كمــا حــددت نفــس المــادة مهــام مكتــب 
إدارة الدعــوى بالمحكمــة التــي أصــدرت الحكــم بإرســال ملــف الدعــوى خــالل عشــرة 
ــي الدعــاوى  ــام ف ــة أي ــف، وخــالل ثالث ــب المل ــخ ورود طل ــن تاري ــر م ــى األكث ــام عل أي
المســتعجلة، وإرســال الطعــن مــع ملــف الدعــوى خــالل عشــرة أيــام مــن تاريــخ تقديمــه 

إليهــا متــى قيــد الطعــن بالنقــض أمــام محكمــة االســتئناف المطعــون فــي حكمهــا )45(.
لــذا نصــت الـــمادة الخامســة مــن القــرار علــى أنــه فــى حــال تبيــن لمكتــب إدارة الدعــوى 
نــزوع أطرافهــا إلــى التســوية أو الصلــح، فعليــه عــرض األمــر علــى  القاضــي المختــص 
فــوراً، وكذلــك إذا تضمنــت الدعــوى إحــدى الحــاالت المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة)5( 
مــن المــادة 42 مكــرر مــن قانــون االجــراءات المدنيــة مضافة بموجــب القانــون االتحادي 
ــز  ــراءات تجهي ــوى إج ــب إدارة الدع ــتكمل مكت ــى أن يس ــنة 2014، عل ــم )10( لس رق

الدعــوى فــي حالــة إعادتهــا إليــه مــن القاضــي المختــص )46(.
وقــد نصــت المــادة 42 مكــرر إلــى قانــون اإلجــراءات المدنيــة والتــي تنص على أنه ينشــأ 
بقــرار مــن وزيــر العــدل أو رئيــس الجهــة القضائيــة المحليــة – كل بحســب اختصاصــه 

43 - الـمادة الثالثة القرار رقم )7( لسنة 2015 .
44 - يقصــد بهــا المحكمــة االتحاديــة العليــا ومحكمــة النقــض بأبــو ظبــى ومحكمــة النقــض بــرأس الخيمــة 

ومحكمــة تمييــز دبــى
45 - الـمادة الرابعة القرار رقم )7( لسنة 2015.

46 - الـمادة الخامسة القرار رقم )7( لسنة 2015.
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- فــي مقــر المحكمــة المختصــة مكتــب يُســمى »مكتــب إدارة الدعــوى«، ويحــدد القــرار 
نظــام عمــل المكتــب، ويُشــكل مكتــب إدارة الدعــوى مــن رئيــس وعــدد كاف مــن موظفــي 
ــاط  ــة المختصــة، ويُن ــس المحكم ــن وغيرهــم تحــت إشــراف رئي ــن القانونيي ــة م المحكم
بمكتــب إدارة الدعــوى تحضيــر الدعــوى وإدارتهــا، بمــا فــي ذلــك قيدهــا وإعالنهــا وتبادل 
ــم  ــص تغري ــن الخصــوم، وللقاضــي المخت ــرة بي ــر الخب ــتندات وتقاري ــرات والمس المذك

المماطــل مــن الخصــوم )47(.

المطلب الخامس صالحيات قاضي  إدارة الّدعوى المدنيّة في 
القانون اإلماراتي

ــون  ــي ظــل قان ــات ف ــة بعــدد محــدود مــن الصالحي ــع قاضــي إدارة الّدعــوى المدنيّ يتمت
االجــراءات المدنيّــة وهــذا الصالحيــات، نصــت عليهــا  المــادة 71 بــأن تحكــم المحكمــة 
علــى مــن يتخلــف مــن العامليــن بهــا أو مــن الخصــوم عــن إيــداع المســتندات أو عــن القيام 
بــأي إجــراء مــن إجــراءات الدعــوى فــي الميعــاد الــذي حددتــه المحكمــة أو مكتــب إدارة 
الدعــوى بغرامــة ال تقــل عــن ألــف درهــم وال تجــاوز عشــرة آالف درهــم، ويكــون ذلــك 
بقــرار يثبــت فــي محضــر الجلســة لــه مــا لألحــكام مــن  قــوة  تنفيذيــة، وال يقبــل الطعــن 
فيــه بــأي طريــق، وللمحكمــة أن تقيــل المحكــوم عليــه مــن الغرامــة كلهــا أو بعضهــا إذا 
أبــدى عــذراً مقبــوالً، ويجــوز للمحكمــة مــا لــم يعتــرض المدعــى عليــه بــدالً مــن الحكــم 
علــى المدعــي بالغرامــة أن تحكــم بوقــف الدعــوى )48( لمــدة ال تتجــاوز ثالثــة أشــهر، وإذا 
مضــت مــدة الوقــف ولــم يطلــب المدعــي الســير فــي دعــواه خــالل الثالثيــن يومــاً التاليــة 
إلنتهائهــا أو لــم ينفــذ مــا أمــرت بــه المحكمــة حكمــت بإعتبــار الدعــوى كأن لــم تكــن )49(.
ــاً  ــوى دفع ــت الدع ــون، وإذا تضمن ــذا القان ــن ه ــادة )71( م ــه الم ــت علي ــا نص ــاً م وفق
ــم ترفــع  ــاً مســتعجاًل أو طلــب إدخــال خصــم)51( ل شــكلياً)50(. مــن أحــد الخصــوم أو طلب

47 - المادة 42 مكرر من  قانون اإلجراءات المدنية.
48 - يقصـد بهـا عـدم سـيرها لسـبب أجنبـى عن المركـز القانونى ألطرافهـا وذلك حتى يزول سـبب الوقف 

أو تنقضـى المهلـة التـى حددهـا قـرار الوقـف ، راجع الدكتـور فتحى والى : مرجع سـابق ، ص 315 .
49 -  المادة 71 من  قانون اإلجراءات المدنية .

50 -  يقصــد بهــا الوســائل التــى يطعــن بهــا الخصــم فــى صحــة الخصومــة أو فــى األجــراءات المكونــة 
لهــا بغيــة إنهــاء الخصومــة دون الفصــل فــى موضــوع الحــق .راجــع  الدكتــور مصطفــي المتولــي قنديــل، 

مرجــع ســابق ص 367 .
51 -  يقصد به أن يطلب شخص من غير أن يصبح طرفا فى خصومة قائمة والتدخل قد يكون إنضمامى 
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الدعــوى فــي مواجهتــه، أو تخلــف المدعــى عليــه عــن الحضــور بعــد إعالنه لشــخصه، أو 
انقطــع ســير الخصومــة)52( بحكــم القانــون بوفــاة أحــد الخصــوم أو بفقــده أهليــة الخصومــة 
ــة الدعــوى،  ــل إحال ــن قب ــن النائبي ــه م ــة عن ــر الخصوم ــن كان يباش ــة م ــزوال صف أو ب
أحالهــا مكتــب إدارة الدعــوى إلــى القاضــي المختــص بحالتهــا بعــد تحديــد جلســة للفصــل 
فــي أي مــن ذلــك، وللقاضــي إعــادة الدعــوى بعــد ذلــك لمكتــب إدارة الدعــوى الســتكمال 

إجــراءات تجهيــز الدعــوى حســب األحــوال.

وقد يكون هجومى راجع  الدكتور مصطفي المتولي قنديل ، مرجع سابق ص 367 ،ص 369
52 -  يقصــد بهــا عــد الســير فيهــا بحكــم القانــون ودون حاجــة لصــدور حكــم مــن المحكمــة بإنقطاعهــا ، 

راجــع د/ رمــزى ســيف ، مرجــع ســابق ، بنــد 456 .
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المبحث الرابع تقدير فكرة إدارة الدعوى المدنية

تعتبــر فكــرة إدارة الّدعــوى المدنيـّـة بالنظــام القضائــي إنجــازاً كبيــراً يُحســب للمشــرع فــي 
كل مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة واألردن ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، حيــث 
تعــد مــن األفــكار المســتحدثة التــى أثبتــت نجاحهــا فــي األنظمــة القضائيــة المختلفــة التــي 
أُخــذت منهــا، وقــد أُســتحدثت هــذه الفكــرة أساســاً فــي تلــك األنظمــة للتخلــص مــن بعــض 
ــد  ــت والجه ــار الوق ــدف اختص ــك به ــوى، وذل ــي الّدع ــة ف ــر الضروري ــراءات غي اإلج
والنفقــات علــى جميــع أطــراف العمليــة القضائيــة، وبالّرغــم مــن هــذا اإلنجــاز ومــا أســهم 
بــه مــن الحــد مــن تراكــم الدعــاوى أمــام محاكــم الموضــوع واإلســهام فــي اختصــار أمــد 
ــة  ــة واإلداري ــى بعــض اإلجــراءات القانونيّ ــت عل ــاع الوق ــات، والحــد مــن ضي المحاكم

غيــر الضروريــة خــالل ســير الّدعــوى.

كمــا أعطــى قانــون واليــة كاليفورنيــا فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة للقاضــي الحــق 
باتخــاذ مــا يــراه مناســباً مــن اإلجــراءات فــي ســبيل بســط رقابتــه علــى ســير الّدعــوى 
بشــكل يضمــن مســتوى عــاٍل مــن العدالــة، وكذلــك يحقــق الحفــاظ علــى وقــت أطــراف 
النّــزاع والمحكمــة ويســاعد فــي التقليــل مــن النّفقــات، كمــا حفــزت األطــراف علــى حــّل 
النـّـزاع بالطــرق الوديـّـة أو باللجــوء إلــى الطــرق البديلــة عــن التقاضــي، عــن طريــق عقــد 
جلســة أو جلســات تســّمى باجتمــاع إدارة الّدعــوى، وتتــم فــي المرحلــة الســابقة للمحاكمــة، 
باإلضافــة إلــى بعــض اإلجــراءات الخاصــة بــإدارة حركــة وســير الّدعــوى والصالحيــات 

الممنوحــة للقضــاة فــي هــذا الشــأن.

ــه  ــه دفاعات ــّدم بجواب ــه أن يتق ــى المّدعــى علي ــا عل ــة كاليفورني ــون والي ــد أوجــب قان وق
وإعتراضاتــه خــالل ثالثيــن يومــاً مــن تبليغــه الئحــة الّدعــوى، ولكننــا نــرى أن هــذه المــدة 
طويلــة جــدا إذا أخذنــا فــي االعتبــار الهــدف التــي مــن أجلــة أنشــئت إداراة الدعــوى، لذلــك 
نوصــي المشــرع الفيدرالــي بتقليــل المــدة إلــى عشــرة أيــام كمــا فعــل المشــرع اإلماراتــي.

لـذا تشـبه اإلجـراءات المنصوص عليها بقانون واليـة كاليفورنيا اإلجراءات والصالحيات 
الـواردة فـي قواعـد اإلجـراءات المدنيّـة الفيدرالـي حيـث أُلزمـت المحاكـم األمريكيـة على 
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اختـالف أنواعهـا ودرجاتهـا بتطبيق نظـام موحد إلدارة الّدعـوى المدنيّة.

كما أُلزمت هذه المحاكم باستغالل إدارة الّدعوى وما تتضمنها من اجتماعات قبل المحاكمة، 
بترويج أفكار الحلول البديلة لفّض النّزاعات، وعرضها على أطراف النّزاع.

كمــا أدخــل المشــرع األردنــي فكــرة إدارة الّدعــوى المدنيـّـة إلــى النظــام القضائــي، حيــث 
ــة بالمــادة 2/59  ــات قاضــي إدارة الدعــوى المدني ــي مهــام وواجب حــدد المشــرع األردن
مكــرر مــن قانــون أصــول المحاكمــات، وقــد نّصــت المــادة 5/59 مكــرر مــن القانــون 
علــى تحديــد مــدة ثالثيــن يومــاً يجــب علــى قاضــي إدارة الّدعــوى المدنيـّـة إحالــة الّدعــوى 
خاللهــا إلــى محكمــة الموضــوع وتبــدأ هــذه المــدة مــن موعــد أول جلســة يعقدهــا القاضــي.

لــذا نــرى أن هــذه الفكــرة حســنة، وندعــو المشــرع اإلماراتــي إلــى األخــذ بها مــع مالحظة 
أن تحديــد هــذه المــدة بثالثيــن يومــاً مقيـّـد فعليــاً بالقيــام بالعديــد مــن اإلجــراءات فــي حــال 
حضــور أطــراف النــزاع أمــام قاضــي إدارة الّدعــوى، ولكــن فــي حــال لــم يحضــر أي 
منهمــا، أو حضــر أحدهمــا فقــط يقــوم قاضــي إدارة الّدعــوى بإحالــة الّدعــوى إلــى قاضــي 

الموضــوع مباشــرةً وفــي أول جلســة.

كمــا نــرى أن المــادة 59 مكــرر مــن القانــون قــد خلــت مــن النــص علــى أمــر فــي غايــة 
األهميــة وهــو مــدى إلتــزام قاضــي الموضــوع باإلجــراءات التــي تمــت أمــام قاضــي إدارة 

الّدعــوى المدنيـّـة. 

لذلك نرى أن يضيف المشّرع إلى نص المادة 59 مكرر من القانون ما يُشير بوضوح 
المدنيّة، حيث أن  الّدعوى  إدارة  أمام  التي تمت  تقيَّد قاضي الموضوع باإلجراءات  إلى 
ذلك يساعد على اختصار وقت المحاكمة من خالل بدأ قاضي الموضوع بسماع البيّانات 
الشخصيّة التي قرر قاضي إدارة الّدعوى االستماع إلىها وتمًّ تبليغ الشهود بالحضور إلى 
محكمة الموضوع ضمن مواعيد محددة سابقاً، وهذا األمر يعقد بجلستين على األقل أمام 
محكمة الموضوع، كما يمكن قاضي الموضوع من الفصل في الّدعوى خالل شهرين إلى 

ثالثة أشهر من تاريخ إحالة الّدعوى إلىه.
وقد واجهت فكرة إدارة الدعوى بعض االنتقادات ومن أهمها:
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1( بأنهــا تبطــئ أمــر إدارة الدعــوى بالرغــم أن غالبيــة مهــام قاضــي إدارة الدعــوى هــي 
إجــراءات إداريــة ويمكــن الــرد علــى ذلــك بمــا يلــي: 

أ ( ال نجــد فــي الواقــع مــا يمنــع مــن أن يتولــى قاضــي ذو خبــرة واســعة فهــو أقــدر مــن 
ــي  ــة الفصــل ف ــا عملي ــي أهميته ــوق ف ــد تف ــي ق ــة الت ــة الصعب ــذه المهم ــام به ــره للقي غي

ــا)53(. الدعــوى ذاته
ب ( كان مــن المهــام المنوطــة بقاضــي إدارة الدعــوى جمــع البيانــات ومراقبــة التبليغــات 
وترتيــب وتوريــد أوراق الدعــوى، إال أن تلــك المهــام انتزعــت مــن قاضــي الموضــوع 
وأنيطــت بقاضــي إدارة الدعــوى لتيســير اجــراءات التقاضــي فيكــون قاضــي الموضــوع 

أقــدر علــى تركيــز كل جهــده للبحــث فــي النقــاط القانونيــة.
2( إنتقــدت فكــرة إدارة الدعــوى أيضــاً بــأن التعديــل الجديــد للقانــون لــم يتضمــن صالحية 
فــرض بعــض الجــزاءات علــى الخصــوم فــي حــال تخلفهــم عــن الحضــور أمامــه أو عــدم 
ــي إدارة  ــة لقاض ــاك صالحي ــد أن هن ــا نج ــه إال أنن ــة أمام ــراءات المتبع ــزام باالج االلت

الدعــوى فــي فــرض الغرامــات.
أمــا بالنســبة لتخلــف الخصــوم عــن حضــور جلســة االجتمــاع التــي يعقدهــا قاضــي إدراة 
ــة  ــن حضــور جلس ــن الخصــوم ع ــف م ــن يتخل ــي أن م ــادة 59 تعن ــإن الم ــوى، ف الدع
اإلجتمــاع يفــوت عليــه فرصــة اســتكمال بياناتــه أو فرصــة االســتيضاح مــن خصمــه عــن 
الوقائــع المختلــف عليهــا، ممــا قــد يعرضــه للحرمــان مــن اســتكمال بياناتــه أمــام قاضــي 
الموضــوع بســبب تجــاوز المواعيــد المنصــوص عليهــا فــي المــواد 56 و 59 مــن قانــون 

أصــول المحاكمــات المدنيــة)54(.
كمــا أدخــل المشــرع اإلماراتــي فكــرة إدارة الّدعــوى المدنيـّـة إلــى النظــام القضائــي، وهــذا 
ــع  ــراءات التقاضــي، م ــريع إج ــزة، وتس ــة الناج ــق العدال ــدف تحقي ــرع به يُحســب للمش
التأكيــد علــى جــودة األداء، بمــا يســهم فــي المحافظــة علــى مصالــح المتقاضيــن الماليــة، 
وتحفيــز دورة رؤوس األمــوال، وترســيخ االســتقرار االقتصــادي واالجتماعــي فــي دولــة 

اإلمــارات. 
ــام  ــاء نظ ــي إرس ــة ف ــهم بفاعلي ــوى سيس ــر الدع ــب تحضي ــاء مكات ــرار إنش ــا أن ق   كم
ــر أمــد  ــى تســهيل عمــل القاضــي، وتقصي ــز وعالمــي األداء، وســيؤدي إل ــي متمي قضائ
التقاضــي، مــن خــالل تجهيــز الدعاوى قبــل بدايــة المحاكمة، ولضمــان فعاليتهــا ونجاحتها 

53 -  القاضيان / أحمد القطاونة ووليد كناكرية: مرجع سابق  صـــــــ 120.

54 -  القاضيان / أحمد القطاونة ووليد كناكرية: مرجع سابق  صـــــــ 120.



41

دكتور سعد علي أحمد رمضان

نــرى أن علــى المشــرع اإلماراتــي تحديــد مــدة ثالثيــن يومــاً يجــب علــى قاضــي إدارة 
الّدعــوى المدنيّــة إحالــة الّدعــوى خاللهــا إلــى محكمــة الموضــوع وتبــدأ هــذه المــدة مــن 
موعــد أول جلســة يعقدهــا القاضــي، وإلتــزام قاضــي الموضــوع باإلجــراءات التــي تمــت 
ــى  ــة، وأعطــي القاضــي حــق تشــجيع األطــراف عل ــام قاضــي إدارة الّدعــوى المدنيّ أم
ــة أو باللجــوء إلــى الطــرق البديلــة عــن التقاضــي كمــا فعــل   ــزاع بالطــرق الوديّ حــّل النّ

المشــرع األمريكــي  واألردنــي.
كمــا يجــب علــى المشــرع إلــزام قاضــي إدارة الدعــوى بتحريــر تقريــر بجميــع اإلجراءات 
التــي أشــرف عليهــا، بمــا فيهــا نتائــج المباحثــات واإلقــرارات وحصــر الوقائــع الجوهريــة 
ــراءات  ــدأ إج ــة الموضــوع، لتب ــى محكم ــوى عل ــف الدع ــع مل ــا م ــزاع وإحالته ــي الن ف
التقاضــي والمرافعــة أمــام قاضــي الموضــوع الــذي يبــدأ فــي بحــث النــزاع إنطالقــاً ممــا 
انتهــى إليــه قاضــي إدارة الدعــوى المدنيــة مــن إجــراءات، لــذا علــى المشــرع اإلماراتــي 
أن يحــدد لقاضــي إدارة الدعــوى أجــل 30 يومــاً، ابتــداًء مــن تاريــخ عقــد أول اجتمــاع 
مــع أطــراف النــزاع مــن أجــل اســتكمال كافــة إجــراءات الدعــوى وتهيئتهــا، وفــي حالــة 
تخلــف أحــد وكالء طرفــي النــزاع عــن حضــور االجتمــاع رغــم تبليغــه طبقــاً للقانــون، 
ــه قاضــي  ــة بصفت ــس القضي ــي نف ــر ف ــوى النظ ــع قاضــي إدارة الدع ــى من ــص عل والن

موضــوع.
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الخاتمـــة 
يعــد موضــوع بحــث إدارة الدعــوى وفقــاً ألحــكام قانــون اإلجــراءات المدنيــة اإلتحــادي 
ــذا  ــاً، ل ــا حديث ــم معالجته ــى ت ــات الت ــن الموضوع ــدة م ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم لدول
حاولنــا توضيــح هــذه الفكــرة القانونيـّـة الجديــدة علــى نظــام التقاضــي بالقانــون اإلجــراءات 
ــا البحــث مــن خــالل مقدمــه لموضــوع البحــث وأهميتــه  المدنيــة اإلماراتــي، وقــد تناولن
ومنهجــه ومشــكلة الدراســة وعناصــر المشــكلة، ثــم قســمنا موضــوع الدراســة إلــى ثالثــة 
مباحــث، المبحــث  األول تضمــن فكــرة ماهيــة إدارة الدعــوى، وانتهــت إلــى أنــه يمكــن 
تعريــف إدارة الدعــوى بأنهــا مجموعــة مــن اإلجــراءات يتــم مــن خاللهــا تنظيــم الدعــوى 
وجمــع بيانــات الخصــوم وتحديــد جوهــر النــزاع وبحــث التســوية أو اســتعمال الوســائل 
ــيطرة واإلشــراف  ــرض الس ــن خــالل ف ــك م ــزاع وذل ــض الن ــة لف ــن المحاكم ــة ع البديل

القضائــي المبكــر علــى الدعــوى.
أمــا بالنســبة للمبحــث الثانــي وضحنــا إطــار إدارة الدعــوى المدنيــة فــي األنظمــة القضائيــة 
المقارنــة، وانتهيــت إلــى أن فكــرة إدارة الدعــوى المدنيــة تعــود جذورهــا إلــى األنظمــة 
القضائيــة االنكلوسكســونية التــى حققــت مــن خاللهــا نجــاح فــي التغلــب علــى الصعوبــات 
والعراقيــل التــي كانــت تحــد مــن فعاليــة القضــاء، وبــدأت الفكــرة تجــد لهــا موطــىء قــدم 
بالتدريــج فــي العديــد مــن األنظمــة القضائيــة مثــل الواليــات المتحــدة األمريكيــة واألردن 

ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
ــة فــي النظــام  ــاول إدارة الدعــوى المدني ــه تن ــم مــن خالل ــث ت أمــا بالنســبة للمبحــث الثال
ــم  ــي محاك ــب إدارة الدعــوى ف ــاء مكت ــرار إنش ــى أن ق ــت إل ــي وانته ــي اإلمارات القضائ
ــهم  ــراءات التقاضــي، ويس ــريع إج ــزة، وتس ــى تحقيــق العدالــة الناج ــدف إل الدولــة يه
ــه تســهيل عمــل  ــب علي ــز وعالمــي األداء يترت ــي متمي ــي إرســاء نظــام قضائ ــة ف بفاعلي
القاضــي، وتقصيــر أمــد التقاضــي، مــن خــالل تجهيــز الدعــاوى قبــل بدايــة المحاكمــة. 
ــة،  ــوى المدني ــرة إدارة الدع ــر فك ــة تقدي ــن خالل ــم م ــع  ت ــث  الراب ــبة للمبح ــا بالنس أم
وانتهــت إلــى أن مجــرد إدخــال فكــرة إدارة الّدعــوى المدنيـّـة إلــى النظــام القضائــي يعتبــر 
ــة المختلفــة، حيــث يعــد فكــرة  إنجــازاً كبيــراً يُحســب للمشــرع فــي كل األنظمــة القانوني
مســتحدثة أثبتــت نجاحهــا فــي األنظمــة القضائيــة التــي أُخــذت بهــا، وقــد أُســتحدثت هــذه 
الفكــرة أساســاً فــي تلــك األنظمــة للتخلــص مــن بعــض اإلجــراءات غيــر الضروريــة فــي 
الّدعــوى وذلــك بهــدف اختصــار الوقــت والجهــد والنفقــات علــى جميــع أطــراف العمليــة 

القضائيــة.
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التوصيـــــات 
أوالً: نقتــرح عقــد مؤتمــرات بالجامعــات والمراكــز العلميــة المتخصصــة ومراكــز 
التدريــب لدراســة إدارة الدعــوى وتحليلهــا ووضــع حلــول لهــا وصــوالً لتطبيقهــا تطبيــق 

ــطء التقاضــي.  ــة ب أفضــل يحــد مــن عملي
ــى  ــون عل ــي القان ــص ف ــى ضــرورة الن ــي إل ــي واإلمارات ــاً:  ندعــو المشــرع األردن ثاني
منــع قاضــي إدارة الدعــوى النظــر فــي نفــس القضيــة بصفتــه قاضــي موضــوع، وإعطــاء 
ــى  ــة أو باللجــوء إل ــزاع بالطــرق الوديّ ــّل النّ ــى ح القاضــي حــق تشــجيع األطــراف عل

الطــرق البديلــة عــن التقاضــي كمــا فعــل المشــرع األمريكــي  واألردنــي.
ثالثــاً: نقتــرح علــى المشــرع ضــرورة تحديــد مــدة ثالثيــن يومــاً يجــب علــى قاضــي إدارة 
الّدعــوى المدنيّــة إحالــة الّدعــوى خاللهــا إلــى محكمــة الموضــوع وتبــدأ هــذه المــدة مــن 

موعــد أول جلســة يعقدهــا القاضــي.
ــر  ــر محض ــوى بتحري ــي إدارة الدع ــزم قاض ــي أن يل ــرع اإلمارات ــو المش ــاً: ندع رابع
بجميــع اإلجــراءات التــي أشــرف عليهــا، بمــا فيهــا نتائــج المباحثــات واإلقــرارات وحصر 
الوقائــع الجوهريــة فــي النــزاع وإحالتــه مــع ملــف الدعــوى إلــى محكمــة الموضــوع، لتبدأ 
ــزاع  ــي بحــث الن ــدأ ف ــذي يب ــام قاضــي الموضــوع ال إجــراءات التقاضــي والمرافعــة أم
انطالقــاً ممــا انتهــى إليــه قاضــي إدارة الدعــوى المدنيــة مــن إجــراءات، وعلــى المشــرع 
اإلماراتــي أن يحــدد لقاضــي إدارة الدعــوى أجــل 30 يومــاً، ابتــداًء مــن تاريــخ عقــد أول 
ــا،  ــة إجــراءات الدعــوى وتهيئته ــن أجــل اســتكمال كاف ــزاع م ــع أطــراف الن ــاع م اجتم
وفــي حالــة تخلــف أحــد وكالء طرفــي النــزاع عــن حضــور اإلجتمــاع رغــم تبليغــه طبقــاً 

للقانــون.  
خامســاً: ندعــو المشــرع األردنــي واإلماراتــي إعطــاء قاضــي إدارة الّدعــوى صالحيــات 
حقيقيــة تفــرض علــى أطــراف النــزاع و صالحيــة البــت بالطلبــات األوليــة التــي تقــدم مــع 
ــة، بحيــث يتــم البــّت بهــذه الطلبــات قبــل الدخــول  الئحــة الّدعــوى أو المذكــرات الجوابيّ
فــي موضــوع المفاوضــات وعــرض الصلــح أو التســوية، ألن الدخــول فــي المفاوضــات 
ــراراً  ــن إق ــد تتضم ــث أن المفاوضــات ق ــي موضــوع الّدعــوى حي ــي الدخــول ف ــد يعن ق
بجــزء مــن الحــق المّدعــى بــه، كمــا أن البــت بالطلبــات قــد يــؤدي إلــى رد الّدعــوى أحيانــاً 
ــاً  ــد تســتغرق وقت ــة والتــي ق ــًى عــن اإلجــراءات الالحق ــي نكــون بغن ــة وبالتال ــذ البداي من

ليــس بالقليــل.
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Stephen E. Taylor, CASE MANAGEMENT IN THE FEDE-
 RAL COURTS OF THE UNITED STATES OF AMERICA,
INSTITUTE FOR THE STUDY AND DEVELOPMENT OF LE-
 ,GAL SYSTEMS

مواقع إلكترونية:
/http://www.lob.gov.jo
http://ejustice.gov.ae

http://www.dubaicourts.gov.aehttp://iipdigital.usembas-
sy.gov

http://www.tashreaat.com
http://www.mohamah.net

القوانين والتشريعات:
أوالً: القوانين العربية: 

لســنة 1988 وتعديالتــه.  24 رقــم  األردنيــة  المحاكمــات  أصــول   1- قانــون 
ــنة 1992  ــم  11 لس ــادي رق ــون اإلتح ــادر بالقان ــة الص ــراءات المدني ــون اإلج 2- قان

ــه. وتعديالت
ثانياً: القوانين األجنبية:

 1. Federal Rules of Civil Procedure )2006(.
 2. CALIFORNIA CODE OF CIVIL PROCEDURE.
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المقدمــة
موضوع البحث:

ــر فــي شــتى النواحــي  ــه بســياجات كث ــي أمــن وســالمة مواطني أحــاط المشــرع اإلمارات
وتحديــداً فــي هــذا المقــام فحــرم إنتهــاك خصوصيــة أو حريــة أي مــن مواطنــي اإلمــارات 
مــا لــم يقــم مســوغ قانونــي يدعــو للمســاس بتلــك الحريــة أو الخصوصيــة حفاظــاً علــى 
أمــن المجتمــع وكيانــه لذلــك أوجــد المشــرع مــن الوســائل مــا يضمــن حمايــة المجتمــع مــن 
زعزعــة إســتقراره ومــا يضمــن عــدم اإلخــالل بالمصلحــه العامــة أو المصلحــه الخاصــة، 
وقــد راعــى المشــرع الوضعــي فــي ســن تلــك القوانيــن والتشــريعات كافــة المخاطبيــن بهــا 
مــن أفــراد المجتمــع ، فكمــا نــص علــى معاقبــة مــن يخالــف تلــك التشــريعات بعقوبــات 
رادعــة قاســية تضمــن عــدم إرتــكاب الجرائــم ، فإنــه فــي ذات الوقــت شــدد علــى وجــوب 
التثبــت والتيقــن مــن نســبة اإلتهــام وثبوتــه فــي حــق المتهــم، وأحاطــه بضمانــات تشــريعية 
ــام  ــق واإلته ــي التحقي ــة ف ــة والعدال ــدة والنزاه ــه الحي ــة أوج ــه كاف ــن ل ــة تضم وإجرائي
ــاً  ــراءات بطالن ــك اإلج ــة تل ــات أو مخالف ــك الضمان ــدار تل ــى إه ــب عل ــة ورت والمحاكم

مطلقــاً يهــدر حجيــة القرائــن واألدلــة جميعهــا. 
حيــث  تعتبــر الحريــة أســمى شــيء فــي الوجــود، ويســعى كل إنســان للتمتــع بهــذه الحريــة 
التــي وجــدت بوجــوده، فمنــذ القــدم ســعى اإلنســان للحصــول علــى حريتــه واالســتمتاع 

بهــا. 
ــداء  ــه تحظــر اإلعت ــتبه في ــدة للمش ــات عدي ــاك ضمان ــح هن ــع  أصب ــع تطــور المجتم وم
علــى حريتــه الشــخصية بشــتى مناحيهــا وصورهــا، كان تفعيــل هــذه الضمانــات وتحقيــق 
كفالتهــا ال يتأتــى وحــده، فــكان لزامــاً علــى الــدول أن تراعــي حقــوق وحريــات األفــراد 
فــي كل تصرفاتهــا، فظهــرت التشــريعات التــي تنــادى بحمايــة حقــوق اإلنســان والحريــات 
ــق هــذا  ــه تحقي ــط ب ــذي أني ــي رســالة القضــاء ال ــك ف ــور ذل ــا وتبل العامــة وعــدم انتهاكه
الهــدف بواســطة الرقابــة علــى مرحلــة جمــع االســتدالالت التــي يقــوم بهــا جهــاز الشــرطة 

إلغــاء وتعويضــاً. 

 إشكالية البحث :
 تكمــن إشــكالية البحــث فــي محاولــة تحقيــق التــوازن بيــن المصلحتيــن العامــة والخاصــة 
ــة إليجــاد التــوازن  ــة جمــع االســتدالالت، وتأتــى هــذه الدراســة فــي محاول خــالل مرحل
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بيــن حــق المجتمــع فــي البقــاء آمنــاً، وبيــن حــق الفــرد فــي عــدم المســاس بحقوقــه وحرياته 
األساسية. 

أهداف البحث:
1- تحقيق التوازن بين المصلحتين العامة والخاصة خالل مرحلة جمع االستدالالت.

2- ضــرورة احتــرام قرينــة البــراءة فــي اإلنســان وأن يعامــل المتهــم علــى أســاس هــذه 
القرينــة، وبمقتضــى ذلــك يجــب أن يكــون الدليــل المتحصــل فــي اإلثبــات قــد تــم التوصــل 

إليــه بنزاهــة، مــن غيــر غــش أو خــداع وأن يكــون قــد نتــج عــن طريــق مشــروع.

أهمية البحث:
ــة، وانعكاســها . 1 ــات العام ــا للحري ــد تقييده ــي عن ــط القضائ خطــورة إجــراءات الضب

المباشــر علــى حريــات األفــراد، حيــث إن تدخــل اإلدارة بســلطات الضبــط اإلداري 
كثيــراً مــا يقيــد الحقــوق والحريــات لمــا تملكــه مــن وســائل الضبــط.

وضــع الحــدود والضوابــط التــي تلتــزم بهــا ســلطة الضبــط فــي إجراءاتهــا حتــى ال . 2
تهــدد حقــوق األفــراد وحرياتهــم.

تساؤالت الدراسة: 
ــن خــالل تشــديد . 1 ــع االســتدالل م ــة جم ــي مرحل ــم ف ــة للمته ــر الحماي ــم توفي ــل يت ه

الرقابــة القضائيــة علــى اإلجــراءات التــي يقــوم بهــا مأمــور الضبــط القضائــي أثنــاء 
ممارســته لعملــه، وإخضــاع كل تصرفاتــه المتعلقــة بحقــوق المتهــم إلــى رقابــة 

القضــاء.
هــل هنــاك ضــرورة الحتــرام قرينــة البــراءة فــي اإلنســان، وأن يعامــل المتهــم علــى . 2

أســاس هــذه القرينــة، وبمقتضــى ذلــك يجــب أن يكــون الدليــل المتحصــل فــي اإلثبــات 
ــج عــن  ــد نت ــر غــش أو خــداع وأن يكــون ق ــه بنزاهــة مــن غي ــم التوصــل إلي ــد ت ق

طريــق مشــروع.

منهج البحث :
ــراءات  ــض إج ــرعية بع ــدى ش ــى م ــوف عل ــي للوق ــي التحليل ــج الوصف ــوفأتتبع المنه س

ــم . ــخصية للمته ــة الش ــدة للحري ــتدالل المقي االس
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خطة البحث:
البحث يشتمل على مقدمة ومبحث تمهيدي ومبحثين وخاتمة.

مبحث تمهيدي ماهية  إجراءات االستدالل.
المطلب األول: تعريف االستدالل. 
المطلب الثاني: أهميته االستدالل.

المبحث األول: ضمانات إجراءات االستدالل .	 
المطلــب األول: الضمانــات الواجــب توافرهــا فــي إجراءات االســتدالل المتخذة فــي 

ــم. ــة المته غيب
المطلــب الثاني: الضمانــات الواجــب توافرهــا فــي إجراءات االســتدالل المتخذة فــي 

مواجهــة المتهــم. 
المبحث الثاني:  آليات الرقابة القضائية على إجراءات االستدالل.	 

المطلب األول: رقابة النيابة العامة  على أعمال اإلستدالل.
المطلب الثاني:  رقابة القضاء على أعمال االستدالل.

الخاتمة وتشمل على نتائج البحث والتوصيات.	 
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المطلب األول تعريف االستدالل

تعريف االستدالل لغةً:
ــا  ــو م ــل ه ــو المرشــد والكاشــف، وقي ــل ه ــل، والدلي ــن الدلي ــةً: مأخــوذ م ــتدالل لغ االس
يســتدل بــه، وفــي معنــى آخــر أنــه طلــب الدليــل، فهــو مأخــوذ مــن دلــه علــى الطريــق 
إذا أرشــده إليــه، قيــل أنــه الحجــة والبرهــان والســلطان. وهــو مــا يســتدل بــه إلــى شــيء 

ــر أو شــر)1(.. ــوي خي حســي أو معن

ــا  ــدء الدعــوى أو تحريكه ــى ب ــة الســابقة عل ــف االســتدالل اصطالحــاً: هــي المرحل تعري
أي مجموعــة اإلجــراءات التمهيديــة الســابقة علــى تحريــك الدعــوى الجنائيــة تهــدف إلــى 
ــاء عليهــا  ــق بن ــت كــي تتخــذ ســلطات التحقي ــي شــأن جريمــة أُرتكب جمــع المعلومــات ف

ــة.)2( القــرار فيمــا إذا كان مــن الجائــز تحريــك الدعــوى الجنائي
ــك  ــى تحري ــابقة عل ــة الس ــراءات التمهيدي ــن اإلج ــة م ــه مجموع ــتدالل بأن ــرف االس يع
الدعــوى الجزائيــة وتهــدف إلــى جمــع المعلومــات فــي شــأن جريمــة ارتكبــت لكــي تتخــذ 
ســلطة التحقيــق بنــاء عليهــا القــرار فيمــا إذا كان مــن المالئم تحريــك الدعــوى الجزائية)3(.

المطلب الثاني أهميته االستدالل

ــل  ــن المراح ــي م ــة، فه ــراءات الجنائي ــل اإلج ــم مراح ــن أه ــتدالل م ــة االس ــد مرحل تُع
التــي تحــرص جميــع التشــريعات واألنظمــة علــى إيــراد تنظيــم لهــا؛ فهــي ضمانــة إدانــة 
المشــتبه بــه دون المســاس بحقوقــه وحرياتــه العامــة إال بالقــدر الضــروري الــذي يضمــن 

ســالمة وأمــن المجتمــع.
فإجــراءات االســتدالل ترتبــط بإجــراءات التحقيــق ارتباطــاً وثيقــاً، وتســهل مهمــة القضــاء 
فــي تقريــر غالبيــة األحــكام التــي تســتند كثيــراً علــى قرائــن وأدلــة يتــم التوصــل إليهــا عــن 
1 -  دكتــور/ مصطفــى إبراهيــم وآخــرون: المعجــم الوســيط، المكتبــة اإلســالمية، اســطنبول، ط2، ج1، 

ص294.
2 -  دكتــور/ أجمــد شــوقي ابــو خطــوه, قانــون اإلجــراءات الجزائيــة  لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة  

- مطابــع البيــان التجاريــة – الطبعــة  الثانيــة  مصــر 1413هـــ -1993 ص220-219.
3 -  دكتور/محمــود نجيــب حســني: شــرح قانــون اإلجــراءات الجنائيــة، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 

1998م ص509.
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طريــق االســتدالل والتحري.
ــت  ــي تثب ــة والعناصــر الت ــة المادي ــع األدل ــد جم ــف عن ــة االســتدالل ال تق ــا أن مرحل كم
وقــوع الفعــل اإلجرامــي وعمــل التحريــات الالزمــة عــن مرتكبــه، بــل تمتــد لتشــمل منــع 

وقــوع الجرائــم؛ ألن إجراءاتــه تحقــق هــذا المعنــى)4(.
ــي أو  ــق اإلبتدائ ــداد للتحقي ــو اإلع ــة ه ــى الجريم ــتدالل عل ــراءات االس ــن إج ــدف م اله
المحاكمــة فــي الحــاالت الجائــز فيهــا إجراؤهــا دون تحقيــق وبالتالي فإجراءات االســتدالل 
ال تعتبــر مــن إجــراءات الدعــوى الجزائيــة إذ أن هــذه الدعــوى ال تتحــرك إال بالتحقيــق)5(.
ــة فهــي  ــة واضحــة بالنســبة للدعــوى الجزائي ــة جمــع االســتدالالت أهمي وتكتســب مرحل
ــوع  ــت وق ــي تثب ــة الت ــة المادي ــع العناصــر واألدل ــق جم ــذه الدعــوى عــن طري ــد له تمه
الجريمــة وعمــل التحريــات الالزمــة عــن مرتكــب الجريمــة لكــي تســتطيع النيابــة العامــة 
توجيــه تحقيقهــا علــى النحــو الــذي يصــل بهــا إلــى الحقيقــة، كمــا أن هــذه المرحلــة تتيــح 
ــة  ــات الجريم ــا إثب ــب تحقيقه ــي ال يج ــة والت ــر مدعم ــات الغي ــكاوي والبالغ ــظ الش حف
وبالتالــي تســهم فــي ســرعة اإلجــراءات الجزائيــة فضــالً عــن كونهــا تفيــد فــي تهيئــة أدلــة 
الدعــوى الجزائيــة إثباتــاً أو نفيــاً وتســهل مهمــة التحقيــق االبتدائــي والمحاكمــة فــي كشــف 

الحقيقــة)6(.
ممــا يتقــدم يتضــح أن االســتدالل ضــروري للنيابــة العامــة لتقــدر تحريــك الدعــوي 
مــن عدمــه، وحجــم االســتدالل ويحــدد ويؤثــر فــي قــرار النيابــة فيمــا إذا كانــت ســتولي 

ــرة للقضــاء. ــوى مباش ــل الدع ــها أو تحي ــق بنفس التحقي
و كذلــك لالســتدالل دور كبيــر فــي مباشــرة الدعــوي فإنــه المــادة التــي يتــم علــى أساســها 
مباشــرة الدعــوى مــن دالئــل وقرائــن وأقــوال وشــهود ومــن لديهــم معلومــات عــن الحادثــة 
ــة التــي تمحصهــا ســلطة  ــل أن األدل ــى عاتــق جمــع االســتدالالت، ب ــك يقــوم عل ــإن ذل ف
التحقيــق فــإن لبنتهــا األولــى تكــون قــد تشــكلت فــي مرحلــة االســتدالل، وال تعــد إجــراءات 
ــراءات  ــن إج ــام م ــراءات اإلته ــا إج ــة، بينم ــوى الجنائي ــراءات الدع ــن إج ــتدالل م االس

الدعــوى الجنائيــة بــل المحــرك لهــا.
4 -  دكتــور/  عبــد الرحمــن بــن محمــد فهــد الطريمــان: الســلطات العاديــة لرجــل الضبــط الجنائــي بمرحلــة 
االســتدالل فــي نظــام اإلجــراءات الجزائيــة الســعودي، رســالة ماجســتير، أكاديميــة نايــف العربيــة للعلــوم 

األمنيــة، الريــاض، 1428هـ، ص89.
ــة، القاهــرة،  ــة، دار النهضــة العربي ــون اإلجــراءات الجنائي ــد الســتار شــرح قان ــة عب ــور/  فوزي 5 -  دكت

1986م ص264 .
6 -  دكتــور/  مأمــون ســالمة اإلجــراءات الجنائيــة فــي التشــريع المصــري، مكتبــة دار النهضــة العربيــة، 

القاهــر، 2004م ص511.
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ويمكن تلخيص أهمية هذه المرحلة على النحو التالي:
1.  تعتبــر نقطــة البدايــة لعمــل رجــال التحقيــق فــي كشــف الغمــوض الــذي يحيــط 

بالجريمــة.
2.  قد يكون لها أثر فعال في تكوين عقيدة القاضي.

3.  تكمن هذه األهمية من خالل اإلجراءات الشكلية التي ينبغي اإللتزام بها.
ــار  ــي بطــالن اآلث ــى فســادها وبطالنهــا وبالتال ــؤدي إل ــل فيهــا أو انتهــاك لهــا ي ــأي خل ف

ــد يعرقــل ســير التحقيــق. ــة عليهــا ممــا ق المترتب
ــى محضــر  ــة إل ــة العام ــتند النياب ــد تس ــة فق ــي اختصــار اإلجــراءات الجنائي 4. تســهم ف
جمــع االســتدالالت واألدلــة والقرائــن التــي تــم جمعهــا وتحليهــا إلــى المحكمــة خاصــة فــي 

المخالفــات والجنــح.
ــة والمحافظــة عليهــا لحيــن حضــور النيابــة العامــة، وذلــك  5. تســاهم فــي تجميــع األدل
ــاع  ــى ضي ــؤدي ال ــد ي ــا وأن تأخيرهــا ق ــراب منه ــن مــن لمســها أو االقت ــع الحاضري يمن

األدلة.
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المبحث األول ضمانات إجراءات االستدالل  

تمهيد وتقسيم :
ولمــا كانــت مرحلــة االســتدالل تتســم بالســرعة، ممــا يحتمــل معــه التفريــط فــي قــدر كبيــر 
مــن ضمانــات وحقــوق المشــتبه فيــه، باإلضافــة إلــى مــا يمنحــه القانــون لرجــال الضبــط 
ــى الرغــم  ــة الشــخصية، وعل ــى مســاس بالحري ــد تنطــوي عل ــي مــن ســلطات، ق القضائ
مــن أن إجــراءات االســتدالل يجــب أن تتســم بطابــع المشــروعية طبقــاً لنصــوص قانــون 
اإلجــراءات الجنائيــة، فــإن الواقــع العملــي قــد أثبــت عكــس ذلــك -فــي  بعــض األحيــان- 
نظــراً ألن جهــات االســتدالل عنــد قيامهــا بواجباتهــا األصليــة قــد تندفــع وراء شــبهات قــد 
ال تقــوى بالقــدر الكافــي علــى إثبــات االتهــام، فيعملــون علــى تثبيتهــا بمــا يحاولــون جمعــه 

مــن األدلــة التــى قــد تؤثــر فــي حقيقــة الواقعــة، ومــن ثــم فــي ســير الدعــوى الجنائيــة.
وعلي ضوء ذلك سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين:

المطلــب األول: الضمانــات الواجــب توافرهــا فــي إجراءات االســتدالل المتخذة فــي 
ــم. ــة المته غيب

ــي إجــراءات االســتدالل المتخــذة فــي  ــات الواجــب توافرهــا ف ــي: الضمان ــب الثان المطل
ــم. ــة المته مواجه

المطلب األول الضمانات الواجب توافرها في 
إجراءات االستدالل المتخذة في غيبة المتهم

المتهــم وفقــاً للمفهــوم الواســع هــو كل شــخص تتخــذ ضــده إجــراءات الدعــوى الجنائيــة 
ــه  ــاً إتهام ــالغ متضمن ــكوى أو ب ــده ش ــدم ض ــذى يق ــة أو ال ــلطات المختص ــة الس بمعرف
ــدر  ــه، أو ص ــض علي ــن قب ــاً كل م ــد متهم ــف يع ــذا التعري ــاً له ــة ووفق ــكاب جريم بإرت
ضــده أمــر بضبطــه واحضــاره أو مــن ينســب إليــه ارتــكاب جريمــة، ولــو فــي محاضــر 
االســتدالالت، أو مــن تجــرى بشــأنه تحريــات، أو المبلــغ ضــده أو مــن وجــه إليــه إتهــام 

مــن قبــل جهــات التحقيــق.
إجــراءات االســتدالل المتخــذة غالبــاً فــي غيبــة المتهــم، قــد اســتدالالت قوليــة، وقــد تكــون 

اســتدالالت ماديــة. 
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االستدالالت القولية:
يقصــد باالســتدالالت القوليــة مجموعــة المعلومــات التــي يدلــي بهــا أي شــخص لســلطة 

جمــع االســتدالالت حــول الواقعــة اإلجراميــة ومرتكبيهــا)7(.
الحصول على اإليضاحات:

متــى علــم مأمــور الضبــط القضائــي عــن طريــق البــالغ أو الشــكوى أو إذا مــا شــاهدها 
بنفســه فــان عليــه أن يحصــل علــى اإليضاحــات بشــأنها ومــن ذلــك اســتيضاح المبلــغ أو 
المشــتكي وســماع أقــوال أي شــخص تكــون لديــه معلومــات عــن الواقــع ومرتكبهــا ولــه 

أن يســتعين باألطبــاء و غيرهــم مــن أهــل الخبــرة.
ويــراد باإليضاحــات جمــع المعلومــات مــن جميــع األشــخاص المتصليــن بالوقائــع 
اإلجراميــة، ممــن لديهــم معلومــات عنهــا)8( ســواء مــن المجنــي عليهــا أو الشــهود، وبعــد 
الحصــول علــى اإليضاحــات والقيــام باالستفســارات وســماع أقــوال مــن لديهــم معلومــات 
عــن الجريمــة مــن أهــم أعمــال االســتدالالت حيــث يكــون مــن بيــن الذيــن تســمع أقوالهــم 

مــن تحيــط بــه شــبهات الجريمــة ويتبيــن فيمــا بعــد أنــه المتهــم.)9(
كمــا تســاعد إلــى حــد كبيــر فــي تحديــد أســباب وقــوع الجريمــة وكيفيــة وقوعهــا ووقــت 
إرتكابهــا والوســائل المســتخدمة فــي تنفيذهــا تطبيقــاً لنــص المــادة 30 مــن قانــون 
اإلجــراءات الجزائيــة اإلماراتــي والمــادة )24،29( أ.ج مصــري، والمــادة 17 أ.ج 
ــات  ــى اإليضاح ــي للحصــول عل ــط القضائ ــور الضب ــام مأم ــاة أن قي ــع مراع ــي م فرنس
واالستفســارات وســماع أقــوال مــن تكــون لديهــم معلومــات عــن الجريمــة، مشــروط بــأال 
يتجــاوز مأمــور الضبــط القضائــي تلــك الســلطة وإال ُعــّد خارجــاً عــن نطــاق إختصاصاتــه 

ــاً. المقــررة قانوني
سماع الشهود:

ــة و  ــات عــن الجريم ــم معلوم ــن لديه ــوال م ــال االســتدالل ســماع أق ــم أعم ــن أه ــد م يع
الشــهادة دليــل مــن األدلــة الجنائيــة، وهــي تقريــر يصــدر عــن شــخص فــي شــأن واقعــة 

7 - دكتــور/ إبراهيــم حامــد طنطــاوي ســلطات مأمــوري الضبــط القضائــي التحقيــق الجنائــي مــن الناحيتيــن 
النظريــة والعلميــة –دار النهضــة العربيــة– مصــر 1999 – 2000 – صـــ 277 .

ــي  ــر الذهب ــة – ج1 – دار النش ــراءات الجنائي ــون اإلج ــرح قان ــب – ش ــد الغري ــد عي ــور/ محم 8 - دكت
للطباعــة – مصــر – 1996 -1997 صـــ 592 .

9 - دكتــور/ إدريــس عبــد الجــواد عبــد اللــه بريــك – ضمانــات المشــتبه فيــه فــي مرحلــة االســتدالل – دار 
الجامعــة الجديــدة للنشــر – االســكندرية – مصــر 2005 صـــ161  .
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عاشــها بحاســة مــن حواســه)10( وموضوعهــا واقعــة ذات قانونيــة، ويســأل الشــاهد إجمــااًل 
عــن مــا يكــون قــد رآه أو ســمعه أو أدركــه وذلــك فــي أســرع وقــت ودون إبطــاء حتــى 
يتــم االســتفادة مــن المعلومــات الموجــودة لــدى الشــاهد والشــهادة تفتــرض أن الشــاهد قــد 
ــون  ــي اســتدعاء أي شــخص يك ــط القضائ ــور الضب رأى أو ســمع بنفســه، ويجــوز لمأم
لديــه معلومــات عــن الحــادث ويتــم االســتدعاء فــي الغالــب بواســطة أحــد رجــال الســلطة 

العامــة.
ــى  ــاهداً أو حت ــر ش ــي أن يجب ــط القضائ ــور الضب ــوز لمأم ــوال ال يج ــع األح ــي جمي وف
متهمــاً علــى الحضــور، بــأن يصــدر أمــر بضبطــه وإحضــاره إال فــي الحــاالت المقــررة 
ــي بحســب األصــل،  ــط القضائ ــق ال يملكــه مأمــور الضب ــك إجــراء تحقي ــأن ذل ــاً ب قانوني
وكل مــا لــه هــو أن يدعــوه للحضــور فــإذا حضــر مختــاراً كان لــه أن يســمع أقوالــه، أمــا 
ــك فــي المحضــر وتحكــم المحكمــة  ــى الحضــور يثبــت ذل ــع أحــد ممــن دعــوا إل إذا إمتن
ــا  ــاوز مقداره ــة ال يج ــه بغرام ــماع دفاع ــد س ــع بع ــف أو الممتن ــى المخال المختصــة عل

ــي”. ــادة 44 أ.ج إمارات ــم ”م 500 دره
ومــن المســتقر عليــه أن ال يجــوز ســماع شــهادة القائميــن بالتحريــات والقبــض والتفتيــش 
طالمــا أنهــا قامــت علــى إجــراءات باطلــة ألنــه بالقطــع إنمــا يشــهد بمــا يــؤدي إلــى صحــة 

اإلجــراءات التــي قــام بهــا علــى الرغــم مــن أنهــا مخالفــة للقانــون.
ومــن المســتقر عليــه أنــه ال يجــوز االســتناد فــي إدانــة الطاعــن إلــى دليــل مســتمد مــن 
شــهادة القائــم بالتحريــات ألنــه إنمــا يشــهد بصحــة اإلجــراءات التــي قــام بهــا علــى نحــو 
مخالــف للقانــون وينطــوي علــى جريمــة. وقضــى أن التفتيــش الباطــل ال تســمع شــهادة 
ــف  ــو مخال ــى نح ــا عل ــام به ــي ق ــراءات الت ــة اإلج ــهد بصح ــا يش ــه إنم ــراه ألن ــن أج م

ــى جريمــة)11( ــون وينطــوي عل للقان
ــان  ــة لضم ــة هام ــز قاعــدة قانوني ــة التميي ــون أحــكام محكم ــد أرســى الدســتور والقان وق
جديــة التحريــات وكفايتهــا لتســويغ اإلذن بالقبــض علــى المتهــم مؤداهــا أن الحريــة 
ــوز  ــس ال يج ــة التلب ــدا حال ــا ع ــس وفيم ــة ال تم ــي مصون ــي وه ــق طبيع ــخصية ح الش
القبــض علــى أحــد أو تفتيشــه أو حبســه أو تقييــد حريتــه بــأي قيــد أو منعــه مــن التنقــل إال 

ــع. ــن المجتم ــة أم ــق وصيان ــر تســتلزمه ضــرورة التحقي بأم
10 - دكتــور/ عليــا محمــد الكحــالوي – الشــهادة دليــاًل لإثبــات فــي المــواد الجنائيــة – دراســة مقارنــة بيــن 
القانــون الوضعــي والشــريعة اإلســالمية – رســالة دكتــوراه – كليــة الحقــوق – جامعــة القاهــرة – مصــر 

1999 صـ 450 .
11 - نقض 1990/1/3 الطعن رقم 15033 لسنة 19 ق.
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ولمــا كان ذلــك فإنــه يتعيــن أن يكــون اإلذن والتفتيــش مســبوقاً بتحريــات جديــة يتوافــر 
فيهــا الشــروط التــي يســتلزمها القانــون والدســتور إلصــدار اإلذن بغيــر ذلــك ينطــوي وال 
شــك علــى إهــدار لحريــات المواطنيــن وحرمــات كنهــم وهــو أمــر نهــى عنــه الدســتور 

والقانــون وأبطــل كل منهمــا ويســري البطــالن علــى كل مــا ترتــب عليــه مــن آثــار.

وتعــد التحريــات بصيــرة العدالــة الثاقبــة فــي الكشــف عــن المجهــول وصــوالً للحقيقــة)12(، 
ويــراد بهــا البحــث عــن الجرائــم المرتكبــة، والتحقــق مــن صحــة الوقائــع المبلــغ عنهــا 
لمأمــور الضبــط القضائــي وجمــع كافــة القرائــن التــي تفيــد فــي حصــول الواقعــة أو تفيــد 

نفــي وقوعهــا)13(.
مــن المســتقر عليــه وجــوب أن تشــتمل التحريــات تعييــن الشــخص المطلــوب القبــض عليه 
ــي اســم الشــخص المــراد  ــكل لبــس. ألن الخطــأ ف ــالً ل ــة ومزي ــاً للجهال ــاً نافي ــاً كافي تعيين
القبــض عليــه أو انصــراف التحريــات ألشــخاص غيــر معينيــن بأســمائهم تحديــداً يمثــل 
الجهــل بــه وبالتالــي عــدم دقــة التحريــات وعــدم جديتهــا. ذلــك أن تحديــد اســم الشــخص 
المــراد القبــض عليــه تحديــداً دقيقــاً مــن شــأنه أن يزيــل مظنــة الخطــأ علــى شــخص آخــر 

غيــر الشــخص الصــادر عنــه األمــر بالقبــض.

االستدالالت المادية:
ــي  ــي ف ــل اإلجرائ ــة عــن الفع ــل المحسوســة المختلف ــة الدالئ يقصــد باالســتدالالت المادي
مســرح الجريمــة وضبــط مــا تخلــف عنهــا مــن آثــار وتتمثــل فــي المحافظــة علــى مســرح 

الجريمــة.
ســنذكر أهــم الضمانــات الماســة بســمعة األفــراد وحقوقهــم، وهــو مــا يمكــن بيانــه علــى 

النحــو التالــي:
أوالً: ضمانات المتهم عند القيام بأعمال الخبرة والمعاينة.

قــد يقتضــي البحــث واالســتقصاء عــن الجرائــم االســتعانة بالخبــراء واالســتماع لتقاريرهــم 
ولكــن يجــب أن يتــم ذلــك دون تحليفهــم اليميــن.

ثانياً: االستعانه بالكالب البوليسية.
ــر   ــنة نش ــر وس ــدون دار نش ــي – ب ــات الجنائ ــات واإلثب ــدي – التحري ــد الدغي ــى محم 12 - أ.د/ مصطف

.33 صـ
ــة – مرجــع  ــة والعلمي ــم حامــد طنطــاوي : التحقيــق الجنائــي مــن الناحيتيــن النظري 13 - دكتــور/ إبراهي

ســايق  صـــ 57.
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هــو نــوع مــن الــكالب يتمتــع بقــوة حاســة الشــم ويتــم تدريبهــا تدريبــاً فنيــاً عاليــاً للقيــام 
ــل وقوعهــا  ــم قب ــي ســواء فــي مجــال إكتشــاف الجرائ بالعمــل فــي مجــال البحــث الجنائ
ــد  ــم وتحدي ــا والحقته ــط مرتكبيه ــا وضب ــد وقوعه ــم بع ــط الجرائ ــي أو ضب ــراء أمن كإج

ــون فيهــا. ــي يختبئ األماكــن الت
ــية  ــكالب البوليس ــتعانة بال ــى االس ــة عل ــة الجريم ــال مكافح ــي مج ــل ف ــرى العم ــد ج وق

ــه. ــادث يكتســي برائحت ــكان الح ــي م ــه ف ــاً ل ــراً مادي ــرك أث ــي يت ــار أن الجان بإعتب

المطلب االثاني الضمانات الواجب توافرها في إجراءات 
االستدالل المتخذة في مواجهة المتهم

ضمان سؤال المتهم فوراً:
يجــب علــى مأمــور الضبــط القضائــي أن يســمع فــوراً أقوال المتهــم المضبــوط وإذا لم يأت 
بمــا يبــرؤه يرســله فــي مــدة 24 ســاعة إلــى النيابــة العامــة المختصــة، كمــا أن المشــرع 
المصــري نــص صراحــة علــى ضــرورة ســؤال المتهــم فــوراً بيــد أنــه يمكــن أن نستكشــف 
ــز  ــم المحتج ــار المته ــي بإخط ــط القضائ ــور الضب ــزام المشــرع مأم ــن خــالل إل ــك م ذل
فــوراً مجموعــة مــن الحقــوق مــادة 63/1 أ.ج، لكــن قضــاء النقــض شــدد صراحــة علــى 
ضــرورة ســؤال المتهــم فــوراً وإرســاله إلــى جهــات التحقيــق المختصــة دون إبطــاء إذا لــم 

يــأت بمــا يبرئــه كمــا أخضــع ســلطة تحديــد الفوريــة لمحكمــة الموضــوع)14(.
والمشــرع اإلماراتــي نــص صراحــة علــى ضــرورة ســؤال المتهــم فــوراً المــادة 47 أ.ج 
ــه أو  ــض علي ــور القب ــم ف ــوال المته ــي أن يســمع أق ــط القضائ ــور الضب ــى مأم يجــب عل
ضبطــه وإحضــاره وإذا لــم يــأت بمــا يبرئــه يرســله خــالل 48 ســاعة إلــى النيابــة العامــة 
المختصــة ويجــب علــى النيابــة العامــة أن تســتجوبه خــالل 24 ســاعة ثــم تأمــر بالقبــض 

عليــه وإطــالق ســراحه)15(.

ضمان تدوين أقوال المتهم:
نصــت المــادة 47 مــن القانــون االتحــادي رقــم 35 لســنة 1992 بإصــدار قانــون 
ــة  ــة مرحل ــراءات الجنائي ــي اإلج ــان ف ــوق اإلنس ــة حق ــاوي: حماي ــن صــادق المرصف ــور/ حس 14 - دكت
ــي –  ــون الجنائ ــة للقان ــة المصري ــي للجمعي ــر الثان ــري – المؤتم ــون المص ــي القان ــة ف ــل المحاكم ــا قب م

ــل 1988 صـــ 61. ــر – 12 أبري ــكندرية – مص األس
15 - دكتور/ أدريس عبد الجواد عبد الله بريك: ضمانات المشتبه فيه – مرجع سابق ، صـ 201. 
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اإلجــراءات الجزائيــة علــى أنــه ”يجــب علــى مأمــور الضبــط القضائــي أن يســمع أقــوال 
المتهــم فــور القبــض عليــه أو ضبطــه وإحضــاره وإذا لــم يــأت بمــا يبــرؤه يرســله خــالل 

ــخ ” . ــة المختصة...إل ــة العام ــى النياب 48 ســاعة إل
وهــذا اإلجــراء وجوبــي يترتــب علــى مخالفتــه بطــالن محضــر الشــرطة )محضــر ضبــط 
الواقعــة(، كمــا نصــت المــادة 70 مــن ذات القانــون علــى إنــه ”يجــري التحقيــق باللغــة 
ــة العامــة  ــة وإذا كان المتهــم أو الخصــوم أو الشــاهد أو غيرهــم ممــن تــرى النياب العربي
ســماع أقوالهــم يجهــل اللغــة العربيــة فعلــى عضــو النيابــة العامــة أن يســتعين بمترجــم بعــد 

أن يحلــف يمينــاً بــأن يــؤدي مهمتــه بالصــدق واألمانــة” 

ضمان التحقق من شخصية القائم باإلجراء:
نصــت المــادة 91 أ.ج إماراتــي علــى أنــه ”يطلــب عضــو النيابــة العامــة مــن كل شــاهد 
أن يبيــن أســمه ولقبــه ومهنتــه وجنســيته ومحــل إقامتــه وصلتــه بالمتهــم والمجنــي عليــه 
ــي  ــم يتطــرق المشــرع اإلمارات ــة ويثبــت مــن شــخصيته”، ول ــوق المدني والمدعــي بالحق
ألحــد الحقــوق الهامــة للمشــتبه فيــه وهــي حقــه فــي التحقــق مــن شــخصية القائــم باإلجراء، 
ــن شــخصية  ــت م ــي التثب ــة ف ــة العام ــى حــق عضــو النياب ــادة 91 عل ــي الم ــى  ف واكتف
الشــهود، أمــا المشــرع المصــري: نــص فــي المــادة 24 أ.ج أن التــزام مأمــوري الضبــط 
القضائــي ومســاعديهم ورجــال الســلطة العامــة بإبــراز شــخصياتهم وصفاتهــم وذلــك نــص 
عــام يشــمل قيامهــم بأعمــال الضبــط وجميــع االســتدالالت فــي األمــوال العاديــة وأحــوال 

التلبــس وكذلــك فــي أحــوال النــدب.

ضمان اإلخطار الفوري بالحقوق:
المشــرع اإلماراتــي لــم يتطــرق ألي مــن ضمانــات المتهــم بحقوقــه إال مــا جــاء فــي نــص 
المــادة 70 أ.ج ”يجــري التحقيــق باللغــة العربيــة وإذا كان المتهــم أو الخصــوم أو الشــاهد 
أو غيرهــم ممــن تــرى النيابــة العامــة ســماع أقوالهــم يجهــل اللغــة العربيــة وعلــى عضــو 
ــة  ــه باألمان ــؤدي مهمت ــأن ي ــاً ب ــف يمين ــد ان يحل ــم بع ــتعين بمترج ــة أن يس ــة العام النياب

والصــدق.
وندعــو هنــا المشــرع اإلجرائــي اإلماراتــي بــأن يتــم النــص صراحــة علــى حقــوق 
ــة  ــي غاي ــات ف ــذه الضمان ــد ه ــث تع ــتدالالت حي ــة االس ــي مرحل ــم ف ــات المته وضمان
األهميــة، وقــد نصــت عليهــا المواثيــق الدوليــة حيــث قــررت المــادة 9/2 مــن االتفاقيــة 



61

المحامية / الباحثة: نادية محمد رمضان

الدوليــة بشــأن الحقــوق المدنيــة والسياســية وذلــك بقولهــا ”يجــب إبــالغ كل مــن يقبــض 
ــه،  ــه إلي ــة موجه ــة تهم ــوراً بأي ــا يجــب إبالغــه ف ــه، كم ــد حدوث ــك عن ــه بأســباب ذل علي
ونصــت االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان والمواطــن مــادة 5/2 ”يجــب أن يتــم 
إبــالغ أي شــخص يتــم توقيفــه فــي أقصــر مــدة باللغــة التــي يفهمــا بأســباب ذلــك التوقيــف 
كمــا يجــب إبــالغ بــكل إتهــام يوجــه إليــه”، ومــن هنــا يجــب ان يتوافــق نصــوص قانــون 
اإلجــراءات الجزائيــة اإلماراتــي مــع مــا تــم النــص عليــه صراحــة فــي المواثيــق الدوليــة، 
كمــا يجــب أال يقتصــر الحــق فــي االســتعانة بمترجــم علــى الترجمــة وحدهــا بــل يمتــد إلــى 
ترجمــة كل األوراق واإلجــراءات المتخــذة ضــد المتهــم التــي مــن حقــه أن يعرفهــا حتــى 

يســتطيع تحديــد وســيلة الدفــاع التــي مــن شــأنها درء التهمــة عنــه)16(. 

16 - دكتــور/ عمــر إبراهيــم الوقــاد: الحمايــة الجنائيــة للحقــوق الماديــة لإنســان – مجلــة روح القوانيــن 
عــدد 10 – مصــر ينايــر 1994 /1995 صـــ 65  كذلــك أنظــر دكتــور/ رمســيس بهنــام – علــم النفــس 

القضائــي – منشــأة العــارف – اإلســكندرية – مصــر 1997 صـــ 102 .
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المبحث الثاني  آليات الرقابة القضائية على إجراءات االستدالل
تمهيد وتقسيم 

ــي  ــة ه ــة أولي ــا بمرحل ــة للنظــر به ــى المحكم ــل أن تصــل إل ــة قب ــر الدعــوى الجنائي تم
ــض  ــاء القب ــا وإلق ــع أدلته ــبباً للدعــوى وجم ــت س ــي كان ــة الت ــتقصاء الجريم ــة اس مرحل
ــة،  ــة القضائي ــال الضبطي ــه رج ــوم ب ــا تق ــمل م ــة تش ــة مهم ــي مرحل ــا وه ــى فاعليه عل
ومســاعدوهم مــن أعمــال اســتقصاء وجمــع معلومــات واكتشــاف أدلــة وتفتيــش وضبــط 
أدلــة ماديــة غيــر أن المشــرع رغبــة منــه فــي تســهيل المهــام أنــاط لبعــض رجــال الســلطة 

ــة التلبــس بالجريمــة . ــق فــي حال ــة أعمــال التحقي العامــة إجــراء كاف
ــة العامــة هــو  ــة وخضوعهــم إلشــراف النياب ــة القضائي أن تنظــم أعمــال رجــال الضبطي
خيــر ضمــان الحتــرام الحقــوق الفرديــة فــي مرحلــة البحــث األولــي، ومــن المرغــوب فيــه 

أن يكــون اختيــار رجــال الضبطيــة القضائيــة بالعنايــة الالزمــة.
يخضــع مأمــور الضبــط القضائــي لمراقبــة النيابــة العامــة – كل ضمــن حــدود المنطقــة 
الــذي يمــارس فيهــا عملــه، ويتوجــب عليهــم مــن أجــل ذلــك إفــادة النيابــة العامــة حــاالً 
عــن جميــع الجنايــات والجنــح التــي يبلغهــم عنهــا، وعــن التوقيعــات التــي يجرونهــا بصــدد 

ذلــك وعلــي ضــوء ذلــك سنقســم هــذا المبحــث الــي مطلبيــن:

المطلب  األول: رقابة النيابة العامة  على أعمال اإلستدالل.
المطلب الثاني: رقابة القضاء على أعمال االستدالل.

المطلب األول رقابة النيابة العامة  على أعمال االستدالل

ويعتبــر إجــراء التحريــات مــن أهــم اإلجــراءات الجنائيــة، وذلــك لمــا لــه مــن دور كبيــر 
ــت  ــأنها أن تثب ــن ش ــي م ــات الت ــع المعلوم ــا، وجم ــم ومرتكبيه ــي الكشــف عــن الجرائ ف
ــة، يعتمــد عليهــا  ــار وأدل ــة مــن آث ــك المرحل ــة. ومــا يتمخــض عــن تل الواقعــة اإلجرامي
ــق،  ــة التحقي ــة تســبق مرحل ــة مهم ــون مرحل ــي إصــدار األحــكام، وأيضــاً تك القضــاء ف
والتــي يبنــي مــن خاللهــا المحقــق فكــرة عــن الجريمــة يصــدر بموجبهــا قراراتــه بالقبــض 

أو التفتيــش.
والتحريــات ”إجــراء يباشــره رجــل الضبــط الجنائــي أو مرؤوســيه تجــاه شــخص يشــتبه 
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ــد  ــى مالبســات وقوعهــا وتحدي ــه جريمــة وقعــت بالفعــل بهــدف الوقــوف عل فــي إرتكاب
شــخصية مرتكبهــا”)17(.

ــع  ــى جمي ــة أن يحصــل عل ــم بالجريم ــى عل ــي مت ــط القضائ ــور الضب ــى مأم ويجــب عل
اإليضاحــات بشــأنها، بمعنــي أن يجمــع كل مــا يمكــن جمعــه مــن المعلومــات عــن 
الجريمــة ومرتكبيهــا، ويملــك مأمــور الضبــط القضائــي االســتعانة بكافــة الوســائل 
ــراد أو  ــة األف ــى مســاس بحري ــا ال تنطــوي عل ــا أنه ــه طالم المشــروعة إلجــراء تحريات

حرمــة مســاكنهم)18(.
وتمثــل النيابــة العامــة بوصفهــا صاحبــة الدعــوى الجنائيــة واألمنيــة رقابــة علــى أعمــال 
مأمــور الضبــط القضائــي  وهــذه الرقابــة الحقــة علــى مباشــرة أعمــال البحــث الجنائــي 
ــر  ــوي هــذا التقدي ــي بعرضهــا عليهــا ويق ــط القضائ ــام مأمــور الضب ــد قي ــم عــادة عن وتت
علــى التحقــق مــن احتــواء التحريــات علــى المعلومــات التــي تشــير إلــى توافــر الدالئــل 
التــي تكفــي لالقتنــاع بوجــود جريمــة ونســبتها إلــى شــخص معيــن، ومــدى إلتــزام مــن قــام 
ــادئ الدينيــة واألخالقيــة وذلــك مــن أجــل تبايــن مــدى  بإجرائهــا بحــدود الشــرعية والمب
جدارتهــا لتكويــن الســبب الصحيــح الــذي تــراه صالحــاً ألن تبنــي عليــه قرارهــا بالتدخــل 
علــى الوجــه الــذي تــراه مناســباً لكشــف الحقيقــة وللنيابــة فــي ســبيل إجــراء هــذه الرقابــة 

أال تكتفــي بمــا حوتــه األوراق المعروضــة عليهــا فــي هــذا الصــدد.
ــة تحــت اإلشــراف النهائــي لمحكمــة الموضــوع  ــة مشــروعية وموضوعي إذن هــي رقاب

بمعنــى أنهــا تعمــل فــي دائرتيــن المشــروعية والموضوعيــة.
فقــد منــح القانــون لمأمــوري الضبــط القضائــي ســلطة اســتدالل أصليــة وأخرى اســتثنائية، 
وكثيــراً مــا يترتــب علــى مباشــرة هــذه الســلطات مســاس بالحقــوق والحريــات الفرديــة، 
ونتيجــة لذلــك كانــت رقابــة النيابــة العامــة علــى أعمــال ســلطة التحــري واالســتدالل أمــراً 

ضروريــاً لعــدم إســاءة اســتعمال الســلطة والعصــف بحريــات األفــراد.
كمــا أن القائميــن علــى ســلطة التحــري واالســتدالل يفتقــدون إلــى الضمانــات التــي يتمتــع 
ــة  ــم لرئاســتهم اإلداري ــي وتبعيته ــم المهن ــا أن تكوينه ــة، كم ــا رجــال الســلطة القضائي به
تفقدهــم حيدتهــم واســتقاللهم وتجعــل ميلهــم إلــى الحصــول علــى األدلــة باســتخدام وســائل 

ــة،  ــة، دار النهضــة العربي ــراءات الجنائي ــون اإلج ــي قان ــيط ف ــد فتحــي ســرور: الوس ــور/ أحم 17 - دكت
القاهــرة، 1985م، ص479.

ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــة ف ــة القضائي ــي للضبطي ــم القانون ــوان: التنظي ــت رش ــور/  رفع 18 - دكت
المتحــدة، محاضــرة مقدمــة فــي إطــار الخطــة التدريبيــة الســنوية إلدارة الشــؤون القانونيــة بــوزارة 

ــر، ص21. ــخ نش ــدون تاري ــي، ب ــو ظب ــرطة، أب ــة الش ــة، كلي الداخلي
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ــي  ــة بنزاهــة وتجــرد ف ــاع وســائل البحــث عــن الحقيق ــى إتب ــرب إل ــراه أق ــف واإلك العن
بعــض األحيــان.

وتتمثــل رقابــة النيابــة العامــة علــى أعمــال ســلطة االســتدالل فــي اإلشــراف علــى جميــع 
أعمــال االســتدالل التصــرف فــي محضــر التحــري واالســتدالل، وهــو مــا ســنبينه علــى 

النحــو اآلتي:

أوالً: إشراف النيابة العامة على أعمال التحريات.
تتعــدد الجهــات التــي يتبــع لهــا رجــال الضبــط القضائــي فمنهــم مــن يتبــع الســلطة القضائية 
والبعــض اآلخــر يتبــع الســلطة التنفيذيــة ويخضعــون لهــا ويأتمــرون بأوامرهــا بحســب 
ــم  ــة لعمله ــي إضاف ــط القضائ ــة الضب ــوا صف ــم منح ــر أنه ــم غي ــم وظائفه األصــل وبحك
األصيــل، وهــذا يفتــرض تبعتيهــم أيضــاً للســلطة القضائيــة وخضوعهــم إلشــراف النائــب 
العــام بالنســبة للمهــام التــي يمارســونها تبعــاً لهــذه الصفــة، وبذلــك يكــون لرجــال الضبــط 
ــة بحســب  ــة، ولكــن يختلــف نطــاق هــذه التبعي ــة ووظيفي ــة مزدوجــة إداري ــي تبعي الجنائ

الجهــة المشــرفة علــى عملهــم.
والتبعيــة اإلداريــة يقصــد بهــا حــق اإلشــراف مــن الناحيــة اإلداريــة، وتكــون لدرجــات 
التسلســل اإلداريــة العليــا تبعــاً لوظائفهــم األصليــة التــي يقومــون بمزاولتهــا دون أن يكــون 
ــاؤهم  ــات رؤس ــر وتعليم ــون ألوام ــم يخضع ــي فه ــي وبالتال ــط القضائ ــة الضب ــم صف له

اإلدارييــن، وهــذه تختلــف باختــالف الجهــة التــي يتبعــون لهــا.
والتبعيــة الوظيفيــة فهــي ناتجــة عــن اكتســاب صفــة الضبــط القضائــي، وبالتالــي تبعيتهــم 
للجهــات القضائيــة ”وهــذه تبعيــة وظيفيــة بحتــة” أي يكــون لهــذه الجهــات ســلطة 
ــذه  ــم ه ــي بصفته ــط القضائ ــال الضب ــه رج ــوم ب ــا يق ــة م ــى كاف ــراف عل ــة واإلش الرقاب
ــال البحــث  ــي أعم ــل ف ــا يدخ ــكل م ــة. ف ــم األصلي ــن اختصــاص وظيفته ــا م دون غيره
ــة وإشــراف  ــا يخضــع لرقاب ــام به ــم القي ــش المصــرح له ــتقصاء، التفتي والتحــري، االس

ــة)19(. ــة العام النياب

ثانياً: الجوانب الخاضعة لتقدير مأمور الضبط القضائي.
إذا كان الثابــت أن التحريــات كإجــراء مــن إجــراءات االســتدالل يتــم إجراؤهــا لحســاب 

19 - دكتــور/  ياســر حســن كلــزي: حقــوق اإلنســان فــي مواجهــة ســلطات الضبــط الجنائــي. جامعــة نايــف 
العربيــة للعلــوم األمنيــة مركــز الدراســات – الرياض 1428هـــ - 2007 ص 76
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النيابــة العامــة وبحكــم التــزام مأمــور الضبــط القضائــي بإجرائهــا وإبــالغ نتائجهــا إليهــا، 
إال أن ذلــك ال يمنــع مــن القــول بضــرورة تــرك مســاحة مــن التقديــر لهــذا المأمــور فــي 
النطــاق الــذي تقتضيــه طبيعــة وظيفتــه أو األصــول التــي تمليهــا المنطــق العــام أو منطــق 
البحــث عــن الحقيقــة ذلــك ألن تبعيــة مأمــور الضبــط القضائــي للنيابــة العامــة ال تجــرده 
ــد  ــا عن ــي يواجهه ــة الت ــإن الظــروف الواقعي ــذا وذاك ف ــوق ه ــة، وف ــه اإلداري ــن صفت م
إجــراء التحريــات تقتضــي االعتــراف لــه بقــدر مــن المرونــة بحيــث يتمكــن مــن تقديــر 
األمــور وتقييمهــا تقييمــاً ســلمياً ألن القــول بغيــر ذلــك مــن شــأنه أن يجعــل النيابــة رئيســاً 
إداريــاً أعلــى ويكســبه واليــة غيــر منــوط بتحملهــا إبتــداء أو معــدة لمباشــرتها فــي األصــل  
ــى مشــروعية الوســيلة  ــة عل ــق بالرقاب ــك ال يســلبها اختصاصاتهــا التــي تتعل وإن كان ذل

وحراســة الحــدود اآلمنــة لصيانــة الحريــة )20(.
وبنــاًء علــى مــا ســبق وطبقــاً لألصــول التــي يمليهــا المنطــق العــام يلــزم أن تكــون هنــاك 
ــذه  ــمل ه ــا وتش ــوم به ــي يق ــات الت ــى التحري ــط عل ــور الضب ــر لمأم ــن التقدي ــاحة م مس

التحريــات مــا يلــي:
تقدير الوقت الكافي إلجراء التحريات يملكه مأمور الضبط القضائي حيث أنه يكون األقدر 
في تقدير الوقت المناسب للحصول على معلوماته حيث أنه إذا ترك مساحة زمنية مالئمة 
لفحص ما يرد إليه من معلومات من شأنه أن يمكنه من كشف الوقائع المجهولة ألن هذا 
يوجب  لم  هنا  من  لحذرهم.  إثارة  ودون  للمتهمين  تنبيهه  دون  ترتيب  إلى  يحتاج  األمر 
القانون أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتاً طويالً في التحريات، إذا له أن 
يستعين بالمرشدين السريين أو من يتولون إبالغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه قد 
اقتنع بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات بدون تحديد فترة زمنية إلجراء 

التحريات)21(.
القيام  لهم  المنوط  األفراد  اختيار  مثل  التحريات.  إجراء  لعملية  المنظمة  القواعد  تقدير 
بالمهمة وتوزيع األدوار فيما بينهم وتحديد أسلوب وكيفية العمل وتنظيم التعاون بين فريق 
البحث وطريقة حفظ المعلومات أو تسجيلها وفهرستها أو ترميزها وتبادلها مع الجهات 
المختلفة في الداخل والخارج، وقواعد استقرار جزئياتها واستنباط مدلوالتها ومؤشراتها، 
ومخالفة هذه األمور ال تقدم في جسدية التحريات لذا فإنه ليس من الضروري أن تقتصر 
ــن  ــة دار الجامعي ــة العام ــة للقضــاء وأعضــاء النياب ــات التأديبي ــراد: المخالف ــاح م ــد الفت ــور/ عب 20 - دكت

للطباعــة . اإلســكندرية – مصــر 1993 صـــ 926 .
21 - دكتــور/ رمســيس بهنــام: البوليــس العلمــي وفــن التحقيــق . دار المعــارف – األســكندرية – مصــر 

1998 صـــ 158 .
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للقائمين على التحريات فقط، بل أن القانون يجيز لهم  التحريات على الوقائع التي تبلغ 
أيضاً إجراء تحريات عن الوقائع التي يعلمون بها بأية كيفية كانت.

واالستدالل  التحري  أعمال  على  اإلشراف  مجرد  على  العامة  النيابة  رقابة  تقتصر  ال 
إلى  استنادا  التهمة  في  التصرف  سلطة  تقدير  إلى  الرقابة  هذه  تمتد  بل  تنفيذها  ومتابعة 
محضر التحري واالستدالل، ومما يحويه من معلومات وآثار وأدلة فاختصاص مأموري 
التصرف في  التحري واالستدالل دون  بإجراءات  القيام  القضائي مقصور على  الضبط 
الدعوى  تحريك  له  ليس  أي  العامة  النيابة  اختصاص  فذلك من  معين  التهمة على وجه 
الجنائية أو حفظها وإنما تقتصر مهمته على إرسال المحاضر وجميع األوراق التي تتعلق 

بالتهمة إلى النيابة العامة للتصرف.)22(
وقرار النيابة العامة ال يخرج عن أحد أمرين، إما تحريك الدعوى قبل المشتبه فيه وإما 
حفظها وتحريك الدعوى الجنائية قد يكون بفتح تحقيق ابتدائي، إذا تبين أن التحريات التي 
جمعت غير كافية إلحالة الدعوى مباشرة إلى المحكمة، وقد تكون صالحة لإحالة بناء 
على محضر التحري أو جمع االستدالل فتكلف المتهم بالحضور أمام المحكمة ”مادة 65 

قانون اإلجراءات الجزائية لدولة اإلمارات”.
أما حفظ الدعوى فقد منح للنيابة العامة باعتبارها سلطة استدالل بناء على محضر جمع 
التحريات واالستدالالت، ويعني أمر الحفظ عدم تحريك الدعوى الجنائية وتوقفها عند هذه 
المرحلة وهو ذات طبيعة إدارية ألنه يصدر من النيابة العامة باعتبارها سلطة استدالل ال 
تحقيق مادة 118 –اإلجراءات الجزائية لدولة اإلمارات” للنيابة العامة بعد التحقيق الذي 
أجرته أن تصدر أمراً بأن ال وجه إلقامة الدعوى وتأمر باإلفراج عن المتهم ما لم يكن 

محبوباً لسبب آخر”.
ويصدر أمر الحفاظ بناء على توافر أسباب قانونية تحول دون السير في الدعوى، أو بناء 

على أسباب موضوعية تتعلق بالوقائع، وتقدير ثبوتها من عدمه.)23(
من المقرر أن الدفع بصدور اإلذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد 
عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا اإلذن أخذاً منها باألدلة 

السائغة التي أوردتها)24(.
22 - دكتــور/ محمــود نجيــب حســنى : شــرح قانــون اإلجــراءات : مرجــع ســابق ، صـــ 534 ، كذلــك 
أنظــر:  دكتــور/ مأمــون محمــد ســالمة اإلجــراءات الجنائيــة فــي التشــريع المصــري : مرجــع ســابق صـ 493

23 - دكتور/ محمود محمود مصطفى . شرح فانون اإلجراءات الجنائية . مرجع سابق ، صـ 251 .
24 - القاعدة رقم 60 الصادرة في العدد 8 سنة 1997 جزاء رقم الصفحة 320التي تضمنها حكم محكمة 

التمييز - دبي بتاريخ 15-11-1997 في الطعن رقم 1997 / 119 جزاء و 1997 / 121 جزاء.
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المطلب الثاني رقابة القضاء على أعمال االستدالل 

يمثــل قضــاء الحكــم الحلقــة األخيــرة مــن حلقــات الرقابــة القضائيــة بمعناهــا الواســع علــى 
جديــة التحريــات والمــالذ اآلمــن لمــن وضــع فــي موضــع اإلتهــام، والرقابــة التــي يجريهــا 
هــي فــي الواقــع رقابــة علــى القــرار الصــادر بتحريــك الدعــوى الجنائيــة، أي علــى تقديــر 

ســلطة التحقيــق االبتدائــي بالتدخــل بــأي مــن إجــراءات تحريــك هــذه الدعــوى.
ــة  ــوزة لرقاب ــور المحج ــن األم ــي م ــظ« فه ــاص »الحف ــرار الخ ــى الق ــة عل ــا الرقاب أم

ــي: ــو التال ــى النح ــم عل ــرار)25( وتن ــدر الق ــية لمص ــلطة الرئاس الس
أوالً: عنــد تقديــر صالحيــة هــذه التحريــات ألنــه تكــون أحــد العناصــر التــي تعتمــد عليهــا 
ــاف  ــات أو إلضع ــي اإلثب ــا ف ــاق قوته ــي نط ــا، ف ــاء عقيدته ــي بن ــوع ف ــة الموض محكم

المصداقيــة فــي أقــوال المتهــم لصالــح نفســه.
ثانيــاً: عنــد تقديــر صالحيتهــا فــي تكويــن اإلعتنــاء بوجــود الســبب الصحيــح إلصــدار أي 

مــن إجــراءات تحريــك الدعــوى الجنائيــة.
وعــادة مــا تتحــرك هــذه الرقابــة عــن طريــق قيــام المتهــم بالدفــع ببطــالن اإلذن باتخــاذ 
أي مــن إجــراءات التحقيــق لعــدم جديــة التحريــات »وهــو دفــع شــكلي بأمــر جوهــري« 
ــه بقرينــه مؤداهــا افتــراض بــراءة  لتعلــق بشــروط تحريــك الدعــوى الجنائيــة، وإلتصال
مــن يوضــع فــي موضــع اإلتهــام، وإن المحاكــم حيــن تقــوم بوظيفتهــا القضائيــة بالتحقــق 
ــا،  ــا عليه ــم الحصــول به ــي ت ــة الت ــن مشــروعية الطريق ــة وم ــدى شــرعية األدل ــن م م
وهــي بطرحهــا الدليــل المناقــض للنصــوص الدســتورية والقانونيــة الــذي تــم الحصــول 
عليــه بطريقــة منافيــة لهمــا إنمــا تــؤدي واجبهــا القضائــي نحــو ضمــان الشــرعية، ونظــراً 
ــوق  ــى الحق ــط عل ــال الضب ــا رج ــوم به ــي يق ــب الت ــث والتنقي ــراءات البح ــورة إج لخط
والحريــات الفرديــة فإنهــا يجــب أن تخضــع لشــروط وقواعــد إجرائيــة ملزمــة لهــم ينبغــي 
األخــذ بهــا ويجــب أن تكــون هــذه اإلجــراءات مبنيــة علــى الجديــة وليــس علــى األقاويــل 
ــة  ــك بطــالن كاف ــى ذل ــه يترتــب عل ــة، فإن ــر جدي ــات غي ــإذا كانــت التحري واإلشــاعات ف
اإلجــراءات التــي تــم اتخاذهــا وبطــالن النتائــج المترتبــة عليهــا ولــذا يعــد البطــالن فــي 
القانــون هــو األداة والوســيلة العمليــة الالزمــة لتحقيــق ســالمة العدالــة وهيبتهــا فــي مرحلة 
25 - دكتــور/ محمــد علــي الســالم عيــاد الحلبــي: ضمانــات الحريــة الشــخصية أثنــاء التحــري واالســتدالل 

– مرجــع ســابق ، ص 203.
كذلــك أنظــر: دكتــور / عمــاد عــوض عــوض عــدس: التحريــات كإجــراء مــن إجــراءات البحــث – مرجــع 

ســابق صـ 353 .
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التحــري واالســتدالل، وســائر مراحــل الدعــوى الجنائيــة)26( نظــراً لخطــورة إجــراءات 
التحــري واالســتدالل التــي يقــوم بهــا مأمــور الضبــط القضائــي اســتعماالً لســلطته األصلية 
واالســتثنائية علــى الحقــوق والحريــات الفرديــة تختــص المحاكــم الجنائيــة ومحكمــة 

النقــض برقابــة مشــروعية هــذه اإلجــراءات.
كمــا يجــب أن تكــون األدلــة واإلثباتــات والمعلومــات التــي صــدر حكــم اإلدانــة باالســتناد 
إليهــا وليــدة إجــراءات صحيحــة وقانونيــة، فرفــض المحكمــة األخــذ بالدليــل الناتــج عــن 
ــي الحصــول  ــال الشــرطة ف ــه رج ــلوك الخاطــئ اتبع ــض للس ــو رف ــة ه إجــراءات باطل
علــى األدلــة، واســتناداً إلــى ذلــك فــإن األدلــة المترتبــة علــى إجــراءات غيــر قانونيــة ال 
تصلــح ألن تســتند عليهــا المحكمــة فــي إدانــة المتهــم، وأن الدفــع ببطــالن القبــض وبطــالن 
ــي  ــة الت ــوع الجوهري ــن الدف ــو م ــب ه ــن التعذي ــج ع ــراف النات ــش وبطــالن اإلعت التفتي
ــا اســتمدت  ــا فيهــا طالم ــدي رأيه ــى محكمــة الموضــوع أن تتعــرض لهــا وتب ينبغــي عل

منهــا الدليــل الــذي أســفر عنــه اإلجــراء الباطــل عنصــراً مــن عناصــر اإلدانــة)27(.

مــن المســتقر عليــه قانونــاً أنــه يتعيــن أن يكــون محضــر التحريــات المقــدم مــن مأمــور 
ــبيلها  ــي س ــت ف ــل وليس ــت بالفع ــة وقع ــاك جريم ــن أن هن ــزم ع ــي يج ــط القضائ الضب
للوقــوع، أمــا إذا تضمــن محضــر التحريــات مــا يفيــد أنــه عــن جريمــة قــد تقــع أو فــي 
ــة  ــن جريم ــدوره ع ــش لص ــض والتفتي ــالن األذن بالقب ــع ببط ــإن الدف ــوع ف ــبيلها للوق س
مســتقبلية يكــون فــي محلــه ومــن ثــم يتعيــن مراعــاة أن يتضمــن محضــر التحريــات أنــه 

ــوع)28(. ــي ســبيل الوق عــن جريمــة وقعــت بالفعــل وليســت ف
كما قضت محكمة التمييز«

وقــد جــاءت األوراق خلــواً مــن أي دالئــل أو عالمــات يســتفاد مــن ظاهرهــا إلــى ثبــوت 
االتهــام المســند إليــه إذ لــم يســبق إجــراء القبــض عمــل تحريــات تؤكــد توافــر دالئــل كافيــة 
وقويــة علــى ارتــكاب تلــك الجريمــة ومــن ثــم يكــون إجــراء القبــض علــى المتهــم قــد شــابه 
البطــالن لمخالفــة أحــكام المــواد )45، 49 ،51( إجــراءات جزائيــة ومــن ثــم ال تعــول 

ــر  ــون، دار الفك ــة وفلســفة القان ــن الفلســفة العام ــر بي ــي التيســير والتخيي ــد : ف ــور/ رؤوف عبي 26 - دكت
العربــي، مصــر 1977 ص 466 .

27 - دكتور/ أحمد فتحي سرور: نظرية البطالن، مرجع سابق، صـ 379 .
28 - المستشــار / محمــد نبيــل ريــاض دراســة عمليــة فــي القانــون 14 لســنة 1995 – فــي ضــوء أحــكام 

محكمــة التمييــز صفحــة)11(.
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المحكمــة علــى الدليــل المســتمد مــن تفتيــش مســكن المتهــم«)29(.
ــغ كفايتهــا يكــون  ــي القبــض ومبل ــط القضائ ــي تســوغ لمأمــور الضب ــل الت ــر الدالئ وتقدي
ــة  ــى صح ــالً إل ــؤدى عق ــه ي ــن إلي ــا رك ــرط أن م ــي بش ــط القضائ ــل الضب ــداءة لرج ب
االتهــام فعندئــذ يســوغ لــه فــي الحــاالت المبينــة فــي المــادة  46مــن قانــون اإلجــراءات 
ــى  ــة العامــة وعل ــى المتهــم دون حاجــة إلذن مــن النياب ــة ”أن يأمــر بالقبــض عل الجزائي
ــوع”  ــة الموض ــراف محكم ــت إش ــق تح ــلطة التحقي ــاً لس ــذا خاضع ــره ه ــون تقدي أن يك
وكان بــالغ المجنــي عليــه والعثــور علــى صــورة البطاقــة العســكرية الخاصــة بالمتهــم 
فــي محــل بيــع الهواتــف النقالــة والتــي ســلمها للشــاهد إلثبــات بيعــه الهاتــف المســروق 
لــه وتعــرف الشــاهد علــى المتهــم بطابــور التشــخيص وإقــراره أن المتهــم مــن بــاع لــه 
الهاتــف المســروق هــي مــن قبيــل الدالئــل الكافيــة التــي تجيــز لمأمــور الضبــط إصــدار 
أمــر بضبطــه الرتكابــه لجريمــة الســرقة  ومــن ثــم فــإن إجــراءات ضبــط المتهــم تتفــق 
ــع ببطــالن  ــض الدف ــن رف ــه م ــى إلي ــا انته ــليما فيم ــم س ــون الحك ــون ويك ــح القان وصحي

ــه)30(. ــر محل القبــض ويكــون منعــى الطاعــن فــي هــذا الصــدد فــي غي
وعليــه هنــاك عــدة منهجيــات تنتهجهــا القضــاء مــن أجــل تفعيــل الرقابــة القضائيــة علــى 
أعمــال التحــري واالســتدالل وقبــل الخــوض فــي تلــك المنهجيــات، نــرى مــن الواجــب 

علينــا معرفــة نطــاق الرقابــة القضائيــة. 

مــن المســتقر عليــه فــي أحــكام محكمــة التمييــز أنــه : ”ال يضيــر العدالــة إفــالت مجــرم من 
العقــاب بقــدر مــا يضيرهــا االعتــداء علــى حريــات النــاس والقبــض عليهــم بــدون وجــه 
ــة لإنســان  ــوق الطبيعي ــدس الحق ــات باعتبارهــا أق ــل الحري ــد كف حــق” وكان الدســتور ق
بمــا نــص عليــه فــي المادتيــن )21 – 40( مــن أن الحريــة الشــخصية حــق طبيعــي وهــي 
مصونــة ال تمــس وفيمــا عــدا حــاالت التلبــس وقيــام دالئــل كافيــة علــى ارتــكاب المتهمــة 

لجريمــة ممــا تنــص عليــه.
وقــد نظــم المشــرع فــي قانــون اإلجــراءات الجزائيــة القبــض علــى المتهــم فتضمــن النــص 
ــم الحاضــر  ــى المته ــض عل ــط القب ــور الضب ــه يجــوز لمأم ــه:-” أن ــادة )45( من ــي الم ف
الــذي توجــد دالئــل كافيــة علــى إرتكابــه جريمــة مــن الجرائــم الــواردة بصــدد هــذه المــادة 

29 - الطعن رقم 134 لسنة 1997 – جزاء تمييز دبي. 
30 - القاعــدة الصــادرة ســنة 2006 جزاء التــي تضمنهــا حكــم محكمــة التمييــز - دبــي بتاريــخ 11-06-

2006 فــي الطعــن رقــم 2006 /254 / جــزاء .
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وهــذه حالــة التلبــس”، كمــا تضمــن النــص فــي المــادة )46( منــه 9 علــى أنــه ”إذا لــم يكــن 
ــة عــدم تلبــس– جــاز لمأمــور الضبــط أن يصــدر  المتهــم حاضــراً -أي أذا كان فــي حال

أمــراً بضبطــه وإحضــاره مــن الســلطة المختصــة وهــي النيابــة العامــة”.
ــم  ــى المته ــض عل ــه بطــالن القب ــب علي ــك يترت ــة ذل ــه أن مخالف ــن المســتقر علي ــه م وأن

ــون. ــتور والقان ــا الدس ــي كفله ــخصية الت ــات الش ــه بالحري لمساس

كمــا قضــت محكمــة التمييــز ”أن شــرطة صحــة األذن أن يكــون مصحوبــاً بتحريــات جدية 
يرجــح معهــا نســبة الجريمــة إلــى المــأذون بتفتيشــه ممــا كان يقتضــي علــى المحكمــة أن 
ــن العناصــر  ــا م ــى األذن دون غيره ــابقة عل ــات الس ــي عناصــر التحري ــا ف ــدى رأيه تب
ــه وأن تقــول كلمتهــا فــي كفايتهــا أو عــدم كفايتهــا بأســباب ســائغة لتســويغ  الالحقــة علي
إصــدار األذن مــن ســلطة التحقيــق أمــا وإنهــا لــم تفعــل فــإن حكمهــا فــوق قصــوره فــي 

التســبيب يكــون معيبــاً بالفســاد فــي االســتدالل)31(.

والمشــرع عندمــا اســتلزم إجــراء تحريــات تســبق األمــر بالضبــط والتفتيــش لــم يكتــف بهــا 
كإجــراء شــكلي لكــي يصــدر األمــر بالضبــط والتفتيــش بنــاء عليهــا بــل اوجــب أن تكــون 
تلــك التحريــات علــى قــدر مــن الجديــة والكفايــة بحيــث تســمح باتخــاذ تلــك اإلجــراءات 
الخطيــرة ضــد المواطــن وهــي إجــراءات القبــض والتفتيــش، وال يكــون التحــري جديــاً 
إال إذا كان مأمــور الضبــط قــد تقصــى حقيقــة مــا نمــى إلــى علمــه مــن معلومــات وجمــع 
مــن جانبــه كافــة العناصــر التــي يتوافــر بهــا التحــري الجــدي والتحريــات الجــادة تبســطه 
ــا وتصــدر  ــزن كفايته ــا وت ــدر جديته ــات فتق ــك التحري ــى تل ــا عل ــق رقابته ســلطه التحقي
اإلذن بالضبــط فــي الحالــة األولــى وترفــض إصــداره فــي الحالــة الثانيــة ثــم يأتــي دور 
ــه ســلطة  ــت إلي ــا انته ــدى صحــة وصــواب م ــب م ــك فتراق ــد ذل ــة الموضــوع بع محكم
ــه فــي هــذا التقديــر ولهــا أن  التحقيــق فــي تقديرهــا ولهــا أن تقرهــا علــى مــا انتهــت إلي
تطــرح تقديرهــا جانبــا وال تعــول عليــه وتقضــى بعــدم كفايــة التحريــات وبطــالن اإلذن 

الصــادر بنــاء عليهــا.
ــبوقاً  ــون مس ــش أن يك ــدار األذن بالتفتي ــة إص ــرط صح ــرر »أن ش ــن المق ــه م ــا أن كم
بتحريــات جديــة ويرجــح معهــا نســبة الجريمــة إلــى المــأذون بتفتيشــه وأن هــذه الجريمــة 

31 - الطعــن رقــم 213 لســنة 2000 – جلســة 2000/12/9 – العــدد الحــادي عشــر – صفحــة 1389، 
طعــن بطريــق التمييــز بموجــب تقرير مــؤرخ 2000/7/4 .
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قــد وقعــت بالفعــل مــن المتهــم وتحقــق نســبتها إليــه. ألن مــا نمــا إلــى علــم رجــل الضبــط 
ــض  ــر بالقب ــدار األم ــح إص ــامتها ال يبي ــت جس ــا كان ــة أي ــدوث جريم ــن ح ــي م القضائ
والتفتيــش بــل يتعيــن أن يعقبــه تحريــات تتســم بالجديــة حتــى يمكــن اســتصدار هــذا األذن. 
إذ أن حصــول القائــم بالتحريــات علــى معلومــات تنطــوي علــى ارتــكاب المتهــم جريمــة 
مــا ال يعنــي حتمــا أن جريمــة قــد وقعــت بالفعــل تحقــق إســنادها إلــى المطلــوب اســتصدار 
األذن بالتفتيــش ضــده وال يفيــد حتمــاً بــأن المتهــم يحــوز علــى المخــدر فــال يجــوز بحــال 
أن تكــون حريــات المواطنيــن وحرمــات ســكنهم رهــن معلومــات قــد يصــدق مصدرهــا أو 
يكــذب ألن األذن بالقبــض والتفتيــش مــن أعمــال التحقيــق وال يصــدر لمجــرد البحــث عــن 
الجرائــم وتقصــي وقوعهــا ومحاولــة ضبــط مرتكبيهــا وأعمــال البحــث والتحــري هــذا ال 
يســتدعي صــدور األذن والــذي يتعيــن صــدوره بعــد التأكــد بالفعــل أن جريمــة مــا تعــد 
جنايــة أو جنحــة قــد وقعــت بالفعــل بــل وتحقــق وقوعهــا تمامــا وقامــت القرائــن والدالئــل 

التــي ترجــح إســنادها للمتهــم المطلــوب القبــض عليــه وتفتيشــه« .
كمــا قضــت محكمــة التمييــز«أن شــرطة صحــة األذن أن يكــون مصحوبــاً بتحريــات جدية 
يرجــح معهــا نســبة الجريمــة إلــى المــأذون بتفتيشــه ممــا كان يقتضــي علــى المحكمــة أن 
ــن العناصــر  ــا م ــى األذن دون غيره ــابقة عل ــات الس ــي عناصــر التحري ــا ف ــدى رأيه تب
ــه وأن تقــول كلمتهــا فــي كفايتهــا أو عــدم كفايتهــا بأســباب ســائغة لتســويغ  الالحقــة علي
إصــدار األذن مــن ســلطة التحقيــق أمــا وإنهــا لــم تفعــل فــإن حكمهــا فــوق قصــوره فــي 

التســبيب يكــون معيبــاً بالفســاد فــي االســتدالل«)32(.

ــاك  ــون هن ــم وتفتيشــه أن يك ــى المته ــض عل ــزم لصــدور األذن بالقب ــه يل ــك أن ــاد ذل ومف
ــم وإذا  ــى المته ــد نســبتها إل ــل وتأك ــت بالفع ــة وق ــاك جريم ــد أن هن ــة تؤك ــات جدي تحري

ــح مشــوب بالبطــالن. ــر صحي ــون بصــدد إذن غي ــك نك ــن ذل ــت األوراق م خل
ــي  ــادة، والت ــر الج ــات غي ــي أطاحــت بالتحري ــن األحــكام الشــهيرة الت ــد م ــاك العدي وهن
أبطلــت أذون التفتيــش الصــادرة بنــاء عليهــا لمجــرد أن جامــع تلــك التحريــات لــم يتوصــل 
ــه أو ســنه  ــه ومحــل إقامت ــه كامــالً وموطن ــة اســم المتحــري عن ــى معرف ــا إل مــن خالله
ــى المتحــري  ــار أن اإلحاطــة بهــذه األمــور ال يمكــن أن تخفــي عل ــه باعتب وطبيعــة عمل
الدقيــق والباحــث المدقــق، وقــد أقــرت محكمــة تمييــز دبــي هــذه األحــكام ولــم تجــد بهــا 

32 - )الطعــن رقــم 213 لســنة 2000 – جلســة 2000/12/9 – العــدد الحــادي عشــر – صفحــة 
1389( / طعــن بطريــق التمييــز بموجــب تقريــر مــؤرخ 2000/7/4  .
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مــا يشــوبها نتيجــة فســاد فــي االســتدالل أو تعســف فــي االســتنتاج.
ــن  ــو م ــش ه ــدار اإلذن بالتفتي ــا إلص ــات وكفائيته ــة التحري ــر جدي ــرر أن تقدي ــن المق م
ــراف  ــت إش ــق تح ــلطة التحقي ــى س ــا إل ــر فيه ــوكل األم ــي ي ــة الت ــائل الموضوعي المس
ــي  ــي بن ــات الت ــة التحري ــت بجدي ــد إقتنع ــة ق ــت المحكم ــى كان ــوع ومت ــة الموض محكم
عليهــا أمــر التفتيــش وكفايتهــا لتنــوع إصــداره، وأقــرت النيابــة علــى تصرفهــا فــي شــأن 
ذلــك فــال معقــب عليهــا فيمــا ارتأتــه لتعلقــه بالموضــوع ال بالقانــون)33(، كمــا ”أنــه ال يكفــي 
لســالمة الحكــم أن يكــون الدليــل صادقــاً متــى كان وليــد إجــراء غيــر مشــروع وإذا كان 
ذلــك وكان الدفــاع عــن الطاعــن علــي الســياق أنــف البيــان يعــد دفاعــاً جوهريــاً مــن شــأنه 
لــو صــح يتغيــر بــه وجــه الــرأي فــي الدعــوى إعتبــارا بأنــه إذا كان القبــض علــى الطاعــن 
باطــالً لوقوعــه فــي غيــر الحــاالت التــي يجيزهــا القانــون فــإن مــا تــاله مــن إجــراءات 
ــة العامــة وهــو مقبــوض عليــه  ــإذن النياب ــه ب مترتبــة عليــه والتفتيــش الواقــع علــى منزل
قبضــاً باطــالً متصــالً بــه ومتفرعــاً عنــه يســتطيل ويبطــل بــدوره الدليــل المســتمد ممــا 
ــم يكــن ليوجــد أو مــا كان ليتصــور قيامــه لــوال وقــوع  أســفر عنــه هــذا التفتيــش ألنــه ل

القبــض الباطــل”)34( 
فقد نقضت محكمة التمييز في دبي الحكم المطعون فيه من متهم إماراتي أدين بالسجن أربع 
سنوات عن تهمة الحيازة بقصد التعاطي وأحيلت الدعوى إلى محكمة االستئناف لتقضي 
فيها من جديد وكانت نيابة دبي قد إتهمت ........... بارتكاب جنحة تعاطي مؤثر عقلي 
واتهمت آخر ............. بارتكاب جناية تعاطي مواد مخدرة هي المورفين، ونسبت إلى 

المتهمين تهمة حيازة الهيروين والحشيش بقصد التعاطي وقد أستند الدفاع على اآلتي:
” الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبب والفساد في االستدالل والخطأ في تطبيق 
القانون موضحاً أن إذن النيابة بالتفتيش كان صادراً باسم المتهم الثاني وما تم ضبطه معه 
كان يغير على المتهم األول الذي كان بصحبته ولم يكن ثمة تحريات أو معلومات أو دالئل 
فعلية أو إذن النيابة يبيح القبض عليه وتفتيشه ولم يذكر مأمور الضبط أن المتهم األول 

كان بحالة غير طبيعية أو كان في حالة تلبس وال يكفي ارتكابه”)35(.
و مــن المقــرر أن مأمــوري الضبــط القضائــي ذوي االختصــاص العــام -ومنهــم أعضــاء 
ــع  ــوراة – مطاب ــالة دكت ــي – رس ــات الجنائ ــات واإلثب ــدي: التحري ــد الدغي ــى محم ــور/ مصطف 33 - دكت

ــة ص420. ــا المركزي ــة المني جامع
34 - محكمة التمييز – الطعن رقم )9( لسنة 1999 – بتقرير مؤرخ 1999/1/13

35 - جريدة اإلمارات اليوم، عدد 22 فبراير 2014 .
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النيابــة العامــة ورجــال الشــرطة- لهــم اختصــاص شــامل بالنســبة لمــا يرتكــب فــي دائــرة 
ــع  ــى جمي ــون عل ــي القان ــررة ف ــم وتنبســط واليتهــم المق اختصــاص كل منهــم مــن جرائ
أنــواع الجرائــم حتــى مــا كان منهــا مخــوال ألحــد مأمــوري الضبــط القضائــي ذوي 

ــاص. )36(. االختص
كما قضت محكمة تمييز دبي بأنه:

»األدلــة فــي المــواد الجنائيــة قســائم متســاندة يشــد بعضهــا بعضــاً ومنــا مجتمعــة تتكــون 
عقيــدة القاضــي بحيــث إذا ســقط أحدهــا أو اســتبعد تعــذر التعــرف علــى مبلــغ األثــر الــذي 
كان لهــذا الدليــل  الباطــل فــي الــرأي الــذي انتهــت إليــه المحكمــة أو مــا كانــت تقضــي بــه 

لــو أنهــا تيقنــت إلــى أن هــذا الدليــل غيــر قائــم«)37(.
فجــزاء إهمــال أو مخالفــة هــذه القواعــد ال يصــل إلــى حــد البطــالن حيــث يجــوز اتخــاذ 
ــي  ــال ف ــى اإلهم ــب البطــالن عل ــم يرت ــث ل ــف، حي ــق المخال ــي ح ــة ف ــراءات تأديبي إج
ضبــط وتحريــز متعلقــات الجريمــة، ألن القصــد منهــا تنظيــم العمــل، بحيــث ال يترتــب 
علــى مخالفتهــا أي بطــالن، ألن القانــون حيــن أوجــب تحريــز المضبوطــات كان يهــدف 
ــن  ــس م ــراء لي ــذا اإلج ــي ه ــط وبالتال ــل فق ــم العم ــة، وتنظي ــى األدل ــة عل ــى المحافظ إل

ــة. ــراءات الجوهري اإلج
ــه مــن  ــا يقومــون ب ــي فيم ــط القضائ ــى مأمــوري الضب ــب عل ــه ال تثري ــرر أن ومــن المق
ــك التخفــي وانتحــال  ــو اتخــذوا فــي ســبيل ذل ــم بقصــد اكتشــافها ول التحــري عــن الجرائ
الصفــات حتــى يأنــس الجانــي لهــم ويأمــن جانبهــم ومســايرة رجــل الضبــط للجنــاة بقصــد 
اكتشــاف وضبــط جريمــة يقارفونهــا ال يجافــي القانــون وال يعــد تحريضــاً منهــم للجنــاة مــا 
دام أن إرادة هــؤالء تبقــى حــرة غيــر معدومــة كمــا هــو الحــال فــي الدعــوى الراهنــة)38(.
وإجــراءات القبــض والتفتيــش يخضعهــا القانــون لقواعــد إجرائيــة أكثــر وضوحــاً وشــموالً 
وتفصيــالً ممــا وصفــه لإجــراءات األخــرى، ألن القبــض علــى الشــخص إنتهــاك لحريــة 
اإلنســان ومنعــه مــن التنقــل وتقييــد حركتــه وشــلها فــال يســتطيع ممارســة حقوقــه لذلــك 
يجــب أن يخضــع هــذا اإلجــراء لشــروط واضحــة محــددة، بحيــث يترتــب البطــالن علــى 
36 - القاعــدة رقــم 40 الصــادرة فــي العــدد 5 ســنة 1994 جــزاء  رقــم الصفحــة 1188التــي تضمنهــا 

حكــم محكمــة التمييــز - دبــي بتاريــخ 19-11-1994 فــي الطعــن رقــم 1994 / 84 جــزاء.
37 - القاعــدة رقــم 59 الصــادرة فــي العــدد 8 ســنة 1997 جــزاء رقــم الصفحــة 302 – التــي تضمنهــا 

حكــم محكمــة التميــز – دبــي بتاريــخ 1997/11/15.
38 - القاعــدة الصــادرة ســنة 2007 جزاء التــي تضمنهــا حكــم محكمــة التمييــز - دبــي بتاريــخ 04-30-

2007 فــي الطعــن رقــم 2007 / 133 جــزاء .
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مخالفتهــا، ألن إجــراءات التفتيــش تبحــث فــي مكنــون ســر اإلنســان ســواء فــي شــخصه أو 
مســكنه، والتــي ال يجــوز اإلطــالع عليهــا إال فــي حــاالت محصــورة، وفــق قواعــد معينــة، 
ــك  ــة، وينته ــم الفردي ــس حرياته ــاس ويم ــوق الن ــدد حق ــر يه ــراء خطي ــش إج ألن التفتي
ــة  ــد الجوهري ــن القواع ــش م ــة بالتفتي ــد الخاص ــار القواع ــب اعتب ــك وج ــم، لذل حرماته
المتعلقــة بالنظــام العــام، وإن المــادة 45 مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة لئــن أجــازت 
ــى المتهــم الحاضــر.. وأن يفتشــه دون  ــي أن يأمــر بالقبــض عل ــط القضائ لمأمــور الضب
إذن مســبق مــن النيابــة العامــة طبقــا ألحــكام المــادة 51 مــن ذات القانــون فــي األحــوال 
التــي يجــوز فيهــا قانونــاً القبــض عليــه. إال أن ذلــك مشــروط بقيــام الدالئــل الكافيــة لديــه 
علــى إرتــكاب المتهــم لجريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا بالمــادة 45 المشــار إليهــا 
منهــا جرائــم المســكرات وجرائــم تعاطــي العقاقيــر الخطــرة -علــى أن تقديــر جديــة تلــك 
الدالئــل وكفايتهــا مــن ســلطة محكمــة الموضــوع دون رقابــة عليهــا فــي ذلــك مــن محكمــة 
التمييــز. وإذا كان الثابــت مــن مدونــات الحكــم المطعــون فيــه أن محكمــة االســتئناف بعــد 
ــي 2/ 7/ 1996  ــؤرخ ف ــرطة الم ــالغ الش ــا ب ــبما أورده ــام حس ــع االته ــت وقائ أن بين
مــن أن دوريــة الشــرطة بقيــادة.......... قــد ألقــت القبــض علــى المتهــم )الطاعــن( 
ــاج  ــال الفوضــى واإلزع ــم بأعم ــر قيامه ــى أث ــدق..... عل ــن بفن ــخاص آخري ــة أش وثالث
وكانــوا بحالــة غيــر طبيعيــة...  وأن تقريــر المختبــر الجنائــي أفــاد أن عينــة بــول المتهــم 
)الطاعــن( تحتــوي علــى مركــب حمــض التيتراهيدروكنابينــول )مســتحلب المــادة الفعالــة 
فــي الحشــيش( وهــي مــن المــواد الــواردة بالجــدول رقــم 5 مــن القانــون االتحــادي رقــم 
14/ 1995... إنتهــت إلــى القضــاء بإلغــاء الحكــم المســتأنف فيمــا قضــى بــه عــن التهمــة 
األولــى المنســوبة إلــى المتهــم )المطعــون ضــده ( -تعاطــي المؤثــر العقلــي- وبراءتــه مــن 
هــذه التهمــة علــى مــا أوردتــه فــي أســباب حكمهــا المطعــون فيــه مــن أن األوراق جــاءت 
خاليــة ممــا يفيــد توفــر الدالئــل الكافيــة علــى إرتــكاب المتهــم )الطاعــن( إلحــدى الجرائــم 
المنصــوص عليهــا فــي المــادة 45 مــن قانــون اإلجرائيــة التــي تجيــز لمأمــور الضبــط 
القضائــي القبــض علــى المتهــم وتفتيشــه وذلــك لعــدم اطمئنانهــا إلــى حقيقــة مــا ورد ببــالغ 
الشــرطة مــن أن المتهــم كان فــي حالــة غيــر طبيعيــة إذ لــم يكشــف محــرر البــالغ عمــا 
يقصــد مــن قولــه غيــر طبيعيــة أو أعمــال الفوضــى واإلزعــاج. ومــن ثــم إعتبــرت تفتيــش 
المتهــم قــد وقــع باطــالً ورتبــت عليــه بطــالن اإلجــراءات الالحقــة لــه منهــا نتيجــة تحليــل 
عينــة البــول ســند االتهــام بعــد إنــكار المتهــم تعاطيــه المــواد المخــدرة.. إن مــا إنتهــى إليــه 
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الحكــم المطعــون فيــه ســائغ ال مخالفــة فيــه للقانــون.)39(
ــكام  ــدم إح ــاً لع ــادة 222: »إذا كان البطــالن راجع ــي الم ــي ف ــص المشــرع اإلمارات ون
ــا  ــوى أو بإختصاصه ــي الدع ــم ف ــا للحك ــة أو بواليته ــكيل المحكم ــق بتش ــون المتعل القان
ــام  ــق بالنظ ــو متعل ــا ه ــك مم ــر ذل ــا أو بغي ــروض عليه ــة المع ــوع الجريم ــث ن ــن حي م
العــام جــاز التمســك بــه فــي أي حالــة كانــت عليهــا الدعــوى وتقضــي بــه المحكمــة ولــو 
بغيــر طلــب«، ونصــت المــادة 221 علــى أنــه »يكــون اإلجــراء باطــل إذا نــص القانــون 
صراحــة علــى بطالنــه او إذا شــابه عيــب لــم تتحقــق بســببه الغايــة مــن اإلجــراء« ، كمــا 
نصــت المــادة 224 »أال يحكــم بالبطــالن رغــم النــص عليــه إذا ثبــت تحقيــق الغايــة مــن 

الشــكل أو البيــان المطلــوب)40(.
والنــص فــي المــادة 221 إجــراءات جزائيــة يــدل بصريــح لفــظ المــادة ووضــوح معناهــا 
إن الشــارع يرتــب البطــالن علــى عــدم مراعــاة أي إجــراء مــن اإلجــراءات الجوهريــة 
التــي يقررهــا دون ســواها وإذ كان ذلــك وكان الشــارع لــم يــورد معيــاراً ضابطــاً يميــز 
ــم  ــا إال تنظي ــم يقصــد به ــي ل ــراءات الت ــن اإلج ــره م ــري عــن غي ــراء الجوه ــن اإلج بي
العمــل واإلرشــاد والتوجيــه للقائــم باإلجــراء فإنــه يتعيــن لتحديــد ذلــك الرجــوع إلــى علــة 
ــى مصلحــة عامــة أو مصلحــة  ــإذا كان الغــرض مــن اإلجــراء المحافظــة عل التشــريع ف
للمتهــم فــإن اإلجــراء يكــون جوهريــاً يترتــب البطــالن علــى عــدم مراعاتــه أمــا إذا كان 
الغــرض منــه مجــرد التوجيــه واإلرشــاد للقائــم بــه فــال يعــد جوهريــاً وال يترتــب البطــالن 
علــى عــدم مراعاتــه لمــا كان ذلــك وكان مــا أوردتــه المــادة 18 مــن القانــون 39/ 2006 
مــن إحالــة النائــب العــام طلــب التســليم إلــى المحكمــة المختصــة خــالل خمســة عشــر يومــاً 
مــن تاريــخ نظــره هــو مجــرد إجــراء تنظيمــي وإرشــادي ولــم ينــص القانــون صراحــة 
ــإن  ــى مصلحــة عامــة أو مصلحــة للمتهــم ف ــه المحافظــة عل ــم يقصــد ب ــه ول ــى بطالن عل

مخالفتــه ال ترتــب بطالنــاً  )41(.

39 - القاعــدة رقــم 31 الصــادرة فــي العــدد 8 ســنة 1997 جــزاء  رقــم الصفحــة  149التــي تضمنهــا 
حكــم محكمــة التمييــز - دبــي بتاريــخ 14-06-1997 فــي الطعــن رقــم 1997 / 32 جــزاء.

40 - دكتور/ عبد الله بن سعيد ساحوه: سلطات مأمور الضبط القضائي . مرجع سابق صـ 162.
41 - القاعــدة الصــادرة ســنة 2008 جزاء التــي تضمنهــا حكــم محكمــة التمييــز - دبــي بتاريــخ 02-18-

2008 فــي الطعــن رقــم 2008 / 21 جــزاء. 
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الخاتمة
وتشمل علي نتائج البحث والتوصيات

أوالً: نتائج البحث:
- إن الدســتور اإلماراتــي كفــل الحريــات الشــخصية باعتبارهــا أقــدس الحقــوق الطبيعيــة 
لإنســان ووفــر الحمايــة الكافيــة للمتهــم فيــه أثنــاء إجــراءات جمــع االســتدالل مــن خــالل 
تشــديد الرقابــة القضائيــة علــى اإلجــراءات التــي يقــوم بهــا مأمــور الضبــط القضائــي أثناء 
ــة  ــى رقاب ــه إل ــتبه في ــوق المش ــة بحق ــه المتعلق ــه، وإخضــاع كل تصرفات ــته لعمل ممارس

القضــاء. 
ــب  ــل يج ــم، ب ــى المته ــض عل ــده للقب ــي وح ــة ال يكف ــن الجريم ــالغ ع ــرد الب - إن مج
ــى يتســنى لمأمــور  ــالغ حت ــي الب ــا ورد ف ــى صحــة م ــة عل ــل كافي ــاك دالئ أن تكــون هن
الضبــط القضائــي اســتصدار أمــر بالقبــض مــن ســلطة التحقيــق وحــق التعــرض المــادي 
ــر  ــة، نظــر التواف ــي بالجريم ــس الفعل ــة التلب ــي حال ــة ال يكــون إال ف ــاد مــن العام واإلقتي
الضــرورة اإلجرائيــة فــي أوضــح معانيهــا وحظــر اســتخدام الوســائل العلميــة التــي مــن 
شــأنها التأثيــر علــى إرادة المتهــم، اســتناداً إلــي أنهــا تمثــل اعتــداء علــي حــق الشــخص 

فــي ســالمة جســده.
- إحتــرام قرينــة البــراءة فــي اإلنســان وأن يعامــل المشــتبه فيــه علــى أســاس هــذه القرينــة 
ــه  ــم التوصــل إلي ــد ت ــات ق ــي اإلثب ــل المتحصــل ف ــك يجــب أن يكــون الدلي وبمقتضــى ذل
بنزاهــة، مــن غيــر غــش أو خــداع وأن يكــون قــد نتــج عــن طريــق مشــروع  وإن منــح 
مأمــوري الضبــط القضائــي الذيــن فــي معظمهــم مــن الجهــاز اإلداري واألمنــي للحكومــة 
صالحيــات القبــض كان علــى ســبيل االســتثناء، ألن منحهــم هــذه الصالحيــات والســلطات 

فيــه الكثيــر مــن الخطــورة.
- يعد االستيقاف »إجراء من إجراءات الضبط اإلداري المكلف بها مأمور الضبط القضائي: 
إذ أن من واجبهم القيام بمنع وقوع الجرائم قبل ارتكابها، ولهم في سبيل ذلك استيقاف كل 
شخص يشتبه في أمرة وإذا لم يكن المتهم حاضراً جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر 
أمراً بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر. وينفذ أمر الضبط واإلحضار بوساطة 
أحد أفراد السلطة العامة وإذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجزائية 
فيها على شكوى فال يجوز القبض على المتهم إال إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها 

ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضرا من أفراد السلطة العامة.
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اتخاذ  سلطة  القضائي  الضبط  لمأموري  اإلماراتي  الجزائية  اإلجراءات  قانون  أجاز   -
بعض اإلجراءات في أحـوال التلبس ومنها إجراءات القبض دون إذن مسبق من السلطة 

المختصة إذا كانت هناك ضرورة تبرر الخروج على القواعد العامة .

ثانياً: التوصيات:
ــال القضــاء أو . 1 ــواء لرج ــع س ــاول الجمي ــي متن ــا ف ــة وجعله ــادئ القانوني ــر المب نش

ــوزارة  ــه، والمتهــم ، مــن خــالل إنشــاء إدارة ب ــاع عــن المشــتبه في ــون أو الدف القان
الداخليــة تحــت مســمى إدارة المعرفــة تتولــى إدارةالمعرفة بيــن العامليــن والمتعاملين 

مــع الــوزارة. 
ــراءات . 2 ــاص بإج ــل الخ ــى العم ــة عل ــي الرقاب ــريعية ” ف ــلطة التش ــم دور ”الس تدعي

االســتدالالت جنبــاً إلــى جنــب مــع المعنييــن بــوزارة العــدل مــن خــالل العمــل علــى 
إيجــاد آليــة تضمــن فيهــا مراجعــة والتأكــد مــن تطبيــق تلــك التشــريعات«.

ــة اإلماراتــي أنهــا . 3 ــى نــص المــادة )48( مــن قانــون اإلجــراءات الجزائي يلحــظ عل
أجــازت لــكل مــن شــاهد الجانــي متلبســاً بجنايــة أو جنحة، أن يســلمه إلى أقــرب أفراد 
الســلطة العامــة دون إحتيــاج إلــى أمــر بضبطــه. ويالحــظ علــى النــص المذكــور أنــه 
أعطــى الفــرد العــادي صالحيــة القبــض فــي حيــن لــم يعطيــه لرجــل الســلطة العامــة، 
وكان أولــى أن يفــرد المشــرع اإلماراتــي نــص خــاص برجــل الســلطة العامــة بالقيــام 
باالســتيقاف، وإعطــاءه صالحيــة القبــض علــى المشــتبه بــه متــى توافــرت شــروط 
االســتيقاف، وعليــه يــرى الباحــث ضــرورة تعديــل هــذا النــص بحيــث يشــمل رجــال 

الســلطة العامــة باإلضافــة إلــى الفــرد العــادي.
ضــرورة النــص بوضــوح فــي قانــون اإلجــراءات الجزائيــة لدولــة اإلمــارات . 4

علــى حــق المتهــم بالتأكــد مــن شــخصية مأمــور الضبــط القضائــي وأن يوضــح لــه 
القائــم باإلجــراء حقوقــه التــي كفلهــا لــه الدســتور وذلــك أســوة بالمشــرع الفرنســي 
والمصــري الــذي كفــل هــذا الحــق للمتحفــظ عليــه منــذ اللحظــة األولــى للتحفــظ. ألن 
ــه  ــد إخــالالً جســيماً بحــق دســتوري منحــه الدســتور صراحــة للمشــتبه في ــك يع ذل
أثنــاء مرحلــة االســتدالل تتمثــل فــي ضمانــات الدفــاع المتفرعــة عــن قرينــه البــراءة  
وتعميــق التفكيــر حــول فكــرة التخصــص بالنســبة ألعضــاء النيابــة العامــة وتأهيلهــم 
ليكونــوا قادريــن علــى تطبيــق وإنفــاذ السياســة الجنائيــة فــي مجــال مواجهــة الظواهر 

اإلجراميــة.
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- المقّدمة –
الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله. 

عهــا؛ ممــا يعطيــه  أمــا بعــد، فــإّن مــن أهــم مزايــا الفقــه اإلســالمي تعــدُّد مصــادره وتنوُّ
مرونــة فائقــة تجعلــه يواكــب حيــاة كل جيــل فــي تاريــخ البشــرية، مهمــا تغيـّـرت الظــروف 
وتبّدلــت األحــوال. ومــن هنــا تأتــي صالحيتــه للتطبيــق فــي كل زمــان وكل مــكان علــى 

األرض. 
وبمــا أّن التشــريع اإلســالمي ربّانــي المصــدر والنســبة، فــإّن الوحــي مــن هللا تعالــى إلــى 

رســوله  محمــد، عليــه الصــالة والســالم، هــو األســاس والمرجــع فيــه. 
وهــذا الوحــي مــن هللا عــز وجــل يتجلّــى فــي مظهريــن، ال ثالــث لهمــا؛ الوحــي المتلــّو، 
وهــو نصــوص القــرآن الكريــم، والوحــي غيــر المتلــّو، وهــو نصــوص الســنة النبويــة. 
فهــذان همــا األصــالن فــي التشــريع اإلســالمي وفقهــه كلــه، وعليهمــا انبنــت المصــادر 
األخــرى التــي اتفــق جماهيــر الفقهــاء على األخــذ بها، كاإلجمــاع والقياس واالســتصحاب. 
ــي  ــف المجتهــدون ف ــي اختل ــة الت ــدور ســائر األدل ــرآن والســنة- ت ــا –أي الق ــي فلكهم وف
ــرف،  ــا والع ــن قبلن ــرع م ــع وش ــد الذرائ ــتصالح وس ــان واالس ــا، كاالستحس ــل به العم

ــا.  وغيره
ــه بســطاً  ــب أصــول الفق ــي كت ــة، مبســوطة ف ــة والتَّبَعيّ ــا، األصلي ــذه المصــادر كله وه
ــا- أن يعــرض  ــي أحده ــة ف ــا يســتطيعه الباحــث المعاصــر-إذا أراد الكتاب ــاً. وكل م وافي
أقــوال األئمــة المجتهديــن وآراء كبــار األصولييــن ويناقــش أدلتهــم ويرجــح بينهــا، ويُخِرج 
ذلــك كلــه فــي ثــوب جديــد يناســب روح العصــر، ويضيــف بعــض التطبيقــات المعاصــرة 

لهــا.
ــة المســتقلة  ــة البحثي ــة الكتاب ــَل االســتصحاب، لقل ــة دلي وقــد اختــرت مــن بيــن هــذه األدل
فيــه، وألن تطبيقاتــه العمليــة فــي الفقــه والقانــون كثيــرة جــداَ، وبعــض جوانبــه ال تــزال 

قابلــة لألخــذ والــرد، وقــد يصــل فيهــا الباحــث إلــى نتائــج مقنعــة. 
ــهر قواعــده  ــل االســتصحاب، حقيقتــه وأنواعــه، وأش ــه عنــوان )دلي ولهــذا اختــرت ل

وبعــض تطبيقاتــه القضائيــة والقانونيــة(. 
* هدف البحث:

لــم يكــن هدفــي مــن هــذا البحــث مفاجــأة المتخصصيــن بعلــوم الشــريعة، وخاصــة 
أصــول الفقــه، بشــيء مبتكــر فــي األدلــة االجتهاديــة، فدليــل االســتصحاب مطــروق فــي 
ُجــّل كتــب األصــول، إن لــم يكــن فــي كلهــا. وإنمــا هدفــي الرئيــس عــرض هــذا الدليــل 
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عرضــاً واضحــاً ســهالً، يجعلــه قريــب المنــال مــن غيــر المتخصصيــن، ممــن يعنيهــم، 
ــيما  ــن. وال س ــة المثقفي ــريعة وعام ــوم الش ــي عل ــن ف ــن والمبتدئي ــن والقانونيي كالحقوقيي
أنــه لــم يحــَض بدراســات مســتقلة تجلّيــه تمامــاً، اللهــم إال دراســة واحــدة اطلعــت عليهــا 

ــا. مؤخــراً، وســأتحدث عنه
* مشكلة البحث:

فــي ضــوء الهــدف الرئيــس الســابق، يمكننــي أن أبــرز األهــداف الجزئيــة، وبهــا تتحــدد 
مشــكلة البحــث، مــن خــالل التســاؤالت اآلتيــة:

- ما حقيقة دليل االستصحاب عند األصوليين والفقهاء؟
- ما أنواع االستصحاب وصوره؟

- هل جميع أنواعه وصوره متفق عليها؟
- ما أهم القواعد الفقهية واألصولية التي بُنيت عليه؟

- ما أشهر تطبيقاته العملية في الفقه والقضاء؟ 
باإلجابــات الموضوعيــة الدقيقــة عــن هــذه األســئلة، يكــون البحــث قــد جلّــى هــذا الدليــل 

العملــي الحيــوي أمــام الدارســين والمطلعيــن مــن غيــر المختصيــن.
* الدراسات السابقة:

قلمــا يخلــو كتــاب مــن كتــب أصــول الفقــه اإلســالمي -قديمــاً وحديثــاً- عــن ذكــر لدليــل 
االســتصحاب وبيــان لــه فــي معــرض الحديــث عــن األدلــة الكليــة االجتهاديــة، إمــا باســمه 
ــرآن  ــوى الق ــل س ــتدالل كل دلي ــون باالس ــتدالل، ويعن ــون االس ــت عن ــة، أو تح صراح

والســنة واإلجمــاع  والقيــاس.
ــض  ــى بع ــا يقتصــر عل ــاً، وكل منه ــز غالب ــٍو موج ــة تعرضــه بنح ــب القديم ــن الكت ولك

ــي خــالل البحــث. ــيأتي ف ــا س أنواعــه وصــوره، كم
ومعظــم كتــب أصــول الفقــه الحديثــة، وال ســيما التــي ألّفــت فــي القــرن الماضــي تعرضــه 
ــاب  ــد الوه ــيخ عب ــب الش ــهرها كت ــن أش ــد، وم ــد بعي ــى ح ــل إل ــه تكام ــداً في عرضــاً جي
خــالف والشــيخ محمــد أبــو زهــرة وأســتاذنا الدكتــور وهبــة الزحيلــي، وأســتاذنا الدكتــور 
فتحــي الّدرينــي، رحمهــم هللا جميعــاً، وســيرد فــي ثنايــا البحــث االقتبــاس منهــا، والعــزو 
إليهــا، وبيــان وجهــات نظرهــا فــي الموضــوع، وال ســيما وجهــة النظــر الخاصــة ألبــي 

زهــرة.
وبعــد انتهائــي مــن إعــداد هــذا البحــث اطلعــت علــى دراســتين حديثتيــن متميزتيــن، وكل 
منهمــا خاصــة بدليــل االســتصحاب، وتتميّــز بجانــب مهــم، فــكان لزامــاً علــّي أن أكتــب 
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عنهمــا، وأعــزو إليهمــا: 
ــور حســن  ــه اإلســالمي( للدكت ــي الفق ــره ف ــاد االســتصحابي وأث ــاب )االجته ــى: كت األول

ــداوي. الهن
وتتميــز هــذه الدراســة بالشــمول والعمــق فــي الجملــة، فقــد اســتوعب مــا كتبــه الســابقون، 
وأضــاف فصــوالً جديــدة ذات صلــة بالموضــوع، وفيهــا جــّدة وابتــكار)1(. فجاءت دراســته 
ــة  ــي: فاعلي ــي، الثان ــواب رئيســة، األول: االســتصحاب فــي الفكــر األصول ــة أب فــي ثالث
االســتصحاب فــي عمليــة االجتهــاد، الثالــث: االســتصحاب والتجديــد فــي الفقــه اإلســالمي، 

وكل بــاب اشــتمل علــى فصــول.
ــة: كتــاب )أثــر االســتصحاب فــي المعامــالت الماليــة(، وهــو فــي األصــل رســالة  الثاني
ــي  ــم ف ــاب قيّ ــو كت ــة دمشــق)2(. وه ــة الشــريعة بجامع ــا الباحــث لكلي ــدم به ــتير تق ماجس
ــز بكثــرة التطبيقــات الفقهيــة القائمــة علــى دليــل االســتصحاب فــي معظــم  الجملــة، وتميّ

ــة.  ــواب المعامــالت المالي أب
وقــد جــاءت هــذه الدراســة فــي بابيــن رئيســين -ســوى الفصــل التمهيــدي-؛ األول: أنــواع 
االســتصحاب وأثرهــا فــي المعامــالت الماليــة، واشــتمل علــى خمســة فصــول، والثانــي: 
القواعــد الفقهيــة المبنيــة علــى االســتصحاب وتطبيقاتهــا فــي المعامــالت الماليــة، واشــتمل 

علــى ثمانيــة فصــول. 
وال يمكننــي مقارنــة بحثــي بهذيــن الكتابيــن؛ ألن حجميهمــا مختلفــان، وهدفيهمــا مختلفــان 
أيضــاً، عــن حجــم بحثــي وهدفــه، ولكــن ال يلغــي وجودهمــا أهميــة بحثــي فــي موضعــه 

ومجالــه.
فقــد كان هــدف الدكتــور الهنــداوي اســتيعاب دراســته لجميــع موضوعــات االســتصحاب 
مــن الناحيــة األصوليــة والتركيــز علــى الجانــب االجتهــادي بهــذا الدليــل وآثــاره الفقهيــة، 
وإبــراز الجانــب التجديــدي فيــه، وكان الجانــب النظــري فيهــا غالبــاً علــى الجانــب 

ــي.  التطبيق
وكان هــدف الدراســة الثانيــة االســتيعاب شــبه الكامــل لمســائل المعامــالت الماليــة التــي 
ــى  ــي عل ــب العمل ــا الجان ــب عليه ــاً، فيغل ــة أو تبع ــل االســتصحاب أصال ــى دلي ــتند إل تس

ــي محــدد. ــى االختصــاص بمجــال فقه ــة إل ــب النظــري، إضاف الجان
ــي  ــرون ف ــالة ناش ــة الرس ــورات مؤسس ــن منش ــو م ــه، وه ــادة من ــة واإلف ــر بالمطالع ــاب جدي 1 - والكت

ــاً.  ــادي تقريب ــع الع ــن القط ــة م ــة صفح ــو ثالثمئ ــي نح ــع ف ــروت، ط1 )1425هـــ- 2004م(. ويق بي
2 - والكتــاب مــن منشــورات دار النــوادر اللبنانيــة فــي بيــروت، وهــي تهتــم بطباعــة الرســائل الجامعيــة 

المتميــزة، ط1 )1436هـــ- 2015م(. ويقــع فــي نحــو خمســمئة صفحــة مــن القطــع العــادي. 
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أمــا هــدف بحثــي، فــكان كمــا ذكــرت ســابقاً عــرض هــذا الدليــل عرضــاً حســناً ميســراً، 
وتجليــة حقيقتــه وصــوره، وعــرض أشــهر قواعــده وبعــض تطبيقــاه الفقهيــة والقانونيــة، 
ــات  ــز بالتطبيق ــا تمي ــه، وربم ــي أصــول الفق ــن ف ــر المتخصصي ــهلة لغي ــادة س ــون م ليك

القضائيــة والقانونيــة فــي آخــره. 
ــي  ــه ف ــي أعارض ــامالً، إال أنن ــاً وش ــداوي كان متخصص ــور الهن ــاب الدكت ــع أّن كت وم
ــواع االســتصحاب،  ــي عــّده اســتصحاب الحــال نوعــاً مــن أن ــا ف ــات، كم بعــض الجزئي
وهــو فــي الحقيقــة تســمية أخــرى لدليــل االســتصحاب التــي تنــدرج تحتهــا جميــع األنــواع 

ــاً. والصــور تقريب
وكتــاب األســتاذ أحمــد يحيــى محمــد، مــع مــا اتســم بــه مــن أصالــة البحــث وعمقــه، إال أنــه 
ال يخلــو مــن مالحظــات جزئيــة قليلــة، كالتكــرار غيــر الضــروري فــي بعــض المواضــع، 

كمــا فــي مبحــث التعريفــات االصطالحية لالسســتصحاب.
ــي وبينهمــا، وهللا  ــاق واالختــالف بين ــاط االتف ــى بعــض نق ــا البحــث إل ــي ثناي وسأشــير ف

ــي التوفيــق. ول
* المنهــج العلمــي: المنهــج العــاّم المتبــع فــي هــذا البحــث هــو التاريخــّي التحليلــّي 

المقــارن.
ــا  ــالل مصادره ــن خ ــث م ــوع البح ــي موض ــة ف ــات الجوهري ــت المعلوم ــث عرض حي
التاريخيــة األصليــة، وحللــت نصوصهــا وصنفتهــا علــى َوفق الخطــط البحثيــة المعاصرة، 
ــي عناصــر البحــث األساســية، وناقشــتها  ــة ف ــوال المختلف ــن المذاهــب واألق ــت بي وقارن

ورّجحــت بينهــا، مــع التمثيــل التطبيقــي.
* خطة البحث:

بعــد هــذه المقدمــة، ســأتناول  َدْرَس هــذا الدليــل فــي مبحثيــن رئيســين، وكل منهمــا فــي 
مطالــب:

المبحث األول- الدراسة النظرية لدليل االستصحاب، من خالل المطالب اآلتية:
المطلب األول– حقيقته في اللغة واالصطالح. 
المطلب الثاني– أنواع االستصحاب وصوره. 

المطلب الثالث– ُحّجيّته على وجه اإلجمال والتفصيل. 
المبحث الثاني– أشهر قواعده الفقهية وبعض تطبيقاته القضائية والقانونية:
المطلب األول- أشهر القواعد الفقهية المبنية على االستصحاب.  

المطلب الثاني- بعض التطبيقات القضائية والقانونية لالستصحاب.  



84

دليل »االســـتـصحـاب« 

المبحث األول الدراسة النظرية لدليل االستصحاب

المطلب األول– حقيقة االستصحاب لغةً واصطالحاً:

أوالً– حقيقته في اللغة: 
فعلــه َصِحــب يصَحــب )كســر، فتــح(. قــال ابــن فــارس: ”الصــاد والحــاء والبــاء أصــل 
واحــد يــدل علــى مقارنــة شــيٍء ومقاربتــه ... وكل شــيٍء الءم شــيئاً فقــد اســتصحبه”)3(. 
و)اســتصحب( طلــب الصحبــة، واالســتصحاب اســتفعال منــه، وهــو يعنــي أحــد معنييــن، 

إمــا طلــب المصاحبــة، وإمــا المالزمــة للشــيء)4(.
ثانياً– حقيقته في االصطالح األصولّي: 

عــّرف علمــاء أصــول الفقــه »االســتصحاب« بتعريفــات كثيــرة تــؤدي معنــًى عاّمــاً واحداً 
فــي نهاية المطــاف)5(. 

ــة  ــى طريق ــر عل ــة واآلخ ــة الحنفي ــى طريق ــا عل ــا، أحدهم ــن منه ــراد اثني ــأكتفي بإي وس
ــار. ــف المخت ــى التعري ــول إل ــل الوص ــور، قب الجمه

ــبق  ــذي س ــه ال ــا أّن كتاب ــداوي -بم ــن الهن ــور حس ــة الدكت ــدم برؤي ــك أق ــل ذل ــن قب ولك
التعريــف بــه كان متخصصــاً بهــذا الدليــل- ألنــه يــرى أّن مفهــوم االســتصحاب قــد تطــور 
عنــد األصولييــن، فهــو يختلــف مــا بيــن المتقدميــن)6( منهــم والمتأخريــن)7(؛ ألن المتقدميــن 
ــع  ــم توس ــا، ث ــيأتي بيانه ــي س ــتصحاب الت ــور االس ــن ص ــن م ــى صورتي ــروا عل اقتص

مفهومــه وصــار يشــمل أنواعــاً متعــددة.
فقــد أورد الدكتــور الهنــداوي عــدداً مــن تعريفــات متقدمــي األصولييــن، وهــي تعريفــات 
أبــي بكــر الباقالنــي وأبــي إســحاق الشــيرازي وتلميــذه أبــي الوليــد الباجــي وابــن حــزم 

3 - ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا الرازي، معجم مقاييس اللغة، مادة )صحب(.
4 - انظــر: الفيــروز آبــادي، القامــوس المحيــط، والفيومــي، المصبــاح المنيــر، والــرازي، مختــار الصحــاح، 

ومجمــع اللغــة العربيــة بمصــر، المعجــم الوجيــز، مــادة )صحــب(.
5 - انظــر أشــهرها فــي: أثــر األدلــة المختلــف فيهــا، د. مصطفــى البغــا، ص-186 187، ط5 )1434هـــ- 
ــم- دمشــق، أثــر االســتصحاب فــي المعامــالت الماليــة، أحمــد يحيــى محمــد، ص-40  2013م(، دار القل

52، ط1 )1436هـــ- 2015م(، دار النــوادر اللبنانيــة- بيــروت. 
6 - يَْقُصــد بالمتقدميــن مــن األصولييــن علمــاء القرنيــن الهجرييــن الرابــع والخامــس، وأمــا مــن كان قبلهــم 
كاألئمــة األربعــة ومــن عاصرهــم، فليــس عندهــم تعريفــات لالســتصحاب، وال ذكــر لهــم، وإن كان لهــم 

تطبيقــات فقهيــة كثيــرة تقــوم علــى مبــدأ االســتصحاب. 
7 - يقصد بالمتأخرين من األصوليين علماء القرن السادس الهجري فما بعد حتى عصرنا الحالي. 
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ــم أورد طائفــة مــن تعريفــات المتأخريــن، بدأهــا بتعريــف اإلمــام الغزالــي  الظاهــري، ث
الشــافعي، وختمهــا بتعريــف المــرداوي الحنبلــي، واكتفــى بتعريفيــن مــن تعريفــات 
ــور  ــد الوهــاب خــالف، وتعريــف الدكت ــن، وهمــا تعريــف الشــيخ عب العلمــاء المعاصري
ــّدم تصــوره لمفهــوم  ــم ق ــام بتحليــل التعريفــات الســابقة ونقدهــا، ث ــم ق فتحــي الدرينــي. ث

ــل)8(. االســتصحاب، كمــا ســأورده بعــد قلي
وكذلــك فعــل األســتاذ أحمــد محمــد، فقــد عــرض تســعة تعريفــات متسلســلة زمنيــاً، وشــرح 

كالً منهــا بإيجــاز، وبيـّـن مــا يؤخــذ عليــه، ثــم وضــع تعريفــه الراجــح)9(.
وأكتفــي هنــا -مناســبة لحجــم البحــث- بإيــراد اثنيــن مــن تعريفــات المتأخريــن بعد اســتقرار 

مفهــوم االســتصحاب، وبأحــد تعريفــات المعاصريــن، ثم التعريــف المختار.
ــي  ــر ف ــوت أم ــم بثب ــو الحك ــال: »ه ــي، ق ــاري الحنف ــز البخ ــد العزي ــف عب األول: تعري

ــان األول«)10(.   ــي الزم ــاً ف ــه كان ثابت ــى أن ــاء عل ــي، بن ــان الثان الزم
الثانــي: تعريــف ابــن بــدران الدمشــقي الحنبلــي، عرفــه: »بأنــه التمســك بدليــل عقلــّي أو 

شــرعّي، لــم يظهــر عنــه ناقــٌل مطلقــاً«)11(.
ياُلحــظ علــى األول بعــض الغمــوض، وهــو أقــرب إلــى االســتصحاب العقلــي، وال يشــير 
ــداً ووضوحــاً، ويمكــن  ــر تحدي ــي أكث ــد جــاء الثان ــر إْن وجــد. وق ــل المغيّ ــر الدلي ــى أث إل
اعتمــاده بنحــو عــام، وإن كان الُمســتصحب حقيقــة هــو الحكــم الثابــت بالدليــل، كمــا أن 
ــي  ــر«، فه ــة »ُمغيّ ــات تســتعمل كلم ــب، ومعظــم التعريف ــل« غري ــة »ناق اســتعمال كلم

أولــى لوضوحهــا.
ــي الحاضــر  ــم ف ــٌك بحك ــه »تمسُّ ــتصحاب بأن ــه لالس ــداوي تعريف ــور الهن وصــاغ الدكت
والمســتقبل بمــا كان عليــه فــي الزمــن الماضــي، مــا لــم يطــرأ ُمغيـّـر، ســواء كان نفيــاً أو 

ــاً«)12(.  ــه شــرعياً أو عقلي ــاً، ودليل إثبات
ــة تعريــف  ــي الجمل ــه للتعريــف بهــذا الشــكل، وأوضحــه. وهــو ف ــع عــن صياغت ــم داف ث
حســن شــامل، ويمكــن اعتمــاده، غيــر أنــه طويــل نســبياً، كمــا أنــه ال داعــي لذكــر كلمــة 

8 - انظر كتابه المعرف به سابقاً »االجتهاد االستصحابي وأثره في الفقه اإلسالمي، ص-27 37. 
9 - انظر كتابه المعرف به سابقاً »أثر االستصحاب في المعامالت المالية، ص-40 52. 

10 - البخــاري، عبــد العزيــز بــن أحمــد، كشــف األســرار عــن أصــول البــزدوي، ج3 ص662، ط1 )1411هـــ- 
1991م(، دار الكتــاب العربــي- بيــروت.

11 - ابــن بــدران، عبــد القــادر بــن أحمــد، المدخــل إلــى مذهــب اإلمــام أحمــد بــن حنبــل، ص133، الناشــر 
مكتبــة ابــن تيميــة- القاهــرة.

12 - االجتهاد االستصحابي وأثره في الفقه اإلسالمي، ص50. 
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المســتقبل؛ ألننــا قــد نجــد فــي المســتقبل دليــالً مغيــراً، فــال ينبغــي الحكــم علــى المســتقبل 
مقّدمــاً.

ــم  ــل، ول ــت بالدلي ــم الثاب ــتمرار الحك ــك باس ــه: »التمس ــد أن ــد محم ــتاذ أحم ــح األس ورج
يــدل هــذا الدليــل أو دليــل آخــر علــى بقائــه أو تغييــره«)13(. وهــو تعريــف حســن يمكــن 
االعتمــاد عليــه، فقــد بــدأه بكلمــة التمســك، وهــو مــا فعلــه مــن قبــل الدكتــور الهنــداوي، 

ــار كثيــر مــن األصولييــن الســابقين. وهــو اختي
ف، وهــو االســتصحاب، بحســب  وكلمــة »التمســك« جنــس قريــب بالنســبة للمعــرَّ

مصطلحــات المناطقــة، وهــو مــا يُفّضــل البــدء بــه فــي أي تعريــف. 
ــي  ــا ف ــتبقاء« كم ــة »اس ــم، وكلم ــن القي ــل اب ــا فع ــتدامة«، كم ــة »اس ــا كلم ــب منه وقري
التعريــف المختــار، وكثيــر مــن األصولييــن القدامــى بــدأوا تعريفاتهــم بكلمــة »الحكــم«، 
وهــي مقبولــة فــي الجملــة، لكنهــا جنــس بعيــد بحســب اصطالحــات أهــل المنطــق، ثــم إن 

الحكــم علــى الحــال بالــدوام والبقــاء هــو نتيجــة االســتصحاب ال عينــه.
* التعريف المختار:

ولكننــي أختــار مــا عّرفــه بــه الشــيخ عبــد الوهــاب خــاَلف –رحمــه هللا– لدقــة ضبطــه لــه 
واختصــاره، وهــو: »اســتبقاء الحكــم الــذي  ثبــت بدليــل فــي الماضــي قائمــاً فــي الحــال 
حتــى يوجــد دليــل يُغيّــره«)14( هــذا، وجميــع تعريفــات العلمــاء المعاصريــن تحــوم حــول 

هــذا التعريــف، وتقــرر مــا جــاء فيــه)15(.
*        *

المطلب الثاني– أنواع االستصحاب وصوره:

اختلــف األصوليــون فــي عــّد أنــواع االســتصحاب أو أقســامه أو الصــور التي يتبــّدى فيها؛ 
فجعلــه بعضهــم– كأبــي إســحاق الشــيرازي– ضربيــن فحســب؛ اســتصحاب حــال العقــل، 

13 - أثر االستصحاب في المعامالت المالية، ص52. 
14 - خــاّلف، عبــد الوهــاب، مصــادر التشــريع اإلســالمي فيمــا ال نــص فيــه، ص151، ط4 )1398هـــ 
1978-م(، دار القلــم- الكويــت. وهــذا يختلــف قليــالً عــن تعريفــه لــه فــي كتابــه علــم أصــول الفقــه، بأنــه 
ــك الحــال«،  ــر تل ــى تغي ــل عل ــوم دلي ــى يق ــل، حت ــا مــن قب ــي كان عليه ــى الشــيء بالحــال الت ــم عل »الحك
ص91، ط14 دار القلــم- الكويــت. ولكــن كتابــه »مصــادر التشــريع اإلســالمي« متأخــر عــن كتابــه علــم 

أصــول الفقــه، فاختــرت المتأخــر؛ ألنــه كالناســخ للمتقــدم.
15 - انظــر بعــض هــذه التعريفــات فــي معجــم مصطلحــات أصــول الفقــه للدكتــور قطــب مصطفــى ســانو، 

ص56، ط1 )1420هـــ- 2000م(، دار الفكر- دمشــق. 
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ويعنــي بــه الرجــوع إلــى بــراءة الذمــة فــي األصــل، واســتصحاب حــال اإلجمــاع)16(. 
وجعلــه بعضهــم – كابــن القيّــم- ثالثــة أقســام؛ هــي: اســتصحاب البــراءة األصليــة، 
واســتصحاب الوصــف الُمثبــت للحكــم الشــرعي حتــى يثبــت خالفــه، واســتصحاب حكــم 

ــزاع)17(. ــي محــل الن ــاع ف اإلجم
ــو  ــن األســتاذ محمــد أب ــه بعضهــم أربعــة أقســام كالسََّرْخســّي)18(، ومــن المعاصري وجعل

ــة)20(.  ــم النمل ــد الكري ــور عب زهــرة)19(، والدكت
إلــى  االســتصحاب  الشــوكانّي– صــوَر  وتابعــه  الزركشــّي  منهــم  آخــرون-  وعــّدد 

خمس)21(؛هــي: 
ــع  ــق م ــذا  يتف ــه. وه ــه ودوام ــى ثبوت ــل أو الشــرع عل ــا دل العق ــى: اســتصحاب م األول

ــم.  ــن القيّ ــد اب القســم الثانــي عن
الثانية: استصحاب العدم األصلي المعلوم بدليل العقل في األحكام الشرعية. 

الثالثة: استصحاب الحكم العقلي. وهذا عند المعتزلة ومن وافقهم.
الرابعــة: اســتصحاب الدليــل مــع احتمــال المعــارض. ويعبـّـر عنــه كثيــر مــن األصولييــن 

باســتصحاب العمــوم حتــى يــرد التخصيــص، واســتصحاب النــص حتــى يثبــت النســخ. 
الخامسة: استصحاب الحكم الثابت باإلجماع في محل الخالف.  

16 - الشــيرازي، أبــو إســحاق إبراهيــم بــن علــي، اللمــع فــي أصــول الفقــه، ص247، ط3 )1423هـــ- 
2002م(، دار ابــن كثيــر- دمشــق، وانظــر أيضــاً: الخطيــب البغــدادي، أحمــد بــن علــي، الفقيــه والمتفقــه، 

ج1 ص526، ط2 )1421هـــ(، دار ابــن الجــوزي- الســعودية.
ــة  ــي ثالث ــك ه ــن، ج1 ص339. وكذل ــالم الموقعي ــر، إع ــي بك ــن أب ــد ب ــة، محم ــم الجوزي ــن قي 17 - اب
عنــد الغزالــي فــي المســتصفى، ج1 ص238، ط1 )1995م(، دار صــادر- بيــروت. ولكنــه أدخــل فيهــا 
اســتصحاب العمــوم إلــى أن يــرد تخصيــص والنــص إلــى أن يــرد النســخ، وأخــرج اســتصحاب اإلجمــاع 
ــي روضــة الناظــر، ج1 ص443، ط2  ــة ف ــن قدام ــه فعــل اب ــا. ومثل ــده منه ــم يع ــي محــل الخــالف، فل ف
ــه،  ــي أصــول الفق ــك، ف ــد الخضــري ب ــيخ محم ــه الش ــار علي ــروت. وس ــان- بي ــة الري )2002م(، مؤسس

ص355، ط6 )1389ه- 1969م(، المكتبــة التجاريــة الكبــرى.
18 - أصــول السرخســي، السرخســّي، محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل، ج2 ص-224 225. دار 

المعرفــة – بيــروت.
19 - انظــر كتابــه أصــول الفقــه، ص-261 262، ط )1417ه- 1997م(، دار الفكــر العربــي- القاهــرة. 
وهــي عنــده: اســتصحاب البــراءة األصليــة، واســتصحاب مــا دل الشــرع أو العقــل علــى وجــوده، 

ــود. ــبة للمفق ــاة بالنس ــتصحاب الوصــف كالحي ــر، واس ــة أو الحظ ــابق باإلباح ــم الس ــتصحاب الحك واس
20 - الجامــع لمســائل أصــول الفقــه وتطبيقاتهــا علــى المذهــب الراجــح، ص-375 376، ط1 )1420هـ- 

200م(، مكتبــة الرشــد- الرياض.
ــد الســتار  ــور عب ــر الدكت ــه، تحري ــي أصــول الفق ــط ف ــادر، البحــر المحي ــن بََه ــد ب 21 - الزركشــي، محم
أبــو غــدة، ط2 )1413هـــ- 1992م(، ج6 ص-20 21، وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية- الكويــت. 
والشــوكاني، محمــد بــن علــي، إرشــاد الفحــول إلــى إحقــاق الحــق مــن علــم األصــول، ص776، ط دار 

ابــن كثيــر- دمشــق.
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ــى خمــس  ــداده إل ــه هللا- تع ــي – رحم ــة الزحيل ــور وهب ــتاذنا الدكت ــار أس ــد اخت ــذا، وق ه
ــي  ــالف ف ــا مــع الصــور الســابقة، مــع اخت ــي معظمه ــق ف ــواع، تتف صــور أو خمســة أن

ــا)22(. ــن بعضه ــر ع التعبي
وكذلــك جــاء تعــداده إلــى خمــس صــور فــي معلمــة زايــد للقواعــد الفقهيــة واألصوليــة، 

مــع اختــالف فــي الترتيــب، وفــي دمــج بعضهــا ببعــض)23(. 
ــة كل نــوع علــى حــدة؛  وهــو مــا سأســير عليــه فــي المطلــب اآلتــي، عنــد مناقشــة حجيّ

ــه األكثــر إيضاحــاً للمطلــوب.  ألن
*      *

المطلب الثالث– بيان حّجيته إجماالً وتفصيالً:

أوالً- إجمال المذاهب في ُحّجية االستصحاب: 
ــرة،  ــوال كثي ــى أق ــتصحاب عل ــل باالس ــة العم ــي ُحّجي ــاء ف ــون والفقه ــف األصولي اختل
أوصلهــا بــدر الديــن الزركشــي إلــى ســتة مذاهــب، وتابعــه عليهــا الشــوكاني)24(، وأشــهره 

هــذه المذاهــب ثالثــة)25(: 
ــن  ــور م ــب الجمه ــو مذه ــي: وه ــات والنف ــي اإلثب ــي حالت ــاً، ف ــة مطلق ــه ُحّج األول: أن

الشــافعية والحنابلــة والمالكيــة والظاهريــة. 
الثانــي: أنــه ُحجــة فــي النفــي فحســب، أي فــي الدفــع عمــا هــو ثابــت ال فــي إثبــات الحكــم 
22 - الزحيلــي، وهبــة مصطفــى، أصــول الفقــه اإلســالمي، ط1 )1406هـــ- 1986م(، ج2 ص860– 
ــة  ــر األدل ــر أث ــا، انظ ــى البغ ــور مصطف ــار أســتاذنا الدكت ــك كان اختي ــق. وكذل ــر- دمش 864. دار الفك

المختلــف فيهــا، ص-187 188. 
23 - معلمــة زايــد للقواعــد الفقهيــة واألصوليــة، ط1، )1433ه– 2013م(،ج30 ص-128 130. 
وكانــت الصــورة الخامســة فيهــا االســتصحاب المقلــوب، ويعنــي الحكــم بثبــوت شــيء أو أمــر فــي الزمــن 
ــاً.  ــداوي أيض ــن الهن ــور حس ــه الدكت ــا فعل ــو م ــر. وه ــي الحاض ــه ف ــوده وثبوت ــى وج ــاء عل ــي بن الماض
]االجتهــاد االســتصحابي، مرجــع ســابق، ص40[. وقــد جعــل أول األنــواع اســتصحاب الحــال. وهــذا فــي 
الحقيقــة ليــس نوعــاً مــن االســتصحاب، بــل هــو اســم آخــر لــه، وهــو تعبير أكثــر المتقدميــن مــن األصوليين، 
كأبــي الحســن ابــن القصــار المالكــي وأبــي الحســين البصــري المعتزلــي وأبــي إســحاق الشــيرازي الشــافعي 

وابــن حــزم األندلســي الظاهــري، وهــو وارد فــي تعبيــرات كثيــر مــن المتأخريــن.
24 - الزركشــي، البحــر المحيــط، ج6 ص-17 19. الشــوكاني، محمــد بــن علــي، إرشــاد الفحــول، 

.775 ص774– 
25 - انظــر: اإلحــكام فــي أصــول األحــكام، اآلمــدي، علــي بــن محمــد، ج4 ص298، كشــف األســرار، 
ج3 ص662، رفــع الحاجــب عــن مختصــر ابــن الحاجــب، ابــن الســبكي، ج4 ص491، إعــالم الموقعيــن، 
ــه، ج2 ص863  ــه الل ــي رحم ــة الزحيل ــور وهب ــتاذنا الدكت ــه اإلســالمي، ألس ج1 ص339، أصــول الفق

فمــا بعــد.
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ــد الدَّبُّوســّي وصــدر  ــي زي ــة، كالقاضــي أب ــن الحنفي ــن م ــداء. وهــو مذهــب المتأّخري ابت
اإلســالم أبــي اليســر ومتابعيهــم.

ــي  ــن حالت ــاً بي ــزاً دقيق ــب( تميي ــع الحاج ــه )رف ــي كتاب ــبكي ف ــن الس ــاج الدي ــز ت ــد ميّ وق
النفــي واإلثبــات؛ فقــال: »األكثــرون علــى أن االســتصحاب ُحجــة، ســواء أكان فــي النفــي 
ــاً أو  ــا أن يكــون عقلي ــه إم ــن؛ ألن ــي حالتي ــي النف ــه ف ــك أّن ل ــى علي ــات، وال يخف أم اإلثب
ــاً  ــت حكم ــا ال يثب ــل عندن ــدة؛ ألن العق ــة واح ــات إال حال ــي اإلثب ــه ف ــس ل ــرعياً، ولي ش

ــة«)26(.   ــاً ألبت وجودي
الثالــث: أنــه ليــس بحجــة أبــداً: وهــو قــول بعــض الحنفيــة)27( وبعــض أصحــاب الشــافعي 

وأبــي الحســين البصــري وجماعــة مــن المتكلميــن. 
وهؤالء إنما يقصدون عدم حجيته في إثبات األحكام الشرعية. 

أمــا البــراءة األصليــة ونحوهــا مــن األحــكام العقليــة، فــال ينازعــون فيهــا، كمــا ســنرى 
عنــد التفصيــل فــي حجيــة كل نــوع علــى حــدة.

ــاً، وهــي: االســتصحاب  ــم )2013( مطلق ــر القاعــدة رق ــد( جــاء تقري ــي )معلمــة زاي وف
ُحجــة)28(. 

ثانياً– تحرير محل النزاع )المتفق عليه والمختلف فيه من أنواعه(: 
كــي ال يُظــنَّ أن االختــالف الســابق جــاٍر علــى جميــع أنــواع االســتصحاب، كان ال بــد مــن 
تحريــر محــل النــزاع فيهــا؛ ألن أكثــر صــوره محــل اتفــاق فــي العمــل بهــا، وإنمــا وقــع 

الخــالف فــي نوعيــن أو ثالثــة فحســب. 
ــي ال  ــاً الصــور الت ــزدوي، مبيّن ــز البخــاري شــارح أصــول الب ــد العزي ــة عب ــال العالم ق
خــالف فيهــا: »ثــم ال خــالف فــي اســتصحاب حكــم عقلــي، وهــو كل حكــم ُعــرف وجوبــه 

26 - ابــن الســبكي، تــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن علــي، رفــع الحاجــب عــن مختصــر ابــن الحاجــب ج4 
ص491. وأصــل هــذا التفريــق جــاء فــي المســتصفى، للغزالــي، ج1 ص237.

27 - قــال الشــيخ عــالء الديــن الســمرقندي الحنفــي )ت: 552هـــ( بعــد أن بيـّـن المــراد باســتصحاب الحــال: 
»وهــذا ليــس بحجــة عنــد عاّمــة العلمــاء. وذهــب قــوم مــن أصحــاب الظواهــر إلــى االحتجــاج بــه«. ولعــل 
قولــه هــذا هــو مــا حــدا ببعــض العلمــاء كالزركشــي لنســبة القــول بعــدم االحتجــاج باالســتصحاب مطلقــاً 
إلــى الحنفيــة، مــع أن التحقيــق ليــس كذلــك، كمــا ســيأتي. بــل الراجــح عنــد متأخريهــم أنــه حجــة فــي الدفــع 
عمــا هــو ثابــت، وليــس حجــة فــي إثبــات حكــم جديــد بــه. وقــد أشــار الســمرقندي نفســه إلــى هــذا القــول، 
ولكنــه رأى أنــه أقصــى مــا يمكــن القــول بــه. انظــر كتابــه الميــزان فــي أصــول الفقــه، ص-407 408. 

ط1، دار الكتــب العلميــة. بتحقيــق الدكتــور يحيــى مــراد.
ــور، أو  ــى رأي الجمه ــاء عل ــذا بن ــة، ج30 ص123. وه ــة واألصولي ــد الفقهي ــد للقواع ــة زاي 28 - معلم
ــدة، وفصــل  ــرح القاع ــة، وش ــد المخالف ــا القواع ــد أورد بعده ــح. وق ــو الصحي ــب، وه ــد الكات ــح عن الراج

ــة ص-126 127.  ــي الحجي ــوال ف األق
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وامتناعــه وحســنه وقبحــه بمجــرد العقــل. أو اســتصحاب  حكــم شــرعي ثبــت تأبيــده أو 
توقيتــه نصــاً، أو ثبــت مطلقــاً وبقــي بعــد وفــاة النبــي عليــه الســالم، بأنــه واجــٌب العمــل 
ــم  ــاً. وال خــالف أن اســتصحاب حك ــل قطع ــل المزي ــاء وعــدم الدلي ــل البق ــام دلي ــه؛ لقي ب
ثبــت بدليــل مطلــق غيــر متعــرض للــزوال والبقــاء ليــس بحجــة قبــل االجتهــاد فــي طلــب 
الدليــل المزيــل، ال فــي حــق غيــره وال فــي حــق نفســه )أي المجتهــد(؛ ألن جهلــه بالدليــل 
المزيــل بســبب تقصيــر منــه ال يكــون حجــة علــى غيــره، وال فــي حــق نفســه أيضــاً، إذا 

كان متمكنــاً مــن الطلــب، إال أن ال يكــون متمكنــاً منــه«)29(. 
ــد الصــور  ــه بع ــاري نفس ــا البخ ــا ذكره ــة، كم ــة التالي ــو الحال ــل الخــالف، فه ــا مح أم

ــابقة:  الس
ــاً بدليــل مطلــق غيــر متعــّرض للــزوال، وقــد طلــب المجتهــد  »فأمــا إذا كان الحكــم ثابت

الدليــل المزيــل بقــدر وســعه ولــم يظهــر، فقــد اختُلــف فيــه«)30(.
فياُلحظ من كالمه )البخاري( ما يلي: 

أّن الصورتيــن األولــى والثانيــة عنــده ينطبــق عليهمــا مــا ورد فــي الصــورة األولــى التــي 
ــه ودوامــه.  ــى ثبوت ــل أو الشــرع عل ــا دل العق ذكرهــا الزركشــّي، وهــي: اســتصحاب م
ــت  ــى أن يثب ــه، إل ــي وجــوب العمــل ب ــا الزركشــي أيضــاً: وهــذا ال خــالف ف ــال فيه وق

معــارض لــه. ومــن صــوره تكــّرر الحكــم  بتكــّرر الســبب)31(.
أمــا الصــورة الثالثــة عنــد صاحــب الكشــف، ممــا ال خــالف عليهــا، عــدم صحــة العمــل 

باالســتصحاب قبــل البحــث عــن الدليــل الناقــل أو المغيّــر، كمــا ســيأتي بيانــه. 
وبنــاء علــى مــا ســبق، فــإّن محــل الخــالف ينحصــر فيمــا لــو لــْم يــدّل الدليــل الســابق 
علــى دوام الحكــم وال علــى توقيتــه مــن جهــة العقــل أو الشــرع، بــل كان مطلقــاً، وبحــث 
ــر الحكــم الســابق فلــم يجــد؛ فهــل يجــوز لــه اســتصحاب  المجتهــد عــن دليــل آخــر يُغيّ

حكــم الحــال الســابقة فــي الحاضــر؟
هــذا مــا وقــع فيــه الخــالف بيــن األصولييــن والفقهــاء علــى ثالثــة أقــوال مشــهورة، كمــا 

تقــّدم. 
ــا  ــرض لهم ــم يتع ــالف، ل ــه الخ ــع في ــا وق ــتصحاب، مم ــران لالس ــان آخ ــاك نوع وهن

29 - كشف األسرار، ج3ص661.  وانظر: إعالم الموقعين، ج1 ص342.
30 - كشــف األســرار، نفســه، وانظــر: شــرح مختصــر المنــار )توضيــح المبانــي وتنقيــح المعانــي( لمــال 

علــي القــاري، ص412.
31 - الزركشي، البحر المحيط، ج6 ص20.
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صاحــب الكشــف:
ــى  ــل عل ــا دل العق ــة فيم ــده داخل ــة، إال أن تكــون عن ــراءة األصلي األول: اســتصحاب الب
ثبوتــه ودوامــه، وهــو األغلــب؛ ألن معظــم العلمــاء يدخلــون البــراءة األصليــة مــع 

ــي.  ــدم األصل ــم الع ــميه بعضه ــا يس ــو م ــه، وه ــى دوام ــل عل ــا دل العق ــتصحاب م اس
ــي  ــا ف ــان كل منهم ــزاع. وســيأتي بي ــي محــل الن ــم اإلجمــاع ف ــي: اســتصحاب حك والثان

ــه. موضع
ثالثاً– بيان حجية االستصحاب تفصيالً في كل نوع:  

وفيمــا يلــي تفصيــل الــكالم فــي حّجيــة كل نــوع مــن أنــواع االســتصحاب الخمســة، علــى 
: ة ِحد

النوع األول– استصحاب البراءة األصلية أو العدم األصلي)32(:
المــراد بالبــراءة األصليــة: بــراءة ذمــة اإلنســان مــن التكاليــف الشــرعية، طلبــاً أو منعــاً، 
ــى  ــدل عل ــن الشــرع ي ــل م ــرد دلي ــم ي ــا ل ــة، م ــاً أو كراه ــتحباباً أو تحريم ــاً أو اس وجوب
أحدهــا؛ ألن المقــرر عنــد جمهــور العلمــاء –غيــر  المعتزلــة– انتفــاء األحــكام الشــرعية 

فــي حقنــا قبــل ورود الشــرع بهــا. 
وأمثلــة هــذا النــوع كثيــرة؛ منهــا: أّن المســلمين لــم يكونــوا مطالبيــن بالصلــوات الخمــس 
قبــل فرضهــا عليهــم فــي ليلــة اإلســراء والمعــراج. وبعــد أن فرضــت، اســتمر االقتصــار 
عليهــا إلــى وفــاة الرســول Ì، ولــم يــرد فــي القــرآن أو الســنة مــا يزيــد عليهــا، فــإنّ مــن 
ــه، اســتصحاباً للحــال التــي كانــت فــي آخــر  يّدعــي وجــوب صــالة سادســة ال يُقبــل قولُ
العهــد مــن زمــن النبــي عليــه الصــالة والســالم؛ ألن األصــل بــراءة الذمــة مــن التكليــف 

بصــالة سادســة، مثــالً. 
ــي تفرضــه:  ــة الكريمــة الت ــزول اآلي ــل ن ــم يكــن مفروضــاً قب ــا: صــوم رمضــان ل ومنه
}َشــْهُر َرَمَضــاَن الَّــِذي أُنــِزَل فِيــِه اْلقـُـْرآُن ُهــًدى ِللنَّــاِس َوبَيِّنـَـاٍت ِمــْن اْلُهــَدى َواْلفُْرقـَـاِن فََمــْن 
ــْهَر فَْليَُصْمــهُ{ ]البقــرة:185[، وبعــد نزولهــا واســتمرار العمــل بموجبهــا  َشــِهَد ِمْنُكــْم الشَّ
حتــى وفــاة الرســول Ì، ال يُقبــل قــول مــن يدعــي وجــوب صيــام شــعبان أو شــوال، مثــالً؛ 

ألنــه بخــالف األصــل، وهــو عــدم الوجــوب. وهــذا هــو عيــن االســتصحاب. 
وهكذا سائر الواجبات والحقوق المترتبة في الذمة، كالديون ونحوها. 

32 - انظــر: أصــول السرخســي، ج2 ص224، وإعــالم الموقعيــن، ج1 ص339، واإلبهــاج فــي شــرح 
المنهــاج، للســبكي، علــي بــن عبــد الكافــي، ج2 ص261 ، وأصــول الفقــه اإلســالمي، د. وهبــة الزحيلــي، 
ــاء  ــس نوعــاً واحــداً، بن ــن لالســتصحاب، ولي ــوع صورتي ــاء يجعــل هــذا الن ج2 ص864. وبعــض العلم

علــى أن البــراءة األصليــة تنبنــي علــى العــدم األصلــي.
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وهنــا قــد يــرد االعتــراض المشــار إليــه ســابقاً، وهــو: مــا أدرانــا أنــه يوجــد دليــل آخــر، 
يغيـّـر أو ينقــل الحكــم الســابق، ولــم نطلــع عيــه؟ 

والجــواب: أنَّ المجتهــد ال يجــوز لــه العمــل بموجــب االســتصحاب إال بعــد البحــث 
ــر، ونتيجــة بحثــه ال بــد مــن أن تكــون أحــَد أمريــن؛ األول: أن يقطــع  عــن الدليــل المغيّ
بعــدم الدليــل المغيّــر، كمــا فــي المثاليــن الســابقين، الصــالة السادســة وصيــام شــهر غيــر 
ــة  ــة الظــن كافي ــل. وغلب ــه عــدم وجــود هــذا الدلي ــى ظن ــب عل ــي: أن يغل رمضــان. الثان

ــن.  ــد األصوليي ــات، كمــا هــو معــروف عن ــر االعتقادي ــي غي للعمــل بمقتضــاه، ف
يقــول اإلمــام الغزالــّي راّداً علــى االعتــراض المذكــور: ”قلنــا: انتفــاء الدليــل الســمعي قــد 
يُعلــم وقــد يُظــّن، فإنّــا نعلــم أنــه ال دليــل علــى وجــوب صــوم شــوال، وال علــى وجــوب 
صــالة سادســة، إْذ نعلــم أنــه لــو كان لنُقــل وانتشــر، ولمــا خفــي علــى جميــع األمــة. وهــذا 
علــٌم بعــدم الدليــل، وليــس هــو عــدم العلــم بالدليــل؛ فــإّن عــدم العلــم بالدليــل ليــس بحجــة، 
والعلــم بعــدم الدليــل حجــة. أمــا الظــّن، فالمجتهــد إذا بحــث عــن مــدارك األدلــة فــي وجوب 
ــه  ــل، مــع شــدة بحث ــه دلي ــر ل ــم يظه ــة، ول ــا، فرآهــا ضعيف ــة، وأمثالهم ــر واألضحي الوت
ــي حــق  ــم ف ــة العل ــك منزل ــزل ذل ــل، فن ــاء الدلي ــه انتف ــى ظن ــب عل ــه بالبحــث، غل وعنايت

العمــل؛ ألنــه ظــّن اســتند إلــى بحــث واجتهــاد”)33(.
وهــذا يعنــي أن االســتصحاب المفتــرض هــو مــن بــاب العلــم بعــدم الدليــل، وليــس مــن 

بــاب عــدم العلــم بالدليــل. 
أمــا مــن يســتصحب الحــال دون بحــث، فليــس اســتصحابه بحجــة باتفــاق العلمــاء، ســواء 
أكان لنفســه أو لغيــره، كمــا تقــدم فــي كالم العالمــة عبــد العزيــز البخــارّي شــارح أصــول 

البزودّي.
وهــذا هــو مســتند المقولــة المشــهورة: االســتصحاب آخــر األدلــة أو آخــر مــدار الفتــوى؛ 
ألنــه ال يصــح األخــذ بــه واالعتمــاد عليــه إال بعــد التثبــت -قطعــاً أو بغلبــة الظــن- مــن 

عــدم وجــود الدليــل المغيّــر للحــال الســابقة، وهللا أعلــم.
*             *

النوع الثاني – استصحاب حكم اإلباحة األصلية في األشياء: 
ــاء نوعــاً واحــداً؛  ــض العلم ــل جعلهمــا بع ــابق، ب ــوع الس ــن الن ــرع ع ــوع ف وهــذا الن
ــي  ــدم األصل ــملها اســتصحاب الع ــا، يش ــر المنصــوص عليه ــة، غي ــة األصلي ألن اإلباح

ــة.  ــي الجمل ــة، ف ــراءة الذم ــتصحاب ب واس
33 - المستصفى، ج1 ص237.
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ــون  ــاء واألصولي ــف الفقه ــا اختل ــا مم ــى؛ ألنه ــه منفصــالً أول ــث عن ــي أرى الحدي ولكن
فيــه)34(، ولمــا لــه مــن األهميــة مــن الناحيــة العمليــة، ومــا يترتــب عليــه مــن التطبيقــات 

ــي كل عصــر.  ــة ف الفقهي
ــم  ــا، ث ــا وأدلته ــة فيه ــألة، واآلراء األصولي ــان صــورة المس ــن بي ــه يتضم ــث عن والحدي

ــا: ــح بينه الترجي
صــورة المســألة: مــا حكــم االنتفــاع باألشــياء أو األعيــان التــي لــم يــرد فيهــا نــص بالِحــّل 

أو الحرمــة؟ هــل يكــون األصــل فيهــا اإلباحــة أو التحريــم؟
وهــذه المســألة يبحثهــا األصوليــون فــي حالتيــن، األولــى قبــل ورود الشــرع، والثانيــة بعــد 

وروده، والثانيــة هــي األهم)35(.
وأذكــر األقــوال والراجــح منهــا فــي الحالــة األولــى باختصــار، تتميمــاً للفائــدة، ثــم أنتقــل 

للتفصيــل فــي الحالــة الثانيــة.
وأنقــل مــا أورده فيهــا الخطيــب البغــدادي، فــي كتابــه القيـّـم )الفقيــه والمتفقـّـه(، قــال رحمــه 
هللا: »اختلــف أهــل العلــم فــي األعيــان المنتفــع بهــا قبــل ورود الشــرع؛ فمنهــم مــن قــال: 
هــي علــى الحظــر، فــال يحــل االنتفــاع بهــا وال التصــرف فيهــا. ومنهــم مــن قــال: هــي 
ــى  ــال: إنهــا عل ــه وتملُّكــه. ومنهــم مــن ق ــه تناول ــى اإلباحــة، فمــن رأى شــيئاً جــاز ل عل
الوقــف، ال يُقضــى فيهــا بحظــر وال إباحــة«)36(. ثــم أورد بعــض حجــج القوليــن األوليــن، 
ــم أطــال فــي االحتجــاج  ــال: هــو الصحيــح. ث ورجــح القــول الثالــث، وهــو التوقــف، وق

له)37(.
وأمــا حكــم األعيــان أو األشــياء المســكوت عنهــا بعــد ورود الشــرع الحنيــف واســتقراره، 
ــن  ــن المذهبي ــذاً م ــل أخ ــول بالتفصي ــٍث يق ــين، وثال ــن رئيس ــى مذهبي ــه عل ــوا في فاختلف

ــح بينهــا. ــي بيانهــا، وأدلتهــا والترجي ــن. وفيمــا يأت األولي

34 - انظــر: البحــر المحيــط، الزركشــي، ج6 ص-12 14، الفقيــه والمتفقــه للخطيــب البغــدادي، أحمــد بــن 
علــي، ج1 ص-528 531، أصــول الفقه اإلســالمي، الزحيلــي، ج2 ص860–861.

ــن  ــة واحــدة، وبعــض الباحثي ــا حال ــاً، كأنهم ــن مع ــة بحــث الحالتي ــي بعــض المراجــع القديم ــرد ف 35 - ي
المعاصريــن ظــّن أنهمــا مســألة واحــدة، وذكــر األقــوال الثالثــة – الــواردة فــي الحالــة األولــى- فــي الحالــة 
الثانيــة. ]انظــر: قواعــد الفقــه اإلســالمي. د. محمــد الروكــي، ص-189 192. ط1 )1419هـــ- 1998م(، 

دار القلــم- دمشــق. 
36 - الفقيه والمتفقه، الخطيب البغدادي، ج1 ص528، ط2 )1421هـ(، دار ابن الجوزي- السعودية. 

37 - المصــدر الســابق، ج1 ص529-531. وانظــر تفصيــل األقــوال وأدلتهــا فــي البحــر المحيــط، 
للزركشــي، ج1 ص-154 157. ونُقــل عــن بعــض العلمــاء الكبــار مــن الســابقين، كأبــي منصــور 
ــاء.  ــن األنبي ــّي م ــان مــن شــرع نب ــو زم ــه ال يخل ــل ورود الشــرع؛ ألن ــا قب ــدة بحثه ــدي، عــدم فائ الماتري

ــه، ص403[.  ــول الفق ــي أص ــزان ف ــر: المي ]انظ



94

دليل »االســـتـصحـاب« 

المذهب األول: أن األشياء على اإلباحة إال ما استثناه الدليل بالتحريم.
المذهب الثاني: أن األصل في األشياء التحريم، إال ما قام عليه دليل الِحل.

* أدلة القول األول:
أوالً- من القرآن الكريم: 

1- قولــه تعالــى: }ُهــَو الَّــِذي َخلـَـَق لَُكــْم َمــا فِــي اأْلَْرِض َجِميعـًـا{ ]البقــرة: 29[. وقــد ذكــر 
ــان علــى اإلنســان، إضافــة إلــى أن الــالم فــي قــول  ــى ذلــك فــي معــرض االمتن هللا تعال

)لكــم( تفيــد االختصــاص عنــد أهــل اللغــة والمفســرين. 
ْزِق{  ــاِت ِمــَن الــّرِ يِّبَ ــاِدِه َوالطَّ ــي أَْخــَرَج ِلِعبَ ِ الَّتِ ــةَ للاَّ َم ِزينَ ــْل َمــْن َحــرَّ 2- قولــه تعالــى: }قُ

ــراف: 32[. ]األع
ًمــا َعلَــى َطاِعــٍم يَْطعَُمــهُ إِالَّ أَْن  3- قولــه ســبحانه: }قُــْل اَل أَِجــُد فِــي َمــا أُوِحــَي إِلَــيَّ ُمَحرَّ
ــِه{  ِ بِ ــِر للاَّ ــلَّ ِلغَْي ــقًا أُِه ــهُ ِرْجــٌس أَْو فِْس ــٍر فَإِنَّ ــَم ِخْنِزي ــفُوًحا أَْو لَْح ــا َمْس ــةً أَْو َدًم ــوَن َمْيتَ يَُك

ــام: 145[. ]األنع
ثانياً- من السنة النبوية: 

ــدَّ ُحــُدوًدا  َ فَــَرَض فََرائِــَض فَــاَل تَُضيِّعُوهــا، َوحَّ 1- قولــه صلــى هللا عليــه وســلم: »إِنَّ للاَّ
 ِ فَــاَل تَْعتَُدوَهــا، َوَســَكَت َعــْن َكثِيــٍر َعــْن َغْيــِر نِْســيَاٍن فَــاَل تََكلَّفُوَهــا، َرْحَمــةً ِمــَن للاَّ

فَاْقبَلُوَهــا«)38(.
ــِن  ــلََّم َع ــِه َوَس ُ َعلَْي ــى للاَّ ِ َصلَّ ــوُل للاَّ ــئَِل َرُس ــاَل: ُس ــه، قَ ــْلَماَن رضــي هللا عن ــْن َس 2- َع
 ُ َم للاَّ ُ فِــي ِكتَابِــِه، َوالَحــَراُم َمــا َحــرَّ السَّــْمِن َوالِجْبــِن َوالِفــَراِء، فَقـَـاَل: »الَحــاَلُل َمــا أََحــلَّ للاَّ

ــا َعْنــهُ«)39(. ــا َعفَ ــِه، َوَمــا َســَكَت َعْنــهُ فَُهــَو ِممَّ ــي ِكتَابِ فِ
* أدلة القول الثاني:

أوالً- من القرآن الكريم: 
1- قولــه تعالــى: }َواَل تَقُولـُـوا ِلَمــا تَِصــُف أَْلِســنَتُُكُم اْلَكــِذَب َهــَذا َحــاَلٌل َوَهــَذا َحــَراٌم ِلتَْفتـَـُروا 

ــه عنــه، ج7 ص265، برقــم  ــدرداء رضــي الل 38 - رواه الطبرانــي فــي معجمــه األوســط، عــن أبــي ال
)7461(. ونحــوه فــي معجمــه الكبيــر عــن مكحــول عــن أبــي ثعلبــة الخشــني رضــي اللــه عنــه مرفوعــاً، 
ج22 ص263. ورواه ابــن عبــد البــر فــي جامــع بيــان العلــم وفضلــه، ج2 ص1045، برقــم )2012(، 
عــن أبــي ثعلبــة مرفوعــاً أيضــاً. وأخرجــه البيهقــي فــي الســنن الكبــرى، ج10 ص21، برقــم )19725(، 

موقوفــاً علــى أبــي ثعلبــة.  
39 - أخرجــه الترمــذي فــي ســننه، ج4 ص220، برقــم )1726(، بتحقيــق أحمــد شــاكر. وابــن ماجــه فــي 
ــي فــي مســند  ــد الباقــي. ورواه الطبران ــؤاد عب ــم )3367(، بتحقيــق محمــد ف ســننه، ج2 ص1117، برق
الشــاميين، ج3 ص203، برقــم )2086(.  والحكــم فــي المســتدرك، ج4 ص129، برقــم )7115(، بلفــظ 

ممــا عفــي عنــه، بــدل ممــا عفــا عنــه.
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ِ اْلَكــِذَب اَل يُْفِلُحــوَن{ ]النحــل: 116[. فأخبــر  ِ اْلَكــِذَب إِنَّ الَِّذيــَن يَْفتـَـُروَن َعلـَـى للاَّ َعلـَـى للاَّ
هللا تعالــى أن التحليــل والتحريــم لــه وليــس للبشــر.

َم  ــَل لَُكــْم َمــا َحــرَّ ِ َعلَْيــِه َوقـَـْد فَصَّ ــا ذُِكــَر اْســُم للاَّ 2- قولــه تعالــى: }َوَمــا لَُكــْم أاَلَّ تَأُْكلـُـوا ِممَّ
َعلَْيُكــْم إِالَّ َمــا اْضُطِرْرتـُـْم إِلَْيــِه{ ]األنعــام: 119[.

ثانيا ً- من المعقول: 
لمــا كان كل شــيء فــي الســموات واألرض ِملــكاً هلل تعالــى، كمــا تقــرره كثيــر مــن 
ــا  ــَماَواِت َواأْلَْرِض َوَم ــُك السَّ ــهُ ُمْل َ لَ ــْم أَنَّ للاَّ ــْم تَْعلَ ــى: }أَلَ ــه تعال ــة، كقول ــات الكريم اآلي
ــُك  ِ ُمْل ــه ســبحانه: }َوِلَّ ــرة: 107[، وقول ــٍر{ ]البيق ــّيٍ َواَل نَِصي ــْن َوِل ِ ِم ــْن ُدوِن للاَّ ــْم ِم لَُك
ــَماَواِت َواأْلَْرِض َوَمــا بَْينَُهَمــا َوإِلَْيــِه اْلَمِصيــُر{ ]المائــدة: 8[؛ فإنــه ال يجــوز ألحــد أن  السَّ
يتصــّرف فــي ملــك غيــره إال بإذنــه، والقــول بــأن األصــل فــي األشــياء اإلباحــة يــؤدي 
ــل الخــاص  ــوم الدلي ــى يق ــت أن األصــل فيهــا الحظــر حت ــر إذن، فثب ــى التصــرف بغي إل

ــى الجــواز)40(.  عل
* الترجيح: 

ــي  ــل ف ــو أن األص ــول األول، وه ــح الق ــا ترجي ــن، يمكنن ــة الفريقي ــي أدل ــل ف ــد التأّم بع
األشــياء التــي لــم يــرد نــص بتحريمهــا هــو اإلباحــة وجــواز االنتفــاع بهــا، ويُســتصحب 
ــر هــذه اإلباحــة إلــى الكراهــة أو  هــذا الحكــم أبــداً حتــى يقــوم دليــل شــرعيٌّ معتبــر يغيّ

ــاً. ــدب أو الوجــوب أحيان ــى الن ــا إل ــم، وربم التحري
وهــذا فيمــا يتفــق جميــع العقــالء علــى أّن فيــه منفعــة ومصلحــة راجحــة، أو يكــون فيــه 
ظــن راجــح بكونــه مصلحــة ومنفعــة، والظــن الراجــح مقبــول فــي األحــكام العمليــة، دون 

االعتقاديــة واألخالقيــة.
وينتــج عنــه بالمقابــل أّن األصــل فــي األشــياء الضــاّرة، كنبــات ظهــرت ُســّميته قطعــاً أو 
غالبــاً،  هــو التحريــم؛ ألن اإلضــرار بالنفــس أو بالغيــر منهــيٌّ عنــه شــرعاً، بقولــه تعالــى: 
َ َكاَن بُِكــْم َرِحيًمــا{ ]النســاء: 29[، وقولــه صلــى هللا عليــه وســلم:  }َواَل تَْقتُلـُـوا أَْنفَُســُكْم إِنَّ للاَّ

)ال َضــَرَر وال ِضــَرار()41(.

40 - انظر: الميزان للسمرقندي، ص404. ذكره، ثم ناقشه مناقشة قوية ورد عليه )ص405(.
ــق(، ج4 ص1078،  ــي المرف ــاء ف ــاب )القض ــة(، ب ــاب )األقضي ــأ، كت ــي الموط ــك ف ــه مال 41 - أخرج
بتحقيــق األعظمــي. وأحمــد فــي مســنده، ج5 ص55، برقــم )2865(، ط مؤسســة الرســالة، بتحقيــق 
شــعيب األرنــاؤوط. وابــن ماجــه فــي ســننه، كتــاب )األحــكام(، بــاب )مــن بنــى فــي حقــه مــا يضــر بجــاره(، 
ــن  ــره م ــووي وغي ــال الن ــا ق ــن، كم ــث حس ــو حدي ــي. وه ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق محم ج2 ص784، بتحقي

ــث. ــاء الحدي ــن، وصححــه بعــض علم المحققي
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ولذلــك صــاغ بعــض الفقهــاء القاعــدة بشــكل أوضــح، فقــال: األصــل فــي المنافــع اإلباحــة 
وفــي المضــاّر التحريــم)42(. وهــذا هــو القــول الثالــث، الــذي يجمــع بيــن المذهبيــن، وهــو 

التفصيــل، وهــو اختيــار ُجــّل العلمــاء المعاصريــن، إن لــم يكــن كلُّهــم. 
وليــس فــي أدلــة الفريــق الثانــي حجــة قويــة؛ ألن مــا اســتدلوا بــه مــن اآليــات الكريمــات 
ليــس فــي مــورد الخــالف، وإنمــا كان رّداً علــى مــا كان يحّرمــه المشــركون مــن تلقــاء 
أنفســهم، اتباعــاً ألهوائهــم، دون مســتند مــن شــريعة ربانيــة، كتحريــم بعــض األنعــام فــي 
أحــوال معينــة، كالســائمة والبحيــرة، وغيرهمــا، واســتحالل أكل الميتــة وأكل مــال اليتــم، 

ونحوهمــا. 
ــاء  ــون باإلباحــة مــن تلق ــم: أن أصحــاب المذهــب األول ال يقول ــى أدلته ــرد عل ــان ال وبي
أنفســهم، بــل بــاإلذن لنــا فيهــا مــن هللا تعالــى، كمــا فــي قولــه تعالــى: }هــو الــذي خلــق لكــم 

مــا فــي األرض جميعــاً{. ونحــوه مــن اآليــات الســابقة.
واســتداللهم بــأّن هللا تعالــى فّصــل لنــا مــا حــّرم علينــا، هــو دليــل علــى أّن ماعــدا 
المحرمــات التــي جــاءت مبينــة مفصلــة هــو علــى اإلباحــة، فهــو دليــٌل عليهــم، ال لهــم.
ــه  ــم، بأن ــر المنصــوص عليهــا بالتحري ــاع باألشــياء غي ــأن االنتف واســتداللهم بالمعقــول ب
تصــرف فــي ملــك الغيــر بغيــر إذنــه، هــو اســتدالل ضعيــف جــداً؛ ألننــا ننتفــع باألشــياء 
النافعــة بــإذن مــن هللا تعالــى، كمــا يُفهــم مــن خــالل اآليــات التــي اســتدل بهــا أصحــاب 

ــول األول.  الق
والخالصــة: إّن القــول بــأّن األصــل فــي األشــياء اإلباحــة هــو الراجــح فــي الجملــة، بيــد أّن 
القــول الــذي ذهــب إلــى الجمــع بيــن المذهبيــن -وهــو القــول بالتفصيــل- بــأن األصــل فــي 

األشــياء النافعــة الِحــّل، وأّن األصــل فــي األشــياء الضــاّرة هــو التحريــم، هــو األرجــح. 
هــذا، وتقريــر النفــع والضــرر يكــون بالقطــع أو بالظــن الراجــح،  مــن أهــل الخبــرة، وهللا 

علم. أ
*             *

النوع الثالث- استصحاب الدليل مع احتمال المعارض: 
ويُعبّــر عنــه بعضهــم: باســتصحاب النــص حتــى يــرد النســخ واســتصحاب العمــوم حتــى 

42 - انظــر: البحــر المحيــط، للزركشــي، ج6 ص12. حيــث صــّدر بحثــه للموضــوع بقولــه: »األصــل 
ــام  ــات إم ــن شــرح ورق ــرة العي ــم«. وانظــر: ق ــاً لبعضه ــع، خالف ــي المضــاّر المن ــع اإلذن، وف ــي المناف ف
عينــي المالكــي، بحاشــية السوســي التونســي عليــه، ص156،  الحرميــن، الحطــاب، محمــد بــن محمــد الرُّ

ــس.  ــة التونســية- تون ط3، المطبع
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يــرد التخصيــص)43(. 
ــالً للنــوع الســابق؛ ألن اإلباحــة األصليــة مبنيــة علــى عــدم الدليــل  ويُعــدُّ هــذا النــوع مكّمِ
فيســتصحب حكــم البــراءة األصليــة أو األدلــة العامــة التــي  تجعــل األصــل فــي األشــياء 

اإلباحــة، وهــذا النــوع مبنــاه علــى وجــود دليــل، فنســتصحب الحكــم الثابــت بــه. 
ْرَكشــي فــي ُحّجيــة هــذا النــوع: »فهــذا أمــٌر معمــول بــه باإلجمــاع. وقــد اُختلــف  قــال الزَّ
فــي تســمية هــذا النــوع باالســتصحاب، فأثبتــه جمهــور األصولييــن، ومنعــه المحققــون، 
منهــم إمــام الحرميــن فــي البرهــان)44(، وإلكيـّـا الَهراســّي فــي تعليقــه، وابــن الســمعاني فــي 
القواطــع؛ ألن ثبــوت الحكــم فيــه مــن ناحيــة اللفــظ، ال مــن ناحيــة االســتصحاب. ثــم قــال 

إمــام الحرميــن: إنهــا مناقشــة لفظيــة، ولــو ســّماه اســتصحاباً لــم يناقــش)45(.
*             *

النوع الرابع– استصحاب ما دل العقل والشرع على ثبوته ودوامه)46(:
وعبّر عنه ابن القيّم: باستصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خالفه)47(.

وبيانه من خالل األمثلة اآلتية:
1 – إذا ملــك اإلنســان داراً أو أرضــاً مثــالً، بشــرائها مــن صاحبهــا الســابق؛ فــإن هــذا 
الملــك ســببه العقــد، فيظــل هــذا الســبب ثابتــاً قائمــاً حتــى يأتــي مــا يزيلــه أو يغيـّـره، وهــذا 

أمــر دل العقــل والشــرع عليــه معــاً. 
2 – إذا ُشــغلت ذمــة شــخص بَدْيــن أو حــق تُجــاهَ شــخص آخــر، بســبب إتــالٍف أو التــزاٍم 
ــن أو  ــذا الدي ــى مشــغولة به ــه تبق ــالً وشــرعاً أّن ذمت ــم عق ــا نحك ــي؛ فإنن ــن األول للثان م

الحــق حتــى تقــوم البينــة علــى الوفــاء بــه أو اإلبــراء منــه.
3 – وكذلــك مــن تــزوج امــرأة، فإنهــا تَِحــلًّ لــه بعقــد الــزواج، فيُســتصحب هــذا الِحــّل، 
عقــالً وشــرعاً، حتــى يثبــت الفــراق بينهمــا بطــالق بائــن أو ُخْلــع. ومعلــوم أنــه ال يُطالــب 

الــزوج كلَّ يــوم بإثبــات ِحــل المــرأة لــه. 
* مسائل فقهية تنبني على هذا النوع: 

43 - انظــر: رفــع الحاجــب عــن مختصــر ابــن الحاجــب، البــن الســبكي ج4 ص 492، وأصــول الفقــه 
ــي، ج2 ص162. اإلســالمي، الزحيل

44 - قــال اإلمــام الجوينــي رحمــه اللــه: »فــإذا ثبــت حكــم متعلــق بدليــل ولــم يتبــدل مــورد الحكــم، فليــس 
هــذا مــن مواقــع االســتصحاب. فــإن الحكــم معتضــد بدليــل وهــو مســتدام، فــدام الحكــم بدوامــه«، البرهــان 

فــي أصــول الفقــه، ج2 ص171، ط1 )1997(، دار الكتــب العلميــة- بيــروت.
45 - البحر المحيط، ج6 ص21، والبرهان، السابق، نفسه.

46 - انظر: البحر المحيط 20/6، كشف األسرار 662/3 ، إرشاد الفحول ص776.
47 - إعالم الموقعين ج1 ص339.
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1 - مســألة الشــك فــي انتقــاض الوضــوء، بعــد أن يكــون قــد توضــأ بيقيــن، فتُســتصحُب 
الطهــارة الثابتــة بيقيــن إلــى أن يثبــت النقــض بيقيــن.  

وقــد جــاءت الســنة النبويــة تقــرر هــذا وتوضحــه، كمــا فــي قولــه صلــى هللا عليــه وســلم 
لمــن جــاء يشــكو إليــه مــا يجــده مــن حركــة فــي بطنــه أو ُدبـُـره، فيُخيَّــل إليــه أنــه أحــدث 
وهــو فــي صالتــه، فقــال:  )ال ينفتــل أو ال ينصــرف حتــى يســمع صوتــاً، أو يجــد 

ــاً(48(. ريح
ــن، فنســتصحب  ــض بيقي ــد النق ــي الوضــوء، بع ــك مســألة العكــس، وهــي الشــك ف وكذل

ــاض الوضــوء.  ــو انتق األصــل، وه
ــه؛ ألن  ــر؛ صــحَّ صوم ــوع الفج ــي طل ــك ف ــل، وش ــر اللي ــام آخ ــد الصي 2- إذا أكل مري

ــل. ــاء اللي األصــل بق
ــي الغــروب؛ بطــل صومــه؛ ألن  ــال اجتهــاد، وشــك ف ــم آخــر النهــار، ب ــو أكل الصائ ول

ــار)49(. ــاء النه األصــل بق
وممــا يقــّرر هــذه القاعــدة –اســتصحاب اليقيــن والبنــاء عليــه– مــن الســنة، قولــه عليــه 
ــاً أم أربعــاً،  ــى، ثالث ــم يــدِر كــْم صلّ ــه، فل الصــالة والســالم: )إذا شــكَّ أحُدكــم فــي صالتِ

ــلّم()50(.  ــم يســجُد ســجدتين قبــل أن يُس ــِن علــى مــا اســتيقْن، ث فْليطــرحِ الشــكَّ وْليَْب
قــال ابــن القيــم – رحمــه هللا-: »ولــم يتنــازع الفقهــاء فــي هــذا النــوع ، وإنمــا تنازعــوا 
فــي بعــض أحكامــه لتجــاذب المســألة أصليــن متعارضيــن. وضــرب أمثلــة لذلــك«)51(. 
ــة  ــي بداي ــي ســبقت ف ــة الت ــوال الثالث ــه، وهــو األق ــح أّن الخــالف جــاٍر في ولكــن الصحي
ــول  ــاً، وق ــن باالســتصحاب مطلق ــور المحتجي ــول الجمه ــي: ق ــة؛ وه ــكالم عــن الُحّجي ال
ــع  ــة للدف ــه حج ــة بأن ــري الحنفي ــول متأخ ــداً، وق ــة أب ــس بحج ــه لي ــن بأن ــض المتكلمي بع
)إلبــداء العــذر لمــن  يدعــي خــالف األصــل( وليــس حجــة إلثبــات الحقــوق وااللتزامــات. 
وأوضــح مثــال علــى هــذا اختالفهــم فــي حكــم المفقــود، مــن حيــث الميــراث؛ هــل يــوَرُث 
ــي  ــة ف ــة والقانوني ــات القضائي ــي التطبيق ــه ف ُث فحســب؟ وســيأتي بيان ــورَّ ــوّرث، أو يُ ويُ

آخــر البحــث.

ــي  ــم )540( ف ــاب الوضــوء، ومســلم برق ــي كت ــم )171(، ف ــم )134( ورق 48 - أخرجــه البخــاري برق
كتــاب الحيــض، والنســائي برقــم )160( فــي كتــاب الطهــارة، كلهــم عــن عــّم عبــاد بــن تميــم وهــو عبــد 

اللــه بــن زيــد رضــي اللــه عنــه، وأخــرج أبــو داود نحــوه عــن أبــي هريــرة برقــم)151(.
49 - األشباه والنظائر، للسيوطي ص52 ، ط1 دار الكتب العلمية – بيروت .

50 - أخرجه مسلم برقم )818( عن أبي سعيد الخدري ، وانظر: األشباه والنظائر للسيوطي ص51.
51 - إعلام الموقعين ج1ص340.
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 النوع الخامس- استصحاب حكم اإلجماع في محل النزاع: 
المقصــود بــه: أن يثبــت حكــم باإلجمــاع فــي مســألة علــى حالــة معينــة، ثــم تتغيّــر حــال 
الُمْجَمــع عليــه، فيختلــف فيــه المجتهــدون، فنســتصحب الحكــم المجمــع عليــه، فــي الحالــة 

الجديــدة المختلــف فيهــا، إلــى أن يثبــت حكــم آخــر بدليــل آخــر. 
ــرون،  ــال األكث ــه أيضــاً؛ فق ــي ُحجيت ــاء ف ــون والفقه ــف األصولي ــا اختل ــوع مم ــذا الن وه
وهــم الحنفيــة وجمهــور الحنابلــة وجمهــور المالكيــة وجمهــور الشــافعية)52(: إنــه ال يجــوز 
االحتجــاج باالســتصحاب فــي هــذه الحــال؛ ألن حالــة الخــالف غيــر حالــة اإلجمــاع، فــإن 

دّل القيــاس أو غيــره علــى إلحاقهــا بهــا أُلحقــت، وإالّ فــال. 
وذهــب إلــى االحتجــاج بهــذه الصــورة مــن اســتصحاب الحــال أبــو ثــور وداود الظاهــري، 
ومــن الشــافعية الُمزنــيُّ وابــن ُســَريج والصيرفــي وابــن خيــران، واختــاره اآلمــدي وابــن 

الحاجب)53(.
ــن  ــه اب ــال إلي ــاب)54(، وم ــو الخط ــل وأب ــن عقي ــى واب ــو يعل ــي أب ــة القاض ــن الحنابل وم

القيــم)55(.
والمحتّجــون بــه يعترفــون بأنــه ال إجمــاع فــي الحالــة الثانيــة، لكنهــم يقولــون: إّن 
ــى  ــل عل ــوم دلي ــى يق ــاٍق حت ــو ب ــٌك باألصــل، وه ــى تمسُّ ــم الحــال األول اســتصحاب حك

االنتقــال عنــه)56(.
ــإن  ــم؛ ف ــاُل الصــالة بالتيُّم ــوع مث ــذا الن ــة ه ــي حّجي ــم ف ــى اختالفه ــق عل وأوضــح تطبي
اإلجمــاع منعقــد وثابــت فــي صحــة صــالة المتيّمــم الفاقــد للمــاء، ولكــن مــا الحكــم إذا رأى 
المــاء فــي أثنــاء صالتــه؟ هــل يســتمر فيهــا بنــاء علــى الحكــم الســابق، أو تبطــل، وعليــه 

الوضــوء ثــم الصــالة ؟! 
القائلــون باســتصحاب حكــم اإلجمــاع فــي محــل النــزاع قالــوا بصحــة صالتــه؛ ألن تيّمَمــه 
كان صحيحــاً بنــاء علــى اإلجمــاع الســابق. والذيــن لــم يقولــوا بحّجيتــه – وهــم الجمهــور 
ــار باإلجمــاع  ــوا: تبطــل الصــالة، وال اعتب ــة وأحمــد– قال ــو حنيف ــم أب ــا، ومنه ــا رأين كم
52 - انظــر: اإلحــكام فــي أصــول األحــكام، اآلمــدي، ج2 ص298، البحــر المحيــط ج6 ص 22، إحــكام 
الفصــول فــي أحــكام األصــول، ألبــي الوليــد الباجــي، ســليمان بــن خلــف، بتحقيــق الدكتــور عبــد اللــه محمــد 

الجبـّـوري، ج2 ص240، ط2 )1433هـــ- 2012م(، دار الرســالة العالميــة- دمشــق.
53 - انظــر: رفــع الحاجــب عــن مختصــر ابــن الحاجــب ج4 ص493، واإلحــكام لآلمــدي ج4 ص374، 

البحــر المحيــط ج6 ص 22، اللمــع 72.
54 - انظر: إعالم الموقعين ج1 ص341، أحمد بن حنبل ألبي زهرة، ص342.

55 - إعالم الموقعين ج1 ص342 – 343.
56 - المصدر السابق ج1 ص342.
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الســابق؛ ألنــه منعقــد فــي حالــة انعــدام المــاء، وهــذه حالــة وجــوده)57(.
* وجهة نظر مهمة في فلسفة اختالف الفقهاء في االحتجاج باستصحاب الحال: 

هــي وجهــة نظــر الشــيخ محمــد أبــو زهــرة، التــي ذكرهــا فــي غيــر موضــع مــن كتبــه، 
وبخاصــة كتبــه عــن األئمــة، فكانــت نتيجــة الســتقرائه المذاهــب. 

وهنــا أســجل مــا كتبــه فــي اســتدالل اإلمــام أحمــد خاصــة والحنابلــة عامــة باالســتصحاب؛ 
ــعون  قــال: »تبيّــن أن الحنابلــة يأخــذون باالســتصحاب أصــالً مــن أصــول الفُتيــا، ويتوسَّ
فيــه أكثــر مــن الحنفيــة، وأكثــر مــن المالكيــة، ويقاربــون الشــافعية فــي ذلــك. وإنــه فــي 
ــى  ــّل اعتمادهــم عل ــرأي ق ــاب االســتدالل بال ــي ب ــعوا ف ــاء ووّس ــر الفقه ــا أكث ــع كلم الواق
االســتصحاب، وكلمــا قللــوا مــن االســتدالل بالــرأي أكثــروا مــن اعتبــار االســتصحاب، 
وذلــك اســتقراء ثابــت؛ فالظاهريــة الذيــن ضيّقــوا علــى أنفســهم، وســّدوا كل أبــواب الــرأي 
فــي وجوههــم أكثــروا مــن االســتصحاب، حتــى كانــوا أكثــر الفقهــاء أخــذاً بــه. والشــافعية 
الذيــن منعــوا االســتنباط بالمصالــح واالستحســان وســد الذرائــع وغيــر هــذا، قــد أخــذوا 
بهــذا األصــل، وكانــوا أكثــر اعتمــاداً عليــه مــن الحنفيــة والمالكيــة. والحنابلــة الذيــن كانــوا 
يميلــون إلــى اآلثــار، ويُعــّد فقههــم فقــه اآلثــار بحــق، أكثــروا منــه. أمــا الحنفيــة والمالكيــة 
الذيــن ســاروا فــي الــرأي إلــى أبعــد مــداه مــن غيــر خــروج علــى النصــوص، فقــد قللــوا 

منــه. 
ــده المنطــق؛ ألنــه كلمــا كثــرت طرائــق االســتدالل وجــدت  وهــذا االســتقراء الفقهــي يؤيّ
ــلَّ اســتصحاب  ــر ق ــر المغيِّ ــي األحــوال، وكلمــا كث ــتصحب ف ــي تُس ــرة الت األحــكام المغيِّ

ــم«)58(. ــى أعل الحــال، وهللا ســبحانه وتعال
وعليه، يمكن اعتبار وجهة النظر هذه فلسفة للعمل باالستصحاب، وهللا أعلم.

*        *

57 - انظــر: كشــف األســرار للبخــاري ج3 ص 664 – 665 ، اللمــع ص72، البحــر المحيــط ج6 
ص23، وانظــر للخــالف الفقهــي فــي المســألة: بدايــة المجتهــد، البــن رشــد، ج1 ص72– 73، ط6 دار 

ــة – بيــروت. المعرف
58 - ابــن حنبــل، محمــد أبــو زهــرة، ص342– 343، ط دار الفكــر العربــي، وانظــر أيضــاً كتابــه ابــن 

حــزم، ص372–373، وكتابــه أصــول الفقــه، ص267.
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المبحث الثاني أشهر قواعد االستصحاب وتطبيقاتها الفقهية 
وبعض تطبيقاته القانونية والقضائية 

المطلب األول- أشهر القواعد الفقهية واألصولية المبنية على 
االستصحاب:

لــم يكــن الــكالم عــن دليــل االســتصحاب عنــد الفقهــاء بحثــاً نظريــاً جدليــاً، وإنمــا كانــت 
ــة الســابقة، فــي  ــة، كمــا مــّر فــي األمثل ــة فــي الفــروع الفقهي ــه العملي ــاره وتطبيقات ــه آث ل

بيــان أنواعــه. 
وكذلك ُوضعت على أساسه عّدة  قواعد فقهية مهمة؛ أهمها: 

1– اليقين ال يزول بالشك. 
2– األصل بقاء ما كان على ما كان. 

3– األصل براءة الذمة.
4– األصل في األشياء اإلباحة. 

وفيما يلي بيان موجز لكل منها، مع التمثيل لها من الفروع الفقهية:

* القاعدة األولى – اليقين ال يزول بالشك: 
اليقين في اللغة: هو العلم الذي ال تردد أو ال شك معه)59(.

وفي االصطالح: هو جزم القلب مع االستناد إلى الدليل القطعي)60(.
أو هو: االعتقاد الجازم المطابق للواقع الثابت)61(.

والشك: هو الترّدد بين النقيضين بال ترّجح أحدهما على اآلخر)62(.
أو هو: تجويز األمرين، ال مزية ألحدهما على اآلخر)63(.

ــع بمجــرد طــروء الشــك  ــاً ال يرتف ــاً ُمتيقِّن ــى القاعــدة: أنَّ مــا كان ثابت ــه يكــون معن وعلي
عليــه؛ ألن األمــر اليقيــن ال يُعقــل أن يزيلــه مــا هــو أضعــف منــه، بــل مــا كان مثلــه أو 

59 - انظر: التعريفات للجرجاني، ص 255، المصباح المنير، والمعجم الوجيز،  مادة )يقن(.
60 - شرح المجلة، سليم رستم باز، ص20 ، ط3 دار إحياء التراث العربي- بيروت.

61 - شرح القواعد الفقهية ، الشيخ أحمد محمد الزرقاء، ص79، ط2 دار القلم – دمشق.
62 - التعريفات، ص132، شرح القواعد ص80.

63 - شرح المجلة، ص20.
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أقــوى.  
هــذا، وال فــرق بيــن أن يكــون اليقيــن الســابق مقتضيــاً للحظــر أو مقتضيــاً لإباحــة، فــإّن 
العمــدة عليــه فــي كلتــا الحالتيــن، وال يُلتفــت إلــى الشــك فــي عــروض المبيــح علــى األول، 

وعــروض الحاظــر )أي المانــع( علــى الثانــي)64(.
قــال اإلمــام الســيوطي: »اعلــم أّن هــذه القاعــدة تدخــل فــي جميــع أبــواب الفقــه، والمســائل 

المخرجــة عليهــا تبلــغ ثالثــة أربــاع الفقــه وأكثــر«)65(.
* بعض تطبيقات القاعدة: 

1 – لــو كان لزيــد علــى عمــرو ألــٌف مثــالً، فبرهــن عمــرو علــى األداء أو اإلبــراء، ثــم 
برهــن زيــد علــى أّن لــه عليــه ألفــاً، لــم تقبــل حتــى يبرهــن أنهــا حادثــة بعــد اإلبــراء أو 
األداء، الحتمــال أّن األلــف الــذي برهــن عليــه زيــد هــو الــذي قامــت البينــة علــى أدائــه أو 

إبرائــه، فــال تشــتغل ذمتــه باالحتمــال)66(. 
2 – إذا كان يعلــم أّن العيــن الفالنيــة كانــت ملــك بَكــر ثــم نازعــه فيهــا أحــد؛ فإنــه يجــوز 

لــه أن يشــهد لبكــر بــأّن العيــن ِملكــه، وإن كان يحتمــل أنــه باعهــا لمــن ينازعــه)67(.

* القاعدة الثانية – األصل بقاء ما كان على ما كان حتى يقوم الدليل على خالفه: 
ــر قاعــدة االســتصحاب  ــا تُعتب ــابقة إالّ أنه ــروع القاعــدة الس ــن ف ــذه القاعــدة م ــع أن ه م

ــه.  ــح عن ــر صري ــا تعبي ــة؛ ألنه األصلي
واألصــل فــي اللغــة: أســفل الشــيء وأساســه، وكل مــا يســتند وجــود الشــيء إليــه)68(. أو 

هــو مــا يُبنــى عليــه غيــره)69(.
وفــي االصطــالح: يطلــق علــى معــاٍن كثيــرة ، منهــا أن يســتعمل بمعنــى القانــون والقاعــدة 

المنطبقــة علــى جزئياتهــا، وهــو المــراد هنا. 
ومعنــى هــذه القاعــدة أنــه إذا ُجهــل فــي وقــت الخصومــة حــاُل الشــيء، وليــس هنــاك دليــل 

64 - انظر: شرح القواعد، الزرقاء، ص82.
65 - األشــباه والنظائــر، ص51. وانظــر عرضــاً وتحليــاًل مفصــاًل لهــذه القاعــدة ومــا يتفــرع عنهــا مــن 
قواعــد فــي كتــاب االجتهــاد االســتصحابي وأثــره فــي الفقــه اإلســالمي، حســن الهنــداوي، ص-77 111. 
ــباه  ــر، واألش ــم ص62، ط دار الفك ــن نجي ــر الب ــباه والنظائ ــر: األش ــة ص20، وانظ ــرح المجل 66 - ش

والنظائــر للســيوطي ص51 .
67 - شرح القواعد، ص82.

68 - المصباح المنير، ص16، دار الكتب العلمية.
69 - التعريفات ص 32.
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ــك أن  ــي ذل ــإن األصــل ف ــك الشــيء حــال ســابقة معهــودة، ف ــم بمقتضــاه، وكان لذل يحك
يحكــم ببقائــه واســتمراره علــى تلــك الحــال المعهــودة التــي كان عليهــا، حتــى يقــوم الدليــل 

علــى خــالف ذلــك فيصــار حينئــذ إليــه.
وذلك الدليل أحد أربعة أشياء: البيّنة، واإلقرار، والنكول، واألمارة الظاهرة)70(.

* بعض تطبيقات القاعدة: 
ــيٌّ  ــه– ح ــه أو حيات ــم موت ــث ال  يُعل ــة، بحي ــة منقطع ــب غيب ــو الغائ ــود –وه 1 – المفق
فــي حــّق  نفســه فــي الحــال باســتصحاب الزمــن الماضــي، بمعنــى أن حياتــه قبــل غيبتــه 
متيقنــة فيُعــّد حيــاً فــي الحــال، إلــى أن يثبــت موتــه، حقيقــة أو حكمــاً. ومــن ثَــمَّ ال يُقســم 

مالــه بيــن ورثتــه وال تفســخ إجارتــه)71(.
ــى  ــا، وادع ــدرة إليه ــة المق ــول النفق ــدم وص ــا ع ــى زوجه ــة عل ــت الزوج 2 – إذا اّدع
الــزوج اإليصــال، فالقــول قولهــا بيمينهــا؛ ألن األصــل بقاؤهــا بعــد أن كانــت ثابتــة فــي 

ــة أو نكــول.  ــل مــن بيّن ــه دلي ــى خالف ــوم عل ــى يق ــه، حت ذمت
ومثلــه: كلُّ َمِديــن؛ فلــو اّدعــى المقتــرض دفــع الديــن إلــى الُمقــِرض، أو ادعــى المشــتري 
ــى المؤجــر، وأنكــر  ــدل األجــرة إل ــع ب ــع، أو ادعــى المســتأجر دف ــى البائ ــع الثمــن إل دف
ــرض  ــغ الق ــاء مبل ــم؛ ألن األصــل بق ــول قوله ــض فالق ــر القب ــع والمؤج ــرض والبائ المق

والثمــن واألجــرة بعــد ثبوتهــا فــي الذمــة)72(.
هــذا، وأكثــر تطبيقــات القاعــدة الســابقة تنطبــق علــى هــذه، لمــا بينهمــا مــن التوافــق فــي 
المعنــى. ومنهــا أمثلــة الشــك فــي الوضــوء أو الحــدث. ولذلــك نجــد األمثلــة تتداخــل فــي 

كتــب القواعــد الفقهيــة وشــروحها. 

* القاعــدة الثالثــة– األصــل بــراءة الذمــة: تقــدم فــي القاعــدة الســابقة بيــان المــراد 
باألصــل. 

ــاً: وصــف  ــذّم. واصطالح ــد؛ ألن نقضــه يوجــب ال ــة: العه ــي اللغ ــي ف ــة، فه ــا الذم وأم
ــه)73(.  ــه أو علي ــالً لإيجــاب ل ــه أه ــر الشــخص ب يصي

وفــي اصطــالح العلمــاء المعاصريــن: هــي وعــاء اعتبــاري يُقــدَُّر وجــوده فــي اإلنســان 

70 - شرح  القواعد، الزرقاء، ص87.
71 - شرح المجلة، ص20. وانظر: شرح القواعد ص82، ص91.

72 - شرح القواعد، ص88، وانظر: األشباه ابن نجيم، ص69.
73 - التعريفات، ص110.
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لتتعلــق بــه الديــون وااللتزامــات الثابتــة عليــه)74(.
قــال العالمــة ابــن نُجيــم –رحمــه هللا– فــي بيــان المــراد بهــذه القاعــدة، مــن خــالل الفــروع 

لفقهية:  ا
»ولــذا لــم يُقبــل فــي شــغلها شــاهد واحــد، ولــذا كان القــول قــول الُمدََّعــى عليــه لموافقتــه 
األصــل، والبيّنــة علــى الُمدَِّعــي لدعــواه مــا خالــف األصــل، فــإذا اختلفــا فــي قيمــة المتلــف 

والمغصــوب، فالقــول قــول الغــارم؛ ألن األصــل البــراءة عمــا زاد«)75(.
ــو اســتصحاب  ــواع االســتصحاب -وه ــن أن ــوع األول م ــي شــرح الن ــا جــاء ف ــذا، وم ه

ــا.  ــا هن ــد اإليضــاح له ــي عــن مزي ــي– يغن ــدم األصل ــة أو الع ــراءة األصلي الب
ــع الشــرائع  ــي جمي ــه ف ــق علي ــٌر متف ــف أم ــراءة الذمــة مــن التكالي وألن كــوَن األصــل ب

ــول البشــر. ــه عق ــن، فهــو أمــر تواطــأت علي والقواني

* القاعدة الرابعة- األصل في األشياء اإلباحة، حتى يدل الدليل على التحريم: 
ــل  ــا –أي األص ــذا مذهبن ــدة: ه ــذه القاع ــان ه ــي بي ــافعي ف ــيوطي الش ــة الس ــال العالّم ق
ــى اإلباحــة،  ــل عل ــدل الدلي ــى ي ــم حت ــا التحري ــة األصــل فيه ــي حنيف ــد أب اإلباحــة– وعن

ــه)76(. ــكوت عن ــي المس ــر الخــالف ف ــر أث ويظه
ــي  ــّي: »وف ــم الحنف ــن نُجي ــال اب ــد ق ــي. فق ــي المذهــب الحنف ــد ف ــذا المعتم ــس ه ــن لي ولك
ــض  ــد بع ــة عن ــياء اإلباح ــي األش ــفّي(: األصــل ف ــي النَّس ــف )يعن ــار للمصن ــرح المن ش
الحنفيــة ومنهــم الكرخــي، وقــال بعــض أصحــاب الحديــث: األصــل فيهــا الحظــر. وقــال 
أصحابنــا: األصــل فيهــا التوقّــف، بمعنــى أنــه ال بُــدَّ لهــا مــن حكــم، لكنــا لــم نقــف عليــه 

ــل«)77(. بالفع
ُ فـِـي ِكتَابِــِه، فَُهــَو َحــالٌل، َوَمــا  ويعضــد األوَل قولـُـهُ- صلــى هللا عليــه وســلم-: )َمــا أََحــلَّ للاَّ
َ لـَـْم يَُكــْن  ِ َعافِيَتـَـهُ؛ فـَـإِنَّ للاَّ َم، فَُهــَو َحــَراٌم، َوَمــا َســَكَت َعْنــهُ فَُهــَو َعْفــٌو، فَاْقبَلـُـوا ِمــَن للاَّ َحــرَّ

ِليَْنَســى َشــْيئًا، ثـُـمَّ تـَـال َهــِذِه اآليـَـةَ: }َوَمــا َكاَن َربُّــَك نَِســيًّا{ ]مريــم:64[()78(.
74 - المدخــل الفقهــي )القواعــد الكليــة(، ألســتاذنا الدكتــور أحمــد الحجــي الكــردي، ط )1979– 1980(، 

جامعة دمشــق.
75 - األشباه والنظائر، ابن نُجيم ص64، وانظر: األشباه والنظائر، للسيوطي ص53.

76 - األشباه والنظائر، جالل الدين السيوطي، ص60.
77 - األشباه والنظائر، ابن نجيم، ص73.

ــدرداء، وأخرجــه الحاكــم  ــي ال ــث أب ــي مــن حدي ــي والبيهق ــه- والدارقطن ــظ ل ــزار -واللف 78 - أخرجــه الب
فــي المســتدرك علــى الصحيحيــن، برقــم )3419(، وقــال: حديــث صحيــح اإلســناد ولــم يخرجــاه، وأقــره 
الذهبــي فــي تعليقــه. وجــاء عنــده وعنــد البيهقــي لفــظ )عافيــة( بــدل )عفــو( فــي قولــه: )ومــا ســكت عنــه 
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ــن  ــن الِجب ــئل ع ــلم ُس ــه وس ــى هللا علي ــه صل ــلمان t: أن ــث س ــن حدي ــا ورد م ــك م وكذل
ــه، والحــرام مــا حــّرم هللاُ فــي  ــال: )الحــالُل مــا أحــلَّ هللاُ فــي كتاب ــراء، فق ــمن والِف والسَّ

ــه()79(.  ــا عن ــا عف ــو مم ــه، فه ــا ســكَت عن ــه، وم كتاب
ويتخرج على هذه القاعدة كثيٌر من المسائل الُمْشِكِل حالُها:  

ــي.  ــال الرافع ــا ق ــّل، كم ــا الِح هم ــان: أصحُّ ــه وجه ــُره، وفي ــكُل أم ــوان الُمْش ــا: الحي منه
ومنهــا: النبــات المجهــول تســميته. قــال الُمتولّــي: يحــرم أكلــه، وخالفــه النــووي، وقــال: 

ــي قبلهــا، الحــل.  ــي الت ــق للمحكــي عــن الشــافعي ف األقــرب المواف
ــة،  ــا؛ ألن األصــل اإلباح ــلُّ أكله ــار ِح ــبكي: »المخت ــال الس ــة؛ ق ــألة الزراف ــا: مس ومنه
وليــس لهــا نــاب كاســر، فــال تشــملها أدلــة التحريــم، وأكثــر األصحــاب لــم يتعرضــوا لهــا 
أصــالً ال بحــل وال بحرمــة..، وهــو المنقــول عــن نــص اإلمــام أحمــد. وجــزم الشــيخ )أبــو 
إســحاق الشــيرازي( فــي التنبيــه بتحريمهــا، ونقــل فــي شــرح المهــذب االتفــاق عليــه، وبــه 
ــة وقواعدهــم  ــة والحنفي ــم يذكرهــا أحــد مــن المالكي ــة. ول ــو الخطــاب مــن الحنابل ــال أب ق

تقتضــي حلهــا«)80(.
هــذا، وكــون األصــل فــي األشــياء اإلباحــة، هــو مذهــب جمهــور الفقهــاء، كمــا قــال ابــن 

القيــم)81(، وكمــا تقــّدم.
*               *

المطلب الثاني- بعض التطبيقات القانونية والقضائية 
لالستصحاب:

هنــاك طائفــة مــن المبــادئ القانونيــة العاّمــة المتفــق عليهــا، وكثيــر مــن األحــكام القضائية، 
ــة  ــرض ودراس ــي ع ــا يأت ــه، وفيم ــتند إلي ــتصحاب، أو تس ــل االس ــى دلي ــوم عل ــي تق الت

ألهمهــا وأشــهرها:

أوالً- سريان العمل بالقوانين حتى يصدر قانون بإلغائها:

فهــو عافيــة(.  
79 - رواه الترمذي برقم )1726( وابن ماجه برقم )3367(، وقد سبق تخريجه مفصاًل. 

80 - األشباه والنظائر، السيوطي، ص60.
81 - إعالم الموقعين، ج1 ص344.
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إّن القوانيــن المعاصــرة فــي الــدول المختلفــة حيــن يضعهــا واضعهــا يقصــد بهــا الــدوام 
واالســتمرار، وال يحتــاج –فــي عــرف العقــالء- إلــى أن يجــدد طلــب العمــل بهــا يوميــاً، 
ولــذا فــإن النــاس يســتصحبون العمــل بأحكامهــا، ويســتند إليهــا المحامــون والقضــاة فــي 
محاماتهــم وقضائهــم، ويســتمر الحــال علــى هــذا حتــى يصــدر قانــون جديد يلغــي صراحة 

أو ضمنــاً العمــل بالقانــون الســابق، فيكــون القانــون الجديــد مغيـّـراً للحــال الســابقة.
وهــذا فــي حقيقتــه عمــل بمبــدأ االســتصحاب الــذي تقــرر مفهومــه فــي هــذا البحــث، وال 
ســيما النــوع الثالــث منــه، وهــو اســتصحاب العمــوم إلى أن يــرد التخصيص واســتصحاب 

الدليــل إلــى أن يثبــت النســخ.
ــدالُّ  ــي: ”الخطــاب ال ــه اإلمــام الغزال ــة النســخ فــي الشــريعة اإلســالمية كمــا عرف وحقيق
ــاً بــه، مــع  علــى ارتفــاع الحكــم الثابــت بالخطــاب المتقــدم، علــى وجــه لــواله لــكان ثابت

ــه”)82(. ــه عن تراخي
وهــذا يتفــق –بالجملــة- مــع مبــدأ إلغــاء القوانيــن الســابقة بقوانيــن الحقــة، بيــد أّن النســخ 

فــي الشــريعة ال يكــون إال فــي زمــن نــزول الوحــي.
، أو بمــواّد معينــة منــه،  هــذا، وفكــرة اســتصحاب العمــل بالقانــون الصــادر بشــكل عــاّمٍ
حتــى يصــدر قانــون مغايــر، هــو مــا تنــّص عليــه جميــع القوانيــن الوضعيــة فــي أحكامهــا 

العامــة فــي بداياتهــا، أو عنــد ذكــر أحــكام معينــة قابلــة للتغييــر بحســب الظــروف.
ومن ذلك األمثلة اآلتية من القوانين االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة:

جــاء فــي المــادة الرابعــة مــن قانــون المعامــالت المدنيــة، فــي األحــكام العامــة- التطبيــق 
الزمنــي للقانــون: 

»1- ال يجـوز إلغـاء نـّصٍ تشـريعّيٍ أو وقـف العمـل بـه إال بنـص تشـريعي الحـق يقضي 
صراحـة بذلـك، أو يشـتمل علـى حكـم يتعـارض مـع حكـم التشـريع السـابق، أو ينظـم مـن 

جديـد الموضـوع الـذي سـبق أن قـرر قواعـده ذلك التشـريع.
2- وإذا ألغـى نـص تشـريعي نصاً تشـريعياً ثـم أُلغي النص التشـريعي الالحق، فال يترتب 

علـى هـذا اإللغـاء إعـادة العمل بالنص السـابق إال إذا نـص صراحة على ذلك«.
ــم )28(  ــوال الشــخصية رق ــون األح ــة لقان ــكام العام ــن األح ــى م ــادة األول ونصــت الم
ــى  ــون عل ــه: »تســري أحــكام هــذا القان ــى أن ــى، عل لســنة )2005م(، فــي فقرتهــا األول
جميــع الوقائــع التــي حدثــت بعــد ســريان أحكامــه، ويســري بأثــر رجعــي علــى إشــهادات 

82 - المســتصفى مــن علــم األصــول، ج1 ص128، وانظــر تعريفــات أخــرى مقاربــة فــي: التعريفــات 
ــي، ج2 ص229. ــة الزحيل ــه اإلســالمي، وهب للجرجانــي، ص237، أصــول الفق
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.» الطــالق ودعــاوى الطــالق التــي لــم يصــدر بهــا حكــٌم بــاتٌّ
ونصــت المــادة األولــى مــن مقدمــة قانــون العقوبات، رقــم )3( الصادر ســنة )1987م(، 
علــى أنــه: »يُعمــل بالقانــون المرافــق فــي شــأن الجرائــم والعقوبــات، ويُلغــى كل نــص 

يُخالــف أحكامــه«.
وفحــوى هــذه المــواد ممــا تتفــق عليــه جميــع القوانيــن فــي جميــع الــدول، ويقــّر بــه جميــع 

العقالء.
ثانياً- مبدأ »ال جريمة وال عقوبة إال بنص«:

هــذا المبــدأ تــكاد تُجمــع عليــه القوانيــن البشــرية كلهــا، وتجعلــه فــي المقدمــات واألحــكام 
العامــة فيهــا، وفــي دســاتيرها أحيانــاً، فــال يتــم تجريــم أحــٍد علــى فعــٍل ارتكبــه إال إذا كان 
هــذا الفعــل منصوصــاً عليــه فــي قائمــة الجرائــم والممنوعــات؛ ألن العقــالء يســتصحبون 
أصــل بــراءة ذمــة اإلنســان مــن المخالفــات والجنايــات، وهــو أمــر مركــوز فــي العقــول 

الســليمة.
وقــد نصــت المــادة الثانيــة مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة، فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 
ــد  ــى أي شــخص إال بع ــة عل ــة جزائي ــع عقوب ــي: »ال يجــوز توقي ــا يل ــى م المتحــدة، عل

ثبــوت إدانتــه وفقــاً للقانــون«.

ثالثاً- مبدأ »المتهم بريء حتى تثبت إدانته«:
ــون  ــي قان ــه ف ــو زهــرة رحمــه هللا: »وإّن االســتصحاب يؤخــذ ب ــد أب ــول الشــيخ محم يق
العقوبــات، وهــو أصــل فيــه؛ ألن األمــور علــى اإلباحــة حتــى يقــوم نــص ُمثبــت للتحريــم 
ــى  ــة، أو حت ــه التهم ــى ثبوت ــل عل ــوم دلي ــى يق ــريء حت ــم ب ــة المته ــة، وأّن قضي والعقوب

ــى اســتصحاب البــراءة األصليــة«)83(. ــة عل ــة، وهــي مبني يصــدر نــص بالعقوب
وقــد نصــت المــادة الثانيــة مــن قانــون العقوبــات االتحــادي، فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة، علــى مــا يلــي: »ال يُؤخــذ إنســان بجريمــة غيــره، والمتهــم بــريء حتــى تثبــت 

إدانتــه وفقــاً للقانــون«.

رابعاً- الحقوق المدنية والشخصية العامة كثبوت الملك والزوجية ونحوهما: 
يقــول الشــيخ عبــد الوهــاب خــالف رحمــه هللا: »وقــد درج علــى هــذا القضــاء، فالملــك 
الثابــت ألي إنســان بســبب مــن أســباب الملــك يعتبــر قائمــاً حتــى يثبــت مــا يزيلــه، والحــل 

83 - أصول الفقه، ص267.



108

دليل »االســـتـصحـاب« 

ــه، والذمــة المشــغولة  ــى يثبــت مــا يزيل ــر قائمــاً حت ــزواج يعتب ــد ال ــة بعق الثابــت للزوجي
بَدْيــن، أو بــأّي التــزام، تعتبــر مشــغولة بــه حتــى يثبــت مــا يخليهــا منــه، والذمــة البريئــة 
مــن شــغلها بديــن أو التــزام تعتبــر بريئــة حتــى يثبــت مــا يشــغلها، واألصــل بقــاء مــا كان 
ــادة )180(  ــت الم ــى هــذا االســتصحاب بني ــره. وعل ــا يغيّ ــت م ــى يثب ــا كان حت ــى م عل
ــن وإن  مــن الئحــة ترتيــب المحاكــم الشــرعية )بمصــر( ونصهــا: »تكفــي الشــهادة بالدَّْي
ــا،  ــادة )181( منه ــن«، والم ــذا الشــهادة بالعي ــن، وك ــة المدي ــي ذم ــه ف ــم يصــرح ببقائ ل
ونصهــا: »تكفــي الشــهادة بالوصيــة أو اإليصــاء وإن لــم يصــرح بإصــرار الموصــي إلــى 

وقــت الوفــاة«)84(.
وأرى أّن فــي مــا ســّجلته فــي هــذا المطلــب مــن المبــادئ واألمثلــة القانونيــة والقضائيــة 
كفايــة للداللــة علــى أهميــة دليــل االســتصحاب -بمفهومــه األصولــي الفقهــي فــي الشــريعة 

اإلســالمية- فــي مجــال ســّن القوانيــن والعمــل بهــا وتطبيقهــا فــي جميــع فروعهــا. 
وال ســيما أن كثيــراً مــن قوانيــن الــدول العربيــة واإلســالمية، كمــا هــو الشــأن فــي 
قانــون دولــة اإلمــارات، تنــص فــي مقدماتهــا علــى ضــرورة الرجــوع إلــى أصــول الفقــه 
اإلســالمي لفهــم نصــوص القانــون وتفســيره، وقــد أصبحــت مــادة علــم أصــول الفقــه منــذ 
ــدول  ــي ال ــون ف ــوق والقان ــات الحق ــع كلي ــي جمي ــدّرس ف ــان تُ ــرن مــن الزم ــر مــن ق أكث

ــق. ــي التوفي ــة واإلســالمية. وهللا ول العربي

84 - علم أصول الفقه، ص92.  
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- الخاتمة -
األدلــة الشــرعية كثيــرة، منهــا المتفــق عليــه عنــد علمــاء األصــول، وهــي القــرآن والســنة 
ــاً كبيــراً كاالستحســان وســد الذرائــع  واإلجمــاع والقيــاس، ومنهــا المختلــف فيــه، اختالف

وشــرع مــن قبلنــا، أو اختالفــاً يســيراً كالمصالــح المرســلة والعــرف واالســتصحاب. 
وقــد اقتصــر هــذا البحــث علــى دراســة دليــل االســتصحاب، فعرفه لغــة واصطالحــاً وذكر 
أنواعــه وصــوره، وبيـّـن ُحّجيتــه علــى وجــه اإلجمــال ثــم بيّنهــا علــى وجــه التفصيــل مــن 
خــالل بيــان أنــواع االســتصحاب الخمســة التــي اتفــق األصوليــون والفقهــاء علــى العمــل 
بأكثرهــا، وبنــوا عليهــا قواعــد فقهيــة مشــهورة منهــا: اليقيــن ال يــزول بالشــك، واألصــل 
ــياء اإلباحــة،  ــي األش ــة، واألصــل ف ــراءة الذم ــا كان، واألصــل ب ــى م ــا كان عل ــاء م بق

وغيرهــا. 
ــي  ــل ف ــت بدلي ــذي  ثب ــم ال ــي، وهــو “اســتبقاء الحك إّن االســتصحاب بمفهومــه األصول
الماضــي قائمــاً فــي الحــال حتــى يوجــد دليــل يُغيـّـره”، هــو ممــا اتفــق عليــه األصوليــون 

فــي الجملــة، وإنمــا اختلفــوا فــي بعــض صــوره )أنواعــه(. 
وأنواعه المتفق عليها هي:

1- استصحاب العدم األصلي المعلوم بدليل العقل.  
2- استصحاب الحكم الشرعي الذي ثبت تأبيده )أنه مؤبّد(.

3- استصحاب الدليل الشرعي مع احتمال المعارض. 
)استصحاب العموم حتى يثبت التخصيص، واستصحاب النص إلى أن يثبت النسخ(.

والصور التي اختلفوا فيها اثنتان، هما:
1- استصحاب اإلباحة األصلية في الحكم على األشياء. 

)حكم األشياء غير المنصوص عليها شرعاً(.
2- استصحاب حكم اإلجماع في محل الخالف. 

وبعد البحث والمناقشة في هذه الصور الخمس، تبيّن لي:
ــة  ــة والعملي ــي الصــور الواقعي ــتصحاب ه ــا باالس ــذ فيه ــى األخ ــق عل أّن الصــور المتف
األكثــر شــيوعاً فــي مســائل الفقــه خصوصــاً، وفــي القوانيــن الوضعيــة، وفــي حيــاة النــاس 
عمومــاً. ولذلــك رأينــا كثــرة القواعــد الفقهيــة المبنيــة علــى قاعــدة االســتصحاب، وأهمهــا 
قاعــدة )اليقيــن ال يــزول بالشــك(، وهــي مــن القواعــد الفقهيــة الكبــرى التــي تدخــل فــي 

ثالثــة أربــاع الفقــه كمــا قــال بعــض العلمــاء.
وأمــا الصورتــان المختلــف فيهمــا، فاألولــى )هــل األصــل فــي األشــياء اإلباحــة أو 
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الحظــر؟(، فالراجــح بعــد التحقيــق أّن األصــل فــي المنافــع اإلباحــة وفي المضــاّر التحريم.
والصــورة الثانيــة )اســتصحاب حكــم اإلجمــاع فــي محــل الخــالف(، فالراجــح فيهــا عــدم 
األخــذ بهــا باالســتصحاب؛ ألن محــل الخــالف غيــر محل اإلجمــاع، إال أن يبحــث المجتهد 
ــر لصــورة اإلجمــاع، فــال يجــده، فيســتصحب الحكــم الســابق، ولكــن  ــل المغيّ عــن الدلي

دون أن يكــون ُمجَمعــاً عليــه فــي الحالــة المختلــف فيهــا.
وخالصــة القــول فــي االســتصحاب: إنــه دليــل شــرعي معتبــر عنــد جمهــور األصولييــن 
ــن  ــرعية م ــده النصــوص الش ــال، وتؤي ــه اإلجم ــى وج ــم عل ــد جميعه ــل عن ــاء، ب والفقه
القــرآن والســنة، وهــو أمــر مركــوز فــي عقــول البشــر وفَِطِرهــم، ويتعاملــون بــه عفويــاً 
فــي حياتهــم، وتســتند إليــه كثيــر مــن القواعــد والنصــوص القانونيــة الوضعيــة، كقاعــدة 
)ال جريمــة وال عقوبــة إال بنــص(، وقاعــدة )المتهــم بــريء حتــى تثبــت إدانتــه(، كمــا أن 

مبــدأ ســريان العمــل بالقوانيــن يقــوم عليــه. 
ولكنــه –مــن جهــة أخــرى– يُعَــدُّ آخــر األدلــة، يعتمــد عليــه الفقيــه أو القاضــي حينمــا ال 
يجــد غيــره مــن األدلــة أو النصــوص الخاصــة، ومــن هنــا اشــتهرت عبــارة )االســتصحاب 

آخــر مــدار الفتــوى(، المنقولــة عــن أبــي بكــر الُخوارزمــّي الحنفــي.
وبعــد كل مــا ســبق، يبقــى االســتصحاب دليــالً اجتهاديــاً، وتكــون داللتــه ظنيـّـة، ال قطعيــة، 
فمــن لــم يجــد الدليــل المغيّــر للحــال الســابقة يســتصحب الحكــم الســابق الثابــت عقــالً أو 

شــرعاً أو قانونــاً، ومــن وجــد دليــالً آخــر حكــم بــه. وهللا تعالــى أعلــم.
 ===============



111

الدكتور: خالد حسين الخالد

ثبت بأهم المصادر والمراجع، بعد القرآن الكريم والسنة النبوية
ابن حزم، الشيخ محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي- القاهرة. )دون طبعة(. 1
اإلبهــاح فــي شــرح المنهــاج، للسُّــبكيَّين شــيخ اإلســالم علــي بــن عبــد الكافــي، وولــده . 2

تــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن علــي، ط1، دار البحــوث للدراســات اإلســالمية وإحيــاء 
التــراث – دبــي.

االجتهــاد االســتصحابي وأثــره فــي الفقه اإلســالمي، د. حســن بــن إبراهيــم الهنداوي، . 3
ط1 )1425هـ- 2004م(، مؤسســة الرســالة ناشرون- بيروت.

ــف، . 4 ــن خل ــد الباجــي، ســليمان ب ــي الولي ــي أحــكام األصــول، ألب إحــكام الفصــول ف
بتحقيــق الدكتــور عبــد هللا محمد الجبـّـوري، ط2 )1433هـ- 2012م(، دار الرســالة 

العالميــة- دمشــق.
اإلحــكام فــي أصــول األحــكام، لآلمــدي، علــي بــن محمــد، بعنايــة محمــد أحمــد آمــد، . 5

ط1 )1423هـــ- 2002م(، دار إحيــاء التــراث العربــي– بيــروت. 
ــل- . 6 ــن حــزم األندلســي الظاهــري، ط2 دار الجي اإلحــكام فــي أصــول األحــكام، الب

بيــروت.
ــالمي، د. . 7 ــه اإلس ــي الفق ــة( ف ــريع التبعي ــا )مصــادر التش ــف فيه ــة المختل ــر األدل أث

ــق. ــم- دمش ــا، ط5 )1434هـــ- 2013م(، دار القل ــب البغ ــى دي مصطف
أثــر االســتصحاب فــي المعامــالت الماليــة، أحمــد يحيــى محمــد، ط1 )1436هـــ- . 8

ــروت. ــة- بي ــوادر اللبناني 2015م(، دار الن
ــرة. )دون . 9 ــي- القاه ــر العرب ــرة، دار الفك ــو زه ــد أب ــل، الشــيخ محم ــن حنب ــد ب أحم

ــع(. ــخ للطب تاري
إرشــاد الفحــول إلــى تحقيــق الحــق مــن علــم األصــول، الشــوكاني، محمــد بــن علــي، . 10

ــن  ــن حــالّق، ط1 )1421هـــ- 2000م(، دار اب ــن حس ــي ب ــد صبح ــق محم بتحقي
كثيــر– دمشــق.

أصــول السَّرْخِســّي، للسرخســّي محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل، دار المعرفــة – . 11
بيــروت.

أصــول الفقــه، الشــيخ محمــد الخضــري بــك، ط6 )1389هـــ- 1969م(، المكتبــة . 12
ــة الكبــرى- القاهــرة. التجاري

ــر . 13 ــرة، ط )1417هـــ- 1997م(، دار الفك ــو زه ــد أب ــيخ محم ــه، الش ــول الفق أص
العربــي- القاهــرة.
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أصــول الفقــه اإلســالمي، الدكتــور وهبــة الزحيلــي، ط1 )1406هـــ- 1986م(، دار . 14
الفكــر– دمشــق.

ــر، . 15 ــي بك ــن أب ــد ب ــة، محم ــم الجوزي ــن قيّ ــن، اب ــن رب العالمي ــن ع ــالم الموقعي إع
ــد. ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد مح ــق محم بتحقي

البحــر المحيــط فــي أصــول الفقــه، الزركشــي، بــدر الديــن محمــد بــن بََهــادر، تحريــر . 16
الدكتــور عبــد الســتار أبــو غــدة، ط2 )1413هـــ- 1992م(، وزارة األوقــاف 

ــت. والشــؤون اإلســالمية- الكوي
ــد، . 17 ــن أحم ــود ب ــن محم ــهاب الدي ــي، ش ــول، الزنجان ــى األص ــروع عل ــج الف تخري

مؤسســة  )1399هـــ- 1979م(،  أديــب صالــح، ط3  محمــد  الدكتــور  بتحقيــق 
بيــروت. الرســالة– 

التعريفــات، الشــريف الجرجانــي، علــي بــن محمــد، ط1 دار الكتــب العلميــة – . 18
ــروت. بي

رفــع الحاجــب عــن مختصــر بــن الحاجــب، تــاج الديــن الســبكي، عبــد الوهــاب بــن . 19
علــي، ط1 عالــم الكتــب– بيــروت.

روضــة الناظــر وُجنّــة المناِظــر، البــن قدامــة  المقدســي، موفــق الديــن عبــد هللا بــن . 20
أحمــد، ط3 دار الكتــاب العربــي– بيــروت.

شرح القواعد الفقهية، الشيخ أحمد بن  محمد الزرقاء، ط2، دار القلم – دمشق.. 21
شــرح المجلــة )مجلــة األحــكام العدليــة(، ســليم رســتم بــاز اللبنانــي، ط3، دار إحيــاء . 22

التــراث العربــي– بيــروت.  
ــالّ . 23 ــي، الشــيخ ُم ــح المعان ــي وتنقي ــح المبان ــار، المســّمى توضي شــرح مختصــر المن

علــي القــاري، علــي بــن ســلطان بــن محمــد الهــروي، تحقيــق إليــاس قبــالن، ط1 
ــروت. )1427هـــ- 2006م(، دار صــادر- بي

علم أصول الفقه، الشيخ عبد الوهاب خالّف، ط14، دار القلم– الكويت.. 24
ــد، ط1 . 25 ــن أحم ــز ب ــد العزي ــاري عب ــزدوي، للبخ ــن أصــول الب ــرار ع ــف األس كش

)1411هـــ- 1991م(، دار الكتــاب العربــي– بيــروت.
ــن أحمــد، المعــروف . 26 ــادر ب ــد الق ــل، عب ــن حنب ــى مذهــب اإلمــام أحمــد ب المدخــل إل

ــة- القاهــرة. ــن تيمي ــة اب ــدران، الناشــر مكتب ــن ب باب
ــة . 27 ــي كلي ــة ف ــرر الســنة الثالث ــاب جامعــي، مق ــة، كت المدخــل الفقهــي، القواعــد الكلي

الكــردي، ط )1979-  الحجــي  أحمــد  د.  دمشــق، ألســتاذنا  بجامعــة  الشــريعة 
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للطباعــة– دمشــق. المعــارف  دار  1980م(، 
مصــادر التشــريع اإلســالمي فيمــا ال نــص فيــه، خــاّلف، عبــد الوهــاب، ط4 . 28

الكويــت. القلــم-  دار  -1978م(،  )1398هـــ 
المصبــاح المنيــر فــي غريــب الشــرح الكبيــر للرافعــي، أحمــد بــن محمــد الفيّومــي، . 29

ط2، المكتبــة العلميــة– بيــروت.
معجــم مصطلحــات أصــول الفقــه، د. قطــب مصطفــى ســانو، ط1 )1420هـــ- . 30

الفكــر- دمشــق. 2000م(، دار 
ــراف . 31 ــاء بإش ــن العلم ــة م ــداد طائف ــة، إع ــة واألصولي ــد الفقهي ــد للقواع ــة زاي معلم

ــي بجــدة، ط1 )1433ه- 2013م(- مؤسســة الشــيخ  ــه اإلســالمي الدول مجمــع الفق
ــي. ــو ظب ــة واإلنســانية- أب ــال الخيري ــن ســلطان لألعم ــد ب زاي

ــد، . 32 ــد الحمي ــن عب ــد ب ــمرقندي، محم ــن الس ــالء الدي ــه، ع ــي أصــول الفق ــزان ف المي
ــة-  ــب العلمي ــراد، ط1 )1425هـــ- 2004م(، دار الكت ــى م ــور يحي ــق الدكت بتحقي

ــروت.  بي
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بسم هللا الرحمن الرحيم
ملخص البحث

ــن  ــراً ع ــه جب ــذ مضمون ــمح بتنفي ــة تس ــوة تنفيذي ــذي ق ــند التنفي ــون للس ــل أن يك ــن أج م
المديــن ولــو باســتخدام القــوة مــن قبــل الســلطات المختصــة عنــد االقتضــاء، ال بــد مــن 
ــح »الصــورة  ــه مصطل ــق علي ــون وأطل ــدده القان ــذي ح ــكل ال ــند الش ــذا الس ــذ ه أن يتخ

التنفيذيــة«.
ــن  ــا؟ ولم ــن يعطيه ــرى؟ وم ــوره األخ ــن ص ــرق ع ــاذا تفت ــذه؟ وبم ــة ه ــي ماهي ــا ه فم
تعطــى؟ ومــا العمــل فــي حــال ضياعهــا أو تلفهــا؟ كلهــا وغيرهــا مــن التســاؤالت، شــكلت 
اإلجابــة عنهــا المحــاور الرئيســية لهــذا البحــث، للوقــوف علــى الــدور الــذي تلعبــه هــذه 

الصــورة التنفيذيــة فــي عمليــة التنفيــذ الجبــري.
The role of executive photocopy of the executive deed
In forced execution
In the light of UAE Federal Civil Procedure Law
No. 11 of 199	 and its amendments
 In order for the executive deed to have an executive force
 that would allow the debtor to exercise its content forcibly
 even if the force was used by the competent authorities when
 necessary, such a bond would have to take the form defined
by the law, the term ”executive photocopy ”.

 What is this executive photocopy? What is different from the
 other photocopy? Who gives it? Who is given? And What
 will happen if it is lost or damaged? All the other questions,
 the answer was the main axes of this research, to find out
 the role played by the executive photocopy in the process of
forced execution.

المقدمة
1- التنفيذ االختياري أو الطوعي لاللتزامات:

يقــوم الشــخص عــادةً بوفــاء مــا عليــه مــن إلتزامــات تجــاه اآلخرين طوعــاً واختيــاراً، دون 
حاجــة ألن تمــارس ضــده أيــة وســائل قانونيــة أو غيرهــا إلجبــاره علــى ذلــك، وهــذا مــا 
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يســمى بالتنفيــذ الرضائــي أو الطوعــي أو اإلختيــاري؛ كونــه يتــم بمحــض إرادة المديــن، 
وهــو الطريــق الطبيعــي إلنقضــاء اإللتزامــات1.

ــن  ــوف م ــي الخ ــط ف ــن فق ــات ال يكم ــي لإلتزام ــاري أو الطوع ــذ اإلختي ــع للتنفي والداف
ــر  ــي ضمي ــخة ف ــة الراس ــد األخالقي ــل وألن القواع ــة، ب ــب القانوني ــزاءات أو العواق الج
ــول هللا عــّز  ــات الســماوية؛ يق ــع الديان ــه جمي ــت علي ــك حثّ ــه، وكذل اإلنســانية تدعــوا إلي
ــول  ــك يق ــود...”2، وكذل ــوا بِاْلعُقُ ــوا أَْوفُ ــَن آَمنُ ــا الَِّذي ــا أَيَُّه ــم: ”يَ ــرآن الكري ــي الق ــّل ف وج

ــا”3. ــى أَْهِلَه ــاِت إِلَ ــؤدُّواْ األََمانَ ــْم أَن تُ ــى: ”إِنَّ للّاَ يَأُْمُرُك ــبحانه وتعال ُس
2- التنفيذ القضائي أو الجبري:

قــد يمتنــع المديــن، ألي ســبب مــن األســباب، عــن الوفــاء بإلتزاماتــه أو يماطــل فــي الوفــاء 
بهــا، فمــا العمــل عندئــٍذ؟ ال شــك أن الجــواب يَكمــن فــي لجــوء صاحــب الحــق إلــى قضــاء 
ــه وشــروطه التشــريعات  ــه ونظمــت أحكام ــذي أقرت ــري ال ــذ الجب ــب التنفي ــة، وطل الدول

اإلجرائيــة فــي مختلــف الــدول ومنهــا دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة4. 
1-2- والتنفيــذ القضائــي أو الجبــري هــو مجموعــة مــن اإلجــراءات القانونيــة تُتّخــذُ مــن 
قبــل القضــاء5، بنــاًء علــى طلــب مــن دائــن صاحــب حــق مكــّرس بســند تنفيــذي توافــرت 
فيــه كافــة الشــروط الموضوعيــة والشــكلية التــي نــص عليهــا القانــون، تهــدف إلــى إجبــار 
مدينــه ولــو بالقــوة عنــد االقتضــاء، علــى الوفــاء بإلتزامــه المكــّرس فــي هــذا الســند، وذلــك 

فــي حــال امتنــع عــن الوفــاء بــه طوعــا6ً.

ــون  ــن قان ــى 364 م ــن 342 إل ــواد م ــي الم ــاري ف ــذ االختي ــألة التنفي ــي مس ــرع اإلمارات ــم المش 1 - نظ
ــداع  ــألة العــرض واالي ــا نظــم مس ــم )5( لســنة 1985. كم ــي رق ــة االتحــادي االمارات ــالت المدني المعام
فــي المــواد مــن 189 إلــى 196 مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة االتحــادي اإلماراتــي رقــم )11( لســنة 

.1992
2 - اآلية )1( من سورة المائدة.

3 - اآلية )58( من سورة النساء.
4 - نّظــم المشــرع االماراتــي مســألة التنفيــذ فــي المــواد مــن 219 إلــى 331، موضــوع الكتــاب الثالــث 
ــة، الصــادر بالقانــون االتحــادي رقــم 10 لســنة 1992، الٌمعــّدل بالقانــون  مــن قانــون اإلجــراءات المدني

رقــم 30 لســنة 2005 وبالقانــون رقــم10 لســنة 2014.
ــذ  ــه: ”يجــري التنفي ــى أن ــة عل ــى مــن المــادة 219 مــن قانــون اإلجــراءات المدني 5 - تنــص الفقــرة األول
ــن  ــدد كاف م ــك ع ــي ذل ــه ف ــة ويعاون ــة ابتدائي ــر كل محكم ــي مق ــدب ف ــذ ين تحــت اشــراف قاضــي للتنفي

ــذ”. ــي التنفي مندوب
6 - حــول تعريــف التنفيــذ الجبــري، أُنظــر: د. علــي عبــد الحميــد تُركــي، شــرح إجــراءات التنفيــذ الجبــري، 
ط 3، دار النهضــة العربيــة، 2013، ص 6. ود. مصطفــى المتولــي قنديــل، الوجيــز فــي التنفيــذ الجبــري 
ــان،  ــرقة، ط1، عم ــاق المش ــدة، اآلف ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــة لدول ــراءات المدني ــون اإلج ــاً لقان وفق
2014، ص 16. و د. عبــد التــواب مبــارك، الوجيــز فــي التنفيــذ الجبــري وفقــاً لقانــون اإلجــراءات المدنيــة 
ــة،  ــة الجامع ــادي – مكتب ــة االتح ــراءات المدني ــون اإلج ــاً لقان ــدة – وفق ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم لدول
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2-2- ونظــراً ألهميــة الســند التنفيــذي؛ ال ســيما مــن حيــث تأييــد تنفيــذ مضمونــه بعنصــر 
ــي  ــي ف ــرع اإلمارات ــدد المش ــد ح ــد اإلقتضــاء، فق ــوة عن ــتخدام الق ــازة اس ــار وإج اإلجب
الفقــرة األولــى مــن المــادة 225 مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة االتحــادي علــى ســبيل 

الحصــر، الوثائــق أو المحــررات التــي تعــُد ســندات تنفيذيــة بمــا يأتــي:
األحكام واألوامر القضائية. -1
المحررات الموثقة من قبل الجهات المختصة طبقا للقانون المنظم للتوثيق  -2

والتصديق. 
محاضر الصلح التـي تصادق عليها المحاكم.  -3
األوراق األخرى التـي يمنحها القانون صفة السند التنفيذي. -4

2-3- وجديــر بالذكــر أنــه ال يكفــي مــن أجــل طلــب التنفيــذ الجبــري أن يكــون بيــد الدائــن 
ســند مــن األســناد التنفيذيــة التــي حددهــا المشــرع والمبينــة أعــاله، بــل يتطلــب القانــون 
فــوق ذلــك أن يكــون موضــوع هــذا الســند حقــاً محقــق الوجــود ومعيــن المقــدار وحــال 

األداء7.
3 - أهمية البحث وإشكالياته:

ــة الهامــة  ــذ القضائــي أو الجبــري واحــداً مــن بيــن المواضيــع اإلجرائي ــد التنفي 1-3- يُع
ــراءات  ــون اإلج ــا قان ــن بينه ــة؛ وم ــن اإلجرائي ــف القواني ــا مختل ــت بتنظيمه ــي عني الت
المدنيــة االتحــادي اإلماراتــي رقــم 11 لســنة 1992، الــذي تضمــن كتابــاً خاصــاً للتنفيــذ 
هــو الكتــاب الثالــث )المــواد مــن 219 إلــى 331(8؛ فهــو الوســيلة القانونيــة التــي تُخــرج 
ــراً  ــة جب ــة الواقعي ــز الوجــود مــن الناحي ــى حي ــة إل ــوق المكّرســة بالســندات التنفيذي الحق
عــن المدينيــن إن امتنعــوا عــن أدائهــا طوعــاً. ولذلــك يعكــس التنفيــذ الجبــري – بشــكل 
ــده المشــرع فيهــا ســندات  ــة وقدرتهــا علــى فــرض احتــرام مــا يَعُ أو بآخــر- هيبــة الدول

ــة ... ــة الصــادرة عــن المحاكــم الوطني ــة؛ كاألحــكام واألوامــر القضائي تنفيذي
2-3- ومــن أجــل طلــب التنفيــذ الجبــري ومباشــرته، ال يتطلــب التشــريع اإلماراتــي مــن 
صاحــب الحــق تقديــم أصــل هــذا الســند، الــذي يجــب أن يبقــى - مــن حيــث المبــدأ - لــدى 

ــارقة، ط1، 2010، ص14. الش
7 - نصــت المــادة 1/225 مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة االتحــادي علــى أنــه: »ال يجــوز التنفيــذ 

ــال األداء«. ــدار وح ــن المق ــود ومعي ــق الوج ــق محق ــاء لح ــذي اقتض ــند تنفي ــري إال بس الجب
8 - يحتــوي قانــون اإلجــراءات المدنيــة االتحــادي اإلماراتــي رقــم 11 لســنة 1992 علــى 331 مــادة، 
موزعــة علــى ثالثــة كتــب: الكتــاب األول« التداعــي أمــام المحاكــم »المــواد مــن 1 إلــى 188، الكتــاب 
الثانــي » إجــراءات وخصومــات متنوعــة« المــواد مــن 189 إلــى 218، الكتــاب الثالــث »التنفيــذ« المــواد 

مــن 219 إلــى 331.
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ــذا  ــم صــورة عــن ه ــي بتقدي ــل يكتف ــه بحســب الحــال، ب ــذي أصــدره أو وثّق المرجــع ال
ــة هــذا البحــث مــن حيــث أن  ــه، تكمــن أهمي األصــل تســمى بصورتــه التنفيذيــة9. وعلي
الصــورة التنفيذيــة هــي مفتــرض أساســي للتنفيــذ الجبــري؛ فــال تنفيــذ جبــري - مــن حيــث 

المبــدأ- مــن دون صــورة تنفيذيــة للســند التنفيــذي.
3-3- فمــا هــي إذاً ماهيــة الصــورة التنفيذيــة للســند التنفيــذي؟ وبمــاذا تفتــرق عــن صــوره 
األخــرى؟ ومــن يعطيهــا؟ ولمــن تعطــى؟ ومــا العمــل فــي حــال ضياعهــا أو تلفهــا؟ كلهــا 
ــث،  ــذا البح ــية له ــاور الرئيس ــا المح ــة عنه ــاؤالت، ستشــكل اإلجاب ــن التس ــا م وغيره
للوقــوف علــى الــدور الــذي تلعبــه هــذه الصــورة التنفيذيــة فــي عمليــة التنفيــذ الجبــري.

4 - منهج الدراسة وخطتها:
مــن أجــل اإلجابــة علــى التســاؤالت التــي يثيرهــا موضــوع دور الصــورة التنفيذيــة فــي 
التنفيــذ الجبــري المشــار إلــى أهمهــا أعــاله، ســنقوم بدراســة تحليليــة وتأصيليــة لمختلــف 
جوانــب هــذا الموضــوع، وذلــك فــي ضــوء النصــوص القانونيــة الناظمــة لهــا، الــواردة 
ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــذ ف ــة الناف ــراءات المدني ــون اإلج ــي قان ــي ف ــكل أساس بش
المتحــدة، وفــي ضــوء اآلراء الفقهيــة واالجتهــادات القضائيــة المتوافــرة حــول الموضوع. 

وعليــه ســنعالج موضوعنــا هــذا مــن خــالل المبحثيــن اآلتييــن:
األول: ماهية الصورة التنفيذية وضرورتها.

الثاني: كيفية الحصول على الصورة التنفيذية واستعمالها.

9 - أُنظر الحقاً البند رقم 5 وما بعد.
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المبحث األول ماهية الصورة التنفيذية وضرورتها

للوقــوف علــى ماهيــة الصــورة التنفيذيــة للســند التنفيــذي البــد مــن تبيــان تعريفهــا 
والعناصــر التــي تتكــون منهــا وتمييزهــا عــن الصــور األخــرى )المطلــب األول(، ومــن 
ثــم تبيــان مــدى ضرورتهــا مــن أجــل مباشــرة التنفيــذ الجبــري والحــاالت التــي أجــاز فيهــا 
المشــرع –علــى ســبيل االســتثناء- التنفيــذ مــن دون صــورة تنفيذيــة )المطلــب الثانــي(.

المطلب األول تعريف الصورة التنفيذية وعناصرها وتمييزها عن 
الصور األخرى

5-أوالً- تعريف الصورة التنفيذية:
1-5- يُعــرف البعــض الصــورة التنفيذيــة بقولهــم: ”هــي نســخة طبــق األصــل مــن الســند 
التنفيــذي يوضــع عليهــا خاتــم المحكمــة أو مكتــب التوثيــق ويوقعهــا الكاتــب وتذيــل 
بالصيغــة التنفيذيــة”10. ويعرفهــا آخــرون بقولهــم: »هــي صــورة طبــق األصــل مــن الســند 
التنفيــذي أيــاً كان نوعــه – حكمــاً أو محــرراً موثقــاً أو أمــراً أو محضــر صلــح أو غيــر 
ذلــك – يوقعهــا موظــف مختــص بعــد أن يثبــت فيهــا مضمــون الســند التنفيــذي، وتذيــل 

بالصيغــة التنفيذيــة«11.
5-2- ونحــن بدورنــا نــرى أنــه مــن غيــر الدقيــق تعريــف الصــورة التنفيذيــة بأنهــا نســخة 
عــن الســند التنفيــذي، بــل هــي مجــرد صــورة عنــه مذيّلــة بصيغــة التنفيــذ؛ إْذ يكتــب الســند 
أو المحــرر عــادةً، ســواء أكان رســمياً أو عرفيــاً- إمــا مــن نســخة واحــدة تحمــل تواقيــع 
المعنييــن بــه، أو مــن عــدة نســخ متطابقــة تمامــاً تحمــل كل منهــا تواقيــع المعنييــن بــه، 
ويٌعــد كالً مــن هــذه النســخ أصــالً للســند أو للمحــرر، أمــا صــورة الســند فيقصــد بهــا تلــك 

الصــورة أو الصــور الضوئيــة أو الكربونيــة المأخــوذة عــن أصــل الســند أو المحــرر.
5-3- وكذلــك نــرى أن الصــورة التنفيذيــة للســند التنفيــذي هــي مجــرد صــورة عاديــة عنه 
-ضوئيــة أو كربونيــة- وال حاجــة ألن يـُـدّون عليهــا عبــارة »طبــق األصــل« ألن تذييلهــا 

ــون  ــاً لقان ــة المتحــدة وفق ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــري ف ــذ الجب ــروك، التنفي 10 - أُنظــر: د. عاشــور مب
اإلجــراءات المدنيــة رقــم )11( لســنة 1992م والمعــدل بالقانــون رقــم )30( لســنة 2005 )دراســة 

مقارنــة بالشــريعة اإلســالمية، ط 1، أكاديميــة شــرطة دبــي، 2008، ص105.
11 - د. علــي الحديــدي، التنفيــذ الجبــري فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وفقــاً لقانــون اإلجــراءات 

المدنيــة رقــم 11 لســنة 1992م، أكاديميــة شــرطة دبــي، 2000، ص143.
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بالصيغــة التنفيذيــة وتوقيعهــا مــن قبــل الموظــف المختــص يفيــد ضمنــاً أنهــا طبــق األصــل 
المأخــوذة عنــه، وهــي بتوقيعهــا مــن الموظــف المختــص تصبــح صــورة رســمية.

ــة مــن  ــرة الثاني ــه فــي هــذا الصــدد، نــص المقطــع الثانــي مــن الفق ــا إلي ويؤكــد مــا ذهبن
ــه: »... ال  ــه أن ــاء في ــذي ج ــادي ال ــة اإلتح ــراءات المدني ــون اإلج ــن قان ــادة 225 م الم
يجــوز التنفيــذ – فــي غيــر األحــوال المســتثناة فــي القانــون – إال بموجــب صــورة مــن 
ــى الســلطات والجهــات المختصــة أن  ــة: )عل ــذ اآلتي الســند التنفيــذي عليهــا صيغــة التنفي
تبــادر إلــى تنفيــذ هــذا الســند وإجــراء مقتضــاه وعليهــا أن تعيــن علــى تنفيــذه ولــو جبــرا 
متــى طلــب إليهــا ذلــك(«؛ فالمشــرع اســتخدم فــي هــذا النــص كلمــة »صــورة« ال نســخة، 
ــارة  ــن عب ــة أخــرى تدوي ــم يشــترط مــن جه ــة للســند، ول ــر عــن الصــورة التنفيذي للتعبي
»طبــق األصــل« أو »مطابقــة لألصــل« علــى هــذه الصــورة، وإنمــا اكتفــى بــأن توضــع 
عليهــا صيغــة التنفيــذ التــي بيــن مفرداتهــا بــذات النــص. وهــذا مــا كــرره المشــرع فــي 
المــادة 73 مــن القانــون رقــم )10( لســنة 1973 - الصــادر بشــأن المحكمــة االتحاديــة 
ــذ  ــري التنفي ــي يج ــة الت ــم التنفيذي ــم صــورة الحك ــى أن: »تخت ــص عل ــث ن ــا – حي العلي

ــم المحكمــة...«. بمقتضاهــا بخات
ــة  ــذي هــي صــورة عادي ــة للســند التنفي ــى أن الصــورة التنفيذي ــك، نخلــص إل 5-4- وبذل
ــرع،  ــا المش ــي حدده ــة الت ــة التنفيذي ــة بالصيغ ــة- مذيل ــت أو كربوني ــة كان ــه -ضوئي عن

ــه. ــذي صــدرت عن ــص ال ــع المرجــع المخت ــم وتوقي ــورة بخات وممه
ثانياً- عناصر الصيغة التنفيذية: -6

نستنج مما سبق أن الصورة التنفيذية تتكون من عنصرين إثنين هما:
1-6- صورة المحرر أو السند الذي عّده المشرع سنداً تنفيذياً:

وهــي كمــا أشــرنا صــورة بســيطة، ضوئيــة كانــت أو كربونيــة، عــن أصــل الســند التنفيذي 
– أي عــن نســخته األصليــة- ســواء أكان حكمــاً أو أمــراً قضائيــاً، أو محــرراً موثقــاً مــن 
ــة المختصــة، أو أي  ــل المحكم ــن قب ــح مصــّدق م ــص، أو محضــر صل الموظــف المخت

محــرر آخــر يمنحــه المشــرع صفــة الســند التنفيــذي.
ــذي  ــاً ألصــل الســند التنفي ــة تمام ــة الحــال مطابق وهــذه الصــورة البســيطة تكــون بطبيع
المأخــوذة منــه -والــذي يبقــى عــادةً محفوظــاً لــدى مرجعــه- ولــم يشــترط المشــرع كمــا 
أشــرنا أن يــدّون الموظــف المختــص عليهــا أنهــا مطابقــة األصــل؛ فهــي تُعــد كذلــك مــن 
حيــث المبــدأ طالمــا أنهــا مذيلــة بصيغــة التنفيــذ وممهــورة بخاتــم وتوقيع المرجــع المختص 
الــذي صــدرت عنــه؛ وقــد نصــت الفقــرة األولــى مــن المــادة 132 مــن قانــون اإلجــراءات 
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المدنيــة االتحــادي فــي هــذا الشــأن علــى أن: »تختــم صــورة الحكــم التـــي يكــون التنفيــذ 
بموجبهــا بخاتــم المحكمــة ويوقعهــا الكاتــب بعــد أن يذيلهــا بالصيغــة التنفيذيــة...«.

وقــد أكــدت المحكمــة االتحاديــة العليــا فــي دولــة اإلمــارات هــذا األمــر فــي العديــد مــن 
أحكامهــا بقولهــا: »مــن المقــرر أن نســخة الحكــم األصليــة هــي المرجــع فــي أخــذ الصورة 
التنفيذيــة وغيرهــا مــن الصــور...«12، وكذلــك بقولهــا: »مــن المقــرر فــي قضــاء هــذه 
ــب  ــي يحررهــا الكات ــة الت ــي األحــكام هــي بنســخة الحكــم األصلي ــرة ف المحكمــة أن العب
ــف  ــودع مل ــي ت ــي أصــدرت الحكــم فهــي الت ــة الت ــس الهيئ ــع رئي وتحمــل توقيعــه وتوقي

الدعــوى وتكــون المرجــع فــي أخــذ الصــورة التنفيذيــة وغيرهــا مــن الصــور...«13.
ــا  ــي تاريخن ــر ف ــخ والتصوي ــة والنس ــم الطباع ــق عال ــذي لح ــل ال ــور الهائ ــام التط وأم
ــي  ــدة –وف ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــرع ف ــتخدم المش ــذ أن يس المعاصــر، نحب
غيرهــا– تعبيــر النســخة التنفيذيــة والتــي تكــون عبــارة عــن إحــدى نســخ الســند التنفيــذي 
موقعــة مــن قبــل المعنييــن بإصــداره أو توثيقــه، ومذيلــة بصيغــة التنفيــذ المنصــوص عنهــا 
ــدة نســخ بواســطة الحاســوب أضحــت  ــن ع ــم أو المحــرر م ــة الحك ــون؛ فكتاب ــي القان ف
ــل ظهــور  ــه األمــر قب ــى خــالف مــا كان علي ــي البســاطة والســهولة، عل ــة ف ــة غاي عملي

الحاســوب.

6-2- صيغة التنفيذ التي توضع على صورة السند التنفيذي:
ــة، وهــي  ــة للصــورة التنفيذي ــي مــن العناصــر المكون ــذ هــي العنصــر الثان صيغــة التنفي
عبــارة عــن خطــاب أوجــب المشــرع تدوينــه علــى صــورة الســند التنفيــذي التــي تعطــى 
لصاحــب الحــق المكــّرس فــي الســند، كــي يطالــب بموجبهــا بتنفيــذ مضمــون هــذا الســند 

أمــام الجهــة المختصــة بالتنفيــذ، وهــي فــي دولــة اإلمــارات محكمــة التنفيــذ14.

12 - الطعــن رقــم 577 تاريــخ 11-3-2013، األحــكام المدنيــة والتجاريــة، منشــور فــي موقــع شــبكة 
http://www.eastlaws.com/Most.aspx قوانيــن الشــرق

13 - الطعــن رقــم 85، تاريــخ 21-03-2001، والطعــن 138، تاريــخ 26-9-2001، األحــكام المدنيــة 
والتجاريــة، منشــوران فــي ذات الموقــع الســابق.

14 - نصــت الفقــرة األولــى مــن المــادة 220 مــن قانــون اإلجــراءات علــى أن: » يختــص قاضــي التنفيــذ 
دون غيــره بتنفيــذ الســند التنفيــذي وبالفصــل فــي جميــع منازعــات التنفيــذ الوقتيــة بصفــة مســتعجلة كمــا 

يختــص بإصــدار األحــكام والقــرارات واألوامــر المتعلقــة بذلــك”.
ــند  ــى الس ــوس توضــع عل ــارات تشــبه الطق ــارة عــن عب ــة »هــي عب ــة التنفيذي ــرى البعــض أن الصيغ وي
ــه أو شــروطه، وينشــأ  ــة – فتكتمــل بهــا أركان ــرارات اإلداري ــا مــا كان هــذا الســند –عــدا الق ــذي أي التنفي
لصاحــب الســند حــق الحصــول علــى العدالــة، فهــي تعــد عنصــراً مــن العناصــر المكونــة للصــورة 
التنفيذيــة...«. أُنظــر: د. أحمــد هنــدي، التنفيــذ الجبــري فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة وفقــا للقانــون رقــم 
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وقــد نــص المشــرع اإلماراتــي علــى مضمــون هــذا الخطــاب مرتيــن بنصيــن متشــابهين 
مــن حيــث المــآل ومختلفــان مــن حيــث المفــردات:

1-	-6- المــّرة األولــى فــي المــادة 225/2 مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة االتحــادي 
التــي حــددت مضمــون هــذا الخطــاب بمــا يلــي: »علــى الســلطات والجهــات المختصــة أن 
تبــادر إلــى تنفيــذ هــذا الســند وإجــراء مقتضــاه وعليهــا أن تعيــن علــى تنفيــذه ولــو جبــرا 

متــى طلــب إليهــا ذلــك«.
	-	-6- المــّرة الثانيــة فــي المــادة 73 مــن القانــون رقــم )10( لســنة 1973 الصــادر 
بشــأن المحكمــة االتحاديــة العليــا التــي نصــت علــى أن: »تختــم صــورة الحكــم التنفيذيــة 
التــي يجــري التنفيــذ بمقتضاهــا بخاتــم المحكمــة ويوقعهــا الموظــف المختــص بقلــم الكتــاب 
بعــد أن يذيلهــا بالصيغــة التنفيذيــة اآلتيــة: )علــى الــوزراء ورؤســاء المصالــح والدوائــر 
وكافــة الســلطات والجهــات المختصــة فــي االتحــاد واإلمــارات األعضــاء فيــه أن تبــادر 
إلــى تنفيــذ هــذا الحكــم وإجــراء مقتضــاه. وعلــى النائــب العــام ووكالئــه وكافــة الســلطات 

المشــار إليهــا أن تعيــن علــى إجرائــه ولــو جبــراً متــى طلــب إليهــا ذلــك(«.
ــة فــي كل مــن  ــى الصيغــة التنفيذي 6-3- وال نــرى فــي الواقــع وجــود مبــرر للنــص عل
ــد  ــم توحي ــو يت ــذا ل ــا، وحب ــة العلي ــون المحكمــة اإلتحادي ــة وقان ــون اإلجــراءات المدني قان
عبــارات الصيغــة التنفيذيــة الــواردة فــي كل منهمــا، واالكتفــاء بنــص واحــد يطبــق علــى 
ــاً واحــداً لكافــة الســلطات  جميــع األحــكام الصــادرة عــن محاكــم الدولــة، يتضمــن خطاب
العامــة المعنيــة بتنفيــذ مضمــون الســند، والعــون علــى إجــراء هــذا التنفيــذ ولــو جبــراً عنــد 
االقتضــاء، وســواء أكان الســند التنفيــذي عبــارة عــن حكــم أو أمــر قضائــي، أو محــرر 
موثــق مــن الموظــف المختــص، أو محضــر صلــح مصــّدق مــن قبــل المحكمــة المختصــة، 
ــة مــن هــذه الصيغــة  ــذي؛ فالغاي ــة الســند التنفي أو أي محــرر آخــر يمنحــه المشــرع صف

واحــدة فــي جميــع هــذه الســندات وهــي إيصــال الحــق المكــّرس بهــا إلــى أصاحبــه.
4-6- وال شـك أن الصيغـة الـواردة فـي المـادة 225 /2 مـن قانـون اإلجـراءات المدنيـة 
االتحـادي تخـص جميـع السـندات التنفيذيـة، بمـا فيهـا األحـكام والقـرارات أو األوامـر 
الصـادرة عـن محاكـم الدولـة، عـدا تلـك الصـادرة عـن المحكمـة اإلتحاديـة العليـا، فهـذه 
األخيـرة يوضـع عليهـا الصيغـة الـواردة فـي المـادة 73 مـن القانـون رقـم )10( لسـنة 
1973 الصـادر بشـأن المحكمـة االتحاديـة العليـا؛ فهـذا األخيـر هـو قانـون خـاص وهـو 
بالتالـي أولـى بالتطبيـق؛ تطبيقـاً للمبـدأ القانونـي الـذي يقضـي بـأن »الخاص يقيّـد العام«.

)11( لســنة 1992م، 1996، ص 76.
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ــة  ــون مذيّل ــد أن تك ــة ال ب ــوة التنفيذي ــذي الق ــند التنفي ــورة الس ــون لص ــى يك ــه، حت وعلي
ــرع15. ــا المش ــص عليه ــي ن ــذ الت ــة التنفي بصيغ

ــي  ــى أن توضــع ف ــادة عل ــد جــرت الع ــذ، فق ــا عــن مــكان وضــع صيغــة التنفي 5-6- أم
ــٍذ  ــاً مــن عــدة أوراق وضعــت الصيغــة عندئ نهايــة صــورة الســند، وإذا كان الســند مؤلف
فــي نهايــة صــورة آخــر ورقــة؛ ولــذا يســتخدم الفقــه عــادة عبــارة ” تذييــل ” صــورة الســند 

بصيغــة التنفيــذ16.
ــا  ــا أورده ــذي كم ــند التنفي ــى صــورة الس ــة عل ــذه الصيغ ــب ه ــرض أن تكت 6-6- ويفت
المشــرع تمامــاً فــي القانــون، إال أن بعــض الفقهــاء يــرى عــدم ضــرورة اإللتــزام الحرفــي 
ــذ بشــكل  ــو كتبــت صيغــة التنفي ــة منهــا؛ فل ــى الغاي ــدل عل ــر ي ــأي تعبي ــاء ب بهــا، واالكتف
معيــب - كمــا لــو احتــوت علــى نقــص أو غمــوض- فــال يؤثــر ذلــك علــى صحــة الســند 
التنفيــذي ذاتــه، وإنمــا يُصــار إلــى تطبيــق األحــكام العامــة بشــأن بطــالن أو إبطــال مــا 
يكــون قــد تــم بمقتضاهــا مــن اإلجــراءات التنفيذيــة، والتــي تقضــي بــأن ال بطــالن لعيــب 

شــكلي إال إذا ثبــت عــدم تحقــق الغايــة مــن اإلجــراء17.
ــاذ أي  ــٍذ اتخ ــوز عندئ ــال يج ــة ف ــة التنفيذي ــن الصيغ ــند م ــورة الس ــت ص 7-6- وإذا خل
إجــراء تنفيــذي بموجبهــا، ويحكــم ببطالنــه لــو تــم، ولكــن اختلفــت اآلراء حــول طبيعــة 
ــذ  ــّرع لمصلحــة المنف ــه ُش ــراه البعــض بطــالن نســبي18؛ ألن ــا ي هــذا البطــالن. فهــو كم
ضــده؛ وعليــه ال بــد مــن أن يتمســك بــه هــذا األخيــر أمــام محكمــة التنفيــذ، وال يمكــن لهــذه 
األخيــرة إثارتــه مــن تلقــاء نفســها. فــي حيــن يــرى آخــرون -وهــو مــا نؤيــده- أنــه بطــالن 
ــح  ــي تمن ــكلي الت ــي المقتضــى الش ــة ه ــة التنفيذي ــام؛ فالصيغ ــام الع ــق بالنظ ــق يتعل مطل
صــورة الســند القــوة التنفيذيــة، وخلــو صــورة الســند منهــا كليــاً يفقــد الصــورة التنفيذيــة 

عنصــراً مــن عناصــر تكوينهــا19.
15 - أُنظــر: د. محمــد نــور عبــد الهــادي شــحاته، التنفيــذ الجبــري فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
ــي، مــن دون  ــة شــرطة دب ــم 11 لســنة 1992، ط2، كلي ــة االتحــادي رق ــون اإلجــراءات المدني ــق قان وف

تاريــخ نشــر. ص 45.
16 - أُنظر: د. أحمد هندي، مرجع سابق، ص 45 وص 48.

17 - فأســاس نظــام البطــالن، فــي قوانيــن اإلجــراءات أو المرافعــات عمومــاً، يكمــن فــي تحقــق أو عــدم 
تحقــق الغايــة مــن اإلجــراء؛ فيكــون اإلجــراء باطــال إذا نــص القانــون صراحــة علــى بطالنــه أو إذا شــابه 
عيــب لــم تتحقــق بســببه الغايــة مــن اإلجــراء، وال يحكــم بالبطــالن رغــم النــص عليــه إذا ثبــت تحقــق الغايــة 

مــن اإلجــراء. حــول هــذه النقطــة أُنظــر: د. علــي الحديــدي، مرجــع ســابق، ص 144.
18 - أُنظر: د. علي الحديدي، مرجع سابق، ص 144.

19 - أُنظر: د. محمود مصطفى يونس، قواعد وإجراءات التنفيذ وفقاً لقانون اإلجراءات المدنية االتحادي، 
وزارة الداخلية - كلية الشرطة، دولة اإلمارات العربية المتحدة، من دون تاريخ للنشر، ص 63.
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8-6- وعليــه، ال بــد مــن توافــر العنصريــن المشــار إليهمــا أعــاله -صــورة الســند 
ــر  ــة، فتواف ــن الصــورة التنفيذي ــاً لتكوي ــا- مع ــور به ــة الممه ــة التنفيذي ــذي والصيغ التنفي
أحدهمــا ال يغنــي عــن توافــر اآلخــر؛ فــال يجــوز مثــالً إجــراء التنفيــذ بموجــب صــورة 
مــن ســند تنفيــذي لــم توضــع عليهــا صيغــة التنفيــذ، حتــى ولــو كانــت صــورة رســمية أو 
طبــق األصــل، ويُعــد باطــالً بطالنــاً مطلقــاً كل إجــراء تنفيــذي يتخــذ بموجبهــا، وكذلــك 
ال يجــوز التنفيــذ بمقتضــى صــورة محــرر أو ســند مــن غيــر الســندات التنفيذيــة المحــددة 

ــة بصيغــة التنفيــذ20. ــو كانــت مذيل بالقانــون حتــى ول
9-6- وخالصــة القــول إن الصيغــة التنفيذيــة الموضوعــة علــى صــورة الســند التنفيــذي، 
تندمــج فــي هــذه الصــورة وتُصبــح جــزءاً ال يتجــزأ منهــا، وهــي التــي تضفــي عليهــا القــوة 
التنفيذيــة التــي تخــول منــدوب التنفيــذ اتخــاذ اإلجــراءات التنفيذيــة بحــق المديــن ولــو جبــراً 
عنــد االقتضــاء وباالســتعانة بالســلطات العامــة المختصــة إلزالــة مــا قــد يعتــرض التنفيــذ 

مــن عقبــات ماديــة21.
7- ثالثاَ- تمييز الصورة التنفيذية عن غيرها من الصور األخرى:

1-7- تتميــز الصــورة التنفيذيــة عــن غيرهــا مــن الصــور األخــرى للســند التنفيــذي بشــكل 
أساســي بالصيغــة التنفيذيــة التــي تذيـّـل هــي وحدهــا بهــا؛ ولكنهــا تشــبه الصــورة البســيطة 
للســند أو المحــرر الكتابــي مــن حيــث أنهــا صــورة ضوئيــة أو كربونيــة تؤخــذ عــن أصــل 
الســند أو المحــرر، وتشــبه الصــورة الرســمية مــن حيــث أنهــا مختومــة وموقعــة مــن قبــل 

موظــف مختص.
2-7- والصورة التنفيذية هي وحدها، من دون الصور األخرى للسند التنفيذي، التي تمنح 
)محكمة  المختصة  القضائية  الجهة  قبل  من  الجبري  التنفيذ  إجراءات  مباشرة  في  الحق 

التنفيذ(، بناًء على طلب الدائن صاحب الحق المكّرس بالسند التنفيذي.
3-7- وكذلك تختلف الصورة التنفيذية للسند أو المحرر، عن كل من صورته البسيطة 
للدائن  إال  تعطى  فهي ال  إليه؛  تُسلم  الذي  الشخص  الرسمية، من حيث صفة  وصورته 

صاحب الحق في التنفيذ على التفصيل الذي سنأتي على تبيانه الحقا22ً.

20 - أُنظر: د. علي الحديدي، مرجع سابق، ص 142.
21 - أُنظر: د. محمد نور عبد الهادي شحاته، مرجع سابق، ص 47.

22 - أُنظر الحقاً البند رقم 10 وما بعد.
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المطلب الثاني ضرورة الصورة التنفيذية

8- ال تنفيــذ جبــري مــن دون صــورة تنفيذيــة، هــذا هــو المبــدأ الــذي نــص عليــه المشــرع 
اإلماراتــي فــي الفقــرة األولــى مــن المــادة 225 من قانــون اإلجــراءات المدنيــة االتحادي، 
وأتبعــه باســتثناء نــص عليــه فــي المــادة التــي تليهــا -226- مــن ذات القانــون، والــذي 
بموجبــه يُمكــن مباشــرة التنفيــذ الجبــري بموجــب مســودة الحكــم وقبــل الحصــول علــى 

صورتــه التنفيذيــة. وعليــه، ســنتناول كالً مــن المبــدأ واالســتثناء تباعــاً فيمــا يأتــي:
8-1- أوالً- المبدأ: الصورة التنفيذية مفترض أساسي للتنفيذ الجبري:

مــن أجــل مباشــرة التنفيــذ الجبــري، ال يكفــي أن يكــون الدائــن صاحــب حــق مكــرس فــي 
ســند مــن الســندات التنفيذيــة التــي حددهــا القانــون، بــل يلــزم أن يتخــذ هــذا الســند الشــكل 
الــذي تطلبــه القانــون؛ فقــد نصــت الفقــرة األولــى مــن المــادة 225 مــن قانــون اإلجــراءات 
المدنيــة علــى أنــه: » ... ال يجــوز التنفيــذ فــي غيــر األحــوال المســتثناة بنــص فــي القانــون 

إال بموجــب صــورة مــن الســند التنفيــذي عليهــا صيغــة التنفيــذ ...«.
ــر »الصــورة  ــذ تعبي ــة التنفي ــة بصيغ ــذي المذيل ــى صــورة الســند التنفي ــه عل ــق الفق ويطل
التنفيذيــة«23، وهــي الشــكل القانونــي للســند التنفيــذي الــذي يمنــح الدائــن الحــق فــي طلــب 

مباشــرة إجــراءات التنفيــذ الجبــري مــن قبــل الجهــة المختصــة بمواجهــة مدينــه.
ــم  ــند ل ــورة س ــب ص ــة بموج ــراءات التنفيذي ــن اإلج ــذ أي م ــا اتخ ــه، إذا م 8-2- وعلي
تســتوِف الشــكل الــذي تطلبــه القانــون، كان هــذا اإلجــراء باطــالً، وال يصححــه بعــد ذلــك 

ــزم إعــادة اإلجــراء24. ــل يل ــح، ب ــي الصحي اســتيفاء الصــورة الشــكل القانون
ووجــود الصــورة التنفيذيــة بيــد الدائــن هــو -مــن حيــث المبــدأ- دليــل علــى أنــه لــم يســتوِف 
دينــه عــن طريــق تنفيــذ ســابق، وفــي ذلــك حمايــة لمصلحــة المديــن )الُمنفــذ ضــده(، إْذ 

يُجنبــه مــن تكــرار المطالبــة بتنفيــذ ذات الحــق المكــّرس بســند تنفيــذي واحــد25.
وعليــه فالصــورة التنفيذيــة هــي -مــن حيــث المبــدأ- مفتــرض أساســي ال بــد منــه 
ــذ الجبــري مــن قبــل الدائــن، ومباشــرة إجراءاتــه مــن قبــل محكمــة التنفيــذ  لطلــب التنفي

23 - أُنظر: د. علي عبد الحميد تُركي، مرجع سابق، ط 3، دار النهضة العربية، 2013، ص354.
ــارف،  ــة، منشــأة المع ــة والتجاري ــواد المدني ــي الم ــذ ف ــا، إجــراءات التنفي ــو الوف ــد أب 24 - أُنظــر: د. أحم
االســكندرية، ط6، 1976، البنــد 104، ص 240. ود. محمــود هاشــم، قواعــد التنفيــذ الجبــري وإجراءاته، 

ط 2، 1991، ص 274.
25 - أُنظر: د. علي عبد الحميد تُركي، مرجع سابق، ص355.
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المختصــة26.
8-3- ثانياً- االستثناء: حاالت يجوز فيها التنفيذ الجبري من دون صورة تنفيذية:

أشــار المشــرع اإلماراتــي صراحــةً، فــي المقطــع الثانــي مــن الفقــرة األولــى مــن المــادة 
ــام  ــدأ الع ــن المب ــى وجــود حــاالت مســتثناة م ــة، إل ــون اإلجــراءات المدني ــن قان 225 م
ــذي،  ــة عــن الســند التنفي ــري مــن دون صــورة تنفيذي ــذ الجب القاضــي بعــدم جــواز التنفي
بقولــه: »... وال يجــوز التنفيــذ –فــي غيــر األحــوال المســتثناة فــي القانــون– إال بموجــب 
صــورة مــن الســند التنفيــذي...«، ومــن ثــم نــص فــي المــادة التاليــة –226– مــن ذات 
القانــون علــى هــذه الحــاالت وشــرائطها بقولــه: »يجــوز للمحكمــة فــي المــواد المســتعجلة 
أو فــي األحــوال التـــي يكــون فيهــا التأخيــر ضــاراً، أن تأمــر بنــاء علــى طلــب صاحــب 
الشــأن بتنفيــذ الحكــم بموجــب مســودته بغيــر إعــالن وبغيــر وضــع صيغــة تنفيذيــة عليــه، 
وفــي هــذه الحالــة يســلم الكاتــب المســودة لمنــدوب التنفيــذ الــذي يردهــا بعــد االنتهــاء مــن 

التنفيــذ«.
8-4- ومســودة الحكــم، وفــق مــا ذهــب إليــه قضــاء المحكمــة اإلتحاديــة العليــا، هــي التــي 
يدونهــا القاضــي بخــط يــده إن كان منفــرداً؛ كالقاضــي الجزئــي، أو يدونهــا أحــد القضــاة 
ــن،  ــاٍض27. ولك ــن ق ــر م ــن أكث ــف م ــة مؤل ــت المحكم ــي حــال كان ــه ف بمشــاركة زمالئ
ــون مســودة  ــن أن تك ــراً م ــرى ضي ــة، ال ن ــات الحديث ــار الحواســيب والطابع ــع إنتش وم
ــة،  ــن آالت الطابع ــأي م ــزة الحاســوب، ومطبوعــة ب ــن أجه ــى أي م ــة عل ــم مكتوب الحك
التــي أصبحــت فــي زمننــا هــذا منشــرة فــي كل مــكان وبتنــاول كل يــد؛ ولكــن بشــرط أنهــا 

تحمــل توقيــع القاضــي، أو القضــاة الذيــن أصــدروا الحكــم.
ــة  ــة لدول ــراءات المدني ــون اإلج ــاً لقان ــري وفق ــذ الجب ــي التنفي ــز ف ــارك، الوجي ــواب مب ــد الت 26 - د. عب
ــة، الشــارقة،  ــة الجامع ــة االتحــادي– مكتب ــون اإلجــراءات المدني ــاً لقان ــة المتحــدة –وفق ــارات العربي اإلم

ط1، 2010، ص 94.
ــة  ــي دول ــا ف ــة العلي ــة االتحادي ــدت المحكم ــة أك ــم ونســخته األصلي ــن مســودة الحك ــرق بي 27 - حــول الف
ــد مــن قراراتهــا أن: ” ... مســودة الحكــم هــي التــي يدونهــا القاضــي بخطــه إن كان  اإلمــارات فــي العدي
ــى المنطــوق واألســباب  ــه وتكــون مشــتملة عل ــردا وإذا تعــدد القضــاة دونهــا أحدهــم بمشــاركة زمالئ منف
التــي قــام عليهــا الحكــم ... أمــا نســخة الحكــم األصليــة فهــي تلــك التــي يحررهــا أميــن الســر طبقــا للمســودة 
ويوقــع عليهــا هــو ورئيــس هيئــة المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم وهــى الدليــل الوحيــد علــى وجــوده علــى 
الوجــه الــذي صــدر بــه بنــاء علــى األســباب التــي أقيــم عليهــا، وإذا خــال ملــف الدعــوى منهــا ترتــب علــى 
ذلــك بطــالن الحكــم بطالنــا متعلقــا بالنظــام العــام، ذلــك أنــه ال يتســنى للمحكمــة والحــال كذلــك معرفــة مــا 
إذا كان القضــاة الذيــن اشــتركوا فــي المداولــة والتوقيــع علــى مســودة الحكــم قــد حضــروا جلســة النطــق 
بــه علنــا حتــى يمكــن القــول بصحــة إجــراءات إصــدار هــذا الحكــم، ومــن ثــم يكــون متعــذرا علــى محكمــة 
النقــض بســط رقابتهــا علــى ســالمة التطبيــق القانونــي فــي أمــور تتعلــق بأســس التنظيــم القضائــي ...”، 
ــن  ــع شــبكة قواني ــي موق ــخ :27-5-1992، منشــور ف ــم: 40 تاري ــن رق ــة الطع أُنظــر: األحــكام الجزائي

 http://www.eastlaws.com/Most.aspx الشــرق
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ــي بنــي عليهــا الحكــم وأن  ــى األســباب الت ــد أوجــب المشــرع أن تشــتمل المســودة عل فق
تكــون موقعــة مــن قبــل رئيــس المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم وقضاتهــا28، وأوجــب أن 
تــودع المســودة بملــف الدعــوى عنــد النطــق بالحكــم )الفقــرة األولــى مــن المــادة 129 مــن 
قانــون اإلجــراءات المدنيــة(. أمــا فــي األمــور المســتعجلة، فقــد أجــاز المشــرع فــي حــال 
ــى أســبابه، خــالل  ــودع المســودة، مشــتملة عل نطــق بالحكــم فــي جلســة المرافعــة، أن ت
ــة مــن  ــرة الثاني ــف الدعــوى )الفق ــي مل ــه ف ــوم النطــق ب ــر مــن ي ــى األكث ــام عل ــة أي ثالث

المــادة 129 مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة(29.
8-5- وعليــه، أجــاز نــص المــادة 226 المشــار إليــه أعــاله مباشــرة إجــراءات التنفيــذ 
الجبــري مــن دون صــورة تنفيذيــة عــن الحكــم القضائــي، ومــن دون حاجــة أيضــاً إلــى 

إعالنــه، وال شــك أن هــذا اســتثناء مــن القواعــد العامــة مــن ناحيتيــن30:
1-5-8- األولــى: حيــث أجــاز النــص تنفيــذ الحكــم بموجــب مســودته اســتثناًء مــن القاعــدة 

العامــة التــي توجــب تنفيــذ الحكــم بموجــب صــورة تنفيذيــة عنــه31.
	-5-8- والثانيــة: حيــث أجــاز النــص تنفيــذ الحكــم مــن دون إعالنــه اســتثناًء مــن 

ــذه32. ــل تنفي ــا كان، قب ــذي، أي ــند التنفي ــالن الس ــب إع ــي توج ــة الت ــدة العام القاع
6-8- وعلــى ذلــك، يُمكــن تنفيــذ الحكــم القضائــي بموجــب مســودته ومــن دون إعــالن، 
ولكــن فقــط فــي الحــاالت التــي أوردهــا المشــرع علــى ســبيل الحصــر فــي نــص المــادة 
ــي  ــص، والت ــذا الن ــي ه ــة ف ــراءات المبين ــاله، وبالشــروط واإلج ــه أع ــار إلي 226 المش

ــة: نوضحهــا جميعهــا بالنقــاط اآلتي
28 - جديــر بالذكــر المشــرع اإلماراتــي لــم يتطلــب بشــأن مســودة الحكــم ســوى اشــتمالها علــى منطوقــه 
وأســبابه، وتوقيعهــا مــن قبــل رئيــس وقضــاة المحكمــة التــي أصدرتــه )المادتــان 129 و130 مــن قانــون 
اإلجــراءات المدنيــة(، دون البيانــات األخــرى التــي أوجــب ذكرهــا فقــط فــي نســخة الحكــم األصليــة؛ كبيــان 

أســماء القضــاة الذيــن أصــدروا الحكــم وأســماء الخصــوم وصفاتهــم... )المــادة 130 مــن ذات القانــون(.
29 - والهــدف مــن تطلــب المشــرع التوقيــع علــى مســودة الحكــم وإيداعهــا خــالل المواعيــد التــي عيّنهــا، 
هــو مــن جهــة ضمــان مطابقــة المســودة مــع نســخة الحكــم األصليــة التــي ســيصار إلــى تحريرهــا، ومــن 
جهــة ثانيــة ضمــان عــدم تعديــل الحكــم، ومــن جهــة ثالثــة تمكيــن الخصــوم مــن االطــالع علــى المســودة، 
ســواء أكانــوا حاضريــن أو غيــر حاضريــن جلســة النطــق بالحكــم؛ مــن أجــل فهــم أو تفهــم أعمــق لمنطــوق 
الحكــم وأســبابه، وإعــداد مــا قــد يكــون لهــم مــن مطاعــن عليــه تمهيــدا لممارســة حقهــم فــي ســلوك طــرق 
الطعــن المتاحــة لهــم قانونــاً. أُنظــر: د. علــي عبــد الحميــد تُركــي، شــرح قانــون اإلجــراءات المدنيــة، الجــزء 
ــة،  ــة األحــكام واألوامــر والقواعــد العامــة للطعــن واالســتئناف(، ط1، دار النهضــة العربي ــي )نظري الثان

القاهــرة 2015، ص187.
30 - أُنظر: د. علي عبد الحميد تُركي، شرح إجراءات التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص357.

31 - راجع البند سابقاً 2-8.
ــذ إعــالن  ــه: »يجــب أن يســبق التنفي ــى أن ــة عل ــون اإلجــراءات المدني 32 - نصــت المــادة 239 مــن قان

ــون«. ــاً إلجــراءات اإلعــالن المقــررة فــي هــذا القان ــذي طبق الســند التنفي
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1-6-8- يتعيــن علــى صاحــب الشــأن مــن الخصــوم تقديــم طلــب إلــى المحكمة التــي تنظر 
فــي النــزاع، الســتصدار األمــر بتنفيــذ الحكــم بموجــب مســودته، فــال يجــوز للمحكمــة أن 
ــى هــذا األمــر الختصــار الوقــت  ــاء نفســها؛ ألن المشــرع نــص عل ــك مــن تلق تأمــر بذل
حمايــةً لمصلحــة المحكــوم لــه؛ إذ أن مســودة الحكــم تكتــب بخــط اليــد وينطــق بمضمونهــا 
ــم تــودع هــذه المســودة فــي  ــة المحــددة للنطــق فــي الحكــم33، ومــن ث فــي الجلســة العلني
ملــف الدعــوى34، ليقــوم بعــد ذلــك أميــن ســر المحكمــة بنســخها -طباعتهــا- ويوقــع عليهــا 
هــو ورئيــس هيئــة المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم، وذلــك خــالل عشــرة أيــام مــن إيــداع 
ــى ال  ــتعجلة35. وحت ــاوى المس ــي الدع ــام ف ــة أي ــة، وثالث ــاوى العادي ــي الدع ــودة ف المس
يُضــار المحكــوم لــه مــن انتظــار اإلنتهــاء مــن عمليــة النســخ والتوقيــع ومــن ثــم اســتخراج 
ــه  ــة، فضــالً عــن إعــالن الســند، أجــاز المشــرع ل ــة عــن النســخة األصلي صــورة تنفيذي
أن يطلــب مــن المحكمــة المختصــة أن تأمــر بتنفيــذ الحكــم بموجــب مســودته ومــن دون 
إعــالن، إذا توافــرت إحــدى الحــاالت التــي نــص عليهــا. ولذلــك فــإن هــذا نــص ال يتعلــق 
ــن أن  ــه- م ــوم ل ــة – المحك ــب المصلح ــم صاح ــد للخص ــي ال ب ــام، وبالتال ــام الع بالنظ

يتمســك بــه مــن أجــل إعمالــه.
2-6-8- لــم يبيــن المشــرع متــى يمكــن للخصــم صاحــب الشــأن تقديــم طلــب تنفيــذ الحكــم 
بموجــب مســودته، قبــل صــدور الحكــم أو بعــده؟ لكــن، ولطالمــا أن النــص ورد مطلقــاً 
ــل إصــدار  ــده. فقب ــم أو بع ــل صــدور الحك ــه قب ــة تقديم ــرى إمكاني ــا ن ــذا الشــأن، فإنن به
الحكــم، يمكــن إدراج هــذا الطلــب فــي صحيفــة الدعــوى، أو أثنــاء إجــراءات المحاكمــة 
بمذكــرة خطيــة، أو شــفاهاً علــى أن يــدّون هــذا الطلــب فــي محضــر الجلســة، كمــا يُمكــن 

أن يُقــدم بعــد إصــدار الحكــم بعريضــة ترفــع لــذات المحكمــة التــي أصدرتــه.
3-6-8- يُمكــن للمحكمــة المختصــة أن تأمــر – بنــاًء علــى طلــب مــن صاحــب الشــأن- 

بتنفيــذ الحكــم بموجــب مســودته إذا توافــرت إحــدى الحالتيــن اآلتيتيــن:
أ- األحــكام الصــادرة فــي المــواد المســتعجلة، أيــاً كانــت المحكمــة التــي أصدرتهــا، ســواء 
أكانــت صــادرة عــن محكمــة األمــور المســتعجلة، أو عــن محكمــة الموضــوع التــي تنظــر 
فــي الطلــب المســتعجل بالتبعيــة، أي تبعــاً لنظرهــا موضــوع الدعــوى األصليــة المرفوعــة 

33 - نصــت الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 128 مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة علــى أنــه: » وينطــق بالحكــم علنــًا 
مــن القاضــي أو رئيــس الدائــرة حســب األحــوال«.

34 - نصــت الفقــرة األولــى مــن المــادة 128 مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة علــى أنــه: » ... وتــودع 
مســودة الحكــم المشــتملة علــى أســبابه موقعــة مــن الرئيــس والقضــاة عنــد النطــق بــه فــي ملــف الدعــوى«.

35 - المادة 1/131 ق إ م.
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ــة  ــي طبيع ــن ف ــة تكم ــذه الحال ــي ه ــتثناء ف ــذا االس ــريع ه ــن تش ــة م ــا36. والحكم أمامه
األحــكام التــي تصــدر فــي المــواد المســتعجلة؛ التــي تقتضــي اختصــار فــي اإلجــراءات 

وســرعة فــي التنفيــذ37.
ب- األحــكام الصــادرة بالموضــوع التــي تــرى المحكمــة أن تأخيــر تنفيذهــا ســيضر 
بمصلحــة المحكــوم لــه. ولــم يحــدد المشــرع نوعيــة األضــرار أو جســامتها التــي يُمكــن 

ــر المحكمــة. ــاركاً هــذا األمــر لتقدي ــه، ت ــح الخصــم المحكــوم ل تمــس مصال
ــوز  ــال يج ــر؛ ف ــبيل الحص ــى س ــن عل ــن الحالتي ــرع أورد هاتي ــر أن المش ــر بالذك وجدي
ــم تتثبــت مــن  ــذ الحكــم بموجــب مســودته، إذا ل ــي أن تأمــر بتنفي ــة بالتال للمحكمــة المعني
ــذا  ــدم إصــدار ه ــي إصــدار أو ع ــة ف ــلطة تقديري ــة س ــا أن للمحكم ــا. كم ــر إحداهم تواف
ــذا  ــل اتخــاذ ه ــر؛ فالمشــرع جع ــذا األم ــرت شــروط إصــدار ه ــو تواف ــى ول ــر، حت األم
ــا ورد  ــة م ــالً بصراح ــي؛ عم ــوازي ال وجوب ــة ج ــة المختص ــل المحكم ــن قب ــر م األم
ــم بموجــب  ــذ الحك ــر... بتنفي ــة أن تأم ــه: ”... يجــوز للمحكم ــن أن ــادة 226 م ــص الم بن

مســودته...”.
وجديــر بالذكــر أيضــاً أن المشــرع أخضــع الحالــة األولــى -أي حالــة األحكام المســتعجلة– 
للنفــاذ المعجــل بقــوة القانــون38، فــي حيــن أخضــع الحالــة الثانيــة -أي حالــة األحــكام التــي 
تقــدر المحكمــة أن تأخيــر تنفيذهــا ســيؤدي إلــى أضــرار بمصلحــة المحكــوم لــه– للنفــاذ 

المعجــل بأمــر المحكمــة39.
4-6-8- وفــي حــال أصــدرت المحكمــة أمرهــا بتنفيــذ الحكــم بموجــب مســودته، تَّوجــب 
علــى كاتــب المحكمــة حينئــٍذ أن يقــوم هــو بنفســه بتســليم المســودة لمنــدوب التنفيــذ، وال 
ــه طالــب التنفيــذ وال لغيــره.  ــه فــي أي حــال مــن األحــوال تســليمها للمحكــوم ل يجــوز ل
وكذلــك األمــر، بعــد اإلنتهــاء مــن تنفيــذ مضمــون الحكــم، يتعيــن علــى منــدوب التنفيــذ أن 
يعيــد بنفســه أيضــاً هــذه المســودة إلــى كاتــب المحكمــة، لتحفــظ أصــوالً فــي ملــف الدعــوى 

التــي صــدر فيهــا الحكــم40.
36 - نصــت المــادة 28 مــن قانــون اإلجــراءات علــى أن: ”-1 ينــدب فــي مقــر المحكمــة االبتدائيــة قــاض 
مــن قضاتهــا ليحكــم بصفــة مؤقتــة ومــع عــدم المســاس بالحــق فــي المســائل المســتعجلة التــي يخشــى عليهــا 
مــن فــوات الوقــت -2 علــى أن هــذا ال يمنــع مــن اختصــاص محكمــة الموضــوع بنظــر هــذه المســائل إذا 

رفعــت إليهــا بطريــق التبعيــة«.
37 - أُنظر: د. علي عبد الحميد تُركي، مرجع سابق، ص357 و358.

38 - المادة 1/228 من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي.

39 - المادة 7/229 من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي.
ــة المتحــدة، اآلفــاق  ــة اإلمــارات العربي ــارك، أصــول التقاضــي فــي دول ــواب مب ــد الت 40 - أُنظــر: د. عب
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5-6-8- ونشــير أخيــراً إلــى أن مباشــرة التنفيــذ الجبــري بموجــب المســودة ال يكــون إال 
فــي األحــوال التــي يكــون فيهــا الســند التنفيــذي حكمــاً قضائيــاً حصــراً؛ عمــالً بصريــح 
ــة  ــر القضائي ــرى كاألوام ــة األخ ــندات التنفيذي ــا الس ــر. أم ــة الذك ــادة 226 آنف ــص الم ن
أو المحــررات الموثقــة... فــال يمكــن تنفيــذ مضمونهــا فــي جميــع األحــوال إال بموجــب 
ــكام  ــذ األح ــة، فتنفي ــكام القضائي ــى األح ــها عل ــوز قياس ــا؛ إْذ ال يج ــة عنه صــورة تنفيذي
ــى االســتثناء. ــاس عل ــى ســبيل االســتثناء، وال قي ــة بموجــب مســودتها جــاء عل القضائي

المشــرقة، األردن، 2011، ص 97.
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المبحث الثاني الحصول على الصورة التنفيذية واستعمالها

حــدد المشــرع اإلماراتــي فــي قانــون اإلجــراءات المدنيــة الكيفيــة التــي يُمكــن مــن خاللهــا 
الحصــول علــى الصــورة التنفيذيــة للســند التنفيــذي واســتعمالها، وهــذا مــا ســنقوم بدراســته 

مــن خــالل المطلبيــن اآلتييــن:

المطلب األول كيفية الحصول على الصورة التنفيذية

ــف  ــذي بمختل ــة عــن الســند التنفي مــن هــو الموظــف المختــص بإعطــاء صــورة التنفيذي
أنواعــه؟ ومــا هــي ســلطاته فــي ذلــك؟ ومــن هــو صاحــب الحــق فــي تســلمها؟ هــذا مــا 

ســنبينه تباعــاً فيمــا يأتــي:
9- أوالً- الموظف المختص بإعطاء الصورة التنفيذية وسلطاته.

9-1- الموظف المختص بإعطاء الصورة التنفيذية:
9-1-1- نــص المشــرع اإلماراتــي صراحــة فــي الفقــرة األولــى مــن المــادة 132 
ــع  ــة بوض ــب المحكم ــاص كات ــى اختص ــادي عل ــة االتح ــراءات المدني ــون اإلج ــن قان م
ــا لصاحــب  ــذ، وإعطائه ــل للتنفي ــي القاب ــم القضائ ــى صــورة الحك ــة عل ــة التنفيذي الصيغ
ــون  ــن قان ــادة 79 م ــن الم ــى م ــرة األول ــي الفق ــص ف ــك ن ــتالمها. وكذل ــي اس ــق ف الح
المحكمــة االتحاديــة العليــا رقــم 10 لســنة 1973 علــى اختصــاص الموظــف المختــص 
فــي قلــم كتــاب المحكمــة اإلتحاديــة العليــا -مكتــب إدارة الدعــوى بعــد تعديــل 201441- 
بوضــع الصيغــة التنفيذيــة علــى صــورة الحكــم الصــادر عــن المحكمــة االتحاديــة العليــا، 
وإعطائهــا لصاحــب الحــق باســتالمها، وذلــك عندمــا يُشــكل هــذا الحكــم ســنداً تنفيذيــا42ً.
ــة  ــد الموظــف المختــص بوضــع الصيغــة التنفيذي ــون مــن تحدي ــد خــال القان 9-1-2- وق
علــى باقــي أنــواع الســندات التنفيذيــة، ويــرى الفقــه بشــأنها اختــالف الموظــف المختــص 
بوضــع الصيغــة التنفيذيــة بحســب نــوع كل منهــا43؛ فــإن كان الســند التنفيــذي عبــارة عــن 
41 - نصــت المــادة األولــى مــن مــواد إصــدار القانــون رقــم 10 لســنة 2014 علــى أن: »يًســتبدل 
بالعبارتيــن المذكورتيــن تاليــاً أينمــا وردتــا فــي قانــون اإلجــراءات المدنيــة الصــادر بالقانــون االتحــادي رقــم 
ــاب: مكتــب إدارة الدعــوى ...«. ــم الكت ــان أمامهمــا: قل ــان المبينت ــه، العبارت )11( لســنة 1992 وتعديالت

42 - حــول أحــكام المحكمــة االتحاديــة العليــا التــي تُعــد ســندات تنفيذيــة، أُنظــر: د. عبــد التــواب، مرجــع 
ســابق، ص 50.

43 - د. علي عبد الحميد تُركي، مرجع سابق، ص358. ود. عبد التواب، مرجع سابق، ص 98.
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أمــر قضائــي أو محضــر صلــح مصــادق عليــه مــن المحكمــة المختصــة، اختــص بوضــع 

الصيغــة التنفيذيــة علــى صورتــه كاتــب المحكمــة التــي أصــدرت األمــر أو التــي صادقــت 

ــدل،  ــب الع ــل كات ــن قب ــق م ــرر موث ــن مح ــارة ع ــح، وإذا كان عب ــى محضــر الصل عل

اختــص هــذا األخيــر بوضعهــا علــى صورتــه، وتســليمها لصاحــب الحــق باســتالمها44.

9-2- سلطة الموظف المختص بإعطاء الصورة التنفيذية:

ــذي،  ــند التنفي ــة للس ــلم الصــورة التنفيذي ــل أن يس ــص، قب ــى الموظــف المخت يتوجــب عل

ــد مــن أن: التأك

9-2-أ- الســند المطلــوب صــورة تنفيذيــة عنــه – حكمــاً كان )م 3/132( أو غيــر ذلــك- 

ــو كان  ــا ل ــون؛ كم ــق أحــكام القان ــراً وف ــذه جب ــي تســمح بتنفي ــة الت ــوة التنفيذي ــع بالق يتمت

ــذ المعجــل47. ــاً مشــمواًل بالتنفي ــا46ً، أو ابتدائي ــا45ً، أو انتهائي حكمــاً بات

ــق  ــاً محق ــن حق ــه يتضم ــى أن ــري، بمعن ــذ الجب ــح للتنفي ــند يصل ــون الس 9-2-ب- مضم

ــة للســند مــا هــي إال مجــرد  الوجــود وحــال األداء ومعيــن المقــدار48. فالصــورة التنفيذي

شــرط شــكلي خارجــي ال يغنــي بــأي حــال مــن األحــوال عــن مضمــون الســند ذاتــه، الــذي 
ال بــد مــن أن يكــون صالحــاً للتنفيــذ الجبــري؛ كالحكــم الــذي يقضــي بإلــزام المحكــوم ضده 

بــأداء معيــن كدفــع مبلــغ محــدد مــن النقــود للمحكــوم لــه، وهــذا مــا يطلــق عليــه الفقــه حكــم 

اإللــزام49. وعلــى فــرض قيــام الموظــف بإعطــاء صــورة تنفيذيــة عــن حكــم قضائــي ال 
44 - - أُنظر: د. علي عبد الحميد تُركي، مرجع سابق، ص358 وص389.

ــة  ــن العادي ــرق الطع ــن ط ــق م ــأي طري ــه ب ــن في ــل الطع ــذي ال يقب ــم ال ــو الحك ــات ه ــم الب 45 - - الحك
)االســتئناف( أو غيــر العاديــة )النقــض والتمــاس إعــادة النظــر(، أو يكــون صــادراً عــن محكمــة النقــض 
أو عــن المحكمــة الناظــرة بالتمــاس إعــادة النظــر. أُنظــر: د. ســيد أحمــد محمــود، أصــول التنفيــذ الجبــري 
ــروف، 2005، ص331. و  ــر مع ــة، الناشــر غي ــة والتجاري ــواد المدني ــي الم ــات ف ــون المرافع ــاً لقان وفق
أُنظــر: د. عبــد الحميــد الشــواربي، األحــكام العامــة فــي التنفيــذ الجبــري، منشــأة المعــارف، اإلســكندرية 

2002، ص 167.
46 - الحكــم اإلنتهائــي أو النهائــي هــو الحكــم الــذي ال يجــوز الطعــن فيــه بطــرق الطعــن العاديــة 
)االســتئناف(؛ إمــا ألنــه صــدر عــن محكمــة ابتدائيــة فــي حــدود النصــاب االنتهائــي، أو ألنــه أضحــى كذلــك 
ــة )محاكــم االســتئناف(.  ــوات ميعــاد االســتئناف، أو بســبب صــدوره عــن محاكــم الدرجــة الثاني بســبب ف

ــود، مرجــع ســابق، ص328. ــد محم أُنظــر: د. ســيد أحم
47 - الحكــم االبتدائــي هــو الحكــم الــذي يقبــل الطعــن فيــه بطــرق الطعــن العاديــة )أي باالســتئناف( أمــام 

محاكمــة الدرجــة الثانيــة. أُنظــر: د. ســيد أحمــد محمــود، مرجــع ســابق، ص327.
48 - نصــت المــادة 1/225 مــن قانــون اإلجــراءات علــى أنــه: “ ال يجــوز التنفيــذ الجبــري إال بســند تنفيــذي 

محقــق الوجــود، ومعيــن المقــدار، وحــال األداء”.
49 - ”حكــم االلــزام” هــو الحكــم الــذي يقضــي بإلــزام المحكــوم ضــده بــأداء معيــن يقبــل التنفيــذ الجبــري، 

أُنظــر: د. عبــد التــواب مبــارك، مرجــع ســابق، ص 25. 
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يقبــل التنفيــذ فــي مضمونــه؛ كأن يكــون مجــرد حكــم تقريــري50؛ كالحكــم الصــادر ببــراء 
الذمــة أو بصحــة العقــد موضــوع النــزاع، أو كان حكمــاً ابتدائيــاً غيــر مشــمول بالتنفيــذ 
المعّجــل، فــال يجــوز حينئــٍذ القيــام بــأي إجــراء تنفيــذي بنــاء علــى هــذه الصــورة، وأي 

اجــراء يتخــذ بنــاء علــى هكــذا صــورة يكــون – كمــا رأينــا- قابــالً لإبطــال51.
ــذي  ــل؛ إذ ال تعطــى عــن الســند التنفي ــن قب ــة م 9-2-ج- عــدم اســتخراج صــورة تنفيذي

ــدأ52. ــث المب ــة واحــدة مــن حي ســوى صــورة تنفيذي
9-2-د- طالب الصورة التنفيذية هو صاحب الحق في استالم للسند التنفيذي53.

ــى  ــة عل ــة التنفيذي ــص بوضــع الصيغ ــلطة الموظــف المخت ــى أن س ــارة إل ــدر اإلش وتج
ــود أو  ــن البن ــد م ــر بالتأك ــتالمها تنحص ــق باس ــب الح ــا لصاح ــند وإعطائه ــورة الس ص
المتطلبــات المذكــورة أعــاله، وال تشــمل بــأي حــال مــن األحــوال مراقبــة مــدى صحــة 
الســند مــن حيــث الموضــوع، وإذا تبيــن للموظــف المختــص عــدم توافــر أي مــن 
ــن  ــة م ــة أو مصلح ــة صف ــورة التنفيذي ــب الص ــون لطال ــابقة؛ كأن ال يك ــات الس المتطلب

ــا54. ــن إعطائه ــٍذ ع ــع حينئ ــه أن يمتن ــا... فعلي طلبه
10- ثانياً- صاحب الحق في استالم الصورة التنفيذية.

10-1- الخصم صاحب الحق في التنفيذ:
نظــراً ألهميــة الصــورة التنفيذيــة للســند التنفيــذي؛ إْذ بموجبهــا تتخــذ اإلجــراءات التنفيذيــة 
بمواجهــة المديــن، ومنهــا مــا قــد يصــل علــى حــد نــزع ملكيتــه قســراً لبعــض مــن أموالــه 
ــاء  ــن أجــل وف ــك م ــزاد... وذل ــه الم ــن يرســو علي ــا لم ــي وتمليكه ــزاد العلن ــا بالم وبيعه
الدائنيــن حقوقهــم، لذلــك فهــي –أي الصــورة التنفيذيــة- ال تعطــى إال لصاحــب الحــق فــي 
ــى مــن المــادة 132 مــن قانــون اإلجــراءات فــي هــذا  ــد نصــت الفقــرة األول ــذ؛ فق التنفي
ــم المحكمــة  ــذ بموجبهــا بخات ــي يكــون التنفي ــم صــورة الحكــم التـ ــى أن: »تخت الشــأن عل
ــه  ــذي ل ــم ال ــلم إال للخص ــة، وال تس ــة التنفيذي ــا بالصيغ ــد أن يذيله ــب بع ــا الكات ويوقعه

مصلحــة فــي تنفيــذ الحكــم...«.
وال شــك أن الخصــم الــذي لــه مصلحــة فــي تنفيــذ الحكــم هــو الخصــم الــذي تعــود عليــه 

50 - ”الحكـم التقريـري” أو المقـرر هـو الحكـم الـذي يقضـي بمجـرد وجـود أو عـدم وجـود حـق أو مركـز 
قانونـي مـا دون إلـزام المحكـوم ضـده بـأداء معيـن، أُنظـر: د. عبـد التـواب مبـارك، مرجع سـابق، ص25.

51 - راجع سابقاً البند رقم 2-8. 
52 - راجع الحقاً البند رقم 2-13.

53 - أُنظر: الحقاً البند رقم 10.
54 - أُنظر: د. علي عبد الحميد تُركي، مرجع سابق، ص360.
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منفعــة مــن هــذا التنفيــذ، وهــو عــادةً المحكــوم لــه بــأداء معيــن يقبــل التنفيــذ الجبــري. 
وبالقيــاس، يمكننــا تطبيــق ذات الحكــم المنصــوص عليــه فــي المــادة 132 المشــار إليــه 
ــح  ــر الصل ــة ومحاض ــر القضائي ــة؛ كاألوام ــندات التنفيذي ــواع الس ــة أن ــى بقي ــاله عل أع
المصــادق عليهــا مــن قبــل المحكمــة المختصــة والمحــررات الموثقــة مــن الجهــة 
المختصــة بالتوثيــق... فــال تســلم الصــورة التنفيذيــة ألي منهــا إال لمــن لــه مصلحــة فــي 
تنفيــذ مضمونهــا، وذلــك بعــد أن تختــم وتوقــع مــن قبــل الجهــة المختصــة وتذيـّـل بالصيغــة 

ــة55. التنفيذي
10-2- خلف الخصم صاحب الحق في التنفيذ:

10-2-1- اســتناداً إلــى أحــكام الخالفــة، يــرى الفقــه جــواز إعطــاء صــورة تنفيذيــة عــن 
الحكــم القضائــي القابــل للتنفيــذ الجبــري لخلــف صاحــب الحــق فــي اســتالمها، ســواء أكان 

خلفــاً عامــاً أو خاصــاً لــه56، وذلــك فــي حــال تحققــت الشــرائط اآلتيــة57:
أ- أن تكون الخالفة ثابتة وغير متنازع عليها.

ب- نشوء الخالفة بعد تكوين السند التنفيذي.
ج- أال يكــون الســلف قــد ســبق لــه أن تســلّم الصــورة التنفيذيــة، فــإن كان قــد تســلمها ســابقاً 
امتنــع -مــن حيــث المبــدأ- إعطــاء خلفــه صــورة ثانيــة؛ إْذ بوســع هــذا األخيــر اســتعمال 
ــذات  ــان ل ــان تنفيذيت ــاك صورت ــك ال تكــون هن ــة المســلّمة لســلفه، وبذل الصــورة التنفيذي

الســند58.
2-2-10- ويجــوز أن تعطــى الصــورة التنفيذيــة للنائــب الشــرعي لصاحــب الحــق فــي 

اســتالمها أو للنائــب الشــرعي لخلفــه؛ كالوكيــل القانونــي أو الولــي أو الوصــي...59.
3-2-10- وفــي حــال تعــدد المحكــوم لهــم فــي الحكــم الواحــد، يــرى الفقــه جــواز منــح 
صــورة تنفيذيــة منــه لــكل واحــد منهــم، والصــورة المســلمة ألحدهــم ال يجــوز اســتخدامها 

55 - أُنظر: د. علي عبد الحميد تُركي، مرجع سابق، ص361.
56 - الخلــف العــام هــو مــن يخلــف الســلف فــي ذمتــه الماليــة؛ كالوريــث أو الموصــى لــه بحصــة شــائعة 
مــن التركــة. أمــا الخلــف الخــاص فهــو مــن يخلــف الشــخص فــي ملكيــة شــيء معيــن أو فــي حــق عينــي 

آخــر؛ كالمشــتري لمــال معيــن أو الموصــي لــه بشــيء معيــن.
57 - د. فتحــي والــي، التنفيــذ الجبــري فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة، دار النهضــة العربيــة، 1991، ص 
129، ود. عزمــي عبــد الفتــاح، قواعــد التنفيــذ الجبــري فــي قانــون المرافعــات المصــري، دار النهضــة 

العربيــة، 2001، ص 382.
58 - د. علي عبد الحميد تُركي، مرجع سابق، ص362.

59 - أُنظــر: د. أحمــد ماهــر زغلــول، أصــول التنفيــذ الجبــري القضائــي، دار النهضــة العربيــة، 2001، 
ص 116.
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مــن قبــل غيــره، وإن كان لهــذا األخيــر حــق بالحصــول علــى مثيلتهــا60، ولــكل واحــد مــن 
المحكــوم لهــم طلــب تنفيــذ مــا يخّصــه مــن الحكــم فقــط.

الفقه  فيرى جانب من  الواحد،  الحكم  في  المحكوم ضدهم  تعدد  أما في حال   -4-2-10
التنفيذ ال يمكنه أن يحصل إال على صورة تنفيذية واحدة، إْذ  أن صاحب المصلحة في 
يُمكنه بمقتضاها أن ينفذ عليهم جميعا61ً. في حين يرى جانب آخر من الفقه جواز إعطاء 
المحكوم له صوراً تنفيذية بقدر عدد المحكوم ضدهم؛ حتى يجري التنفيذ في مواجهة كٍل 
منهم على حدة62. وتبدو أهمية الرأي األول في حال كان المحكوم ضدهم متضامنين في 
الوفاء، بينما تبدو أهمية الرأي الثاني في حال لم يكن المحكوم ضدهم متضامنين، وكذلك 
في حال اختالف محال إقامة كل من المحكوم ضدهم، أو اختالف األمكنة التي توجد فيها 
أموال كٍل منهم63. ففي مثل هذه الحاالت قد يكون من مصلحة المحكوم له أن يطلب التنفيذ 

في مواجهة كٍل منهم على حدة.
10-2-5- والحكمة من إعطاء صورة تنفيذية واحدة عن السند التنفيذي تكمن في حرص 
المشرع على تفادي تكرار التنفيذ بمقتضى سند تنفيذي واحد؛ وفي ذلك حماية لمصلحة 

المنفذ ضده.
أجاز  التنفيذية،  الصورة  بشأن  األمر  خالف  على  أنه  إلى  اإلشارة  وتجدر   -6-2-10
المشرع إعطاء صورة رسمية بسيطة من النسخة األصلية للحكم القضائي لكل من يطلبها 
من ذوي الشأن؛ كالخصوم األصليين أو الُمدخلين أو المتدخلين في الدعوى وخلفائهم، أما 
لو طلبها أحد من غير هؤالء فال تعطى له إال بإذن من القاضي أو رئيس الدائرة بحسب 

األحوال64.
11- ثالثاً- امتناع الموظف المختص عن تسليم الصورة التنفيذية

11-1- أوجب المشرع على الموظف المختص – كما رأينا - إعطاء الصورة التنفيذية 
عن السند التنفيذي لصاحب الحق في التنفيذ أو لنائبه الشرعي، وله في سبيل ذلك التحقق 
من توافر شرطي الصفة والمصلحة لدى طالب الصورة التنفيذية، والتأكد من أن السند 

60 - أُنظــر: د. عاشــور مبــروك، مرجــع ســابق، ص113، ود. فتحــي والــي، مرجــع ســابق، بنــد 65 ص 
130. ود. عزمــي عبــد الفتــاح، مرجــع ســابق، ص 382.

61 - أُنظر: د. عبد التواب مبارك، مرجع سابق، ص100.

62 - أُنظر: د. عزمي عبد الفتاح، مرجع سابق، ص 382.
63 - أُنظر: عاشور مبروك، مرجع سابق، ص 113.

64 - المادة 3/132 ق إ م. 
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المطلوب صورة تنفيذية عنه يصلح للتنفيذ الجبري65.

11-2- ولكن ماذا لو امتنع الموظف المختص عن تسليم الصورة التنفيذية لصاحب الحق 

في التنفيذ ألي سبب من األسباب؟

لم يُبين قانون االجراءات اإلماراتي اإلجراء الذي يُمكن لطالب الصورة التنفيذية اللجوء إليه 

في مثل هذه الحالة، في حين يرى الفقه 66، في مثل هذا الفرض، إمكانية رفع األمر بعريضة 

من نسختين، يقدمها طالب الصورة التنفيذية إلى القاضي أو رئيس الدائرة التي أصدرت 

الحكم أو األمر أو التي صادقت على محضر الصلح بحسب األحوال، وذلك فيما إذا كان 

السند التنفيذي عبارة عن ورقة من هذه األوراق، أما لو كان عبارة عن محرر موثق من جهة 

مختصة بالتوثيق كالكاتب بالعدل، فيتوجب عندئٍذ تقديم العريضة إلى محكمة األمور الوقتية 

)المستعجلة( التي يقع في دائرتها كاتب العدل الذي وثّق هذا المحرر67.

11-3- وجدير بالذكر أن بعض من الفقه يرى أن البت بالعريضة، المقدمة من قبل من 

رفض طلبه يتسلم الصورة التنفيذية، يعود في جميع األحوال إلى محكمة األمور الوقتية 

)المستعجلة( مهما كان نوع السند التنفيذي68، وفي رأينا أن اختصاص هذه المحكمة ال يكون 

إال في حال كون السند التنفيذي المطلوب صورة تنفيذية عنه عبارة عن محرر موثق من 

قبل جهة التوثيق المختصة، أما في حال كونه عبارة عن حكم أو أمر قضائي، أو محضر 

صلح مصادق عليه من القضاء، فينعقد اختصاص البت بالعريضة المشار إليها إلى المحكمة 

التي أصدرت هذا الحكم أو األمر أو تلك التي صادقت على محضر الصلح؛ وذلك ألنها 

األقدر على اإللمام بأحقية طالب الصورة التنفيذية عن مثل هذه األوراق الصادرة عنها. 

ويصدر األمر بهذا الشأن على إحدى نسختي العريضة، وفق إجراءات إصدار األوامر على 

العرائض، ويكون قابالً للتظلم منه، كما يتظلم من بقية األوامر على العرائض، أما الحكم 

الذي يصدر بشأن التظلم فهو بدوره يكون قابالً الطعن بطرق الطعن العادية69.
65 - راجع سابقاً البند رقم 2-9.

ــع  ــول، مرج ــر زغل ــد ماه ــابق، ص 147 و148. ود. أحم ــع س ــدي، مرج ــي الحدي ــر: د. عل 66 - أُنظ
ــد 49، ص 114.  ــابق، بن س

67 - د. علي عبد الحميد تُركي، مرجع سابق، ص360.

68 - د. علي عبد الحميد ُتركي، مرجع سابق، ص360.
69 - نصــت الفقــرة الرابعــة مــن المــادة 141 علــى أنــه: » ويحكــم فــي التظلــم بتأييــد األمــر أو بتعديلــه 

أو بإلغائــه ويكــون هــذا الحكــم قابــالً للطعــن بطــرق الطعــن العاديــة«.
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المطلب الثاني  استعمال الصورة التنفيذية

ممــن تســتعمل الصــورة التنفيذيــة؟ ومــا الحــل لــو أضــاع صاحــب الحــق الصــورة 
ــا  ــذا م ــباب؟ ه ــن األس ــبب م ــتعمالها ألي س ــه اس ــذّر علي ــه، أو تع ــلمة ل ــة المس التنفيذي

ــي: ــا يأت ــاً فيم ــنبينه تباع س
12- أوالً- ممن تستعمل الصورة التنفيذية

12-1- تستعمل الصورة التنفيذية بداهةً من قبل من تعود عليه منفعة من تنفيذ مضمونها، 
عليها،  يحصل  أن  وبمجرد  سابقا70ً،  أشرنا  كما  تسلمها  في  الحق  الوحيد صاحب  وهو 
يستطيع استعمالها وتقديمها إلى محكمة التنفيذ المختصة لتحقيق مضمونها بإخراجه من 

بين السطور إلى الواقع العملي.
12-2- وكذلك يُمكن استعمالها من قبل نائبه الشرعي أو خلفه العام أو الخاص؛ على أن 

يبرز ما يُثبت صفته هذه أمام محكمة التنفيذ المختصة71.
12-3- وفي حال تعدد من لهم الحق في تسلم الصورة التنفيذية عن السند التنفيذي الواحد 
وحصول كل منهم على صورة منه، جاز لكل منهم استعمالها القتضاء ما يخصه فقط من 
الحق موضوع السند، ولكن ال يجوز ألحدهم استعمال الصورة المسلمة آلخر حتى ولو 

كان لهذا األخير الحق في الحصول على مثلها72.
12-4- وكما ال يجوز إعطاء أكثر من صورة تنفيذية واحدة عن السند التنفيذي القتضاء 
الواحدة  الصورة  استعمال  أيضاً  يجوز  ال  فإنه  التنفيذي،  بالسند  المكّرس  الواحد  الحق 
أكثر من مّرة واحدة، باستثناء السندات التي تقضي طبيعة الحق مضمونها تكرار التنفيذ؛ 
كاألحكام التي أشارت إليها المادة 158 من قانون األحوال الشخصية االتحادي اإلماراتي 
التي نصت على أن: »تنفذ األحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه ألمين والتفريق 
بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق باألحوال الشخصية جبراً ولو أدى ذلك إلى استعمال 
القوة ودخول المنازل، ويتبع مندوب التنفيذ في هذه الحالة التعليمات التي تعطى له من 
قاضي التنفيذ بالمحكمة الكائن بدائرتها المحل الذي يحصل فيه التنفيذ، ويعاد تنفيذ الحكم 

كلما اقتضى األمر ذلك. وال يجوز تنفيذ الحكم الصادر على الزوجة بالمتابعة جبرا«.
13- ثانياً- حالة ضياع الصورة التنفيذية أو تعذر استعمالها.

70 - أُنظر ما سبق البند 10 وما بعد.
71 - أُنظر: د. فتحي والي، مرجع سابق، البند 66، ص 131.

72 - د. عبد التواب مبارك، مرجع سابق، ص 102.
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13-1- عالج المشرع اإلماراتي حالة ما إذا أضاع صاحب الحق بالتنفيذ الصورة التنفيذية 
للسند التنفيذي بعد أن حصل عليها، أو تعذّر عليه استعمالها ألي سبب من األسباب؛ كما 
لو ُسرقت منه أو تُلفت أو كان قد سلّمها لجهة حكومية ما وتعذر عليه استردادها، وذلك 
من خالل الفقرة الثانية من المادة 132 من قانون اإلجراءات المدنية التي نصت على أنه: 
»وال يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إال إذا ضاعت الصورة األولى أو 

تعذر استعمالها ويكون ذلك بأمر من القاضي أو رئيس الدائرة حسب األحوال«.
13-2- وعليه، فالمشرع وإن منع من حيث المبدأ تسليم صوره تنفيذية ثانيه لذات الحكم 
إال أنه استثنى من ذلك حالة ضياع الصورة األولى أو حالة تعذر استعمالها، فأجاز على 
إحدى  توافرت  إذا  التنفيذي  السند  ذات  ثانية عن  تنفيذية  إعطاء صوره  االستثناء  سبيل 
هاتين الحالتين. ويتم ذلك بعريضة يقدمها صاحب الحق في التنفيذ، أو من قبل خلفه العام 
أو الخاص، إلى القاضي أو رئيس الدائرة المختصة بحسب الحال، وفق إجراءات إصدار 
األوامر على العرائض، وعليه أن يثبت ضياع الصورة األولى قبل استعمالها أو تعذر 
استعمالها بجميع طرق اإلثباًت؛ على اعتبار أن ضياع الصورة أو تعذر استعمالها هو من 

الوقائع المادية73.
بالقواعد العامة التي تحكم األوامر على العرائض، يقبل األمر الصادر  13-3- وعمالً 
بتسليم أو بعدم تسليم صورة تنفيذية ثانية عن السند التنفيذي التظلم إلى نفس القاضي الذي 
الخصم صاحب  قبل  من  الطعن  بدوره  يقبل  التظلم  بشأن  يصدر  الذي  والحكم  أصدره، 

المصلحة بطرق الطعن العادية74.
وعليه، ال يستطيع الموظف المختص تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات السند التنفيذي من 

تلقاء نفسه، بل بموجب أمر من القاضي أو رئيس الدائرة حسب الحال75.
13-4- وتجدر اإلشارة إلى عدم جواز إجراء التنفيذ الجبري - بأي حال من األحوال - 
بموجب صورة ضوئية عادية كانت أو رسمية عن أصل السند التنفيذي أو عن صورته 
لما قد يظنه البعض من حيث جواز التنفيذ بموجب صورة رسمية –  التنفيذية76؛ خالفاً 

73 - د. علي عبد الحميد تُركي، مرجع سابق، ص363.
74 - راجع سابقاً البند رقم 3-11. 

ــب  ــام كات ــى جــواز قي ــذا الصــدد - يذهــب إل ــي ه ــه المصــري – ف ــي الفق ــن أن الراجــح ف ــي حي 75 - ف
ــك، ولكــن بشــرط أال  ــي بذل ــة دونمــا حاجــة الســتصدار أمــر قضائ ــة ثاني المحكمــة بتســليم صــورة تنفيذي
يكــون هنــاك أيــة منازعــة حــول تســليمها، وأن يتــم التســليم بحضــور جميــع الخصــوم أمــام كاتــب المحكمــة، 

وبموافقتهــم جميعــاً علــى ذلــك. د. علــي الحديــدي، مرجــع ســابق، ص 150.
76 - أُنظر: د. عزمي عبد الفتاح، مرجع سابق، ص 387. ود. فتحي والي، مرجع سابق، ص 134.
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طبق األصل- عن الصورة التنفيذية77، وذلك بحجة القياس على القاعدة العامة في االثبات 
التي تقضي باالعتراف بحجية الصورة الرسمية للمحرر بالقدر الذي تكون فيه مطابقة 
يُمكن  بالمقابل  االثبات78. لكن  عن  التنفيذ  الختالف  له  محل  ال  هنا  فالقياس  لألصل، 

االعتماد على صورة السند من أجل إثبات مضمونه في حالة فقده79.

77 - أُنظر: د. أحمد هندي، مرجع سابق، ص 87.
78 - أُنظر: د. محمد نور عبد الهادي شحاته، مرجع سابق، ص 53.

79 - أُنظر: د. محمود مصطفى يونس، مرجع سابق، ص64.
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الخاتمة
ــز عــن  ــذي تتمي ــة للســند التنفي ــى أن الصــورة التنفيذي ــذا إل ــا ه ــن خــالل بحثن ــا م وصلن
غيرهــا مــن الصــور األخــرى التــي يمكــن أن تؤخــذ عنــه؛ كالصــورة الرســمية أو 
العاديــة، فــي أنهــا تذيــل بصيغــة التنفيــذ التــي نــص عليهــا القانــون، والتــي بموجبهــا يحــق 
لصاحــب الصفــة والمصلحــة المطالبــة القضائيــة بتنفيــذ مضمــون هــذا الســند وإخراجــه 
ــالً  ــح القضــاء، ممث ــي تمن ــي الت ــود، وه ــز الوج ــى حي ــطور إل ــن الس ــن بي ــه م مضمون
بمحكمــة التنفيــذ، ســلطة مباشــرة اإلجــراءات التنفيذيــة فــي مواجهــة المديــن المنفــذ ضــده؛ 
كالحجــز التنفيــذي علــى أموالــه وبيعهــا بالمــزاد ... ولــو جبــراً إن اقتضــى األمــر ووفــق 

ــة بالقانــون. الشــروط المبين
ووجدنــا أن التنفيــذ الجبــري ال يكــون مــن حيــث المبــدأ إال بموجــب صــورة تنفيذيــة عــن 
الســند التنفيــذي، واســتثناًء يكــون بموجــب مســودة الحكــم وذلــك فــي الحــاالت وبالشــروط 
التــي المبيّنــة فــي القانــون علــى ســبيل الحصــر. وأن أي اجــراء تنفيــذي يتخــذ مــن دون 
صــورة تنفيذيــة عــن الســند التنفيــذي، فــي غيــر الحــاالت التــي اســتثناها القانــون، يكــون 

باطــالً بطالنــاً نســبياً لمصلحــة المنفــذ ضــده.
وضيــاع الصــورة التنفيذيــة المســلمة لصاحــب الحــق فــي التنفيــذ أو تلفهــا قبــل اســتعمالها 
ال يعنــي بــأي حــال مــن األحــوال ضيــاع او تلــف الحــق المكــرس بالســند التنفيــذي، فقــد 
أفســح المشــرع المجــال أمــام صاحــب الحــق بالتنفيــذ المطالبــة بصــورة تنفيذيــة ثانيــة مــن 
ــا  ــي أتين ــة والت ــون اإلجــراءات المدني ــي قان ــا ف ــي بيّنه خــالل االجــراءات والشــروط الت

علــى دراســتها فــي متــن هــذا البحــث.
ــر،  ــا المعاص ــي تاريخن ــخ ف ــة والنس ــم الطباع ــهده عال ــذي ش ــل ال ــور الهائ ــام التط وأم
نوصــي بــأن يســتخدم المشــرع فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة – وفــي غيرهــا – 
تعبيــر النســخة التنفيذيــة بــدالً مــن الصــورة التنفيذيــة، والتــي تكــون عبــارة عــن إحــدى 
نســخ الســند التنفيــذي موقعــة مــن قبــل المعنييــن بإصــداره -أو بتوثيقــه- ومذيلــة بصيغــة 
التنفيــذ المنصــوص عنهــا فــي القانــون، كمــا ونوصــي بإلغــاء مــا يســمى بمســودة الحكــم 
وتعويضهــا بنســخ الحكــم األصليــة؛ حيــث أصبحــت عمليــة كتابــة الحكــم علــى الحاســوب 

وحفظهــا ونســخها غايــة فــي اليســر والســهولة فــي زمننــا هــذا.
ونوصــي أيضــاً بتوحيــد عبــارات الصيغــة التنفيذيــة الــواردة فــي كل مــن قانــون 
ــد  ــص واح ــاء بن ــا، واالكتف ــة العلي ــة االتحادي ــون المحكم ــي قان ــة وف ــراءات المدني اإلج
فــي قانــون اإلجــراءات المدنيــة تذّيــل بــه جميــع الســندات التنفيذيــة، ســواء أكانــت 
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ــكام  ــا أح ــا فيه ــة بم ــم الدول ــن محاك ــادرة ع ــة ص ــر قضائي ــكام أو أوام ــن أح ــارة ع عب
ــق، أو  ــات المختصــة بالتوثي ــن الجه ــق م ــا، أو محــررات موث ــة العلي ــة االتحادي المحكم
ــارة عــن أي محــرر  ــت عب ــم، أو كان ــل المحاك ــن قب ــا م ــح مصــادق عليه محاضــر صل
آخــر يمنحــه المشــرع صفــة الســند التنفيــذي؛ فالغايــة مــن هــذه الصيغــة واحــدة فــي جميــع 
هــذه الســندات؛ وهــي إيصــال خطــاب المشــرع إلــى الســلطات العامــة ذات االختصــاص 
ــل بهــا ولــو بالقــوة عنــد االقتضــاء،  بالعمــل علــى التنفيــذ الفعلــي لمضمــون الســند المذيّ
مــن أجــل إيصــال الحــق المكــّرس بطيــات هــذا الســند فــي نهايــة المطــاف إلــى صاحبــه.

وهللا ولي األمر والتوفيق
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ملخص
تُلقــي هــذه الدراســة الضــوء علــى حــق ضحايــا العدالــة الجنائيــة فــي الحمايــة المدنيــة، فــي 
ظــل التقصيــر الــذي اعتــرى نصــوص التشــريع الجزائــي األردنــي مقارنــة مــع التشــريع 

الفرنســي ومــدى انســجام ذلــك مــع االتفاقيــات الدوليــة. 
ــة الجنائيــة مــن خــالل بيانــه لمفهــوم الشــرعية  ويخــّص الباحــث فــي ذلــك ماهيــة العدال
الجنائيــة ومواءمتــه مــع قرينــة البــراءة الواجــب احترامهــا فــي جميــع مراحــل الدعــوى 
ــا  ــة، وضحاي ــة الجنائي ــا العدال ــراف ضحاي ــة ألط ــة هام ــر ضمان ــي تعتب ــة والت الجزائي
خدمــة العدالــة ونصرتهــم لهــا ممــن أوذوا بســبب مــا أّدوه مــن شــهادة أو مــا قّدمــوه مــن 

ــم. ــات المحاكــم أو بســبب تبليغهــم وإخبارهــم عــن الجرائ ــرةٍ أمــام هيئ خب
ــات  ــة تعــِزُز مــن الضمان ــة إجرائي مســتخلصاً بالنتيجــة الحــق لهــؤالء األشــخاص بحماي
المشــّرعة لصالحهــم فــي التشــريع الجزائــي األردنــي، ممــا يتســنى لهــم الحق فــي المطالبة 
بالتعويــض عــادالً عــن األضــرار الماديــة والمعنويــة التــي لحقــت بهــم مــن جــراء األحــكام 

القضائيــة الخاطئــة.
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 Reparation of Wrongdoing in The Application of Criminal
Justice

 Procedures
 Abdallah Imhammad khalaf  Al tarawneh/Assistant

Professor-law/City University College Of Ajman
 Mohammad  Mansour al ukour/Anti-Corruption

Commission
Abstract
 This study sheds light on right of criminal justice victims in civil

 protection, in accordance with default provisions of Jordanian

 penal legislation and it is a comparative study with French

legislation and its compatibility with international conventions.

The researcher concerned with the nature of the criminal justice 

and this is done through dealing with the concept of criminal 

law and its suitability with the presumption of innocence that 

must be respected at all stages of the criminal case, that is 

considered as an important guarantee for victims parties of the 

criminal justice, and victims of justice who are harms because 

of what they filled in through their testimony or their previous 

experience before the courts or their notification about crimes.

 Inferred from the result, the right of procedural protection

 to those people so as to enhance in the Jordanian penal

 legislation, the legislator guarantees in their interests, that

 allow them the right to claim a fair compensation for material

 and moral damages that they are suffered as a result of

erroneous of judicial rulings.
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تمهـيــــــــــد
يعــد جوهــر العدالــة الجنائيــة ال بــل ســبب حياتهــا هــو العــدل واإلنصــاف كمعنــى ربّانــي 
ــة الجنائيــة وأنظمتهــا، ليســري أثــره علــى  ــه بالضــرورة، أجهــزة العدال مقــّدس تمتثــل ل
ــك مركــز  ــذود عنهــا، ويســتوي فــي ذل ــة وال ــن بأحكامــه بهــدف إظهــار الحقيق المخاطبي
ــس للشــك  ــول الفصــل للحــق، ولي ــا دام الق ــن، م ــم أو الظني ــه بمركــز المته ــي علي المجن

ــة. والريب
ــدة  ــتورياً، وقاع ــا دس ــلم به ــادئ المس ــن المب ــص م ــة إال بن ــة وال عقوب ــدة ال جريم فقاع
ــوق اإلنســان  لســنة  ــة ال يمكــن دثرهــا بعــد أن نــص عليهــا اإلعــالن العالمــي لحق دولي

ــا: ــي عجزه ــاء ف ــي ج ــادة 1/11 والت ــي الم 1948 ف
” أن كل شــخص متهــم بجريمــة يعتبــر بريئــا حتــى تثبــت إدانتــه قانونــاً بمحاكمــة علنيــة 
تؤمــن لــه فيهــا الضمانــات للدفــاع عنــه”. ونصــت المــادة الثامنــة علــى أن: ”لــكل شــخص 
ــى  ــداء عل ــا اعت ــال فيه ــن أعم ــه م ــة إلنصاف ــم الوطني ــى المحاك ــأ إل ــي أن يلج ــق ف الح

الحقــوق األساســية التــي يمنحهــا القانــون.«
والعقابية،  اإلجرائية  الشرعية  وتقتضيها  الفطرة،  توجبها  أصيلة  قاعدة  البراءة  فأصل 
ويتطلبها الدستور لصون الحرية الشخصية في مجاالتها الحيوية بوصفها مفترضاً أولياً 
لألعمال التي تصدر عن القضاء العدلي، مما يحقق لكل فرد األمن في مواجهة التحكم 
والتسلط)1(، إذا ما نظرنا للعدل باعتباره من القيم األساسية الخالدة في كل زمان ومكان، 
الذي قد أرسى اإلسالم قواعده بين الناس لبناء مجتمع زاخر بالمبادئ اإلنسانية السامية، 

حافالً بالنزاهة واإلنصاف، خالياً من الظلم والجور.)2(
للقواعد  خرقاً  يعد  معيب  قانون  بموجب  أو  قانوني  موجب  دون  الفردية  الحرية  فتقييد 
القانونية الخاصة بإجراءات التقاضي والتحقيق مما ينشأ عنه إلحاق ضرر مادي وأدبي 
محاكمته  إعادة  أو  سبيله  بإخالء  قرار  يصدر  ثم  بنظرهم،  متهما  يعد  والذي  بالضحية 
األمن  تحقق  اجتماعية  هوية  بال  نفسه  الضحية  فيجد  إليه  المنسوب  الجرم  من  وتبرئته 
 René Chapus: »Droit administratif général«, Tome I, 15 éd.,  -  1

.Montchrestien, 2001, n°.1205 et ss.,p.977 et ss
 Elfred, cohn& udolf, E. Gray. Criminal Justic Systemand Process..

London Eynst Benn, 1985, P. 215
ســمير الجنــزوري، بحــث منشــور فــي مجلــة اآلفــاق الحديثــة، الحــق فــي التعويــض عــن الحبــس 

.94 ص   ،1971  – القاهــرة  االحتياطــي، 
ــة للنشــر  ــة، دار الثقاف ــات، دراســة مقارن ــون العقوب ــي قان ــة ف ــل الســعيد،، شــرح األحــكام العام 2 - كام

والتوزيــع، عمــان، ط3، ســنة 2011، ص58.
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واالستقرار له ال بل قد يساهم  بانتشار الجريمة إذا ما أنكره المجتمع والدولة. وهناك 
أْملت عليهم  الذين  مباشرة وهم األشخاص  القانون  لها  يتعرض  لم  الضحايا  صورة من 
ضمائرهم النُصرة للحق،  فنصروا العدالة بشهاداتهم وبإخبارهم وخبراتهم التي أدلوا بها 
أمام ميزان العدالة، إالّ أنَّ األخير لم يكن حامياً لهم من شرور الغير سواًء في وظائفهم أو 

في أجسادهم أو حتى بحقوق ذويهم.
وعليه فإن مسؤولية الدولة عن الفعل الضار الذي يتسبب به القضاة هي نوع من أنواع 
القانونية فيجب أن تلتزم الدولة بدفع تعويض عن الضرر أو األضرار التي  المسؤولية 

أصابت الغير ويبنى ذلك على أساس الضرر ال على أساس الخطأ)3(.

أهمية الدراسة: 
ــن تعرضــوا  ــي تعالجهــا وهــم األشــخاص الذي ــة الت ــة الفئ ــة الدراســة بأهمي  تظهــر أهمي
ــة،  ــة الجنائي ــق إجــراءات العدال ــي تطبي ــن جــراء خطــأ ف ــاً م ــاً أو أدبي ــى ضــرر مادي إل
فالعدالــة هــي قــوام نهضــة األمــم وعمــاد بنائهــا وتقدمهــا، فهــي ال تقــوم إال علــى أســٍس 
متينــة مــن إحتــرام حقــوق اإلنســان وصيانــة حّرياتــه، لــذا فــال بــد مــن تســليط الضــوء 
علــى حقــوق هــؤالء األشــخاص الذيــن تعرضــوا لــألذى وبيــان مــدى ثبــوت حقهــم فــي 

ــر الضــرر.  ــة بالتعويــض أو جب المطالب

إشكالية الدراسة:
تتضح إشكالية هذه الدراسة من خالل التساؤالت التالية:

أوالً: هــل يحقــق للمتضرريــن مــن جــراء الخطــأ فــي تطبيــق اإلجــراءات العدليــة الجنائيــة 
الرجــوع علــى المتســبب والمطالبــة بالتعويض؟.

ثانيــاً: مــا مــدى اعتبــار الدولــة مســؤولة عــن ضمــان األضــرار الناشــئة عــن الخطــأ فــي 
تطبيــق اإلجــراءات العدليــة؟.

خطــة الدراســة: تنــاول الباحــث موضــوع بحثــه مــن خــالل مبحثيــن: تنــاول فــي البحــث 
األول منهــا: األســاس القانونــي للشــرعية الجنائيــة، وتعــرض فــي البحــث الثانــي: تعويض 

ضحايــا الخطــأ فــي تطبيــق إجــراءات العدالــة الجنائيــة.

3 - احمــد فتحــي ســرور – الشــرعية واإلجــراءات الجنائيــة – دار النهضــة العربيــة – القاهــرة – 1977 
– ص 41. . الحســين بــن شــيخ آث موليــا، دروس فــي المســؤولية اإلداريــة ، ( كتــاب أوؿ ) ، دار 

ــر ، ص 36. ــة، ط1،2007 ، الجزائ الخلدوني
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المبحث األول األساس القانوني للشرعية الجنائية

ــا  ــد منه ــه إي إجــراء يقِّي ــع علي ــة أي شــخص أو يوق ــة أن ال تســلب حري تقتضــي العدال
ــن  ــى الرغــم م ــة مختصــة. وعل ــة قضائي ــن جه ــي صــادر م ــم قضائ ــى حك ــاء عل إال بن
ذلــك فــإن اإلعتبــارات الخاصــة بحفــظ األمــن وتحقيــق العدالــة وصــون القضــاء ال تغيــر 
مــن حقيقــة كــون التوقيــف إجــراء فيــه مســاس خطيــر بحريــة الفــرد وأن اتخــاذه يجــب 
ــة عندمــا  ــة هــذه الحقيق ــد راعــت التشــريعات اإلجرائي أن يكــون فــي أضيــق نطــاق، وق
ــات  ــط صالحي ــي ضب ــة ف ــر كافي ــات غي ــرة، إال أن هــذه الضمان ــات كثي ــه بضمان أحاطت
رجــال الضابطــة العدليــة فقــد يكــون هنــاك مســاس مقصــود أو غيــر مقصــود بالحريــة 

ــة.)4( الشــخصية ممــا يتســبب فــي إلحــاق ضــرر مــادي أو معنــوي بالضحي
ــة  ــتنفذ الضحي ــي ويس ــم قضائ ــم صــدور حك ــا يت ــر الخطــورة بوضــوح عندم ــد تظه وق
كامــل مــدة الحكــم أو بعضهــا ثــم يتــم أعــادة محاكمتــه وتظهــر براءتــه وهــذا اإلجــراء مــن 
المؤكــد أنــه قــد يلحــق ضــرراً ماديــاً أو معنويــاً بالضحيــة ممــا يوجــب علــى التشــريعات 
الوطنيــة الســماح للضحيــة برفــع دعــوى مدنيــة للمطالبــة بتعويــض عــادل يتناســب مــع 

الضــرر الــذي لحــق بــه.)5(
وعليــه نبيّــن هــذا المبحــث مــن خــالل ثــالث مطالــب: نبيّــن فــي المطلــب األول: مدلــول 
ــي لمســؤولية  ــي: األســاس القانون ــب الثان ــة والجريمــة. أمــا المطل قاعــدة شــرعية العقوب
الدولــة عــن تعويــض ضحايــا الخطــأ فــي تطبيــق إجــراءات العدالــة الجنائيــة. وأخيــرا فــي 
المطلــب الثالــث: نبيــن التحديــد الوصفــي لضحايــا الخطــأ فــي تطبيــق إجــراءات العدالــة 

الجنائيــة.

المطلب األول  مدلول مبدأ الشرعية الجنائية.

يســود التشــريعات الجنائيــة مبــدأ لــه أهميــة كبــرى وهــو مبــدأ شــرعية العقوبــة بــأن ال 
جريمــة وال عقوبــة إالّ بنــص، وهــو مــا يُســمى بمبــدأ شــرعية القاعــدة الجنائيــة أو شــرعية 
ــرع  ــن. الف ــالل فرعي ــن خ ــب م ــذا المطل ــل ه ــن بالتفصي ــه نبي ــاب. وعلي ــم والعق الجرائ
4 - كامــل الســعيد،، مرجــع ســبق ذكــره، ص60.محمــد الطراونــه، ضمانــات حقــوق اإلنســان فــي الدعــوى 

الجزائيــة، دراســة مقارنــة، دار وائــل للنشــر والتوزيع، عمــان، 2003، ص47-46.

5 - سمير الجنزوري، مرجع سبق ذكره، ص 94 .
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األول: مبــدأ شــرعية العقوبــة. والفــرع الثانــي: مبــدأ شــرعية اإلجــراءات.
الفرع األول: مبدأ الشرعية الجنائية الموضوعية.

يســتند مبــدأ الشــرعية العقابيــة علــى أن العقــاب ال يســتحق إالّ إذا ســبقه اإلنــذار بــه، وأن 
مــن يســلك ســلوكاً مــا، ال يعاقــب عليــه إالّ إذا ســبقه نــص تشــريعي يعاقــب صراحــة علــى 

هــذا الســلوك، وهــذا مــن مقتضــى القاعــدة الفقهيــة )األصــل فــي األشــياء اإلباحــة()6(.
 وإّن هــذا المبــدأ لــم يظهــر إال عندمــا تحــددت ســلطات الدولــة، وانفصلــت كل منهــا عــن 
األخــرى آخذيــن بمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، قضائيــة كانــت، أم تشــريعية، أم تنفيذيــة. 
ــاه عــام  ــرا لرعاي ــك إنجلت ــذي منحــه مل ــد كان للعهــد األعظــم )Magn charta( ال وق
ــداً فــي المــادة )39( مــن هــذا العهــد، تجســيداً لمبــدأ شــرعية العقوبــة  )1216م( وتحدي
ــة. وفــي  ــات المتحــدة األمريكي ــك فــي الوالي ــد ذل ــدأ بَع ــِرَض هــذا المب ــم ُع والجريمــة، ث
ــدان  ــى أن: »ال يُ ــك نصــت المــادة )17( مــن اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان عل ذل
أي شــخص بجريمــة عــن عمــل أو امتنــاع لــم يشــكل فــي وقتــه جرمــاً يختــص القانــون 
الوطنــي أو الدولــي بــه، وال توقــع أي عقوبــة عليــه أشــد مــن العقوبــة التــي كانــت ســارية 

فــي وقــت ارتــكاب الفعــل الجرمــي«)7(.
وعلــى الصعيــد األردنــي نصــت المــادة الثامنــة مــن الدســتور األردنــي )1952()8( وفقــاً 
آلخــر تعديالتــه: »أنــه ال يجــوز أن يقبــض علــى أحــد أو يوقــف أو يحبــس أو تقيــد حريتــه 
ــه«  ــد حريت ــارة »أو يقي ــف عب ــص ليضي ــذا الن ــاء ه ــد ج ــكام القانون«.وق ــاً ألح إالّ وفق
ليكــون بذلــك قــد أكــّد علــى مبــدأ المشــروعية وأّن حريــة اإلنســان مصونــة، وال يجــوز 
التعــرض لهــا بــأي شــكل مــن األشــكال، إالّ وفقــاً ألحــكام القانــون. وقــد حــرص المشــّرع 
األردنــي علــى تكريــس هــذا المبــدأ مــن خــالل نصــوص قانــون العقوبــات، حيــث جــاء 
بمادتــه الثالثــة )ال جريمــة إالّ بنــص، وال يِقضــى بــأي عقوبــة أو تدبيــر لــم ينــص القانــون 

عليــه حيــن اقتــراف الجريمــة(.
ويعــد المضمــون لقاعــدة الشــرعية الصــراط الــذي تمشــي عليــه أجهــزة العدالــة الجنائيــة 
مــن ضابطــة عدليــة أو حلقــات نيابــة أو محاكــم، فــال هــوًى فــي ذلــك وال اجتهــاد، وإن أي 
6 - نظــام توفيــق المجالــي، شــرح قانــون العقوبــات، القســم العــام، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمــان، 

ط4، 2012م، ص91.
ــة، القاهــرة،  ــات، القســم العــام، دار النهضــة العربي ــون العقوب 7 - محمــود محمــود مصطفــى، شــرح قان
ــن  ــي الوط ــعوب ف ــان والش ــوق اإلنس ــاق حق ــن ميث ــادة )5( م ــت الم ــا نص ط10، 1983، ص63. كم
العربــي علــى هــذا المبــدأ، وكذلــك المــادة )7( مــن االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان والمــادة )15( مــن 

العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.
8 - بموجب التعديل المنشور في العدد )5117(، تاريخ 2011/10/1 من الجريدة الرسمية.
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انحــراف عــن هــذا الصــراط مدعــاة للمســاس بحقــوق أطــراف ضحايــا العدالــة الجنائيــة 
ــق  ــا يطل ــذا م ــراء وه ــن والخب ــهود والمبلّغي ــن الش ــن أو م ــن أو المحكومي ــن الموقوفي م
عليــه بالخطــأ المدنــي المرتكــب مــن قبــل العدالــة، األمــر الــذي يســتتبع حقهــم فــي مطالبــة 

الدولــة بالتعويــض عــن األضــرار التــي أصابتهــم.
ــة  ــت المحكم ــون أرس ــة القان ــة ودول ــم الديمقراطي ــي مفاهي ــتمر ف ــر المس ــراً للتغي ونظ
األوربيــة لحقــوق اإلنســان أحــد أهــم معاييــر المحاكمــة العادلــة وذلــك استرشــادا بالمــادة 
11 مــن القانــون رقــم 626-72 تاريــخ 5 تمــوز / يوليــو 1972 التــي أصبحــت المــادة 
l.781 -1 مــن التنظيــم العدلــي علــى الرغــم مــن رفــض مجلــس الدولــة الفرنســي لتطبيــق 
ــة عــن أعمــال رجــال القضــاء العدلــي  المــادة المذكــورة المتعلقــة بشــأن مســؤولية الدول

)9(.Darmontوذلــك بموجــب قــراره ه
الفرع الثاني: مبدأ شرعية  الجنائية اإلجراءات.

يعــرف بعــض الفقــه القانونــي)10( الشــرعية اإلجرائيــة بأنهــا: األصــل فــي المتهــم البــراءة، 
ــا  ــون. كم ــكام القان ــاً ألح ــم إالّ وفق ــاه المته ــي تج ــاذ أي إجــراء جنائ ــه ال يجــوز اتخ وأن
وتتبلــور الغايــة مــن القاعــدة اإلجرائيــة وفقــاً للتعريــف أعــاله فــي حمايــة الحقــوق 
والحريــات الخاصــة المتمثلــة بحــق المتهــم - الطــرف األضعــف فــي حلقــة اإلجــراءات 
الجنائيــة- بالخضــوع إلجــراءات جنائيــة عادلــة، مّردهــا النــص القانونــي الــذي ال يحتمــل 
اإلجتهــاد فــي معرضــه، فحتـّـى تتحقــق العدالــة الجنائيــة فــي المجتمــع، ال بُــدَّ مــن ســيادة 

القانــون علــى النصــوص العقابيــة تجســيداً لمبــدأ شــرعية اإلجــراءات الجنائيــة.
ــلم بــه فقهــاً أّن الشــرعية العقابيــة ال تكفــي وحدهــا لحمايــة الحقــوق الفرديــة  ومــن الُمّس
والحريــات العامــة مــا لــم تجــد لهــا ســنداً وعضــداً قويــاً وهــي الشــرعية اإلجرائيــة )11(. 
وأنــه إذا كانــت الشــرعية العقابيــة قــد أنتجــت مبــدأ »ال جريمــة وال عقوبــة إالّ بقانــون« 
ــر دعــوى،  ــم بغي ــن )األول: ال حك ــا مبدأي ــد أنتجــت بدوره ــة ق ــإن الشــرعية اإلجرائي ف

ــة بغيــر حكــم( )12(. والثانــي: ال عقوب
 Josef, J. Senna & Lary J. Siegl.Introduction to Criminal Justice. New - 9

York: West publishing Co., 1984, p.84
 V. Berger: «Jurisprudence de la Cour européenne des droits de

.l’homme», Sirey, 1991, p.130
ــة، القاهــرة،  ــة، دار النهضــة العربي ــون اإلجــراءات الجنائي ــي قان ــد فتحــي ســرور، الوســيط ف 10 - أحم

ط7، 1993، ص52.
11 -محمود نجيب، شرح قانون اإلجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، ط2، 1988، ص19

12 - سمير الجنزوري، مرجع سبق ذكره، ص 94
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ويعــزز مبــدأ شــرعية اإلجــراءات الجنائيــة الــدور الــذي يلعبــه النص ســواء كان دســتورياً 
أم جزائيــاً لحمايــة ضحايــا العدالــة الجنائيــة مــن الوقــوع فــي شــراك اعتــداءات أجهــزة 
ــمو  ــن الس ــه م ــدأ ل ــى خــرق واضــح لمب ــداء عل ــك االعت ــة، ويؤســس ذل ــة الجنائي العدال
مكانــاً مرموقــاً لــدى فقهــاء القانــون الجنائــي، وهــو مبــدأ شــرعية اإلجــراء الجنائــي، وهــو 
ــق،  ــى ذمــة التحقي ــن عل ــى جانــب الموقوفي ــي تقــف إل ــات الت ــى الضمان ــز عل ــك يرّكِ بذل
وإلــى جانــب الُمعــاد محاكمتهــم، وإلــى جانــب ُحــّراس العدالــة وخّدامهــا، وهــم الشــهود 

والمبلّغيــن والخبــراء)13(.
وعلــى ذلــك، فــإن األثــر المترتــب علــى عــدم مشــروعية اإلجــراء الجنائــي، هــو بطــالن 
اإلجــراء، وبطــالن اإلجــراءات المتعلقــة بــه، وعــدم ســريان آثــاره علــى الماضــي 
والمســتقبل، كمــا أن الجــزاء المترتــب علــى عــدم مشــروعية اإلجــراء، هــو إيقــاع العقوبــة 
علــى مــن باشــر اإلجــراء بشــكل مخالــف للقانــون، هــذا مــن جهــة، واســتحقاق التعويــض 

علــى مــن واجــه اإلجــراء غيــر المشــروع مــن جهــة ثانيــة. 
وقــد عــّرف قانــون اإلجــراءات الفرنســي لســنة 1993 هــذا المذهــب، فحــدد فــي المــادة 
)171( عشــرين قاعــدة إجرائيــة يترتــب علــى مــن نقضهــا البطــالن دون حاجــة إلثبــات 
ــل  ــدر تعدي ــى ص ــون، حت ــذا القان ــدور ه ــى ص ــهر عل ــدة أش ــض ع ــم تم ــرر، ول الض
تشــريعي فــي 24 أغســطس ســنة 1993، واقتصــر علــى البطــالن فــي حــاالت متفرقــة، 
ــر  ــى الربــط بيــن اشــتراط الضــرر وتقري ــد عــاد المشــرع الفرنســي بهــذا القانــون إل وق

البطــالن بالنســبة إلــى نــوع البطــالن المنصــوص عليــه، أســوة بالبطــالن الذاتــي)14(.
ــب  ــه إذا ترت ــل يحكــم ب ــط، ب ــة فق ــة القواعــد اإلجرائي ــرر لمخالف كمــا أن البطــالن ال يتق
علــى المخالفــة ضــرر، ســواء نــص القانــون علــى البطــالن أم لــم ينــص، ويكــون للقاضــي 
ــة  ــى الضــرر الناجــم عــن مخالف ــر حــاالت البطــالن اســتناداً إل ــي تقدي ســلطة واســعة ف
القاعــدة اإلجرائيــة)15(، وهــذا مــا ذهــب إليــه قانــون اإلجــراءات الجنائــي الفرنســي حســب 

تعديــل 24/ أغســطس ســنة 1993.

13 - محمد الطراونه، مرجع سبق ذكره، 46 ومابعدها.
14 - أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص580.

15 - محمــد علــي الحلبــي، الوســيط فــي شــرح قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة، الجــزء الثانــي، دار 
الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمــان، 1996، ص422.
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د. عبدهللا امحمد خلف الطراونة 
د. محمد منصور العكور

المطلب الثاني األساس القانون لمسؤولية الدولة عن تعويض 
ضحايا الخطأ في تطبيق إجراءات العدالة الجنائية.

اختلفــت آراء الفقهــاء حــول األســاس الــذي تنهــض عليــه مســؤولية الدولــة فــي تعويــض 
ــّل  ــة، ولع ــراءات العدلي ــق اإلج ــي تطبي ــأ ف ــراء الخط ــن ج ــن م ــخاص المتضرري األش
ــة عــن  ــدأ مســؤولية الدول ــه فــي اســتعراض هــذه اآلراء لتجســيد مب الباحــث يــرى ضالت
تلــك األضــرار، وبالمجمــل قيــام مســؤولية الدولــة فــي تعويــض مــن أصابــه ضــرر مــن 

ــة ونصرتهــا. ــا قدمــوه مــن جهــود، لخدمــة العدال الشــهود والمبلّغيــن والخبــراء عّم
الفرع األول: مسؤولية الدولة على أساس الخطأ.

ــار  ــل الض ــالث الفع ــق األركان الث ــاس تحق ــى أس ــة عل ــة للدول ــؤولية المدني ــوم المس تق
ــن  ــادر ع ــي الص ــأ المرفق ــار بالخط ــل الض ــمى الفع ــببية، ويس ــة الس ــرر والعالق والض

ــة. ــؤولية الدول ــد مس ــذي يعق ــي ال ــق القضائ المرف
ــة  ــة موجب ــة هــي مســؤولية قانوني ــال الســلطة العدلي ــة عــن أعم ــدأ مســؤولية الدول فمب
للتعويــض عــن األضــرار التــي قــد تلحــق الغيــر مــن جــراء األخطــاء القضائيــة، ففكــرة 
الدولــة المعصومــة عــن الخطــأ المســتند لقاعــدة الملــك ال يمكــن أن يخطــئ ســقطت منــذ 
ــة  ــن شــخصية الدول ــة الســيما الفصــل بي ــه تحــوالت قانوني ــذي جــاء في ــرار بالنكــو ال ق
ــدم  ــة بع ــق اإلجــراءات القضائي ــي تطبي ــل الخطــأ ف ــا. )16( ويتمث ــم عليه والشــخصية القائ
مطابقــة الحقيقــة القضائيــة التــي تلفظهــا العدالــة مــن خــالل األحــكام للحقيقــة التــي تكشــفها 

ــة فعــالً علــى أرض الواقــع.)17(  الوقائــع الحاصل
لــذا فــإن معظــم التشــريعات المعاصــرة عملــت علــى وضــع آليــة خاصــة للرقابــة علــى 
ــي فرنســا)18( العــراق)19(  ــة درجاتهــا، كمــا هــو الحــال ف ــة بكاف أخطــاء الســلطة القضائي
والمغــرب)20( والتــي تضمــن نصوصهــا القانونيــة تحديــد األخطــاء القضائيــة ومــا 

 René Chapus: »Droit administratif général«, Tome I, 15 éd.,-  16
.Montchrestien, 2001, n°.1205 et ss., p.977 et ss

.Jean –Marc Florand ,prisons .free.fr  - 17
18 - سنبينه بالتفصيل الحقا.

19 - سمير الجنزوري، مرجع سبق ذكره، ص 94 .
20 - ويالحظ أن المشرع المغربي فقد تتدخل ويضع حال وسطا متمثل في المراقبة القضائية من خالل 
المادة 161 ق . م .ج والمتضمنة 18 التزام ويبقى فقط على القضاء تفعيلها 122 من الدستور المغربي 
جاء فيها يحق لكل متضرر من خطا قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة. وكذلك المادة 573 م 
ج م ويكون للمتضرر المطالبة بالتعويض وينتقل الحق بذلك إلى الورثة على أن يحق لهم الرجوع على 
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يستوجب تبعاً لذلك من مطالبة بالتعويض.)21(
وقــد ذهــب جانــب مــن الفقــه إلــى تأســيس مســؤولية الدولــة عــن أعمــال القضــاء، اســتناداً 
لفكــرة الخطــأ المأخــوذة مــن نطــاق القانــون المدنــي، وفــي ذلــك تقــوم مســئولية الدولــة 
عــن األضــرار الناشــئة عــن الخطــأ فــي تطبيــق العدالــة عندمــا تكــون ســبباً فــي وقــوع 

الخطــأ)22(.
ــخاص  ــن األش ــا م ــأل كغيره ــة تُس ــي »أن الدول ــه القانون ــن الفق ــر م ــب آخ ــرى جان وي
ــون الخــاص، فمســؤولية  ــاً لنصــوص القان ــال الســلطة تطبيق ــة عــن أعم ــة العام المعنوي
الدولــة، ليســت خاصــة بالقانــون العــام كمــا يدعــي بعــض الشــّراح، بــل تنطبــق عليهــا فــي 
حالــة ســكوت نصــوص القانــون الخــاص”، وعلــى هــذا األســاس أيضــاً. لــذا فــإن الخطــأ 
ــاً،  ــاً، أو فني ــذي يســبب الضــرر، يوجــب التعويــض، ســواء كان هــذا الخطــأ اجتماعي ال
ــة  ــن رجــال الســلطتين اإلداري ــع م ــي المجتم ــه ممثل ــذي يرتكب ــو ال ــه ه فاالجتماعــي من
والقضائيــة أثنــاء تأديــة وظائفهــم، أمــا الفنــي منــه فهــو الــذي وقــع فيــه المشــّرع ذاتــه، 
حيــث ذهــب نتيجــة لذلــك، المتهــم البــريء، ضحيــة تشــريعه الناقــص، والدولــة إنمــا تســأل 

عــن ذلــك باعتبارهــا مســئولة عــن أعمــال تابعيهــا)23(.
ومــن جهــة أخــرى ال يكفــي وجــود خطــأ مــن قبــل رجــال العدليــة لقيــام مســئولية الدولــة 
والمطالبــة بالتعويــض وإنمــا البــد مــن ضــرر ثابــت ناتــج عــن هــذا الخطــأ، وعلــى الرغــم 
مــن ذلــك لــم تقــم التشــريعات التــي أخــذت بصريــح موادهــا بالمطالبــة بالتعويــض بتحديــد 

الضــرر الــذي يســتطيع المتضــرر المطالبــة بالتعويــض اســتناداً لــه)24(.
الطرف المدني أو الواشي أو شاهد الزور الذي تسببوا بفي تغير مجرى العدالة وصدور حكم خاطئ  وتودي 

التعويضات كما تودي مصاريف القضاء.
21 - إدوارعيد، موسوعة أصول المحاكمات واإلثبات والتنفيذ، الجزءالخامس،  0386،ص. 451

ــس  ــي للحب ــزة عبدالوهاب،النظــام القانون ــره، ص 314، حم ــر، مرجــع ســبق ذك ــد رضــا نم 22 - محم
ــة، 2006، ص 210. ــة الثاني ــري، الطبع ــة، الجزائ ــراءات الجزائي ــون اإلج ــي قان ــت ف المؤق

23 - فؤاد علي الراوي، توقيف المتهم في التشريع العراقي، مطبعة عشتار، بغداد، 1983، ص 155.
24 - يؤخذ بعين االعتبار أن المشرع الفرنسي قد عالج الموضع بشكل من الوضوح والدقة حيث افرد جملة 
من الشروط التي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار عند المطالبة بالتعويض وذلك استناد لقانون رقم 643-70 
الصادر 1970/7/17  ويجوز للجهة القضائية التي أصدرت القرار بالبراءة أو عدم المحاكمة بان تصدر 
قرار يتضمن دفع مبلغ من المال كتعويض عن األضرار التي لحقت الموقوف ظلما ، كما يحق لها أن تلزم 
المدعي بدفع التعويض. ويكون رفع الدعوى خالل فترة زمنية معينة حسب ما هو محدد في ظل التشريعات 
اإلجرائية، ويقتصر الحق بالطالبة بالتعويض على من تم اعتقاله أو حبسه دون مبرر وانتهت الدعوى بنهاية 
المطاف في صدور حكم  بعدم المتابعة أو بالبراءة على أن يكون الضرر الذي لحق فيه من جراء الحبس 

ثابتا يمكن التعويض عنه.
 J.-M. Auby, note sous CE Ass., 29 décembre 1978, Darmont, RDP 1979,

.p.1742
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ــي  ــة عــن األخطــاء الت ــام الدول ــع التعويــض كاألصــل الع وتكــون الجهــة المســؤولة بدف
يتســبب فيهــا الســلك القضائــي لكــن مــا يحــدث أحيانــا قــد تلــزم الدولــة الطــرف المدعــي 

والــذي كان ســبب فــي وقــوع الخطــأ بدفــع قيمــة التعويــض)25(.

الفرع الثاني: مسؤولية الدولة على أساس نظرية تحمل التبعة.
تُعـد فـي الوقـت الحالي نظرية المخاطر أساسـاً لمسـؤولية الدولة عن األعمـال العدلية أدق 
الموضوعـات فـي المسـؤولية المدنية، حيـث الزالت غير واضحـة المعالم ويعود غموض 
هـذه النظريـة لحداثتهـا وجديتهـا السـيما وأن القضـاء الفرنسـي لـم يكـن يعلـن فـي بدايـة 

األمـر بشـكل صريـح باسـتناده إلـى هـذه النظرية عند تقريـر مسـؤولية الدولة.
بعــد أن أخــذت فكــرة الخطــأ تضعــف شــيئاً فشــيئاً أخــذت فكــرة المخاطــر تهيمــن علــى 
ــي  ــرار الت ــن األض ــة ع ــؤولية الدول ــد مس ــد تحدي ــاص عن ــون الخ ــام والقان ــون الع القان
يلحقهــا القضــاء بالغيــر ويعــود الســبب فــي ذلــك إلــى أمريــن أولهمــا: ســبب نظــري يكمــن 
فــي االعتمــاد والتركيــز علــى الجانــب الموضوعــي فــي المســؤولية بوجــه عــام ال علــى 
الجانــب الشــخصي، وثانيهمــا: ســبب واقعــي يكمــن فــي ازديــاد مخاطــر العمــل زيــادة 
كبيــرة تجعــل مــن الصعــب علــى المضــرور أن يثبــت الخطــأ مــن جانــب مــن تســبب فــي 

إحداثــه حتــى يتســنى لــه المطالبــة بالتعويــض.)26(
فمسؤولية الدولة عن التعويض بموجب هذه النظرية، تبنى على أساس الضرر الذي يلحق 
بالفرد جّراء اإلجراء الجنائي، ال على أساس الخطأ في اإلجراءات الجنائية، وتنتفي معها 

فكرة الخطأ تماماً. وتُعّد أساس المسؤولية هنا تساوي األفراد أمام التكاليف العامة.
وعليه يجب على المجتمع تحمل تبعة الضرر الذي يصيب بعض أفراده، نتيجة قيام الدولة 
بممارسة بعض أنشطتها، وتُعد هذه النظرية أحدث من نظرية الخطأ كأساس للمسؤولية، 
إالّ أنها أقل تطبيقاً، على الرغم من أنها تُنبئ عن تطور قضاء مجلس الدولة الفرنسي الذي 

يُعد هو أول من اتبعها)27(.

25 - فتحي الفكري، مسؤولية اإلدارة عن أعمالها غير التعاقدية، دار الكتب الحديث ، 1995، ص16.
ــى  ــص عل ــي تن ــن التشــريعات الت ــى إصــدار مجموعــة م ــذي أدى بالمشــرع الفرنســي إل ــر ال 26 - األم
ــي  ــذي يقض ــام 1898 ال ــادر ع ــريع الص ــل التش ــر مث ــاس المخاط ــى أس ــة عل ــؤولية اإلداري ــام المس قي
ويقيــم  المســؤولية علــى أســاس مخاطــر أو تبعــات المعرفــة، وقانــون1919 وتشــريع عــام 1921 الــذان 
يقضيــان بمســؤولية الدولــة إزاء ضحايــا الحرب.عمــور ســالمي، دروس فــي لمنازعــات اإلداريــة ، جامعــة 

ــون، الســنة الدراســية 2002/2001، ب، ن، ص35. ــن عكن ــوق ب ــة الحق ــر، كلي الجزائ
27 - أنــور أحمــد رســالن، الوســيط فــي القضــاء اإلداري، كليــة الحقــوق، جامعــة القاهــرة، دار النهضــة 

العربيــة، القاهــرة، طبعــة 1999، ص743.
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ويــرى الباحــث أنــه إذا كان مــن صالــح المجتمــع توقيــف المتهــم، حتــى ال يؤثر على ســير 
مجريــات التحقيــق، وترهيــب المجنــي عليــه أو ذويــه، أو حتــى عــدم العبــث فــي األدلــة، 
وكذلــك احتــرام األحــكام القضائيــة الباتــة وتنفيذهــا علــى الرغــم مــن إمكانيــة وقــوع الخطأ 
ــر  ــع الشــاهد والخبي ــع دف ــح المجتم ــن صال ــه م ــك فإن ــة، وكذل ــادة المحاكم ــد إع ــا بع فيه
ــة،  ــة تحمــل التبع ــاً لنظري ــه وتبع ــة، فإن ــة للعدال ــه خدم ــا يعرف ــم كل م ــى تقدي ــغ إل والمبلّ

يجــب علــى هــذا المجتمــع أن يتحمــل األضــرار التــي تصيــب هــؤالء األشــخاص)28(

الفــرع الثالــث: الخطــأ الجســيم كأســاس لمســؤولية الدولــة عــن أعمــال الســلطة 
القضائيــة.

يعــد الخطــأ الجســيم فــي ممارســة الوظيفــة القضائيــة مــن قبــل القضــاء اإلداري أساســاً 
ــادئ  ــي ظــل المب ــا نجــده ف ــى التعويــض وهــذا م ــح للمتضــرر الحصــول عل ــا يتي قانوني
ــد  ــم يع ــا ل ــة المقضــي به ــوة القضي ــة، فق ــلطات العام ــئولية الس ــم مس ــي تحك ــة الت العام
لهــا وجــود عنــد إعمــال هــذه المســئولية فــي الحالــة التــي يكــون فيهــا القــرار القضائــي 
ينطــوي علــى خطــأ جســيم ال يمكــن تالشــيه أو جبــره بطريقــة يســيرة. وبعــد أن كان عــدم 
المســؤولية قــد ســقط بالنســبة إلــى أعمــال القضــاء العدلــي فــي فرنســا بموجــب نصــوص 
ــو  ــوز / يولي ــخ 5 تم ــم 72/626 تاري ــون رق ــن القان ــادة 11 م ــيما الم ــريعية والس تش

.)29(1972
ــأ  ــاس الخط ــى أس ــة عل ــئولية الدول ــب مس ــد رت ــي ق ــة الفرنس ــس الدول ــظ إن مجل ويالح
الجســيم فقــط وهــذا مــا تبنــاه القضــاء العدلــي فــي فرنســا غيــر أن األخيــر اعتبــر الخطــأ 
ــة عــن أخطــاء القضــاء  ــام مســؤولية الدول ــا لقي الجســيم أحــد الحــاالت الواجــب توافره
العدلــي)30(. ويعــود ذلــك إلــى اعتبــار ان فكــرة الخطــأ الجســيم هــي مــن األمــور الصعبــة 
ــة  ــكل قضي ــذا ينظــر القضــاء اإلداري ب ــا بســهولة ل ــن  تحديده ــي ال يمك ــدة والت والمعق

ــي  ــراد الت ــع األف ــح جمي ــل لصال ــي تعم ــااًل، ه ــة إجم ــق العام ــا أن المراف ــه وبم ــث أن ــرى الباح 28 - ي
ــى  ــا عل ــع إلزام ــا يق ــا، عنده ــى ســيرها أي ضــرر يطــال أفراده ــب عل ــه إذا ترت ــك فإن ــا، لذل تســتفيد منه
عاتــق الجماعــة بالمقابــل تعويــض هــؤالء األفــراد عمــا أصابهــم مــن ضــرر، علــى أســاس مبــدأ مســاواة 
ــة  ــي، أو تعســفي، ومــن كان ضحي ــر قانون ــف غي ــة لتوقي ــة، فمــن كان ضحي ــاء العام ــام األعب ــراد أم األف
لخطــأ قضائــي، أو ضحيــةً النتمائــه للعدالــة بمــا قّدمــه مــن خبــرة أو إخبــار أو شــهادة عادلــة، هــو األولــى 

ــدأ. أنظــر بهــذا المعنــى. بالتعويــض اســتناداً لهــذا المب
 J.-M. Auby, note sous CE Ass., 29 décembre 1978, Darmont, RDP - 29

.1979, p.1742
30 - تنــص المــادة L 1-781  مــن قانــون التنظيــم القضائــي الفرنســي علــى أن: مســئولية الدولــة عــن 

نشــاط المرفــق القضائــي فــي أحــدى الحالتيــن : حالــة الخطــأ الجســيم ، وحالــة إنــكار العدالــة.
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بصــورة منفــردة مراعيــاً الصعوبــات المرتبطــة بمقتضيــات حســن ســير المرفــق، وحماية 
مصالــح األفراد المشــروعة)31(.

ــرة  ــاف فك ــي بإضع ــة الفرنس ــس الدول ــت لمجل ــي وجه ــادات الت ــراً لالنتق ــراً ونظ وأخي
ــذي ســاد القضــاء  ــاح ال ــة باالنفت ــي اإلداري مقارن ــة عــن الخطــأ القضائ مســؤولية الدول
العدلــي فــي أعــم المبــدأ مســؤولية الدولــة، رســت ســفينة المجلــس الفرنســي علــى حــذو 
ــاء القضــاء اإلداري  ــة عــن أخط ــؤولية الدول ــال مس ــي أعم ــع ف ــي بالتوس القضــاء العدل
وذلــك مــن خــالل قــرار Magiera)32( الــذي يعــد حجــر األســاس لتواتــر األحــكام 

ــة. ــاء القضائي ــن األخط ــن ع ــض المتضرري ــمح بتعوي ــي تس ــة الت القضائي

 R. Drago: »Responsabilité )principes généraux de la(«, Rép. Resp., - 31
 Puiss. Publ., Dalloz, 2004,n°50. J.-F. Couzinet: »La notion de faute lourde

.administrative«, RDP 1977, p.283
 CE Ass., 28 juin 2002 Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, c/M. - 32
 Magiera, Rec. Leb. p.248 ;AJDA, 2002, p.596, Chron. F. Donnat et D.

.Casas, RFDA 2002, p.756, Concl. F. Lamy
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المبحث الثاني تعويض ضحايا الخطأ في تطبيق إجراءات العدالة 
الجنائية.

تعــد تلــك المبــررات التــي تقــوم عليهــا قاعــدة عــدم مســؤولية الدولة عــن أعمالهــا القضائية 
غيــر كافيــة لإبقــاء عليهــا، فدســترة تقريــر مســؤولية الدولــة عــن الخطــأ القضائــي يعــد 
مســتجداً متطــوراً بحيــث ســينتقل بالوضــع الــذي كان ســائداً فــي بالدنــا تشــريعاً وقضــاًء 
مــن عــدم تقريــر مســؤولية الدولــة عــن أخطــاء القضــاء كقاعــدة عامــة إال فــي حــاالت 
ــى تحقــق الرجــوع عليهــم  ــة خاصــة إل اســتثنائية ضيقــة وضمــن نطــاق معيــن وفــق آلي
مــن خــالل دعــوى مخاصمــة القضــاء والمطالبــة بالتعويــض عــن األضــرار التــي تلحــق 
بالغيــر مــن خــالل األحــكام التــي يتبناهــا. فخطــأ القاضــي يتخــذ عــدة صــور فقــد يكــون 
مدنيــاً أو جنائيــاً أو تأديبيــاً ومــن هنــا يتضــح أن المســؤولية المدنيــة هــي مســؤولية 

شــخصية للقاضــي فــي مواجهــة الخصــوم.
ــة ال  وأن المســؤولية الشــخصية المبنيــة علــى الخطــأ الشــخصي المتصــل بمرفــق العدال
ــة  ــى القواعــد العام ــذه المســؤولية إل ــة، وإرجــاع ه ــع ضــد الدول ــرر إال بدعــوى ترف تق
للمســؤولية، حيــث تحــل الدولــة محــل المســؤولية الشــخصية للقاضــي فــي مواجهــة 
ــي  ــى القاض ــوع عل ــي الرج ــا ف ــع حقه ــخصية م ــاء الش ــراء األخط ــن ج ــرور م المض
ــه المشــرع الفرنســي إذ أحــل محــل  ــي الضــرر،)33( وهــذا مــا ســار علي ــذي تســبب ف ال
نظــام المخاصمــة نظامــاً شــبيهاً بمســؤولية موظفــي اإلدارة عــن أعمالهــم وتــرك تحديــد 
أخطــاء القضــاة للمعاييــر المختلفــة التــي قبلــت بشــأن تحديــد األخطــاء الشــخصية لرجــال 
اإلدارة،)34( ممــا مــن شــأنه أن يدعــم مبــدأ دولــة الحــق والقانــون وتحقيــق ضمانــة أساســية 

ــراد وحرياتهــم.  ــوق األف لحق

33 - هشــام إبراهيــم الســعيد، المســؤولية المدنيــة لمعاونــي القضــاء، دار القبــاء القاهــرة، ب،ن، ص 195. 
محمــد األعــرج، االختصــاص فــي طلبــات التعويــض عــن الصــرر الناتــج عــن الخطــأ القضائــي منشــور 

بمجلــة فقــه المنازعــات اإلداريــة، العــدد 1 لســنة 2011، ص25.
 J.-M. Auby:»La responsabilité de l’État en matière de justice judiciaire - 34
 )l’article 11 de la loi du 5juillet 1972(«, AJDA, 1973, p.4 ; M. Lombard : »La
 responsabilité de l’État en matière du fait de la fonction juridictionnelle de

.la loi du 5 juillet 1972«, RDP, 1975, p.585



163

د. عبدهللا امحمد خلف الطراونة 
د. محمد منصور العكور

المطلب األول: التحديد الوصفي لضحايا الخطأ في تطبيق 
إجراءات العدالة الجنائية.

يطلــق علــى األشــخاص الذيــن تــم توقيفهــم مــن قبــل النيابــة العامــة أو القضــاء، ثــم لــم 
تثبــت إدانتهــم، واألشــخاص الذيــن تــم إعــادة محاكمتهــم، فَُحكــم ببراءتهــم مّســمى: ضحايــا 
الخطــأ فــي تطبيــق العدالــة الجنائيــة. وعلــى ضــوء ذلــك نبيــن هــذا المطلــب مــن خــالل 
ــاد  ــي: الُمع ــرع الثان ــم. الف ــت إدانته ــم تثب ــن ل ــون الذي ــرع األول: الموقوف ــن: الف فرعي

محاكمتهــم وثبتــت براءتهــم: 

الفرع األول: الموقوفون الذين لم تثبت إدانتهم. 
.يعتبــر الموقوفــون علــى ذمــة التحقيــق بجريمــة مــا، ســواء أكانــت جنايــة أم جنحــة، ثــم لــم 

تثبــت إدانتهــم، وهــم مــن تعّرضــوا إلجــراء التوقيــف الــذي َمــّس حريتهــم وكرامتهــم، ولــم 
يجــدو إلــى دفعــه ســبيال. ونــرى أن الموقوفيــن أحــد أهــم أطــراف ضحايــا العدالــة الجنائيــة 
وهــم: »األشــخاص الطبيعيــون الذيــن يتعرضــون إلجــراء التوقيــف ســواء كان صــادراً 
عــن النيابــة العامــة، أو عــن المحكمــة، وثبــت الحقــاً بحكــم قضائــي أن توقيفهــم كان غيــر 
ــى  ــت إل ــم أفض ــة بحقه ــة المحاكم ــروعاً، إالّ أّن نتيج ــم كان مش ــروع، أو أن توقيفه مش
الحكــم لهــم بالبــراءة«. وقــد حــرص المشــرع األردنــي علــى ضــرورة صــدور التوقيــف 
مــن ســلطة قضائيــة مختصــة، وهــذا ظاهــر مــن خــالل نــص المــادة )114( مــن قانــون 

أصــول اإلجــراءات الجزائيــة. )35(
 وقــد تختلــف الســلطة التــي يجــوز التظلّــم أمامهــا باختــالف التكييــف القانونــي للتوقيــف 
ــن  ــم مم ــون التظل ــف اإلداري، يك ــي التوقي ــاً، فف ــاً قضائي ــاً أو توقيف ــاً إداري إذا كان توقيف
ــه  ــإن الطعــن ب ــة التوقيــف القضائــي، ف ــه أمــام القضــاء اإلداري، أمــا فــي حال وقــع علي
ممــن وقــع عليــه يكــون أمــام المرجــع القضائــي الــذي يحــدده القانــون، فمثــالً بينــت المــادة 
)8/أ( مــن قانــون الدفــاع األردنــي، أن الطعــن فــي قــرار التوقيــف أو االعتقــال اإلداري 
يكــون أمــام محكمــة العــدل العليــا، كذلــك جعلــت مــن اختصــاص القضــاء اإلداري النظــر 
ــف  ــرار التوقي ــق بق ــا يتعل ــا فيم ــف اإلداري، أم ــرار التوقي ــن ق ــض ع ــاوى التعوي بدع
الصــادر عــن الســلطة القضائيــة، فإنــه وإن أجــاز القانــون اســتئنافه بطريــق غيــر مباشــر، 

35 - تمييــز جــزاء، قــرار رقــم 683:2013، هيئــة خماســية تاريــخ 2013/5/29، وتمييــز جــزاء، قــرار 
رقــم 1861، 2012 هيئــة خماســية تاريــخ 2012/12/31، منشــورات مركــز عدالة.
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أي عــن طريــق إتاحــة المجــال أمــام مــن يتعــرض لــه بتقديــم طلــب إخــالء ســبيل وأجــاز 
ــب  ــه أن يطال ــة ل ــع ضحي ــام مــن وق ــح المجــال أم ــم يت ــه ل ــون اســتئنافه، إال أن ــا القان له

بالتعويــض عّمــا أصابــه مــن ضــرر.
ال ســيما وأن حــق المتضرريــن مــن جــراء خطــأ فــي تطبيــق اإلجــراءات العداليــة 
ــراءات  ــض اإلج ــرض لبع ــد يتع ــرد ق ــاس أن الف ــى أس ــوم عل ــض، يق ــة بالتعوي بالمطالب
التــي قــد تمــس حريتــه، وتشــكل هــذه اإلجــراءات إســهاما منهــا فــي تحقيــق العدالــة وحفــظ 
األمــن. لــذا فمــن بــاب أولــى أن العدالــة تقتضــي تعويــض الفــرد الــذي ضحــى بحريتــه 

ــه مــن أضــرار. )36( عمــا لحق
الفرع الثاني: الُمعاد محاكمتهم وثبتت براءتهم.

ــي  ــرعنا األردن ــى مش ــة إل ــة باإلضاف ــة المقارن ــريعات الجزائي ــم التش ــرف معظ ــم تُعّ  ل
إعــادة المحاكمــة أو مــا يســمى لــدى بعــض التشــريعات بإعــادة النظــر كمــا هــو معــروف 
فــي التشــريع الفرنســي)37(، إاّل أنهــم تركــوا هــذه المهمــة للفقــه، حيــث عرفـّـه البعــض)38( 
بأنــه »طريــق غيــر عــادي، ســمح بــه القانــون لتصحيــح األخطــاء الجســيمة التــي 
تشــوب األحــكام الباتــة، مــن أجــل ضمــان حســن تحقيــق العدالــة«، كمــا وعرفـّـه البعــض 
ــي  ــادة النظــر ف ــه إع ــوم علي ــه المحك ــس في ــادي يلتم ــر ع ــق غي ــه طري ــر)39(: ”بأن اآلخ
األحــكام الباتــة الصــادرة بعقوبــة فــي دعــاوى الجنايــة والجنحــة، بهــدف الرجــوع عنهــا 

ــع”. ــي الوقائ أو تعديلهــا أو تخفيضهــا، إذا ظهــر أنهــا مشــوبة بخطــأ جســيم ف
ــة للتعــرف علــى  ويعتبــر طلــب إعــادة المحاكمــة )إعــادة النظــر(، هــو الوســيلة القانوني
الخطــأ الموضوعــي الــذي شــاب الحكــم البــات مــن أجــل تالفيــه، وذلــك حمايــة للمصلحــة 
االجتماعيــة، كمــا أن هــذه الوســيلة تُقــّر البحــث الجديــد فــي موضــوع الدعــوى مــن أجــل 

التوصــل إلــى حكــم جديــد يعبّــر عــن الحقيقــة المطلقــة )40(.

36 - محمد علي الحلبي، مرجع سبق ذكره، ص422. سمير الجنزوري ، مرجع سبق ذكره،  ص 94
 J. Courtial: »La responsabilité du fait de l’activité des juridictions…«,  - 37
 art. cit., p.423 ; Intervention  de Jean-Marc Sauvé Vice-président du Conseil
 d’État: »Le Conseil d’État et l’application de la Convention européenne
 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales «,
 Colloque organisé par l’Université de Paris3 Sorbonne nouvelle, Sénat, 9

.avril 2010
38 - أحمد فتحي سرور، النقض الجنائي، دار الشروق، القاهرة، ط4، 2004، ص567.

39 - حســن الجوخــدار، أصــول المحاكمــات الجزائيــة، طــرق الطعــن فــي األحــكام الجزائيــة، منشــورات 
جامعــة دمشــق، ج3، 1998، ص167.

40 - أحمد فتحي، النقض الجنائي، المرجع السابق، ص567 وما بعدها.
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المطلب الثاني: تعويض ضحايا الخطأ في تطبيق إجراءات العدالة 
الجنائية في المواثيق الدولية

حرصــت الكثيــر مــن االتفاقيــات الدوليــة علــى إرســاء الحــق لمــن كان ضحيــة لتوقيــف 
غيــر قانونــي، أو مــن أُعيــدت محاكمتهــم، وثبتــت بعــد ذلــك براءتهــم بالحصــول علــى 
تعويــض عــادل، وأمــا المتضرريــن مــن الشــهود والمبلّغيــن والمخبريــن والخبــراء، فقــد 
ــٍض  ــى تعوي ــرار حقهــم بالحصــول عل ــي إق ــة ف ــات الدولي انتصــرت لهــم بعــض االتفاقي

عــادل، جــّراء مــا أصابهــم مــن أذى، نتيجــة نصرتهــم للعدالــة ومســاندتهم لهــا.
الفرع األول: تعويض الموقوفين تعسفياً في االتفاقيات والمؤتمرات الدولية.

لقــد أشــارت العديــد مــن اإلتفاقيــات والمؤتمــرات الدوليــة، إلــى نشــوء الحــق لــكل شــخص 
كان ضحيــة توقيــف تعســفي، بمطالبــة دولتــه بالحصــول علــى تعويــض لجبــر الضــرر 

الــذي أصابــه نتيجــة لهــذا اإلجــراء المخالــف للقانــون.
ــية  ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــار العه ــة: أش ــات الدولي أوالً: االتفاقي
الصــادر عــام 1966، إلــى حــق الموقــوف احتياطيــاً فــي الحصــول علــى تعويــض، إذا 
مــا كان هــذا التوقيــف الــذي تعــّرض لــه غيــر قانونــي، فقــد جــاء فــي المــادة )5/9( منــه 
»لــكل شــخص كان ضحيــة توقيــف أو اعتقــال غيــر قانونــي، حــق فــي الحصــول علــى 

تعويــض«)41(.
ويتضـح مـن النـص السـالف بـأن العهد الدولـي للحقوق المدنيـة والسياسـية يتضمن مبادئ 
وثوابـت ملزمـة ال منـاص مـن تطبيقهـا وااللتـزام بحذافيرها مما يضمن مالئمـة القرارات 
الصـادرة عـن رجـال العدليـة بتوقيـف األشـخاص وفقا للمعاييـر الدولية وان يكفـل القانون 

الدولـي والوطنـي ضمـان حقـوق اإلنسـان وأهمها حق اإلنسـان في حريتـه وأمنه.
لـذا فـإن إن نصـوص العهـد الدولـي، قـد أصبحـت فـي حكم القانـون الداخلـي، ويجب على 
القضـاء تطبيـق أحكامهـا، وأن نـص المـادة )5/9( مـن هذا العهد، يجعـل القاضي الوطني 
ُملزمـاً بالحكـم بالتعويضـات المناسـبة لألشـخاص الذيـن تـم توقيفهـم )حبسـهم احتياطيـا( 
بشـكل غيـر قانونـي، وذلـك عن األضرار التـي لحقت بهم جّراء هـذا التوقيف، وأن النص 

عـام، يشـمل التوقيـف بصفـة عامـة، أو التوقيف المؤقـت خاصة)42(.

41 - محمود شريف وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص34.
42 - إبراهيــم محمــد علــي، االتجاهــات الحديثــة فــي مســؤولية الدولــة عــن أعمــال الســلطة القضائيــة، دار 

النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2001، ص 46، 47.
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وفــي ذلــك نصــت المــادة 14 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب علــى أن« تضمــن كل دولــة 
ــب  ــال التعذي ــي ، إنصــاف مــن يتعــرض لعمــل مــن أعم ــا القانون ــي نظامه األطــراف ف
ــر  ــد المؤتم ــد أك ــب ...«.  وق ــادل ومناس ــض ع ــي تعوي ــذ ف ــل للتنفي ــق قاب ــه بح وتمتع
الدولــي الســادس لقانــون العقوبــات المنعقــد فــي رومــا عــام 1953 مســؤولية الدولــة عــن 

ــا)43(. تعويــض المحبــوس احتياطي
ــرر  ــة تق ــاً قانوني ــان أحكام ــوق اإلنس ــي لحق ــون الدول ــن القان ــتغرباً أن يتضم ــس مس ولي
لضحايــا التوقيــف أو االعتقــال غيــر القانونــي الحــق فــي الحصــول علــى تعويــض عّمــا 
لحــق بهــم مــن أضــرار، ســواء كانــت ماديــة أو معنويــة، مــن جــّراء حرمانهــم التعســفي 
مــن حريتهــم، ولذلــك قامــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان فــي قضايــا عديــدة، بالطلــب 
مــن الــدول، األطــراف المشــتكى عليهــا، أن تقــوم بدفــع تعويــض فعـّـال لضحايــا التوقيــف 

أو اإلعتقــال غيــر القانونــي)44(.
وكذلــك فقــد نصــت المــادة )40( مــن مشــروع األمــم المتحــدة بشــأن المبــادئ المتعلقــة 
بحــق الفــرد فــي عــدم القبــض عليــه أو توقيفــه بطريقــة تحّكميــة، علــى حــق المقبــوض 
ــك  ــة، وذل ــة الدول ــي مواجه ــض ف ــي التعوي ــة ف ــر قانوني ــة غي ــوف بطريق ــه أو الموق علي
بالتضامــن مــع الموظــف العــام الــذي صــدر منــه هــذا اإلجــراء، علــى أن تكفــل الدولــة 

دفــع هــذا التعويــض مــن الخزينــة العامــة)45(.
ــوق  ــي لحق ــاق العرب ــن الميث ــادة )7/14( م ــد نصــت الم ــي، فق ــتوى العرب ــى المس وعل
ــال تعســفي أو  ــة توقيــف أو اعتق ــكل شــخص كان ضحي ــه »ل اإلنســان لســنة 2004، أن

ــى تعويــض«. ــي الحصــول عل ــي، الحــق ف ــر قانون غي
وبعــد اســتقراء االتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق اإلنســان نجــد أنهــا تنص 
علــى وجــوب تعويــض ضحايــا العدالــة، حيــث نصــت المــادة 9 مــن اإلعــالن العالمــي 
لحقــوق اإلنســان علــى أنــه: ال يجــوز اعتقــال أي إنســان أو حجــزه أو نفيــه تعســفاً، أمــا 
بخصــوص صريــح العبــارة بفــرض تعويــض لضحايــا العدالــة نجــده فــي  المــادة 5 مــن 
االتفاقيــة األوروبيــة لحمايــة حقــوق اإلنســان والحريــان األساســية الصــادرة عــام 1950  

وكذلــك المــادة 9 فــي فقرتهــا 5 مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية.

43 - فؤاد علي، توقيف المتهم في التشريع العراقي، مطبعة عشتار، بغداد، 1983، ص104.
44 - المادة )5/5( من االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان.

45 - رمــزي طــه الشــاعر، المســؤولية عــن أعمــال الســلطة القضائيــة، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 
1990، ط2، ص321.



167

د. عبدهللا امحمد خلف الطراونة 
د. محمد منصور العكور

ــاً،  ــا آنف ــي  أشــرنا إليه ــة الت ــق الدولي ــى هــذه المواثي ــذا الصــدد نســجل مالحظــة عل وبه
بأنهــا قــد قــررت الحــق بالتعويــض لمــن كان ضحيــة توقيــف تعســفي، أي توقيفــاً مخالفــاً 
ــض  ــق بالتعوي ــر الح ــياق – تقدي ــي ذات الس ــت - وف ــا أغفل ــة، إال أنه لألصــول القانوني
لمــن وضــع ضحيــة توقيــف أصولــي، مســتنداً إلــى أحــكام القانــون، بمــا أن هــذا التوقيــف 
إنتهــى ببــراءة الموقــوف مــن كل مــا أُســند إليــه مــن أفعــال، أليــس هــذا الشــخص ضحيــة 
إلجــراءات العدالــة الجنائيــة، وأولــى بإقــرار الحــق لــه بمطالبــة الدولــة بالتعويــض!! فإنــه 
وإن كان توقيفــه قــد تقــرر حمايــة لحــق المجتمــع فــي مالحقتــه، علــى فــرض قيــام المشــتبه 
بــه علــى ارتكابــه للجريمــة إالّ أنــه قــد ُغِســل مــن بصمــة العــار هــذه، بإعــالن براءتــه، 
ليكــون إعــالن البــراءة هــذا دليــالً علــى أن إجــراء توقيفــه كان ســابقاً ألوانــه، وقــد كان 
ــوق  ــة تراعــي حق ــة نحــو عقلي ــة اإلتهامي ــل مــن العقلي ــذا اإلجــراء التحل ــى اآلمــر به عل

اإلنســان وتؤمــن بقرينــة البــراءة.
ــة  ــة والعربي ــر مــن المؤتمــرات الدولي ــد تعرّضــت الكثي ــة:  لق ــاً: المؤتمــرات الدولي ثاني
لموضــوع التعويــض عــن التوقيــف التعســفي، وأوصــت فــي نهايــة أعمالهــا بتقريــر مبــدأ 
ــف للنصــوص  ــفي، مخال ــراء تعس ــه إج ــت أن ــا ثب ــراء، إذا م ــذا اإلج ــد ه ــض عن التعوي
القانونيــة، وقــد اتجهــت إلــى إقــرار مســؤولية الدولــة عــن تعويــض هــؤالء األشــخاص، 
ــال  ــبيل المث ــى س ــا عل ــن أهمه ــراء. وم ــذا اإلج ــر به ــخص اآلم ــؤولية الش ــك مس وكذل
المؤتمــر الدولــي الســادس لقانــون العقوبــات الــذي انعقــد فــي رومــا مــن 27 ســبتمبر إلــى 
14 أكتوبــر ســنة )1953(.)46( والمؤتمــر الثالــث للجمعيــة المصريــة للقانــون الجنائــي 
المنعقــد فــي اإلســكندرية فــي شــهر مــارس مــن عــام 1989. ومؤتمــر الحلقــة العربيــة 
الثالثــة للدفــاع اإلجتماعــي التــي عقــدت فــي دمشــق ســنة 1972 والمؤتمــر الثامــن للدفــاع 

االجتماعــي الــذي ُعقــد فــي الربــاط ســنة 1977)47(.
وقــد اهتمــت الــدول المتقدمــة بمبــدأ الحبــس االحتياطــي غيــر المبــرر الســيما بعــد انعقــاد 
المؤتمــر الدولــي الســادس لقانــون العقوبــات فــي بورمــا 1953 حيــث جــاء فــي المــادة 
17 منــه: يجــب علــى الدولــة تعويــض المحبــوس مؤقتــا فــي حالــة ارتــكاب خطــأ قضائي. 

ــرة،  ــة، القاه ــة، دار النهضــة العربي ــون اإلجــراءات الجنائي ــى، شــرح قان ــود مصطف ــود محم 46 - محم
ص306.  ،1988 ط12، 

47 - حيــث أوصــى بــأن علــى التشــريعات العربيــة أن تقــرر مبــدأ التعويــض عــن الحبــس االحتياطــي، إذا 
صــدر قــرار بــأن ال وجــه إلقامــة الدعــوى لصالــح المتهــم، أو حكــم ببراءتــه، وكان المتهــم قــد أصيــب مــن 
جــّراء ذلــك بضــرر جســيم، علــى أن تنّظــم أحــوال التعويــض وشــروطه، وأن تكــون الدولــة مســؤولة عــن 

هــذا التعويــض، راجــع، محمــد علــي ســويلم، مرجــع ســبق ذكــره،، ص183.
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ــة  ــكل شــخص كان ضحي ــان ل ــوق اإلنس ــي لحق ــاق العرب ــن الميث ــادة 14 م ونصــت الم
توقيــف أو اعتقــال تعســفي أو غيــر قانونــي الحــق فــي الحصــول علــى التعويــض وهــذا 

مــا أكدتــه المــادة 19 مــن ذات الميثــاق.
ــذي ابتغــاه المشــرع الدولــي هــو حمايــة حقــوق  ــه يتضــح ممــا ســبق أن الهــدف ال وعلي
ــي  ــام سياس ــى نظ ــاً عل ــد أساس ــي تعتم ــا، والت ــية وتطويره ــات األساس ــان والحري اإلنس
ــه مــن  ــادي ب ــذي تن ــرام مشــترك لحقــوق اإلنســان ال ــي مــن جهــة، واحت ديمقراطــي فعل
ــق  ــعى لتحقي ــة تس ــة أولي ــر جدي ــاذ تدابي ــار اتخ ــن االعتب ــذ بعي ــع األخ ــرى، م ــة أخ جه
ــوق المنصــوص عليهــا فــي اإلعــالن العالمــي لحقــوق  الضمــان الجماعــي لبعــض الحق
اإلنســان. حيــث جــاء بعجــز المــادة 5 منــه »لــكل شــخص ضحيــة القبــض عليــه أو حبســه 

فــي شــي مخالفــة ألحــكام هــذه المــادة الحــق فــي التعويــض«.
الفرع الثاني: تعويض الُمعاد محاكمتهم وثبتّت براءتهم وفقاً لالتفاقيات الدولية.

لقــد أصبــح مبــدأ التعويــض عــن األخطــاء القضائيــة، أو بمــا يســمى دوليــاً بالتعويــض عــن 
الخطــأ فــي تطبيــق العدالــة، هــو أحــد وأهــم المبــادئ التــي قررتهــا المواثيــق واالتفاقيــات 
الدوليــة. ويحــق لألشــخاص الذيــن تــم إدانتهــم بحكــم جزائــي خاطــئ، ثــم مــا لبثــوا وأن 
ــأن  ــة، ب ــادة المحاكم ــق إع ــلكوا طري ــدأ، أن يس ــذا المب ــب ه ــد بموج ــم بع ــت براءته ثبت
يطالبــوا الدولــة بتعويــض عــادل جــّراء مــا أصابهــم مــن أذى معنــوي أو مــادي، بســبب 

ســلبهم لحريتهــم، ووضعهــم فــي الســجون تنفيــذاً للحكــم القضائــي الخاطــئ.
وبحســب التقريــر التفســيري للمجلــس األوروبــي بشــأن البرتوكــول الســابع التفاقيــة حماية 
ــق  ــي تطبي ــه يُقصــد بالخطــأ ف ــام 1985، فإن ــات األساســية لع ــوق اإلنســان، والحري حق
العدالــة »أنــه نــوع أو ضــرب مــن القصــور الخطيــر فــي ســير الدعــوى القضائيــة، ومــن 

شــأنه أن يلحــق ضــرراً فادحــاً بالشــخص المــدان«)48(.
هــذا وقــد جــاءت المــادة )6/14( مــن العهــد الدولي الخــاص بالحقــوق المدنية والسياســية، 
لتقــر مبــدأ تعويــض مــن كان ضحيــة حكــم قضائــي خاطــئ، ضمن شــروط معينــة أوردتها 
هــذه المــادة، حيــث جــاء نــص المــادة »حيــن يكــون قــد صــدر علــى شــخص مــا حكــم 
نهائــي يدينــه بجريمــة، ثــم أُبطــل هــذا الحكــم أو صــدر عفــو خــاص عنــه علــى أســاس 
ــوع خطــأ  ــى وق ــل القاطــع عل ــل الدلي ــة االكتشــاف، تحم ــة حديث ــدة، أو واقع ــة جدي واقع
قضائــي، يتوجــب تعويــض الشــخص الــذي أُنــزل بــه العقــاب نتيجــة تلــك اإلدانــة، وفقــاً 

48 - وائــل أنــور بنــدق، حقــوق المتهــم فــي العدالــة الجنائيــة، دار المطبوعــات الجامعيــة، اإلســكندرية، 
ط1، 2012، ص 492.
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للقانــون، مــا لــم يثبــت أنــه يتحمــل، كليــاً أو جزئيــاً، المســؤولية عــن عــدم إفشــاء الواقعــة 
المجهولــة فــي الوقــت المناســب«)49(.

ويتضح من النص السالف بأنه يستحق الُمعاد محاكمتهم، الذين ثبتت براءتهم التعويض 
إلى ظهور  إذا ما صدر على الضحية حكم نهائي باإلدانة، ثم يبطل هذا الحكم، مستنداً 
واقعة جديدة، أو حديثة االكتشاف، وتشكل هذه الواقعة الدليل القاطع على أن هذا الشخص 
قد تعّرض لحكم قضائي يشوبه عيب الخطأ، شريطة  أن ال يكون ذلك الشخص قد ساهم 
في عدم إظهار الواقعة المجهولة في الوقت المناسب، وهنا يالحظ على هذا النص، بأنه 
معينة  حالة  وقع ضحية حكم قضائي خاطئ، على  لمن  التعويض  استحقاق  في  اقتصر 
من حاالت إعادة المحاكمة المتعارف عليها وفقاً للتشريعات الجزائية، وهي حالة ما إذا 
ظهر أو وقع بعد الحكم حدث جديد، أو أبرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة، 
وكان من شأنها إثبات براءة المحكوم عليه، وأغفل بذلك بقية الحاالت المستلزمة إلعادة 
المحاكمة، وهي حالة صدور حكمين متناقضين على شخصين من أجل واقعة واحدة، أو 
إذا حكم على شخص، وبعد صدور الحكم، قضي بالشهادة الكاذبة على من كان قد شهد 
عليه بالمحاكمة، أو حالة الحكم على شخص بجريمة القتل، وقامت بعد ذلك أدلة كافية 

تثبت أن الُمّدعى قتله حياً)50(.
المادة  قضائي،  وقع ضحية خطأ  لمن  التعويض  باستحقاق  الصلة  ذات  النصوص  ومن 
أنه »لكل  المادة، على  اإلنسان، حيث نصت هذه  لحقوق  االتفاقية األمريكية  )10( من 
من ُحكم عليه بحكم نهائي مشوب بإساءة تطبيق أحكام العدالة، الحق في التعويض طبقاً 

للقانون«)51(.
الفرع الثالث: تعويض المتضررين من حّراس العدالة الجنائية في التشريع الدولي.

تعــد االتفاقيــات الدوليــة هــي البنيــة األساســية فــي إقــرار مبــدأ الحمايــة الجنائيــة للشــهود 
والمبلغيــن والخبــراء والمخبريــن، كاتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، واتفاقية األمم 

49 - محمود  بسيوني وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص36.
ــت الشــروط  ــث بين ــة، حي ــة األوروبي ــول الســابع لالتفاقي ــن البرتوك ــادة )3( م ــه الم ــا اكدت ــذا م 50 - وه
الواجــب توافرهــا لكــي يكــون الشــخص الــذي تــم ســجنه نتيجــة خطــأ قضائــي مســتحقاً للتعويــض وهــي: 
أن يصــدر بحقــه حكــم قضائــي قطعــي بارتــكاب عمــل جرمــي، وأن يتــم إيقــاع العقوبــة عليــه نتيجــة لهــذا 
الحكــم، وأن يتــم إبطــال حكــم اإلدانــة، أو صــدور عفــو عنــه علــى أســاس اكتشــاف وقائــع جديــدة تظهــر 
ــة.  ــم يثبــت أنــه يتحمــل هــو المســؤولية عــن عــدم إنشــاء الواقعــة المجهول وقــوع الخطــأ القضائــي، مــا ل
عمــر ســليم المطارنــه، رســالة ماجســتير بعنــوان، إعــادة المحاكمــة، دراســة فــي قانــون أصــول المحاكمــات 

ــة، 2007، ص148. ــة، جامعــة مؤت الجزائي
51 - محمود شريف وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص347.
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المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الحــدود الوطنيــة، واالتفاقيــة العربيــة لمكافحــة 
الفســاد، إالّ أن هــذه االتفاقيــات لــم تولــي رعايــة إلقــرار مبــدأ تعويــض المتضرريــن مــن 
الشــهود والمخبريــن والخبــراء عّمــا أصابهــم مــن أذى، نتيجــة مســاعدتهم أجهــزة العدالــة 

الجنائيــة فــي إظهــار الحقيقــة والــذود عنهــا.
ــى  ــنة 1998)52( إل ــا لس ــاب وتعديالته ــة اإلره ــة لمكافح ــة العربي ــارت االتفاقي ــد أش وق
تعويــض الشــهود والخبــراء، حيــث نصــت المــادة )34( منهــا، تحــت عنــوان )إجــراءات 
حمايــة الشــهود والخبــراء( أنــه )إذا قــدرت الدولــة الطالبــة أن لحضــور الشــاهد أو الخبيــر 
ــا،  ــي طلبه ــك ف ــى ذل ــير إل ــن أن تش ــه يتعي ــة خاصــة، فإن ــة أهمي ــلطتها القضائي ــام س أم
ــغ التعويــض  ــان تقريبــي بمبل ــى بي ويتعيــن أن يشــمل الطلــب أو التكليــف بالحضــور عل
ونفقــات الســفر واإلقامــة، وعلــى تعهدهــا بدفعهــا، وتقــوم الدولــة المطلوبــة إليهــا بدعــوة 

ــة الطالبــة بالجــواب(. الشــاهد أو الخبيــر للحضــور، وبإحاطــة الدول
وكذلك االتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية لسنة 2012 والتي 
الثانية تحت عنوان  إليها، فقد نصت في مادتها السادسة والثالثين، الفقرة  سبق اإلشارة 
»حماية الشهود والخبراء والضحايا«، على أنه »تتخذ كل دولة ما يلزم من تدابير لتوفير 
المساعدة والحماية من أي انتقام أو ترهيب لضحايا الجرائم المشمولة بهذه االتفاقية، وأن 
توفر لهم سبل الحصول على التعويض، وجبر األضرار التي لحقت بهم«، وقد فرضت 
هذه المادة في فقرتها )3، 4( حماية إجرائية للشهود والخبراء والضحايا، وأغفلت اإلشارة 
نصت  التي  المادة  ذات  من   )2( الفقرة  به  جاءت  كما  والخبراء،  الشهود  تعويض  إلى 

بوضوح على تعويض الضحايا.

المطلب الثالث: تعويض ضحايا الخطأ في تطبيق إجراءات 
العدالة الجنائية في التشريع المقارن.

إهتــم التشــريع الفرنســي بتعويــض أطــراف ضحايــا العدالــة الجنائيــة، وعلــى وجــه 
ــوا  ــن وقع ــك م ــي أو تعســفي، وكذل ــر قانون ــف غي ــة توقي ــوا ضحي ــن كان الخصــوص م
ضحيــة حكــم قضائــي خاطــئ، وذلــك علــى خــالف المشــرع األردنــي الــذي أعتــد 

ــة. ــف اليومي ــي الصح ــر ف ــالل النش ــن خ ــوي م ــض المعن بالتعوي

52 - االتفاقيــات العربيــة لمكافحــة اإلرهــاب وتعديالتهــا لســنة 1998 المنشــورة فــي العــدد رقــم )4304( 
الجريدة الرســمية تاريــخ 1998/10/1.
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الفرع األول: تعويض الموقوفين الذين لم تثبت إدانتهم.
قــد تنتهــي اإلجــراءات الجنائيــة فــي مواجهــة المتهــم الــذي تــم توقيفــه، ســواء أكان ذلــك 
مــن جهــة النيابــة العامــة، أم مــن جهــة المحكمــة بإطــالق ســراحه، وذلــك بعــد أن تصــدر 
النيابــة العامــة قــراراً بمنــع محاكمتــه، أو بحفــظ األوراق، أو أن تصــدر المحكمــة حكمــاً 
ببراءتــه، وهنــا تكمــن فكــرة التعويــض لجبــر مــا لحــق هــذا الشــخص مــن أضــرار، ســواء 
ــن متاعــب  ــه م ــا واجه ــام األول، وم ــي المق ــه ف ــة، كســلب حريت ــة أو معنوي ــت مادي كان
وقســوة حيــاة داخــل الســجن، وفقــده لبعــض مــوارد دخلــه، بتعطيلــه عــن العمــل، أو فقدانــه 
ــام  ــاره داخــل المجتمــع فــي المق ــك مــا لحــق ســمعته واعتب ــي، وكذل ــام الثان ــه فــي المق ل
الثالــث، لــذا لـَـِزم تعويــض المتهــم عــن هــذه األضــرار تعويضــاً يُســهم فــي التخفيــف مــن 

اآلثــار الجســيمة الناشــئة عــن توقيفــه
أوال: تعويض الموقوفين الذين لم تثبت إدانتهم في نطاق التشريع الجنائي األردني. 

لــم يتطــرق التشــريع األردنــي إلــى نصــوص تُنشــأ الحــق للموقوفين توقيفــاً تعســفياً أو غير 
قانونــي بالتعويــض، كمــا أنــه وعلــى الرغــم مــن اســتقرار محكمــة التمييــز األردنيــة فــي 
العديــد مــن قراراتهــا)53(، إلــى األخــذ بســمو االتفاقيــات الدوليــة علــى التشــريع الوطنــي، 
إال أن المشــّرع والقضــاء األردنــي، لــم يمتثــل لتلــك االتفاقيــات الدوليــة التــي تقــر مبــدأ 
التعويــض عــن التوقيــف الناشــئ عــن خطــأ فــي تطبيــق اإلجــراءات العدليــة، فــاألردن 
ــة والسياســية،  ــوق المدني ــي الخــاص بالحق ــالً صادقــت ونشــرت كل مــن العهــد الدول مث
والميثــاق العربــي لحقــوق اإلنســان، إالّ أنهــا لــم تأخــذ بمــا جــاءت بــه المــادة )5/9( مــن 
ــكل  ــأن ل ــان ب ــان تقضي ــي، واللت ــاق العرب ــن الميث ــادة )7/14( م ــي وال بالم ــد الدول العه
شــخص كان ضحيــة توقيــف أو اعتقــال غيــر قانونــي الحــق فــي الحصــول علــى تعويض.
ــه »ال  ــة، بأن ــا الحقوقي ــة بصفته ــز األردني ــة التميي ــرارات محكم ــي إحــدى ق ــد ورد ف وق
تعتبــر الدولــة مســؤولة عــن ضمــان األضــرار الناشــئة عــن األعمــال القضائيــة األخــرى 
التــي يقــوم بهــا قضــاة الحكــم، وقضــاة النيابــة العامــة، فــي معــرض تأديتهــم لوظائفهــم 
الداخليــة، ضمــن اختصاصهــم ووفــق ســلطاتهم التقديريــة المنصــوص عليهــا فــي 
ــخ  ــم )2610(/2000 تاري ــا رق ــز بقراره ــة التميي ــت محكم ــذا ذهب ــى ه ــون. وإل القان

53 -  أنظــر قــرارات محكمــة تمييــز بصفتهــا الحقوقيــة الــواردة بمجلــة نقابــة المحاميــن األردنيــة ذوات 
األرقــام، 95/787، ع1، 2، 3، ص-124 125، ســنة 1996، والقــرار رقــم 93/936، ع1، 2، ص 
65، ســنة 1996، والقــرار رقــم 994/677، ع 3-4، ص 817، ســنة 1995، وكذلــك أنظــر قــرارات 
ــرار  ــم 72/103، ع7، 8، ص 1347، ســنة 1972، وق ــرار رق ــة، ق ــا الجزائي ــز بصفته ــة التميي محكم

ــم 97/506، ع5، ص 1637، 1998. رق
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2001/2/6، وقــد جــاء بــذات الحكــم، أنــه:” ويدخــل مــا قــام بــه المميــز ضــده المحامــي 
ــة  ــز بتهم ــة ضــد الممي ــوى العام ــك الدع ــان بتحري ــي عم ــاً ف ــاً عام ــاء أن كان مدعي أثن
التحريــض علــى االحتيــال، خالفــاً ألحــكام المادتيــن )417 و 80( مــن قانــون العقوبــات، 
ضمــن صالحياتــه المنصــوص عليهــا فــي المــادة )43( مــن قانــون أصــول المحاكمــات 
الجزائيــة، وأن توقيفــه للمذكــور، يدخــل ضمــن صالحياتــه المنصــوص عليهــا فــي 
المادتيــن )111 و114( مــن ذات القانــون، باعتبــار أن الفعــل المســند إليــه معاقــب 
عليــه بالحبــس بمقتضــى المــادة )417( مــن قانــون العقوبــات، وبداللــة المــادة )80( مــن 
القانــون ذاتــه، وأن ذلــك ال يوجــب مســؤولية المميــز ضدهمــا عــن الضمــان، كمــا انتهــى 

ــز«)54(. ــرار الممي ــك الق بذل
ــفياً  ــن تعس ــّر تعويضــاً للموقوفي ــم يُق ــا - ل ــا قضاؤن ــي - كم ــإن مشــّرعنا األردن ــه ف وعلي
ــة – مــع اعتبــار أن الموقوفيــن  أو للموقوفيــن نتيجــة خطــأ فــي تطبيــق إجــراءات العدال
تعســفياً: هــم مــن صــدر بحقهــم قــرار توقيــف مــن صاحــب الشــأن، باتخــاذه وكان هــذا 
القــرار موافقــاً ألحــكام القانــون، إالّ أن اآلمــر بــه كالمدعــي العــام مثــالً، كان قــد تعّســف 
فــي اتخــاذ هــذا القــرار، أمــا الموقوفــون نتيجــة خطــأ فــي تطبيــق إجــراءات العدالــة: فهــم 
مــن صــدر بحقهــم قــرار توقيــف مــن صاحــب الشــأن بإصــداره، كالمدعــي العــام مثــالً، 

ولــم يكــن هــذا القــرار موافقــاً ألحــكام القانــون ابتــداء.
ــا  ــاً عّم ــن إداري ــي أحــد أحكامــه بتعويــض الموقوفي ــد قضــى ف ــا اإلداري فق ــا قضاؤن  أّم
لحقهــم مــن ضــرر، جــّراء توقيفهــم مــن قبــل الحاكــم اإلداري، ففــي حكــم لمحكمــة العــدل 
ــر  ــة غي ــم بطريق ــم توقيفه ــن ت ــق م ــي ح ــّر القضــاء اإلداري األردن ــة، أق ــا األردني العلي

ــا أصابهــم مــن ضــرر.)55( ــة بالتعويــض عّم قانوني

ــخ  ــية تاري ــة خماس ــم 2003/3813 هيئ ــة رق ــا الحقوقي ــة بصفته ــز األردني ــة التميي ــرار محكم 54 -  ق
2004/2/18، منشــورات مركــز عدالــة، اإلصــدار الخامــس، )2014/5(.

55 -حيــث جــاء بهــذا الحكــم: »إذا صــدر قــرار المحافــظ بتوقيــف المســتدعين اســتناداً ألحــكام قانــون منــع 
ــة  ــات المقدمــة فــي هــذه القضي ــم 7 لســنة 1954 كمــا ذكــر فيهمــا، وبمــا أن األوراق والبيان ــم رق الجرائ
تبيـّـن أن المحافــظ اســتعمل صالحياتــه المخولــة إليــه بموجــب قانــون منــع الجرائــم، دون أن تقــوم بــأي مــن 
المســتدعين أيــة حالــة مــن الحــاالت المنصــوص عليهــا فــي ذلــك القانــون، وهــم مطالبــون بالديــة والصلــح 
العشــائري مــع ذوي المرحــوم وليســوا طالبيــن حتــى يُخشــى مــن اعتدائهــم علــى المذكوريــن، فــإن اســتناده 
إلــى قانــون منــع الجرائــم، ال يكــون قائمــاً علــى أســاس ســليم، ويكــون قــراره بتوقيــف المســتدعين قــد صــدر 
ــم  ــم عــن أعماله ــد عّطله ــف المســتدعين ق ــا أن توقي ــون، ويشــكل خطــأ جســيماً، وبم ــاً ألحــكام القان خالف
ــد تضــرروا  ــم ق ــزارع، فإنه ــد( م ــث )الوال ــي، والثال ــب توجيه ــي طال ــائق، والثان ــم س ــيما وأن أحده الس
ــم مــن ضــرر  ــا لحقه ــر م ــى تعويــض يجب ــم الحصــول عل ــي، ومــن حقه ــم دون ســند قانون نتيجــة توقيفه
مــادي وأدبــي«. انظــر: قــرار محكمــة العــدل العليــا األردنيــة رقــم 1992/155 )هيئــة خماســية( تاريــخ 

1992/10/28، منشــورات مركــز عدالــة، اإلصــدار الخامــس، )2014/5(.
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وعليــه فــإن القضــاء اإلداري األردنــي، قــد أقــّر الحــق بتعويــض األشــخاص الذيــن تــم 
توقيفهــم إداريــاً، بشــكل مخالــف ألحــكام القانــون فــي حيــن أن القضــاء المدنــي والجزائــي 
ــي  ــّرع األردن ــب بالمش ــي، فنهي ــف القضائ ــا التوقي ــض ضحاي ــرا بتعوي ــم يق ــي ل األردن
إيــراد نــص فــي قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة األردنــي، يقضــي بشــكل مباشــر 
ــا التوقيــف الناشــئ عــن خطــأ فــي تطبيــق اإلجــراءات العدليــة، تأســياً  بتعويــض ضحاي
بالمشــّرع الفرنســي، وتحديــداً لمــا هــو وارد بنــص المــادة )149( مــن قانــون اإلجــراءات 
الجنائيــة الفرنســي، الــذي سيشــار إليــه الحقــاً كمــا نتمنــى علــى المشــّرع األردنــي، شــمول 
ــم  ــم بأحــكام هــذا التعويــض، أو أن توقيفه ــد توقيفه ــم بع ــت براءته ــن ثبت ــن الذي الموقوفي
يشــوبه التعســف باســتعمال الحــق فــي التوقيــف مــن قبــل مــن لــه الحــق بإصــدار قــرار 

التوقيــف.
ثانياً: تعويض الموقوفين الذين لم تثبت إدانتهم في نطاق التشريع الفرنسي.

  ظهــرت مســؤولية الدولــة فــي فرنســا عــن األضــرار التــي يتســبب بهــا القائمــون 
علــى المرافــق العامــة منــذ فتــرة مــن الزمــن، حيــث إن مبــدأ مســؤولية الســلطة العامــة 
نشــأ وترعــرع فــي أحضــان مجلــس الدولــة الفرنســي ليمتــد ويتوســع شــيئاً فشــيئاً ليســود 
تدريجيــاً ليعــم كافــة المرافــق العامــة شــيئاً فشــياً، مســتبدالً قاعــدة عــدم المســؤولية، وكان 
ــي القضــاء تحــت غطــاء أن القاضــي ال يخطــئ أو  ــة ف ــك رجــال العدلي يســتثنى مــن ذل
علــى أســاس أن الســلطة القضائيــة تعــد مظهــراً مــن المظاهــر الرئيســية للدولــة وهيبتهــا 
وســلطتها العامــة أو علــى أســاس قاعــدة قــوة القضيــة المقضــي بهــا فأعمــال هــذه 
المســؤولية يتعــارض مــع مــا يجــب أن تتســم بــه األحــكام القضائيــة النهائيــة التــي بمجــرد 
أن تحــوز هــذه الحجيــة  تصبــح عنــوان الحقيقــة  ولــم يعــد باإلمــكان إعــادة النظــر فيهــا. 
ومــع مــرور الزمــن ونظــراً لالنتقــادات التــي واجهــت عمــل القضــاء، فــإن األعمــال التــي 
ــا  ــق عليهــم ضحاي ــة مــن األشــخاص نطل ــي طائف تشــكل خطــأ جســيماً يلحــق ضــرراً ف
الخطــأ فــي تطبيــق إجــراءات العدالــة، الســيما أن  حقوقهــم المشــروعة مصونــة بموجــب 
ــي  ــي تعــد مــن أبرزهــا فرنســا الت ــدول والت ــد مــن ال ــة للعدي ــن الداخلي الدســاتير والقواني

تناولــت تشــريعاتها مســؤولية الدولــة عــن نشــاط مرفقهــا القضائــي العدلــي.
ــا  ــن ضحاي ــة ع ــؤولية الدول ــاول مس ــا تتن ــي فرنس ــدة ف ــريعات عدي ــدرت تش ــد ص  وق
العدالــة، حيــث صــدر عــام 1895 قانــون يجيــز بعــض التعويضــات فــي حــال حصــول 
ــل  ــام 1933 ال يق ــي ع ــر ف ــريع آخ ــك صــدر تش ــد ذل ــال القضــاء، وبع ــن رج ــأ م خط
ــة  ــر جدي ــان أكث ــم صــدر قانون ــر، ث ــالف الذك ــون الس ــن القان ــق ع ــي التطبي ــة ف صعوب
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أولهمــا: قانــون 17 تمــوز / يوليــو 1970 والــذي يجيــز بصــورة اســتثنائية دفــع تعويــض 
فــي حــال التوقيــف االحتياطــي، وثانيهمــا: القانــون  رقــم 72- 626 تاريــخ 5 تمــوز / 
ــى التعويــض عــن  ــة العمــل الجــاد عل ــى الدول ــأن عل ــذي  يتضمــن  ب ــو 1972 وال يولي
الضــرر الــذي يتســبب بــه رجــال العدالــة.)56( حيــث قــرر المشــرع الفرنســي قاعــدة جديــدة 
بإقــراره لمســؤولية الدولــة عــن الخطــأ القضائــي دون حاجــة إلــى إلتمــاس إعــادة النظــر 
ــا  ــة عــن أعماله ــن نظــام مســؤولية الدول ــك م ــرب بذل ــة، فاقت ــى دعــوى المخاصم أو إل
اإلداريــة، فأصبحــت القاعــدة هــي مســؤولية الدولــة عــن األعمــال القضائيــة واالســتثناء 
هــو عــدم المســؤولية.)57( وقــد وردت النصــوص الخاصــة بمخاصمــة القضــاة فــي فرنســا 
فــي المــادة )505( مــن القانــون الصــادر فــي 7 فبرايــر ســنة )1933( بتعديــل قانــون 

ــه فــي ســنة 1972)58(. المرافعــات، وذلــك قبــل تعديل
فبموجــب قانــون أصــول المحاكمــات الفرنســي كان باإلمــكان مخاصمــة القضــاة العدلييــن 
ــو 1972،  ــوز/ يولي ــخ 5 تم ــم L.781- 72 تاري ــون التنظي ــن قان ــادة11  م إال أن الم
ــة  ــى إمكاني ــاء عل ــع اإلبق ــن، م ــة محــل مســؤولية القضــاة العدليي ــت مســؤولية الدول أحلّ
مســاءلة القضــاة العدلييــن مباشــرة عــن أخطائهــم الشــخصية ضمــن شــروط معينــة ومــن 
ــة عــن  ــلطة العام ــد مســؤولية الس ــق قواع ــى تطبي ــب إل ــإن المشــرع الفرنســي ذه ــم ف ث

ــة أيًضــا)59(. ــى ســائر المرافــق العامــة، ومنهــا مرفــق العدال أعمــال القائميــن عل
ــة  ــام المخاصم ــق نظ ــي تطبي ــي ف ــّرع الفرنس ــت المش ــي واجه ــات الت ــة للصعوب ونتيج
القضائيــة طبقــاً للمــادة )505( مــن قانــون المرافعــات الســابق، ســواء كانــت هــذه 

 J.-M. Auby:»La responsabilité de l’État en matière de justice judiciaire - 56
 )l’article 11 de la loi du 5juillet 1972(«, AJDA, 1973, p.4 ; M. Lombard : »La
 responsabilité de l’État en matière du fait de la fonction juridictionnelle de

.la loi du 5 juillet 1972«, RDP, 1975, p.585
ــة،  ــال الســلطة القضائي ــة عــن أعم ــي مســؤولية الدول ــة ف ــي، االتجاهــات الحديث ــم محمــد عل 57 - إبراهي

مطبعــة دار القبــاء، 2001،  ص63-61
 Les articles 505 à 516 du C. P. civ. La prise à partie était possible contre - 58
 le Magistrat dans le casdu dol, de la fraude, de la concussion, du déni de
 justice et pour faute lourde professionnelle, V.Henry: »La responsabilité

.des magistrats en matière civile et pénale«, D 1933, p.21
 L’article 11 de la loi du 5 juillet 1972: »L’État est tenu de réparer le - 59
 dommage causé par lefonctionnement défectueux du service de la justice.
 Cette responsabilité n’est engagée que par unefaute lourde ou par un déni
 de justice. La responsabilité des juges à raison de leur faute personnelleest
 régie par le statut de la magistrature en ce qui concerne les magistrats du

.corps judiciaire
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الصعوبــات متعلقــة بأصحــاب الشــأن أو القضــاة أنفســهم، فقــد دعــاه ذلــك إلــى إصــدار 
القانــون رقــم )643/70( فــي )17( يوليــو )1970( الــذي تبنــى خاللــه نظامــاً جديــداً 
لتعويــض كل مــن حبــس احتياطيــاً، وذلــك مــن خــالل تعديلــه لقانــون اإلجــراءات الجنائيــة 
بالمــواد )149( إلــى )149- 4( مــن هــذا القانــون، وقــد أدخــل المشــّرع الفرنســي عــدة 
ــام  ــي ع ــم )15( الصــادر ف ــون رق ــا ورد بالقان ــا م ــام، ومنه ــذا النظ ــى ه ــالت عل تعدي

.)60(2000
ــا  ــار إليه ــي الُمش ــة الفرنس ــراءات الجنائي ــون اإلج ــن قان ــادة )149( م ــددت الم ــد ح وق
ــذي  ــس االحتياطــي الســتحقاق الشــخص ال ــد الحب ــا عن ــاً، الشــروط الواجــب توافره آنف
تــم حبســه احتياطيــاً للتعويــض عّمــا لحــق بــه مــن أضــرار ماديــة كانــت أم معنويــة)61(. 
حيــث جــاء النــص »دون اإلخــالل بتطبيــق أحــكام المــواد )505( ومــا بعدهــا مــن 
قانــون اإلجــراءات المدنيــة، يجــوز تعويــض الشــخص الــذي خضــع للحبــس االحتياطــي 
متــى انتهــت اإلجــراءات فــي مواجهتــه، بصــدور قــرار بــأن ال وجــه إلقامــة الدعــوى، 
أو بصــدور حكــم نهائــي بالبــراءة، متــى ســبب لــه هــذا الحبــس ضــرراً غيــر عــادي وذو 

جســامة خاصــة«.
ــر  ــة، حص ــامة خاص ــادي، ذا جس ــر ع ــرر غي ــون الض ــك أن يك ــى ذل ــب عل ــد ترت وق
ــر أن هــذا الشــرط  التعويــض عــن الحبــس اإلحتياطــي فــي نطــاق ضيــق ومحــدود، غي
ــنة  ــمبر س ــي 30 ديس ــادر ف ــم )1235/96( الص ــون رق ــب القان ــاؤه بموج ــم إلغ ــد ت ق
ــد  ــى ح ــه إل ــتراط وصول ــط، دون اش ــق الضــرر فق ــرط تحق ــاء بش ــم االكتف 1996، ليت
ــن  ــض ع ــرة التعوي ــيع دائ ــى توس ــة إل ــذي أّدى بالنتيج ــر ال ــامة، األم ــن الجس ــن م معي

60 - أمين مصطفى محمد، مرجع سبق ذكره، ص97.
61 - وهــذه الشــروط هــي: 1. أن يكــون الشــخص طالــب التعويــض عــن الحبــس االحتياطــي قــد تــم حبســه 
ــه.   ــذي أســند علي ــي ال ــس، أو الســبب القانون ــدة هــذا الحب ــادة – لم ــة – بموجــب هــذه الم فعــالً، وال أهمي
ورغــم ذلــك يجــوز رفــض طلــب التعويــض رغــم توافــر هــذا الشــرط فــي ثــالث حــاالت اســتثنائية، نصــت 
عليهــا المــادة )149( مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة بعــد تعديلهــا بقانــون 15 يونيــو لســنة 2000 وهــي: 
ــة  ــون الجــزاء الفرنســي، والمتعلق ــن قان ــادة )122-1( م ــرر بالم ــو مق ــا ه ــاً لم ــاع مســؤوليته طبق أ. امتن
بامتنــاع مســؤولية المتهــم الــذي ثبــت وقــت ارتكابــه للجريمــة إصابتــه باضطرابــات نفســية أو عصبيــة.  ب. 
أن يكــون هــذا القــرار أو الحكــم مؤسســاً علــى العفــو الصــادر بعــد حبــس المتهــم. ج. أن يكــون المحبــوس 
احتياطيــاً قــد تســبب بإرادتــه فــي اتهامــه وحبســه احتياطيــاً ليضلــل الســلطات، ويمّكــن مرتكــب الجريمــة 
الفعلــي مــن الهــرب. 2. صــدور أمــر بإقامــة الدعــوى الجنائيــة، أو حكــم بــات بالبــراءة. ويترتــب علــى 
ذلــك عــدم قبــول طلــب التعويــض عــن الحبــس االحتياطــي متــى انتهــت اإلجــراءات فــي مواجهــة المتهــم، 
بإحالتــه فــي المحكمــة، حيــث قضــي بإدانتــه والحكــم عليــه بعقوبــة أيــاّ كانــت طبيعتهــا)(. 3. توافــر ضــرر 
غيــر عــادي وذو جســامة خاصــة، وعليــه يجــب أن يكــون هــذا الضــرر اســتثنائياً أو ذو جســامة معينــة. وقــد 
اســتبعد المشــّرع الفرنســي األضــرار البســيطة المألوفــة التــي يتحملهــا الشــخص عــادة مــن عــداد الضــرر 

المســتلزم التعويــض. انظــر: عــادل يحيــى، مرجــع ســبق ذكــره ، ص 139.
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ــي. ــس االحتياط الحب
ويضــاف إلــى ذلــك، أن طلــب التعويــض يقــدم لجهــة خاصــة مّكونــة مــن ثالثة مستشــارين 
مــن محكمــة النقــص، وتصــدر قرارهــا بصفــة نهائيــة غيــر قابلــة للطعــن أمــام أي جهــة، 
ويقــدم طلــب التعويــض هــذا خــالل ســتة شــهور مــن تاريــخ صــدور القــرار بــأن ال وجــه 

إلقامــة الدعــوى، أو الحكــم  بالبــراءة)62(.
كمــا أنــه وبمقتضــى المــادة )149( إجــراءات جنائيــة فرنســي، المعــدل بموجــب القانــون 
رقــم 516 لســنة 2000، فقــد منــح المشــّرع الفرنســي لضحيــة الحبــس المؤقــت فرصتيــن 
ــس االســتئناف  ــه للرئيــس األول لمجل ــم طلب ــه أوالً تقدي ــى التعويــض، فعلي للحصــول عل
ــض  ــال رف ــي ح ــه، وف ــم ببراءت ــة، أو حك ــه للمتابع ــاالّ وج ــر ب ــه األم ــدر عن ــذي ص ال
الطلــب أو ســيء تقديــر مبلــغ التعويــض، يحــق للمدعــي االســتئناف أمــام اللجنــة الوطنيــة 

للتعويــض)63(.
وأخيــرا فإن مجلــس الدولــة الفرنســي قــد رتــب مســؤولية الدولــة عــن أعمــال الســلطة 
القضائيــة علــى أســاس الخطــأ الجســيم  فقــط علــى خــالف القضــاء العدلــي الــذي اعتبــره 
إحــدى الحــاالت التــي يجــب أن تتوافــر لقيــام مســؤولية القاضــي العدلــي، مــع العلــم أن 
تحديــد الخطــأ الجســيم هــو أمــر يعتريــه التعقيــد والصعوبــة عنــد  التطبيــق ممــا يصعــب 
ــة المختصــة بنظــر الدعــوى  ــإن الجه ــي ف ــة محــددة، وبالتال ــر موضوعي ضبطــه بمعايي
المدنيــة المســتندة علــى خطــأ قضائــي تنظــر لــكل قضيــة علــى حــدى ليقــرر وجــود خطــأ 
ــك  ــع ذل ــن م ــة. ولك ــب ضــرراً بالضحي ــد رت ــذا الخطــأ ق ــه وإن كان ه ــن عدم جســيم م
يعــد قــراراً مهمــاً فــي مســيرة تطــور مبــدأ قيــام مســؤولية الدولــة، ثــم بعــد ذلــك تواتــرت 
قــرارات مجلــس الدولــة الفرنســي والتــي تتضمــن قيــام مســؤولية الدولــة عــن األضــرار 
ــاء  ــيرة القض ــي مس ــر ف ــالف األم ــى خ ــر.)64( عل ــاء اإلداري بالغي ــا القض ــي يلحقه الت
العدلــي الــذي كان أكثــر تطــوراً وســرعة فــي اســتجابة مجريــات الحيــاة قــد وضــع تعريفــاً 
للخطــأ الجســيم علــى خــالف القضــاء اإلداري، حيــث عرفــه بأنــه: الخطــأ الــذي يرتكبــه 
القاضــي بتأثيــر غلــط بالــغ األهميــة، بحيــث لــو أن القاضــي بــذل عنايــة الشــخص المعتــاد 
62 - علــي محمــد علــي إعنيبــة، بحــث بعنــوان  المســؤولية مــن الحبــس االحتياطــي )دراســة مقارنــة(، 

ــع، 2008، ص 176. ــه، العــدد الراب ــا، مصرات ــر، ليبي ــة الشــاتل، جامعــة أكتوب مجل
63 -  هنيــه أحمــد، بحــث بعنــوان مســؤولية الدولــة فــي التعويــض عــن الحبــس المؤقــت، دراســة مقارنــة، 

مجلــة العلــوم اإلنســانية، جامعــة محمــد خيضــر، الجزائــر، بســكره، 2010، العــدد )18(، ص 181.
René Chapus: »Droit administratif général«, op. cit., n°.12278, p.1059. - 64

 Concl.Seban, sur CEAss. 30 novmbre 2001, Kechichian, R FDA, 2002,
p.742
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لما ارتكب الخطأ وألحق ضررا بالغير)65(.
ــيم إذ  ــأ الجس ــعاً للخط ــاً واس ــدت مفهوم ــية اعتم ــض الفرنس ــة النق ــاد محكم ــي إجته وف
ــدرة  ــال تعكــس عجــز أو عــدم ق ــج عــن فعــل أو عــدة أفع ــه: كل قصــور نات ــه بأن عرفت

ــا.)66( ــن أجله ــي أُنشــئ م ــة الت ــق الغاي ــى تحقي ــة عل ــق العدال مرف
 ويتضــح مــن ذلــك أن مفهــوم الخطــأ الجســيم يتمركــز علــى أبعــاد موضوعيــة ويبعــد عــن 
إرادة القاضــي الذاتيــة ممــا يجعلــه أكثــر انســجاما مــع الخطــأ العدلــي. )67( وكمــا توســع 
مجلــس الدولــة الفرنســي فــي مســؤولية الدولــة عــن األخطــاء المدنيــة العدليــة، وفــي ذلــك 
تكــون قــد اســتندت إلــى الفقــرة األولــى مــن المــادة 6 والمــادة 13 مــن االتفاقيــة األوروبيــة 
ــوق  ــة لحق ــا المحكمــة األوروبي ــي وضعته ــر الت ــى المعايي ــة إل ــوق اإلنســان باإلضاف لحق
اإلنســان والتــي تتضمــن قيــام مســؤولية الدولــة عــن األضــرار التــي تلحــق الغيــر بســبب 

تأخــر المحاكــم فــي البــت فــي القضايــا المنظــورة أمامهــا.)68(
ــض عــن الضــرر  ــة بالتعوي ــر مســؤولية الدول ــد أق ــون المشــرع الفرنســي ق ــه، يك وعلي
الجســيم الناجــم عــن الحبــس االحتياطــي وانتهــى التحقيــق إلــى قــرار بأنــه ال وجــه إلقامــة 
الدعــوى الجنائيــة أو قضــي بالبــراءة بحكــم بــات وذلــك بمقتضــى المــادة 19 مــن القانــون 
المذكــور وكذلــك المــادة 149 و150 مــن قانــون اإلجــراءات الجزائــي المذكــور ســالفاً، 
وبذلــك يكــون المشــرع الفرنســي قــد أســس الحــق بمطالبــة التعويــض مــن قبــل المتضــرر 
علــى أســاس اإلخــالل لمبــدأ المســاواة أمــام األعبــاء العامــة ويكــون للمتضــرر الحصــول 

علــى التعويــض بمجــرد إثبــات الضــرر.)69(
الفرع الثاني: تعويض الُمعاد محاكمتهم والذين لم تثبت إدانتهم.

تتطلــب المصلحــة االجتماعيــة تفــادي األخطــاء القضائيــة عــن طريــق تقريــر نظــام إعــادة 

 Concl. Seban, sur CEAss. 30 novmbre 2001, Kechichian, R FDA,  -  65
2002, p.742

 C. Cass. Ass.Plén., 23 février 2001, Bolle-Laroche; D. 2001,   -  66
 1752, note Ch. Debbasch.Concl.Seban, sur CEAss.30 novmbre 2001,
 Kechichian, R FDA, 2002, p.742.S. Guinchard: »Responsabilité du fait du
 fonctionnement défectueux du service public de la Justice«, Rép. Pr. Civ.,

.Dalloz, 2003, n°30
 J. Moreau & P. Combeau: »Responsabilité du fait des services…«,  - 67

.art. cit., n°27
 J. Courtial: »La responsabilité du fait de l’activité des juridictions…«, - 68

.art. cit., p.423
69 - علي محمد علي، مرجع سبق ذكره، ص 176.
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ــم،  ــاد محاكمته ــيما إنصــاف الُمع ــةً للخطــأ القضائي،الس ــن كان ضحي ــكل م ــة ل المحاكم
يكــون مــن خــالل إظهــار الحقيقــة الموضوعيــة ومتابعتهــا، وتحمــل كامــل التبعــات 

ــة عليهــا. المترتب
التشــريع  نطــاق  فــي  إدانتهــم  تثبــت  لــم  والذيــن  الُمعــاد محاكمتهــم  تعويــض  أوال: 
األردني:  لــم يكــن مــن تــم إدانتهــم بحكــم بــات، ثــم مــا لبثــت أن ظهــرت براءتهــم 
ــاً  ــن توقيف ــن الموقوفي ــاالً م ــن ح ــة، أحس ــادة المحاكم ــن بإع ــق الطع ــلوكهم طري ــد س بع
غيــر قانونــي أو تعســفي، حيــث إن المشــّرع األردنــي لــم يلــق اهتمامــا لتعويــض هــؤالء 
األشــخاص ماديــاً عّمــا أصابهــم مــن ضــرر، مــادي كان أو معنــوي نتيجــة إدانتهــم بحكــم 
قضائــي خاطــئ، وقــد جــاء بقــرار لمحكمــة التمييــز األردنيــة بصفتهــا الحقوقيــة)70( »أنــه 
مــن المبــادئ المقــررة أن الدولــة ليســت مســؤولة عــن األضــرار الناشــئة عّمــا تصــدره 
الســلطة القضائيــة مــن أحــكام لخضوعهــا للرقابــة مــن خــالل درجــات المحاكــم، وألنهــا 
متــى اكتســبت قــوة الشــيء المحكــوم بــه نزلــت منزلــة الحقيقــة، تحاشــياً للمســاس بســيادة 
الســلطة القضائيــة، فــال يســتطيع المتضــرر مــن حكــم قضائــي المطالبــة بالتعويــض عمــا 

أصابــه مــن ضــرر، مــا لــم ينــص القانــون علــى خــالف ذلــك«.
ويالحــظ إن المشــّرع األردنــي ووفقــاً لنــص المــادة )298( مــن قانون أصــول المحاكمات 
الجزائيــة، أقــّر مبــدأ التعويــض األدبــي لهــذه الفئــة دون التعويــض المــادي، حيــث نصــت 
المــادة )298( علــى أنــه »1. يعلــق الحكــم الصــادر ببــراءة المحكــوم عليــه بنتيجــة إعــادة 
ــدة التــي صــدر فيهــا الحكــم  المحاكمــة علــى بــاب المحكمــة أو األماكــن العامــة فــي البل
األول، وفــي محــل وقــوع الجــرم، وفــي موطــن طالبــي اإلعــادة، وفــي الموطــن األخيــر 
للمحكــوم عليــه إن كان ميتــاً، 2. يُنشــر حكــم البــراءة حتمــاً فــي الجريــدة الرســمية ويُنشــر 
ــل  ــا، وتتحم ــن يختارهم ــن محليتي ــي صحيفتي ــب اإلعــادة ف ــك طال أيضــاً إذا اســتدعى ذل

الدولــة نفقــات النشــر«.
ــض  ــى تعوي ــص صراحــةً عل ــي بالن ــد آن األوان للمشــّرع األردن ــه ق ــرى الباحــث أن وي
ــي الخــاص بالحقــوق  هــؤالء األشــخاص، الســيما وأن المــادة )6/14( مــن العهــد الدول
ــة،  ــة الخاطئ ــا األحــكام القضائي ــدأ تعويــض ضحاي ــّر مب ــة والسياســية، جــاءت لتق المدني
وحيــث إن األردن صادقــت علــى هــذا العهــد ونشــرته فــي الجريــدة الرســمية، فــإن 
األحــكام الــواردة بــه تصبــح ملزمــة لــألردن، حيــث اســتقرت محكمــة التمييــز األردنيــة 

70 - قــرار محكمــة التمييــز األردنيــة بصفتهــا الحقوقيــة رقــم 2003/3813 هيئــة خماســية تاريــخ 
2004/2/18، مشــار إليــه ســابقاً.
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علــى ســمو االتفاقيــات الدوليــة ورفعتهــا أمــام التشــريع الداخلــي، علــى مــا تــم بيانــه آنفــاً، 
ــد نّصــت صراحــةً  ــة، ق ــة واألجنبي ــا أن بعــض التشــريعات العربي ــب، كم هــذا مــن جان
ــة  ــزاً لمنظوم ــم تعزي ــداء به ــّرعنا، االقت ــدر بمش ــة وكان األج ــذه الفئ ــض ه ــى تعوي عل
إحتــرام الحقــوق والحريــات، ومــن هــذه التشــريعات قانون اإلجــراءات الجنائي الفرنســي، 
وتحديــداً المــادة )626( منــه، وكذلــك المــادة )375( والمــادة )376( مــن قانــون أصــول 
المحاكمــات الجزائيــة الســوري، وكذلــك قانــون التعويــض للموقوفيــن والمحكــوم عليهــم 

الذيــن ثبتــت براءتهــم الصــادر فــي تونــس والــذي ســبق اإلشــارة إليــه.
ثانياً: تعويض الُمعاد محاكمتهم والذين لم تثبت إدانتهم في نطاق التشريع الجزائي الفرنسي. 
ــة  ــة الخاطئ ــن مــن األحــكام القضائي ــاول المشــّرع الفرنســي تعويــض المتضرري ــد تن وق
ــة الفرنســي بصفــة  فــي القانــون المدنــي بصفــة عامــة، وفــي قانــون اإلجــراءات الجنائي
ــاً  ــة طبق ــذه الفئ ــض ه ــاء تعوي ــد ج ــي، فق ــي الفرنس ــون المدن ــاق القان ــي نط خاصــة. فف
للقواعــد العامــة للمســؤولية المدنيــة، وتحديــداً فــي الفقــرة الخامســة مــن المــادة )1384(، 
ــل  ــع بفع ــي تق ــن عــن األضــرار الت ــه: »يســأل الســادة والمتبوعي ــى أن ــث نصــت عل حي

ــن فيهــا«)71(. ــي أدائهــم لوظائفهــم المعيني خدمهــم أو تابعيهــم ف
ولعّل المشّرع الفرنسي لم يكتِف بالنصوص العامة الواردة في القانون المدني الفرنسي، 
فعمل على النص صراحةً على تعويض المتضررين من األحكام القضائية الخاطئة من 
الفرنسي، حيث  الجنائية  قانون اإلجراءات  المادة )626( من  أورده في نص  ما  خالل 
تقضي هذه المادة، بدفع تعويض للمحكوم عليه بسبب الضرر الذي أصابه، نتيجة إدانته 
يثبت  المادي،  بالتعويض  المطالبة  حق  أن  المادة،  هذه  تبيّن  كما  خاطئ،  قضائي  بحكم 
للمحكوم عليه، ويمّكن كالً من زوجته أو أحد أصوله أو أحد فروعه من المطالبة به أمام 
المحاكم المختصة إذا كان متوفياً، وإذا ما تقرر براءة المحكوم عليه من الجرم المسند إليه، 
فإن هذا التعويض يدرج في حكم البراءة الصادر من المحكمة، كما وتقضي هذه المادة 
أنه جملة من مصاريف  التعويض، على أساس  قيمة هذا  بدفع  تقوم  الدولة هي من  بأن 
الدعوى، ما لم يكن التعويض قد ُطلب على أساس الحق الشخصي، فعندئٍذ يلتزم بدفعه 
الجاني أو الشاهد الذي تم إدانته بجرم الشهادة الكاذبة، وفي جميع األحوال، يخضع تقدير 
هذا التعويض المادي لسلطة المحكمة التقديرية، والتي تعتمد في تحديد قيمته على الوقائع 
71 - إدوارد غالــي الذهبــي، إعــادة النظــر فــي األحــكام الجزائيــة، الطبعــة الثانيــة، مزيــدة ومعّدلــة، دار 

اإلتحــاد العربــي للطباعــة، القاهــرة، 1986، ص283.
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والظروف المحيطة بالدعوى)72(.
ويرى الباحث أن المشّرع األردني حسناً فعل عندما رتّب تعويضاً لهذه الفئة، وفقاً لنظام 
كلمة »اإلعانات«  أن  يرى  الباحث  أن  إالّ  أعاله،  إليه  المشار  والشهود  المبلّغين  حماية 
الواردة في نص المادة أعاله، جاءت في غير محلها، فلفظة اإلعانة تقضي نحو أن كل 
من يتضرر من الشهود والمبلّغين والخبراء والمخبرين يستحق إعانة من مجلس الوزراء 
وكأن األخير يُنِعم على هذه الفئة بمبلغ ال يصل إلى درجة التعويض عن كامل ما أصابهم 
من ضرر، واألصل أن تكون هذه المادة ناطقة بإقرار مبدأ التعويض العادل الذي يساوي 
إلى حد كبير مقدار الضرر الذي لحق بهذه الفئة، وأن ترد هذه المادة االختصاص ألهله، 
وأن تحديد استحقاق التعويض ومقداره يكون بناء على قرار قضائي، ال على قرار صادر 

عن مجلس الوزراء، وذلك كسباً للوقت من جهة، وتحقيقاً للعدالة من جهة أخرى.
كما ويعتبر جهد المشّرع األردني في ميدان تعويض ضحايا العدالة الجنائية جهداً قاصراً 
الفئة - سوى ذلك  يُقر النصوص الالزمة إلنصاف هذه  ومبتسراً، فالمشّرع األردني لم 
النص المتعلق بصرف إعانة للشهود والمبلّغين والخبراء في قضايا الفساد، والوارد في نظام 
حماية الشهود والمبلغين والخبراء – ويستغرب الباحث من مشّرعنا الكريم، عدم إقراره 
لنصوص قانونية تعنى بتعويض ضحايا العدالة الجنائية لغاية اآلن، على الرغم من إنضمام 
الخاص  الدولي  العهد  الجانب، مثل  تقّر هذا  التي  الدولية  إلى عدد من االتفاقيات  األردن 

بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 والميثاق العربي لحقوق اإلنسان لسنة 2004. 
ثانياً: تعويض الُمعاد محاكمتهم والذين لم تثبت إدانتهم في نطاق التشريع الجزائي الفرنسي: 
فقد أقتصر المشرع الفرنسي في إقراره لمبدأ تعويض المتضررين من الشهود على تكفّل 
الدولة بدفع نفقات االنتقال والسفر واإلقامة الذي يدفعها الشاهد للوصول إلى مكان اإلدالء 
المواد  في  الفرنسي، وتحديداً  الجنائية  قانون اإلجراءات  )73(وقد ورد ذلك في  بشهادته، 

)74(.)R– 38 إلى R -123(
ــة  ــات الجزائي ــول المحاكم ــون أص ــي قان ــة ف ــادة المحاكم ــوان إع ــث بعن ــور، بح ــعيد نم ــد س 72 - محم

األردنــي، مرجــع ســابق، ص 65.
 G. Wiederkehr: »La responsabilité de l’Etat et des magistrats du fait - 73

.de la justice«, Justices, 1997, p.13
واإلقامة  السفر  عن  التعويضات  هذه  أن  أعاله،  إليها  المشار   )R  138( بالمادة  أيضاً  جاء  وقد   -  74
فئات  من  الشاهد  يصطحبهم  الذين  المرافقين  تشمل  بعدها،  )R 133( وما  المادة  في  عليها  المنصوص 
القُّصر ذوي األعمار التي تقل عن ستة عشر عاماً، ومن مرافقي الشاهد الذي يعانون من مرض ضمن 
 الشروط المحددة )130R، 131 R(.قانون اإلجراءات الجنائية الفرنسي، متاح على الموقع اإللكتروني: 

.www.LegiFrance.gouv
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الخاتمة
النتائج

يعد من المبادئ الرئيسية في تحقيق العدالية اإلجرائية الموازنة بين مصلحة . 1
المجتمع في توقيف المشتكى عليه وبين حقه في التمتع في الحرية، على اعتبار أن 

المتهم يُعد بريئاً إلى أن تثبت إدانته بحكم قطعي.
 تقيد الحرية الفردية دون موجب قانوني أو بموجب قانون معيب يعد خرق للقواعد 2. 

القانونية الخاصة بإجراءات التقاضي والتحقيق مما ينشأ عن ذلك إلحاق ضرر 
مادي وأدبي بالمتضرر، مما يحق لهم المطالبة بالتعويض. 

 يعد مبدأ افتراض البراءة مبدأ دستورياً نص عليه الدستور األردني، وفقاً آلخر 3. 
التعديالت التي طرأت عليه.

تعد العدالة هي قوام نهضة األمم وعماد بنائها وتقدمها، فهي ال تقوم إالّ على أسٍس . 4
متينة من إحترام حقوق اإلنسان وصيانة حّرياته.

لم يأخذ المشّرع األردني بتعويض ضحايا التوقيف الناشئ عن الخطأ في تطبيق . 5
اإلجراءات العدلية أو التوقيف الموافق ألحكام القانون المنتهي بالحكم بالبراءة.

التوصيات
نتمنــى مــن المشــّرع األردنــي االســتجابة لالتفاقيــات الدوليــة، وتضميــن نصــوص . 1

قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة نصــاً يقضــي بإرســاء الحــق لمــن كان ضحيــه 
لخطــأ فــي تطبيــق اإلجــراءات العدليــة المطالبــة بالتعويــض.

ــة . 2 ــي أو األنظم ــريع اإلجرائ ــل التش ــة تعدي ــات المعني ــرع أو الجه ــن المش ــو م نرن
الخاصــة بــه يضمــن بمقتضاهــا إلتــزام الدولــة بدفــع قيمــة التعويــض المترتــب علــى 
الخطــأ فــي تطبيــق اإلجــراءات العدليــة مــن خــالل إنشــاء صنــدوق فــي وزارة العــدل 
ــاق  ــدوق باإلتف ــى أن تحــدد مــوارد هــذا الصن ــي صــرف هــذه التعويضــات عل يتول
بيــن وزيــر العــدل ووزيــر الماليــة، مــع إبقــاء الحــق للدولــة بالرجــوع علــى المتســبب 

فــي قــرار التوقيــف. 
ــي . 3 ــه ف ــول ب ــة القضــاة المعم ــي، األخــذ بنظــام مخاصم ــن مشــّرعنا األردن ــل م نأم

التشــريع الفرنســي، المــادة )505( مــن قانــون المرافعــات الفرنســي، وهــذه المــواد 
حــددت الحــاالت التــي يجــوز فيهــا مخاصمــة القضــاة، وأعضــاء النيابــة العامــة.
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الدكتور:  محمد محمد سادات

مقدمة:
خلــق هللا ســبحانه وتعالــى النــاس وقــدر أرزاقهــم وجعلهــم يتفاوتــون فــي قدراتهــم البدنيــة 
والعقليــة ويختلفــون فــي ظروفهــم وإمكاناتهــم االجتماعيــة واالقتصاديــة ومثلمــا تتفــاوت 
قــدرات البشــر، فــإن الطبقــات االجتماعيــة والمســتويات االقتصاديــة تتبايــن أيضــا تبعــاً 

للظــروف والعوامــل التــي تحكــم المجتمعــات البشــرية المختلفــة.
ــاء  ــراء فاألغني ــاء والفق ــن األغني ــة بي ــد نشــأت »الحاجــة« المتبادل ــك فق ــى ذل ــاء عل وبن
محتاجــون الســتخدام الفقــراء فــي كثيــر مــن شــئون حياتهــم، والفقــراء محتاجــون لفــرص 
ــة«  ــة المنزلي ــرة الخدم ــت »ظاه ــهم، فكان ــور معاش ــر أم ــاء لتدب ــال األغني ــل ولم العم
ــم  ــي محك ــل ف ــات البشــرية نفســها، وســبحان القائ ــدم المجتمع ــة ق ــانية قديم ــرة إنس ظاه
ْنيـَـا َوَرفَْعنَا  كتابــه: )أَُهــْم يَْقِســُموَن َرْحَمــَت َربِّــَك نَْحــُن قََســْمنَا بَْينَُهــْم َمِعيَشــتَُهْم فِــي اْلَحيـَـاةِ الدُّ
ــا  ــَك َخْيــٌر ِممَّ َِّخــَذ بَْعُضُهــْم بَْعًضــا ُســْخِريًّا َوَرْحَمــُت َربِّ ــْوَق بَْعــٍض َدَرَجــاٍت ِليَت بَْعَضُهــْم فَ

ــوَن()1(. يَْجَمعُ
وخــدم المنــازل هــم كل مــن يقومــوا بالخدمــة الشــخصية الماديــة المتعلقــة بمعيشــة 
ــام  ــي القي ــال مخصصــون ف ــم عم ــزل، فه ــل المن ــؤدى داخ ــي ت ــه والت ــدوم أو ذوي المخ
باألعمــال الماديــة أو اليدويــة التــي تتصــل بــذات صاحــب العمــل، ســواء بصــورة مباشــرة 
بالعنايــة بشــخصه أو بأشــخاص ذويــه كالطاهــي والمربيــة، أو بصفــة غيــر مباشــرة عــن 

ــه)2(. ــه كالخــادم فــي منزل طريــق أشــياء مملوكــة ل
والخدمــة المنزليــة ظاهــرة اجتماعيــة راســخة فــي مجتمعنــا العربــي واإلســالمي تضــرب 
ــل  ــلبية ب ــرة س ــا ظاه ــالم أو يعتبره ــا اإلس ــم ينكره ــخ، ول ــوار التاري ــي أغ ــا ف بجذوره
تعايــش معهــا كظاهــرة اجتماعيــة طبيعيــة، وقــد كان للنبــي صلــى هللا عليــه وســلم خــدم 

يقومــون متطوعيــن علــى خدمتــه وتدبيــر شــئونه الخاصــة.
وإذا نظرنــا إلــى المســألة مــن ناحيــة اقتصاديــة واجتماعيــة وتربويــة لوجدنــا أن الخدمــة 
ــول أن  ــن المعق ــس م ــا، إذ لي ــتغناء عنه ــن االس ــة ال يمك ــرورة ملح ــل ض ــة تمث المنزلي
نحــاول القضــاء علــى هــذا العمــل مــا دام هنــاك فقيــر محتــاج للمــال وليــس أمامــه مــن 
فــرص العمــل إال مــا يقدمــه الغنــي المحتــاج لمــن يقــوم علــى خدمتــه، ثــم هنــاك المرافــق 
العامــة فــي كل مجتمــع والتــي تحتــاج إلــى مــن يقدمــوا فيهــا هــذه الخدمــة، مثــل المنشــآت 

1 - سورة الزخرف اآلية 32.
2 - د. محمــد شــريف عبــد الرحمــن أحمــد، أركان عقــد العمــل، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2008، 

ص 99.
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العامــة والمصالــح الحكوميــة والفنــادق والمستشــفيات وغيرهــا، وفــي ظــل غيــاب 
ــة إذن  ــة المنزلي ــه، فالخدم ــوم بتربيت ــاه ويق ــن يرع ــى م ــل إل ــة الطف ــة وحاج األم العامل
ضــرورة اجتماعيــة واقتصاديــة وتربويــة تفرضهــا طبيعــة الحيــاة االجتماعيــة والظــروف 

ــداً)3(. ــة، وال ســبيل للقضــاء عليهــا كظاهــرة إنســانية أب االقتصادي
وانطالقــاً مــن ريادتهــا فــي منطقــة الخليــج العربــي، وارتكانــاً علــى مبادئهــا نحــو تحقيــق 
ــد أصــدر صاحــب الســمو  ــة، فق ــاًء بالتزاماتهــا الدولي ــات المجتمــع، ووف ــكل فئ ــة ل العدال
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة، حفظــه هللا، القانــون االتحــادي رقــم 10 
لســنة 2017 فــي شــأن عمــال الخدمــة المســاعدة، الــذي يعــد خطــوة جديــدة فــي ســبيل 
ــر احتياجــاً,  ــات األكث ــة بعــض الفئ ــة المتحــدة نحــو حماي ــارات العربي ــة اإلم توجــه دول

ولبنــة متميــزة فــي الوقــوف إلــى جانــب بعــض األشــخاص األكثــر ضعفــاً.
فلضمــان أفضــل األوضــاع العمليــة والمعيشــية للعمالــة المنزليــة بمختلــف فئاتهــا, وتحقيقــاً 
ــم المســاواة والســعادة، وبمــا  ــز قي ــة لتعزي ــي تطبقهــا الدول ــة الت ــر الدولي ألفضــل المعايي
ــة 201 بشــأن العمــل  ــم 189، والتوصي ــة رق ــة منظمــة العمــل الدولي ينســجم مــع اتفاقي
ــة, كان قانــون عمــال الخدمــة المســاعدة هــو اإلطــار التشــريعي  ــة المنزلي الالئــق للعمال
الــذي مــن خاللــه أصبــح عمــل هــذه الفئــات منظمــاً ومحكمــاً. وقــد عــرّف القانــون الخدمــة 
المســاعدة بأنهــا: الخدمــة التــي يؤديهــا العامــل إلــى صاحــب العمــل أو أســرته، فــي مــكان 
العمــل. والعامــل وفــق أحــكام القانــون هــو كل شــخص طبيعــي يــؤدي خدمــة مســاعدة 

مقابــل أجــر شــامل، وذلــك تحــت إدارة  وإشــراف وتوجيــه صاحــب العمــل.
ــذي كان يحكــم عمــل هــذه  ــم التعاقــدي ال ــال مــن التنظي ــم االنتق ــد ت وبهــذا القانــون الجدي

ــة.  ــة وموثوقي ــر عدال ــم التشــريعي األكث ــى التنظي ــات وحســب, إل الفئ
ــات المســاعدة خاضعــة  ــت األحــكام المنظمــة لعمــل الفئ ــون كان ــل صــدور هــذا القان فقب
لقانــون المعامــالت المدنيــة اإلماراتــي رقــم 5 لســنة 1985, إذ أخرجهــا قانــون العمــل 
رقــم 8 لســنة 1980 صراحــة مــن نطاقــه عندمــا نــص األخيــر فــي مادتــه الثالثــة 
علــى أن: »ال تســري أحــكام هــذا القانــون علــى الفئــات اآلتيــة: أ- موظفــي ومســتخدمي 
ــة  ــي الدول ــي اإلمــارات األعضــاء ف ــة ف ــر الحكومي ــة والدوائ وعمــال الحكومــة االتحادي
وموظفــي ومســتخدمي وعمــال البلديــات وغيرهــم مــن الموظفيــن والمســتخدمين والعمــال 
العامليــن فــي الهيئــات العامــة والمؤسســات العامــة االتحاديــة والمحليــة وكذلــك الموظفيــن 

3 - د. منــى خالــد محمــد علــى, د. ســهى نصــار طلفــاح, ظاهــرة الخــدم بيــن الحاجــة والرفاهيــة, مجلــة 
ــدد 47, 2018, ص 4. ــدل, الســودان, الســنة 18, الع ــدل, وزارة الع الع
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والمســتخدمين والعمــال الذيــن يعينــون علــى المشــروعات الحكوميــة االتحاديــة والمحليــة.
ب- أفراد القوات المسلحة ومنتسبي الشرطة واألمن.

ج- خدم المنازل الخاصة ومن في حكمهم.
د- العمــال الذيــن يعملــون فــي الزراعــة أو المراعــي فيمــا عــدا األشــخاص الذيــن يعملــون 
فــي المؤسســات الزراعيــة التــي تقــوم بتصنيــع منتجاتهــا أو الذيــن يقومــون بصفــة دائمــة 

بتشــغيل أو إصــالح اآلالت الميكانيكيــة الالزمــة للزراعــة«.
ولهــذا كان المنظــم لتلــك العالقــة بيــن خــدم المنــازل وبيــن مخدوميهــم, هــو قانــون 
المعامــالت المدنيــة, فضــالً عــن العقــد المبــرم بينهمــا, ولهــذا أتــى هــذا القانــون محققــاً 
ــوق  ــة, وحافظــاً لحق ــة القانوني ــراً الحماي ــة, وموف ــة التعاقدي ــي العالق ــن طرف ــوازن بي الت

ــة. ــذه العالق ــع أطــراف ه جمي
وقــد جــاء قانــون عمــال الخدمــة المســاعدة فــي واحــد وأربعــون مــادة تتضمــن نصوصــاً 
ــد  ــال, وعق ــغيل العم ــتقدام وتش ــب اس ــون ومكات ــريان القان ــاق س ــات ونط ــول التعريف ح
العمــل وتنظيــم العمــل, واإلجــازات والتزامــات صاحــب العمــل والعامــل والتفتيــش 
وتســوية المنازعــات, وانتهــاء العقــد, ومكافــأة نهايــة الخدمــة, والعقوبــات, وبعــض 

ــة. ــكام الختامي األح
ومــن خــالل الدراســة ســوف نتنــاول الحمايــة القانونيــة لحقــوق خــدم المنــازل مــن خــالل 
بيــان تلــك الحمايــة فــي مواجهــة مكاتــب االســتقدام التــي تتولــى التوســط الســتقدام العمــال 
ــن,  ــك مــن خــالل مبحثي ــي مواجهــة رب العمــل أيًضــا, وذل ــة اإلمــارات, وف داخــل دول
نعــرض فــي أولهمــا إلــى حمايــة العامــل فــي مواجهــة مكاتــب االســتقدام, وفــي ثانيهمــا 

نتنــاول حمايــة العامــل فــي مواجهــة رب العمــل, وذلــك فيمــا يلــي:
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المبحث األول : حماية العامل في مواجهة مكاتب االستقدام

القـرن  مـن  الخمسـينات  مطلـع  فـي  اقتصاديـة  بتغيـرات  الخليجيـة  المجتمعـات  مـرت 
الماضـي متمثلـة فـي ظهـور النفـط واختفـاء الحـرف التقليديـة التـي كانـت عصـب الحيـاة 
االقتصاديـة آنـذاك. فأخـذت الحيـاة فـي المجتمعـات الخليجية تنمـو نمواً سـريعاً تبدل معها 
كثيـر مـن األمـور فـي مناحـي الحيـاة المختلفـة)4(, فلقـد حققـت منطقـة الخليـج العربـي 
منـذ أوائـل السـبعينات مـن القـرن الماضـي نمـواً شـامالً ومتميـزاً فـي مختلـف النواحـي 
الثقافيـة واالجتماعيـة واالقتصاديـة وخضعـت هذه المنطقـة إلى تغيـرات اقتصادية جذرية 

ومفاجئـة نتـج عنهـا تحّضـر سـريع كان لـه تأثيـر مباشـر علـى النظـام االجتماعـي)5(.
وكنتيجـة لذلـك فقـد شـهدت مجتمعـات مجلـس التعـاون الخليجـي موجات هائلـة من هجرة 
العمالـة األجنبيـة - بخاصـة اآلسـيوية - إليهـا منذ منتصف السـبعينيات وبدايـة الثمانينيات, 
فقـد وفـرت عمليـات التنميـة والتحديـث فـي دول الخليـج العربية اآلالف من فـرص العمل 
فـي قطاعـات عديـدة وبمسـتويات متفاوتـة مـن المهـارة والخبـرة)6(.  فمـن هـذه التغيـرات 
الناتجـة عـن التنميـة السـريعة المفاجئـة انتشـار التعليم مما انعكـس على التركيبة األسـرية 
وبـدأ خـروج المـرأة لميـدان العمل)7(. ونتيجـة لهذه الطفرة االقتصاديـة فقد عرف المواطن 
الخليجـي أعلـى درجـات الرفاهيـة وأدى هـذا الوضـع إلـى التفتيـش عـن أسـباب الراحـة 
فوجـدت ربـة األسـرة أنهـا ال تملـك متسـعا مـن الوقـت لمزاولة أعمالهـا المنزليـة ودورها 
الطبيعـي كأم واالهتمـام بشـئون أطفالهـا إمـا النشـغالها بالتعليـم أو العمل أو بسـبب اتسـاع 
حجـم المنـزل وكثـرة عـدد األطفـال فبـدأت األسـرة تتنـازل طوًعـا عـن بعـض وظائفهـا 
للخادمـات)8(. وهـو مـا جعـل األسـر تبحـث عـن إمكانيـة الحصـول علـى خادمـات وهـو 
مـا تكفلـت مكاتـب االسـتقدام بـه التـي سـعت نحـو توفيـر الخادمات مـن الكثير مـن الدول.
4 - د. بــدر عمــر, األســباب الحقيقيــة لظهــور وبــروز ظاهــرة اســتخدام المربيــات األجنبيــات وانتشــارها 

فــي دول خليــج العربــي، المؤسســة العربيــة للطباعــة والنشــر, البحريــن, 1987, ص 59.
5 - د. محمــد محمــد كامــل الشــربيني, تصــور وقائــي مقتــرح مــن منظــور الممارســة العامــة فــي الخدمــة 
ــة  ــات, مجل ــات األجنبي ــتقدام المربي ــى اس ــة عل ــة المترتب ــب المشــكالت االجتماعي ــة لتجن االجتماعي
دراســات فــي الخدمــة االجتماعيــة والعلــوم اإلنســانية, القاهــرة, الجــزء الســادس عشــر, العــدد 35, 

ــر 2013, ص 6977. أكتوب
ــة  ــن الحاج ــي بي ــاون الخليج ــس التع ــدول مجل ــدة ب ــة الواف ــداوي, العمال ــيد هن ــد الس ــال محم 6 - د. جم
ــلطان  ــة الس ــة، جامع ــوم االجتماعي ــة اآلداب والعل ــي لكلي ــي الثان ــي الدول ــر العلم ــل، المؤتم والخل

قابــوس، مســقط, 2012, ص 28.
7 - د. بدر عمر, مرجع سابق, ص 59.

8 - د. محمد محمد كامل الشربيني, مرجع سابق, ص 6978.
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ومكاتـب االسـتقدام وفـق تعريـف قانـون عمـال الخدمـة المسـاعدة هي المكاتـب المرخص 
لهـا، وفقـاً ألحـكام القانـون، بالتوسـط السـتقدام العمـال، بنـاء علـى مـا يطلبه منـه صاحب 

العمـل، أو بالتشـغيل المؤقـت للعمال.
غيـر أن سـيطرة مكاتـب االسـتقدام علـى سـوق العمـال المنزليـة, أدى إلـى تحكمهم سـواء 
فـي األسـر الراغبـة فـي الحصـول علـى خادمـة, أم فـي النسـاء الالئـي يرغبن فـي امتهان 
ذلـك العمـل, وهـو مـا أدى بدوره إلى ظهور العديد من المشـكالت المتعلقـة بتلك المكاتب, 
ومنهـا: اسـتقدام عمالـة غيـر قـادرة صحيـاً علـى العمـل, التحكـم فـي السـعر دون ضوابط  
حيـث تختلـف تكاليـف االسـتقدام مـن مكتـب آلخـر, تشـجيع هـروب الخادمـات مـن أماكن 

عملهـم, تأخـر وصـول الخادمـة لمـدة تصـل إلـى 6 أشـهر, وال يوجد سـقف لألجور.
وبسـبب المشـكالت السـابقة وغيرهـا, بـدأت وزارة المـوارد البشـرية والتوطيـن إنشـاء 
مراكـز اسـتقدام تسـمى »تدبيـر« تتولـى عمليـة جلـب العمالـة المنزليـة مـن الخـارج وفق 
ضوابـط قانونيـة تفاديـٍا لكافـة المثالـب التـي كانت تنتج عن مكاتب االسـتقدام, حيث سـتقدم 
هـذه المراكـز 10 أنـواع من الخدمات، بدًء من طباعة وتسـلم وإرسـال الطلبـات إلكترونياً 
إلـى الـوزارة، وتوفيـر عمالـة مسـاعدة وفـق متطلبـات صاحـب العمـل، تتضمـن عمالـة 
مسـاعدة مؤقتة بالنظام األسـبوعي والشـهري والسـنوي, وتخصيص مدير عالقات إلدارة 
ملـف المتعامـل »صاحـب العمـل«، وتوفير خدمات مثـل الفحص الطبي وإصـدار اإلقامة 
وبطاقـة الهويـة وخدمـة تسـلم العمالـة المسـاعدة فـي مطـارات الدولـة وتسـليم العامـل فـي 
مقـر عملـه وخدمـات التأميـن الصحـي, وتهيئـة العامـل وتدريبـه علـى القيام بمهـام مهنته، 
وتوفيـر خدمـة المقابلـة المسـبقة للعامـل قبـل االلتحاق بالعمـل وتوجيه اإلرشـاد للمتعاملين 

لتعزيـز معرفتهـم بالمهـن المتاح اسـتقدامها.

المطلب األول: ضوابط عمل مكاتب استقدام عمال الخدمة 
المنزلية

وضـع قانـون عمـال الخدمـة المسـاعدة مجموعـة مـن الضوابـط التـي يتعيـن علـى مكتـب 
االسـتقدام اسـتيفاؤها حمايـة لهـذه الفئـة من العمل ومنع اسـتغاللهم, والتي تتمثـل فيما يلي:

أوالً: قصر عمل وسيط استقدام على المواطنين:
فــال يجــوز ألي شــخص طبيعــي أو معنــوي أن يعمــل وســيطاً الســتقدام العمــال أو 
تشــغيلهم مؤقتــاً، إال إذا كان مواطنــاً حســن الســير والســلوك ومرخصــاً لــه بذلــك النشــاط 
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طبقــاً القانــون, علــى هــذا يجــب أن يكــون مالــك مكتــب االســتقدام هــو مواطــن إماراتــي, 
ــن, ولكــن  ــر مواطني ــه مــن جنســية أخــرى أي غي ــن لدي ــع مــن أن يكــون العاملي وال يمن
تجــدر مالحظــة أنــه يجــب أن يكــون للمنشــأة المرخــص لهــا مديــر مواطــن حســن الســير 

والســلوك. 
ثانياً: عدم استقدام عامل يقل عمره عن ثماني عشرة سنة:

اشــترط القانــون أال يقــل عمــر هــذا العامــل عــن ثمانــي عشــرة ســنة ميالديــة, وهــو بذلــك 
تمايــز عــن قانــون العمــل عندمــا ســمح بتشــغيل العمــال األحــداث الذيــن تقــل أعمارهــم 
عــن 18 ســنة ميالديــة, حيــث أجــاز تشــغيل األحـــداث مــن الجنســين بعــد تمـــام الخامســة 
عشـــر, شــرط الحصــول علــى موافقــة كتابيــة ممــن لــه الواليــة أو الوصايــة علــى الحدث, 
فقــد نصــت المــادة العشــرون مــن قانــون العمــل علــى أنــه ال يجــوز تشــغيل األحــداث مــن 
الجنســين قبــل تمــام ســن الخامســة عشــر, وهــو مــا يحمــل الداللــة علــى أنــه ســمح بتشــغيل 
هــؤالء األحــداث بمجــرد وصولهــم إلــى ســن الخامســة عشــر شــريطة الحصــول علــى 

موافقــة كتابيــة ممــن لــه الواليــة أو الوصايــة علــى الحــدث.
وســيراً علــى منهــج قانــون العمــل اعتبــر قانــون عمــال الخدمــة المســاعدة, أن العامــل متى 
بلــغ ســن الثامنــة عشــر, فيكــون لــه الحــق فــي إبــرام العقــد دون أن يتوقــف ذلــك العقــد 

علــى موافقــة مــن لــه الواليــة أو الوصايــة عليــه.
ثالثًا: حظر ممارسة بعض األعمال على مكاتب االستقدام:

حيــث يحظــر التمييــز بيــن العمــال المســتقدمين ألغــراض العمــل بــأي صــورة مــن صــور 
التمييــز العنصــري ســواء أكان ذلــك علــى أســاس العــرق أو اللــون أو الجنــس أو الديــن 

أو الــرأي السياســي أو األصــل الوطنــي أو األصــل االجتماعــي.
ــأي عمــل  ــام ب ــة العامــل وعــدم تعريضــه للعنــف, وحظــر القي ــزم بُحســن معامل كمــا يلت

ــاً أو جســدياً. ــا جنســيا بالعامــل ســواء كان التحــرش لفظي يشــكل تحرًش
ــوةً تحــت  ــات عن ــال أو أداء خدم ــأي أعم ــه ب ــتقدام تكليف ــب االس ــى مكت ــا يحظــر عل كم
التهديــد بــأي عقــاب، والتــي ال يكــون هــذا العامــل قــد رغــب بأدائهــا بمحــض اختيــاره. 

ــري. ــا يمكــن إدراجــه تحــت مســمى العمــل القســري أو الجب وهــو م
واعتمــاداً علــى نــص المــادة 2 مــن اتفاقيــة عــام 1930 المعنيــة بالعمــل الجبــري، فــإن 

العمــل القســري يوجــد عندمــا تتوافــر العناصــر التاليــة:
ــي  ــم اإللزام ــة أن التعلي ــت اللجن ــوص أوضح ــذا الخص ــة، وبه ــل أو خدم ــام بعم أ- القي
والتعليــم المهنــي اإللزامــي ال ينــدرج ضمــن تعريــف العمــل أو الخدمــة بحســب المعنــى 
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المقصــود مــن المــادة 2، لكــن بمــا أن التعليــم المهنــي ينطــوي علــى شــيء مــن العمــل 
قــد يكــون مــن الضــروري دراســة الوقائــع الخاصــة بــكل حالــة علــى حــدى للبــت فيمــا 

ــرياً أم ال. ــال قس إذا كان عم
ب- تحــت التهديــد بــأي عقــاب، وهنــا ال بــد مــن تفســير هــذه العبــارة بمعناهــا الواســع، أي 
ليــس بالضــرورة أن نكــون أمــام عقــاب جزائــي أو جســدي، بــل مــن الممكــن أن يكــون 
علــى شــكل حرمــان مــن بعــض االمتيــازات أو الحقــوق مثــل الترقيــة، النقــل أو الحصــول 
ــت  ــل تح ــي أن يدخ ــراه النفس ــن لإك ــا يمك ــي. كم ــكن وظيف ــدة أو س ــة جدي ــى وظيف عل
مفهــوم »التهديــد بــأي عقــاب«، إال أن اللجنــة لــم تعتبــر الوضــع االقتصــادي العــام الــذي 
يجبــر الشــخص علــى البقــاء فــي عملــه كنــوع مــن أنــواع »التهديــد بــأي عقــاب. فاإلكــراه 
ــى الُمكــَره لســلب  ــا هــو كل ضغــط مــادي أو معنــوي يمارســه الُمكــره عل المقصــود هن

إرادتــه أو التأثيــر فيهــا ليتصــرف الُمكــَره وفقــا لمــا يريــده القائــم باإلكــراه)9(.
ج-عــدم التطــوع بــأداء العمــل أو الخدمــة بمحــض اختيــاره، بالرغــم مــن أن هــذا العنصــر 
منفصــل عــن العنصــر الســابق، إال أن اللجنــة قالــت بــأن العمــل الــذي تــم أدائــه طواعيــة 
ــه إذا  ــا أن ــة. كم ــه طواعي ــم تأديت ــر عمــالً أو خدمــة ت ــاب ال يعتب ــأي عق ــد ب تحــت التهدي
ــد  ــل ال يعت ــة العام ــإن موافق ــل ف ــل رب العم ــن قب ــداع م ــش أو الخ ــى الغ ــوء إل ــم اللج ت
ــاص،  ــل لالنتق ــر قاب ــه غي ــار عمل ــر حــق العامــل باختي ــع األحــوال يعتب ــي جمي ــا. وف به
ويجــب أن يكــون حــق العامــل بتــرك العمــل مكفــول بشــكل دائــم. ففــي هــذه الحالــة تكــون 
إرادة العامــل معيبــة وغيــر منتجــة لآلثــار القانونيــة التــي تترتــب فيمــا لــو كان التراضــي 
ــة الشــخصية  ــاً للحري ــكل خرق ــك يش ــى أن ذل ــالوة عل ــوب, ع ــن العي ــاً م ــا خالي صحيح

والحقــوق االجتماعيــة لمــن يكــره علــى العمــل)10(.
ومــن المعــروف أن العمــل القســري غالبــاً مــا يكــون عمــالً مخفيــاً، ممــا يجعــل مســألة 
تتبــع الجنــاة وكذلــك الضحايــا مســألة صعبــة، كمــا أن الكثيــر مــن ضحايــا العمــل القســري 
يشــعرون بالخجــل ويخشــون التحــدث عنــه إلــى الغيــر، ممــا يجعــل مــن الصعــب منــع 
ــه، لذلــك وضعــت منظمــة العمــل الدوليــة مجموعــة مــن  العمــل القســري والقضــاء علي
ــذه  ــري، وه ــل القس ــوع العم ــة وق ــى احتمالي ــا عل ــود أحده ــدل وج ــي ي ــرات الت المؤش

9 - لمزيــد مــن الشــرح راجــع د. أيمــن أديــب الهلســة, و د. حمــدي ســليمان ســحيمان القبيــالت, مــدى مواءمــة 
التشــريعات األردنيــة للمعاييــر الدوليــة فــي مكافحــة العمــل الجبــري, المجلــة األردنيــة فــي القانــون والعلــوم 

السياســية, األردن, المجلــد الســابع, العــدد الثالــث, 2015, ص 84.
10 - د. ســيد محمــود رمضــان ، الوســيط فــي شــرح قانــون العمــل – دراســة مقارنــة مــع التطبيقــات القضائيــة 

لمحكمتــي التمييــز والنقــض ، الطبعــة االولــى ، دار الثقافــة ، عمــان ، 2004 ، ص 185.
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المؤشــرات هــي: اســتغالل حالــة ضعــف، الخــداع، تقييــد حريــة التنقــل، العزلــة، اإليــذاء 
الجســدي أو  الجنســي، الترهيــب والتهديــد، االحتفــاظ بالوثائــق الثبوتيــة، حجــب األجــور، 

ظــروف عمــل ومعيشــة مســيئة أو العمــل اإلضافــي المرهــق)11(.
وبحكــم مصادقــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى اتفاقيــة العمــل الجبــري بموجــب 
ــر جــزءاً مــن  ــف الســابق يعتب ــإن التعري ــم 51 لســنة 1982, ف المرســوم االتحــادي رق

التشــريعات الوطنــي وملزمــاً للمخاطبيــن بأحكامــه. 
ــأي عمــل مــن شــأنه أن يشــكل إتجــاراً  ــام ب ــى مكاتــب االســتقدام القي كذلــك حظــرت عل
بالبشــر, وال ســيما وأن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة حظــرت مــن خــالل تشــريعاتها 
أفعــال اإلتجــار باألشــخاص منــذ عقــود عديــدة ومــن ذلــك نــص المــادة 34 مــن الدســتور 
ــل  ــرض عم ــوز ف ــا »وال يج ــري بقوله ــل الجب ــة العم ــا الثاني ــي فقرته ــرت ف ــي حظ الت
ــرط  ــون وبش ــا القان ــص عليه ــي ين ــتثنائية الت ــوال االس ــي األح ــد إال ف ــى أح ــري عل جب
ــوز  ــه »ال يج ــى أن ــا عل ــترقاق بنصه ــة االس ــا الثالث ــرت فقرته ــه« وحظ ــض عن التعوي

ــتبعاد أي إنســان«.  اس
كمــا يســجل للمشــرع اإلماراتــي ســبقه فــي تجريــم الــرق وأفعــال اإلتجــار باألشــخاص 
ــادي  ــات االتح ــون العقوب ــن قان ــادة 346 م ــك بمقتضــى الم ــرق وذل ــي ال واســتغاللهم ف
لعــام 1987 التــي نصــت علــى أنــه »يعاقــب بالســجن المؤقــت مــن أدخــل فــي البــالد أو 
أخــرج منهــا إنســانًا بقصــد حيازتــه أو التصــرف فيــه وكل مــن حــاز أو اشــترى أو بــاع 

أو عــرض للبيــع أو تصــرف علــى أي نحــو فــي إنســان علــى اعتبــار أنــه رقيــق«. 
ــة  ــدة ومتفرق ــات االتحــادي نصوصــاً عدي ــون العقوب ــن قان ــد تضم ــك فق ــى ذل فضــالً عل
ــم  ــب جرائ ــى جان ــارة، إل ــال الدع ــال وأعم ــاء واألطف ــت االســتغالل الجنســي للنس جرم
أخــرى ذات صلــة بمكافحــة جرائــم اإلتجــار بالبشــر وردت فــي تشــريعات مختلفــة منهــا: 
ــون  ــب، القان ــة األجان ــول وإقام ــأن دخ ــي ش ــنة 1973 ف ــم 6 لس ــادي رق ــون االتح القان
االتحــادي رقــم 8 لســنة 1980 فــي شــأن تنظيــم عالقــات العمــل، القانــون االتحــادي رقــم 
15 لســنة 1993 فــي شــأن تنظيــم نقــل وزراعــة األعضــاء البشــرية، القانــون االتحــادي 
رقــم 4 لســنة 2002 فــي شــأن تجريــم غســل األمــوال، القانــون االتحــادي رقــم 15 لســنة 
ــم 2  ــون االتحــادي رق ــي ســابقات الهجــن، والقان ــم المشــاركة ف ــي شــأن تنظي 2005 ف
لســنة 2006 فــي شــأن مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات. علــى أن المشــرع اإلماراتــي 

11 - لمزيــد مــن الشــرح راجــع د. أيمــن أديــب الهلســة, و د. حمــدي ســليمان ســحيمان القبيــالت, مرجــع 
ســابق, ص 85.
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ورغبــة منــه فــي مكافحــة جرائــم اإلتجــار البشــر بالفاعليــة الالزمــة، فقــد أصــدر القانــون 
االتحــادي رقــم 51 لســنة 2006 فــي شــأن مكافحــة جرائــم اإلتجــار بالبشــر الــذي يعــد 

أول قانــون عربــي فــي هــذا الشــأن)12(.

المطلب الثاني: التزامات مكاتب االستقدام

ــة  ــاً لمصلح ــتقدام)13( تحقيق ــب االس ــى مكات ــات عل ــن االلتزام ــد م ــون العدي ــع القان وض
العامــل الــذي دائمــاً يكــون الطــرف الضعيــف المحتــاج إلــى العمــل إمــا إلعالــة نفســه أو 

ــي: ــك االلتزامــات فيمــا يل ــل تل أســرته. وتتمث
ــدار  ــه ومق ــه بنــوع العمــل وطبيعت ــه إال بعــد إعالن أوالً: عــدم اســتقدام العامــل مــن دولت
األجــر الشــامل وتوافــر مــا يثبــت لياقتــه وحالتــه الصحيــة والنفســية والمهنيــة وغيرهــا 
مــن الشــروط التــي يحددهــا القانــون علــى أن تراعــى طبيعــة كل مهنــة, ويقصــد باألجــر 
ــا أخــرى  ــة مزاي ــدالت والعــالوات وأي ــة الب ــه كاف ــاً إلي الشــامل, األجــر األساســي ُمضاف

ينــص عليهــا عقــد العمــل.
ويالحــظ أن إلــزام القانــون مكتــب االســتقدام بإعــالم العامــل قبــل اســتقدامه بكافــة الجوانب 
المتعلقــة بعملــه, إنمــا يجســد لإلتــزام باإلعــالم قبــل التعاقــد, وهــو يعــد إلتــزام ســابق علــى 
التعاقــد، بموجبــه يلتــزم مكتــب االســتقدام بــأن يقــدم للعامــل عنــد تكويــن العقــد البيانــات 
الالزمــة إليجــاد رضــا ســليم كامــل، يجعلــه علــى علــم بكافــة تفصيــالت هــذا العقــد، وذلــك 
بســبب ظــروف واعتبــارات معينــة قــد ترجــع إلــى طبيعــة عقــد العمــل، وطبيعــة محلــه 
ــل  ــذه قب ــد وطبيعــة تنفي ــات العق ــي اإللمــام ببيان ــة ف ــد يجــد صعوب خاصــة وأن العامــل ق
قدومــه لدولــة اإلمــارات. ومــن ثــم يقــع علــى مكتــب االســتقدام هــذا اإللتــزام حتــى يكــون 
الطالــب علــى بينــة مــن أمــره، بحيــث يتخــذ القــرار الــذي يــراه مناســباً فــي ضــوء حاجتــه 

وهدفــه مــن إبــرام العقــد)14(. 

12 - لمزيــد مــن الشــرح حــول اإلتجــار بالبشــر راجــع د. فتيحــة محمــد قــوراري, الحمايــة الجنائيــة للنســاء مــن 
االســتغالل- دراســة مقارنــة فــي قوانيــن جرائــم اإلتجــار بالبشــر, المؤتمــر العلمــي الدولــي لكليــة الحقــوق 

جامعــة اإلســكندرية حــول »حقــوق المــرأة فــي مصــر والــدول العربيــة«,. مصــر, 2010, ص 94.
13 - المادة 4 من قانون عمال الخدمة المساعدة.

14 - لمزيــد مــن الشــرح حــول االلتــزام باإلعــالم راجــع: د. نزيــه محمــد الصــادق المهــدي، االلتــزام قبــل 
التعاقــدي بــاإلدالء بالبيانــات وتطبيقاتــه علــى بعــض أنــواع العقــود، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 
ــرة,  ــة، القاه ــد، دار النهضــة العربي ــل التعاق ــالم قب ــزام باإلع ــد، االلت ــال أحم ــد جم 1982؛ د. خال

.2003
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وعلــى هــذا فمــن حــق العامــل االطــالع مســبقا علــى نــوع وطبيعــة ومــدة العمــل الــذي 
ــال  ــع عم ــث يق ــاً, حي ــاًل جبري ــر عم ــه، وإال اعتب ــه أو رفض ــداً لقبول ــه، تمهي ــيقوم ب س
الخدمــة المنزليــة ضحيــة النتهــاكات متنوعــة فــي هــذا اإلطــار كمــا أنــه قــد يحــدث أن 
العمــال يصلــون إلــى بلــد االســتقدام دون التوقيــع علــى عقــد واضــح المحتــوى مــع رب 
العمــل, وحتــى أن العقــد الــذي يتــم التوقيــع عليــه يكــون باللغــة العربيــة، والتــي يجهلهــا 

ــاً)15(.  ــن تمام ــب الخــدم الخصوصيي أغل
وقــد نــص قانــون عمــال الخدمــة المســاعدة علــى أن اللغــة العربيــة هــي لغة العقــود، وعند 
ــي هــو المعتمــد.  ــة، يكــون النــص العرب ــب اللغــة العربي ــى جان ــة إل اســتخدام لغــة أجنبي
ونعتقــد أن هــذا النــص يحمــي أربــاب العمــل فــي دولــة اإلمــارات دون العمــال الذيــن فــي 
العــادة يجهلــون اللغــة العربيــة, وال ســيما وأن هــذا النــص ال يلــزم أربــاب األعمــال أو 

مكاتــب االســتقدام بكتابــة عقــد بلغــة يفهمهــا العامــل.
وهــذا مــا يســتخلص مــن االتفاقيــة الدوليــة الخاصــة بحمايــة حقــوق العمــال المهاجريــن 
ــمبر1990،  ــي 18 ديس ــدة ف ــم المتح ــة لألم ــة العام ــا الجمعي ــي اعتمدته ــرهم، والت وأس
ــى  ــا عل ــي ديباجته ــث نصــت ف ــتغالل، حي ــن االس ــن م ــال المهاجري ــة العم ــة حماي أهمي
”ضــرورة تشــجيع اإلجــراءات المالئمــة بغيــة منــع التنقــالت الســرية واإلتجــار بالعمــال 
ــر  ــال غي ــي العم ــدون ف ــل يج ــاب العم ــض أرب ــا،. وأن بع ــاء عليه ــن والقض المهاجري
الحائزيــن علــى الوثائــق الالزمــة مــا يغريهــم بغيــة جنــي فوائــد المنافســة غيــر العادلــة.« 
حيــث إن الجهــل بالنظــم القانونيــة وباللغــة العربيــة مــن شــأنه أن يتســبب فــي وقوعهــم 
فريســة الحتيــال ذوي النفــوس الضعيفــة، بحيــث يتــم التعاقــد معهــم علــى أداء عمــل معيــن 

أو فــي ظــروف عمــل معينــة أو بأجــر معيــن ثــم يتــم نقــض هــذا االتفــاق.
ــر،  ــطة الغي ــه أو بواس ــف بنفس ــوالت أو مصاري ــة عم ــى أي ــول عل ــدم الحص ــاً: ع ثاني
وســواء قبــل مباشــرة العمــل أو بعــده أيــة عمولــة مقابــل حصــول عامــل الخدمــة المســاعدة 
ــي  ــتقدام والت ــب االس ــتحقة لمكت ــة المس ــغ المالي ــع المبال ــث يقتصــر دف ــل, حي ــى العم عل
تكبدهــا لجلــب العامــل علــى عاتــق رب العمــل فقــط إذا كان العامــل ســوف يتــم تشــغيله 
بنظــام الــدوام الكامــل, إمــا إذا كان التشــغيل بنظــام الــدوام المؤقــت فــإن مــن يتحمــل تلــك 
ــب  ــوم بمقتضــاه مكت ــام يق ــت: نظ ــغيل المؤق ــط. ويقصــد بالتش ــب فق ــو المكت ــات ه النفق
االســتقدام بتشــغيل عامــل لديــه بقصــد إتاحتــه لطــرف ثالــث )المســتفيد( ألداء عمــل مــن 

ــة  ــي, مجل ــون الدول ــد القان ــل قواع ــي ظ ــن ف ــدم الخصوصيي ــة الخ ــج, حماي ــف الدعي ــدى يوس 15 - د. ن
الحقــوق, جامعــة الكويــت, المجلــد 33, العــدد األول, 2009, ص 203.
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األعمــال التــي تخضــع ألحــكام هــذا القانــون)16(.
ــأن  ــة بش ــل الدولي ــة العم ــة منظم ــى أن اتفاقي ــارة إل ــدر اإلش ــذا الخصــوص, تج ــي ه وف
ــن أن  ــب يمك ــأة أو كس ــا »أي مكاف ــور بأنه ــت األج ــام 1952 عرف ــور لع ــة األج حماي
ــه بالتراضــي أو  ــة حســابه، وتحــدد قيمت ــت تســميته أو طريق ــاً كان ــداً، أي ــه نق ــدر قيمت تق
بالقوانيــن أو اللوائــح الوطنيــة، ويدفعــه صاحــب عمــل لشــخص يســتخدمه مقابــل عمــل 
ــر  ــوب أو غي ــتخدام مكت ــد اس ــا بمقتضــى عق ــا أو يقدمه ــات قدمه ــه أو خدم أداه أو يؤدي
مكتــوب«)17(. وعليــه فــإن األجــور المتحصلــة مــن عمــل الخدمــة لــدى رب العمــل، إنمــا 
هــي ملــك لعمــال الخدمــة المســاعدة، ولهــم كامــل الحريــة فــي التصــرف بهــا، ســواء مــن 
خــالل اســتهالكها محليــاً، أو تحويلهــا إلــى أســرهم فــي أوطانهــم. فقــد نصــت المــادة 6 
مــن اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة الخاصــة بحمايــة األجــور علــى أنــه »يحظــر علــى 
أصحــاب العمــل تقييــد حريــة العامــل فــي التصــرف فــي أجــره الشــهري بــأي شــكل«. 
ــي مــن  ــر مشــروعة أو دون ســند قانون ــة اســتقطاعات غي ــم ال يجــوز إجــراء أي ومــن ث
أجــر العامــل الشــهري. ومــن االســتقطاعات غيــر المشــروعة تلــك التــي تفرضهــا مكاتــب 

ــة المنزليــة لتغطيــة تكاليــف اســتقدام العمــال وتحقيــق ربــح فاحــش)18(. اســتقدام العمال
ــر  ــى األكث ــا عل ــن يوم ــل خــالل ثالثي ــة للعام ــة الالزم ــراء الفحوصــات الطبي ــاً: إج ثالث
ســابقة علــى دخولــه الدولــة)19(, وهــذا اإللتــزام يحقــق فائــدة أنــه يضمــن عــدم بقــاء العامــل 
الــذي يتــم اســتقدامه فتــرة طويلــة داخــل الدولــة دون التأكــد مــن خلــوه مــن أيــة أمــراض 

معديــة تشــكل خطــورة علــى ســكان الدولــة.
ــد العامــل خــالل فتــرة  ــم إنهــاء عق ــده, إذا ت ــى بل ــات إعــادة العامــل إل رابعــاً: تحمــل نفق
التجربــة والتــي حددهــا القانــون بفتــرة ســتة أشــهر مــن تاريــخ تســلمه العمــل, وهــو مــا 
يحمــي حقــوق رب العمــل فــي حالــة عــدم كفــاءة العامــل وظهــور عــدم قدرتــه علــى أداء 
العمــل المتفــق عليــه, ففــي بعــض األحــوال ال تتضــح مقــدرة العامــل وإمكاناتــه إال بعــد 

تكليفــه بالفعــل بالعمــل محــل العقــد. 
خامســاً: االلتــزام بتوفيــر بديــل لصاحــب العمــل دون تحميلــه أيــة نفقــات إضافيــة، أو رد 
كافــة المبالــغ التــي دفعهــا صاحــب العمــل, حســب اختيــار األخيــر، إذا تبيــن، أو حــدث، 

16 - المادة األولى من قانون عمال الخدمة المساعدة.
17 - اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 95 بشأن حماية األجور لعام 1949.

18 - د. ندى يوسف الدعيج, مرجع سابق, ص 201.
19 - المادة 4 من قانون عمال الخدمة المساعدة.



198

الحماية التشريعية لحقوق خدم المنازل

أيــاً ممــا يلــي خــالل فتــرة تجربــة العامــل, إحــدى الحــاالت اآلتيــة:
	 .انتفاء الكفاءة المهنية وُحسن السلوك الشخصي في العامل
	 ثبــوت عــدم لياقــة العامــل الصحيــة وفقــاً للشــروط التــي تحددهــا الالئحــة التنفيذيــة

لهــذا القانــون بعــد دخولــه الدولــة، وأثنــاء فتــرة التجربــة، علــى أن تراعــى طبيعــة 
كل مهنــة.

	 قيــام العامــل بتــرك العمــل فــي غيــر األحــوال الُمرخــص بهــا, حيــث حــدد القانــون
الحــاالت التــي ينتهــي فيهــا عقــد العمــل وهــو انتهاء مدتــه، ووفــاة العامــل، أو إصابته 
بعجــز أثنــاء العمــل وبســببه، ووفــاة صاحــب العمــل، وإدانــة العامــل فــي جنايــة أو 
الحكــم عليــه بعقوبــة مقيــدة للحريــة فــي جنايــة أو فــي جنحــة, واتفــاق الطرفيــن علــى 
ــة، أو عــدم  ــوغ العامــل ســن الســتين، واســتنفاد اإلجــازة المرضي ــد, وبل إنهــاء العق
ــول خــالل  ــدون عــذر مقب ــة للعمــل, وانقطــاع العامــل عــن العمــل ب ــة الصحي اللياق

الســنة التعاقديــة لمــدة عشــرة أيــام متصلــة أو خمســة عشــر يومــاً متقطعــة.
	 إنهــاء العقــد برغبــة العامــل أو بســبب منــه لعــدم تحقــق الشــروط المتفــق عليهــا فــي

هــذا العامــل)20(.
ويالحــظ مــن الحالــة الســابقة أن المشــرع حــاول أن يتالفــى بعــض المثالــب الســابقة التــي 
ــذي يتضــح بعــد قدومهــم واســتالمهم للعمــل  كانــت تنجــم عــن اســتقدام بعــض الخــدم ال
أنهــم غيــر أكفــاء ألدائــه العمــل, ومــن ثــم يضطــر رب العمــل إلــى إنهــاء العقــد متحمــالً 
ــب االســتقدام  ــى مكت ــى بالعــبء عل ــص يلق ــك الن ــف اســتقدامهم, وهــو بذل ــرده تكالي بمف
لتخيــر أفضــل العناصــر مــن عمــال الخدمــة المنزليــة كــي ال يتحمــل توفيــر بديــل لصاحب 
العمــل دون تحميلــه أيــة نفقــات إضافيــة، أو رد كافــة المبالــغ التــي دفعهــا صاحــب العمــل.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه فيمــا يتعلــق بحالــة إنهــاء العقــد لعــدم تحقــق الشــروط المتفــق 
ــي  ــك الشــروط الت ــون هــي تل ــي يعنيهــا القان ــك الشــروط الت ــإن تل ــي العامــل, ف عليهــا ف
ــم  ــث يت ــل, حي ــب العم ــتقدام وصاح ــب االس ــن مكت ــرم بي ــاق المب ــي االتف ــلفاً ف ــدد س تح
إبــرام عقــد، وفقــاً للنمــوذج المعتمــد مــن وزارة المــوارد البشــرية والتوطيــن، بيــن مكتــب 
ــى أن  ــل، عل ــتقدام العام ــة باس ــات الخاص ــم اإللتزام ــل لتنظي ــب العم ــتقدام وصاح االس
ــد بوجــه خــاص الشــروط التــي يحددهــا صاحــب العمــل فــي العامــل  يتضمــن هــذا العق

ــب باســتقدامه)21(.  ــف المكت ــذي يكل ال

20 - المادة 4 من قانون عمال الخدمة المساعدة.
21 - نصــت المــادة 5 مــن قانــون عمــال الخدمــة المســاعدة علــى أن: » يبــرم عقــد، وفقــا للنمــوذج المعتمــد 
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سادســاً: توعيــة وتعريــف العامــل بعــادات وتقاليــد المجتمــع فــي الدولــة, وتوعيــة العامــل 
بالجهــات المختصــة بنظــر شــكواه بشــأن أي امتهــان لحقوقــه وحرياتــه.

ســابعاً: رد كافــة المبالــغ التــي دفعهــا صاحــب العمــل إلــى مكتــب االســتقدام أو جــزًء منها، 
حســبما تحــدده الالئحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون، إذا توافرت إحــدى الحالتيــن اآلتيتين:

	 قيــام العامــل بفســخ العقــد، بعــد فتــرة التجربــة، وبــدون ســبب يرجــع إلــى صاحــب
العمــل. 

	 قيــام العامــل، بعــد فتــرة التجربــة، بتــرك العمــل لــدى صاحــب العمــل بــدون ســبب
مقبــول. 

وجديــر بالذكــر أن فتــرة التجربــة هــي مــدة مــن الزمــن الغــرض منهــا هــو الكشــف عــن 
مهــارة العامــل وقدراتــه الفنيــة, ومــن ثــم فــإن تلــك المــدة تبــدأ مــن وقــت مباشــرة العامــل 
لعملــه محــل التجربــة, وبحيــث ال تدخــل فيهــا المــدة الالزمــة التخــاذ إجــراءات الســفر)22(.
وقــد وضــع قانــون العمــل االتحــادي عــدة ضوابــط لتلــك المــدة وهــي أن تلــك المــدة ال 
ــر مــن مــرة واحــدة  ــة أكث ــن العامــل تحــت التجرب تجــاوز ســتة أشــهر, وال يجــوز تعيي
لــدى صاحــب عمــل واحــد، وإذا اجتــاز العامــل فتــرة التجربــة بنجــاح واســتمر فــي العمــل 

وجــب احتســاب تلــك الفتــرة مــن مــدة الخدمــة.
بينمــا فــي قانــون الخدمــة المســاعدة, فإنــه لــم يضــع أيــة ضوابــط بشــأن تلــك المــدة ســوي 
مــن حيــث النطــاق الزمنــي لهــا, حيــث قيدهــا بمــدة ســتة أشــهر تبــدأ مــن تاريــخ تســلمه 
العمــل)23(. ويالحــظ مــن هــذا النــص أنــه لــم يتضمــن الضمانــات التــي نــص عليهــا قانــون 
العمــل لحمايــة العامــل مــن تحكــم رب العمــل مــن خــالل فتــرة التجربــة, فالنــص الســابق 
فــي قانــون عمــال الخدمــة المســاعدة نــص علــى أن العامــل يوضــع تحــت التجربــة لمــدة 

مــن الــوزارة، بيــن مكتــب االســتقدام وصاحــب العمــل لتنظيــم االلتزامــات الخاصــة باســتقدام العامــل، علــى 
أن يتضمــن هــذا العقــد بوجــه خــاص مــا يأتــي: 

أ. الشروط التي يحددها صاحب العمل في العامل الذي يكلف المكتب باستقدامه. 

ب. الحقــوق وااللتزامــات األساســية التــي يلتــزم بهــا صاحــب العمــل تجــاه العامــل وخاصــة نــوع العمــل 
ومقــدار األجــر الشــامل. 

ج. االلتزامــات الماليــة الالزمــة النتقــال العامــل مــن بلــده إلــى الدولــة، ومقابــل الخدمــات المســتحقة 
للمكتــب وغيرهــا، ويجــوز للوزيــر أو مــن يفوضــه إصــدار قــرار بضوابــط وبقيمــة هــذا المقابــل. 

د. المدة المحددة لتنفيذ إجراءات االستقدام. »
22 - د. حســام الديــن األهوانــي ود. رمــزي فريــد، الوســيط فــي قانــون العمــل لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، 
القســم الثانــي - عقــد العمــل الفــردي، مطبوعــات جامعــة اإلمــارات، الطبعــة األولــى، 2000، ص 387.

23 - المادة 9 من قانون عمال الخدمة المساعدة.
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ســتة أشــهر مــن تاريــخ تســلمه العمــل, وهــو بذلــك وكأنــه يجعــل مــن فتــرة التجربــة جــزء 
مــن عقــد العمــل ومــن ثــم فــإن وجودهــا يكــون وجوبيــاً, إن لــم يكــن بنــص العقــد, فبنــص 
القانــون, ومــن ثــم ال يمكــن أن يكــون العقــد بــدون فتــرة تجربــة, علــى العكــس مــن النــص 
فــي قانــون عالقــات العمــل الــذي أعطــى الخيــار بوجــود فتــرة تجربــة فــي حــدود ســتة 

أشــهر دون التــزام بوجودهــا.
كمــا أن قانــون الخدمــة المســاعدة لــم يضــع تقييــداً حــول تعييــن عامــل الخدمــة المســاعدة 
ــمح  ــا يس ــو م ــد, وه ــل واح ــب عم ــدى صاح ــدة ل ــرة واح ــن م ــر م ــة أكث ــت التجرب تح
باســتغالل العامــل الــذي سيســعى إلــى إنهــاء عقــد العامــل قبــل انقضــاء فتــرة التجربــة, ثــم 

يقــوم بإعــادة تعيينــه مــرة أخــرى بفتــرة تجربــة جديــدة مســتغالً حاجتــه للعمــل.
ثامنــاً: توفيــر مســكن مؤقــت للعامــل مجهــز بوســائل المعيشــة الالئقــة متــى كانــت هنــاك 
ضــرورة لبقــاء العامــل لــدى المكتــب فتــرة تقتضــي أن يكــون لــه مــكان يقيــم فيــه, والفتــرة 
المقصــودة هنــا هــي تلــك الفتــرة التــي تكــون بيــن اســتقدام العامــل وانتقالــه إلــى منــزل 

رب العمــل)24(.

24 - المادة 4 من قانون عمال الخدمة المساعدة.
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المبحث الثاني: حماية العامل في مواجهة رب العمل

نظــم قانــون عمــال الخدمــة المســاعدة, حقــوق العمــال فــي عــدة مواطــن منــه, إدراكاً منــه 
ألبعــاد العالقــة التــي تربــط العامــل بــرب العمــل, علــى اعتبــار أن األول هــو الطــرف 
ــم  ــر له ــال يوف ــي العم ــو يحم ــرع وه ــم فالمش ــن ث ــة, وم ــة العقدي ــي العالق ــف ف الضعي
ضمانــات اســتمرارهم فــي أعمالهــم دون تعســف فــي حقوقهــم، فإنــه ال يجحــف بصاحــب 
العمــل وال يهمــل مصالحــه حيــث يــوازن بيــن مصلحــة طرفــي هــذا العقــد نظــم الحقــوق 

لــكل طــرف وفــي المقابــل أقــر بااللتزامــات عليهمــا. 
ــع  ــل م ــد عم ــرام عق ــل بإب ــون صاحــب العم ــزم القان ــوق, أل ــك الحق ــم تل ــات تنظي ولغاي
العامــل وفقــاً للنمــوذج المعتمــد مــن الــوزارة, ويكــون هــذا العقــد مكتوبــاً مــن أربــع نســخ 
تســلم إحداهــا للعامــل واألخــرى لصاحــب العمــل وتــودع الثالثــة لــدى مكتــب االســتقدام 
والرابعــة لــدى الــوزارة. وإذا رغــب طرفــي العقــد فــي إضافــة أيــة شــروط للعقــد, فيتعيــن 
إضافتهــا فــي شــكل ملحــق يلحــق بالعقــد األصلــي, ويلــزم أن يتضمــن العقــد المبــرم عــدة 
بيانــات تتمثــل فــي أســماء أطرافــه، ومــكان العمــل، وتاريــخ إبرامــه، وتاريــخ بــدء العمــل، 
ونوعــه، ومــدة العقــد، ومقــدار األجــر الشــامل، وطريقــة دفعــه، واإلجــازات المســموح 
بهــا للعامــل، وفتــرة التجربــة، وفتــرات الراحــة, وأســباب انتهــاء العقــد؟, وأيــة شــروط 

أخــرى تقتضيهــا طبيعــة العمــل.
 ومــن خــالل هــذا المبحــث ســوف نتنــاول حمايــة عمــال الخدمــة المســاعدة مــن خــالل 
ــى  ــة عل ــات المفروض ــالل اإللتزام ــن خ ــون وم ــم القان ــا له ــي أقره ــوق الت ــاول الحق تن

ــي: ــا يل ــك فيم ــاب األعمــال, ذل أرب

المطلب األول: حماية أجـر عامل الخدمة المساعدة

قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم قــال: »قــال هللا تعالــى: ثالثــة أنــا خصمهــم يــوم 
ــه، ورجــل اســتأجر  ــأكل ثمن ــاع حــراً ف ــم غــدر، ورجــل ب ــي ث القيامــة؛ رجــل أعطــى ب
أجيــراً فاســتوفى منــه ولــم يعطــه أجــره« )25(. كمــا قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم 
»أعطــوا األجيــر أجــره قبــل أن يجــف عرقــه« وال يقتصــر اإللتــزام فــي هــذا النطــاق 

25 - صحيح البخاري, رقم 2270.
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ــب  ــذه الروات ــون ه ــد أن تك ــا الب ــم، وإنم ــاعدة لرواتبه ــة المس ــال الخدم ــح عم ــى من عل
عادلــة، تلبــي متطلبــات العامــل الضروريــة، وال تتضمــن أي تمييــز أو تفرقــة تقــوم علــى 
أســس عنصريــة أو جنســية أو دينيــة أو قوميــة أو حتــى عرقيــة)26(, ولهــذا أكــدت المــادة 
23 مــن اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان أهميــة المســاواة فــي األجــر وأن يكــون أجــراً 
عــادالً، حيــن نصــت علــى أنــه »2-لجميــع األفــراد، دون تمييــز، الحــق فــي أجــر متســاٍو 
ــل  ــة تكف ــة ومرضي ــأة عادل ــي مكاف ــرد يعمــل حــق ف ــكل ف ــل المتســاوي. 3-ل ــى العم عل
ــد االقتضــاء بوســائل أخــرى  ــه وألســرته عيشــة الئقــة بالكرامــة البشــرية تســتكمل عن ل

للحمايــة االجتماعيــة.
كمــا أكــدت المــادة 7 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة والثقافيــة 
واالجتماعيــة اعتــراف الــدول األطــراف »بمــا لــكل شــخص مــن حــق فــي التمتع بشــروط 
عمــل عادلــة ومرضيــة فكفــل علــى الخصــوص مكافــأة توفــر لجميــع العمــال كحــد أدنــى: 

ــدى تســاوي قيمــة العمــل دون تمييــز. ــأة متســاوية ل ــاً، ومكاف أجــراً منصف
ويعــد الوفــاء باألجــر مــن أهــم االلتزامــات التــي تقــع علــى عاتــق صاحــب العمــل فــي 
جميــع القوانيــن التــي نظمــت العمــل. وقــد تطــور مفهــوم األجــر مــع مــرور الزمــان بعــد 
أن كانــت تســيطر عليــه مفاهيــم أن القــوي يســيطر علــى الضعيــف ال ســيما فــي عصــر 
اإلقطــاع؛ حيــث كان يتــم اســتغالل العامــل اقصــى صــور االســتغالل, إلــى أن ظهــرت 
المفاهيــم الجديــدة واألطــر الدوليــة المعنيــة الحريــة والمســاواة وحقــوق اإلنســان ومنهــا 

حقــوق العمــال)27(. 
ومــع ظهــور مبــدأ ســلطان اإلرادة, بــدأ أصحــاب العمــل اســتعمال ســلطاتهم فــي فــرض 
شــروطهم علــى العمــال ومــن بينهــا تحكمهــم فــي تحديــد األجــور؛ حيــث تنعــدم فرصــة 
التفــاوض الحــر وبالتالــي انعــدام الحريــة التعاقديــة كأداة فاعلــة لالرتقــاء فــي بيئــة العمــل؛ 
نظــراً ألن تلــك الحريــة وإن كانــت قــد قامــت علــى أســاس المســاواة القانونيــة إال أنهــا 

قامــت فــي الوقــت ذاتــه علــى أســاس الالمســاواة االقتصاديــة)28(.
ــدف إنصــاف  ــريعات به ــن التش ــى س ــدول إل ــأت ال ــال لج ــوق العم ــة حق ــا لحماي وتحقيقً
ــث  ــدول؛ حي ــن ال ــر م ــي كثي ــل ف ــن العم ــور قواني ــى ظه ــي إل ــذا أدى بالتال ــل، وه العام

26 - رواه ابن ماجة وصححه االلباني.
27 - د. حسن كيره، أصول قانون العمل، منشأة المعارف، اإلسكندرية، 1992, ص 408.

28 - د. محمــد عرفــان الخطيــب، الحريــة التعاقديــة فــي تشــريع العمــل »أزمــة عقــد العمــل«: دراســة مقارنــة 
فــي القانونيــن الفرنســي والســوري، مجلــة الشــريعة والقانــون، جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة, الســنة 

الخامســة والعشــرون, العــدد 47، يوليــو 2011, ص 39-38.
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ــال. ــوق العم ــى حق ــص عل ــد تن ــن قواع ــذه القواني ــت ه وضع
ــالل  ــن خ ــل م ــة للعام ــر الحماي ــى توفي ــي عل ــرع اإلمارات ــرص المش ــن ح ــاً م وانطالق
النصــوص الدســتورية, نــص الدســتور فــي المــادة 14 منــه علــى أنَّ »المســاواة والعدالــة 
االجتماعيــة وتوفيــر األمــن والطمأنينــة وتكافــؤ الفــرص لجميــع المواطنيــن مــن دعامــات 
المجتمــع، والتعاضــد والتراحــم صلــة وثقــى بينهــم«. كمــا نــص فــي المــادة 20 مــن ذات 
ــه، ويعمــل  ــدر العمــل كركــن أساســي مــن أركان تقدم ــى أن المجتمــع »يق الدســتور عل
ــه  ــا يضع ــك بم ــة لذل ــئ الظــروف المالئم ــه، ويهي ــم ل ــن وتأهيله ــره للمواطني ــى توفي عل
مــن تشــريعات تصــون حقــوق العمــال ومصالــح أربــاب العمــل علــى ضــوء التشــريعات 

العماليــة العالميــة المتطــورة”.
ومــن ثــم, يعــد الحــق فــي األجــر أول وأهــم الحقــوق التــي تكفلهــا جميــع القوانيــن للعمــال, 
ــا األجــر  ــن األجــر, أحدهم ــن م ــن نوعي ــة المســاعدة بي ــال الخدم ــون عم ــرق قان ــد ف وق
األساســي وهــو األجــر الــذي ينــص عليــه عقــد العمــل، دون أن تكــون ُمضافــة إليــه أيــة 
ــذي يعنــي األجــر  ــا أخــرى, والثانــي األجــر الشــامل ال ــة مزاي بــدالت أو عــالوات أو أي
األساســي ُمضافــاً إليــه كافــة البــدالت والعــالوات وأيــة مزايــا أخــرى ينــص عليهــا عقــد 

العمــل.
ــدة  ــه حــدد م ــم 8 لســنة 1980 أن ــون العمــل االتحــادي رق وإذا كان يســتخلص مــن قان
دفــع األجــر وهــي إمــا ســنوياً أو شــهرياً أو أســبوعياً أو يوميــاً أو علــى أســاس الســاعة أو 
القطعــة أو تبعــاً لإنتــاج أو بصــورة عمــوالت )29(. فــإن قانــون عمــال الخدمــة المســاعدة 
ــى  ــد نــص عل ــه ق ــي المــادة العاشــرة من ــع األجــر للعامــل, وإن كان ف ــم يحــدد مــدة دف ل
أنــه يجــب ســداد األجــر الشــهري بدرهــم اإلمــارات, ومــن ثــم يمكــن القــول بــأن القانــون 
قــد حــدد مــدة دفــع األجــر للعامــل كل شــهر, وهــو مــا يتناســب مــع طبيعــة عمــل هــؤالء 
الخــدم الــذي يكــون دائمــاً وليــس مؤقتــاً. كمــا أن القانــون قــد حــدد مــدة الشــهر لدفــع األجــر 
لتقديــره بحاجــة هــؤالء العمــال لهــذا األجــر إمــا إلعالــة انفســهم أو إلعالــة أســرهم, ومــن 
ثــم تكــون تلــك المــدة األنســب بالنســبة لهــم, كمــا أن إطالــة مــدة دفــع األجــر عــن الشــهر 

قــد تكــون مرهقــة لهــم. 
ــن  ــة، أو م ــه للدول ــخ دخول ــذ تاري ــامل من ــل لألجــر الشــهري الش ــتحقاق العام ــدأ اس ويب
ــم  ــب ث ــة المكت ــى كفال ــتقدمه عل ــد اس ــتقدام ق ــب االس ــه إذا كان مكت ــل وضع ــخ تعدي تاري
ــب  ــوال يج ــع األح ــي جمي ــل. وف ــب العم ــى صاح ــة عل ــك الكفال ــل تل ــه بنق ــّدل وضع ع

29 - المادة األولى من قانون تنظيم عالقات العمل.
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ســداد األجــر الشــهري بالعملــة الوطنيــة خــالل مــدة ال تجــاوز عشــرة أيــام مــن تاريــخ 
ــتحقاقه. اس

وكســابقه, أخــذ القانــون بمــا نــص عليــه قانــون العمــل, مــن أن يتــم إثبــات دفــع األجــر 
ــوزارة. ونأمــل  ــات أخــرى تقررهــا ال ــة وســيلة إثب ــة بموجــب إيصــال خطــي أو أي كتاب
أن تُدخــل الالئحــة التنفيذيــة للقانــون دفــع أجــور عمــال الخدمــة المســاعدة, ضمــن نظــام 
حمايــة األجــور الــذي كان لــه بالــغ األثــر فــي حمايــة أجــور العمــال الخاضعيــن لقانــون 

العمــل.
- حق العامل في تقاضي أجره بالرغم من عدم قيامه بالعمل:

ــاًل للعمــل الــذي يؤديــه العامــل بموجــب عقــد العمــل, فــإن التطبيــق  إذا كان األجــر مقاب
المباشــر لتلــك القاعــدة يعنــي أن العامــل ال يســتحق أجــراً إذا لــم يــؤّدِ العمــل المتفــق عليــه 
كمــا هــو الحــال عندمــا ينقطــع أو يتغيــب العامــل عــن عملــه دون عــذر مقبــول. ومــع ذلــك 
نــص قانــون المعامــالت المدنيــة علــى جــواز حصــول العامــل علــى األجــر علــى الرغــم 
مــن عــدم أدائــه للعمــل, وذلــك فــي حالــة إذا وضــع العامــل نفســه تحــت تصــرف صاحــب 

العمــل ولــم يكلفــه األخيــر بــأي عمــل.
ــم 5 لســنة 1985  ــة رق ــون المعامــالت المدني ــم 2/912 مــن قان ــد نصــت المــادة رق فق
علــى أنــه: ”علــى صاحــب العمــل أن يــؤدي للعامــل أجــره المتفــق عليــه متــى أدى عملــه 

أو أعــد نفســه وتفــرغ لــه وإن لــم يســند إليــه عمــل«. 
يتضــح مــن تلــك المــادة أن العامــل يتقاضــى األجــر فــي كل مــرة يُتوقــف فيهــا عــن العمــل 

لســبب عائــد إلــى صاحــب العمــل ولــو لــم يكــن هنــاك خطــأ فــي جانبــه. 
ويذهــب الفقــه إلــى أنــه إذا رغــب صاحــب العمــل فــي أن يتحلــل مــن التزامــه بدفــع األجــر 
فــإن عليــه أن يثبــت قيــام الســبب األجنبــي أو القــوة القاهــرة، فــإن لــم يتمكــن مــن إثبــات 

ذلــك فإنــه يكــون ملزمــاً بدفــع األجــر طــوال مــدة التوقــف عــن العمــل )30(.
ونحــن ال نتفــق مــع هــذا الــرأي, فنــص المــادة يذكــر صراحــة »فــي كل مــرة يُتوقــف فيهــا 
ــم يكــن هنــاك خطــأ فــي جانبــه«,  عــن العمــل لســبب عائــد إلــى صاحــب العمــل ولــو ل
فهــو هنــا يقــر بفرضيــة أن يكــون التوقــف عــن العمــل بســبب يرجــع إلــى رب العمــل, 
ــه أو  ــل من ــذا بفع ــواء كان ه ــل وس ــل أداء العم ــن العام ــب م ــم يطل ــل ل أي إن رب العم
ــاك خطــأ  ــم يكــن هن ــو ل ــارة: »ول ــا يســتخلص مباشــرة مــن عب ــي, وهــو م بســبب أجنب

30 - د. زيــد محمــود العقايلــة, الحمايــة التشــريعية ألجــر العامــل فــي القانــون اإلماراتــي - دراســة مقارنــة, 
مجلــة البحــوث القانونيــة واالقتصاديــة, كليــة الحقــوق, جامعــة المنصــورة, العــدد 54, 2013, ص 840.
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فــي جانبــه«, كذلــك, فنفــي التــزام رب العمــل بدفــع األجــر لتوقــف العمــل بســبب قــوة 
قاهــرة, ال يمكــن تطبيقــه هنــا, ألن ذلــك ال يمكــن إثارتــه إال فــي حالــة الرغبــة فــي دفــع 
المســئولية التعاقديــة, بينمــا نحــن بصــدد حالــة تتعلــق بالوفــاء بالتزامــات تعاقديــة ال تُنفــي 
بقطــع عالقــة ســببية, فااللتزامــات تظــل قائمــة مــا دام العقــد نافــذًا لــم تتوقــف آثــاره أو 

يتــم إنهــاؤه. 
ومــا يؤكــد ذلــك هــو توجــه المحكمــة االتحاديــة العليــا التــي قضــت بــأن: »مــن المقــرر أن 
اســتحقاق العامــل لألجــر أن يكــون عقــد العمــل مــا زال قائمــا وأن يكــون العامــل قــد أدى 
عملــه أو أعــد نفســه وتفــرغ لــه وإن لــم يســند لــه عمــل إعمــاالً لنــص المــادة 1/912 مــن 

قانــون المعامالت المدنيــة«)31(.
وكذلــك حكــم محكمــة تميــز دبــي التــي قضــت بــأن: » مــن المقــرر - فــي قضــاء هــذه 
المحكمــة- أنــه متــى كان عقــد العمــل مــا زال قائًمــا بيــن صاحــب العمــل والعامــل ولــم 
يثبــت انتهــاء هــذه الرابطــة بأيــة صــورة مــن الصــور بحيــث يكــون العامــل قــد أدى عملــه 
أو أعــد نفســه للقيــام بــه وتفــرغ لــه وإن لــم يســند لــه صاحــب العمــل عمــالً - وفقـًـا لنــص 
ــة -فــإن ذلــك مــن شــأنه  الفقــرة األولــى مــن المــادة 912 مــن قانــون المعامــالت المدني

التــزام صاحــب العمــل بــأداء الراتــب المتفــق عليــه للعامــل«)32(. 
حماية أجر العامل من دائني العامل:- 

يعــد أجــر العامــل جــزًء مــن الضمــان العــام لدائنيــه الذيــن يمكنهــم أن ينفــذوا عليــه وفقــاً 
للقواعــد العامــة مــن خــالل حجــز مــا للعامــل مــن أجــر فــي يــد صاحــب العمــل، وربمــا 
فــي مرحلــة مــا يجــد العامــل أن أجــره قــد اســتنفذته ديــون دائنيــه فــال يبقــى لــه مــا ينفــق 

علــى معيشــته ومعيشــة أســرته.
ــم  ــذي يت ــدر ال ــى الق ــص عل ــه ن ــاعدة, أن ــة المس ــون العمال ــوص قان ــن نص ــح م ويتض
اســتقطاعه مــن أجــر العامــل اســتيفاًء لمــا فــي ذمتــه مــن ديــون, حيــث نــص فــي المــادة 
11 علــى أن: »يســتقطع مــن األجــر الشــامل للعامــل مــا يلــزم الســتيفاء الديــون تنفيــذاً 
لحكــم قضائــي وبمــا ال يجــاوز ربــع األجــر الشــامل«. وترجــع أصــول هــذا النــص إلــى 
ــادة 247  ــت الم ــث نص ــة, حي ــراءات المدني ــون اإلج ــي قان ــواردة ف ــة ال ــد العام القواع
ــون  ــه أي قان ــص علي ــا ين ــالل بم ــدم اإلخ ــع ع ــى أن: »م ــراءات عل ــون اإلج ــن  قان م
31 - المحكمــة االتحاديــة العليــا, األحــكام المدنيــة والتجاريــة, الطعــن رقــم 310 لســنة 25 ق, جلســة 2 ينايــر 

2005, س 27 مكتب فني, ج1, ص 28.
32 - محكمــة التمييــز دبــي, األحــكام المدنيــة, الطعــن رقــم 11 لســنة 2010 قضائيــة, جلســة 17 مايــو 

2010, س 21 مكتــب فنــي, ج1, ص 1025.
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آخــر، ال يجــوز الحجــز علــى األجــور والرواتــب إال بقــدر الربــع مــن األجــر أو الراتــب 
األساســي...«. ويتبيــن مــن هــذا النــص أنــه القانــون قــد أوجــد حــداً أعلــى للحجــز علــى 
ــن  ــا يضم ــي بم ــس اإلجمال ــع األجــر األساســي ولي ــي حــدود رب األجــر وهــو الحجــز ف

للعامــل أن يتبقــى مــا يكفــي لمعيشــته هــو وأســرته.
ــي،  ــي نهائ ــم قضائ ــن: أ- صــدور حك ــد بقيدي ــل مقي ــن أجــر العام ــم, فالحجــز م ــن ث وم
ب- أن يكــون الحجــز بحــد أعلــى ال يزيــد علــى ربــع األجــر الشــامل, وفــي حالــة تعــدد 

ــد علــى نصــف األجــر. الدائنيــن يكــون بحــد أعلــى ال يزي
وجديــر بالذكــر أن قانــون العمــل قــد نظــم هــذه المســألة فــي المــادة 60 التــي نصــت علــى 
أن: »ال يجــوز اقتطــاع أي مبلــغ مــن أجــر العامــل لقــاء حقــوق خاصــة إال فــي الحــاالت 
اآلتيــة: و- كل ديــن يســتوفى تنفيــذاً لحكــم قضائــي علــى أال يزيــد مــا يقتطــع تنفيــذاً للحكــم 
علــى ربــع األجــر المســتحق للعامــل، وإذا تعــددت الديــون أو تعــدد الدائنــون اعتبــر حدهــا 
األعلــى نصــف األجــر وتقســم المبالــغ المطلــوب حجزهــا بيــن مســتحقيها قســمة غرمــاء 

بعــد دفــع ديــن النفقــة الشــرعي بنســبة ربــع األجــر«. 
امتياز أجر العامل:- 

لــم ينظــم قانــون عمــال الخدمــة المســاعدة حــق امتيــاز أجــر العامــل علــى أمــوال صاحــب 
ــاز ألجــر العامــل  ــى حــق امتي ــذي نــص عل ــون العمــل ال ــى خــالف مــن قان العمــل, عل
وســائر مســتحقاته علــى أمــوال صاحــب العمــل العقاريــة والمنقولــة، حيــث نصــت المــادة 
4 منــه علــى أنــه: »يكــون لجميــع المبالــغ المســتحقة بمقتضــى أحــكام هــذا القانــون للعامــل 
ــار  ــول وعق ــن منق ــل م ــب العم ــوال صاح ــع أم ــى جمي ــاز عل ــه امتي ــتحقين عن أو المس
وتســتوفى مباشــرة بعــد المصروفــات القضائيــة والمبالــغ المســتحقة للخزانــة العامــة 

والنفقــة الشــرعية المحكــوم بهــا للزوجــة واألوالد”.
ــم,  ــى أجوره ــاز عل ــاعدة أي امتي ــة المس ــال الخدم ــر لعم ــم يق ــي أن المشــرع ل ــذا يعن ه
ومــن ثــم فــأي تعثــر لصاحــب العمــل فــي ســداد أجــور العمــال, يجعلهــم يتشــاركون مــع 
باقــي الدائنيــن فــي أمــوال صاحــب العمــل ويتقاســمون تلــك األمــوال قســمة غرمــاء. وكنــا 
ــن  ــال الخاضعي ــة العم ــة المســاعدة معامل ــال الخدم ــة عم ــون بمعامل ــوم القان ــل أن يق نأم
لقانــون العمــل, فتقريــر حــق االمتيــاز ألجورهــم يجنــب العمــال تزاحــم أجورهــم مــع ديون 
الدائنيــن اآلخريــن, حيــث نــص قانــون العمــل االتحــادي فــي المــادة الرابعــة منــه علــى أن: 
»يكــون لجميــع المبالــغ المســتحقة بمقتضــى أحــكام هــذا القانــون للعامــل أو المســتحقين 
عنــه امتيــاز علــى جميــع أمــوال صاحــب العمــل مــن منقــول وعقــار وتســتوفى مباشــرة 
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بعــد المصروفــات القضائيــة والمبالــغ المســتحقة للخزانــة العامــة والنفقــة الشــرعية 
المحكــوم بهــا للزوجــة واألوالد«.

وكذلــك, فباســتقراء نصــوص المعامــالت المدنيــة التــي تشــكل الشــريعة العامــة للعقــود 
المدنيــة ومنهــا عقــد العمــل, نجــد أنهــا لــم تعــط للعمــال حــق امتيــاز عنــد اســتيفاء أجورهــم 
مــن الضمــان العامــل ألمــوال الدائــن )صاحــب العمــل(, ومــن ثــم يمكــن القــول بأنــه ال 

يوجــد امتيــاز للعمــال الســتيفاء حقوقهــم مــن أمــوال صاحــب العمــل.
حماية األجر في مواجهة صاحب العمل:- 

ألــزم المشــرع اإلماراتــي فــي قانــون المعامــالت المدنيــة فــي المــادة 905, العامــل أن 
يــؤدي العمــل بنفســه وأن يراعــي الحيطــة فــي عملــه وأن يبــذل فــي تأديتــه عناية الشــخص 
العــادي وأن يحافــظ علــى مــا بيــده مــن عهــدة ومــن أدوات تســلمها مــن صاحــب العمــل 
ــى أشــياء  ــى العامــل التزامــاً بالمحافظــة عل ــه، وهــو مــا يضــع عل ــة عمل مــن أجــل تأدي

صاحــب العمــل يعتبــر اإلخــالل بــه خطــأً مــن جانبــه يســتوجب التعويــض.
ومــع ذلــك, فقــد يرتكــب عامــل الخدمــة المســاعدة فعــالً يجعلــه مدينــاً لصاحــب العمــل, 
ــأن يقــوم باالقتطــاع مــن أجــر  كإتالفــه أمــوال األخيــر, وهــو مــا يســمح لــرب العمــل ب
ــم يتــرك القانــون تحديــد نســبة االقتطــاع لصاحــب العمــل, وإنمــا حــدد تلــك  العامــل. ول
ــل  ــتعمل صاحــب العم ــث ال يس ــره بحي ــى أج ــي الحصــول عل ــل ف ــة للعام ــبة حماي النس
ــه إذا ارتكــب  ــى أن ــون عل ــص القان ــذا ن ــه, وله ــل األجــر أو أغلب ســلطته ويســتقطع كام
العامــل فعــالً نتــج عنــه ضــرر لصاحــب العمــل بفقــد أو إتــالف أدوات أو آالت أو 
ــت  ــل أو تح ــدة العام ــي عه ــون ف ــا يك ــر، أو مم ــذا األخي ــة له ــواد مملوك ــات أو م منتج
تصرفــه، متــى مــا كان ذلــك ناشــئاً عــن خطــأ العامــل الجســيم  أو مخالفتــه التعليمــات، 
ــة  ــة المعني ــة الجه ــل، وبموافق ــة العام ــة، بموافق ــذه الحال ــي ه ــل، ف ــون لصاحــب العم يك
بالــوزارة إذا لــم يوافــق العامــل، أن يُســتقطع مــن األجــر الشــامل، وبمــا ال يجــاوز الربــع، 
ــح  ــم الصل ــم يت ــوزارة )33(، وإذا ل ــدره ال ــذي تق ــو ال ــى النح ــر الضــرر عل ــزم لجب ــا يل م
بالموافقــة علــى مــا تقــرره الــوزارة يُحــال النــزاع إلــى القضــاء. وفــي جميــع األحــوال، 
يجــوز أن يتــم االســتقطاع مــن مكافــأة نهايــة الخدمــة إذا لــم يتيســر االســتقطاع مــن األجــر 

ــى العامــل. ــت اســتحقاقها عل ــغ الثاب لســداد المبال
ــاً  ــون عمــال الخدمــة المســاعدة محقق ــي قان ــي ف ــه المشــرع اإلمارات ويعــد مــا نــص علي
للعدالــة ويتماشــى مــع مصلحــة العامــل؛ ذلــك أن المشــرع اشــترط ثبــوت خطــأ العامــل 

33 - المادة 11 من قانون عمال الخدمة المساعدة.
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حتــى تنعقــد مســئوليته عمــا فُقــد أو تلــف، كذلــك, فإنــه لــم يجــز لصاحــب العمــل أن يقتطــع 
مــن أجــر العامــل أكثــر مــن أجــر ربــع األجــر الشــامل.

ــى  ــوع إل ــل دون الرج ــر العام ــن أج ــاع م ــام االقتط ــترط إلتم ــون اش ــظ أن القان ويالح
الــوزارة, أن يتــم الحصــول علــى رضــاء العامــل. فــإذا لــم يــرض, فيتعيــن علــى صاحــب 
العمــل فــي هــذه الحالــة, أن يحصــل علــى موافقــة الــوزارة التــي تقــدر الضــرر وتقــدر 

نســبة االســتقطاع.
وفــي حالــة الرجــوع إلــى الــوزارة, وعــدم تحقــق الصلــح لعــدم رضــا أي مــن الطرفيــن 
ســواء العامــل أو رب العمــل علــى قيمــة الضــرر الــذي لحــق بصاحــب العمــل أو بنســبة 

االســتقطاع, فيتــم إحالــة النــزاع إلــى القضــاء. 
وفــي جميــع األحــوال، إذا انتهــت عالقــة العمــل بيــن الطرفيــن, دون أن يتــم اســتيفاء قيمــة 
التعويــض عــن األضــرار التــي لحقــت صاحــب العمــل, فيجــوز أن يتــم االســتقطاع مــن 

مكافــأة نهايــة الخدمــة لعامــل الخدمــة المســاعدة.

المطلب الثاني: ساعات العمل واإلجــــازات

لقــد درجــت القوانيــن الوطنيــة واالتفاقيــات الدوليــة علــى اعتماد ثماني الســاعات متوســطا 
مقبــوال لســاعات العمــل اليومــي، أو األربعيــن ســاعة أســبوعيا. ومــن ضمــن التشــريعات 
الدوليــة اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن تخفيــض ســاعات العمــل إلــى أربعيــن ســاعة 
فــي األســبوع لعــام 1935)34(, حيــث ورد النــص فــي المــادة األولــى مــن اتفاقيــة منظمــة 
العمــل الدوليــة بشــأن تخفيــض ســاعات العمــل إلــى أربعيــن ســاعة فــي األســبوع علــى أن 
»كل دولــة عضــو فــي منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى االتفاقيــة أن تعلــن موافقتهــا 
علــى :مبــدأ العمــل أربعيــن ســاعة فــي األســبوع وتطبيقــه بطريقــة ال تــؤدي إلــى انخفــاض 
ــق  ــر مناســبة لتحقي ــي تعتب ــر الت مســتوى المعيشــة، )ب( اتخــاذ أو تســهيل اتخــاذ التدابي
هــذه الغايــة، وأن تتعهــد بتطبيــق هــذا المبــدأ علــى مختلــف فئــات العمــل وفقــا لألحــكام 
التفصيليــة التــي تــرد فــي االتفاقيــات المنفصلــة التــي تصــدق عليهــا هــذه الدولــة العضــو”.
ويبــدو جليــا أن هــذا النــص يقصــر ســاعات العمــل علــى أربعيــن ســاعة فــي األســبوع؛ 
ــاعة  ــن س ــث إن أربعي ــن، حي ــبوعية ليومي ــة أس ــه عطل ــي طيات ــن ف ــذي يتضم ــر ال األم

34 - اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 47 بشــأن تخفيــض ســاعات العمــل إلــى 40 ســاعة فــي 
األســبوع، 1935، وقــد دخلــت االتفاقيــة حيــز النفــاذ فــي 23 يونيــو 1957.
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بتوزيعهــا علــى ثمانــي ســاعات يوميــاً، يبقــي عامــل الخدمــة المســاعدة دون عمــل ليوميــن 
مــن أيــام األســبوع )35(.

ــى الالئحــة  ــد أحــال إل ــي, فق ــة المســاعدة اإلمارات ــال الخدم ــون عم ــي خصــوص قان وف
التنفيذيــة – التــي لــم تصــدر بعــد - تنظيــم أوقــات العمــل والراحــة للعمــال, ولكنــه وضــع 
قواعــًدا عامــة تتمثــل أنــه ال تقــل الراحــة اليوميــة للعامــل عــن اثنتــي عشــرة ســاعة يوميــاً، 

علــى أن تكــون منهــا علــى األقــل ثمانــي ســاعات متواصلــة.
1- يوم اإلجازة األسبوعي:

يكــون للعامــل الحــق فــي يــوم راحــة أســبوعية بأجــر شــامل, أي إنــه يحصــل علــى يــوم 
راحــة أســبوعية مدفوعــة األجــر حيــث نــص فــي المــادة الثانيــة عشــرة علــى أن: »للعامــل 
ــة لهــذا  ــاً لمــا تحــدده الالئحــة التنفيذي ــوم راحــة أســبوعية بأجــر شــامل وفق الحــق فــي ي
القانــون، ويجــوز تشــغيله فــي يــوم راحتــه األســبوعية، وفــي هــذه الحالــة يكــون لــه الحــق 
فــي يــوم راحــة بديــل أو يُمنــح بــدالً نقديــاً عنــه بمــا يعــادل األجــر الشــامل لذلــك اليــوم”.
وكمــا هــو الحــال فــي قانــون العمــل, أجــاز القانــون تشــغيله فــي يــوم راحتــه األســبوعية، 
بشــرط أن يحصــل علــى يــوم راحــة بديــل أو يُمنــح بــدالً نقديــاً عنــه بمــا يعــادل األجــر 

الشــامل لذلــك اليــوم.
وقــد أحســن المشــرع اإلماراتــي عندمــا لــم يقيــد يــوم الراحــة األســبوعية بيــوم الجمعــة 
لمــا يحققــه ذلــك مــن مرونــة فــي تنظيــم العمــل بيــن صاحــب العمــل والعامــل, فالعبــرة 
هــي بحصــول العامــل علــى يــوم راحــة أســبوعي وهــو مــا يمكــن أن يتحقــق بــأي يــوم 
مــن أيــام األســبوع دون التقيــد بيــوم معيــن كمــا هــو الحــال فــي قانــون العمــل االتحــادي 
الــذي نــص علــى أن: »يــوم الجمعــة هــو يــوم الراحــة األســبوعية العــادي لجميــع العمــال 

فيمــا عــدا عمــال المياومــة«. 
ــة  ــال الخدم ــون عم ــإن قان ــل, ف ــون العم ــي قان ــبوعية ف ــة األس ــم الراح ــة بتنظي ومقارن
المســاعدة قــد حــدد للعامــل الــذي يعمــل فــي يــوم راحتــه األســبوعية الحــق فــي الحصــول 
ــدد  ــى ع ــامل دون النظــر إل ــن األجــر الش ــل م ــوم كام ــر ي ــادل أج ــدي يع ــدل نق ــى ب عل
ــد قانــون العمــل حســاب  الســاعات التــي يعملهــا ذلــك العامــل فــي يــوم راحتــه, بينمــا قيّ
بــدل اإلجــازة عــن يــوم الجمعــة بعــدد الســاعات التــي يشــتغلها العامــل فقــط؛ إذ نــص علــى 
أنــه إذا اســتدعت الظــروف تشــغيل العامــل فــي هــذا اليــوم وجــب تعويضــه يومــا آخــر 
للراحــة أو أن يدفــع لــه األجــر األساســي عــن ســاعات العمــل العاديــة مضافــا إليــه زيــادة 

35 - د. ندى يوسف الدعيج, مرجع سابق, ص 198.
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ــل  ــل يســتحق العام ــون العم ــاً لقان ــم فوفق ــن ث ــك األجــر. وم ــن ذل ــل م ــى األق %50 عل
التعويــض عــن يــوم الجمعــة علــى اآلتــي: عــدد الســاعات العاديــة X أجــر الســاعة مــن 

.1.5 X األجــر األساســي
ــة  ــي جمع ــن يوم ــر م ــل أكث ــغيل العام ــم تش ــر أن يت ــد حظ ــل ق ــون العم ــإن قان ــك ف كذل
متتالييــن, أي يومــي راحــة أســبوعية متتالييــن, بينمــا هــذا الحظــر غيــر موجــود فــي قانون 

عمــال الخدمــة المســاعدة.
	- اإلجازة السنوية للعامل:

يســتحق عامــل الخدمــة المســاعدة إجــازة ســنوية لمــدة ثالثيــن يومــاً عــن كل ســنة، متــى 
أكمــل العامــل مــدة ســنة خدمــة لــدى صاحــب العمــل. وإذا كانــت خدمتــه أكثــر مــن ســتة 
ــن عــن كل شــهر. أمــا إذا كانــت  ــم تكمــل الســنة اســتحق العامــل إجــازة يومي أشــهر ول

خدمتــه لــم تصــل إلــى ســتة أشــهر فــال يســتحق أيــة إجــازة ســنوية.
ــه لصاحــب العمــل  ــى اإلجــازة الســنوية, فإن ــد موعــد الحصــول عل ــق بتحدي ــا يتعل وفيم
تحديــد موعــد بــدء اإلجــازة الســنوية، ولــه عنــد الضــرورة تجزئتهــا إلــى فترتيــن علــى 

ــر. األكث
ويســتحق العامــل األجــر قبــل حصولــه علــى اإلجــازة؛ إذ يكــون علــى صاحــب العمــل أن 
يــؤدي للعامــل قبــل قيامــه بإجازتــه الســنوية كامــل األجــر المســتحق لــه مضافــاً إليــه أجــر 
اإلجــازة المقــررة لــه. ولــم يحــدد القانــون نــوع األجــر الــذي يســتحقه العامــل هــل هــو 

األجــر الشــامل أم األجــر األساســي.
ــر  ــو األج ــازة ه ــت اإلج ــل وق ــتحقه العام ــذي يس ــر ال ــإن األج ــا, ف ــدو لن ــا يب ــى م وعل
األساســي, وهــو مــا يمكــن اســتخالصه مــن نــص المــادة 1/13 مــن ذات القانــون التــي 
ــه الســنوية  ــاء إجازت ــي أثن ــل ف ــل تشــغيل العام ــه إذا اســتدعت ظــروف العم تقضــي بأن
كلهــا أو بعضهــا ولــم ترحــل مــدة اإلجــازة التــي عمــل خاللهــا إلــى الســنة التاليــة، وجــب 
أن يــؤدي إليــه صاحــب العمــل أجــره مضافــاً إليــه بــدل إجــازة عــن أيــام عملــه يســاوي 

أجــره األساســي.
ومتــى تداخلــت مــع اإلجــازة الســنوية التــي يســتحقها العامــل أيــة إجــازات أخــرى 
كاإلجــازات الرســمية أو إجــازات تســتحق بســبب المــرض, فإنهــا تدخــل فــي حســاب مــدة 

ــاء اإلجــازة الســنوية. ــت أثن ــى حدث اإلجــازة الســنوية الممنوحــة للعامــل مت
ــع  ــة تجمي ــي إمكاني ــل ف ــد يتمث ــم جدي ــاعدة بحك ــة المس ــال الخدم ــون عم ــرد قان ــد تف وق
العامــل اإلجــازة المســتحقة لــه عــن أكثــر مــن ســنتين والحصــول عليهــا ُمجمعــة. وهــو مــا 
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يخالــف الحكــم فــي قانــون العمــل والــذي لــم يســمح للعامــل بــأن يجمــع إجازتــه الســنوية 
ويحصــل علــى بــدل نقــدي عنهــا إال فــي حــدود ســنتين فقــط.

ــه, دون أن يكــون العامــل  ــم فســخه مــن أحــد طرفي ــد العمــل أو ت ــة انتهــاء عق وفــي حال
قــد حصــل علــى إجازتــه الســنوية، اســتحق العامــل عنهــا بــدالً نقديــاً مســاوياً ألجــره عــن 
عــدد أيــام اإلجــازة المســتحقة لــه، ويُحســب األجــر بفئتــه وقــت اســتحقاق اإلجــازة إذا كان 
تأجيــل الحصــول علــى اإلجــازة بطلــب مــن العامــل,  أمــا إذا كان عــدم الحصــول علــى 

اإلجــازة راجعــاً لصاحــب العمــل فيُحســب األجــر بفئتــه وقــت صرفــه للعامــل )36( 
3- اإلجازة المرضية للعامل:

ــبب  ــة مختصــة بس ــة طبي ــا جه ــازة تمنحه ــا »إج ــة بأنه ــازة المرضي ــه اإلج ــرف الفق يع
المــرض«)37(. عيــر أنــه يؤخــذ علــى التعريــف الســابق تحديــده الجهــة صاحبــة الحــق فــي 
منــح هــذه اإلجــازة بالجهــة الطبيــة المختصــة، مــع أن صالحيــات هــذه الجهــة ال تتعــدى 
ــه  ــام ب ــا تســتطيع القي ــك أن أقصــى م ــة، ذل ــة العامــل الصحي ــي بحال ــر طب إصــدار تقري
هــو اإليصــاء بمنــح العامــل إجــازة مرضيــة، إذ يعــود تقديــر ذلــك لصاحــب العمــل فهــو 

صاحــب الصالحيــة يمنحهــا إذا مــا توافــرت شــروطها)38(.
ــذي  ــل ال ــتحقها العام ــورة يس ــازة مأج ــا: »إج ــه بأنه ــي الفق ــر ف ــا رأي أخ ــذا يعرفه وله
يصــاب بمــرض يتعــذر معــه قيامــه بالعمــل المنــاط وبنــاء علــى تقريــر طبــي صــادر عــن 

جهــة معتمــدة«.
ونعتقــد أنــه مــن األفضــل أال يتــم وصــف تلــك اإلجــازة بأنهــا إجــازة مأجــورة وال ســيما 
أنهــا فــي بعــض األحــوال تكــون بــدون أجــر كمــا ســنرى الحقــاً, ومــن ثــم نــرى تعريفهــا 
بأنهــا: »إجــازة يســتحقها العامــل الــذي يصــاب بمــرض يتعــذر معــه قيامــه بالعمــل المنــاط 

بــه بنــاء علــى تقريــر طبــي ُمعتمــد وفــق القانــون«.
ــة لمــدة ال  ــي إجــازة مرضي ــون عمــال الخدمــة المســاعدة للعامــل الحــق ف ــر قان ــد أق وق
تزيــد علــى ثالثيــن يومــاً فــي الســنة التعاقديــة، ويحصــل عليهــا متصلــة أو متقطعــة متــى 
ــي  ــمياً ف ــدة رس ــة المعتم ــة الصحي ــن الجه ــي صــادر م ــر طب ــا بتقري ــه إليه ــت حاجت ثبت

ــى أســاس: ــة، وتحســب عل الدول

36 - المادة 13 من قانون عمال الخدمة المساعدة.
37 - د. عبــد الواحــد كــرم، معجــم المصطلحــات الشــريعة والقانــون، الطبعــة الثانيــة، عمــان، 1997، ص 

.15
38 - هيثــم محمــد المصــاروة, النظــام القانونــي لإلجــازة المرضيــة فــي قانــون العمــل األردنــي, مجلــة البحــوث 

القانونيــة واالقتصاديــة, كليــة الحقــوق, جامعــة اإلســكندرية, العــدد الثانــي, 2010, ص 78.
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 - الخمسة عشر يوماً األولى بأجر شامل.
 - الخمسة عشر يوماً التالية بدون أجر)39(.

ــى  ــي الحصــول عل ــل ف ــق العام ــد ح ــم يقي ــون ل ــم, أن القان ــك الحك ــى ذل ــظ عل والمالح
اإلجــازة المرضيــة بانقضــاء فتــرة التجربــة, أو بانقضــاء فتــرة معيــن بعــد انتهــاء فتــرة 
التجربــة مثلمــا فعــل قانــون العمــل الــذي لــم يمنــح العامــل أيــة إجــازة مرضيــة مدفوعــة 
األجــر خــالل فتــرة التجربــة, وكذلــك خــالل ثالثــة شــهور بعــد انتهــاء فتــرة التجربــة فــي 

خدمــة صاحــب العمــل.
أمــا بعــد مضــي تلــك الفتــرة فيكــون للعامــل الخاضــع لقانــون العمــل الحــق فــي الحصــول 
علــى إجــازة مرضيــة مدفوعــة األجــر, ال تزيــد علــى تســعين يومــاً متصلــة أو متقطعــة, 

تحســب علــى النحــو التالــي:
أ-الخمسة عشر يوماً األولى بأجر كامل.

ب-الثالثين يوماً التالية بنصف أجر.
ج- الخمسة وأربعون يوماً التالية بدون أجر.

فمثــالً إذا كانــت فتــرة التجربــة المنصــوص عليهــا فــي العقــد ســتة أشــهر, فــال يســتحق 
العامــل إجــازة مرضيــة مدفوعــة األجــر إال بعــد مضــي تســعة أشــهر مــن بدايــة خدمتــه 

لــدى صاحــب العمــل.
وقــد تميــز قانــون عمــال الخدمــة المســاعدة بأنــه لــم يربــط أن يتــم منــح عامــل الخدمــة 
المســاعدة, إجــازة مرضيــة, بمضــي مــدة معينــة فــي خدمــة صاحــب العمــل, فمــن ظاهــر 
النــص يتضــح أنــه يكــون للعامــل الحــق فــي الحصــول علــى إجــازة مرضيــة مدفوعــة 
ــه إليهــا  ــى فــي أي وقــت مــا دام ثبتــت حاجت األجــر بالنســبة للخمســة عشــر يومــاً األول

بتقريــر طبــي صــادر مــن الجهــة الصحيــة المعتمــدة رســمياً فــي الدولــة.
4- حق العامل في الحصول على اإلجازات الرسمية في الدولة:

ــن  ــد م ــي العدي ــمية ف ــازات الرس ــن اإلج ــد م ــى العدي ــة عل نصــت التشــريعات اإلماراتي
المناســبات إمــا الوطنيــة أو الدينيــة, ومــن ذلــك، عيــد رأس الســنة الهجريــة, وعيــد رأس 
ــوي  ــد النب ــة, والمول ــى والوقف ــد األضح ــارك, وعي ــر المب ــد الفط ــة, وعي ــنة الميالدي الس

ــوم الشــهيد.  ــي, وي ــد الوطن الشــريف, واالســراء والمعــراج, والعي
ويثــور التســاؤل عــن حــق العامــل فــي الحصــول علــى تلــك اإلجــازات الرســمية, فــي ظل 
عــدم وجــود نــص صريــح يقضــي بحقهــم فــي الحصــول عليهــا كإجــازة مدفوعــة األجــر, 

39 - المادة 14 من قانون عمال الخدمة المساعدة.
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ــذي قــرر فــي المــادة 74 منــه علــى أنــه: »يســتحق  ــه قانــون العمــل ال مثلمــا نــص علي
العامــل إجــازه رســمية بأجــر كامــل فــي المناســبات التاليــة:

أ- عيد رأس السنة الهجرية - يوم واحد
ب- عيد رأس السنة الميالدية - يوم واحد

ج- عيد الفطر المبارك - يومان
د-  عيد األضحى والوقفة – ثالثة أيام
ه-  المولد النبوي الشريف - يوم واحد

و- االسراء والمعراج - يوم واحد
ز- العيد الوطني - يوم واحد«.

وبالمثــل, فقــد نــص المرســوم االتحــادي رقــم 14 لســنة 2007 بشــأن العطــالت الرســمية 
وكذلــك قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 17 لســنة 2009 بشــأن العطــالت الرســمية 
بالحكومــة االتحاديــة, قــد نصــا علــى تلــك اإلجــازات بالنســبة للــوزارات والدوائــر 

ــي:  ــة كاآلت ــة بالدول ــات والمؤسســات العام والهيئ
 - رأس السنة الهجرية غرة محرم يوماً واحداً.

 - المولد النبوي الشريف 12 ربيع األول يوماً واحداً.
 - ليلة االسراء والمعراج  27رجب يوماً وحداً.

 - العيد الوطني 2,  3ديسمبر يومان.
 - عيد الفطر المبارك بدءاً من 29 رمضان وحتى 3 شوال.

- وقفة عيد األضحى المبارك 9 ذي الحجة يوماً واحداً.
- عيد األضحى المبارك  10,11,12ذي الحجة ثالثة أيام.

 - رأس السنة الميالدية أول يناير يوماً واحداً.
ويالحــظ أن قانــون العمالــة المســاعدة لــم ينــص علــى تلــك اإلجــازات وحــق العامــل فــي 
الحصــول عليهــا, وكذلــك األمــر بالنســبة لقانــون المعامــالت المدنيــة, ونظــراً ألن القانــون 
قــد قصــر اإلجــازات المقــررة للعامــل علــى اإلجــازات الســنوية واإلجــازات المرضيــة, 
ومــن ثــم, يمكــن القــول بأنــه ليــس مــن حــق العامــل الحصــول علــى اإلجــازات الرســمية 
ــة المســاعدة أم  ــون العمال ــون ســواء قان ــل القان فــي ظــل عــدم منحــه هــذا الحــق مــن قب

قانــون المعامــالت المدنيــة.
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المطلب الثالث: حماية العامل أثناء أداء العمل

ــى عاتــق صاحــب  ــع عل ــي تق ــي مجموعــة مــن االلتزامــات الت وضــع المشــرع اإلمارات
ــاء أداء العمــل, فضــالً عــن مالئمتهــا مــع  العمــل الغــرض منهــا هــو حمايــة العامــل أثن
طبيعــة العالقــة التعاقديــة التــي بينــه وبيــن عامــل الخدمــة المســاعدة, وتتمثــل تلــك 

ــي: ــا يل ــات فيم اإللتزام
أوالً: توفيــر مســتلزمات أداء العمــل المتفــق عليــه: وهــو مــا يعنــي أن علــى رب العمــل 
أن يقــدم لعامــل الخدمــة كافــة األدوات والوســائل والمــواد األوليــة التــي تمّكــن العامــل مــن 
أداء العمــل تبعــاً لطبيعــة العمــل المتفــق عليــه. ويالحــظ أن قانــون العمــل اإلماراتــي لــم 
ينــص علــى ذلــك االلتــزام, مكتفيــاً بإلــزام صاحــب العمــل بتوفيــر وســائل الوقاية المناســبة 
لحمايــة العمــال مــن أخطــار اإلصابــات واألمــراض المهنيــة التــي قــد تحــدث أثنــاء العمــل 
وكذلــك أخطــار الحريــق وســائر األخطــار التــي قــد تنجــم عــن اســتعمال اآلالت وغيرهــا 
ــس  ــة والمالب ــزة الوقاي ــل أن يســتخدم أجه ــزم العام ــل أل ــي المقاب ــل, وف ــن أدوات العم م
التــي يــزود بهــا لهــذا الغــرض وأن ينفــذ جميــع تعليمــات صاحــب العمــل التــي تهــدف 
ــذ  ــة تنفي ــأي عمــل مــن شــأنه عرقل ــام ب ــع عــن القي ــه مــن األخطــار وأن يمتن ــى حمايت إل

تلــك التعليمــات )40(.
وعلــى مــا يبــدو لنــا أنــه علــى الرغــم مــن أن قانــون العمــل لــم ينــص علــي ذلــك اإللتــزام, 
علــى اعتبــار أنــه التــزام تفرضــه طبيعــة عقــد العمــل, خاصــة وأن المشــرع عندمــا عــّرف 
العمــل ذكــر فــي مادتــه األولــى أنــه : »هــو كل مــا يبــذل مــن جهــد إنســاني - فكــري أو 
فنــي أو جســماني - لقــاء أجــر ســواء كان ذلــك بشــكل دائــم أو مؤقــت«. ومــن ثــم فــإن 
عقــد العمــل ينصــب علــى المجهــود فقــط الــذي يبذلــه العامــل لمصلحــة رب العمــل وال 

يلتــزم العامــل بــأن يوفــر المســتلزمات التــي تمكنــه مــن أداء عملــه.
ثانيـًـا: تهيئــة مــكان الئــق لســكن العامــل: انطالقــاً مــن طبيعــة عقــد عمــل الخدمــة, يتعيــن 
ــق إذا كان  ــزام ينطب ــذا االلت ــل, وه ــكن العام ــق لس ــكان الئ ــر م ــل توفي ــى رب العم عل
عامــل الخدمــة المســاعدة تعاقــد مــع رب العمــل علــى أســاس تشــغيل دائــم وليــس تشــغيل 
مؤقــت. ففــي حالــة التشــغيل المؤقــت يقــع االلتــزام علــى توفيــر مســكن علــى عاتــق مكتــب 
االســتقدام, حيــث نــص القانــون فــي مادتــه الرابعــة علــى أن: » يلتــزم مكتــب االســتقدام 

40 - المادة 15 من قانون عمال الخدمة المساعدة.
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باآلتــي... 4- توفيــر مســكن مؤقــت للعامــل مجهــز بوســائل المعيشــة الالئقــة كلمــا كانــت 
هنــاك ضــرورة لبقــاء العامــل لــدى المكتــب فتــرة تقتضــي أن يكــون لــه مــكان يقيــم فيــه”.
وفــي هــذا الخصــوص يختلــف هــذا القانــون عمــا ورد فــي قانــون العمــل, حيــث أصــدرت 
وزارة المــوارد البشــرية والتوطيــن قــراًرا بإلــزام المنشــآت التــي تســتخدم خمســين عامــال 
ــي درهــم  ــة ألف ــغ أجورهــم اإلجمالي ــا ممــن تبل ــن له ــر ســكن للعمــال التابعي ــر بتوفي فأكث
ــوزارة  ــي ال ــه ف ــة األجــور المعمــول ب ــي نظــام حماي ــد ف ــا لقيمــة األجــر المقي ــل طبق فأق

وذلــك اعتبــارا مــن نهايــة شــهر نوفمبــر .2016
ثالثًا: تقديم احتياجات العامل من وجبات الطعام والمالبس المناسبة ألداء العمل: 

ــس بنظــام التشــغيل  ــل ولي ــدوام الكام ــل بنظــام ال ــدى رب العم ــل ل ــل يعم  إذا كان العام
المؤقــت, فيتعيــن علــى رب العمــل تقديــم احتياجــات العامــل مــن وجبــات الطعــام 
والمالبــس المناســبة ألداء العمــل، إالَّ إذا أُتفــق علــى خــالف ذلــك, حيــث يمكــن االتفــاق 
مــع مكتــب االســتقدام علــى أن يوفــر رب العمــل وجبــات غذائيــة أو مالبــس فــي أثنــاء 

ــة. ــل للخدم أداء العام
ــل تكاليــف العــالج الطبــي للعامــل وفقــاً للنظــام الصحــي المعمــول بــه فــي  ــا: تحّم رابعً
الدولــة: حيــث تلــزم الدولــة كل رب عمــل بتوفيــر ضمــان صحــي للعمــال الذيــن يشــتغلون 
ــام  ــم 13 لع ــي رق ــي دب ــان الصحــي ف ــون الضم ــاً لقان ــال ووفق ــبيل المث ــى س ــه, فعل لدي
2013 , وضعــت هيئــة الصحــة فــي دبــي, حــداً أدنــى مــن التغطيــة التأمينيــة الصحيــة 
والتــي يجــب أن تقــدم مــن قبــل جميــع الشــركات للعمــال, ويمتــد األمــر كذلــك أيضــاً إلــى 
كفيــل اإلقامــة الــذي يجــب أن يوفــر التأميــن الصحــي للمعاليــن وعمــال المنــازل. وذلــك 

علــى النحــو التالــي:
ــون -  ــي أن يك ــن 1000 موظــف ينبغ ــر م ــا أكث ــي لديه ــي الشــركات الت ــن ف العاملي

ــر 2014. ــهر أكتوب ــة ش ــول نهاي ــي بحل ــن الصح ــم التأمي لديه
العامليــن فــي الشــركات التــي لديهــا بيــن 1000 - 100 موظــف ينبغــي أن يكــون - 

لديهــم التأميــن الصحــي بحلــول نهايــة شــهر يونيــو 2015 .
جميــع العمــال اآلخريــن )بمــا فــي ذلــك الموظفيــن المنزلييــن والمعاليــن( يجــب أن - 

يكــون لديهــم التأميــن الصحــي بحلــول نهايــة يونيــو 2016.
ــا للقانــون رقــم 23 لســنة 2005 بشــأن الضمــان الصحــي بإمــارة أبوظبــي  وأيًضــا وفقً
ــي  ــل باالشــتراك ف ــزم صاحــب العم ــان الصحــي, يلت ــم الضم ــة وتعامي ــه التنفيذي والئحت
نظــام الضمــان الصحــي عــن جميــع العامليــن لديــه وأســرهم فــي حــدود زوجــة الموظــف 
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ــل  ــزم الكفي ــا يلت ــة عشــر كم ــوا ســن الثامن ــم يبلغ ــن ل ــه مم ــن أبنائ ــة م ــل وثالث أو العام
باالإشــتراك فــي هــذا النظــام عمــن يكفلهــم ممــن ال يشــملهم االشــتراك مــن جهــات العمــل 
ــة أو  ــن إقام ــر المواط ــح غي ــوز من ــة، وال يج ــى الدول ــم إل ــخ وصوله ــن تاري ــك م وذل
تجديدهــا، كمــا ال يجــوز اســتخدامه إال بعــد االشــتراك عنــه فــي نظــام الضمــان الصحــي.

خامساً: معاملة العامل معاملة حسنة تحفظ له كرامته وسالمة بدنه: 
قــد يقــع عمــال الخدمــة المســاعدة ضحيــة المعاملــة الــال إنســانية والحاطــة للكرامــة مــن 
قبــل أربــاب عملهــم، أو أقربــاء أربــاب العمــل، أو بعــض أفــراد المجتمــع، فمثــالً ال يتــم 
احتــرام أوقــات راحــة الخــدم الخصوصييــن، حيــث يقــوم بعــض أربــاب العمــل بإيقاظهــم 
فــي ســاعات متأخــرة مــن الليــل للقيــام بأعمــال الخدمــة، فــي حيــن يقــوم البعــض اآلخــر 
باحتجازهــم فــي أماكــن ال تليــق، وبصــورة ال إنســانية، ويقــوم آخــرون بمعاقبتهــم جســدياً 

أو نفســياً بالضــرب أو الصــراخ أو التحقيــر أو التهديــد. 
وقــد عرفــت اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية 
ــم أو  ــه أل ــج عن ــل ينت ــه »أي عم ــب بأن ــام  1984التعذي ــة لع ــانية أو المهين ــال إنس أو ال
عــذاب شــديد، جســدياً كان أم عقليــاً، يلحــق عمــداً بشــخص مــا بقصــد... معاقبتــه علــى 
عمــل ارتكبــه أو يشــتبه فــي أنــه ارتكبــه، هــو أو شــخص ثالــث أو تخويفــه أو إرغامــه 
علــى القيــام بعمــل مــا« ومــن ثــم فــإن كل أنــواع التعــدي الجســدي خاصــة التــي تمــارس 
بشــكل منظــم ضــد الخــدم الخصوصييــن وكل أنــواع الترهيــب والضغــط النفســي تنــدرج 
تحــت مظلــة التعذيــب. وفــي الســياق نفســه فــإن المادتيــن 10 و17 مــن اإلتفاقيــة الدوليــة 
الخاصــة بحقــوق العمــال المهاجريــن وأســرهم حظرتــا المعاملــة والعقوبــات الالإنســانية 
ــة العمــال المهاجريــن وأســرهم  والحاطــة للكرامــة. كمــا حظــرت المــادة 16 مــن اتفاقي
تعريــض العمــال وأســرهم للعنــف واإلصابــة البدنيــة والتهديــدات والتخويــف ســواء 
ارتكبهــا الموظفــون العموميــون أو األشــخاص العاديــون أو المؤسســات. ولــم يكــن الديــن 
اإلســالمي عــن ذلــك ببعيــد، فقــد قــال رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم -: »إن هللا يعــذب 
ــه الصــالة  ــى هللا علي ــول هللا صل ــد كان رس ــا«)41(. وق ــي الدني ــاس ف ــون الن ــن يعذب الذي
والســالم يخــص خادمــه الخــاص، أســامة بــن زيــد بمعاملــة خاصــة، يغبطــه عليــه كل مــن 

كانــوا حولــه)42(.

41 - رواه مسلم في صحيحه.
ــة  ــي, مجل ــون الدول ــد القان ــل قواع ــي ظ ــن ف ــدم الخصوصيي ــة الخ ــج, حماي ــف الدعي ــدى يوس 42 - د. ن

الحقــوق, جامعــة الكويــت, المجلــد 33, العــدد األول, 2009, ص 206.
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ومــن ثــم, يحظــر تكليــف عمــال الخدمــة المســاعدة بــأي أعمــال أو أداء خدمــات عنــوة 
ــا بمحــض  ــب بأدائه ــد رغ ــل ق ــذا العام ــون ه ــي ال يك ــاب، والت ــأي عق ــد ب ــت التهدي تح

ــري. ــل القســري أو الجب ــن إدراجــه تحــت مســمى العم ــا يمك ــاره. وهــو م اختي
واعتمــاًدا علــى نــص المــادة 2 مــن اتفاقيــة عــام 1930 المعنيــة بالعمــل الجبــري، فــإن 

العمــل القســري يوجــد عندمــا تتوافــر العناصــر التاليــة:
ــي  ــم اإللزام ــة أن التعلي ــت اللجن ــوص أوضح ــذا الخص ــة، وبه ــل أو خدم ــام بعم أ- القي
والتعليــم المهنــي اإللزامــي ال ينــدرج ضمــن تعريــف العمــل أو الخدمــة بحســب المعنــى 
المقصــود مــن المــادة 2، لكــن بمــا أن التعليــم المهنــي ينطــوي علــى شــيء مــن العمــل 
قــد يكــون مــن الضــروري دراســة الوقائــع الخاصــة بــكل حالــة علــى حــدى للبــت فيمــا 

ــرياً أم ال. ــاًل قس إذا كان عم
ب- تحــت التهديــد بــأي عقــاب، وهنــا ال بــد مــن تفســير هــذه العبــارة بمعناهــا الواســع، أي 
ليــس بالضــرورة أن نكــون أمــام عقــاب جزائــي أو جســدي، بــل مــن الممكــن أن يكــون 
علــى شــكل حرمــان مــن بعــض االمتيــازات أو الحقــوق مثــل الترقيــة، النقــل أو الحصــول 
ــت  ــل تح ــي أن يدخ ــراه النفس ــن لإك ــا يمك ــي. كم ــكن وظيف ــدة أو س ــة جدي ــى وظيف عل
مفهــوم »التهديــد بــأي عقــاب«، إال أن اللجنــة لــم تعتبــر الوضــع االقتصــادي العــام الــذي 
يجبــر الشــخص علــى البقــاء فــي عملــه كنــوع مــن أنــواع »التهديــد بــأي عقــاب. فاإلكــراه 
ــى الُمكــَره لســلب  ــا هــو كل ضغــط مــادي أو معنــوي يمارســه الُمكــره عل المقصــود هن

إرادتــه أو التأثيــر فيهــا ليتصــرف الُمكــَره وفقــا لمــا يريــده القائــم باإلكــراه .
ج-عــدم التطــوع بــأداء العمــل أو الخدمــة بمحــض اختيــاره، بالرغــم مــن أن هــذا العنصــر 
منفصــل عــن العنصــر الســابق، إال أن اللجنــة قالــت بــأن العمــل الــذي تــم أداؤه طواعيــة 
تحــت التهديــد بــأي عقــاب ال يعتبــر عمــالً أو خدمــة تــم تأديتــه طواعيــة. كمــا أنــه إذا تــم 
ــد بهــا.  اللجــوء إلــى الغــش أو الخــداع مــن قبــل رب العمــل فــإن موافقــة العامــل ال يعت
وفــي جميــع األحــوال يعتبــر حــق العامــل باختيــار عملــه غيــر قابــل لالنتقــاص، ويجــب 
أن يكــون حــق العامــل بتــرك العمــل مكفــول بشــكل دائــم. ففــي هــذه الحالــة تكــون إرادة 
العامــل معيبــة وغيــر منتجــة لآلثــار القانونيــة, عــالوة علــى أن ذلــك يشــكل خرقــاً للحريــة 

الشــخصية والحقــوق اإلجتماعيــة لمــن يُكــره علــى العمــل)43(.
ومــن المعــروف أن العمــل القســري غالبــاً مــا يكــون عمــالً مخفيــاً، ممــا يجعــل مســألة 

43 - د. ســيد محمــود رمضــان ، الوســيط فــي شــرح قانــون العمــل – دراســة مقارنــة مــع التطبيقــات القضائيــة 
لمحكمتــي التمييــز والنقــض ، الطبعــة االولــى ، دار الثقافــة ، عمــان ، 2004 ، ص 185.
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تتبــع الجنــاة وكذلــك الضحايــا مســألة صعبــة، كمــا أن الكثيــر مــن ضحايــا العمــل القســري 
يشــعرون بالخجــل ويخشــون التحــدث عنــه إلــى الغيــر، ممــا يجعــل مــن الصعــب منــع 
ــه، لذلــك وضعــت منظمــة العمــل الدوليــة مجموعــة مــن  العمــل القســري والقضــاء علي
ــذه  ــري، وه ــل القس ــوع العم ــة وق ــى احتمالي ــا عل ــود أحده ــدل وج ــي ي ــرات الت المؤش
المؤشــرات هــي: اســتغالل حالــة ضعــف، الخــداع، تقييــد حريــة التنقــل، العزلــة، اإليــذاء 
الجســدي أو الجنســي، الترهيــب والتهديــد، االحتفــاظ بالوثائــق الثبوتيــة، حجــب األجــور، 

ظــروف عمــل ومعيشــة مســيئة أو العمــل اإلضافــي المرهــق)44(.
وبحكــم مصادقــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى اتفاقيــة العمــل الجبــري بموجــب 
ــر جــزءاً مــن  ــف الســابق يعتب ــإن التعري ــم 51 لســنة 1982, ف المرســوم االتحــادي رق

التشــريعات الوطنــي وملزمــاً للمخاطبيــن بأحكامــه. 
ــي  ــررة ف ــاع المق ــروط واألوض ــاً للش ــر وفق ــدى الغي ــل ل ــغيل العام ــدم تش ــاً: ع سادس
القانــون, وعــدم تشــغيل أي عامــل لديــه إال إذا كان ُمرخصــاً للعامــل بالعمــل وفقــا ألحــكام 

هــذا القانــون والئحتــه التنفيذيــة.
ســابعاً: دفــع التعويــض الــالزم الناتــج عــن إصابــات العمــل واألمــراض المهنيــة وفقــاً 

لجــداول التعويضــات الملحقــة بقانــون تنظيــم عالقــات العمــل المعمــول بــه: 
ــة  ــة العامــل بأحــد األمــراض المهني ــة العمــل هــي إصاب ــإن إصاب ــون العمــل ف ــاً لقان وفق
المبينــة بالجــدول الملحــق بهــذا القانــون أو بأيــة إصابــة أخــرى ناشــئة عــن عملــه حصلــت 
ــع  ــة العمــل كل حــادث يق ــي حكــم إصاب ــر ف ــك العمــل وبســببه ويعتب ــة ذل ــاء تأدي ــه أثن ل
للعامــل خــالل فتــرة ذهابــه إلــى عملــه أو عودتــه منــه بشــرط أن يكــون الذهــاب واإليــاب 

دون توقــف أو تخلــف أو انحــراف عــن الطريــق الطبيعــي.
مــن النصــوص الســابقة، يتضــح أن صــور إصابــة العمــل هــي: المــرض المهنــي, وحادث 

العمــل, وحــادث طريــق العمل.
والمــرض المهنــي هــو المــرض الــذي تكثــر اإلصابــة بــه بيــن المشــتغلين فــي مهنــة أو 
مجموعــة مــن المهــن دون غيرهــم. ال يشــترط لكــي يتــم التعويــض عــن المــرض المهنــي  
وجــود عنصــر المفاجــأة، بــل هــو يزحــف إلــى الجســم شــيئاً فشــيئاً، بحيــث يكــون الزمــن 
جــزءاً ال يتجــزأ مــن وجــوده، بعكــس حــوادث العمــل التــي يعتبــر عنصــر المفاجــأة جــزءاً 

44 - لمزيد من الشــرح راجع د. أيمن أديب الهلســه, و د. حمدي ســليمان ســحيمان القبيالت, مدى مواءمة 
التشــريعات األردنيــة للمعاييــر الدوليــة فــي مكافحــة العمــل الجبــري, المجلــة األردنيــة فــي القانــون والعلــوم 

السياســية, األردن, المجلد الســابع, العدد الثالث, 2015, ص 85.
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.)45 منها)
أمــا بالنســبة لحــادث العمــل فإنهــا اإلصابــة التــي تقــع فــي مــكان العمــل أثنــاء قيــام العامــل 
ــل  ــكان العم ــارج م ــع خ ــك أيضــاً إذا وق ــون كذل ــة، ويك ــات الراح ــي أوق ــو ف ــه ول بعمل
ــار حــادث  ــق بالعمــل. ويشــترط العتب ــاء تكليــف صاحــب العمــل للعامــل بمهــام تتعل أثن
العمــل إصابــة عمــل, أوالً: أن يتــم المســاس بحيــاة العامــل أو بجســمه: فحــادث العمــل ال 
ــم  يعتبــر إصابــة عمــل إال إذا انطــوى علــى مســاس بجســم اإلنســان أو بحياتــه، ومــن ث
ــي المســاس  ــذا الضــرر فحســب، ويســتوي ف ــة إال ه ــه ال يشــمل بالحماي ــض عن فالتعوي
ــا  ــاس بالخالي ــي المس ــا ف ــاً كم ــروح، أو داخلي ــاً كالج ــون خارجي ــان أن يك ــم اإلنس بجس
ــا  ــا يســتوي أن يكــون المســاس باألعضــاء والخالي ــف األعضــاء، كم واألنســجة ووظائ
ــو اقتصــر  ــى ل ــة، حت ــة والتعويضي ــزة الصناعي ــم أو باألطــراف واألجه ــة للجس األصلي
التلــف علــى تلــك األطــراف واألجهــزة دون إصابــة أي مــن أعضــاء الجســم، فــكل ذلــك 
ينــدرج تحــت مفهــوم المســاس  بجســم اإلنســان، وهــو مــا صرحــت بــه المــادة )144( 
ــات  ــة إصاب ــي حال ــل ف ــزم صاحــب العم ــى أن »يلت ــص عل ــي تن ــل الت ــون العم ــن قان م
العمــل وأمــراض المهنــة بــأن يدفــع نفقــات عــالج العامــل ... ويشــمل العــالج... شــراء 
األدويــة والمعــدات التأهيليــة وتقديــم األطــراف واألجهــزة الصناعيــة والتعويضية بالنســبة 

لمــن يثبــت عجــزه.”... 
ــرض أن  ــأة، فالف ــل بعنصــر المفاج ــة العم ــز إصاب ــث تتمي ــأة: حي ــاً: عنصــر المفاج ثاني
العامــل لــم يكــن يتوقعهــا ولــم يســتطع دفعهــا، فــإن لــم تكــن كذلــك، فــإن العامــل يفقــد أهــم 

الشــروط التــي يجــب توافرهــا الســتحقاق التعويــض عنهــا)46(. 
ثالثــاً: أن تكــون اإلصابــة بســبب العمــل: وفقــاً لنــص المــادة األولــى مــن قانــون العمــل 
االتحــادي رقــم )8( لســنة 1980، فــإن أيــة إصابــة للعامــل ناشــئة عــن عملــه حصلــت 
ــه ضــرورة  ــم مع ــا يفه ــل، بم ــة العم ــون إصاب ــببه تك ــل وبس ــك العم ــة ذل ــاء تأدي ــه أثن ل
اجتمــاع الشــرطين )أثنــاء العمــل وبســببه( العتبــار اإلصابــة إصابــة عمــل. إال أن قانــون 
التأمينــات االجتماعيــة والالئحــة التنفيذيــة لقانــون معاشــات ومكافــآت التقاعد للعســكريين, 
يكتفيــان بــأن تكــون اإلصابــة أثنــاء تأديــة العمــل أو بســببه. والحقيقــة أن النصيــن يكمــل 
كل منهمــا اآلخــر، فاإلصابــة تعتبــر إصابــة عمــل إذا كانــت بســبب العمــل، ســواء كانــت 
45 - د. هشــام فرعــون، قانــون العمــل فــي ضــوء تشــريع دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، الطبعــة األولــى، 

1989، ص 128.
46 - د. عبــد الــرزاق يــس، الوســيط فــي شــرح أحــكام قوانيــن العمــل والتأمينــات االجتماعيــة، الكتــاب األول، 

المجلــد الثانــي: عالقــة العمــل الفرديــة، مطبوعــات أكاديميــة شــرطة دبــي، 2007، ص 814.
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أثنــاء تأديــة ذلــك العمــل أم ال)47(.
وأهميــة هــذا التوضيــح تكمــن حيــث تكــون اإلصابــة خــارج أوقــات العمــل، ولكــن بســببه، 
كمــا لــو كلــف صاحــب العمــل العامــل أن يتفــاوض مــع بعــض العمــالء، أو شــراء بعــض 
ــك، فهــي  ــاء قيامــه بذل ــة أثن ــه إصاب ــات العمــل، فحدثــت ل ــر أوق ــة فــي غي المــواد األولي

بســب العمــل ولكــن ليســت أثنــاءه.
إذن أهميــة اجتمــاع الشــرطين تكمــن حيــن تقــع اإلصابــة أثنــاء تأديــة العمــل، فالبــد حينئــذ 
أن تكــون بســببه كــي تعتبــر إصابــة عمــل، حتــى لــو وقعــت فــي أوقــات الراحــة فــي مــكان 
ــاء  ــر أثن ــق – تعتب ــارن – بح ــه والقضــاء المق ــب الفق ــا يذه ــات كم ــذه األوق ــل، فه العم

العمــل طالمــا يتــم قضاؤهــا فــي مــكان العمــل.
والبــد أن تؤخــذ الســببية فــي هــذه الحالــة بمفهومهــا الواســع، بحيــث تتوافــر فــي كل حالــة 
يمكــن فيهــا القــول بأنــه لــوال العمــل مــا كانــت اإلصابــة، فالعامــل الــذي يصــاب نتيجــة 
حريــق أو انهيــار المبنــى، تكــون إصابتــه إصابــة عمــل، علــى الرغــم مــن عــدم وجــود 
ــاً للمفهــوم الواســع  ــه وبيــن اإلصابــة، إال أنــه يمكــن القــول وفق ــة مباشــرة بيــن عمل صل
لعالقــة الســببية بأنــه لــوال وجــوده فــي مــكان العمــل لمــا حدثــت اإلصابــة، ومــن ثــم تعتبــر 

إصابــة عمــل)48(.
ــة عمــل  ــر إصاب ــي كــي تعتب ــات العمــل، فيكف ــر أوق ــي غي ــة ف ــث تكــون اإلصاب أمــا حي
أن تكــون بســببه. وهــو مــا تبنتــه المحكمــة االتحاديــة العليــا، حيــث أيــدت حكــم محكمــة 
االســتئناف فيمــا ذهــب إليــه مــن رفــض دفــع الطاعــن بــأن اإلصابــة وقعــت خــارج أوقــات 
العمــل، علــى ســند مــن القــول بــأن »ارتبــاط العامــل بــرب عملــه ارتبــاط تبعيــة، فــإذا مــا 
كلفــه رب العمــل القيــام بــأي عمــل، حتــى خــارج أوقــات الــدوام، فــإن هــذا العمــل يعتبــر 
جــزءاً مــن وظيفــة العامــل، وتمتــد بالتالــي عالقــة التبعيــة حتــى انتهائــه... وعلــى ذلــك 
فطالمــا أن رب العمــل فــي هــذه الدعــوى قبــل رغبــة المســتأنف ضــده باالنتســاب لفريــق 
كــرة القــدم الــذي أبــدى رب العمــل رغبتــه فــي تشــكيله، وأصبــح العامــل عضــواً بهــذا 
الفريــق، فــإن أي عمــل يقــوم بــه العامــل يســتلزمه نشــاط هــذا الفريــق يعتبــر جــزءاً مــن 
عمــه األصلــي، وإذا وقــع لــه حــادث أثنــاء قيامــه بهــذه األعمــال المكلــف بهــا، فإنــه يعتبــر 

47 - د. الشــهابي إبراهيــم الشــرقاوي, توحيــد أحــكام إصابــة العمــل فــي التشــريعات اإلماراتيــة, مجلــة األمــن 
والقانــون , أكاديميــة شــرطة دبــي, المجلــد 21, العــدد األول, 2013, ص 238 ومــا بعدهــا.

48 - المحكمة االتحادية العليا في الطعن رقم 90 لسنة 16 ق جلسة 1994/7/4. 



221

الدكتور:  محمد محمد سادات

مــن طــوارئ العمــل، ويعتبــر رب العمــل مســئواًل عــن التعويــض عنــه”)49(.
أمــا بالنســبة حــادث طريــق العمــل, فيعتبــر فــي حكــم إصابــة العمــل وفقــاً لنــص المــادة 
ــه إلــى  األولــى مــن قانــون العمــل االتحــادي، كل حــادث يقــع للعامــل خــالل فتــرة ذهاب
ــه أو عودتــه منــه. ويشــترط العتبــار حــادث طريــق العمــل إصابــة عمــل أوالً: أن  عمل

يســلك العامــل الطريــق الطبيعــي مــن وإلــى العمــل.
وبوجــه عــام، للطريــق الطبيعــي مــن وإلــى العمــل محــددان: محــدد مكانــي: بــأن تحــدد 
نقطــة بدايــة ونهايــة طريــق العمــل، أي فيمــا بيــن نقطتــي: مــكان العمــل وموطــن العامــل، 
ــن  ــاً بي ــاً وإياب ــه الطبيعــي للعمــل ذهاب ــه، بحيــث يكــون العامــل فــي طريق أو محــل إقامت

هاتيــن النقطتيــن.
محــدد زمنــي: بــأن يحــدد الطريــق الطبيعــي بالفتــرة بيــن الذهــاب لمباشــرة العمــل والعودة 
منــه، أي بصــرف النظــر عــن مــكان االنطــالق، فلــو أن العامــل قضــى ليلتــه فــي المطــار 
ــة الناتجــة  ــإن اإلصاب ــه مباشــرة، ف ــى عمل ــم غــادر المطــار إل ــه، ث الســتقبال أحــد أقارب
ــة عمــل، فطالمــا أن  ــن المطــار ومــكان العمــل تكــون إصاب ــع بي ــذي يق عــن الحــادث ال
الحــادث وقــع أثنــاء الذهــاب لمباشــرة العمــل يكــون حــادث عمــل، بصــرف النظــر عــن 
مــكان وقــوع الحــادث، وكذلــك فــي العــودة تكــون العبــرة بتمــام حالــة العــودة مــن مباشــرة 
ــذ  ــر، ويؤخ ــكان آخ ــه، أو م ــل إقامت ــل، أو مح ــى موطــن العام ــت إل ــواء كان ــل، س العم
هنــا بالمعيــار الشــخصي تبعــاً لظــروف كل حالــة، ويقــدر القضــاء أيــن ينتهــي الطريــق 

الطبيعــي فــي حالــة العــودة.
وثانيــاً: أن يســلك العامــل الطريــق الطبيعــي دون توقــف أو تخلــف أو انحــراف: والتوقــف 
هــو الكــف عــن الســير بعــد البــدء فــي طريــق العمــل وقبــل الوصــول إلــى نهايتــه فتــرة 

مــن الزمــن الــذي اســتغرقته الرحلــة أطــول مــن الزمــن المعتــاد.
ــاً محسوســاً، أمــا  ــن فارق ــن الزمني ــارق بي ــي هــذا الخصــوص هــي بكــون الف ــرة ف والعب
التوقــف العابــر الــذي ال يــؤدي إلــى تغييــر محســوس فــي زمــن الرحلــة، فــال يــؤدي إلــى 
انقطــاع طريــق العمــل ومــن ثــم ال يفقــد العامــل الحمايــة القانونيــة، كمــا لــو اســتوقف أحــد 
المــارة العامــل ليســأله عــن عنــوان شــخص أو لمســاعدة عابــرة. فــإذا كان التوقــف لفتــرة 
زمنيــة محسوســة، انقطــع طريــق العمــل مــن بــدء التوقــف، وليــس مــن نهايــة التوقــف، 

ومــن ثــم يفقــد العامــل الحمايــة القانونيــة لطريــق العمــل منــذ بــدء التوقــف.
والتوقــف بهــذا المعنــى ال يكــون إال أثنــاء الطريــق، فــال يكــون قبــل البــدء فيــه، كمــا لــو 

49 - المحكمة االتحادية العليا في الطعن رقم 170/172 لسنة 15ق جلسة 1993/12/7.
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زار العامــل ذويــه، ثــم انطلــق إلــى العمــل، فطريــق العمــل بــدأ منــذ خروجــه مــن عنــد 
ذويــه متجهــاً إلــى مــكان العمــل، ومــا ســبق ذلــك ال يعتبــر توقفــاً، كذلــك فــي العــودة ينتهي 
ــق  ــي عــن الطري ــف هــو خــروج زمن ــول آخــر: التوق ــف، بق ــد نقطــة التوق ــق عن الطري

الطبيعــي.
ــة لمــكان  ــم يحــدد النقطــة المقابل ــذي ل وهــذا المعنــى يتفــق ونهــج المشــرع اإلماراتــي ال
العمــل، ليكــون طريــق العمــل هــو المســافة بينهمــا، فلــم يعتمــد أي منهمــا – كمــا ســبق 

القــول علــى فكــرة المــكان كمحــدد لطريــق العمــل)50(.
أمــا االنحــراف، فهــو أن يســلك العامــل طريقــاً يختلــف عــن الطريــق الطبيعــي مــن وإلــى 
العمــل، بقــول آخــر: االنحــراف خــروج مكانــي عــن الطريــق الطبيعــي. بينمــا التخلــف، 
يــرى البعــض أن معنــاه يفهــم علــى ضــوء التفرقــة بينــه وبيــن التوقــف، فالتوقــف يكــون 
علــى الطريــق الطبيعــي نفســه، أمــا التخلــف فمعنــاه ينصــرف إلــى دخــول مــكان علــى 

الطريــق الطبيعــي، كمقهــى مثــاًل)51(.
  ووفقـًـا لقانــون الخدمــة المســاعدة, يلتــزم رب العمــل بدفــع التعويــض الــالزم الناتــج عــن 
إصابــات العمــل واألمــراض المهنيــة وفقــا لجــداول التعويضــات الملحقــة بقانــون تنظيــم 
عالقــات العمــل المعمــول بــه، إال إذا قامــت شــركة التأميــن بســداد هــذا التعويــض فــي 

هــذه الحالــة يعفــى رب العمــل مــن دفــع التعويــض.
ــا: عــدم تشــغيل العامــل بمهنــة تختلــف عــن طبيعــة عملــه إال برضــاه وبشــرط أن  ثامنً
ــريعة  ــد ش ــه أن العق ــتقر علي ــن المس ــون. فم ــذا القان ــمولة به ــن المش ــن المه ــون م تك
المتعاقديــن فــال يجــوز نقضــه وال تعديلــه إال باتفــاق الطرفيــن وهــو مــا يقتضــي موافقــة 
العامــل علــى تغيــر المهنــة التــي تــم االتفــاق عليهــا فــي عقد العمــل المبــرم, فمــادام القانون 
ــد  ــإن القواع ــد, ف ــي التعاق ــرط ورد ف ــر أي ش ــوم بتغيي ــل أن يق ــب العم ــز لصاح ــم يج ل
العامــة فــي التعديــل هــي التــي تنطبــق, ومــن يجــب قبــول الطرفيــن علــى التعديــل)52(. 
وفــي خصــوص المهــن  التــي حددهــا القانــون فــي جــدول ملحــق بــه أنــواع مهــن عمــال 
الخدمــة المســاعدة فــي 19 نوعــاً: مســتخدم، بحــار، حــارس، راعــي، ســايس، مضمــر، 
صقــار، عامــل، مدبــرة منــزل، طبــاخ، مربيــة أطفــال، مــزارع، بســتاني، مــدرب خــاص، 

50 - د. الشهابي إبراهيم الشرقاوي, مرجع سابق, ص 253 وما بعدها.
51 - مرجع سابق, ص 629.

52 - لمزيــد مــن التفصيــل حــول ذلــك راجــع: د. جعفــر علــى المغربــي, ســلطة صاحــب العمــل فــي االنفــراد 
بتعديــل عقــد العمــل غيــر محــدد المــدة, مجلــة مؤتــة للبحــوث والدراســات, العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة, 

األردن, المجلــد 24, العــدد 6, 2009, ص 135 ومــا بعدهــا.
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ممرض خاص، مدرس خاص، مندوب خاص، مهندس زراعي خاص.
ويثــار التســاؤل عمــا إذا كانــت تلــك المهــن الــواردة بالقانــون واردة علــى ســبيل المثــال 
أم الحصــر, ويمكــن القــول بــأن تلــك المهــن قــد وردت علــى ســبيل الحصــر, فــال يجــوز 
التوســع فيهــا أو اإلضافــة عليهــا إال بعــد تعديــل فــي هــذا الجــدول مــن قبــل موافقــة مجلــس 
الــوزراء االتحــادي عليهــا, ولهــذا نــص القانــون علــى أنــه تســري أحــكام هــذا القانــون 
ــه، واألطــراف ذات  ــة مهنهــم بالجــدول الملحــق ب ــى اســتقدام وتشــغيل العمــال المبين عل
العالقــة. ولمجلــس الــوزراء، بنــاء علــى عــرض الوزيــر، إجــراء أي تعديــل علــى المهــن 

الــواردة بهــذا الجــدول.
تاســعًا: ضمــان حــق العامــل فــي االحتفــاظ بوثائقــه الثبوتيــة الخاصــة بــه, حيــث يعتبــر 
ــال يشــترط أن  ــة ف ــة قانوني ــال مخالف ــل بحجــز جــوازات ســفر العم ــام أصحــاب العم قي

يحصــل العمــال علــى موافقــة صاحــب العمــل لمغــادرة الدولــة.
عاشــًرا: منــح ورثــة العامــل المتوفــي أثنــاء الخدمــة األجــر الشــامل للشــهر الــذي توفــي 
فيــه، وأيــة مســتحقات أخــرى للعامــل: ويالحــظ هنــا أن العامــل أن مــا يســتحقه الورثــة 
هــو شــهر كامــل مــن األجــر الشــامل, وليــس فقــط األيــام التــي عمــل فيهــا العامــل فعــالً 

لــدى رب العمــل, ولــو كان لــم يعمــل ســوى يــوم واحــد فــي الشــهر الــذي توفــي فيــه.
حــادي عشــر: عــدم تقاضــى ، بنفســه أو بوســيط عنــه ، مــن العامــل أيــة مبالــغ أو أي 
ــة أو بنمــوذج  ــون أو بالالئحــة التنفيذي ــذا القان ــه به ــم يكــن منصوصــاً علي ــا ل ــل ، م مقاب

العقــد الُمعتمــد مــن الــوزارة. 

المطلب الرابع: حماية العامل عند انتهاء عقد العمل

تُبــرم عقــود العمــل بصفــة عامــة لمــدة محــددة، وقــد يعقــد لمــدة غيــر محــددة. واألصــل أن 
العقــد محــدد المــدة ينتهــي تلقائيــاً بانتهــاء مدتــه أو بإنجــاز العمــل الــذي أبــرم مــن أجلــه، 
وال يجــوز ألي مــن طرفيــه إنهــاءه قبــل انتهــاء مدتــه، وإال قامــت مســؤوليته عــن اإلنهــاء 

التعســفي للعقــد.
غيــر أن الطرفيــن قــد يســتمرا فــي تنفيــذ العقــد المحــدد علــى الرغــم مــن انتهــاء مدتــه أو 
إنجــاز العمــل الــذي أبــرم مــن أجلــه، وعندئــذ يتحــول العقــد إلــى عقــد غيــر محــدد المــدة 
أي يتجــدد إلــى مــدة غيــر محــددة. أمــا العقــد غيــر محــدد المــدة، فقــد يبــرم فــي األصــل 
لمــدة غيــر محــددة، وقــد ينشــأ عقــد العمــل فــي بدايتــه محــدد المــدة، ثــم يتحــول إلــى عقــد 
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غيــر محــدد المــدة نتيجــة لتجديــده أو امتــداده.
ــد  ــإن عق ــداده، ف ــده أو امت ــك بتجدي ــدة أو صــار كذل ــدد الم ــر مح ــد غي ــواء كان العق وس
العمــل كغيــره مــن العقــود البــد وأن ينتهــي يومــا مــا. وإذا كان إبــرام العقــد واســتمراره 
رهيــن بــإرادة طرفيــه، فــإن إنهــاءه يتوقــف علــى هــذه اإلرادة المنفــردة أيضــاً، شــريطة 
ــاء، وإال قامــت مســؤولية الطــرف  ــي اإلنه إخطــار الطــرف اآلخــر، وعــدم التعســف ف

المنهــي عــن تعويــض الطــرف اآلخــر عمــا لحقــه مــن ضــرر)53(.
ــد  ــرع ق ــإن المش ــاعدة, ف ــة المس ــال الخدم ــل الخاصــة بعم ــود العم ــي خصــوص عق وف
قصــر إبــرام العقــود علــى العقــود محــددة المــدة دون العقــود غيــر محــددة المــدة, إذ عــرف 
عقــد العمــل فــي قانــون عمــال الخدمــة المســاعدة بأنــه كل اتفــاق محــدد المــدة يبــرم بيــن 
صاحــب العمــل والعامــل ينظــم حقــوق والتزامــات الطرفيــن وفقــا للنمــوذج المعتمــد مــن 

الــوزارة. 
ولهــذا نــص القانــون علــى أنــه يجــب أن يتضمــن عقــد العمــل أســماء أطرافــه، ومــكان 
ــدار األجــر  ــد، ومق ــدة العق ــل، ونوعــه، وم ــدء العم ــخ ب ــه، وتاري ــخ إبرام ــل، وتاري العم
الشــامل، وطريقــة دفعــه، واإلجــازات المســموح بهــا للعامــل، وفتــرة التجربــة، وفتــرات 
الراحــة واألوضــاع التــي قــد ينتــج عنهــا انتهــاء العقــد باإلضافــة إلــى أيــة شــروط أخــرى 

تقتضيهــا طبيعــة العمــل، وتــرد فــي نمــوذج العقــد المعتمــد مــن الــوزارة.
وفــي خصــوص مــدة العقــد, فــإن قانــون عمــال الخدمــة المســاعدة, قــد حــدد مــدة ســنتين 
كحــد اقصــى لمــدة للعقــد األولــى, مــع إجــازة أن يجــدد العقــد لمــدد أخــرى باتفــاق 
ــد بمــا تأخــذ بــه وزارة المــوارد البشــرية والتوطيــن  الطرفيــن, وقــد أخــذ القانــون الجدي
فــي التطبيــق العملــي حيــث ال يتــم اعتمــاد عقــود العمــل إال فــي حــدود ســنتين, حيــث إن 
عقــود العمــل الموحــدة المعتمــدة مــن الــوزارة التــي بــدأ العمــل بهــا منــذ األول مــن ينايــر 
ــد العمــل بســنتين, علــى الرغــم مــن أن قانــون العمــل يجيــز أن  2016, تحــدد مــدة عق

تصــل مــدة العقــد إلــى أربــع ســنوات.
ونعتقــد أن توجــه القانــون فــي شــأن األخــذ بمحدوديــة مــدة عقــد عمــل الخدمــة المســاعدة 
وطــرح عــدم محدوديــة المــدة, إنمــا كان مــن أجــل توفيــر قــدر مــن االســتقرار فــي عالقــة 
العمــل بيــن عامــل الخدمــة المســاعدة ورب العمــل وعــدم مفاجــأة طــرف لألخــر بإخطــاره 

53 - د. محمــد حســام الديــن عبــد الخالــق, د. أشــرف محمــد عبداللــه غرايبــة, انتهــاء عقــد العمــل وإنهــاؤه فــي 
قوانيــن العمـــل بــدول المجلــس التعــاون الخليجــي ومعاييــر العمــل الدوليــة والعربيــة, مجلــة الحقــوق للبحوث 

القانونيــة االقتصاديــة, كليــة الحقــوق, جامعــة اإلســكندرية, العــدد األول, 2015, ص 341. 
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بإنهــاء العقــد, ففــي العقــد محــدد المــدة كل طــرف يعمــل تحديــداً متــى تنتهــي التزاماتــه 
تجــاه الطــرف اآلخــر. 

وقــد حــدد القانــون عــدة حــاالت إلنهــاء عقــد عمــل الخدمــة المســاعدة والتــي تتمثــل فــي 
اآلتــي:

 أ. إنتهاء مدته، ما لم يجدد وفقا ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية.
 ب. وفــاة العامــل، أو إصابتــه بعجــز أثنــاء العمــل وبســببه، ويثبــت العجــز وتحــدد نســبته 
بتقريــر مــن لجنــة طبيــة مختصــة، ويتحمــل صاحــب العمــل تكاليــف إعــادة جثمــان العامل 

المتوفــي، أو العامــل العاجــز إلــى بلــده.
 ج. وفــاة صاحــب العمــل، ويجــوز أن يســتمر العقــد إلــى نهايــة مدتــه بموافقــة الــوزارة. 
ويالحــظ هنــا أن القانــون قــد اعتبــر أن عقــد عمــل الخدمــة المســاعدة مــن العقــود القائمــة 
علــى االعتبــار الشــخصي التــي تنتهــي بوفــاة أحــد طرفيهــا, ومــن ثــم ال يكــون الخلــف 
العــام لــكل مــن الطرفيــن ملتزمــان بــأي التزامــات ســوى تلــك التــي نشــأت قبــل الوفــاة, 

كديــن األجــر علــى ســبيل المثــال.
ــي  ــة أو ف ــي جناي ــة ف ــدة للحري ــة مقي ــه بعقوب ــم علي ــة أو الحك ــي جناي ــل ف ــة العام  د. إدان

جنحــة.
 هـ. اتفاق الطرفين على إنهاء العقد.

 و. بلــوغ العامــل ســن الســتين، ويحــدد الوزيــر الحــاالت التــي يجــوز فيهــا مــد الخدمــة 
لمــا بعــد هــذا الســن.

 ز. استنفاد اإلجازة المرضية، أو عدم اللياقة الصحية للعمل.
 ح. انقطــاع العامــل عــن العمــل بــدون عــذر مقبــول خــالل الســنة التعاقديــة لمــدة عشــرة 

أيــام متصلــة أو خمســة عشــر يومــا متقطعــة. 
ــاً. فــي  ــاً أو اتفاق ــه قانون  ط. ثبــوت إخــالل أحــد طرفــي العقــد بااللتزامــات المقــررة علي
هــذه الحالــة يكــون ألي مــن طرفــي عقــد العمــل الحــق فــي فســخه بــاإلرادة المنفــردة إذا 
أخــل الطــرف اآلخــر بالتزاماتــه, ويترتــب علــى اإلنهــاء بســبب اإلخــالل التــزام صاحــب 
ــادل  ــض يع ــع تعوي ــة لدف ــده باإلضاف ــى بل ــل إل ــودة العام ــرة ســفر لع ــر تذك ــل بتوفي العم
ــة مســتحقات أخــرى للعامــل فــي ذمــة صاحــب العمــل  األجــر الشــامل لمــدة شــهر، وأي
وأيــة تعويضــات أخــرى قــد تحكــم بهــا وذلــك إذا كان فســخ العقــد مــن طــرف صاحــب 

العمــل وبســبب ال يعــود للعامــل.
ــة,  ــرة التجرب ــد فت ــه بع ــد مــن طــرف العامــل وبســبب يرجــع إلي ــا إذا كان فســخ العق أم
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تحّمــل العامــل, مصاريــف عودتــه إلــى بلــده باإلضافــة لدفــع تعويــض لصاحــب العمــل 
ــة  ــي ذم ــل ف ــة مســتحقات أخــرى لصاحــب العم ــدة شــهر وأي ــادل األجــر الشــامل لم يع

ــد تحكــم بهــا المحكمــة. ــة تعويضــات أخــرى ق العامــل وأي
وإمعانــاً فــي حمايــة العامــل أوجــب القانــون علــى صاحــب العمــل أداء جميــع مســتحقات 

العامــل الماليــة خــالل عشــرة أيــام مــن تاريــخ انتهــاء العقــد.
ويتحمــل صاحــب العمــل كل ســنتين قيمــة تذكــرة ســفر العامــل إلــى بلــده وعودتــه منــه، 
أو البــدل النقــدي المســاوي ألجــر اإلجــازة المســتحقة للعامــل عــن ســنتين باإلضافــة لقيمــة 
ــام باإلجــازة. وإذا  ــي االســتمرار بالعمــل وعــدم القي ــه ف ــدى العامــل رغبت التذكــرة إذا أب
ــد حصــل  ــل ق ــون العام ــه دون أن يك ــن أحــد طرفي ــم فســخه م ــل أو ت ــد العم ــى عق انته
علــى إجازتــه الســنوية، اســتحق العامــل عنهــا بــدالً نقديــاً مســاوياً ألجــره عــن عــدد أيــام 
اإلجــازة المســتحقة لــه، ويُحســب األجــر بفئتــه وقــت اســتحقاق اإلجــازة إالَّ إذا كان عــدم 
الحصــول علــى اإلجــازة راجعــاً لصاحــب العمــل فيُحســب األجــر، فــي هــذه الحالــة، بفئتــه 

وقــت صرفــه للعامــل.
وفــي جميــع األحــوال, ووفقـًـا للدســتور اإلماراتــي يكــون لــكل إنســان أن يتقــدم بالشــكوى 
إلــى الجهــات المختصــة بمــا فــي ذلــك الجهــات القضائيــة مــن امتهــان الحقــوق والحريــات 
ــي  ــتقر ف ــا للمس ــتوري انعكاًس ــدأ الدس ــذا المب ــتور)54(. وه ــي الدس ــا ف ــوص عليه المنص
القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، والــذي يقضــي بعــدم جــواز حرمــان أي شــخص مــن 
ــه  الحــق فــي اللجــوء إلــى القضــاء، أو حتــى التشــدد فــي شــروط وإجــراءات الســماح ل
باللجــوء إلــى القضــاء, فقــد نصــت المــادة 8 مــن اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان علــى 
»حــق كل شــخص فــي أن يلجــأ إلــى المحاكــم الوطنيــة إلنصافــه عــن أعمــال فيهــا اعتــداء 
علــى الحقــوق األساســية التــي يمنحهــا لــه القانــون. ويعتبــر اختيــار الدســتور اإلماراتــي 
لمصطلــح »إنســان«, واإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان لمصطلــح »شــخص« بغيــة 
القضــاء علــى التمييــز بيــن األفــراد بشــأن تمتعهــم بهــذا الحــق بمــن فيهــم عمــال الخدمــة 

المنزليــة.
وتأكيــًدا علــى كفالــة حــق التقاضــي لعمــال الخدمــة المســاعدة ومعاونتهــم فــي حصولهــم 
علــى حقوقهــم المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن المختلفــة وإزالــة أيــة معوقــات قــد تعرقــل 
ذلــك, فقــد أعفــى القانــون الدعــاوى المقامــة مــن العمــال مــن جميــع الرســوم القضائيــة فــي 

54 - المادة 41 من الدستور اإلماراتي.
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الدكتور:  محمد محمد سادات

جميــع مراحــل التقاضــي ويكــون نظرهــا علــى وجــه االســتعجال)55(.
ــة, هــي فقــط  ــى أن الدعــاوى التــي تعفــى مــن الرســوم القضائي ــا إل وتجــدر اإلشــارة هن
ــة  ــتقدام للمطالب ــب االس ــال ومكات ــاب األعم ــى أرب ــال عل ــن العم ــة م ــاوى المرفوع الدع
بحقوقهــم المنصــوص عليهــا فــي القانــون, إمــا الدعــاوى التــي ترفــع علــى العمــال 
باعتبارهــم مدعــى عليهــم ســواء مــن مكاتــب االســتقدام أم مــن أصحــاب األعمــال, فــال 

ــى مــن الرســوم. تعف

55 - المادة 34 من قانون عمال الخدمة المساعدة.
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الحماية التشريعية لحقوق خدم المنازل

الخاتمة
تناولنــا فيمــا ســبق موضــوع الحمايــة القانونيــة لحقــوق خــدم المنــازل فــي ضــوء واحــد 
ــت  ــي تطرق ــدة الت ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــة ف ــريعات االتحادي ــم التش ــن أه م
بالتنظيــم إلــى فئــة مــن العمــال لهــا دور وأثــر غيــر يســير فــي منــازل اأُلســر فــي دولــة 
ــم   ــي رق ــون االتحــادي اإلمارات ــب, أال وهــو القان ــن أم لألجان ــارات ســواء للمواطني اإلم
10 لســنة 2017 بشــأن عمــال الخدمــة المســاعدة. وقــد تبيــن أن هــذا التوجــه مــن 
المشــرع لتلــك الفئــة مــن العمــال لــه دور كبيــر فــي حمايتهــم مــن أي طــرف قــد يحــاول 
اســتغاللهم, حيــث ســعى القانــون نحــو تأطيــر حقــوق هــؤالء العمــال فــي مواجهــة كل مــن 
مكاتــب االســتقدام وأربــاب العمــل, بعــد أن كانــت حقوقهــم منظمــة إمــا مــن خــالل قانــون 
المعامــالت المدنيــة االتحــادي رقــم 5 لســنة 1985 أو مــن خــالل اتفاقاتهــم التعاقديــة التي 
فــي العــادة ال تكفــل لهــم حقوقـًـا عادلــة نظــراً لحاجاتهــم إلــى العمــل ومــن ثــم قــد يتنازلــون 

عــن العديــد مــن الحقــوق فــي مقابــل توفيــر فرصــة عمــل تؤمــن لهــم مصــدر دخــل.
وقــد نظــم القانــون حقــوق عمــال الخدمــة المســاعدة مــن خــالل عــدة محــاور ســواء تلــك 
المتعلقــة بمكاتــب االســتقدام والتزامــات هــذه المكاتــب تجــاه العمــال, أم المتعلقــة بصاحــب 

العمــل والتزامــات األخيــر أيًضــا تجــاه العامــل.
وفــي الختــام نوصــي المشــرع فــي الــدول العربيــة أن يضــع تنظيمــاً شــامال لطائفــة عمــال 
الخدمــة المنزليــة؛ إذ إن النقــص التشــريعي يجعــل هــؤالء العمــال تحــت رحمــة العقــود 
التــي تبرمهــا رب العمــل أو مكتــب االســتقدام باعتبارهمــا الطــرف األقــوى فــي العقــد, 
فعمــال الخدمــة المنزليــة قــد دفعتهــم الحاجــة والعــوز لمغــادرة بالدهــم وأفــراد أســرهم مــن 
أجــل تلبيــة حاجــات جوهريــة، وهــي الرغبــة فــي الكفــاف وتحســين أوضاعهــم وأوضــاع 
أســرهم االقتصاديــة. إال أنهــم علــى الرغــم مــن نبــل مــا يســعون إلــى تحقيقــه مــن غايــات 
نجدهــم يقعــون ضحيــة انتهــاكات حقوقهــم األساســية, ومــن ثــم يجــب الســعي نحــو 

حمايتهــم مــن أيــة مخاطــر قــد تواجههــم.
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1. مجلــة الحــق مجلــة دوريــة علميــة محكمــة تصــدر باللغــة العربيــة وتعنــى 
بنشــر البحــوث القانونيــة التــي تهــدف إلــى مــا هــو جديــد فــي مجــال القانــون 

وتخــدم مجتمــع اإلمــارات .
2. يكــون البحــث المقــدم للنشــر فــي حــدود )30( صفحــة مطبوعــة مــن الحجــم 
ــك الحواشــي الالزمــة وقائمــة المراجــع  العــادي )13000( كلمــة بمــا فــي ذل
والمصــادر وأن يختتــم البحــث بخالصــة تبيــن اآلراء التــي تضمنهــا والنتيجــة 

التــي إنتهــى إليهــا . 
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

قواعد النشر في مجلة الحق
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f. تضمين البحث فهرس لما تضمنه من موضوعات . 
4. يبلــغ الباحــث بقــرار صالحيــة البحــث للنشــر أو عدمــه خــالل مــدة أاقصاهــا 
ــى  ــرى حت ــة أخ ــث لجه ــرض البح ــث ع ــى الباح ــر عل ــهر  ويحظ ــالث أش ث

ــرار  إخطــاره بالق
ــع عليهــم  ــن يق ــن مــن الذي ــى محكمي ــم عــرض البحــث بشــكل ســري عل 5. يت
ــه أو رفضــه .  ــب نتيجــة البحــث حــال قبول ــة وال يحــق للباحــث طل ــار المجل إختي
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 
ــذه  ــي ه ــاب وف ــى كت ــه ف ــر بحث ــادة نش ــوز للباحــث إع ــادة النشــر – ويج وإع

ــة. ــة البــد أن يشــير إلــى المصــدر األصلــي للنشــر وهــو المجل الحال
9. تقــدم المجلــة ألصحــاب البحــوث المنشــورة مكافــأة ماليــة رمزيــة تحددهــا 
المجلــة تســلم عقــب نشــر المجلــة، باإلضافــة إلــى عــدد ثــالث نســخ مــن المجلــة. 


