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

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

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

للدولــة 

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

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

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

الصلــة المختصــة إذا طلــب ذلــك.

أهداف جمعية اإلمارات للمحامين والقانونيين

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

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

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

خــاص مــن المجلــة.

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

أبنــاء المجتمــع وبمــا يســاهم فــي تطــور المجتمــع ورقيــه.

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

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

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

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

رئيس مجلس اإلدارة
جمعية اإلمارات للمحامين والقانونيين

إفتتاحية اإلصدار الخاص لمجلة الحق



العدد السادس

صدرت الطبعة األولى بتاريخ 
1420 هـ | 1999 م 

اإلصدار الخاص بمناسبة 

العدد السادس | الطبعة الثانية
رمضان 1440 – مايو 2019

دورية علمية محكمة
تعنى بالدراسات الشرعية والقانونية
تصدر عن مركز البحوث والدراسات

بجمعية اإلمارات للمحامين والقانونيين



الدكتور / محمد عبد اهلل الركن

األستاذ الدكتور /  محمد المرسي زهرة

الدكتور /  جاسم علي الشامسي

المستشار/ عبد الوهاب عبدول

المستشار / محمد عبد القادر السلطي

المستشار / عبيد محمد ابراهيم

القاضي / حمدان راشد رشود الزيودي

األستاذ /  حسن أحمد الحمادي

األستاذ /  محمد باسل الحافظ

هيئة التحرير: 

أمانة  التحرير: 

هاهــي مجلــة الحــق تصــدر مــرة أخــرى بعــد توقــف اضطــراري امتــد علــى مــدى )5 أو 
6 ســنوات( تصــدر بعددهــا الســادس فــي حلــة جديــدة وتوجــه مختلــف بعــد أن تجــاوزت 
العقبــات الماليــة والموضوعيــة . إذ أن هيئــة التحريــر والتــي تضــم نخبــة علميــة ومهنيــة 
رقيــة. قــررت اقتصــاد العــدد الحولــي لمجلــة الحــق علــى األبحــاث العلميــة دون المبــادئ 
ــن  ــة الحقوقيي ــار جمعي ــاول أخب ــا أو تن ــة العلي ــة االتحادي ــا المحكم ــي أقرته ــة الت القضائي
وتغطيــة األحــداث المهمــة فــي الســاحة القانونيــة كمــا هــو الحــال بالنســبة لألعــداد الســابقة 
ــع  ــة الحــق رب ــى ملحــق مجل ــة إل ــي صل ــه بالبحــث العلم ــس ل ــا لي ــة كل م ــم أحال ــد ت فق

الســنوي
ــى  ــا إل ــالل احالته ــن خ ــورة م ــوث المنش ــم البح ــى تحكي ــد اقتض ــه الجدي ــا أن التوج كم
ــك مــن  ــا وذل ــرأي فيه ــداء ال ــا واب ــزة لتقييمه ــة متمي ــة وشــخصيات علمي ــات أكاديمي جه
ــة  ــرعية والقانوني ــات الش ــي الدراس ــي ف ــث العلم ــاء بالبح ــل واالرتق ــد العم ــل تجوي أج
ــن  ــرة بالقواني ــة مباش ــة ذات صل ــوث علمي ــى بح ــتمال عل ــادس مش ــدد الس ــدر الع ويص
ــاش  ــراء النق ــدة الث ــة المتح ــارات العربي ــة االم ــة بدول ــة والمحلي ــريعات االتحادي والتش
حولهــا فــي تطبيقاتهــا فــي الواقــع العملــي مــن خــالل احــكام المحاكــم االتحاديــة والمحليــة

وهللا نسأل أن يوفقنا في خدمة المجتمع وتدعيم أسس بنيانه القانوني والقضائي
د. محمد الركن 
رئيس التحرير

افتتاحية العدد

))دعوة ((
ــهاماً  ــدة وإس ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــن بدول ــة الحقوقيي ــداف جمعي ــن أه ــاً م انطالق
منهــا فــي رفــد الســاحة العلميــة فــي مجالــي العلــوم الشــرعية والعلــوم القانونيــة بالجديــد 
مــن األبحــاث العلميــة الرصينــة، فــإن هيئــة التحريــر مجلــة ))الحــق(( يســرها دعوتكــم 
لإلســهام بالكتابــة فــي العــدد الســابع منهــا والمقــرر إصــداره بــإذن هللا فــي مايــو 2000م 

وذلــك وفــق شــروط وقواعــد النشــر المرفقــة.
علماً بأن آخر موعد لتلقي األبحاث هو نهاية شهر فبراير 2000م . 



اتفاقيات التعاون القضائي الدولي وأحكامها
المتعلقة ببعض المسائل الجزائية
في دولة اإلمارات العربية المتحدة

د / محمد يوسف أبو حريره.

اتفاقيات التعاون القضائي الدولي وأحكامها
المتعلقة ببعض المسائل الجزائية

في دولة اإلمارات العربية المتحدة
د / محمد يوسف أبو حريره.
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الشرط المانع من التصرف في
ضوء قانون المعامالت المدنية والفقه اإلسالمي

األستاذ الدكتور محمد المرسي زهرة
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الوسائل العلمية الحديثة في اإلثبات في المواد المدنية
والتجارية في قانون اإلثبات لدولة اإلمارات العربية المتحدة

الدكتور مفلح القضاة
87

المحــــامــــاة رسالة وأمانة
117تأليف أحمد حسن كرزون
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دكتور: محمد يوسف أبو حريره.

تقديم

ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــا دول ــت إليه ــا أو انضم ــي أبرمته ــة الت ــات الدولي ــت االتفاقي تناول
المتحــدة جملــة مواضيــع مــن بينهــا اإلنابــات واإلعالنــات وتســليم المتهميــن والمجرميــن 
ومصــادرة أمــوال االتجــار غيــر المشــروع فــي المخــدرات، اقتصــر البحــث علــى أحــكام 
هــذه المواضيــع التــي تمكنــا مــن اســتنباطها مباشــرةً مــن نصــوص االتفاقيــات مدفوعيــن 
ــا –  ــف به ــد والتعري ــذه القواع ــط ه ــة لبس ــن ضــرورات عملي ــناه م ــا لمس ــك بم ــي ذل ف

.)PARTS( ولتحقيــق ذلــك قســمنا البحــث إلــى أجــزاء
الجزء األول : األسس العامة للتعاون القضائي الدولي.

الجزء الثاني : اإلنابات القضائية.
الجزء الثالث : تسليم المتهمين والمجرمين.

الجزء الرابع : اإلعالنات والتبليغات القضائية.
الجزء الخامس : مصادرة حصيلة وأموال المخدرات.

د / محمد يوسف أبو حريره.
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الجزء األول
األسس العامة للتعاون القضائي

* تمهيد:
لــم يعــد اإلعــداد للجريمــة وارتكابهــا مــع ســهولة االتصــال واالنتقــال عبــر حــدود الــدول 
محصــوراً فــي مــكان واحــد أو إقليــم الدولــة ال يتعــداه، كمــا أن تتبــع مرتكبــي الجريمــة 
وجمــع األدلــة عنهــا وضبــط المتهميــن بــل تنفيــذ األحــكام التــي تصدرهــا محاكــم الدولــة 
ــدول  ــات ال ــب اهتمام ــة1. وبجان ــا اإلقليمي ــارج حدوده ــان خ ــن األحي ــر م ــي كثي ــم ف يت
بالجرائــم التــي ترتكــب داخــل حدودهــا أدى التقــارب بــل التالحــم الــذي نتــج عــن ســرعة 
ــض  ــم بغ ــض الجرائ ــام ببع ــى االهتم ــه إل ــي وتطبيقات ــدم التقن ــه والتق ــال وفاعليت االتص
ــل  ــدول مث ــع ال ــا جمي ــر به ــار ضــارة تتأث ــن آث ــا م ــا له ــا لم ــن حدوثه النظــر عــن أماك
االتجــار فــي المخــدرات، والعــروض، وأنشــطة اإلرهــاب، وجرائــم العنــف عمومــاً ممــا 
ــدول  ــع ال ــاً لجمي ــراً الزم ــم واألنشــطة أم ــذه الجرائ ــع ه ــي من ــي ف ــاون الكون ــل التع جع
ــة بمنــع الجريمــة  والحكومــات المســئولة2. ويشــمل هــذا االهتمــام إضافــةً الهتمــام الدول
التــي ترتكــب داخــل حدودهــا، منــع النــوع األخيــر مــن الجرائــم واألنشــطة حيثمــا كان 

مــكان ارتكابهــا3.
ومــن ذلــك التعــاون تأثيــم األنشــطة المتصلــة بهــا حتــى تصبــح جرائــم كونيــة تؤثمهــا كافــة 
األنظمــة فــي المجتمــع الدولــي4، ويمتــد االهتمــام فــي هــذا الصــدد لمالحقــة المشــتبه فيهــم 
والمتهميــن والمحكوميــن وجمــع األدلــة وتبــادل المعلومــات عــن هــذه الجرائــم ووضــع 
الخطــط والبرامــج لمعالجــة ضحاياهــا5. وقــد أدى الوعــي بضــرورة القضــاء علــى هــذه 
ــا  ــق قوانينه ــة بتطبي ــات أي دول ــب اهتمام ــى جان ــا إل ــة به ــطة المتصل ــم واألنش الجرائ

1  انظــر المــواد مــن 61 إلــى 25 مــن قانــون العقوبــات رقــم 3 لســنة 1987 التــي تقــرر اختصــاص 
محاكــم الدولــة بالجرائــم التــي تقــع جزئيــاً أو كليــاً خــارج إقليــم دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

2  لــم يوجــه )الجهــد( العالمــي المــدروس والمنســق لتصنيــف وتحديــد المخــدرات ودرجــات خطورتهــا، 
وترتيبهــا فــي قوائــم والمطالبــة بحظرهــا وتأثيــم كافــة أوجــه التعامــل غيــر المشــروع فيهــا، قبــل انعقــاد 
ــة  ــات الثنائي ــن االتفاقي ــدالً م ــنة 1961 ب ــدرات لس ــدة للمخ ــة الواح ــر االتفاقي ــذي أق ــي ال ــر العالم المؤتم
ومتعــددة األطــراف التــي ألغتهــا المــادة 4 مــن تلــك االتفاقيــة، وأبرمــت اتفاقيــة المؤثــرات العقليــة لســنة 

ــة الواحــدة ببروتوكــول 1972م. ــت االتفاقي 1971 بنفــس الهــدف كمــا عدل
3  انظر المادة 21 من قانون العقوبات رقم 3 لسنة 1987م. 

4  انظر الهامش 2.
5  انظــر االتفاقيــات المشــار إليهــا فــي الهامــش 2 أعــاله واتفاقيــة مكافحــة االتجــار غيــر المشــروع فــي 
المخــدرات والمؤثــرات العقليــة لألمــم المتحــدة لســنة 1988 والــدول العربيــة لســنة 1996 المــادة 3 فــي 

كل منهمــا، وقانــون مكافحــة المــواد المخــدرة والمؤثــرات العقليــة رقــم 14 لســنة 1995م.

الداخليــة علــى مــا يرتكــب داخــل حدودهــا مــن جرائــم إلــى تنظيــم وتنســيق أوجــه التعــاون 
المطلــوب فــي المجاليــن المذكوريــن بالتفاكــر والتراضــي صونــاً لســيادة الدولــة واحترامــاً 
لنظمهــا القانونيــة الداخليــة واختصــاص أجهزتهــا الداخليــة. وتحقيقــاً لهــذه األهــداف 
ــة  ــة والعالمي ــددة األطــراف اإلقليمي ــة ومتع ــات الثنائي ــة أبرمــت االتفاقي ــة الالزم التعاوني
بيــن دول العالــم المختلفــة فــي أطــر االحتــرام المتبــادل لمبــادئ الســيادة وحــق الــدول فــي 

الهيمنــة علــى أنظمتهــا الداخليــة ومبــدأ عــدم التدخــل فــي شــئون الدولــة الداخليــة1.
وبالنظــر إلــى تجربــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي هــذا الصــدد نجــد أنهــا أبرمت 
جميــع أنــواع االتفاقيــات ولجميــع األغــراض التــي تُبــرم االتفاقيــات مــن أجلهــا، فهنــاك 
مجموعــة مــن االتفاقيــات الثنائيــة حــول التعــاون القضائــي بينهــا وبيــن عــدد مــن الــدول 
العربيــة وبعــض الــدول األوروبيــة واتفاقيــات إقليميــة لــدول جامعــة الــدول العربيــة ودول 
ــة  ــات العالمي ــن االتفاقي ــدد م ــت لع ــا انضم ــي، كم ــج العرب ــدول الخلي ــاون ل ــس التع مجل
مثــل االتفاقيــة الوحيــدة لمكافحــة المخــدرات واتفاقيــة مكافحــة المؤثــرات العقليــة واتفاقيــة 
مكافحــة االتجــار غيــر المشــروع فــي المخــدرات والمؤثــرات العقليــة واتفاقيــة المنظمــة 

الدوليــة للشــرطة العالميــة.

1  يشــار إلــى هــذه االتفاقيــات فيمــا بعــد باســم الدولــة المتعاقــدة مــع دولــة اإلمــارات أو المنظمــة اإلقليميــة 
أو العالميــة التــي نظمتهــا: وهي

اتفاقية جامعة الدول العربية لسنة 1952 مصدقة بالمرسوم االتحادي رقم 1972/29.
اتفاقية تنفيذ األحكام مع بعض الدول العربية مصدقة بالمرسوم االتحادي رقم 1973/93.

اتفاقية التعاون القضائي مع تونس مصدقة بالمرسوم االتحادي رقم 1975/32م.
اتفاقية التعاون القضائي مع المغرب مصدقة بالمرسوم االتحادي رقم 1978/80.
اتفاقية التعاون القضائي مع سوريا مصدقة بالمرسوم االتحادي رقم 1980/12.

اتفاقية التعاون القضائي مع الصومال مصدقة بالمرسوم االتحادي رقم 1982/95.
االتفاقية األمنية مع السعودية مصدقة بالمرسوم االتحادي رقم 1982/104.

االتفاقية األمنية مع الجزائر مصدقة بالمرسوم االتحادي رقم 1984/12.
انضمام الدولة إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية انتربول بالمرسوم االتحادي رقم 1986/90.

انضمــام الدولــة إلــى االتفاقيــة الوحيــدة للمخــدرات لســنة 1961 المعدلــة واتفاقيــة المؤثــرات العقليــة لســنة 
1971 – بالمرســوم االتحــادي رقــم 1988/9.

التصديق على اتفاقية التعاون القضائي مع فرنسا مصدقة بالمرسوم االتحادي رقم 1992/31.

التصديق على اتفاقية التعاون األمني مع المغرب مصدقة بالمرسوم االتحادي رقم 1992/33.
اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة االتجــار غيــر المشــروع فــي المخــدرات والمؤثــرات العقليــة لســنة 1988 

– بالمرســوم االتحــادي رقــم 1990/55.
اتفاقيــة تنفيــذ األحــكام واإلنابــات القضائيــة بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربــي – بالمرســوم رقــم 

.1991/41
ــم  ــوم رق ــة بالمرس ــرات العقلي ــدرات والمؤث ــروع بالمخ ــر المش ــار غي ــة االتج ــة لمكافح ــة العربي االتفاقي

.1996/22
ــم  ــة بالمرســوم رق ــة الباكســتانية لمكافحــة االتجــار غيــر المشــروع بالمخــدرات والمؤثــرات العقلي االتفاقي

.1996/33
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ــدة أن  ــدول المتعاق ــة ال ــي هــو موافق ــاون القضائ ــات التع ــن اتفاقي والغــرض الرئيســي م
ــروط  ــق الش ــا وف ــدة معه ــرى المتعاق ــدول األخ ــطة ال ــة بواس ــا الداخلي ــف أجهزته توظ
ــة  ــدد االتفاقي ــة. وتح ــي االتفاقي ــدد ف ــاون المح ــة ألغــراض التع واإلجــراءات الموضوع
ــات  ــي االتفاقي ــال ف ــو الح ــا ه ــع كم ــدد المواضي ــد تتع ــترك وق ــاون المش ــع التع مواضي
ــد  ــكام، وق ــذ األح ــن وتنفي ــليم المجرمي ــات وتس ــات واإلناب ــاول اإلعالن ــي تتن ــة الت الثنائي
ــي.  ــاون القضائ ــع أوجــه التع ــي أو تتوســع أو تشــمل جمي ــاون الجنائ ــى التع تقتصــر عل
ومــن االتفاقيــات مــا يهتــم بموضــوع واحــد يتنــاول جوانبــه المتعــددة فــي اتفاقيــة واحــدة 

ــة. ــرات العقلي ــدرات والمؤث ــة المخ ــة بمكافح ــات المتعلق ــل االتفاقي ــر مث أو أكث
طبيعة االلتزامات

ــات  ــدول األخــرى والمنظم ــع ال ــات م ــة المتحــدة باالتفاقي ــارات العربي ــة اإلم ــزم دول تلت
العالميــة بعــد التصديــق عليهــا مــن المجلــس األعلــى بإصــدار مرســوم اتحــادي بموجــب 
المــادة 47 مــن الدســتور وتترتــب علــى ذلــك االلتــزام المنصــوص عليهــا فــي االتفاقيــات 
المعنيــة. فمــن تلــك النصــوص مــا هــو موجــه ألجهــزة الدولــة الســيادية والمتعاقــدة ومنهــا 
ــة القضائيــة والتنفيذيــة لتطبيقــه وفــق منطوقــه ومقتضــاه،  مــا هــو موجــه ألجهــزة الدول
ــة النــوع األول نــص المــادة الثالثــة مــن اتفاقيــة مكافحــة االتجــار غيــر المشــروع  وأمثل
ــر التشــريعية  ــاذ التدابي ــزم األطــراف باتخ ــي تل ــة الت ــرات العقلي ــدرات والمؤث ــي المخ ف
لتأثيــم األفعــال المنصــوص عليهــا فــي تلــك المــادة وقــد أوفــت دولــة اإلمــارات العربيــة 
ــة  ــة فــي قانــون مكافحــة المخــدرات والمؤثــرات العقلي المتحــدة باتخــاذ التدابيــر المطلوب
لســنة 1995 وقانــون العقوبــات لســنة 1987 وقانــون اإلجــراءات الجزائيــة لســنة 
19721. وأمثلــة النــوع الثانــي مــن االلتزامــات يتمثــل فــي جميــع نصــوص االتفاقيــات 

الثنائيــة المبرمــة مــع الــدول األخــرى وبعــض نصــوص االتفاقيــات العالميــة التــي تقــرر 
اإلجــراءات التــي تتبــع فــي تبــادل التعــاون القضائــي مــن إعــالن لــألوراق والمســتندات 
ــي  ــي تف ــاون األخــرى الت ــن وأوجــه التع ــات وتســليم المجرمي ــات والبين ــب المعلوم وطل
بأغــراض االتفاقيــة دون ضــرورة لتشــريع إضافــي لتفصيلهــا، ومــن أمثلــة هــذا النــوع من 
االلتزامــات مــواد اتفاقيتــي مكافحــة االتجــار فــي المخــدرات والمؤثــرات العقليــة لألمــم 
المتحــدة والــدول العربيــة المتعلقــة بالتعــاون القضائــي وتســليم المجرميــن، أمــا مصــادر 
ــي  ــدة والت ــم المتح ــة األم ــن اتفاقي ــة م ــادة الخامس ــي الم ــواردة ف ــدرات ال ــة المخ حصيل

ــم )3( لســنة  ــون اتحــادي رق ــات قان ــنة 1995، العقوب ــم )14( لس ــون اتحــادي رق 1  المخــدرات: قان
ــنة 1992. ــم )35( لس ــادي رق ــون اتح ــة، قان ــراءات جزائي 1987 إج

أخــذت عنهــا المــادة )5( مــن اتفاقيــة الــدول العربيــة لمكافحــة االتجــار غيــر المشــروع 
فــي المخــدرات والمؤثــرات العقليــة والتــي أرى أنهــا قــررت المصــادرة دون المطالبــة 
ــب  ــا يتطل ــض أن إقراره ــرى البع ــد ي ــراف ق ــل األط ــن قب ــريعية م ــر تش ــاذ تدابي باتخ

ــة مــن هــذا البحــث. ــرة الحق ــك فــي فق ــاً وســنتطرق لذل تشــريعاً إيضاحي

الشروط واإلجراءات العامة في اتفاقيات التعاون القضائي:
ــي نفــس األســس  ــات التعــاون القضائ ــع اتفاقي ــة أن تتضمــن جمي ــاب الصدف ــس مــن ب لي
والشــروط واإلجــراءات المطلوبــة لتقديــم طلــب التعــاون وتنفيــذه، وإنمــا اقتضتهــا 
اعتبــارات هامــة تتعلــق فــي شــق منهــا بطبيعــة هــذا التعــاون ووضعــه االســتثنائي 
مــن وجهــة نظــر الدولــة المطلــوب إليهــا اإلجــراء واعتبــارات الســيادة واحتــرام النظــم 
ــذ اإلجــراءات  ــا تنفي ــب إليه ــي يطل ــات الت ــذه االتفاقي ــة ألطــراف ه ــتورية والقانوني الدس
المطلوبــة بموجــب اتفاقيــات التعــاون، ولهــذه األســباب راعــت جميــع االتفاقيــات األمــور 

ــة: التالي
1- إعداد الطلب:

ــن  ــر عــدداً م ــة أخــرى يثي ــزة دول ــى أجه ــة عل ــة أجنبي ــن دول ــب م إن مجــرد ورود طل
التســاؤالت القانونيــة لــدى أجهــزة الدولــة المتلقيــة للطلــب يفــرض عليهــا أن تجــد مســوغاً 
ــاه .. كمــا يجــب عليهــا  ــي تتلق ــي تقدمــه والجهــة الت ــالً للجهــة الت ــب وتخوي ــاً للطل قانوني
ــام  ــق النظ ــوالً وف ــة إن كان مقب ــب لمعرف ــه الطل ــدم في ــذي ق ــي ال ــكل القانون فحــص الش

ــاً. ــاة المعتمــدة قانون ــه هــي القن ــاة التــي أوصلت ــة وإن كانــت القن القانونــي للدول
وفيمــا يتعلــق بالمطلــوب تثــار عــدة أســئلة عــن المعلومــات والبيانــات التــي تمكــن الجهــة 
المطلــوب إليهــا أداء اإلجــراء مــن التقريــر بشــأنه بمــا يتفــق وأنظمتهــا الدســتورية 

ــة. ــا المالي ــة وأنظمته ــا القضائي ــة وإجراءاته والقانوني
ــة المتحــدة تشــريع عــام  ــة اإلمــارات العربي ) أ ( المســوغ القانونــي: ال يوجــد فــي دول
يخــول أجهزتهــا تلقــي طلبــات التعــاون القضائــي مــع الــدول األخــرى، ويصبــح المســوغ 
الوحيــد للتعــاون القضائــي الدولــي وجــود اتفاقيــة تلتــزم الدولــة بموجبهــا بتنفيــذ اإلجــراء 
المطلــوب، وبمــا أن الدولــة ال ترتبــط باتفاقيــات مــع معظــم الــدول فينبغــي علــى الدولــة 
ــدم  ــي ق ــة الت ــة القانوني ــى المرجعي ــا إل ــي طلبه ــير ف ــاون أن تش ــب للتع ــدم بطل ــي تتق الت

الطلــب بموجبهــا واســتيفاء شــروط تقديــم الطلــب والبــت فيــه1.
1  انظر الهامش 6. 
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)ب( جهــات تقديــم وتلقــي الطلبــات: تحــدد االتفاقيــة الجهــة التــي تقــدم الطلــب وتلــك التــي 
ــه واالقتصــاد فــي وقــت ومــال أجهــزة  ــدم الطلــب لســرعة البــت في ــاه ويجــب أن يق تتلق
الدولتيــن مــن الجهــة المحــددة فــي االتفاقيــة، كمــا يجــب أن يوجــه إلــى الجهــة المخولــة 
باســتالمه فــي الدولــة المطلــوب إليهــا اإلجــراء، فــال الجهــة الطالبــة وال المطلــوب إليهــا 
ــد  ــة وق ــه فــي االتفاقي اتخــاذ اإلجــراء لديهــا الحــق إال بموجــب التعييــن المنصــوص علي
تســمي االتفاقيــة الجهتيــن أو تلــزم األطــراف باتخــاذ التدابيــر اإلداريــة بتعييــن الجهــات 

المطلوبــة1.
)جـــ( الشــكل القانونــي: جميــع المســتندات المتعلقــة بطلبــات التعــاون القضائــي تتكــون 
مــن مســتندات صــادرة مــن دولــة أجنبيــة وتطلــب القوانيــن الداخليــة لمعظــم الــدول بمــا 
فيهــا دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة شــكالً قانونيــاً معينــاً لقبــول مثــل هــذه المســتندات، 
وال يتــم قبولهــا إال بعــد اســتيفاء شــروط المــادة 13 مــن قانــون اإلثبــات 19922 التــي 
تتعلــق باالعتمــاد والتصديــق علــى مثــل هــذه المســتندات وقــد تتجــاوز االتفاقيــة عــن هــذا 
الشــكل كمــا فعلــت االتفاقيــة المبرمــة بيــن الدولــة وجمهوريــة الصومــال فــي المــادة 14 

مــن اتفاقيــة التعــاون القضائــي بيــن الدولتيــن لســنة 1982.
)2( البيانــات المطلوبــة: المعلومــات التــي يلتــزم األطــراف بتقديمهــا لبعضهــم البعــض 
ــة  ــوب بمــا يتفــق واألنظمــة الداخلي ــة التخــاذ اإلجــراء المطل هــي المعلومــات الضروري
ألطــراف االتفاقيــة وتختلــف باختــالف طبيعــة اإلجــراء والتعــاون المطلــوب والصــالت 
ــة  ــة الداخلي ــات األنظم ــاق ومتطلب ــا أطــراف االتف ــط به ــي يتراب ــائج األخــرى الت والوش
لألطــراف المتعاقــدة وتقــارب األنظمــة وتفاوتهــا، ولهــذه األســباب رأينــا أن تفّصــل 
المعلومــات المطلوبــة لــكل نــوع مــن أنــواع التعــاون القضائــي عنــد تنــاول تلــك األنــواع.
)3( النفقــات والمصاريــف والرســوم: يســتتبع الوقــت والجهــد وتوظيــف اإلمكانــات التــي 
1  الجهــة المحــددة فــي أغلــب االتفاقيــات لتقديــم الطلبــات واســتالمها هــي وزارة العــدل فــي الدولتيــن 
وعــن طريــق القنــوات الدبلوماســية: تونــس المــواد )14(، )92( الصومــال المــواد )13( و)35( ســوريا 
ــادة  ــاون الم ــس التع ــواد )13( و)26(، مجل ــر الم ــواد )13( و)28(، الجزائ )13(، )35( والمغــرب الم
)14(، الســعودية مــن الجهــة المختصــة فــي الــدول الطالبــة للجهــة المختصــة فــي الدولــة المطلــوب إليهــا 
ــن مــواد )13( و)26(  ــي الدولتي ــب العــام ف ــر النائ ــي م)6(، وبالنســبة للجزائ اتخــاذ اإلجــراء القســم الثان
ــة  وبالنســبة التفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة االتجــار غيــر المشــروع فــي المخــدرات والمؤثــرات العقلي
ــة لمكافحــة االتجــار  ــة العربي ــت االتفاقي ــن العــام وأحال ــة وتخطــر بهــا األمي ــي تحددهــا كل دول الجهــة الت
ــة إال إذا حــددت  ــدول العربي ــة ال ــس وزراء داخلي ــوات مجل ــى قن ــة عل ــرات العقلي ــي المخــدرات والمؤث ف
الدولــة المعنيــة جهــة أخــرى م)7(. وفــي القانــون رقــم 11 لســنة 1973 لتنظيــم العالقــات القضائيــة بيــن 
اإلمــارات ألعضــاء فــي االتحــاد تقــدم طلبــات اإلنابــات عــن طريــق رئيــس الجهــة القضائيــة فــي اإلمارتيــن 

م)6( )1( وفــي حالــة طلبــات تســليم المطلوبيــن مــن الســلطة المختصــة فــي اإلمارتيــن م)23(. 
2  قانون رقم 10 لسنة 1992. 

تبــذل فــي تنفيــذ اإلجــراء وتحمــل نفقــات ماليــة مــن اعتمــادات مرصــودة بقــدر معلــوم 
ــة  ــي كل دول ــح ف ــن واللوائ ــة كمــا تنظــم القواني ــات معين وأوجــه صــرف محــددة وموجب
الرســوم المقــررة علــى اتخــاذ اإلجــراءات وتقديــم الطلبــات ونفقــات الشــهود ومصاريــف 
ــم اإلجــراء إال بعــد  ــي ممارســاتها وال يت ــة ف ــا أجهــزة الدول ــد به ــي تتقي ــراء... والت الخب

اســتيفاء الرســم المقــرر1.
ــد الــذي يتنــاول  لهــذا نجــد أن مــن البنــود الثابتــة فــي كل اتفاقيــة للتعــاون القضائــي البن
المســألة الماليــة، وتنــص معظــم االتفاقيــات علــى تحمــل الطــرف الــذي يُطلــب إليــه تنفيــذ 
اإلجــراء نفقاتــه عــدا مصاريــف الشــهود ونفقــات الخبــراء والرســوم التــي تســتوفى عنها2.
وتســتثني بعــض االتفاقيــات التكلفــة الباهظــة لإلنابــة وتنــص علــى التشــاور بيــن 
األطــراف المعنيــة لتحديــد الشــروط واألوضــاع التــي ســينفذ الطلــب بمقتضاهــا والطريقــة 
ــم  ــة األم ــن اتفاقي ــرة 19 م ــادة 7 فق ــك الم ــال ذل ــا. ومث ــف به ــل التكالي ــي يجــب تحم الت
ــنة  ــة لس ــرات العقلي ــدرات والمؤث ــي المخ ــر المشــروع ف ــار غي ــة االتج ــدة لمكافح المتح
1988، كذلــك اتفاقيــة تنفيــذ األحــكام واإلنابــات القضائيــة بــدول مجلــس التعــاون لــدول 
الخليــج العربــي.. المصدقــة بالمرســوم االتحــادي )41( لســنة 1991 الصــادر بتاريــخ 
ــدرات  ــي المخ ــروع ف ــر المش ــار غي ــة االتج ــة لمكافح ــة العربي 1996/6/18 واالتفاقي

ــنة 1996. ــادي 22 لس ــوم االتح ــا بالمرس ــة المصــدق عليه ــرات العقلي والمؤث
ــة  ــة الجزائي ــى األقضي )4( نطــاق التعــاون القضائــي: ال يقتصــر التعــاون القضائــي عل
وإنمــا يتعداهــا ليشــمل المدنيــة والتجاريــة واألحــوال الشــخصية واإلداريــة وغيرهــا 
مــن األمــور المطلوبــة مــع التفريــق فــي اإلجــراءات والبيانــات المطلوبــة بيــن الطلبــات 
الجزائيــة وغيرهــا مــن الطلبــات، أمــا تســليم المجرميــن فيقتصــر علــى األمــور الجزائيــة 

ــا. دون غيره

1  تنــص معظــم االتفاقيــات علــى تبادليــة تحمــل النفقــات فــي اإلنابــات عــدا رســوم الخبــراء ومصاريــف 
الشــهود التــي يتحملهــا الطــرف الطالــب. تونــس )11(، المغــرب م.)16( ســوريا م)18( الصومــال م)18( 
)ال تشــمل الخبــراء الحكومييــن( الجزائــر م)12(، وتنــص جميــع هــذه االتفاقيــات علــى حــق الدولــة 
المطلــوب إليهــا اإلجــراء تقاضــي رســوم عــن األوراق التــي تقــدم أثنــاء اإلجــراء وبموجــب اتفاقيــة الجامعــة 
العربيــة )1952( إنابــات م.)9(، االتفاقيــة الســعودية القســم الثانــي مــواد )6( و)12( تتحمــل النفقــات فــي 
جميــع الحــاالت الجهــة الطالبــة ونفقــات التســليم يتــم تحملهــا علــى طريــق التبــادل بيــن األطــراف، تونــس 
ــنة 1973  ــون 11 لس ــر م.)37( قان ــرب م.)38( الجزائ ــال م)48( المغ م)39( ســوريا م.)47( الصوم
م.)4( األمــم المتحــدة لســنة )1988( إال إذا اتفــق األطــراف علــى خــالف التبادليــة وفــي حــاالت التكلفــة 
ــة  ــة تحمــل نفقاتهــا م.)7( )1( وبموجــب االتفاقي ــذ وكيفي الباهظــة يتشــاور األطــراف حــول شــروط التنفي
العربيــة )1996( تتحمــل الدولــة الطالبــة جميــع النفقــات بمــا فيهــا نفقــات إعــادة الشــخص المســلّم إذا ثبــت 

عــدم مســئوليته أو براءتــه م.)7( )6(.
2  سبقت اإلشارة إليها في الهامش 11. 



2021

دكتور: محمد يوسف أبو حريره.اتفاقيات التعاون القضائي الدولي وأحكامها

)5( األحــوال التــي يجــوز فيهــا رفــض اإلجــراء1: كمــا أســلفنا يَُؤسَّــُس التعــاون القضائــي 
علــى مجموعــة مــن المبــادئ ويحقــق أهدافــاً منهــا احتــرام ســيادة الــدول وتكريــس 
اختصاصهــا داخــل إقليمهــا وســيادة نظمهــا القانونيــة والدســتورية، لذلــك تطالــب معظــم 
االتفاقيــات وخصوصــاً العالميــة منهــا مراعــاة متطلبــات نظــم الدولــة القانونيــة عنــد التنفيذ 
كمــا تحــدد بعــض الحــاالت التــي يجــوز عنــد تحققهــا رفــض تنفيــذ طلــب التعــاون وهــي:

ــة . 1 ــون الدول ــات قان ــب الشــروط المنصــوص عليهــا أو متطلب ــراع فــي الطل ــم ت إذا ل
ــوب إليهــا اإلجــراء. المطل

إذا كان مــن شــأن االســتجابة للطلــب المســاس بســيادة الدولــة المطلــوب إليهــا اتخــاذ . 2
اإلجــراء أو أمنهــا ونظامهــا العــام واآلداب العامــة فيهــا.

ــأنها . 3 ــدم بش ــة المق ــر الجريم ــاذ اإلجــراء تعتب ــا اتخ ــوب إليه ــة المطل ــت الدول إذا كان
ــم السياســية. ــن الجرائ ــب م الطل

1  انظــر اتفاقيــة الجامعــة العربيــة لســنة 1952 الجرائــم السياســية م.)4( ســبق المحاكمــة عــن نفــس 
ــة  ــا الدول ــن رعاي ــوب م ــن م.)6(، إذا كان المطل ــرور الزم ــة بم ــة أو العقوب ــقوط التهم ــة م.)5(، س التهم
المطلــوب إليهــا التســليم م.)7( وأخــذت بهــذه الشــروط االتفاقيــات العربيــة الثنائيــة والقانــون رقــم 11 لســنة 
1973 م)21( المغــرب م.)26(، تونــس م.)27(، الجزائــر م.)24(، الصومــال م.)34(، ســوريا م.)33( 
الســعودية قســم ثانــي م.)4(. أمــا اتفاقيــة األمــم المتحــدة لســنة 1988 أحالــت فــي م.)6( )5( و)6( علــى 
االتفاقيــات الســارية لــدى الــدول األطــراف وقوانينهــا الداخليــة، كمــا أحالــت اتفاقيــة الــدول العربيــة لســنة 

1996 علــى االتفاقيــات الســارية بيــن األطــراف م.)6( )9(. 

الجزء الثاني
اإلنابات القضائية

* تمهيد:
المقصــود مــن اإلنابــة القضائيــة هــو اتفــاق دولتيــن أو أكثــر علــى أن توظــف كل منهــا 
أجهــزة الدولــة األخــرى فــي القيــام نيابــةً عنهــا فــي اتخــاذ إجــراء مــن اإلجــراءات المتفــق 
عليهــا للحصــول علــى معلومــات أو مســتندات أو أشــياء بغيــة اســتعمالها فــي إجراءاتهــا 

القضائيــة ألغــراض اإلثبــات أو لتنفيــذ حكــم ســبق أن قررتــه محاكــم الدولــة الطالبــة.
وهــذا يتطلــب إضافــةً للحصــول علــى المعلومــات والمســتندات واألشــياء األخــرى 
المطلوبــة أن تقــدم المعلومــات والمســتندات التــي تحتويهــا فــي إطــار يتوافــق مــع الشــكل 
القانونــي المطلــوب فــي الدولــة الطالبــة1. ويضــاف إلــى ذلــك أن نطــاق اإلنابــات القضائية 
يتســع ليشــمل كافــة أوجــه التعــاون القضائــي فــي أغراضــه المتعلقــة بالدعــاوى المدنيــة 

والتجاريــة واإلداريــة وقضايــا األحــوال الشــخصية واألقضيــة الجزائيــة.
كمــا يتنــاول اإلنابــات القضائيــة التعــاون الدولــي فــي ســعي الــدول والمنظمــات العالميــة 
لمنــع الجرائــم المتعلقــة بالقوانيــن العقابيــة وقوانيــن االتجــار فــي المخــدرات والمؤثــرات 

العقليــة بمــا يترافــق مــع متطلبــات األنظمــة القانونيــة واإلداريــة لمختلــف دول العالــم.
ــة  ــة القضائي ــات اإلناب ــراض وموضوع ــد أغ ــث تحدي ــن البح ــزء م ــذا الج ــي ه ــا ف يهمن
بأنواعهــا المختلفــة والمعلومــات والبيانــات المطلوبــة لتنفيــذ اإلنابــة فــي المجاليــن الدولــي 
والعالمــي وذلــك دون التعــرض لمــا ســبق أن طرحنــاه مــن أمــور تتصــل بالموضــوع فــي 

تنــاول األســس العامــة للتعــاون القضائــي فــي الجــزء األول مــن هــذا البحــث.

1  تحــدد معظــم األنظمــة القانونيــة أســاليب خاصــة إلثبــات القوانيــن والوثائــق األجنبيــة باعتبارهــا وقائــع 
عاديــة ال يأخــذ بهــا العلــم القضائــي. 
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أغراض اإلنابات القضائية
ــة  ــات العربي ــد جــرت معظــم االتفاقي ــة وق ــات تحددهــا نصــوص االتفاقي أغــراض اإلناب
والثنائيــة منهــا ومتعــددة األطــراف التــي أبرمتهــا الدولــة أو انضمــت إليهــا علــى إيــراد 
نــص عــام يخــول أطــراف االتفاقيــة أن تطلــب مــن بعضهــا البعــض القيــام داخــل أراضيها 
ــهود،  ــهادة الش ــماع ش ــة س ــة خاص ــة وبصف ــوى قائم ــق بدع ــي يتعل ــراء قضائ ــأي إج ب
وتلقــي تقاريــر الخبــراء ومناقشــتهم وإجــراء المعاينــة وطلــب تحليــف اليميــن، وذلــك فــي 
ســائر القضايــا المدنيــة والتجاريــة واإلداريــة والجزائيــة وقضايــا األحــوال الشــخصية1.

يقابــل هــذا التعميــم مــن الناحيــة األخــرى إطــالق شــامل مــع بعــض التفصيــالت بغــرض 
الشــمول واإلحاطــة فــي نــص المــادة 7 مــن اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة االتجــار غيــر 
المشــروع فــي المخــدرات والمؤثــرات العقليــة لســنة 1988م، والتــي أوردت فــي الفقــرة 
األولــى التعــاون علــى وجــه العمــوم واإلطــالق ثــم عــددت األغــراض علــى النحــو التالــي 

فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الســابقة:
أ أخذ شهادة األشخاص أو إقرارتهم.	-
تبليغ األوراق القضائية.	-أ
إجراء التفتيش والضبط.	-أ
فحص األشياء وتفقد المواقع.	-أ
اإلمداد بالمعلومات واألدلة.	-أ
توفيــر النســخ األصليــة أو الصــور المصــدق عليــه مــن المســتندات والســجالت بمــا 	-أ

فــي ذلــك الســجالت المصرفيــة أو الماليــة أو ســجالت الشــركات أو العمليــات التجاريــة.
تحديــد كنــه المتحصــالت أو األمــوال أو الوســائط أو غيرهــا مــن األشــياء أو اقتفــاء 	-أ

أثرهــا ألغــراض الحصــول علــى أدلــة.
ــى  ــابقة إل ــادة الس ــن الم ــة م ــرة الثالث ــي الفق ــة ف ــادت االتفاقي ــراض ع ــداد األغ ــد تع وبع

ــي: ــى اآلت ــة عل ــرة الثالث ــي الفق ــت ف ــث نص ــوب حي ــمول المطل ــالق األول والش اإلط
يجــوز لألطــراف أن يقــدم بعضهــا إلــى بعــض أي أشــكال أخــرى مــن المســاعدة القانونية 

المتبادلــة يســمح بهــا القانــون الداخلــي للطــرف متلقــي الطلب.

1  ال تختص النيابة العامة من اإلعالنات إال بالجزائي منها. 

المعلومات والبيانات المطلوبة
ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــن دول ــددة األطــراف بي ــة متع ــة واإلقليمي ــات الثنائي معظــم االتفاقي
المتحــدة وأفــراد ومجمــوع الــدول العربيــة ال تتطلــب مــن المعلومــات إال مــا يثبــت 
هويــة ومــكان تواجــد الشــخص المطلــوب أخــذ إفادتــه، بينمــا تنــص االتفاقيــات العالميــة 
ــوب1.  ــراء المطل ــذ اإلج ــة لتنفي ــة المطلوب ــات الضروري ــات والبيان ــم المعلوم ــى تقدي عل
وقصــد بذلــك التوافــق مــع مقتضيــات األنظمــة القانونيــة لمختلــف الــدول، وفصلــت ذلــك 
الفقــرة العاشــرة مــن المــادة الســابعة مــن اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة االتجــار غيــر 
المشــروع فــي المخــدرات والمؤثــرات العقليــة والتــي تقابلهــا المــادة )7( الفقــرة 9 مــن 
ــن  ــب أن يتضم ــي:- م.7)10( يج ــو التال ــى النح ــنة )1996( عل ــة لس ــة العربي االتفاقي

ــة: ــة المعلومــات التالي ــب المســاعدة المتبادل طل
تحديد هوية السلطة التي تقدم الطلب.	 
موضــوع وطبيعــة التحقيــق أو المالحقــة أو اإلجــراءات القضائيــة التــي يتعلــق 	 

ــات أو  ــات أو المالحق ــذه التحقيق ــة به ــلطة القائم ــم واختصاصــات الس ــب، واس ــا الطل به
اإلجــراءات القضائيــة.

ملخصــاً للوقائــع ذات الصلــة بالموضــوع باســتثناء الطلبــات المقدمــة لغــرض تبليــغ 	 
المســتندات القضائيــة.

بياناً للمساعدة الملتمسة وتفاصيل أي إجراء خاص يود الطرف الطالب أن يتبع.	 
تحديد هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته عند اإلمكان.	 
الغــرض الــذي تطلــب مــن أجلــه األدلــة أو المعلومــات أو اإلجــراءات ويجــوز إضافــة 	 

ــه  ــوب إلي ــرى الطــرف المطل ــات ي ــب أي معلوم ــا أن تطل ــر ذكره ــي م ــات الت للمعلوم
التنفيــذ ضرورتهــا إلجــراء المطلــوب وفقــاً للقانــون الداخلــي.

إجراء تنفيذ اإلنابة
تنــص جميــع االتفاقيــات المتعلقــة بالمســاعدة القضائيــة علــى وجــوب تنفيــذ الطلــب وفــق 
ــذ  ــزام األطــراف بالتنفي ــع الت ــات المســاعدة م ــى طلب ــي تتلق ــة الت ــي للدول ــون الداخل القان

ــم  ــى 19 إذا ل ــن 8 إل ــادة )7( م ــرات الم ــق فق ــى تطبي ــدة )1988( عل ــم المتح ــة األم ــص اتفاقي 1  تن
يكــن األطــراف مرتبطيــن بمعاهــدة للمســاعدة القانونيــة أو إذا وافقــوا علــى تطبيقهــا برغــم وجــود معاهــدة 
ــة  ــاعدة القانوني ــم المس ــروطاً لتقدي ــراف ش ــددة األط ــة ومتع ــة الثنائي ــات العربي ــم االتفاقي ــرر معظ وال تق
ــن  ــي كل م ــواد 14 ف ــة الســورية. انظــر الم ــة واالتفاقي ــة الصومالي ــدا االتفاقي ــة ع ــات القضائي ــي اإلناب ف

ــن.  االتفاقيتي
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وفــق رغبــة الطــرف الطالــب مــا لــم يتعــارض ذلــك مــع قوانيــن المتلقــي للطلــب، 
ــا  ــق ممثليه ــن طري ــا ع ــهادة مواطنيه ــماع ش ــراف لس ــات لألط ــض االتفاقي ــمح بع وتس
الدبلوماســيين1. وتلــزم االتفاقيــات األطــراف بإخطــار صاحــب الشــأن مــن الجهــة الطالبــة 

ــه2. ــل عن ــى يتمكــن مــن الحضــور بشــخصه أو بوكي ــة حت بمــكان وزمــان اإلناب
وال يجــوز للــدول األطــراف رفــض تنفيــذ اإلنابــة بموجــب معظــم االتفاقيــات إال إذا كانــت 
ــذ ال تختــص باإلجــراء المطلــوب أو  ــة فــي الجهــة المطلــوب إليهــا التنفي ــة القضائي الهيئ
ــذ أو بنظامــه العــام أو  ــه التنفي ــوب إلي ــذ المســاس بســيادة الطــرف المطل مــن شــأن التنفي
عندمــا يــرى الطــرف المطلــوب إليــه التنفيــذ أن الجريمــة المطلــوب اإلجــراء بشــأنها مــن 

الجرائــم السياســية3.
ــة األمــم المتحــدة لمكافحــة االتجــار غيــر المشــروع فــي المخــدرات  كمــا جــوزت اتفاقي
ــق  ــدم وف ــم يق ــب إذا ل ــض الطل ــا رف ــي أخــذت عنه ــات الت ــة واالتفاقي ــرات العقلي والمؤث
أحــكام تلــك االتفاقيــات أو فــي الحــاالت التــي ال يجيزهــا قانــون الدولــة المطلــوب إليهــا 

اتخــاذ اإلجــراء4.
كمــا يجــوز للطــرف المطلــوب تأجيــل تنفيــذ اإلنابــة لحيــن اكتمــال أي مشــاورات تتعلــق 
بموضــوع الطلــب بيــن الدولــة الطالبــة والمطلوبــة التخــاذ اإلجــراء فــي الحــاالت التــي 
ــة المتلقيــة للطلــب أن التنفيــذ يضــر بتحقيــق أو محاكمــة جاريــة بشــأن  تــرى فيهــا الدول

موضــوع اإلنابــة5.
وال يجــوز وفــق اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة المخــدرات والمؤثــرات العقليــة رفــض 
إنابــة قضائيــة بحجــة ســرية المعامــالت المصرفيــة وهــذا النــص يتطلــب تعديــل القوانيــن 

الداخليــة التــي تتعــارض معــه فــي الــدول األطــراف6.
ــرار الرفــض واألســباب  ــة بق ــة الطالب ــات إخطــار الجه ــات أطــراف االتفاقي ــن واجب وم

1  المغرب م.)8( الجزائر م)6( تونس م)19( الصومال م)6( وم.)13( سوريا م)6(. 
2  هــذا إجــراء مقــرر فــي معظــم االتفاقيــات. انظــر اتفاقيــة جامعــة الــدول العربيــة )1952( م.)27( 
)ب( تونــس م)15( المغــرب م.)14( الصومــال م)16( الجزائــر م.)13( األمــم المتحــدة )1988( م.)7( 

)4( الــدول العربيــة )1996( م)7( )5( قانــون رقــم 11 )1973( م )6( )3( ســوريا م.)16( )2(.
3  تنــص معظــم االتفاقيــات علــى ضــرورة تســبيب قــرار الرفــض وإبالغــه للجهــة الطالبــة عــن طريــق 
ــدل(  ــق وزارة الع ــن طري ــر م.)30( )ع ــس م.)33( الجزائ ــرب م.)32( تون ــية: المغ ــا الدبلوماس قنواته
الصومــال م.)41( قانــون 11 )1973( م.)6( )3( ســوريا م.)15( )2( األمــم المتحــدة )1988(م. )7( 

.)16(
4  انظر السعودية قسم ثاني. م.)6( – األمم المتحدة )1988( م – )7( )15( )أ(. 

5  األمم المتحدة )1988( م. )7( )17( الدول العربية )1996( م )7( )14(.
6  انظــر المــواد )3( ، )5( ، )7( مــن األمــم المتحــدة )1988( ونفــس المــواد فــي االتفاقيــة العربيــة 

لســنة )1996(. 

ــه1. ــي أدت إلي الت

األثر القانوني المترتب على اإلجراء:
ــات  ــى اإلناب ــب عل ــر المترت ــى األث ــة عل ــدول العربي ــن ال ــات بي ــع االتفاقي ــت جمي نص
القضائيــة وقــررت أن األثــر الــذي يترتــب علــى اإلجــراء الــذي يتــم بموجبــه أحــكام تلــك 
االتفاقيــة هــو نفــس األثــر الــذي يترتــب علــى اإلجــراء كمــا لــو تــم داخــل الدولــة التــي 
طلبتــه، وبهــذا النــص يمكــن تبريــر وتفســير ســكوت معظــم هــذه االتفاقيــات عــن بعــض 

ــة عــادة2. ــه القوانيــن الداخلي ــذي تتطلب المعلومــات وااللتــزام بالشــكل القانونــي ال

1  الهامش 19.
2  تنــص جميــع االتفاقيــات العربيــة الثنائيــة ومتعــددة األطــراف علــى األثــر المترتــب علــى اإلجــراء 
كمــا لــو تــم اإلجــراء أمــام الســلطة المختصــة فــي الــدول الطالبــة. الجامعــة العربيــة )1952( اإلعالنــات 
واإلنابــات القضائيــة م.)8(، ســوريا م.)17( المغــرب م.)17( الجزائــر م.)16( تونــس م.)19( الصومــال 

م.)17(. 
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الجزء الثالث
تسليم المتهمين والمجرمين المحكوم عليهم

1- تمهيد:
إضافــةً للشــروط العامــة التــي تمــت اإلشــارة إليهــا فــي الجــزء األول مــن هــذا البحــث 
تضــع االتفاقيــات الشــروط واإلجــراءات التــي تتبــع فــي طلبــات التســليم والبيانــات 
والمســتندات التــي ترفــق مــع الطلــب لتمكيــن الجهــة المطلــوب إليهــا اإلجــراء مــن التقرير 
بشــأنه بالموضوعيــة والمعقوليــة والمســئولية التــي تســتتبع اتخــاذ القــرارات التــي تمــس 
ــاول هــذه الشــروط واإلجــراءات المختصــة  ــي نتن ــات اآلخريــن، وفيمــا يل حقــوق وحري
بتســليم المجرميــن والمتهميــن فيمــا لــم يــرد ضمــن الشــروط العامــة فــي الجــزء األول. 
ــذه  ــى ه ــب عل ــم وترت ــوم عليه ــن والمحك ــخاص المتهمي ــن األش ــات بي ــرق االتفاقي وتف

ــة. ــة فــي كل حال ــدار المعلومــات المطلوب ــوع ومق ــات حــول ن ــة اختالف التفرق
) أ ( نطــاق التســليم: تحصــر جميــع االتفاقيــات التســليم فــي الجرائــم دون غيرهــا مــن 
مخالفــات القانــون األخــرى والمنازعــات المدنيــة واإلداريــة والتجاريــة وقضايــا األحــوال 
الشــخصية كمــا تشــترط أن تكــون الجريمــة جنايــة أو جنحــة معاقبــاً عليهــا بالحبــس لمــدة 
معقولــة فــي قانــون الدولتيــن .. وتحــدد معظــم االتفاقيــات الحــد األدنــى للعقوبــة المقــررة 
ــن  ــى م ــداً أدن ــليم ح ــات كشــرط للتس ــف االتفاقي ــم تضي ــوم عليه ــبة للمحك ــنة. وبالنس بس
العقوبــة الفعليــة يتــراوح بيــن الســنة والشــهر1 ويكــون التســليم واجبــاً وفــق شــروطه إذا 
كانــت الجريمــة ارتكبــت فــي أرض الدولــة التــي تطلــب التســليم، كمــا ال يشــترط تماثــل 
العقوبــات إذا كان الشــخص المطلــوب تســليمه مــن رعايــا الدولــة الطالبــة أو مــن رعايــا 

دولــة ثالثــة تماثــل عقوباتهــا لنفــس الجريمــة عقوبــة الدولــة الطالبــة2.
وال يشــمل التســليم الجرائــم التــي تعتبرهــا الدولــة المطلــوب إليهــا التســليم جرائــم سياســية، 
وتســتثني معظــم االتفاقيــات بعــض الجرائــم مــن وصــف الجرائــم السياســية مثــل االعتــداء 
ــم  ــود وجرائ ــاء العه ــم وأولي ــم وفروعه ــم وأصوله ــاء وزوجاته ــوك والرؤس ــى المل عل
1  مــدة العقوبــة المقــررة فــي معظــم االتفاقيــات ال تقــل عــن ســنة: الجامعــة العربيــة )1952( م.)3( 
ــدة  ــم المتح ــس م.)26( األم ــر( م.)23( تون ــرب م.)25( الجزائ ــوريا م.)32( المغ ــال م.)33( س الصوم
)1988( جميــع الجرائــم المقــررة بموجــب المــادة )3( )1(، وال تقــل العقوبــة المقــررة للجرائــم التعزيزيــة 
فــي اتفاقيــة الســعودية عــن ســتة أشــهر قســم ثانــي مــادة أولــى وفــي حــال المحكــوم عليهــم المــدة المطلوبــة 
ســنة بالنســبة للصومــال والمغــرب ومــا جــرى عليــه العمــل فــي األردن وســوريا وتحــدد مــدة ســتة أشــهر 

كل مــن تونــس والجزائــر وشــهرين الجامعــة العربيــة )1952(. 
2  انظر الجامعة العربية )1952( م.)2( وم.)3( الجزائر م)23(، تونس )26( )ب(. 

اإلرهــاب والقتــل العمــد1.
كمــا يشــترط للتســليم أن ال يكــون الشــخص المطلــوب تســليمه قــد حوكــم بنفــس الجريمــة 
وحكــم عليــه أو بــرئ أو مــا زال قيــد التحقيــق أو المحاكمــة، كمــا يشــترط أن يُتخــذ قــرار 
التســلم وفــق دســتور الدولــة وقانونهــا ومراعــاة ســيادتها ونظمهــا األخالقيــة وعالقاتهــا 
االقتصاديــة، فــال تلتــزم الدولــة المطلــوب إليهــا التســليم بنصــوص االتفاقيــة إذا تعارضــت 

مــع شــيء ممــا ذكــر ومــن ذلــك رفــض تســليم مواطنيهــا إذا نــص الدســتور بذلــك2.
ــون  ــى ك ــوب عل ــات المطل ــدار المعلوم ــوع ومق ــف ن ــة: يتوق ــات المطلوب )ب( المعلوم
ــا أو  ــي ارتكبه ــة الت ــق حــول الجريم ــاً يجــري التحقي ــليمه متهم ــوب تس الشــخص المطل
ــتمل  ــب أن يش ــوال يج ــع األح ــي جمي ــليم، وف ــة للتس ــة الطالب ــي الدول ــه ف ــت محاكمت تم
ــد  ــه وتحدي ــة التعــرف علي ــوب بغي ــة الشــخص المطل ــة عــن هوي ــات الوافي ــب البيان الطل
مــكان تواجــده وجنســيته إذا كان مــن رعايــا الدولــة الطالــب للتســليم، فــإذا كان الشــخص 
المطلــوب قــد حكــم عليــه غيابيــاً أو حضوريــاً يجــب إرفــاق صــورة رســمية مــن الحكــم3.

ــى  ــة إل ــق فباإلضاف ــد التحقي ــوا قي ــا زال ــن م ــن الذي ــخاص المتهمي ــة األش ــي حال ــا ف أم
المعلومــات المطلوبــة عــن هويــة الشــخص المطلــوب وتحديــد مــكان تواجــده وجنســيته 
يجــب إرفــاق صــورة رســمية للنــص الــذي اتهــم بموجبــه وصــورة مــن إجــراءات التحقيق 
التــي أجريــت عــن الجريمــة المتهــم فيهــا وإقــرار مــن الجهــة المعنيــة فــي االتفاقيــة بــأن 
التهــم لــم تســقط بمــرور الزمــن كمــا تنــص بعــض االتفاقيــات علــى أن يتضمــن الطلــب 

إشــارةً إلــى موافقتــه لنصــوص االتفاقيــة التــي يقــدم بموجبهــا4.
)جـــ( إجــراءات تقديــم الطلــب وتزاحــم طلبــات التســليم: تحــدد معظــم االتفاقيــات وزيــر 
ــيق  ــة تنس ــليم5. وجه ــات التس ــي طلب ــم وتلق ــن لتقدي ــي الدولتي ــام ف ــب الع ــدل أو النائ الع
لتوصيــل طلبــات التســليم إلــى الجهــات المختصــة فــي الدولتيــن. واإلجــراء الطبيعــي أن 
ــة  ــي االتفاقي ــا ف ــع الشــروط واإلجــراءات المنصــوص عليه ــب مســتوفياً لجمي ــدم الطل يق

1  الهامش 13.
2  انظــر المــادة 38 مــن دســتور دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، الجامعــة العربيــة مــواد )2 إلــى 7( 
ــة  ــة صــدور عفــو مــن الدول ســوريا م.)33( الجزائــر م.)24( تونــس م.)27( المغــرب م.)26( فــي حال
المطلــوب إليهــا التســليم يشــترط أن يكــون قانونهــا يجيــز التهمــة عــن الفعــل ذاتــه إذا ارتكــب مــن أجنبــي 

عنهــا خــارج أراضيهــا.
3  المغــرب م.)29( تونــس م.)930 الجزائــر م.)27( الســعودية قســم ثانــي م.)8( الصومــال م.)41( 

الجامعــة العربيــة )1952( م)9( األمــم المتحــدة )1988( م)7( )12( ســوريا م.)16(.  
4  انظر الهامش. 

5  وزارة العــدل بالنســبة لالتفاقيــات التاليــة: الجامعــة العربيــة )1952( م.)10( الجزائــر م.)26( 
تونــس م.)29( المغــرب م.)28( الصومــال م.)35( ســوريا م.)34و35( انظــر الهامــش9. 
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ــات وجــود بعــض  ــد راعــت معظــم االتفاقي ــف االســترداد، وق ــه بمل ــار إلي ــا يُش وهــذا م
الظــروف االســتثنائية التــي قــد تبــرر عــدم اتبــاع اإلجــراءات العاديــة لتقديــم طلــب التســليم 
ــس  ــل الفاك ــرى مث ــائل األخ ــف أو بالوس ــفاهة بالهات ــب ش ــم الطل ــك بتقدي ــمحت لذل وس
أو الرســائل التلغرافيــة قبــل إعــداد وإرســال الملــف الكامــل لالســترداد1 وجــوزت 
نصــوص هــذه االتفاقيــات أن تتخــذ الدولــة التــي يــرد إليهــا طلــب اســتثنائي اتخــاذ التدابيــر 
والتحوطــات الالزمــة لمراقبــة الشــخص المطلــوب للتأكــد مــن عــدم هروبــه بمــا فــي ذلــك 
ســلطة القبــض عليــه لمــدة حددتهــا جميــع االتفاقيــات ونصــت علــى إخــالء ســبيل المتهــم 
بعــد انقضائهــا، وال تتجــاوز هــذه المــدة فــي جميــع االتفاقيــات التــي أبرمتهــا الــدول عــن 
الشــهر إال إذا طلــب تجديدهــا لمــدة شــهر آخــر كمــا تحــدد االتفاقيــة المــدة المســموح بهــا 

لــورود ملــف االســترداد.
وقــد تتزاحــم الطلبــات بخصــوص نفــس الجريمــة مــن دول متعــددة وقــد حــددت أغلــب 
االتفاقيــات األولويــة للدولــة التــي أضــرت الجريمــة بمصالحهــا ثــم الدولــة التــي ارتُكبــت 
ــا إذا  ــوب، أم ــا الشــخص المطل ــي ينتمــي إلهي ــة الت ــراً الدول ــا وأخي ــي أرضه ــة ف الجريم
ــة ومحــل  ــة حســب خطــورة الجريم ــددة فتحــدد األولوي ــم متع ــب عــن جرائ ــت الطل كان
ــوب تســليمه وتؤخــذ  ــات والتعهــد بإعــادة الشــخص المطل ــخ ورود الطلب ارتكابهــا وتاري

جميــع هــذه األمــور فــي االعتبــار عنــد اتخــاذ القــرار2. 
ــري  ــليمه يج ــوب تس ــخص المطل ــا الش ــون فيه ــي يك ــاالت الت ــات الح ــت االتفاقي وتناول
ــي  ــك الحــاالت الت ــوب إليهــا التســليم وكذل ــة المطل ــي الدول ــه ف ــق معــه أو محاكمت التحقي
ــليم –  ــم التس ــادي أن يت ــد.. واإلجــراء الع ــا بع ــم يقضه ــة ل ــه بعقوب ــم علي ــد حك ــون ق يك

1  الجامعــة العربيــة )1952( م.)11(، الــدول العربيــة 1996(م.)7( )8(، األمــم المتحــدة )1988(
ــال  ــرب م)31( الصوم ــر م.)29( المغ ــي م.)9( الجزائ ــم ثان ــعودية قس ــس م.)35( الس م)7( )19(، تون

ــوريا م.)35(. م.)36( س
2  تكــون أفضليــة التســليم عندمــا تكــون الطلبــات عــن نفــس الجريمــة للدولــة التــي أضــرت الجريمــة 
بأمنهــا أو مصالحهــا ثــم للدولــة التــي ينتمــي إليهــا المطلــوب بجنســيته كمــا يحددهــا قانــون الدولــة المطلــوب 

إليهــا اإلجــراء وإذا اتحــدت الظــروف تكــون األســبقية وفــق تواريــخ تقديــم الطلبــات:
ــم  ــدد الجرائ ــة تع ــي حال ــال م.)39( وف ــر م.)28( الصوم ــس م)31( الجزائ ــرب م.)30( تون انظــر المغ
تحــدد األفضليــة حســب ظــروف الجريمــة وخطورتهــا، وتحــدد بعــض االتفاقيــات األفضليــة للدولــة التــي 
ــوب  ــا الشــخص المطل ــي إليه ــي ينتم ــا فالت ــت فيه ــي ارتكب ــم الت ــا ث ــا أو مصالحه ــة بأمنه أضــرت الجريم
بجنســيته وإذا تعــددت الجرائــم تراعــى الظــروف والوقائــع خطــورة الجريمــة ومحــل ارتكابهــا وأســبقيات 
التقديــم، الســعودية قســم ثانــي م.)4( الجامعــة العربيــة م.)13( والتــي تأخــذ فــي االعتبــار أســبقية  التقديــم 
فــي حالــة تعــدد الجرائــم. وكذلــك ســوراي م.)37( تتفــاوت المــدد المســموح بهــا لحجــز الشــخص المطلــوب 
ــكل مــن ســوريا م.)35( تونــس م.)32( الصومــال  مــن اتفاقيــة ألخــرى: فهــي عشــرون يومــاً بالنســبة ل
)36، 37( و15 يومــاً بالنســبة للقانــون 11 )1973م(. 25 وتحــدد االتفاقيــات التاليــة المــدة بثالثيــن يومــاً: 

الجامعــة العربيــة م.)11( المغــرب م.)31( الجزائــر م.)29( الســعودية قســم ثانــي م.)9(.

عنــد إقــراره – بعــد انتهــاء المحاكمــة والعقوبــة المحكــوم بهــا، إال أن بعــض االتفاقيــات 
زت  مراعــاةً منهــا لمــا قــد يترتــب علــى مــرور الوقــت مــن أثــر علــى البيِّنــات والتهــم جــوَّ
أن يتــم تســليم الشــخص المطلــوب للجهــة الطالبــة تســليماً مؤقتــاً وقــد تمتــد مــدة التســليم 
للفتــرة التــي تتطلبهــا محاكمــة الشــخص إال أنهــا ال تشــمل مــدة العقوبــة إذ يجــب إعادتــه 

بعــد إصــدار أي حكــم عليــه أو براءتــه1.
ــه إجــراًء  ــه وكون ــة اشــخص وحقوق ــرارات الماســة بحري ــرار التســليم مــن الق بمــا أن ق
ــأن  ــره بش ــة نظ ــى وجه ــتماع إل ــليمه االس ــوب تس ــخص المطل ــق الش ــن ح ــاً فم قضائيَّ
ــه  ــت في ــق تثب ــف تحقي ــح مل ــك بفت ــم ذل ــب وأن يت ــي الطل ــة ف ــات المقدم ــة والبين الجريم
ــى أن يســلم  ــه عل ــك موافقت ــوب بمــا فــي ذل ــي بهــا الشــخص المطل ــي يدل المعلومــات الت
قبــل ورود ملــف االســترداد مــع اعترافــه بالجريمــة المنســوبة إليــه.. وقــد وردت بعــض 
ــن  ــم متهمي ــى أنه ــلمهم عل ــوب تس ــا بعــض األشــخاص المطل ــن فيه ــي تمك ــاالت الت الح
ــم التوضيــح الــذي تبيــن بــه أن األمــر يتعلــق بدعــوى  بارتــكاب جرائــم معينــة مــن تقدي
ــق بأمــر سياســي أو اضطهــادي دينــي  ــة تتعل ــة، كمــا يمكــن أن يوضــح أن المالحق مدني

مثــال2ً.
يترتــب علــى قــرار التســليم عــدة نتائــج وترتبــط بــه شــروط تحددهــا معظــم االتفاقيــات 
ــخص  ــوزة الش ــي ح ــد ف ــا يوج ــمل كل م ــم وتش ــع المته ــلم م ــي تس ــياء الت ــا األش ومنه
المطلــوب ومــا وجــد عنــده مــن آثــار الجريمــة أو نتائجهــا وكل مــا يصلــح دليــالً علــى 

ــا3. ارتكابه
ــلَِّم مــن  كمــا تشــترط اتفاقيــات التســليم أن ال يحاكــم الشــخص إال عــن الجريمــة التــي ُس
ــرة  ــك خــالل فت ــم يســتفد مــن ذل ــه الفرصــة للخــروج ول أجــل ارتكابهــا إال إذا أُتيحــت ل

ــد التســليم4. ــت بع ــد ارتُكب ــة ق ــان( أو تكــون الجريم ــب األحي ــي أغل محــددة )شــهر ف

1  اإلجــراء العــادي أن يتــم التســليم بعــد المحاكمــة وانقضــاء العقوبــة فــي حالــة اإلدانــة جامعــة الــدول 
ــال  ــر م.)25( الصوم ــس م.)28( الجزائ ــة )1952( م.)5( ســوريا م.)41( المغــرب م.)27( تون العربي
ــاً  ــوب مؤقت ــخص المطل ــلم الش ــة )1952( أن يس ــة العربي ــعودية والجامع ــن الس ــوز كل م م.)24( وتج
ــة اإلدانــة، الســعودية قســم ثانــي  ــة فــي حال ــذ العقوب ــه بعــد المحاكمــة وقبــل تنفي لمحاكمتــه شــرطية إعادت

ــم 11 )1973( م.)22(.  ــون رق ــة )1952( م.)5( وقان ــة العربي م.)5( الجامع
2  هذا إجراء عملت به النيابة العامة في دبي. 

3  قانــون 11 )1973( م.)28( الجامعــة العربيــة م)12(، المغــرب م.)37( تونــس م.)38( الجزائــر 
م.)35( الصومــال م.)40( ســوريا م.)39(. مكافحــة االتجــار غيــر المشــروع العربيــة م)6( )9( ومكافحــة 

االتجــار غيــر المشــروع األمــم المتحــدة م.)6( )5(. 
4  المغــرب م.)34( تونــس م.)35(، الجزائــر م.)32( الصومــال م.)46( الســعودية قســم ثانــي م.)11( 

جامعــة الــدول العربيــة م)14( قانــون رقــم 11 ســنة 1973.
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كمــا يجــب تنفيــذ االســتالم فــي المــدة التــي تحددهــا الــدول التــي قررتهــا وإال أُخلــي ســبيل 
ــة أخــرى إال  الشــخص وامتنــع تســليمه بعــد ذلــك1. كمــا ال يجــوز تســليم الشــخص لدول
بموافقــة الدولــة التــي قامــت بتســليمه للــدول الطالبــة، وال ينطبــق هــذا الشــرط إذا قــرر 
الشــخص اإلقامــة فــي تلــك الدولــة أو العــودة إليهــا باختيــاره. ومــن حــق الشــخص المســلّم 
ــل اكتمــال إجــراءات  ــي ســلمته قب ــة الت ــي الدول ــي قضاهــا ف أن تخصــم مــدة الحبــس الت

التســليم2.

1  حــددت االتفاقيــات التاليــة المــدة بثالثيــن يومــاً: الصومــال م.)41( ســوريا م.)40( الســعودية قســم 
ــددت  ــوم م.)27( وح ــنة 1973 15 ي ــون 11 لس ــر م.)31( وقان ــس م.)34( الجزائ ــي م.)14(، تون ثان

بخمســة وأربعيــن يومــاً فــي المغــرب م)34(، ولــم تحــدد جامعــة الــدول العربيــة مــدة لذلــك.
2  المغــرب م.)63( تونــس م.)37( الجزائــر م.)34( ســوريا م.)43( الصومــال م.)44( الجامعــة 

العربيــة )1952( م.)11(.

الجزء الرابع
اإلعالنات والتبليغات القضائية

تناولــت موضــوع إعــالن وتبليــغ المســتندات واألوراق القضائيــة العديــد مــن االتفاقيــات 
التــي أبرمتهــا الدولــة مــع عــدد مــن الــدول العربيــة فــي مجمــوع مــن االتفاقيــات الثنائيــة 
واإلقليميــة متعــددة األطــراف. وتختلــف شــروط وكيفيــة  اإلعــالن وفــق نصــوص 
ــات  ــق متطلب ــغ وف ــالن أو التبلي ــم اإلع ــات أن يت ــة لالتفاقي ــمة العام ــة إال أن الس االتفاقي
الدولــة المطلــوب إليهــا إجــراء اإلعــالن إال إذا رغبــت الدولــة الطالبــة فــي إجرائيــة وفــق 
ــوب  ــة المطل ــة للدول ــن الداخلي ــع القواني ــة م ــك الطريق ــارض تل ــم تتع ــة محــددة ول طريق

إليهــا اإلعــالن1.
كمــا نصــت بعــض االتفاقيــات علــى حــق أي دولــة فــي إجــراء اإلعــالن بواســطة ممثليهــا 
القنصلييــن أو الدبلوماســيين فــي الدولــة التــي يقيــم فيهــا الشــخص المطلــوب إعالنــه مــن 

رعاياهــا وذلــك دون أي مســئولية مــن قبــل الدولــة التــي يقيــم فيهــا الرعايــا2.
ــم  ــوا مواطنيه ــدول األطــراف أن يعلن ــي ال ــات الحــق لمواطن ــز بعــض االتفاقي ــا تجي كم
المتواجديــن فــي دولــة أخــرى طــرف فــي االتفاقيــة علــى أن يتــم اإلعالن وفــق اإلجراءات 

القانونيــة فــي الــدول التــي يتــم فيهــا اإلعــالن3.
وتشــمل االتفاقيــات إعــالن جميــع األوراق والمســتندات القضائيــة وغيرهــا وال تقتصــر 
ــي  ــات الشــكل القانون ــان عــن متطلب ــب األحي ــة وتتغاضــى أغل ــة أو المدني ــى الجزائي عل
واالكتفــاء بالنــص الــذي يقــرر األثــر القانونــي المترتــب علــى اإلعــالن الــذي يتــم وفــق 

ــة4. ــة المعني أحــكام االتفاقي

ــوريا م.)6( )1(  ــال م)9( )1( س ــر م.)29( )1( الصوم ــة )1952( م.)2( الجزائ ــة العربي 1  الجامع
وم.)9( )2( األمــم المتحــدة )1988( م)7( )13( االتفاقيــة العربيــة )1996( م.)7( )9( )د( وال تقــرر 

هــذا االســتثناء كل مــن المغــرب وتونــس.
2  الجامعــة العربيــة )1952( )إعالنــات( م)4( الصومــال م.)6( )2( تونــس م.)9( )2( الجزائــر 

م.)6( )2( المغــرب م.)8( )2( ســوريا م.)6( )2(.
3  هــذا اإلجــراء حددتــه كل مــن تونــس والمغــرب فــي الدعــاوى المدنيــة والتجاريــة واألحــوال 
ــن  ــي كل م ــاوى ف ــع الدع ــراء جمي ــمل اإلج ــرب م.)11( ويش ــس م.)12( والمغ ــر تون ــخصية. انظ الش

 .)3( م.)6(  والصومــال   )3( م.)6(  ســوريا 
4  الجامعــة العربيــة )1952( )إعالنــات( م.)5( الصومــال م.)6( )1( الجزائــر م.)6( )1( المغــرب 

م.)6( )1( تونــس م.)9( )1( ســوريا م.)6( )1(.
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الجزء الخامس
مصادرة حصيلة وأموال المخدرات

1- المصادرة كهدف رئيسي في اتفاقية 1988
لــم يهــدأ بــال الــدول والمنظمــة العالميــة برغــم الجهــود التــي بذلــت فــي االتفاقيــات التــي 
ــرات  ــي المخــدرات والمؤث ــر المشــروع ف ــار غي ــة االتج ــة 1988 لمكافح ــبقت اتفاقي س
العقليــة بســبب القلــق المترتــب علــى تزايــد إنتــاج المخــدرات والمؤثــرات العقليــة وســائر 
صنــوف التعامــل فيهــا لغيــر األغــراض المشــروعة والتأثيــر الناتــج مــن ذلــك التعامــل 
علــى صحــة البشــر واألســس االقتصاديــة والثقافيــة واالجتماعيــة والسياســية فــي مختلــف 
ــي  ــه ف ــرت عن ــي عب ــة الت ــة العالمي ــم والمنظم ــق دول العال ــن قل ــد م ــات، ويزي المجتمع
الديباجــة أن أكثــر فئــات العالــم اســتهدافاً وتأثــراً بالمخــدرات والمؤثــرات العقليــة هــي فئــة 
األطفــال والشــباب، كمــا يزعجهــا ارتبــاط األنشــطة اإلجراميــة المتصلــة بالمخــدرات بمــا 
ــة أخــرى هادمــة ألســس  ــة، بأنشــطة إجرامي ــة هائل ــات مالي ــا مــن إمكاني ــره تجارته توف

المجتمــع وأنظمتــه. وامتــداد ذلــك لجميــع أنحــاء العالــم يتطلــب تعاونــاً وتنســيقاً دوليــاً.
ومــن االهتمامــات المتقدمــة وبســببها رأت معظــم دول العالــم فــي رحــاب المنظمــة 
العالميــة بجانــب التفاتهــا لجوانــب المشــكلة ككل أن العــالج الرئيســي يكمــن فــي حرمــان 
المشــتغلين بتجــارة المخــدرات والمؤثــرات العقليــة مــن حافزهــم الرئيســي وهــو مــا تــدره 
تلــك التجــارة مــن أربــاح وثــروة طائلــة عــن طريــق المصــادرة مــن خــالل اتفاقيــة عالميــة 

رغبــت أن تكــون شــاملة وفعالــة وعمليــة.

االعتبارات األساسية:
بمــا أن الهــدف الرئيســي مــن االتفاقيــة هــو تنظيــم وتنســيق التعــاون الدولــي فــي مجالهــا 
راعــت لذلــك تنــوع األنظمــة الدســتورية والقانونيــة والسياســية ألطرافهــا المتعاقــدة. كمــا 
جــاءت نصوصهــا تأكيــداً وصونــاً لمبــدأ ســيادة الدولــة ونظمهــا الداخليــة وعــدم التدخــل 
فــي شــؤونها الداخليــة. وجعلــت ممارســة المهــام المنصــوص عليهــا فيهــا شــأناً تختــص 
بــه كل دولــة دون غيرهــا داخــل إقليمهــا كمــا جعلــت عمليــة دمجهــا فــي النظــام التشــريعي 
الداخلــي لــكل دولــة طــرف أمــراً يحــدده دســتورها أو نظامهــا التشــريعي. كمــا أخضعــت 
تنفيــذ االلتزامــات التــي نصــت عليهــا لقوانيــن الــدول األطــراف والتزاماتهــا التعاقديــة1.

1  األمم المتحدة )1988( م.)2(. 

وبالرجــوع إلــى دســتور دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ومــا جــرى عليــه العمــل فــي 
ــة نجــد أن الوســيلة الدســتورية المعتمــدة لنفاذهــا هــي إصدارهــا  ــات الدولي شــأن االتفاقي
بعــد التصديــق عليهــا مــن المجلــس األعلــى بمرســوم اتحــادي تصبــح بموجبــه تشــريعاً 
داخليــاً ملزمــاً وفــق نصوصــه ومعانيــه، وقــد يتضمــن التزامــاً تشــريعياً أو إداريــاً بجانــب 
ــة  ــرد فــي االتفاقي ــة وتنفذهــا كمــا تت ــات القضائي ــي تقررهــا الهيئ ــة الت االلتزامــات العادي

المصدقــة1.
ــن  ــادة )3( )1( م ــه الم ــت علي ــا نص ــة م ــريعية الصريح ــات التش ــة االلتزام ــن أمثل وم
االتفاقيــة التــي ألزمــت أطرافهــا بتأثيــم األنشــطة الغيــر مشــروعة فــي المخــدرات 
والمؤثــرات العقليــة وتتكــون االلتزامــات اإلداريــة مــن النصــوص المتعلقــة بتعييــن 
ــا توجــد  ــام2. كم ــن الع ــى األمي ــر إل ــة وإرســال التقاري ــي كل دول ــة ف الســلطات المركزي

ــا3. ــز أهدافه ــات لتعزي ــرام اتفاقي ــى إب ــراف عل ــث األط ــة تح ــوص توجيهي نص
ــة  ــزة الدول ــل أجه ــن قب ــق م ــة التطبي ــة واجب ــة إجرائي ــوص االتفاقي ــم نص ــى معظ وتبق
وهيئاتهــا القضائيــة وفــق النصــوص التــي تتضمنهــا االتفاقيــة ودون حاجــة ألي تشــريع 
إضافــي أو تفصيلــي إال مــا تقتضيــه النظــم الدســتورية ي بعــض الــدول والتــي ليــس مــن 

بينهــا دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة كمــا أســلفنا القــول.

األحكام الدستورية والتشريعية المتعلقة بالمصادرة:
حظــر دســتور دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي مادتــه التاســعة والثالثيــن المصــادرة 
الخاصــة إال بنــاًء علــى حكــم قضائــي وفــي األحــوال المنصــوص عليهــا فــي القانــون. كما 
وردت عقوبــة المصــادرة ضمــن العقوبــات التكميليــة فــي بعــض مــواد قانــون العقوبــات 
ــد الحكــم باإلدانــة فــي  لســنة 1987 نذكــر منهــا المــادة 82 التــي جــوزت للمحكمــة عن
جنايــة أو جنحــة أن تحكــم بمصــادرة األشــياء المضبوطــة التــي تحصلــت مــن الجريمــة 
أو التــي اســتعملت فيهــا أو التــي كان مــن شــأنها أن تســتعمل فيهــا وذلــك كلــه دون إخــالل 
بحقــوق اآلخريــن حســني النيــة. كمــا أضافــت فــي حالــة األشــياء المذكــورة والتــي يعــد 
صنعهــا أو اســتعمالها أو حيازتهــا أو بيعهــا أو عرضهــا للبيــع جريمــة فــي ذاتــه وجــوب 

ــتئناف،  ــر االس ــواد 47 و125، انظ ــدة 1971 الم ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــتور دول ــر دس 1  انظ
ــو 1991 ص116. ــدد يولي ــة ع ــة العدال ــي / مجل ــو ظب 90/243/ أب

2  االلتزامات اإلدارية بتعيين السلطة المركزية م.)7( )7( ومن األمانة العامة بالمعلومات م.)20(. 
3  التعــاون الدولــي المنصــوص عليــه فــي المــواد )7، 9، 10( مــن االتفاقيــة انظــر كذلــك م.)5( )2( 

و)5(.
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الحكــم بالمصــادرة فــي جميــع األحــوال ولــو لــم تكــن األشــياء ملــكاً للمتهــم.
وتنــص المــادة 56 مــن قانــون مكافحــة المــواد المخــدرة والمؤثــرات العقليــة علــى 
مصــادرة المــواد المخــدرة والمؤثــرات العقليــة التــي تكــون محــالً لجريمــة مــن الجرائــم 
المعاقــب عليهــا بموجــب القانــون. كمــا قــررت الحكــم بمصــادرة اآلالت والمــواد 

ــة. ــكاب الجريم ــي ارت ــتعملت ف ــد اس ــون ق ــي تك ــل الت ــائل النق ــة ووس المضبوط
كمــا اقترنــت المصــادرة بعــدد مــن جرائــم المــال العــام بجانــب الحكــم العــام المنصــوص 
عليــه فــي المــادة 230 مــن قانــون العقوبــات الــذي يقضــي بجانــب رد المبالــغ المختلســة 
ــم  ــي جرائ ــا. وف ــل منه ــة أو المتحص ــوع الجريم ــال موض ــاوي الم ــي تس ــة الت بالغرام
الرشــوة تنــص المــادة 238 مــن ذات القانــون بمصــادرة الرشــوة والحكــم بالغرامــة التــي 
تســاوي مــا طلــب أو قبــل مــن رشــوة. كمــا يحكــم بمصــادرة النقــود فــي جريمــة القمــار 

بموجــب المــادة 416 مــن القانــون المذكــور.
واألشــياء المضبوطــة هــي كل مــا يقتضــي التحــري والتحقيــق فــي الجريمــة ضبطــه أو 
التحفــظ عليــه ألغــراض إجــراءات التحقيــق أو المحاكمــة بمــا فــي ذلــك العقوبــة، وعلــى 
وجــه الخصــوص األشــياء التــي يســفر عنهــا الضبــط الــذي يجــري بموجــب المــادة 61 
مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة لســنة 1992 فــي مرحلــة الضبــط أو بموجــب المــادة 
72 مــن نفــس القانــون فــي مرحلــة التحقيــق والتــي تخــول عضــو النيابــة ضبــط كل مــا 
يحتمــل أنــه اســتُعمل فــي ارتــكاب الجريمــة أو نتــج عنهــا أو وقعــت عليــه وكذلــك كل مــا 
يفيــد فــي كشــف الحقيقــة، يضــاف إلــى ذلــك مــا يكــون فــي حيــازة الغيــر ويطلــب تقديمــه 

بموجــب المــادة 78 مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة.
ــد  ــا ق ــة به ــطة المتعلق ــائر األنش ــة وس ــرات العقلي ــدرة والمؤث ــواد المخ ــت الم ــا كان ولم
ــب أن  ــنة 1995 يج ــة لس ــرات العقلي ــدرة والمؤث ــواد المخ ــون الم ــب قان ــت بموج حرم
يشــمل التحــري والتحقيــق والضبــط والتحفــظ كل مــا يتعلــق بالجريمــة لشــمول نصــوص 
مــواد ذلــك القانــون خصوصــاً المــواد 6، 7، 36 وال شــك أن ذلــك يشــمل ضمــن األشــياء 
األخــرى حصيلــة المخــدرات المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 1 مــن المــادة 3 مــن اتفاقيــة 
ــى المتحصــالت والمــواد واألشــياء األخــرى المضبوطــة األحــكام  1988، وتجــري عل
الــواردة فــي المــواد 56 مــن قانــون مكافحــة المــواد المخــدرة والمؤثــرات العقليــة لســنة 
ــذي  ــام ال ــم الع ــك الحك ــنة 1987 وكذل ــات لس ــون العقوب ــن قان ــادة 82 م 1995 والم

قررتــه المــادة 104 مــن قانــون العقوبــات والتــي تنــص علــى اآلتــي:
ــى  ــم عل ــاز الحك ــة ج ــا بالغرام ــب عليه ــر معاق ــة غي ــع الكســب جريم ــت بداف “إذا ارتُكب

المجــرم فضــالً عــن العقوبــة المقــررة أصــالً للجريمــة بغرامــة ال تجــاوز قيمــة الكســب 
ــك. ــم ينــص القانــون علــى خــالف ذل ــه مــا ل ــذي حقق ال

االختصاص:
األحــكام المتقدمــة تنطبــق علــى كل جريمــة ترتكــب داخــل إقليــم الدولــة فعــالً أو حكمــاً 

بموجــب المــادة 16 مــن قانــون العقوبــات لســنة 1987.
أمــا الجرائــم التــي تقــع كليــة خــارج إقليــم الدولــة وتتعلــق بتجــارة المخــدرات فقــد عقــد 
قانــون العقوبــات اختصــاص محاكــم الدولــة بهــا بموجــب المادة 21 منــه إذا تواجــد المتهم 
داخــل حــدود الدولــة بعــد ارتكابهــا. وأهميــة هــذا النــص إدخــال جرائــم المخــدرات ضمــن 

الجرائــم التــي يشــملها نــص المــادة 21 وهــو إقــرار كاٍف بعالميــة جريمــة المخــدرات1.
وفــي الحــاالت التــي يمثــل فيهــا التعامــل فــي المخــدرات والمؤثــرات العقليــة داخــل إقليــم 
الدولــة عنصــراً مــن عناصــر الجريمــة أو تحققــاً لنتيجتهــا أو إذا أريــد لتلــك النتيجــة أن 
ــم  ــل إقلي ــة داخ ــم المرتكب ــي حك ــا ف ــة بأكمله ــر الجريم ــة تعتب ــم الدول ــل إقلي ــق داخ تتحق

ــة بموجــب المــادة 16 مــن قانــون العقوبــات لســن 1987. الدول
ونصــوص الكتــاب األول فــي بابــه الثانــي تتعــدى إلــى القوانيــن العقابيــة األخــرى بموجب 
المــادة 3 التــي تنــص علــى ســريان أحــكام الكتــاب األول مــن ذلــك القانــون علــى الجرائــم 
المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن العقابيــة األخــرى مــا لــم يــرد فيهــا نــص علــى خــالف 

ذلك.
ــا  ــص به ــي تخت ــم الت ــن الجرائ ــدة م ــة متحصــالت واح ــم الدول ــل إقلي ــدت داخ ــإذا وج ف
ــا  ــات مم ــون العقوب ــاب األول مــن قان ــي الكت ــواردة ف ــواد ال ــة بموجــب الم ــم الدول محاك
يخــص الفاعــل األصلــي أو الشــريك المتهــم بجريمــة مــن تلــك الجرائــم أو ســائر األنشــطة 
المتعلقــة بهــا تجــري عليهــا أحــكام المصــادر التــي مــر ذكرهــا وال يتأثــر بذلــك غيرهــم 

مــن حســني النيــة مــن األشــخاص.

المصادرة بموجب نصوص االتفاقية:
األمــوال  بينــت  واألمــوال  والمتحصــالت  المصــادرة  االتفاقيــة  عرفــت  أن  بعــد 
والمتحصــالت القابلــة للمصــادرة علــى أســاس مرجعيــة المــادة 3 )1( منهــا. وهــي 

1  انظر عموماً المواد من 16 إلى 22 من قانون العقوبات لسنة 1987. 
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المســتمدة مــن1: األمــوال والمتحصــالت 
إنتــاج أي مخــدرات أو مؤثــرات عقليــة، أو صنعهــا أو اســتخراجها، أو تحضيرهــا، ( 1

أو عرضهــا، أو عرضهــا للبيــع، أو توزعهــا، أو بيعهــا، أو تســليمها بــأي وجــه كان، أو 
ــور، أو نقلهــا، أو اســتيرادها، أو  ــق العب السمســرة فيهــا، أو إرســالها، أو إرســالها بطري
تصديرهــا خالفــاً ألحــكام اتفاقيــة 1961، أو اتفاقيــة 1961 بصيغتهــا المعدلــة أو اتفاقيــة 

ســنة 1971.
زراعــة خشــخاش األفيــون أو شــجيرة الكــوكا أو نبــات القنــب لغــرض إنتــاج ( 2

المعدلــة.  1961 اتفاقيــة ســنة  أو   1961 اتفاقيــة ســنة  المخــدرات خالفــاً ألحــكام 
حيــازة أو شــراء أي مخــدرات أو مؤثــرات عقليــة لغــرض ممارســة أي نشــاط مــن ( 3

األنشــطة المذكــورة فــي البنــد )1( أعــاله.
ــي الجــدول األول أو الجــدول ( 4 ــة ف ــواد مدرج ــدات أو م ــع مع ــل أو توزي ــع أو نق صن

الثانــي، مــع العلــم بأنهــا تســتخدم فــي أو مــن أجــل زراعــة أو إنتــاج أو صنــع المخــدرات 
والمؤثــرات العقليــة بشــكل غيــر مشــروع.

تنظيم أو إدارة أو تمويل أي من األنشطة المذكورة أعاله2.( 5

المتحصالت واألموال المباشرة:
ــي تخــص  ــي الت ــابقة وه ــرات الس ــي الفق ــورة ف ــطة المذك ــن األنش ــتمد م ــي تس ــي الت ه
المتعامليــن الرئيســيين فــي المخــدرات والمؤثــرات العقليــة والذيــن قلمــا تنكشــف هويتهــم 
ــم  ــن معه ــن المتعاملي ــر م ــوع آخ ــها ن ــي يمارس ــه الت ــاء والتموي ــات اإلخف ــبب عملي بس
وغالبــاً مــا توجــد األمــوال والمتحصــالت المباشــرة فــي حــوزة هــؤالء المتعامليــن، وهــم 

ــة: ــن يمارســون أي مــن األنشــطة التالي الذي
تحويــل األمــوال أو نقلهــا مــع العلــم بأنهــا مســتمدة مــن أي جريمــة أو جرائم منصوص ( 1

ــتراك  ــال االش ــن أفع ــل م ــن فع ــرة، أو م ــذه الفق ــن ه ــة )أ( م ــرة الفرعي ــي الفق ــا ف عليه
فــي مثــل هــذه الجريمــة أو الجرائــم، بهــدف إخفــاء أو تمويــه المصــدر غيــر المشــروع 
ــة أو  ــذه الجريم ــل ه ــكاب مث ــي ارت ــورط ف ــخص مت ــاعدة أي ش ــد مس ــوال أو قص لألم

الجرائــم علــى اإلفــالت مــن العواقــب القانونيــة ألفعالــه.
إخفــاء أو تمويــه حقيقــة األمــوال، أو مصدرهــا، أو مكانهــا، أو طريقــة التصــرف فيهــا ( 2

1  انظر المادة )1( الفقرات )ع( ، )ف( ، )و(. 
2  انظر المادة )3( )1( )أ(.

أو حركتهــا أو الحقــوق المتعلقــة بهــا، أو ملكيتهــا، مــع العلــم بأنهــا مســتمدة مــن جريمــة أو 
جرائــم منصــوص عليهــا فــي الفقــرة الفرعيــة )أ( مــن هــذه الفقــرة، أو مســتمدة مــن فعــل 

مــن أفعــال االشــتراك فــي مثــل هــذه الجريمــة أو الجرائــم1.
»مع مراعاة مبادئه الدستورية والمفاهيم األساسية لنظامه القانوني:

اكتســاب أو حيــازة أو اســتخدام األمــوال مــع العلــم وقــت تســلمها بأنهــا مســتمدة مــن ( 1
جريمــة أو جرائــم منصــوص عليهــا فــي الفقــرة الفرعيــة )أ( مــن هــذه الفقــرة أو مســتمدة 

مــن فعــل مــن أفعــال االشــتراك فــي مثــل هــذه الجريمــة أو الجرائــم«.
ــم ( 2 ــازة معــدات أو مــواد مدرجــة فــي الجــدول األول أو الجــدول الثانــي، مــع العل حي

ــا أو  ــة أو إلنتاجه ــرات عقلي ــي زراعــة مخــدرات أو مؤث ــا تســتخدم أو ستســتخدم ف بأنه
ــر مشــروعة2. ــا بصــورة غي لصنعه

ــاً  ــى التعامــل فــي أمــوال المخــدرات بأوجهــه المختلفــة وغالب هــذه األنشــطة منصبــة عل
ــا للمصــادرة المنصــوص  ــدة تخضــع بدوره ــة أو فائ ــا عمول ــا يتقاضــى المتعامــل فيه م
عليهــا فــي المــادة )5(، وقــد أخضعــت االتفاقيــة الفقــرة األخيــرة مــن هــذا التعامــل إلــى 
مراعــاة المبــادئ الدســتورية والمفاهيــم األساســية للنظــام الداخلــي لــكل دولــة مــن الــدول 

األطــراف فــي تقريــر تجريمهــا وخضوعهــا للمصــادرة.
تجريــم األنشــطة التــي تســتمد منهــا المتحصــالت واألمــوال والتعامــل فــي المتحصــالت 

واألمــوال:
في بحث األساس القانوني لتجريم هذه األنشطة نتجه إلى مصدرين:

المصــدر األول هــو االتفاقيــة المقــررة بمرســوم اتحــادي، والمصــدر الثانــي التشــريعات 
األخــرى خــارج نصــوص االتفاقيــة.

المصدر األول: هل يمكن اعتبار االتفاقية أساساً قانونياً لما نصت عليه من جرائم؟.
نرى أن ذلك ممكناً استناداً إلى الحجج التالية:

األثــر المترتــب علــى صــدور االتفاقيــة بمرســوم اتحــادي بعــد التصديــق عليــه مــن ( 1
المجلــس األعلــى هــو دمجهــا فــي إطــار القانــون الداخلــي للدولــة وتصبــح بذلــك جــزءاً 
ــأن  ــل بش ــه العم ــا جــرى ويجــري علي ــذا م ــد ه ــريعية. ويؤي ــة التش ــة الدول ــن منظوم م

ــا. ــق منطــوق نصوصه ــر ملزمــة وف ــي تعتب ــة الت ــات الخارجي االتفاقي
ــى ( 2 ــن 26 إل ــواد م ــص الم ــا تن ــّرم كم ــاط المج ــة للنش ــم وجــود عقوب ــب التجري يتطل

1  م.)3، )1( )ب(. 
2  م. )38( )1( )ج(. 
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30 مــن قانــون العقوبــات لســنة 1987، ويمكــن اعتبــار المصــادرة المنصــوص عليهــا 
فــي المــادة )5( فــي حكــم العقوبــة المطلوبــة للتجريــم وذلــك ألن المــادة )4( مــن قانــون 
ــة، والمصــادرة  ــر الجنائي ــى التدابي ــات عل ــى ســريان أحــكام العقوب ــات نصــت عل العقوب
ــم،  ــف دره ــاوز األل ــا ال يتج ــة فيم ــة الغرام ــكام عقوب ــه أح ــرى علي ــي تج ــر جنائ تدبي
ــم  ــي حك ــة ف ــن االتفاقي ــادة 3)1( م ــي الم ــا ف ــم المنصــوص عليه ــك الجرائ ــح بذل وتصب

ــف درهــم. ــح فيمــا ال يتجــاوز األل ــم الجن جرائ
ــطة  ــة األنش ــرات العقلي ــدرة والمؤث ــاد المخ ــة الم ــون مكافح ــرم قان ــي: ج المصــدر الثان
التــي تضمنتهــا الفقــرة الفرعيــة )1( )أ( مــن المــادة )3(، ولــم يتنــاول بالتجريــم الصريــح 
األنشــطة المتعلقــة بالمتحصــالت واألمــوال المســتمدة مــن األنشــطة المجّرمــة فــي المــواد 

6، 7، 36 ونــص علــى عقوباتهــا فــي المادتيــن 48، 49.
ــي  ــن األنشــطة صراحــة ف ــوع م ــذا الن ــد جــّرم ه ــات لســنة 1987 ق ــون العقوب ــا قان أم
م حيــازة أو إخفــاء أشــياء متحصلــة مــن جريمــة عــن علــم أو  المــادة 407 والتــي تجــّرِ
فــي ظــروف تحمــل علــى االعتقــاد بعــدم مشــروعية مصدرهــا، وهــو نــص يكفــي لتجريــم 
ــه  ــاء والتموي ــق باإلخف ــا يتعل ــة فيم ــن االتفاقي ــادة )3( )1( )ب( م ــه الم ــت علي ــا نص م
والحيــازة. كمــا أن العقوبــة التــي قررتهــا المــادة 407 فــي حالــة العلــم بمصــدر األمــوال 
ــن 48، 49 مــن  ــي المادتي ــات المنصــوص عليهــا ف ــل مــع العقوب ــر المشــروع تتماث غي
قانــون مكافحــة المــواد المخــدرة  والمؤثــرات العقليــة وهــي العقوبــة المقــررة للجريمــة 

التــي تحصلــت مــن األمــوال.
ــوال واألنشــطة  ــا المتحصــالت أو األم ــتمد منه ــي تس ــم الت ــدم أن الجرائ ــا تق يتضــح مم
مــة إمــا بنصــوص االتفاقيــة أو خــارج  المتعلقــة بحيــازة وإخفــاء تلــك األمــوال مجرَّ
نصوصهــا بموجــب القوانيــن األخــرى، ويترتــب علــى ذلــك اختصــاص محاكــم الدولــة 

ــا. ــل إقليمه ــةً داخ ــاً أو حقيق ــت حكم ــا إذا ارتُكب به
وقــد يثــور إشــكال فــي الحالــة التــي توجــد فيــه داخــل إقليــم الدولــة متحصــالت أو أمــوال 
مســتمدة مــن جريمــة بموجــب المــادة 3)1( ارتُكبــت خــارج إقليــم الدولــة، فليــس واضحــاً 
ــد  ــادة 3 يع ــن الم ــة )1( )ب( م ــرة الفرعي ــي الفق ــه ف ــوص علي ــل المنص إن كان التعام
جريمــة إذا تبيــن أن الشــخص الــذي توجــد عنــده األمــوال أو المتحصــالت ليــس فاعــالً 
أو شــريكاً فــي الجريمــة التــي نتجــت عنهــا األمــوال أو المتحصــالت، وباإلمــكان بالطبــع 
تجــاوز هــذه النقطــة باعتبــار أن جريمــة المخــدرات ال تحقــق نتائجهــا دون إخفــاء وتأميــن 
حصيلتهــا ومــا ينتــج عنهــا مــن أمــوال إلخضــاع التعامــل المذكــور الختصــاص محاكــم 

الدولــة بموجــب المــادة 16 مــن قانــون العقوبــات لســنة 1987.

إجراءات المصادرة:
ــي  ــع ف ــي تق ــة الت ــاء الدول ــم مــن تلق ــي تت ــن إجــراءات المصــادرة الت ــرق بي ــد أن نف ال ب
إقليمهــا المتحصــالت مــن األمــوال وتلــك التــي تتــم بنــاًء علــى طلــب مــن طــرف خارجــي 

لــه اختصــاص قضائــي بموجــب المــادة 3)1( مــن االتفاقيــة بشــأن موضــوع الطلــب.
فالنــوع األول يتــم وفــق قوانيــن الدولــة وإجراءاتهــا الداخليــة العاديــة بمــا فيهــا نصــوص 

االتفاقيــة وقــد وضحنــا ذلــك فيمــا ســبق مــن تنــاول1.
أمــا النــوع الثانــي والــذي اهتمــت بــه االتفاقيــة فتنطبــق عليــه شــروط وضوابــط 
وإجــراءات اإلنابــات القضائيــة والتعــاون الدولــي فــي ذلــك الشــأن، والحــاالت التــي يــرد 
بهــا طلــب مــن طــرف لــه اختصــاص قضائــي إلــى ســلطات الطــرف الــذي تقــع فــي إقليمه 

المتحصــالت أو األمــوال هــي2:
بمصــادرة ( 1 أمــراً  الطالــب  الطــرف  لــدى  المختصــة  الســلطات  تصــدر  عدمــا 

ــدم  ــه اإلجــراء ويلتمــس مق ــوب إلي ــم الطــرف المطل ــي إقلي ــة ف المتحصــالت الواقع
الطلــب تنفيــذ ذلــك األمــر فــي إقليــم تواجــد المتحصــالت أو األمــوال.

ــه المتحصــالت ( 2 ــي إقليم ــد ف ــذي توج ــن الطــرف ال ــب م ــدم الطل ــس مق ــا يلتم عندم
ــة. ــلطاته المختص ــطة س ــادرة بواس ــراء المص إج

ــاء ( 3 ــا واقتف ــوال أو غيره ــد المتحصــالت أو األم ــب تحدي ــدم الطل ــس مق ــا يلتم عندم
ــا. ــر بمصادرته ــن صــدور أم ــى حي ــا إل ــا أو تجميده ــظ عليه ــا والتحف أثره

أخضعــت االتفاقيــة الطلبــات المقدمــة بموجــب هــذه الفقــرة إلجــراءات اإلنابــات القضائيــة 
ــع  ــر م ــعة عش ــى التاس ــة إل ــن السادس ــا م ــي المــادة )7( وفقراته ــواردة ف ــه ال وأحكام
ــة الطلبــات التــي يلتمــس فيهــا الطــرف  التغييــرات الالزمــة3. وأضافــت لذلــك، فــي حال
الطالــب إجــراء المصــادرة بواســطة ســلطات الطــرف الــذي تقــع فــي إقليمــه المتحصــالت 
أو األمــوال وجــوب تضميــن الطلــب وصفــاً لألمــوال المــراد مصادرتهــا وبيانــاً بالوقائــع 
ــي إطــار  ــر ف ــب مــن اســتصدار األم ــي الطل ــن متلق ــي لتمكي ــا يكف ــا بم ــي يســتند إليه الت

قانونــه الداخلــي4.

1  انظر صفحة 27 من هذا البحث. 
2  انظر )4( م.)5( )4(. 
3  انظر م.)5( )4( )د(.

4  انظر )م(. )5( )4( )د( )1(.



4041

دكتور: محمد يوسف أبو حريره.اتفاقيات التعاون القضائي الدولي وأحكامها

وفــي حالــة التمــاس تنفيــذ أمــر المصــادرة الصــادر مــن ســلطات الطــرف الطالــب يجــب 
أن ترفــق مــع الطلــب صــورة مقبولــة قانونــاً ألمــر المصــادرة وبيانــاً بالوقائــع والمعلومات 

عــن النطــاق المطلــوب تنفيــذ األمــر فــي حــدوده1.
وإذا كان الطلــب يتعلــق بإجــراء تحفظــي بعــد تحديــد المتحصــالت بتجميدهــا أو التحفــظ 
ــداً  ــب وتحدي ــا الطــرف الطال ــي يســتند إليه ــع الت ــاً بالوقائ ــن بيان ــا فيجــب أن يتضم عليه

ــا2. ــوب اتخاذه لإلجــراءات المطل
ــد  ــة لتحدي ــر الالزم ــه المتحصــالت باتخــاذ التدابي ــي إقليم ــع ف ــذي تق ــزم الطــرف ال ويلت
ــي  ــر نهائ ــن صــدور أم ــى حي ــا إل ــا أو تجميده ــظ عليه ــوال والتحف المتحصــالت أو األم
بشــأنها3. ولــه بموجــب إنابــة الطــرف الطالــب وتفويضــه مــن خــالل أجهزتــه المختصــة 
إجــراء أمــر المصــادرة المشــروط فــي نــص الفقــرة الرابعــة مــن المــادة الخامســة مــن 
ــب لســلطاته المختصــة  ــر المصــادرة الصــادر مــن الطــرف الطال ــم أم ــة أو تقدي االتفاقي

ــدر المطلــوب4. ــذه بالق بهــدف تنفي

1  انظر م. )5( )4( )د( )2(. 
2  انظر م. )5( )4( )د( )3(.

3  انظر م.)5( )4( )ب(.
4  انظر )5( )4( )أ(.

خاتمة

الهــدف األساســي لهــذا البحــث هــو رصــد جميــع االتفاقيــات المتعلقــة بالتعــاون القضائــي 
التــي أبرمتهــا أو انضمــت إليهــا الدولــة واســتخالص األســس العامــة التــي أقرتهــا فيمــا 
ــة بمــا  ــن والمحكــوم عليهــم فــي المســائل الجنائي ــات وتســليم المتهمي ــذ اإلناب ــق بتنفي يتعل
فــي ذلــك مصــادرة حصيلــة وأمــوال االتجــار غيــر المشــروع فــي المخــدرات والمؤثــرات 
ــان  ــى بي ــك إل ــب ذل ــا بجان ــا هدفن ــك. كم ــة لذل ــن ضــرورة عملي ــناه م ــا تلمس ــة لم العقلي
موجبــات التعــاون الدولــي والعالمــي فــي مجــال ســيادة الــدول وســمو قوانينهــا وأنظمتهــا 
التشــريعية ومنــع التدخــل فــي شــئونها الداخليــة أو انتهــاك اختصاصهــا اإلقليمــي، 
ــن خــالل  ــا م ــا بينه ــات االتصــال فيم ــدول حلق ــت ال ــادئ جعل ــذه المب ــى ه وحرصــاً عل
أجهزتهــا التنفيذيــة العليــا ومــن خــالل قنواتهــا الدبلوماســية. كمــا خولــت كل دولــة جهاتهــا 
المختصــة أن تباشــر نيابــةً عــن الــدول األطــراف األخــرى اختصــاص تلــك الــدول فــي 
إقليمهــا بشــأن أي إجــراء تختــص بــه الدولــة الطالبــة فــي إقليمهــا علــى أن يتــم اإلجــراء 
ــذه  ــق ه ــراء لتحقي ــا اإلج ــة المطلــوب إليه ــراءات والتزامــات الدول ــن وإج ــق قواني وف
األهــداف والتزامــاً بهــذه المبــادئ واالعتبــارات التزمــت كل دولــة بشــروط وإجــراءات 
ــة التــي تتخــذ اإلجــراء مــن  محــددة لتقديــم الطلبــات ومرفقاتهــا بمــا يمكــن أجهــزة الدول
التأكــد بــأن الطلــب توفــر لــه الســند الواقعــي المطلــوب التخــاذ والقانــون الــذي يقتضيــه 
واســتوفى شــروط االتفاقيــة األخــرى. كمــا اشــترطت االتفاقيــات مواعيــد صارمــة قصــد 
ــرر  ــن ض ــا م ــب عليه ــا يترت ــتثنائية وم ــراءات االس ــة اإلج ــبة لطبيع ــا نس ــزام به االلت
لألشــخاص المتأثريــن باإلجــراء المطلــوب. كمــا راعــت بجانــب التزاماتهــا فيمــا بينهــا 
التزاماتهــا نحــو األشــخاص المتأثريــن باإلجــراء قبــل وبعــد اتخــاذه. ومــن الشــروط التــي 
تراعــى فــي جميــع االتفاقيــات تلــك التــي تنــص علــى تحمــل نفقــات اإلجــراء وذلــك ألن 

مصروفــات ونفقــات اإلجــراء تحكمهــا قوانيــن ولوائــح ماليــة ال يجــوز تجاوزهــا.
ــل أو  ــمول دون تفصي ــرض الش ــط لغ ــرح والبس ــدم الط ــا تق ــي كل م ــث ف ــى البح راع
ــالت  ــض التفصي ــان بع ــي بي ــش ف ــى الهوام ــا عل ــع إال عــن ضــرورة، وإن اعتمدن تفري

ــوص. ــي النص ــات ف واالختالف
وبجانــب مــا تقــدم أفردنــا الجــزء األخيــر مــن البحــث إلجــراء المصــادرة الــذي نصــت 
عليــه المــادة )5( مــن اتفاقيــة األمــم المتحــدة لســنة 1988، تناولنــا فيــه مشــروعية إجــراء 
المصــادرة بموجــب الدســتور وقوانيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وبينــا األحــوال 
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التــي تتــم فيهــا المصــادرة وفــق النصــوص الجزائيــة، ثــم انتهينــا إلــى نصــوص االتفاقيــة 
بالتحليــل لمعرفــة إن كانــت نصوصهــا كافيــةً لتجريــم األنشــطة التــي تُســتََمدُّ منهــا 
المتحصــالت واألمــوال التــي تخضــع للمصــادرة ورأينــا أن ذلــك ممكنــاً وفــق نصــوص 
ــم المصــادرة بموجــب  ــك تت ــى ذل ــاًء عل ــات لســنة 1987. وبن ــون العقوب ــة. وقان االتفاقي

المــادة )5( كتدبيــر عقابــي فــي أي محاكمــة تجريهــا الســلطات المختصــة فــي الدولــة.
أمــا المتحصــالت واألمــوال التــي توجــد فــي إقليــم الدولــة وال تختــص بهــا محاكــم الدولــة 
ــراءات  ــة واإلج ــوص االتفاقي ــب نص ــا بموج ــم مصادرته ــباب فتت ــن األس ــبب م ألي س
المتبعــة فــي تنفيــذ اإلنابــات القضائيــة والتــي تمــارس فيهــا الدولــة المطلــوب إليهــا 
اإلجــراء اختصــاص الدولــة التــي تقــدم طلــب المصــادرة أو تنفيــذ مــا أصدرتــه ســلطاتها 

المختصــة مــن أمــر.
ــاً وترشــيداً  ــذا البحــث عون ــن مصلحــة به ــه م ــا إلي ــا هدفن ــا م ــد أصبن ــون ق ــل أن نك نأم

ــي. ــي الدول ــاون القضائ ــال التع ــي مج ــة ف للممارس
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مقدمة

يعتبــر حــق الملكيــة مــن أهــم الحقــوق الماليــة علــى اإلطــالق، إن لــم يكــن أهمهــا جميعــاً، 
وقــد كان ومــا يــزال، محــل اهتمــام القوانيــن علــى مــر العصــور. كمــا حظيــت الملكيــة منذ 
نشــأتها باهتمــام المفكريــن فــي العالــم. فتناولهــا علمــاء القانــون والفالســفة واالقتصاديــون 
بالمناقشــة والتحليــل مــن حيــث نشــأتها وأساســها ومشــروعيتها، فاتفقــوا قليــالً واختلفــوا 

.1 ً كثيرا
ولــم يبــق حــق الملكيــة كمــا نشــأ، بــل تطــور تطــوراً هائــالً علــى مــر العصــور مــن حيــث 
نطاقــه ومضمونــه، ووظيفتــه بــل وأساســه. فهــو تــارةً حــق فــردي مطلــق يســتطيع المالــك 
أن يتصــرف فيــه كيفمــا يشــاء، وأنــى شــاء، وتــارةً أخــرى وظيفــة اجتماعيــة يقــوم بهــا 
المالــك لتحقيــق المصلحــة العامــة2. وتوســط البعــض فجعــل مــن الملكيــة حقــاً لــه وظيفــة 

اجتماعية.
د وظيفــة اجتماعية،  علــى أنــه أيــاً كان التكييــف الصحيــح للملكيــة، وهــل هي حــق أم مجــرَّ
فالمؤكــد أنهــا لــم تعـُـد، كمــا كان الحــال قديمــاً حقــاً مطلقــاً، والقيــود التــي تــرد علــى هــذا 
الحــق مــن شــأنها أن  تؤكــد هــذا المعنــى3. وقــد كان طبيعيــاً – فــي ظــل المذاهــب 
االشــتراكية – أن تتعــدد هــذه القيــود وتتنــوع، بــل وتتكاثــر حتــى يــكاد يخطئهــا الحصــر4.

ــه  ــة، إال أن ــاً تقــره الشــريعة اإلســالمية والقوانيــن الوضعي ــاً ذاتي ــة وإن كانــت حق فالملكي
ــة  ــا المصلحــة العام ــة ومتنوعــة تفرضه ــود معين ــوق – لقي ــن الحق ــره م يخضــع – كغي
أحيانــاً، وعالقــات الجــوار أحيانــاً أخــرى، بــل والمصلحــة الخاصــة فــي بعــض األحيــان، 
فحــق الملكيــة يجــب أن يهــدف – لمــا لــه مــن وظيفــة اجتماعيــة – إلــى تحقيــق مصالــح 
المالــك الشــخصية فــي حــدود القيــود المفروضــة قانونــاً أو اتفاقــاً. وأكــد المشــرع 
اإلماراتــي هــذا المعنــى بقولــه فــي المــادة 2/1133 معامــالت مدنيــة: »ومالــك الشــيء 
ــا  ــي عينه ــرف ف ــا ويتص ــا ونتاجه ــا وثماره ــة وبغلَّته ــن المملوك ــع بالعي ــده أن ينتف وح
1  راجــع فــي ذلــك بوجــه عــام: عبــد المنعــم فــرج الصــده، الملكيــة فــي قوانيــن البــالد العربيــة، الجــزء 
األول 1961 – علــى الخفيــف، الملكيــة فــي الشــريعة اإلســالمية، جــزء1، 1969 – علــي عبــد الواحــد 

وافــي وحســن شــاته رمضــان، قضيــة الملكيــة فــي العالــم، الطبعــة الثانيــة، 1958. 
ــا  ــة 1967، ص481 وم ــق الملكي ــزء 8، ح ــيط، ج ــنهوري، الوس ــور: الس ــذا التط ــي ه ــع ف 2  راج
ــة  ــارن، الجــزء األول، حــق الملكي ــي والمق ــون اللبنان ــي القان ــة ف ــال، نظــام الملكي ــى الجم ــا. مصطف بعده
ص9 ومــا بعدهــا – محمــد علــي حنبولــة، الوظيفــة االجتماعيــة للملكيــة الخاصــة، 1974، ص267 ومــا 

بعدهــا.
3  السنهوري، المرجع السابق، جزء 8، ص638، فقرة 392. 

4  حسن كيرة، الحقوق العينية األصلية، أحكام حق الملكية 1965، ص195، فقرة 62. 
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ــزة شــرعاً«. ــات الجائ ــع التصرف بجمي
ــى  ــرد عل ــود ت ــاك قي ــدة. فهن ــيمات عدي ــى تقس ــة إل ــى الملكي ــواردة عل ــود ال ــم القي وتنقس
الملكيــة قبــل قيامهــا، أي علــى حريــة التملــك، وقيــود تــرد علــى حــق الملكيــة بعــد قيامهــا، 

أي علــى ســلطات المالــك الثــالث: االســتعمال واالســتغالل والتصــرف.
فالمعيــار المتبــع فــي هــذا التقســيم هــو مــا إذا كانــت القيــود تــرد علــى حــق الملكيــة قبــل 
ــد  ــه بحســب مــا إذا كان القي ــود في ــوع القي ــاك تقســيم آخــر تتن قيامــه أم بعــد نشــأته. وهن
ــراً  ــط. وأخي ــلطة التصــرف فق ــى س ــتغالل أم عل ــتعمال واالس ــلطتي االس ــى س وارداً عل

ــون أم اإلرادة. ــد ومــا إذا كان القان ــى مصــدر القي ــث عل ــوم التقســيم الثال يق
ــى  ــالً – عل ــاق – مث ــك كاالتف ــلطات المال ــى س ــود1 عل ــض القي ــع بع ــد تض ــاإلرادة ق ف
حرمــان المالــك مــن التصــرف فــي ملكــه وهــو مــا يســمى بالشــرط المانــع مــن التصرف2، 
ــع  ــي: مشــروعية المن ــى التوال ــة مباحــث هــي عل ــي أربع ــا ســنتناوله بالبحــث ف وهــو م
ــار  ــي(، وآث ــث ثان ــرف )مبح ــن التص ــع م ــة المن ــث أول(، وصح ــرف )مبح ــن التص م
صحــة المنــع مــن التصــرف )مبحــث الثالــث(، وأخيــراً جــزاء مخالفــة الشــرط المانــع مــن 

التصــرف )مبحــث رابــع(.

1  ويطلــق عليهــا أحيانــاً القيــود االتفاقيــة. ونــرى أن وصــف القيــود باإلراديــة أدق ألن الشــرط المانــع 
مــن التصــرف قــد يــرد فــي العقــد، كالبيــع مثــالً، وقــد يــرد فــي تصــرف انفــرادي كالوصيــة. فــي حيــن 
أن وصفهــا باالتفاقيــة قــد تفيــد أن الشــرط ال يــرد إال فــي عقــد وهــو غيــر صحيــح، حســن كيــرة، الســابق، 

ص283، هامــش رقــم )1(. 
2  والشــرط فــي اللغــة معنــاه إلــزام الشــيء والتزامــه فــي المبيــع ونحــوه. وفــي الفقــه يطــل علــى عــدة 

معــان أهمهــا:
- األمــر الــذي يتوقــف عليــه التصــرف ســواء كان ذلــك بفــرض مــن الشــارع أم مــن الشــخص نفســه، مثــل 
اعتبــار النصــاب” شــركة للــزكاة، والقــدرة الماليــة والجســمانية شــرط للحــج، وتعليــق انعقــاد عقــد علــى 

أمــر معيــن، كتعليــق اإليجــار علــى انتقــال المســتأجر إلــى بلــد معيــن.
ــد إمــا لتوثيــق  ــد غيــر موجــود وقــت التعاق ــاء بأمــر زائ ــى التــزام أحــد المتعاقديــن بالوف - وقــد يطلــق عل
ــي  ــى المــراد ف ــه، وهــو المعن ــد وأحكام ــار العق ــد آث ــا لتقيي ــة، وإم ــد مقتضــاه كالرهــن والكفال ــد وتأكي العق

الموضــوع محــل البحــث.
ــد، الســابق، ص43 ومــا بعدهــا. أمــا فــي القانــون الوضعــي  راجــع د. حســن الشــاذلي، الشــرط فــي العق
فيقصــد بالشــرط أحــد معنييــن: باعتبــاره وضعــاً فــي االلتــزام يترتــب عليــه إمــا تأكيــد وجــوده أو زوالــه 
– والشــرط بهــذا المعنــى قــد يكــون واقعــاً وقــد يكــون فاســخاً. وإمــا باعتبــاره بنــداً فــي العقــد يلــزم أحــد 

الطرفيــن أو كالهمــا كالشــرط الجزائــي مثــالً والشــرط المانــع مــن التصــرف.

المبحث األول
مشروعية المنع من التصرف

قــد تقــع العقــود الناقلــة للملكيــة خاليــة مــن أي شــروط تحــد مــن آثارهــا، فيكــون المتصرف 
إليــه مطلــق التصــرف فــي ملكــه فــي الحــدود المقــدرة شــرعاً وقانونــاً، وقــد تضمــن تلــك 
العقــود بعــض الشــروط التــي تهــدف إلــى تقييــد ســلطة المالــك فــي التصــرف فــي ملكــه 
كاشــتراط البائــع علــى المشــتري أال يبيــع أو يهــب مــا اشــتراه مثــالً. فمــا مــدى مشــروعية 
ــذي  ــد ال ــح أم باطــل؟ وهــل يبطــل وحــده أم يبطــل العق ــل هــذا الشــرط؟ وهــل صحي مث

يتضمنــه أيضــاً؟
نظــراً الختــالف وجهــة نظــر الفقــه اإلســالمي عــن القانــون الوضعــي فــي هــذا الصــدد 

فإننــا ســنعرض لموقــف كل منهمــا علــى حــدة.

أوالً: في الفقه اإلسالمي:
ميــز الفقهــاء – عنــد تعرضهــم لدراســة الشــروط التــي تقيــد التصــرف فــي حــق الملكيــة 

– بيــن نوعيــن مــن الشــروط:
- شــروط تمنــع التصــرف اليســير، وذلــك مثــل مــا إذا اتفــق البائــع مــع المشــتري علــى أال 
يبيــع الشــيء المبيــع لشــخص معيــن أو ألشــخاص محدوديــن، أو اشــترط عليــه أال يبيــع 

الشــيء المبيــع قبــل ســداد الثمــن إذا كان مقســطاً مثــالً.
- شــروط تمنــع التصــرف غيــر اليســير أو تحــرم المتصــرف إليــه مــن التصــرف كليــة 
مثــل اشــتراط البائــع علــى المشــتري أال يتصــرف فــي المبيــع، أو ال يخرجــه مــن ملكــه 

مثــالً.
وقد اختلف الفقهاء في هذه الشروط على ثالثة مذاهب:

1- مذهب جمهور الفقهاء:
يذهــب جمهــور الفقهــاء إلــى عــدم جــواز شــرط المنــع مــن التصــرف ســواء كان المنــع 

يســيراً أم غيــر يســير، وقــد اســتند هــذا المذهــب علــى عــدة أدلــة1:

ــرة، 1371هـــ،  ــتقامة، القاه ــة االس ــي، مطبع ــد القرطب ــن رش ــة المقتصــد الب ــد ونهاي ــة المجته 1  بداي
ــة، جــزء8، ص97 – المبســوط  ــب العلمي ــروت، دار الكت ــن حــزم، بي ــى الب جــزء 2، ص131 – المحل
للسرخســي، القاهــرة، مطبعــة الســعادة، جــزء 13، ص15 – المغنــي البــن قدامــة، الطبعــة األولــى، دار 

المنــار 1367هـــ، جــزء 4، ص286. 
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- أن العقــد الناقــل للملكيــة يقتضــي انتقــال الملكيــة للمتصــرف إليــه وســلطته – بالتالــي – 
فــي التصــرف فــي محــل العقــد واالنتفــاع بــه. واشــتراط منــع التعاقــد مــن المتصــرف فــي 

محــل العقــد منعــاً نهائيــاً أو لمــدة مؤقتــة ينافــي مقتضــى العقــد.
- أن تصــرف المالــك فــي ملكــه مشــروع وحــالل شــرعاً وقانونــاً، لكــن شــرط المنــع مــن 
ــم الحــالل والمســلمون – كمــا يقــول الرســول – صلــى هللا  التصــرف يــؤدي إلــى تحري

م حــالال1ً. عليــه وســلم – عنــد شــروطهم إال شــرطاً أحــلَّ حرامــاً أو حــرَّ
- أن الرســول صلــى هللا عليــه وســلم قــد “نهــى عــن بيــع وشــرط” وقــد جــاء اللفــظ عامــاً 

بحيــث يشــمل شــرط المنــع مــن التصــرف.
وهــو شــرط فاســد فــي المذهــب الحنفــي ألن العقــد ال يقتضيــه وال يالئــم مقتضــى العقــد، 
ومــن ثــم يبطــل الشــرط ويبقــى العقــد صحيحــا2ً. بينمــا يــرى الشــافعية والمالكيــة أن شــرط 
المنــع مــن التصــرف يكــون فاســداً ومبطــالً للعقــد لمنافاتــه مقتضــى العقــد أي شــرط ال 
ــد إذا كان  ــة: “إن العق ــن تيمي ــول اب ــى يق ــع وفــي هــذا المعن ــم معــه المقصــود مــن البي يت
لــه مقصــود يــراد فــي جميــع صــوره، وشــرط فيــه مــا ينافــي المقصــود فقــد جمــع بيــن 
المتناقضيــن، بيــن إثبــات المقصــود ونفيــه، فــال يحصــل شــيء، ومثــل هــذا الشــرط باطــل 

باالتفــاق، بــل هــو مبطــل للعقــد عندنــا”3.

2- مذهب بعض المالكية وجمهور اإلمامية:
وقــد ذهــب هــذا البعــض إلــى التفرقــة بيــن منــع التصــرف اليســير ومنــع التصــرف غيــر 
ــد جــاء  ــع فــي األول وعــدم جــوازه فــي الثانــي. فق ــوا بجــواز اشــتراط المن الســير، وقال
فــي شــرح الحطــاب »فأمــا الشــرط الــذي ينافــي مقتضــى العقــد فهــو الــذي ال يتــم معــه 
ــم أو  ــذا إذا ُعم ــب. وه ــع، وال يه ــى أال يبي ــترط عل ــل أن يش ــع. مث ــن المبي المقصــود م
اســتثنى قليــالً كقولــه أال تبعــه جملــة، أو أال تبيعــه إال مــن فــالن. وأمــا إذا خصــص أناســاً 

قليــالً فيجــوز«4.
وقــد اســتند هــذا الــرأي إلــى أن شــروط المنــع اليســيرة ال يترتــب عليهــا ضــرر بالمشــترط 
عليــه »إذ يظــل محتفظــاً بحريتــه فــي التصــرف فــي ملكــه كقاعــدة عامــة إال فــي حــدود 
ضيقــة. كمــا أن مثــل هــذا المنــع ال يمنــع مــن تــداول الحــل، ومــن ثــم فليــس فــي شــروط 

1  حسن الشاذلي، الشرط في العقد، ص486، وما بعدها. 
2  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، بيروت، الكتاب العربي، 1394هـ، جزء 5، ص170.
3  الفتاوي الهندية، الطبعة الثانية، القاهرة، المطبعة الكبرى، 1310هـ، جزء3، ص343. 

4  جزء 4، ص374.

المنــع اليســير ضــرر بالمصلحــة العامــة. وفــي المقابــل، فــإن هذه الشــروط تحقــق مصلحة 
المشــترط. كمــا لــو كان يرغــب – لســبب أو آلخــر – فــي أال يــؤول ملكــه لشــخص أو 
أشــخاص معنييــن بذواتهــم. الشــروط التــي تحقــق منفعــة لمــن انتقلــت منــه الملكيــة – وال 
تضــر – فــي الوقــت نفســه – بمــن انتقلــت إليــه الملكيــة، وليــس فيهــا تحجيــر لألمــوال 

ومنعهــا مــن التــداول هــي شــروط جائــزة.

3- مذهب ابن شبرمة وبعض اإلمامية:
وهــو مذهــب المجيزيــن مطلقــاً ســواء كان المنــع يســيراً أم غيــر يســير وقــد اســتدلوا علــى 
ذلــك بعمــوم اآليــات واألحاديــث التــي تأمــر بالوفــاء بالعقــود والعهــود والشــروط. فمــن 

شــرط علــى نفســه طائعــاً غيــر مكــره فهــو عليــه1.
والواقــع أن مثــل هــذا الشــرط ينفــي جوهــر الملكيــة ذاتــه الــذي يخــول صاحبــه ســلطة 
ــه –  ــا أن ــه. كم ــة طبيعت ــق الملكي ــيفقد ح ــاً وإال س ــه مطلق ــوز حرمان ــرف وال يج التص
ــى  ــؤدي إل ــه ي ــام ألن ــه ع ــع بوج ــك والمجتم ــار بالمال ــرط ص ــرى – ش ــة أخ ــن ناحي م
تجميــد األمــوال ومنــع أصحابهــا مــن اســتثمارها. وكل ضــرر يجــب أن يــزال )م2/42( 

ــة(. ــالت مدني معام

ثانياً: في قانون المعامالت المدنية:
األصــل فــي قانــون المعامــالت المدنيــة، هــو تحريــم شــرط المنــع مــن التصــرف. 
فالتصــرف مــن أهــم ســلطات حــق الملكيــة، وبدونــه ال يكــون المالــك – عمــالً – مالــكاً 
َي كذلــك قانونــاً. كمــا أن منــع تــداول األمــوال يترتــب عليــه آثــاراً خطيــرة مــن  وإن ُســّمِ
الناحيــة االقتصاديــة، األمــر الــذي يضــر بالمجتمــع بوجــه عــام. لذلــك نــص المشــرع فــي 
المــادة 11452 معامــالت مدنيــة علــى أنــه: »ليــس للمالــك أن يشــترط فــي تصرفــه عقــداً 

كان أو وصيــة شــروطاً تقيــد حقــوق المتصــرف إليــه...«.
لكــن المشــرع رأى – مــن ناحيــة أخــرى – أن شــرط المنــع مــن التصــرف قــد ال يحقــق 
مصلحــة للمشــترط فــي الوقــت الــذي ال يهــدر فيــه جوهــر الملكيــة، وال يحــول كليــة دون 
ــا  ــروعة وقصــد به ــت »مش ــروط إذا كان ــذه الش ــل ه ــة مث ــرر صح ــوال فق ــداول األم ت
ــدودة«  ــدة مح ــر لم ــه أو الغي ــرف إلي ــرف أو المتص ــروعة للمتص ــة مش ــة مصلح حماي

1  حسن الشاذلي، الشرط في العقد، ص490. 
2  في ذات المعنى المواد 823 مدني مصري، 778 مدني سوري، 832 مدني ليبي. 
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ــة  ــد المالكي ــالمي – عن ــه اإلس ــي الفق ــمى ف ــا يُس ــو م ــة(. وه ــالت مدني )م1145 معام
ــة.  ــة العام ــك أو بالمصلح ــى اإلضــرار بالمال ــؤدي إل ــذي ال ي ــع اليســير1، أي ال – بالمن
ــات  ــوع التصرف ــى ن ــالمي – إل ــه اإلس ــي الفق ــه – ف ــر في ــير يُنظ ــع اليس وإن كان المن
الممنوعــة علــى المتصــرف إليــه، بينمــا يعتبــر المنــع يســيراً – فــي القانــون الوضعــي – 
إذا توافــرت شــروطاً معينــةً أيــاً كان نــوع التصــرف الــذي يمتنــع علــى المتصــرف إليــه 
القيــام بــه. وقــد اعتبــر المشــرع شــروط صحــة المنــع مــن التصــرف مــن النظــام العــام، 
ومــن ثــم يقــع باطــالً كل شــرط يمنــع المتصــرف إليــه مــن التصــرف مــا لــم تتوافــر أحــكام 
المــادة الســابقة« )م1446( أي الشــروط التــي قررتهــا المــادة 1145 لصحــة المنــع مــن 

التصــرف.

1  فقــد جــاء فــي البدايــة: »أن يشــترط علــى المشــتري شــرطاً يقــع فــي مــدة الملــك، وهــذا ينقســم إلــى 
ثالثــة أقســام: إمــا أن يشــترط فــي البيــع منفعــةً لنفســه، وإمــا أن يشــترط علــى المشــتري منعــاً مــن تصــرف 
عــام أو خــاص، وإمــا أن يشــترط إيقــاع البيــع. وهــذا أيضــاً ينقســم إلــى قســمين: أحدهمــا أن يكــون معنــى 
مــن معانــي البــر والثانــي أن يكــون معنــى ليــس فيــه مــن البــر شــيء. فأمــا إذا اشــترط لنفســه منفعــة يســيرة 
فذلــك جائــز ... وإمــا أن يشــترط منعــاً مــن تصــرف عــام أو خــاص فذلــك ال يجــوز ألنــه مــن الثنيــا مثــل 

أن يبيــع األمــة علــى أال يبيعهــا..« جــزء2، ص133.

المبحث الثاني
صحة المنع من التصرف

رأينــا أن األصــل هــو عــدم صحــة الشــرط المانــع مــن التصــرف لتعارضــه مــع جوهــر 
حــق الملكيــة مــن ناحيــة، واإلضــرار بالمصلحــة العامــة مــن ناحيــة أخــرى. لكــن القانــون 
أجــاز، علــى ســبيل االســتثناء، صحــة المنــع مــن التصــرف إذا توافــرت شــروط معينــة 

عدَّدهــا فــي نــص المــادة 1145 معامــالت مدنيــة الســابق اإلشــارة إليــه.
المطلب األول

شروط المنع من التصرف

وضــع المشــرع عــدة شــروط حتــى يعتبــر المنــع مــن التصــرف صحيحــاً نعــرض لهــا – 
فيمــا يلــي – علــى التوالــي.

أوالً: أن يرد المنع في عقد أو وصية:
وقــد َعبَّــَر المشــرع عــن هــذا الشــرط بقولــه: »ليــس للمالــك أن يشــترط فــي تصرفــه عقــداً 
كان أو وصيــة شــروطاً تقيــد حقــوق المتصــرف إليــه.. »فالنــص يفتــرض إذن أن شــرط 
المنــع مــن التصــرف قــد ورد فــي عقــد أو وصيــة1، يســتوي أن يكــون العقــد معاوضــةً أم 
تبرعــاً. والغالــب – عمــالً – هــو ورود شــرط المنــع مــن التصــرف فــي عقــود التبــرع 
هــا  )هبــةً أو وصيــةً( حيــث يكــون المتبــرع فــي مركــز يســمح لــه – فــي الحــدود التــي أقرَّ
القانــون – بفــرض شــرط المانــع علــى الموهــوب لــه أو الموصــى لــه2. وليــس هنــاك مــا 

ــة  ــد أو الوصي ــن العق ــه: »إذا تضم ــى أن ــي مصــري عل ــادة 823 مدن ــص الم ــى تن ــي ذات المعن 1  وف
ــع التصــرف فــي مــال...«.  شــرطاً يقضــي بمن

2  وقــد فــرق البعــض – فــي الفقــه اإلســالمي – بيــن التبرعــات والمعاوضــات، وذهــب إلــى أن شــرط 
المنــع فــي المعاوضــات يكــون فاســداً إال إذا كان يحقــق نفعــاً مشــروعاً للمتصــرف، وكان أثــره يســيراً علــى 
حريــة تصــرف المالــك فيمــا يملكــه. أمــا التبرعــات فــإن الواهــب متبــرع متفضــل، ومــا تجــود بــه نفســه، 
وتســمح بــه مــن التبــرع بشــيء مــن مالــه بصفــة دائمــة أو مؤقتــة يجــب أن تقبلــه كمــا أراد ورضــي. كمــا أن 
القــول بإبطــال الشــرط وصحــة العقــد وهــو متبــرع فيــه إصــدار إلرادتــه، ألنــه رضــي عــن التبــرع صــورة 
معينــة ومــا رضــي بغيرهــا. وينتهــي هــذا الــرأي إلــى جــواز اشــتراط المنــع مــن التصــرف فــي التبرعــات 

إذا كان ذلــك لغــرض مشــروع، وكان لمــدة معينــة.
راجــع: حســن الشــاذلي، الشــرط فــي العقــد، األســبق، 503. وبذلــك يتفــق هــذا الــرأي – بصفــة أساســية 
– مــع مــا أقــره القانــون الوضعــي، مــع فــارق بســيط هــو أن اشــتراط المنــع مقيــد فــي المعاوضــات بكونــه 
ــي  ــا ف ــن، أم ــي الحالتي ــروع ف ــرض المش ــن الغ ــة، فضــالً ع ــة معين ــدة زمني ــات بم ــي التبرع ــيراً، وف يس
ــة فــي المعاوضــات والتبرعــات، والواقــع أن المشــرع أراد  القانــون الوضعــي فقــد اشــترط المــدة المعقول
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يمنــع – قانونــاً مــن أن يــرد شــرط المنــع فــي عقــد معاوضــة كالبيــع والمقايضــة مثــالً، 
ــة أخــرى – أن  ــن ناحي ــا يســتوي – م ــي. كم ــع العمل ــي الواق ــالً ف ــذا يحــدث قلي ــن ه لك
يكــون محــل التصــرف الــوارد فيــه شــرط المنــع عقــاراً أو منقــوالً. وأخيــراً يســتوي أن 
يــرد شــرط المنــع فــي عقــد أو تصــرف قانونــي انفــرادي – فالمهــم أن يــرد شــرط المنــع 
ــى  ــب عل ــالً. ويترت ــة مث ــاً كالوصي ــاً انفرادي ــداً كان أم تصرف ــي عق ــرف قانون ــي تص ف
ذلــك، أنــه ال يجــوز لمالــك العقــار أو المنقــول أن يقــرر بإرادتــه المنفــردة، دون عقــد أو 
وصيــة، عــدم جــواز تصرفــه فــي هــذا العقــار أو المنقــول. ويرجــع ذلــك، مــن ناحيــة، 
إلــى أن المنــع يفتــرض وجــود »مشــترط وُمشــترط عليــه«، فــي حيــن أننــا – فــي هــذا 
المثــال – بصــدد شــخص واحــد هــو المشــترط والمشــترط عليــه فــي ذات الوقــت. كمــا 
ــزام الشــخص  ــل مجــرد إل ــة، ب ــد أو وصي ــة أخــرى – عق ــاك – مــن ناحي ــس هن ــه لي ان

لنفســه بعــد التصــرف.
وأخيــراً، فــإن القــول بجــواز مثــل هــذا المنــع يــؤدي إلــى اإلضــرار بدائنــي مــن ألزم نفســه 
بعــدم التصــرف ألن المنــع يترتــب عليــه عــدم جــواز الحجــز علــى المــال محــل المنــع 

مــن التصــرف1.
والواقع أن هذا الشرط يثير التساؤل من أكثر من ناحية:-

1- هل يبطل الشرط إذا ورد في تصرف انفرادي آخر خالف الوصية؟
ــد أو  ــا أن المشــرع قــد أشــار صراحــةً إلــى وجــوب أن يــرد شــرط المنــع فــي عق ذكرن
ــا – أمــا الوصيــة فهــي تصــرف  وصيــة، أمــا العقــد فأنواعــه كثيــرة ومتعــددة كمــا رأين
انفــرادي مــن جانــب واحــد. فهــل ذكرهــا المشــرع باعتبارهــا التطبيــق الوحيــد للتصــرف 
االنفــرادي؟ أم باعتبارهــا مجــرد مثــاٍل للتصــرف االنفــرادي؟ ولنفــرض أن وعــداً بجائــزة 
ــى  ــدِه – عل ــي وعه ــالً، واشــترط الواعــد – ف ــزة ســيارة مث ــور وكان الجائ وجــه للجمه
الفائــز بالجائــزة عــدم التصــرف فــي الجائــزة )الســيارة( مــدة معينــة؛ فهــل يبطــل مثــل هذا 

الشــرط لمجــرد وروده فــي تصــرف انفــرادي خــالف الوصيــة؟
ذهــب البعــض2 إلــى أن ذكــر المشــرع للوصيــة ليــس إال مثــاالً للتصــرف االنفــرادي وأنها 

أن يضــع معيــاراً محــدداً تعبيــراً عــن المنــع اليســير ألن فكــرة المنــع اليســير ذاتــه فكــرة مرنــة قــد تكــون 
محــل خــالف فــي التطبيــق.

1  منصــور مصطفــى، الســابق، ص101، رقــم 44 – البــدراوي، الســابق، ص88، رقــم 68- 
إســماعيل غانــم، ص78، رقــم 38 – نجيــب محمــد بكيــر، الشــرط اإلداري المانــع مــن التصــرف، مكتبــة 

ــا.  ــا بعده ــن شــمس، 1995، ص98 وم عي
2  أحمد سالمه، السابق، ص118، رقم 34. 

ليســت صورتــه الوحيــدة التــي يجــوز أن تتضمــن شــرطاً مانعــاً، ومــن ثــم ليــس هنــاك 
مــا يمنعــه – فــي رأي هــذا البعــض – مــن القــول بصحــة الشــرط فــي المثــال الســابق، 
ــاً  ــة( تمام ــاً )كالوصي ــرادي تبرعي ــرف االنف ــون التص ــترط أن يك ــه ال يش ــاً أن خصوص
كمــا هــو الحــال فــي العقــد حيــث يجــوز أن يكــون معاوضــة. وبالرغــم مــن وجاهــة هــذا 
الــرأي، ومنطقيــة الحجــج التــي يســتند إليهــا، إال أنــه يجــب مالحظــة أن إجــازة الشــرط 
مــن التصــرف قــد جــاء علــى ســبل االســتثناء بشــروط محــددة مــن األصــل العــام الــذي 
ل المالــك ســلطة التصــرف فيمــا يملــك فــي حــدود القانــون. واالســتثناء – كمــا نعلم –  يخــّوِ
ال يجــوز القيــاس عليــه أو التوســع فــي تفســيره )م30 معامــالت مدنيــة( فاالســتثناء يكــون 
علــى أصــل، ولمــا كان االســتثناء خالفــاً لألصــل، فــال يجــوز – بالتالــي – القيــاس عليــه 
كمــا أنــه ترتيبــاً علــى ذلــك ال يجــوز التوســع فــي تفســيره، بــل يجــب تطبيــق االســتثناء 
ي حــدود الضــرورة التــي دعــت إليــه. لذلــك نــرى أن الشــرط المانــع مــن التصــرف ال 
يجــوز أن يــرد إال فــي عقــد أيــاً كانــت صورتــه، أو وصيــة. ويترتــب علــى ذلــك بطــالن 

الشــرط المانــع مــن التصــرف إذا ورد فــي تصــرف انفــرادي آخــر خــالف الوصيــة.

2- هل ال يرد الشرط المانع إال في تصرف ناقل لحق عيني:
ــئاً  ــة أو منش ــل للملكي ــرف ناق ــي تص ــع إذا ورد ف ــرط المان ــة الش ــى صح ــالف عل ال خ
لحــق عينــي، كالبيــع والهبــة والوصيــة وتقريــر حــق انتفــاع أو مســاطحة لشــخص آخــر. 
فالمتصــرف يســتطيع – بشــروط – أن يشــترط علــى المتصــرف إليــه أو مــن تقــرر لــه 
حــق عينــي أصلــي عــدم التصــرف فــي محــل العقــد أو الوصيــة مــدة زمنيــة معينــة. وهــو 

إذ يفعــل، فــإن اشــتراطه يكــون – حينئــٍذ – صحيحــاً.
لكــن هــل يجــوز أن يــرد الشــرط المانــع فــي تصــرف منشــئ لاللتــزام؟ كمــا لــو اشــترط 
الموعــود لــه علــى الواعــد فــي عقــد الوعــد بــأال يتصــرف فــي الشــيء محــل الوعــد إلــى 
حيــن إبــداء رغبتــه فــي التعاقــد1. الواقــع أن نــص المــادة 1145 معامــالت مدنيــة يوحــي 

1  يضيــف بعــض الفقهــاء مثــاالً آخــر وهــو اشــتراط المرتهــن علــى الراهــن بــأال يتصــرف فــي المــال 
المرهــون إلــى حيــن حلــول أجــل الديــن حتــى يســتطيع التنفيــذ عليــه دون حاجــة التخــاذ إجــراءات التتبــع، 
راجــع: محمــد علــي عرفــه، الســابق، ص364، رقــم 278 – حســن كيــره، الســابق، ص287، رقــم 86 
– شــمس الوكيــل، الســابق، ص249، هامــش رقــم )2(. والحقيقــة فــي اعتقادنــا – أن مثــل هــذا الشــرط 
باطــل ليــس بحســبانه شــرطاً مانعــاً مــن التصــرف لــم يــرد فــي تصــرف ناقــل وهــو الرهــن، بــل باعتبــاره 
ــر مــن  ــوازن نعتب ــي بوجــه عــام، وهــو ت ــه المشــرع نظــام الرهــن التأمين ــام علي ــذي أق ــوازن ال يخــل بالت
النظــام العــام، ومــن ثــم ال يجــوز االتفــاق علــى خــالف ذلــك، راجــع كتابنــا فــي ضمانــات االئتمــان العينيــة 

فــي قانــون المعامــالت المدنيــة، مطبوعــات جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، 1997.
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بعــدم جــواز مثــل هــذا الشــرط فالنــص يتكلــم عــن المتصــرف والمتصــرف إليــه األمــر 
ــزام،  ــس مجــرد تصــرٍف منشــٍئ اللت ــة ولي ــل للملكي ــرض وجــود تصــرف ناق ــذي يفت ال

وهــو مــا يقــول بــه بعــض الفقــه بالفعــل1.
لكــن غالبيــة الفقــه تذهــب إلــى أن الغالــب أن يكــون الشــرط المانــع مــن التصــرف وارداً 
ــي  ــرد – أيضــاً – ف ــد ي ــه ق ــي ألن ــي أصل ــق عين ــئاً لح ــة أو منش ــل للملكي ــد ناق ــي عق ف
ــرد  ــروري أن ي ــن الض ــس م ــاً. فلي ــاً – صحيح ــون أيض ــزام ويك ــئ اللت ــرف منش تص
الشــرط المانــع فــي تصــرف ناقــل، كأن يتعهــد شــخص آلخــر بترتيــب إيــراد مرتــب مــدى 

حياتــه بشــرط عــدم جــواز التصــرف فــي هــذا اإليــراد2.
والواقــع أن الفقــه يناقــش هــذه المســألة فــي ضــوء المصلحــة المشــروعة للمشــترط، أي 
ــرر أن  ــاة، فيق ــب مــدى الحي ــراد المرت ــي إي ــد ف ــد الوعــد، والمتعه ــي عق ــه ف الموعــود ل
المتعهــد لــه مصلحــة فــي توفيــر أســباب معيشــية مالئمــة للمســتفيد طــوال حياتــه، كمــا 
أن للموعــود لــه مصلحــة جديــة فــي اتقــاء كثيــر مــن المخاطــر التــي يمكــن أن يتعــرض 
لهــا دون اشــتراطه المنــع مــن التصــرف. فالواعــد يســتطيع – دون اشــتراط المنــع – أن 
يتصــرف فــي الشــيء الموعــود بــه األمــر الــذي قــد يعــرض الموعــود لــه إلــى فقــد الشــيء 

محــل الوعــد إذا لــم يســتطع إثبــات ســوء نيــة المتصــرف إليــه.
والحقيقــة – فــي اعتقادنــا – أن األمــر يجــب أن يُنظــر إليــه مــن زاويــة أخــرى فالمشــكلة 
ــة  ــي طبيع ــا ف ــه، وإنم ــد أو للموعــود ل ــدة للمتعه ــر مصلحــة جدي ــدى تواف ــي م ليســت ف
ــا  ــي، وإنم ــق العين ــالً للح ــس ناق ــو تصــرف لي ــع. فه ــرط المان ــن الش ــذي تضم ــد ال العق
مجــرد تصــرف ينشــئ التزامــاً ال يجــوز – مــن ثــم – أن يــرد فيــه الشــرط المانــع مــن 
ــر،  ــى للغي ــه أو حت ــد طرفي ــة ألح ــة جدي ــر مصلح ــرض تواف ــى ف ــى عل التصــرف، حت
فالتســاؤل المطــروح هــو هــل يشــترط أن يــرد الشــرط المانــع فــي عقــد ناقــل للملكيــة أو 
منشــٍئ لحــق عينــي؟ وهــل للموعــود لــه مصلحــة فــي اشــتراط المنــع أم ال؟ إذ ال يُغنــي 
أحدهمــا عــن اآلخــر. فــإذا قلنــا بوجــوب أن يــرد شــرط المنــع فــي تصــرف ناقــل للحــق 
دون التصــرف المنشــئ لاللتــزام، فإنــه يجــب – أيضــاً – أن تكــون للمشــترط مصلحــة 

جديــة فــي اشــتراطه المنــع كمــا ســنرى فيمــا بعــد.
ــه ناقــالً  ــده بكون ــم يقي ــم عــن العقــد ول والواقــع أن نــص المشــرع جــاء عامــاً عندمــا تكل

ــم  ــابق، ص124، رق ــحاته، الس ــفيق ش ــم 402- ش ــابق، ص516، رق ــي، الس ــل مرس ــد كام 1  محم
100- أحمــد ســالمة، الســابق، ص119، رقــم 34- جمــال زكــي، الســابق، ص96-97، رقــم 5.

2  الســنهوري، الوســيط، جــزء 8، ص508، رقــم 309-الصــده الســابق، ص173، رقــم 110- 
ــم 86.  ــابق، ص287، رق ــره، الس ــن كي ــا – حس ــا بعده ــابق، ص80 وم ــم، الس ــماعيل غان إس

للحــق. إذ يقــول – فــي المــادة 1145 – »ليــس للمالــك أن يشــترط فــي تصرفــه عقــداً 
كان أو وصيــة...« لكــن المشــرع عــاد وتكلــم عــن المتصــرف والمتصــرف إليــه بمــا قــد 
يفيــد أنــه يشــترط أن يكــون العقــد ناقــالً للحــق أي أنــه خصــص مــا جــاء عامــاً. وإن كان 
نعتقــد أن اســتعمال المشــرع مصطلــح »المتصــرف« و«المتصــرف إليــه« ليــس مقصوداً 
منــه قصــر نطــاق الشــرط المانــع علــى دائــرة التصرفــات الناقلــة للحــق فقــط، وال يعــدو 
أن يكــون األمــر عــدم دقــة مــن المشــرع ال يجــب – مــن ثَــمَّ – أن نُرتــب عليهــا حكمــاً 
معينــاً. واألدق أن يســتعمل المشــرع لفــظ »الشــرط« و«الممنــوع مــن التصــرف« بــدالً 

مــن »المتصــرف« و«المتصــرف إليــه« علــى التوالــي1.
ويترتــب علــى ذلــك أنــه ليــس هنــاك مــا يمنــع – فــي رأينــا – مــن أن يــرد شــرط المنــع 
مــن التصــرف فــي عقــد منشــئ اللتــزام كمــا فــي حالــة الموعــود لــه فــي عقــد الوعــد، 
والمتعهــد فــي عقــد إيــراد مرتــب مــدى الحيــاة علــى فــرض – بداهــة – توافــر الشــروط 

األخــرى مــن حيــث المصلحــة الجديــة والمــدة المعقولــة.

3- هل يشترط أن يرد شرط المنع في العقد األصلي؟
ــن  ــس م ــه. إذ لي ــرد في ــذي ي ــي ال ــاق األصل ــاً« لالتف ــرطاً »تابع ــع ش ــر شــرط المن يعتب
المتصــور أن يــرد لذاتــه ومســتقالً عــن تصــرف ناقــل لحــق عينــي أو منشــئ اللتــزام؟
ــي صــورة  ــاً ف ــه أم يمكــن أن يكــون الحق ــي التصــرف ذات ــرد ف لكــن هــل يشــترط أن ي

ــزام؟ ــل للحــق أو المنشــئ لاللت ــي الناق ــتقل يُلحــق بالتصــرف األصل ــاق مس اتف
الفــرض – هنــا – أن التصــرف الناقــل للحــق أو المنشــئ لاللتــزام قــد تــم بالفعــل وانتقــل 
الحــق إلــى المتصــرف إليــه كامــالً ومخــوالً إيــاه ســلطة التصــرف كاملــة غيــر منقوصــة، 
ثــم يوافــق المتصــرف إليــه – بعــد ذلــك – علــى تقييــد ســلطته فــي التصــرف بمقتضــى 

اتفــاق الحــق يُلحــق بالعقــد األصلــي واعتبــاره جــزءاً ال يتجــزأ منــه.
والواقــع أن تنظيــم المشــرع للشــرط المانــع مــن التصــرف يفتــرض أن هــذا الشــرط يــرد 
فــي العقــد الناقــل للحــق ذاتــه باعتبــاره أحــد بنــوده. فنــص المــادة 1145 تمنــع المالــك 
ــرت  ــه إال إذا تواف ــرف إلي ــوق المتص ــد حق ــروطاً تقي ــه ش ــي تصرف ــترط ف ــن أن يش م
شــروط معينــة. وهــو مــا يعنــي أن المشــرع ال يتصــور الشــرط المانــع إال ضمــن العقــد 
الناقــل للحــق أو المنشــئ لاللتــزام. هــذا فضــالً عــن أن إجــازة هــذه الصــورة يفتــح البــاب 
أمــام المالــك الحالــي لإلضــرار بدائنيــه عــن طريــق االتفــاق مــع ســلفه – مــن جديــد – 

1  حسن كيره، السابق، ص287، رقم 86. 
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علــى تقييــد ســلطته فــي التصــرف ليصــل بذلــك إلــى إخــراج المــال مــن الضمــان العــام 
للدائنيــن1.

والحقيقــة أن النصــوص القانونيــة تفتــرض – بالفعــل – أن الشــرط المانــع مــن التصــرف 
ــأة  ــراً لنش ــأ معاص ــه ينش ــزام. أي أن ــئ لاللت ــق أو المنش ــل للح ــد الناق ــن العق ــرد ضم ي
ــم  العقــد ذاتــه بحســبانه أحــد بنــوده. أمــا النشــأة »الالحقــة« علــى العقــد فتلــك صــورة ل
يتوقعهــا المشــرع، وإن كنــا نعتقــد بأنــه ليــس هنــاك مــا يمنــع مــن إجازتهــا. إذ قــد يــرى 
الطرفــان – لســبب أو آلخــر – تــدارك األمــر بعــد انعقــاد العقــد الناقــل للحــق، واالتفــاق 
ــاره جــزءاً ال يتجــزأ  علــى الشــرط المانــع فــي اتفــاق »يلحــق« بالعقــد األصلــي، واعتب
منــه وهــي صــورة ال تتعــارض – فيمــا نــرى – مــع أحــكام الشــرط المانــع حتــى ولــو 

لــم يتوقعهــا المشــرع.
أمــا التخــوف مــن »تالعــب« المالــك الجديــد إضــراراً بالدائنيــن باالتفــاق مــع المتصــرف 
علــى تقييــد ســلطته فــي التصــرف توصــالً إلخــراج المــال مــن الضمــان العــام للدائنيــن، 
فيمكــن محاربتــه عــن طريــق الطعــن فــي الشــرط المانــع مــن التصــرف بالدعــوى  
البوليصيــة إذا توافــرت شــروطها – فيتوصــل الدائــن – مــن خــالل هــذه الدعــوة – إلــى 
عــدم نفــاذ الشــرط المانــع فــي مواجهتــه، ومــن ثــم عــدم خــروج المــال محــل المنــع مــن 

الضمــان العــام لــه )م396 معامــالت مدنيــة(.

ثانياً: أن يكون شرط المنع مشروعاً:
ــن  ــر م ــى خــالف كثي ــي2 عل ــه األردن ــراً بأصل ــرط تأث ــذا الش ــرع ه ــد أضــاف المش وق
القوانيــن العربيــة األخــرى3. والواقــع أن إضافــة هــذا الشــرط هــو تزيــد ال فائــدة منــه مــن 

ناحيــة ومصــادرة علــى المطلــوب مــن ناحيــة أخــرى.
أمــا أنــه تزيــد ال فائــدة منــه ألن القانــون ال يقــر – عمومــاً – أي شــرط إال إذا كان 
ــرط  ــروط. فالش ــن الش ــره م ــن التصــرف أم غي ــاً م ــرطاً مانع ــواء كان ش ــروعاً، س مش
غيــر المشــروع ال أثــر لــه مــن الناحيتيــن الشــرعية والقانونيــة وأمــا أنــه مصــادرة علــى 

1  أحمد سالمه، السابق، رقم 34، ص117. 
2  راجع المادة 1028 مدني أردني. 

ــي، ويالحــظ أن  ــي ليب ــي ســوري، 832 مدن ــي مصــري، 778 مدن ــواد: 823 مدن ــك الم ــال ذل 3  مث
بــالداً عربيــة كثيــرة أغفلــت النــص علــى الشــرط المانــع مــن التصــرف مثــل العــراق وتونــس والجزائــر 
والمغــرب واليمــن، ربمــا تأثــراً بــرأي جمهــور الفقهــاء الــذي يرفــض – كمــا رأينــا – االعتــراف بالشــرط 

المانــع مــن التصــرف.

ــرت  ــروعاً إال إذا تواف ــون مش ــرف ال يك ــن التص ــع م ــرط المن ــك ألن ش ــوب فذل المطل
الشــروط التــي قررهــا القانــون. حينئــٍذ – وحينئــٍذ فقــط – يكــون شــرط المنــع مــن 
التصــرف صحيحــاً ومرتبــاً لكافــة آثــاره. أمــا إذا لــم تتوافــر هــذه الشــروط أو أحدهــا كان 
ــه. لذلــك كان مــن األفضــل إغفــال  الشــرط المانــع غيــر مشــروع، أي باطــالً وال أثــر ل

ــون المصــري. ــا فعــل القان ــى هــذا الشــرط كم اإلشــارة إل

ثالثاً: أن يحقق مصلحة مشروعة1:
ــى  ــن التصــرف خروجــاً عل ــع م ــرر إجــازة المن ــذي يب ــذا الشــرط هــو ال ــع أن ه والواق
األصــل. فوجــود مصلحــة أو منفعــة جديــدة هــي التــي تبــرر إذن الضــرر اليســير الــذي 
قــد يلحــق بالممنــوع مــن التصــرف. وقــد اكتفــى المشــرع ضــرورة أن تكــون المصلحــة 
ــى  ــرر الخــروج عل ــة تب ــة. فالمهــم أن تكــون جدي ــة أو أدبي مشــروعة ســواء كانــت مادي
ــر أمــر هــذه المصلحــة لقاضــي  ــرك تقدي ــاً كان نوعهــا. ويت األصــل، وليســت تافهــة، أي
ــلطة  ــد س ــاً لتقيي ــرراً كافي ــره مب ــي نظ ــض ف ــث تنه ــة بحي ــت جدي ــإذا كان الموضــوع. ف
المالــك مــن التصــرف كان شــرط المنــع صحيحــاً. فمشــروعية المصلحــة معيــار مــرن 
يمكــن القاضــي – بمــا لــه مــن ســلطة واســعة فــي التقديــر – مــن اإلحاطــة بكافــة ظــروف 

ومالبســات كل حالــة علــى حــده.
ــابق،  ــى الس ــة« بالمعن ــرط »جدي ــى الش ــا بمقتض ــراد حمايته ــة الم ــت المصلح وإذا كان
فإنــه يســتوي – بعــد ذلــك – أن تكــون المصلحــة للمشــترط أو للممنــوع مــن التصــرف 
)المشــترط عليــه( أو حتــى للغيــر. وهــو مــا أكدتــه المــادة 1145 معامــالت مدنيــة 
بقولهــا: »ليــس للمــال أن يشــترط فــي تصرفــه عقــداً كان أو وصيــة شــروطاً تقيــد حقــوق 
ــة  ــة مصلح ــا حماي ــد به ــروعة وقص ــروط مش ــذه الش ــت ه ــه إال إذا كان ــرف إلي المتص
ــتوي أن  ــا يس ــدودة«. كم ــدة مح ــر لم ــه أو الغي مشــروعة للمتصــرف أو للمتصــرف إلي

ــة2. ــة أو أدبي ــون مصلحــة مادي تك
ــق  ــر ح ــول آخ ــذي خ ــك ال ــترط المال ــترط، أن يش ــروعة للمش ــة المش ــال المصلح ومث
ــداً  ــنة ح ــه )50 س ــوال مدت ــق ط ــذا الح ــي ه ــرف ف ــدم التص ــى أرض ع ــاطحة عل مس

1  واألدق القــول بأنهــا مصلحــة جديــة أو معتبــرة بافتــراض أنهــا – بداهــةً – مشــروعة. فالقانــون ال 
يقــر وال يحمــي ســوى المصالــح المشــروعة فقــط.
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أقصــى(1 لتظــل عالقــة المالــك – طــوال مــدة المســاطحة – بصاحــب حــق المســاطحة، 
وحتــى ال تنتقــل المســاطحة آلخــر ال يرتــاح لــه فــي المعاملــة. أو أن يهــب مالــك قطعــة 
ــدم  ــه ع ــوب ل ــى الموه ــترط عل ــه فيش ــدى حيات ــه م ــب دوري ل ــاء مرت ــر لق أرض آلخ

ــب. ــراد المرت ــدة إي ــار طــوال م ــي العق التصــرف ف
ــرف، أن يكــون الموهــوب لــه قاصــراً فيخشــى  ومثــال مصلحــة الممنــوع مــن التص
الواهــب ســوء تصــرف الموهــوب لــه فــي الشــيء الموهــوب فيشــترط عليــه عــدم تصرفــه 
ــب مــدى  ــراد مرت ــد بإي ــالً، أو أن يشــترط المتعه ــن بلوغــه ســن الرشــد مث ــى حي ــه إل في
الحيــاة علــى المســتفيد إنفاقــه علــى التعليــم فقــط حتــى يمكنــه التخــرج مــن الجامعــة مثــالً. 

أي أنــه يحــدد لــه أوجــه إنفــاق المرتــب، بحيــث ال يجــوز إنفاقــه فــي غيرهــا.
ــب  ــراد مرت ــع إي ــل دف ــيء مقاب ــر بش ــر، أن يوصــي شــخص آلخ ــة الغي ــال مصلح ومث
مــدى الحيــاة مثــالً لشــخص ثالــث، ويشــترط عليــه عــدم التصــرف فــي الشــيء الموهــوب 
طــوال مــدة التزامــه باإليــراد تحقيقــاً لمصلحــة الغيــر المســتفيد مــن اإليــراد. أو أن يبيــع 
شــخص اآلخــر منــزالً ويشــترط عليــه أن يســكنه شــخص ثالــث لمــدة معينــة، ويمنعــه مــن 

التصــرف فــي المنــزل طــوال مــدة ســكن »الغيــر« بالمنــزل.

رابعاً: أن يكون المنع لمدة محدودة:
لــم يشــأ المشــرع أن يحــدد مــدة الشــرط المانــع بمعيــار جامــد وثابــت فــي كل األحــوال، 
كوضــع حــّدٍ أقصــى لمــدة المنــع مثــالً، وإنمــا تبنَّــى معيــاراً مرنــاً، وهــو أن يكــون المنــع 
لمــدة مؤقتــة، وهــو مــا عبَّــر عنــه المشــرع المصــري بالمــدة المعقــول )1/823 مدنــي(. 
ومــن ثــم ال يجــوز أن يكــون المنــع مؤبــداً أو لمــدة طويلــة تجــاوز الغــرض منهــا2. ألن 
المنــع يجــرد – فــي هــذه الحالــة – الملكيــة مــن جوهرهــا، فضــالً عــن حبــس المــال عــن 

التــداول.
ــدة  ــت الم ــا إذا كان ــر م ــى حــده – تقدي ــة عل ــي كل حال ــى قاضــي الموضــوع – ف ويتول
ــة  ــدة فيكــون الشــرط باطــالً. ومرون ــة فيكــون الشــرط صحيحــاً أو فــي حكــم المؤب مؤقت
ــأن يأخــذ فــي حســبانه كافــة الظــروف والمالبســات الخــاص  ــار تســمح للقاضــي ب المعي
بــكل حالــة. ومــا يعتبــر مــدة معتدلــة فــي حالــة قــد ال يعتبــر كذلــك فــي حالــة أخــرى تبعــاً 
للمصلحــة الجديــة المــراد حمايتهــا. فطــول مــدة اإليــراد المرتــب مثــالً تقتضــي طــول مــدة 

1  مادة 1/1356 معامالت مدنية.
2  المذكرة اإليضاحية لقانون المعامالت المدنية، ص829. 

المنــع بمــا يتناســب مــع مــدة اإليــراد1، فــإذا تجاوزتهــا فــإن المــدة تكــون – حينئــٍذ – غيــر 
معقولــة، ومــن ثــم يكــون المنــع فــي حكــم المؤبــد. كذلــك فــإن منــع القاصــر مــن التصــرف 
إلــى حيــن بلوغــه ســن الرشــد يقتضــي اختــالف مــدة المنــع بحســب عمــر القاصــر وقــت 
المنــع، فــإذا كان قــد بلــغ – مثــالً – خمــس عشــرة ســنة فــإن مــدة المنــع يجــب أن تكــون 

فــي حــدود ســت ســنوات، فــإن تجاوزتهــا كان المنــع غيــر مؤقــت.
وقــد تقتضــي المصلحــة المــراد حمايتهــا أن يكــون المنــع مــدى حيــاة المشــتري أو حيــاة 
الممنــوع مــن التصــرف أو حيــاة الغيــر. فقــد يقتضــي تحقيــق هــذه المصلحــة اســتغراق 
حيــاة أحــد الطرفيــن أو الغيــر. حقــاً أن المشــرع اإلماراتــي لــم ينــص علــى ذلــك صراحــةً 
كمــا فعــل المشــرع المصــري فــي المــادة 1/823 مدنــي بقولــه: »والمــدة المعقولــة يجــوز 
أن تســتغرق مــدى حيــاة المتصــرف والمتصــرف إليــه أو الغيــر«. لكــن مرونــة معيــار 
مــدة المنــع تســمح للقاضــي باعتبــار الشــرط مؤقتــاً رغــم اســتغراق مدتــه حيــاة المتصــرف 
إليــه مثــالً إذا كانــت المصلحــة المــراد حمايتهــا تقتضــي أن يكــون المنــع مــدى حيــاة أحــد 
الطرفيــن: المشــترط أو المشــترط عليــه. والقاضــي هــو الــذي يتولــى تقديــر مــدى معقوليــة 

مــدة المنــع فــي ضــوء ظــروف ومالبســات كل حالــة2.
إذا مــا توافــرت الشــروط الســابقة كان الشــرط المانــع مــن التصــرف صحيحــاً بيــن طرفيــه 
لكــن هــل يرتــب آثــاره أيضــاً بالنســبة للغيــر؟ تنــص المــادة 817 مدنــي كويتــي علــى أنــه:
ــم  ــى عل ــر إال إذا كان عل ــى الغي ــد للمتصــرف عل ــع أو المقي ــج بالشــرط المان 1- ال يحت
بــه وقــت التصــرف أو كان فــي مقــدوره أن يعلــم بــه. 2- فــإذا كان الشــيء عقــاراً، وتــم 
شــهر التصــرف الــذي ورد بــه النــص، فيعــد الغيــر عالمــاً بالشــرط مــن وقــت الشــهر”.
ونظــراً لعــدم وجــود مــا يقابــل هــذا النــص فــي القانــون اإلماراتــي، فإنــه يجــب التفرقــة 
بيــن مــا إذا كان الشــيء الممنــوع التصــرف فيــه عقــاراً أو منقــوالً. فــإذا كان عقــاراً وجــب 
تســجيل شــرط المنــع حتــى يمكــن االحتجــاج بــه فــي مواجهــة الغيــر. والغالــب – عمــالً – 
أن الشــرط المانــع يتــم تســجيله بتســجيل التصــرف الــذي ورد فيــه إذا كان تصرفــاً ناقــالً 
أو منشــئاً لحــق عينــي3. أمــا إذا كان منقــوالً، فــإن الشــرط المانــع ال يحتــج بــه علــى الغيــر 

1  جمال زكي، السابق، ص94، رقم 49 – الصده، السابق، ص176، رقم 113- 
.marty et Raynaud op.cit., P.68  

2  نقــض مدنــي مصــري، 19 ينايــر 1977، مشــار إليــه فــي أحمــد ســالمه، ص126، هامــش رقــم 
 .)1(

ــم، الســابق، ص87، رقــم 40 راجــع نــص المــادة 6 مــن القانــون رقــم )11( لســنة  3  إســماعيل غان
1979 فــي شــأن تســجيل األراضــي فــي إمــارة أبــو ظبــي، والمــادة )5( مــن القانــون رقــم )10( لســنة 

1973 فــي إمــارة الشــارقة. 
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حســن النيــة، ويمكــن – بالتالــي – تعطيــل أثــر الشــرط المانــع بمقتضــى إعمــال قاعــدة 
ــول  ــز المنق ــرت شــروطها إذ يكتســب الحائ ــة إذا تواف ــول ســند الملكي ــي المنق ــازة ف الحي

خاليــاً مــن أي أعبــاء أو قيــود تثقلــه.

المطلب الثاني
جواز عدم توافر شروط المنع

ذكرنــا أن تقديــر مــدى »مشــروعية« المصلحــة المــراد حمايتهــا، ومعقوليــة« مــدة المنــع 
مــن ســلطات قاضــي الموضــوع فــي ضــوء ظــروف ومالبســات كل حالــة علــى حــده. 
ــالً  ــرط باط ــا كان الش ــروط أو أحدهم ــذه الش ــر ه ــدم تواف ــى ع ــى القاضــي إل ــإذا انته ف
بصريــح نــص المــادة 1146 معامــالت مدنيــة. لكــن هــل يبطــل الشــرط وحــده ويبقــى 

التصــرف الــذي تضمنــه صحيحــاً، أم يبطــل كل مــن الشــرط والعقــد معــاً.
يجــب – فــي هــذا الصــدد – الرجــوع إلــى أحــكام إنقــاص العقــد التــي نصــت عليهــا المــادة 
1/211 معامــالت مدنيــة1 بقولهــا: »إذا كان العقــد فــي شــق منــه باطــالً بطــل العقــد كلــه 
إال إذا كانــت حصــة كل شــق معينــة فإنــه يبطــل فــي الشــق الثانــي ويبقــى صحيحــاً فــي 
ــه، أي الشــرط المانــع والتصــرف الــذي  الباقــي« فاألصــل إذن هــو بطــالن العقــد بكامل
يتضمنــه. إال أن هــذا األصــل ليــس مطلقــاً وإنمــا قــد يبطــل الشــرط وحــده فقــط ويبقــى 
العقــد صحيحــاً إذا كانــت حصــة كل »شــق« معينــة أي إذا أمكــن التجــزأة بيــن »الشــق« 
الصحيــح وبيــن »الشــق« الباطــل والمعيــار – هنــا – معيــار موضوعــي وليــس شــخصياً 
أو ذاتيــاً، أيــدون البحــث عــن نيــة الطرفيــن« وهــو كانــا يريــدان أن يتــم العقــد بغيــر الشــق 
ــة  ــد للتجزئ ــة العق ــدى قابلي ــي م ــك2. والفصــل ف ــدان ذل ــا ال يري ــع باطــالً وكان ــذي وق ال
مســألة موضوعيــة تخضــع لتقديــر قاضــي الموضــوع فــي ضــوء وظــروف ومالبســات 

الواقــع.
وبنــاًء علــى ذلــك، إذا كانــت تجزئــة العقــد ممكنــة بطــل شــرط المنــع فقــط وبقــي 

1  وهــي تطابــق نــص المــادة 1/169 مدنــي أردنــي، وقــارن نــص المــادة 143 مدنــي مصــري التــي 
تقــرر: »إذا كان العقــد فــي شــق منــه باطــالً، أو قابــالً لإلبطــال فهــذا الشــق وحــده هــو الــذي يبطــل، إال إذا 

تبيــن أن العقــد مــا كان ليتــم بغيــر الشــق الــذي وقــع باطــالً أو قابــالً لإلبطــال فيبطــل العقــد كلــه. 
2  إســماعيل غانــم، الســابق، ص87، رقــم 40 – راجــع نــص المــادة 6 مــن القانــون رقــم )11( لســنة 
1979 فــي تســجيل األراضــي فــي إمــارة أبــو ظبــي، المــادة )5( مــن القانــون رقــم )10( لســنة 1972 

فــي إمــارة الشــارقة.

ــرف  ــل التص ــة بط ــتحالت التجزئ ــا إذا اس ــاً. أم ــة( صحيح ــد أو الوصي ــرف )العق التص
ــم  ــن الحك ــدالً م ــع ب ــح شــرط المن ــاً. لكــن هــل يســتطيع القاضــي تصحي والشــرط جميع
بالبطــالن أو االنتقــاص؟ يالحــظ – بــداءة – أن هــذا التســاؤل غيــر متصــور إال بالنســبة 
لشــرط »محدوديــة« المــدة فقــط ومــدى معقوليتهــا. فقــد يــرى القاضــي – مثــالً – أن مــدة 
المنــع مبالــغ فيهــا، وتتجــاوز المــدة المطلوبــة لتحقيــق الهــدف مــن شــرط المنــع نفســه. 
فهــل يســتطيع القاضــي – بــدالً مــن اعتبــار الشــرط باطــالً – إنقــاص مــدة المنــع لتكــون 

ــه، صحيحــاً؟ ــذي يتضمن ــي التصــرف ال ــى الشــرط، وبالتال ــم يبق ــة« ومــن ث »معقول
مــن المســلّم، دون خــالل، أنــه إذا وضــع القانــون حــداً أقصــى للمــدة، فإنــه يجــوز للقاضــي 
ــال  ــون. مث ــذي رســمه القان ــى الحــد ال ــى تجاوزهــا أن ينقصهــا إل ــان عل ــق الطرف إذا اتف
ذلــك وضــع حــد أقصــى لحــق المســاطحة )50 ســنة(1، أو جــواز االتفــاق علــى إنشــاء 
ملكيــة األســرة لمــدة ال تزيــد علــى خمــس عشــرة ســنة2.. وهكــذا. فــإذا اتفــق الطرفــان – 
مثــالً – علــى مــدة للمســاطحة تتجــاوز خمســون ســنة كان للقاضــي أن ينقــص المــدة إلــى 

الحــد الــذي قــرره القانــون.
أمــا بالنســبة للشــرط المانــع مــن التصــرف، فقــد اكتفــى المشــرع بالنــص علــى وجــوب 
ــم يخــول  أن تكــون المــدة محــدودة دون أن يضــع لهــا حــداً أقصــى، كمــا أن المشــرع ل
ــبة  ــا مناس ــي يراه ــدة الت ــد الم ــلطة تحدي ــة س ــرى – صراح ــة أخ ــن ناحي ــي – م القاض
للمنــع مــن التصــرف حســب ظــروف كل حالــة علــى حــده، كمــا هــو الحــال بالنســبة لمــدة 

ــة(. ــأة )م1177 معامــالت مدني المهاي
ومــع ذلــك يــرى البعــض3 أنــه ال يشــترط الســتعمال القاضــي لســلطته فــي تقديــر 
»معقوليــة« المــدة أن يكــون لهــا حــداً أدنــى أو حــداً أقصــى. والقاضــي »إذ يقــدر معقوليــة 
المــدة ال يفعــل أكثــر ممــا يفعلــه – مســتهدياً بالظــروف المحيطــة – فــي مجــاالت أخــرى 
قــد تبــدو أكثــر صعوبــةً وأقــل انضباطــاً، فهــو الــذي يقــدر ســوء النيــة أو حســنها، وهــو 

الــذي يقــدر مشــروعية الباعــث أو عــدم مشــروعيته«4.
والحقيقــة – فــي اعتقادنــا – أنــه يصعــب التســليم للقاضــي بمثــل هــذه الســلطة الواســعة 
ــلطة  ــى س ــر عل ــتثناء خطي ــا بصــدد اس ــح، خصوصــاً أنن ــص صري ــر دون ن ــي التقدي ف
المالــك فــي التصــرف فــي ملكــه. فالقانــون – مــن ناحيــة – عندمــا يحــدد المــدة المعقولــة 

1  مادة 1/11356 معامالت مدنية. 
2  1/1184 معامالت مدنية.

3  أحمد سالمه، السابق، ص130، رقم 37- الصده، السابق، ص178، رقم 115.
4  أحمد سالمه، اإلشارة السابقة. 
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ويضــع لهــا حــداً أقصــى، فــإن إنقاصهــا إلــى »الحــد« الــذي وضعــه القانــون، ال يعنــي 
أن القاضــي هــو الــذي قــدر معقوليــة  المــدة ومــن ثــم ال تكــون للقاضــي – عمــالً – أي 
ســلطة فــي التقديــر. فالقانــون هــو الــذي حــدد المــدة المعقولــة، ولــم يفعــل القاضــي – عنــد 
إنقــاص المــدة إلــى الحــد الــذي قــرره القانــون – أكثــر مــن تطبيــق الحكــم الــذي وضعــه 
ــدة  ــون الم ــتراط أن تك ــا اش ــر. أم ــي التقدي ــلطة ف ــى س ــه أدن ــون ل ــرع دون أن تك المش
محــدودة دون وضــع حــد أقصــى لهــا، فيعنــي أن القانــون قــد تــرك للطرفيــن ســلطة تقديــر 
معقوليــة المــدة دون تدخــل مــن جانــب القاضــي. وكان مــا للقاضــي – فــي هــذا الفــرض 
– هــو أن يبطــل شــرط المنــع إذا رأى أن المــدة المتفــق عليهــا مؤبــدة أو غيــر معقولــة. 
والقــول بغيــر ذلــك يعنــي حلــول إرادة القاضــي محــل إرادة الطرفيــن دون نــص صريــح1. 

وقــد يقــدر القاضــي مــدة يراهــا معقولــة، بينمــا ال يراهــا الطرفــان كذلــك.
كمــا أن القــول – مــن ناحيــة أخــرى – أن القاضــي هــو الــذي يقــدر ســوء النيــة أو حســنها 
ومشــروعية الباعــث وعــدم مشــروعيته فيكــون لــه – أيضــاً – تقديــر معقوليــة مــدة شــرط 
ــد  ــى أح ــس م المتصــور أن يتول ــارق – فلي ــع الف ــرى – م ــا ن ــاس – فيم ــو قي ــع فه المن
الطرفيــن أو كالهمــا تقديــر ســوء نيتهمــا أو عــدم مشــروعية الباعــث الــذي دفعهمــا إلــى 
التعاقــد، وليــس هنــاك ســوى القاضــي المؤهــل – بحكــم وظيفتــه – القيــام بهــذه المهمــة. 
أمــا شــرط معقوليــة المــدة فيتــرك تقديــره للطرفيــن وحدهمــا. وكل مــا للقاضــي أن يراقــب 
ــاص  ــك إنق ــة أبطــل الشــرط دون أن يمل ــر معقول ــإن قدرهــا غي ــة المــدة، ف مــدى معقولي
المــدة إلــى الحــد المعقــول وإال حلــت إرادتــه محــل إرادتهمــا دون نــص صريــح2، ويبــدو 
أن هــذا هــو التحليــل الــذي أخــذ بــه المشــرع اإلماراتــي عندمــا نــص فــي المــادة 1146 
معامــالت مدنيــة علــى أنــه: “يقــع باطــالً كل شــرط يمنــع المتصــرف إليــه مــن التصــرف 
مــا لــم تتوافــر فيــه أحــكام المــادة الســابقة”، أي شــروط صحتــه، ومنهــا شــرط “محدوديــة” 

المــدة.

1  كما هو الحال في المادة 1184 معامالت مدنية مثالً.
2  راجــع فــي القــول بعــدم إعطــاء القاضــي ســلطة اإلنقــاص، إســماعيل غانــم، الســابق، ص81، 82، 

رقــم 38 – الســنهوري، الوســيط، جــزء 8، ص517، هامــش رقــم )1(.

المبحث الثالث
آثار صحة الشرط المانع

ــاً  ــع صحيح ــرط المن ــابقة كان ش ــن التصــرف الس ــع م ــة المن ــروط صح ــرت ش إذا تواف
ــع المشــترط  ــن: من ــي اثني ــار ف ــذه اآلث ــم ه ــاره. وتنحصــر أه ــة آث ــاً لكاف ــاً ومنتج وملزم
ــدم  ــة، وع ــن ناحي ــدة الشــرط م ــع طــوال م ــل المن ــال مح ــي الم ــن التصــرف ف ــه م علي
جــواز الحجــز علــى المــال محــل المنــع مــن ناحيــة أخــرى. وواضــح أن األثــر الثانــي هــو 
نتيجــة ضمنيــة لألثــر األول وإال أصبــح األثــر األول نفســه عديــم الجــدوى األمــر الــذي 

يتعــارض مــع الغــرض مــن شــرط المنــع ذاتــه.

أوالً: حرمان المشترط عليه من التصرف:
والواقــع أن هــذا األثــر هــو الهــدف مــن المنــع ذاتــه ومقتضــاه، وإذا كان لصاحــب حــق 
ــع  ــإن مقتضــى شــرط المن ــات، ف ــواع التصرف ــة أن ــه بكاف ــي ملك ــة أن يتصــرف ف الملكي
هــو حرمانــه مــن ممارســة ســلطة التصــرف التــي يخولهــا لــه الحــق. لكــن مــا المقصــود 

بالتصــرف الــذي يمتنــع علــى المشــترط عليــه القيــام بــه؟
ال صعوبــة فــي األمــر إذا حــدد المتصــرف األعمــال التــي يمتنــع علــى المشــترط عليــه 
ــال محــل  ــرع بالم ــه عــدم التب ــى المشــترط علي ــا، كأن يشــترط المتصــرف عل ــام به القي
ــة المــال محــل التصــرف،  ــة يمتنــع علــى المشــترط عليــه هب التصــرف. فــي هــذه الحال
وإن كان يجــوز لــه بيعــه. أو اشــتراط المنــع مــن البيــع دون اســتبدال، فيجــوز البيــع مــع 
ــه...  ــاً محــل المــال المتصــرف في ــوالً عيني ــد حل ــى أن يحــل المحــل الجدي االســتبدال عل

وهكــذا.
لكــن األمــر ال يكــون بمثــل هــذه البســاطة إذا جــاء شــرط المنــع عامــاً دون تحديــد 
ــى  ــع عل ــي يمتن ــات الت ــن التصرف ــٍذ – ع ــاؤل – حينئ ــور التس ــة، إذ يث ــات معين تصرف

المشــترط عليــه اتباعهــا.
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1- ال خالف1 على أن المنع ال يشمل األمور اآلتية:
ــم يجــوز  ــل التصــرف. ومــن ث أ- أعمــال اإلدارة وأعمــال الحفــظ، فهــي ليســت مــن قبي
ــدى آخــر  ــره آلخــر أو يودعــه ل ــع، أو يعي ــه أن يؤجــر الشــيء محــل المن للمشــترط علي

ــذا. ... وهك
ب- الوقائــع الماديــة التــي يتحملهــا الممنــوع مــن التصــرف دون إرادتــه ولــو أدت إلــى 
انتقــال الملكيــة لشــخص آخــر كالميــراث ومضــي المــدة المانــع مــن ســماع الدعــوى. فهــي 
تصرفــات غيــر إراديــة ال يرتضيهــا وإنمــا يتحــول أثرهــا مــن حيــث تجريــده مــن الملكيــة.
ــة(  ــد والوصي ــة )العق ــات اإلرادي ــع – بطبيعــة الحــال – ســوى التصرف إذ ال يشــمل المن

ــة. ــع المادي دون الوقائ
ــؤدي  ــع، أو ال ت ــي اقتضــت المن ــة الت ــع المصلح ــارض م ــي ال تتع ــات الت جـــ- التصرف
ــه أن  ــه، فيجــوز ل ــاة المشــترط علي ــد لمــدى حي ــع يمت ــإذا كان شــرط المن ــا. ف ــى فواته إل
ــد  ــق إال بع ــة ال يتحق ــة بمقتضــى الوصي ــال الملكي ــع ألن انتق ــال محــل المن يوصــي بالم
مــوت الموصــي )الممنــوع مــن التصــرف(، وهــو مــا ال يتعــارض مــع الحكمــة مــن شــرط 
ــع وهــي  ــل إال بعــد انتهــاء مــدة المن ــن تنتق ــة ل ــه2. هــذا فضــالً عــن أن الملكي ــع ذات المن

ــه. ــاة المشــترط علي حي
لكــن الوصيــة قــد تمتنــع فــي حــاالت أخــرى إذا تعارضــت مــع المصلحــة المقصــودة مــن 
الشــرط. كمــا لــو وهــب شــخص آلخــر مــاالً واشــترط عليــه عــدم التصــرف فيــه حتــى 
يــؤول إلــى زوجتــه مــن بعــده. فــال يجــوز للمشــترط عليــه أن يوصــي بالمــال لشــخص 
ت الغــرض مــن الشــرط فالغــرض الــذي يــراد تحقيقــه مــن المنــع يقتضــي  آخــر، وإال فــوَّ

– هنــا – منــع الوصيــة3.
د- التصرفــات الماديــة التــي ال يترتــب عليهــا تغييــر جوهــري فــي المــال محــل المنــع. 
كمــا لــو كان محــل المنــع منــزالً وأجــرى المشــترط عليــه عمليــات ترميــم أو تجديــد لــه، 
وإن اقتضــى ذلــك هــدم بعــض الحوائــط الداخليــة، أو تعليــة الســور الخارجــي، أو حتــى 
هدمــه ونقلــه إلــى مــكان آخــر مثــالً. ويــرى البعــض4 أن الممنــوع مــن التصــرف لــه القيــام 
ــو ترتــب عليهــا تغييــر جوهــري فــي الشــيء محــل المنــع  التصرفــات الماديــة حتــى ول

1  جمــال زكــي، الســابق، ص97-98، رقــم 51 – لبيــب شــنب، الســابق، ص295، رقــم 252- عبــد 
الخالــق حســن، ص73، رقــم 35- توفيــق فــرج، الســابق، ص206، رقــم 97.

2  إسماعيل غانم، السابق، ص89، رقم 41- جمال زكي، السابق، ص105، رقم 51.
3  منصور مصطفى، السابق، ص105، رقم 46- السنهوري، جزء 8، ص518، رقم 320.

4  جمال زكي، السابق، ص105، رقم 51.

كهــدم البنــاء مثــالً ألن المقصــود بالمنــع أعمــال التصرفــات القانونيــة فقــط، األمــر الــذي 
يتفــق مــع الجــزاء الــذي قــرره المشــرع )المصــري( علــى مخالفــة الشــرط المانــع مــن 
ــم علــى خــالف الشــرط المانــع. فالمنــع مــن  ــذي ت التصــرف وهــو بطــالن التصــرف ال
التصــرف ال يقتضــي منــع التصرفــات الماديــة إال بشــرط صحيــح فــي العقــد أو الوصيــة1.

والواقــع أن عــدم جــواز األعمــال الماديــة التــي تــؤدي إلــى تغييــر جوهــري فــي الشــيء 
محــل المنــع هــو – فيمــا نــرى – مــن مقتضيــات المنــع مــن التصــرف القانونــي، مثلــه فــي 
ذلــك مثــل عــدم جــواز الحجــز علــى األمــوال الممنــوع التصــرف فيهــا. فالقــول بإجــازة 
هــدم البنــاء محــل المنــع مثــالً قــد يــؤدي إلــى إهــدار قيمــة شــرط المنــع مــن التصــرف 
ــن  ــوع م ــالف الممن ــر خ ــخصاً آخ ــرط ش ــن الش ــتفيد م ــاً إذا كان المس ــةً، خصوص كلي
التصــرف. كمــا لــو بــاع شــخص آلخــر فندقــاً واشــترط عليــه عــدم التصــرف فيــه لمــدة 
خمــس ســنوات مثــالً يــؤدي خاللهــا »ريــع الفنــدق« لشــخص ثالــث إذ ال شــك أن إجــازة 
ــوات الغــرض مــن شــرط  ــى ف ــؤدي إل ــع« وت ــدق تضــر بالمســتفيد مــن »الري هــدم الفن
المنــع ذاتــه. لذلــك نــرى أن الممنــوع مــن التصــرف ال يجــوز لــه هــدم البنــاء محــل المنــع 
إال إذا اقتضــت الضــرورة أو المصلحــة ذلــك وبــإذن مــن القضــاء2 كمــا لــو كان المنــزل 
آيــالً للســقوط مثــالً. وقــد تقتضــي المصلحــة بيــع المنــزل علــى أن يشــتري المشــترط عليــه 

مــاالً بثمــن البيــع يحــل محــل المنــزل الــذي تــم بيعــه.

2- كما أن المنع – بالمقابل – يشمل:
ــة  ــل ملكي ــى نق ــؤدي إل ــي ت ــات الت ــة التصرف ــرام كاف ــن إب ــه م ــان المشــترط علي أ- حرم
الشــيء إلــى شــخص آخــر كالبيــع والهبــة والمقايضــة )إال إذا كان يجــوز التصــرف مــع 
ــراد  ــع المصلحــة الم ــة إذا تعارضــت م ــي شــركة والوصي ــم حصــة ف االســتبدال( وتقدي

ــذا. ــا بالشــرط ... وهك تحقيقه
ب- عــدم جــواز القيــام باألعمــال الماديــة التــي يترتــب عليهــا تغييــر جوهــري فــي الشــيء 
محــل المنــع كهــدم البنــاء مثــالً أو إزالــة بعــض الطوابــق العليــا. فقــد رأينــا أن حرمــان 
ــي  ــه مــن التصــرف القانون ــة لحرمان ــاء هــو نتيجــة حتمي ــه مــن هــدم البن المشــترط علي
تحقيقــاً للمصلحــة المــراد تحقيقهــا مــن وراء شــرط المنــع. وإذا كان المشــرع اإلماراتــي 
ــرف  ــواء كان التص ــرف س ــن التص ــع م ــرط المان ــة الش ــزاء مخالف ــى ج ــص عل ــم ين ل

1  لبيب شنب، السابق، ص596، رقم 252 – السنهوري، جزء 8، ص517، هامش رقم )4(.
2  أحمد سالمة، السابق، ص133، رقم 38.
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المخالــف للمنــع تصرفــاً قانونيــاً أو ماديــاً، إال أنــه يجــب البحــث عــن الجــزاء المناســب في 
ضــوء القواعــد العامــة. وللمشــترط أو المســتفيد مــن الشــرط المانــع – حســب األحــوال – 
أن يطالــب بمنــع المشــترط عليــه مــن هــدم البنــاء. فــإذا قــام الممنــوع مــن التصــرف بهــدم 
البنــاء رغــم ذلــك، أمكــن إلزامــه قضــاًء، بإعــادة بنائــه مــرة أخــرى، أو الســماح للمســتفيد 

مــن شــرط المنــع – أو المشــترط – بإعــادة بنائــه علــى نفقــة الممنــوع مــن التصــرف.
3- لكــن الخــالف قــد ثــار فــي الفقــه حــول بعــض النقــاط بخصــوص تحديــد نطــاق المنــع 

مــن التصــرف.

أ- تقرير حقوق عينية على المال محل المنع:
ــع  ــة المــال محــل المن ــل ملكي ــه مــن نق ــع يقتضــي حرمــان المشــترط علي ــا أن المن ذكرن
ــه مــن إنشــاء  ــع أيضــاً حرمــان المشــترط علي لشــخص آخــر، فهــل يقتضــي شــرط المن
ــه ال  ــى أن ــه1 إل ــة الفق ــب غالبي ــالً؟ تذه ــن مث ــاع والره ــال كاالنتف ــى الم ــي عل ــق عين ح
يجــوز للممنــوع مــن التصــرف إنشــاء أو تقريــر أي حــق عينــي علــى المــال محــل المنــع. 
ــن التصــرف، والتصــرف إذا  ــوع م ــه ممن ــترط علي ــى أن المش ــرأي عل ــذا ال ــتند ه ويس
أُطِلــَق فإنــه يشــمل كافــة أنــواع التصــرف القانونــي ســواء كانــت ناقلــة لملكيــة أو مقــررة 
لحقــوق عينيــة أخــرى أصليــة كانــت أو تبعيــة. بينمــا يذهــب رأي آخــر إلــى أن المنــع مــن 
التصــرف ال يشــمل تقريــر أي حقــوق عينيــة أخــرى غيــر حــق الملكيــة إال إذا كان إنشــاء 

مثــل هــذا الحــق يتعــارض مــع الغــرض المقصــود مــن الشــرط المانــع نفســه2.
ويســتند هــذا الــرأي – مــن ناحيــة – علــى أن الهــدف مــن شــرط المنــع هــو بقــاء المــال 
محــل المنــع فــي ملــك المتصــرف إليــه، ومــن ثــم ليــس هنــاك مــا يمنــع المشــترط عليــه 
ــى احتمــال خــروج المــال مــن ذمــة  ــؤدي إل ــه ال ي ــر أي حــق عينــي طالمــا أن مــن تقري
المشــترط عليــه إال إذا كان المنــع قــد امتــد ليشــمل هــذه الحقــوق بنــص صريــح فــي العقــد 
أو الوصيــة. كمــا أن اصطــالح التصــرف لــه – مــن ناحيــة أخــرى – معنيــان: أحدهمــا 
واســع يشــمل نقــل وإنشــاء الحقــوق العينيــة، واآلخــر ضيــق ال يشــمل ســوى التصرفــات 

1  الســنهوري، جــزء 8، ص518، رقــم 320 – منصــور مصطفــى، ص105، رقــم 46 – إســماعيل 
ــم 51 – حســن  ــم 117 – جمــال زكــي، ص97، رق ــم 41 – الصــدة، ص181، رق ــم، ص89، رق غان
كيــره، ص593، رقــم 91 – توفيــق فــرج، ص209-210، رقــم 99 – وحيــد ســوار، حــق المالكيــة فــي 

ذاتــه، ص101، رقــم 92.
2  البــدراوي، الســابق ص92، رقــم 73 – أحمــد ســالمه، الســابق، ص132، رقــم 38 – لبيــب شــنب، 

الســابق، ص296، رقــم 252.

ــترطت  ــي اش ــه اإلرادة الت ــت إلي ــا اتجه ــول م ــَد شــك ح ــإذا ُوِج ــط. ف ــة فق ــة للملكي الناقل
المنــع، وجــب األخــذ بالمعنــى الضيــق ألن األصــل هــو حريــة التصــرف. فالشــرط المانــع 
يــرد – كمــا رأينــا – علــى ســبيل االســتثناء، واالســتثناء – كمــا هــو معــروف – ال يقــاس 

عليــه وال يتوســع فــي تفســيره.
والواقــع – فيمــا نــرى – أن شــرط المنــع يُلــزم المشــترط عليــه ليــس فقــط بعــدم إخــراج 
المــال محــل المنــع مــن ذمتــه، وإنمــا أيضــاً بعــدم االنتقــاص مــن قيمتــه حتــى ال يفــوت 
ــوق  ــر حق ــي أن تقري ــب ف ــي بعــض األحــوال. وال ري ــع ف ــن المن الغــرض المقصــود م
عينيــة، كاالنتفــاع والمســاطحة، مثــالً ينتقــص مــن قيمــة المــال محــل التصــرف، 
خصوصــاً أن مــدة االنتفــاع أو المســاطحة تتجــاوز غالبــاً مــدة الشــرط المانــع بكثيــٍر فــي 
معظــم األحيــان. فــإذا وهــب شــخص آخــر قطعــة أرض واشــترط عليــه عــدم التصــرف 
فيهــا حتــى تنتقــل لورثتــه مــن بعــده، وقــرر المشــترط عليــه لشــخص ثالــث حــق مســاطحة 
لمــدة خمســين ســنة، ثــم توفــي الممنــوع مــن التصــرف بعــد عشــر ســنوات، فــإن المــال 
ينتقــل – فــي هــذه الحالــة – إلــى ورثتــه، لكــن المســاطحة تنتقــص مــن قيمتــه كثيــراً وهــو 
مــا يتعــارض مــع الغــرض المقصــود مــن شــرط المنــع ذاتــه، لذلــك نــرى مــن األفضــل 
ــول  ــا الق ــة. أم ــة للملكي ــات الناقل ــل التصرف ــك مث ــي ذل ــا ف ــع أيضــاً مثله أن يشــملها المن
بأنــه ال فائــدة مــن حرمــان المشــترط عليــه مــن تقريــر بعــض الحقــوق التــي ال تتعــارض 
مــع الغــرض المقصــود مــن المنــع، فهــو قــول صحيــح فــي ذاتــه، لكنــه ال ينطبــق علــى 
إنشــاء الحقــوق العينيــة فقــط، وإنمــا علــى كافــة التصرفــات أيــاً كان نوعهــا. فاألصــل إذن 
أن المنــع يشــمل كافــة التصرفــات القانونيــة إال إذا ثبــت أنهــا ال تتعــارض مــع الغــرض 

المقصــود مــن المنــع.
وهكــذا يبــدو أن الخــالف بيــن الرأييــن ينحصــر فيمــا يعتبــر أصــالً ومــا يعتبــر اســتثناء. 
فالــرأي األول، وهــو رأي الغالبيــة، يــرى أن األصــل أن المنــع يــرد على كافــة التصرفات 
ســواء كانــت ناقلــة أم مقــررة لحقــوق عينيــة أخــرى كاالنتفــاع واالرتفــاق واالســتثناء هــو 
ــت أنهــا ال تتعــارض مــع الغــرض المقصــود مــن شــرط  ــات إذا ثب جــواز هــذه التصرف
ــات المنشــئة  ــع ال يشــمل التصرف ــي أن األصــل أن المن ــرأي الثان ــرى ال ــا ي ــع. بينم المن
لحقــوق عينيــة إال إذا تبيــن أن تقريــر هــذا الحــق أو ذاك يتعــارض مــع الغــرض المقصــود 
ــر  ــدة وينحص ــن إذن واح ــى الرأيي ــة عل ــة المترتب ــة العملي ــع. فالنتيج ــتراط المن ــن اش م
الفــارق بينهمــا – قانونــاً – فــي عــبء اإلثبــات. فمــن يدعــي أن التصــرف جائــز عليــه 
– فــي منطــق الــرأي األول – عــبء اإلثبــات ألنــه يدعــي خــالف األصــل، بينمــا يكلــف 
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باإلثبــات – فــي منطــق الــرأي الثانــي – الــذي يزعــم بــأن التصــرف ممنــوع ألنــه يدعــي 
خــالف األصــل.

ب- القسمة والصلح:
ذهــب البعــض1 إلــى أن المنــع مــن التصــرف ال يشــمل التصرفــات المقــررة أو الكاشــفة 
كالقســمة والصلــح. ال صعوبــة فــي األمــر بالنســبة للقســمة. فهــي وإن كانــت تصرفــاً، إال 
أنهــا ليســت ناقلــةً للحــق بــل – فقــط – مقــررة لــه. ومــن ثــم فهــي ال تتعــارض – قطعــاً 
ــي قطعــة أرض  ــع مــن التصــرف. فمــن يهــب آخــر حصــة شــائعة ف – مــع شــرط المن
مثــالً ُمشــترطاً عليــه عــدم التصــرف فــي المــال الموهــوب، فــإن شــرط المنــع ال يحــول 
دون المشــترط عليــه مــن االتفــاق مــع باقــي الشــركاء علــى القســمة، ويظــل شــرط المنــع 
ســارياً علــى الجــزء الــذي اختــص بــه المشــترط عليــه بمقتضــى القســمة. فــكل مــا فــي 
ــه يشــترط  األمــر أن المــال محــل المنــع أصبــح مفــرزاً بعــد أن كان حصــة شــائعة. لكن
– فــي اعتقادنــا – أن تكــون القســمة عينيــة وأن يختــص الشــريك المشــترط عليــه بجــزء 
مفــرز فــي ذات المــال الشــائع، أمــا إذا كان الشــركاء علــى الشــيوع يملكــون منــزالً مثــالً 
ــوع مــن التصــرف بجــزء  ــال يجــوز أن يختــص الشــريك الممن ــى الشــيوع أيضــاً، ف عل
ــا  ــز التصــرف مــع االســتبدال. أم ــع يجي ــط دون األرض إال إذا كان المن ــزل فق ــي المن ف
القســمة بطريــق التصفيــة فهــي – فيمــا نــرى – غيــر جائــزة ألنهــا تأخــذ – حينئــٍذ – حكــم 
البيــع، ومــن ثــم تتعــارض – دون شــك – مــع الشــرط المانــع مــن التصــرف. فقــد تتعــذر 
القســمة عينــاً، أو يكــون مــن شــأنها إنقــاص قيمــة العيــن المــراد قســمتها إنقاصــاً كبيــراً، 
عندئــٍذ يجــوز ألي مــن الشــركاء »بيــع حصتــه لشــريك آخــر أو أن يطلــب مــن القاضــي 
بيعهــا ..« )م1166 معامــالت مدنيــة(. وواضــح أن القســمة بهــذه الصــورة غيــر جائــزة 

للشــريك الممنــوع مــن التصــرف.
أمــا بالنســبة للصلــح فهــو – فيمــا نــرى – غيــر جائــز ويشــمله المنــع. فقــد يــؤدي الصلــح 
ــوع مــن  ــه ممن ــه رغــم أن ــح علي ــذي صال ــال ال ــة الم ــه ملكي ــد المشــترط علي ــى أن يفق إل
التصــرف فيــه، وقــد يــؤدي إلــى اســتبداله والمقايضــة عليــه وهــي أيضــاً يشــملها المنــع. 
فالصلــح قــد يكــون فــي حكــم البيــع )م2/727 معامــالت مدنيــة( وقــد يكــون فــي حكــم 

ــة(. المقايضــة )م1/729 معامــالت مدني

1  الصدة، السابق، ص181، رقم 117 – أحمد سالمة، السابق، ص131، رقم 38.

ج- الرهن:
يــكاد يجمــع الفقــه1 علــى أن المنــع مــن التصــرف يشــمل الرهــن رغــم أنــه حــق عينــي 
ــرى أن  ــن ي ــبة لم ــى بالنس ــه، حت ــل ملكيت ــط دون نق ــع فق ــل المن ــال مح ــل الم ــي يُثق تبع
ــاع  ــة كاالنتف ــى التصرفــات التــي تقــرر حقــوق عينيــة وال تنقــل الملكي المنــع ال يــرد عل
ــة  ــوق العيني ــى خــالف الحق ــؤدي – عل ــد ي ــن ق ــى أن الره ــك إل ــاع. ويرجــع ذل واالرتف
ــي،  ــزاد العلن ــه بالم ــال المرهــون وبيع ــى الم ــى الحجــز عل ــة – إل ــر الملكي األخــرى غي
ومــن ثــم نقــل ملكيتــه علــى خــالف شــرط المنــع ذاتــه. والقــول بغيــر ذلــك يفتــح البــاب 
علــى مصراعيــه أمــام المشــترط عليــه للتحايــل علــى أحــكام الشــرط المانــع. إذ يكفــي أن 
يقتــرض بضمــان المــال محــل المنــع وتقريــر رهــن عليــه للمقــرض، ويمتنــع عــن الوفــاء 
بالقــرض فيبــادر الدائــن بالحجــز علــى المــال المرهــون وبيعــه بالمــزاد العلنــي ضاربــاً 
بالشــرط المانــع عــرض الحائــط، ممــا يــؤدي إلــى المســاس بالمصلحــة المــراد تحقيقهــا 

ــع. مــن وراء شــرط المن
ــن  ــنرى أن م ــا س ــه. إذ أنن ــرر ل ــه ال مب ــة الفق ــاه غالبي ــذي يخش ــع أن التخــوف ال والواق
مقتضــى شــرط المنــع مــن التصــرف أن يصبــح المــال محــل المنــع غيــر قابــل للحجــز 
عليــه طــوال فتــرة المنــع. وبالتالــي فرهــن المــال محــل المنــع لــن يخشــى منــه نــزع ملكيــة 
الممنــوع مــن التصــرف ببيــع المــال بالمــزاد العلنــي2، ألن الفــرض أن المــال محــل المنــع 
ال يجــوز الحجــز عليــه ســواء كان الدائــن الحاجــز دائنــاً عاديــاً أم دائنــاً مرتهنــاً. ويترتــب 
علــى ذلــك أن رهــن المــال محــل المنــع ال يتعــارض – مــن هــذه الناحيــة – مــع الشــرط 
المانــع. لكــن الرهــن – مــن ناحيــة أخــرى – ينتقــص مــن قيمــة المــال انتقاصــاً كبيــراً، 
وتكــون قيمتــه فــي الســوق أقــل مــن قيمــة نظيــره غيــر المرهــون. وقــد يتعــارض – مــن 
هــذه الناحيــة – مــع الغــرض المقصــود مــن الشــرط المانــع، ومــن ثــم يكــون – فــي هــذه 

الحالــة – غيــر جائــز.

1  منصــور مصطفــى، ص104، رقــم 46 – البــدراوي، ص92، رقــم 72 – إســماعيل غانــم، ص89، 
رقــم 41 – حســن كيــره، ص293، رقــم 91 – وحيــد ســوار، ص101، رقــم 92 – الصــدة ص181، 

رقــم 117 – شــفيق شــحاته، ص124، رقــم 101.
2  راجع في هذا المعنى أيضاً: أحمد سالمة، السابق، ص132-133، رقم 38.
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ثانياً: عدم جواز الحجز على المال محل المنع:
لــم ينــص القانــون علــى عــدم جــواز الحجــز كأثــر مــن آثــار الشــرط المانــع مــن 
ــه ال  ــذي ال يجــوز التصــرف في ــال ال ــى أن الم ــه1 عل ــع الفق ــك يجم ــع ذل التصــرف، وم
يجــوز الحجــر عليــه. فعــدم جــواز الحجــز علــى المــال محــل المنــع مــن التصــرف يبــدو 
نتيجــة ضروريــة للشــرط المانــع تحقيقــاً للغــرض المقصــود مــن المنــع. ويرجــع ذلــك – 
مــن ناحيــة – إلــى أن الشــرط المانــع يكــون – عمــالً – عديــم القيمــة بــدون تقريــر هــذا 
األثــر، أي بــدون تقريــر عــدم قابليــة المــال محــل المنــع للحجــز. كمــا أن عــدم تقريــر هــذا 
األثــر يــؤدي – مــن ناحيــة أخــرى – إلــى تمكيــن الممنــوع مــن التصــرف مــن التحايــل 
علــى شــرط المنــع. ولــن يكلفــه ذلــك – عندئــٍذ – ســوى االقتــراض، وعنــد حلــول األجــل 
يرفــض الوفــاء فيقــوم الدائــن بالتنفيــذ علــى المــال محــل المنــع وبيعــه فــي المــزاد العلنــي، 
ليتوصــل بذلــك إلــى بيــع المــال الممنــوع مــن التصــرف فيــه علــى خــالف مــا يقتضــي 
الشــرط المانــع. وال يقــال – هنــا – أن الحجــز يــؤدي إلــى بيــع المــال محــل المنــع جبــراً 
علــى الممنــوع مــن التصــرف، ومــن ثــم فهــو ال يســأل عنــه. فالمشــترط عليــه ممنــوع – 
فقــط – مــن التصرفــات اإلراديــة دون تلــك التــي يتحملهــا رغمــاً عــن إرادتــه. فهــذا القــول 
وإن كان صحيحــاً فــي ذاتــه، إال أنــه يالحــظ أن البيــع الجبــري هــو نتيجــة لفعــل إرادي 

مــن جانــب الممنــوع مــن التصــرف2.
ويترتــب علــى ذلــك أن عــدم جــواز الحجــز يرتبــط بالشــرط المانــع فيقــوم بقيامــه وينتهــي 
ــه  ــون قيام ــرف، ويك ــن التص ــع م ــام المن ــى ق ــوم مت ــز يق ــواز الحج ــدم ج ــه. فع بانتهائ
مطلقــاً. كمــا أن عــدم جــواز الحجــز رهيــن فــي وجــوده – مــن ناحيــة أخــرى – بالغــرض 

المقصــود مــن شــرط المنــع مــن التصــرف.
أمــا أن عــدم جــواز الحجــز يقــوم متــى قــام المنــع مــن التصــرف ويكــون قيامــه مطلقــاً 
ــخ نشــأة  ــاً كان تاري ــاً كان نوعهــم، وأي ــن أي ــة الدائني ــى كاف ــه أن يســري عل ــب علي فيترت
حقوقهــم. ومــن ثــم، يســتوي أن يكــون دائنــاً »عاديــاً« أو دائنــاً »ممتــازاً« كالدائــن الــذي 
ــال  ــى الم ــز عل ــتطيعون الحج ــن ال يس ــكل الدائني ــون. ف ــص القان ــاز بن ــه امتي ــرر ل يتق
الممنــوع التصــرف فيــه. كمــا يســتوي أن يكــون الدائــن قــد نشــأ حقــه بعــد الشــرط المانــع 
أم قبــل ذلــك. فــال عبــرة إذن بتاريــخ نشــوء الديــون التــي ينفــذ بمقتضاهــا علــى الشــيء 

1  منصــور مصطفــى، ص118، رقــم 50 – لبيــب شــنب، ص298، رقــم 253 – إســماعيل غانــم، 
ص92، رقــم 42 – حســن كيــرة، ص305، رقــم 92 – جمــال زكــي، ص98، رقــم 51 – أحمــد ســالمه، 

ص149، رقــم 42.
2  حسن كيرة، السابق، ص305، هامش رقم )4(.

الممنــوع التصــرف فيــه. فامتنــاع التنفيــذ إذن امتنــاع مطلــق يظــل قائمــاً طــوال مــدة المنــع 
ــك  ــم، وبذل ــخ نشــأة حقوقه ــاً كان تاري ــن أي ــع الدائني ــى جمي ــن التصــرف، ويســري عل م
يختلــف عــدم جــواز الحجــز المترتــب علــى شــرط المنــع مــن التصــرف عــن عــدم جــواز 
ــداءاً واســتقالالً. إذ  يســري عــدم جــواز الحجــز المشــترط  الحجــز المشــترط وحــده ابت
ابتــداءاً إال علــى الدائنيــن الذيــن نشــأت حقوقهــم قبــل اشــتراط عــدم جــواز الحجــز، أمــا 
مــن تنشــأ حقوقهــم بعــد اشــتراطه، فــال يســري عليهــم. وفــي هــذا الصــدد تنــص المــادة 
247 إجــراءات مدنيــة علــى أنــه: »مــع عــدم اإلخــالل بمــا ينــص عليــه أي قانــون آخــر، 

ال يجــوز الحجــز علــى مــا يأتــي: 
6- األمــوال الموهوبــة أو الموصــى بهــا مــع اشــتراط عــدم جــواز الحجــز عليهــا، وذلــك 
إذا كان الحاجــز مــن دائنــي الموهــوب لــه أو الموصــى لــه الذيــن نشــأ دينهــم قبــل الهبــة 

أو الوصيــة..1.
وإذا كان عــدم جــواز الحجــز نتيجــة ضروريــة لشــرط المنــع مــن التصــرف، فإنــه يرتبــط 
ويــدور معــه وجــوداً وعدمــاً. فــإذا مــا انقضــت مــدة الشــرط المانــع أصبــح المــال قابــالً 
للتصــرف ومــن ثــم يجــوز الحجــز عليــه. وكمــا كان عــدم جــواز الحجــز مطلقــاً عنــد قيــام 
المنــع، فــإن قابليــة المــال للحجــز تكــون، أيضــاً، مطلقــة، ال فــرق فــي ذلــك بيــن دائــن 
نشــأ حقــه قبــل اشــتراط المنــع ودائــن نشــأ دينــه بعــد ذلــك، وســواء كان الشــرط المانــع 
يهــدف – عنــد قيامــه – إلــى تحقيــق مصلحــة للمتصــرف أو للمتصــرف إليــه أو للغيــر.

لكــن بعــض الفقــه2 قــد اســتثنى – تأثــراً بمــا اســتقر عليــه الفقــه3 والقضــاء الفرنســيين – 
حالــة مــا إذا كان الشــرط مقــرراً لمصلحــة المالــك حمايــة لــه مــن رعونتــه وســوء تدبيــره. 
ــع  ــه قبــل شــرط المن ــذي نشــأ دين ــن ال ــن الدائ ــة بي ــة – التفرق إذ يجــب – فــي هــذه الحال
والدائــن الــذي نشــأ حقــه أثنــاء ســريان المنــع. فــإذا انتهــت مــدة المنــع جائــز للدائــن األول 
فقــط الحجــز علــى المــال الــذي كان ممنوعــاً التصــرف فيــه. أمــا الدائــن الــذي نشــأ حقــه 
خــالل مــدة المنــع فــال يجــوز لــه الحجــز علــى المــال حتــى بعــد انتهــاء مــدة المنــع تحقيقــاً 
للغــرض المقصــود مــن الشــرط »ألن حمايــة المالــك مــن طيشــه وســوء تدبيــره يقتضــي 

1  راجع أيضاً نص المادة 487 مرافعات مدني.
2  إســماعيل غانــم، ص93، رقــم 42 – محمــد علــي عرفــه، جــزء 1، ص472، رقــم 283 – الصــدة، 

ص186، رقم 119.
 Marty et Raynaud, op. cit., p.71, no 51. Planiol et Report, op. cit.,   3

.p.237, no 230

واألحكام المشار إليها.
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أن يظــل المــال غيــر قابــل للتنفيــذ عليــه حتــى بعــد فــوات مــدة المنــع«1. إذ لــو كان مــن 
حــق الدائــن الــذي نشــأ حقــه خــالل مــدة المنــع الحجــز علــى المــال محــل المنــع لحــاول 
ــدة  ــي معامــالت خــالل م ــوع مــن التصــرف ودخــل معــه ف ــش الممن االســتفادة مــن طي
المنــع ليســارع – بمجــرد انتهــاء المنــع – إلــى الحجــز علــى المــال وتفويــت الغــرض مــن 

شــرط المنــع وهــو إبقــاء المــال فــي ذمــة المالــك حتــى تكتمــل أهليتــه.
ــواز الحجــز  ــدم ج ــا أن ع ــد رأين ــة. فق ــذه التفرق ــه2 – بحــق – ه ــد بعــض الفق ــد انتق وق
ــإذا زال المنــع بانتهــاء مدتــه كان  مــا هــو إال نتيجــة ضروريــة للمنــع مــن التصــرف، ف
ــزوال الســبب يقتضــي بالضــرورة زوال النتيجــة،  ــاع الحجــز. ف ــع امتن ــاً أن يرتف طبيعي
وليــس مــن المتصــور أن تظــل النتيجــة مــع زوال الســبب. كمــا أن انتهــاء المنــع يترتــب 
عليــه عــودة المــال الــذي كان يمتنــع التصــرف فيــه إلــى الضمــان العــام للمشــترط عليــه، 
ويغــدو – بالتالــي – جميــع الدائنيــن ســواء أمــام هــذا الضمــان العــام. وال يجــوز – دون 
نــص أو اتفــاق – تفضيــل دائــن علــى اآلخــر، وتخويــل البعــض حــق الحجــز علــى المــال 
الــذي كان محــالً للمنــع، وحرمــان البعــض اآلخــر مــن ذلــك. وأخيــراً، فــإن القــول بــأن 
المنــع يخضــع – مــن حيــث مــداه ونطاقــه – للغــرض المقصــود مــن الشــرط هــو قــول 
ــب  ــا يترت ــع م ــاً م ــا زال قائم ــع م ــرض أن المن ــه يفت ــح، لكن ــال – صحي ــة الح – بطبيع
علــى ذلــك مــن حرمــان المشــترط عليــه مــن التصــرف فــي المــال محــل المنــع إال إذا كان 
التصــرف ال يتعــارض مــع الغــرض المقصــود مــن المنــع فيكــون التصــرف – حينئــذ – 
جائــزاً. أمــا إذا انتهــى المنــع بانتهــاء مدتــه فــال محــل للــكالم عــن الغــرض المقصــود مــن 
الشــرط. فالشــرط لــم يعــد قائمــاً حتــى يمكــن الحديــث عــن الغــرض المقصــود منــه. لذلــك 
إذا انتهــت مــدة الشــرط، زال المنــع وزالــت معــه كافــة آثــاره ومنهــا عــدم جــواز الحجــز 

علــى المــال الــذي كان محــالً للمنــع.
وبهــذا المفهــوم الصحيــح للقــول بخضــوع الشــرط – مــن حيــث مــداه ونطاقــه – للغــرض 
المقصــود منــه، يبــدو صحيحــاً – فــي نظرنــا – أن المنــع مــن التصــرف قــد ال يســتتبع 
ــي  ــه ف ــوع التصــرف في ــى الشــيء الممن ــاع الحجــز عل ــى ســبيل االســتثناء – امتن – عل
الحــاالت التــي ال يــؤدي جــواز الحجــز فيهــا إلــى تفويــت الغــرض المقصــود مــن الشــرط. 
كمــا لــو كان الشــرط وارداً فــي عقــد بيــع مؤجــل الثمــن ضمانــاً الســتيفاء الثمــن. فشــرط 

1  الصدة، السابق. ص186، رقم 119.
2  منصــور مصطفــى، ص121، رقــم 50 – البــدراوي، ص93، هامــش رقــم )3( – حســن كيــرة، 

ــم 92. ص307، رق

المنــع ال يســتتبع – هنــا – منــع الحجــز ألن إجــازة الحجــز ال تــؤدي إلــى تهديــد مصلحــة  
المشــترط فــي الحصــول علــى الثمــن. ويرجــع ذلــك إلــى أن بيــع المبيــع بالمــزاد يســتوجب 
تطهيــره مــن كافــة ضمانــات االئتمــان التــي تثقلــه ومنهــا امتيــاز البائــع، فيســتوفي البائــع 

حقــه مــن ثمــن البيــع بالمــزاد حســب المرتبــة التــي يخولهــا لــه االمتيــاز1.

1  منصور مصطفى، ص118، رقم 50 – إسماعيل غانم، ص92، رقم 42.
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المبحث الرابع
جواز مخالفة المنع من التصرف

إذا توافــرت الشــروط التــي تطلبهــا القانــون فــي الشــرط المانــع مــن التصــرف كان المنــع 
ــال  ــي الم ــن التصــرف ف ــه م ــترط علي ــان المش ــا حرم ــاره وأهمه ــاً آلث ــاً ومنتج صحيح
محــل المنــع. فــإذا خالــف المشــترط عليــه شــرط المنــع وقــام – بالرغــم مــن الشــرط – 
بالتصــرف فــي المــال الممنــوع التصــرف فيــه فيثــور التســاؤل – حينئــٍذ – عــن جــزاء 
مخالفــة الشــرط. فلــو أن شــخصاً وهــب آخــر قطعــة أرض واشــترط عليــه عــدم التصــرف 
ــه ببيــع قطعــة األرض، فمــا مــدى صحــة  ــام الموهــوب ل فيهــا لمــدة خمــس ســنوات، فق

البيــع فــي هــذه الحالــة؟
نــص المشــرع المصــري فــي المــادة 824 مدنــي علــى أنــه: »إذا كان شــرط المنــع مــن 
ــكل  ــادة الســابقة، ف ــاً ألحــكام الم ــة صحيحــاً طبق ــد أو الوصي ــي العق ــوارد ف التصــرف ال
ــم  ــت ول ــزم الصم ــد الت ــي فق ــا المشــرع اإلمارات ــع باطــالً«. أم ــه يق ــف ل تصــرف مخال
يحــدد – بالتالــي – الجــزاء الــذي يجــب فرضــه علــى التصــرف المخالــف للشــرط المانــع 
مــن التصــرف. وقــد كان يجــب – إعمــاالً لنــص المــادة األولــى مــن قانــون المعامــالت 
المدنيــة – الرجــوع إلــى أحــكام الفقــه اإلســالمي للتعــرف علــى جــزاء مخالفــة الشــرط 
المانــع مــن التصــرف. فالقاضــي ملتــزم – حســب نــص المــادة األولــى – بالحكــم بمقتضى 
الشــريعة اإلســالمية إذا لــم يجــد نصــاً تشــريعياً. لكــن البحــث عــن جــزاء مخالفــة الشــرط 
المانــع فــي الفقــه اإلســالمي يبــدو متعــذراً ألن جمهــور الفقهــاء ال يجيــزون – كمــا رأينــا 
ــة  ــد العام ــن الرجــوع للقواع ــاص م ــم، ال من ــن ث ــن التصــرف. وم ــع م – الشــرط المان

لقانــون المعامــالت المدنيــة1.
ــن  ــع م ــرط المان ــي للش ــف القانون ــداءةً – التكيي ــدد – ب ــرى أن نح ــق ن ــذا المنط ــن ه م
ــة شــرط  ــد مخالف ــذي يتعيــن فرضــه عن ــوع الجــزاء ال ــد ن التصــرف، حتــى يمكــن تحدي

ــع. المن

1  راجع في هذا المعنى بالنسبة للقانون األردني: وحيد سوار، ص101، رقم 93.

أوالً: التكييف القانوني للمنع من التصرف:
اختلــف الفقــه المصــري والفرنســي اختالفــاً شــديداً عنــد محاولتهــم تكييــف الشــرط المانــع 
مــن التصــرف، والعلــة التــي مــن أجلهــا يكــون التصــرف المخالــف للشــرط غيــر صحيــح.
1- ذهــب رأي فــي الفقــه الفرنســي1 ظــل – فيمــا نعلــم – وحيــداً إلــى أن الشــرط المانــع 
مــن التصــرف يتضمــن انتقاصــاً مــن أهليــة الشــخص الممنــوع مــن التصــرف بالنســبة 
ــاص  ــه. وهــو انتق ــع ذات ــام بهــا بمقتضــى شــرط المن ــه القي ــي ال يجــوز ل ــات الت للتصرف
يضيــق ويتســع – بالتالــي – حســب مضمــون المنــع والغــرض المقصــود منــه وقــد يجــد 
ــراد –  ــد أجــاز لألف ــي بحســبان أن المشــرع ق ــون اإلمارات ــي القان ــرأي صــدى ف هــذا ال
علــى ســبيل االســتثناء – االتفــاق علــى تقييــد ســلطة التصــرف، األمــر الــذي قــد يعنــي 
– أيضــاً – جــواز تعديــل أحــكام األهليــة باالتفــاق علــى ســبيل االســتثناء مــن مبــدأ حظــر 
ــع أن  ــة(2. والواق ــالت مدني ــا )م89 معام ــي أحكامه ــل ف ــة أو التعدي ــن األهلي ــزول ع الن
ــر  ــط غي ــد – رب ــه التحدي ــى وج ــو – عل ــة األداء ه ــع بأهلي ــرط المان ــة الش ــط طبيع رب
دقيــق. فأهليــة األداء ترتبــط – مــن ناحيــة – بالتمييــز واإلدراك بينمــا يقــوم المنــع مــن 
ــد بــاإلدراك  التصــرف علــى اعتبــارات معينــة ليــس لهــا عالقــة مــن قريــب أو مــن بعي
والتمييــز. فالمســلَّم – دون خــالل – أن الممنــوع مــن التصــرف شــخص كامــل األهليــة 
وفقــاً ألحــكام القانــون3. وحتــى لــو ســلمنا جــدالً – مــن ناحيــة أخــرى – بــأن الممنــوع 
مــن التصــرف يكــون عديــم األهليــة أو ناقصهــا بالنســبة للتصرفــات الممنــوع عليــه القيــام 
بهــا، فالمعــروف أن الولــي أو الوصــي يمكــن أن يحــل محــل ناقــص األهليــة أو عديمهــا، 
ــى  ــة الحــال – عل ــق – بطبيع ــا ال ينطب ــٍذ – صحيحــاً، وهــو م ــه – حينئ ويكــون تصرف
ــع حيــث ال يســتطيع الممنــوع مــن التصــرف مباشــرةً التصــرف الممنــوع  الشــرط المان
منــه بطريــق النيابــة4. وأخيــراً، فــإن الشــخص يكــون ناقــص األهليــة أو عديمهــا بالنســبة 
لكافــة التصرفــات إال مــا اســتثني بنــص خــاص، فــي حيــن أن الممنــوع مــن التصــرف 
ــل  ــون كام ــط ويك ــع فق ــا المن ــي يقتضيه ــات الت ــبة للتصرف ــة بالنس ــص األهلي ــون ناق يك
األهليــة خــارج نطــاق هــذه التصرفــات. وهــو وضــع غيــر طبيعــي ال يعرفــه القانــون. 
فالشــخص – أي شــخص – يكــون إمــا كامــل األهليــة أو ناقــص األهليــة، وال يتصــور أن 

يكــون االثنيــن معــاً فــي الوقــت نفســه!!!.

 ..Jusserand, op, cit, T, I. ni 1850  1
2  ويقابلها المادة 48 مدني مصري، 47 مدني أردني.

3  حسن كيرة، السابق، ص295، رقم 91.
4  إسماعيل غانم، السابق، ص83 – منصور مصطفى، ص108.
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2- ذهــب رأي آخــر إلــى تكييــف الشــرط المانــع علــى أنــه إخــراج للشــيء محــل المنــع 
مــن دائــرة التعامــل. أي أن الشــيء الممنــوع مــن التصــرف فيــه يخــرج – بالنســبة 
للتصرفــات التــي يمتنــع القيــام بهــا – عــن دائــرة التعامــل، ومــن ثــم ال يجــوز التصــرف 
فيــه بــأي تصــرف يدخــل فــي نطــاق المنــع وإال كان باطــالً مطلقــاً لخــروج المحــل عــن 

دائــرة التعامــل1.
وهــذا الــرأي – فــي الحقيقــة – غيــر صحيــح. فالقانــون وحــده هــو الــذي يحــدد األشــياء 
التــي تخــرج عــن دائــرة التعامــل )م98 معامــالت مدنيــة(2، وليــس لــإلرادة – مــن ثــم 
ــم ينــص القانــون صراحــةً علــى خروجهــا3.  ــرة التعامــل ل – أن تخــرج أشــياء عــن دائ
وواضــح أن نــص المــادة 1145 معامــالت مدنيــة لــم يخــرج األمــوال محــل المنــع مــن 
ــأي  ــوال ب ــذه األم ــي ه ــواز التصــرف ف ــن ج ــك م ــى ذل ــس أدل عل ــل. ولي ــرة التعام دائ
تصــرف ال يتعــارض مــع الغــرض المقصــود مــن المنــع، األمــر الــذي يقطــع بأنهــا مــا 
ــرة التعامــل يكــون  زالــت محــالً للتعامــل. هــذا فضــالً عــن أن خــروج الشــيء عــن دائ
ــة.  ــوق المالي ــون محــالً للحق ــح ألن يك ــه ال يصل ــي أن ــة المعامــالت. إذ يعن بالنســبة لكاف
وال يتصــور – قانونــاً – أن يكــون الشــيء خارجــاً عــن دائــرة التعامــل بالنســبة لبعــض 

ــات أخــرى. ــات، وداخــالً فيهــا بالنســبة لتصرف التصرف
ــروج  ــع لخ ــرط المن ــة ش ــى مخالف ــزاء عل ــق كج ــالن المطل ــول بالبط ــإن الق ــراً، ف وأخي
الشــيء الممنــوع التصــرف فيــه عــن دائــرة التعامــل يتجــاوز الغــرض مــن شــرط المنــع 
ــد  ــن، وق ــخاص معيني ــروعة لشــخص أو أش ــة مش ــة مصلح ــرر لحماي ــع يتق ــه. فالمن ذات
يتنــازل صاحــب المصلحــة عــن الحمايــة المقــررة فيجيــز التصــرف، وهــو مــا يســتحيل 

ــه فــي ظــل القــول بالبطــالن المطلــق4. تحقق
ــع ينشــئ التزامــاً  ــأن الشــرط المان ــى القــول ب ــه إل ــد ذهــب فريــق ثالــث5 مــن الفق 3- وق
ــاع عــن عمــل معيــن هــو التصــرف  ــه مقتضــاه االمتن ــى عاتــق المشــترط علي ســلبياً عل
ــه إذن  ــزام المشــترط علي ــاً. فالت ــع قائم ــي شــرط المن ــا بق ــع طالم ــي الشــيء محــل المن ف
هــو التــزام بامتنــاع عــن عمــل كااللتــزام بعــدم المنافســة، وااللتــزام بعــدم تجــاوز ارتفــاع 
معيــن فــي البنــاء مثــالً. فــإذا مــا خالــف المشــترط عليــه االلتــزام الواقــع عليــه وتصــرف 

.DePage, Traite de droit belge, op, cit., T. 4no 453  1
2  م81 مدني مصري.

3  محمد علي عرفه، السابق، جزء1، ص369، رقم 281.
4  إسماعيل غانم، ص90، رقم 41.

5  شفيق شحاته، ص128، رقم 102 – البدراوي، ص97، رقم 71.

فــي المــال محــل المنــع كان الجــزاء هــو إزالــة مــا وقــع مخالفــاً، أي بطــالن التصــرف. 
وقــد يجــد هــذا التكييــف صــدى لــه فــي القانــون اإلماراتــي تطبيقــاً للمــادة 384 معامــالت 
مدنيــة التــي تقــرر: »إذا كان موضــوع الحــق هــو االمتنــاع عــن عمــل وأخــل بــه المديــن 
ــاً بالقيــام  جــاز للدائــن أن يطالــب إزالــة مــا وقــع مخالفــاً لــه أو يطلــب مــن القاضــي إذن

بهــذه اإلزالــة علــى نفقــة المديــن«.
ــي –  ــث أساســه المنطق ــن حي ــو – م ــن الســابقين. فه ــد أيضــاً كالرأيي ــرأي منتق ــذا ال وه
ــن  ــا دائ ــخصين أحدهم ــود ش ــرض وج ــي تفت ــا والت ــزام ذاته ــرة االلت ــع فك ــارض م يتع
ــادة 108  ــص الم ــح ن ــو – بصري ــخصي( ه ــق الش ــزام )أو الح ــن. فااللت ــر مدي واآلخ
معامــالت مدنيــة – »رابطــة قانونيــة بيــن دائــن ومديــن يطالــب بمقتضاهــا الدائــن مدينــه 
بنقــل حــق عينــي أو القيــام بعمــل أو االمتنــاع عــن عمــل«. وهــو مــا يتعــارض فــي بعــض 
األحــوال التــي يتقــرر فيهــا الشــرط المانــع لمصلحــة المتصــرف إليــه نفســه1 )أي المالــك(. 
ــاً بااللتــزام بعــدم التصــرف فــي  ــاً ومدين حيــث يكــون المالــك – فــي هــذه الحالــة – دائن
ــع،  ــال محــل المن ــي الم ــدم التصــرف ف ــزم بع ــك – الملت ــو – أي المال ــت. فه ــس الوق نف
وهــو فــي ذات الوقــت صاحــب المصلحــة )أي الدائــن( بهــذا االلتــزام2. أضــف إلــى ذلــك 
أن االلتــزام يتوقــف تنفيــذه – هنــا – علــى محــض إرادة المديــن )الــذي هــو الدائــن فــي 
ــج  ــث النتائ ــة. وهــو – مــن حي ــة القانوني الوقــت نفســه(، وهــو مــا ال يســتقيم مــن الناحي
المترتبــة عليــه – يــؤدي إلــى فســخ التصــرف الــذي يتضمــن الشــرط المانــع إذا خالــف 
الممنــوع مــن التصــرف مقتضــى المنــع3. وهــو جــزاء يتجــاوز – دون شــك – مــا يهــدف 
المشــترط إلــى تحقيقــه، ومــا يفرضــه مقتضــى الشــرط نفســه. فالمنــع يهــدف إلــى إبقــاء 
ــي. وال  ــه بفســخ التصــرف األصل ــس اســتعادتها من ــه ولي ــة الشــيء للمتصــرف إلي ملكي

1  الصدة، السابق، ص179، رقم 116.
2  وقــد حــاول البعــض دفــع هــذا االعتــراض بالقــول بأنــه يجــوز للمشــترط أن يطالــب ببطــالن التصرف 
المخالــف للمنــع لمــا لــه مــن مصلحــة أدبيــة. وهــذه المصلحــة نفســها تكفــي للقــول بأنــه الدائــن بااللتــزام، 
ومــن ثــم يكــون الدائــن غيــر المديــن. منصــور مصطفــى، ص109، رقــم 43. وهــو اعتــراض – فيمــا 
نــرى – غيــر مقنــع فمعيــار تحديــد الدائــن بااللتــزام يختلــف – مــن ناحيــة – عــن معيــار تحديــد مــن لــه 
الحــق فــي طلــب اإلبطــال. وإذا كانــت المصلحــة األدبيــة تبــرر تخويــل المشــترط حــق إبطــال التصــرف 
ــه حــق طلــب البطــالن  ــاً بااللتــزام. ومــن ل ــار المشــترط دائن ــاً – العتب المخالــف، فهــي ال تكفــي – قانون
ليــس بالضــرورة هــو الدائــن. كمــا أن المصلحــة األساســية التــي علــى أساســها أجيــز الشــرط المانــع ذاتــه 
واعتبــر – قانونــاً – صحيحــاً هــي مصلحــة المشــترط عليــه )المالــك( وليــس مصلحــة المشــترط. وأخيــراً 
فإنــه حتــى إذا افترضنــا – جــدالً – أن المصلحــة األدبيــة للمشــترط تبــرر اعتبــاره دائنــاً، فيكــون لاللتــزام 
دائنــان: المشــترط والمشــترط عليــه، ويكــون المشــترط عليــه دائنــاً ومدينــاً فــي الوقــت نفســه وهــو مــا ال 

يســتقيم قانونــاً.
3  حسن كيرة، السابق، ص298، رقم 91.
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يقــدح فــي هــذا النقــد القــول بــأن جــزاء اإلخــالل بااللتــزام بعــدم التصــرف ليــس حتمــاً 
الفســخ1. فقــد يكــون التنفيــذ العينــي الــذي يتمثــل فــي بطــالن التصــرف المخالــف تطبيقــاً 
ــة( التــي  لنــص المــادة 212 مدنــي مصــري )وهــي تقابــل المــادة 384 معامــالت مدني
تجيــز للدائــن أن يطلــب اإلزالــة، واإلزالــة تعنــي – هنــا – البطــالن. فهــذا القــول غيــر 
ــة  ــي( هــي إزال ــا )المشــرع المصــري واإلمارات ــم – عنه ــي يتكل ــة الت حاســم ألن اإلزال
ــاع.  ــزام باالمتن ــة االلت ــل مخالف ــه قب ــا كان علي ــى م ــة بإعــادة الوضــع إل ــال المادي األعم
ــك أن  ــة ذل ــاري. آي ــل التج ــق المح ــدد أو غل ــاع المح ــاوز االرتف ــذي تج ــاء ال ــدم البن كه
المشــرع أجــاز للدائــن أن يطلــب مــن القضــاء الترخيــص لــه فــي أن يقــوم باإلزالــة علــى 

نفقــة المديــن ممــا يقطــع بــأن المشــرع يقصــد اإلزالــة الماديــة وليــس البطــالن2.
4- وأخيــراً يذهــب جانــب كبيــر مــن الفقــه إلــى تكييــف الشــرط المانــع مــن التصــرف بأنــه 

قيــد أو تكليــف عينــي يثقــل الشــيء بجعلــه غيــر قابــل للتصــرف فيــه3.
ــد أو عــبء، لكــن  ــع قي ــأن كالً منهمــا يــرى فــي المن ــرأي مــن ســابقه ب ويقتــرب هــذا ال
الــرأي الســابق يــرى أن المنــع قيــد علــى عاتــق الممنــوع مــن التصــرف، ومــن ثــم كان 
التزامــاً، أمــا الــرأي الحالــي فيــرى أن القيــد أو العــبء يثقــل المــال ذاتــه، ومــن ثــم كان 

عبئــاً عينيــاً، وليــس المشــترط عليــه.
ــي فكــرة  ــة ألن فكــرة التكليــف العين ــد بعــض الفقهــاء هــذا التكييــف4 مــن ناحي ــد انتق وق
غامضــة ال يســاعد األخــذ بهــا علــى اســتخالص نتائــج محــددة بحكــم الشــرط المانــع. كمــا 
ــة  ــة أخــرى – اقتطاعــاً مــن ســلطات الملكي ــد – مــن ناحي أن فكــرة التكليــف العينــي تفي
ــترط  ــد يش ــن التصــرف ق ــع م ــن أن المن ــي حي ــك، ف ــر المال ــر غي ــح لشــخص آخ لصال
ــى ذات  ــي عل ــك صاحــب حــق عين ــوع مــن التصــرف فيكــون بذل ــك الممن ــح المال لصال
ملكــه وهــو مــا ال يســتقيم قانونــاً. فــإذا مــا اســتقام ذلــك جــدالً، أال يكــون مــن حقــه تحريــر 
ــه بالتنــازل عنــه؟ وأخيــراً، فــإن هــذا التكييــف ينتهــي إلــى  ملكــه مــن العــبء الــذي يثقل
ــرر الشــرط  ــن تق ــه« وم ــك »المشــترط علي ــن المال ــل ســلطة التصــرف موزعــة بي جع
لمصلحتــه إذا لــم يكــن هــو المالــك، وهــي نتيجــة غيــر مقبولــة »إذ ال يتصــور أن تثبــت 

1  البدراوي، ص99، رقم 77.
2  عبد الخالق حسن، ص80، رقم 38.

3  الســنهوري، جــزء 8، ص525، رقــم 323 – منصــور مصطفــى، رســالته الســابقة، ص190، رقــم 
112 – محمــد علــي عرفــه، جــزء 1، ص369، رقــم 281 – أحمــد ســالمة، ص139 ومــا بعدهــا، رقــم 

40 – وحيــد ســوار، ص105، رقــم 94.
4  حســن كيــرة، الســابق، ص300، رقــم 91 – الصــدة، الســابق، ص180، رقــم 116 – إســماعيل 

غانــم، ص86، رقــم 39.

ــس الشــيء ســلطة  ــى نف ــن، ويكــون آلخــر عل ــن لشــخص معي ــى شــيء معي ــة عل الملكي
التصــرف فيــه ولــو جزئيــاً، فالتصــرف هــو جوهــر الملكيــة، وإذا جــاز أن يحــرم المالــك 

مؤقتــاً مــن تلــك الســلطة فــال يتصــور أن تمنــح لغيــره«1.
وينتهــي هــذا الجانــب مــن الفقــه إلــى القــول بــأن الشــرط المانــع »يــورد قيــداً على ســلطات 
المالــك، إذ يتضمــن تعديــالً فــي النظــام العــادي للملكيــة بمقتضــى إرادة األفــراد«2. 
ــه مجــرد  ــه ال يخــرج – فــي نظــر هــذا الجانــب – عــن كون ــع فــي حقيقت فالشــرط المان
ــل  ــي مح ــلطة التصــرف ف ــن س ــة أصــالً م ــه الملكي ــا تخول ــى م ــروج عل ــتثناء أو خ اس
الحــق. فهــو إذن تعديــل إرادي لنظــام الملكيــة لمــدة مؤقتــة تحقيقــاً لمصلحــة مشــروعة.
والحقيقــة – فــي اعتقادنــا – أن االنتقــادات التــي وجهــت إلــى فكــرة العــبء أو التكليــف 
العينــي ليســت حاســمة فــي مجملهــا، بــل إن بعضهــا يمكــن أن يوجــه أيضــاً إلــى فكــرة 
»القيــد« اإلرادي التــي يقترحهــا منتقــدي فكــرة التكليــف العينــي. ولعــل أهــم مــا يؤخــذ 
– فيمــا نــرى – علــى أنصــار فكــرة »القيــد اإلرادي« أنهــم نظــروا إلــى فكــرة العــبء 
ــى هــذا األســاس. والواقــع أن  ــدأوا فــي انتقادهــا عل ــم ب ــى أنهــا حــق عينــي ث العينــي عل
فكــرة العــبء العينــي مختلفــة تمامــاً عــن الحــق العينــي، كمــا أن أنصارهــا لــم يزعمــوا 
ــل المــال  ــد يثق ــه – قي ــي هــو – فــي حقيقت ــي. والعــبء أو التكليــف العين بأنهــا حــق يعن
ذاتــه وليــس صاحبــه، ذلــك ُوِصــَف – هنــا – »بالعينيــة« الرتباطــه بالعيــن ال بالشــخص.

ــي  ــدان األول والثان ــم – النق ــن ث ــار – م ــي ينه ــبء العين ــوم للع ــذا المفه ــوء ه ــي ض ف
اللــذان يقومــان علــى أن التكليــف العينــي يفيــد اقتطاعــاً مــن ســلطات المالــك، فهــو ليــس 
حقــاً حتــى يــؤدي إلــى اســتقطاع جــزء مــن ســلطات المالــك ومنحهــا لشــخص آخــر، بــل 
تبقــى الســلطات كمــا هــي دون اســتقطاع مــع فــرض عــبء أو تكليــف يحــد مــن نطــاق 
هــذه الســلطات. ومــن ثــم فالعــبء العينــي ال يخــول شــخصاً آخــر غيــر المالــك أي قــدر 
مــن الســلطات حتــى يقــال أنــه يــؤدي إلــى اســتقطاع بعــض ســلطات المالــك. فهــو – أي 

العــبء العينــي – يقيــد أو يحــد مــن ســلطات المالــك وال يمنــح بعضهــا لغيــره.
أمــا التســاؤل عــن كيفيــة أن يتقــرر لشــخص حــق أو عــبء عينــي علــى ذات ملكــه، فهــو 
إمــا تســاؤل غيــر صحيــح وإمــا أنــه يصــدق أيضــاً علــى فكــرة »القيــد« اإلداري. أمــا أنــه 
ــه  ــال أن الشــخص يتقــرر ل ــاً حتــى يق غيــر صحيــح فذلــك ألن العــبء العينــي ليــس حق
حــق علــى ملكــه. أمــا إذا اعتبرنــا التكليــف العينــي قيــد يثقــل المــال، فــإن ذات المالحظــة 

1  إسماعيل غانم، ص89.
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تصــدق أيضــاً علــى القــول بــأن الشــرط المانــع قيــد إرادي. فالقيــد يفــرض علــى المالــك 
أحيانــاً لصالحــه هــو إذا كان المنــع مشــترطاً لصالــح المالــك الممنــوع مــن التصــرف. أي 
أننــا نحــد مــن ســلطة المالــك فــي التصــرف تحقيقــاً لمصلحتــه المشــروعة، كمــا لــو كان 
قاصــراً واشــتُِرَط عليــه عــدم التصــرف حمايــةً لــه مــن قلــة خبرتــه وعــدم اكتمــال نضجــه.
الخالصــة إذن أن الشــرط المانــع مــن التصــرف هــو – فيمــا نــرى – عــبء عينــي إرادي 
يثقــل المــال محــل المنــع تحقيقــاً للمصلحــة المشــروعة المقصــودة مــن وراء المــع. فالمنــع 
ــاً لمصلحــة المالــك نفســه »المشــترط  يحــد إذن مــن ســلطة المالــك فــي التصــرف تحقيق
عليــه« أو »للمتصــرف المشــترط« أو »الغيــر«. وهــو – بهــذا المعنــى – تعديــل إرادي 
لنظــام الملكيــة بفــرض عــبء أو تكليــف عينــي علــى المــال لمــدة مؤقتــة تحقيقــاً لمصلحــة 
مشــروعة. ويترتــب علــى ذلــك أنــه يجــب أن نراعــي – عنــد تحديــد جــزاء مخالفة الشــرط 
المانــع – الغــرض الــذي مــن أجلــه خــّول القانــون اإلرادة ســلطة تعديــل النظــام العــادي 
للملكيــة، وهــو تحقيــق المصالــح الخاصــة المشــروعة المقصــودة مــن وراء المنــع. ومــن 

ثــم يجــب أن يتقــرر الجــزاء فــي ضــوء هــذه الغايــة وحدهــا وبالقــدر الــالزم لتحقيقهــا.

ثانياً: الوقف أم البطالن:
ــع مــن التصــرف والغــرض  ــف الشــرط المان ــه بالنســبة لتكيي ــا إلي ــا انتهين ــي ضــوء م ف
المقصــود منــه، مــا هــو إذن الجــزاء المترتــب علــى مخالفــة المنــع وذلــك بالتصــرف فــي 

المــال محــل المنــع علــى خــالف مــا يقضــي بــه الشــرط؟

1- البطالن:
ــع مــن التصــرف  ــه إذا كان الشــرط المان ــى أن ــي إل ــون اإلمارات ذهــب البعــض فــي القان
ــإن  ــرف، ف ــه بالتص ــرف إلي ــاء اإلذن للمتص ــمح بإعط ــروف ال تس ــت الظ ــاً وكان مطلق
التصــرف المخالــف للشــرط المانــع مــن التصــرف يكــون باطــالً بطالنــاً مطلقــاً، وعليــه 
ــه أن يتمســك  ــاذ التصــرف أو ببطالن ــر بصحــة ه ــه مصلحــة تتأث ــكل شــخص ل يحــق ل
بالبطــالن، فيحــق لــكل مــن المتصــرف إليــه والغيــر أن يتمســك ببطــالن التصــرف 
المخالــف للشــرط المانــع مــن التصــرف، كمــا يحــق للمتصــرف )المشــترط( أن يتمســك 
ببطــالن التصــرف المخالــف للشــرط المانــع مــن التصــرف حتــى ولــو كانــت المصلحــة 
مــن الشــرط المانــع مــن التصــرف قــد قصــد بهــا حمايــة المتصــرف إليــه أو الغيــر، ألن 
ــرف  ــن التص ــع م ــرط المان ــذ الش ــي تنفي ــة ف ــة أدبي ــه مصلح ــترط( ل ــرف )المش المتص

حتــى ولــو كان المقصــد مــن هــذا الشــرط حمايــة مصلحــة مشــروعة للمتصــرف إليــه أو 
ــر«1. الغي

ولنا على هذا الرأي المالحظات اآلتية:
أ- أن صاحــب هــذا الــرأي لــم يوضــح األســاس القانونــي للقــول بطــالن التصــرف 
المخالــف للشــرط المانــع مــن التصــرف. فــال يكفــي – بطبيعــة الحــال – القــول بالبطــالن، 
بــل يجــب – وهــذا هــو المهــم – تبيــان النــص أو القاعــدة القانونيــة التــي تبــرر مثــل هــذا 
ــد نــصَّ صراحــةً علــى بطــالن التصــرف المخالــف  القــول. فالقانــون المصــري مثــالً ق
للشــرط المانــع )م824 مدنــي(، أمــا القانــون اإلماراتــي فقــد التــزم الصمــت مثــل أصلــه 
القانــون المدنــي األردنــي. فالعقــد الباطــل هــو – بصــرح نــص المــادة 1/210 معامــالت 
مدنيــة – »مــا ليــس مشــروعاً بأصلــه ووصفــه بــأن اختــل ركنــه أو محلــه أو الغــرض 
ــف للشــرط  ــاده...«، فهــل التصــرف المخال ــون النعق ــذي فرضــه القان ــه أو الشــكل ال من
المانــع يعتبــر باطــالً تطبيقــاً لحكــم هــذا النــص؟ وإذا كانــت اإلجابــة بالنفــي – وهــو مــا 

نعتقــده – فمــا هــو النــص إذن الــذي يمكــن االســتناد إليــه لتبريــر القــول بالبطــالن؟
ب- أن القــول بالبطــالن كجــزاء علــى مخالفــة الشــرط المانــع يتجــاوز الغــرض الــذي مــن 
أجلــه تقــرر الشــرط المانــع مــن التصــرف. فقــد رأينــا أن القانــون ما خــول اإلرادة ســلطان 
تغييــر النظــام العــادي للملكيــة إال لتحقيــق المصالــح الخاصــة المشــروعة المقصــودة مــن 
وراء المنــع. وقلنــا أن الجــزاء يجــب أن يتقــرر فــي ضــوء هــذه الغايــة وبالقــدر الــالزم 
والكافــي لتحقيقهــا. وال ريــب فــي أن جــزاء البطــالن يتجــاوز هــذا الغــرض. فالمنــع مــن 
ــر  ــن، األم ــةً لمصلحــة مشــروعة لشــخص معي ــا – حماي ــا رأين ــرر – كم التصــرف يتق
الــذي يجــب معــه إعطــاء هــذا الشــخص حــق التمســك بالحمايــة التــي قررهــا لــه القانــون 

أو التنــازل عنهــا حســبما يــراه محققــاً لمصالحــه.
ــع  ــة الشــرط المان ــق ال تتناســب مــع خصوصي ــررة للبطــالن المطل ج- أن األحــكام المق
ــاً لمصلحــة  ــداً يحــد مــن ســلطة المالــك فــي التصــرف تحقيق ــاره قي مــن التصــرف باعتب
ــاً فــي التصــرف الــذي تضمنــه الشــرط المانــع. ومــن  شــخص معيــن قــد ال يكــون طرف
ضمــن هــذه األحــكام أن لــكل ذي مصلحــة أن يتمســك بالبطــالن وللقاضــي أن يحكــم بــه 
مــن تلقــاء نفســه )م2/210 معامــالت مدنيــة(. وهــي أحــكام قــد ال تتفــق مــع أساســيات 
الشــرط المانــع مــن التصــرف. إذ ليــس مــن المعقــول أن تحكــم المحكمــة مــن تلقــاء نفســها 

1  عبد الخالق حسن، ص83، رقم 39.
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ببطــالن التصــرف المخالــف للشــرط المانــع دون أن يطالــب بــه مــن تقــرر الشــرط حمايــةً 
لمصالحــه الخاصــة. فقــد يــرى – لســبب أو آلخــر – التنــازل عــن الحمايــة التــي قررهــا 

لــه القانــون.
ولعــل هــذه األســباب هــي التــي حــدت بمحكمــة النقــض المصريــة – بالرغــم مــن نــص 
ــول:  ــى الق ــالً – إل ــرط باط ــف للش ــرف المخال ــر التص ــذي يعتب ــي ال ــادة 824 مدن الم
ــل  ــاً، ب ــاً مطلق ــس بطالن ــو لي ــه وه ــى )المشــرع( علي ــد أبق ــوع الجــزاء فق ــا ن ».... وأم
هــو بطــالن يتفــق مــع الغايــة مــن تقريــر المنــع وهــي حمايــة مصلحــة خاصــة مشــروعة 
ألحــد األشــخاص، وهــو مــا صرحــت بــه المذكــرة اإليضاحيــة بقولهــا: »إن الــذي يطلــب 
ــه  ــك، ويطلب ــي ذل ــاً مصلحــة ف ــه دائم ــو المتصــرف إذ ل ــف ه بطــالن التصــرف المخال
ــة  ــي مصلح ــه أن يحم ــد ب ــع أري ــرط المان ــر إذا كان الش ــه أو الغي ــرف ل ــك المتص كذل
ــة أو  ــذه الحماي ــة به ــم ضــرورة قصــر المطالب ــم يتحت مشــروعة ألحــد منهمــا«. ومــن ث
التنــازل عنهــا علــى صاحــب المصلحــة وحــده، ويمتنــع علــى المحكمــة الحكــم بالبطــالن 
مــن تلقــاء نفســها، وال محــل بعــد ذلــك للتحــدي بمــا ورد فــي المذكــرة اإليضاحيــة مــن 
ــال للتصــرف«  ــة الم ــدم قابلي ــق لع ــه »بطــالن مطل ــن أن ــذا البطــالن م ــوع ه ــد لن تحدي
لمــا فيــه مــن خــروج علــى المعنــى الصحيــح الواضــح للنــص الــذي اقتصــر علــى بيــان 
ــي  ــة الت ــذاً بالغاي ــه أخ ــدد بمدلول ــذي يتح ــه ال ــالن دون نوع ــو البط ــزاء وه ــة الج طبيع
تغياهــا المشــرع منــه وهــي حمايــة المصلحــة الخاصــة المشــروعة ال المصلحــة العامــة«. 
والحقيقــة أن مــا قالتــه المحكمــة العليــا فــي مصــر وهــي تجتهــد اجتهــاداً رائعــاً لتفســير 
نــص المــادة 824 التــي تقــرر أن التصــرف المخالــف للشــرط يكــون باطــالً، يجــب األخــذ 
بــه فــي ظــل القانــون اإلماراتــي حيــث ال يوجــد نــص خــاص يحــدد طبيعــة جــزاء مخالفــة 

المنــع، وحيــث تســمح القواعــد العامــة – كمــا ســنرى حــاالً – بــه، بــل وتؤكــده.

2- الوقف:
  ونعتقــد مــن جانبنــا أن التصــرف المخالــف للشــرط المانــع مــن التصــرف يكــون موقوفا1ً 

1  وقــد اعتبــر القانــون الكويتــي – وحســناً فعــل – أن التصــرف المخالــف للشــرط المانــع مــن التصــرف 
ــْن تقــرر الشــرط لمصلحتــه المطالبــة بإبطالــه، كمــا يصــح  قابــالً لإلبطــال يجــوز لــكل مــن المشــترط وَم
التصــرف إذا أقــره المشــترط أو الغيــر، وفــي هــذا المعنــى نصــت المــادة 816 مدنــي علــى أنــه »1- إذا 
كان الشــرط المانــع أو المقيــد للتصــرف صحيحــاً، وتصــرف المشــروط عليــه بمــا يخالــف الشــرط، جــاز 
ــك يصــح التصــرف  ــع ذل ــه إبطــال التصــرف. 2- وم ــرر الشــرط لمصلحت ــن تق ــن المشــترط وم ــكل م ل
المخالــف للشــرط إذا أقــره المشــترط وذلــك مــا لــم يكــن الشــرط قــد تقــرر لمصلحــة الغيــر« ويالحــظ أن 
القانــون المدنــي الكويتــي ال يأخــذ بالعقــد الموقــوف الــذي أخــذ بــه القانــون اإلماراتــي كبديــل للعقــد القابــل 

وليــس باطــالً، ونســتند فــي ذلــك علــى مــا يلي:
ــه إذا  ــه ليــس للشــخص بوجــه عــام أن يتصــرف فــي ملكــه إذا تعلــق حــق الغيــر ب أ- أن
كان هــذا التصــرف ضــاراً بحــق الغيــر، مــا لــم يحصــل – بطبيعــة الحــال – علــى إذن 
ــه.  ــرار التصــرف وإجازت ــاً بإق ــابقاً أم الحق ــون اإلذن س صاحــب الحــق. يســتوي أن يك
وفــي هــذه الخصــوص تنــص المــادة 1138 معامــالت مدنيــة علــى أنــه: »إذا تعلــق حــق 
الغيــر بالملــك فليــس للمالــك أن يتصــرف فيــه تصرفــاً مضــراً بصاحــب الحــق إال بإذنــه«. 
وال ريــب فــي أن ملكيــة المتصــرف إليــه )المالــك( قــد تعلــق بهــا – فــي حالــة االتفــاق 
علــى المنــع مــن التصــرف – حــق المشــترط )المتصــرف( دائمــاً، وحــق الغيــر أحيانــاً 
إذا كان شــرط المنــع قــد تقــرر حمايــةً لمصلحــة هــذا الغيــر. ومــن ثــم، فليــس للمالــك أن 
يتصــرف فــي ملكــه محــل المنــع إال بعــد الحصــول علــى إذن مــن تعلــق حقــه بــه ســواء 

قبــل التصــرف أم بعــده بإجازتــه.
فــإذا مــا تصــرف المالــك فــي ملكــه رغــم تعلــق حــق الغيــر بــه وبــدون الحصــول علــى 
موافقتــه كان تصرفــه موقوفــاً علــى إجــازة الغيــر الــذي تعلــق حقــه بملكــه وذلــك تطبيقــاً 
لنــص المــادة 213 معامــالت مدنيــة التــي تقــرر: »يكــون التصــرف موقــوف النفــاذ علــى 
ــه  ــق ب ــه تعل ــي فــي مــال غيــره أو مــن مالــك فــي مــال ل اإلجــازة إذا صــدر مــن فضول

حــق لغيــره.. 1.
ــه حــق  ــق ب ــك تعل ــر عمومــاً أو فــي مل ــك الغي ب- أن القاعــدة العامــة للتصــرف فــي مل
الغيــر هــي اعتبــار التصــرف موقوفــاً علــى إجــازة المالــك الحقيقــي أو مــن تعلــق حقــه به، 
وتطبيقــاً لهــذا األصــل العــام ال يجــوز رهــن ملــك الغيــر إال إذا أجــازه المالــك الحقيقــي 
ــاع شــخص ملــك غيــره بغيــر  ــه إذا ب ــة(، كمــا أن بســند موثــق )م1402 معامــالت مدني
إذنــه انعقــد بيعــه موقوفــاً علــى إجــازة المالــك )م605 معامــالت مدنيــة(. والحــل الــذي 
نــرى األخــذ بــه فــي حالــة مخالفــة الشــرط المانــع مــا هــو إال تأكيــد لهــذه القاعــدة العامــة.
ج- أن اعتبــار التصــرف المخالــف لشــرط المنــع موقوفــاً هو جــزاٌء كاٍف لحمايــة المصالح 
المــراد تحقيقهــا مــن وراء شــرط المنــع ويبقــى – فــي الوقــت نفســه – البــاب مفتوحــاً أمــام 
صاحــب المصلحــة فــي التنــازل عــن هــذه الحمايــة إذا مــا تــراءى لــه ذلــك. وهــو لذلــك 

– مــن حيــث اعتبــارات المالئمــة – أفضــل مــن البطــالن والفســخ.

لإلبطــال أو مــا يســمى بالباطــل بطالنــاً نســبياً. 
1  وهي تطابق نص المادة )1023( مدني أردني – وحين سوار ص103، رقم 93.



8485

األستاذ الدكتور محمد المرسي زهرةالشرط المانع من التصرف في ضوء قانون المعامالت المدنية والفقه اإلسالمي

3- َمْن يملك اإلجازة:
ــر  ــن وراء تقري ــا م ــراد حمايته ــة الم ــب المصلح ــوف لصاح ــد الموق ــازة العق ــون إج تك
الوقــف. فهــي إذن للمالــك الحقيقــي فــي بيــع أو رهــن ملــك الغيــر، ولناقــص األهليــة أو 
ــراه..  ــد زوال اإلك ــره بع ــد، والمك ــن الرش ــوغ س ــدم بل ــة ع ــي حال ــي أو الوصــي ف الول
وهكــذا. فمــن هــو صاحــب المصلحــة فــي حالــة الشــرط المانــع مــن التصــرف الــذي يحــق 

لــه إجــازة التصــرف المخالــف للمنــع؟
- يوجــد – بــداءةً – المشــترط أي المتصــرف. فهــو دائمــاً لــه مصلحــة فــي متابعــة احتــرام 
ــل  ــاً مث ــه دائم ــه. والمشــترط ل ــه مــع المتصــرف إلي ــاق علي ــم االتف ــذي ت ــع ال شــرط المن
هــذه المصلحــة ســواء تقــرر الشــرط لمصلحتــه أم ال، فــإذا كان الشــرط قــد تقــرر حمايــةً 
ــع  ــف للمن ــي إجــازة التصــرف المخال ــه ف ــي حق ــال شــك إذن ف ــه المشــروعة، ف لمصلحت
فينفــذ أو يرفــض هــذه اإلجــازة فيبطــل التصــرف. أمــا إذا كان الشــرط قــد تقــرر لمصلحــة 
شــخص آخــر )المصــرف إليــه أو الغيــر( فلــه أيضــاً مصلحــة أدبيــة فــي احتــرام شــرط 
المنــع، وجــاز لــه أيضــاً إجــازة التصــرف المخالــف أو رفضــه. فالمصلحــة بوجــه عــام 

تبــرر اإلجــازة ســواء كانــت ماديــة أم أدبيــة.
- يوجــد أيضــاً “الغيــر” إذا تقــرر شــرط المنــع لمصلحتــه، فيكــون لــه كذلــك الحــق فــي 
ــازة فيبطــل  ــض اإلج ــن التصــرف أو رف ــع م ــف للشــرط المان ــازة التصــرف المخال إج
ــدى  ــب م ــراد مرت ــع إي ــل” دف ــزالً “مقاب ــر من ــخص اآلخ ــب ش ــو وه ــا ل التصــرف. كم
الحيــاة لشــخص ثالــث، واشــترط عليــه عــدم التصــرف فــي المنــزل طــوال مــدة اإليــراد. 
فــإذا تصــرف المالــك “الموهــوب لــه” فــي المنــزل كان التصــرف موقوفــاً علــى إجــازة 
“الغيــر” المســتفيد مــن اإليــراد المرتــب. فشــرط المنــع تقــرر – هنــا – تحقيقــاً لمصلحــة 

ــر المشــروعة. الغي
ويوجــد – أخيــراً – المتصــرف إليــه، المالــك الحقيقــي للمــال الممنــوع التصــرف فيــه. 
ــو وهــب شــخص  ــا ل ــه نفســه، كم ــةً لمصلحــة المتصــرف إلي ــرر الشــرط حماي ــد يتق فق
ــن بلوغــه ســن الرشــد  ــى حي ــال إل ــي الم ــه عــدم التصــرف ف ــاالً مشــترطاً علي آلخــر م
حمايــةً لــه مــن صغــر ســنه وقلــة خبرتــه، فهــل يجــوز للمتصــرف إليــه )المالــك( أن يجيــز 
التصــرف الــذي صــدر منــه علــى خــالف شــرط المنــع مــن التصــرف؟ يــرى البعــض1 
أن قصــر الحــق فــي طلــب اإلجــازة أو رفضهــا علــى المالــك »يجــرد الشــرط مــن قيمتــه، 
إذ يســتطيع المالــك حينئــٍذ أن يتصــرف دون أن يطلــب البطــالن فــال تكــون هنــاك فائــدة 

1  إسماعيل غانم، جزء1، ص91، رقم 41.

ــي  ــق ف ــاً الح ــترط أيض ــون للمش ــة، أن يك ــذه الحال ــي ه ــن، ف ــذا يتعي ــرط. وله ــن الش م
التمســك بالبطــالن )عــدم إجــازة التصــرف( وذلــك بنــاًء علــى مــا لــه مــن مصلحــة أدبيــة 
فــي إعمــال الشــرط، كمــا أن إجــازة  الشــرط يجــب أن تصــدر مــن المالــك والمشــترط 
ــه ال يملــك – فــي هــذا الفــرض – إجــازة التصــرف  ــد أن المتصــرف إلي معــاً«1. ونعتق
ــل التصــرف،  ــال مح ــك الم ــو مال ــه ه ــى أن ــك إل ــع ذل ــع. ويرج ــرط المان ــف للش المخال
ــه.  ــى إجازت ــوف عل ــه موق ــي مال ــه ف ــون تصرف ــاً – أن يك ــالً ومنطق وال يتصــور – عق
فالتصــرف ذاتــه يــدل علــى إقــراره وموافقتــه عليــه، وليــس هنــاك حاجــة إذن إلقــراره 
مــرة أخــرى. أي أن قيامــه بالتصــرف المخالــف يــدل علــى إقــراره إيــاه، ومــن ثــم يكــون 
مــن العبــث منحــه حــق إجازتــه مــرة أخــرى. كمــا أن منحــه حــق اإلجــازة – مــن ناحيــة 
أخــرى – يعنــي أن تنفيــذ شــرط المنــع يتوقــف علــى محــض إرادتــه وحــده وهــو مــا ال 
يســتقيم قانونــاً. إذ يكــون الشــرط – حينئــٍذ – شــرط إرادي محــض. وأخيــراً، فقــد يختلــف 
ــب األول  ــا يطال ــر إجــازة التصــرف بينم ــب األخي ــه ويطل ــع المشــترط علي المشــترط م
برفــض اإلجــازة، ومــن ثــم بطــالن التصــرف المخالــف؛ فــألي مــن الطلبيــن يجــب علــى 
القاضــي أن يســتجيب؟ لــكل ذلــك نــرى أن يقتصــر طلــب اإلجــازة علــى المشــترط فقــط 

لمــا لــه مــن مصلحــة أدبيــة فــي احتــرام شــرط المنــع مــن التصــرف2.

1  الصدة، ص184، رقم 118.
2  فــي ذات المعنــى راجــع أيضــاً: منصــور مصطفــى، الرســالة الســابقة، ص192 هامــش رقــم )1( – 

حســن كيــرة، الســابق، ص304، رقــم 91 – شــفيق شــحاته، الســابق، ص103، رقــم 103.
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مقدمة:
ــاة  ــي الحي ــاً ف ــا تطبيق ــة، وأكثره ــات القانوني ــم النظري ــن أه ــات1 م ــة اإلثب ــر نظري تعتب
العمليــة، بــل هــي النظريــة التــي ال تنقطــع المحاكــم عــن تطبيقــه كل يــوم فيمــا يعــرض 
عليهــا مــن خصومــات. ألن اإلثبــات لــه أهميــة كبيــرة مــن الناحيــة العمليــة فــي العالقــات 
ــه – أن  ــد المنازعــة في ــه – عن ــة، إذا عجــز صاحب ــه العملي ــد قيمت ــة، فالحــق يفق القانوني
يقيــم الدليــل علــى مصــدر هــذا الحــق. بــل إن كثيــراً مــن المتقاضيــن يخســرون دعواهــم، 
ويفقــدون بالتالــي حقوقهــم ألنهــم لــم يســتطيعوا تقديــم الدليــل الــذي يتطلبــه القانــون إلثبــات 

هــذه الحقــوق، ولذلــك قيــل أن الدليــل هــو الــذي يحمــي الحــق ويجعلــه مفيــدا2ً.
ولمــا كان لإلثبــات هــذه األهميــة العمليــة كان ال بــد مــن أن تعنــى جميــع الشــرائع بتنظيمه، 
ــا يعــرض  ــة فيم ــى الحقيق ــي تمكــن القاضــي مــن الوصــول إل ــان الوســائل الت ــك ببي وذل
ــي وكل  ــكل نظــام قانون ــة، ف ــق العدال ــك أن يحق ــى يســتطيع بذل ــه مــن منازعــات حت علي

تنظيــم قضائــي يتطلــب حتمــاً وجــود نظــام لإلثبــات3.
والتنظيــم القانونــي لإلثبــات، قــد يقتصــر علــى رســم إجــراءات تقديــم األدلــة إلــى القضــاء 
تــاركاً تحديــد مــا يعتبــر مــن األدلــة ووزن قــوة كل منهــا فــي اإلثبــات إلــى ســلطة القاضــي 
التقديريــة، والتــي تتضمــن باإلضافــة إلــى ذلــك حــق توجيــه الخصــوم إلــى الدليــل، بــل 
وقــدرة القاضــي علــى التحقــق مــن صحــة الوقائــع المدعــاة بنفســه فيتحــرى الحقيقــة بــأي 
وســيلة تــؤدي إلــى ذلــك. وقــد يمتــد فــي صــورة أخــرى ليشــمل كل مــا يتعلــق باإلثبــات، 
ــا وال يســمح للخصــوم أن يقدمــوا  ــة كل منه ــن بدق ــات ويبي ــة لإلثب ــة المقبول فيحــدد األدل
غيرهــا إلثبــات حقوقهــم. ويلــزم القاضــي بالوقــوف موقــف الحيــاد المطلــق مــن اإلثبــات. 
وتســمى الصــورة األولــى مــن صــور تنظيــم اإلثبــات بمذهــب اإلثبــات الحــر أو المطلــق، 
ــر  ــن أكث ــي. ولك ــد أو القانون ــات المقي ــب اإلثب ــمى بمذه ــي تس ــة فه ــورة الثاني ــا الص أم
الشــرائع الحديثــة قــد تتبــع فــي التنظيــم القانونــي لإلثبــات مســلكاً وســطاً بيــن المذهبيــن 
ــذا المذهــب  ــات. وه ــي اإلثب ــط ف ــا المذهــب المختل ــق عليه ــابقين وهــي صــورة يطل الس
1  انظــر فــي شــرح نظريــة اإلثبــات كتابنــا، البينــات فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة – عمــان الطبعــة 

ــة 1994.  ــى 1990 والطبعــة الثاني األول
2  فالحــق كمــا تقــول المذكــرة اإليضاحيــة للقانــون المدنــي المصــري: )يتجــرد مــن قيمتــه مــا لــم يقــم 
الدليــل علــى الحــادث المبــدئ لــه، قانونيــاً كان هــذا الحــادث أو ماديــاً والواقــع أن الدليــل هــو قــوام الحــق 

ومعقــل النفــع فيــه(. )مجموعــة األعمــال التحضيريــة 3 ص349(.
3  ويقــول بالنيــول: »أن الدليــل وحــده هــو الــذي يحمــي الحــق ويجعلــه مفيــداً. جـــ7 ص1406 ويقــول 
إيهرنــج: »أن الدليــل هــو قــوة الحــق« أو هــو وفقــاً لتعبيــر آخــر الــذي يبعــث فيهــا الحيــاة، وذلــك أن الحــق 
إذا كان مــن الناحيــة النظريــة، مســتقالً عــن إثباتــه فــي الحيــاة العمليــة يســتوي حــق ال وجــود لــه وحــق ال 

دليــل عليــه.
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األخيــر هــو خيــر المذاهــب جميعــاً، يأخــذ مــا فــي المذهبيــن األوليــن مــن مزايــاه ويتالفــى 
مــا فيهمــا مــن عيــوب، فهــو يأخــذ بمبــدأ حيــاد القاضــي، ويحــدد األدلــة كمــا يعلــن قــوة 
بعضهــا فــي اإلثبــات وهــو بذلــك يحقــق االســتقرار فــي التعامــل ويتجنــب تحكــم القاضــي، 
ــد بإعطــاء القاضــي ســلطة  ــات المقي ولكــن فــي الوقــت نفســه يخفــف مــن مســاوئ اإلثب
ــن  ــة كالشــهادة والقرائ ــوة معين ــون ق ــا القان ــم يحــدد له ــي ل ــة الت ــر األدل ــي تقدي واســعة ف
القضائيــة. فحيــث تجــوز الشــهادة يســتطيع القاضــي أن يأخــذ بهــا أو يطرحهــا كمــا 
ــك  ــرة، وكذل ــهادة الكث ــى ش ــة عل ــهادة القل ــب ش ــهود أن يغل ــالف الش ــد االخت ــه عن أن ل
األمــر بالنســبة للقرائــن القضائيــة حيــث يملــك القاضــي ســلطة مطلقــة فــي التقديــر. وبهــذا 
المذهــب فــي اإلثبــات أخــذت معظــم التشــريعات الالتينيــة كالقانــون الفرنســي والقانــون 
اإليطالــي والقانــون البلجيكــي، ومعظــم القوانيــن فــي البــالد العربيــة ومنهــا قانــون اإلثبات 

لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
نظــراً لمــا لإلثبــات مــن أهميــة بالغــة فــي الخصومــة القضائيــة كمــا أســلفنا، ففــي ســاحة 
ــتطاع  ــإن اس ــات، ف ــة اإلثب ــر أهمي ــح تظه ــم والمصال ــث تتصــارع المزاع القضــاء، حي
صاحــب الحــق إثبــات حقــه قضــي لــه بــه، وإال ضاعــت عليــه مزيــة هــذا الحــق، وقــد 
قيــل أن الحــق المجــرد مــن دليلــه يصبــح عنــد المنازعــة فيــه، مــن الناحيــة العمليــة، هــو 

والعــدم ســواء لتعــذر فــرض احترامــه قضــاء علــى مــن ينكــره أو ينــازع فيــه.
ــع  ــق مــن الوقائ ــي التحق ــا القاضــي ف ــي يعــول عليه ــة الت ــات هــو األداة الضروري فاإلثب
ــي  ــراد ف ــا األف ــد عليه ــي يعتم ــة الت ــيلة العملي ــر، والوس ــق التقدي ــلطته بح ــة وس القانوني
صيانــة حقوقهــم المترتبــة علــى تلــك الوقائــع، وتعييــن مــن يقــع عليــه عــبء اإلثبــات فــي 
الخصومــة القضائيــة، مســألة بالغــة األهميــة مــن الناحيــة العمليــة، ذلــك أن تكليــف أحــد 
الخصــوم باإلثبــات يجعــل الخصــم اآلخــر فــي مركــز أفضــل ألن موقفــه ســيكون ســلبياً 
وسيكســب الدعــوى بــدون مجهــود إذا عجــز المكلــف باإلثبــات عــن إقامــة الدليــل علــى 
مــا يدعيــه. لذلــك عنــي المشــرع بتوزيــع عــبء اإلثبــات نظــراً لمــا لذلــك مــن أثــر علــى 
ــع عــبء  ــي توزي ــا المشــرع ف ــي يأخــذ به ــي الدعــوى. والقاعــدة الت مركــز الخصــوم ف
اإلثبــات هــي أن اإلثبــات علــى المدعــي1، والمدعــي مــن بيــن الخصــوم ليــس هــو دائمــاً 

ــاس  ــو يعطــى الن ــال: »ل ــه وســلم ق ــه علي ــى الل ــي صل ــه عنهمــا أن النب ــاس رضــي الل ــن عب 1  عــن اب
ــلم  ــاري ومس ــى المدعــي«. رواه البخ ــة عل ــن البين ــم. ولك ــال وأمواله ــاء رج ــاس دم ــم الدعــى أن بدعواه
والبيهقــي بإســناد صحيــح: »البينــة علــى المدعــي واليميــن علــى مــن أنكــر«. طــرق القضــاء فــي الشــريعة 
اإلســالمية لألســتاذ / أحمــد إبراهيــم ص16. ويرجــع الفضــل إلــى الفقــه اإلســالمي فــي تقريــر هــذا المبــدأ، 
أن البينــة علــى المدعــي وليــس علــى المدعــى عليــه ذلــك أن هــذه القاعــدة لــم تكــن معروفــةً فــي القانــون 

مــن يرفــع الدعــوى، وإنمــا هــو مــن يدعــي خــالف الوضــع الثابــت أصــالً أو عرضــاً، 
أو ظاهــراً أو فرضــا1ً. وبهــذا المبــدأ أخــذ المشــرع فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
حيــث نصــت المــادة )117( مــن قانــون المعامــالت المدنيــة علــى مــا يلــي: »البينــة علــى 

مــن ادعــى واليميــن علــى مــن أنكــر«.
ــح  ــا تصل ــزاع2، بأنه ــوع الن ــة موض ــروط الواقع ــرت ش ــإذا تواف ــك، ف ــى ذل ــاف إل يض
ــام القضــاء  ــا أم ــات أن يثبته ــه اإلثب ــن يجــب علي ــون لم ــات، ويك ــون محــالً لإلثب أن تك
ــن  ــل م ــه تجع ــداء دفاع ــي إب ــم ف ــق الخص ــة ح ــرورة كفال ــك أن ض ــى ذل ــب عل ويترت
اإلثبــات حقــاً باإلضافــة إلــى كونــه واجبــاً، فــإذا مــا تمســك الخصــم أمــام القضــاء بإثبــات 
واقعــة توافــرت شــروطها كان علــى القضــاء أن يتيــح لــه ذلــك بالســماح لــه بإثباتهــا بجميع 
األدلــة التــي يســمح بهــا القانــون، تأكيــداً لمــا يدعيــه. فــإن لــم يمكنــه القاضــي من ذلــك كان 

هــذا إخــالالً بحقــه فــي الدفــاع.
وتأسيســاً علــى ذلــك، وبعــد أن بينــا الــدور الــذي يقــوم بــه الخصوم فــي اإلثبــات وحقهم في 
تقديــم األدلــة للوصــول إلــى إقنــاع القاضــي بصحــة مــا يدعونــه، ومــدى تحمــل كل منهــم 
بنصيبــه فــي اإلثبــات ودور القانــون فــي تنظيــم تحميلهــم لهــذا العــبء فــي اإلثبــات، فــال 
بــد لنــا مــن بيــان دور القاضــي وفقــاً لمــا قــرره المشــرع مــن أدلــة اإلثبــات فــي الخصومــة 
القضائيــة. حقيقــة األمــر، أن دور القاضــي فــي اإلثبــات يتحــدد تبعــاً للطريــق الــذي يســلكه 
ــي  ــات الت ــب اإلثب ــن مذاه ــى أي م ــتناد إل ــات باالس ــد اإلثب ــه قواع ــدى تنظيم ــرع ل المش
أشــرنا إليهــا ســابقاً. وهــذه المذاهــب هــي المذهــب الحــر أو المطلــق، والمذهــب المقيــد أو 
القانونــي، باإلضافــة إلــى مذهــب آخــر، وســط بينهمــا هــو المذهــب المختلــط فــي اإلثبــات 
ــاد المطلــق بيــن المتنازعيــن  ــد أو القانونــي، يفــرض علــى القاضــي الحي فالمذهــب المقي
فــي الخصومــة القضائيــة. يجعــل دوره ســلبياً محضــاً، بــل إنــه يجعــل وظيفــة القاضــي 
عمــالً آليــاً، ألن هــذا الحيــاد المطلــق يفتــرض حصــر األدلــة وتعييــن قــوة كل منهــا بمعرفة 

ــي الوضــع  ــازة فيحم ــرد الحي ــي مج ــور« يحم ــذ »البريت ــذ أخ ــه إال من ــرف في ــم تع ــم ول ــي القدي الرومان
الظاهــر حيــث كانــت العــادات القديمــة تجعــل عــبء اإلثبــات علــى المدعــى عليــه ال علــى المدعــي وذلــك 
بســبب الصيغــة الجنائيــة للدعــوى فــي القديــم. ممــا نــزل بوضــع المدعــى عليــه دون المدعــي. ولــم يظهــر 
ــون  ــي وبفضــل القان ــون الرومان ــاء القان ــر إحي ــت أث ــطى تح ــي العصــور الوس ــاً ف ــا إال تدرج ــي فرنس ف
الكنســي بوجــه خــاص )انظــر رســالة تفنيــه Thevenet( فــي نظريــة اإلثبــات ليــون لســنة 1921 ص11 

ومــا بعدهــا(.
1  انظر في تفصيل ذلك كتابنا البينات في المواد المدنية والتجارية ص38 وما بعدها.

2  شــروط الواقعــة محــل اإلثبــات، أن تكــون محــل نــزاع، وأن تكــون محــددة وأن تكــون متعلقــة 
ــه  ــات المشــار إلي ــا البين ــك، كتابن ــل ذل ــي تفصي ــول انظــر ف ــزة القب ــات وجائ ــي اإلثب بالدعــوى ومنتجــة ف

ــا. ــا بعده ــابقاً، ص32 وم س
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المشــرع، وهــذا ال يتحقــق إال فــي ظــل هــذا المذهــب. فــي حيــن أن موقــف القاضــي مــن 
اإلثبــات، فــي المذهــب الحــر أو المطلــق هــو موقــف إيجابــي، ينشــط القاضــي فيــه إلــى 
توجيــه الخصــوم، واســتكمال مــا نقــص مــن األدلــة واســتيضاح مــا أبهــم منهــا. وهــو فــي 
المذهــب المختلــط يقتضــي أن يكــون موقفــاً وســطاً بيــن اإليجابيــة والســلبية ولكنــه يجــب 
أن يكــون أقــرب إلــى اإليجابيــة منــه إلــى الســلبية، فيبــاح للقاضــي شــيء مــن الحريــة فــي 
تحريــك الدعــوى فــي توجيــه الخصــوم وفــي اســتكمال األدلــة الناقصــة وفــي اســتيضاح 
مــا أبهــم مــن وقائــع الدعــوى، ال يتعــارض ذلــك مــع تقييــد القاضــي بأدلــة قانونيــة معينــة 
ــر  ــي تقدي ــة القاضــي ف ــه حري ــد يجــب أن يقابل ــذا التقيي ــة، فه ــذه األدل ــة ه ــد قيم وبتحدي
ــذا  ــة. وبه ــق كامل ــتجلي الحقائ ــى يس ــة، حت ــه القانوني ــدود قيمت ــي ح ــل ف ــة كل دلي دراس
ــة اإلمــارات  ــة لدول ــة والتجاري ــات فــي المــواد المدني ــون اإلثب ــر، أخــذ قان االتجــاه األخي
العربيــة المتحــدة، كمــا ذكرنــا ســابقاً، حيــث أعطــى للقاضــي دوراً إيجابيــاً فــي الخصومــة 
القضائيــة، ووســائل اإلثبــات فيهــا، ومنهــا علــى ســبيل المثــال، اإلجــازة للقاضــي بتوجيــه 
ــات( وأن للمحكمــة  ــون اإلثب ــن. )المــادة 62 مــن قان ــى أحــد الخصمي ــن المتممــة إل اليمي
عنــد االقتضــاء أن تحكــم بنــدب خبيــر أو أكثــر مــن موظفــي الدولــة أو مــن بيــن الخبــراء 
المقيديــن فــي جــدول الخبــراء لالســتنارة برأيهــم فــي المســائل التــي يســتلزمها الفصــل فــي 
الدعــوى )المــادة 69 مــن قانــون اإلثبــات( كمــا أن للقاضــي الحــق باســتخالص القرائــن 
وتكويــن قناعــة منهــا )المــادة 3/48 مــن قانــون اإلثبــات(. إلــى غيــر ذلــك مــن القواعــد 
ــا  ــن أدلته ــق م ــه الدعــوى واســتخالص الحقائ ــي توجي ــة ف ــي تعطــي للقاضــي الحري الت

القانونيــة، وكل ذلــك يؤكــد الــدور اإليجابــي للقاضــي.
وســنتناول فــي هــذا البحــث، الوســائل العلميــة الحديثــة فــي اإلثبــات وموقــف المشــرع فــي 
قانــون اإلثبــات فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فيهــا، 
ــم مشــاكل العصــر  ــن أه ــر م ــات تعتب ــي اإلثب ــة ف ــة هام ــاك مشــكلة عملي ــك ألن هن وذل
تتعلــق بتطــور الوســائل العلميــة الحديثــة والتــي أصبــح لهــا بــال شــك أثــر علــى طبيعــة 
المعامــالت المدنيــة والتجاريــة وعلــى وســائل إثباتهــا واكتشــاف األجهزة الحديثة وانتشــار 
اســتعمالها فــي الوقــت الحاضــر بشــكل ملفــت للنظــر، كأجهــزة الميكروفيلــم، والكمبيوتــر، 
ــم يتناولهــا  ــي ل ــة والت ــة الحديث ــك مــن الوســائل العلمي ــر ذل ــى غي والتلكــس، والفاكــس إل
ــاً  ــة المتحــدة رغــم صــدوره حديث ــارات العربي ــة اإلم ــات لدول ــون إلثب ــي قان المشــرع ف
ــق  ــات والوثائ ــة المعلوم ــدى حجي ــن م ــن ع ــع الكثيري ــاءل م ــا نتس ــنة 1992، جعلتن س
التــي تســتخلص مــن هــذه األجهــزة الحديثــة فــي اإلثبــات إذا مــا اســتخدمها الخصــوم أمــام 

القاضــي. وســنحاول قــدر اإلمــكان تســليط األضــواء علــى الوســائل العلميــة الحديثــة التــي 
شــاع اســتعمالها كثيــراً، لمــا لهــا مــن أهميــة حاليــة ومســتقبلية فــي اإلثبــات. وقبــل االنتقــال 
إلــى الحديــث فــي هذيــن الفصليــن مــن هــذا البحــث ال بــد لنــا مــن القــول بــأن المشــكلة 
التــي أثارهــا اســتخدام هــذه اآلالت الحديثــة فــي مجــال اإلثبــات، منــذ اختــراع الميكروفيلــم 
بمفهومــه التقليــدي وحتــى الحاســب اآللــي1 بمفهومــه الحديــث، ومــا يقــوم بــه فــي مجــال 
ــه  ــم بمفهوم ــل عــن الميكروفيل ــترجاعها، كبدي ــادة اس ــا وإع ــات وحفظه ــن المعلوم تخزي

التقليــدي تنحصــر فــي مجاليــن:
األول: تصوير الوثائق المختلفة وحفظها وإعادة استرجاعها.

والثاني: اعتماد التوقيع اإللكتروني.
وســيقتصر موضــوع هــذا البحــث علــى معالجــة المشــكلة األولــى، أمــا المشــكلة الثانيــة 
فســتكون موضــوع بحــث آخــر إن شــاء هللا، وســنركز فــي هــذا البحــث علــى دور القاضي 
لمــا لــه مــن دور عملــي بالــغ األهميــة فــي اإلثبــات يقــوم بــه القاضــي أثنــاء الخصومــة 
ــي  ــل ف ــة كدلي ــن القضائي ــي اســتنباط القرائ ــذه األدوار دوره ف ــرز ه ــن أب ــة، وم القضائي
ــذه  ــن ه ــاً م ــرع أيض ــان دور المش ــى بي ــة إل ــا، باإلضاف ــه عنه ــن قناعت ــات، لتكوي اإلثب

الوســائل العلميــة الحديثــة.
ــنتناول  ــذا البحــث، س ــي موضــوع ه ــة ف ــن صل ــن م ــا للقرائ ــك، ولم ــى ذل ــاً عل وتأسيس
تقســيمه إلــى فصليــن، نتحــدث فــي األول عــن القرائــن، وفــي الفصــل الثانــي ســنتحدث 

ــة. ــرات الفلمي ــة المصغ عــن حجي

األمريكيــان  الباحثــان  طــور  عندمــا   ،1946 ســنة  اإللكترونــي  الحاســب  اكتشــاف  تــم    1 
اعتبــاره  يمكــن  جهــاز  أول  بنســلفانيا  جامعــة  فــي   J.W. Mauchly & J. PEck ret
ويدعــى  مشــهور  ألمانــي  عالــم  ألفــكار  اســتناداً  للبرمجــة  قابــل  للحاســب  إلكترونيــة   أداة 

.Van neumann
انظــر: الدكتــور: أســامة الخولــي: الحاســوب هــذا الطفــل الــذي ُوِلــَد كبيــراً فــي مجلــة عالــم الفكــر عــدد 10، 

11، 12 لســنة 1987 ص3.



9495

الدكتور مفلح القضاةالوسائل العلمية الحديثة في اإلثبات في المواد المدنية والتجارية

الفصل األول
القرائن

تمهيد وتقسيم:
ــون  ــي قان ــع ف ــاب الراب ــي الب ــدة ف ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــرع ف ــع المش جم
اإلثبــات القرائــن وقســمها إلــى قســمين: األول القرائــن القانونيــة، وحجيــة األمــر المقضــي 
بــه، ثــم فــي القســم الثانــي القرائــن القضائيــة، وتأسيســاً علــى ذلــك ســنتناول تقســيم هــذا 
الفصــل إلــى مبحثيــن األول مخصــص لدراســة القرائــن القانونيــة، والثانــي لدراســة 
القرائــن القضائيــة نســبقها بتعريــف للقرائــن بوجــه عــام. وحيــث ظهــر فــي اآلونــة الحاليــة 
اســتخدام المصغــرات الفلميــة فــي إبــرام العقــود والتصرفــات المدنيــة منهــا أو التجاريــة 
ــي  ــرات ف ــذه المصغ ــة ه ــدى حجي ــة م ــث لدراس ــل الثال ــص الفص ــا أن نخص ــد آثرن فق

ــة. ــة قضائي ــات ومــدى اعتبارهــا قرين اإلثب

تعريف القرائن:
ــر  ــى أم ــة عل ــوم للدالل ــر معل ــن أم ــي م ــرع أو القاض ــتنبطه المش ــا يس ــي م ــة ه القرين
ــر  ــة غي ــى الواقع ــة عل ــة الثابت ــة الواقع ــار دالل ــة، أي اعتب ــتنباط بالقرين ــول1 واالس مجه
الثابتــة يكــون فــي الصــورة العاديــة، مــن عمــل القاضــي، ولكــن المشــرع يتدخــل أحيانــاً 
ــة  ــى قرين ــي الصــورة األول ــة ف ــع، وتســمى القرين ــي بعــض الوقائ ــدور ف ــذا ال ــوم به ليق
قضائيــة وفــي الثانيــة قرينــة قانونيــة. وســنتكلم عــن نوعــي القرائــن فــي مبحثيــن علــى 

ــي. التوال
ــد المنعــم فــرج الصــدة: اإلثبــات فــي المــواد المدنيــة. وقــد عرفهــا البعــض بأنهــا اســتنباط أمــر  1  عب
غيــر ثابــت مــن أمــر ثابــت )د. ســليمان مرقــس: طــرق اإلثبــات فــي تقنيــات البــالد العربيــة )3( بحــوث 
مقدمــة لمعهــد البحــوث والدراســات العربيــة ســنة 1974 ص73( كمــا عرفهــا البعــض اآلخــر بأنهــا واقعــة 
تتــالزم فــي وجودهــا، غالبــاً مــع وجــود واقعــة أخــرى مرتبطــٍة بهــا، ويســتفاد مــن هــذا التــالزم الغالــب فــي 
اإلثبــات فيفتــرض وجــود إحــدى الواقعتيــن مــن وجــود األخــرى أي ثبــوت األخــرى، ويمكــن أن تعــرف 
ــل  ــب إثباتهــا(. جمي ــوت واقعــة أخــرى )يطل ــة يؤخــذ منهــا ثب ــات بأنهــا واقعــة ثابت ــة كوســيلة لإلثب القرين
الشــرقاوي: اإلثبــات ط1983 ص137. وعرفتهــا محكمــة النقــض المصريــة بأنهــا مــن القرائــن مــا نــص 
عليــه الشــارع أو اســتنبطه الفقهــاء باجتهادهــم، ومنهــا مــا يســتنبطه القاضــي مــن دالئــل وشــواهد، وكتــب 
الحنفيــة مملــوءة باعتبــار القرائــن فــي مواقــع كثيــرة، وبالرجــوع إلــى الالئحــة الشــرعية قبــل إلغاءهــا مــن 
نصوصهــا بالقانــون رقــم 462 لســنة 1955 يتبيــن منهــا أن األدلــة الشــرعية هــي مــا يــدل علــى الحــق 
ــك أن القضــاء فهــم.  ــة قاطعــة. والواقــع فــي ذل ويظهــره مــن إقــرار وشــهادة ونكــول عــن الحلــف وقرين
ومــن القرائــن مــا ال يســوغ تعطيــل شــهادته إذ منهــا مــا هــو أقــوى مــن البينــة واإلقــرار، وهمــا خبــران 
ــض  ــارس 1966 مجموعــة أحــكام النق ــي مصــري 23 م ــض مدن ــذب )نق ــا الصــدق والك يتطــرق إليهم

.)92-666-17

المبحث األول
القرائن القانونية

القرينة القانونية:
هــي التــي ينــص عليهــا القانــون، وتُعفــي مــن تقــررت لمصلحتــه عــن أي طريقــة أخــرى 
مــن طــرق اإلثبــات، فالمشــرع يســتنبط مــن واقعــة ثابتــة داللتهــا علــى أمــر آخــر مجهــول 
يــراد إثباتــه، وينــص علــى أنــه مــا دامــت الواقعــة األولــى قــد ثبتــت فــإن الواقعــة الثانيــة 
المجهولــة تثبــت بثبوتهــا وفــي الغالــب، تبــدأ القرينــة قضائيــة، ثــم يســتقر األخــذ بهــا فــي 
ــرك  ــى ال يت ــة حت ــة القانوني ــة القرين ــى مرتب ــا إل ــرى المشــرع رفعه ــم، في أحــكام المحاك

للقاضــي ســلطة اســتنباطها بــل يلزمــه األخــذ بهــا.
واالســتنباط الــذي يقــوم بــه المشــرع، يلــزم القاضــي باألخــذ بداللــة القرينــة، وال يكــون 
مخيــراً فــي ذلــك كمــا هــو الحــال فــي القرائــن القضائيــة، لذلــك فتحديــد مــا يعتبــر مــن 

القرائــن القانونيــة يكــون دائمــاً بنصــوص القانــون، فــال قرينــة قانونيــة بــدون نــص.
ويقصــد المشــرع بتدخلــه بالنــص علــى قرائــن قانونيــة تحقــق أغــراض مختلفــة منهــا أن 
يكــون الغــرض مــن النــص علــى القرينــة منــع األفــراد مــن التحايــل علــى القانــون، ومثــال 
ذلــك مــا تنــص عليــه المــادة )1260( مــن قانــون المعامــالت المدنيــة لدولــة اإلمــارات 
ــوت  ــرض الم ــي م ــن شــخص ف ــي يصــدر م ــم قانون ــن أن كل عل ــدة1 م ــة المتح العربي
ويكــون مقصــوداً بــه التبــرع يعتبــر تصرفــاً مضافــاً إلــى مــا بعــد المــوت وتســري عليــه 
أحــكام الوصيــة أيــاً مــا كانــت التســمية التــي تعطــى لــه، فالمشــرع محافظــةً منــه علــى 
حقــوق الورثــة أعطــى التصــرف الــذي يصــدر فــي مــرض المــوت ويكــون مقصــوداً بــه 
التبــرع، حكــم الوصيــة، ولكــي يحــول المشــرع دون الهــروب مــن هــذا الحكــم، وذلــك 
ــرض  ــي م ــى أن التصــرف ف ــص عل ــالً، ن ــع مث ــر كالبي ــم آخ ــت اس ــرع تح ــراء تب بإج

المــوت يعتبــر قرينــة علــى أنــه صــدر علــى ســبيل التبــرع.
ــى  ــات لدرجــة كبيــرة، فينــص المشــرع عل ــد يصعــب فيهــا اإلثب وفــي حــاالت أخــرى ق
قرينــة لصالــح مــن يقــع عليــه عــبء اإلثبــات ليخفــف عنــه هــذا العــبء ومثــال ذلــك مــا 

1  وتنــص المــادة )1260( مــن قانــون المعامــالت المدنيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى مــا 
يلــي: 1- كل عمــل قانونــي يصــدر مــن شــخص فــي مــرض المــوت ويكــون مقصــوداً بــه التبــرع يعتبــر 
تصرفــاً مضافــاً إلــى مــا بعــد المــوت وتســري عليــه أحــكام الوصيــة أيــاً كانــت التســمية التــي تعطــى لــه. 2- 
وعلــى ورثــة المتصــرف أن يثبتــوا بجميــع الطــرق أن التصــرف صــدر مــن مورثهــم فــي مــرض المــوت، 
وال يحتــج علــى الورثــة بســند الصــرف إال إذا كان ثابــت التاريــخ ثبوتــاً رســمياً. 3- فــإذا أثبــت الورثــةُ أن 
التصــرف قــد صــدر مــن مورثهــم فــي مــرض المــوت اعتبــر التصــرف صــادراً علــى ســبيل التبــرع مــا لــم 

يثبــت مــن صــدر لــه التصــرف غيــر ذلــك أو وجــدت أحــكام خاصــة تخالفــه.
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ــة  ــة اإلمــارات العربي ــة لدول ــون المعامــالت المدني ــادة )313( مــن قان ــه الم نصــت علي
المتحــدة1 والتــي تقضــي بافتــراض الخطــأ فــي جانــب متولــي الرقابــة، فقــد رأى المشــرع 
ــى  ــة عل ــة قرين ــزام بالرقاب ــات هــذا الخطــأ فجعــل االلت ــه إثب أن المضــرور يصعــب علي

وقــوع خطــأ مــن جانــب متولــي الرقابــة.
وقــد يكــون األخــذ بالمألــوف الــذي تعــارف عليــه النــاس، بســبب وضــع القرينــة القانونيــة 
ومثــال ذلــك مــا نصــت عليــه المــادة )17( مــن قانــون اإلثبــات لدولــة اإلمــارات العربيــة 
ــة  ــن قرين ــراءة المدي ــه ب ــن بمــا يســتفاد من ــى ســند الدي المتحــدة )4( مــن أن التأشــير عل

علــى هــذه البــراءة مــا دام الســند لــم يخــرج مــن حيــازة الدائــن.
وقــد نصــت المــادة )48( مــن قانــون اإلثبــات اإلماراتــي علــى أن »القرائــن التــي ينــص 
عليهــا القانــون تغنــي مــن تقــررت لمصلحتــه عــن أي طريقــة أخــرى مــن طــرق اإلثبــات 
علــى أنــه يجــوز نقــض هــذه القرينــة بالدليــل العكســي مــا لــم يوجــد نــص يقضــي بغيــر 

ذلــك«.
واألصــل أن داللــة القرينــة القانونيــة تقبــل إثبــات عكســها بــكل طــرق اإلثبــات، فــإذا كان 
القانــون يعفــي شــخصاً مــن إثبــات واقعــة معينــة بافتــراض ثبوتهــا مــع واقعــة أخــرى، 
ــر  ــا غي ــون فيه ــال يك ــي كل ح ــراض ف ــذا االفت ــب ه ــه لتكذي ــال لخصم ــح المج ــو يفت فه

مطابــق للحقيقــة.
ــه  ــات عكس ــل إلثب ــر قاب ــات غي ــن افتراض ــرر م ــا يق ــض م ــل بع ــرع يجع إال أن المش
علــى أي صــورة مــن الصــور، كمــا هــي الحــال فــي افتــراض صحــة األحــكام القضائيــة 
القطعيــة، إذ يفتــرض أن هــذه األحــكام تضمــن قضــاًء مطابقــاً للحقيقــة، وأن اإلجــراءات 

1  وتنــص المــادة )313( مــن قانــون المعامــالت المدنيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى مــا 
يلــي:

1- ال يســأل أحــد عــن فعــل غيــره، ومــع ذلــك فللقاضــي بنــاًء علــى طلــب المضــرور إذا رأى مبــرراً أن 
يلــزم أيــاً مــن اآلتــي ذكرهــم حســب األحــوال بــأداء الضمــان المحكــوم بــه علــى مــن أوقــع الضــرر.

أ- مــن وجــب عليــه قانونــاً أو اتفاقــاً رقابــة شــخص فــي حاجــة إلــى الرقابــة بســبب قصــره أو حالتــه العقليــة 
أو الجســمية إال إذا اثبــت أنــه قــام بواجــب الرقابــة، أو أن الضــرر كان ال بــد واقعــاً ولــو قــام بهــذا الواجــب 

بمــا ينبغــي مــن العنايــة.
ب- مــن كانــت لــه علــى مــن وقــع منــه اإلضــرار ســلطة فعليــة فــي رقابتــه وتوجيهــه ولــو لــم يكــن حــراً فــي 
اختيــاره إذا كان الفعــل الضــار قــد صــدر مــن التابــع فــي حــال تأديتــه وظيفتــه أو بســببها. 2- ولمــن أدى 

الضمــان أن يرجــع بمــا دفــع، علــى المحكــوم عليــه بــه، وتنــص المــادة )17( إثبــات مــا يلــي:
1- تأشــير الدائــن علــى ســند الديــن بخطــه ودون توقيــع منــه بمــا يفيــد بــراءة ذمــة المديــن حجــة عليــه إلــى 
أن يثبــت العكــس ويكــون تأشــير الدائــن بمثــل ذلــك حجــة عليــه أيضــاً ولــو يكــن بخطــه وال موقعــاً منــه مــا 

دام الســند لــم يخــرج قــط مــن حيازتــه.
2- وكذلــك يكــون الحكــم إذا أثبــت الدائــن بخطــه دون توقيــع منــه مــا يفيــد بــراءة ذمــة المديــن فــي نســخة 

أصليــة أخــرى للســند أو مخالصــة وكانــت النســخة أو المخالصــة فــي يــد المديــن.

القضائيــة التــي اتبعــت إلصدارهــا إجــراءات صحيحــة، وال يقبــل أن يكــذب االفتــراض 
فــي هــذه الحالــة بــأي وســيلة مــن وســائل اإلثبــات، ويقــال عــادةً فــي الفقــه أن مثــل هــذه 
االفتراضــات التــي ال يمكــن إثبــات عكســها هــي قرائــن قاطعــة فــي حيــن أن القرائــن التــي 

يجــوز إثبــات عكــس داللتهــا تســمى قرائــن قانونيــة بســيطة.
والحقيقــة أن فكــرة القرينــة القاطعــة، أي تلــك التــي ال يجــوز تكذيــب داللتهــا بــأي صــورة 
مــن الصــور ال تلقــى قبــوالً فــي الفقــه1 فــي الوقــت الحاضــر، علــى أســاس أن القرينــة 
ــات بالنســبة  ــي تســهيل اإلثب ــا تنحصــر ف ــة المشــرع فيه ــات، ومهم ــق باإلثب قاعــدة تتعل
إلــى مــن تقــررت لمصلحتــه، وذلــك بنقلــه مــن واقعــة صعبــة اإلثبــات إلــى واقعــة أخــرى 
ســهلة اإلثبــات، دون أن يكــون لذلــك أثــر علــى مــا للخصــوم مــن حــق فــي أن يدحــض 
هــذه القرينــة، والقاعــدة فــي الدليــل أنــه يقبــل إثبــات العكــس، ولــذا يذهــب بعــض الفقــه 
ــإذا  ــن البســيطة، ف ــة هــي القرائ ــن القانوني ــن القرائ ــوع واحــد م ــه ال يوجــد إال ن ــى أن إل
ــى نطــاق  ــات إل ــه ينتقــل بهــا مــن نطــاق قواعــد اإلثب ــة فإن حــرام المشــرع نقــض القرين
ــه  ــاً اســتوحى في ــاً موضوعي ــن حكم ــدة تتضم ــح قاع ــث تصب ــة، حي ــد الموضوعي القواع

المشــرع فكــرة القرينــة، وجعلــه موضــوع النــص الــذي يقــرره.
ــد بحــث  ــا إال عن ــال تصــل إليه ــم الموضوعــي ف ــة وراء هــذا الحك ــي القرين ــن تختف وحي
ــة الشــيء  ــرر حجي ــي تق ــا القاعــدة الت ــة، ومثاله ــت القرين ــي أمل ــررات الت ــع والمب الدواف

ــه. المحكــوم في
وســنتناول فيمــا يلــي: الصــورة العاديــة، والمتفــق عليهــا للقرائــن القانونيــة، وهــي القرائــن 

البســيطة ثــم نتعــرض بعــد ذلــك للقرائــن القاطعــة.

أوالً: القرائن البسيطة:
ــى أن  ــدة، عل ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــات لدول ــون اإلثب ــن قان ــادة )48( م ــص الم تن
ــة  ــن أي طريق ــه ع ــررت لمصلحت ــن تق ــي م ــون تغن ــا القان ــص عليه ــي ين ــن الت »القرائ
ــل العكســي مــا  ــة بالدلي ــه يجــوز نقــض هــذه القرين ــى أن ــات عل أخــرى مــن طــرق اإلثب
لــم يوجــد نــص يقضــي بغيــر ذلــك«. ويتبيــن مــن هــذا النــص أن األصــل فــي القرائــن 
ــن  ــات عكســها، كالقرائ ــه بإثب ــن بســيطة أي يجــوز نقــض داللت ــة أن تكــون قرائ القانوني

1  انظــر فــي تفصيــل ذلــك كتابنــا الســابق اإلشــارة إليــه ص198 ومــا بعدهــا، وانظــر أيضــاً د. عبــد 
المنعــم فــرج الصــدة: المرجــع الســابق فقــرات 227-321- د. جميــل الشــرقاوي، المرجــع الســابق، 

ــابق، ص127. ــع الس ــي، المرج ــودود يح ــد ال ص131-132 – د. عب
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التــي ســبق أن قدمناهــا، ويكــون إثبــات عكســها بجميــع طــرق اإلثبــات، ولــو كانــت دليــالً 
علــى تصــرف قانونــي مدنــي تزيــد قيمتــه علــى خمســة آالف درهــم، أمــا االســتثناء فهــو 
أن تعتبــر القرينــة القانونيــة قاطعــة، وال يكــون ذلــك إال بمقتضــى نــص خــاص، وهــذه ال 

تقبــل إثبــات العكــس.
ومــن أمثلــة القرائــن القانونيــة البســيطة مــا تنــص علــه المــادة )208( مــن قانــون 
ــة  ــد منفع ــكل عق ــراض أن ل ــة المتحــدة بافت ــارات العربي ــة اإلم ــة لدول المعامــالت المدني
مشــروعة لعاقديــه وأن هــذه المنفعــة المشــروعة مفترضــة مــا لــم يقــم الدليــل علــى غيــر 
ذلــك، وكذلــك مــا ســبق أن ذكرنــاه مــن اعتبــار التأشــير علــى ســند الّديــن بمــا يفيــد بــراءة 
ذمــة المديــن قرينــة علــى الوفــاء حتــى يثبــت العكــس )المــادة 17 مــن قانــون اإلثبــات( 
وكذلــك مــا تنــص عليــه المــادة )1203( مــن قانــون المعامــالت المدنيــة مــن أن الحيــازة 

بذاتهــا قريــن علــى الملكيــة مــا لــم يثبــت غيــر ذلــك.
ويترتــب علــى ذلــك أن مــن قــرر القانــون لمصلحتــه قرينــة قانونيــة، فــإن هــذه القرينــة 
ترفــع عــن عاتقــه عــبء اإلثبــات، ولــذا يقــال أن أثــر القرينــة القانونيــة، هــي مجــرد نقــل 

عــبء اإلثبــات مــن المدعــي إلــى المدعــى عليــه.
ــزام  ــى الت ــا إل ــا ذكرن ــؤدي كم ــن، ي ــد الخصمي ــة أح ــة لمصلح ــة القانوني ــر القرين وتواف
ــبة  ــلطته بالنس ــي س ــا ه ــا كم ــدر داللته ــه أن يق ــون ل ــال يك ــا، ف ــذ بداللته القاضــي باألخ

ــع. ــا للواق ــه بمطابقته ــاس اقتناع ــى أس ــة عل ــن القضائي للقرائ
يضــاف إلــى ذلــك، أنــه يجــوز إثبــات عكــس القرينــة البســيطة مــن جانــب مــن يتمســك 
ــك الشــهادة والقرائــن  ــات بمــا فــي ذل ــم بكافــة وســائل اإلثب ــات يت ــه. وهــذا اإلثب بهــا علي
القضائيــة، ولــو كانــت الواقعــة محــل اإلثبــات تزيــد قيمتهــا علــى خمســة آالف درهــم1.

ــة العامــة لاللتزامــات،  ــي النظري ــز ف ــرأي د. محمــود جمــال زكــي، الوجي ــد هــذا ال ــي تأيي 1  انظــر ف
جـــ2 ص394، د. جميــل الشــرقاوي، المرجــع الســابق ص144. د. عبــد الــودود يحــي، المرجــع الســابق 
ص126 د. ســليمان مرقــس، المرجــع الســابق ص118، وقــارن عكــس ذلــك الســنهوري، الوســيط جـــ2، 

ص628، وهــذا خــالف رأيــه فــي الموجــز فقــرة 2 ، 7 حيــث أنــه مــن مؤيــدي الــرأي األول.
ويذهــب بعــض الشــراح الفرنســيين إلــى القــول بوجــود نــوع ثالــث مــن القرائــن القانونيــة وســط النوعيــن 
ــل  ــن البســيطة، ب ــي القرائ ــا ف ــات كم ــة طــرق اإلثب ــن ال بكاف ــه ولك ــا يخالف ــات م ــن، يجــوز إثب المذكوري
بُطــرق عينهــا القانــون علــى ســبيل الحصــر بمناســبة كل واحــدة مــن القرائــن التــي تدخــل فــي هــذا النــوع 
ويذكــرون مــن هــذا القبيــل القرينــة التــي تقضــي بــأن الولــد للفــراش )صحــة  النســب( الفقــرة األولــى مــن 
المــادة )312( مدنــي فرنســي، فــال يجــوز إثبــات عكســها إال علــى النحــو الــذي قررتــه المادتــان )312 ، 
313( مدنــي فرنســي، وكذلــك قرينــة االشــتراك فــي الحائــط القائــم بيــن ملكيــن متالصقيــن المــادة 653 
مدنــي فرنســي. وهــي أيضــاً ال يجــوز إثبــات عكســها إال بطــرق معينــة ذكرتهــا المــواد )653 ، 666 ، 

670( مــن هــذا التقنيــن.
ــع ألن  ــة والواق ــة للحقيق ــة المــدون بالمســتندات الرســمية أو العادي ــة مطابق ــل أيضــاً، قرين ومــن هــذا القبي

والمقصــود يجــوز إثبــات عكــس القرينــة القانونيــة هــو تكذيبهــا بالنســبة للحالــة الخاصــة 
التــي يــراد اإلثبــات بهــا فيهــا، وال يجــوز أن يكــون التكذيــب للقرينــة بصفــة عامــة، لــن 

ذلــك يعنــي معارضــة القاعــدة القانونيــة.

ثانياً: القرائن القاطعة:
القرينــة القانونيــة القاطعــة، هــي القرينــة التــي ال يمكــن نقــض داللتهــا بإثبــات العكــس كمــا 
هــو الحــال فــي القرينــة البســيطة، ومــن األمثلــة التــي يضربهــا الفقــه للقرائــن القانونيــة 
ــي مؤداهــا أن  ــوة األمــر المقضــي والت ــا بق ــر عنه ــي يعب ــة الت ــة القضائي ــة الحقيق القاطع
األحــكام التــي حــازت الدرجــة القطعيــة تكــون حجــة بمــا فصلــت فيــه مــن الحقــوق وال 
يجــوز قبــول دليــل ينقــض هــذه القرينــة ولكــن ال تكــون لتلــك األحــكام هــذه القــوة إال فــي 
ــه  ــم بيــن الخصــوم أنفســهم دون أن تتغيــر صفاتهــم وتعلــق النــزاع بالحــق ذات نــزاع قائ

محــالً وســببا1ً.
ولكــن الفقــه الحديــث كمــا ذكرنــا ســابقاً، يــرى أن فكــرة القرينــة القاطعــة التــي يفــرض 
القانــون داللتهــا فرضــاً ال ســبيل إلــى التنــاص منهــا بإثبــات عكســها، ال تتفــق مــع معنــى 
ــذا يــرى الفقــه أن كل مــا يعتبــر قرينــة قانونيــة علــى أنــه مــن أدلــة اإلثبــات  الدليــل، ول
يجــب أن يكــون قابــالً لإلثبــات العكســي، أي بمعنــى آخــر يجــب أن تكــون بســيطة وينفــي 

وجــود مــا يســمى بالقرائــن بيــن وســائل اإلثبــات.
أمــا مــا جــرت العــادة علــى تســميته بالقرائــن القانونيــة القاطعــة، ليــس فــي حقيقتــه قرائــن 
قانونيــة بمعناهــا الحقيقــي دائمــاً بــل هــي قواعــد موضوعيــة تبنــى علــى قرائــن، فتقريــر 
حجيــة األمــر المقضــي بــه يقــوم علــى أن صــدور الحكــم يبــرر افتــراض صحتــه وســالمة 

إجراءاته.
ــى  ــي تبن ــة الت ــد الموضوعي ــي والقواع ــا الحقيق ــة بمعناه ــن القانوني ــن القرائ ــة بي والتفرق
علــى قرائــن، لــم تتضــح للكثيريــن إال منــذ عهــد قريــب، وممــا أثــار اللبــس أن القواعــد 
الموضوعيــة التــي تبنــى علــى قرائــن يقيمهــا المشــرع علــى الغالــب الراجــح مــن األحــوال 
كمــا هــو الشــأن بالنســبة للقرائــن القانونيــة، فالقواعــد الموضوعيــة، تشــترك مــع القرائــن 
ــه  ــة أمام ــق الماثل ــى الحقائ ــر إل ــرع ينظ ــك أن المش ــا، ذل ــل وضعه ــي أص ــة ف القانوني

هــذه القرينــة ال يجــوز إثبــات عكســها فيمــا يتعلــق ببعــض بيانــات الســند الرســمي إال عــن طريــق الطعــن 
بالتزويــر.

1  انظــر مؤلفنــا فــي أصــول المحاكمــات والتنظيــم المدنــي والتنظيــم القضائــي فــي األردن – عمــان، 
ــا. ــا بعده ط.1988، ص262 وم
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ويســتنتج منهــا قرينــة معينــة ثــم يبنــي حكمــه أي ينــص علــى قاعــدة موضوعيــة، بنــاًء 
علــى هــذه القرينــة.

ومثــال ذلــك أن المشــرع يحــدد ســن الرشــد بإحــدى وعشــرين ســنة قمريــة، وهــذا التحديــد 
ــذا الســن  ــي ه ــان ف ــك أن اإلنس ــوال، ذل ــن األح ــب الراجــح م ــى الغال ــاه المشــرع عل بن
يكــون قــد بلــغ قــدراً مــن النضــج يجعلــه قــادراً علــى مباشــرة التصرفــات القانونيــة، أي 
ــه  ــام أهليت ــى تم ــة عل ــة والعشــرين ســنة قرين ــوغ الشــخص الحادي ــل بل أن المشــرع جع
ــغ  ــكل مــن بل ــى أن ل ــة عل ــون المعامــالت المدني ــك نــص فــي المــادة )85( مــن قان ولذل
هــذا الســن يعتبــر رشــيداً، فهــذا النــص يقــرر قاعــدة موضوعيــة مبنيــة علــى قرينــة، وال 
يجــوز إثبــات عكــس هــذه القاعــدة، فــال يجــوز مثــالً إثبــات أن الشــخص قــد أصبــح رشــيداً 
ــرام  ــى إب ــه عل ــو ظهــر نضجــه وقدرت ــى ول ــة والعشــرين ســنة، حت ــغ الحادي ــل أن يبل قب

التصرفــات القانونيــة قبــل بلــوغ هــذا الســن.
وعلــى العكــس، ولــو كنــا بصــدد قرينــة، كالقرينــة التــي تجعــل التأشــير علــى ســند بمــا 
يســتفاد منــه بــراءة ذمــة المديــن حجــة علــى الدائــن، المــادة )17( مــن قانــون اإلثبــات، 
فهــذه القاعــدة بناهــا المشــرع علــى الراجــح الغالــب مــن األحــوال، كمــا هــو الشــأن فــي 
القاعــدة الخاصــة ببلــوغ ســن الرشــد، ذلــك أن الغالــب أن تأشــير الدائــن علــى ســند الديــن 
الــذي لــم يخــرج مــن حوزتــه قــط، بمــا يفيــد بــراءة ذمــة المديــن لدليــل علــى وفــاء المديــن 
بدينــه، إال أن هــذا االفتــراض قــد يصــدق فــي الغالــب مــن األحــوال وقــد ال يصــدق فــي 
النــادر منهــا، وذلــك يجــوز للدائــن أن يثبــت أن حالــه تدخــل فــي األحــوال النــادرة التــي 
تصــدق فيهــا هــذه القرينــة، وذلــك بإثبــات أنــه رغــم التأشــير علــى ســند الديــن بمــا يفيــد 
بــراءة ذمــة المديــن إال أن المديــن مــا زالــت ذمتــه مشــغولة بهــذا الديــن، وهــذا بخــالف 
ــة( فــال  ــوغ ســن الرشــد )المــادة 85 مــن قانــون المعامــالت المدني القاعــدة الخاصــة ببل
يســمح لشــخص لــم يبلــغ الحاديــة والعشــرين أنــي ثبــت أنــه ضــم الحــاالت النــادرة التــي 
يصبــح فيهــا الشــخص رشــيداً قبــل اكتمــال هــذه الســن، وذلــك ألن هــذه القاعــدة قاعــدة 

موضوعيــة وليســت قاعــدة إثبــات.

المبحث الثاني
القرائن القضائية

ــون ويســتخلصها القاضــي  ــا القان ــص عليه ــم ين ــي ل ــن الت ــة هــي القرائ ــن القضائي القرائ
ــة معينــة ويتــرك لتقديــر القاضــي اســتنباط  ــأن لهــا دالل مــن ظــروف الدعــوى ويقتنــع ب
هــذه القرائــن وال يجــوز اإلثبــات بالقرائــن القضائيــة إال فــي األحــوال التــي يجــوز فيهــا 
اإلثبــات بالشــهادة، وهــذا مــا قــرره المشــرع فــي المــادة )48( مــن قانــون اإلثبــات لدولــة 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
وينبنــي علــى ذلــك، أن لقاضــي الموضــوع حريــة اســتنباط الوقائــع التــي تعتبــر قرائــن 
بمــا يعــرض أمامــه مــن الوقائــع ســواء أكانــت متعلقــة بموضــوع الدعــوى أو غيــر متعلقــة 
بــه، ولــه أن يأخــذ مــن محاضــر الدعــوى واألوراق المقدمــة فيهــا، ولــو لــم تتوافــر لهــا 
ــي  ــا ف ــد عليه ــي يعتم ــن الت ــتنباط القرائ ــي اس ــة ف ــلطة المطلق ــه الس ــة، ول ــروط األدل ش
تكويــن عقيدتــه1 وال يخضــع لرقابــة محكمــة التمييــز فــي تكويــن هــذه القناعــة، شــريطة 

أن يكــون اســتنباطه لهــذه القرينــة وتكويــن اقتناعــه بهــا ســائغاً.
ومــن أمثلــة القرينــة القضائيــة، مــا قررتــه محكمــة التمييــز األردنيــة بأنــه تعتبــر قرينــة 
قضائيــة علــى عــدم انشــغال ذمــة رب العمــل باألقســاط الشــهرية الســابقة، كرتــات 
العمــل التــي تشــير إلــى مقــدار مــا يتقاضــاه شــهرياً مــن راتــب وأجــور ســاعات إضافيــة 
ــى انشــغال  ــدل عل ــه وت ــد فصل ــل بع ــا العام ــي يوقعه ــاالت الت ــك الكمبي وإجــازات، وكذل
ــاً لصاحــب العمــل  ــو كان دائن ــه تجــاه رب العمــل، وذلــك علــى أســاس أن العامــل ل ذمت
ألجــرى التقــاص بيــن مطلوبــة ومطلــوب رب العمــل بــدون إلــزام نفســه بقيمــة الكمبيالــة، 
ويقــع علــى العامــل عــبء إثبــات عكــس هــذه القرائــن2 كمــا أن قبــض المؤجــر األجــرة 
عــن المــدة الالحقــة للشــهر موضــوع الدعــوى يعتبــر قرينــة قضائيــة علــى دفــع أجــور 

الشــهر أو الشــهور الســابقة كمــا اســتقر علــى ذلــك الفقــه والقضــاء3.
وقــد تقــدم أن القرينــة القضائيــة هــي أمــر يســتنبط القاضــي مــن أمــور أخــرى ثابتــة لديــه 

1  وفــي ذلــك تقــول محكمــة التمييــز األردنيــة، أن القرائــن القضائيــة هــي التــي لــم ينــص عليهــا قانــون 
ويســتخلصها القاضــي مــن ظــروف الدعــوى ويقنــع بــأن لهــا داللــة معينــة ويتــرك لتقديــر القاضــي اســتنباط 
هــذه القرائــن عمــالً بالمــادة )43( مــن قانــون البينــات دون رقابــة عليهــا مــن محكمــة التمييــز أو فــي أمــر 
توافــر القرينــة القضائيــة مــن عدمــه وال ســبيل إللزامهــا باســتنباطها إذ أن ذلــك متــروٌك لضميرهــا )تمييــز 

حقــوق أردنــي 456 ، 85 صفحــة 921 ســنة 1987(.
2  تمييز حقوق أردني رقم 66/194 صفحة 1966م.

3  تمييز حقوق أردني رقم 361 ص180 سنة 1978م. 
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ــق  ــتنباط، ال عــن طري ــق االس ــاً عــن طري ــر ثابت ــذا األم ــر ه ــة، فيعتب ــي دعــوى معين ف
اإلثبــات المباشــر، فهــي دليــل غيــر مباشــر، يتطلــب أوالً ثبــوت بعــض الوقائــع قضــاء، 
ثــم إعمــال القاضــي عقلــه وقواعــد المنطــق ليســتنبط مــن هــذه الوقائــع الثابتــة داللــة علــى 
ثبــوت وقائــع غيرهــا مــا لــم يقــدم عليهــا دليــل آخــر. وبذلــك فهــي تقــوم علــى  عنصــر 
مــادي، يتكــون مــن وقائــع يتحقــق القاضــي مــن ثبوتهــا بــأي طريــق يــراه. وهــذه الوقائــع 
ــع المــراد إثباتهــا، فــال  ــى الوقائ هــي التــي يفســرها القاضــي ويســتنبط منهــا داللتهــا عل
بــد أن يثبــت هــذا األســاس بشــكل قاطــع حتــى يكــون االســتنباط الــذي يبنــى عليــه ســليماً، 
فــإذا كانــت الواقعــة المســتنبطة منهــا محتملــة أو غيــر ثابتــة بيقيــن، فــال تصبــح مصــدراً 
لالســتنباط، وعنصــر آخــر هــو العنصــر المعنــوي وهــو االســتنباط الــذي يقــوم بــه قاضــي 

الموضــوع علــى أســاس العنصــر المــادي ومرجعــه ذكاء القاضــي وفطنتــه.
واالســتنباط مــن القرينــة، الــذي يقــوم بــه القاضــي، اســتدالل يقــوم علــى الظــن والترجيــح 
ومــن الممكــن أن يقــع الغلــط مــن هــذا االســتنباط، ألن القاضــي مــن هــذه الناحيــة غيــر 
معصــوم ولهــذا نظــر المشــرع فــي حــذر إلــى االســتدالل بقرائــن الحــال وجعــل للقرائــن 
القضائيــة فــي اإلثبــات داللــة ضعيفــة، وأنزلهــا مــن طــرق اإلثبــات منزلــة الشــهادة، وقــد 
ســبق أن بينــا الحــاالت التــي يجــوز فيهــا اإلثبــات بالشــهادة وهــذا مــا نصــت عليــه الفقــرة 
ــتنبط  ــا »وللقاضــي أن يس ــي بقوله ــات اإلمارات ــون اإلثب ــن قان ــادة )48( م ــن الم )2( م
قرائــن أخــرى لإلثبــات فــي األحــوال التــي يجــوز فيهــا اإلثبــات بشــهادة الشــهود«، ولكــن 
ــي  ــاً ف ــاً هام ــع دوراً عملي ــي الواق ــا ف ــإن له ــة ف ــن القضائي ــة القرائ ــي دالل رغــم الشــك ف
اإلثبــات، ذلــك ألن اإلثبــات المباشــر الــذي ينصــبُّ علــى ذات الواقعــة المطلــوب إثباتهــا 
ال يتيســر فــي أغلــب األحــوال ولذلــك ينصــبُّ اإلثبــات علــى وقائــع مجــاورة ومالزمــة 
ــٍذ  ــا عندئ ــم إثباته ــرة، أي يت ــذه األخي ــوت ه ــا ثب ــتنتج منه ــزاع، ويس ــل الن ــة مح للواقع

بالقرائــن القضائيــة.
ــن  ــف ع ــذه الصــور للتخفي ــل ه ــي مث ــل ف ــل الدلي ــن لتحصي ــى القرائ ــأ القاضــي إل ويلج
ــة  ــة قرين ــا ســابقاً، كمــا أن اطــراد القضــاء علــى دالل ــات الثقيــل، كمــا ذكرن عــبء اإلثب
معينــة قــد يجعلهــا بمثابــة القرينــة القانونيــة فيتدخــل المشــرع لرفــع هــذه القرينــة القضائيــة 

المطــردة إلــى مرتبــة القرينــة القانونيــة.

الفصل الثاني
حجية المصغرات الفلمية في اإلثبات

يفــرض الواقــع العملــي، إدخــال طــرق ووســائل حديثــة فــي التعامــل، ال تتفــق تمامــاً مــع 
المفهــوم التقليــدي لوســائل اإلثبــات القديمــة. وهــذه الوســائل الحديثــة، أدت إلــى ظهــور 
مشــكلة هامــة هــي بحــق مــن أهــم مشــاكل العصــر الحديــث. ومــن أبــرز هــذه الوســائل 
ــدأ  ــي ب ــة والت ــزة الخاص ــق األجه ــن طري ــترجاعها ع ــادة اس ــات، وإع ــن المعلوم تخزي

ينتشــر اســتعمالها فــي الوقــت الحاضــر بشــكل ملفــت للنظــر1.
ــن  ــث ع ــن الحدي ــاء م ــد االنته ــا بع ــام إليه ــه االهتم ــا لنوج ــدث عنه ــا أن نتح ــد رأين وق
ــه  ــوم ب ــات يق ــي اإلثب ــاً ف ــاً هام ــا دوراً عملي ــة ألن له ــن القضائي ــن وخاصــة القرائ القرائ
ــد  ــة، ق ــة القضائي ــذ بالقرين ــرار األخ ــة، وتك ــة القضائي ــر بالخصوم ــاء النظ القاضــي أثن
ــررت  ــن تق ــي م ــة، تعف ــة قانوني ــا كقرين ــص عليه ــه أن يتدخــل المشــرع للن ــب علي يترت
لمصلحتــه مــن اإلثبــات، بــل يتدخــل المشــرع للنــص عليهــا كقاعــدة مــن قواعــد اإلثبــات 

ــل. ــا ســنرى بعــد قلي ــت بعــض التشــريعات كم ــا فعل كم
فنحــن نــرى أن مــن واجــب القاضــي وخاصــة إذا كانــت الوقائــع فــي المعامــالت التجاريــة 
ــات  ــون اإلثب ــع نصــوص قان ــات، ضــرورة تطوي ــكل طــرق اإلثب ــات ب ــي يجــوز إثب الت
ــس  ــا، فلي ــات وبثه ــة المعلوم ــال كتاب ــي مج ــة ف ــة الحديث ــورات التقني ــع التط ــق م للتواف
ــة،  ــد الحاســبات اإللكتروني ــي عه ــدي ونحــن ف ــي التقلي ــل الكتاب ــكان التشــبث بالدلي باإلم
ــى  ــع األصــل وحت ــق م ــر للتطاب ــات أكث ــر ضمان ــمح بتوفي ــة تس ــخ الحديث ــائل النس فوس

يتضــح حجــم المشــكلة2.
نســتعير هــذا المثــال الحــي الــذي ُضــِرَب للتدليــل علــى خطــورة التمســك بالدليــل الورقــي، 

1  ورد هــذا المثــال لــدى األســتاذة )Francoise Chamoux( فــي مرجعيــن األول التقريــر الــذي 
أعدتــه لحســاب وزارة العــدل الفرنســية فــي يونيــو عــام 1975 تحــت عنــوان تطــور قانــون اإلثبــات فــي 

دنيــا األعمــال.
 Synthese de L. enquete Socioliogque sur L.evolution du droit de la prevue

.)dans la vie des affaires. B.)89
والثاني هو رسالتها لنيل الدكتوراة من جامعة باريس:

 La prevue dans les affaire: deLecrite microfilm au mivrifilm; Librairies. Tesh
.niques )LITEC(. 1980; p103

ــي، طبعــة  ــور محمــد حســام لطف ــة( للدكت ــة للمصغــرات الفلمي ــة القانوني ــاب )الحجي ــي كت ومشــار إليهــا ف
1988 ص10 هامــش 15.

2  تمييز حقوق أردني رقم 361 ص180 سنة 1978م. 
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ــوي  ــرة كان لديهــا مخــزن يحت ــة الفرنســية الكبي ــن أن إحــدى المنشــآت الصناعي ــد تبي فق
علــى ســتة عشــر كيلــو متــراً مــن الرفــوف ألغــراض التخزيــن )األرشــيف( وكان يتــم 
زيــادة هــذه الرفــوف بمعــدل كيلــو متــراً كل عــام. وال يعكــس هــذا الرقــم الحقيقــي لزيــادة 
ــل  ــورق، تحت ــاً مــن ال ــة حجــم عشــرين طن حجــم المخــزون مــن األوراق، فهــو محصل
ــو  ــة كيل ــة أربع ــة، البالغ ــادة الحقيقي ــم الزي ــن حج ــة م ــرات كامل ــو مت ــة كيل ــاحة ثالث مس

متــرات ســنوياً.
وقــد أدت هــذه المشــكل الخطيــرة، بالبنــك الوطنــي الفرنســي فــي باريــس، إلــى أن ينشــئ 
 )Orleans( ــي ــاً ف ــاه دوري ــه ويتلق ــذي يصــدر من ــورق ال ــن ال ــاً لتخزي ــاً ضخم مجمع
علــى مســاحة 26.500 متــر مكعــب عــام 1970، وقــد ثبــت حاجــة البنــك لعمــل مجمــع 
مماثــل كل أربــع ســنوات ألن حجــم المخــزون الورقــي يتعــرض للزيــادة ســنوياً بنســبة 
)تتــراوح بيــن 10 % إلــى 50 %(1. وأغلــب هــذا يتمثــل فــي الشــيكات التــي يصدرهــا 
العمــالء ويحتفــظ بهــا البنــك طرفــه لصالــح عمالئــه، وتصــل نســبة الشــيكات إلــى 50% 
مــن حجــم المخــزون، ويكفــي أن نقــول أن بنــك فرنســي مثــل بنــك الكريــدي ليونيــه يتلقــى 

ثالثــة مالييــن شــيك يوميــا2ً.
كل هــذا أدى إلــى طــرح مشــكلة االحتفــاظ بالمســتندات الورقيــة، وبــدأ البحــث عــن بديــل 
آخــر الســيما وأن المشــكلة ليســت فقــط فــي مــكان التخزيــن ولكــن أيضــاً ثمــن الــورق 

الــذي نعلــم جميعــاً نــدرة مادتــه األوليــة.
ــي  ــر وشــرعوا ف ــر الفلمــي الصغي ــاء وجوههــم شــطر أجهــزة التصوي ــى العلم ــك ول لذل
ــا وحدهــا  ــى أنه ــن عل ــورق مؤكدي ــدالً مــن ال ــة ب ــج الســتخدام المصغــرات الفلمي التروي
تضمــن االقتصــاد المذهــل لحجــم التخزيــن واالســترجاع الســريع للمعلومــات المخزونــة. 
وقــد كان لهــم فــي اإلشــارة إلــى تكلفــة التخزيــن الورقــي المرتفعــة التــي يتحملهــا العميــل 
ــرة  ــة الخطي ــة التصغيري ــل الطاق ــا أن نغف ــال يمكنن ــم، ف ــت مؤيديه ــة ضاعف ــة وجيه حج
للتصويــر الفلمــي المصغــر والتــي تســمح بتخزيــن مائتــي صفحــة علــى ورقــة واحــدة مــن 

الحجــم العــادي3.

1  انظــر تقريــر )Chemonx( المشــار إليــه ســابقاً ص90 ورســالتها التــي ســبق اإلشــارة إليهــا أيضــاً 
ص104 وهــي تبيــن فيهمــا أن حجــم التخزيــن الورقــي للفــرع الرئيســي لهــذا البنــك هــو )34.000( متــر 
مكعــب – بصــرف النظــر عــن حجــم مخــازن الفــروع – وهــو نفــس حجــم قــوس النصــر الشــهير بباريــس 

الــذي يقــع فــي شــارع الشــانزليزيه.
2  انظــر تقريــر )Chemonx( المشــار إليــه ص122 ورســالتها وتشــير فــي رســالتها ص12 إلــى أن 

البنــوك الفرنســية تلقــت 1.5 مليــار شــيك فــي عــام واحــد. 
ــك د. محمــد حســام محمــود لطفــي، المرجــع المشــار إليهــا ســابقاً، القاهــرة،  ــل ذل 3  انظــر فــي تفصي

والمصغــرات الفلميــة هــي أوعيــة غيــر تقليديــة للمعلومــات تتمثــل فــي دعامــات مصنوعة 
مــن مــادة فلميــة معينــة تســتخدم فــي التصويــر المصغــر للمحــررات الورقيــة. وتتميــز 
هــذه المصغــرات بإمــكان مشــاهدة الصــور المســجلة عليهــا بالبصــر وذلــك عــن طريــق 
طبعهــا بصــورة مكبــرة علــى دعامــة ورقيــة أو تكبيرهــا بواســطة جهــاز يســمى جهــاز 

القــراءة.
ــراً  ــة، وأخي ــالم الفضــة الجاف ــة، وأف ــالم الفضــة التقليدي ــواع رئيســية: أف ــة أن وهــي ثالث

ــة1. ــى أشــكال مختلف ــث وهــي عل ــة للتحدي ــالم القابل األف
وفقــاً للمفهــوم التقليــدي لإلثبــات، ليــس لهــذه المصغــرات الفلميــة أي قيمــة فــي اإلثبــات 
ــأي  ــل الصــورة، ف ــي عم ــاً ف ــلوباً معين ــترط أس ــم يش ــن الصــورة. فالمشــرع ل أســمى م
ــة  ــة بصف ــا أي حجي ــن األصــل وال يعطيه ــى م ــة أدن ــي مرتب ــي نظــره هــي ف صــورة ف
عامــة إال بقــدر مطابقتهــا لألصــل، والمشــرع تخلــى فــي حــاالت معينــة عــن تطلــب هــذا 
األصــل المكتــوب كمــا أجــاز التصــرف بــكل طــرق اإلثبــات إذا كان بمواجهــة التاجــر2.

وقــد تبنــت محكمــة النقــض المصريــة هــذه الحقيقــة فــي حكــم حديــث لهــا صــدر فــي 31 
ينايــر ســنة 19783 فحكمــت بــأن النســخة الكربونيــة ليســت صــورة منقولــة عــن األصــل 
عديمــة الحجيــة فــي اإلثبــات بــل هــي أصــالً فــي حــد ذاتهــا ونظــراً ألهميــة هــذا الحكــم 

نفــرد المجــال بعباراتــه التــي تــدل علــى ســعة أفــق قضــاة هــذه المحكمــة.
»التوقيــع باإلمضــاء أو ببصمــة الختــم أو بصمــة األصبــع هــو المصــدر القانونــي الوحيــد 
إلضفــاء الحجيــة علــى األوراق العرفيــة وفقــاً لمــا تقضــي بــه المــادة 1/14 مــن قانــون 
اإلثبــات، المقابلــة للمــادة 2/390 مــن القانــون المدنــي قبــل إلغائهــا، وإذا كان المقصــود 
ــون  ــه، وكان اإلمضــاء بالكرب ــن تصــدر من ــد م ــة بي ــة المخطوط ــو الكتاب باإلمضــاء ه
مــن صنــع ذات يــد مــن نســبت إليــه، فــإن المحــرر الموقــع عليــه بإمضــاء الكربــون مــن 

صاحبــه يكــون فــي حقيقتــه محــرراً قائمــاً بذاتــه لــه حجيــة فــي اإلثبــات«.
ــك  ــا كان ذل ــه: »لم ــت بأن ــام قض ــي اله ــدأ القانون ــذا المب ــة ه ــت المحكم ــد أن أرس وبع

ــي الصفحــات المذكــورة. ــا ف ــا بعدهــا والهوامــش المشــار إليه طبعــة 19 ص11 وم
1  انظــر فــي تعريــف المصغــرات وأنواعهــا وأشــكالها وخصائصهــا، د. محمــد حســام محمــود لطفــي، 

الســابق اإلشــارة إليــه ص17 ومــا بعدهــا.
2  انظــر فــي تفصيــل حجيــة الصــورة فــي اإلثبــات كتابنــا البينــات الســابق اإلشــارة إليــه ص68 ومــا 

بعدهــا. 
3  طعــن رقــم 527 لســنة 44 القضائيــة المنشــورة فــي مجموعــة األحــكام التــي يصدرهــا المكتــب الفنــي 

لمحكمــة النقض، س29 رقــم 71 ص359-357.
راجع في هذا الخصوص د. محمد حسام محمود لطفي: المرجع السابق ص53.
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وكان الثابــت مــن الصــورة الرســمية لتقريــر الخبيــر المنتــدب فــي الدعــوى أن التوقيــع 
ــة  ــارة عــن كتاب ــه عب ــرده وبطالن ــوب الحكــم ب ــى المحــرر المطل المنســوب للطاعــن عل
بخــط اليــد ومحــررة بالكربــون، وكان المحكــم المطعــون فيــه قــد اعتبــر هــذا المحــررة 
ــول  ــدم قب ــإن الحكــم قضــاءه بع ــات ف ــي اإلثب ــة ف ــا حجي ــا له ــة عــن أصله صــورة منقول

ــون«. ــق القان ــي تطبي ــاً بالخطــأ ف ــر يكــون معيب دعــوى التزوي
وهــذا الحكــم يتفــق مــع حكــم فرنســي شــهير ذهــب إلــى أن اســتخدام الكربــون يولــد أصــالً 
وليــس صــورة ألن الشــرط الرئيســي فــي التوقيــع هــو حركــة اليــد وهــذه الحركــة واردة 
ــتخدام  ــن اس ــئ ع ــع الناش ــة أن التوقي ــارة المحكم ــاً لعب ــة، فوفق ــخة الكربوني ــأن النس بش
الكربــون يتســاوى مــع التوقيــع الخطــي الــذي يوضــع فــي توقيــت واحــد علــى ورقتيــن 

منفصلتيــن1.
ــا  ــم تكــن له ــإن ل ــدة، ف ــة جدي ــق تقني ــدَّت بطري ــم، إذا أُِع وال شــك أن صــورة الميكروفيل
قيمــة أعلــى ومكانــة أرفــع مــن النســخة الكربونيــة، فعلــى األقــل تســاويها، ألنهــا تتطابــق 

مــع األصــل بصــورة أفضــل كثيــراً مــن النســخة الكربونيــة.
ومــن جانــب آخــر أُتيحــت لمحكمــة اســتئناف فرنســية فرصــة للتعبيــر فــي هــذه المســألة 
قالــت بــرأي عكســي مفــاده أن مــا يصاحــب الكربــون مــن احتمــاالت التزويــر يجعــل مــا 

يتولــد مــن محــررات مجــرد صــور وليــس نســخاً.
 vantesui tribunal civil de rennes, 22 nov. 1957 p.631 et la note de Jeam  1

Chevallier
وينتقــد المؤلــف األخيــر هــذا الحكــم علــى أســاس أن مفهــوم التوقيــع فــي فرنســا غيــر مشــروط بالحركــة 
اليدويــة فحســب، بــل أيضــاً بنســبة التوقيــع إلــى صاحبــه بصــورة مشــروعة ويؤكــد القضــاء الفرنســي قــد 
ــع رغــم أن نســبة  ــة األصب ــة أو ببصم ــم بعالم ــذي يت ــع ال ــول التوقي ــض قب ــر ليرف ــذا األخي ــى ه اســتند إل
التوقيــع إلــى صاحبــه فــي هاتيــن الحالتيــن مؤكــدة. مــع ذلــك فإنــه ال ينكــر أن ظــروف هــذه الدعــوى كانــت 
تســمح – للمحكمــة باالعتقــاد فــي جديــة نســبة النســخة الكربونيــة إلــى صاحــب التوقيــع الســيما وأن األصــل 
ــى المحكمــة هــو أنهــا صاغــت  ــه عل ــة، فــكل مــا عاب ــه المحكمــة بالنســخة الكربوني كان موجــوداً وضاهت
ــدأ عامــاً مقتضــاه اعتبــار أن اســتخدام الكربــون يــؤدي إلــى  حكمهــا فــي عبــارات توحــي بأنهــا تقــرر مب

وجــود نســخ وليــس صــوراً كربونيــة.
 C.A Toulouse,(ص)s 1968 D.S 1969, p.673 et la note anonyme – suvante

- 4 de
ــة  ــم األصــل أن النســخة الكربوني ــة مــن تقدي ــت للمحكم ــي األول ثب ــن فف ــن الحكمي وال يوجــد تعــارض بي
مطابقــة تمامــاً للنســخة الخطيــة، فــي حيــن أن فــي الثانــي كانــت الظــروف ناطقــة بــأن المســتند الكربونــي 
المقــدم ناتــج عــن عمليــة تزويــر رغــم أن القضــاء الجنائــي قــد أبــرأ ســاحة مقــدم النســخة الكربونيــة مــن 
تهمــة النصــب بعــد أن عجــز الخبــراء عــن التوصــل بصــورة قطعيــة إلــى كــون المســتند المطعــون فيــه 
ــم  ــح المته ــك لصال ــير الش ــدة تفس ــال قاع ــن إعم ــت ع ــراءة نتج ــرى أن الب ــارة أخ ــر، بعب ــة تزوي محصل
ويضــاف إلــى ذلــك أن المحكمــة األخيــرة قــد اعتنقــت هــذا الــرأي رغــم أن العقــد موضــوع الدعــوى كان 
عقــداً تجاريــاً جائــز اإلثبــات بــكل طــرق اإلثبــات ورفضــت أن تمنــح المســتند الكربونــي أي حجيــة بعــد أن 

أحاطتــه ظــروف الدعــوى بالشــكوك.  

وتتجــه معظــم التشــريعات المعاصــرة إلــى العــدول عــن المفاهيــم التقليديــة لإلثبــات فــي 
ــات  ــائل اإلثب ــام وس ــاب أم ــح الب ــتهدف فت ــاً تس ــر تقدم ــم أكث ــى مفاهي ــة إل ــاالت معين ح
ــدا1،  ــال فنلن ــى ســبيل المث ــة ومــن هــذه التشــريعات عل ــل المصغــرات الفلمي ــة مث الحديث

ــان4. ــراق3، لبن ــة2 الع ــا االتحادي ألماني
مــن خــالل اســتخدام وســائل إثبــات مســتحدثة بضمانــات معينــة5 توفــر نوعــاً مــن 
الطمأنينــة لــدى القاضــي والمشــرع لألخــذ بمبــدأ الحجيــة لهــذه الوســائل الحديثــة يضــاف 
إلــى ذلــك أن القضــاء لــه دور هــام فــي تطويــر وســائل اإلثبــات ألنــه يملــك أدوات هــذا 
التطويــر، فبــاب االجتهــاد الــذي يملكــه القاضــي، يمكنــه مــن تطويــر القاعــدة القانونيــة 
ــن مصــادر  ــاً أو مصــدراً م ــدة نصــاً قانوني ــذه القاع ــت ه ــواء كان ــع س ــا الواس بمفهومه
ــتيعاب كل  ــي اس ــتحدثة وبالتال ــة المس ــع القانوني ــى الوقائ ــق عل ــرة لتنطب ــريع المعتب التش
مســتجد وحديــث مــن واقــع الحيــاة العمليــة، فتطــور الحيــاة المتســارع فــي شــتى مياديــن 

1  أصــدرت فنلنــدا قانونــاً عــام 1945 بشــأن إمســاك الدفاتــر التجاريــة رخصــت بمقتضــاه باســتخدام 
»الميكروفلــم« بــدالً مــن الدفاتــر الورقيــة. 

ــن  ــداً ره ــاً جدي ــا قانون ــم« بإصداره ــة »للميكروفل ــة القانوني ــدأ الحجي ــى مب ــدت عل ــام 1973 أك ــي ع وف
ــك، و  ــص مســبق بذل ــى ترخي ــة وهــي الحصــول عل ــة هام ــة بضمان ــر التجاري ــر للدفات ــر المصغ التصوي
ــر  ــة التصغي ــات لعملي ــى ضــرورة وضــع ضمان ــدأ نفســه وإن دل عل ــر مــن المب ــد األخي ــال هــذا القي ال ين

ــألوراق. ل
2  أصــدرت ألمانيــا االتحاديــة عــدة تراخيــص لبعــض الجهــات بالتصويــر المصغــر للمســتندات طبقــاً 
لمواصفــات تقنيــة معينــة لضمــان مطابقــة الصــورة لألصــل وشــملت وزارة التأميــن االجتماعيــة والنقــل 
والعمــل واإلســكان والعــدل والداخليــة، كمــا صــدر قانونــان األول فــي 2 أغســطس ســنة 1965 ويجيــز 
ــارس  ــي 16 م ــي ف ــبية، والثان ــتندات المحاس ــات والمس ــن الخطاب ــة« م ــور »ميكروفيلمي ــاظ بص االحتف
1976 المعــدل بالقانــون األول وأجــاز االحتفــاظ بالمســتندات المحاســبية والماليــة – مــا عــدا الميزانيــة – 

علــى صــور »ميكروفيلميــة« بشــروط خاصــة وأعطاهــا حجيــة األصــل فــي اإلثبــات.
ــم 141 لســنة 1973 الخــاص بإتــالف األوراق الرســمية وجعــل  3  وفــي العــراق صــدر القانــون رق
ــا  ــة عليه ــات المترتب ــوق وااللتزام ــق بالحق ــا يتعل ــل فيم ــم األص ــاً« حك ــورة »ميكروفيلمي ــخة المص النس
ويتضــح مــن هــذا النــص أن المشــرع العراقــي لــن يضــع مبــدأً عامــاً لألخــذ بالمصغــرات الفلميــة كوســيلة 
ــون المذكــور  ــاً للقان ــا طبق ــت هــذه الصــور ألوراق رســمية جــرى إتالفه ــات إال إذا كان مــن وســائل اإلثب
حيــث تتحقــق الضمانــة لهــذه المصغــرات فــي نظــر المشــرع إذا تــم التصويــر مــن قبــل الجهــة الرســمية.
4  والمشــرع اللبنانــي فــي ســنة 1977 أعطــى الحجيــة للمصغــرات الفلميــة للمســتندات الخاصــة بالحالــة 
ــذا  ــر ه ــة، وال يعتب ــالف ســجالت األصــول المدني ــا إت ــب عليه ــي ترت ــة الحــرب الت ــه حال ــة ليواج المدني
المبــدأ عامــاً بالنســبة للقانــون اللبنانــي ألنــه نشــأ بظــروف اســتثنائية. وهنــاك تشــريعات حديثــة لــدى دول 
أخــرى مثــل إيطاليــا وبلجيــكا ورومانيــا والمجــر والدانمــارك والنمســا وسويســرا وألمانيــا الشــرقية والســويد 
ــي  ــة ف ــة حجي ــرات الفلمي ــى إعطــاء المصغ ــا اتجهــت إل ــة وجميعه ــات المتحــدة األمريكي وفرنســا والوالي

إثبــات إذا توافــرت لهــا الضمانــات الكافيــة لعــدم تزويرهــا.
للتصويــر  باإلعــداد  متعلقــة  ضمانــات   -1 يلــي:  بمــا  الضمانــات  هــذه  تلخيــص  ويمكــن    5 
2- ضمانــات متعلقــة بعمليــة التصويــر مــن حيــث نوعيــة الفيلــم المســتخدم ومواصفــات التحميــض والطبــع 
3- ضمانــات متعلقــة بعمليــة الحفــظ، انظــر فــي تفصيــل هــذه الضمانــات د. محمــد حســام لطفــي المرجــع 

المشــار إليــه ســابقاً، ص103 ومــا بعدهــا.
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الحيــاة ومــا ينشــأ عنــه مــن وقائــع مســتحدثة وكثيــرة يســتحيل معــه التوافــق بيــن القاعــدة 
القانونيــة المكتوبــة وهــذه الوقائــع إال مــن خــالل االجتهــاد.

ــون مدفوعــاً إلــى  ــل رجــل القان ــرض علينــا تحديــات متعــددة تجع ــم يف ــك ألن العل ذل
مواكبتهــا بحلــول قانونيــة، وبديهــي أن هــذه الحلــول لــن تكــون تقليديــة ألن هــذه التحديــات 
ليســت تقليديــة أساســاً، فمواجهــة أي تحديــات تكــون إمــا بوســائل تقليديــة متطــورة وإمــا 
بوســائل مســتحدثة يضــاف إلــى ذلــك فــإن التــردد فــي منــح الحجيــة للوســائل المســتحدثة 
ــم  ــة، ألن العل ــى التصرفــات القانوني ــة عل ــات يحــرم األفــراد مــن امتــالك األدل فــي اإلثب
ــن  ــزة م ــارة موج ــد، وبعب ــي التعاق ــة ف ــبات اإللكتروني ــتخدام الحاس ــى اس ــه اآلن إل يتج
األفضــل تزويــد األفــراد بأدلــة إثبــات حديثــة بــدالً مــن التمســك بمفاهيــم إلثبــات تجردهــم 

مــن أي دليــل.
ــي  ــن الت ــالل القرائ ــن خ ــه م ــن قناعت ــة تكوي ــي حري ــح القاض ــد من ــرع ق ــا أن المش كم
يســتنبطها مــن وقائــع الدعــوى ولــو لــم تتوفــر لهــا شــروط األدلــة1، وهــذا األمــر يمكــن 
القاضــي مــن االعتمــاد  علــى الوســائل الحديثــة فــي اإلثبــات باعتمادهــا كقرائــن قضائيــة 
واضطــرار اســتخدام هــذه القرائــن مــن قبــل القضــاء ســيدفع المشــرع بالنتيجــة إلــى النص 
ــات ينظــم مــن خــالل شــروطها  ــي اإلثب ــة ف ــة أو قاعــدة موضوعي ــة قانوني ــا كقرين عليه

وإجراءاتهــا وحجيتهــا فــي اإلثبــات.
ــة المتحــدة عندمــا اعتمــد فــي قانــون  ــة اإلمــارات العربي وخيــراً فعــل المشــرع فــي دول
ــات  ــي اإلثب ــة ف ــرات الفلمي ــم 18 لســنة 1993 صــور المصغ ــة رق المعامــالت التجاري
ــي اســتخدام اآلالت  ــة هــذه المصغــرات ليواكــب التطــور العلمــي الحديــث ف ــن حجي وبي
الحديثــة والتقنيــة الحديثــة فــي مجــاالت اإلثبــات، وهــذا األمــر ينســجم بطبيعــة الحــال مــع 
الخاصيــة التــي تتميــز بهــا المعامــالت التجاريــة التــي ترتكــز علــى عنصــري الســرعة 
ــدة  ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــهده دول ــذي تش ــع التطــور ال ــالزم م ــا يت ــان، كم واالئتم
ــكل  ــة بالش ــر تجاري ــك دفات ــار بمس ــزام التج ــة فإل ــة والدولي ــارة الداخلي ــال التج ــي مج ف
ــاً علــى عاتــق  الــذي حــدده قانــون التجــارة فــي ظــل النظــام التقليــدي القديــم يشــكل عبئ
ــا  ــد حجــم النشــاط التجــاري وم ــي ظــل تزاي ــك واضحــاً خصوصــاً ف ــدو ذل التجــار. ويب
يتطلبــه ذلــك مــن ســرعة إنجــاز المعامــالت. فــأدرك التجــار هــذه الحقيقــة واتجهــوا إلــى 
إدخــال نظــم المعلومــات فــي أجهــزة التقنيــة الحديثــة نظــراً لفوائــده العمليــة الكثيــرة. وقــد 
اعتــرف المشــرع فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بهــذا الواقــع الــذي فــرض نفســه، 

1  انظر في تفصيل ذلك كتاب البينات السابق اإلشارة إليه ص210 وما بعدها.

فقــد نصــت المــادة )32( مــن قانــون المعامــالت التجاريــة علــى مــا يلــي: )للمصــارف 
والشــركات أو المؤسســات التــي يصــدر بهــا قــرار وزيــر االقتصــاد والتجــارة أن تحتفــظ 
ــره  ــم( أو غي ــرة )ميكروفيل ــابقتين1 بالصــور المصغ ــن الس ــي المادتي ــورة ف ــدة المذك للم
مــن أجهــزة التقنيــة الحديثــة بــدالً مــن أصــل الدفاتــر والوثائــق والمراســالت والبرقيــات 
ــورة  ــذه الص ــون له ــة، وتك ــة والتجاري ــا المالي ــة بأعماله ــن األوراق المتعلق ــا م وغيره
ــات  ــة لعملي ــط المنظم ــى أن توضــع الضواب ــات عل ــي اإلثب ــة األصــل ف ــرة حجي المصغ
اســتخدامها ألغــراض هــذه المــادة بقــرار مــن وزيــر االقتصــاد والتجــارة والتــي يتوجــب 

ــك المصــارف والشــركات والمؤسســات العمــل بهــا( )30م(.  ــى تل عل
وتأسيســاً علــى ذلــك فقــد صــدر القــرار الــوزاري رقــم )73( لســنة 1994 بشــأن 
ــة، عــن  ــة الحديث ــم أو غيــره مــن أجهــزة التقني ــاظ بالصــور المصغــرة الميكروفيل االحتف
وزيــر االقتصــاد والتجــارة، يتضمــن مــا يلــي ).. مــادة2: يجــوز للمنشــآت العاملــة فــي 
ــى أن  ــول، عل ــن األص ــدالً م ــورات ب ــا بالمص ــب احتفاظه ــوزارة بطل ــدم لل ــة التق الدول
يتضمــن الطلــب تحديــد الوســيلة التــي ســتتبعها مــن أجــل الحصــول علــى المصــورات، 
ويصــدر الوزيــر قــراره بخصــوص الطلــب خــالل شــهر مــن تســليمه للــوزارة، ويعتبــر 

ــرد خــالل هــذه المــدة قــراراً بالرفــض(. عــدم ال
ــد  ــي عن ــا يل ــى م ــي: يراع ــا يل ــه م ــار إلي ــرار المش ــن الق ــادة )3( م ــت الم ــا تضمن كم

الحصــول علــى المصــورات:
“1- تلتــزم المنشــأة بمراعــاة الضوابــط المشــار إليهــا فــي المــواد )26( و)27( و)28( 

و)29( و)30( مــن قانــون المعامــالت التجاريــة بالنســبة ألصــول المصــورات.«
وبنــاًء علــى ذلــك، يجــب علــى المؤسســة التقيُّــد بمســك الدفاتــر التجاريــة )دفتــر اليوميــة، 
ــات الحســابية الخاصــة بهــا بهــذه الدفاتــر،  ــة العملي ودفتــر األســتاذ العــام( وتســجيل كاف

ــظ  ــى التاجــر أن يحتف ــي: »عل ــا يل ــى م ــة عل ــون المعامــالت التجاري ــن قان ــادة )30( م ــص الم 1  وتن
بصــورة طبــق األصــل مــن المراســالت والبرقيــات والفواتيــر التــي يرســلها أو يصدرهــا ألعمــال تجارتــه، 
وعليــه أيضــاً االحتفــاظ بجميــع مــا يــرد إليــه مــن المراســالت والبرقيــات وفواتيــر وغيرهــا مــن المســتندات 
التــي تتصــل بأعمــال تجارتــه، ويكــون االحتفــاظ بهــذه األوراق بطريقــة منظمــة تســهل معهــا المراجعــة 
ــن  ــادة )31( م ــص الم ــا تن ــا. كم ــا أو وروده ــخ تصديره ــن تاري ــنوات م ــس س ــل عــن الخم ــدة ال تق ولم
قانــون المعامــالت التجاريــة علــى مــا يلــي: »علــى التاجــر أو ورثتــه االحتفــاظ بالدفاتــر التجاريــة والوثائــق 
المؤيــدة للقيــود الــواردة بهــا مــدة ال تقــل عــن خمــس ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ وضــع التأشــير علــى الدفاتــر 

بانتهائــه«.
30م- وبهــذا االتجــاه أيضــاً أخــذ القانــون الفرنســي بالقانــون الصــادر بتاريــخ 30 أبريــل 1983 والقــرار 

التنفيــذي الصــادر فــي 29 نوفمبــر 1983،  
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والتقيــد بكافــة الشــروط المنصــوص عليهــا فــي المــواد )26، 27، 28، 29( مــن قانــون 
المعامــالت التجاريــة، قبــل القيــام بعمليــة التصويــر والتخزيــن للمعلومــات الــواردة فيهــا. 
يضــاف إلــى ذلــك فقــد أوجــب المشــرع علــى المنشــأة أن تقــوم بعــرض األصــول علــى 
ــن  ــذه اإلدارة م ــد ه ــى تتأك ــر، حت ــة التصوي ــرة عملي ــل مباش ــاري قب إدارة الســجل التج
مراعــاة المنشــأة لكافــة الضوابــط التــي نصــت عليهــا المــادة األولــى مــن القــرار الــوزاري 

المشــار إليــه ســابقاً.
أي بمعنــى أن تتأكــد إدارة الســجل بــأن المنشــأة قــد التزمــت بأحــكام المــواد )26، 27، 
28، 29( مــن قانــون المعامــالت التجاريــة الخاصــة بالدفاتــر التجاريــة ]فقــرة )2( مــن 

المــادة الثالثــة مــن القــرار[.
وقــد أوجــب القــرار المذكــور، علــى إدارة الســجل التجــاري أن تتأكــد مــن ســالمة 
التصويــر، أي تصويــر الدفاتــر التجاريــة للمنشــأة وأن تراجــع الصــور صفحــة صفحــة 
ــذه  ــماح له ــع الس ــول، م ــالف األص ــأة بإت ــماح للمنش ــل الس ــل قب ــى األص ــا عل وتطابقه
ــة.  ــد الحاج ــا عن ــوع إليه ــورات للرج ــن المص ــر م ــخة أو أكث ــخ نس ــأة أن تستنس المنش

ــه[. ــار إلي ــرار المش ــن الق ــة م ــادة الثالث ــن الم ــرة )3( م ]الفق
وبعــد ذلــك تقــوم إدارة الســجل بإيــداع النســخ األصليــة Master Copies مــن 
المصــورات فــي مغلــف خــاص يتــم إغالقــه بمعرفتهــا وختمــه بخاتمهــا وتثبيــت تاريــخ 

ــابقاً«. ــه س ــار إلي ــرار المش ــن الق ــأة )4/3( م ــف للمنش ــليم المغل ــل تس ــالق قب اإلغ
ــة مــن العبــث أو التزويــر أو التالعــب فقــد أوجــب  وحفاظــاً علــى هــذه الصــور األصلي
القــرار المحافظــة عليهــا بعــدم فتــح الملــف المختــوم والــذي يحتــوي على النســخة األصلية 
إال بمعرفــة إدارة الســجل أو بمعرفــة المحكمــة وهــذا مــا قررتــه الفقــرة الرابعــة مــن المادة 
ــف  ــح المغل ــا »ال يجــوز فت ــم 73 لســنة 1994 بقوله ــوزاري رق ــرار ال ــن الق ــة م الثالث
ــة الســجل أو  ــة مــن المصــورات إال بمعرف ــى النســخ األصلي ــوي عل ــذي يحت ــوم ال المخت

بمعرفــة المحكمــة التــي يطلــب االســتناد لحجيــة هــذه المصــورات فــي مواجهتهــا.
وقــد ألــزم القــرار الســابق المنشــأة بحفــظ النســخ األصليــة في المصــورات ذات المــدة التي 
تلتــزم خاللهــا المنشــأة بحفــظ الدفاتــر التجاريــة أو المســتندات والبرقيــات والمراســالت 
التــي يرســلها أو يتســلمها وهــي خمــس ســنوات والمقــررة فــي المــادة )31( مــن قانــون 
المعامــالت التجاريــة. وتبــدأ هــذه المــدة مــن تاريــخ ختــم المغلفــات التــي تحــوي الصــور 

األصليــة. وذلــك طبقــاً ألحــكام المــادة الخامســة مــن القــرار الــوزاري ســالف الذكــر.
وتأسيســاً علــى ذلــك، فــإذا التزمــت المنشــأة بــكاف الشــروط تكــون للنســخ األصليــة مــن 

ــة  ــات أي حجي ــي اإلثب ــا ف ــة أصوله ــى النحــو الســابق )حجي المصــورات المحفوظــة عل
ــة  ــط المنظم ــت الضواب ــا راع ــا أنه ــا. طالم ــر عنه ــم التصوي ــي ت ــة الت ــر التجاري الدفات
لعمليــات اســتخدامها، والتــي اشــتمل عليهــا القــرار باالســتناد ألحــكام المــادة )32( مــن 

ــة(. ــالت التجاري ــون المعام قان
والمالحــظ هنــا أن المشــرع، فــي المــادة )32( مــن قانــون المعامــالت التجاريــة لدولــة 
ــواد  ــي الم ــا ف ــة المنصــوص عليه ــر التجاري ــغِ الدفات ــم يُْل ــة المتحــدة، ل ــارات العربي اإلم
)26، 27، 28، 29( مــن قانــون المعامــالت التجاريــة والتــي تشــترط أن تلتــزم 
المنشــآت التجاريــة العاملــة فــي الدولــة بمراعــاة الضوابــط المشــار إليهــا فــي تلــك المــواد 
بشــأن الدفاتــر التجاريــة، ابتــداًء قبــل اللجــوء إلــى عمليــة الحفــظ والتصويــر عــن طريــق 
ــة  ــادة الثالث ــن الم ــذا واضــح م ــة. وه ــة الحديث ــزة  التقني ــن أجه ــره م ــم أو غي الميكروفيل
مــن قــرار الوزيــر رقــم 73 لســنة 1994 الســابق اإلشــارة إليــه. لكــن المشــرع رخــص 
ــي  ــا ف ــا وتخزينه ــوم بتصويره ــد أن تق ــر بع ــك الدفات ــة إعــدام تل ــذه المنشــآت التجاري له
أجهــزة التقنيــة الحديثــة وفــق الضوابــط المنصــوص عليهــا فــي المــواد المبينــة فــي القــرار 
ــة  ــم حفــظ النســخة األصلي ــم 73 لســنة 1994 ســالف الذكــر، وبعــد أن يت ــوزاري رق ال
مــن المصــورات فــي مغلــف خــاص يتــم إغالقــه وختمــه وتثبيــت تاريــخ اإلغــالق عليــه 
قبــل تســليمه للمنشــأة مــن قبــل إدارة الســجل التجــاري. حتــى يكــون بديــالً عــن الدفاتــر 
ــرره  ــا ق ــر. وم ــك الدفات ــا تل ــع به ــي يتمت ــة الت ــذات الحجي ــع ب ــة ويتمت ــة األصلي التجاري
المشــرع فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بشــأن المنشــآت التجاريــة كالمصاريــف 
ــد  ــنرى. فق ــا س ــر، كم ــوص التاج ــرره بخص ــا ق ــف عم ــات يختل ــركات والمؤسس والش
ذهــب المشــرع فــي قانــون المعامــالت التجــاري إلــى أبعــد مــن ذلــك، فــي مجــال مواكبــة 
العصــر ومســايرة التقنيــة الحديثــة فــي مجــال اســتخدام اآللــة، فنصــت المــادة )38( مــن 
ــي  ــتخدم ف ــذي يس ــر ال ــتثناء التاج ــى اس ــه، عل ــار إلي ــة المش ــالت التجاري ــون المعام قان
تنظيــم عملياتــه التجاريــة الحاســب اآللــي أو غيــره مــن أجهــزة التقنيــة الحديثــة مــن أحــكام 
المــواد )26، 27، 28، 29(1 مــن هــذا القانــون، واعتبــر المعلومــات المســتقاة مــن هــذه 

ــة التــي تســتلزمها  1  وتنــص هــذه المــواد علــى مــا يلــي: مــادة 26-1 يمســك التجــار الدفاتــر التجاري
طبيعــة تجارتهــم وأهميتهــا بطريقــة تكفــل بيــان مركزهــم المالــي بــكل دقــة ومــا لهــم مــن حقــوق ومــا عليهــم 

مــن التزامــات متعلقــة بتجارتهــم.
اليوميــة  دفتــر  أ(  اآلتييــن:  الدفتريــن  يمســك  أن  التاجــر  علــى  يجــب  األحــوال  جميــع  وفــي   -2 

ب( دفتر األسناد العام.
ــه  ــك محتويات ــوم بهــا التاجــر وكذل ــي يق ــة الت ــات المالي ــع العملي ــة جمي ــر اليومي ــي دفت ــد ف مــادة 27-1 تقي

ــوم. ــد يومــاً بي ــم التقي الشــخصية ويت
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األجهــزة أو غيرهــا مــن األســاليب الحديثــة بمثابــة دفاتــر تجاريــة وتوضــع ضوابــط عامــة 
لتنظيــم عمليــات اســتخدامها بقــرار مــن وزيــر االقتصــاد والتجارة.

وبنــاًء علــى ذلــك فقــد صــدر القــرار الــوزاري رقــم )74( لســنة 1994 بشــأن اســتخدام 
الحاســب اآللــي وغيــره مــن أجهــزة التقنيــة الحديثــة بــدالً مــن الدفاتــر التجاريــة يتضمــن 

اســتثناء:
أوالً: يســتثنى التاجــر الــذي يســتخدم فــي تنظيــم عملياتــه التجاريــة الحاســب اآللــي 
ــن  ــواد )26، 27، 28، 29( م ــكام الم ــن أح ــة م ــة الحديث ــزة التقني ــن أجه ــره م أو غي
قانــون المعامــالت التجاريــة، والتــي تســتوجب أن يمســك التاجــر الدفاتــر التجاريــة التــي 

ــة. )م1(. ــه التجاري ــتلزمها طبيعت تس
ــي  ــبة لنظــام الحاســوب اآلل ــرار أيضــاً أن يراعــي التاجــر بالنس ــد اشــترط الق ــاً: لق ثاني

ــي: ــا يل ــه م المعمــول لدي
تأميــن ضوابــط رقابيــة كافيــة علــى نظــام التشــغيل تحــول دون التالعــب فــي ( 1

والبيانــات. المعلومــات 
ضمــان ســماح نظــام الحاســب باســتخراج البيانــات الماليــة بصــورة مباشــرة وإمكانيــة ( 2

مراجعــة تلــك البيانــات أيضــاً.
ثالثــاً: كمــا تضمــن القــرار وجــوب مراعــاة التاجــر المشــار إليــه الضوابــط التاليــة بالنســبة 
ــة  ــة وفــي هــذه الحال ــه التجاري ــات تفصيــالت عمليات ــة مســاعدة إلثب ــر يومي 2- وللتاجــر أن يســتعمل دفات
يكتفــي فقــط بقيــد إجمالــي لهــذه العمليــات فــي دفتــر اليوميــة فــي فتــرات منتظمــة فــإذا لــم يتبــع هــذا اإلجــراء 

اعتبــر كل دفتــر مســاعد دفتــراً عامــاً.
مادة 28: يقيد في دفتر األسناد العام ما يلي:

ــى  ــا وعل ــدة له ــتندات المؤي ــع المس ــن واق ــة م ــر اليومي ــن دفات ــة م ــابية المرحل ــات الحس ــع العملي 1- جمي
وجــه الخصــوص الحســابات المتعلقــة بالصنــدوق والمصــرف والشــركاء والدائنيــن والمدينيــن واإليــرادات 

ــات. والمحســوبات والمصروف
ــان إجمالــي عنهــا إذا كانــت  ــة أو بي ــدى التاجــر فــي آخــر الســنة المالي 2- تفصيــل البضاعــة الموجــودة ل
تفصيالتهــا واردةً بدفاتــر أو قوائــم مســتقلة وفــي هــذه الحالــة تعتبــر تلــك الدفاتــر أو القوائــم جــزءاً متممــاً 

لدفتــر األســناد العــام.
3- صورة عن الميزانية السنوية وحساب األرباح والخسائر.

ــي  ــة ف ــو كتاب ــطب أو مح ــراغ أو ش ــن كل ف ــة م ــة خالي ــر التجاري ــون الدفات ــب أن تك ــادة 29: 1- يج م
ــا. ــا دون به ــير فيم ــط أو تش ــي أو كش الحواش

ــل الســجل  ــا مــن قب ــع صفحاته ــم وتوق ــام أن ترق ــة واألســناد الع ــري اليومي ــل اســتعمال دفت 2- ويجــب قب
التجاريــة الــذي يتبعــه التاجــر وأن يوضــع عليهــا الخاتــم الرســمي للجهــة المذكــورة مــع إثبــات تاريــخ هــذا 
اإلجــراء فــإذا انتهــت صفحــات أي مــن هذيــن الدفتريــن تعيــن علــى التاجــر أن يقدمــه لــذات الجهــة للتأشــير 

عليــه بمــا يفيــد ذلــك بعــد آخــر قيــد وقبــل اســتعمال الدفتــر الجديــد.
3- وعلــى التاجــر أو ورثتــه فــي حالــة وقــف نشــاط المحــل التجــاري وتقديــم الدفتريــن المشــار إليهمــا إلــى 

الســجل التجــاري للتأشــير عليهمــا بمــا يفيــد ذلــك.
4- ويكون وضع الخاتم الرسمي والتأشير في الحاالت المتقدمة بدون رسم.

للبيانــات المســتقاة مــن الحاســب اآللــي أو غيــره مــن أجهــزة التقنيــة الحديثــة:
وجوب ترقيم نسخ البيانات وتثبيت التاريخ عليها آلياً.( 1
وجــوب توقيــع مراجــع حســابات الشــركة أو المديريــن المخوليــن بالتوقيــع علــى تلــك ( 2

النســخ وتثبيــت التاريــخ يدويــاً.
تجميــع  النســخ المرقمــة والمؤرخــة والموقعــة علــى النحــو الســابق بصــورة دوريــة ( 3

ووضعهــا ضمــن مغلفــات تُختــم وتُغلــف وتـُـؤرخ بمعرفــة الســجل التجــاري الــذي يتبعــه 
ــا  ــل إيداعه ــا قب ــاخه منه ــرورة استنس ــرى ض ــا ي ــاخ م ــر استنس ــن للتاج ــر، ويمك التاج

ــات وختمهــا. المغلف
ــة  ــة والمختوم ــات المؤرخ ــر بالمغلف ــظ التاج ــرار أيضــاً، أن يحتف ــزم الق ــد أل ــاً: وق رابع
ــل عــن خمــس ســنوات وهــي  ــدة ال تق ــه لم ــة إدارة الســجل التجــاري المشــار إلي بمعرف
ذات المــدة التــي يلتــزم خاللهــا التاجــر بحفــظ دفاتــره التجاريــة أو المســتندات والبرقيــات 
ــالت  ــون المعام ــن قان ــادة )31( م ــي الم ــررة ف ــه والمق ــة بتجارت ــالت الخاص والمراس
ــذي  ــف ال ــى المغل ــخ عل ــم والتاري ــخ وضــع الخت ــن تاري ــدة م ــذه الم ــدأ ه ــة، وتب التجاري

ــا. ــوي عليه يحت
ال فتــح المغلفــات المختومــة المشــار إليهــا إال بمعرفــة إدارة الســجل التجــاري الــذي يتبعــه 
التاجــر أو بمعرفــة المحكمــة التــي يطلــب االســتناد لحجيــة البيانــات المســتقاة منهــا فــي 

مواجهتهــا )م5(. وإال تفقــد حجتهــا فــي اإلثبــات.
وإذا تــم التقيــد بكافــة الشــروط التــي ســبق الحديــث عنهــا كانــت لهــذه البيانــات المســتقاة 

مــن األجهــزة المشــار إليهــا نفــس حجيــة الدفاتــر التجاريــة فــي اإلثبــات.
ونخلــص مــن ذلــك إلــى أن المشــرع، فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، فــي المــادة 
ــذي يســتخدم فــي تنظيــم  )38( مــن قانــون المعامــالت التجاريــة، قــد اســتثنى التاجــر ال
عملياتــه التجاريــة الحاســب اآللــي أو غيــره مــن أجهــزة التقنيــة الحديثــة مــن أحــكام المواد 
ــة(،  ــر التجاري ــة )الخاصــة بالدفات ــون المعامــالت التجاري ــن قان )26، 27،28، 29( م
وأجــاز لــه اســتخدام الحاســب اآللــي، أو غيــره مــن هــذه األجهــزة الحديثــة فــي أعمالــه 
ــي  ــة الت ــزة الحديث ــذه األجه ــن ه ــتقاة م ــة والمس ــات المدون ــر البيان ــد اعتب ــة، وق التجاري
بــدأ انتشــارها فــي عالــم اليــوم، وخاصــة فــي المجــاالت التجاريــة، بمثابــة مــا يــرد فــي 
ــر  ــرارات وزي ــد بق ــات شــريطة أن يتقي ــي اإلثب ــة ف ــث الحجي ــن حي ــة م ــر التجاري الدفات
االقتصــاد المتعلقــة بمعاييــر وضوابــط تخزيــن وحفــظ واســترجاع هــذه المعلومــات فــي 

تلــك األجهــزة والتــي اشــترطها قانــون المعامــالت التجاريــة.
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ــي  ــدة ف ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــرع ف ــه المش ــب إلي ــا ذه ــرى أن م ــن ن ونح
ــا  ــة، ومــدى حجيته ــة، بخصــوص صــور المصغــرات الفلمي ــون المعامــالت التجاري قان
ــذي فرضــه  ــع ال ــع الواق ــق، ينســجم م ــى الطري ــة عل ــر خطــوة إيجابي ــات يعتب ــي اإلثب ف
نفســه، نتيجــة ســرعة انتشــار اســتخدام اآللــة الحديثــة ومــا تحققــه معــه مــن فائــدة كبيــرة 
تتناســب وحجــم النشــاط التجــاري المتزايــد، والــذي يســتوجب ســرعة إنجــاز المعامــالت 
ــالً عــن  ــذا الخصــوص بدي ــرره الشــرع به ــا ق ــر م ــرى يعتب ــا تُ ــة. ولكــن هــل ي التجاري
ــة  ــي اآلل ــة ف ــتخرجة والمخزن ــة الصــور المس ــالً بحجي ــاً كام ــة واعتراف ــر التجاري الدفات

ــات أم ال؟. ــي اإلثب ــة ف الحديث
حقيقة األمر، ال بُدَّ لنا من القول بما يلي:

ــرع فــي قانــون المعامــالت التجــاري لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة  1- أن المش
ق بيــن المنشــآت التجاريــة العاملــة بالدولــة وبيــن التجــار، بــدون مبــرر، ودليــل  قــد فــرَّ
ذلــك مــا نصــت عليــه المــادة )32( مــن قانــون المعامــالت التجاريــة والقــرار الــوزاري 
الصــادر بموجبــه رقــم 73 لســنة 1994 والتــي أوجبــت علــى المنشــآت أن تلتــزم بمراعاة 
الضوابــط المشــار إليهــا فــي المــواد )26، 27، 28، 29، 30( مــن قانــون المعامــالت 
التجاريــة بخصــوص مســك الدفاتــر التجاريــة، قبــل تخزينهــا فــي الميكروفيلــم. بخــالف 
ــة  ــالت التجاري ــون المعام ــن قان ــادة )38( م ــي الم ــرع ف ــتوجب المش ــم يس ــر، فل التاج
والقــرار الــوزاري الصــادر بموجبــه رقــم 74 لســنة 1994 أن يمســك الدفاتــر التجاريــة 
ــة،  ــالت التجاري ــون المعام ــن قان ــواد )26، 27، 28، 29( م ــكام الم ــن أح ــتثناه م واس
طالمــا أنــه يســتخدم الحاســب اآللــي أو غيــره مــن أجهــزة التقنيــة الحديثــة فــي عملياتــه 

ــة. التجاري
2- وفــي الحالتيــن ألــزم المشــرع المنشــآت التجاريــة والتاجــر االحتفــاظ بالصــورة 
األصليــة، وفــي مغلــف خــاص، وضمــن شــروط معينــة، وتحــت إشــراف إدارة الســجل 
التجــاري، حتــى يكــون بديــالً عــن الدفاتــر التجاريــة فــي اإلثبــات، ولــم يعتــرف بحجيــة 
ــا  ــدر مطابقته ــات إال بق ــي اإلثب ــة ف الصــور الفوتســتاتية المســتخرجة مــن اآلالت الحديث

ــا. ــي ســبقت اإلشــارة إليه ــة المحفوظــة الت للصــورة األصلي
3- كمــا أوجــب المشــرع علــى المنشــآت التجاريــة، والتاجــر االحتفــاظ بالصــورة األصلية 
ــق  ــه الصــور والتدقي ــذي حفظــت في ــف ال ــال المغل ــخ إقف ــدة خمــس ســنوات مــن تاري لم
عليهــا مــن قبــل إدارة الســجل التجــاري، وهــي ذات المــدة المقــررة فــي المــادة )31( مــن 

قانــون المعامــالت التجاريــة الخاصــة بدفاتــر التجــار وأوراقهــم.

ومــن هنــا يتضــح أن المشــرع فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة قــد ســمح باســتخدام 
اآلالت الحديثــة للمنشــآت التجاريــة، والتاجــر ضمــن شــروط وضوابــط تخزيــن وحفــظ 

واســترجاع، وبيــن مــدى حجيتهــا فــي اإلثبــات.
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وصف الكتاب
يقــع الكتــاب فــي 100 صفحــة مــن القطــع الكبيــر ويســتند إلــى 36 مرجعــاً وينتظــم فــي 

مقدمــة وســتة فصــول وخاتمــة.

الفصل األول  التعريف بالمحاماة ومجاالتها والحجة إليها.

المبحث األول – التعريف بالمحاماة
ــن  ــي م ــف المحام ــة وتعري ــكام العدلي ــة األح ــن مجل ــاة م ــف المحام ــف تعري ــل المؤل ينق
كتــاب الخطابــة للشــيخ محمــد أبــو زهــرة، وهــو أنــه: )العليــم بالقانــون الــذي يســتطيع أن 
يثبــت حــق ذي الحــق ويدفــع باطــل المعتــدي، معتمــداً فــي ذلــك علــى علمــه بمــا شــرع 
القانــون مــن حــق، ومــا ألــزم مــن واجبــات، ومــا قيــد بــه مــن الحريــات حفظــاً للجماعــة 

ــاً للمصالــح(. وتثبيت

المبحث الثاني – مجاالت عمل المحامي:
يتولــى المحامــي الدفــاع عــن موكلــه فــي الدعــوى المــوكل بهــا ويتابــع ســيرها لــدى ( 1

مختلــف درجــات المحاكــم.
يعمل على إطالق أسر موكله بحق أو بكفالة وغير ذلك.( 2
يتضمــن عملــه إعانــة للجهــات القضائيــة حيــث ينقــل لهــا وجهــة نظــر موكلــه ( 3

ــى  ــة عل ــاعد المحكم ــا يس ــة بم ــات الالزم ــة والبيان ــدم األدل ــة، ويق بصــورة أصولي
ــة. ــى الحقيق ــرف عل التع

يعتبــر مستشــاراً لموكلــه يقــدم لــه اآلراء العلميــة والقانونيــة التــي يحصــل بهــا علــى ( 4
حقــه ويدفــع عنــه الظلــم والضــرر.

ينــوب عــن موكلــه فــي كثيــٍر من األعمــال اإلداريــة وكتابة صيــغ العقــود والمصالحة ( 5
والتحكيــم لــدى الجهــات الرســمية المختصــة كمــا يقــوم بتســيير المعامــالت العقاريــة 

الهامــة وإجــراءات التبليــغ اســتالم الصكوك واألوراق الرســمية.
ــاالت ( 6 ــي ح ــه ف ــع عن ــة ويوق ــات المالي ــن التصرف ــٍر م ــي كثي ــه ف ــن موكل ــوب ع ين

القبــض والصــرف واإلبــراء واإلقــرار واالســتالم والتســليم والموافقــة علــى الصلــح 
ــك. ــازل والتقســيط ونحــو ذل والتن
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المبحث الثالث: أوجه الحاجة إلى المحاماة:
جهل أغلب الناس بالقوانين واالجتهادات القضائية.( 1
عجــز كثيــر مــن المتخاصميــن عــن الدفــاع عــن مصالحهــم أمــام خصومهــم بأنفســهم، ( 2

ويــزداد هــذا العجــز إذا تطلبــت اإلجــراءات القضائيــة أن تكــون المرافعــة شــفوية.
أَنفــة بعــض ذوي المكانــة فــي المجتمــع مــن مباشــرة الخصومــة بأنفســهم، قــال عبــد ( 3

هللا بــن جعفــر بــن أبــي طالــب: )إن عليَّــاً كان يكــره الخصومــة فــكان إذا كانــت لــه 
خصومــة وكَّل فيهــا عقيــل بــن أبــي طالــب فلمــا كبــر عقيــل وكَّلنــي( رواه البيهقــي 

فــي الســنن الكبــرى 81/6.
ارتبــاط الكثيــر مــن المتخاصميــن بوظائــف رســمية أو بمؤسســات خاصــة أو مهــن ( 4

حــرة يمنعهــم مــن تــرك أعمالهــم وحضــور الجلســات ومتابعــة ســير الدعــوى 
وتــزداد الحاجــة إلــى المحامــي عندمــا تكــون الخصومــة فــي بلــد آخــر غيــر بلــد مــن 

لــه خصومــة.
قد تكون الجهة المتخاصمة جهة حكومية أو شخصية اعتبارية.( 5
قد يوكل الخصم محامياً بارعاً ال يستطيع الشخص بنفسه مواجهة ما يثيره ( 6
من دفوع وحجج.( 7

الفصل الثاني مهنة المحاماة في الميزان

يورد المؤلف في هذا الفصل اآلراء المختلفة، حول شرعية ممارسة مهنة المحاماة.
فمن المجيزين: د. عبد هللا رشوان،
الشيخ / أحمد عبد العزيز المبارك،

القاضي / عبد القادر العماري،
األستاذ / ظافر القاسمي.

األستاذ / مشهور حسن سلمان،
الشيخ / محمد صالح بن عثيمين،

الشيخ / محمد ناصر الدين األلباني
ومن المنكرين: األستاذ / أبو األعلى المودودي، 

د. أبو سليم خادم حسين،
د. عبد هللا عزام

فيما يلي حجج المنكرين وأدلة المجيزين عليها:-
ــا  ــاء به ــل ج ــة ب ــذه المهن ــرف ه ــم يع ــخ اإلســالمي ل ــأن التاري ــرون: ب ــال المنك أوالً- ق

المســتعمر األوربــي.

رد المجيــزون: بــأن ذلــك غيــر مانــع، وذكــروا مبــررات الحاجــة لوجــود المحامــي، وألن 
الشــريعة اإلســالمية عرفــت نظــام الوكالــة ووكالء الدعــاوى.

ثانيــاً- قــال المنكــرون: بــأن عمــل المحامــي وكســبه حــرام ألنــه يتولــى الدفــاع عــن موكله 
بالحــق أو بالباطــل، وال غايــة لــه إال المــال فقــط، ودللــوا علــى ذلــك ببعــض الممارســات 

الســيئة للمحاميــن واقتــراح أبــو األعلــى المــودودي أن تكــون المحامــاة وظيفــة حكوميــة.

رد المجيــزون: بأننــا ال ننكــر الممارســات الســيئة لبعــض المحاميــن، ولكــن هــذه 
ــة،  ــات المهن ــاك محامــون ملتزمــون بأخالقي ــن، وهن ــع المحامي الممارســات ليســت لجمي

ــن. ــة المه ــرم كاف ــل نح ــرى فه ــن األخ ــي المه ــد ف ــة توج ــات الخاطئ ــا أن الممارس كم

ــعودية  ــاء بالس ــوث واإلفت ــة للبح ــة الدائم ــوى اللجن ــذا الصــدد فت ــي ه ــف ف ــل المؤل وينق

رقــم 3532 وهــي أنــه: )إذا كان االشــتغال بالمحامــاة أو القضــاء إحقاقــاً للحــق وإبطــاالً 

للباطــل شــرعاً ورد الحقــوق إلــى أربابهــا ونصــر المظلــوم فهــو مشــروع لمــا فــي ذلــك 

ــم  ــى اإلث ــاون عل ــه مــن التع ــا في ــال يجــوز لم ــوى، وإال ف ــر والتق ــى الب ــاون عل مــن التع

ــدوان(. والع

ثالثــاً- قــال المنكــرون: بــأن توكيــل محــاٍم للمتهــم فــي جرائــم الحــدود يجعلــه شــفيعاً لــدى 
القاضــي، وال تجــوز الشــفاعة فــي الحــدود إذا بلغــت القاضــي.

ــان  ــديدة ضم ــات الش ــم ذات العقوب ــذه الجرائ ــي ه ــاٍم ف ــل مح ــأن توكي ــزون: ب رد المجي
لتطبيــق العدالــة، ولتتضــح صــورة العدالــة بالكامــل أمــام المحكمــة، وبــأن الــذي ال يجــوز 

شــرعاً هــو الشــفاعة وليــس الوكالــة.

رابعاً- قال المنكرون: إن المحامي يشارك في إنفاذ القوانين التي تخالف الشريعة.
رد المجيــزون: بــأن الدفــاع عــن المتهــم ال يعنــي الرضــا بقبــول القوانيــن المخالفــة 
ــل  ــذا عم ــن فه ــذه القواني ــى ه ــتناداً إل ــوم اس ــريء أو مظل ــاذ ب ــن إنق ــرع، وإن أمك للش

ــن  ــالمه م ــزم بإس ــي الملت ــن المحام ــن يمّكِ ــذه القواني ــي ه ــرس ف ــا أن التم ــود، كم محم

ــرع ــق الش ــا يواف ــا بم ــاداة بتعديله ــم المن ــن ث ــا، وم ــرع منه ــف الش ــا يخال ــة م معرف
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.الفصل الثالث عمل المحامي في نظر التشريع اإلسالمي

المبحث األول: الوكيل بالخصومة كالمحامي
مــا ذكــره الفقهــاء بشــأن التوكيــل بالخصومــة يــدل علــى جــواز توكيــل محــام واألصــل 

فــي العقــود اإلباحــة، واألدلــة علــى ذلــك:
قولــه تعالــى: ]إنمــا الصدقــات للفقــراء والمســاكين والعامليــن عليهــا[ فُجــوز العمــل ( 1

عليهــا بحكــم النيابــة عــن المســتحقين.
ــر ( 2 ــى خيب ــال: »أردت الخــروج إل ــا – ق ــد هللا – رضــي هللا عنهم ــن عب ــر ب أن جاب

فأتيــت النبــي - ملسو هيلع هللا ىلص - فســلمت عليــه، وقلــت لــه: »إنــي أردت الخــروج إلــى خيبــر« 
ــة –  ــك آي ــى من ــإن ابتغ ــقاً، ف ــه خمســة عشــر وس ــذ من ــي فخ ــت وكيل ــال: إذا أتي فق

ــو داوود 182/2. ــه« رواه أب ــى ترقوت ــدك عل ــة – فضــع ي عالم
ورد أن النبــي - ملسو هيلع هللا ىلص - وكَّل عمــرو بــن أميــة الضمــري فــي قبــول نــكاح أم حبيبــة، ( 3

ووّكل أبــا رافــع فــي قبــول نــكاح ميمونــة.

المبحث الثاني: أحكام شرعية تدعم عمل المحامي:
1- وجــوب المناصــرة األخويــة: بنصــرة األخ المســلم فــي الحــق ومنــع الظلــم عنــه، روى 
أنــس – رضــي هللا عنــه – أن رســول هللا - ملسو هيلع هللا ىلص - قــال »انصــر أخــاك ظالمــاً أو مظلومــاً« 
ــال: »تأخــذ فــوق  ــا رســول هللا، هــذا ننصــره مظلومــاً فكيــف ننصــره ظالمــاً؟ ق ــوا ي قال

يــده« رواه البخــاري 96/2.
2- العمــل علــى تفريــج الكــروب وتقديــم العــون: عــن أبــي هريــرة – رضــي هللا عنــه 
– أن النبــي - ملسو هيلع هللا ىلص - قــال: »مــن نفَّــس عــن مســلم كربــة مــن كــرب الدنيــا نفَّــس هللا عنــه 
كربــة مــن كــرب يــوم القيامــة ..، وهللا فــي عــون العــون مــا كان العبــد فــي عــون أخيــه« 

رواه الترمــذي وقــال: حســن.
3- حــق طرفــي الخصومــة فــي التوكيــل للدفــاع عــن مصالحهمــا: قــال هللا تعالــى – علــى 
ــون،  ــم نفســاً فأخــاف أن يقتل ــُت منه ــي قتل ــال: رّبِ إن ــه الســالم -: ]ق لســان موســى علي
ــاف أن  ــي أخ ــي إن ــي درءاً يصّدقن ــله مع ــاناً فأرس ــن لس ــح م ــو أفص ــارون ه ــي ه وأخ
بــون. قــال سنشــد عضــدك بأخيــك[ )القصــص 33-35( قــال الفخــر الــرازي –  يكذِّ
رحمــه هللا – )والمعنــى أرســل معــي أخــي هــارون حتــى يعاضدنــي علــى إظهــار الحجــة 
والبيــان، وإنمــا هــو أن يلخــص بلســان الفصيــح وجــوه الدالئــل ويجيــب عــن الشــبهات، 

ــر 249/24. ــار( التفســير الكبي ــه الكف ويجــادل ب

4- جــواز التوكيــل فــي الخصومــات والتصرفــات الحقوقيــة: قــال ابــن قدامــة المقدســي – 
رحمــه هللا -: )ويجــوز التوكيــل فــي مطالبــة الحقــوق وإثباتهــا والمحاكمــة فيهــا، حاضــراً 
كان المــوكل أو غائبــاً، صحيحــاً أو مريضــاً وبــه قــال مالــك وابــن أبــي ليلــى وأبــو يوســف 
ومحمــد والشــافعي واســتدل علــى ذلــك بــأن عليــاً – رضــي هللا عنــه – وكَّل عقيــالً عنــد 

أبــي بكــر – رضــي هللا عنــه – وقــال: )مــا قضــى لــه فلــي ومــا قضــى عليــه فعلــّي(.
قــال ابــن قدامــة: )وألن الحاجــة تدعــو إلــى ذلــك فإنــه قــد يكــون لــه حــق أو يدعــى عليــه 

وال يحســن الخصومــة، أو ال يحــب أن يتوالهــا بنفســه( المغنــي 205-204/5.
5- حــق طرفــي الخصومــة فــي االســتعانة بمشــورة أهــل العلــم واالختصــاص والمحامــي 

يقــدم المشــورة لموكلــه.
قال هللا تعالى: ]فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون[

)األنبياء:7(.
6- المحاماة – التوكيل بالخصومة – تخضع لألحكام الخمسة:

1- فتكون واجبة أحياناً إذا رأى القاضي ضرورة للتوكيل:
ــّى رجــالن  ــى أحمــد بــن بَق ــال: »اختصــم إل ــة فق ــه قضــاة قرطب ذكــر الخشــني فــي كتاب
فنظــر إلــى أحدهمــا يحســن مــا يقــول، وينظــر إلــى اآلخــر ال يــدري مــا يقــول، فقــال: )يــا 
هــذا، لــو قدمــت مــن يتكلــم عنــك، وأرى صاحبــك يــدري مــا يتكلــم( فقــال: »أعرفــك هللا، 

إنمــا هــو الحــق أقولــه كائنــاً« فقــال القاضــي: )مــا أكثــر مــن قتلــه قــول الحــق(.
2- وتكون مندوبة في حق ذوي المروءات

قــال أبــو جعفــر الطوســي فــي كتابــه النهايــة: )وينبغــي لــذوي المــروءات مــن النــاس أن 
يوكلــوا ألنفســهم فــي الحقــوق، وال يباشــروا الخصومــة بنفوســهم(.
3- وقد تكون محرمة: وذلك في حال الدفاع عن الباطل أو بالباطل

قــال ابــن حجــر الهيثمــي – رحمــه هللا -: )إن الــذم إنمــا هــو لمــن خاصــم بباطــل أو بغيــر 
علــم، ويدخــل فــي الــذم مــن طلــب حقــاً لكنــه ال يقتصــر علــى قــدر الحاجــة بــل يُظهــر 
اللــدد والكــذب لإليــذاء أو التســليط علــى خصمــه، وكذلــك مــن يحملــه علــى الخصومــة 
ــؤذي  ــات ت ــة بكلم ــط الخصوم ــن يخل ــك م ــره، وكذل ــم وكس ــر الخص ــاد لقه ــض عن مح

ــه إليهــا ضــرورة.( الزواجــر عــن اقتــراف الكبائــر 191/2. وليــس ل
4- وتكــون مكروهــة: إذا كانــت فيهــا إعانــة علــى مكــروه كأن يحــاول المحامــي االلتــواء 

بالدفــاع لتضييــع وقــت المحاكمــة.
5- وتكون مباحة: لو لم تكن حاجة للموكل فيها وال معونة له من التوكيل.
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الفصل الرابع المحاماة رسالة وأمانة

هــذه المهنــة صالحــة لتكــون أداة خيــر ونفــع ومحبــة إذا التــزم المحامــي بمبــادئ عقيدتــه 
اإلســالمية وســلوكها المتميــز واحتــرام األنظمــة العامــة لمهنتــه.

وفــي الوقــت نفســه قابلــة لالســتغالل والتعســف نتيجــة تصرفــات بعــض أفرادهــا 
المحامــاة. بأمانــة مهنــة  المنحرفيــن وضعــف شــعورهم 

عــن أنــس بــن مالــك – رضــي هللا عنــه – قــال: قــال رســول هللا - ملسو هيلع هللا ىلص -: »إن مــن النــاس 
مفاتيــح للخيــر مغاليــق للشــر، وإن مــن النــاس مفاتيــح للشــر مغاليــق للخيــر، فطوبــى لمــن 
ــه«  ــى يدي ــح الشــر عل ــل لمــن جعــل هللا مفاتي ــه، ووي ــى يدي ــر عل ــح الخي جعــل هللا مفاتي

رواه ابــن ماجــه 86/1.
ولهــذا كان مــن الواجــب أن يتعــرف المحامــي المســلم علــى رســالة مهنتــه وآدابهــا التــي 

رســمتها لــه الشــريعة اإلســالمية لينطلــق منهــا فــي موافقــة.
وفي المباحث التالية أبرز مهمات رسالة المحامي:

المبحث األول: المحاماة رعاية ورسالة
عليــه أال يســارع لقبــول التوكيــل والدفــاع إال بعــد الدراســة والتثبــت الواضــح ( 1

للدعــوى قــال تعالــى: ]يــا أيهــا الذيــن آمنــوا إن جاءكــم فاســق بنبــأ فتبينــوا أن تصيبــوا 
قومــاً بجهالــة فتصبحــوا علــى مــا فعلتــم نادميــن[ الحجــرات:6. وقــال – عــز وجــل 
-: ]وال تجــادل عــن الذيــن يختانــون أنفســهم، إنَّ هللا ال يحــب مــن كان خوانــاً أثيمــاً[. 

النســاء:107.
عليــه أن يبــذل الجهــد ليحصــل علــى كامــل المعلومــات الخــاص بقضيــة موكلــه ثــم ( 2

عليــه أن يقــدم لــه رأيــاً صريحــاً فــي موضــوع الدعــوى وفــي نتيجتهــا المحتملــة.
ــا. ( 3 ــق نطاقه ــاً أو يضي ــه ودي ــه وخصم ــن موكل ــالف بي ــل الخ ــعى لح ــه أن يس علي

ــم  ــوا هللا لعلُك ــم واتق ــن أخويك ــوا بي ــوة فأصلح ــون إخ ــا المؤمن ــى: ]إنم ــال هللا تعال ق
تُرحمــون[ الحجــرات:10.

روى أنــس – رضــي هللا عنــه – أن النبــي - ملسو هيلع هللا ىلص - قــال ألبــي أيــوب – رضــي هللا عنــه: 
»أال أدرك علــى تجــارة؟ قــال: بلــى قــال: - ملسو هيلع هللا ىلص - صــل بيــن النــاس إذا تفاســدوا وقــرب 

بينهــم إذا تباعــدوا« رواه البــزار والطبرانــي.
ــال هللا ( 4 ــى هللا، ق ــه إل ــي دعوت ــوكل ف ــن الم ــه وبي ــة بين ــتثمر العالق ــه أن يس علي

تعالــى: ]ولتكــن منكــم أمــة يدعــون إلــى الخيــر ويأمــرون بالمعــروف وينهــون عــن المنكر 

وأولئــك هــم المفلحــون[ آل عمــران:104.
ــع ( 5 ــة م ــق العدال ــق وتطبي ــى الح ــول إل ــاء للوص ــال القض ــع رج ــاون م أن يتع

المطالبــة بتطبيــق أحــكام الشــريعة وأن يتميــز ســلوكه تجــاه المحكمــة والمحاميــن 
اآلخريــن بالصراحــة والنزاهــة فــال يحــرف عــن علــم محتويــات ورقــة أو شــهادة أو قــول 
وكيــل الخصــم أو عبــارات قــرار أو أي مرجــع فقهــي أو قانونــي أو يســتند إلــى تشــريع 
ملغــي بأمــل تضليــل المحكمــة )انظــر موســوعة المحامــي العربــي الصــادرة عــن نقابــة 

ــاألردن(. ــن ب المحامي
أن يتوســع فــي معرفــة أحــكام الشــريعة والقانــون فذلــك يمكنــه مــن أداء رســالته ( 6

بكفــاءة كمــا يمكنــه مــن المشــاركة الفعّالــة فــي النــدوات العلميــة والبحــوث الفكريــة عبــر 
المنظمــات الحقوقيــة المحليــة والدوليــة.

المبحث الثاني: المحاماة أمانة ومسوؤلية:
1- فهــي أمانــة فــي أداء الواجــب بــكل وعــي ودقــة واســتقامة بمــا يســاعد المــوكل 
ــه أو فــض الخالفــات  ــى الوصــول إلــى حقــه المشــروع أو دفعــه االتهــام الباطــل عن عل
القائمــة بالعــدل واإلنصــاف وعليــه بــذل جهــوده المخلصــة للدفــاع المشــروع عــن موكلــه 
ــن  ــداً ع ــة بعي ــة ثابت ــة علمي ــة وأدل ــة متفوق ــدرات علمي ــه بق ــات خصم ــة تحدي ومواجه
المجــاالت الســطحية والدفــوع الواهيــة، مــع الحــرص الشــديد علــى اإلتقــان فــي العطــاء 

ــا[. ــى أهله ــات إل ــؤدوا األمان ــم أن ت ــى: ]إن هللا يأمرك ــال هللا تعال ــة ق والمتابع
ومــن األمانــة المطلوبــة مــن المحامــي حيــن يــؤدي دوره كمستشــار قانونــي عــدم اإلفتــاء 
بمــا يخالــف النصــوص الصريحــة وعــدم ابتــداع الحيــل لخدمــة مصلحــة مبطلــة لموكلــه 
علــى حســاب مصلحــة محقــة لشــخص آخــر، وعــدم اإلفتــاء بحســب رغبــة القائميــن علــى 

إدارة الشــركة الموكلــة.
كمــا عليــه عنــد تنظيــم العقــود والمســتندات أن يقــوم بعملــه بحيــاد وتجــرد ضمانــاً 

الفريقيــن. لمصلحــة 
ومــن األمانــة عــدم اســتغالل ثقــة المــوكل فيــه، ويجــب عليــه أن يُعلــم موكلــه فــوراً عــن 
أي مــال يقبضــه نيابــةً عنــه ويدفعــه لــه حــال طلبــه قــال رســول هللا - ملسو هيلع هللا ىلص - »المستشــار 

مؤتمــن« رواه الترمــذي.
2- أمانــة حفــظ أســرار أطــراف الدعــوى، ويســتمر هــذا الواجــب إلــى مــا بعــد انتهــاء 
الوكالــة ويشــمل العامليــن فــي مكتبــه، وال يســتثنى مــن ذلــك إال عندمــا يجــد نيــة عــدوان 

موكلــه علــى الغيــر.



126127

أحمد حسن كرزونالمحــــامــــاة رسالة وأمانة 

3- مســئولية الكلمــة الطيبــة وهــي تدعــو المحامــي المســلم إلــى االلتــزام بالخلق اإلســالمي 
الفاضــل خــالل المرافعــة والتعامــل مــع الخصــوم بعيــداً عــن كل فظاظــة وتطــاول، وعليــه 
أن يمتنــع هــو ويمنــع موكلــه عــن ذكــر مــا يمــس كرامــة الخصــم أو يســيء إلــى مقــام 

المحكمــة أو الشــهود مــا لــم يســتلزم ذلــك ضــرورة الدفــاع.
ــز  ــال – ع ــراء 53 وق ــن[ اإلس ــي أحس ــي ه ــوا الت ــادي يقول ــل لعب ــى: ]وق ــال هللا تعال ق
وجــل -: ]ال يحــب هللا الجهــر بالســوء مــن القــول إال مــن ُظلــم وكان هللا ســميعاً عليمــاً[ 

ــاء:148. النس
ــن  ــد هللا ب ــن عب ــاق، ع ــارات النف ــن أم ــرة م ــة الفاج ــوي المخاصم ــدي النب ــر اله واعتب
عمــرو – رضــي هللا عنهمــا – عــن النبــي - ملسو هيلع هللا ىلص - قــال: »أربــع مــن كــن فيــه كان منافقــاً 
خالصــاً، ومــن كانــت فيــه خصلــة منهــا كانــت فيــه خصلــة مــن النفــاق حتــى يدعهــا، إذا 
ــف، وإذا عاهــد غــدر، وإذا خاصــم فجــر« رواه البخــاري  حــدث كــذب، وإذا وعــد أخل

فــي صحيحــه 69/2.
4- وهــي مســئولية فــي التــزام المحامــي بحــدود صــك التوكيــل ألن خروجــه عــن حــدود 

الوكالــة يجعــل تصرفاتــه غيــر قانونيــة.

الفصل الخامس الممارسات المحظورة والتصرفات الخاطئة في مهنة المحاماة.

المبحث األول: سمعة المحاماة تتطلب ضوابط نظامية، واستقامة سلوكية.
ــى ُحســن ســمعته وســمعة  ــاة أن يحــرص عل ــة المحام ــي مهن ــل ف ــن يعم ــكل م ــي ل ينبغ

ــي: ــب اآلت ــه تجن ــك علي ــن أجــل ذل ــة وم ــة الكريم ــة العلمي ــذه المهن ــي ه ــه ف زمالئ
1- كل مخالفــة للقوانيــن واألنظمــة أو جهــل بهــا إذا لحــق بالمــوكل نتيجــة لذلــك ضــرر 

مــادي أو معنــوي.
2- كل خرق لواجبات وآداب المهنة وتقاليدها وقواعد السلوك الملزمة.

ــر  ــق األم ــو تعل ــة ول ــة واللباق ــتقامة والنزاه ــرف واالس ــروءة والش ــالل بالم 3- كل إخ
ــة. ــن المهن ــة ع ــال خارج بأعم

المبحث الثاني
الممارسات المحظورة والتصرفات الخاطئة في مهنة المحاماة:

ــه  ــن خصم ــام م ــا إال االنتق ــا منه ــدف صاحبه ــي ال يه ــي الت ــة: وه 1- الدعــاوى الكيدي
وتوجيــه األذى لــه وإزعاجــه واإلســاءة لســمعته مــن خــالل اتهاماتــه الباطلــة، أو الدخــول 
ــاً  ــى تســويف الدعــوى لإلضــرار بخصمــه مادي ــة والعمــل عل معــه فــي مجــادالت طويل

ــاً. ومعنوي
ــذه  ــه أن ه ــد ل ــرة: إذا تأك ــلوكية الخطي ــم الس ــي الجرائ ــن مرتكب ــل ع ــول التوكي 2- قب
الجرائــم ثابتــة ضدهــم. فرفــض الدفــاع عــن هــؤالء مــن شــأنه أن يكفهــم عــن التمــادي فــي 
جرائمهــم ويحفــظ للمجتمــع أمنــه وســعادته، قــال هللا تعالــى: ]وال تكــن للخائنيــن خصيمــاً[ 
وقــال – عــز وجــل – ]وال تجــادل عــن الذيــن يختانــون أنفســهم، إن هللا ال يحــب مــن كان 

خوانــاً أثيمــاً[.
ــن بعــد دراســة الدعــوى  ــن للمحامي ــر المحقــة: إذا تبي 3- االســتمرار فــي الدعــاوى غي
ــه فينبغــي أن  ــة عــدم وجــود حــق لموكل ــا الشــرعية والمدني ــي القضاي ــا ف َل فيه ــي ُوّكِ الت
بـَـهُ فــي أداء الحقــوق ألصحابهــا  يكــون لــه موقــف متميــز تجــاه موكلــه بــأن ينصحــه ويُرّغِ
ــعياً  ــة وس ــةً للعدال ــاء وعرقل ــالً للقض ــه تضلي ــي عمل ــون ف ــى ال يك ــم حت ــح معه والصل

لنصــرة الباطــل.
قــال تعالــى:- ]وال تكــن للخائنيــن خصيمــاً[ قــال اإلمــام القرطبــي فــي تفســير هــذه اآليــة: 
]وفــي هــذا دليــل علــى أن النيابــة عــن المبطــل فــي الخصومــة ال تجــوز، فــال يجــوز ألحــد 

أن يخاصــم عــن أحــد إال بعــد أن يعلــم أنــه محــق[ الجامــع ألحــكام القــرآن: 377/5.
وقــال رســول هللا - ملسو هيلع هللا ىلص -: »مــن أعــان ظالمــاً بباطــل ليدحــض بــه حقــاً فقــد بــرئ مــن ذمــة 

هللا وذمــة رســوله« رواه الطبرانــي واألصبهاني.
4- المطالبــة باســتحقاقات المــوكل فــي الدعــاوى الربويــة: هــذا أمــر محظــور شــرعاً 
م الربــا، فمــن جــاءه  تأسيســاً علــى تحريــم الربــا، قــال هللا تعالــى: ]وأحــل هللا البيــع وحــرَّ
موعظــة مــن ربــه فانتهــى فلــه مــا ســلف وأمــره إلــى هللا، ومــن عــاد فأولئــك أصحــاب 

النــار هــم فيهــا خالــدون[ البقــرة:275.
5- ممارسة الضغوط على القاضي أو الشفاعة السيئة عنده:

وذلــك بهــدف حملــه علــى اتخــاذ الموقــف الــذي يوافــق مصلحــة موكلــه وإصــداره القــرار 
الجائــر بحــق خصمــه .. وإن اهتمــام المحامــي الزائــد بالقاضــي أو إحاطتــه إيــاه بالرعايــة 
ض كالً منهمــا إلــى إســاءة فهــم للدوافــع، وال  والتكريــم غيــر العادييــن مــن شــأنه أن يعــّرِ
يجــوز أن يناقــش القاضــي علــى انفــراد بشــأن قضيــة قائمــة أمامــه مــن حيــث الموضــوع.
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6- الجشــع المــادي المحــّرم، يحــرص بعــض المحاميــن علــى الكســب المــادي مــن أي 
ــن الحــالل والحــرام أو الحــق والباطــل، ومــن خــالل  ــه بي ــز في ــة كانــت دون تميي طريق
تقديــم اإلغــراءات لكســب الدعــوى أو تعميــق النــزاع بيــن الخصميــن وتطويــره إلطالــة 

أمــد الدعــوى أو تعطيلهــا إلرغــام المــوكل علــى دفــع أتعــاب إضافيــة.
كمــا أن المبالغــة فــي تحديــد األتعــاب يشــكل ســبيالً للكســب الحــرام، فعلــى المحامــي عــدم 
ــى  ــه مــن أجــل الحصــول عل ــه أو ضعف ــرة موكل ــه أو اســتغالل عــدم خب ــم خدمات تضخي
ــار مقــدرة  ــام بهــا أو يقــوم بهــا، وال يجــوز اعتب أتعــاب باهظــة تفــوق الخدمــات التــي ق
ل الماليــة مبــرراً الســتيفاء أتعــاب الخدمــة التــي تقــدم لــه، وإذا كان فقيــراً فيجــب أن  المــوّكِ

تكــون األتعــاب بأقــل حــد ممكــن أو تقــدم لــه الخدمــات بــال مقابــل.
قــال رســول هللا - ملسو هيلع هللا ىلص -: »يأتــي علــى النــاس زمــان ال يبالــي المــرء مــا أخــذ أمــن الحــالل 

أم الحــرام« رواه البخــاري فــي صحيحــه 4/2.
7- اســتجداء العمــل المهنــي: قــد يســعى بعــض المحاميــن وراء الحصــول علــى توكيالت 
بأمــور تســيء إلــى شــرف المهنــة، مثــل اســتجداء العمــل المهنــي أو الســعي للحصــول 
ــي  ــرة ف ــر المباش ــة غي ــات، أو الدعاي ــم أو اإلعالن ــرة أو التعامي ــطة السماس ــه بواس علي

وســائل اإلعــالم، ونحــو ذلــك ممــا يتنافــى مــع تقاليــد المهنــة.

الفصل السادس أبرز الضمانات األدبية والقانونية لحسن أداء المحامي لرسالته

1- توفيــر الــوازع الدينــي واالعتمــاد عليــه لتحقيــق االســتقامة واإلخــالص ويعتبــر هــذا 
الــوازع الدينــي هــو األســلوب العملــي والــرادع الرئيســي لــدى المحامــي المســلم حيــث 
ــو  ــه نح ــى يدفع ــة هللا تعال ــعوراً بمراقب ــاً، وش ــاً، وإخالصــاً صادق ــاً مؤمن ــه قلب ــل ب يحم

ــم والجشــع. اإلحســان واألدب وفعــل الخيــر، ويمنعــه مــن االنحــراف والظل
ــوازع فيقــول:  ــى هــذا ال ــه – يؤكــد عل ــن الخطــاب – رضــي هللا عن ولهــذا كان عمــر ب
ــه أهــون عليكــم فــي  ــل أن تُحاســبوا، فإن ــوا، وحاســبوها قب ــل أن توزن ــوا أنفســكم قب )زن
الحســاب غــداً أن تحاســبوا أنفســكم. وتزينــوا للعــرض األكبــر، يومئــٍذ تُعــرض ال تخفــى 

منكــم خافيــة(.
2- وجوب اهتمام المحامي المسلم بدراسة العلوم الشرعية:

وذلــك بــأن يجمــع بيــن معرفــة العلــوم الشــرعية والعلــوم القانونيــة ويكمــل الناقــص فــي 
ــى  ــدرة عل ــه الق ــوق بإيجــاز فيكــون لدي ــات الحق ــي كلي ــا ف ــي تلقاه دراســته للشــريعة الت
معرفــة الحــالل والحــرام وتمييــز الحــق مــن الباطــل فيتخــذ الموقــف الســليم علــى ضوئهــا 

ويضبــط دفوعــه بمفاهيمهــا العادلــة ويحفــظ نفســه مــن كل تصــرف خاطــئ أو انحــراف 
ســلوكي.

3- االستمرار في حمالت التوعية السلوكية والمهنية:
وهــو واجــب هــام يتــواله األفــراد والجمعيــات الحقوقيــة لتوضيــح رســالة المحامــي 
ودوره التربــوي واالجتماعــي والسياســي فــي اإلصــالح والتعــاون علــى البــر والتقــوى 
ــة والمحافظــة علــى هيبتــه فــي ردع المجرميــن  ومســاعدته القضــاء فــي مســيرته العادل

ــن. والمعتدي
4- العقوبات التأديبية للمخالفات المسلكية:

وينبغــي فــي هــذا الجانــب أوالً: اتخــاذ إجــراءات احتياطيــة بعــدم القيــد فــي ســجل 
المحاميــن إال لمــن لــه ســيرة حســنة، وغيــر محكــوم عليــه بــأي عقوبــة جنائيــة، أو مطرود 
ــلُّ  ــاً يُِخ ــة. وإن ارتكــب المحامــي خطــأً مهنيَّ ــة بســبب مــاس بشــرف الوظيف مــن الوظيف
ــات  ــه بإحــدى العقوب ــة وتقاليدهــا وقواعــد الســلوك وجبــت معاقبت ــات وآداب المهن بواجب

ــة. ــم عــن ممارســة المهن ــع المؤقــت أو الدائ ــه والتأنيــب والمن ــة كالتنبي التأديبي
5- الضوابط التنظيمية لمهنة المحاماة:

وذلــك لرفــع مســتوى األداء فــي المهنــة بمــا يحقــق حســن ســير العدالــة ويمنــع الخالفــات 
المالية.

من ذلك:
أن يتفرغ المحامي لهذه المهنة.( 1
أن يُمنــع مــن أن يكــون وكيــالً ضــد الجهــة التــي كان يعمــل لديهــا مــا لــم تمــض عــدة ( 2

ســنوات علــى تركــه العمــل، ويمنــع مــن المرافعــة أمــام المحاكــم فــي المناطــق التــي كان 
يعمــل فيهــا قاضيــاً قبــل مضــي عــدة ســنوات.

وجــوب تحديــد أتعــاب المحامــاة باتفــاق خطــي منعــاً لــكل خــالف بيــن الوكيــل ( 3
والمــوكل.

إلــزام المحامــي الجديــد بــأن يقضــي فتــرة تدريبــه فــي مكتــب محــام صاحــب خبــرة ( 4
فــي مجــال المحامــاة.

وفي الخــتــام
يوصي المؤلف بتدريس مثل هذه المعلومات عن مهنة المحاماة.

ويدعــو اللــه
»أن يرينــا الحــق حقــاً ويرزقنــا اتباعــه وأن يحببنــا فيــه، وأن يرينــا الباطــل باطــالً 

ويرزقنــا اجتنابــه ويكرهنــا فيــه«.
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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


