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قال ر�سول �هلل حممد �سلى �هلل علية و�سلم : 

»�إمنا �أنا ب�سر ، و�نكم تخت�سمون �إىل ، ولعل بع�سكم �أن يكون �حلن بحجته من 
بع�س ، فاأق�سي على نحو ما �أ�سمع ، فمن ق�سيت له بحق �أخيه �سيئا فال ياأخذه، 

و�منا �أقطع له قطعة من �لنار« 

الدكتور : قيس عبد الستار
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حتول �لقر�ئن �لق�سائية �إىل قر�ئن قانونية وبالعك�س

متهيد :- 

اأمرا غري  القا�سي  »ا�ستنباط  باأنها  القانوين  اال�سطالح  الق�سائية يف  القرينة  تعرف 
« ))( وا�ستنادا اإىل ن�ص املادة )48–2( من  اأمر ثابت لديه يف الدعوى املنظورة  ثابت من 
قانون االثبات يف املعامالت املدنية والتجارية لدولة االإمارات العربية املتحدة » وللقا�سي اأن 
ي�ستنبط قرائن اأخرى لالثبات ، وذلك يف االأحوال التي يجوز فيها االثبات ب�سهادة ال�سهود« 

وي�ستفاد من تعريف القانون للقرينة الق�سائية ، انها عبارة عن ا�ستنباط اأو ا�ستدالل 
ي�ستطيع  ثم  ومن   ، اأمامه  املعرو�سة  الدعوى  الثابتة يف  الوقائع  القا�سي من خالل  به  يقوم 
القا�سي اأن ي�ستنبط من واقعة القرابه الثابته يف مدونات الدعوى قرينة على �سورية الت�سرف 
املطعون فيه اأمامه)2(. ومن هنا يت�سح لنا اأن الواقعة املجهولة هي واقعة ال�سورية ، وا�ستطاع 
القا�سي من خالل اثبات اخل�سم لواقعة القرابة للو�سول اإىل اثبات الواقعة املجهولة وهي 

ال�سورية، وذلك عن طريق اال�ستنباط ، الذي تركه امل�سرع ل�سلطة القا�سي املطلقة . 

وموؤدي ذلك اأن االثبات بالقرائن اثبات غري مبا�سر ، الأنه كما ذكرنا ال ين�سب مبا�سرة 
على الواقعة ذاتها املراد اثباتها ، وهي واقعة ال�سورية كما يف املثل املتقدم ، امنا ين�سب على 
واقعة اأخرى ) هي واقعة القرابة ( اذا ثبتت امكن ان ي�ستخل�ص منها ثبوت الواقعة املراد 

اثباتها وهي واقعة ال�سورية ، فالقرابة اذن قرينة على �سورية الت�سرف . 

العامة يف  للقواعد  وفقا  اثبات عك�سها  وامنا يجوز   ، لي�ست قاطعة  القرينة  ولكن هذه 
االثبات مع مالحظة اأنه ال يجوز االثبات بالقرائن الق�سائية اال يف االحوال التي يجوز فيها 
االثبات بال�سهادة وحجية القرائن الق�سائية هذه تكاد تن�ص عليها معظم ت�سريعات االثبات 

يف الدول العربية )3( وكذلك القانون املدين الفرن�سي ) املادة 349) ( منه .

اأما تعريف القرينة القانونية يف اال�سطالح القانوين فهو »ا�ستنباط امل�سرع  اأمرًا غري 
ثابت من اأمر ثابت« )املادة 98- اأوال( من قانون االثبات العراقي . 

)-  املادة ) 98 – اأوال ( من قانون االثبات العراقي . 
2-  د. حممد ح�سني من�سور – االثبات التقليدي واالثبات االلكرتوين – اال�سكندرية 2007 ، �ص 57) . 

3-  مثال ذلك : املادة ) 00) ( من قانون االثبات امل�سري ، واملادة ) 00) – ثانيا ( من القانون العراقي ، واملادة ) 302 ( 
من القانون اللبناين ، واملادة ) 48-2 ( قانون االثبات االإماراتي . 

د. قي�س عبد ال�ستار 
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وتن�ص الفقرة الثانية من املادة ذاتها امل�سار اإليها » القرينة القانونية تغني من تقررت 
مل�سلحته عن اأي دليل اأخر من اأدلة االثبات « . 

كما تن�ص املادة ) 48/)( من قانون االثبات االحتادي لدولة االإمارات باأن : » القرائن 
التي ين�ص عليها القانون تغني من تقررت مل�سلحته عن اية طريقة  من طرق االثبات « . 

يت�سح من الن�سني املتقدمني اأن القرينة القانونية هي التي يقوم امل�سرع با�ستنباطها، 
ما  اأنه  فيقرر   ، اثباتها  يراد  واقعة جمهوله   ثبوت  واقعة معلومة على  ي�ستنبط من  فامل�سرع 

دامت هناك واقعة قد ثبتت ، فاإن واقعة اأخرى معينة تثبت بثبوت الواقعة االأوىل . 

مثال ذلك: ما تن�ص علية املادة )42)–2( من قانون املعامالت املدنية االإماراتي من 
اإلية يعترب قرينة على علمه به فالواقعة الثابتة   اأن و�سول التعبري عن االإرادة اإىل  من وجة 
هي و�سول التعبري عن االإرادة اإىل القابل ، وي�ستنبط امل�سرع واقعة اأخرى ، وهي واقعة العلم  
بالتعبري عن االإرادة من الواقعة االإوىل التي تثبت ، ومن ثم يعترب واقعة العلم بالتعبري عن 
االإرادة ثابتة مبجرد ثبوت واقعة و�سول هذا التعبري اإىل من وجه اإلية، ما مل يثبت العك�ص . 
وكذلك ما تن�ص علية املادة ) 587 ( من القانون املدين امل�سري من اأن الوفاء بق�سط االأجرة 
الالحق قرينة على الوفاء باالأق�ساط ال�سابقة مامل يثبت العك�ص ، فامل�سرع ي�ستنبط من واقعة 
الوفاء باالجرة الالحقة ، واقعة اأخرى وهي واقعة الوفاء باالق�ساط ال�سابقة املراد اثباتها .    

وعلية فالقا�سي ملزم بتطبيق القرينة القانونية عند توافر �سروطها ، وال يكون خمريا 
يف ذلك كما هو احلال يف  القرائن الق�سائية ، لذلك البد من ايراد ن�ص خا�ص يقرر القرينة 

القانونية �سراحة الأنه ال قرينة قانونية دون ن�ص قانوين . 

واحلكمة من تقرير القرائن متعددة منها منع التحايل على القانون مثال ذلك ما تن�ص 
املوت  املري�ص مر�ص  ت�سرفات  اعتبار  ، من  اماراتي  املادة )260)( معامالت مدنية  علية 
املق�سود بها التربع ، ت�سرى عليها احكام الو�سية وكذلك قرينة ت�سرف املورث الأحد ورثته مع 
احتفاظه بحقة يف حيازة العني التي ت�سرف فيها وبحقة يف االنتفاع بها مدى حياته ، اعترب  
الت�سرف م�سافا اإىل ما بعد املوت وت�سري علية احكام الو�سية ما مل يقم دليل يخالف ذلك 

)م )26)( معامالت مدنية اماراتي ( .

وقد تكون احلكمة هي التخفيف من �سعوبة االثبات اأو تاأكيد املاألوف واملتعارف علية بني 

الدكتور : قيس عبد الستارتحول القرائن القضائية إلى قرائن قانونية وبالعكس
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النا�ص)4( ومن املالحظ وكما يذهب بع�ص الفقة اأن اأغلب القرائن القانونية ترجع يف اأ�سلها 
اإىل قرائن ق�سائية كانت قد حتولت يف فرتة من الزمن اإىل قرائن قانونية وعلية تكون خطة 

البحث على الوجة اأالتي . 

د. حممد املر�سي زهرة – اأحكام االثبات يف �سوء قانون االثبات االحتادي رقم ) 0) (  ل�سنة 992) يف املعامالت املدنية   -4
والتجارية مطبلوعات جامعة االإمارات – �سنة 2005 ، �ص 565 – 567 / د. عبدالرازق ح�سني ي�ص – �سرح قواعد اثبات 
املعامالت املدنية والتجارية وطرقة – ط4 �سنة 2005 -/ �ص )8) اأكادميية �سرطة دبي ويف هذا املعنى  / د. حممد ح�سن 

قا�سم – قانون االثبات يف املواد املدنية والتجارية – بريوت – �سنة 2007 / �ص 345 . 
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خطة �لبحث:- 

والبد من اأن نعرف مقدمًا يف اأن درا�ستنا ملو�سوع البحث يتطلب بادئ ذي بدء معرفة 
وهذا  بالقرائن  الق�ساء  حيث  من  االماراتي  االثبات  وقانون  اال�سالمية  ال�سريعة  موقف 
الزامية دون  اإىل قرائن  الق�سائية  القرائن  االأول ثم نتكلم عن حتول  �سنتناوله، يف املبحث 
فيه حتول  نتناول   ، ثالث  ذلك مببحث  ونعقب   ، الثاين  املبحث  وذلك يف  امل�سرع  من  تدخل 
القرائن الق�سائية اإىل قرائن قانونية بتدخل امل�سرع ، وبعد ذلك نتكلم يف مبحث رابع عن 
اأهم  تتناول فيها  البحث بخامتة  اإىل قرائن ق�سائية واخريًا نختم  القانونية  القرائن  حتول 

النتائج التي تو�سلنا اإليها واالقرتاحات التي نو�سي بها للم�سرع االإماراتي . 

الدكتور : قيس عبد الستارتحول القرائن القضائية إلى قرائن قانونية وبالعكس

251 250



248

حتول القرائن الق�ضائية اإىل قرائن قانونية وبالعك�س

249جمعية �حلقوقيني 248

�ملبحث �لأول

موقف �ل�سريعة �ل�سالمية وقانون �لثبات �لإمار�تي من �لق�ساء بالقر�ئن

الق�ساء  م�سروعية  االأول  املطلب  يف  نتناول  مطلبني،  يف  املو�سوع  هذا  نبحث  �سوف 
قانون  يف  بالقرائن  الق�ساء  الثاين  املطلب  يف  نتناول  ثم  اال�سالمية  ال�سريعة  يف  بالقرائن 

االثبات االإماراتي . 

�ملطلب �لأول

موقف �ل�سريعة �ل�سالمية من �لق�ساء بالقر�ئن 

واعتربتها من طرق  بالقرائن  الق�ساء  اقرت  قد  اال�سالمية  ال�سريعة  اأن  املالحظ  من 
االثبات، ويوؤيد ذلك اأدلة م�ستمدة من الكتاب وال�سنة النبوية وبع�ص اق�سية ال�سحابة اأواًل . 

1- االدلة امل�ستمدة من القراآن الكرمي . 

�ساهد  و�سهد   } تعاىل  قوله  منها  بالقراآائن  االخذ  على  تدل  قراآنية  اآيات  وردت  لقد 
اأن كان قمي�سة قّد من قبل ف�سدقت وهو من الكاذبني وان كان قمي�سه قّد من  من اأهلها 
دبر فكذبت وهو من ال�سادقني فلما راأي قمي�سه قّد من دبر قال اأنه من كيد كن اأن كيدكن 

عظيم})5( 

نالحظ اأن  االآية الكرمية قد افادت ، باأن �سق القمي�ص قرينة على �سدق اأحد املتنازعني، 
بحيث   ، املتنازعني  اأحد  جانب  من  ال�سدق  الإثبات  طريقًا  وجعلها  االآمارات  العمال  نتيجة 
ا�ستدل على �سدق يو�سف ، عندما �سوهد اأن قمي�سه قّد من الدبر، اإذا ا�ستنتج انها جذبته 

عند هروبه منها حماولة منعه من الهروب لكي تق�سي رغبتها . 

وكذلك قوله تعاىل { وجاوؤا على قمي�سه بدٍم كذب})6( ووجه الدالله يف هذه االأية اأن 
اأخوة يو�سف، عندما جاوؤا بقمي�ص يو�سف اإىل ابينهم يعقوب، فان يعقوب مل ي�ساهد فيه خرقا 

وال اأثر لناب ، فا�ستدل يعقوب من �سالمة القمي�ص قرينة على كذب اأخوته . 

2-االدلة امل�ستمدة من ال�سنة النبوية :-

�سورة يو�سف االآيات 26 – 28 .     -5
�سورة يو�سف االآية ) 08) (    -6

د. قي�س عبد ال�ستار 
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هناك بع�ص االأحاديث النبوية ال�سريفة وكذلك بع�ص اأحكام الر�سول )�ص( يف وقائع 
متعددة والتي ا�ستدل منها على م�سروعية الق�ساء بالقرائن ، نذكر منها يف هذا ال�سدد : 

البكر  تنكح  وال  ت�ستاأمر  االأمي حتى  تنكح  ال   «  : قال  اأنه   )Ì( الر�سول )-ماروى عن 
حتى ت�ستاأذن ، قالوا يار�سول اهلل فكيف اذنها ؟ قال : اإن ت�سكت « فالر�سول ) �ص ( جعل من 

ال�سكوت قرينة على القبول والر�سا بالزواج )7( . 

2-جاء يف �سحيح  البخاري عن اأبي هريرة ) ر�سى اهلل عنه ( اأن ر�سول اهلل )Ì( قال: 
» كانت امراأ تان معهما ابناهما ، جاء الذئب فذهب بابن اأحداهما فقالت ل�ساحبتها: امنا 
ذهب بابنك وقالت االأخرى امنا ذهب بابنك ، فتحا كما اإىل داود ) علية ال�سالم ( فق�سى 
بال�سكني  اأئتوين   : ، فاأخربتاه فقال  ال�سالم(  �سليمان بن داود )علية  للكربى فخرجنا على 

اأ�سقه بينكما ، فقالت ال�سغرى ، التفعل يرحمك اهلل هو ابنها فق�سى به لل�سغرى«  

اأن داود) علية ال�سالم ( قد حكم للكربى مبالها من قوة اليد  يفهم من هذه الق�سة 
�سادقة  وعالمة  باطنة  بقرينة  اأخذ   ) ال�سالم  علية   ( �سليمان  بينما  ظاهرة،  قرينة   وهي 
متمثلة بالرحمة وال�سفقة املوجودة يف قلب االأم فلجاأ اإىل هذه القرنية فدلت على ال�سغرى ، 

فاأعطاها اياها .)8( 

اإىل الر�سول ) �ص ( فقال كل  اأبا جهل يوم بدر ثم ذهبا  اأن ان�ساربني قتال  3- روى 
واحد منهما اأنا فتلنه يار�سول اهلل، فقال الر�سول : هل م�سحتما �سيفيكما ، قاال : ال ، فنظر 
يف ال�سيفني فقال كالكما قتله، حيث ا�ستدل الر�سول ) �ص ( اأن كال الرجلني قد قتال اأبا جهل 

من وجود الدم على ال�سيفني )9( 

4- االدلة امل�ستمدة من ق�ساء ال�سحابة :- 

بع�ص ال�سحابة قد اعتمدوا على القرائن يف الكثري من اأحكامهم ، وال�سيما يف االأمور 
املتعلقة باحلدود ، ومثال ذلك اعتماد ال�سحابة على القرائن يف ثبوت زنا املراأة اذا وجدت 

7-  يو�سف حممد امل�سار – االثبات بالقرائن يف املواد املدنية والتجارية – دار الثقافة للن�سر والتوزيع – عمان – ط ) �سنة 
996)- �ســ 42 

8-  د. عبدالرحمن حممد عبدالرحمن �سريف – تعار�ص البينات يف الفقة اال�سالمي – مكتبة الكامال بي ، القاهرة 986) 
�ســ 227

د. عبداحل�سيب عبدال�سالم يو�سف – القا�سي والبيئة – مكتبة املعال – الكويت ط ) �سنة 987) �سـ 463 .   -9
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حاماًل بدون زواج . كما اأن اخلليفة عثمان بن عفان ) ر�سي اهلل عنه ( جعل من تقيوؤ اخلمر 
قرينة على �سربها )0)(

وكذلك ماروى عن اخلليفة عمر بن اخلطاب ) ر�سي اهلل عنه (  باأن هناك امراأة كانت 
قد ا�ستهوت �سابًا من  االن�سار ، فلما مل ي�ساعدها احتالت عليه ، حيث قامت ب�سكب بيا�ص 
البي�ص على مالب�سها ، ثم ذهبت �سارخة  اإىل اخلليفة عمر بن اخلطاب ، مدعية باأن هذا 
ال�ساب قد غلب امرها وف�سحها يف اهلها ، وهذا اثر فعله ، ف�ساأل عمر الن�ساء فقلن له ، اأن 
ببدنها وثوبها اأثر املني ، فهم عمر بعقوبة ال�ساب ، فجعل ي�ستغيث ويقول : يا اأمري املوؤمنني 
نف�سي فقال  راودتتني عن  فلقد   ، بها  اتيت فاح�سة وال هممت  ما  فو اهلل   ، اأمري  تثبت من 
عمر: يا اأبا احل�سن ما نري يف اأمرها ؟ فنظر على اإىل ما على الثوب ، ثم �سكب ماء حار جدًا 
على الثوب فجمد ذلك البيا�ص ، ثم اأخذه و�سمه وذاقه فعرف طعم البيا�ص ، وزجر املراأة  

فاعرتفت مبا ارتكبت)))( 

�ملطلب �لثاين

�لق�ساء بالقر�ئن يف قانون �لثبات �لمار�تي

لقد ن�ص قانون املعامالت املدنية االإماراتي رقم ) 5 ( ل�سنة 985) ) املعدل بالقانون ( 
االحتادي رقم ))( ل�سنة 987) ( وذلك يف الفرع الرابع من الف�سل اخلا�ص من الباب االأول 
منه وحتت عنوان ) اثبات احلق ( حيث عدد اأدلة االثبات املن�سو�ص عليها يف املادة )2))( 

من القانون املذكور وهي الكتابة وال�سهادة والقرائن واملعانية واخلربة واالقرار واليمني . 

ويالحظ اأن امل�سرع االماراتي مل ين�ص يف قانون املعامالت املدنية على تعريف القرائن 
اأنواعها �سواء كانت القرائن الق�سائية اأم القرائن القانونية ، ومل يبني اأي حكم من اأحكامها 
وذلك ب�سبب اأنه اأحال يف املادة ) 23)( من القانون امل�سار اإلية فيما يتعلق بقواعد واجراءات 
االثبات وا�ستيفاء اأدلة احلق اإىل االحكام املن�سو�ص عليها يف القوانني اخلا�سة التي تطبق 
املحاكم يف االمارات املختلفة ب�سرط عدم التعار�ص مع االحكام املن�سو�ص يف قانون ملعامالت 
 )(0( رقم  االحتادي  االثبات  قانون  �سدر  اأن  اإىل  كذلك  احلال  االحتادي،)2)(وبقى  املدنية 

د. عبد احل�سيب عبدال�سالم يو�سف – املرجع ال�سابق – �ســ  465   -(0
يو�سف حممد امل�ساروة – املرجع ال�سابقة – �ســـ 465   -((

– اأكادميية �سرطة دبي ط )4( �سنة  عبدالرازق ح�سني يا�سني �سرح قواعد اثبات ومعامالت املدنية والتجارية وطرقه   -(2
2005 �ص 7) 
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ل�سنة 992) املو�سوم بـ ) قانون االثبات يف املعامالت املدنية والتجارية ( 

وب�سدور هذا القانون فقد ثم توحيد قواعد االثبات املدنية والتجارية يف دولة االمارات 
بقانون واحد ، ومن ثم فال يجوز الأي امارة اأن تعمل باأي ن�ص اآخر يخالف القانون امل�سار الية 
وهذا ما اأكدته املادة ))( من القانون . ذلك اأن م�سائل االثبات هي من امل�سائل التي ينفرد 

االحتاد بالت�سريع فيها . 

ويالحظ على قــــانون االثبات االحتـــــادي رقم )0)( ل�سنة 992) اأنـــه ن�ص يف املـــادة 
)48-)( منه على نوعي القرائن ، وعرف القرائن القانونية باأنها القرائن التي ين�ص عليها 
القانون وتغني من قررت مل�سلحة عن اية طريقة اأخرى من طرق االإثبات كما ن�ص يف الفقرة 
)2( من املادة ذاتها على تعريف القرائن الق�سائية حيث جاء فيها : »وللقا�سي اأن ي�ستبط 
والذي  ال�سهود«  ب�سهادة  االثبات  فيها  يجوز  التي  االأحوال  يف  وذلك  لالثبات  اأخرى  قرائن 
ميكن ا�ستخال�سه الأول وهله من ن�ص املادة )48( هو اأن القرائن القانونية تكون من عمل 

امل�سرع اأما القرائن الق�سائية فتكون من عمل القا�سي . 

واجتهت حمكمة متييز دبي اإىل تعريف القرائن الق�سائية باأنها »ا�ستنباط امر جمهول 
من واقعة ثابته معلومة )3)(. 

اإليها اأن يبني مدى حجية القرائن  وقد حاول امل�سرع االإماراتي يف املادة )48( امل�سار 
الق�سائية يف االإثبات وهو اأنه اليجوز االثبات بها اإال يف االأحوال التي يجوز االثبات بها ال�سهادة، 
ومن ثم فما ينطبق على ال�سهادة من اأحكام ينطبق على القرائن الق�سائية �سواء ب�سواء من 

حيث قوتها يف االثبات.

يتمتع  القا�سي  الن  جدًا،  كبرية  العملية  الناحية  من  الق�سائية  القرائن  اأهمية  وتبدو 
ب�سلطة تقديرية وا�سعة يف ا�ستنباطها ، وهذا ما ي�ست�سف من ن�ص املادة )48(  �سالفة الذكر، 

وهو االأمر الذي تفتقر اليه القرائن القانونية . 

3)-  متييز دبي يف 2)/994/2) ، جملة الق�ساء والت�سريع �ســ 49) العدد )5( �سنة 997) 
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�حلكمة �أو �ملربر�ت من تقرير �لقر�ئن �لقانونية

 وجدت من املفيد اأن اأو�سح احلكمة اأو املربرات التي تدفع امل�سرع اإىل تقرير القرائن 
القانونية ، وهذه املربرات هي :- 

)- قد ين�ص امل�سرع على القرينة القانونية ، وذلك ا�ستجابة للماألوف املتعارف عليه بني 
النا�ص . مثال ذلك ما ن�ص عليه فى املادة )587( من القانون املدنى امل�سرى ))( من الوفاء 

بق�سط االجرة

اأن  قرينة قانونية على الوفاء باالأق�ساط ال�سابقة حتى يقوم الدليل على العك�ص. ذلك 
املاألوف بني النا�ص عموما اأن املوؤجر ال يعطى خمال�سة بالق�سط الالحق اال اذا كان قد ا�ستلم 

االأق�ساط ال�سابقة  )4)( . 

يف  االثبات  �سدة  من  التخفيف  هو  القانونية  القرينة  على  للن�ص  املربر  يكون  وقد   -2
بع�ص احلاالت فيقيم امل�سرع قرينة مل�سلحة من يقع علية عبء االثبات ، مثال ذلك ما ن�ست 
علية املادة )42)–2( معامالت مدنية اماراتي حول قرينة افرتا�ص علم املوجب بالقبول يف 
املكان والزمان اللذين و�سل فيها القبول اإليه ، ذلك اأن من ال�سعوبة مبكان اأن يثبت القابل 
علم املوجب بالقبول لذلك جعل امل�سرع من و�سول القبول اإىل املوجب قرينة قانونية على علمه 

بالقبول . 

وكذلك من افرتا�ص خطاأ املكلف بالرقابة عمن هم حتت رقابته ، اذا �سدر �سرر من 
اخلا�سع للرقابة وذلك لتخفيف عبء االثبات على امل�سرور يف الرجوع على املكلف بالرقابة 

وهو ما ن�ست علية املادة ) 3)3–)( من قانون املعامالت املدنية االإماراتي . 

العام،  بالنظام  املتعلقة  القانونية   القواعد  التحايل على  منع  املربر هو  يكون  وقد   -3
ت�سرفات  اعتبار  من  اماراتي،  مدنية  معامالت   )(260( املادة  علية  ن�ست  ما  ذلك  مثال 
املري�ص مر�ص املوت املق�سود بها التربع، انها تاأخذ حكم الو�سية، الأن هذا الت�سرف اأو هذه 
العام،  النظام  التي هي من  املرياث  قواعد  على  التحايل  الغالب  بها يف  تق�سد  الت�سرفات 
لذلك وانطالقا من حر�ص امل�سرع على حماية حقوق الورثة ، وملنع املورث من اجراء التربع 

حتت ا�سم اآخر كالبيع مثال ، اأقام امل�سرع هذه القرينة ل�سد باب التحايل . 

4)-  ال مقابل لهذه املادة القانون االإماراتي . 
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وكذلك ما ن�ست علية املادة ) )26) ( من قانون املعامالت املدنية االإماراتي من اأنه 
»اذا ت�سرف �سخ�ص الحد ورثته واحتفظ بحيازه العني التي ت�سرف فيها وبحقة يف االنتفاع 
بها مدى حياته ، اعترب الت�سرف م�سافا اإىل ما بعد املوت ، وت�سرى علية احكام الو�سية مامل 
التحايل على  الن�ص املذكور فان امل�سرع اقام قرينة ملنع  « ومبوجب  يقم دليل يخالف ذلك 

قواعد املرياث ولكن هذه القرينة غري قاطعة ، فيجوز اثبات عك�سها . 
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�ملبحث �لثاين

حتول �لقر�ئن �لق�سائية �إىل قر�ئن �لز�مية دون تدخل من قبل �مل�سرع

ال�سك اأن لي�ص ثمة فارق من الوجهة املنطقية املح�سة بني  القرينة القانونية والقرينة 
واقعة  ملعرفة  معلومة  واقعة  من  النتائج  ا�ستخال�ص  على  منهما  كل  ينطوى  اذ  الق�سائية 

جمهولة)5)(

القانونية  القرينة  اأن  اأبرزها  اأوجه عدة  القانونية من  الناحية  ولكنهما يت ميزان من 
اأما القرينة الق�سائية فهي عارية عن هذه القوة االأمرة ، ومع ذلك  ذات طابع الزامى اأمر 
فاإن من املمكن اأن ت�سطبغ القرائن الق�سائية بطابع اآمر . دون اأن ينقلها امل�سرع من مرتبة 
القرائن الق�سائية اإىل مرتبة القرائن القانونية ، مبعنى اأخر اأن القرينة الق�سائية ت�سبح يف 
بع�ص االأحوال مفرو�سة على القا�سي مثلها يف ذلك مثل القرينة القانونية )6)( . فالق�سايا اأو 
املنازعات التي تعر�ص على القا�سي ال ميكن اأن حت�سر اأو حتد ، ولكن بالن�سبة ل�سنف واحد 
من هذه املنازعات يتميز بتماثل وقائعة ووحدة احللول التي تر�سم له وقد تتمثل تلك احللول 
يف حتديد وجه معني الثبات بع�ص هذه الوقائع ، وقد ينتهي االأمر با�ستخال�ص قرينة معينة 
من واقعة حمددة فاذا تكرر العمل على ا�ستخال�ص هذه القرينة من هذه الواقعة املحددة يف 
ق�سايا من نوع معني واطرد الق�ساء على تطبيقها عند حتقق الواقعة التي ا�ستمدت منها ، فاإن 
القرينة الق�سائية ت�سبح ملزمة للقا�سي لتواتر العمل عليها اأمام املحاكم ، بل يعتمد عليها 

اخل�سوم انف�سهم للدفاع عن وجهة نظرهم )7)(

وعليه فوحده اال�سباب توؤدي اإىل وحدة احللول ، فحيث تتوافر الواقعة املحددة التي تكرر 
ورودها فاإن القا�سي يقررها ويعلنها دون بحث اأو ا�ستق�ساء فقد ا�سحت امرا مفرو�سا على 
القا�سي منذ اأن جرى عليها العمل . واذا كانت رقابة حمكمة التمييز )النق�ص( على الدعاوى 
التي ترفع اإليها ت�سمل م�سائل القانون دون م�سائل الواقع ، فاإن فهم القا�سي لواقع الدعوى 
القا�سى  اقام  باأن  النتيجة وا�سبابها  ، فاإذا ف�سل احلكم بني  اأن يكون �سائغا  يجب ل�سحته 

حكمة على واقعة ال تكفي حلملة فقد خ�سع يف ذلك لرقابة حمكمة النق�ص)8)( )التمييز( .  

راجع املادة 349) ) مدين فرن�سي (   -(5
راجع يف هذا املعنى ديكوتيني�ص ) decottingnies( امل�سدر ال�سابق �سـ 296   -(6

ديكوتيني�ص  ) decottingnies( امل�سدر ال�سابق �ص 297    -(7
– �ص 40 وراجع اي�سا نق�ص م�سري يف ) / 3 / 934) جمموعة  – القرينة والقاعد املو�سوعية  عو�ص حممد عو�ص   -(8
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املحكمة  اأن  التناق�ص  اأوجه  بيان  ب�سدد  وهي   ) التمييز   ( النق�ص  حمكمة  جتد  وقد 
املطعون على ق�سائها اقامت هذا الق�ساء على وقعة حمددة باعتبارها تنم عن مدلول معني 
– فال تقتنع حمكمة التمييز باأن تثبت هذا اخلطا وتقرره ، بل تك�سف عن  يف رايها معيب 
بهذا  املحكمة  تب�سط  بذلك   ، ال�سواب  اإىل  واقرب  باملطلوب  اأوفى  اأنه  تعتقده  الذي  املدلول 
املفهوم  العمل على ترتيب هذا  ، على املحاكم في�سطرد  والنف�سي  االأدبي  الق�ساء �سلطانها 
الذي خل�ست له حمكمة التمييز متى حتققت الواقعة التي تنم – يف رايها عنه خ�سية نق�ص 

ما ي�سدر من االأحكام خمالفا لق�سائها ال�سابق )9)(. 

وهكذا فان ما كان يف االأ�سا�ص طريقة ب�سيطة من طرق االثبات قد ا�سبح قاعدة عامة ، 
وحتولت القرينة الق�سائية اإىل قرينة الزامية بالن�سبة للقا�سي تكون لها من الناحية العملية 
قوة تعدل قوة القرائن القانونية بالرغم من عدم تدخل امل�سرع . مع مالحظة اننا ل�سنا ب�سدد 
قرينة قانونية باملعنى الدقيق للكلمة ، فهي ال زالت باعتبارها قرينة ق�سائية ولكنها ت�سبح 
متفقة مع القرينة القانونية يف كل خ�سائ�سها عذا ما كان منها متعلقا بامل�سدر املن�سى لكل 
منها فاحدها من عمل القا�سي واالخرى م�سدرها ن�ص القانون ولي�ص من ال�سعب اأن نحدد 
من اأين جاءت القوة االلزامية لهذه القرائن الق�سائية ؟ فتكرار القرينة عن طريق اأعمالها 
امام الق�ساء ، يولد لدى القا�سي اح�سا�سا باأن هذه القرينة قد اأ�سحت مفرو�سة علية ، ولي�ص 
باعتباره  للعرف  املعنوى  والعن�سر  املادي  العن�سر  اإال  النف�سي  بالعامل  التكرار مقرونا  هذا 
م�سدرا للقانون )20(اأي اأن القرينة هنا  يكون م�سدرها القانون والقانون هنا يكون م�سدره 

العرف ))2( 

ومن االأمثلة على ذلك م�سئولية حار�ص البناء يف ظل القانون املدين امل�سري القدمي حيث 
مل يكن هناك ن�ص يقابل ن�ص املادة 386) مدين فرن�سي التي جتعل مالك البناء م�سئوال عن 
تهدمه متى كان ذلك راجعا اإىل عيب  يف ت�سييد البناء اأو نق�ص يف �سيانته فتن�ساأ  بذلك قرينة 

القواعد ) جمموعة عمر ( ج) رقم 68) �ص 328 وكذلك نق�ص م�سري يف 27 / 3 / 935) جمموعة القواعد القانونية 
القواعد  اإليه يف جمموعة  امل�سار  ، وكذلك نق�ص م�سري يف 24 / 6 / 958)  )جمموعة عمر( ج) رقم 235 �ص 630 

القانونية املدنية ملحكمة النق�ص لال�ستاذ اأحمد عبداحلميد رزق رقم ) 4)( �ص 0) .  
9)-  عو�ص حممد عو�ص – امل�سدر ال�سابق – �ص 40 . 

راجع يف هذا املعنى ديكوتيني�ص ) decottingnies ( – امل�سدر ال�سابق – �ص 297 فقرة 5)) .   -20
)2-  يالحظ اأن العرف ب�سورة عامة يتكون من ع�سرين هما العن�سر املادي  املعنوي ) راجع هذا املو�سوع املدخل للعلوم 

القانونية – �سليمان مرق�ص القاهرة 967) – فقرة 42) 
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قانونية على خطاأ املالك مبنية على جمرد وجود عيب يف ت�سييد البناء اأو نق�ص يف �سيانة . 
فلم مينع انعدام مثل هذا الن�ص يف القانون امل�سري املحاكم من اأن تق�سي مب�سئولية حار�ص 
البناء عن تهدمه ملجرد ثبوت عيب يف البناء اأو نق�ص يف �سيانته ا�ستنادا منها اإىل اأن وجود 
هذا العيب اأو النق�ص يكفي ال�ستنباط قرينة ق�سائية على خطاأ احلار�ص ، فلما اطرد االأخذ 
بهذه القرينة الق�سائية ر�سخ يف االذهان ان هذه القرينة ملزمه وذهبت بع�ص االأحكام اإىل 
اعتبارها قرينة قانونية )22( ، قبل اأن ين�ص عليها القانومن املدين امل�سري يف املادة )77)(. 

وكذلك احلال بالن�سبة اإىل القرنية امل�ستفادة يف الوفاء بق�سط من االإجرة قرينة على 
ن�ص  يوجد  مل  حيث  القدمي  امل�سري  املدين  القانون  ظل  يف  وذلك  ال�سابق  بالق�سط  الوفاء 
ب�سدد هذه القرينة ، ولكن املحاكم كانت ال ترتدد يف االخذ بها باعتبارها قرينة ق�سائية وقد 
اطردت احكامها يف هذا اخل�سو�ص لفرتة من الزمن قبل اأن يتدخل امل�سرع امل�سري وين�ص 

عليها يف القانون املدين اجلديد يف املادة ) 587()23( . 

�سليمان مرق�ص ا�سول االثبات فقرة 58)�ص 257 .  -22
ال�سنهوري الو�سيط ج 2 فقرة �ص 338 وقد جاء يف جمموعة االأعمال التح�سرية للقانون املدين امل�سري ج4 �ص 543 » وال   -23
نظري لهذه املادة يف التقنني احلايل ) القدمي ( ولكن الق�ساء امل�سري ياأخذ بهذه القرينة ، وقد حولها امل�سروع من قرينة 

ق�سائية اإىل قرينة قانونية » وتقابل هذه املادة يف القانون املدين العراقي ن�ص املادة ) 769 . 
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�ملبحث �لثالث

حتول �لقر�ئن �لق�سائية �إىل قانونية عن طريق تدخل �مل�سرع 

وهنا يتدخل امل�سرع فعال فيحول القرينة الق�سائية اإىل مرتبة القرينة القانونية باملعنى 
الدقيق لهذه الكلمة عن طريق الن�ص عليها يف القانون ، الأن امل�سرع يرى اأن يف اطراد املحاكم 
على االأخذ بقرينة معينة ، بحيث مل ت�سبح هذه القرينة متغرية الداللة من ق�سية اإىل اأخرى 

ما يجعلها جديرة باأن ين�ص على توحيد داللتها ، فت�سبح بذلك قرينة قانونية )24( . 

ومن االأمثله على ذلك – باال�سافة اإىل ما تقدم – ما �سار علية الق�ساء يف العراق من 
اعتبار ان وجود ال�سند يف يد املدين قرينة على وفائه بالدين اإىل اأن يثبت العك�ص)25( ، وهذا 
ما ت�سمنته املادة 39) من قانون التجارة العراقي  ل�سنة 943) )26( )امللغي( وذلك فيما يتعلق 
باالأمور التجارية ، ومل ين�ص القانون املدين العراقي على ذلك فبقيت هذه القرينة ق�سائية 
فيما يتعلق باملعامالت املدنية )27(اإىل اأن �سدر قانون اأ�سول املرافعات املدنية والتجارية رقم 
» وجود  اأن  الثانية من املادة ) 2)) ( منه على  88 ل�سنة 956) ) امللغي ( فن�ست الفقرة 
ا�سبحت  )28(وبهذا  ذلك  عك�ص  على  دليل  يقم  مامل  االيفاء  على  دليل  املدين  يد  يف  ال�سند 

القرينة الق�سائية فيما يتعلق باملعامالت املدنية قرينة قانونية بف�سل الن�ص املتقدم 6)29( . 

 ، املعاو�سات  يف  البولي�سية  الدعوى  بخ�سو�ص  جاء  ما  اي�سا  ذلك  على  االأمثلة  ومن 
حيث ي�سرتط لنجاح هذه الدعوى اأن يكون املدين مع�سرًا وان يكون هناك تواطوؤ بني املدين 

1 . ال�سنهوري الو�سيط ج2 فقرة 80) �ص 327 ، ويف هذا املعني اي�سا ا�ستاذنا العامري – موجز نظرية االثبات – �ص   24
05) جميل ال�سرقاوي – مذكرات يف االثبات يف املواد املدنية ، القاهرة 959) فقرة 54 �ص 2)) اأدور عيد – قواعد االثبات يف 
الق�سايا املدنية والتجارية ج2 فقرثة 256�ص 335 عبدالرازق ح�سني ي�ص – �سرح قواعد اثبات املعامالت املدينة والتجارية �ص 

79) حممد ح�سن قا�سم – قانون االثبات يف املواد املدنية والتجارية –�ص 342 . 
2 . قرار حمكمة التمييز العراقية  املرقم 43ب – )95) يف 5 / 3 / )95) امل�سار اإليه يف عبدالرحمن العالم –   25

املبادئ الق�سائية – الق�سم املدين – بغداد 957) �ص 20 رقم ) 27 ( 
3 . والتي تقابل املادة 07) من قانون التجارة رقم 49) ل�سنة 970) ) امللغي ( والتي تن�ص على اأن » وجود �سند الدين   26

يف حيازة املدين يقوم قرينة على براءة ذمته من الدين حتى يثبت خالف ذلك . 
4 . واإن كانت تعترب قرينة ب�سيطة فيما باملعامالت التجارية الأن ن�ص املادة 39) جتاري عراقي ) امللغي ( هو ن�ص   27
خا�ص فلم يكن من اجلائز التو�سع فيه الأنه ن�ص ا�ستثنائي ) راجع ا�ستاذنا �سعدون العامري – امل�سدر ال�سابق – �ص 05) ( . 

5 . مع مالحظه اأن قانون املرافعات املدنية اجلديد رقم 83 ل�سنة 969) مل ين�ص على هذه القرينة وبذلك ميكن   28
القول ب�سفة عامة اأنها عادت اإىل اأ�سلها باعتبارها قرينة ق�سائية كما �سنبني ذلك فيما بعد بالتف�سيل . 

6 . ا�ستاذنا العامري – امل�سدر ال�سابق – نف�ص  ال�سفحة .   29
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ومن ت�سرف له ، فكان اع�سار املدين، يف ظل القانون املدين امل�سري القدمي قرينة ق�سائية 
املدين  القانون  ()30(من   239  ( املادة  يف  عليها  ن�ص  اذ   ، قانونية  قرينة  اإىل  فعال  حتولت 
امل�سري احلايل التي تق�سي : « اذا ادعى الدائن اع�سار املدين فلي�ص علية اال اأن يثبت مقدار 
يزيد  اأو  الديون  قيمة  ي�ساوي  مااًل  له  اأن  يثبت  اأن  نف�سه  املدين  وعلى  ديون  ذمته من  ما يف 
عليها، وكان هناك القانون امل�سري القدمي �سل�سلة من القرائن الق�سائية تقدم دلياًل على 
غ�ص املدين وتواطئه مع من ت�سرف له بعو�ص وقد حتولت هذه القرائن الق�سائية اإىل قرائن 
قانونية يف القانون املدين امل�سري اجلديد 8))3( وهذا ما ن�ست علية الفقرة االأوىل من املادة 
) 238 ( حيث تقول « اذا كان ت�سرف املدين بعو�ص ، ا�سرتط لعدم نفاذه يف حق الدائن اأن 
يكون منطويا على ع�ص من املدين ، وان يكون قد �سدر من املدين وهو عامل اأنه مع�سر ، كما 

يعترب من �سدر له الت�سرف عاملا بغ�ص املدين اذا كان قد علم ان هذا املدين مع�سر ))32( 

وقد كان الق�ساء امل�سري يف ظل القانون املدين القدمي يجعل من احتفاظ املت�سرف 
بحيازة العني وباالنتفاع بها مدى حياته قرينة ق�سائية على اأن الت�سرف و�سية خ�سو�سا اإذا 
اقرتن ذلك با�سرتاط عدم ت�سرف امل�سرتي يف الرقبة مدى حياة البائع ، و�سحب ذلك عدم 
ت�سجيل عقد البيع ، وقد �سارت املحاكم امل�سرية على هذا املئوال وا�سطردت احكامها يف هذا 
املجال ، حتى انتهي االأمر بامل�سرع امل�سري اأن يتدخل فعال ويحول هذه القرينة الق�سائية اإىل 
مرتبة القرائن القانونية )33(عن طرق الن�ص عليها يف املادة 7)9 من القانون املدين امل�سري 
اجلديد التي تقول « اذا ت�سرف �سخ�ص الأحد ورثته واحتفظ باأية طريقة كانت بحيازة العني 
بعد  اإىل ما  الت�سرف م�سافا  اعترب  بها مدى حياته  االنتفاع  فيها، وبحقة يف  التي ت�سرف 

املوت وت�سرى عليه احكام الو�سية مامل يقم دليل يخالف ذلك « 

وهناك امثلة اأخرى)34(لتحويل القرائن الق�سائية اإىل قرائن قانونية عن طريق تدخل 

30-  تقابل املادة ) 265 ( مدين عراقي ، وراجع اي�سا ال�سنهوري الو�سيط ج 2 �ص 338 . 
)3-  ال�سنهوري الو�سيط 2 �ص 338 . 

32-  تقابل املادة ) 264 ( الفقرة االأوىل منها ( مدين عراقي مع بع�ص االختالف الب�سيط يف ال�سياغة . 
33-  ويرى اال�ستاذ �سليمان مرق�ص يف كتابه االآدله اخلطية واجراءتها باأن احلكم الذي جاءت 239 مدين امل�سري التي تقابل 
265 مدين عراقي بخ�سو�ص الدعوي البول�سية باأن مثل هذا احلكم ميكن الو�سول اإلية – دون حاجة اإىل ن�ص خا�ص – 
ا�ستنادا يف ذلك اإىل �سلطة املحاكم يف االأخذ بالقرائن الق�سائية التي متكنها من ا�ستنباط الوقائع الواجب اثباتها من 

وقائع اأخرى ثابته . 
اإليها يف نف�ص  التي ا�سار  العيديدة  الثانية 964) �ص 667 هام�ص رقم ) 3 ( واالحكام  الو�سيط ج) الطبعة  ال�سنهوري    -34
هذا الهام�ص وانظر  نق�ص م�سري 4) / 5 / 964) امل�سار عليه يف اأحمد �سمري ابو�سادي جمموعة القواعدالقانونية التي 
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القرائن  اأن اغلب  لنا من االأمثلة املتقدمة  ، ويظهر  القانون  امل�سرع وذلك بالن�ص عليها يف 
بارتـــان)35(  اال�ستــاذ  كـــان  فقد  هذا  وعلى  ق�سائية  قرائن  اإىل  ا�سلها  يف  ترجـع  القانونيـــة 
االأمر قرينة ق�سائية  واقع  القانونية ماهي يف  القرينة   »اإن  قال  BARTIN ( على حق حني   (

عممها القانون بعد اأن نظمها « 

ويقول جني )GENY ( يف هذا ال�سدد اي�سا اإن القرائن القانونية يف اأ�سلها قد نبتت يف 
تربه العرف والق�ساء ، وحتولت لتكون قرائن قانونية فال عجب اإذا هي بقيت ت�ستمد غذاءها 

من تربتها االأ�سلية ، وهي تربه خ�سبة )36( . 

 of  presumptions القانونية  القرائن  اأن  االنكليزي)37(حيث  القانون  ويقرب من هذا يف 
law ت�ستمد قوتها من القانون بينما قرائن  الواقع ت�ستمد قوتها من املنطق logic . ولكن مع 

ذلك فاإن هناك بع�ص القرائن القانونية لها اأهمية منطقية بحد ذاتها حيث انها يف الواقع 
 . fact of presumptions م�ستمدة من قرائن الواقع

قررتها حمكمة النق�ص �ص 966 رقم 595) . 
بارتان على اأوبرى ورو rau aubry sur bartain  - الطعبة اخلام�سة ج 2) فقرة هام�ص رقم ) مكرر �ص 00) – )0)   -35
ويرتب بارتان على ذلك نتيجة مهمة يف قواعد اال�سناد وتنازع القوانني فالقرينة القانونية تت�سل مبو�سوع احلق ات�ساال 
وثيقا ومن ثم تخ�سع لقانون املو�سوع . اأما القرينة الق�سائية فبحكم كونها من عمل القا�سي لذلك تخ�سع لقانون القا�سي 
الذي  ينظريف الدعوى ) بارتان على وروrau et aubry bartiansur  - امل�سدر ال�سابق فقرة 750 هام�ص رقم ) مكرر 

�ص )0) ( 
36-  جني ) GENY ( يف العلم وال�سياغة يف ا لقانون اخلا�ص ج  3 فقرة 235 امل�سار غلية يف ال�سنهوري الو�سيط ج2 هام�ص 

رقم ) �ص 600 
   459 p – evidence on phipson  -37
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�ملبحث �لر�بع 

حتول �لقر�ئن �لقانونية �إىل قر�ئن ق�سائية 

وقد يحدث العك�ص من ذلك وهو اأن قرينة قانونية قد تنزل اإىل مرتبة قرينة ق�سائية 
وذلك  القانونية  القرينة  على  الن�ص  يبقى  اأن  االأوىل  وكان  امل�سرع  عليه  يعاب  �سيء  وهذا 
مرتبة  اإىل  الق�سائية  القرينة  يرفع  مل  امل�سرع  اأن  حيث   ، املعامالت  ا�ستقرار  ملبداأ  حتقيقا 
القرينة القانونية اإال بعد اأن الحظ ا�سطراد املحاكم يف االأخذ بها وهذا ما يجعلها جديرة باأن 
ين�ص عليها يف القانون لتوحيد داللتها حتى ال تختلف املحاكم يف تقييم الواقعة التي ت�ستنبط 
منها القرينة . وعلية فاإن امل�سرع عند تركه الن�ص على القرينة القانونية ) بعد اأن كان قد 
ن�ص عليها ( من �ساأنه اأن يقلل من �ساأن هذه القرينة وعندئذ ي�سح الت�ساوؤل عن املدى الذي 

بقيت فية باعتبارها قرينة ق�سائية . 

ومثال ذلك ما وقع بالن�سبة للقرينة امل�ستفادة من وجود �سند الدين يف يد املدين فقد 
كان قانون اأ�سول املرافعات املدنية والتجارية العراقي ) امللغي رقم 88 ل�سنة 956)  ين�ص 
يف الفقرة الثانية من املادة ) 2)) ( على اأن » وجود ال�سند يف يد املدين دليل على االيفاء ما 
مل يقم الدليل على العك�ص ذلك« ولكن هذه القرينة القانونية قد نزلت اإىل مرتبة القرينة 

الق�سائية حيث مل ين�ص عليها يف قانون املرافعات املدنية اجلديد رقم 83  ل�سنة 969) . 

امل�سري  املدين  القانون  كان  فقد   ، امل�سري  للقانون  بالن�سبة  ال�سيء  نف�ص  وقد حدث 
القدمي ين�ص يف املادتني ) 9)2 / 284 ( على اأن وجود �سند الدين يف يد املدين قرينة قانونية 
على الوفاء ، اإىل اأن يقيم الدائن الدليل العك�سي ) املادة 220 / 285 ( ومل ي�ستبق القانون 

املدين امل�سري اجلديد هذا الن�ص فنزلت هذه القانونية اإىل مرتبة القرينة الق�سائية )38(

 

38-  ال�سنهوري الو�سيط – ج 2  339 ، اأحمد ن�ساأت ر�سالة االثبات طبعة 972) ج ) فقرة 483 �ص 734 . 
مع مالحظة اأن قانون االثبات امل�سري  اجلديد رقم 25 ل�سنة 968) مل يت�سمن هو االخر الن�ص على هذه القرينة فبقيت   

باعتبارها قرينة ق�سائية . 
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خامتة �لبحث

بعد االإنتهاء من هذا البحث املتوا�سع، نود اأن نبني بع�ص النتائج والتو�سيات التي ظهرت 
لنا من خالل هذا البحث : 

اأو امل�سرع، من واقعة  اأن القرائن هي نتائج ي�ستنبطها القا�سي  نقول بادئ ذي بدء ن 
معلومة وثابتة لي�ستدل بها عن واقعة اأخرى جمهولة، وعندما يقوم القا�سي بعملية اال�ستنباط 
هذه ، نكون اأمام قرينة ق�سائية ، اما اإذا قام بعمنلية اال�ستنباط امل�سرع فنكون امام قرينة 

قانونية حيث يت�سمنها ن�ص يف القانون . 

وبالرغم من وجود اأوجه خالف عديدة ما بني القرينة الق�سائية والقرينة القانونية ، 
اإال اأن كل منهما يقوم يف اال�سا�ص على فكرة واحدة وهي فكرة ما هو راجح الوقوع لذا يكونان 

من طبيعة واحدة من حيث التكييف والتاأ�سيل . 

فاملالحظ من حيث التكييف ، فاإن كل منهما ينطوي على اثبات غري مبا�سر ، الأن االثبات 
بالقرائن ال يقع مبا�سرة على الواقعة حمل النزاع وامنا يقع على واقعة اأخرى قريبة منها فاإذا 
ثبتت الواقعة الثانية فاإن ذلك يوؤدي اإىل ثبوت الواقعة االأوىل وهي » الواقعة حمل النزاع « . 

تواتر   ، ق�سائية  قرينة  باالأ�سل  لي�ست  القانونية  القرينة  فاإن   ، التاأ�سيل  اأما من حيث 
العمل بها اأمام املحاكم فا�ستقر عليها الق�ساء ، ومن ثم ا�سبحت هذه القرينة داللتها موحده 
ال تتغري من ق�سية اإىل اأخرى ، لذلك اأرتاأى امل�سرع الن�ص عليها لتوحيد داللتها وجعلها ملزمة 

للقا�سي واخل�سوم وبذلك ا�سبحت قرينة قانونية . 

وظهر لنا من خالل البحث اأن حتول القرائن الق�سائية اإىل قرائن قانونية ، يكون اأحيانا 
يف  عليها  الن�ص  طريق  عن  الفعلي  امل�سرع  بتدخل  يكون  اأخرى  واأحيانا  امل�سرع  تدخل  بدون 

القانون . 

فبالن�سبة اإىل حتول القرائن الق�سائية اإىل قرائن قانونية دون تدخل من امل�سرع فقد 
يحدث ذلك نتيجة تكرار ا�ستنباط قرينة ق�سائية يف ق�سايا معينة وا�سطراد الق�ساء على 
احلاله  هذه  يف  ت�سبح  القرينة  هذه  فاإن  منها  ا�ستنبطت  التي  الواقعة  حتقق  عند  تطبيقها 
اأن اخل�سوم قد يتم�سكون بها لتعزيز  ، كما  اأمام املحاكم  العمل بها  لتواتر  للقا�سي  ملزمة 

وجهة نظرهم يف الدفاع عن حقوقهم اأمام الق�ساء . 
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265 264



262

حتول القرائن الق�ضائية اإىل قرائن قانونية وبالعك�س

263جمعية �حلقوقيني 262

وا�سا�ص �سعور القا�سي باأن هذه القرينة ا�سبحت ملزمة له ، هو تكرار العمل بها  اأمام 
املحاكم ب�سكل م�سطرد لذلك ت�سبح القرينة الق�سائية ملزمة للق�ساء ب�سكل غري مبا�سر من 

الناحية العملية  من دون تدخل امل�سرع . 

اأما الن�سبة لتحول القرائن الق�سائية اإىل قرائن قانونية عن طريق تدخل امل�سرع حيث 
اإىل  اأمام املحاكم ب�سكل م�ستمر  العمل بها وتطبيقها  التي ا�سطرد  الق�سائية  القرينة  برفع 
مرتبة القرينة القانونية وذلك لتعميم داللتها وجعلها ملزمة للق�ساة واخل�سوم بحكم القانون 
النه ت�سمنها ن�ص قانوين �سريح .مع مالحظة اأن هناك اأمثلة و�سواهد كثرية على احلالتني 

ال�سابقتني ورد ذكرها يف ثنايا البحث.  

ومما جتدر اال�سارة اإلية اأنه قد يحدث عك�ص ما �سبق بيانه حيث قد يعمد امل�سرع اأحيانا 
امل�سلك من  وهذا   ، ق�سائية  قرينة  اإىل  يعيدها  اأي  اأ�سلها  اإىل  القانونية  القرينة  اعادة  اإىل 
يبقى  اأن  املفرو�ص  ‘اذ كان من  ال�سليم  القانوين  املنطق  ويتناق�ص مع   ، امل�سرع غري مقبول 
قائمة  تزال  ما  تقريرها  ا�ستدعت  التي  االعتبارات  دامت  ما  القانونية  القرينة  على  الن�ص 
حتقيقا ملبداأ ا�ستقرار املعامالت ذلك اأن امل�سرع مل يقم برفع القرينة الق�سائية اإىل مرتبة 
القرينة القانونية اإال بعد اأن ادرك والحظ ا�سطراد اأحكام الق�ساء عليها ، مما يجعلها جديرة 

بالعناية واالهتمام لتوحيد داللتها وتعميمها عن طريق الن�ص عليها يف القانون . 

وبذلك نو�سي امل�سرع �سواء يف دولة االإمارات اأو يف غريها من الدول اإىل عدم �سلوك هذا 
امل�سلك الذي  ال ين�سجم مع املبادئ القانونية  االأ�سا�سية  وخ�سو�سًا مبداأ ا�ستقرار املعامالت 

مما يرتتب علية زعزعة ثقة االأفراد بالت�سريع . 

وكذلك نو�سي على امل�سرع يف جميع الدول وال �سيما يف دولة االإمارات العربية املتحدة 
االأحكام  ن�سر  خالل  من  املحاكم  يف  عليها  العمل  تواتر  التي  الق�سائية  القرائن  بتق�سي 
الق�سائية التي تت�سمن تلك القرائن ، واإعطائها االأهمية املطلوبة عن طريق تنظيمها بن�ص 
جميع  يف  االإثبات  يف  املطلقة  احلجية  ومنحها  واخل�سوم  للق�ساة  ملزمة  جلعلها  قانوين 
الت�سرفات القانونية مامل يثبت العك�ص ، وبذلك ي�ساهم امل�سرع يف تطوير العمل اأمام املحاكم 
والق�ساة  املحامني  وكذلك  والق�سائية  القانونية  الدرا�سات  طالب  اأي  جليلة  خدمة  وتقدمي 

واملتقا�سني. 

» مت �لبحث بعون �هلل وتوفيقه «
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مر�جع �لبحث

اأوال :_ باللغة العربية : 

اأ :-  الكتب :- 

اأحمد ن�ساأت – ر�سالة االإثبات ، دار النه�سة العربية ، ج 2 ، ط 7 القاهرة �سنة 972) .    -(

د. ادور عيد – قواعد االإثبات يف الق�سايا املدنية والتجارية ، ج2 ، ط) بريوت �سنة   -2
962) » دار ن�سر بال « . 

اأحمد �سمري اأبو�سادي – جمموعة القواعد القانونية التي قررتها حمكمة النق�ص ، ط)   -3
القاهرة �سنة 967) دار النه�سة العربية .  

 ، �سنة 959)  القاهرة   ، املدنية  املواد  االإثبات يف  – مذكرات يف  ال�سرقاوي  د.جميل   .4
ط)، دار الن�سر بال . 

 – والتجارية  املدنية  املواد  – الوجيز يف االثبات يف  د. همام حممد حممود زهران   -5
ط)، دار اجلامعة اجلديد للن�سر ، االإ�سكندرية �سنة 2003 . 

يو�سف حممد امل�ساروة – االثبات بالقرائن يف املواد املدنية والتجارية – دار الثقافة   -6
للن�سر والتوزيع – عمان االإردن – ط) �سنة 996) . 

د.�سليمان مرق�ص – اأ�سول االثبات – ط2 ، القاهرة 952) مكتبة االجنلو امل�سرية .   -7

د.�سعدون العامري – موجز نظرية االإثبات ، ط) بغداد 966) دار ن�سر بال .   -8

اال�سالمي  الفقة  يف  البينات  تعار�سي   – �سريف  عبدالرحمن  حممد  د.عبدالرحمن   -9
مكتبة الكامالبي ط) القاهرة �سنة 986) . 

القاهرة  ، ج2 ط)  القانون املدين  – الو�سيط يف �سرح  ال�سنهوري  اأحمد  عبدالرزاق   -(0
�سنة 956) دار النه�سة العربية . 

د.عبدالرازق ح�سني يا�سني – �سرح قواعد اثبات املعامالت املدنية والتجارية وطرقة–   -((
اأكادميية �سرطة دبي ط4 �سنة 2005 . 
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د.عبد احل�سيب عبدال�سالم يو�سف – القا�سي والبينة – مكتبة املعال – الكويت ط)    -(2
�سنة 987) . 

االإثبات  يف  العلمي  التقدم  لو�سائل   القانونية  احلجية   – العبودي  زبون  عبا�ص  د.    -(3
املدين– دار الثقافة الن�سر والتوزيع ، ط) االردن ، عمان �سنة 2002 . 

د. عبداحلكم فودة – االأحكام العامة يف االثبات يف املواد املدنية والتجارية وال�سرعية–    -(4
دار الفكر والقانون – ط) املن�سورة �سنة 2006 . 

5)-  د. عبداحلميد ال�سواربي – القرائن القانونية والق�سائية يف املواد املدنية واجلنائية 
واالأحوال ال�سخ�سية – ط) من�ساأة االإ�سكندرية �سنة 2003 . 

– االمارات  – ط) �سنة 0)20  – اأحكام االثبات  د. عبداحلميد جنا�سي الزهريي    -(6
العربية املتحدة – دار الن�سر بال . 

عمرو عي�سى الفقي – و�سائل االت�سال احلديثة وحجيتها  يف االثبات – القاهرة �سنة    -(7
2006 – ط) دار الن�سر بال . 

8)-  د. حممد املر�سي زهرة – اأحكام االإثبات يف �سوء قانون االإثبات االإحتادي رقم »0) « 
ل�سنة 992) يف املعامالت املدينة والتجارية – �سنة 2005 مطبوعات جامعة االإمارات 

ط) .  

د. حممد ح�سن قا�سم – قانون االإثبات يف املواد املدنية والتجارية – من�سورات احللبي    -(9
احلقوقية ببريوت �سنة 2007 ط) . 

 – اجلامعي  الفكر  دار   – وااللكرتوين  التقليدي  االثبات  من�سور  ح�سني  د.حممد   -20
اال�سكندرية 2006 ط) .  

حممد عبداهلل عبدالكرمي بلوكي » املحامي « االأحكام واملبادئ القانونية ال�سادرة من    -2(
حمكمة متييز دبي من عام 992) حتى عام 2003 ط) .  

د. مفلح عواد الق�ساة – البينات يف املواد املدنية والتجارية – درا�سة مقارنة ط2 –   -22
جمعية عمال املطابع التعاونية االأردن عمان �سنة 994) . 
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ب- البحوث :- 

عو�ص حممد عو�ص املر – القرينة والقاعدة املو�سوعية – بحث م�سور يف جملة »ادارة   
ق�سايا احلكومية ، العدد 2 ال�سنة 5 ، القاهرة �سنة )96) .

ثانيا – باللغة �لإجنليزية و�لفرن�سية :- 
- Decottingies “ roger ”lespresomption En Droit prive paris- . 1950 

- Bartin sur aubry et rau ( cours de droit civil francais ، t 5 ‘ ، “ 12 “ th ‘ edition، 
paris. 1922  

- Phipson on evidence 11 ‘ – th ‘ edition – London*  1979   
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خال�سة �لبحث

حتول �لقر�ئن �لق�سائية �إىل قر�ئن قانونية وبالعك�س .

الحظنا من خالل بحثنا املتوا�سع اأن القرائن الق�سائية والقرائن القانونية  بالرغم من 
وجود اختالف عديدة فيما بينها ، اال اأنهما يقومان يف اال�سا�ص على فكرة  واحده وهي فكرة 

ما هو راجح الوقوع ، لذلك يكونان ذات طبيعة واحدة من حيث التكييف والتاأ�سيل . 

فمن حيث التكييف ، فاإن كل منها ينطوي على اإثبات غري مبا�سر الأن االإثبات بالقرائن 
ال يقع مبا�سرة على الواقعة حمل النزاع وامنا يقع على واقعة اأخرى قريبة منها ، فاإذا ثبتت 

الواقعة الثانية فاإن ذلك يوؤدي اإىل ثبوت الواقعة االأوىل وهي الواقعة حمل النزاع . 

اأما من حيث التاأ�سيل ، فاأن القرينة القانونية لي�ست يف االأ�سل اإال قرينة ق�سائية ، تواتر 
العمل بها اأمام املحاكم فا�ستقر عليها الق�ساء ومن ثم اأ�سبحت هذه القرينة داللتها موحدة 
ال تتغري من ق�سية اإىل اأخرى ، مما دفع امل�سرع اإىل االإهتمام والعناية بها عن طريق الن�ص 
وبذلك  القانون  بحكم  واخل�سوم  للقا�سي  ملزمة  وجعلها  داللتها  لتعميم  القانون  يف  عليها 
ارتقت اإىل مرتبة القرينة القانونية وظهر لنا من خالل البحث اأن حتول القرائن الق�سائية 
اإىل قرائن قانونية مل يتم بتدخل امل�سرع ب�سورة مطلقة ويف جميع االأحوال وامنا ظهر لنا ، انه 
يف بع�ص االأحيان يتم ذلك دون تدخل امل�سرع ويف اأحيانا اأخرى يتم ذلك بتدخل امل�سرع الفعلي 

عن طريق الن�ص عليها يف القانون . 

امل�سار  ال�سابقتني  احلالتني  يف  قانونية  قرائن  اإىل  الق�سائية  للقرائن  التحول  وهذا 
اإليهما، يتم بناء على م�سوغات واعتبارات خا�سة يقوم هاج�سها االأ�سا�ص هو ا�سطراد العمل 
بها امام املحاكم ب�سكل م�ستمر ولفرتة غري قليلة من الزمن مما يجعلها حتمل طابع الدوام 
التطبيق  النجاح يف  اأنها حتمل طابع  هو  كله  واالأهم من ذلك  املحاكم  واال�ستقرار يف عمل 
العملي ، لذلك جندها مرة تنال احرتام وتقدير الق�ساة لها بحيث ي�سعرون اأن هذه القرينة 
الق�سائية مفرو�سة عليهم ال�سبيل اإىل ذلك وبالتايل ملزمة لهم يف التطبيق من دون تدخل 
امل�سرع وتكون عندئذ مبنزلة القرينة القانونية وجندها مرة اأخرى حتظى  باحرتام وتقدير 
اأمام املحاكم يف ق�سايا معينة وب�سكل م�ستمر ، فريفعها  امل�سرع لها نتيجة تكرار العمل بها 
اإىل مرتبة القرينة القانونية عن طريق الن�ص عليها يف القانون لتعميم داللتها وجعلها ملزمة 

جلميع املحاكم واملتقا�سني بحكم القانون . 

د. قي�س عبد ال�ستار 
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ومما يجدر مالحظته اأنه قد يحدث عك�ص ما �سبق بيانه ، حيث قد يعمد امل�سرع اأحيانا 
اإىل اعادة القرينة القانونية اإىل اأ�سلها اأي يعيدها اإىل قرينة ق�سائية ، هذا امل�سلك من امل�سرع 
غري مقبول ويتنافى مع املنطق القانوين ال�سليم ، اذ كان من املفرو�ص اأن يبقى امل�سرع الن�ص 
على القرينة القانونية ، ما دامت االإعتبارات التي ا�ستدعت تقريرها ما تزال قائمة حتقيقا 
اإىل مرتبة  الق�سائية  القرينة  برفع  يقم  امل�سرع مل  “ اأي  اأنه  املعامالت ذلك  ا�ستقرار  ملبداأ 
القرينة القانونية اإال بعد اأن اأدرك والحظ ا�سطراد اأحكام الق�ساء عليها مما يجعلها جديرة 
القانون  يف  عليها  الن�ص  طريق  عن  وتعميمها  داللتها  توحيد  حيث  من  واالهتمام  بالعناية  
وجعل حجيتها ملزمة جلميع الق�ساة واملتقا�سني وقد ت�سمن البحث بع�ص التو�سيت وهي :- 

)-نو�سي امل�سرع �سواء يف دولة  االإمارات اأو يف غريها من الدول اإىل عدم �سلوك هذا 
امل�سلك وهو اإعادة القرائن القانونية اإىل قرائن ق�سائية ملا لهذا االإجتاه من مثالب تتعار�ص 
مع املبادئ القانونية اجلوهرية وخ�سو�سا مبداأ ا�ستقرار املعامالت ، مما يرتتب عليه زعزعة 

ثقة االأفراد بالت�سريع . 

بتق�سي  املتحدة  العربية  االإمارات  دولة  وال�سيما  الدول  جميع  يف  امل�سرع  2-نو�سي 
القرائن الق�سائية التي تواتر العمل عليها يف املحاكم من خالل ن�سر االأحكام الق�سائية التي 
قانوين جلعل  بن�ص  تنظيمها  املطلوبة عن طريق   االأهمية  واعطائها  القرائن  تلك  تت�سمن 
يف  املطلقة  احلجية  منحها  وكذلك  الدعوى  يف  واخل�سوم  الق�ساه  جلميع  ملزمة  حجيتها 
تطوير  امل�سرع يف  ي�ساهم  وبذلك  العك�ص  يثبت  القانونية مامل  الت�سرفات  االثبات يف جميع 
العمل اأمام املحاكم وتقدمي خدمة جليلة اإىل طالب الدرا�سات القانونية والق�سائية باالإ�سافة 

اإىل املحامني والق�ساة واملتقا�سني . 

الدكتور : قيس عبد الستارتحول القرائن القضائية إلى قرائن قانونية وبالعكس

271 270



 د. حممد �سامر القطان

269جملة �حلق �لعدد )17( جمادي �لثاين 1434هـ  �أبريل 2013 م PB

تنفيذ اأحكام التحكيم الداخلية
 يف �ضوء قانون الإجراءات 

املدنية الإماراتي

 د. حممد �سامر �لقطان



 د. حممد �سامر القطان

271جملة �حلق �لعدد )17( جمادي �لثاين 1434هـ  �أبريل 2013 م 270

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

مقدمة

ما من �سك اأن الق�ساء الر�سمي يف الدولة هو الطريق الطبيعي والو�سيلة الأ�سلية حلل 
املنازعات, ولإي�سال كل �ساحب حق اإىل حقه يف املجتمع. اإل اأن الزدياد امل�سطرد لأعداد 
القت�سادية  للظروف  الهائل  والتطور  اجراءاتها من جهة,  وتعقد  اأنواعها  وت�سعب  الدعاوى 
ومتطلبات املبادلت التجارية وال�ستثمارات الداخلية والدولية من جهة اأخرى, اأدى اإىل ن�سوء 
على  ا�سطلح  للدولة  الر�سمي  الق�ساء  اأروقة  خارج  املنازعات  حل�سم  اأخرى  وطرق  و�سائل 
 ,»Alternative Dispute Resolution)ADR)« البديلة حلل املنازعات ت�سميتها »الو�سائل 
وهي عبارة عن جمموعة من الطرق اأو الآليات التفاقية والقانونية التي يلجاأ اإليها الأطراف 
باإرادتهم حلل منازعاتهم خارج املحاكم الر�سمية للدولة لتاليف تعقيدات التقا�سي اأمامها, 
ولال�ستفادة من املميزات التي متنحها هذه الطرق عموما؛ كاملرونة وال�سرعة وال�سرية, ومن 

اأهم هذه الطرق: التحكيم والتوفيق والو�ساطة وامل�ساحلة واملفاو�سات...)))

وياأتي التحكيم يف �سدارة هذه الو�سائل؛ ذلك لأن ما ينتهي اإليه عادة ال�سخ�ص الثالث 
املولج بف�ص النزاع يف الو�سائل البديلة الأخرى كاملوفق اأو الو�سيط اأو امل�سلح, ل يعدو كونه 
مقرتحا اأو راأيا غري ملزم لالأطراف. بينما يف التحكيم, تكون مهمة ال�سخ�ص الثالث -املحكم 
اأو املحكمون- اإنهاء النزاع بحكم قطعي ملزم لالأطراف. فاحل�سول على القرار التحكيمي 
الهدف  هو  املحكمني-  اأو حكم  التحكيم  اأي�سًا بحكم  ي�سمى  ما  اأو   -  Sentence arbitrale

الأ�ص��صي للمتخ��صمني من اللجوء اإىل التحكيم, وهو امل�آل الطبيعي الذي يجب اأن تنتهي 
اإليه اجراءات التحكيم.

لكن على الرغم من اأهمية ح�سول الأطراف املتحاكمة على حكم حتكيمي نهائي يف�سل 
النزاع بينهم, اإل اأن هذا ل يعني بال�سرورة اأن اخلالف بينهم قد انتهى واأ�سدل ال�ستار عليه ما مل 
َي�ستتبع �سدوره تنفيذ فعلي و�سريع و�سل�ص ملا ق�سى به, واإل ي�سبح حكم التحكيم من حيث املبداأ 
بال معنى وجمرد حرب على ورق! ف�لثمرة احلقيقة من اللجوء اإىل التحكيم ل تتحقق عملي�ً 

اإل ب�لتنفيذ الفعلي حلكم املحكمني. وهذا اأمر ينطبق بطبيعة احلال على احلكم الق�سائي.

حول الو�سائل البديلة حلل املنازعات انظر: د. اأحمد اأنور ناجي, مدى فعالية الو�سائل البديلة حلل املنازعات وعالقتها    -1
http://membres.multimania.fr/berradarz/article/hal-niza3ate.pdf بالق�ساء, مقالة, انرتنيت

الدكتور :محمد سامر القطان
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واإذا كانت العملية التحكيمة متر مبراحل متعددة؛ تبداأ باتفاق التحكيم ومتر باملحاكة 
ل�سدور  ولحقة  جديدة  مرحلة  ُي�سكل  املحكمني  حكم  تنفيذ  فاإن  احلكم,  باإ�سدار  وتنتهي 
حكم املحكمني, ولعلها بحق اأهم هذه املراحل؛ اإذا ل خري يف حكم ل يقبل التنفيذ؛ ول اأدّل 
على ذلك من قول اخلليفة عمر بن اخلطاب -ر�سي اهلل عنه- يف ر�سالته ال�سهرية »ر�سالة 
الق�ساء« اإىل قا�سيه اأبـي مـو�سى الأ�سعري: »... اإذا تبني لَك احلق فاأنفذ فاإنه ل ينفع تكلٌُّم 

بحّق ل نفاذ له ...«))).

واإذا كان من ال�سائع يف الأو�ساط الق�سائية, اأن ا�ست�سدار حكم ق�سائي منهيا للدعوى 
هو معركة بحد ذاته, واأن تنفيذه هو بدوره معركة اأخرى! اإل اأن التنفيذ الر�سائي اأو ما ي�سمى 
ال�سائع وهو الأ�سل يف الأو�ساط  اأو الطوعي لأحكام التحكيم هو  ب�لتنفيذ الختي�ري  اأي�سًا 
اأطراف  قبل  من  ر�ساًء  اأ�ساًل  املربم  التحكيم  لتف�ق  طبيعية  نتيجة  لأنه  التحكيمية, 

النزاع))).

لتفاق  اإل خرقًا  به  املعني  الطرف  قبل  من  التحكيمي  تنفيذ احلكم  المتناع عن  وما 
الذي يربط بني  العقد  الواردة يف  اإىل اجلزاءات  باللجوء  ي�سمح  اأو  يبيح  التحكيم, مما قد 
اأنظمة وقواعد املوؤ�س�سة  اإىل تلك املن�سو�ص عنها يف  اأو  اإن وجدت))),  الأطراف املتخا�سمة 
التحكيمية التي رمبا جرى التحكيم يف ظلها, اأو اإىل تلك املقررة يف اأنظمة النقابة اأو الهيئة 

املهنية اأو التجارية التي قد يتبع لها اأطراف التحكيم))).

ومع ذلك, ال�سوؤال املنطقي الذي يطرح نف�سه يف هذا ال�سدد: ما العمل يف حال اأ�سّر 
التنفيذ  غياب  عند  الواقع,  يف  تنفيذه؟  عن  المتناع  على  التحكيم  بحكم  املعني  الطرف 
الر�سائي حلكم التحكيم ل يبقى اأمام الطرف الرابح �سوى �سلوك الطريق الق�سائي لطلب 
بعدها  في�سار  التنفيذي,  ال�سند  و�سف  بذلك  ليكت�سب  التنفيذية,  القوة  احلكم  هذا  منح 

انظر: ابن قيم اجلوزية, اإعالم املوقعني عن رب العاملني, جزء ), ط ), حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد, بريوت,   -(
املكتبة الع�سرية, )00), �ص 69.

 Moreau )Bertrand) et Bernard )Thierry), Droit interne droit international de l’arbitrage,  -3
.2e éd.,Éd. Delmas, 1985, p.111

املنازعات يف جمال ال�ستثمار )درا�سة مقارنة), موؤ�س�سة  التحكيم كو�سيلة لف�ص  انظر: د.اأحمد عبد احلميد ع�سو�ص,   -(
�سباب اجلامعة, ا�سكندرية, 990), �ص )0).

 David )René), L’arbitrage dans le commerce international, Paris, Economica, 1981 et  -5
.1982, P. 492
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اإىل تنفيذه ق�سرًا وجربًا وفق الأ�سول القانونية املر�سومة لتنفيذ �سائر ال�سندات التنفيذية. 
فحكم املحكمني, واإن كان يتمتع قانونا ببع�ص الآثار القانونية منذ �سدوره؛ كالقوة الثبوتية

 Force propante وحجية ال�سيء اأو الأمر املق�سي )Force de la chose jujée(6, اإل اأنه ل 
يتمتع بذاته بالقوة التنفيذية )))Force exécutoire. فهذه القوة ل تثبت قانونا اإل لل�سندات 
التنفيذية التي يحددها امل�سرع -يف معظم الدول ومن بينها دولة المارات العربية املتحدة- 
على �سبيل احل�سر, والتي ُيعد من اأهمها الأحك�م الق�ص�ئية من جهة, والتي لي�ص من بينها 

اأحكام التحكيم من جهة اأخرى))).

الدولة من خالل اجراءات  الق�سائية, فهي ت�سدر عن حماكم  بالأحكام  يتعلق  ففيما 
وعالنية  املحكمة  بت�سكيل  تتعلق  التي  -كتلك  والقانون  الد�ستور  يوفرها  متعددة  و�سمانات 
التحكيم,  اأحكام  اإىل  بالن�سبة  اأما  الخ-  الدفاع  حق  واحرتام  اجراءاتها  واعالن  املحاكمة 
عاديني  اأ�سخا�ص  عن  ت�سدر  فهي  ال�سمانات؛  هذه  مثل  فيها  تتوافر  ل  اأن  الدولة  فتخ�سى 
)املحكمني), لذلك ل تقبل -ول تتقبل معظم دول العامل ومن بينها دولة المارات العربية 
املتحدة- تنفيذ اأحكامهم اإل بعد اخ�ساعها لنوع من الرقابة متار�سها عليها الدولة بوا�سطة 
التاأكد من توافر بع�ص ال�سروط التي ت�سمن احلدود الدنيا  �سلطتها الق�سائية, وذلك بغية 
جربا  بتنفيذه  �ست�سمح  التي  التنفيذية  بالقوة  للتمتع  املحكمني  حكم  و�سالحية  لقانونية 

وبوا�سطة �سلطات الدولة, ويف ذلك تاأكيد اأي�سًا ملبداأ �سيادة الدولة.

واإذا كانت معظم ت�سريعات دول العامل تتفق على عدم متتع حكم التحكيم بذاته من قوة 

وبهذا ال�ساأن, اأكدت حمكمة متييز دبي اأن »حكم املحكمني له حجية الأمر املق�سي مبجرد �سدوره وموؤدى ذلك عدم جواز   -6
جلوء اأي من اخل�سمني اإىل الق�ساء بعد �سدوره...«, قرار متييز دبي, �سادر يف الطعن رقم ))) ل�سنة )99), حقوق, 
جل�سة )-6-)99), م�سار اإليه يف كتاب: �سمري فرنار بايل, , ق�ساء التحكيم يف الدول العربية, اجلزء الأول )المارات 

العربية املتحدة- الكويت- البحرين- عمان), من�سورات احللبي, بريورت, )00), �ص )6).
هناك �سبه اإجماع يف القانون املقارن, ت�سريعي وفقهي وق�سائي, على اأن احلكم التحكيمي ينتج, بو�سفه عماًل ق�سائيًا   -(
acte juridictionnel من بع�ص وجوهه, كافة الآثار القانونية التي يرتبها يف الأ�سل احلكم الق�سائي. لكن, باعتباره 

juridiction privé )هيئة التحكيم), فهو ل يتمتع بذاته بالقوة  ل ي�سدر عن ق�ساء الدولة واإمنا عن ق�ساء خا�ص 
التنفيذية Force exécutoire التي تتمتع بها الأحكام ال�سادرة عن ق�ساء الدولة, بل ل بد من تدخل هذا الأخري ملنحه 

هذه القوة.
ن�ست املادة ))) من قانون الإجراءات املدنية الإماراتي الحتادي على اأن: »)- ل يجوز التنفيذ اجلربي اإل ب�سند تنفيذي   -(
اقت�ساء حلق حمقق الوجود ومعني املقدار وحال الأداء )- وال�سندات التنفيذية هي: اأ-الأحكام والأوامر ب-املحررات 
املوثقة طبقا للقانون املنظم للتوثيق والت�سديق ج-حما�سر ال�سلح التـي ت�سدق عليها املحاكم د-الأوراق الأخرى التـي 

يعطيها القانون هذه ال�سفة ...«.

الدكتور :محمد سامر القطانتنفيذ أحكام التحكيم الداخلية في ضوء قانون اإلجراءات المدنية اإلماراتي
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 »L>imperium التنفيذ, وعلى عدم العرتاف للمحكم بذات الوقت مبا ي�سمى »ال�سلطة الأمرية
- اأي �سلطة اجلرب والإلزام التي ت�سمح له بجعل حكمه قابال للتنفيذ اجلربي)9)- وتنيط منح 
اأ�سلوب منحها! فبينما  اأنها تختلف يف  اإل  الدولة,  الق�سائية يف  بال�سلطة  القوة ح�سرا  هذه 
باإك�ساء حكم  يق�سي  ق�سائي  ا�ست�سدار حكم  و�سورية  كفرن�سا  الدول؛  بع�ص  قوانني  تتطلب 
التحكيم �سيغة التنفيذ, جند قوانني دول ثانية؛ كم�سر تتطلب ا�ست�سدار اأمر ق�سائي يق�سي 
بتنفيذ حكم التحكيم, وقوانني دول اأخرى؛ كالإمارات العربية املتحدة تتطلب ا�ست�سدار حكم 

ق�سائي يق�سي بت�صديق حكم التحكيم.

ولقد عالج امل�سرع الإماراتي مو�سوع ت�سديق اأحكام التحكيم يف قانون الإجراءات املدنية 
الحتادي رقم ))/)0)))99), يف الباب املخ�س�ص للتحكيم. ومل يتناول امل�سرع الإماراتي يف 
هذا الباب �سوى القواعد املتعلقة بالتحكيم الداخلي, وبالتايل مل ينظم �سوى م�ساألة تنفيذ 
الحكام  تنفيذ  م�ساألة  اأما  املتحدة.  العربية  المارات  دولة  داخل  ال�سادرة  التحكيم  اأحكام 
ال�سادرة خارج الدولة, والتي تخرج عن نطاق بحثنا هذا, فقد اأخ�سعها لذات القواعد التي 
حتكم م�ساألة تنفيذ الأحكام الق�سائية الأجنبية يف دولة المارات)))), وهذه ت�ستحق باعتقادنا 
الناظمة  تلك  عن  لها  تخ�سع  التي  القانونية  القواعد  معظم  لختالف  بذاته  م�ستقال  بحثا 

مل�ساألة تنفيذ اأحكام التحكيم ال�سادرة يف الدولة.

العربية  المارات  دولة  يف  ال�سادر  التحكيم  حلكم  يكون  ل  اجلربي  فالتنفيذ  وعليه, 
املتحدة ال بعد ت�سديقه بحكم ق�سائي ي�سدر من املحكمة املخت�سة قانونًا. وعمليًا, ُت�سادف 
م�ساألة ت�سديق حكم املحكمني �سعوبات متعددة, بع�سها يتعلق بتحديد القواعد والن�سو�ص 
القانونية الواجبة التطبيق على كل من اجراءات و�سروط الت�سديق التي تختلف وفق ما اإذا 
كان حكم املحكمني �سادرا يف حتكيم جرى عن طريق املحكمة املخت�سة اأو عن غري طريقها, 

وبع�سها يتعلق با�ستنباط الأحكام ال�سحيحة واملنا�سبة من هذه الن�سو�ص.

التحكيم  اأحكام  ت�سديق  لآلية  وتف�سيلية  حتليلية  درا�سة  البحث  هذا  يت�سمن  ولهذا, 

انظر: خليل عمر غ�سن, �سلطة املحكم الأمرية يف التحكيم الداخلي, من�سورات احللبي, )00).  -9
املعدل بالقانون رقم 0)/)00).  -(0

ن�ست الفقرة الرابعة من املادة ))) من قانون الجراءات املدنية الحتادي على اأن: »ويجب اأن ي�سدر حكم املحكم يف   -((
دولة الإمارات العربية املتحدة واإل اتبعت يف �ساأنه القواعد املقررة لأحكام املحكمني ال�سادرة يف بلد اأجنبي«. مع الخذ 

بالعتبار قواعد املعاهدات الدولية املربمة بهذا ال�ساأن.
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واأحكام  الت�سريعية  القواعد  من  كل  �سوء  يف  املتحدة,  العربية  الإمارات  دولة  يف  ال�سادرة 
الق�ساء واآراء الفقه النافذة يف دولة المارات, مقارنة مع ما ورد يف م�سروع قانون التحكيم 
الحتادي املَُعد �سنة 006) يف �ساأن التحكيم يف املنازعات التجارية)))), ومع ما هو �سائد بهذا 

اخل�سو�ص يف القانون املقارن, وكل ذلك وفق املخطط الآتي:

املطلب الأول: الأو�ص�ف الق�نونية حلكم التحكيم حمل الت�صديق

املطلب الث�ين: ايداع حكم التحكيم قلم املحكمة املخت�صة

املطلب الث�لث: طلب ت�صديق حكم التحكيم

املطلب الرابع: املحكمة املخت�صة بت�صديق حكم التحكيم

املطلب اخل�م�س: �صلطة املحكمة ازاء حكم التحكيم حمل الت�صديق

املبحث ال�ص�د�س: الطعن ب�حلكم ال�ص�در ب�ص�أن ت�صديق حكم التحكيم

املطلب ال�ص�بع: الآث�ر الق�نونية للحكم ال�ص�در ب�ص�أن ت�صديق حكم التحكيم

وننهي بحثنا هذا بخ�متة تت�سمن اأهم النتائج واملقرتحات والتو�سيات التي من املمكن 
اأن ت�ساهم يف حتقيق العدالة التحكيمية من خالل تنفيذ اأحكام التحكيم.

كالقانون  الدول  الكثري من  ال�سائد موؤخرا يف  للتحكيم, كما هو الجتاه  قانون خا�ص  امل�سرع  يفرد  المارات, مل  دولة  يف   -((
النكليزي وامل�سري وال�سوري., وامنا خ�س�ص له بابًا م�ستقاًل )املواد من )0) اىل )))), من قانون الإجراءات املدنية 
الحتادي رقم ))/)99). لكن هناك م�سروع قانون احتادي م�ستقل ب�ساأن التحكيم يف املعامالت املدنية والتجارية اأعد �سنة 
006) ومل ي�سدر بعد, و�سندر�ص من اأحكامه تلك التي تتعلق بنقاط البحث. وجدير بالذكر اأن وجود قانون م�ستقل للتحكيم 

ل يعني باأي حال من الأحوال �سلخه عن قانون الجراءات الأم؛ فقانون التحكيم هو قانون اجرائي بالدرجة الأوىل.
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�ملطلب �لأول

لأو�ساف �لقانونية حلكم �لتحكيم حمل �لت�سديق

ل بد للمحكمة املخت�سة بالبت بطلب ت�سديق حكم املحكمني اأن تتاأكد, قبل كل �سيء, 
من اأن احلكم املطلوب منها ت�سديقه, تتوافر فيه جميع الأو�ساف القانونية حلكم التحكيم, 

والتي ميكن تلخي�سها مبا ياأتي:

اأوًل - اأن يكون حكم�ً حتكيمي�ً �صحيح� من حيث ال�صكل

اأن يكون حكم املحكمني م�ستوفيا جلميع ال�سرائط ال�سكلية اللزامية املن�سو�ص  يجب 
عنها يف قانون الإجراءات املدنية الحتادي الإماراتي, كاأن يكون مكتوبا و�سادرا باإجماع اأو 
ومكان  تاريخ  فيه  يذكر  واأن  اأ�سدروه,  الذين  املحكمني  موقعا من  يكون  واأن  الآراء,  باأغلبية 
�سدوره ... )الفقرة اخلام�سة من املادة ))) من قانون الإجراءات املدنية الإماراتي الحتادي, 

واملادة  من )) م�سروع قانون التحكيم الحتادي الماراتي).

ث�لث�ً - اأن يكون حكم�ً حتكيمي�ً داخلي�

مُييز قانون الإجراءات املدنية الحتادي, يف مو�سوع تنفيذ اأحكام التحكيم, بني الأحكام 
ال�سادرة داخل دولة المارات العربية املتحدة وتلك التي ت�سدر خارجها, وهذا ما ُي�ستخل�ص 
جليًا من الفقرة الرابعة من املادة ))) التي ن�ست على اأنه: » ويجب اأن ي�سدر حكم املحكم يف 
دولة الإمارات العربية املتحدة واإل اتبعت يف �ساأنه القواعد املقررة لأحكام املحكمني ال�سادرة 

يف بلد اأجنبي«)))).

وهذا ما اأكدته حمكمة متييز دبي بقولها: »الت�سديق على اأحكام املحكمني الذي يدخل 
يف ولية املحاكم الوطنية هو الت�سديق على اأحكام املحكمني ال�سادرة بداخل دولة المارات 

وكذلك, اأخذت اتفاقية نيويورك ل�سنة ))9) , املربمة ب�ساأن العرتاف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها, مبعيار مكان   -((
�سدور احلكم لتحديد ال�سفة الأجنبية حلكم التحكيم, حيث ن�ست يف مادتها الأوىل على اأن: »تطبق التفاقية احلالية 
الأحكام  وتنفيذ هذه  اإليها العرتاف  التي يطلب  تلك  دولة غري  اإقليم  ال�سادرة يف  املحكمني  اأحكام  وتنفيذ  لالعرتاف 
على اإقليمها ...«. وجدير بالذكر اأن معيار مكان �سدور حكم التحكيم رغم و�سوحه و�سهولة تطبيقه, اإل اأنه مل ي�سلم من 
جمموعة انتقادات اأدت اىل العدول عنه يف قوانني التحكيم احلديثة يف اأكرث دول العامل. ويقت�سي التنويه هنا اىل اأن دولة 

الإمارات ان�سمت اإىل اتفاقية نيويورك, مبوجب املر�سوم الحتادي رقم )) املوؤرخ )) يونيو ,006).
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وحدها دون اأحكام املحكمني ال�سادرة يف دولة اأجنبية...«)))).

واجلدير بالذكر, اأن التطور الت�سريعي لأحكام التحكيم اأدى تدريجيا اإىل فقدان املعيار 
اجلغرايف للتمييز بني اأحكام التحكيم الداخلية والأجنبية, وظهور معيار اآخر اأكرث حداثة؛ هو 
املعيار القت�سادي الذي ياأخذ بعني العتبار مدى تعلق مو�سوع النزاع املعرو�ص على التحكيم 

مب�سالح التجارة الداخلية اأم مب�سالح التجارة اخلارجية اأو الدولية)))).

قانون  من  مبا�سرة  امل�ستوحى  الماراتي,  الحتادي  التحكيم  قانون  م�سروع  تخلى  وقد 
كل  على  اأحكامه  بتطبيق  فق�سى  اجلغرايف؛  املعيار  هذا  عن  جزئيا  عن  امل�سري,  التحكيم 
حتكيم, مهما كانت طبيعة العالقة القانونية التي يدور حولها النزاع, اإذا جرى هذا التحكيم 
يف دولة المارات العربية املتحدة, اأو كان حتكيما جتاريا دوليا وجرى يف خارج الدولة واتفق 

اأطرافه على اإخ�ساعه لأحكام هذا القانون)6)).

رابع�ً - اأن يكون حكم�ً قطعي�ً ومنهي�ً للنزاع

من الثابت قانونا اأن للمحكمني كما للق�ساة- اأثناء �سري املحاكمات- احلق يف ا�سدار 
خمتلف القرارات التي تعينهم على التحقيق يف الق�سية املعرو�سة عليهم قبل البت نهائيا يف 
النزاع املعرو�ص عليهم؛ كالقرارات الإجرائية التي تتعلق بال�ستماع لل�سهود اأو اللجوء للخربة 
 Décisions avant الخ, ومثل هذه القرارات التي ت�سدر ما قبل احلكم املنهي لنزاع اخل�سوم

قرار متييز دبي, ال�سادر يف الطعن رقم )0) ل�سنة )00), جتاري, جل�سة 0)-))-)00), م�سار اإليه يف كتاب: �سعبان   -((
راأفت عبد اللطيف, ق�ساء التحكيم يف دولة المارات العربية املتحدة-املبادئ والأحكام ال�سادرة عن املحكمة الحتادية 
العليا باأبو ظبي وحمكمة متييز دبي يف ق�سايا التحكيم يف �سبعة ع�سر عاما )00),)99)- دبي, )00), �ص ))). وقرار 
متييز دبي, ال�سادر يف الطعن رقم ))) ل�سنة )00), طعن مدين, جل�سة ))-)-)00), م�سار اإليه يف جملة التحكيم, 

د.عبد احلميد الحدب, العدد الأول, 009), �ص ))).
ومع ذلك, ليزال املعيار اجلغرايف من�سو�سًا عليه ومعموًل به يف بع�ص الت�سريعات -حتى احلديثة منها- اإىل جانب املعيار   -((
القت�سادي؛ ففي �سورية مثاًل؛ وعلى الرغم من اأن امل�سرع تبنى يف املادة الأوىل من قانون التحكيم ال�سادر عام )00) 
التعريف احلديث للتحكيم التجاري الدويل باعتباره »التحكيم الذي يكون مو�سوع النزاع فيه متعلقا بالتجارة الدولية ولو 
جرى داخل �سورية ...«, اإل اأنه مل يلغ اأو يعدل املادة 09) من قانون اأ�سول املحاكمات ال�سوري-ال�سادر باملر�سوم الت�سريعي 
رقم )) لعام ))9)- التي تق�سي باأن: »اأحكام املحكمني ال�سادرة يف بلد اأجنبي يجوز احلكم بتنفيذها اإذا كانت نهائية 
وقابلة للتنفيذ يف البلد الذي �سدرت فيه, وذلك مع مراعاة القواعد املبينة يف املواد ال�سابقة«, اأي تلك التي تعالج م�ساألة 
تنفيذ الأحكام والقرارات والأ�سناد الأجنبية يف �سورية. وهو موقف منقول عما هو من�سو�ص عليه يف القانون امل�سري 
النموذجي  القانون  التحكيم امل�سري بدوره من  ا�ستمد قانون  و  ال�سوري.  التحكيم  لقانون  الرئي�سي  الذي �سّكل امل�سدر 

لليون�سرتال ل�سنة ))9), املعدل �سنة 006), الذي ُيعد م�سدرا رئي�سًا ملعظم قوانني التحكيم يف اأغلب دول العامل.
املادة ) من م�سروع قانون التحكيم الحتادي الماراتي لعام 006).  -(6
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dire droit ل مت�ص مو�سوع النزاع, و تنفذ بالتايل تلقائيًا من قبل هيئة التحكيم واخل�سوم 

ول حتتاج, من حيث املبداأ, اإىل ت�سديق من ق�ساء الدولة.

اأن ي�سدر عن املحكمني, بعد درا�سة  الت�سديق فيجب  التحكيم حمل دعوى  اأما حكم 
ملو�سوع  نهائي  ب�سكل  وفا�ساًل  قاطعًا  يكون  واأن  التحكيمية,  الق�سية  اأوراق  لكامل  وتدقيق 
النزاع, وهذا ما يعرب عنه اأحيانًا باحلكم النهائي Sentenve definitive؛ مبعنى اأنه ي�صع 

حدا نه�ئي�ً لنزاع اخل�صوم املعرو�س على التحكيم.

بع�ص  منحت  فقد  التحفظية,  اأو  الوقتية  التحكيم  بقرارات  ي�سمى  ملا  بالن�سبة  اأما 
مثل  يوجد  ول  اتخاذها)))).  �سلطة  التحكيم  هيئة  امل�سري, �سراحة  كالت�سريع  الت�سريعات, 
ذلك يف قانون الجراءات املدنية الحتادي النافذ, مما يعني �سكوت امل�سرع عن تنظيم هذه 
اأو امل�ستعجل- باعتباره  امل�ساألة, لذلك ل بد من اللجوء اإىل ق�ساء الدولة الر�سمي -الوقتي 
قد  التي  التحفظية  اأو  الوقتية  التدابري  من  اأي  ل�ست�سدار  الأ�سيل  الخت�سا�ص  �ساحب 
تقت�سيها طبيعة النزاع, �سواء قبل عر�سه على التحكيم اأو يف اأثناء عر�سه عليهم اأو حتى بعد 

الف�سل فيه من قبل املحكمني, وذلك وفق الإجراءات وال�سروط القانونية املر�سومة لذلك.

وباعتقادنا, ما من �سيء مينع يف القانون الإماراتي النافذ من اتفاق الأطراف املتحاكمة 
تدابري  باتخاذ  تق�سي  التي  القرارات  مثل هذه  اتخاذ  �سلطة  املحكمني  اأو  املحكم  منح  على 
وقتية, على اأن تنفذ من قبل الأطراف ب�سكل ر�سائي, واإل كان على الطرف �ساحب امل�سلحة 
ي�سكل  وحينئذ  عليها.  املن�سو�ص  وال�سروط  الإجراءات  وفق  امل�ستعجل,  الق�ساء  اإىل  اللجوء 
قرار املحكمني الوقتي ورقة من اأوراق الق�سية امل�ستعجلة؛ ذلك لأن امل�سرع الإماراتي مل يعالج, 
كما غريه الكثريين, م�ساألة تنفيذ القرارات الوقتية التي ميكن اأن ت�سدر عن املحكمني, ومل 

حيث ن�ست املادة )) من قانون التحكيم على اأنه: »يجوز اأن ت�سدر هيئة التحكيم اأحكاما وقتية اأو يف جزء من الطلبات   -((
وذلك قبل اإ�سدار احلكم املنهى للخ�سومة كلها«. وكذلك ن�ست املادة )) من نف�ص القانون على اأن: »)- يجوز لطريف 
التحكيم التفاق على اأن يكون لهيئة التحكيم بناء على طلب اأحدهما اأن تاأمر اأيا منهما باتخاذ ما تراه من تدابريموؤقتة 
على  بناء  التحكيم,  لهيئة  جاز  تنفيذه,  عن  الأمر  اإليه  �سدر  من  تخلف  )-واإذا  النزاع...  طبيعة  تقت�سيها  حتفظية  اأو 
اأن تاأذن لهذا الطرف يف اتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذه, وذلك دون اإخالل بحق هذا الطرف  طلب الطرف الآخر 
اأن  اىل  ال�سارة  جتدر  و  بالتنفيذ.  الأمر  القانون  هذا  من   (9( املادة  يف  اإليها  امل�سار  املحكمة  رئي�ص  من  يطلب  اأن  يف 
اخت�سا�ص  دون  امل�سري,  التحكيم  قانون  بح�سب  يحول,  ل  اأو حتفظية  موؤقتة  تدابري  باتخاذ  التحكيم  اخت�سا�ص هيئة 
الق�ساء امل�ستعجل بذلك, وللخ�سم اخليار بني اللجوء اىل الق�ساء امل�ستعجل او اللتجاء لهيئة التحكيم )م )) من قانون 

التحكيم امل�سري).
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يبني طريقة تنفيذها مما يقت�سي تطبيق القواعد العامة الناظمة لهذا ال�ساأن.

ويف هذا ال�ساأن , ق�ست حمكمة متييز دبي باأن: »املقرر يف ق�ساء هذه املحكمة اأنه اإذا 
اأو  املحكم  اخت�سا�ص  على  التحكيم  م�سارطة  يف  اأو  الأ�سا�سي  العقد  يف  املتعاقدان  يتفق  مل 
املحكمني باتخاذ الإجراءات الوقتية اأو التحفظية اأو بامل�سائل امل�ستعجلة, فاإن اتفاقهما على 
التحكيم ب�ساأن النزاع حول تف�سري اأو تنفيذ العقد املربم بني الطرفني ل يخّول هيئة التحكيم 
التجاء  دون  يحول  ول  امل�سائل  هذه  اأو  الإجراءات  تلك  يف  بالف�سل  الخت�سا�ص  اأو  ال�سلطة 
العامة  الولية  �ساحبة  باعتبارها  فيها  الف�سل  اأو  بها  لالأمر  املحاكم  اإىل  ب�ساأنها  اخل�سوم 

والخت�سا�ص الأ�سيل فيها«)))).

لهيئة  �سراحة  اأجازت  فقد  الماراتي,  الحتادي  التحكيم  قانون  م�سروع  اأحكام  اأما 
التحكيم اأن ت�سدر اأحكامًا وقتية قبل اإ�سدار احلكم املنهي للخ�سومة كلها)9)), لكنها مل تبني 

طريفة تنفيذها, مما يقت�سي تطبيق ما �سبق تبيانه اأعاله.

خ�م�ص�ً - اأن يكون حكم�ً حتكيمي�ً غري ق�بل للطعن فيه ب�أي طريق من طرق الطعن

ل تقبل معظم ت�سريعات الدول منح القوة التنفيذية اإل حلكم التحكيم الذي مل يعد قاباًل 
للطعن فيه باأي طريق من طرق الطعن القانونية. ويف دولة المارات العربية املتحدة, جعل 
امل�سرع اأحكام التحكيم ت�سدر بالأ�سا�ص غري قابلة للطعن فيها باأي طريق من طرق الطعن 
)م ))) /) ق اأ م))0)). وبهذا اأخذ اأي�سا م�سروع قانون التحكيم الحتادي الماراتي )م 6) 
منه), وهو موقف معظم ت�سريعات التحكيم احلديثة؛ مثل قانون التحكيم امل�سري)))), والتي 
اأحكام  بتح�سني  التحكيم,  على  املعرو�سة  املنازعات  يف  التقا�سي  اأمد  اخت�سار  اإىل  ترمي 
كال�ستئناف  املعروفة؛  الطعن  طرق  مبختلف  الدولة  ق�ساء  اأمام  بها  الطعن  من  املحكني 
واإجراءات  ب�سروط  بطالنه  طلب  الوقت-  -بذات  اأجازت  لكنها  املحاكمة,  واإعادة  والنق�ص 

قرار متييز دبي, ال�سادر يف الطعن رقم ))) ل�سنة )99), جل�سة )-)-999), م�سار اإليـه يف جمــلة التحكيــم, د. عبد   -((
احلميد الحدب, العدد الثامن, 0)0),  �ص 6)).

املادة 6) من م�سروع قانون التحكيم الحتادي الماراتي لعام 006).  -(9
ن�ست الفقرة الأوىل من املادة ))) من قانون الجراءات املدنية الماراتي على اأن: »اأحكام املحكمني ل تقبل الطعن فيها   --(0

باأي طريق من طرق الطعن«.
ن�ست املادة ))/) من قانون التحكيم امل�سري على اأنه: »ل تقبل اأحكام التحكيم التي ت�سدر طبقا لأحكام هذا القانون   -((

الطعن فيها باأي طريقة من طرق الطعن املن�سو�ص عليها يف قانون املرافعات املدنية والتجارية«.
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�سناأتي على تبيانها فيما بعد.

�ص�د�ص�ً - اأن يكون �ص�درا يف حتكيم جرى عن طريق حمكمة من حم�كم الدولة اأو 
عن غري طريقه�

وفق الت�سريع الإماراتي, حكم املحكمني اخلا�سع للت�سديق قد يكون �سادرًا يف حتكيم 
جرى عن طريق حمكمة من حماكم الدولة التي كان النزاع معرو�ص عليها ابتداء -اأي حتكيم 
نزاع مطروح عليها م�سبقًا- كما قد  اتفاق اخل�سوم يف  بناًء على  املحكمة  بقرار من  جرى 
يكون �سادرا عن حتكيم جرى خارج حماكم الدولة, مبعنى اأن الأطراف اختاروا اللجوء اإىل 
 Ad التحكيم ابتداء حلل نزاعهم. ويف احلالني ميكن لالأطراف اللجوء اإىل التحكيم اخلا�ص
hoc-اأي التحكيم الفردي اأو احلر؛ وهو الذي يح�سل مبنا�سبة اأو ب�سدد منازعة معينة- اأو 

اللجوء اإىل التحكيم املوؤ�س�سي اأو املوؤ�س�ساتي Arbitrage institutionnel؛ وهو الذي يتم حتت 
رعاية مراكز اأو موؤ�س�سات متخ�س�سة بالتحكيم.

وتاأكيدا لذلك, تقول حمكمة متييز دبي اأن »من املقرر يف ق�ساء هذه املحكمة اأن الن�ص 
يتم عن  اأن  يجوز  التحكيم  اأن  يدل على  املدنية  الإجراءات  قانون  املادة ))) من  الوارد يف 
طريق املحكمة, كما يجوز اأن يتم بدون تدخل املحكمة يف حالة التحكيم اخلا�ص اأو التحكيم 
املوؤ�س�سي, اأما التحكيم عن طريق املحكمة فهو يتم بقرار منها بناًء على اتفاق اخل�سوم, اإذا 

كان النزاع مطروحًا عليها«)))).

الناجتة عنه  التحكيم والقرارات  التق�سيم؛ فطبيعة  نتلم�ص فوائد لهذا  الواقع, مل  ويف 
ل تختلف �سواء جرى عن طريق املحكمة الناظرة اأ�سا�سا بالنزاع, اأو جرى عن غري طريقها؛ 
ففي احلالني ل بد من اتفاق اخل�سوم على عر�ص نزاعهم على التحكيم؛ ولهذا قلما جند 
مثل هذا التمييز يف اأكرث ت�سريعات دول العامل, وح�سنا جاءت اأحكام م�سروع قانون التحكيم 

الحتادي الماراتي خالية من مثل هذا التمييز املنتقد.

اإليه يف جملة  اأكتوبر 006), م�سار  انظر: قرار متييز دبي, ال�سادر يف الطعن رقم 90) ل�سنة 006), جتاري, جل�سة 9   -((
التحكيم, د. عبد احلميد الحدب, العدد الأول, 009),  �ص 0)). وم�سار اإليه اأي�سًا يف كتاب: �سعبان راأفت عبد اللطيف, 

مرجع �سابق, �ص 69).
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�ص�بع�- اأن يكون �ص�درا يف نزاع يجوز فيه التحكيم ق�نون�

طريق  عن  حلها  قانونا  اجلائز  من  م�سائل  يف  �سادرا  املحكمني  حكم  يكون  اأن  يجب 
اأكرث ت�سريعات دول العامل ومنها الت�سريع الماراتي, يف  التحكيم, فال يجوز التحكيم, وفق 
امل�سائل التـي ل يجوز فيها ال�سلح )م 203/4 ق اإ م اإ), وبهذا احلكم اأخذ اأي�سًا م�سروع قانون 

التحكيم الحتادي الماراتي )م 13/2 منه).

ومـن امل�سائل التي ل يجوز ال�سلح فيها -على �سبيل املثال- تلك التي تتعلق بالأحوال 
ال�سخ�سية البحتة, ك�سحة عقد الزواج اأو بطالنه)))), والتي تتعلق بامل�سوؤولية اجلنائية)))), 

وب�سكل عام ل يجوز التحكيم يف جميع امل�سائل املخالفة للنظام العام.

ولكن يجوز التحكيـم يف امل�سالح املالية املت�سلة بالأحوال ال�سخ�سية؛ كتحديد مقـدار النفقة...  -((
و يجوز التحكيـم يف احلقوق املالية املت�سلة باجلرم؛ كتحديد مقـدار التعوي�ص...  -((
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�ملطلب �لثاين

�يد�ع حكم �لتحكيم قلم �ملحكمة �ملخت�سة
  Le dépot de la sentence arbitrale 

حكم  اإيداع  على  الإماراتي,  الت�سريع  بينها  ومن  العامل,  دول  ت�سريعات  اأكرث  تن�ص 
املحكمني لدى ال�سلطة الق�سائية يف الدولة, ك�إجراء لحق ل�صدور احلكم و�ص�بق على طلب 
ومكانه  ومو�سوعه  �سرورته  حيث  من  اليداع  هذا  اأحام  عادًة  وتّبني  التنفيذ,  قوة  منحه 

واملكلف به وميعاده واأحيانًا اآثاره, وهذا ما �سيتم درا�سته تباعًا:

اأوًل - �صرورة اليداع

تق�سي الن�سو�ص الت�سريعية املتعلقة بالتحكيم -يف معظم الدول- ب�سرورة ايداع حكم 
باإحالة  مت  حتكيم  يف  �سدر  حكم  بني  متييز  دون  املخت�سة,  الق�سائية  اجلهة  لدى  التحكيم 
هذه  يف حتكيم جرى عن غري طريق  �سدر  وحكم  النزاع,  اأ�سا�سا يف  الناظرة  املحكمة  من 

املحكمة.

اأما يف دولة المارات العربية املتحدة, فلم يتطلب قانون الإجراءات املدنية الحتادي 
الإيداع اإل لأحكام املحكمني التي ت�سدر يف التحكيمات التي جتري عن طريق حماكم الدولة 
املخت�سة. ومبعنى اآخر, اإن اليداع هو اإجراء مطلوب فقط للحكم الذي ي�سدر يف حتكيم مت 
باإحالة من املحكمة الناظرة اأ�سا�سا يف النزاع بناء على اتفاق اخل�سوم, اأي اأن ثمة نزاع كان 
اإىل  النزاع  اأثناء املحاكمة تو�سل طرفا  للف�سل فيه, ولكن  معرو�سا على املحكمة املخت�سة 
التفاق على اإحالة نزاعهم على التحكيم بدل من ان يف�سل به الق�ساء, وبناء على اتفاقهم 
يف  ت�سدر  التي  املحكمني  اأحكام  اأما  التحكيم.  على  النزاع  هذا  اإحالة  املحكمة  قررت  هذا 
التحكيمات التي تتم عن غري طريق حماكم الدولة, كما لو اأن ثمة نزاع اتفق اأطرافه ابتداء 
ايداعها  الإماراتي  امل�سرع  يتطلب  فلم  الق�ساء,  التحكيم دون عر�سه على  اإحالته على  على 
الأطراف  من  كل طرف  اإىل  احلكم  من  �سورة  بت�سليم  املحكمني  قيام  على  بالن�ص  مكتفيًا 
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املتخا�سمة, وذلك خالل خم�سة اأيام من تاريخ �سدور قرار التحكيم )الفقرة الثالثة من املادة 
))) من قانون الإجراءات املدنية الحتادي))))).

وجتدر ال�سارة يف هذا ال�سدد, اإىل اأن حمكمة متييز دبي اأو�سحت يف اأحد قراراتها 
اأنه ل يكفي لعتبار اأن التحكيم جرى عن طريق املحكمة جمرد قيامها بتعيني املحكمني, بل 
ل بد من اأن يكون النزاع معرو�سًا عليها ابتداء ومن ثم اأحيل اإىل التحكيم بناًء على اتفاق 

اخل�سوم)6)).

اأما م�سروع قانون التحكيم الحتادي الماراتي فقد اأوجب ايداع اأحكام التحكيم, �سواء 
اإذا كانت �سادرة يف حتكيمات جرت عن طريق  النظر عما  بغ�ص  دولية,  اأم  اأكانت داخلية 
حماكم الدولة املخت�سة اأم عن غري طريقها؛ وذلك ان�سجاما مع هجره لهذا التميز املنتقد 

)م )) منه).

ث�ني�ً - مو�صوع اليداع

ين�سب اليداع عادة على احلكم التحكيمي اإما لوحده -اأي دون اأن يرفق به اأية وثائق اأو 
م�ستندات- كما ق�سى بذلك امل�سرع امل�سري)))), اأو مرفقًا به اأ�سل وثيقة التحكيم وحما�سر 
ق�سى  كما  التحكيمية,  الق�سية  يف  املربزة  امل�ستندات  وكافة  التحكيمية  املحاكمات  جل�سات 
باإيداع  التعبري عنه  الإماراتي)))), وهذا ما ميكن  املدنية الحتادي  الإجراءات  بذلك قانون 

كامل »امللف التحكيمي«.

اإ�سافة اإىل ذلك, اأوجب قانون الإجراءات املدنية الحتادي على املحكمني ايداع �سور 

قانون  من  الثاين  الكتاب  من  التحكيم  باب  يف  -الواردة  التحكيم  ن�سو�ص  مبجمل  الأخذ  اأن  قائل  يقول  قد  ذلك,  مع   -((
الجراءات- ول �سيما املادة ))) التي ن�ست على القاعدة العامة التي تق�سي باأن: »ل ينفذ حكم املحكمني ال اذا �سادقت 
عليه املحكمة التي اأودع احلكم قلم كتابها وذلك بعد الطالع على احلكم ووثيقة التحكيم...«, ميكن اأن يوؤدي اىل العتقاد 
باأن ايداع حكم التحكيم قلم املحكمة هو اجراء �سروري ي�سبق طلب ت�سديقه �سواء اأكان احلكم �سادرا عن حتكيم جرى 

عن طريق حمكمة من حماكم الدولة او خارجها؟
متيز دبي )0)-)00) جل�سة ))-)-)00), م�سار اإليه يف كتاب حمزة اأحمد حداد, التحكيم يف القوانني العربية, اجلزء   -(6

الأول, ط), املعهد العربي للتحكيم والت�سويات البديلة, الأردن, )00)�ص 6).
ن�ست املادة )) من قانون التحكيم امل�سري على اأنه: »يجب على من �سدر حكم التحكيم ل�ساحله اإيداع اأ�سل احلكم   --((
اأو �سورة موقعة منه باللغة التى �سدر بها, اأو ترجمة باللغة العربية م�سدقا عليها من جهة معتمدة اإذا كان �سادرا بلغة 

اأجنبية...«.
الفقرة الأوىل من املادة ))) من قانون الجراءات املدنية الحتادي.  -((
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من حكمهم بعدد اخل�سوم املتحاكمة, لت�سليم واحدة لكل منهم )م )))/) ق اإ م). وعمليا, 
توقيعًا  منها  كل  على  ويوقعون  ن�سخ,  عدة  على  حكمهم  كتابة  اإىل  املحكمون  يعمد  ما  كثريا 

اأ�سليًا)9)).

يف  ال�سادرة  تلك  -اأي  اإيداعها  الإماراتي  امل�سرع  يتطلب  مل  التي  الأحكام  ب�ساأن  اأما 
حتكيمات جرت بني اخل�سوم عن غري طريق حماكم الدول- فقد اأوجب قانون الإجراءات 
الأطراف  من  طرف  كل  اإىل  احلكم  من  �سورة  ي�سلموا  اأن  املحكمني  على  الحتادي  املدنية 

املتحاكمة خالل خم�سة اأيام من �سدور قرار التحكيم )م )))/) ق اإ م).

التحكيم, يف  اأوجب على هيئة  التحكيم الحتادي الماراتي  اأن م�سروع قانون  يف حني 
حكم  من  �سورة  املتحاكمة  الأطراف  من  طرف  كل  اإىل  تر�سل  اأو  ت�سلم  اأن  الأحوال,  جميع 
التحكيم موقعة من املحكمني الذين وافقوا عليه, وذلك خالل ثالثني يومًا من تاريخ �سدوره 
اإيداع  التحكيم ل�ساحله فقط,  الذي �سدر حكم  الطرف  اأوجب على  )م)) منه). يف حني 
اأ�سل هذا احلكم اأو �سورة موقعة منه باللغة التي �سدر بها ـ اأو ترجمته باللغة العربية م�سدقًا 

عليها من جهة معتمدة اإذا كان �سادرًا بلغة اأجنبية )م)) منه).

ث�لث�ً - مك�ن اليداع

املتعلقة  املقارنة  الت�سريعية  الن�سو�ص  هو حال معظم  كما  الإماراتي,  الت�سريع  يق�سي 
وحما�سر  التحكيم  كاتفاق   - مرفقاته  كافة  مع  املحكمني  حكم  ايداع  يتم  باأن  بالتحكيم, 
جل�سات املحاكمات وامل�ستندات املربزة يف الق�سية التحكيمية - قلم كت�ب املحكمة املخت�صة 

اأ�صاًل بنظر الدعوى )م )))/) ق اإ م).

ولطاملا اأن حكم التحكيم الواجب اليداع هو, مبوجب قانون الجراءات املدنية الإماراتي, 
ذاك الذي ي�سدر يف حتكيم مت باإحالة من املحكمة الناظرة اأ�سا�سا يف الدعوى -وهي التي 
يفرت�ص اأنها خمت�سة نوعيًا اأو قيميًا ومكانيًا- فاإن ايدع احلكم ومرفقاته يجب اأن يتم يف قلم 

هذه املحكمة.

الأوىل,  الدرجة  باأي نزاع هي حمكمة من  بالف�سل  وغالبًا ما تكون املحكمة املخت�سة 
جزئية اأو كلية؛ باعتبار اأن امل�سرع الإماراتي اأخذ, كغريه من امل�سرعني, مببداأ التقا�سي على 

د. حمزة اأحمد حداد, مرجع �سابق, �ص))).  --(9

 د. حممد �سامر القطان

285جملة �حلق �لعدد )17( جمادي �لثاين 1434هـ  �أبريل 2013 م 284

درجتني, فاإذا ما مت التحكيم باإحالة من اأي من هاتني املحكمتني, وجب بالتايل ايداع حكم 
الثانية  الدرجة  باإحالة من حمكمة من  التحكيم  يتم  قد  ولكن  املحكمة.  قلم هذه  املحكمني 
اإىل  املحكمة  اأمام هذه  املتخا�سمة  الأطراف  ل  تو�سّ ا�ستئناف- وذلك يف حال  -اأي حمكمة 
قلم  املحكمني  حكم  ايداع  حينئذ  ويجب  عليها,  املعرو�ص  النزاع  ب�ساأن  حتكيم  اتفاق  ابرام 
هذه املحكمة, وذلك اإعمال لن�ص الفقرة الثانية من املادة ))) من قانون الإجراءات املدنية 
الحتادي, التي ق�ست باأنه: »واإذا كان التحكيم واردًا على ق�سية ا�ستئناف كان الإيداع يف 

قلم كتاب املحكمة املخت�سة اأ�ساًل بنظر ال�ستئناف«.

وقد خال قانون الجراءات املدنية من حتديد مكان ايداع حكم التحكيم فيما لو كان 
ويرى  نق�ص!  حمكمة  بو�سفها  العليا  الحتادية  املحكمة  من  باإحالة  مت  حتكيم  عن  �سادرًا 
البع�ص اأن اليداع يف هذه احلالة يجب اأن يتم لدى قلم حمكمة ال�ستئناف التي �سدر فيها 
اإحالة  اأن  لطاملا  باعتقادنا,  لكن  النق�ص)0)).  حمكمة  قلم  لدى  ولي�ص  فيه,  املطعون  احلكم 
النزاع اإىل التحكيم كانت من قبل املحكمة الحتادية العليا, بناء على اتفاق اخل�سوم اجلاري 
يف نزاع معرو�ص اأمامها, فاإن ايداع حكم التحكيم الذي ي�سدر عن هذا التحكيم يجب اأن 
يتم يف قلم كتاب هذه املحكمة, وذلك اإعمال للقاعدة العامة التي اأوردها امل�سرع يف الفقرة 
الأوىل من املادة ))) من قانون الإجراءات املدنية الحتادي, التي ق�ست باأنه: »يف التحكيم 
الذي يتم عن طريق املحكمة يجب على املحكمني اإيداع احلكم ... قلم كتاب املحكمة املخت�سة 

اأ�ساًل بنظر الدعوى«.

حكم  ايداع  يكون  اأن  اأوجب  فقد  الماراتي,  الحتادي  التحكيم  قانون  م�سروع  اأما 
املحكمني لدى قلم كتاب املحكمة املخت�سة )اأي تلك املخت�سة اأ�سال بنظر النزاع فيما لو مل 
يكن هناك اتفاق على التحكيم) اإذا كان احلكم �سادرا يف حتكيم داخلي, ولدى قلم كتاب 

الدائرة ال�ستئنافية للمحكمة املخت�سة اإذا كان �سادرا يف حتكيم دويل )م)) منه).

رابع�ً - ال�صخ�س املكلف ب�لإيداع

وفق الن�سو�ص الت�سريعية املقارنة املتعلقة بالتحكيم, املكلف باإيداع حكم التحكيم قلم 
املحكمة املخت�سة قد يكون اأحد الأطراف املتخا�سمة, كما قد يكون اأحد املحكمني. ففي م�سر 

امل�سري  الت�سريع  بني  مقارنة  درا�سة   - الداخلية  املحكمني  اأحكام  لتنفيذ  القانوين  النظام  القهايل,  علي  فوؤاد  انظر:   -(0
والإماراتي واليمني-ر�سالة ماجي�ستري, اأكادميية �سرطة دبي, تاريخ املناق�سة )00), �ص )6.

الدكتور :محمد سامر القطانتنفيذ أحكام التحكيم الداخلية في ضوء قانون اإلجراءات المدنية اإلماراتي

289 288



286

تنفيذ اأحكام التحكيم الداخلية يف �ضوء قانون االإجراءات املدنية االماراتي

287جمعية �حلقوقيني 286

و�سورية, حدد امل�سرع اأن من يقوم بالإيداع هو الطرف الذي �سدر حكم التحكيم ل�ساحله 
العربية  المارات  دولة  ويف  ال�سوري),  التحكيم  ق   (/(( م  و  امل�سري  التحكيم  ق  )م)) 
املتحدة, اأوجب امل�سرع على املحكمني القيام بالإيداع )م )))/) ق اإ م). ويف حال كانت هيئة 
التحكيم موؤلفة من حمكم منفرد, وجب على هذا املحكم القيام بالإيداع, اأما اإذا كانت هيئة 
التحكيم موؤلفة من اأكرث من حمكم - ثالثة اأو خم�سة ...- فيمكن اأن يتم اليداع من قبلهم 
جمتمعني, اأو من قبل واحد منهم. وعمليًا الذي يقوم بالإيداع عادًة هو رئي�ص هيئة التحكيم؛ 
باعتبار اأن هذا العمل يدخل �سمن مهامه الدارية يف العملية التحكيمية)))). ولكن هل يجوز 
القيام بالإيداع من قبل �سخ�ص من غري املحكمني, كاأن يكون كاتب الهيئة, اأو اأحد الأطراف 
املتحاكمة؟ باعتقادنا اأن ل �سيء مينع من ذلك؛ ب�سرط اأن يتم بتكليف من هيئة التحكيم اأو 
من رئي�سيها وعلى م�سوؤولية الهيئة اأو على م�سوؤولية رئي�سها ح�سب احلال, لأن التزام اليداع 

مقررا اأ�سا�سا على املحكمني بن�ص �سريح كما راأينا.

الحتادي  التحكيم  قانون  م�سروع  وفق  املحكمني,  حكم  باإيداع  املكلف  اأن  حني  يف 
ظاهرة  فائدة  ذلك  ويف  ل�ساحله.  التحكيم  حكم  �سدر  الذي  الطرف  فقط  هو  الماراتي, 
وي�سدل  به,  املعني  الطرف  قبل  ر�سائيا من  التحكيم  ُينّفذ حكم  فقد  املتحاكمة,  لالأطراف 
ال�ستار نهائيا على النزاع, ول فائدة حينئذ من اليداع وو�سول احلكم ومرفقاته اىل الق�ساء, 

اأو قد ي�سرب الطرف الرابح على خ�سمه ب�ساأن تنفيذ احلكم )م)) منه).

خ�م�ص�ً - ميع�د اليداع

مل حتدد اأكرث ت�سريعات التحكيم زمنًا حمددا لالإيداع, ول�سيما تلك التي اأوجبت اأن يتم 
اليداع من قبل املتحاكم الذي ربح التحكيم, اأي الطرف الذي �سدر حكم التحكيم ل�ساحله 
)م)) ق التحكيم امل�سري و م ))/) ق التحكيم ال�سوري), فهو الذي يقرر لزوم اأو عدم لزوم 
اليداع ويقرر متى �ساء وقت اليداع؛ ولعل احلكمة من ذلك تكمن يف احرتام امل�سرع لإرادة 
الطرف الذي ربح التحكيم, فقد يح�سل على حقوقه بف�سل التنفيذ الر�سائي للحكم من قبل 
خ�سمه, ول يبقى فائدة عندها من ايداع احلكم, كما قد يف�سل الطرف الرابح منح مزيد 
من الوقت خل�سمه من اأجل اأن ينفذ ما ق�سى به عليه احلكم ب�سكل ر�سائي, كما قد يف�سل 

د. حمزة اأحمد حداد, التحكيم يف القوانني العربية, اجلزء الأول, ط), املعهد العربي للتحكيم والت�سويات البديلة, الأردن,   -((
)00), �ص))).
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عدم اليداع لأي �سبب من الأ�سباب ل �سيما املحافظة على �سرية النزاع اأو غري ذلك.

اأما امل�سرع الإماراتي الذي ن�ص, يف قانون الجراءات املدنية الحتادي, على �سرورة 
اإيداع اأحكام املحكمني التي ت�سدر يف التحكيمات التي جتري عن طريق حماكم الدولة, فقد 
اأوجب اأن يتم هذا الإيداع خالل اخلم�صة ع�صر يوم� التالية ل�سدور احلكم, كما اأوجب اإيداع 
�سور من احلكم, لت�سليمها اإىل كل طرف, خالل خم�صة اأي�م من تاريخ اإيداع الأ�سل. واأوجب 
على كاتب املحكمة اأن يحرر حم�سرًا بهذا الإيداع, واأن يعر�سه على القا�سي اأو رئي�ص الدائرة 
ح�سب الأحوال لتحديد جل�سة خالل خم�سة ع�سر يومًا للت�سديق على احلكم, ويعلن الطرفان 
مبوعدها وفق قواعد العالن. )م ))) /) ق اإ م). وجتدر ال�سارة بهذا ال�سدد اإىل اأنه لي�ص 
لقلم كتاب املحكمة رف�ص ايداع احلكم مع مرفقاته, ولي�ص له �سلطة مراجعة حكم املحكمني 

ل من الناحية املو�سوعية ول من الناحية ال�سكلية)))).

حكم  لإيداع  اأ�سبوع  مهلة  حدد  فقد  الماراتي  الحتادي  التحكيم  قانون  م�سروع  اأما 
املحكمني تبداأ من تاريخ �سدور احلكم, لكنه مل ين�ص على اأي جزاء يف حال عدم احرتام 
هذه املهلة! ومن جهة اأخرى, اأوجب هذا امل�سروع على كاتب املحكمة اأن يحرر حم�سرًا بهذا 
الإيداع دون اإلزامه بعر�سه على املحكمة, واأجاز لكل من طريف التحكيم طلب احل�سول على 

�سورة من هذا املح�سر )م)) منه).

�ص�د�ص�ً - اآث�ر اليداع

بنظر  اأ�ساًل  املخت�سة  املحكمة  كتاب  قلم  املحكمني  ايداع حكم  اأن  قانونا,  الثابت  من 
يكفي  ل  اأنه  اإل  التنفيذية,  القوة  منحه  طلب  ي�سبق  �سروريا  اجراًء  ُي�سكل  كان  وان  النزاع 
بذاته لإعطاء املحكمة التي اأودع احلكم قلمها �سلطة منحه هذه القوة من تلقاء نف�سها, كما 
اأن هذا اليداع ل يعني بال�سرورة طلب تنفيذه ول حتمية هذا الطلب من قبل من له ال�سفة 

وامل�سلحة)))).

وكذلك, اإن عدم قيام املحكمني باإيداع حكمهم, اأو عدم اإرفاقه مبا اأوجبه القانون من 

انظر: مقالة املحامي جمال ح�سن النجار, التحكيــم وفقـا لقانـون الإجــراءات املدنيــة رقم )))) ل�سنــة )99) املعمـول بــه   -((
فـي دولـــة الإمارات العربيـة املتحــدة, جملة احلق )�سريعه وقانون ), جمعية احلقوقني بدولة المارات العربيه املتحدة, 

العدد ال�سابع )))) هـ )00) م, �ص )). 
انظر: طلب ت�سديق حكم التحكيم, ل حقا, �ص 9).  -((
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وثائق وم�ستندات, اأو عدم احرتامهم للميعاد القانوين لالإيداع, اأو عدم قيامهم بت�سليم �سورة 
من احلكم اإىل الأطراف املتخا�سمة �سمن املهل القانونية املحددة لذلك, ل ُيرتـب اأي بطالن 
حلكم املحكمني؛ وذلك لأن اليداع ما هو �سوى اجراء لحق على �سدور احلكم ول ميتد اإىل 
الفقرة  »الن�ص يف  اأن:  قراراتها  اأحد  بقولها يف  دبي  اأكدته حمكمة متييز  ما  وهذا  ذاتيته, 
الثالثة من املادة ))) من قانون الإجراءات املدنية على اأنه يجب على املحكمني يف التحكيم 
خالل  طرف  كل  اإىل  احلكم  من  �سورة  ي�سلموا  اأن  املحكمة  خارج  اخل�سوم  بني  يتم  الذي 
خم�سة اأيام من �سدور قرار التحكيم, مل يرتب البطالن كجزاء على عدم ت�سليم �سورة من 
احلكم يف امليعاد املذكور, واإن عدم ت�سليم هذه ال�سورة ل يعد- وعلى ما جرى به ق�ساء هذه 
املحكمة- �سببا من اأ�سباب بطالن حكم املحكم, لأنه اإجراء لحق على �سدوره فال ميتد اإىل 

ذاتية احلكم«)))).

وكذلك, اإن ايداع حكم املحكمني قلم كتاب حمكمة غري خمت�سة اأ�ساًل بنظر النزاع ل 
يوؤدي اإىل بطالن احلكم, ولكن يقت�سي من املحكمة التي اأودع احلكم قلم كتابها وطلب منها 
�سواء  قانونًا,  املخت�سة  املحكمة  اإىل  الق�سية  واإحالة  بعدم اخت�سا�سها  اأن حتكم  ت�سديقه, 
اأو املكاين, اذا كان  القيمي  اأو  النوعي  اأو  تعلق الأمر بعدم اخت�سا�سها الوظيفي )الولئي) 

هذا الأخري يتعلق بالنظام العام.

واإن امتناع املحكم اأو املحكمون عن القيام باإيداع حكمهم -مع املرفقات املبينة اأعاله- 
لدى قلم املحكمة املخت�سة خالل املهلة املحددة لذلك يف القانون, ُيعر�سهم قانونًا للمطالبة 
بالتعوي�ص عما قد ي�سيب من �سرر اأي طرف من الطراف نتيجة ذلك ا�ستنادًا اإىل اأحكام 

امل�سوؤولية املدنية)))).

اأو  املخت�سة  املحكمة  قلم  ايداع حكمه  بواجب  القيام  املحكم عن  امتناع  اإن  مع ذلك, 
را؛  ُمرَبَ يكون  قد  اأعاله-  بيناه  ما  -وفق  املتحاكمة  لالأطراف  عنه  ن�سخ  ت�سليم  امتناعه عن 
وبخا�سة عندما يتعلق الأمر بتحكيم موؤ�س�ساتي؛ اذ تق�سي قواعد ولوائح مراكز وموؤ�س�سات 
التحكيم عادة بواجب املحكم ت�سليم حكمه اىل ادارة موؤ�س�سة التحكيم, لتقوم هذه الأخرية 
باإيداعه املحكمة املخت�سة وبت�سليم ن�سخ عنه لالأطراف, هذا من جهة. وقد يكون هناك اأتعاب 

قرار متييز دبي, �سادر يف الطعن رقم ))) ل�سنة )99), حقوق, جل�سة )-6-)99), م�سار اإليه يف كتاب: �سمري فرنار   --((
بايل, مرجع �سابق, �ص )6).

انظر: قرار متيز دبي )), ال�سادر يف جل�سة ))-)-)00), م�سار اإليه يف كتاب د. حمزة حداد, مرجع �سابق, �ص 60).  -((
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حتكيم مل تدفع بعد -للمحكم اأو ملوؤ�س�سة التحكيم-فال يودع احلكم ول ي�سلم ن�سخ عنه اإل بعد 
دفع الأتعاب املقررة من جهة اأخرى. وحتى يف حال دفع اأحد الأطراف ن�سيبه من الأتعاب فاإن 
من حق املحكم -اأو موؤ�س�سة التحكيم- ال�ستمرار يف المتناع عن ايداع احلكم اأو ت�سليمه لأي 

من الطرفني ما دام الطرف الآخر مل ي�سدد ن�سيبه من التعاب والنفقات)6)).

مهمة  انتهاء  يوؤكد  املخت�سة  املحكمة  قلم  التحكيم  حكم  ايداع  اأن  فيه,  �سك  ل  ومما 
املحكمني وخروج النزاع من اأيديهم Le dessesiment des arbiters, ومينح حكمهم تاريخ 

ثابت)))).

�ص�بع�ً - تقييم اليداع

اليداع  ب�ساأن  مييزوا  مل  عندما  الحتادي  التحكيم  قانون  م�سروع  وا�سعوا  فعل  ح�سنا 
بني حتكيم جرى عن طريق حمكمة من حماكم الدولة وحتكيم جرى عن غري طريقها, كما 
هو حال اأغلب ت�سريعات التحكيم يف اأكرث دول العامل؛ فطبيعة التحكيم واجراءاته واآثاره هي 
واحدة يف كلتا احلالتني, وكل ما هنالك اأن اتفاق الطراف على التحكيم مت, يف احلالة الأوىل 
ب�سدد نزاع معرو�ص على الق�ساء, بينما جاء يف احلالة الثانية ب�ساأن نزاع غري معرو�ص على 
اأحدهما,  قبل  من  اأو  النزاع  قبل طريف  من  به  والتم�سك  التحكيم,  اتفاق  وبوجود  الق�ساء. 
ال�ستمرار  اأو  التفاق,  هذا  مو�سوع  بالنزاع  النظر  الدولة  حماكم  من  اأي  على  قانونًا  مينع 
بالنظر به فيما لو كان النزاع معرو�سا عليها من قبل. واإذا ما ُعر�ص من جديد, النزاع املربم 
ب�ساأنه اتفاق حتكيم من قبل اأحد الأطراف على اأي من حماكم الدولة, ومت�سك الطرف الآخر 
باتفاق التحكيم, وجب على املحكمة اأن تق�سي بعدم اخت�سا�سها للنظر بهذا النزاع. وكذلك 
الأمر, على املحكمة ان تق�سي بذات احلكم حتى بالن�سبة للتحكيم الذي يجري عن طريقها, 
فيما لو تراجع اأحد الطراف عن اتفاق التحكيم وطلب منها ال�ستمرار بنظر الدعوى, طاملا 

مت�سك خ�سمه باتفاق التحكيم املربم بينهما.

واإ�سافة اإىل ذلك, اإن ايداع حكم التحكيم الداخلي -اأي ال�سادر داخل حدود الدولة- 
بو�سفه اجراء لحق ل�سدور حكم املحكمني, يجب ان يتم دون متييز بني حتكيم جرى عن 

انظر: قرار املحكمة الحتادية العليا, ال�سادر يف الطعن رقم )9, جل�سة )-)-)00), م�سار اإليه يف كتاب: د. حمزة اأحمد   -(6
حداد, مرجع �سابق, �ص))).

م )) من قانون الإثبات يف املعامالت املدنية والتجارية رقم 0) لعام )99).  -((
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-باعتقادنا-  هو  اليداع  من  الأ�سا�سي  الغر�ص  لأن  خارجها؛  جرى  واآخر  املحكمة  طريق 
حفظ احلكم من التلف اأو التغيري اأو التحوير, هذا من جهة. كما وي�ستفيد من هذا اليداع 
اخل�سوم املعنيني به؛ من حيث منحهم حق الطالع عليه واحل�سول على �سور م�سدقة -اأو 
اأي�سًا؛  اليداع  اجراء  املحكمون من  وي�سفيد  ثانية,  �ساوؤا, من جهة  متى  عنه  الأ�سل-  طبق 
باعتباره يوؤكد انتهاء مهمتهم, ويعفيهم من م�سوؤولية الحتفاظ باحلكم وامللف املتعلق به اإىل 
ما �ساء اهلل, ل�سيما يف التحكيمات اخلا�سة؛ حيث ل تت�سكل هيئة التحكيم ال مبنا�سبة النزاع 
املطلوب منها النظر فيه, ومبجرد �سدور حكمها الفا�سل بالنزاع تنتهي مهمة الهيئة ويذهب 

عادة كل حمكم يف �سبيله.

وكذلك, ح�سنا فعل وا�سعوا م�سروع قانون التحكيم الحتادي عندما ربطوا اإيداع حكم 
عدم  الطرف  هذا  ف�سل  فلرمبا  الرابح,  الطرف  باإرادة  املخت�سة  املحكمة  قلم  املحكمني 
تنفيذه ر�ساء,  اإىل  بادر خ�سمه  ولرمبا  الأ�سباب,  �سبب من  املحكمة لأي  قلم  ايداع احلكم 
فمن الواجب احرتام ارادته هذه, خا�سة واأن من اأهم مزايا اللجوء اإىل التحكيم هو جتنب 
اللجوء اإىل ق�ساء الدولة من جهة, و ال�سرية من جهة اأخرى. وهذا ما قد يف�سر ذهاب معظم 
الت�سريعات التي اأوجبت اليداع اإىل عدم حتديد مهلة له, وعدم فر�ص اأي جزاء على عدم 

القيام به, وحتى تلك التي حددت ميعادا لالإيداع مل تن�ص على اأي جزاء لعدم احرتامه.
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�ملطلب �لثالث

طلب ت�سديق حكم �لتحكيم

مّيز امل�سرع الإماراتي, ب�ساأن اجراءات طلب ت�سديق حكم املحكمني, بني احلكم الذي 
النزاع, وبني احلكم  اأ�سا�سا يف  الناظرة  املخت�سة  املحكمة  باإحالة من  ي�سدر يف حتكيم مت 

الذي ي�سدر يف حتكيم جرى عن غري طريق حماكم الدولة, وذلك على النحو الآتي:

املحكمة  طريق  عن  مت  حتكيم  يف  ال�ص�در  املحكمني  حكم  ت�صديق  طلب   - اأول 
املخت�صة

مل يتطلب امل�سرع الإماراتي لت�سديق حكم املحكمني, ال�سادر يف حتكيم جرى عن طريق 
املحكمة املخت�سة بالنظر بالنزاع املثار بني اخل�سوم, تقدمي دعوى مبتدئة من قبل الطرف 
الذي ربح التحكيم, بل اكتفي بقيام املحكمني باإيداع حكمهم, مرفقًا باأ�سل وثيقة التحكيم 
واملحا�سر وامل�ستندات, قلم كتاب املحكمة املخت�سة اأ�ساًل بنظر الدعوى, وذلك خالل اخلم�سة 
ع�سر يوما التالية ل�سدور احلكم, ليقوم كاتب املحكمة مبا�سرة بتحرير حم�سرًا بهذا الإيداع 
وبعر�سه على القا�سي اأو رئي�ص الدائرة ح�سب الأحوال لتحديد جل�سة خالل خم�سة ع�سر يومًا 

للت�سديق على احلكم, ويعلن الأطراف مبوعدها وفق قواعد العالن )م )))/) ق اإ م).

املخت�سة, ل مينح  املحكمة  كتاب  املحكمني-مع مرفقاته-قلم  ايداع حكم  لكن جمرد 
املحكمة-كما نوهنا �سابقًا- �سلطة ت�سديق حكم املحكمني ما مل يطلب منها ذلك الطرف 
التحكيم طلب ت�سديق احلكم, من  الذي ربح  تنفيذه. وميكن للطرف  �ساحب امل�سلحة يف 
املحكمة التي اأودع هذا احلكم قلم كتابها, عن طريق تقدمي طلب ع�ر�س, ووفق اجراءات 
الإجراءات  قانون  من   (00 اإىل   9( من  باملواد  عنها  املن�سو�ص  العار�سة  الطلبات  تقدمي 
املدنية الحتادي؛ وذلك تطبيقًا للقاعدة العامة التي تق�سي بعدم جواز احلكم مب� مل يطلبه 

اخل�صوم ول ب�أكرث مم� طلبوه.

ث�ني� - طلب ت�صديق حكم املحكمني ال�ص�در يف حتكيم مت عن غري طريق املحكمة 
املخت�صة

وجدنا فيما �سبق, اأن حكم املحكمني الذي ي�سدر عن حتكيم جرى بني اخل�سوم ابتداء 
عن غري طريق اأي من حماكم الدولة, ل يحتاج اإىل ايداع يف قلم املحكمة املخت�سة كاإجراء 
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اإقامة  اأجل ت�سديق مثل هذا احلكم, لبد من  لحق ل�سدوره و�سابق لطلب ت�سديقه. ومن 
املعتادة  القانونية  والإجراءات  لالأو�ساع  وفقا  ترفع  املخت�سة,  املحكمة  اأمام  دعوى مبتدئه 
لإقامة اأي دعوى اأمام الق�ساء؛ وهذا ما ن�ست عليه �سراحة الفقرة الثالثة من املادة ))) من 
قانون الإجراءات املدنية الحتادي بقولها: »اأما يف التحكيم الذي يتم بني اخل�سوم خارج 
املحكمة فيجب على املحكمني اأن ي�سلموا �سورة من احلكم اإىل كل طرف خالل خم�سة اأيام 
اأحد  بناًء على طلب  القرار  اإبطال  اأو  ت�سديق  املحكمة يف  وتنظر  التحكيم  قرار  من �سدور 

اخل�سوم بالإجراءات املعتادة لرفع الدعوى«.

وعليه, ل بد من اإقامة دعوى مبتدئة بطلب ت�سديق حكم املحكمني ال�سادر يف حتكيم 
البيانات  جميع  على  الدعوى  �سحيفة  ت�ستمل  اأن  ويجب  املحكمة,  خارج  اخل�سوم  بني  مت 
املن�سو�ص عليها يف قانون الإجراءات املدنية الحتادي, وهي ذاتها الواجب توافرها يف كل 
دعوى ق�سائية, ولعل من اأهمها تلك الواردة يف املادة )) منه؛ كا�سم كل من املدعي واملدعى 
يف  تتوافر  اأن  يجب  الخ)))).وكذلك,  وكيله  اأو  املدعي  وتوقيع  وموطنه,  ومهنته  ولقبه,  عليه 

املدعي الذي يطلب ت�سديق حكم التحكيم الأهلية وال�سفة وامل�سلحة)9)).

لرفع دعوى ت�سديق  ي�سع ميعادًا حمددا  الإماراتي مل  امل�سرع  ان  اإىل  ال�سارة  وجتدر 
حكم املحكمني ال�سادر يف حتكيم جرى خارج حماكم الدولة, ونت�ساءل هنا فيما اإذا كان احلق 
باإقامة هذه الدعوى ي�سقط بالتقادم؟ وما هو ميعاده؟ ويف هذ ال�سدد, يرى البع�ص امكانية 
اقامة دعوى ت�سديق حكم املحكمني ال�سادر يف حتكيم جرى خارج حماكم الدولة يف خالل 
َ ق�ست به الفقرة الثالثة من املادة ))) من قانون الإجراءات  خم�سة ع�سر عامًا؛ تطبيقًا ملمِ
عامًا  ع�سر  مدة خم�سة  تركت  اإذا  التنفيذية  ال�سندات  تنفذ  »ول  بقولها:  الحتادي  املدنية 

ن�ست املادة )) من قانون الجراءات املدنية الحتادي على اأنه: »ترفع الدعوى اإىل املحكمة بناء على طلب املدعي ب�سحيفة   -((
تودع قلم كتابها ويجب اأن ت�ستمل ال�سحيفة على البيانات الآتية: )-ا�سم املدعي ولقبه ومهنته اأو وظيفته وموطنه وحمل 
عمله وا�سم من ميثله ولقبه ومهنته اأو وظيفته وموطنه وحمل عمله. )-ا�سم املدعي عليه ولقبه ومهنته اأو وظيفته وموطنه 
وحمل عمله وا�سم من ميثله ولقبه ومهنته اأو وظيفته وموطنه وحمل عمله اأن كان يعمل لغريه, فاإن مل يكن للمدعي عليه 
اأو ملن ميثله موطن اأو حمل عمل معلوم فاآخر موطن اأو حمل اإقامة اأو حمل عمل كان له. )-تعيني موطن خمتار للمدعي 
يف الدولة اإن مل يكن له موطن فيها. )-مو�سوع الدعوى والطلبات واأ�سانيدها. )-تاريخ تقدمي �سحيفة الدعوى للمحكمة. 

6-املحكمة املرفوعة اأمامها الدعوى. )-توقيع رافع الدعوى اأو من ميثله«.
ن�ست املادة ) من قانون الجراءات املدنية الحتادي على اأنه: »ل يقبل اأي طلب اأو دفع ل يكون ل�ساحبه فيه م�سلحة   -(9
قائمة وم�سروعة ومع ذلك تكفى امل�سلحة املحتملة اإذا كان الغر�ص من الطلب الحتياط لدفع �سرر حمدق اأو ال�ستيثاق 

حلق يخ�سى زوال دليله عند النزاع فيه «.
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على تاريخ اآخر معاملة تنفيذية اأو اإذا تركت لذات املدة منذ �سدورها دون تنفيذ)0)). ونحن 
بدورنا, واإن كنا نتفق مع هذا الراأي من حيث حتديد مدة التقادم - مرور الزمن- بخم�سة 
ع�سرة عاما, اإل اأننا نختلف معه يف الأ�سا�ص القانوين يف تربير ذلك؛ لأن املادة ))) امل�سار 
اإليها تتكلم عن ال�سندات التنفيذية, وحكم املحكمني -قبل ت�سديقه- ل ُيعد �سندًا تنفيذيًا, 
الثانية من نف�ص املادة على �سبيل  التنفيذية عددها امل�سرع الإماراتي يف الفقرة  فال�سندات 
احل�سر ولي�ص من بينها اأحكام املحكمني)))). ولطاملا اأن امل�سرع مل يحدد ن�سا خا�سا مبرور 
الزمن على دعوى ت�سديق حكم املحكمني مو�سوع ت�ساوؤلنا؛ فيتوجب تطبيق القواعد العامة 
املتعلقة بالتقادم. وبهذا ال�ساأن, ق�سى امل�سرع الإماراتي يف املادة ))) من قانون املعامالت 
املدنية الحتادي -رقم ) ل�سنة ))9) وتعديالته- باأن: »ل ينق�سي احلق مبرور الزمن ولكن 
ل ت�سمع الدعوى به على املنكر بانق�ساء خم�ص ع�سرة �سنة بغري عذر �سرعي مع مراعاة ما 

وردت فيه اأحكام خا�سة«.

وخال�سة القول, ل ميكن للمحكمة املخت�سة الت�سدي ملو�سوع ت�سديق حكم املحكمني 
بدون طلب من الطرف �ساحب امل�سلحة وال�سفة, �سواء كان حكم املحكمني �سادرا يف حتكيم 
مت عن طريق املحكمة املخت�سة اأو �سادرا يف حتكيم مت عن غري طريقها. وبهذا املعنى, ورد يف 
قرار للمحكمة الحتادية العليا اأن: »... نظر املحكمة يف ت�سديق اأو ابطال قرار املحكم يكون 

بناء على طلب اأحد اخل�سوم يف التحكيم...«)))).

ث�لث� - موقف م�صروع ق�نون التحكيم الحت�دي الم�راتي

خالفا لقانون الجراءات املدنية الحتادي الماراتي, ل يحتاج منح حكم التحكيم قوة 
تتطلبه من  وما  الق�سائية  الدعوى  اإىل ت�سديقه بطريق  بتنفيذه جربا,  ت�سمح  التي  التنفيذ 
اجراءات عادية -كاجلل�سات العلنية واحرتام مبداأ املواجهة...- واإمنا يكتفى, بح�سب م�سروع 
قانون التحكيم الحتادي الماراتي, على غرار قانون التحكيم امل�سري, مبجرد ا�ست�سدار 

انظر: فوؤاد علي القهايل, مرجع �سابق, 0)0), �ص )).  -(0
الأحكام  اأ-  التنفيذية هي:  »وال�سندات  اأن  املدنية الحتادي  قانون الجراءات  املادة ))) من  الثانية من  الفقرة  ق�ست   --((
والأوامر ب- املحررات املوثقة طبقا للقانون املنظم للتوثيق والت�سديق ج- حما�سر ال�سلح التـي ت�سدق عليها املحاكم 

د- الأوراق الأخرى التـي يعطيها القانون هذه ال�سفة«.
اإليه يف  قرار املحكمة الحتادية العليا, ال�سادر يف الطعن رقم ))), �سنة 000), جل�سة )) نوفمرب �سنة 000), م�سار   -((

كتاب: �سمري فرنار بايل, مرجع �سابق, �ص ))).
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الطرف الرابح اأمرا بتنفيذ حكم التحكيم ال�سادر مل�سلحته من املحكمة املخت�سة, وفق نظام 
الأوامر على العرائ�ص )م 60 من م�سروع قانون التحكيم الماراتي الحتادي املقابلة للمادة 

6) من قانون التحكيم امل�سري).

وكذلك يتطلب امل�سروع اأن يرفق طلب ا�سدار الأمر بالتنفيذ مبا ياأتي:)- اأ�سل احلكم 
اأو �سورة م�سدقة منه ح�سب الأ�سول )- اتفاق التحكيم الأ�سلي اأو �سورة م�سدقة منه ح�سب 
الأ�سول )- ترجمة م�سدق عليها من جهة معتمدة اإىل اللغة العربية حلكم التحكيم اإن مل 
يكن �سادرا بها )- �سورة من املح�سر الدال على ايداع احلكم لدى املحكمة املخت�سة. ول 
اإل بعد انق�ساء ميعاد رفع دعوى بطالن حكم التحكيم  يجب اأن يقدم طلب الأمر بالتنفيذ 
امل�سار اإليها يف هذا القانون )م 60 منه), اأي انق�ساء ت�سعني يوما التالية لتاريخ ت�سلم طريف 

الدعوى للحكم املذكور ) م )) منه).
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�ملطلب �لر�بع

�ملحكمة�ملخت�سة بت�سديق حكم �لتحكيم

بح�سب قانون الجراءات املدنية الحتادي, ويف �سبيل تو�سيح املحكمة املخت�سة بت�سديق 
اأحكام املحكمني ال�سادرة داخل دولة المارات العربية املتحدة, �سنمّيز -مبدئيًا- بني حكم 
ال�سادر يف  املحكمني  املخت�سة, وحكم  املحكمة  ال�سادر يف حتكيم مت عن طريق  املحكمني 
حتكيم مت عن غري طريق املحكمة املخت�سة, ومن ثم نبني املحكمة املخت�سة باإ�سدار الأمر 

بتنفيذ حكم املحكمني بح�سب م�سروع قانون التحكيم الحتادي الماراتي:

طريق  عن  مت  حتكيم  يف  ال�ص�در  املحكمني  حكم  بت�صديق  املخت�صة  املحكمة   - اأول 
املحكمة املخت�صة

بح�سب املادة ))) من قانون الإجراءات املدنية الحتادي الإماراتي, املحكمة املخت�سة 
بت�سديق حكم التحكيم هي املحكمة التي مت ايداع حكم املحكمني قلم كت�به�, وقد راأينا فيما 
�سبق اأن ايداع حكم املحكمني ل يكون اإل للحكم ال�سادر يف حتكيم جرى عن طريق املحكمة, 
واأن هذا اليداع يجب اأن يتم يف قلم املحكمة املخت�سة اأ�ساًل بنظر الدعوى )م ))) ق اإ م).

اأ�ساًل بنظر الدعوى -اأي بنظر النزاع مو�سوع الدعوى- غالبًا ما  واملحكمة املخت�سة 
تكون حمكمة من حماكم الدرجة الأوىل )جزئية اأو كلية)؛ باعتبار اأن امل�سرع الإماراتي اأخذ 
مببداأ التقا�سي على درجتني؛ ولبد من حيث املبداأ اأن متر اأي دعوى بدايًة على اأي من هاتني 
قد  اأحيانًا,  ولكن  احلال)))).  بح�سب  القيمي  اأو  النوعي  الخت�سا�ص  قواعد  وفق  املحكمتني 
تكون املحكمة املخت�سة بنظر دعوى ت�سديق حكم املحكمني حمكمة من الدرجة الثانية -اأي 
ل الأطراف املتخا�سمة اأمام حمكمة ال�ستئناف اإىل  حمكمة ا�ستئناف- وذلك يف حال تو�سّ

ابرام اتفاق حتكيم ب�ساأن نزاع معرو�ص عليها )م)))/) ق اإ م).

حكم  بت�سديق  املخت�سة  املحكمة  هي  العليا  الحتادية  املحكمة  تكون  قد  وكذلك, 
ب�ساأن  اتفاق حتكيم  ابرام  اإىل  اأمامها  ل الأطراف املتخا�سمة  التحكيم, وذلك يف حال تو�سّ
النزاع املعرو�ص عليها, وذلك لذات املربرات التي اأوردناها يف ايداع حكم املحكمني قلم كتاب 

انظر: الف�سل الثاين )الخت�سا�ص النوعي والقيمي للمحاكم) من الباب الأول )اخت�سا�ص املحاكم) من الكتاب الأول   -((
)التداعي اأمام املحاكم) من قانون الجراءات املدنية الماراتي الحتادي املواد من )) اىل 0).
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املحكمة الحتادية العليا)))).

بناء  التحكيم  اأحالته على  بالنزاع -والتي  التي كانت تنظر  اأن املحكمة  ولكن, بفر�ص 
اأو  الولئي  الخت�سا�ص  قواعد  وفق  بنظره  اأ�ساًل  خمت�سة  تكن  مل  الطراف-  اتفاق  على 
اأن  اأو املكاين, فيتعني عليها فيما لو مت ايداع حكم املحكمني قلم كتابها,  اأو القيمي  النوعي 
حتكم بعدم اخت�سا�سها وباإحالة الدعوى اإىل املحكمة املخت�سة قانونًا. وتقوم هذه الأخرية 
بالبت بت�سديق احلكم فيما لو َطلب منها ذلك من له ال�سفة وامل�سلحة من جهة, واإذا وجدت 
اأي�سا, فتقوم بدورها  اإذا وجدت نف�سها غري خمت�سة  اأما  اأخرى,  نف�سها خمت�سة من جهة 
باإعالن عدم اخت�سا�سها واإحالة الدعوى اإىل املحكمة التي ترى اأنها خمت�سة قانونا داخل 

دولة المارات)))).

ث�ني� - املحكمة املخت�صة بت�صديق حكم املحكمني ال�ص�در يف حتكيم مت عن غري طريق 
املحكمة املخت�صة

مل يحدد امل�سرع الإماراتي ب�سكل مبا�سر حمكمة معينة خمت�سة ب�ساأن ت�سديق اأحكام 
املحكمني ال�سادرة يف حتكيمات جرت عن غري طريق اأي من حماكم الدولة, بل اكتفى بالقول: 
»... وتنظر املحكمة يف ت�سديق ... القرار بناًء على طلب اأحد اخل�سوم بالإجراءات املعتادة 
لرفع الدعوى«. مما يقت�سي تطبيق قواعد الخت�سا�ص النوعي اأو القيمي, املن�سو�ص عنها 
يف املواد )) اإىل 0) من قانون الإجراءات املدنية الحتادي, على النزاع الذي ف�سل فيه حكم 
بنظر دعوى ت�سديق حكم  املخت�سة  املحكمة  اإن  اآخر,  املطلوب ت�سديقه. ومبعنى  التحكيم 
املحكمة  ذاتها  الدولة, هي  ي�سدر يف حتكيم جرى عن غري طريق حماكم  الذي  املحكمني 

املخت�سة اأ�ساًل بالنظر بالنزاع مو�سوع هذا احلكم فيما لو مل يكن هناك حتكيمًا ب�ساأنه.

وكذلك الأمر, مل ي�سع امل�سرع الإماراتي قاعدة خا�سة ب�ساأن املحكمة املخت�سة مكانيًا 
بالبت بدعوى ت�سديق اأحكام املحكمني, مما يقت�سي تطبيق القواعد العامة يف الخت�سا�ص 

املحلي املن�سو�ص عنها يف املواد )) وما بعد من قانون الإجراءات املدنية الحتادي)6)).

انظر: مكان اليداع, ما �سبق, �ص)).  -((
انظر: د. عبد التواب مبارك, اأ�سول التقا�سي يف دولة المارات العربية املتحدة, الآفاق امل�سرقة, الردن, 0)0), �ص �ص   -((

90) و)9).
فمثاًل تق�سي املادة )) من قانون الجراءات املدنية الحتادي باأن »)- يكون الخت�سا�ص للمحكمة التي يقع يف دائرتها   -(6
موطن املدعي عليه مامل ين�ص القانون على خالف ذلك فان مل يكن للمدعي عليه موطن يف الدولة يكون الخت�سا�ص 
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ويف حال متت امل�سادقة على حكم حتكيمي بحكم �سادر من قبل حمكمة غري خمت�سة, 
بح�سب قواعد الخت�سا�ص الآمرة, فحكمها يكون باطاًل. وهذا ما اأكدته املحكمة الحتادية 
العليا يف اأبو ظبي بقولها اأن »م�سادقة حمكمة غري ذات اخت�سا�ص على احلكم تف�سي اإىل 

بطالن احلكم«)))).

ث�لث�- املحكمة املخت�صة ب�إ�صدار الأمر بتنفيذ حكم املحكمني بح�صب م�صروع ق�نون 
التحكيم الحت�دي الم�راتي

بعد اأن اأوجب م�سروع قانون التحكيم الحتادي الماراتي يف املادة )) منه على من �سدر 
املخت�سة  )اأي  املخت�سة  املحكمة  كتاب  قلم  املحكمني  حكم  اإيداع  ل�ساحله,  التحكيم  حكم 
للمحكمة  ال�ستئنافية  الدائرة  كتاب  وقلم  داخليًا,  التحكيم  كان  اإذا  النزاع)  بنظر  اأ�سال 
املخت�سة اإذا كان التحكيم دوليًا, بنّي اأن ا�سدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم يطلب من رئي�ص 
املحكمة التي مت ايدع احلكم قلم كتابها. ويقوم رئي�ص املحكمة امل�سار اإليها, اأو من ينتدبه من 
ق�ساتها, باإ�سدار الأمر بتنفيذ حكم املحكمني بعد التاأكد من توافر ال�سروط القانونية التي 

�سناأتي على تبيانها لحقا )م 9) و60 منه).

للمحكمة التي يقع بدائرتها حمل اقامته اأو حمل عمله.)- ويجوز رفع الدعوى اىل املحكمة التي وقع يف دائرتها ال�سرر 
يقع  التي  التجارية  املواد  يف  الخت�سا�ص  ويكون   -( املال.  اأو  النف�ص  على  �سرر  وقوع  ب�سبب  التعوي�ص  دعوى  يف  وذلك 
اأو للمحكمة التي يجب تنفيذ  اأو بع�سه يف دائرتها  اأو نفذ كله  اأو للمحكمة التي مت التفاق  بدائرتها موطن املدعي عليه 
اأحدهم. )- يف  بدائرتها موطن  يقع  التي  للمحكمة  املدعي عليهم كان الخت�سا�ص  تعدد  واإذا  التفاق يف دائرتها. )- 
غري الأحوال املن�سو�ص عليها يف املواد )) ومن )) اإىل 9) يجوز التفاق على اخت�سا�ص حمكمة معينة بنظر النزاع ويف 
هذه احلالة يكون الخت�سا�ص لهذه املحكمة اأو للمحكمة التـي يقع يف دائرتها موطن املدعي عليه اأو حمل اإقامته اأو حمل 

عمله«.
قرار املحكمة الحتادية العليا, نق�ص مدين, �سادر يف الطعن رقم ))), جل�سة ))-)-)00), م�سار اإليه يف جملة التحكيم,   -((

د. عبد احلميد الحدب, العدد الأول 009), �ص )0).
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 �ملطلب �خلام�س
�سلطة �ملحكمة �ز�ء حكم �لتحكيم حمل �لت�سديق

وجدنا فيما �سبق ان حكم التحكيم, وان كان يتمتع منذ �سدوره ببع�ص الآثار القانونية؛ 
كحجية المر املق�سي التي ت�سمح بتنفيذه ر�ساًء, اإل اأنه ل يتمتع بذاته بالقوة التنفيذية التي 

ت�سمح بتنفيذه جربًا فيما لو امتنع املحكوم عليه عن تنفيذه ر�ساًء.

القابلة  الأ�سناد  التي جتعله يف م�ساف  التنفيذية  القوة  التحكيم  اأجل منح حكم  ومن 
للتنفيذ اجلربي, ت�سرتط اأكرث ت�سريعات العامل اخ�ساعه اإىل رق�بة م�صبقة من قبل ق�ساء 
الدولة. وهذه الرقابة, واإن كانت تختلف من ت�سريع لآخر من حيث اآليتها)))), اإل اأنها ل تختلف 

كثريًا من حيث نطاقها.

مل  العامل,  دول  اأكرث  ت�سريعات  وكذلك  العربية,  الت�سريعات  معظم  اأن  املالحظ  ومن 
حتدد متامًا نطاق الرقابة التي يجب على ق�ساء الدولة ممار�ستها على اأحكام التحكيم من 
اأجل منها قوة التنفيذ, اإل اأن مدى هذه الرقابة هو متماثل ومت�سابه اإىل حد كبري لدى هذه 

الت�سريعات.

وب�ساأن اأحكام التحكيم ال�سادرة داخل دولة المارات العربية املتحدة, فاإن نطاق رقابة 
الق�ساء عليها ميكن ا�ستنتاجه لي�ص فقط من ن�سو�ص التحكيم الواردة يف قانون الإجراءات 
املدنية الحتادي, بل ومن املبادئ الد�ستورية والقانونية العامة, اإ�سافة ملا هو م�سقر بالفقه 
حكم  على  املخت�سة  املحكمة  رقابة  باأن  القول  ميكن  وعليه,  والدوليني.  املحليني  والق�ساء 

املحكم يف معر�ص نظرها بطلب ت�سديقه تتححدد مب� ي�أتي:

اأول - رق�بة اجرائية ل مو�صوعية

الفقه والق�ساء املحليان, كما الدوليان, م�ستقران على اأن الرقابة الق�سائية على اأحكام 
التحكيم, يف معر�ص منحها القوة التنفيذية, يجب اأن تنح�سر يف النواحي الجرائية دون اأن 
تتعداها اإىل النواحي املو�سوعية. ففي هذا ال�ساأن ق�ست حمكمة متييز دبي يف عدة ق�سايا 

تتم الرقابة الق�سائية على اأحكام التحكيم, من اأجل منحها القوة التنفيذية, عن طريق ا�سدار اأمر بتنفيذ حكم املحكمني   -((
العربية  المارات  دولة  يف  كما  ت�سديقه  طريق  وعن  �سورية,  يف  كما  التنفيذ  �سيغة  اك�سائه  طريق  وعن  م�سر,  يف  كما 

املتحدة.
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رفعت اإليها باأن:

-»الرقابة الق�سائية على حكم املحكمني عند النظر يف طلب امل�سادقة على حكمهم �سنها 
امل�سرع للتاأكد من �سرعية اأعمالهم, وموؤدى ذلك عدم تطرق دور املحكمة اإىل بحث النزاع اأو 

اإىل �سحة ما ق�سى به حكم املحكمني اأو الف�سل يف طلبات اأخرى غري امل�سادقة...«)9)).

-»لي�ص للمحكمة عند ت�سديقها على حكم التحكيم, التعر�ص حلكم املحكمني اأن تعر�ص 
له من الناحية املو�سوعية ومدى مطابقته للقانون«)0)).

ث�ني� - رق�بة ت�صمل حكم التحكيم واتف�ق التحكيم

عن  اجلاري  التحكيم  يف  املحكمني,  على  اأوجب  الإماراتي  امل�سرع  اأن  �سبق  فيما  راأينا 
كتاب  قلم  احلكم  مع  وامل�ستندات  واملحا�سر  التحكيم  وثيقة  اأ�سل  ايداع  املحكمة,  طريق 
املحكمة املخت�سة اأ�ساًل بنظر الدعوى )م )))/) ق اإ م), اأما يف التحكيم اجلاري عن غري 
طريق املحكمة, فلم يتطلب امل�سرع هذا الجراء. ومع ذلك ويف جميع الأحوال, نرى �سرورة 
اأن يرفق حكم املحكمني اأ�سل اتفاق التحكيم, واأن ي�ستمل يف حيثياته على ملخ�ص كاف  عن 
هذا التفاق؛ لتتمكن حمكمة الت�سديق من التاأكد من ان�سجام حكم التحكيم مع ما ن�ص عليه 
اتفاق التحكيم. وقد ق�سى الت�سريع الإماراتي يف هذا ال�سدد -على غرار اأكرث ت�سريعات دول 
العامل- بعدم جواز ت�سديق حكم التحكيم من قبل املحكمة املخت�سة اإل بعد »..الطالع على 

احلكم ووثيقة التحكيم والتثبت من اأنه ل يوجد مانع من تنفيذه..«)م )))/) ق اإ م).

وقد اأجاز امل�سرع الإماراتي للخ�سوم طلب بطالن حكم املحكمني, عندما تنظر املحكمة 
املخت�سة بطلب امل�سادقة عليه, اإذا كان �سادرا بغري وثيقة حتكيم, اأو كان �سادرًا بناء على 
)م  الوثيقة  يف  حمدد  هو  عما  املحكم  خرج  اإذا  اأو  امليعاد,  بتجاوز  �سقطت  اأو  باطلة  وثيقة 

انظر: قرار متييز دبي, ال�سادر يف الطعن رقم ))) ل�سنة )99), حقوق, جل�سة 9-)-996), م�سار اإليه يف كتاب: �سمري   -(9
فرنار بايل, مرجع �سابق, �ص ))).

انظر: قرار متييز دبي, ال�سادر يف الطعن رقم )6) ل�سنة )99), حقوق, جل�سة ))-))-)99), م�سار اإليه يف كتاب: �سمري   -(0
فرنار بايل, مرجع �سابق, �ص ))). وكذلك قرار متييز دبي, ال�سادر يف الطعن رقم ))) ل�سنة )00), جتاري, جل�سة 
0)-))-)00), م�سار اإليه يف كتاب: �سعبان راأفت عبد اللطيف, مرجع �سابق, �ص ))). وقرار متييز دبي, ال�سادر يف 
الطعن رقم )) ل�سنة )00), جتاري, جل�سة 0)-6- )00), م�سار اإليه يف نف�ص املرجع �ص 90). وقرارات اأخرى �سدرت 

بهذا املعنى م�سار اإليها يف العديد من املراجع.
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6))/)/اأ من ق اإ م))))).

وعليه, ل بد للمحكمة الناظرة بطلب ت�سديق حكم املحكمني من الطالع اأوًل على اأ�سل 
الطالع على  ثم  ومن  القانونية)))),  واأو�سافه  اأركانه  توافر جميع  والتاأكد من  هذا احلكم, 

اتفاق التحكيم والتثبت من عدم خمالفة حكم املحكمني ملا اتفق عليه اأطراف التحكيم.

اأعاله, وغريها مما  اإليها  القانونية امل�سار  ولكن, يالحظ من ا�ستقراء ن�سو�ص املواد 
يتعلق بالتحكيم عموما, اأن امل�سرع الإماراتي ا�ستخدم م�سطلحي: »وثيقة التحكيم« و »التفاق 
على التحكيم« فهل من فارق بينهما؟ من الرجوع اإىل الفقه والق�ساء املحليني ل جند ما يدل 
ثابت قانونًا -حمليا  التحكيم قد يكون, كما هو  بينهما. والتفاق على  اأي متييز  على وجود 
ودوليا- يف �سورة �سرط مدرج يف العقد الأ�سلي الذي يربط بني الأطراف, وي�سمى »�صرط اأو 
بند التحكيم«, ومفاده اأن اأي نزاع قد ين�ساأ ب�سدد تنفيذ هذا العقد اأو تف�سريه تتم ت�سويته عن 
طريق التحكيم. كما قد يكون يف �سورة م�سارطة, وهي عبارة عن وثيقة م�ستقلة تت�سمن اتفاق 
الأطراف على ت�سوية النزاع الواقع بينهما عن طريق التحكيم, وت�سمى »م�ص�رطة التحكيم«.

وقد اأجاز امل�سرع الإماراتي للمتعاقدين -ب�سكل عام- اأن يتفقوا يف العقد الأ�سا�سي, اأو 
باتفاق لحق, على عر�ص ما قد ين�ساأ بينهم من نزاع يف تنفيذ عقد معني على التحكيم )م 
)0)/) ق اإ م), ولكنه اأوجب, حتت طائلة البطالن, اأن يحدد مو�صوع النزاع يف وثيقة التحكيم 

اأو اأثناء نظر الدعوى, حتى ولو كان املحكمون مفو�سني بال�سلح )م )0)/) ق اإ م).

ث�لث� - رق�بة ت�صتند اإىل النظ�م الع�م الإم�راتي

اأو الوطني-  تكاد جتمع ت�سريعات دول العامل على عدم منح حكم التحكيم -الداخلي 
.L’ordre public national القوة التنفيذية اإذا خالف النظام العام الوطني

الثانية  الفقرة  ن�ست  فقد  الجماع,  هذا  عن  الحتادي  الإماراتي  الت�سريع  يخرج  ومل 
مقت�سى  على  املحكم  حكم  »ويكون  اأنه:  على  املدنية  الإجراءات  قانون  من   ((( املادة  من 
قواعد القانون اإل اإذا كان مفو�سًا بال�سلح فال يتقيد بهذه القواعد عدا ما تعلق منها بالنظام 

العام«.

هذا ا�سافة اىل ال�سباب الأخرى الواردة يف املادة 6))/) من قانون الجراءات املدنية الحتادي.  -((
حول الأو�ساف القانونية التي يجب اأن تتوافر يف حكم املحكمني اخلا�سع للت�سديق, انظر ما �سبق, �ص ).  -((
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وعليه, يجب اأن ل يخالف حكم املحكمني -ال�سادر يف دولة المارات العربية املتحدة- 
القواعد القانونية املتعلقة بالنظام العام الوطني حتى ولو كان املحكمون مفو�سني بال�سلح, 
حكم  ت�سديق  بطلب  نظرها  معر�ص  يف  ذلك  من  التاأكد  املخت�سة  املحكمة  على  وبالتايل 
التحكيم, �سواء من تلقاء نف�سها اأو بناء على طلب اأي من اخل�سوم, وباأية حالة كانت عليها 
الدعوى فاإذا ما وجدت اأن احلكم املعرو�ص عليها يخالف النظام العام الوطني, امتنعت عن 
اإليها يف �سورة طلب عار�ص  الت�سديق -�سواء قدم  برف�ص طلب  بالتايل  ت�سديقه وحكمت 
)كما لو كان احلكم �سادرا عن حتكيم جرى عن طريق املحكمة), اأو قدم اإليها بدعوى مبتدئة 

)كما لو كان �سادرا عن حتكيم جرى عن غري طريق املحكمة).

ُيعّرف  مل  امل�سرعني-  من  غريه  غرار  على  الإماراتي-  امل�سرع  اأن  اإىل  ال�سارة  وجتدر 
الثابت  ومن  والق�ساء.  للفقه  املهمة  هذه  تاركا  فكرته,  يحدد  ومل  العام«  »النظام  م�سطلح 
فقهًا وق�ساًء اأن النظام العام هو فكرة مرنة, وهي حمل اختالف �سديد بني فقهاء القانون, 
ولذلك تنوعت تعريفاتهم لها, ومل يتفقوا على نطاق حمدد واحد لها, ال اأنهم متفقني على 
اأنها فكرة ن�سبية؛ تختلف من زمن اإىل اآخر ومن جمتمع لآخر, وظيفتها حماية امل�سالح العليا 

للمجتمع)))).

اأما املاآخذ التي ميكن اأن توجه حلكم املحكمني والتي ل تتعلق بالنظام العام, فال ميكن 
للمحكمة الأخذ بها من تلقاء نف�سها, وامنا يتعني اإثارتها والتم�سك بها من قبل الطرف �ساحب 
امل�سلحة, وكذلك ل ميكن للمحكمة الناظرة بطلب ت�سديق حكم املحكمني ان حتكم ب�سببها 

ببطالن حكم املحكمني ما مل يطلب ذلك اخل�سم �ساحب امل�سلحة.

وعلى ذلك, حتكم املحكمة املخت�سة بالنظر بطلب ت�سديق حكم املحكمني بت�سديقه ان 
مل جتد ما مينع من ذلك قانونا, اأو حتكم برف�ص الت�سديق اإذا وجد مثل هذا املانع. اأما اإذا 
اأثري اأمامها طلب ابطاله -يف معر�ص نظرها لطلب الت�سديق- فاإنها حتكم بالبطالن اإذا ما 

توفر �سبب اأو اكرث من اأ�سبابه القانونية)))).

احللبي  من�سورات  مقارنة-  -درا�سة  العام  والنظام  التحكيم  بردان,  حممود  اإياد  د.  كتاب:  انظر  املو�سوع,  هذا  حول   -((
احلقوقية, بريوت , 2004.

ن�ست املادة 6)) من قانون الجراءات املدنية الحتادي على ان: »)-يجوز للخ�سوم طلب بطالن حكم املحكمني عندما   -((
تنظر املحكمة يف امل�سادقة عليه وذلك يف الأحوال الآتية: اأ-اإذا كان قد �سدر بغري وثيقة حتكيم اأو بناء على وثيقة باطلة اأو 
�سقطت بتجاوز امليعاد اأو اإذا خرج املحكم عن حدود الوثيقة. ب-اإذا �سدر احلكم من حمكمني مل يعينوا طبقًا للقانون اأو 
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رابع�ً - �صلطة اإع�دة حكم التحكيم اإىل هيئة التحكيم التي اأ�صدرته

»يجوز  اأنه:  الإماراتي على  املدنية الحتادي  الإجراءات  قانون  املادة ))) من  ن�ست 
اغفلوا  فيما  للنظر  اإليهم  تعيده  اأن  املحكمني  حكم  ت�سديق  طلب  يف  النظر  اأثناء  للمحكمة 
الف�سل فيه من م�سائل التحكيم اأو لتو�سيح احلكم اإذا كان غري حمدد بالدرجة التـي ميكن 
معها تنفيذه وعلى املحكمني يف هاتني احلالتني اأن ي�سدروا قرارهم خالل ثالثة اأ�سهر من 
تاريخ اإبالغهم بالقرار اإل اإذا قررت املحكمة خالف ذلك. ول يجوز الطعن يف قرارها اإل مع 

احلكم النهائي ال�سادر بت�سديق احلكم اأو اإبطاله«.

ومما ل �سك فيه اأن حكم هذه املادة ينطبق على جميع اأحكام التحكيم امل�سوبة بغمو�ص 
اأو نق�ص يعيق تنفيذ ما ق�سى به, �سواء اأكانت �سادرة يف حتكيمات جرت عن طريق اأي من 
حماكم الدول اأو عن غري طريقها, و�سواء اأكانت �سادرة يف حتكيمات خا�سة اأو يف حتكيمات 

موؤ�س�ساتية)))).

اأو  الكتابية  كالأخطاء  املحكمني؛  حكم  يت�سمنها  قد  التي  املادية  الأخطاء  عن  اأما 
باخت�سا�ص  القانون  ذات  من   (/  ((( املادة  يف  الإماراتي  امل�سرع  ق�سى  فقد  احل�سابية, 
املحكمة, التـي اأودع احلكم قلم كتابها, بت�سحيح الأخطاء املادية يف حكم املحكمني بناء على 

طلب ذوي ال�ساأن بالطرق املقررة لت�سحيح الأحكام. 

ويبدو من حرفية هذا الن�ص اأن ت�سحيح الأخطاء املادية التي قد تعرتي حكم املحكمني 
ي�سدر عن حتكيم  الذي  للحكم  بالن�سبة  اإل  يكون  ل  بت�سديقه,  املخت�سة  املحكمة  قبل  من 
جرى عن طريق املحكمة املخت�سة يف النظر بالنزاع, لأنه وحده احلكم الواجب ايداعه قلم 
هذه املحكمة كما مر معنا)6)). اإل اأننا نعتقد اأن ل مانع من تطبيق حكم هذا الن�ص حتى على 
حكم التحكيم ال�سادر يف حتكيم جرى عن غري طريق حماكم الدولة, وذلك عند نظر طلب 
ت�سديقه بدعوى مبتدئة كما ا�سرنا, لأن ت�سحيح الأخطاء املادية ل يتناول جوهر احلكم, 

�سدر من بع�سهم دون اأن يكونوا ماأذونني باحلكم يف غيبة الآخرين اأو �سدر بناء على وثيقة حتكيم مل يحدد فيها مو�سوع 
النزاع اأو �سدر من �سخ�ص لي�ست له اأهلية التفاق على التحكيم اأو من حمكم ل تتوفر فيه ال�سرائط القانونية. ج- اإذا وقع 
بطالن يف احلكم اأو بطالن يف الإجراءات اأثر يف احلكم. )-ول مينع من قبول البطالن تنازل اخل�سم عن حقه فيه قبل 

�سدور حكم املحكمني«.
حول التحكيم اخلا�ص والتحكيم املوؤ�س�ساتي, انظر ما �سبق, �ص ).  -((

انظر ما �سبق, �ص 9.  -(6
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وهو اجراء قد يكون لزمًا و�سروريَا ليكون وا�سحًا عند تنفيذه.

وبهذا ال�سدد, ل نرى مربرا وا�سحا للتمييز بني حكم حتكيمي �سدر يف حتكيم جرى 
عن طريق املحكمة املخت�سة اأو جرى عن غري طريقها, من اأجل ت�سحيح الأخطاء املادية التي 
قد ت�سوبه يف معر�ص النظر يف �سالحيته للت�سديق. وقد تبدو اأهمية ذلك ب�سكل خا�ص, اإذا 
ما تعذر اإعادة ت�سكيل هيئة التحكيم التي اأ�سدرت احلكم امل�سوب بالأخطاء املادية لأي �سبب 

من الأ�سباب.

من  حال  باأي  يعني  ل  املحكمني  حكم  ت�سديق  طلب  يف  النظر  اإن  القول,  وخال�سة 
الحوال اإعادة النظر يف مو�سوع النزاع من قبل املحكمة املخت�سة, فرقابة الق�ساء على حكم 
املحكم عند النظر يف طلب ت�سديقه ت�ستهدف فقط التثبت من خلو هذا احلكم من العيوب 
اجلوهرية التي قد ت�سوبه, والتحقق من عدم وجود ما يحول دون تنفيذه مما يتعلق بالنظام 
العام الإماراتي, فاإذا ما حتققت املحكمة املخت�سة من ذلك, وجب عليه� لزام�ً اأن تق�صي 

بت�صديقه.

اأكرث  جاءت  ال�ساأن  بهذا  الحتادي  التحكيم  فانون  م�سروع  اأحكام  اأن  بالذكر  وجدير 
باإ�سدار الأمر بتنفيذ حكم املحكمني,  اأوجبت على رئي�ص املحكمة املخت�سة  حتديدا عندما 
اأن حكم املحكمني مقدما وفقًا لالأ�سول  التاأكد من  ينتدبه من ق�ساتها لهذه املهمة,  اأو من 
اأن: )- حكم املحكمني ل يتعار�ص مع حكم  ومرفقًا بامل�ستندات املطلوبة, وبعد التحقق من 
�سبق �سدوره عن املحاكم يف المارات العربية )- اأنه ل يت�سمن ما يخالف النظام العام يف 

المارات العربية )- واأنه قد مت اعالنه للمحكوم عليه ب�سكل �سحيح )م )6 منه).
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�ملطلب �ل�ساد�س

�لطعن باحلكم �ل�سادر ب�ساأن ت�سديق حكم �لتحكيم

ن�ص امل�سرع الإماراتي يف املادة ))) من قانون الإجراءات املدنية الحتادي على ان:

)-اأحكام املحكمني ل تقبل الطعن فيها باأي طريق من طرق الطعن.

فيه  الطعن  ببطالنه فيجوز  اأو  املحكمني  بامل�سادقة على حكم  ال�سادر  )-اأما احلكم 
بطرق الطعن املنا�سبة.

)-وا�ستثناء من حكم الفقرة ال�سابقة ل يكون احلكم قاباًل لال�ستئناف اإذا كان املحكمون 
مفو�سني بال�سلح اأو كان اخل�سوم قد نزلوا �سراحة عن حق ال�ستئناف اأو كانت قيمة النزاع 

ل تزيد على ع�سرة اآلف درهم«.

من درا�سة هذا الن�ص, ميكن ا�ستخال�ص القواعد التي حتكم م�ساألة الطعن بالأحكام 
الق�سائية ال�سادرة ب�ساأن ت�سديق اأحكام التحكيم على النحو الآتي:

اأول- ت�صدر اأحك�م املحكمني مربمة غري خ��صعة لأي طريق من طرق الطعن

جعل امل�سرع الإماراتي اأحكام التحكيم ت�سدر, مبوجب الفقرة الأوىل من املادة ))) من 
قانون الإجراءات املدنية الحتادي امل�سار اإليها اأعاله, مربمة غري قابلة لأي طريق من طرق 
النظر,  اعادة  والتما�ص  كالنق�ص  العادية  غري  اأو  كال�ستئناف,  منها  العادية  �سواء  الطعن, 
وهذا ما ُي�ساير الجتاهات الت�سريعية احلديثة التي تق�سي ب�سدور حكم التحكيم على نحو 
مربم اخت�سارا للوقت والإجراءات )املادة ))/) من قانون التحكيم امل�سري)))), واملادة 9) 
من قانون التحكيم ال�سوري). ومبعنى اآخر ل تخ�سع اأحكام املحكمني لطرق الطعن املقررة 

لالأحكام الق�سائية؛ فحكم التحكيم يكون باتا, اأي مكت�سبًا درجة البتية منذ �سدوره)))).

ن�ست املادة ))/) من قانون التحكيم امل�سري على اأن »ل تقبل اأحكام التحكيم التي ت�سدر طبقا لأحكام هذا القانون   -((
الطعن فيها باأي طريقة من طرق الطعن املن�سو�ص عليها يف قانون املرافعات املدنية والتجارية«.

انظر: د. حممود ال�سيد التحيوى, تنفيذ حكم املحكمني, دار الفكر العربي, ال�سكندرية, )00), �ص ))).  -((
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ث�ني�ً- ق�بلية الأحك�م الق�ص�ئية ال�ص�درة بت�صديق اأحك�م التحكيم للطعن ب�لطرق 
الق�نونية

اأن  اإل  الطعن,  طرق  من  طريق  لأي  قابل  غري  مربما  ي�سدر  املحكمني  حكم  كان  اإذا 
احلكم الق�سائي القا�سي بامل�سادقة على حكم املحكمني -وكذلك احلكم القا�سي ببطالنه- 
فهو يقبل الطعن بالطرق القانونية؛ وذلك عمال ب�سريح ن�ص الفقرة الثانية من املادة ))) 
من قانون الإجراءات مدنية الذي ق�سى: »اأما احلكم ال�سادر بامل�سادقة على حكم املحكمني 

اأو ببطالنه فيجوز الطعن فيه بطرق الطعن املنا�سبة«.

عن  �سادرا  املحكمني  حكم  بت�سديق  القا�سي  الق�سائي  احلكم  كان  اإذا  ذلك,  وعلى 
حمكمة ابتدائية )جزئية اأو كلية) فهو يخ�سع من حيث املبداأ للطعن بال�ستئناف )من املواد 
))) اإىل )6) ق اإ م), وحكم حمكمة ال�ستئناف يكون خا�سعا للطعن بالنق�ص اإذا توافرت 
�سرائطه القانونية )من ))) اإىل ))) ق اإ م). واإذا كان احلكم الق�سائي القا�سي بت�سديق 
حكم املحكمني �سادرا عن حمكمة ال�ستئناف فهو يخ�سع للطعن بالنق�ص اإذا توافرت �سرائطه 
القانونية. وكذلك يخ�سع احلكم الق�سائي القا�سي بت�سديق حكم املحكمني للطعن بطريق 
اإ م). وكل  التما�ص اإعادة النظر فيما اإذا توافرت �سرائطه القانونية )من 69) اإىل ))) ق 
ذلك لأن عبارة »طرق الطعن املنا�سبة« الواردة يف نهاية الفقرة الثانية من املادة ))) اأنفة 
الذكر, ُيفهم منها طرق الطعن العادية )ال�ستئناف) وغري العادية )النق�ص والتما�ص اعادة 

النظر).

ث�لث�ً- ق�بلية الطعن ب�لأحك�م الق�ص�ئية ال�ص�درة برف�س ت�صديق اأحك�م التحكيم؟

اإذا كان امل�سرع الإماراتي قد ن�ص �سراحة على اأن احلكم الق�سائي القا�سي بت�سديق 
القا�سي  ب�ساأن احلكم  اأنه �سكت  اإل  القانونية,  بالطرق  للطعن  قاباًل  حكم املحكمني ي�سدر 
برف�ص امل�سادقة على حكم التحكيم! مما يثري ال�سك حول مدى قابلية هذا احلكم للطعن 

بالطرق القانونية؟

فالتف�سري احلريف واملجرد لن�ص الفقرة الثانية من املادة ))) اجراءات مدنية املذكور 
اأعاله, قد يفهم منه اأن احلكم ال�سادر بامل�سادقة على حكم املحكمني -اأو احلكم ال�سادر 

ببطالنه- هو وحده الذي يقبل الطعن بالطرق القانونية.
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اإن تف�سري هذا الن�ص ل يجب ان يتم مبعزل عن املبادئ الد�ستورية  ولكن باعتقادنا, 
الطعن  طرق  اإىل  اللجوء  بحق  املتقا�سني  بني  بامل�ساواة  تق�سي  والتي  الكربى,  والقانونية 
املقررة قانونًا, وبالتايل يجب ان يفهم من الن�ص امل�سار اإليه اأن احلكم ال�سادر ب�ساأن طلب 
امل�سادقة, �سواء بالقبول اأو الرف�ص -وكذلك احلكم القا�سي ببطالن اأو عدم بطالن حكم 
اأن  الأ�سل  اأخرى,  ومن جهة  املنا�سبة.  القانونية  الطعن  بطرق  فيه  الطعن  يجوز  التحكيم- 

جميع الأحكام الق�سائية ت�سدر قابلة للطعن اإذا توافرت فيها �سرائطه القانونية.

وتاأييدا لوجهة نظرنا هذه, نذكر بن�ص املادة ))/) من قانون التحكيم امل�سري رقم )) 
ال�سادر �سنة )99) )قبل تعديله): »ول يجوز التظلم من الأمر ال�سادر بتنفيذ حكم التحكيم 
وكان    .»... املخت�سة  املحكمة  اإىل  منه  التظلم  فيجوز  التنفيذ  برف�ص  ال�سادر  الأمر  اأما 
بع�ص رجال القانون يف م�سر قد انتقدوا هذا الن�ص من حيث خمالفته للد�ستور امل�سري؛ 
القرار  دون  التحكيم  حكم  تنفيذ  برف�ص  ال�سادر  القرار  على  التظلم  حق  ق�سره  ب�سبب 
القا�سي بتنفيذه, ويف ذلك اإخالًل مببداأ امل�ساواة بني اخل�سوم يف �سلوك �سبل الطعن باأحكام 
املحاكم)9)). فهذا الن�ص ُيَخّول طالب التنفيذ التظلم من الأمر ال�سادر برف�ص التنفيذ, بينما 
ُيْحَرم املحكوم �سده من التظلم من الأمر ال�سادر بالتنفيذ, وهذا يتعار�ص مع مبداأ م�ساواة 
اجلميع اأمام القانون ويخل بحق التقا�سي امل�سون بالد�ستور )املادتني 0) و )6). وقد حكمت 
املحكمة الد�ستورية العليا يف م�سر بعدم د�ستورية البند ))) من املادة )) من قانون التحكيم 
ال�سادر بالقانون رقم )) ل�سنة )99)؛ باعتبار اأن احلظر الوارد فيه يناق�ص الد�ستور, مما 

يفيد بال�سرورة انفتاح طريق التظلم اأي�سًا ملن �سدر �سده الأمر بتنفيذ حكم التحكيم)60).

رابع�- احل�لت امل�صتثن�ة من ق�بلية الطعن

ا�ستثنى امل�سرع الإماراتي, يف الفقرة الثالثة من املادة ))) من قانون الإجراءات مدنية, 
من قابلية الطعن بال�ستئناف فقط, الأحكام الق�سائية ال�سادرة بت�سديق اأحكام التحكيم 

اإذا ما توافرت حالة من احلالت الآتية:

انظر: د. عا�سور مربوك, الو�سيط يف النظام القانوين لتنفيذ اأحكام التحكيم, دار الفكر والقانون, م�سر, ))0), �ص )9   -(9
وما بعد.

�سنة )00),  يناير   6 ال�سبت  يوم  املنعقدة  العلنية  ال�سادر يف اجلل�سة  العليا يف م�سر,  الد�ستورية  املحكمة  قرار  انظر:   -60
http://helmy777.blogspot. الدويل  للتحكيم  ال�سيخ  �سرم  مركز  موقع  منها  الكرتونية  مواقع  عدة  يف  من�سور 

com/2009/05/blog-post_31.html
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)-اإذا كان املحكمون مفو�سني بال�سلح.

)-اإذا نزل اخل�سوم �سراحة عن حقهم ال�ستئناف.

)-اإذا كانت قيمة النزاع ل تزيد على ع�سرة اآلف درهم.

وعليه, ت�سدر بالدرجة الإنتهائية )اأي ل تقبل الطعن بال�ستئناف), الأحكام الق�سائية 
القا�سية بت�سديق اأحكام املحكمني, ال�سادرة عن املحاكم البتدائية -جزئية كانت اأم كلية- 
�سبيل  على  امل�سرع  اأوردها  والتي  اأعاله,  املذكرة  احلالت  من  اأكرث  اأو  حالة  توافرت  ما  اإذا 

احل�سر.

وقد اأكدت حمكمة متييز دبي, يف قرار لها))6), حكم املادة ))) من قانون الإجراءات 
غري  ببطالنه  اأو  املحكمني  حكم  على  بامل�سادقة  ال�سادرة  الأحكام  اأن  حيث  من  املدنية, 
قابلة للطعن بال�ستئناف يف حالت ثالث )اإذا كان املحكمون مفو�سني بال�سلح اأو اإذا تنازل 
اخل�سوم عن حقهم بال�ستئناف, اأو اإذا كانت قيمت النزاع ل تزيد عن ع�سرة اآلف درهم). 
وبّينت املحكمة يف قرارها امل�سار اإليه, اأنه من غري اجلائز اعتبار املحكم مفو�سا بال�سلح اإل 
يف حال عرّب اخل�سوم عن ذلك باإرادة وا�سحة و�سريحة؛ وذلك لكون التحكيم بال�سلح اأخطر 
اإل ما تعلق منها  من التحكيم بالق�ساء, فاملحكم املفو�ص بال�سلح ل يتقيد بقواعد القانون 
بالنظام العام. كما اأو�سحت حمكمة متييز دبي يف ذات القرار, اأن املق�سود من التنازل عن 
احلق بال�ستئناف, الوارد يف الفقرة ) من املادة ))) اجراءات مدنية, هو التنازل الوا�سح 
وال�سريح الدال على نية اخل�سوم يف عدم ا�ستئناف حكم املحكمة القا�سي بامل�سادقة على 
حكم التحكيم اأو ببطالنه, ولي�ص التنازل عن جمرد ا�ستئناف حكم املحكمني الذي هو ي�سدر 

بالأ�سا�ص ب�سورة مربمة, اأي غري قابل لأي طريق من طرق الطعن))6).

النزاع  على  ال�ستار  ا�سدال  يف  الإماراتي  امل�سرع  رغبة  ُيظهر  املوقف  هذا  اأن  ول�سك 
الذي ُف�سل به عن طريق التحكيم باأ�سرع وقت ممكن. ولكن باعتقادنا, حبذا لو اأن امل�سرع 
لال�صتئن�ف  املحكمني  على حكم  بامل�سادقة  ال�سادر  الق�سائي  قابلية احلكم  ا�ستبدل عدم 

قرار متييز دبي, ال�سادر يف الطعن رقم )9) ل�سنة )99), جل�سة 6)-))-)99), م�سار اإليه يف جملة التحكيم, د. عبد   -6(
احلميد الحدب, العدد الثاين, 009),  �ص )0).

جملة  يف  اإليه  م�سار   ,  ,(99( ل�سنة   (9( رقم  الطعن  يف  ال�سادر  دبي,  متييز  قرار  على  املال  ابراهيم  د.  تعليق  انظر:   -6(
التحكيم, د. عبد احلميد الحدب, مرجع �سابق  �ص �ص )0) و )0).
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بعدم قابليته للطعن ب�لطرق الق�نونية؛ ان�سجاما مع ما ن�ص عليه بالفقرة الثانية من ذات 
املادة, من حيث اأن احلكم ال�سادر بامل�سادقة على حكم املحكمني اأو ببطالنه يجوز الطعن 

فيه بطرق الطعن املن��صبة!

اأكرث  جاءت  ال�ساأن,  بهذا  الحتادي  التحكيم  قانون  م�سروع  اأحكام  اأن  بالذكر  وجدير 
تب�سيطا, فبعد اأن بني امل�سروع اأن اأحكام التحكيم -التي ت�سدر طبقا لأحكام هذا القانون- ل 
اأجاز طلب بطالنها  القانونية )م 6) منه),  الطعن  باأي طريق من طرق  الطعن فيها  تقبل 

بدعوى مبتدئة حدد �سروطها يف املادتني )) و))6))).

اأما ب�ساأن الأمر ال�سادر بتنفيذ اأو برف�ص تنفيذ حكم التحكيم من املحكمة املخت�سة, 
بتنفيذ  ال�سادر  الأمر  من  التظلم  يجوز  »ل  اأنه:  على  امل�سروع  من   (/6( املادة  ن�ست  فقد 
حكم التحكيم اأما الأمر ال�سادر برف�ص التنفيذ فيجوز التظلم منه اإىل الدائرة ال�ستئنافية 
للمحكمة املخت�سة خالل 0) يوما من تاريخ �سدوره«. وبذلك يكون وا�سعو امل�سروع قد تبنوا 
ن�ص قانون التحكيم امل�سري بهذا ال�ساأن, دون اأن الأخذ بالتعديل ال�سادر لحقا عليه وامل�سار 
اإليه اأعاله, وبالتايل رمبا تعر�ص الن�ص الماراتي لذات النتقاد من حيث عدم امل�ساواة بني 

اخل�سوم يف �سلوك طريق التظلم من الأمر ال�سادر بتنفيذ اأو عدم تنفيذ حكم التحكيم.

اإل يف الأحوال  اأن: »)-ل تقبل دعوى بطالن حكم التحكيم  ن�ست املادة )) من م�سروع قانون التحكيم الماراتي على   -6(
الآتية:ـ  اإذا مل يوجد اتفاق حتكيم اأو وجود اتفاق باطل اأو �سقط التفاق بانتهاء مدته بـ  اإذا كان اأحد طريف اتفاق التحكيم 
وقت اإبرامه فاقد الأهلية اأو ناق�سها وفقا للقانون الذي يحكم اأهليته ج ـ اإذا تعذر على اأحد طريف التحكيم تقدمي دفاعه 
ب�سبب عدم اإعالنه اإعالنا �سحيحا بتعيني حمكم اأو باإجراءات التحكيم اأو لأي �سبب اآخر خارج عن اإرادته دـ  اإذا مت ت�سكيل 
هيئة التحكيم اأو تعيني املحكمني على وجه خمالف للقانون اأو لتفاق الطرفني و ـ اإذا ف�سل حكم التحكيم يف م�سائل ل 
ي�سملها اتفاق التحكيم اأو جاوز حدود هذا التفاق. ومع ذلك, اإذا اأمكن ف�سل اأجزاء احلكم اخلا�سة بامل�سائل اخلا�سعة 
للتحكيم عن اأجزائه اخلا�سة بامل�سائل غري اخلا�سعة له, فال يقع البطالن اإل على الأجزاء الأخرية ز ـ اإذا تقرر بطالن 
حكم التحكيم يف البلد الذي �سدر فيه, اأو كانت اإجراءات التحكيم باطلة طالنا اأثر يف احلكم. )- تق�سي املحكمة التي 
تنظر دعوى البطالن من تلقاء نف�سها ببطالن حكم التحكيم اإذا ت�سمن ما يخالف النظام العام يف الدولة اأو اإذا ان�سب 
التحكيم على م�ساألة ل تقبل عر�سها على التحكيم وفقا لقانون الدولة«. ون�ست املادة )) على اأن: )- ترفع دعوى بطالن 
حكم التحكيم خالل مدة اأق�ساها 90 يوما التالية لتاريخ ت�سلم طريف الدعوى للحكم املذكور, وترفع الدعوى بالإجراءات 
املعتادة لرفع الدعاوى على الرغم من رفعها مبا�سرة اأمام حمكمة الدرجة الثانية )- ل يحول دون قبول دعوى البطالن 
نزول مدعي البطالن عن حقه يف رفعها قبل �سدور حكم التحكيم )- تخت�ص بنظر دعوى البطالن الدائرة ال�ستئنافية 
اإن راأت وجها  ـ  اإجراءات طلب البطالن  اإليها دعوى البطالن ان توقف  للمحكمة املخت�سة )- يجوز للمحكمة املرفوعة 
لذلك وبناء على طلب اأحد الطرفني ـ ملدة حتددها, ت�ستاأنف خاللها هيئة التحكيم ال�سري يف اإجراءات التحكيم اأو تتخذ 

اإجراء من �ساأنه اإزالة الأ�سباب التي بني عليها طلب البطالن«.
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�ملطلب �ل�سابع

�لآثار �لقانونية للحكم �ل�سادر ب�ساأن ت�سديق حكم �لتحكيم

ل �سك اأن املحكمة املخت�سة بالنظر يف طلب ت�سديق حكم املحكمني �ستق�سي اإما   
بت�سديقه؛ اذا ما وجدت اأنه م�ستوفيا لكافة �سرائطه القانونية, اأو برف�ص الت�سديق؛ اإذا ما 
وجدت اأنه خمالف لأي من هذه ال�سرائط. الأمر الذي يقت�سي تبيان الآثار القانونية الناجمة 

يف كال احلالني:

اأول- الآث�ر الق�نونية للحكم ال�ص�در بت�صديق حكم التحكيم

اآثار قانونية  يرتتب على ت�سديق حكم املحكمني من قبل املحكمة املخت�سة يف الدولة 
متعددة, اأهمها:

1- متتع حكم املحكمني امل�ص�دق عليه من قبل املحكمة املخت�صة ب�لقوة التنفيذية:

�سحيح اأن حكم التحكيم ي�سدر -كما اأ�سرنا �سابقا- ب�سكل بات, ويتمتع منذ �سدوره 
بحجية ال�سيء املق�سي, وهو ملزم لأطرافه مبا ق�سى به, لكنه مع ذلك ل ُيعد �سندًا تنفيذيًا ول 
يجوز بالتايل تنفيذه جربا اإذا ما امتنع الطرف املعني به عن تنفيذه ر�ساًء؛ وذلك لأن حكم 
التحكيم ل يتمتع بذاته بالقوة التنفيذية التي ت�سمح بتنفيذه جربًا, فامل�سرع يف دولة الإمارات 
-كما يف الكثري من الدول الأخرى- ل يعرتف للمحكم بال�سلطة الأمرية L>imperium, اأي 
�سلطة اجلرب والإلزام التي ت�سمح له مبنح حكمه قوة التنفيذ من جهة, ولأن اإرادة الأطراف ل 

متلك كذلك تزويد حكم التحكيم بهذه القوة من جهة اأخرى.

وقد ق�سى امل�سرع الإماراتي بكل �سراحة باأن التنفيذ اجلربي ل يكون اإل ب�سند تنفيذي 
)م)))/) ق اإ م), وباأن ال�سندات التنفيذية هي )كما وردت على �سبيل احل�سر): »اأ-الأحكام 
ال�سلح  والت�سديق ج-حما�سر  للتوثيق  املنظم  للقانون  املوثقة طبقا  والأوامر ب-املحررات 
التـي ت�سدق عليها املحاكم د-الأوراق الأخرى التـي يعطيها القانون هذه ال�سفة«)م)))/) 
ق اإ م). ويجمع الفقه والق�ساء على اأن تعبري »الأحكام« يقت�سر هنا على تلك ال�سادرة عن 

حماكم الدولة ول ت�سمل اأحكام التحكيم))6).

انظر: د. عبد التواب مبارك, الوجيز يف التنفيذ اجلربي يف دولة المارات العربية املتحدة, اإثراء للن�سر والتوزيع, الأردن,   -6(
0)0), �ص )).
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وبالقوة  بتنفيذه جربا  ت�سمح  التي  التنفيذية  بالقوة  التحكيم  يتمتع حكم  اأن  اأجل  ومن 
عند القت�ساء, ك�سائر ال�سندات التنفيذية, تطلب امل�سرع يف دولة الإمارات العربية املتحدة 

-كما راأينا- ا�ست�سدار حكم ق�سائيا بامل�سادقة عليه.

وت�سديق حكم املحكمني من قبل ق�ساء الدولة, وفق قانون الإجراءات املدنية الإماراتي 
ل يعني -خالفا ملا قد يعتقده البع�ص- منحه ال�سيغة التنفيذية؛ فهذه ال�سيغة ل تعطى اإل 
لل�سندات التنفيذية التي حددها هذا القانون على �سبيل احل�سر وبالطريقة التي ر�سمها, اإل 
اأن ت�سديق املحكمة املخت�سة على حكم املحكمني ُيدمج هذا الأخري بحكم املحكمة ويجعله 

جزًء ل يتجزاأ منه, وي�سكل بالتايل �سندًا تنفيذيًا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى قانوين.

املحكمة  قبل  من  عليه  امل�ص�دق  املحكمني  حكم  به  ق�صى  مل�  اجلربي  التنفيذ   -2
املخت�صة:

عمال بالقواعد املن�سو�ص عنها يف قانون الإجراءات املدنية الإماراتي, ميكن للطرف 
الق�سائي  احلكم  عن  تنفيذية  �سورة  على  احل�سول  مل�سلحته  املحكمني  حكم  �سدر  الذي 
القا�سي بالت�سديق على هذا احلكم التحكيمي اأي احل�سول على �سورة عن هذا احلكم حتمل 
ال�سيغة التنفيذية التي ن�ص عليها امل�سرع يف املادة )))/) من هذا القانون))6), ومن ثم يحق 
له اأن يطلب التنفيذ اجلربي ملا ق�سى به احلكم من الزامات اأو اأداءات مل�سلحته على خ�سمه 
من حمكمة التنفيذ املخت�سة مكانيا, ووفق الأ�سول والإجراءات املتبعة ب�ساأن التنفيذ اجلربي 

لكافة ال�سندات التنفيذية )املواد من 9)) اإىل 0)) ق اإ م).

فال�سيغة التنفيذية تعطى اإذًا للحكم الق�سائي القا�سي بت�سديق حكم التحكيم مو�سوع 
دعوى الت�سديق, ول متنح حلكم التحكيم ب�سورة م�ستقلة, فهو قد اندمج كما اأ�سرنا اندماجا 
تاما باحلكم الق�سائي الذي �سادق عليه. ولذلك ميكن القول اأن طلب اأو دعوى ت�سديق حكم 
التحكيم تهدف اإىل منحه قوة التنفيذ التي ت�سمح بتنفيذه جربا عن طريق حمكمة التنفيذ 

املخت�سة, وما و�سع ال�سيغة التنفيذية على �سورة هذا احلكم اإل حت�سيل حا�سل. 

ن�ست املادة )))/) من قانون الجراءات املدنية على اأن: »تختم �سورة احلكم التـي يكون التنفيذ مبوجبها بخامت املحكمة   -6(
ويوقعها الكاتب بعد اأن يذيلها بال�سيغة التنفيذية...«. وجاء يف املادة )))/) من ذات القانون باأنه ل يجوز التنفيذ-يف 
غري الأحوال امل�ستثناة بن�ص يف القانون اإل مبوجب �سورة من ال�سند التنفيذي عليها �سيغة التنفيذ الآتية: »على ال�سلطات 
واجلهات املخت�سة اأن تبادر اإىل تنفيذ هذا ال�سند واإجراء مقت�ساه وعليها اأن تعني على تنفيذه ولو جربا متى طلب اإليها 

ذلك«.
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هو  اجلربي-  التنفيذ  معر�س  -يف  التحكيم  بحكم  املق�سود  اأن  اإىل  ال�سارة  وجتدر 
حكم اللزام؛ اأي احلكم الذي يق�سي بالزامات اأو اأداءات معينة قابلة للتنفيذ )كدفع مبلغ 
اأو القيام بعمل ما كت�سليم ب�ساعة...). ويف هذا ال�سدد, ق�سى امل�سرع الإماراتي باأن التنفيذ 
الأداء  وحال  املقدار  ومعني  الوجود  اقت�ساء حلق حمقق  تنفيذي  ب�سند  اإل  يجوز  ل  اجلربي 

)م)))/) ق اإ م).

قبل  من  امل�صدق  املحكمني  حكم  على  املعجل  النف�ذ  اأحك�م  تطبيق  اإمك�نية   -3
املحكمة:

على غرار اأكرث امل�سرعني, عالج امل�سرع الماراتي م�ساألة النفاذ املعجل بقواعد تخ�ص 
فقط الأحكام التي ت�سدر عن ق�ساء الدولة )املواد من ))) اإىل ))) من قانون الجراءات 
املدنية الماراتي الحتادي), ثم ق�سى باإمكانية تطبيقها على اأحكام التحكيم )املادة ))) 
الق�سائي  اأن احلكم  ياأتلف مع طبيعتها. مبعنى  الذي  بالقدر  القانون))66), وطبعا  من ذات 

القا�سي بت�سديق حكم التحكيم يكون هو بالنتيجة املعني بالنفاذ املعجل.

ونذكر هنا اأن امل�سرع مييز يف هذا ال�سدد بني النفاذ املعجل القانوين اأي ذاك املفرو�ص 
باأمر من املحكمة- فقد ن�ست  اأي ذاك املفرو�ص  الق�سائي  والنفاذ املعجل  القانون,  بحكم 
الفقرة الأوىل من املادة ))) من قانون الجراءات املدنية ب�ساأن الأحكام الق�سائية باأنه: »ل 
يجوز تنفيذ الأحكام جربًا مادام الطعن فيها بال�ستئناف جائزًا اإل اإذا كان النفاذ املعجل 
اإجراءات  اتخاذ  مبقت�ساها  يجوز  ذلك  )-ومع  به  حمكوما  اأو  القانون  يف  عليه  من�سو�سًا 

حتفظية«.

4-اخت�ص��س ق��صي التنفيذ بكل م� يتعلق بتنفيذ حكم املحكمني

بعد اأن ت�سادق املحكمة املخت�سة على حكم املحكمني, ميكن للمحكوم له احل�سول على 
�سورة تنفيذية عنه, واللجوء اإىل حمكمة التنفيذ املخت�سة طالبا تنفيذ ما ق�سى به احلكم 
له على خ�سمه, وفق الجراءات والأ�سول القانونية املبينة يف الكتاب الثالث )التنفيذ) من 
قانون الجراءات املدنية الماراتي الحتادي))6). وقد اأكد امل�سرع الإماراتي اخت�سا�ص قا�سي 

ن�ست الفقرة الثالثة من املادة ))) من قانون الجراءات املدنية الماراتي الحتادي على اأنه: »وتطبق القواعد اخلا�سة   -66
بالنفاذ املعجل على اأحكام املحكمني«.

املواد )من 9)) اإىل )))) ق اإ م.اإ.  -6(
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التنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ حكم املحكمني )املادة )))/) ق اإ م), ولكن طبعا بعد احلكم 
بت�سديقها من املحكمة املخت�سة.

ث�ني�- الآث�ر الق�نونية للحكم ال�ص�در برف�س ت�صديق حكم التحكيم

يف حال انتهت املحكمة املخت�سة اىل رف�ص طلب ت�سديق حكم املحكمني, وكان حكمها 
انتهائيًا -اأو اأ�سحى انتهائيًا وفق ما بيناه �سابقًا))6)- فاإن ق�ساء الدولة الر�سمي ي�سرتد من 
اإىل  اللجوء  الأطراف على  اتفاق  انتهاء مفعول  النزاع. مبعنى  للنظر مبو�سوع  وليته  جديد 
التحكم يف حال ق�ست املحكمة املخت�سة بعدم �سالحيته للت�سديق, وبالتايل عدم جواز نظر 
النزاع على التحكيم مرة اأخرى اإل باتفاق جديد بني اأطراف النزاع, واإل ا�سرتد ق�ساء الدولة 
وليته-اأي اخت�سا�سه الوظيفي- يف البت بهذا النزاع. واإىل ذلك, ذهبت املحكمة الحتادية 
العليا يف اأبو ظبي حني قررت اأن » احلكم التحكيمي له حجية الأمر املق�سي التي حتول دون 

مراجعة الق�ساء بالنزاع اإل اإذا رف�ص الق�ساء امل�سادقة على احلكم التحكيمي«)69).

حول الطعن باحلكم ال�سادر ب�ساأن ت�سديق حكم التحكيم, انظر ما �سبق, �ص 0).  -6(
اإليه يف جملة  قرار املحكمة الحتادية العليا, ال�سادر يف الطعن رقم 6)), نق�ص مدين, جل�سة )) -))-)00), م�سار   -69

التحكيم, د. عبد احلميد الحدب, العدد الأول, 009),  �ص ))).
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خامتة

من كل ما �سبق, ن�سل اإىل اأن ت�سديق حكم التحكيم يف ظل قانون الإجراءات املدنية 
الحتادي الإماراتي رقم ))/)99) -النافذ حاليا- ما هو اإل اإجراء ق�سائي �سروري ملنحه 
قوة التنفيذ, يتم عن طريق التقدم بطلب ع�ر�س اإىل املحكمة املخت�سة؛ يف حال كان احلكم 
نزاع  يف  املتخا�سمة  الأطراف  اتفاق  على  بناء  منها  باإحالة  ابتداًء  جرى  حتكيم  يف  �سادرا 
مرفوع اإليها بالطرق القانونية, وعن طريق رفع دعوى مبتدئة؛ يف حال كان احلكم �سادرا 

يف حتكيم جرى عن غري طريق املحكمة املخت�سة اأ�سال بنظر النزاع.

ويف كال احلالني, تنظر املحكمة بطلب الت�سديق وتبت ب�ساأنه مبا لها من �سلطة ق�سائية, 
املدنية  الإجراءات  قانون  يف  عنها  املن�سو�ص  الق�سائية  للدعوى  العادية  لالإجراءات  ووفقا 
الإماراتي. ولذلك وجدنا يف هذا البحث انعدام الف�ئدة من متييز الق�نون بني حكم حتكيمي 

�صدر يف حتكيم جرى عن طريق املحكمة املخت�صة وبني اآخر جرى عن غري طريقه�!

وعليه, فاإن ت�سديق حكم التحكيم يتم عن طريق ا�ست�سدار حكم ق�سائي ولي�ص عن 
اأمر بتنفيذه؛ وهو يخ�سع بالتايل لالإجراءات الناظمة لإ�سدار الأحكام ل  طريق ا�ست�سدار 
اإىل نظام الأوامر على العرا�ص, ول يخفى على اأحد الزمن الذي ت�ستغرقه هذه الجراءات. 
واخت�سارا لهذا الزمن, فقد ا�ستبدل م�سروع قانون التحكيم الماراتي الحتادي, على غرار 
با�ست�سدار  واكتفى  العرائ�ص,  الأوامر على  بنظام  الدعوى  نظام  امل�سري,  التحكيم  قانون 
ك�سائر  بتنفيذه جربا  بالتايل  ت�سمح  التي  التنفيذية  القوة  ملنحه  التحكيم  بتنفيذ حكم  اأمرا 

ال�سندات التنفيذية.

وجعله  التنفيذية  القوة  منحه  يعني  ق�سائي  بحم  التحكيم  حكم  ت�سديق  اإن  وكذلك, 
بالتايل يف م�ساف ال�سندات التنفيذية التي ت�سمح بتنفيذ ما ق�سى به وفق اجراءات التنفيذ 
اجلربي. وعليه, فالت�سديق الق�سائي ل يعني بذاته منح حكم املحكمني ال�سيغة التنفيذية؛ 
فهذه ال�سيغة تو�سع على ال�سورة التنفيذية للحكم ال�سادر عن املحكمة املخت�سة القا�سي 

بت�سديق حكم املحكمني ك�أثر من اآث�ر هذا احلكم الق�ص�ئي)0)).

ن�ست املادة ))) /) من ق اإ م على اأن: »تختم �سورة احلكم التـي يكون التنفيذ مبوجبها بخامت املحكمة ويوقعها الكاتب   -(0
بعد اأن يذيلها بال�سيغة التنفيذية, ول ت�سلم اإل للخ�سم الذي له م�سلحة يف تنفيذ احلكم ...«.
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واللجوء اإىل الق�ساء الر�سمي للدولة من اأجل ت�سديق حكم املحكمني, مل ُي�سرع لفح�ص 
النزاع من جديد, واإمنا ملجرد التثبت من خلو حكم املحكمني من العيوب اجلوهرية التي قد 
الإماراتي,  العام  بالنظام  يتعلق  ت�سوبه, وللتحقق من عدم وجود ما يحول دون تنفيذه مما 

فاإذا ما حتققت املحكمة املخت�سة من هذا وذاك وجب عليه� لزام�ً اأن تق�صي بت�صديقه.

ول �سك, اأن ا�سراع حماكم الدولة بالبت يف طلبات ت�سديق اأحكام املحكمني, ومن ثم 
املتنامية يف  الثقة  تعزيز  دورا هاما يف  يلعب  التنفيذ اجلربي,  اأمام حماكم  بي�سر  تنفيذها 
دور موؤ�س�سة التحكيم يف الف�سل باملنازعات, ل �سيما التجارية منها. فالتنفيذ الفعلي حلكم 
التحكيم هو يف الواقع خامتة املطاف ونهاية الطريق بالن�سبة للمتخا�سمني; فهو ي�سدل ال�ستار 

نهائيا على النزاع بني الأطراف املتخا�سمة.

لزال  الذي   ,(006 �سنة  املعد  الحتادي  الماراتي  التحكيم  قانون  م�سروع  وب�ساأن 
م�سروعا ومل ي�سدر بعد حتى تاريخه, فقد بدى جليا مدى ا�ستفادة وا�سعوه من تطور فقه 
الأحكام  تنفيذ  مب�ساألة  يتعلق  فيما  وخ�سو�سا  لإجراءاته  واملب�سط  املي�سر  املقارن,  التحكيم 
قانون  م�سروع  و�سع  على  مّرت  التي  )الن�سبي)  الفرتة  طول  اإىل  وبالنظر  عنه.  ال�سادرة 
التحكيم الماراتي, وبالنظر اإىل التطور املت�سارع يف احلياة القت�سادية التي اأ�سحى للتحكيم 
فيها دورا بارزا, نعتقد اأنه ي�ستح�سن اإعادة طرح هذا امل�سروع على املناق�سة من جديد قبل 
ا�سداره, لال�ستفادة اأكرث مما ن�ساأ خالل هذه الفرتة من اجتهادات ق�سائية واآراء فقهية قد 

تغنيه وجتعل نته اأقرب للكمال.

-واهلل ويل الأمر والتوفيق-
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قائمة �مل�سادر و�ملر�جع

اأوًل- ب�للغة العربية

اأ - الكتب:

ابن قيم اجلوزية, اإعالم املوقعني عن رب العاملني, جزء ), ط ), حتقيق حممد حمي    -
الدين عبد احلميد, بريوت, املكتبة الع�سرية, )00).

اأحمد حممد ح�سي�ص, طبيعة املهمة التحكيمية, دار الكتب القانونية, م�سر, )00).   -

احللبي  من�سورات  مقارنة-  -درا�سة  العام  والنظام  التحكيم  بردان,  حممود  اإياد    -
احلقوقية, بريوت , )00).

-  حمزة اأحمد حداد, التحكيم يف القوانني العربية, اجلزء الأول, ط), املعهد العربي 
للتحكيم والت�سويات البديلة, الأردن, )00).

احللبي,  من�سورات  الداخلي,  التحكيم  يف  الأمرية  املحكم  �سلطة  غ�سن,  عمر  خليل    -
.(00(

�سامي �سركي�ص, جولة يف التحكيم التجاري الدويل, دم�سق, 006).   -

�سمري فرنار بايل, ق�ساء التحكيم يف الدول العربية, اجلزء الأول )المارات العربية    -
املتحدة- الكويت- البحرين- عمان), من�سورات احللبي, بريورت, )00).

�سعبان راأفت عبد اللطيف, ق�ساء التحكيم يف دولة المارات العربية املتحدة-املبادئ    -
يف  دبي  متييز  وحمكمة  ظبي  باأبو  العليا  الحتادية  املحكمة  عن  ال�سادرة  والأحكام 

ق�سايا التحكيم يف �سبعة ع�سر عاما )00),)99)- دبي, )00).

الفكر  دار  التحكيم,  اأحكام  لتنفيذ  القانوين  النظام  يف  الو�سيط  مربوك,  عا�سور    -
والقانون, م�سر, ))0).

عبد التواب مبارك, اأ�سول التقا�سي يف دولة المارات العربية املتحدة, الآفاق امل�سرقة,    -
الردن, 0)0).

الدكتور :محمد سامر القطانتنفيذ أحكام التحكيم الداخلية في ضوء قانون اإلجراءات المدنية اإلماراتي
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-  عبد التواب مبارك, الوجيز يف التنفيذ اجلربي يف دولة المارات العربية املتحدة, 
اإثراء للن�سر والتوزيع, الردن, 0)0).

ال�سوري واملقارن, دم�سق, مطبعة  القانون  الداخلي يف  التحكيم  الهادي عبا�ص,  عبد    -
الأن�سار, )99).

ال�سكندرية,  العربي,  الفكر  دار  املحكمني,  حكم  تنفيذ  التحيوى,  ال�سيد  حممود    -
.(00(

ال�ستثمار  جمال  يف  املنازعات  لف�ص  كو�سيلة  التحكيم  ع�سو�ص,  احلميد  عبد  اأحمد   -
)درا�سة مقارنة), موؤ�س�سة �سباب اجلامعة, ا�سكندرية, 990).

عامر علي رحيم, التحكيم بني ال�سريعة والقانون, من�سورات الدار اجلماهريية للن�سر   -
والتوزيع والإعالن, بنغازي, ))9).

الثقافة  دار  مكتبة  الثالثة,  الطبعة  الدويل,  التجاري  التحكيم  �سامي,  حممد  فوزي   -
للن�سر والتوزيع, الأردن, عمان, ))))ه- )99)م.

ب- املق�لت:

بالق�ساء,  وعالقتها  املنازعات  حلل  البديلة  الو�سائل  فعالية  مدى  ناجي,  اأنور  اأحمد    -
http://membres.multimania.fr/berradarz/article/hal- بالتاريخ,انرتنيت 

niza3ate.pdf

ل�سنــة   (((( رقم  املدنيــة  الإجراءات  لقانـون  وفقـا  التحكيــم  النجار,  ح�سن  جمال    -
)99) املعمـول بــه فـي دولـــة الإمارات العربيـة املتحــدة, جملة احلق )�سريعة وقانون), 

جمعية احلقوقيني بدولة الإمارات العربية املتحدة, العدد ال�سابع )))) هـ )00) م.

ج- القوانني:

-  قانون الإجراءات املدنية الإماراتي الحتادي رقم )) لعام )99).

يف  التحكيم  �ساأن  يف   (006 �سنة  املَُعد  الماراتي  الحتادي  التحكيم  قانون  م�سروع    -
املنازعات التجارية.
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قانون املعامالت املدنية الإماراتي الحتادي رقم ) لعام ))9) املعدل �سنة ))9)   -

قانون الإثبات يف املعامالت املدنية والتجارية الحتادي رقم 0) لعام )99).   -

والتجارية  املدنية  باملنازعات  اخلا�ص   ,(00( لعام   ( رقم  ال�سوري,  التحكيم  قانون    -
والقت�سادية.

 (9(( بتاريخ   (( الت�سريعي  باملر�سوم  ال�سادر  ال�سوري  املحاكمات  اأ�سول  قانون    -
وتعديالته.

القانون املدين ال�سوري ال�سادر باملر�سوم الت�سريعي )) بتاريخ 9)9) وتعديالته.   -

والتجارية  املدنية  باملنازعات  اخلا�ص   ,(00( لعام   ( رقم  امل�سري,  التحكيم  قانون    -
والقت�سادية.

د- املجالت احلقوقية:

-  جملة التحكيم, د. عبد احلميد الأحدب, من�سورات احللبي احلقوقية, بريوت.

-  جملة احلق )�سريعة وقانون), جمعية احلقوقيني بدولة الإمارات العربية املتحدة.

هـ- ر�ص�ئل علمية:

فوؤاد علي القهايل, النظام القانوين لتنفيذ اأحكام املحكمني الداخلية -درا�سة مقارنة    -
وعلوم  القانون  كلية  ماجي�ستري,  ر�سالة  واليمني-  والإماراتي  امل�سري  الت�سريع  بني 

ال�سرطة, اأكادميية �سرطة دبي, 0)0).

ث�ني�ً- ب�للغة الفرن�صية
- David René, L’arbitrage dans le commerce international, Paris, 

Economica, 1981 et 1982.

-  Moreau Bertrand et Bernard Thierry, Droit interne droit international de 
l’arbitrage, 2e éd.,Éd. Delmas, 1985.
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رطي يف  الإفراج ال�شَّ
الت�شريع الإماراتي درا�شة مقارنة

د. حممد �أمني �خلر�شة
اأ�ستاذ القانون اجلنائي امل�ساعد
كلية القانون – جامعة عجمان

الإمارات العربية املتحدة
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ملخ�ص

رطي اإحدى تطبيقات التطور يف ال�سيا�سة العقابية احلديثة الذي  ميثل نظام الإفراج ال�سَّ
على  رطي  ال�سَّ الإفراج  نظام  ويقوم  للحرية،  ال�سالبة  للعقوبات  بدائل  اإيجاد  �سرورة  اأظهر 
التدرج يف معاملة املحكوم عليه من مرحلة �سلب احلرية اإىل مرحلة تقييد احلرية بالإفراج 
املوؤقت متهيدًا للإفراج النهائي عنه، وقد حر�ص امل�سرع الإماراتي على الأخذ بنظام الإفراج 
رقم  العقابية  املن�ساآت  تنظيم  قانون  املواد )44-47( من  اأحكامه مبوجب  ونّظم  رطي،  ال�سَّ

)43(ل�سنة 1992م.

رطي يف الت�سريع الإماراتي فاإّن بناء  ويف �سبيل التعّرف على اأحكام نظام الإفراج ال�سَّ
رطي،  هذا البحث قام على تق�سيمه اإىل ثلثة مباحث، ن�ستهلها مببحث عن حقيقة الإفراج ال�سَّ
رطي  لندخل من ذلك اإىل رحاب املبحث الثاين نحدد فيه التطبيق القانوين لنظام الإفراج ال�سَّ
رطي، وقد اأنهينا البحث بخامتة  يف الإمارات، ويف املبحث الثالث تناولنا انتهاء الإفراج ال�سَّ

ا�ستملت على اأهم النتائج والتو�سيات.

الدكتور :محمد أمين الخرشة
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�ملقدمة:

املوؤ�س�سات  داخل  العقابية  املعاملة  حت�سني  اإىل  املعا�سرة  الت�سريعات  معظم  ت�سعى 
العقابية، فبعد اأن كانت العقوبة يف بداية اأمرها تعك�ص طابع النتقام من املحكوم عليه بق�سد 
اإيلمه، اإذ كان ُينظر  اإىل مرتكب اجلرمية على اأنه عدوٌّ للمجتمع و�سخ�ص ت�سكنه الأرواح 
املعاملة  واأ�سبحت  الأ�سا�سية،  اأو حلقوقه  لآدميته  احرتام  هناك  يُكن  ثم مل  ومن  ال�سريرة، 
باعتباره  وتهذيبه  وتاأهيله  عليه  املحكوم  اإ�سلح  اإىل  تهدف  احلا�سر  ع�سرنا  يف  العقابية 

�سخ�سًا عاديًا ومواطنًا ل ت�سقط حقوقه الأ�سا�سية)1(.

ن املعاملة العقابية وتنوعها داخل املوؤ�س�سات العقابية، واتخاذها  وعلى الرغم من حت�سُّ
جانب الإ�سلح والتاأهيل والتهذيب للمحكوم عليه حتى يعود اإىل احلياة الجتماعية ع�سوًا 
�ساحلًا دون التفكري يف ارتكاب اجلرمية مرة اأخرى، اإل اأن الو�سط املغلق الذي يتم فيه تنفيذ 
اجلزاء اجلنائي ل ي�سمح يف بع�ص الأحوال بتحقيق اأهداف تلك املعاملة يف تاأهيل واإ�سلح 

املحكوم عليهم وتهذيبهم.

ويرجع ذلك اإىل الآثار النف�سية التي تن�ساأ عن �سلب احلرية، و�سعوبة تاأقلم املحكوم عليه 
مع احلياة اجلديدة داخل املوؤ�س�سة العقابية، وعدم قدرة العاملني يف املوؤ�س�سات العقابية على 
اإزالة تلك الآثار اأو التخفيف منها، وعدم توافر العدد الكايف والكفء من املتخ�س�سني، اأو اأن 
بلوغ املحكوم عليه اإىل مرحلة من التاأهيل والإ�سلح والتهذيب ل يجدي معه فيها ا�ستمراره 
والبحث عن  املوؤ�س�سة،  تلك  اإيداعه  البداية عدم  يتعني منذ  اأنه  اأو  العقابية،  املوؤ�س�سة  داخل 
و�سيلة اأخرى لتنفيذ اجلزاء اجلنائي بحيث يتم من خللها تاأهيل واإ�سلح املحكوم عليه)2(.

ومن هنا ظهرت اأهمية تنفيذ اجلزاء اجلنائي خارج املوؤ�س�سات العقابية باأن يتم ذلك 
يف و�سط حر ل ُت�سلب فيه حرية املحكوم عليه واإن كانت تفر�ص عليه واجبات والتزامات حتد 

من تلك احلرية وتقيدها فقط.

وتنفيذ اجلزاء اجلنائي يف و�سط حر ل ُت�سلب فيه حرية املحكوم عليه قد يكون جزئيًا 

د. حممود جنيب ح�سني، درو�ص يف علم الإجرام وعلم العقاب، دار النه�سة العربية، القاهرة، م�سر، 1988، �ص288، د.   -1
رفاعي �سيد �سعيد، مبادئ علم العقاب، دار النه�سة العربية، القاهرة، م�سر، �ص51.

القادر  عبد  علي  د.   ،194 2008، �ص  عمان،  الثقافة،  دار  العقاب،  وعلم  الإجرام  علم  اأ�سول  �سبحي جنم،  د. حممد   -2
القهوجي، علم الإجرام وعلم العقاب، الدار اجلامعية، بريوت، 1985، �ص316.
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الإفراج  العقابية، كنظام  املوؤ�س�سة  له خارج  دت  ُحدِّ التي  املدة  تنفيذ جزء من  يقت�سر على 
ومن  العقوبة،  مدة  كل  ي�ستويف  كليًا  العقابية  املوؤ�س�سة  خارج  تنفيذها  يكون  وقد  رطي،  ال�سَّ

اأهمها الختبار الق�سائي)3( ووقف تنفيذ العقوبة)4(.

رطي والذي ظهر لأول مّرة على يد  �سوف يكون حمور هذا البحث هو نظام الإفراج ال�سَّ
القا�سي دي مار�ساجني يف منت�سف القرن التا�سع ع�سر، واأخذ به امل�سرع الفرن�سي لأول مرة 
يف 15 اآب 1885م، ومنه انتقل النظام اإىل دول اأوروبا وخارجها، وقد اأخذت بهذا النظام، 
اأحكام  الت�سريعات، وعالج  الإماراتي م�سلك هذه  ع  امل�سرِّ و�سلك  العربية،  الت�سريعات  معظم 
العقابية رقم )43( املن�ساآت  املواد )44-47( من قانون تنظيم  رطي يف  ال�سَّ الإفراج  نظام 

ل�سنة 1992م.

امل�سرع الإماراتي يطبق الختبار الق�سائي على الأحداث فقط، املادة )15( من قانون الأحداث الإماراتي رقم 9 ل�سنة   -3
1976م.

ل�سنة  الإماراتي رقم 3  العقوبات  املواد )83-86( من قانون  العقوبة مبوجب  اأحكام وقف تنفيذ  الإماراتي  م امل�سرع  نظَّ  -4
1987م.

الدكتور :محمد أمين الخرشةاإلفراج الشرطي في التشريع اإلماراتي 
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اأهمية البحث:

تظهر اأهمية البحث بتناوله مو�سوعًا ذا �سلٍة بالتطور املعا�سر يف املعاملة العقابية داخل 
املوؤ�س�سات العقابية واآلية تنفيذ اجلزاء اجلنائي، واإن كان املو�سوع قد ظهر قدميًا يف الدول 
التقييم  بفر�سة  يحَظ  مل  لأنه  بالأهمية  ي�سبغه  الإماراتي  الت�سريع  يف  بحثه  اأن  اإل  الغربية 

والتعليق عليه يف الت�سريع الإماراتي مقارنًا بالت�سريعات الأخرى.

م�شكلة البحث:

ا�سرتط امل�سّرع الإماراتي اأ�سوة بالت�سريعات العربية �سروط معينة ل بد من حتقيقها حتى 
رطي  ع الإماراتي اأحكام الإفراج ال�سَّ م امل�سرِّ رطي فقد نظَّ ي�ستفيد املحكوم عليه من الإفراج ال�سَّ

مبوجب املواد )44-47( من قانون تنظيم املن�ساآت العقابية رقم )43(ل�سنة 1992م.

الت�سريع  يف  رطي  ال�سَّ الإفراج  نظام  على  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هذه  ت�سعى  هنا  ومن 
الإماراتي مقارنة ببع�ص الت�سريعات.

رطي العديد من الت�ساوؤلت منها: ويثري مو�سوع الإفراج ال�سَّ

رطي وطبيعته القانونية، وما هي اجلهة املخت�سة بالإفراج،  ما هي حقيقة الإفراج ال�سَّ
الإفراج  اإعادة  يجوز  وهل  عنه،  بالإفراج  عليه  املحكوم  ر�سا  يتطلب  وهل  الإفراج،  و�سروط 

رطي. رطي مرة اأخرى، وكيفية انتهاء الإفراج ال�سَّ ال�سَّ

ويهدف البحث اإىل الإجابة عن الت�ساوؤلت باأ�سلوب علمي منطقي، من خلل بيان حقيقة 
رطي يف الإماراتي. رطي، والتطبيق القانوين لنظام الإفراج ال�سَّ الإفراج ال�سَّ

منهج البحث:

خمتلف  من  املو�سوع  حتليل  �سيتم  حيث  املقارن،  التحليل  منهج  البحث  هذا  �سيعتمد 
رطي يف الت�سريع  جوانبه وكافة اأبعاده بهدف ا�ستجلء امللمح القانونية لنظام الإفراج ال�سَّ
الإماراتي ، ومن اأجل اأن تكون الفائدة على اأكرب قدر ممكن فاإن املقارنة �ستمتد لت�سمل العديد 

رطي. من الت�سريعات التي تاأخذ بنظام الإفراج ال�سَّ

تق�شيم البحث:

مت تق�سيم البحث اإىل ثلثَة مباحث على النحو الآتي:
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�ص  اإذ ُخ�سِّ رطي، من خلل ثلثة مطالب،  ال�سَّ الإفراج  يتناول حقيقة  الأول:  املبحث 
الثاين  املطلب  اأما  الأنظمة،  من  غريه  عن  ومتييزه  رطي  ال�سَّ الإفراج  لتعريف  الأول  املطلب 

رطي. رطي، ويف املطلب الثالث خ�سائ�ص الإفراج ال�سَّ فنتحدث فيه عن طبيعة الإفراج ال�سَّ

رطي يف الإمارات، يف مطلبني  املبحث الثاين: يتناول التطبيق القانوين لنظام الإفراج ال�سَّ
رطي، ثم نفّرد املطلب الثاين للحديث عن  ُنخ�س�ص املطلب الأول لبيان �سروط الإفراج ال�سَّ

رطي. الإ�سراف والرقابة على تنفيذ الإفراج ال�سَّ

اإلغاء الإفراج  رطي يف مطلبني، الأول لبيان  املبحث الثالث: يتناول انتهاء الإفراج ال�سَّ
رطي. ويف اخلامتة مت اإبراز اأهم  رطي، والثاين ُنخ�س�سه لبيان انق�ساء مدة الإفراج ال�سَّ ال�سَّ

النتائج والتو�سيات. 
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�ملبحث �لأول

رطي حقيقة �لإفر�ج �ل�شَّ

بع�ص  بها  اأخذت  التي  ن�سبيًا  احلديثة  الأنظمة  من  رطي  ال�سَّ الإفراج  نظام  ُيعترب 
الت�سريعات العربية، ت�سعى من خلله اإىل التدرج يف معاملة املحكوم عليه من مرحلة �سلب 
احلرية الكاملة اإىل مرحلة تقيد احلرية بالإفراج املوؤقت متهيدًا للإفراج النهائي عنه، ومن 

َثمَّ يتجنب م�ساوئ الإفراج املفاجئ.

رطي ل بد من التعّرف على تعريف الإفراج  ف على حقيقة الإفراج ال�سَّ ويف �سبيل التعرَّ
ما  وهو  وخ�سائ�سه،  بيان طبيعته  اإىل  بالإ�سافة  الأنظمة،  من  ومتييزه عن غريه  رطي  ال�سَّ

�سنعاجله يف هذا املبحث، و�سنق�سمه اإىل ثلثة مطالب:

رطي ومتييزه عن غريه من الأنظمة. املطلب الأول: تعريف الإفراج ال�سَّ

رطي. املطلب الثاين: طبيعة الإفراج ال�سَّ

رطي. املطلب الثالث: خ�سائ�ص الإفراج ال�سَّ
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املطلب الأول

رطي ومتييزه عن غريه من الأنظمة تعريف الإفراج ال�شَّ

الفرعني  يف  الأنظمة  من  غريه  عن  متييزه  ثمَّ  رطي،  ال�سَّ الإفراج  تعريف  نتاول  �سوف 
الآتيني:

الفرع الأول

رطي تعريف الإفراج ال�شَّ

املحكوم  عن  يفرج  مبقت�ساه  العقابية  املعاملة  اأ�ساليب  اأحد  هو  رطي  ال�سَّ الإفراج 
للتاأكد من ح�سن �سلوكه  انق�ساء مدتها وذلك بفرتة معينة  للحرية قبل  عليه بعقوبة �سالبة 
وا�ستقامته. فاإذا انق�ست تلك املدة دون اأن يخل املفرج عنه ب�سروط الإفراج �سار هذا الإفراج 
مرة  اأُعيد  وتقيد حريته  عليه  تفر�ص  التي  اللتزامات  عنه  املفرج  اإذا خالف  اأما  نهائيًا)5(. 

اأخرى للموؤ�س�سة العقابية ل�ستكمال مدة العقوبة.

ويف تعريف اآخر هو اإطلق �سراح املحكوم عليه قبل انق�ساء مدة عقوبته كلها اإطلقًا 
مقيدًا ب�سروط تتمثل يف التزامات تفر�ص عليه وتقّيد حريته، وتتمثل كذلك يف تعليق احلرية 

على الوفاء بهذه اللتزامات)6(.

للحرية  �سالبة  عقوبة  ا�ستبدال  يعني  رطي  ال�سَّ الإفراج  اإن  التعريف  هذا  من  ويبدو 
بتقييدها، من خلل تغيري يف كيفية تنفيذ اجلزاء اجلنائي فقط، فبعد اإن كان اجلزاء ُينّفذ 
يف مراكز الإ�سلح والتاأهيل، اأ�سبح يتم يف و�سط حر يكتفي فيه بتقييد تلك احلرية)7(، مما 
رطي انتهاء تنفيذ اجلزاء اجلنائي، بل اأنه جمرد تعديل  يعني اأنه ل يرتتب على الإفراج ال�سَّ
لكيفية التنفيذ فقط خلل املدة املتبقية من العقوبة، مبعنى اأنه يجوز الرجوع فيه، ومن ثم 

اأبو زيد، املعجم يف علم الإجرام والجتماع القانوين والعقاب، دار الكتاب للن�سر والتوزيع، )د.ط(، 1987،  د. حممود   -5
�ص131.

رطي يف �سوء ال�سيا�سة العقابية احلديثة، مكتبة اجللء اجلديدة، املن�سورة، �ص31  د. حممد عيد الغريب، الإفراج ال�سَّ   
وما بعدها.

د. حممود جنيب ح�سني، علم العقاب، دار النه�سة العربية، القاهرة، م�سر، )د.ط(، 1967، �ص519.   -6
د. فتوح عبد اهلل ال�ساذيل، اأ�سا�سيات علم الإفراج والعقاب، من�ساأة املعارف بالإ�سكندرية، )د.ط(، 2000م، �ص279.  -7
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قيل اأنه معلق على �سرط فا�سخ، هو الإخلل باللتزامات املفرو�سة)8(.

رطي على يد القا�سي دي مار�ساجني Marsangy De يف  وقد ظهر نظام الإفراج ال�سَّ
منت�سف القرن التا�سع ع�سر، واأخذ به امل�سرع الفرن�سي لأول مرة يف 15 اآب 1885م، ومنه 

انتقل النظام اإىل دول اأوروبا وخارجها)9(.

وقد اأخذ بهذا النظام كل من الت�سريع القطري والكويتي وامل�سري والبحريني واملغربي 
واجلزائري)10(. وقد �سلك امل�سرع الإماراتي م�سلك الت�سريعات، وجاء الن�ص عليه يف املواد 

)44-47( من قانون تنظيم املن�ساآت العقابية رقم )43(ل�سنة 1992م(.

الفرع الثاين

رطي عن غريه من الأنظمة متييز الإفراج ال�شَّ

رطي وحتى تكتمل ال�سورة لدينا ل بد اأن نبني اأوجه التفاق  بعد بيان مفهوم الإفراج ال�سَّ
بع�ص  يف  معه  تتفق  قد  التي  الأخرى  الأنظمة  من  وغريه  رطي  ال�سَّ الإفراج  بني  والختلف 
اجلوانب وتختلف عنه يف جوانب اأخرى، وهي الختبار الق�سائي، ووقف تنفيذ العقوبة، ورد 

العتبار، وهذا ما �سنبحثه على النحو الآتي:

رطي والختبار الق�شائي: اأوًل: الإفراج ال�شَّ

املنتقني  املجرمني  من  نوع  تاأهيل  ي�ستهدف  عقابي  نظام  هو  الق�سائي  الختبار 
اإىل  بالإ�سافة  اللتزامات،  بفر�ص جمموعة من  تقييد حريتهم  ال�سجن مع  بتجنبهم دخول 
�ُسلبت  ف�سلهم  ثبت  فاإن  والرقابة،  والإ�سراف  التوجيه  لهم حتت  الإيجابية  امل�ساعدة  تقدمي 

حريتهم)11(.

د. حممود جنيب ح�سني، �سرح قانون العقوبات الق�سم العام، دار النه�سة العربية، م�سر، ط9، 1989م، �ص746.  -8
رطي، جملة احلقوق، جامعة البحرين، املجلد الثامن، العدد الثاين، 2011م،  د. �سيف ابراهيم امل�ساروة، الإفراج ال�سَّ  -9

�ص409.
قانون  من   )356-349( واملواد   ،1995 ل�سنة   )3( رقم  القطري  ال�سجون  تنظيم  قانون  من   )64-61( املواد  انظر   -10
الإجراءات اجلنائية البحريني رقم )46( ل�سنة 2002.، واملادة )87( من قانون اجلزاء الكويتي رقم 16 ل�سنة 1960م، 
واملواد )52-64(، من قانون تنظيم ال�سجون امل�سري رقم 396 ل�سنة 1956م، واملواد )622-627( من قانون امل�سطرة 

اجلنائية املغربي. 
واجلنائية،  الجتماعية  للبحوث  القوى  مركز  من�سورات  مقارنة،  درا�سة  الق�سائي،  الختبار  �سرور،  فتحي  اأحمد  د.   -11

�ص103.
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املوؤ�س�سات  خارج  َتِتم  عقابية  معاملة  الختبار  جوهر  اأن  يت�سح  التعريف  هذا  ومن 
حرية  تقييد  يف  وذلك  تقيدها،  التزامات  تفر�ص  واإمنا  احلرية  �سلب  تفرت�ص  ل  العقابية 
ال�سخ�ص اخلا�سع للختبار عن طريق الإ�سراف والرقابة، اأي فر�ص قيود على حرية املجرم 

مع مراقبته وعلجه.

رطي من اأ�ساليب التفريد التنفيذي للعقوبة، ويق�سد به  وكما بيّنا �سابقًا اأن الإفراج ال�سَّ
قت ال�سروط التي يتطلبها القانون،  تعليق تنفيذ العقوبة قبل انق�ساء مدتها كاملة متى حتقَّ
على اأن يلتزم املحكوم عليه ال�سلوك احل�سن، واحرتام ما يفر�ص عليه من التزامات خلل 
املدة املتبقية من العقوبة. واإل كان لل�سلطة املخت�سة بالإفراج اإلغاوؤه واإعادة املفرج عنه �سرطيًا 
رطي معلق على �سرط فا�سخ وهو اإخلل املفرج عنه بتلك  اإىل املوؤ�س�سة العقابية. فالإفراج ال�سَّ

اللتزامات املفرو�سة عليه.

رطي يتفق مع نظام الختبار الق�سائي يف اأن  ومن َثمَّ ميكن القول اإن نظام الإفراج ال�سَّ
كل منهم يهدف اإىل اإ�سلح وتاأهيل املحكوم عليه وجتنيبه الآثار ال�سلبية التي قد تنجم عن 
العقوبة ال�سالبة للحرية، كما اأن ِكل النظامني ذا طبيعة اختيارية للقا�سي فل ُيجرَبُ عليها ولو 
كانت �سد ر�ساء املحكوم عليه، حيث ل ي�ستطيع الطعن فيها)12(. بالإ�سافة اإىل انه ل جمال 

للنظامني اإل اإذا كان املحكوم عليه خال من اخلطورة.

بينهما  جوهرية  اختلفات  هناك  اأن  اإل  النظامني  بني  التفاق  هذا  من  الرغم  وعلى 
جنملها يف النقاط الآتية:

اأم  بالغًا  كان  �سواء  للحرية  �سالبة  بعقوبة  عليه  املحكوم  على  يطبق  رطي  ال�سَّ الإفراج 
حدثًا)13(. اأما الختبار الق�سائي يطبقه القانون الإماراتي على الأحداث فقط)14(.

رطي يكون بعد اأن مي�سي املحكوم عليه داخل املوؤ�س�سة العقابية مدة معينة  الإفراج ال�سَّ

لقد بداأت الت�سريعات بتطبيقه على الأحداث ثم ا�ستقرت بتطبيقه على الأحداث والبالغني �سواء، اإل اأن امل�سرع الإماراتي    
ل يزال يطبقه على الأحداث وحدهم، وعن البالغني فياأخذ بنظام وقف تنفيذ العقوبة.

انظر املادة )15( من قانون الأحداث الإماراتي.   
املادة )15 و 18( من قانون الأحداث الإماراتي ، املواد )44-47( من قانون تنظيم املن�ساآت العقابية رقم )43(ل�سنة   -12

1992م(.
املادة )44( من قانون تنظيم املن�ساآت العقابية الإماراتي.  -13

املادة )15( من قانون الأحداث الإماراتي.  -14
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بحيث ُينفذ بحقه جزء من العقوبة، يف حني اأن الختيار الق�سائي ي�سدُر وقت النطق بالعقوبة 
بالإفراج  املخت�سة  اجلهة  اأن  العقابية)15(،  املوؤ�س�سات  خارج  وينفذ  احلكم،  قرار  نف�ص  يف 
رطي وزير الداخلية، ولكنه ي�سدر بقرار من املحكمة التي ا�سدرت احلكم يف حالة واحدة  ال�سَّ
هي حالة املحكوم عليه بال�سجن املوؤبد الذي اأم�سى يف تنفيذ العقوبة خم�ص ع�سر �سنة )16(، 

اأما الختبار الق�سائي فهو من اخت�سا�ص املحكمة التي اأ�سدرت احلكم بالإدانة.

رطي ووقف تنفيذ العقوبة: ثانياً: الإفراج ال�شَّ

وقف تنفيذ العقوبة هو تعليق لتنفيذ العقوبة خلل فرتة يحددها القانون، فاإذا مل يرتكب 
املحكوم عليه اأية جرمية خلل تلك الفرتة �سقط احلكم بالعقوبة، واعترب كاأن مل يكن)17(، اأما 
اإذا عاد وارتكب جرمية خلل تلك املدة اأو اأخل ب�سرط يف احلكم فيلغى وقف التنفيذ بحيث 

تنفذ به العقوبة املحكوم بها.

ويتبني من هذا التعريف اأن وقف تنفيذ العقوبة يفرت�ص اأن املحكوم عليه قد �سدر �سده 
حكم بالإدانة، اإل اأنه على الرغم من ذلك لن ت�سلب حريته ول يودع يف املوؤ�س�سة العقابية، اإل 
اإذا خالف ال�سرط الذي علق عليه تنفيذها، والذي يتمثل ب�سلوك امل�ستفيد من وقف التنفيذ 

م�سلكًا ح�سنًا دون اأن يرتكب جناية اأو جنحة جديدة)18(.

رطي يتفق مع نظام وقف تنفيذ العقوبة  وكما اأ�سلفنا ميكن القول باأن نظام الإفراج ال�سَّ
وال�ستفادة  لل�ستجابة  املوؤهلني  عليهم  املحكوم  الأ�سخا�ص  باختيار  يقوم  منهما  كًل  اأن  يف 

املادة )18( من قانون الأحداث الإماراتي  -15
ن�ست املادة ) 45(من قانون تنظيم املن�ساآت العقابية الإماراتي باأنه) يجوز للمحكوم عليه بال�سجن املوؤبد الذي اأم�سى   -16
يف تنفيذ العقوبة خم�ص ع�سرة �سنة ان يتقدم بطلب اىل �سابط املن�ساآة للفراج عنه، وعلى ال�سابط ان يبدي راأيه يف هذا 
الطلب ثم يحيله مع ملف امل�سجون اىل الدارة املخت�سة لإبداء راأيها يف مدى خطورة الفراج عن امل�سجون على المن 
العام ، ثم حتال الوراق اىل النيابة العامة املخت�سة لتحقيق الطلب و�سوؤال من يلزم عن �سلوك امل�سجون والتثبت من ح�سن 
�سريته وا�ستقامته ثم تقدمي الأوراق م�سفوعة براأيها اىل املحكمة التي ا�سدرت احلكم بالعقوبة . وحتكم املحكمة بالفراج 
عن امل�سجون اذا ثبت لها ح�سن �سلوكة و�سلح اأمره، ويجوز لها ان جتعل الفراج مقرتنا باأي تدبري من التدابري املن�سو�ص 
عليها يف قانون العقوبات. ويكون حكم املحكمة بقبول الطلب او رف�سه نهائيًا غري قابل للطعن فيه واذا حكم برف�ص الطلب 

فل يجوز تقدمي طلب جديد قبل انق�ساء �سنة على القل من تاريخ احلكم برف�ص الطلب ال�سابق (.
الأوىل، 1998م،  العربية، الطبعة  النه�سة  القانون اجلنائي، دار  التنفيذ يف  د. عمر �سامل، ملمح جديدة لنظام وقف   -17
�سم�ص،  دكتوراة، جامعة عني  ر�سالة  املقارن،  اجلنائي  القانون  التنفيذ يف  وقف  احلميد ح�سنني،  عبد  د. حممد  �ص9، 

1997م، �ص66. وقد حدد امل�سرع الإماراتي اأحكام وقف تنفيذ العقوبة يف املواد )83-86( من قانون العقوبات.
املادتني )86( من قانون العقوبات الإماراتي.  -18
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باأي منهما، بالإ�سافة اإىل اأن كليهما يهدفان اإىل اإ�سلح وتاأهيل املحكوم عليه وجتنيبه الآثار 
ال�سلبية التي قد تنجم عن العقوبة ال�سالبة للحرية، وذلك بوقف هذه الأخرية كليًا كما هو 
رطي)19(، كما  احلال يف نظام وقف تنفيذ العقوبة اأو جزئيًا كما هو احلال يف نظام الإفراج ال�سَّ
اأن كل النظامني ذا طبيعة اختيارية للقا�سي فل يجرب عليها ولو كانت �سد ر�ساء املحكوم 

عليه حيث ل ي�ستطيع الطعن فيها.

بينهما،  اأن هناك اختلفات جوهرية  اإل  النظامني  التفاق بني  الرغم من هذا  وعلى 
جنملها يف النقاط التالية:

رطي يكون بعد اأن مي�سي املحكوم عليه داخل املوؤ�س�سة العقابية مدة معينة  الإفراج ال�سَّ
النطق  وقت  بقرار ي�سدر  التنفيذ  يكون وقف  العقوبة، يف حني  ُينفذ بحقه جزء من  بحيث 

بالعقوبة يف نف�ص قرار احلكم، اإذ يقوم هذا النظام بتجريد احلكم من قوته التنفيذية.

املحكمة  من  بقرار  ي�سدر  ولكنه  الداخلية،  وزير  رطي  ال�سَّ بالإفراج  املخت�سة  اجلهة 
التي ا�سدرت احلكم يف حالة واحدة هي حالة املحكوم عليه بال�سجن املوؤبد الذي اأم�سى يف 
تنفيذ العقوبة خم�ص ع�سر �سنة )20(، اأما وقف تنفيذ العقوبة فهو من اخت�سا�ص املحكمة التي 

اأ�سدرت احلكم بالإدانة)21(.

بفر�ص  تتمثل  التي  الرقابة  تدابري  اإىل  يخ�سع  رطي  ال�سَّ الإفراج  من  امل�ستفيد  اأن  كما 
�سلوكه  ومراقبة  عليه  الإ�سراف  العامة  لل�سلطات  يت�سنى  لكي  عنه  املفرج  على  القيود  بع�ص 
خلل مدة الإفراج بالإ�سافة اإىل تدابري امل�ساعدة املادية واملعنوية لكي يتمكن املفرج عنه من 
الندماج من جديد يف املجتمع. اأما امل�ستفيد من نظام وقف تنفيذ العقوبة فل يقدم له اأي 

من تدابري الإ�سراف وامل�ساعدة، كما ل تفر�ص عليه اأية التزامات)22(.

يكفي  اإذ  العقوبة،  تنفيذ  وقف  منها يف حالة  اأو�سع  رطي  ال�سَّ الإفراج  اإلغاء  اأ�سباب  اإن 
رطي اأن ي�سلك املفرج عنه �سلوكًا غري ح�سن واأن يخالف اأيًا من اللتزامات  لإلغاء الإفراج ال�سَّ

د. �سعيد منور، وقف تنفيذ العقوبة نظام نفتقده يف ت�سريعاتنا اجلزائية يف الأردن، بحث من�سور يف جملة موؤتة للبحوث   -19
والدرا�سات، املجلد الثالث، العدد الثاين، 1988م، �ص49، د. �سيف امل�ساروة، املرجع ال�سابق، �ص414.

املادة )44 ، 45(من قانون تنظيم املن�ساآت العقابية الإماراتي.  -20
املادة )83( من قانون العقوبات الماراتي.  -21

22-  د. �سيف امل�ساروة، املرجع ال�سابق، �ص415.
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بها  املحكوم  العقوبة  املتبقية من  املدة  العقابية مي�سي  املوؤ�س�سة  اإىل  فيعاد  عليه،  املفرو�سة 
جنحة  اأو  جناية  امل�ستفيد  يرتكب  اأن  العقوبة  تنفيذ  وقف  لإلغاء  يتعني  حني  يف  عليه)23(. 

جديدة)24(. 

رطي ورّد العتبار: ثالثاً: الإفراج ال�شَّ

اإىل امل�ستقبل على وجه تنق�سي معه جميع  اإزالة حكم الإدانة بالن�سبة  رّد العتبار هو 
اآثاره وي�سبح املحكوم عليه ابتداًء من رّد اعتباره يف مركز من مل ي�سبق اإدانته)25(. 

ويت�سح من هذا التعريف اأن حكم الإدانة قبل رّد العتبار يكون قائمًا منتجًا جميع اآثاره، 
اأما بعد رّد العتبار فاإنه مل يعد حلكم الإدانة وجود وتبعًا لذلك تنتهي جميع اآثاره، بحيث يعود 

املحكوم عليه اإىل اأح�سان املجتمع ليتمتع بكافة احلقوق التي يقررها القانون للأفراد.

رطي عن رّد العتبار بالنقاط الآتية: لذا يتميز الإفراج ال�سَّ

رطي يكون معا�سرًا لتنفيذ العقوبة اإذ يقت�سي تنفيذ جزء من العقوبة  اأن الإفراج ال�سَّ
داخل املوؤ�س�سة العقابية وهو اجلزء الأكرب ثم ق�ساء بقية املدة املحددة للعقوبة خارج املوؤ�س�سة 
العقابية)26(، بينما رد العتبار ياأتي لحقًا على تنفيذ العقوبة، اإذ يقت�سي العمل به اأن تكون 

العقوبة قد نفذت اأو �سقطت مب�سي املدة)27(.

رطي ل يغني عن رد العتبار، بل يتطلب بعد تنفيذ العقوبة كاملة اأن يرد  اأن الإفراج ال�سَّ
اإليه اعتباره �سواء كان ق�سائيًا اأو قانونيًا)28(.

واآثاره  �سروطه  له  م�ستقل  طابع  ذو  رطي  ال�سَّ الإفراج  نظام  اأن  تقدم  مما  ونخل�ص 
جتنب  من  عليه  املحكوم  ن  مُيكِّ حيث  اأجله.  من  وجد  الذي  الهدف  اإىل  بالإ�سافة  اخلا�سة 

الإفراج املفاجئ والندماج باملجتمع جمددًا.

املادة 3/302من قانون الإجراءات اجلزائية الماراتي.  -23
املادة 85 من قانون العقوبات الماراتي.  -24

د. حممود جنيب ح�سني، �سرح قانون العقوبات، الق�سم العام، دار النه�سة العربية، القاهرة، م�سر، الطبعة ال�ساد�سة،   -25
1989م، �ص919.

د. نظام توفيق املجايل، �سرح قانون العقوبات، الق�سم العام، دار الثقافة، عمان، ط3، 2010م، �ص455.   
املادة )44( من قانون تنظيم املن�ساآت العقابية الماراتي.  -26

املادة )2( من قانون رد العتبار رقم 36 ل�سنة 1992م الماراتي.  -27
ع الماراتي اأحكام رّد العتبار مبوجب قانون رد العتبار رقم 36 ل�سنة 1992م.  م امل�سرِّ نظَّ  -28
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املطلب الثاين

رطي طبيعة الإفراج ال�شَّ

رطي وفقًا للغر�ص املرجو منه، فيمكن اعتباره منحة ومكافاأة  تختلف طبيعة الإفراج ال�سَّ
العقابية، كما  املوؤ�س�سة  العاملني داخل  ثقة  �سلوكه وح�سوله على  للمحكوم عليه على ح�سن 
ميكن اعتباره مرحلة من مراحل تنفيذ العقوبة ال�سالبة للحرية. واأخريًا ميكن اعتبار الإفراج 

رطي تدبريًا م�ستقًل للتاأهيل الجتماعي)29(. ال�سَّ

رطي كمنحة: اأول: الإفراج ال�شَّ

رطي اأُعترب اأنه منحة تهذيبية الهدف منه مكافاأة املحكوم  يف بداية تطبيق الإفراج ال�سَّ
العقوبة. وبالتايل كان ق�ساء املحكوم عليه فرتة معينة  اأثناء تنفيذ  عليه على ح�سن �سلوكه 
من  التحقق  بعد  العقوبة  مدة  كل  اإنق�ساء  قبل  عنه  للإفراج  كافيًا  العقابية  املوؤ�س�سة  داخل 

تاأهيله واإ�سلحه بالفعل)30(.

وترتب على ذلك عدة نتائج منها)31(:

العقابية يعد �سرطًا جوهريًا لإمكان  املوؤ�س�سة  اإّن ح�سن �سلوك املحكوم عليه داخل   -1
الإفراج عنه قبل انتهاء مدة العقوبة التي حددها احلكم، فلم يكن املزمع الإفراج عنه يخ�سع 
خالف  اإذا  رطي  ال�سَّ الإفراج  باإلغاء  التهديد  اأن  ذلك  يف  واحلجة  التزامات،  اأو  �سروط  لأي 

املفرج عنه القانون بارتكابه جرمية لحقة كاٍف لأن يدفعه اإىل تقومي نف�سه.

رطي، واحلجة يف ذلك اأّن الإفراج  2- ل ي�سرتط ر�ساء املحكوم عليه ملنح الإفراج ال�سَّ
رطي نظام عقابي تطبقه ال�سلطة التي  يخولها القانون ذلك، ول حمل لتدخل املحكوم  ال�سَّ
اإىل  ال�سحيح  الطريق  يجهل  قد  عليه  املحكوم  اأّن  عن  ف�سًل  النظام،  هذا  تطبيق  يف  عليه 

تاأهيله.

العربية، 1987،  النه�سة  تنفيذ اجلزاءات اجلنائية، درا�سة مقارنة، دار  الق�ساء يف  العظيم مر�سي وزير، دور  د. عبد   -29
�ص568 وما بعدها.

رطي يف �سوء ال�سيا�سة العقابية احلديثة، مكتبة اجللء اجلديدة، املن�سورة، 1995،  د. حممد عيد الغريب، الإفراج ال�سَّ  -30
�ص48.

د. عبد العظيم مر�سي وزير، املرجع ال�سابق، �ص292 وما بعدها.  -31
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رطي، فاملدة التي يق�سيها  ل يتاأثر احلكم الق�سائي ال�سادر بالعقوبة بالإفراج ال�سَّ  -3
املفرج عنه قبل الإفراج النهائي تعد يف الواقع مرحلة من مراحل تنفيذ العقاب. وعليه فاإن 
الفرتة التي يجوز اإعتبار املتهم خللها عائدًا)32( اإذا ارتكب جرمية تالية ل تبداأ من تاريخ 
رطي ولكن من تاريخ اإنتهاء تنفيذ العقوبة، كما اإّن املدة املطلوب �سريانها من اأجل  الإفراج ال�سَّ

رد الإعتبار)33( الق�سائي اأو القانوين ل تبداأ اإّل من يوم الإنق�ساء التام للعقوبة.

رطي كمرحلة للتنفيذ العقابي: ثانياً: الإفراج ال�شَّ

رطي يف ظل ال�سيا�سة احلديثة اإىل اأن اأ�سبح و�سيلة تفريد للمعاملة  تطّوَر الإفراج ال�سَّ
التهذيبية للمحكوم عليهم.

وقد ترتب على ذلك عدة نتائج منها)34(:

النظام  اأّن هذا  املحكوم عليه. وعلة ذلك  رطي بر�ساء  ال�سَّ الإفراج  اإرتباط  وجوب   .1
اأ�سبح يهدف اإىل التاأهيل والتقومي، الأمر الذي ل يتحقق اإّل اإذا توافرت بالفعل لدى املحكوم 

عليه الإرادة الكاملة للإ�ستفادة من املعاملة  العقابية التي ينطوي عليها هذا النظام.

التاأهيل  تكفل حتقيق  وم�ساعدة  واإ�سراف  رقابة  لتدابري  املفرج عنه  وجوب خ�سوع   .2
رطي منا�سبة بحيث ت�سمح مبتابعة  الجتماعي للمفرج عنه، وينبغي اأن تكون مدة الإفراج ال�سَّ

جهود اإعادة التاأهيل والإ�سلح عن طريق تلك التدابري.

رطي اأ�سبح ذا م�سمون تربوي وتهذيبي اإّل اأنه مل يقم مبا  بالرغم من اأن الإفراج ال�سَّ
كان مرجوًا منه يف تاأهيل واإ�سلح املحكوم عليهم، وذلك يعود ب�سفة اأ�سا�سية اإىل ا�ستمرار 
رطي  رطي بالعقوبة املحكوم بها. والدليل على ذلك اأّن مدة الإفراج ال�سَّ ارتباط الإفراج ال�سَّ
واللتزامات اخلا�سة التي ميكن اأن يخ�سع لها املفرج عنه كانت ت�ستمد حتديدها من حكم 
املحكوم  العقوبة  بانق�ساء مدة  تنتهي  كانت  والإ�سراف  الرقابة  تدابري  فاإّن  وكذلك  الإدانة، 

انظر املادة )106( من قانون العقوبات الماراتي.  -32
حول رد العتبار يف المارات انظر القانون الحتادي رقم 36 ل�سنة 1992م .  -33

اقًا يف ذلك باإ�سداره مر�سومًا يف اأول اإبريل من عام 1952 حدد فيه ال�سروط اخلا�سة التي  لقد كان امل�سرع الفرن�سي �سبَّ  -34
ميكن اأن يخ�سع لها املفرج عنه �سرطيًا ون�ص لأول مرة على جلان م�ساعدة املفرج عنه �سرطيًا. وبذلك اأقر هذا املر�سوم 

رطي. الدور التهذيبي لنظام الإفراج ال�سَّ
رطي، املرجع ال�سابق، �ص52 وما بعدها. د. حممد عيد الغريب، الإفراج ال�سَّ   

د. حممد اأمني اخلر�شة

335جملة �حلق �لعدد )17( جمادي �لثاين 1434هـ  �أبريل 2013 م 334

بها، حتى ومل يتحقق تاأهيل واإ�سلح املفرج عنه، وهو ما يحدث يف الغالب عندما تكون مدة 
رطي ق�سريًة جّدًا. وكذلك فاإّن اجلزاء الذي يوقع على املفرج عنه عند خمالفته  الإفراج ال�سَّ
اأي�سًا من حكم الإدانة. فهذا اجلزاء مل  لللتزامات والقيود التي تفر�ص عليه كان م�ستمٌد 
رطي، وعودة املفرج عنه اإىل املوؤ�س�سة العقابية لي�ستويف املدة املتبقية   يكن اإّل اإلغاء الإفراج ال�سَّ

من العقوبة.

رطي كتدبري ُم�شتقل للتاأهيل الجتماعي: ثالثاً: الإفراج ال�شَّ

كانت لإفكار مدر�سة الدفاع الجتماعي الف�سل يف التنبيه اإىل �سرورة ف�سل ال�سلة التي 
رطي كتدبري م�ستقل للتاأهيل  رطي بالعقوبة، بحيث ينظر اإىل الإفراج  ال�سَّ تربط الإفراج ال�سَّ

والإ�سلح الجتماعي، ومل يعد ينظر اإليه كاأ�سلوب لتنفيذ العقوبة.

رطي مدة  وهذا ما انتهجه امل�سرع الفرن�سي، حيث �سمح باأن  تتجاوز مدة الإفراج ال�سَّ
العقوبة املحددة يف احلكم، حيث اأجازت املادة 732 من قانون الإجراءات الفرن�سي للوزير  
املخت�ص اإطالة تدابري  امل�ساعدة والرقابة اإىل ما بعد انق�ساء العقوبة املحكوم بها وملدة ل 
رطي كافية ل�ستفادة  تزيد عن �سنة. وتظهر فائدة هذا الن�ص عندما ل تكون مدة الإفراج ال�سَّ

املفرج عنهم من برامج التاأهيل والإ�سلح)35(.

رطي ولي�ص  كما جعل  امل�سرع الفرن�سي تدبري حظر الإقامة ي�سري من تاريخ الإفراج ال�سَّ
عقب انق�ساء تنفيذ العقوبة امللحق بها، كما تبداأ املدة التي يتعني انق�ساوؤها لرد العتبار من 
رطي اإل اإذا كان املفرج عنه عائدًا فاإن املدة ت�سري من تاريخ متام تنفيذ  تاريخ الإفراج ال�سَّ

العقوبة)36(.

وقد اأوجب امل�سرع الفرن�سي خ�سوع املفرج عنهم اإفراجًا �سرطيًا لعدد من تدابري الرقابة 
الإلزام  ذلك  ومثال  تنفيذها،  على  وي�سرف  العقوبات  تطبيق  قا�سي  يحددها  وامل�ساعدة 
بالإقامة يف مركز اإيواء اأو ا�ستقبال ُيعدُّ للمفرج عنهم، اأو َحْظِر الرتدد على بع�ص الأ�سخا�ص 
اأو الأماكن، اأو المتناع عن ممار�سة بع�ص املهن التي ت�سهل للمفرج عنه ارتكاب اجلرمية، اأو 

الإلزام باخل�سوع لعلج طبي معني.

د. حممد عيد الغريب، املرجع ال�سابق، �ص56 وما بعدها.  -35
د. عبد العظيم مر�سي وزير، املرجع ال�سابق، �ص573.  -36
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املطلب الثالث

رطي خ�شائ�ص الإفراج ال�شَّ

رطي يف النقاط  ا�ستقر فقهاء القانون اجلنائي)37( على اخل�سائ�ص املميزة للإفراج ال�سَّ
الآتية:

رطي لي�ص اإنهاء للعقوبة: اأوًل: الإفراج ال�شَّ

تنفيذها،  لأ�سلوب  تعديل  جمرد  بل  العقوبة،  لنق�ساء  �سببًا  رطي  ال�سَّ الإفراج  يعد  ل 
اأن  اأي  الإفراج،  ُيلغي  اأن  دون  العقوبة  من  املتبقية  املدة  م�ست  اإذا  اإل  العقوبة  تنق�سي  ول 
رطي هي فرتة التجربة التي يخ�سع من خللها املفرج عنه اإىل  الفرتة التي تلي الإفراج ال�سَّ
بع�ص اللتزامات املقررة عليه مبوجب قرار الإفراج املوؤقت، فاإذا ما احرتم تلك اللتزامات 
رطي –وهي املدة املتبقية من العقوبة-  املفرو�سة عليه ومل يخالفها خلل مدة الإفراج ال�سَّ

فاإن العقوبة تنق�سي، ويعد ذلك تنفيذًا فعليًا للعقوبة بكامل مدتها.

تلحق  التي  واملزايا  اإن حالت احلرمان من احلقوق  الأول:  اأمران،  ذلك  على  ويرتتب 
�سبيل  على  اإل  املحاكم  اأمام  ال�سهادة  اأداء  من  كحرمانه  العقوبة،  مدة  اأثناء  عليه  املحكوم 
رطي، باعتبار اأن هذه املدة جزء من العقوبة،  ال�ستدلل، تظل لحقة به خلل مدة الإفراج ال�سَّ
والثاين اأن املدة التي يتعني انق�ساوؤها لكي ي�ستطيع املحكوم عليه احل�سول على رد اعتباره ل 

تبداأ من تاريخ الإفراج واإمنا من تاريخ انتهاء املدة املتبقية من العقوبة)38(.

رطي اإفراج غري نهائي: ثانياً: الإفراج ال�شَّ

رطي فاإنه يكون يف فرتة التجربة، والتي  اأن املحكوم عليه اإذا ما �سدر بحقه الإفراج ال�سَّ
يلتزم ببع�ص الواجبات املفرو�سة عليه واإذا ما اأخل بهذه اللتزامات املفرو�سة عليه خلل 
اإىل  ويعاد  العامة  النيابة  طلب  على  بناء  الإفراج  اإلغاء  يجوز  فاإنه  رطي،  ال�سَّ الإفراج  مدة 

 ،1989 ط6،  النه�سة،  دار  العام،  الق�سم  العقوبات  قانون  �سرح  ح�سني،  جنيب  حممود  د.  اخل�سائ�ص.  هذه  يف  انظر   -37
�ص746 وما بعدها، د. عبود ال�سراج، الوجيز يف علم الإجرام وعلم العقاب، مطبعة جامعة دم�سق، 1988-1989، �ص 205 
و 206، د. علي عبد القادر القهوجي، علم الإجرام وعلم العقاب، الدار اجلامعية، بريوت، 1985، �ص317 وما بعدها، د. 
عبد الوهاب عمر البطراوي، علم الإجرام والتنفيذ، جامعة العلوم التطبيقية، البحرين، ط2، 2010، �ص276 وما بعدها، 

د. عبد الرحيم �سدقي، علمي الإجرام والعقاب، 2000م، �ص494.
د. حممود جنيب ح�سني، املرجع ال�سابق، �ص747. د. �سيف امل�ساروة، املرجع ال�سابق، �ص412.   -38
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ال�سجن لي�ستويف املدة الباقية من عقوبته، اأما اإذا م�ست هذه املدة دون اأن يخل املفرج عنه 
رطي يتحول اإىل اإفراج نهائي)39(. باللتزامات املفرو�سة عليه فاإن الإفراج ال�سَّ

ثالثاً: الإفراج لي�ص حقاً للمحكوم عليه:

رطي اإجراء تقديري ومن ثم فهو لي�ص بحق حتمي، ميكن للمحكوم عليه  اإن الإفراج ال�سَّ
اأن يطالب به واإمنا هو منحة تقديرية لل�سلطة املخولة لهذا قانونًا، ول يتوقف منح الإفراج 
فامل�سرع  بها.  يقرتن  التي  باللتزامات  اأو  به  ر�سائه  اأو  عليه  املحكوم  طلب  على  رطي  ال�سَّ
الماراتي منح �سلطة الإفراج لوزير الداخلية، كا اجاز يف املادة 45 من قانون تنظيم املن�ساآت 
ان  �سنة  العقوبة خم�ص ع�سر  تنفيذ  اأم�سى يف  الذي  املوؤبد  بال�سجن  للمحكوم عليه  العقابية 
يتقدم بطلب اىل �سابط املن�ساآة للفراج عنه، وعلى ال�سابط ان يبدي راأيه يف هذا الطلب 
ثم يحيله مع ملف امل�سجون اىل الدارة املخت�سة لإبداء راأيها يف مدى خطورة الفراج عن 
الطلب  لتحقيق  املخت�سة  العامة  النيابة  اىل  الوراق  حتال  ثم   ، العام  المن  على  امل�سجون 
و�سوؤال من يلزم عن �سلوك امل�سجون والتثبت من ح�سن �سريته وا�ستقامته ثم تقدمي الأوراق 
بالعقوبة . وحتكم املحكمة بالفراج عن  التي ا�سدرت احلكم  براأيها اىل املحكمة  م�سفوعة 
باأي  لها ان جتعل الفراج مقرتنا  اأمره، ويجوز  �سلوكة و�سلح  لها ح�سن  ثبت  اذا  امل�سجون 
تدبري من التدابري املن�سو�ص عليها يف قانون العقوبات. ويكون حكم املحكمة بقبول الطلب او 
رف�سه نهائيًا غري قابل للطعن فيه واذا حكم برف�ص الطلب فل يجوز تقدمي طلب جديد قبل 

انق�ساء �سنة على القل من تاريخ احلكم برف�ص الطلب ال�سابق)40(.

املادة 3/302 من قانون الإجراءات اجلزائية الماراتي.  -39
املادة )44 و 45( من قانون تنظيم املن�ساآت العقابية الماراتي.   -40
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�ملبحث �لثاين

رطي يف �لمار�ت �لتطبيق �لقانوين لنظام �لإفر�ج �ل�شَّ

رطي خارج املوؤ�س�سات العقابية مبثابة املرحلة الأخرية يف نظام  يكون تنفيذ الإفراج ال�سَّ
تدريجي يلي ال�سلب الكامل للحرية وي�سبق التمتع باحلرية الكاملة، حتى يتعود املحكوم عليه 
ل اندماجه يف  على احلياة الجتماعية، ويتفادى اخلروج املفاجئ من املوؤ�س�سة العقابية فُي�سهِّ

املجتمع بعد ذلك.

امل�سرع  قدم  رطي،  ال�سَّ الإفراج  نظام  من  املحددة  الأغرا�ص  حتقيق  اإىل  وللو�سول 
الماراتي ن�سو�سًا ت�سريعية متكاملة تعالج التنظيم القانوين له. حيث حدد امل�سرع الماراتي 
رطي، كما  )41( عدة �سروط يجب اأن تتحقق حتى ميكن للمحكوم عليه اأن يتمتع بالإفراج ال�سَّ

حدد اآلية الإ�سراف والرقابة على تنفيذه.

الت�سريع  يف  رطي  ال�سَّ الإفراج  لنظام  الناظم  الت�سريعي  الإطار  درا�سة  يف  وللتعمق  
الماراتي ، ل بد من تف�سيل �سروط التطبيق، وهو ما �سنبحثه يف املطلب الأول، ثم ننتقل 
رطي، وهو ما �سنعاجله يف املطلب الثاين. لدرا�سة الإ�سراف والرقابة على تنفيذ الإفراج ال�سَّ

املطلب الأول 

رطي �شروط الإفراج ال�شَّ

رطي منها  حدد امل�سرع الماراتي جمموعة من ال�سروط يجب اأن تتحقق يف الإفراج ال�سَّ
ما يتعلق باملحكوم عليه، ومنها ما يتعلق بالعقوبة ال�سالبة للحرية املق�سي بها، ومنها ما يتعلق 

باملدة املنق�سية من العقوبة املحكوم بها، وهذا ما �سنتناوله من خلل ثلثة فروع كالآتي:

الفرع الأول

ال�شروط املتعلقة باملحكوم عليه

تنظيم  قانون  من   )44( املادة  ن�ص  مبوجب  ال�سروط  بهذه  الماراتي  امل�سرع  �سرح 

رطي يف الت�سريع  انظر املواد )44 - 47( من قانون تنظيم املن�ساآت العقابية الماراتي. و راجع يف �سروط الإفراج ال�سَّ  -41
الفرن�سي املواد من 729 اإىل 733 من قانون الإجراءات اجلنائية الفرن�سي ويف  الت�سريع البحرين املواد 349- 352 من 

قانون الجراءات اجلنائية البحريني.
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املن�ساآت العقابية 42( وجاء فيها ) يفرج عن املحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ملدة �سهر او 
اكرث اإذا اأم�سى ثلثة اأرباع مدة العقوبة وكان �سلوكه اأثناء وجوده باملن�ساأة يدعو اإىل الثقة يف 
تقومي نف�سه ومل يكن يف الإفراج عنه خطر على الأمن العام. واذا كانت العقوبة هي ال�سجن 
وزير  الإفراج قرار من  بهذا  القل. وي�سدر  �سنة على  اإذا ق�سى ع�سرين  املوؤبد فيفرج عنه 

الداخلية، ويبلغ النائب العام ب�سورة منه(.

الإفراج  لتقرير  �سروط  عدة  و�سع  قد  الماراتي  امل�سرع  اأن  الن�ص  هذا  من  ويت�سح 
رطي عن املحكوم عليه وبع�ص تلك ال�سروط تتعلق باملحكوم عليه، و�سوف نتناول بال�سرح  ال�سَّ

كل �سرط من هذه ال�سروط على حدة.

اأوًل: اأن يكون �سلوك املحكوم عليه اأثناء وجوده يف املوؤ�س�سة العقابية يدعو اإىل الثقة يف 
تقومي نف�سه.

رطي عبارة عن مكافاأة للمحكوم  واحلكمة من هذا ال�سرط تتمثل يف كون الإفراج ال�سَّ
ال�سلوك  بُح�سن  للحرية، ويق�سد  ال�سالبة  العقوبة  تنفيذ  اأثناء مدة  القومي  عليه على �سلوكه 
الإفراج  اأثناء  هكذا  ا�ستمراره  احتمالية  عن  املوؤ�س�سة  يف  عليه  املحكوم  و�سع  ينبئ  اأن  هنا 
املوؤقت عنه، فتقدير �سلوك املحكوم عليه يجب اأن يكون متجهًا نحو امل�ستقبل، بحيث مل يعد 
لل�ستمرار يف تنفيذ العقوبة ال�سالبة للحرية اأي اأثر اإيجابي يف املحكوم عليه)43(، ويف �سبيل 
ذلك ي�ستعان باملخت�سني فيقوم كل منهم باإعداد تقرير عن تطور �سخ�سية املحكوم عليه، 
النزيل  ب�سلوك  الإفراج  �سلطة  تنخدع  املجتمع احلر، وحتى ل  للتاأقلم مع  ا�ستعدادها  ومدى 

َطِنَعُه اإر�ساًء لأ�سحاب القرار)44(. التي قد ي�سْ

ثانياً: األ ي�سكل الإفراج عن املحكوم عليه خطر على الأمن العام.

امل�سري،  ال�سجون  تنظيم  قانون  املادة )52( من  �سبيل ذلك  اأنظر يف  ال�سروط.  العربية على هذه  الت�سريعات  اأجمعت   -42
واملادة )87( من قانون اجلزاء الكويتي، واملادة )25( من نظام ال�سجن والتوقيف ال�سعودي، واملادة )309( من قانون 
الإجراءات  قانون  من   )349( واملادة  القطرية  ال�سجون  تنظيم  قانون  من   )61( واملادة  الُعماين،  اجلنائية  الإجراءات 

اجلنائية البحريني.
اإذا قدم املحكوم عليه تعهدات  رطي  ال�سَّ الإفراج  الفرن�سي  امل�سرع  ال�سابق، �ص417، ومينح  د. �سيف امل�ساروة، املرجع   -43

جادة على اندماجه الجتماعي، انظر املادة 729 من قانون الإجراءات اجلنائية الفرن�سي.
د. عبد الرحيم �سدقي، علمي الإجرام والعقاب، )د.ط(، 2000م، �ص496.  -44

   د. عبد الوهاب عمر البطراوي، علم الإجرام والتنفيذ، جامعة العلوم التطبيقية، البحرين، ط2، 2010، �ص279.
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يت�سح من ن�ص املادة )44( �سالفة الذكر اأن امل�سرع ل يق�سد من هذا ال�سرط اأّن م�سدر 
اخلطر على الأمن العام هو �سلوك اجلاين ذاته، بل اإن ما يعنيه امل�سرع هو اأنه قد يرتتب على 
الإفراج عن املحكوم عليه تهديد الأمن العام من خلل العتداء عليه من قبل املجني عليه 
اأن  �سلوكه  من  يخ�سى  ل  العقوبة  تنفيذ  اأثناء  وال�سلوك  ال�سرية  كان ح�سن  من  لأن  اأهله،  اأو 
ي�سكل خطرًا على الأمن العام، وتقدير حتقق هذا ال�سرط من عدمه يعود اإىل اإدارة املوؤ�س�سة 

بالتعاون مع الأجهزة الأمنية)45(.

الفرع الثاين

ال�شروط املتعلقة بالعقوبة املق�شي بها

حدد امل�سرع الماراتي مبوجب ن�ص املادة )44( من قانون تنظيم املن�ساآت العقابية اأن 
رطي، والعقوبات  تكون العقوبة �سالبة للحرية حتى ي�ستفيد املحكوم عليه من نظام الإفراج ال�سَّ
مدة  طيلة  يربحه  ل  معني  مكان  يف  بالإقامة  عليه  املحكوم  تلزم  التي  وهي  للحرية  ال�سالبة 
ال�سجن  الماراتي هي  القانون  العقوبات يف  يومي حمدد، وهذه  العقوبة واخل�سوع لربنامج 

املوؤبد)46( وال�سجن املوؤقت واحلب�ص.

الفرع الثالث

ال�شروط املتعلقة باملدة املنق�شية من العقوبة املحكوم بها

املحكوم عليه يف  اأن مي�سي  رطي  ال�سَّ الإفراج  لتطبيق نظام  امل�سرع الماراتي  ي�سرتط 
باأمرين:  ذلك  وُيعلل  اإنق�سائها،  قبل  عنه  الإفراج  يجوز  ل  معينة  مدة  العقوبة  تنفيذ  مكان 
رطي وح�سوله على الثقة يف تقومي نف�سه  اأولهما اأن تقدير جدارة املحكوم عليه بالإفراج ال�سَّ
لتحديد ذلك،  ل�سخ�سيته  بد من فح�ص دقيق  ل  العام،  الأمن  وحتديد مدى خطورته على 
وهذا يتطلب بطبيعة احلال قدرًا من الوقت. وثانيهما اأن مت�سي هذه املدة ويتحقق اأثرها يف 

اإر�ساء العدالة وحتقيق الردع العام)47(.

د. عبد الوهاب البطراوي، املرجع ال�سابق، �ص279.  -45
46-  ال�سجن املوؤبد هو عقوبة ا�ستئ�سال، اإذ يرتتب عليها ا�ستبعاد املحكوم عليه بها من املجتمع مدة حياته.د. حممود جنيب 

ح�سني، �سرح قانون العقوبات، املرجع ال�سابق، �ص707.
د. حممود جنيب ح�سني، �سرح قانون العقوبات، املرجع ال�سابق، �ص750.  -47

د. عبد الرحيم �سدقي، املرجع  ال�سابق، �ص497.   
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وقد حدد امل�سرع الماراتي هذه املدة على اأ�سا�ص ن�سبة معينة من مدة العقوبة املحكوم 
اأرباع مدة  ال�سجن ثلثة  اأن مي�سي املحكوم عليه يف  الذكر  املادة 44 �سالفة  اإذ توجب  بها، 

العقوبة املحكوم بها.

عليه  املحكوم  اأم�سى  اإذا  اإل  الإفراج  يجوز  فل  املوؤبد  ال�سجن  العقوبة هي  كانت  واإذا 
مبدة  حتدد  ل  املوؤبد  ال�سجن  عقوبة  اأن  ذلك  وتف�سري  الأقل،  على  �سنة  ع�سرين  ال�سجن  يف 
معينة باعتبارها ت�ستغرق احلياة، فحدد امل�سرع قدرًا جزافيًا يرتبط غالبًا باملدة التي متتد 
خللها حياة �سخ�ص يف متو�سط العمر، وقد اورد امل�سرع الماراتي نظامًا خا�سًا للمحكوم 
عليه بال�سجن املوؤبد حيث اجاز الفراج عنه بعد م�سي خم�ص ع�سرة �سنة، وذلك باأمر من 

املحكمة ولي�ص بقرار من وزير الداخلية  )48(.

حدد  الذي  الفرن�سي  امل�سرع  مع  ذلك  يف  اختلف)49(  الماراتي  امل�سرع  اأن  لنا  ويت�سح 
ون�سفها  للعائدين)50(  العقوبة  مدة  بثلثي  بعدها  رطي  ال�سَّ الإفراج  تقرير  يجوز  التي  املدة 
تنفيذ  بدء  �سنة من  ع�سر  ق�ساء خم�سة  موؤبدة وجب  العقوبة  كانت  اإذا  اأما  العائدين،  لغري 

العقوبة)51(.

اإذا  اأما  اإذا كانت العقوبة واحدة،  اأرباع مدة العقوبة اأي خلف  ول يثري ح�ساب ثلثة 
تعددت هذه العقوبات فقد ن�ست املادة )46( من قانون تنظيم املن�ساآت العقابية الماراتي 
اأنه )اإذا تعددت العقوبات املحكوم بها جلرائم وقعت قبل دخول املحكوم عليه املن�ساأة  على 

يكون الإفراج على اأ�سا�ص جمموع مدد هذه العقوبات(.

فاإذا كانت العقوبات من نوع واحد �سمت مددها وتعني اأن مي�سي املحكوم عليه يف مركز 
الإ�سلح والتاأهيل ثلثة اأرباع املدد جمتمعة؛ واإذا كانت من اأنواع خمتلفة �سمت مددها وتعني 
تليها  التي  العقوبة  العقوبات املحكوم بها ثم من  اأ�سد  اأرباعها من  ا�ستيفاء ثلثة  البدء  يف 

48-  املادة 45 من قانون تنظيم املن�ساآت العقابية الماراتي .
ال�سجون  تنظيم  قانون  من   )52( املادة  انظر  بها،  املحكوم  العقوبة  مدة  يف  امل�سري  امل�سرع  مع  اتفق  ذلك  مقابل  ويف   -49

امل�سري.
عرف امل�سرع الماراتي العائد يف املادة 106 من قانون العقوبات باأنه من حكم عليه بحكم بات بعقوبة جنائية ثم ارتكب   -50
جرمية بعد ذلك، وكذلك يعترب عائدًا من حكم عليه بحكم بات باحلب�ص مدة �ستة اأ�سهر اأو اأكرث ثم ارتكب جنحة قبل 

م�سي ثلث �سنوات من تاريخ انق�ساء هذه العقوبة .
انظر املادة )2/729( من قانون الإجراءات اجلنائية الفرن�سي وقد اتفق امل�سرع اجلزائري مع الفرن�سي يف مدة العقوبة   -51

)املادة 134 من قانون تنظيم ال�سجون واإعادة الإندماج الجتماعي للمحبو�سني اجلزائري(.
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قبل دخول  ارتكبت  بها جلرائم  العقوبات حمكومًا  تلك  تكون  اأن  امل�سرع  ي�سرتط  �سدة. كما 
املحكوم عليه مركز الإ�سلح والتاأهيل.

ويف حال اأن ارتكب املحكوم عليه اأثناء وجوده يف مركز الإ�سلح والتاأهيل جرمية فيكون 
الإفراج عنه على اأ�سا�ص املدة الباقية عليه وقت ارتكاب هذه اجلرمية م�سافًا اإليها مدة العقوبة 
املحكوم بها عليه من اأجلها)52(. وعّلة هذا احلكم اأن املحكوم عليه قد اأثبت بارتكابه اجلرمية 
الثانية �سوء �سلوكه، فيتعني اأن مي�سي املدة املح�سورة بني اإيداعه مركز الإ�سلح والتاأهيل 

رطي)53(. وارتكابه هذه اجلرمية باأكملها، اأي ل يخ�سم له منها �سيء با�سم الإفراج ال�سَّ

التحقيق اجلنائي يف  اأثناء  معينة  اأم�سى مدة  قد  عليه  املحكوم  كان  اإذا  ما  ويف حالة 
احلب�ص الحتياطي، فاإن امل�سرع الماراتي اأ�سار اإىل ذلك مبوجب ن�ص املادة 47 من القانون 
احلب�ص  يف  مدة  م�سى  قد  للحرية  مقيدة  بعقوبة  عليه  املحكوم  كان  اإذا  باأنه  الذكر  �سالف 
الحتياطي واجبًا خ�سمها من مدة العقوبة ويكون الإفراج عنه على اأ�سا�ص باقي املدة املحكوم 

بها عليه)54(.

ويف حال اأن �سدر العفو بتخفي�ص مدة العقوبة حت�سب املدة الواجب ق�ساوؤها يف مركز 
�سة ل مبدة العقوبة التي ُحكم بها اأ�سًل)55(. الإ�سلح والتاأهيل على اأ�سا�ص العقوبة املُخفَّ

املطلب الثاين

رطي الإ�شراف والرقابة على تنفيذ الإفراج ال�شَّ

لآثاره  منتجًا  يبقى  بل  بالإدانة  ال�سادر  احلكم  حمو  رطي  ال�سَّ الإفراج  على  يرتتب  ل 
اإذ يوؤدي اإىل اإبدال العقوبة ال�سالبة للحرية بتجربة ح�سن �سرية و�سلوك يتم من  القانونية، 
رطي عنه متهيدًا للإفراج النهائي عنه، وهذا ما ل يكون اإل من خلل  خللها الإفراج ال�سَّ
معاملة عقابية تختلف عن املعاملة العقابية التي خ�سع لها املحكوم عليه داخل املوؤ�س�سة العقابية 

اجلنائية  الإجراءات  قانون  من   )2/351( املادة  تقابلها  الماراتي،  العقابية  املن�ساآت  تنظيم  قانون  من   )46( املادة   -52
البحريني واملادة )54( من قانون تنظيم ال�سجون امل�سري.

د. عبد الرحيم �سدقي، املرجع ال�سابق، �ص498.  -53
تقابلها املادة )55( من قانون تنظيم ال�سجون امل�سري. واملادة 2/352 من قانون الإجراءات اجلنائية البحريني  -54

املادة 2/47 من قانون تنظيم املن�ساآت العقابية الماراتي تقابلهااملادة 2/352 من قانون الإجراءات اجلنائية البحريني   -55
واملادة 55 من قانون تنظيم ال�سجون امل�سري. 
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والتي اأ�سا�سها تقييد حرية املحكوم عليه ولي�ص �سلبها، ولذلك فاملعاملة العقابية للمفرج عنه 
تقوم على عن�سرين، اأولهما الرقابة، وثانيهما امل�ساعدة، كما اأن ال�سلطة املخت�سة بالإفراج 
نخ�س�ص  فرعني  اإىل  املطلب  �سنق�سم  لذا  ذلك  يف  دور  لها  الت�سريعات  بع�ص  يف  رطي  ال�سَّ
رطي والفرع الثاين لبيان املعاملة العقابية  الأول منها لتحديد ال�سلطة املخت�سة بالإفراج ال�سَّ

للمفرج عنه �سرطيًا.

الفرع الأول

رطي ال�شلطة املخت�شة بالإفراج ال�شَّ

اأوكل  من  فمنها  رطي  ال�سَّ بالإفراج  املخت�سة  ال�سلطة  حتديد  يف  الت�سريعات  اختلفت 
الأمر اإىل ال�سلطة التنفيذية ومنها من خول جهة ق�سائية الخت�سا�ص مبنح واإلغاء الإفراج 

رطي. ال�سَّ

الداخلية مبوجب  وزير  ال�سرطي اىل  الفراج  قرار  ا�سدار  الإماراتي  امل�سرع  وقد منح 
بعقوبة  عليه  املحكوم  عن  يفرج  بقولها)  العقابية،  النت�ساآت  تنظيم  قانون  من   )44( املادة 
مقيدة للحرية ملدة �سهر او اكرث اإذا اأم�سى ثلثة اأرباع مدة العقوبة وكان �سلوكه اأثناء وجوده 
باملن�ساأة يدعو اإىل الثقة يف تقومي نف�سه ومل يكن يف الإفراج عنه خطر على الأمن العام. واذا 
كانت العقوبة هي ال�سجن املوؤبد فيفرج عنه اإذا ق�سى ع�سرين �سنة على القل. وي�سدر بهذا 

الإفراج قرار من وزير الداخلية، ويبلغ النائب العام ب�سورة منه(.

ولكنه ي�سدر بقرار من املحكمة يف حالة واحدة هي حالة املحكوم عليه بال�سجن املوؤبد 
والذي ق�سى خم�ص ع�سرة �سنة وكان ح�سن ال�سريه وال�سلوك ومل يكن يف الفراج عنه ما يهدد 

المن العام )56(.

ن�ست املادة ) 45(  من قانون املن�ساآت العقابية الماراتي، باأنه ) يجوز للمحكوم عليه بال�سجن املوؤبد الذي اأم�سى يف   -56
تنفيذ العقوبة خم�ص ع�سرة �سنة ان يتقدم بطلب اىل �سابط املن�ساآة للفراج عنه، وعلى ال�سابط ان يبدي راأيه يف هذا 
الطلب ثم يحيله مع ملف امل�سجون اىل الدارة املخت�سة لإبداء راأيها يف مدى خطورة الفراج عن امل�سجون على المن 
العام ، ثم حتال الوراق اىل النيابة العامة املخت�سة لتحقيق الطلب و�سوؤال من يلزم عن �سلوك امل�سجون والتثبت من ح�سن 
�سريته وا�ستقامته ثم تقدمي الأوراق م�سفوعة براأيها اىل املحكمة التي ا�سدرت احلكم بالعقوبة . وحتكم املحكمة بالفراج 
عن امل�سجون اذا ثبت لها ح�سن �سلوكة و�سلح اأمره، ويجوز لها ان جتعل الفراج مقرتنا باأي تدبري من التدابري املن�سو�ص 
عليها يف قانون العقوبات. ويكون حكم املحكمة بقبول الطلب او رف�سه نهائيًا غري قابل للطعن فيه واذا حكم برف�ص الطلب 

فل يجوز تقدمي طلب جديد قبل انق�ساء �سنة على القل من تاريخ احلكم برف�ص الطلب ال�سابق (.
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وحر�ص امل�سرع الفرن�سي مبوجب القانون رقم 2000/516 ال�سادر يف 15 يونيو 2000، 
وامل�سمى قانون تدعيم قرينة الرباءة املعدل للكثري من الن�سو�ص الواردة يف قانون الإجراءات 
رطي  رطي، فقد جعل تقرير الإفراج ال�سَّ اجلنائية، على تاأكيد الطبيعة الق�سائية للإفراج ال�سَّ
من  اأقل  للحرية  ال�سالبة  العقوبة  كانت  اإذا  العقوبة  تطبيق  قا�سي  اخت�سا�ص  من  اإلغاءه  اأو 
ع�سر �سنوات، اأو اإذا كانت املدة املتبقية منها اأقل من ثلث �سنوات، ويف غري هاتني احلالتني 

رطي)57(. رطي بطلبات منح اأو اإلغاء الإفراج ال�سَّ تخت�ص املحكمة الإقليمية للإفراج ال�سَّ

عام  مبدير  ممثلة  التنفيذية  ال�سلطة  اإىل  الخت�سا�ص  منح  فقد  امل�سري  امل�سرع  اأما 
ال�سجون)58(.

الإفراج  بتقرير  املخت�سة  ال�سلطة  كانت  اإذا  عما  الت�ساوؤل  هنا  يثار  ال�سدد  هذا  ويف 
رطي تتوقف على ر�سا املحكوم عليه؟ ال�سَّ

مل ي�سرتط امل�سرع الماراتي ر�سا املحكوم عليه وقد اتفق يف ذلك مع الت�سريعات العربية 
مثل )امل�سري، والليبي، والُعماين والكويتي والبحريني( ونحن نوؤيد هذا الإجتاه باعتبار اأن 
لها  يقرره  ملا  تبعًا  ذلك  القانون  خولها  التي  ال�سلطة  تطبقه  عقابي  نظام  رطي  ال�سَّ الإفراج 
من �سلطة تقديرية، ومن ثم ل يجوز اأن يكون للمحكوم عليه �ساأن يف تطبيق هذا النظام من 

عدمه، ف�سًل عن اأن املحكوم عليه قد يجهل الطريق ال�سحيح لتاأهيله واإ�سلحه)59(.

الفرع الثاين

املعاملة العقابية للمفرج عنه �شرطياً

رطي لي�ص اإنهاء للعقوبة، واإمنا هو جمرد تعديل  وفقًا ملا اأ�سرنا له �سابقًا فاإن الإفراج ال�سَّ
للمعاملة العقابية مبا يتفق مع التطور الظاهر على �سخ�سية املحكوم عليه، وهو تطور يعني 
اأن املعاملة يف داخل مركز الإ�سلح والتاأهيل قد ا�ستنفذت اأغرا�سها بالن�سبة له، واأن املحكوم 
عليه اأ�سبح بحاجة اإىل معاملة اأخرى تكمل ما مت من اإ�سلح وتهذيب داخل مركز الإ�سلح 

57-  املادة 1/722 م�سافة اإىل قانون الإجراءات اجلنائية الفرن�سي.
املادة 53 من قانون تنظيم ال�سجون امل�سري وكذلك اأخذ امل�سرع الُعماين بذلك وجعله من اخت�سا�ص مدير عام ال�سجون   -58

)املادة 309 من قانون الإجراءات اجلزائية الُعماين(.
59-  د. حممود جنيب ح�سني، �سرح قانون العقوبات، املرجع ال�سابق، �ص753.
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والتاأهيل)60(.

عن  تنجم  قد  التي  ال�سلبية  الآثار  جتنب  اإىل  رطي  ال�سَّ الإفراج  اأثناء  املعاملة  وتهدف 
التغيري الوا�سح على حالة املحكوم عليه بالنتقال من الو�سط املغلق ال�سالب للحرية اإىل و�سط 
احلرية الكاملة، كما متهد لتاأهيل املحكوم عليه للإفراج النهائي، ويف �سبيل حتقيق ذلك ل 
تدابري  لعدد من  عنه  املفرج  اإخ�ساع  اإمكانية  رطي  ال�سَّ الإفراج  منح  على  يرتتب  اأن  من  بد 

امل�ساعدة والرقابة ولعدد من اللتزامات التي ت�ساعد على تاأهيل املفرج عنه.

العلم  لها  يتاح  املفرج عنه بحيث  العامة على �سلوك  ال�سلطات  اإ�سراف  تعني  والرقابة 
بهذا ال�سلوك والتحقق من وفائه باللتزامات املفرو�سة عليه وعدم اإخلله بها كونها تتجه 
اإىل كفالة �سبل تاأهيل وحتقيق نوع من الثبات لظروف املفرج عنه، ثم تعديل  يف جمموعها 
جدارته  عدم  ثبت  اإذا  جزئيًا  اأو  كليًا  اإلغائها  حد  اإىل  ي�سل  قد  تعديًل  لذلك  تبعًا  املعاملة 

بالإفراج)61(.

فمن  و�سلبية.  اإيجابية  التزامات  اإىل  عنه  املفرج  على  املفرو�سة  اللتزامات  وتنق�سم 
الأمثلة على اللتزامات الإيجابية الإقامة يف املكان الذي يحدده قرار الإفراج، وتلبية كل دعوة 
رطي، وا�ستقبال زياراته مع تقدمي كافة املعلومات وامل�ستندات  ملقابلة امل�سرف على الإفراج ال�سَّ
التي ت�سمح له بالإ�سراف على و�سائل حياته، وال�سعي ب�سفة جدية للعي�ص من عمل م�سروع، 
ومن الأمثلة على اللتزامات ال�سلبية امتناع املفرج عنه �سرطيًا عن الت�سال بامل�ساهمني معه 
يف اجلرمية اأو غريهم من الأ�سخا�ص ذوي ال�سمعة ال�سيئة، المتناع عن ارتياد اأماكن اللهو، 

المتناع عن ممار�سة اإحدى املهن)62(.

رطي اأنها مل تن�ص  ويعاب على خطة امل�سرع الماراتي يف تنظيمه للتزامات الإفراج ال�سَّ
على تنظيم تدابري م�ساعدة ت�سمن للمحكوم عليه اإمكانيات التاأهيل والإ�سلح واأنها و�سعت 
رطي بح�سب �سخ�سية املفرج عنه، مبعنى  ب�سورة جمردة بحيث ل ميكن تفريد الإفراج ال�سَّ

د. حممد �سبحي جنم، اأ�سول علم الإجرام وعلم العقاب، دار الثقافة، الأردن، ط1، 2008م، �ص197.  -60
د. علي عبد القادر القهوجي، علم الإجرام وعلم العقاب، الدار اجلامعية، بريوت، )د.ط(، 1985، �ص319.   

د. �سيف امل�ساروة، املرجع ال�سابق، �ص422. د. حممود كبي�ص، مبادئ علم العقاب، دار النه�سة العربية، القاهرة، م�سر،   -61
)د.ط(، 1995، �ص357 وما بعدها.

وقد ن�ص امل�سرع الُعماين يف املادة )52( من قانون ال�سجون على هذه اللتزامات وال�سروط. وانظر ن�ص املادة 731 من   -62
قانون الإجراءات اجلنائية الفرن�سي واملادة 57 من قانون تنظيم ال�سجون امل�سري.
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التي تفر�ص على كافة املحكوم  العامة  امل�سرع جعل كل اللتزامات من قبيل اللتزامات  اأن 
ال�سروط واللتزامات مبا  اأن امل�سرع مل ي�سمح بتعديل هذه  عليهم املفرج عنهم، ف�سًل عن 

يجعلها تتفق مع التطور الذي يطراأ على �سخ�سية املفرج عنه ومقت�سيات تاأهيله.

لذا ندعو امل�سرع الماراتي اأن يحذو حذو امل�سرع الفرن�سي الذي فرق بني اللتزامات 
العامة التي يخ�سع لها كل املفرج عنهم، ول يجوز تعديلها وت�سبه اإىل حد كبري اللتزامات 
العامة التي تفر�ص على اخلا�سع للختبار الق�سائي، وبني التزامات اأخرى خا�سة يحددها 
رطي بالنظر اإىل �سخ�سية املفرج عنه ويكون من اجلائز  القرار ال�سادر مبنح الإفراج ال�سَّ

التعديل فيها)63(.

املادة 731 من قانون الإجراءات اجلنائية الفرن�سي.  -63
د. حممد عيد الغريب، املرجع ال�سابق، �ص229 وما بعدها.   
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�ملبحث �لثالث

رطي �نتهاء �لإفر�ج �ل�شَّ

نتيجة  الإفراج  اإلغاء  اأولهما  الماراتي يف حالتني  الت�سريع  رطي يف  ال�سَّ الإفراج  ينتهي 
اإخلل املفرج عنه باللتزامات املفرو�سة عليه، فيقرر اإعادته اإىل املوؤ�س�سة العقابية، وثانيهما 
رطي اإىل اإفراج نهائي. وهذا ما  رطي دون اإلغاء فيتحول الإفراج ال�سَّ انق�ساء مدة الإفراج ال�سَّ

�سنبحثه يف مطلبني كالآتي: 

املطلب الأول

رطي اإلغاء الإفراج ال�شَّ

يف  العامة  النيابة  طلب  على  بناء  رطي  ال�سَّ الإفراج  اإلغاء   )64( الماراتي  امل�سرع  اأجاز 
حالتني:

احلالة الأوىل: اإذا خالف املفرج عنه ال�سروط التي و�سعت للإفراج اأو مل يقم بالواجبات 
املفرو�سة عليه.

احلالة الثانية: اإذا ارتكب املفرج عنه جناية اأو جنحة عمدية يعاقب عليها باحلب�ص.

قانون  للمادة 302 من  وفقًا  م�سببًا.  العامة  النيابة  املقدم من  الطلب  يكون  اأن  ويجب 
للإفراج  التقليدي  باملفهوم  اأخذ  قد  الماراتي  امل�سّرع  اأّن  لنا  يت�سح  اجلزائية  الإجراءات 
رطي باعتباره منحة معلقة على �سرط هو عدم اإخلل املفرج عنه باللتزامات املفرو�سة  ال�سَّ

عليه يف قرار الإفراج، بحيث اإذا ما حتقق ال�سرط األغيت هذه املنحة.

مركز  اإىل  عنه  املفرج  اإعادة  رطي  ال�سَّ الإفراج  باإلغاء  احلكم  �سدور  على  ويرتتب 
الإ�سلح والتاأهيل لكي ي�ستويف املدة الباقية من عقوبته من يوم الإفراج عنه)65(، اأي اأن اإلغاء 

ن�ست املادة )302( من قانون الإجراءات اجلزائية الماراتي باأنه )يجوز  بناء على طلب النيابة العامة الغاء الفراج   -64
حتت �سرط اإذا اخل املفرج عنه بالقيود امل�سار اليها يف الفقرة ال�سابقة(.

تقابل ن�ص املادة )59( من قانون تنظيم ال�سجون امل�سري واملادة )65( من قانون تنظيم ال�سجون القطري، واملادة )25(    
من نظام ال�سجن والتوقيف ال�سعودي.

املادة )354( من قانون الإجراءات اجلنائية البحريني ويف نف�ص املعنى املادة )60( من قانون تنظيم ال�سجون امل�سري   -65
واملادة )147( من قانون تنظيم ال�سجون واإعادة الإدماج الجتماعي للمحبو�سني اجلزائري.
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رطي يعني كقاعدة عامة وجوب ا�ستيفاء املحكوم عليه كل مدة العقوبة املحكوم  الإفراج ال�سَّ
بها عليه)66(.

رطي اأي الإفراج مرة اأخرى بعد اإلغاء اإفراج �سابق،  وفيما يتعلق بجواز تكرار الإفراج ال�سَّ
اإذا ما لوحظ حت�سن �سلوك املفرج عنه اإىل احلد الذي مل يعد معه حمتاجًا اإىل البقاء داخل 
املوؤ�س�سة العقابية، واخل�سوع لأ�ساليب املعاملة العقابية املطبقة داخل هذه املوؤ�س�سة. لبد من 
ال�سارة هنا ان امل�سرع الماراتي مل يبني بن�ص �سريح جواز تكرار الفراج ال�سرطي، ولكن 
ذلك ليحرم املحكوم عليه من الفراج ال�سرطي. ويثار الت�ساوؤل عن املفرج عنه بعد ع�سرين 
�سنة اذا ما الغي الفراج عنه، ما هي املدة التي يتعني على املفرج عنه ان يق�سيها بعد عودته 
اىل املوؤ�س�سة العقابية حتى ي�ستفيد جمددًا من الفراج ال�سرطي اذا ما توافرت بقية �سروطه 
اأجاز ذلك  ؟ امل�سرع الماراتي مل يحدد هذه املدة. ويف مقابل ذلك جند امل�سرع البحريني 
اإلغاء  بعد  اأنه )يجوز  اإذ ن�ست على  الإجراءات اجلنائية،  املادة )356( من قانون  مبوجب 
الإفراج اأن يفرج عن امل�سجون مرة اأخرى اإذا توافرت ال�سروط املبينة يف هذا الباب، ويف هذه 
احلالة تعترب املدة الباقية من العقوبة بعد اإلغاء الإفراج مدة عقوبة حمكوم بها. فاإذا كانت 

العقوبة ال�سجن املوؤبد فل يجوز هذا الإفراج قبل م�سي خم�ص �سنوات( )67(.

وتبدو العلة من جواز تكرار الإفراج اأن ملحظة �سلوك املحكوم عليه بعد اإلغاء الإفراج 
قد تك�سف عن حت�سنه اإىل احلد الذي ل يعود معه حمتاجًا اإىل املعاملة العقابية التي تطبق 
رطي ابتداًء. وينظر  داخل املوؤ�س�سة العقابية، ويعني ذلك اأنه قد توافرت ذات علة الإفراج ال�سَّ
امل�سرع اإىل املدة املتبقية من العقوبة كاأنها عقوبة قائمة بذاتها، فيطبق عليها ذات ال�سروط 
رطي، ويتطلب جلواز الإفراج الثاين اأن مي�سي املحكوم عليه يف مركز  املقررة للإفراج ال�سَّ
الإ�سلح والتاأهيل ثلثة اأرباع هذه املدة املتبقية، ويف حالة اإن كان املفرج عنه حمكومًا عليه 
بال�سجن املوؤبد فل يجوز الإفراج الثاين قبل اأن مي�سي يف مكان تنفيذ العقوبة خم�ص �سنوات 

د. حممود جنيب ح�سني، �سرح قانون العقوبات، املرجع ال�سابق، �ص755.  -66
اأن يفرج عن  اإلغاء الإفراج  اأنه )يجوز بعد  ال�سجون امل�سري على  يف نف�ص املعنى ن�ست املادة )62( من قانون تنظيم   -67
امل�سجون مرة اأخرى اإذا توافرت �سروط الإفراج ال�سابق الإ�سارة اإليها، ويف هذه احلالة تعترب املدة الباقية من العقوبة بعد 
اإلغاء الإفراج كاأنها مدة عقوبة حمكوم بها. فاإذا كانت العقوبة املحكوم بها الأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة فل يجوز الإفراج قبل 

م�سي خم�ص �سنوات(.
كما ن�ست املادة )54( من قانون ال�سجون الُعماين على اأنه )...... يجوز بعد اإلغاء الإفراج اأن يفرج عن النزيل مرة اأخرى    
اإذا توافرت �سروط الإفراج، ويف هذه احلالة تعترب املدة الباقية من العقوبة بعد اإلغاء الإفراج كاأنها مدة عقوبة حمكوم 

بها. فاإذا كانت املدة  املحكوم بها ال�سجن املطلق فل يجوز الإفراج قبل م�سي خم�ص �سنوات(.
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من تاريخ اإلغاء الإفراج.

يكتفي مبرور خم�ص  اأنه  من  العماين(  امل�سري،  )البحريني،  امل�سرع  موقف  يربر  وما 
اأن كانت العقوبة ال�سجن املوؤبد ومل ي�سرتط مرور ع�سرون �سنة كما هي يف  �سنوات يف حال 
الإفراج لأول مرة. هي رغبة من امل�سرع يف اإتاحة فر�سة جديدة اأمام املحكوم عليه بال�سجن 
رطي، اإذ لو تطلب امل�سرع مرور ع�سرين �سنة اأخرى  املوؤبد لل�ستفادة من نظام الإفراج ال�سَّ
رطي اأمامه اإىل الأبد)68(. ومن ثْم  لكان معنى ذلك يف غالبية الأحوال �سد باب الإفراج ال�سَّ

نتمنى من امل�سرع الماراتي ان ي�سري اىل ذلك يف قانون تنظيم املن�ساآت العقابية. 

املطلب الثاين

رطي انق�شاء مدة الإفراج ال�شَّ

رطي اأن مي�سي  لقد بيّنا �سابقًا اأن امل�سرع الماراتي ا�سرتط لتطبيق نظام الإفراج ال�سَّ
املحكوم عليه يف ال�سجن ثلثة اأرباع مدة العقوبة واإذا كانت العقوبة هي ال�سجن املوؤبد فل 
اإذا اأم�سى املحكوم عليه يف ال�سجن ع�سرين �سنة على الأقل)69(. كا اجاز  اإل  يجوز الإفراج 
يف املادة 45 من قانون تنظيم املن�ساآت العقابية للمحكوم عليه بال�سجن املوؤبد الذي اأم�سى 
يف تنفيذ العقوبة خم�ص ع�سر �سنة ان يتقدم بطلب اىل �سابط املن�ساآة للفراج عنه، وعلى 
ال�سابط ان يبدي راأيه يف هذا الطلب ثم يحيله مع ملف امل�سجون اىل الدارة املخت�سة لإبداء 
راأيها يف مدى خطورة الفراج عن امل�سجون على المن العام ، ثم حتال الوراق اىل النيابة 
العامة املخت�سة لتحقيق الطلب و�سوؤال من يلزم عن �سلوك امل�سجون والتثبت من ح�سن �سريته 
 . بالعقوبة  ا�سدرت احلكم  التي  املحكمة  براأيها اىل  الأوراق م�سفوعة  تقدمي  ثم  وا�ستقامته 
لها  ويجوز  اأمره،  �سلوكة و�سلح  لها ح�سن  ثبت  اذا  امل�سجون  بالفراج عن  املحكمة  وحتكم 
ان جتعل الفراج مقرتنا باأي تدبري من التدابري املن�سو�ص عليها يف قانون العقوبات. ويكون 
حكم املحكمة بقبول الطلب او رف�سه نهائيًا غري قابل للطعن فيه واذا حكم برف�ص الطلب 
الطلب  برف�ص  تاريخ احلكم  القل من  �سنة على  انق�ساء  قبل  فل يجوز تقدمي طلب جديد 

ال�سابق. 

د. حممود بجيب ح�سني، املرجع ال�سابق، �ص757.  -68
د. عبد الرحيم �سدقي، املرجع ال�سابق، �ص502.   

املادة 2/44 من قانون املن�ساآت العقابية الماراتي، تقابل املادة )349( من قانون الإجراءات اجلنائية البحريني.  -69
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رطي لي�ص اإنهاء للعقوبة، بل هو جمرد تعديل للمعاملة العقابية مبا  وعليه فالإفراج ال�سَّ
يتفق مع التطور الظاهر على �سخ�سية املحكوم عليه، واأن املدة املتبقية من العقوبة املحكوم 
بها تعترب مدة اختبار للمفرج عنه يثبت من خللها ح�سن �سلوكه ويلتزم بال�سروط التي قررها 

رطي عنه. من اأ�سدر الإفراج ال�سَّ

رطي خلل مدة التجربة حتى التاريخ املقرر لنتهاء مدة العقوبة  واإذا مل يْلَغ الإفراج ال�سَّ
املحكوم بها اأ�سبح الإفراج نهائيًا، واإذا كانت العقوبة هي ال�سجن املوؤبد فامل�سكلة تكمن هنا 

لأن امل�سرع الماراتي مل يحدد تلك املدة .

املادة )355( من قانون الإجراءات  اإىل هذه الأحكام يف  البحريني  اأ�سار امل�سرع  وقد 
اجلنائية التي ن�ست باأنه )اإذا مل يبلغ الإفراج املوؤقت حتى التاريخ الذي كان مقررًا لنتهاء 
العقوبة املحكوم بها ي�سبح الإفراج نهائيًا فاإذا كانت العقوبة املحكوم بها هي ال�سجن املوؤبد 

ي�سبح الإفراج نهائيًا بعد م�سي خم�ص �سنوات(.

حيث  من  الت�سريعات  بع�ص  مع  اتفق  البحريني  امل�سرع  اأن  جند  الن�ص  هذا  ومبوجب 
حتديد املدة املتبقية من عقوبة ال�سجن املوؤبد، مثل امل�سرع امل�سري والُعماين)70(. يف حني اأنه 
اختلف يف ذلك مع امل�سرع الفرن�سي الذي جعلها ترتاوح بني خم�ص وع�سر �سنوات)71(. وعليه 
ندعو امل�سرع الماراتي اىل حتديد تلك املدة نظرًا للو�سع اخلا�ص لعقوبة ال�سجن املوؤبد التي 

ل توؤقت فيها العقوبة مبدة معينة.

رطي اإىل اإفراج نهائي اأنه ل يجوز اإلغاوؤه، وتنق�سي كافة  ويرتتب على حتول الإفراج ال�سَّ
ال�سخ�سية  حريته  من  تقيد  كانت  والتي  عنه  املفرج  على  مفرو�سة  كانت  التي  اللتزامات 

والجتماعية)72(.

ن�ست املادة 1/61 من قانون تنظيم ال�سجون امل�سري على اأنه )اإذا مل يلغ الإفراج حتت �سرط حتى التاريخ الذي كان   -70
مقررًا لنتهاء مدة العقوبة املحكوم بها اأ�سبح الإفراج نهائيًا، فاإذا كانت العقوبة املحكوم بها هي الأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة 

اأ�سبح الإفراج نهائيًا بعد م�سي خم�ص �سنوات من تاريخ الإفراج املوؤقت(.
يف نف�ص املعنى املادة )53( من قانون ال�سجون الُعماين.   

املادة 732 من قانون الإجراءات اجلنائية الفرن�سي يف حني حددها امل�سرع اجلزائري بخم�ص ع�سر �سنة )املادة 134 من   -71
قانون تنظيم ال�سجون، واإعادة الإدماج الجتماعي للمحبو�سني.(

د. حممود جنيب ح�سني، املرجع ال�سابق، �ص755.  -72
د. عبد الرحيم �سدقي، املرجع ال�سابق، �ص502.   
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من  اأي  نهائي  اإفراج  اإىل  رطي  ال�سَّ الإفراج  تاريخ حتويل  من  منق�سية  العقوبة  وتعترب 
رطي)73(، اإل اأن امل�سرع الفرن�سي قرر اأن العقوبة تعترب  تاريخ الإفراج النهائي ل الإفراج ال�سَّ
رطي وذلك من قبيل مكافاأة املفرج عنه  كما لو كانت قد نفذت كاملة من حلظة الإفراج ال�سَّ

على ح�سن �سلوكه)74(.

املادة )355( من قانون الإجراءات اجلنائية البحريني، املادة )61( من قانون تنظيم ال�سجون امل�سري، واملادة )53(   -73
من قانون ال�سجون الُعماين.

املادة )146( من  امل�سرع اجلزائري  الفرن�سي ويف نف�ص الجتاه ذهب  املادة )4/733( من قانون الإجراءات اجلنائية   -74
قانون تنظيم ال�سجون واإعادة الإدماج الجتماعي للمحبو�سني اجلزائري.
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اخلامتة:

رطي يف الت�سريع الماراتي ، فبيّنا حقيقة  تناولنا يف هذا البحث مو�سوع الإفراج ال�سَّ   
رطي من خلل بيان تعريفه ومتييزه عن غريه من الأنظمة، والطبيعة القانونية  الإفراج ال�سَّ
خلل  من  الماراتي  الت�سريع  اأحكام  وفق  تنفيذه  اآلية  بحثنا  ثم  الإفراج،  وخ�سائ�ص  له، 
بيان �سروط تطبيقه وكيفية الإ�سراف والرقابة على تنفيذه، ثم تعر�سنا اإىل انتهاء الإفراج 

رطي. رطي من خلل اإلغائه وانق�ساء مدة الإفراج ال�سَّ ال�سَّ

النتائج:

رطي  ال�سَّ الإفراج  اأحكام  نظم  قد  الماراتي  العقابية  املن�ساآت  تنظيم  قانون  اأن  اأوًل: 
تطبيقه  �سروط  يف  املقارنة  الت�سريعات  بع�ص  مع  اتفق  وقد   .)  47  –  44( املواد  مبوجب 

وال�سلطة املخت�سة باإقرار الإفراج.

رطي يختلف يف اآلية تنفيذه عن الختبار الق�سائي ووقف تنفيذ  ثانياً: اأن الإفراج ال�سَّ
اإطلق  على  يقوم  اإذ  اخلا�سة،  واآثاره  �سروطه  له  م�ستقل  نظام  فهو  العتبار،  ورّد  العقوبة 
�سراح املحكوم عليه قبل انق�ساء مدة عقوبته كلها اإطلقًا مقيدًا ب�سروط اأما اإذا خالف املفرج 
عنه ال�سروط واللتزامات التي تفر�ص عليه وتقيد حريته اأعيد مرة اأخرى للموؤ�س�سة العقابية 

ل�ستكمال مدة العقوبة.

والليبي،  )امل�سري،  مثل  العربية  الت�سريعات  بع�ص  مع  الماراتي  امل�سرع  اتفق  ثالثاً: 
الإفراج  لتقرير  عليه  املحكوم  ر�سا  ا�سرتاط  عدم  على  والبحريني(  والكويتي  والُعماين، 
رطي نظام عقابي تطبقه ال�سلطة التي خولها القانون ذلك  رطي، باعتبار اأن الإفراج ال�سَّ ال�سَّ
تبعًا ملا يقرره لها من �سلطة تقديرية، ف�سًل عن اأن املحكوم عليه قد يجهل الطريق ال�سحيح 

لتاأهيله واإ�سلحه.

رابعاً: ان امل�سرع الماراتي مل يبني بن�ص �سريح جواز تكرار الفراج ال�سرطي

على  ين�ص  مل  رطي  ال�سَّ الإفراج  للتزامات  تنظيمه  يف  الماراتي  امل�سرع  اأن  خام�شاً: 
التاأهيل والإ�سلح بل جاءت ب�سورة  اإمكانية  تنظيم تدابري م�ساعدة ت�سمن للمحكوم عليه 
رطي بح�سب �سخ�سية املفرج عنه، ف�سًل عن اأن  جمردة بحيث ل ميكن تفريد الإفراج ال�سَّ

د. حممد اأمني اخلر�شة
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امل�سرع مل ي�سمح بتعديل هذه ال�سروط واللتزامات مبا يجعلها تتفق مع التطور الذي يطراأ 
على �سخ�سية املفرج عنه.

رطي يف حالتني، اأولهما اإلغاء الإفراج نتيجة اإخلل املفرج  �شاد�شاً: ينتهي الإفراج ال�سَّ
عنه باللتزامات املفرو�سة عليه، فيقرر اإعادته اإىل املوؤ�س�سة العقابية، وثانيهما انق�ساء مدة 

رطي اإىل اإفراج نهائي. رطي دون اإلغاء فيتحول الإفراج ال�سَّ الإفراج ال�سَّ

هي  بها  املحكوم  العقوبة  كانت  اذا  التجربة  مدة  يحدد  مل  الماراتي  امل�سرع  �شابعاً:  
ال�سجن املوؤبد.

الدكتور :محمد أمين الخرشةاإلفراج الشرطي في التشريع اإلماراتي 
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التو�شيات:

اأوًل: ندعو امل�سرع الماراتي اأن يحذو حذو امل�سرع الفرن�سي الذي فرق بني اللتزامات 
العامة التي يخ�سع لها كل املفرج عنهم، ول يجوز تعديلها وت�سبه اإىل حد كبري اللتزامات 
العامة التي تفر�ص على اخلا�سع للختبار الق�سائي، وبني التزامات اأخرى خا�سة يحددها 
رطي بالنظر اإىل �سخ�سية املفرج عنه ويكون من اجلائز  القرار ال�سادر مبنح الإفراج ال�سَّ
التعديل فيها)75(. حتى ل تكون هذه اللتزامات جمرد قيود و�سروط تو�سع يف قوالب جامدة 

بعيدة عن طبيعة املفرج عنه وظروفه.

رطي باملدة املتبقية من  ثانياً: نتمنى من امل�سرع الماراتي عدم حتديد مدة الإفراج ال�سَّ
العقوبة املحكوم بها، واإمنا يرتك حتديدها للمحكمة لتقدير مدى كفايتها لتاأهيل املفرج عنه 
اجتماعيًا، �سريطة اأن ي�سع امل�سرع هذه املدة بني حدين اأدنى واأق�سى حتى ل يبقى املفرج عنه 

خا�سعًا لقيود تكبل حريته خلل مدة غري حمددة.

ثالثاً: ندعو امل�سرع الماراتي اىل حتديد مدة التجربة اذا كانت العقوبة هي ال�سجن 
املوؤبد، نظرًا للو�سع اخلا�ص لعقوبة ال�سجن املوؤبد التي ل توؤقت فيها العقوبة مبدة معينة.

 

املادة 731 من قانون الإجراءات اجلنائية الفرن�سي.   -75
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�ملقدمة

احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل.

اأما بعد :

فقد ن�ص النظام الأ�سا�سي للحكم))) يف اململكة العربية ال�سعودية يف املادة ال�سابعة منه 
ي�ستمد احلكم يف اململكة العربية ال�سعودية �سلطته من كتاب اهلل تعاىل و�سنة  اأن )  على 
ر�سوله، وهما احلاكمان على هذا النظام وجميع اأنظمة الدولة) ، كما ن�ست املادة الثامنة 
ال�سريعة  اأحكام  اأمامها  املعرو�سة  الق�سايا  على  املحاكم  )تطبق  اأن  على  منه  والأربعني 
االإ�سالمية وفقاً ملا دل عليه الكتاب وال�سنة وما ي�سدره ويل االأمر من اأنظمة ال تتعار�ض 

مع الكتاب وال�سنة ).

الأنظمة  لتدرج  الهرمي  الت�سل�سل  قمة  يعترب يف  والذي  للحكم  الأ�سا�سي  النظام  وهذا 
يف اململكة قد قرر حاكمية الكتاب وال�سنة عليه وعلى جميع الأنظمة ، ول تطبق املحاكم على 

الق�سايا املعرو�سة اأمامها اإل الأنظمة التي ل تتعار�ص مع الكتاب وال�سنة.

اأول  يعترب  اإذ   ، املنازعات  ح�سم  و�سائل  من  كو�سيلة  اأ�سا�سيًا  دورًا  للتحكيم  اأن  وحيث 
واأقدم و�سيلة حل�سم املنازعات عرفها الن�سان منذ قدمي الأزل))).

وملا كان التحكيم قد تطور ب�سكل �سريع بحيث اأ�سبح و�سيلة الع�سر يف ت�سوية املنازعات 
الهيئات  اأن�سئت  لذلك   ، ودوليًا  حمليًا  والتجارية  الإقت�سادية  العالقات  عن  النا�سئة  �سيما 
باإعادة  الدول  وقامت  التجاري))).  للتحكيم  املنظمة  والقواعد  الآليات  وو�سعت   ، واملراكز 

�سياغة قوانني التحكيم لديها لتتوافق واحلاجة لهذه الو�سيلة. 

وتربز اإ�سكالية البحث يف �سيغة �سوؤال: ما هو مفهوم التحكيم وما هي طرق الطعن 
على اأحكامه يف اململكة العربية ال�سعودية؟

وفقًا  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  التحكيم  بتناول  الت�ساوؤل  هذا  على  الإجابة  و�ستتم 

يف   ((97 العدد   ( القرى  اأم   ( الر�سمية  اجلريدة  يف  ون�سر  7)/8/))4)هـ  وتاريخ  اأ/90)   ( رقم  امللكي  بالأمر  �سدر   -(
)/9/))4)هـ.

التحكيم يف اململكة العربية ال�سعودية-  حممد بن نا�سر البجاد – �ص9.  -(
التحكيم التجاري الدويل ، درا�سة مقارنة -  �ص 5.  -(

المحامي: مشعل بن محمد الحمياني
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لنظامه اجلديد ال�سادر مبوجب قرار جمل�ص الوزراء رقم )56)) يف 7)/5/))4)هـ واملتوج 
باملر�سوم امللكي رقم )م/4)) يف 4)/5/))4)هـ،  والذي �سدر بعد مرور ثالثني عامًا على 
�سدور نظام التحكيم ال�سابق رقم )م/46) لعام )40)هـ ، والذي يختلف اختالفا جذريًا عن 

النظام اجلديد.

، علمًا  التحكيم ومدى م�سروعيته  البحث على تو�سيح كلّي ملفهوم  و�سُيقت�سر يف هذا 
بان املفهوم هو ) جمموع ال�سفات املو�سحة ملعنى كلي))4). وذلك وفقًا للفقه الإ�سالمي – 
اأن ال�سريعة الإ�سالمية تاأتي يف قمة التدرج الت�سريعي للمملكة -  ، مع بيان اأحكام  باإعتبار 

نظام التحكيم اجلديد يف طرق الطعن على احلكم التحكيمي.

الالئحة  �سدور  لعدم  نظرًا  و�ساملة  مكتملة  درا�سة  تعترب  ل  الدرا�سة  هذه  اأن  علمًا 
ووزارة  العدل  وزارة  �ستعده  والتي  الوزراء  جمل�ص  من  اجلديد  التحكيم  لنظام  التنفيذية 
التجارة وال�سناعة بالتن�سيق مع املجل�ص الأعلى للق�ساء واجلهات الأخرى ذات العالقة وفقًا 

ملا ورد يف الفقرة ))) من قرار جمل�ص الوزراء �سالف الذكر.

مو�سوعاً  املرء  يتم  اأن  ينبغي  ال   ( القوانني  روح  كتابه  يف  مونت�سيكو  مبقولة  واأختم 
اإمتاماً كاماًل مبا ال يدع للقارئ �سيئاً ليفعله ، فلي�ست الغاية اأن جتعل االآخرين يقراأون 

بل جتعلهم يفكرون))5).

الباحـث

–  القاهرة – �ص 704. 4-  املعجم الو�سيط – ا�سدار جممع اللغة العربية – ط4 – 5)4)هـ - مكتبة ال�سروق الدولية 
–   فهد حمود احلقباين – ط) 6)4)هـ– غري معروف النا�سر – �ص8. التحكيم التجاري   -5
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خطـة �لبـحث

املقدمة  -

املبحث االأول: مفهوم التحكيم  -

املطلب الأول: تعريف التحكيم  

  املطلب الثاين: م�سروعية التحكيم

املطلب الثالث: طبيعة التحكيم  

املبحث الثاين: مفهوم الطعن  -

املطلب الأول: تعريف الطعن وبيان م�سروعيته  

املطلب الثاين: طرق الطعن املقررة لالأحكام الق�سائية  

املطلب الثالث: طرق الطعن املقررة لأحكام التحكيم  

املبحث الثالث: الطعن ببطالن حكم التحكيم  -

  املطلب الأول: و�سيلة الطعن بالبطالن وطبيعتها

  املطلب الثاين: تعداد اأ�سباب الطعن بالبطالن

املطلب الثالث: اأحكام مرتبطة بدعوى الطعن بالبطالن  

اخلامتة  -

قائمة املراجع  -

المحامي: مشعل بن محمد الحميانيالتحكيم مفهومه وطرق الطعن في أحكامه في المملكة العربية السعودية
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�ملبحث �لأول

ماهية �لتحكيم 

املطلب االأول: تعريف التحكيم

التحكيم يف اللغة: م�سدر حكّم ، واأ�سلها )َحَكَم) ، وهي تاأتي مبعنى )ق�سى وف�سل))6)، 
وتاأتي مبعنى )منع))7)، وتاأتي مبعنى )فّو�ص))8).

ويف اال�سطالح الفقهي))): فقد عرفه احلنفية باأنه )تولية اخل�سمني حاكماُ يحكم 
بينهما ) ، وعرفه املالكية باأنه )تولية اخل�سمني حاكماً يرت�سيانه ليحكم بينهما ) ، وعرفه 
ال�سافعية باأنه ) تولية خ�سمني حكماً �ساحلاً للق�ساء ليحكم بينهما ) ، وعرفه احلنابلة 

باأنه ) تولية �سخ�سني حكماً �ساحلاً للق�ساء يرت�سيانه للحكم بينهما ). 

املذاهب  لدى  التعريفات  احلنابلة جمع  تعريف  اأن  اإل   ، التعريفات  تقارب هذه  ورغم 
الفقهية الأخرى �سمن �سياغ واحد ، ومع ذلك ُيعاب عليه اأنه مل يحدد طبيعة التحكيم  و�سكله 
وحالته ومل ياأخذ بفكرة احلكم الوتر، اإذ اأن التعاريف ت�ساغ يف العادة لت�سمل معظم م�سائل 

الباب باأخ�سر عبارة بعيدًا عن التزيد.

ومن التعاريف التي وقفت عليها للباحثني املعا�سرين هو تعريفه للتحكيم باأنه ) اإتفاق 
طرفني على التحاكم اإىل ثالث ليحكم فيما �سجر بينهما مما ي�سوغ فيه ذلك ))0)). 

اإل باملحكم  اأ�سكال وحالت التحكيم ، كما مل يعرتف  اأنه مل ي�سمل جميع  وُيعاب عليه 
الواحد ، ومل ياأخذ بفكرة هيئة التحكيم فردية العدد مهما كان عددها.

اأو  التحكيم اجلديد  نظام  للتحكيم يف  تعريف  يرد  فلم  القانوين:  اال�سطالح  يف  اأما 

املنجد يف اللغة والعالم - لوي�ص معلوف وبطر�ص الب�ستاين - مادة )حكم).  -6
التحكيم يف ال�سريعة ال�سالمية - عبد اهلل بن حممد اآل خنني - �ص 7).  -7

التحكيم التجاري الوطني والدويل يف اململكة العربية ال�سعودية - ولء رفعت- �ص9).  -8
التحكيم يف ال�سريعة الإ�سالمية – مرجع �سابق – �ص 7).  -9
التحكيم يف ال�سريعة الإ�سالمية – مرجع �سابق – �ص 9).  -(0
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القوانني  باإعتباره من  التحكيم امل�سري))))  اأو حتى يف قانون  ال�سابق))))  التحكيم  يف نظام 
املقارنة.

الق�ساء  اأو  كراأي  الفقه  اخت�سا�ص  من  حدودها  وو�سع  التعريفات  �سياغة  لأن  وذلك 
كمبادئ م�ستقرة واأحكام ، ول يقوم املنّظم يف الغالب بو�سع تعريفات للم�سائل التي يت�سدى 

بتنظيمها اإل يف النادر ح�سمًا للنزاع لهدف اأو م�سلحة عامة)))).

ومن التعاريف القانونية التي وقفت عليها للتحكيم اأنه )اإتفاق الطرفني املتنازعني باأن 
يتوىل الف�سل يف النزاع بينهما �سخ�ض يختارانه بحرية ليكون مبثابة قا�ض خا�ض بينهما 
ويتفقان كذلك على الر�ساء بحكمه والنزول على قراره ).وُيعاب على هذا التعريف طوله 

والتزيد الوارد فيه وعدم اأخذه بجميع اأ�سكال التحكيم.

والتعريف املختار الذي اأقرتحه للتحكيم هو )قيام �سخ�ض خم�سو�ض طبيعي اأو اأكرث- 
بعدد فردي -  خمتار من طريف نزاع للف�سل فيه بداًل عن القا�سي ، يتمتع حكمه بحجية 

االأمر املق�سي وفق �سروطه).

املطلب الثاين:  م�سروعية التحكيم)1)):

اإختلف الفقهاء حول م�سروعية التحكيم اإىل ثالثة اآراء وهي:

الراأي االأول: اأن التحكيم جائز وم�سروع يف اجلملة ولو مع وجود قا�ص يف البلد ،   -
وهذا قول اجلمهور من احلنفية واملالكية واحلنابلة وقول مقدم لدى ال�سافعية.

الراأي الثاين: ل يجوز التحكيم عند وجود قا�ص يف البلد ، واإمنا يكون لل�سرورة عند   -
عدم وجود القا�سي ، وهذا قول لدى ال�سافعية.

، وقول لدى  ابن حزم  الإمام  ، وهذا قول  التحكيم مطلقًا  الثالث: ل يجوز  الراأي   -
ال�سافعية.

))-  ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم م/46 يف ))/7/)40)هـ واملن�سور بجريدة اأم القرى العدد )969)) يف ))/8/)40)هـ.
رقم )7)) ل�سنة 994)م ، وهو خا�ص باملواد املدنية والتجارية.  -((

ومن اأمثلة ذلك تعريف املنظم ال�سعودي للمحاماة كما جاء يف املادة الأوىل من نظام املحاماة وال�سادر باملر�سوم امللكي   -((
رقم )م/8)) وتاريخ 8)/7/))4)هـ واملن�سور يف جريدة اأم القرى العدد )867)).

التحكيم يف ال�سريعة الإ�سالمية – مرجع �سابق – �ص )).  -(4

المحامي: مشعل بن محمد الحميانيالتحكيم مفهومه وطرق الطعن في أحكامه في المملكة العربية السعودية

367 366



364

التحكيم مفهومه وطرق الطعن يف اأحكامه يف اململكة العربية ال�سعودية

365جمعية �حلقوقيني 364

والراجح لدي هو الراأي االأول لقوته ووجاهته ، وتعليالت املخالفني ل تنه�ص ملعار�سة   -
قول اجلمهور �سيما واأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأّقر التحكيم من غري �سرورة ، كما واأقره 

مع وجوده كقا�سي وحاكم للم�سلمني ، وقد اأخذ بهذا الراأي بع�ص الفقهاء املعا�سرين)5)).

املطلب الثالث: طبيعة التحكيم)1)):

وقع لب�ص يف حتديد طبيعة التحكيم لدى الفقهاء و�سراح القوانني اإىل عدة اآراء وهي :

الراأي االأول: اأن التحكيم ق�ساء ، وهو قول املالكية ، وبع�ص ال�سافعية وقول احلنابلة،    -
وقد اأخذت حمكمة النق�ص امل�سرية بهذا الراأي يف حكمها ال�سادر بتاريخ 6/)/986)م)7)). 

كما اأخذ بهذ الراأي بع�ص الفقهاء املعا�سرين)8)).

الراأي الثاين: اأن التحكيم عقد ، ولي�ص ق�ساء ، واأن اأحكام املحكمني لي�ست اأحكامًا   -
ق�سائية ، ويف نظر اأ�سحاب هذا الراأي فاإن التحكيم يبداأ باإتفاق وين�سحب هذا التفاق على 
جميع مراحله. وقد اإ�سطرب اأن�سار هذا الراأي يف الأخذ به)9))، وقد زعم اأحدهم اأنه ) قد 
اإنتهى اخلالف اإىل االإجماع على اإعتبار االتفاق على التحكيم عقداً يتم باإتفاق الطرفني 
ويعترب مظهراً الإرادتهما و�سلطان هذه االإرادة))2))، كما زعم اأن اخلالف الآن هو يف كون 
التحكيم عقد له طبيعة اإجرائية عامة اأم عقد من عقود القانون اخلا�ص يخ�سع ملا تخ�سع له 

�سائر عقوده من قواعد)))).  

منهم ال�سيخ عبد اهلل اآل خنني ، ع�سو هيئة كبار العلماء باململكة –املرجع ال�سابق – �ص )).  -(5
الكامل يف التحكيم يف ال�سعودية و�سوريا ، نظريًا وعمليًا – اأن�ص كيالين ، غادة اأن�ص كيالين ، هاين القر�سي – �ص 47   -(6
وما بعدها .واأي�ساً: املوجز يف النظرية العامة يف التحكيم التجاري– حفيظة ال�سيد حداد – �ص44. واأي�سًا : التحكيم يف 

ال�سريعة الإ�سالمية – مرجع �سابق – �ص 9) وما بعدها.
7)-  رقم )86))) �سنة ))5 ) من جمموعة القواعد القانونية ال�سادرة عن حمكمة النق�ص امل�سرية.

– وذلك يف كتابة التحكيم يف ال�سريعة ال�سالمية-   اآل خنني ، ع�سو هيئة كبار العلماء باململكة  منهم ال�سيخ عبد اهلل   -(8
املرجع ال�سابق – �ص )).

من اأن�سار هذا الراأي الدكتور املعروف / اأحمد اأبو الوفا كما يف كتابه ) التحكيم بالق�ساء وال�سلح ) ، وكتابه )الو�سيط يف   -(9
قانون الق�ساء املدين) ، اإل اأنه تراجع عنه فاأيد الراأي القائل اأنه ق�ساء كما يف كتابه )التحكيم الإختياري والإجباري).

0)-  من اأن�سار هذا الراأي ب�سدة الدكتورة فاطمة حممد العوا ، وقد اأ�سمت اأطروحتها للدكتوراة ) عقد التحكيم يف ال�سريعة 
والقانون) وح�سلت بها على درجة الدكتوراه يف القانون من كلية احلقوق بجامعة ال�سكندرية ، ونالت الأطروحة جائزة 

اأح�سن الر�سائل لعام 999)-000)م من الكلية نف�سها – يراجع كتابها �ص )0).
–   �ص )0) وما بعدها. –   فاطمة حممد العوا  عقد التحكيم يف ال�سريعة والقانون   -((
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الراأي الثالث)))): القائل باأن ) التحكيم ذو طابع خمتلط ، فهو يتكون من عن�سر   -
اتفاقي يف اأ�سله وعن�سر ق�سائي يف وظيفته))))) ، واأنه من حيث الواقع توجد )ثالثة اأنظمة 
يقوم كل منها بدوره وباأ�سلوبه يف حل النزاع، وهي نظام ال�سلح ونظام التحكيم ، والنظام 
الق�سائي ... ولكل من هذه الأنظمة الثالثة قواعدها اخلا�سة بها واإن كان بع�سها يتماثل اإل 

اأنه لي�ص هناك ما ي�ستدعي ال�ستغناء عن اأحدها))4)).

الراأي الرابع: اأن التحكيم مبنزلة ال�سلح ، وما يحكم به املحكم مبنزلة ا�سطالح   -
اخل�سمني ، وهذا ما قال به احلنفية.

واأعتقد اأن التحكيم ق�ساء ، ولكنه من نوع خا�ص ، فاأما كونه ق�ساًء فالأن اخل�سمني   -
لزمًا  كان  بحكم  الق�سية  اأنهى  واإذا   ، قا�سيًا  فيكون  احلكم  يف  عليهما  واليًا  املحكم  جعال 
لهما)5)). واأما كونه من نوع خا�ص فالأن الولية العامة للق�ساء ، والدفع بعدم قبول الدعوى 
لوجود �سرط التحكيم لي�ص من النظام العام يف اململكة ، ول تت�سدى له املحكمة من تلقاء 
نف�سها ويجب التم�سك به قبل التكلم يف املو�سوع واإل �سقط حق التم�سك به)6)). كما اأن راأي 
يف  التجارية  بالدوائر  ممثاًل  اململكة  يف  التجاري  الق�ساء  به  اأخذ  الذي  الراأي  هو  الباحث 
يلجاأ  اأن يكون ق�ساًء خا�ساً  اأن )التحكيم ال يعدو  ديوان املظامل والتي قررت بهذا ال�ساأن 
اإليه االأفراد لق�سي منازعاتهم بعيداً عن االإجراءات التي ت�سعها الدولة لت�سيري عملية 
اإىل جنب مع الق�ساء العادي الذي  ، وملا كان هذا الق�ساء اخلا�ض ي�سري جنباً  التقا�سي 
يف  الف�سل  والية  اإليها  واأ�سندت  ق�ساتها  وعينت  الدولة  اأن�ساأتها  التي  املحاكم  يف  يتمثل 
حماية  دون  التقا�سي  اأ�سلوب  من  النوع  هذا  يرتك  اأن  ي�ساأ  مل  االأمر  ويل  فاإن  املنازعات 
ودون رقابة فاأ�سدر نظام التحكيم ... واأعطى النظام للجهة املخت�سة اأ�ساًل بنظر النزاع 
دوراً اأ�سا�سياً يف الهيمنة واالإ�سراف على التحكيم اإبتداًء من اإعتماد وثيقة التحكيم واإنتهاًء 

من اأن�سار هذا الراأي الدكتور وجدي راغب ، كما يف مقالة له بعنوان  ) هل التحكيم نوع من الق�ساء ؟) ، واأي�سًا امل�س�ستار   -((
ال�سابق يف حمكمة النق�ص ال�سورية ، امل�ست�سار اأن�ص كيالين ، وذلك يف كتابه ) الكامل يف التحكيم ).

هل التحكيم نوع من الق�ساء؟ -  وجدي راغب - جملة احلقوق بجامعة الكويت – �ص ))).  -((
الكامل يف التحكيم – مرجع �سابق - مرجع �سابق – �ص 55 وما بعدها.  -(4

التحكيم يف ال�سريعة الإ�سالمية – مرجع �سابق – �ص )).  -(5
هذا ما ا�ستقر عليه الق�ساء التجاري يف اململكة ممثاًل بديوان املظامل كما يف احلكم رقم 9)/ت/4 لعام ))4)هـ واحلكم   -(6
رقم 95/ت/4 لعام ))4)هـ واحلكم رقم )4)/ت/4 لعام 409)هـ ) اأحكام غري من�سورة ). ويراجع ن�ص املادة )))) من 

نظام التحكيم اجلديد. 
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الراأي  بهذا  اأخذ  وقد  اخل�سوم))7)).  من  املقدم  االعرتا�ض  ونظر  املحكمني  حكم  بتنفيذ 
بع�ص املعا�سرين )8)).

املظامل ) حكم غري  بديوان  الرابعة   ( الإ�ستئناف   ( التدقيق  وال�سادر من هيئة  لعام ))4)هـ  رقم )4)/ت/4  احلكم   -(7
من�سور ).

اأطروحته  يف  ال�سعودية  العربية  باململكة  الفقهية  اجلمعية  ع�سو   ، فريان  اآل  الرحمن  عبد  بن  العزيز  عبد   / كالباحث   -(8
للماج�ستري ) التحكيم الوطني والأجنبي وطرق تنفيذ اأحكامه يف اململكة العربية ال�سعودية – �ص )5 ، والباحثة / حفيظة 

ال�سيد حداد يف كتابها ) املوجز يف النظرية العامة يف التحكيم التجاري) – �ص 44.
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�ملبحث �لثاين

مفهوم �لطعن

املطلب االأول: تعريف الطعن وبيان م�سروعيته

ّعرف الطعن بتعريفات عديدة، ومن اأف�سل التعريفات – التي وقفت عليها – تعريف 
الطعن باأنه) و�سيلة حمددة نظاماً حلماية املحكوم عليه من خطاأ التقا�سي) )9)).

ومن التعريفات ) اإجراء حمدد نظاماً يقوم به اأطراف الدعوى يك�سفون به عن عيوب 
يرونها يف احلكم ال�سادر ب�ساأنها، وي�ستهدفون اإلغاء ذلك احلكم اأو تعديله))0)). 

ومن التعريفات الأخرى )و�سائل نظامية منحها النظام للخ�سوم يف الدعوى، مبقت�ساها 
ميكنهم رفع ما اأ�سابهم من �سرر نا�سئ عن حكم اأو قرار يف غري �ساحلهم) )))).

ويرى جانب من �سراح القوانني اأن الطعن رخ�سة ))))، بينما يرى جانب اآخر اأن هذا 
خلط يف و�سف الطعن بني حقيقته كاإجراء نظامي وبني حكمه يف النظام باأنه رخ�سه، فهو يف 

احلقيقة اإجراء مرخ�ص به اأو ماأذون مبمار�سته)))).

اأما م�سروعية الطعن يف الأحكام )4))، فاإن اأ�سول ال�سريعة الإ�سالمية ت�سهد بجواز درا�سة 
الأحكام ومراجعتها بعد احلكم فيها ، واأدلة ذلك كثرية من الكتاب وال�سنة والإجماع.

منها على �سبيل املثال:

ق�سة داود و�سليمان عليهما ال�سالم املن�سو�سة يف �سورة الن�ساء الآيات )79-78)   -
فقد حكم داود عليه ال�سالم حكمًا فتعقبه �سليمان عليه ال�سالم فنق�سه وحكم حكمًا اآخر ، 
اأنفذه لقوله تعاىل ) اإذ  وما �سدر عن داود عليه ال�سالم لي�ست فتيا بل �سدر عنه حكم قد 

.((0 �ص   - ال�ساوي  ال�سيد  التحكيم طبقًا للقانون رقم 7) ل�سنة 994)م– اأحمد   -(9
0)-  حق الطعن بال�ستئناف يف الحكام الق�سائية – علي ح�سن ال�سريف – �ص 4.

حق الطعن بال�ستئناف يف الحكام الق�سائية – مرجع �سابق – �ص 4.  -((
–  �ص999. �سرح قانون الإجراءات اجلنائية – حممود جنيب ح�سني   -((

حق الطعن بال�ستئناف يف الحكام الق�سائية – مرجع �سابق – �ص 5.  -((
وما   (85 – �ص  الثاين  – اجلزء  خنني  اآل  حممد  اهلل  – عبد  ال�سعودي  ال�سرعية  املرافعات  نظام  �سرح  يف  الكا�سف   -(4

بعدها.

المحامي: مشعل بن محمد الحميانيالتحكيم مفهومه وطرق الطعن في أحكامه في المملكة العربية السعودية

371 370



368

التحكيم مفهومه وطرق الطعن يف اأحكامه يف اململكة العربية ال�سعودية

369جمعية �حلقوقيني 368

يحكمان ).  فبني اهلل تعاىل اأن كل واحد منهما قد حكم ، كما يالحظ اإجازة اهلل �سبحانه 
م�سروعية  على  دالة  والآية   ( �سليمان  )ففهمناها  بقوله  ال�سالم  عليه  �سليمان  وتعاىل حكم 

اإم�ساء الأحكام اأو نق�سها.

اأبي مو�سى الأ�سعري - ر�سي اهلل  ومن الأثر خطاب عمر بن اخلطاب اإىل قا�سيه   -
وهديت  نف�سك  فيه  راجعت  باالأم�ض  ق�سيته  ق�ساء  مينعك  )ال  فيه  جاء  ومما   - عنهما 
لر�سدك اأن تراجع احلق ، فاإن احلق قدمي واإن احلق ال يبطله �سيء ، ومراجعة احلق خري 

من التمادي يف الباطل).

وقد حكى الإجماع على نق�ص الأحكام الباطلة ابن عبد الرب املالكي وقال العييني   -
احلنفي ) وهذا مما ل خالف فيه بني اأهل العلم ).

كما عرف التاريخ ال�سالمي الطعن يف الحكام ، ففي املغرب والأندل�ص يف القرن الثالث 
باأنها مبثابة حمكمة  املوؤرخون وظيفتها  بنّي  الرد،   ت�سمى ولية  الهجري  كانت هناك ولية 

النق�ص يف الأنظمة الع�سرية.

املطلب الثاين: طرق الطعن املقررة لالأحكام الق�سائية:

ح قوانني املرافعات املدنية والتجارية وقوانني الإجراءات اجلنائية يف الدول طرق  تو�سّ
الطعن املقررة لالأحكام الق�سائية والتي ل تخرج عن خم�ص طرق:

اأ- الطعن بطريق ال�ستئناف اأو التعقيب.

ب- الطعن بطريق النق�ص.

ج- الطعن بطريق التمييز اأو التدقيق.

د- الطعن بطريق املعار�سة.

هـ- الطعن بطريق اإلتما�ص اعادة النظر.

ول بد من التنبيه لوجود طرق طعن تعترب عادية وطرق طعن تعترب غري عادية ، ومعيار 
هذه التفرقة مدى اتفاق الطعن مع القواعد العامة املقررة لطرق الطعن)5)). ومدى توفر عيب 

حق الطعن بال�ستئناف يف الحكام الق�سائية – مرجع �سابق – �ص 6.  -(5
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معني يف احلكم مو�سوع الطعن ن�ص عليه النظام)6)).

واختلف �سراح القوانني يف اعتبار ما هو الطريق العادي يف الطعن والطريق غري العادي. 
فريى جانب اأن طرق الطعن العادية هي ) املعار�سة وال�ستئناف) وطرق الطعن غري العادية 
هي) التمييز والتما�ص اإعادة النظر) )7)). واأ�ساف البع�ص)8)) ) النق�ص ) لطرق الطعن غري 
العادية، فيما يرى جانب اآخر اأن املعار�سة طريق طعن غري عادي)9))، ومع ذلك فتم التفاق 
على اأن طريق الطعن بال�ستئناف من طرق الطعن العادية واأن طريق الطعن باإلتما�ص اعادة 

النظر من طرق الطعن غري العادية.

ويق�سد بالطعن بطريق ال�ستئناف يف اململكة )اعرتا�ض من اخل�سم يقدم مبذكرة 
على حكم ابتدائي ي�سمل طلب اال�ستئناف اأو التدقيق اأمام قا�سي املو�سوع فاإن اأكد حكمه 
رفعه ملحكمة الدرجة الثانية املخت�سة بطرح الدعوى من جديد دون طلبات جديدة اأمامها 

اأو بتدقيقه تو�ساًل اإىل اإلغاء هذا احلكم اأو تعديله بحكم نهائي منها) )40).

كما يق�سد بالطعن بطريق النق�ص يف اململكة )اعرتا�ض من اخل�سم يقدم مبذكرة 
على حكم نهائي ي�سمل طلب نق�ض احلكم اأمام حمكمة خمت�سة يف اأحوال حمددة نظاماً 
بعد ا�ستنفاد جميع طرق الطعن العادية ودون تناول وقائع الق�سية ، تف�سل فيه تاأييداً 

للحكم اأو نق�ساً له اأو تت�سدى للمو�سوع بدون مرافعة بحكم بات منها) ))4).

اعرتا�ض من اخل�سم يقدم مبذكرة   ( اململكة  التمييز فمعناه يف  الطعن بطريق  اأما 
على حكم ابتدائي اأمام قا�سي املو�سوع فاإن اأكد حكمه رفعه ملحكمة خمت�سة تدقق احلكم 
اأو  اأو تت�سدى للمو�سوع مبرافعة  له  اأو نق�ساُ  للحكم  اأوتف�سل فيه ت�سديقاً  مبالحظات 

بدونها بحكم نهائي منها) ))4). 

–   جدة – �ص ))6. الو�سيط يف �سرح نظام املرافعات ال�سرعية – طلعت حممد دويدار   -(6
الو�سيط يف �سرح نظام املرافعات ال�سرعية – مرجع �سابق – �ص 604.  -(7

–  �ص ))). التحكيم طبقًا للقانون رقم 7) ل�سنة 994)م   -(8
حق الطعن بال�ستئناف يف الأحكام الق�سائية – مرجع �سابق – �ص 6..  -(9

حق الطعن بال�ستئناف يف الأحكام الق�سائية – مرجع �سابق – �ص 6. واأي�سًا با�ستقراء املواد )85)-)9)) من م�سروع   -40
نظام املرافعات ال�سرعية اجلدبد.

حق الطعن بال�ستئناف يف الأحكام الق�سائية – مرجع �سابق – �ص 6. . واأي�سًا با�ستقراء املواد ))9)-99)) من م�سروع   -4(
نظام املرافعات ال�سرعية اجلدبد.

الكا�سف يف �سرح نظام املرافعات ال�سرعية ال�سعودي – مرجع �سابق – اجلزء الثاين – �ص 85). واأي�سًا با�ستقراء املواد   -4(
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وتعريف الطعن بطريق املعار�سة باأنه ) الطعن يف االأحكام الغيابية ) ))4).  

ووفقًا لنظام املرافعات ال�ساري يق�سد بالطعن بطريق التما�ص اعادة النظر ) اعرتا�ض 
اأحوال  يف  املخت�سة  التمييز  حمكمة  اأمام  نهائي  حكم  على  ب�سحيفة  يقدم  اخل�سم  من 
حمددة نظاماً ي�سمل طلب اإعادة النظر يف احلكم النهائي ، تف�سل فيه اإما قبواًل باإحالته 

لقا�سي املو�سوع اأو رف�ساً ، وال يجوز حينها اعادة اإلتما�سه مرة اخرى))44). 

 ( النظر  اعادة  التما�ص  بالطعن بطريق  املرافعات اجلديد فيق�سد  اأما م�سروع نظام 
اعرتا�ض من اخل�سم اأو ممن كان احلكم حجة عليه ومل يتدخل اأو يتداخل يف الدعوى 
وذلك ب�سحيفة على حكم ابتدائي اأو نهائي اأو بات اأمام حمكمة الدرجة االأوىل املخت�سة 
طلب  ي�سمل  نظاماً  حمددة  اأحوال  يف  العليا  املحكمة  اأو  املخت�سة  اال�ستئناف  حمكمة  اأو 
اإعادة النظر يف احلكم االبتدائي اأو النهائي اأو البات ، تف�سل فيه املحكمة املخت�سة ويجوز 

االعرتا�ض عليه ا�ستئنافاً اأو نق�ساً))45).

ويف اململكة العربية ال�سعودية طرق الطعن على الأحكام تختلف باإختالف اجلهة التي 
تنظر النزاع والنظام احلاكم ملو�سوعها ، ولتعدد هذه اجلهات اإىل اأكرث من )99) جلنة اإدارية 
املنازعات  على  الدرا�سة  �ستقت�سر  لذا  ق�سائية)46)،  �سبه  جلنة  اأو  ق�سائي  اإخت�سا�ص  ذات 

املدنية والتجارية ل�سلتها مبو�سوع التحكيم ب�سكل اأكرب وذلك على النحو القادم يف البحث.

وتتلخ�ص طرق الطعن يف اململكة العربية ال�سعودية على املنازعات املدنية والتجارية بالآتي:

)78)-)9)) من نظام املرافعات ال�سرعية ال�سادر ياملر�سوم امللكي رقم )م/))) وتاريخ 0)/5/))4)هـ.
)4-  حق الطعن بال�ستئناف يف الأحكام الق�سائية – مرجع �سابق – �ص 6.

وتاريخ  )م/)))  رقم  امللكي  ياملر�سوم  ال�سادر  ال�سرعية  املرافعات  نظام  من   ((95-(9(( املواد  ا�ستقراء   -44
0)/5/))4)هـ.

لإعادة  بحاجة  وهو ن�ص   ، منه  املادة ))0))  �سيما  ال�سرعية اجلديد.  املرافعات  نظام  م�سروع  املواد )00)-04)) من  ا�ستقراء    -45
مراجعة.

اللجان �سبه الق�سائية عرفها البع�ص باأنها ) اأجهزة اإدارية ذات اخت�سا�ص ق�سائي حمدود تف�سل يف منازعات خا�سة   -46
يدخل يف ت�سكيلها عن�سر غري ق�سائي متار�ص وظيفتها باإجراءات قد تختلف عن اجراءات التقا�سي العادية، لي�ست من 
ت�سكيالت الق�ساء العادي ول مكون من مكوناته)، )   اللجان �سبه الق�سائية يف اململكة العربية ال�سعودية – اأ�سامة بن 
–   جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية  - �ص 66)). وعرفها البع�ص الآخر باأنها ) جلان اإدارية تزاول  �سامل طفران 
اأعماًل ق�سائية ميكن التظلم من قراراتها اأمام ديوان املظامل) ، كما عرف اللجان الإدارية ذات الخت�سا�ص الق�سائي 
باأنها ) جلان اإدارية تزاول اأعماًل ق�سائية ل ميكن التظلم من قراراتها اأمام ديوان املظامل ) )   ق�ساء الظـل- عمر بن 

فتحي اخلويل-  �ص 0)).
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اأوًل: وفق الأنظمة ال�سارية حاليًا:

)- املنازعات املدنية :

وذلك من خالل:

الطعن بطريق التمييز )مادة )7) مرافعات).  -(

الطعن  ويدخل   ،  ( مرافعات   (7( )مادة  النظر  اعادة  اإلتما�ص  بطريق  الطعن   -(
باملعار�سة �سمن الطعن بالتما�ص اعادة النظر ) فقره »ه« مادة )9) مرافعات ).

)- املنازعات التجارية :

 5(9 – مادة  الديوان  اأمام  مرافعات  قواعد   4( مادة   ( املعار�سة  بطريق  الطعن   -(
حمكمة جتارية).

)-  الطعن بطريق التمييز اأو التدقيق ) مادة 4) قواعد مرافعات اأمام الديوان – مادة 
)54 حمكمة جتارية).

)-  اأما فيما يخ�ص الطعن بطريق اإلتما�ص اعادة النظر فال يوجد راأي وا�سح اأو قاعدة 
التجاري  التدقيق  ، حيث قررت هيئة  املظامل  بديوان  التجاري  الق�ساء  اأمام  م�ستقر عليها 
)حمكمة ال�ستئناف ) مبداأ ق�سائي يف ذلك ن�ص على اأنه ) ... بعد االإطالع على قواعد 
352)هـ  مل جتد  عام  ال�سادر  التجاري  النظام  وكذا  الديوان  اأمام  واالإجراءات  املرافعات 
الهيئة ما يعطيها والية البت ... ويف غياب الن�سو�ض النظامية االإجرائية التي حتدد من 
يتوىل البت يف اأمر قبول االلتما�ض فرتى الهيئة اأن الدائرة التي اأ�سدرت احلكم تكون هي 
املعنية بذلك ...) )47). ويف مبادئ اأخرى قررت ) رف�ض اإلتما�ض اعادة النظر ) )48). اإل اأنها 
يف مبادئ اأخرى اأقرت الطعن بالتما�ص اإعادة النظر بقولها ) يجب اأن تكون االأوراق التي 

ح�سل عليها امللتم�ض بعد �سدور احلكم قاطعة يف الدعوى) )49).

ثانيًا: وفق نظام الق�ساء اجلديد ، وم�سروع نظام املرافعات ال�سرعية اجلديد:

احلكم رقم )08)/ت/) لعام 8)4)هـ). حكم غري من�سور.  -47

احلكم رقم ))5)/ت/4 لعام 4)4)هـ). حكم غري من�سور.  -48
احلكم رقم )6)/ت/4 لعام 4)4)هـ). حكم غري من�سور.  -49
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، عمالية،  ، جتـارية  العام بنظرها ) عامـة  الق�ساء  التي يخت�ص  املنازعات  وذلك يف 
املرورية  املنازعات  مثل  اخت�سا�سها  على  النظام  ن�ص  ما   ، �سخ�سية  اأحوال   ، جزائية 

وغريها):

 (77 مادة   – اجلديد  الق�ساء  نظام   (7،9 املادتني   ( ال�ستئناف  بطريق  الطعن   -(
م�سروع مرافعات).

)-  الطعن بطريق النق�ص ) املادتني 9،)) نظام الق�ساء اجلديد – مادة 77) م�سروع 
مرافعات).

الطعن  ويدخل  مرافعات)،  م�سروع   (77 مادة   ( النظر  اإعادة  بالتما�ص  الطعن   -(
باملعار�سة �سمن الطعن بالتما�ص اإعادة النظر ) فقره “و” مادة 00) م�سروع مرافعات ).

املطلب الثالث: طرق الطعن املقررة الأحكام التحكيم:

 بعد ا�ستعرا�ص طرق الطعن املقررة يف الأحكام الق�سائية وما يالحظ من تعددها ، 
للتاأكد من �سحة و�سالمة احلكم الق�سائي . ونظرًا لأثر طرق الطعن يف اجراءات التقا�سي 
اأخرى  و�سيلة  ال�سعودي  املنظم  اأوجد  لذا  – ب�سببها -  لفرتة زمنية طويلة،  والتي قد متتد 
التجارية  املنازعات  طبيعة  مع  وتتفق   ، الدولية  التفاقيات  مع  من�سجمة  املنازعات  حل�سم 
وال�سمان  ال�سرعة  عن�سري  على  التجارة  تعتمد  حيث  خ�سو�سًا،  الدولية  والتجارة  عمومًا 
التحكيم  لنظام  وفقًا  املنازعات–  حل�سم  للتحكيم  اللجوء  املنظم  اأقر  وعليه   .( )الإئتمان 

اجلديد - وق�سر الطعن يف احكامه على طريق واحد هو الطعن بالبطالن.

وقد اأختلفت الدول يف حتديد طرق الطعن اجلائزة يف حكم التحكيم، وذلك على النحو 
التايل:

)-جواز الطعن بال�ستئناف ) مادة )48) مرافعات فرن�سي) ، ) مادة 664 و)/799 
اأ�سول حماكمات لبناين ، مع مالحظة ق�سره على التحكيم الداخلي دون التحكيم الدويل).

)-جواز الطعن بالنق�ص ) مادة 704 اأ�سول حماكمات لبناين )، وعدم جواز ذلك يف 
دول اأخرى )يراجع مثاًل املادة )48) مرافعات فرن�سي).

)-جواز الطعن بالتما�ص اإعادة النظر ) مادة )49) مرافعات فرن�سي ) ) مادة 808 
اأ�سول حماكمات لبناين ) ) املادتني 7)8،))8 مرافعات ايطايل )، ) املادة 068) اجراءات 
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مدنية هولندي ).

4-ق�سر الطعن على بطالن حكم التحكيم وعدم جواز اأي طريق اآخر للطعن )  مادة 
49  حتكيم �سعودي – مادة )5 حتكيم م�سري – مادة 48 حتكيم اردين – مادة 49 حتكيم 

�سوري).

 4( مادة   ( التحكيم  حكم  ف�سخ  على  الطعن  وق�سر  البطالن  بدعوى  الأخذ  5-عدم 
حتكيم فل�سطيني رقم ) ل�سنة 000)م).

6-عدم جواز الطعن باملعار�سة حتديدًا يف بع�ص الدول، حتى ل تتخذ �سبياًل لإ�ساعة 
الوقت وواأد التحكيم ) مادة )48) مرافعات فرن�سي).

وق�سر الطعن على بطالن حكم التحكيم -  والذي اأخذ به املنظم ال�سعودي -  لي�ص اإل 
�سدى لن�ص املادة )4)) من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل واملعتمد من جلنة 
المم املتحدة للقانون التجاري الدويل بتاريخ ))/985/6)م. وكذا املادة ))5) من اتفاقية 
وا�سنطن اخلا�سة بت�سوية املنازعات النا�سئة عن ال�ستثمارات بني الدول ورعايا الدول الأخرى 

بتاريخ 8)/)/965)م.

مع مالحظة اأن املادة ))5) من اتفاقية وا�سنطن جتيز الطعن باإلتما�ص اعادة النظر يف 
حكم التحكيم عن طريق هيئة التحكيم م�سدرة احلكم ولي�ص عن طريق الق�ساء)50). 

ونظرًا لطبيعة الدرا�سة �سيقت�سر البحث على بطالن حكم التحكيم يف اململكة العربية 
ال�سعودية وفقًا لن�سو�ص نظام التحكيم اجلديد وذلك يف املبحث الثالث من هذه الدرا�سة. 

التحكيم طبقًا للقانون رقم 7) ل�سنة 994)م – مرجع �سابق – �ص ))).  -50
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�ملبحث �لثالث

�لطعن ببطالن حكم �لتحكيم

املطلب االأول: و�سيلة الطعن بالبطالن وطبيعتها

يف   - احل�سر  �سبيل  على   – على  بالبطالن  الطعن  اأ�سباب  عدد  قد  املنظم  كان  ملا 
اأ�سباب وذلك يف املادة )50) اخلم�سون من نظام التحكيم، لذا ح�سم و�سيلة الطعن  ت�سعة 
بالبطالن – ح�سرًا - يف دعوى وحيده ت�سمى )دعوى بطالن حكم التحكيم) كما يف املادة 
)49) التا�سعة والأربعون من النظام. وبالتايل ل يجوز رفع دعوى للطعن يف حكم التحكيم 
الذي ل يجوز خمالفته، نظرًا  العام  النظام  ، ويعترب عدم اجلواز من  البطالن  غري دعوى 
لكون القاعدة النظامية املن�سو�ص عليها يف املادة )49) التا�سعة والأربعون من النظام هي 

قاعدة اآمرة. 

طريق  غري  التحكيم  حكم  يف  للطعن  طرق  توافر  عدم  �سبب  القوانني  �سراح  ويقرر 
البطالن اأو دعاوي غري دعوى البطالن وذلك )توخيًا لعدم اطالة اأمد النزاع ، الأمر الذي 
، كما  النظامية  واملراكز  ا�ستقرار احلقوق  �سرعة  الدولية من  التجارة  تقت�سيه  وما  يتفق  ل 
الأوىل  واإمنا هي اجلهة  اأخرى  تعلوها  التقا�سي  لي�ست درجة من درجات  التحكيم  اأن هيئة 
والأخرية التي ينتهي عندها النزاع ... ذلك اأن التقا�سي يقوم على درجتني وتعلوهما حمكمة 
عليا، ويطبق الق�ساء الأنظمة التي ت�سري على الكافة ، بينما التحكيم ل تتعد درجاته وتطبق 
اأحكام. وت�سعى طرق الطعن يف الأحكام اإىل توحيد  هيئة التحكيم ما يختاره الأطراف من 
اأحكام الق�ساء بجمع كلمة الق�ساء على قول واحد حيال تطبيق النظام وتف�سريه تطبيقًا ملبداأ 
امل�ساواة ، ويختلف الأمر بالن�سبة لدعوى بطالن حكم التحكيم الهادفة اإىل ابطال احلكم اإذا 

قام ما يدعو اإليه يف نف�ص اخل�سوم حتقيقًا للعدالة ولي�ص لتوحيد اأحكام الق�ساء) ))5).

التنازل  النزاع  لأطراف  يجوز  فال  العام  النظام  من  بالبطالن  الطعن  دعوى  وتعترب 
عنها))5)، وفقًا للفقرة الأوىل من املادة ))5) احلادية واخلم�سون من نظام التحكيم اجلديد 
ون�سها ) اليحول تنازل مدعي البطالن عن حقه يف رفعها قبل �سدور حكم التحكيم دون 

)5-   التحكيم طبقًا للقانون رقم 7) لعام 944)م – مرجع �سابق – �ص 5))،
–   جامعة النجاح – فل�سطني–  )5-  الطبيعة القانونية حلكم التحكيم واآثاره وطرق الطعن فيه – اأ�سجان في�سل �سكري داود 

�ص 7)).
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قبول الدعوى). وذلك اأنطالقًا من القاعدة ال�سرعية ) االإ�سقاط قبل وجود �سبب الوجود 
يكون لغواً ) ))5)، وقاعدة ) ابطال احلق قبل ثبوته حمال) )54).

ويالحظ يف الن�ص ال�سابق عدم جواز تنازل مدعي البطالن قبل حكم التحكيم ، ومل 
ومبفهوم  القوانني  �سراح  فقرر  التحكيم،   حكم  �سدور  بعد  التنازل  يف  حقه  املادة  تتناول 
بعد �سدور  الدعوى  رفع  البطالن عن حقه يف  تنازل مدعي  ال�سابق )جواز  للن�ص  املخالفة 
حكم  يف  للطعن  اأجاًل  املنظم  حتديد  بعد  �سيما  ومقبول  معقول  وهذا   .(55( التحكيم)  حكم 
التحكيم ، فيجوز للمحكوم عليه حينها رفع دعوى البطالن اأو عدم رفعها ويعترب عدم الرفع- 

�سمن املدة النظامية ال�سابقة – تنازًل عن هذا احلق.

وحيث اأن دعوى بطالن حكم التحكيم لي�ست طريقًا من طرق الطعن املقررة لالأحكام 
الق�سائية-واإن كانت هي الطريق الطبيعي للطعن يف الأعمال الأخرى كالعقود والت�سرفات-، 
تعترب دعوى م�ستقلة ، لها اأ�سبابها اخلا�سة بها التي  التحكيم  فاإن دعوى بطالن حكم  لذا 
نتيجة اأن اأحكام التحكيم ت�ستند يف اأ�سا�سها اإىل ارادة  ح�سرها املنظم يف نظام خا�ص ، 

الأطراف يف اللجوء اإليها. 

وحيث اأن ا�سباب بطالن حكم التحكيم جاءت على �سبيل احل�سر ، مما جعله مو�سع 
انتقاد ، مرجعه اأن حالت البطالن التي وردت ل تت�سع لكل ما ميكن اأن يلحق بحكم التحكيم 

من اأ�سباب العوار التي توؤدي اإىل بطالنه)56). 

ومن اأمثلة تلك احلالت التي مل يعاجلها النظام:

بناء احلكم على ورقة مزورة اأو بها غ�ص.  -(

)-  ظهور ورقة حا�سمة كان يحتجزها اخل�سم حلني �سدور حكم التحكيم.

نتيجة لذاك و�سعت الدول و�سيقت يف نطاق التحكيم، واأنق�سمت القوانني يف ذلك اإىل 
اجتاهني:: )57)

– املجلد  الندوي   اأحمد  – علي  الإ�سالمي  الفقه  املالية يف  للمعامالت  الفقهية احلاكمة  وال�سوابط  القواعد  مو�سوعة   -5(
الثاين – �ص )5.

54-  مو�سوعة القواعد وال�سوابط الفقهية – مرجع �سابق – املجلد الثاين – �ص 8.
الطبيعة القانونية حلكم التحكيم واآثاره وطرق الطعن فيه – مرجع �سابق – �ص 7)).   -55

التحكيم طبقًا للقانون رقم 7) لعام 944)م – مرجع �سابق – �ص ))).  -56
بطالن حكم التحكيم – �سالم توفيق ح�سن من�سور  – جامعة الأزهر – فل�سطني – �ص 7)  .   -57
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االإجتاه االأول: قوانني و�سعت من مفهوم البطالن  -(

وهم قانون التحكيم امل�سري ، وقانون التحكيم الجنليزي ال�سادر عام 996)م، وقانون 
املرافعات املدنية الفرن�سي ال�سادر عام )98)م.

ويف هذا الجتاه يقرر اأحد �سراح القوانني اأن ) دعوى بطالن حكم التحكيم نظام خا�ص 
لكونها   ، �سيقًا  تف�سريًا  اأ�سبابها  تف�سري  يجوز  فال   ، التحكيم  حكم  ملراجعة  جامع  واأ�سلوب 

ال�سبيل الوحيد لإلغاء حكم التحكيم املعيب) )58).

االإجتاه الثاين: قوانني �سيقت من مفهوم البطالن  -(

الدويل  والقانون  7)/)/985)م،  يف  ال�سادر  البلجيكي  الدويل  التحكيم  قانون  وهما 
اخلا�ص ال�سوي�سري ال�سادر يف 8)/))/987)م.

النظام  نظرًا حلداثة  ال�سعودي فلم يت�سح بعد  التحكيم  املنظم يف نظام  اأما موقف 
وكون الالئحة التنفيذية له مل ت�سدر بعد - حال اعداد هذه الدرا�سة - مع عدم وجود موؤلفات 
يف املكتبة القانونية وال�سرعية ال�سعودية - وفق ما اأطلعت عليه - عاجلت هذا الأمر . اإل اأين 
اأرى اأن �سبب البطالن املتمثل يف خمالفة ال�سريعة الإ�سالمية يعترب �سبب وا�سع ي�سمل كل ما 

مل يدخل يف نطاق الأ�سباب احل�سرية الأخرى.

املطلب الثاين: تعداد اأ�سباب الطعن بالبطالن

�سيتم القت�سار - نظرًا لطبيعة البحث - على تعداد اأ�سباب الطعن بالبطالن املوؤ�س�ص 
الالئحة  ل�سدور  املجال  تاركًا   ، ذلك  يف  تف�سيل  دون  التحكيم  حكم  بطالن  دعوى  عليها 

التنفيذية لنظام التحكيم ملزيد من التو�سيح من املخت�سني .

واأ�سباب الطعن الواردة يف النظام - ح�سرًا - هي:

اأو  اململكة  يف  العام  النظام  اأو  الإ�سالمية  ال�سريعة  لأحكام  التحكيم  حكم  )- خمالفة 
اإتفاق التحكيم.

)- عدم وجود اإتفاق حتكيم اأو كان هذا التفاق باطاًل اأو قاباًل لالإبطال اأو �سقط بانتهاء 
مدته.

التحكيم طبقًا للقانون رقم 7) لعام 944)م – مرجع �سابق – �ص 4)).  -58
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)- فقد الأهلية اأو نق�سها من طريف اإتفاق التحكيم وقت اأبرامه.

تعذر تقدمي اأي من طريف التحكيم دفاعه يف خ�سومة التحكيم.  -4

5-  ا�ستبعاد حكم التحكيم اأي من القواعد النظامية التي اتفق طرفا التحكيم تطبيقها 
على النزاع.

ت�سكيل هيئة التحكيم اأو تعينهم ب�سورة خمالفة لنظام التحكيم اأو اإتفاق التحكيم.  -6

7- ف�سل حكم التحكيم يف م�سائل مل ي�سملها اإتفاق التحكيم مع مراعاة اجزاء احلكم 
امل�سمولة بالإتفاق عن الأجزاء غري ال�سمولة اإن اأمكن.

8- عدم مراعاة ال�سروط الواجبة يف املحكم ب�سورة اأثرت يف حكم التحكيم.

اأذا ا�ستند حكم التحكيم على اإجراءات باطلة اأثرت فيه.    -9

ويجب التنبه للتايل:

تعترب اململكة العربية ال�سعودية اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية نظامها العام)59).  -(

)- منذ تاأ�سي�ص اململكة جند �سدور اأكرث من بالغ عام)60) اأن ال�سريعة الإ�سالمية هي 
القانون العام، اأي اأن ال�سريعة الإ�سالمية هي النظام العام للدولة ال�سعودية.

)- مع مالحظة اأن معنى النظام العام هو )جمموعة االأحكام واالإجراءات املو�سوعة 
حلماية املجتمع وحتقيق النفع العام له يف الدنيا واالآخرة والتي ال يجوز الأحد خمالفتها 
اأو اإ�سقاطها اأو تعديلها اأو االإتفاق على خالفها) ، ومل يرد النظام العام بهذا امل�سمى لدى 
الفقهاء ال�سابقني اإل اأنه ا�ستعمل باألفاظ اأخرى مثل: اخلري العام والنفع العام وال�سالح العام 

اأو امل�سلحة العامة))6).

املطلب الثالث: اأحكام مرتبطة بدعوى الطعن بالبطالن:

تتلخ�ص هذه الأحكام بالآتي:

59-  تراجع املذكرة التف�سريية لنظام الأوراق التجارية ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )7)) يف ))/0)/)8))هـ.
60-  البالغ العام يف 8)/))/)4))هـ واملن�سور يف اجلريدة الر�سمية )اأم القرى) العدد 0) يف 0)/)/44))هـ.

–  �ص ))6 )6-  النظام العام للدولة امل�سلمة – عبد اهلل �سهل العتيبي  
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ي�سرتط  ول  البطالن  دعوى  يف  اأكرث  اأو  واحد  بطالن  �سبب  على  الإ�ستناد  يجوز   -(
ال�ستناد عليها كلها اأو على معظمها.

التحكيم  املخت�سة حكمًا ق�سائيًا  - ببطالن حكم  املحكمة  ا�سدار  ل يرتتب على   -(
تاأثري على �سحة وا�ستمرارية اتفاق التحكيم ما مل يتفق طرفا التحكيم على خالف  اأي    -
ذلك اأو ن�ص احلكم الق�سائي على بطالن اتفاق التحكيم ) فقرة ) مادة 50 حتكيم �سعودي ) 
وهذا بخالف قانون التحكيم االأردين الذي اأعترب اأن بطالن حكم التحكيم - مبوجب حكم 

ق�سائي- �سقوط لتفاق التحكيم ) مادة )5 حتكيم اأردين)))6). 

يختلف هذا الطعن عن الطعن بالتما�ص اإعادة النظر  من حيث عدم جواز اإعادة رفع   -(
دعوى البطالن مرة اأخرى للمحكمة املخت�سة . ذلك اأن املنظم حدد اأ�سباب الطعن بالتما�ص 
اإعادة النظر ، واأجاز يف الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات))6) رفع هذا الطعن بعدد مرات 
الأ�سباب ) مادة 95)/) لئحة تنفيذية مرافعات). بينما يف التحكيم ال ميكن ذلك ، فمتى 
تاأييدها حلكم  – حال  التحكيم وجب على املحكمة املخت�سة  ما رفعت دعوى بطالن حكم 
– اأن تاأمر بتنفيذه ويكون حكمها يف هذه احلالة غري قابل للطعن باأي طريق من  التحكيم 
طرق الطعن ) ن�ص الفقرة الثانية مادة )5 حتكيم �سـعودي جـديد).وبالتايل ال �سبيل للطعن 
اإذا حكمت املحكمة املخت�سة ببطالن  اأما  بالبطالن من خالل ا�سباب البطالن االأخرى. 
حكم التحكيم نتيجة دعوى البطالن فاإن حكمها يكون قاباًل للطعن بال�ستئناف ثم بالنق�ص 
–  واأي�سًا مادة 8 حتكيم �سعودي  ) املفهوم من الفقرة الثانية مادة )5 حتكيم �سعودي جديد 
جديد – واأي�سًا املواد 9،))،7) ق�ساء �سعودي). وهنا اأي�سًا ل �سبيل للطعن بالبطالن من 
خالل اأ�سباب البطالن الأخرى اإعماًل للقاعدة العامة اأن حمكمة ال�ستئناف ل تقبل الطلبات 
اجلديد ) مادة 86) م�سروع نظام مرافعات) وتقدمي اخل�سوم اأ�سباب بطالن جديدة اأمامها 

تعترب من قبيل الطلبات اجلديدة. 

يالحظ اأن قانون التحكيم امل�سري مل ين�ص على مدى اإمكانية الطعن يف احلكم   -1
ال�سادر يف دعوى البطالن – مما يعد خلاًل فيه )64)-  ، كما يالحظ اأن ن�ص نظام التحكيم 

الطبيعة القانونية حلكم التحكيم واآثاره وطرق الطعن فيه – مرجع �سابق – �ص )6).   -6(
بتاريخ   ((9((( العدد   ( القرى  اأم   ( الر�سمية  اجلريدة  يف  واملن�سور   (4569( رقم  العدل  وزير  بقرار  ال�سادر   -6(

))/)/4)4)هـ.
الطبيعة القانونية حلكم التحكيم واآثاره وطرق الطعن فيه – مرجع �سابق – �ص )6).   -64
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ال�سعودي مقارب ولي�ص متوافق مع ن�ص قانون التحكيم الأردين.

بينت  الوطني:  التحكيم  يف  البطالن  دعوى  بنظر  املخت�سة  املحكمة  حتديد   -5
بنظر  املخت�سة  املحكمة  اجلديد  التحكيم  نظام  من  الثامنة   (8( املادة  من  الأوىل  الفقرة 
دعوى البطالن على اأنها حمكمة الدرجة الثانية )الإ�ستئناف ) التي ينعقد لها الخت�سا�ص 
الولئي والنوعي واملكاين بنظر مو�سوع النزاع لو رفع لها النزاع دون وجود اتفاق التحكيم ، 
العام  النظام  املحكمة من  لهذه  البطالن  برفع دعوى  الخت�سا�ص  يعترب  ويف هذه اجلزئية 

الذي ل يجوز التفاق على خمالفته.

الدويل:  التجاري  التحكيم  البطالن يف  دعوى  بنظر  املخت�سة  املحكمة  حتديد   -1
بينت الفقرة الثانية من املادة )8) الثامنة من نظام التحكيم اجلديد املحكمة املخت�سة بنظر 
دعوى البطالن على انها حمكمة ال�ستئناف يف مدينة الريا�ص اأو اأي حمكمة اأخرى مت التفاق 
عليها يف اإتفاق التحكيم ، ويف هذه اجلزئية يعترب الخت�سا�ص الولئي والنوعي واملكاين لهذه 
املحكمة لي�ص من النظام العام جلواز التفاق على خمالفته. وقد اأنتقد اأحد الباحثني هذا 
الن�ض مو�سحاً اأن ذلك )يخلق ذلك تنازعًا ق�سائيًا بني حماكم ال�ستئناف يف اململكة .فقد 
يدعى طرف باأن التحكيم دويل وبالتايل تخت�ص حمكمة ا�ستئناف الريا�ص بالنظر يف دعوى 
بطالن حكم التحكيم، ويدعي الطرف الآخر باأن التحكيم لي�ص دويل وبالتايل فاإن حمكمة 
ا�ستئناف اأخرى هي املخت�سة. وهنا �سنحتاج اإىل جهة ثالثة للف�سل بهذا التنازع مما �سيعطل 
اإجراءات النظر يف هذا النوع من الطلبات. وبهذا نخل�ص اإىل اأن الأوىل عدم التفرقة بني 

التحكيم الداخلي والتحكيم الدويل ) )65). 

ما يتعلق بوقف تنفيذ حكم التحكيم : اأو�سحت املادة )54) من نظام التحكيم اأن   -7
رفع دعوى البطالن ل يرتتب عليه وقف تنفيذ حكم التحكيم اإل اذا ت�سمنت دعوى البطالن 
يومًا من  ع�سر  الوقف خالل خم�سة  بطلب  املخت�سة  املحكمة  تف�سل  وحينها   ، الوقف  طلب 

تاريخ رفع دعوى البطالن .  

القت�سادية  جريدة  املهيزعي-  حممد  الرحمن  عبد  القانوين  امل�ست�سار   – اجلديد  التحكيم  نظام  م�سروع  مع  وقفات   -65
ال�سعودية .
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�خلاتـمة

اأوال- تلخي�ض:

مدى  بيان  مع  للتحكيم،  املختار  التعريف  واقرتاح  التحكيم  تعريف  الدرا�سة  تناولت 
م�سروعيته يف الفقه الإ�سالمي وما هو الراأي الراجح يف طبيعته، بالإ�سافة لتعريف الطعن 
مع بيان مدى م�سروعيته يف الفقه الإ�سالمي ، ثم تناول البحث طرق الطعن املقررة لالأحكام 
الطعن  و�سيلة  تو�سيح  مع   ، التحكيم  لأحكام  املقررة  الطعن  طرق  بيان  تالها  الق�سائية، 
بالبطالن - يف نظام التحكيم اجلديد -  وهي دعوى البطالن وذكر طبيعتها النظامية ، مع 
تعداد اأ�سباب الطعن بالبطالن، ويف نهاية البحث مت بيان الأحكام املرتبطة بدعوى الطعن 

بالبطالن.

ثانياً- اأبرز النتائج:

العربية  التحكيم  قوانني  لأن  نظرًا  التحكيم  تعريف  يف  القوانني  �سراح  )- اختالف 
التحكيم  اتفاق  واإمنا عّرفت  التحكيم  تّعرف  وامللغي مل  ال�ساري  ال�سعودي  التحكيم  ونظامي 

و�ستان بينهما. مع ذكر التعريف املختار لدي.

)- اختالف فقهاء ال�سالم يف مدى م�سروعية التحكيم ، ب�سبب اختالف طبيعة التحكيم 
لديهم ومدى مزاحمتها للق�ساء الر�سمي يف الدولة. مع بيان الراأي الراجح لدي.

اختالف فقهاء ال�سالم و�سراح القوانني يف طبيعة التحكيم ورجوع بع�سهم عن راأي   -(
�سابق لديه. مع بيان الراأي ال�سخ�سي وموقف الق�ساء ال�سعودي من ذلك.

4- جاء نظام التحكيم ال�سعودي اجلديد لين�سجم مع التفاقيات الدولية ذات العالقة 
ويواكب م�ساريع التطوير التي تبنتها اململكة ل �سيما م�سروع تطوير مرفق الق�ساء.

اأت�سم نظام التحكيم اجلديد باأخذه الأ�سلح من قوانني التحكيم العربية فيالحظ   -5
التحكيم  وقانون   ، 994)م  لعام   ((7( رقم  امل�سري  التحكيم  قانون  اأحكام  من  مزيج  اأنه 
لعام 008)م ،علمًا  ال�سوري رقم )4)  التحكيم  ، وقانون  لعام )00)م   الأردين رقم )4)) 
ان هذه القوانني الثالثة م�ستقاة من قانون الوني�سرتال النموذجي للتحكيم التجاري الدويل 
واملعتمد من جلنة المم املتحدة للقانون التجاري الدويل بتاريخ ))/985/6)م ، مع حذف 

ما يخالف ال�سريعة اال�سالمية وال يتفق مع النظام العام للمملكة.

املحامي/ م�شعل بن حممد احلمياين 
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ملا كان املنظم ال�سعودي قد اتاح عدة طرق للطعن يف الأحكام الق�سائية للتاأكد من   -6
�سحة و�سالمة احلكم الق�سائي ، ونظرًا لالأثر املبا�سر لطرق الطعن يف اإطالة زمن التقا�سي ، 
لذا اأتاح املنظم و�سيلة اأخرى حل�سم املنازعات واأحاطها باأحكام فّعالة  ت�سمن �سرعة �سدورها 
ومل يجز الطعن فيها اإل بطعن وحيد ويف حالت جاءت على �سبيل احل�سر للتاأكد من �سالمة 
الذي  للمحكم  ال�ستقاللية  توفري  مع  تتناولها  التي  املنازعات  وطبيعة  تتفق  ب�سورة  احلكم 

اأ�سدر حكمه التحكيمي.

تعدد طرق الطعن يف اأحكام التحكيم يف القوانني العربية والأجنبية واإختالفها عن   -7
الطريق الوحيد املقرر يف نظام التحكيم ال�سعودي اجلديد.

ات�ساح �سعة ومرونة نظام التحكيم ال�سعودي اجلديد يف بع�ص م�سائل دعوى بطالن   -8
التحكيم  وقانون  امل�سري  التحكيم  كقانون  العربية  التحكيم  قواننب  مقابل  يف  التحكيم 

الأردين.

ثالثا- اأهم التو�سيات:

�سرعة اإ�سدار الالئحة التنفيذية لنظام التحكيم كونها �ستو�سح كثريًا من م�سائل   -(
النظام اجلديد.

تقدمي الدرا�سات اجلادة يف التحكيم وفقًا للنظام اجلديد واملقارنة بالفقه الإ�سالمي   -(
حيث تخلو املكتبة الوطنية من ذلك نظرًا حلداثة النظام.

تناول دعوى الطعن بالبطالن مبزيد من الدرا�سات اجلادة العلمية.  -(

اجلديد  ال�سعودي  التحكيم  بنظام  التعريفية  والندوات  العلمية  الدورات  اإقامة   -4
وتطبيقاته.
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قائـمة �ملـر�جع

اأواًل- االأنظمة واللوائح واالأحكام الق�سائية:

اجلريدة الر�سمية للمملكة العربية ال�سعودية ) جريدة اأم القرى ) – ت�سدر من مكة   -(
املكرمة.

قانون التحكيم الأردين رقم )4)) ل�سنة )00)م.    -(

قانون التحكيم ال�سوري رقم )4) ل�سنة 008)م.  -(

قانون التحكيم الفل�سطيني رقم ))) ل�سنة 000)م.  -4

قانون التحكيم امل�سري رقم )7)) ل�سنة 994)م.   -5

الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات ال�سرعية ، ال�سادرة بقرار وزير العدل رقم )4569)   -6
واملن�سور يف اجلريدة الر�سمية ) اأم القرى ) العدد )))9)) بتاريخ ))/)/4)4)هـ.

يف   ((7( رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  التجارية  الأوراق  لنظام  التف�سريية  املذكرة   -7
))/0)/)8))هـ.

 ( ال�ستئناف  حمكمة   ( التجاري  التدقيق  هيئة  عن  ال�سادرة  الأحكام  من  جمموعة   -8
بديوان املظامل – غري من�سورة - .

م�سروع نظام املرافعات ال�سرعية اجلديد.  -9

وتاريخ 7)/8/))4)هـ  اأ/90)  امللكي رقم )  بالأمر  ال�سادر  للحكم  الأ�سا�سي  النظام   -(0
ون�سر يف اجلريدة الر�سمية ) اأم القرى ) العدد 97)) يف )/9/))4)هـ.

4)/5/))4)هـ  يف  )م/4))  رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  اجلديد  التحكيم  نظام   -((
واملن�سور يف جريدة اأم القرى العدد )))44).

نظام املحاماة وال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/8)) وتاريخ 8)/7/))4)هـ واملن�سور   -((
يف جريدة اأم القرى العدد )867)).

نظام املرافعات ال�سرعية ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/))) وتاريخ 0)/5/))4)هـ.   -((
واملن�سور يف جريدة اأم القرى العدد )))8)).

)مراجع اأخرى مت حذفها من هيئة حترير املجلة لل�رضورة(
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اأ.د.  املكي  اأقالينةمن  مدونة  الأحوال  ال�سخ�سية  املغربية
د.  اأحمد  اإبراهيم  عبدالتواببطالن  �سرط  التحكيم  يف  عقود  التاأمني  املطبوعة

 اأ.  اإ�سراء  ماجد  اأبو  رخيةغر�ص  الأع�ساء  التنا�سلية
�لعدد)12(

ال�سناديق  الوقفية  املعا�سرة-  تكييفها، اأ�سكالها،  
اأ.د.  حممد  الزحيليحكمها،  م�سكالتها

طبيعة  التحكيم  يف  �سوق  الأوراق  املالية  وال�سلع  
د.  اأحمد  عبدالتواببدولة  الإمارات  العربية  املتحدة

اأ.د.  ماجد  اأبورخيةجرائم  العتداء  على  املال  يف  ال�سريعة  الإ�سالمية
املركز  القانوين  للبدون  يف  �سوء  اأحكام  القانون  

د.  اأحمد  عبدالظاهراجلنائي  الإماراتي
ال�سريعة   بني   لالأجانب   الإداري   النظام  

  اأ.  فوؤاد  قا�سم  م�ساعد  ال�سعيبيالإ�سالمية  والقانون

 املعامالت  القانونية  وال�سرعية  التي  جتري  على  
د.  عبدال�ستار  اخلويلديالأ�سهم

�لعدد)11(
منهج  الإ�سالم  يف  مكافحة  اجلرمية  واأثر  ذلك  

اأ.د.  حممد  حممد  حممد  عي�سىعلى  اجلرمية  املنظمة
الفقه   بني   املوت   مر�ص   املري�ص   ت�سرفات  

د.  م�سطفى  اأحمد  جنيبوالقانون
حجية  اأحكام  املحكيمن  ومدى  تعلقها  بالنظام  

د.  حممود  م�سطفى  يون�صالعام
اأ.د.  حممد  الزحيليحقوق  الأولد  على  الوالدين  يف  ال�سريعة  الغراء

اأحكام   وكتابه   العربي   بن   بكر   اأبو   القا�سي  
د.  نعيمة  حممد  يحيىالقراآن

�لعدد)10(
اإذا  مل   اإيقاع  اخللع   مدى  �سلطة  القا�سي  يف  

اأ.د.  ماجد  اأبو  رخيةيوافق  الزوج  عليه

 اأ.  نعيمة  حممد  يحيىا�ستغالل  الأرا�سي  الزراعية  يف  الفقه  الإ�سالمي
التوفيق  بني  مبداأ  حياد  القا�سي  وتعزيز  دوره  

د.  حممود  م�سطفى  يون�صالإيجابي

د.  اأ�سامة  نائل  حمي�سنانعقاد  ال�سلح  الواقي  من  الإفال�ص
امل�ست�سار/  عبيد  حممد  اإبراهيمالفقيه  ابن  قدامه  املقد�سي  وكتابة  املغني

�لعدد)9(
الإ�سالمية  هي   ال�سريعة   الإن�سانية  يف   النزعة  

اأ.د.  حممد  الزحيلياملنطلق  حلقوق  الإن�سان

املحامي/ م�شعل بن حممد احلمياين 
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�لبحوث  �ملن�شورة  يف  �لأعد�د  �ل�شابقة  من  جملة  �حلق
�لعدد  )16(

اأ.د.  حممد  الزحيليامل�سادر  الفقهية  املعتمدة  لدى  احلنابلة
اجلنائي   الفقه   يف   العقابي   النظام   �سمانات  

الإ�سالمي  والقوانني  الو�سعية
د.عبدالرزاق  املوايف  عبداللطيف.

الإ�ستثناءات  الواردة  على  قاعدة  تطهري  الدفوع  
د.  حمدي  حممد  م�سطفى.يف  الأوراق  التجارية

د.  طارق  كاظم  عجيلحلماية  القانونية  للمعلومات  غري  املف�سح  عنها
اأ.د.  عبداهلل  حممد  اجلبوريالأقليات  امل�سلمة  وتغري  الفتوى

اأ.اأحمد  �سمري  قرينحكم  الت�سويق  بعمولة  هرمية
�لعدد)15(

نظريًا   الإ�سالم   يف   الدينية   احلرية   مفاهيم  
اأ.د.  حممد  الزحيليوعمليًا

ثنائية  الأحكام  التي  يخ�سع  لها  تنفيذ  اأحكام  
اأ.د.  حممود  م�سطفى  يون�صالتحكيم  الأجنبية

د.  عبداحلق  حمي�صالإعالن  الإ�سالمي  حلقوق  الأيتام
د.  اأحمد  عبدالظاهراملعار�سة  يف  حكم  النق�ص  اجلنائي
د.  اأحمد  اإبراهيم  عبدالتوابالنظاق  ال�سخ�سي  لتفاق  التحكيم

�لعدد)14(
القيود  التي  مل  ترد  على  مبا�سرة  التنفيذ  املعجل  

اأ.د.  حممد  م�سطفى  يون�صلالأحكام  الق�سائية
الأحكام  ال�سرعية  يف  التزام  ال�سائق،  مقارنة  مع  

 د.  عثمان  جمعة  �سمرييةاأنظمة  املرور  احلديثة
د.  م�سطفى  اإبراهيم  العدويترحيل  الأجانب،  درا�سة  تطبيقية  حتليلية

د.  اإبراهيم  عبدالظاهراحلماية  القانونية  للغة  العربية
د.  خلف  حممد  املحمدحكم  ولية  املراأة  الق�ساء  يف  الفقه  الإ�سالمي

الق�سائية  لف�ص  منازعات  عقد   الو�سائل  غري  
د.  عبداحلميد  جنائي  عبداحلميد  الزهرييالعمل  الفردي

ال�سريعة   يف   وحتديدها   املهور   يف   املغالة  
اأ.د.  عبداهلل  حممد  اجلبوريالإ�سالمية

�لعدد)13(
الفقة  املقارن  و�سوابطه  وارتباطه  بتطور  العلوم  

اأ.  د.  حممد  الزحيليالفقهية
حماية  اأقلية  امل�ساهمني  املعار�سني  عند  اندماج  

د.  اأ�سامة  املحي�سنال�سركات
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�لعدد  )5-4(
البحوث  ال�سرعية:

- دية  الأنثى  يف  القتل  اخلطاأ.
- عذر  ال�ستفزاز  يف  قانون  العقوبات  الحتادي

- التحكيم  عند  �سقاق  الزوجني.
- رجوع  الأب  يف  هبته.

البحوث  القانونية:
- اخل�سائ�ص  امل�سرتكة جلرائم التزوير  والتزييف   
يف  قانون  العقوبات  الحتادي  ال�سادر  عام  987)م.

- تنظيم  عالقات  العمل  بدولة  الإمارات  العربية  
املتحدة  ويف  ت�سريعات  العمل  العربية.

- اتفاقية  فيينا  لعام  )96)  اخلا�سة  بالعالقات  
الدبلوما�سية.

�لعدد  )3(
البحوث  ال�سرعية:

- اجلزاء  والعقوبة  يف  الإ�سالم
    د.  وهبة  الزحيلي.

- عقد  القر�ص  يف  ال�سريعة  الإ�سالمية
    د.  البداري.

- م�سوؤولية  الولة - امل�ست�سار/  برغ�ص.
- الق�سد  اجلنائي  يف  الفقه  الإ�سالمي

   اأ.  اإبراهيم  عبدالقادر

والتعقيب  يف    الرد   القانونية:- حق   البحوث    -
قانون  املطبوعات  اخلليجية / د.  اإح�سان  هندي.

- �سروط  ت�سليم  املجرمني 
  د.  عبدالوهاب  عبدول)رئي�ص املحكمة الحتادية  

العليا حاليًا ورئي�ص جمل�ص الإدارة الأ�سبق)

�لعدد  )2(
 بحوث  �سرعية:

-   املزاوجة  بني  املال  والعمل  يف  الإ�سالم  درا�سة  
مقارنة  بالنظم  الو�سعية.

-  م�سوؤولية  الولة.
-  �سخ�سية  امل�سوؤولية  يف  الإ�سالم

بحوث  قانونية:
- العوامل  الإجتماعية  يف  ال�سلوك  الإجرامي.

- جرمية  ال�سيك  بدون  ر�سيد  )اجلزء  الثاين)

دليلك  ال�سرعي:
- تطبيق  احلدود  على  املقيمني  يف  دار  الإ�سالم.

- اأثر  التوبة  يف  احلد  والتعزيز
�لعدد  )1(

بحوث  �سرعية:
الب�سر   ل�سالح   اأنزلت   الإ�سالمية   ال�سريعة     -

ليقوم  النا�ص  بالق�سط.
القانون   من   الإ�سالمية   ال�سريعة   موقف     -

الدويل  املعا�سر.
املقررة   اجللد   عقوبة   بني   مقارنة   درا�سة     -
يف  ال�سريعة  الإ�سالمية  وعقوبة  احلب�ص  يف  

القوانني  الو�سعية.

بحوث  قانونية  :
-جرمية  ال�سيك  بدون  ر�سيد.

- نظرية  الظروف  الطارئة  واأثرها  على  الإلتزامات.

املحامي/ م�شعل بن حممد احلمياين 
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فقهية   )درا�سة   احلوالة   على   املرتتبة   الآثار  
املعامالت   قانون   يف   العمل   وماعليه   مقارنة)  

املدنية  لدولة  الإمارات  العربية  املتحدة
 اأ.د.  ماجد  اأبو  رخية

الإجها�ص ب�سبب ت�سوه اجلنني واأمرا�سه الوراثية- 
مدى  م�سروعيته  ومدى  امل�سئولية  عنه  يف  اأحكام  

ال�سريعة  وقواعد  القانون  الو�سعي
د. ثروت  عبداحلميد

 كفالة  احلق  يف  التقا�سي  يف  ال�سريعة  الإ�سالمية  
د.  حممود  م�سطفى  يون�صومدى  تطابق  اأحكام  القانون  الإماراتي  معها

 امل�ست�سار/  عبيد  حممد  اإبراهيمالق�ساء  بال�ساهد  واليمني
�لعدد)8(

تلوث  البيئة  اأهم  ق�سايا الع�سر  مع  بيان  لأهم  
الحتادي   القانون   بها   جاء   التي   امل�سامني  
رقم))4)  ل�سنة  999)  يف  �ساأن  حماية  البيئة  

وتنميتها
د.  ممدوح  خليل  البحر

املدنية   الإجراءات   قانون   يف   الق�سائية   الإنابات  
والإنابات   الأحكام   تنفيذ   واتفاقية   الحتادي  
والإعالنات الق�سائية  بدول  جمل�ص  التعاون  اخلليجي  

واتفاقية  الريا�ص  العربية  للتعاون  الق�سائي
د.  حممود  م�سطفى  يون�ص

امل�ست�سار/ عبيد  حممد  اإبراهيمحقوق  ال�سجني  يف  الإ�سالم 
�لعدد)7(

عدم  جتزئة  الطعن-درا�سة  مقارنة  يف  القانون  
د.  حممود  م�سطفى  يون�صالإماراتي  والقانون  امل�سري

القا�سي/  عبيد  حممد  اإبراهيم  مباركدية  املراأة  يف  ال�سريعة  الإ�سالمية  والقانون
احلماية  القانونية  للم�ستهلك -يف  دولة  الإمارات  

اأ.د.  حممد  املر�سي  زهرةالعربية  التحدة
التحكيم  وفقًا  لقانون  الإجراءات  املدنية-  رقم  
)0))  ل�سنة  )99)  املعمول  به  يف  دولة  الإمارات  

العربية  املتحدة
 املحامي/  جمال  ح�سن  النجار

�لعدد)6(
املتعلقة   واأحكامها   الق�سائي   التعاون   اتفاقيات  
الإمارات   دولة   يف   اجلزائية   امل�سائل   ببع�ص  

العربية  املتحدة
د.  حممد  يو�سف  اأبوحريرة

قانون   �سوء   الت�سرف  يف   من   املانع   ال�سرط  
 اأ.د.  حممد  املر�سي  زهرةاملعامالت  املدنية  والفقه  الإ�سالمي

 الو�سائل  العلمية  احلديثة  يف  الإثبات  يف  املواد  
لدولة   الإثبات   قانون   يف   والتجارية   املدنية  

الإمارات  العربية  املتحدة  )املقارن)
 د.  مفلح  الق�ساة

امل�ست�سار/  عبيد  حممد  اإبراهيماملحاماة  ر�سالة  واأمانة- عر�ص  وتلخي�ص
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ــر  ــى بنش ــة وتعن ــة العربي ــدر باللغ ــة تص ــة محكم ــة علمي ــة دوري ــق مجل ــة الح 1. مجل
البحــوث القانونيــة التــي تهــدف إلــى مــا هــو جديــد فــي مجــال القانــون وتخــدم مجتمــع 

ــارات . اإلم
2. يكــون البحــث المقــدم للنشــر فــي حــدود )30( صفحــة مطبوعــة مــن الحجــم العــادي 
ــع والمصــادر وأن  ــة المراج ــة وقائم ــي الالزم ــك الحواش ــي ذل ــا ف ــة بم )13000( كلم

ــم البحــث بخالصــة تبيــن اآلراء التــي تضمنهــا والنتيجــة التــي إنتهــى إليهــا .  يختت
3. يعد البحث قابل للنشر إذا توافر فيه النقاط التالية: 

ــش  ــق وهوام ــن توثي ــداد البحــث م ــة وإع ــى كتاب ــة ف ــاد األصــول العلمي a. إعتم
ــع.  ــادر ومراج ومص

ــن  ــس م ــة أخــرى أو مقتب ــي مجل ــدم للنشــر ف ــد ســبق نشــره أو قُ ــون ق b. أال يك
ــا.  ــة عليه ــال الباحــث درجــة علمي ــالة ن رس

ــى ورقــة مســتقلة ويرفــق نســخة عــن  ــه عل c. يكتــب الباحــث اســمه وجهــة عمل
ــا كان  ــر إذا م ــى ويذك ــرة األول ــة للم ــع المجل ــل م ــة إذا كان يتعام ــيرته العلمي س

ــم ينشــر ضمــن أعمــال المؤتمــر . ــه ل ــى مؤتمــر لكن ــدم إل ــد ق البحــث ق
d. يوضــح الباحــث إن كان بحثــه ملــكاً لجهــة بحثيــة معينــة وفــى هــذه الحالــة فإنــه 

البــد مــن الحصــول علــى موافقــة تلــك الجهــة . 
ــن  ــة يتضم ــة العربي ــة باللغ ــدود )150( كلم ــى ح ــص ف ــث ملخ ــق بالبح e. يرف

ــه .  ــث ونتائج ــداف البح أه
f. تضمين البحث فهرس لما تضمنه من موضوعات . 

قواعد النشر في مجلة الحق
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4. يبلــغ الباحــث بقــرار صالحيــة البحــث للنشــر أو عدمــه خــالل مــدة أاقصاهــا ثــالث 
أشــهر  ويحظــر علــى الباحــث عــرض البحــث لجهــة أخــرى حتــى إخطــاره بالقــرار 

ــار  ــم إختي ــع عليه ــن يق ــن الذي ــن م ــى محكمي ــكل ســري عل ــم عــرض البحــث بش 5. يت
ــه .  ــه أو رفض ــال قبول ــث ح ــة البح ــب نتيج ــث طل ــق للباح ــة وال يح المجل

6. فــى حالــة رفــض البحــث مــن جانــب المحكميــن يحــق للباحــث نشــر بحثــه مــن خــالل 
أى جهــة أخــرى ودون أى إعتــراض مــن المجلــة .  

7. يراعى فى أولوية النشر ما يلي:  
a. تنوع األبحاث والباحثين لتحقيق التوازن والتنوع . 

b. المواضيع القانونية المرتبطة بالقوانين بدولة اإلمارات العربية المتحدة. 
c. تاريخ استالم البحث.

8. البحــوث المنشــورة فــى المجلــة تصبــح ملــكاً لهــا ويــؤول إليهــا حــق النشــر وإعــادة 
النشــر – ويجــوز للباحــث إعــادة نشــر بحثــه فــى كتــاب وفــي هــذه الحالــة البــد أن يشــير 

إلــى المصــدر األصلــي للنشــر وهــو المجلــة.
ــة  ــا المجل ــة تحدده ــة رمزي ــأة مالي ــة ألصحــاب البحــوث المنشــورة مكاف ــدم المجل 9. تق

ــة.  ــالث نســخ مــن المجل ــى عــدد ث ــة إل ــة، باإلضاف ــب نشــر المجل تســلم عق


