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

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

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

للدولــة 

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

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

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

الصلــة المختصــة إذا طلــب ذلــك.

أهداف جمعية اإلمارات للمحامين والقانونيين

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

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

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

خــاص مــن المجلــة.

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

أبنــاء المجتمــع وبمــا يســاهم فــي تطــور المجتمــع ورقيــه.

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

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

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

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

رئيس مجلس اإلدارة
جمعية اإلمارات للمحامين والقانونيين

إفتتاحية اإلصدار الخاص لمجلة الحق
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بسم  هللا الرحمن الرحيم
ــة: مــن أجــل اتاحــة فرصــة التالقــي العلمــي بيــن اإلخــوة الحقوقييــن، ولكــي تتضافــر  االفتتاحي
الجهــود للتوصــل إلــى أنســب الصيــغ فــي إقامــة العــدل بيــن النــاس فيمــا يتعلــق بحرياتهــم وأموالهم 
وأحوالهــم الشــخصية التــي يمكــن أن تســير وتسترشــد بهــا فــي ظــل أحــكام الشــريعة اإلســالمية 
والقانــون، ومــن أجــل تبــادل الــرأي حــول شــمولية تطبيــق أحــكام الشــريعة اإلســالمية والقانــون، 
ومــن أجــل تبــادل الــرأي حــول شــمولية تطبيــق أحــكام الشــريعة اإلســالمية، وســعياً إلــى البحــث 

عــن أنســب الســبل والوســائل لنشــر الوعــي الشــرعي والفقهــي والقانونــي.
ــة  ــى إصــدار مجل ــه إل ــي إطــار مــا ســلف بيان ــن جــادة ف ــة الحقوقيي ــت جمعي مــن أجــل هــذا دأب
ــة البحــوث الشــرعية والقانونيــة وأحــدث األحــكام الصــادرة  الحــق ))شــريعة وقانــون(( متضمن
عــن محاكــم الدولــة ولمــا كان هدفهــا األساســي تحقيــق المعرفــة الشــرعية والقانونيــة وتعميقهــا 
ــد  ــة فق ــا األكاديمي ــد عالئقه ــن وتوطي ــن الحقوقيي ــارف بي ــق التع ــة، وتحقي ــى الكاف ــرها عل ونش
بــادرت إلــى إصــدار ثالثــة أعــداد وهــي اآلن فــي معــرض إصــدار العدديــن الرابــع والخامــس.
ولئــن حالــت ظــروف عــدة دون صــدور العــدد الرابــع فــي موعــده المحــدد وتأخــر صــدور العــدد 
الخامــس والتــي نأمــل تفاديهــا مســتقبالً فــإن الجمعيــة تأمــل فــي أن يكــون هــذا العــدد المــزدوج 

دافعــاً قويّــاً لإلخــوة علــى المشــاركة وحافــزاً لهــم علــى المســاهمة الجــادة.
وممــا ال شــك فيــه أن التالقــي الــدوري بيــن الحقوقييــن بمختلــف هيئاتهــم يمكــن أن يســفر عــن 
وضــع أســس لتبــادل البحــوث ونشــر المعرفــة والوعــي الشــرعي والقانونــي لــدى الكافــة وييســر 
ــاون  ــق التع ــى تحقي ــط إل ــؤدي فق ــة والمتنوعــة، وهــو أمــر ال ي ــادة مــن التخصصــات الدقيق اإلف
ــي إطــار الشــريعة  ــي ف ــل العلم ــق التكام ــي تحقي ــل ويســهم أيضــاً ف ــن، ب ــن الحقوقيي الخــالق بي

اإلســالمية وهــي الرســالة األولــى التــي ترمــي الجمعيــة إلــى تحقيقهــا.
وال يســع مجلــس إدارة الجمعيــة فــي هــذا المقــام إال أن يتوجــه بالشــكر والتقديــر لــكل الزمــالء 
الذيــن تقدمــوا ببحوثهــم فأثــروا المجلــة بآرائهــم وأفكارهــم، آمــالً اســتمرار التعــاون األوثــق حتــى 

يتحقــق الهــدف األســمى الــذي ينشــده الجميــع.
كمــا يتقــدم مجلــس اإلدارة بخالــص الشــكر والتقديــر للقيــادة العامــة لشــرطة دبــي علــى دعمهــا 

المتواصــل لتحقيــق أهــداف الجمعيــة.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
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اللهــم إنــا نعــوذ بــك ونبــرأ إليــك مــن أن يكــون قصدنــا أن ننحــرف عــن تشــريع إســالمي 
ثبــت يقينــاً مــن كتــاب هللا تعالــى أو مــن هــدى رســوله الــذي ال ينطــق عــن الهــوى – إن 
ــاً  ــاً ثبوت ــاً – وثابت ــداداً علي ــه اعت ــد ب ــاع معت ــغ عــن إجم هــو إال وحــي يوحــى – أو نزي
ــاً. بحيــث يتواكــب هــذا اإلجمــاع مــع المبــادئ اإلنســانية التــي دائمــاً تهــدف إليهــا  قطعي
التشــريع اإلســالمية وتعلــي مــن شــأنها اآليــات القرآنيــة والســنة النبويــة الصحيحــة. فــإن 
ــه فــال يحــرف  ــه أو االنحــراف عن ــاً ال مجــال بحــال مــن األحــوال لتحريف مــا ثبــت يقين
ــا القصــد وهللا  ــق. إنم ــة خلي ــو بالضالل ــق ه ــا إال كل زندي شــريعة هللا وال ينحــرف عنه
ــد  ــي ق ــة الت ــات االلحادي ــن المهاجم ــالمية م ــادئ اإلس ــي المب ــدده أن نحم ــو أن يس أرج
تجــد لهــا مــن الواقــع الــذي ليــس لــه دافــع ســنداً ومســتنداً مــن واقــع الحيــاة االجتماعيــة 
التــي ترتكــز علــى الفطــرة اإلنســانية )فطــرة هللا التــي فطــر النــاس عليهــا ال تبديــل لخلــق 
هللا ذلــك الديــن القيــم ولكــن أكثــر النــاس ال يعلمــون(. وهــذا الموضــوع الــذي معرضــه 
ــى  ــون عل ــر أو تك ــة الذك ــل الخطــأ تســاوي دي ــي القت ــى ف ــة األنث ــل ديّ ــه ه ونتعــرض ل

النصــف منــه؟!.
ــات  ــي تبع ــأناً ف ــل ش ــى أق ــأن األنث ــك ب ــون ذل ــف ويعلل ــول بالتنصي ــاء يق ــور العلم فجمه
الحيــاة مــن شــأن الذكــر وياليــت شــعري هــل لذلــك مــن ســند ســوى هــذا وحتــى لــو كان 
ــد قتلــت؟ وهــل هــي مقومــة  ــون فمــا وجــه التفريــق فــي نفــس منفوســة ق هــذا كمــا يعلل
بالمــال علــى قــدر قيمتهــا فــي مهمــات الحيــاة؟! وكيــف يقــال أنهــا أقــل مــن الرجــل فــي 
ــا  ــى له ــمه هللا تعال ــا رس ــى م ــالتها عل ــو أدت رس ــي ل ــة؟! وه ــاة االجتماعي ــات الحي تبع
ــي  ــة ه ــس المقتول ــل والنف ــات الرج ــن تبع ــأنها ع ــل ش ــاة ال يق ــي الحي ــا ف ــت تبعاته لكان
نفــس ســواء كانــت لذكــر أو أنثــى فمــا وجــه التفريــق؟! وإن اآليــات القرآنيــة واألحاديــث 
ــن  ــم تفــرق بي ــة عامــة ل ــة إنمــا جــاءت مطلق ــت أمــر الدي ــي تناول ــة الت الصحيحــة النبوي
ــم بانضمــام الســنة  ــرآن الكري ــي التشــريع هــو الق ــى واألصــل ف ــة أنث ــة الذكــر وال دي دي
المطهــرة إليــه واإلجمــاع القاطــع والقيــاس الســاطع. أمــا القــرآن فآياتــه فــي أمــر الديــة 
ــم تفــرق بيــن ديــة ذكــر  مطلقــة وأمــا األحاديــث الصحيحــة فكذلــك هــي عامــة مطلقــة ل
وال ديــة أنثــى .. نعــم قــد أوردوا بعــض روايــات وآثــار لــم تســلم ال فــي ســندها وال فــي 
مســتندها مــن حيــث الداللــة علــى تصنيــف الديــة وهــي ليســت فــي المســتوى الرفيــع الــذي 
يجــدر االحتجــاج بــه فــي تقريــر حكــم اجتماعــي خطيــر لــه أهميتــه الكبــرى فــي حياتنــا 
ــأن  ــق ب ــول حقي ــة الرجــل ق ــة المــرأة تســاوي دي ــأن دي ــول ب ــة والق ــة والواقعي االجتماعي
يفتــي بــه ويــدور الحكــم عليــه ألن لــه ســنداً قويــاً مــن آيــات الكتــاب وصحــاح الســنة وألنــه 
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يتجــاوب مــع المبــادئ العامــة الفطريــة وكــم يصــد هــذا الحكــم العــام عــن اإلســالم تيــارات 
النقــد اإللحــادي التــي دائمــاً تتشــدق بــأن اإلســالم يهضــم حــق المــرأة وهــو يجــدون ثغــرة 
واســعة منهــا ينفــذون إلــى مهاجمــة المبــادئ التشــريعية اإلســالمية ويقولــون كيــف تكــون 
ديتهــا علــى النصــف مــن ديــة الرجــل وهــي مخلــوق خلقهــا هللا تعالــى وأنــاط بهــا رســالة 
كبيــرة خطيــرة إذا فقــدت وافتقدتهــا األســرة اختــل ســير األســرة وتقــوض بنيانهــا. كمــا إذا 
فقــدت األســرة عائلهــا الذكــر فالــكل يســهم بنيــب موفــور فــي بنــاء األســرة فكيــف تضعــف 
ديتهــا وتقــل قيمتهــا عــن ديــة الرجــل وكالهمــا يقــوم بــدور فعــال فــي الحيــاة االجتماعيــة 

ويتســاويا فــي كفــة الحيــاة؟؟
وقــد وجــه القائلــون بمســاواة ديــة المــرأة لديــة الرجــل نقــداً الذعــاً للقائليــن بتنصيــف ديتهــا 
وقالــوا فــي الــرد علــى الجمهــور أننــا نريــد أن نتجــاوب مــع مطلــق آيــات الكتــاب ومطلــق 
ــة  ــات اإللحادي ــارات المهاجم ــة لنصــد تي ــادئ الفطري ــع المب صحــاح الســنة ونتواكــب م
عــن شــريعة هللا الصالحــة لــكل زمــان ومــكان وال نريــد افتياتــاً وال تطــاوالً وال تحويــراً 
لنــص ثبــت عــن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم ثبوتــاً قطعيــاً حتــى تقــام التشــريعات 
اإلســالمية علــى أرض قويــة مــن األحــكام التــي تتجــاوب مــع المبــادئ الفطريــة والتــي 
ل ميــل فيهــا وال اهتــزاز وحتــى نجابــه المجتمعــات اإلنســانية بمبــادئ التشــريع اليقينيــة، 
وهــذا مــا نقصــده فــإن كان لكــم دليــل أقــوى مــن هــذا فأتــوا بــه إن كنتــم تهدفــون إلــى الحق 
والحقيقــة والموضــوع موضــوع غيــرة علــى اإلســالم وحمايــة لمبــادئ التشــريع ووقايــة 

مــن المهاجمــات اإللحاديــة وهللا يقــول الحــق وهــو يهــدي الســبيل ..
ــة  ــى النصــف مــن دي ــة المــرأة عل ــوم أن الجمهــور مــن العلمــاء يــرى أن دي ومــن المعل
الرجــل فيمــا زاد علــى الثلــث أو مطلقــاً لألدلــة التــي لديهــم وممــا ال شــك فيــه أن األئمــة 
ــون كل  ــل تك ــن ه ــا، ولك ــن أدلته ــكام م ــتنباط األح ــريع واس ــة التش ــم عمالق ــالم ه األع
قضاياهــم مســلمة تســليما بــدون إعمــال فهــم وعمــق واســتدالل بعــد تمحيــص لألدلــة قــوة 
وضعفــاً مــن ناحيــة األســانيد والتفرقــة بيــن مراتــب الحديــث قــوة وضعفــاً، إن الموضــوع 
فــي تحقيقــه يتوقــف علــى نصاعــة الدليــل وســطوع البرهــان وقــوة حجتــه وعلــى العقــول 
أن تخــر ســاجدة ألحــكام شــريعة هللا الغــراء وحكمتهــا ســواء أظهــر للعقــول الحكمــة أم 
ــب التشــريع اإلســالمي  ــع جوان ــن أن تكشــف جمي ــول البشــر أضعــف م ــت ألن عق خفي
ــم إال قليــالً(( وعلــى هــذا فــإن كان  وصــدق هللا تعالــى إذ يقــول: ))ومــا أوتيتــم مــن العل
ــذي تتألــق  ــه احتمــال فــي الوقــت ال ــال أو تطــرق إلي ــه مق ــة المــرأة في دليــل تصنيــف دي
فيــه ســماء الشــريعة أدلــة أخــرى تفيــد أن ديــة المــرأة والرجــل ســواء بســواء فإنــه مــن 

الواجــب علينــا أن نقنــع بأدلــة الشــريعة المفيــدة للمســاواة مــا دامــت حجتهــا أقــوى مــن 
ــة بالتنصيــف. ــة القائل األدل

وإليكم األمر بالتفصيل فيما يتعلق بأدلة الفريقين: -
فمــن أدلــة الجمهــور أن هنــاك إجماعــاً علــى كــون ديــة المــرأة علــى النصــف مــن ديــة 
الرجــل، يقــول ابــن قدامــه فــي المغنــي مــا نصــه: قــال: ـ ابــن المنــذر قــال: ـ ابــن عبــد 
البــر: اجمــع أهــل العلــم علــى أن ديــة المــرأة نصــف ديــة الرجــل، وحكــى غيرهمــا عــم 
ــس  ــي النف ــه الســالم ))ف ــه علي ــة الرجــل لقول ــا كدي ــاال ديته ــا ق ــه واألصــم أنهم ــن علي اب

المؤمنــة مائــة مــن اإلبــل(( وهــذا قــول شــاذ يخالــف إجمــاع الصحابــة.
هــذا مــا قالــه صاحــب المغنــي، وقــد ادعــى فيــه اإلجمــاع وقــال صاحــب البدائــع معنــى 
هــذا اإلجمــاع أن آراء الصحابــة أعلنــت مــن بعضهــم ولكــي ينكــر ســائرهم، فــكان 

ــكوتياً.. ــاً س إجماع
وكمــا قيــل بــأن عمــر بــن الخطــاب ))رضــي هللا عنــه(( قــد خطــب بتنصيــف ديــة المــرأة 

ولــم يعارضــه أحــد.
ــه يعتبــر  ــى فــرض صحــة هــذا النقــل فإن ــه عل ــل أن ــى هــذا الدلي ــرد عل ــد قيــل فــي ال وق

ــاً ســكوتياً. إجماع
والــذي يتوافــر بــأن يبــدي بعــض مجتهــدي العصــر رأيهــم صراحــة فــي واقعــة بفتــوى أو 

قضــاء  ويســكت باقــي المجتهديــن عــن إبــداء رأيهــم بموافقتــه أو مخالفتــه..
وهــذا النــوع مــن اإلجمــاع محــل خــالف مــن حيــث االحتجــاج بــه وذلــك لكونــه إجماعــاً 
ــاق  ــق االتف ــزم إذن بتحق ــال يج ــق ف ــه مواف ــزم بأن ــن الج ــاكت ال يمك ــاً ألن الس اعتباري
ــا  ــة كم ــاره حج ــدم اعتب ــى ع ــة إل ــافعية والمالكي ــب الش ــم ذه ــن ث ــاع وم ــاد اإلجم وانعق
ذهــب بعــض مــن قــال بحجيتــه إلــى القــول بظنيــة هــذه الحجيــة كاآلمــدي والكرخــي مــن 

ــة. الحنفي
وممــا اســتدل بــه الجمهــور علــى حكــم تصنيــف الديــة مــا أخرجــه مالــك والشــافعي مــن 
حديــث عمــرو بــن حــزم األنصــاري الخزرجــي أن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم كتــب إلى 
أهــل اليمــن بكتــاب عمــرو بــن حــزم أن ديــة المــرأة علــى النصــف مــن ديــة الرجــل، وقــد 
تكلــم العلمــاء فــي االحتجــاج بهــذا الحديــث بأنــه حديــث1 مرســل وإن كان قــد أخــذ درجــة 

ــر  ــر ذك ــن غي ــلم م ــه وس ــه علي ــى الل ــي صل ــى النب ــي إل ــه التابع ــذي رفع ــو ال ــث المرســل: ه 1  الحدي
الصحابــي وبهــذا يكــون ســقط مــن رواتــه رجــل ال يعلــم حالــه فتصبــح علــى غيــر معرفــة بعدالــة الــراوي 

فيكــون فــي األمــر إبهــام.
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ــى  ــاً عل ــام صحــة اإلســناد. وتعليق ــوم مق ــا تق ــي اعتبرهــا بعــض األئمــة بأنه الشــهرة الت
هــذا الكتــاب بقــول ابــن حــزم الظاهــري فــي كتابــه المحلــي )أمــا حــدث ابــن حــزم فإنــه 
صحيفــة وال خيــر فــي إســناده ألنــه لــم يســنده إلــى ســليمان بــن داود الجــزري وســليمان 
بــن قــرم وهمــا ال شــيء. وقــد ســئل يحيــى بــن معيــن عــن ســليمان الجــزري الــذي يحــدث 
عــن الزهــري روى عنــه يحيــى بــن حمــزة فقــال: ليــس بشــيء، وأمــا ســليمان بــن قــرم 
ــي  ــي بكــر وال حجــة ف ــن أب ــد هللا ب ــك عــن عب ــق مال ــك مــن طري ــة وكذل فســاقط بالجمل

مرســل فســقط ذلــك الكتــاب جملــة((1.
وممــا اســتدل الجمهــور بــه مــا رواه عمــر بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده فقــال: قــال 
رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: ))عقــل المــرأة مثــل عقــل الرجــل حتــى تبلــغ الثلــث 

ــدار قطنــي وصححــه بــن خزيمــة.. مــن ديتــه(( رواه النســائي وال
ــه مــن  ــال: أن ــر ق ــن كثي ــا روى عــن اب ــي إســناده بم ــل وطعــن ف ــش هــذا الدلي لكــن نوق
روايــة اســماعيل بــن عيــاش وهــو إذا روى عــن غيــر الشــاميين ال يحتــج بــه عنــد جمهــور 
ــن جــرح،  ــاش عــن اب ــن عي ــة المذكــورة عــن اســماعيل ب ــه ألن الرواي األئمــة وهــذا من

وابــن جريــح ليــس بشــامي فــكان هــذا الطعــن الموجــه للروايــة.
ــه  ــن أن ــد الرحم ــي عب ــن أب ــة ب ــن ربيع ــا روي ع ــور أيضــاً م ــه الجمه ــتدل ب ــا اس ومم
قــال: لســعيد بــن المســيب كــم فــي أصبــع المــرأة قــال عشــر مــن اإلبــل، قلــت كــم فــي 
ــون مــن  ــال: ثالث ــع ق ــة أصاب ــي ثالث ــت فكــم ف ــل، قل ــال: عشــرون مــن اإلب ــن؟ ق إصبعي
اإلبــل، قلــت فكــم فــي أربعــة أصابــع، قــال: عشــرون مــن اإلبــل، قلــت حيــث عظمــت 
جراحهــا واشــتدت مصيبتهــا نقــص عقلهــا أي ديتهــا قــال ســعيد أعراقــي أنــت قلــت بــل 
متثبــت أو جاهــل متعلــم، قــال: هــي الســنة يــا ابــن أخــي(( رواه مالــك فــي الموطــأ عنــه.

لكن نوقش هذا الدليل أيضاً باآلتي:
ان حديــث ســعيد بــن المســيب المذكــور أنفــاً علــى فــرض التســليم بــأن قولــه مــن الســنة 
يــدل علــى الرفــع وأن المــراد مــن الســنة ســنة الرســول صلــى هللا عليــه وســلم فهــو حديــث 

مرســل ال تقــوم بــه حجــة ناهضــة..
وقــد قــال الشــافعي رحمــه هللا فيمــا أخرجــه عنــه البيهقــي أن قــول ســعيد مــن ))الســنة(( 
يشــبه أن يكــون عــن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم أو عــن عامــة أصحابــه. ثــم قــال وقــد 
كنــا نقــول أنــه علــى هــذا المعنــى ثــم وقفــت عنــه وأســأل هللا الخيــر ألنــا قــد نجــد منهــم 
مــن يقــول الســنة، ثــم ال نجــد لقولــه الســنة نفــاذاً أنهــا عــن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم 

1  المحلي: المجلد السابع ص)412(.

والقيــاس أولــى بنــا فيهــا، وروى صاحــب التلخيــص عــن الشــافعي أنــه قــال كان مالــك 
يذكــر أن الســنة وكنــت أتابعــه عليــه وفــي نفســي منــه شــيء ثــم علمــت أنــه يريــد ســنة 
أهــل المدينــة فرجعــت عنــه1، انتهــى مــا نقــل عــن الشــافعي فــي الحديــث .. وقيــل أيضــاً 
فــي مناقشــة حديــث ســعيد بــن المســيب ان كان مــا أفتــى بــه ســعيد ابــن المســيب مفهومــاً 
ــك  ــظ ذل ــلم وإن كان حف ــر مس ــاً فغي ــور آنف ــعيب المذك ــن ش ــرو ب ــث عم ــل حدي ــن مث م
التفصيــل مــن الســنة التــي أشــار إليهــا، فــإن أراد ســنة أهــل المدينــة كمــا تقــدم ذلــك عــن 
الشــافعي فليــس فــي ذلــك حجــة، وإن أراد الســنة الثابتــة عــن المدينــة كمــا تقــدم ذلــك عــن 
الشــافعي فليــس فــي ذلــك حجــة، وإن أراد الســنة الثابتــة عــن رســول هللا صلــى هللا عليــه 
وســلم أعلــم فنعــم ولكــن مــع االحتمــال ال ينهــض اطــالق تلــك الســنة لالحتجــاج بــه، وال 
ســيما بعــد قــول الشــافعي أن ســعيداً أراد ســنة أهــل المدينــة2- ومــع ذلــك فالمرســل ال تقــوم 

بــه حجــة ناهضــة .. وهللا أعلــم.
ومــن أدلــة الجمهــور أيضــاً مــا روى عــن معــاذ بــن جبــل علــى النبــي صلــى هللا عليــه 
ــال  ــة، فق ــي هــذه الرواي ــة الرجــل(( لكــن طعــن ف ــة المــرأة نصــف دي ــال: ))دي وســلم ق

ــه3.. ــت مثل ــي، إســناده ال يثب البيهق
ــال:  ــه ق ــي كــرم هللا وجهــه أن ــي عــن عل ــة الجمهــور أيضــاً مــا أخرجــه البيهق ومــن أدل
ــكل(( لكــن نوقشــت هــذه الروايــة  ــة الرجــل فــي ال ــى النصــف مــن دي ــة المــرأة عل ))دي
وطعــن فيهــا، بــأن الروايــة عــن علــي فيهــا ضعيفــة ألنهــا مــن روايــة إبراهيــم النخعــي 

عنــه وفيهــا انقطــاع4.
ــي قولهــم  ــات الجمهــور ف ــي أســانيد رواي ــه ف ــق مــن العــرض الســابق أن ويتضــح للمدق
بــأن ديــة المــرأة علــى النصــف مــن ديــة الرجــل فيمــا زاد علــى الثلــث أو مطلقــاً وضــح 
واتضــح بــأن فــي أســانيد الروايــات وهــن ومقــال واحتمــال، والدليــل إذا تطــرق إليــه مقــال 

واحتمــال ضعــف إن لــم يبطــل بــه االســتدالل.
وقد حاول الجمهور تزكية اتجاههم بدليلين آخرين:ـ

ــة  ــن الناحي ــون م ــراث الرجــل، فتك ــراث تأخــذ نصــف مي ــي المي ــرأة ف ــا: أن الم أحدهم
ــة الرجــل. ــض بنصــف دي ــي التعوي ــدره ف ــة مق المالي

ــك  ــده وذل ــع بفق ــص المجتم ــا نق ــم لم ــود، وتقوي ــن المفق ــض ع ــة تعوي ــا: أن الدي ثانيهم

1  نيل األوطار للشوكاني جـ7 ص 225.
2  نيل األوطار للشوكاني جـ 7 ص 226.
3  نيل األوطار للشوكاني جـ 7 ص 225.
4  نيل األوطار للشوكاني جـ 7 ص 225.
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ــرأة دون  ــع الم ــض الرجــل ألن مناف ــن تعوي ــل م ــرأة أق ــض الم ــون تعوي يقتضــي أن يك
منافــع الرجــل وتقديــر هــذا التعويــض يكــون بتقديــر الميــراث وأن تكــون علــى النصــف1 
وفــي هــذا يقــوم ابــن القيــم فــي كتابــه أعــالم الموقعيــن معلــالً حكمــة تنصيــف ديــة األنثــى 
بالنســبة للذكــر: ))ويســوى بيــن الرجــل والمــرأة، فــي عبــادات البدنيــة والحــدود وجعلهــا 
علــى النصــف منــه أي مــن الرجــل فــي الديــة والشــهادة والميــراث والحقيقــة فهــذا مــن 
كمــال شــريعته وحكمتهــا ولطفهــا إلــى أن قــال: ولمــا كانــت المــرأة أنقــص مــن الرجــل 
والرجــل أنفــع منهــا ويســد مــاال تســده المــرأة مــن المناصــب الدينيــة والواليــات وحفــظ 
ــا  ــاد إال به ــح العب ــم مصال ــي تت ــع الت ــل الصنائ ــارة األرض وعم ــاد وعم ــور والجه الثغ

والــذي عــن الدنيــا والديــن لــم تكــن قيمتهــا أي المــرأة متســاوية فــي الديــة((.
وقــد عقــب الشــيخ أبــو زهــرة علــى هــذا االتجــاه بقولــه: ونــرى مــن هــذا النظــر أنــه نظــر 
إلــى الماليــة ولــم ينظــر إلــى اآلدميــة وإلــى جانــب الزجــر للجانــي والحقيقــة أن النظــر فــي 
العقوبــة إلــى قــوة اإلجــرام فــي نفــس المجــرم، ومعنــى االعتــداء علــى النفــس اإلنســانية، 
وهــي قــدر مشــترك عنــد الجميــع ال يختلــف باختــالف النــوع، فالديــة فــي ذاتهــا عقوبــة 
للجانــي، وتعويــض ألوليــاء المجنــي عليــه أو لــه هــو ذاتــه إذا كان ذلــك فــي األطــراف، 
علــى ذلــك ينبغــي أن تكــون ديــة المــرأة كديــة الرجــل علــى ســواء، إذ هــي عقوبــة الدمــاء 

وألن المعتــدي يقتــل المــرأة كالمعتــدي يقتــل الرجــل علــى ســواء2.
ويقــول الشــيخ شــلتوت تعليقــاً علــى قيــاس ديــة المــرأة علــى حكمهــا فــي الميــراث: والحــق 
أن حكــم المــرأة فــي الميــراث ليــس مبنيــاً فــي اإلســالم علــى إنســانيتها أقــل مــن إنســانية 
الرجــل وإنمــا هــو مبنــي علــى أســاس آخــر قضــت بــه طبيعــة المــرأة فــي الحيــاة العاملــة 
وكان مــن مقتضــاه: أن يحتمــل الرجــل نفقــات األســرة مــن زوجــه، وبنيــن وأقــارب وأن 
يتحمــل كذلــك المهــر الــذي يقدمــه للمــرأة عنوانــاً علــى رغبتــه فيهــا وبذلــه مــا يجــب فــي 

ســبيل االقتــران بهــا.
وأن تتحمــل المــرأة تدبيــر البيــت وشــؤون الحمــل والوضــع والتفــرغ لحضانــة األطفــال 
ــب الرجــل  ــن نصي ــة بي ــرى بالموازن ــذا األســاس ن ــي ظــل ه ــم، وف ــى أمره ــام عل والقي
والمــرأة أن المــرأة أســعد حظــاً مــن الرجــل فــي نظــر اإلســالم: أوجــب لهــا مهــراً ألحــد 

ألكثــره ))وأن آتيتــم إحداهــن قنطــاراً فــال تأخــذوا منــه شــيئاً((.
ــه بالمعــروف حتــى  ــاج إلي ــع مــا تحت ــى الرجــل نفقتهــا وكســوتها وجمي وأوجــب لهــا عل

1  العقوبة للشيخ محمد أبو زهر ص 572.
2  لعقوبة للشيخ محمد أبو زهر ص 573.

أوجــب الخادمــة والخادمتيــن ))لينفــق ذو ســعة مــن ســعته(( وأوجــب لهــا إذا مــا طلقــت، 
نفقــة العــدة علــى حــو مــا وجبــت لهــا فــي حياتهــا الزوجيــة وأوجــب لهــا ))المتعــة(( وهــي 
مــا يبذلــه الرجــل بعــد طالقهــا غيــر نفقــة العــدة ممــا تحفــظ بــه كينهــا ))وللمطلقــات متــاع 

بالمعــروف حقــاً علــى المتقيــن((.
أمــا الرجــل فهــو كمــا قلنــا مطالــب بنفقتــه علــى نفســه وعلــى أوالده وعليهــا وعلــى نوائــب 
الحيــاة كلهــا التــي تنشــأ مــن مكافحتــه فيهــا ثــم علــى والديــه وأقاربــه إذا كانــوا ضعافــاً 

أو فقــراء.
وإذن فيمــا إذاً يمتــاز الرجــل عنهــا؟ الرجــل مطالــب بــكل شــيء والمــرأة ال تطالــب بشــيء 
فمــا أســعدها ومــا أشــقاه. هــذا هــو األســاس الــذي بنــي عليــه اإلســالم أن المــرأة تكــون فــي 
الميــراث علــى النصــف مــن الرجــل وواضــح جــداً أن وضعهــا فــي الميــراث ال عالقــة لــه 
باإلنســانية التــي يشــتركان فيهــا علــى حــد ســواء، وإذن فمــن خطــأ النظــر أن تقــاس الديــة 

فــي مقدارهــا للرجــل والمــرأة علــى الميــراث1.
أم ادلة القائلين بمساواة المرأة للرجل في حكم الدية فتتمثل في اآلتي:

يقــول النبــي صلــى هللا عليــه وســلم ))المؤمنــون تتكافــاً دماؤهــم ويســعى بذمتهــم أدناهــم 
وهــو يــد علــى مــن ســواهم(( فقولــه صلــى هللا عليــه وســلم: تتكافــاً دماؤهــم، أي تتســاوى 
دماؤهــم، يفيــد أن دم المــرأة يســاوي دم الرجــل فــي القصــاص، ومــا دامــت تســاويه فــي 
ــإذا تســاوت  ــدل عــن القصــاص ف ــة ب ــة ألن الدي ــي الدي القصــاص فيجــب أن تتســاوى ف
ــه  ــذي ليــس ل ــع ال ــدل، هــذا منطــق الواق ــي الب ــي األصــل فكيــف ال تتســاوى ف المــرأة ف
دافــع، كمــا يفيــده حديــث: المســلمون ال تتكافــأ دماؤهــم أمــا تســاوي المــرأة للرجــل فــي 
القصــاص بحيــث يقتــل إذا قتلهــا ظلمــاً فدليلــه قولــه تعالــى: ))وكتبنــا عليهــم فيهــا أن النفس 
بالنفــس(( وشــرع غيرهــا شــرع لنــا خصوصــاً وأنــه ورد فــي كتابنــا القــرآن الكريــم ولــم 
ــه  ــي كتاب ــه وســلم ف ــى هللا علي ــي صل ــول النب ــده مــن ق ــا يؤي ــل جــاء م ــه ب ــرد ناســخ ل ي
ألهــل اليمــن ))يقتــل الرجــل بالمــرأة(( وأمــا قولــه تعالــى: ))يــا أيهــا الذيــن آمنــوا كتــب 
عليكــم القصــاص فــي القتلــى الحــر بالحــر والعبــد بالعبــد، واألنثــى باألنثــى(( فهــي لفائــدة: 
ــل  ــرة والتــي كانــت تقــول نقت ــل المتجب ــع مــن بعــض القبائ ــذي وق ــداء ال وهــي رد االعت
بعبدنــا حــراً مــن غيرنــا وبأنثانــا رجــالً مــن ســوانا فجــاء ذكــر القيــد لدفــع هــذا التطــاول 
اإلجرامــي والعمــل علــى المســاواة وإذا كان للقيــد فائــدة، فــال يقــال أن لــه مفهــوم مخالفــة 
ولــو ســلمنا بالقــول بمفهــوم المخالفــة فــي اآليــة المذكــورة الــذي يفيــد أن الحــر إذا قتــل 

1  اإلسالم عقيدة وشريعة للشيخ محمد شلتوت ص 238، 239.
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ــده  ــا يفي ــى، كم ــك األنث ــل بتل ــى ال يقت ــل أنث ــر إذا قت ــد وأن الذك ــذا العب ــل به ــداً ال يقت عب
مفهــوم المخالفــة فــي قولــه تعالــى: ))الحــر بالحــر والعبــد بالعبــد واألنثــى باألنثــى(( لــو 
ســلمنا هــذا فــإن مفهــوم المخالفــة كمــا يقــول األصوليــون مفهــوم صفــة ال مفهــوم لقــب، 
فيعمــل بــه إذا لــم يوجــد نــص آخــر يلغيــه، أمــا إذا جــاء نــص يلغيــه فــإن مفهــوم المخالفــة 
يعطــل وال يعمــل بــه وال يعتبــر النــص الــذي ألغــى المفهــوم ناســخاً للمفهــوم، ألن النســخ 
ــه، أي يلغــي مفهــوم  ــه ويلغي ــإن النــص يعطل إنمــا يكــون فــي المنطــوق، أمــا المفهــوم ف
المخالفــة، خــذ مثــالً يوضــح لــك ذلــك، يقــول هللا تعالــى: ))يــا أيهــا الذيــن آمنــوا ال تأكلــوا 
ــه  ــي قول ــة ف ــوم المخالف ــإن مفه ــم تفلحــون(( ف ــوا هللا لعلك ــة واتق ــاً مضاعف ــا أضعاف الرب
ــاً مضاعفــة، إال أن هــذا  ــم يكــن أضعاف ــا إذا ل ــأكل الرب ــد أن ي ــاً مضاعفــة(( يفي ))أضعاف
المفهــوم يلغيــه ويعطلــه نــص آخــر وهــو قولــه تعالــى: ))وأحــل هللا البيــع وحــرم الربــا(( 
ــاول  ــة تتن ــا مطلق ــة أو كان شــيئاً يســيراً ألن كلمــة الرب ــاً مضاعف أي ســواء أكان أضعاف
ــد فــي  ــى أن القي ــم فلكــم رؤوس أموالكــم(( عل ــى: ))وإن تبت ــه تعال ــر ولقول ــل والكثي القلي
قولــه تعالــى:: ))أضعافــاً مضاعفــة(( فقــد جــيء بهــا للتشــنيع علــى المرابيــن الذيــن كانــوا 
يمتصــون أمــوال النــاس جشــعاً وطمعــاً، علــى ضــوء هــذا يمكنــك أن تعــرف أن مفهــوم 
المخالفــة إذا قلنــا بــه فــي قولــه تعالــى: ))الحــر بالحــر والعبــد بالعبــد واألنثــى باألنثــى(( 
يلغيــه ويعطلــه نــص آخــر، وهــو قولــه صلــى هللا عليــه وســلم: ))مــن قتــل عبــده قتلنــاه(( 
ــى((  ــل باألنث ــر يقت ــن: ))ان الذك ــل اليم ــه أله ــي كتاب ــلم ف ــه وس ــى هللا علي ــه صل وقول
فبقــي فــي آيــة ))الحــر بالحــر والعبــد بالعبــد واألنثــى باألنثــى(( منطوقهــا فقــط وصــار 
االســتدالل علــى أن الحــر يقتــل بالعبــد وأن الذكــر يقتــل باألنثــى مســتفاد مــن األحاديــث 

الصحيحــة الصريحــة التــي تقــدم ذكرهــا..
فــإذا كان اإلســالم قــد حمــى نفــس المــرأة فجــل المعتــدي علــى إزهــاق روحهــا ظلماً يســاق 
ــة لشــخصها  ــة الرجــل حماي ــا كدي ــون ديته ــف ال تك ــس فكي ــاً بنف لســاحة القصــاص نفس

ووزنــاً لقيمتهــا التــي رفعهــا هللا تعالــى وحماهــا مــن كل اعتــداء أثيــم..
ــل  ــن فقي ــن حجري ــة بي ــاً رص رأس جاري ــه أن يهودي ــى عن ــس رضــي هللا تعال وعــن أن
لهــا مــن فعــل بــك هــذا؟ فــالن أو فــالن؟ حتــى ســمى اليهــودي فأومــأت برأســها فجــيء 
بــه واعتــرف فأمــر بــه النبــي صلــى هللا عليــه وســلم فــرص رأســه بيــن حجريــن. رواه 

الجماعــة..
الحديث دليل على قتل الرجل بالمرأة وحكى ابن المنذر اإلجماع على هذا.

فمــا وجــه التفرقــة بيــن القصــاص والديــة حتــى تنصــف ديــة المــرأة فــي حيــن أنــه يقتــص 

مــن المعتــدي عليهــا إزهاقــاً لنفســه كمــا أزهــق نفصهــا ظلمــاً علمــاً بــأن الديــة بــدل عــن 
القصــاص وهللا أعلــم.

ومــن األدلــة أيضــاً علــى أن ديــة المــرأة كديــة الرجــل ســواء بســواء قولــه صلــى هللا عليــه 
ــس فيجــب أن تســاويه،  ــرأة نف ــل(( والم ــة مــن اإلب ــة مائ ــس المؤمن ــي النف وســلم ))ان ف
والقــول بــأن الحديــث عــام خصــص أو مطلــق قيــد فيــه موضــع نظــر، فمــا هــو المقيــد 
ــال  ــي أســانيد الجمهــور مــن مآخــذ ومق ــل ف ومــا هــو المخصــص بعــد ان أســلفنا مــا قي
واحتمــال، وقولــه صلــى هللا علــه وســلم: ))عقــل شــبه العمــد مغلــظ(( وقولــه صلــى هللا 
ــه  ــل(( فقول ــة مــن اإلب ــل الســوط مائ ــل الخطــأ شــبه العمــد قتي ــه وســلم: ))أال أن قتي علي
ــل الخطــأ(( عــام يشــمل كل شــبه عمــد وكل  ــه وســلم: ))شــبه العمــد وقتي صلــى هللا علي
قتيــل خطــأ ســواء كان امــرأة أو رجــالً حــراً أو عبــداً وعلــى ذلــك فــإن الذيــن يقولــون بــأن 
ديــة المــرأة نصــف ديــة الرجــل ال ينهــض لهــم دليــل ســليم فلــم يبــق إلــى األدلــة العامــة 
فهــي تــدل علــى العمــوم الشــامل للمــرأة والرجــل، ويكفــي قــول الرســول صلــى هللا عليــه 
وســلم: ))وأن فــي النفــس المؤمنــة مائــة مــن األبــل، فهــو دليــل علــى أن ديــة المــرأة كديــة 

الرجــل وهللا أعلــم((.
وحيــث يبــدو مــن العــرض الســابق أن القــرآن الكريــم أطلــق أمــر الديــة وجــاءت األحاديث 
علــى خــالف هــذا االطــالق لــم تصــل عنــد علمــاء الحديــث المحققيــن إلــى درجــة الصحاح 
مــن الروايــات التــي أطلقــت حكــم الديــة بــل تطــرق إليهــا الوهــن واالحتمــال وأن األحــكام 
اإلجتماعيــة الخطيــرة الكبيــرة الشــأن التــي تســير بواســطتها دفــة أمــور المجتمــع ســيراً 
ســليماً قويــاً يجــب أن تســتمد مــن الروايــات الرفيعــة الدرجــة العاليــة المنزلــة وانطالقــاً 
مــن هــذا األمــر نــرى االتجــاه القائــل بالمســاواة بيــن الرجــل والمــرأة فــي حكــم الديــة هــو 

القــول الجديــر باألخــذ واالعتبــار..
وهللا ولي التوفيق.



بسم  هللا الرحمن الرحيم 
جامعة اإلمارات العربية المتحدة 
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العقوبات اإلتحادي

لدولة اإلمارات العربية المتحدة
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بجامعتي عين شمس واإلمارات العربية المتحدة 
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مقدمة : 
ــدأ  ــى مب ــتناداً إل ــبيل الحصــر اس ــى س ــات عل ــم والعقوب ــي الجرائ ــرع الجان ــدد المش  يح
ــى  ــاء عل ــه والقض ــق الفق ــي يتف ــص »، وبالتال ــة إال بن ــة وال عقوب ــرعية« ال جريم الش
ــل  ــر داخ ــن األم ــا. ولك ــاس عليه ــيرها وال يق ــي تفس ــع ف ــم ال يتوس أن نصــوص التجري
قانــون العقوبــات ال يقتصــر فقــط علــى النصــوص التجريميــة، ولكــن هنــاك إلــى جانبهــا 
توجــد نصــوص مبيحــة » أســباب اإلباحــة« أو معفيــة مــن العقــاب » موانــع العقــاب« أو 
مخففــة لــه » األعــذار المخففــة«، وتختلــف هــذه النصــوص مــن تشــريع إلــى آخر بحســب 
اختــالف المجتمعــات وفلســفة المشــرع الوضعــي فــي معالجتهــا، وبالتالــي يجــد القاضــي 
نفســه أمــام أســباب أحيانــاً لتشــديد العقــاب وأخــرى لتخفيفــه ويقــف أمامهــا عنــد التطبيــق 
لمعرفــة قصــد المشــرع مــن هــذه النصــوص ومــدى تطبيقهــا علــى الوقائــع التــي أمامــه، 
حيــث أن التجديــد التشــريعي للعقوبــة واحــدة ومــدى تطبيقهــا علــى الوقائــع التــي أمامــه، 
حــث أن التجديــد التشــريعي للعقوبــة واحــد بالنســبة لجميــع أفــراد المجتمــع، ولكــن بطبيعــة 
ــة  ــد العقوب ــى القاضــي تحدي ــي يكــون عل ــف األشــخاص فيمــا بينهــم، وبالتال الحــال يختل
المناســبة لــكل مرتكــب جريمــة بحســب ظروفــه الشــخصية والماديــة، ولكنــه فــي جميــع 
ــه المشــرع بنــص القانــون، وذلــك  األحــوال ال يســتطيع تجــاوز الحــدود التــي رســمها ل
بيــن الحــد األدنــى واألقصــى للعقاب،1وكذلــك التحديــد اآلخــر بحســب الظــروف المشــددة 
والمخففــة حيــث يــرى المشــرع أحيانــاً أن األمــر قــد يقتضــي النــزول بالحــد األدنــى عــن 
مــا هــو منصــوص عليــه لظــروف خاصــة، فيقــرر أســباباً مخففــة للعقــاب، أو يزيــد عــن 
الحــد األقصــى فينــص علــى أســباب مشــددة للعقــاب، وبالتالــي يضــع المشــرع للقاضــي 

حــدوداً جديــدة يمكنــه الحكــم مــن خاللهــا ســواء بالتشــديد أو بالتخفيــف.
وعــذر االســتفزاز تنــص عليــه معظــم القوانيــن الجنائيــة فــي العالــم، والمقصــود بــه فقهــا 
» الحالــة التــي يفاجــئ بهــا الــزوج زوجتــه متلبســة بالزنــا فيقتلهــا هــي ومــن معهــا فــي 
ــاً  ــه معنوي ــزوج ألن ــى هــذا ال ــاً عل ــاب وجوبي ــن تخفيــف العق الحــال، فتقــرر هــذه القواني
قــد اســتفز، وبالتالــي لــم يكــن فــي حالــة ســوية تســمح لــه بالتفكيــر فــي عواقــب الجريمــة 

التــي ارتكبهــا.
وتختلــف التشــريعات فــي عــدو امــور فــي تقريــر هــذا العــذر المخفــف، فالبعــض يجعلــه 

1  انظــر مؤلــف اســتاذنا الدكتــور العميــد محمــود نجيــب حســيني فــي شــرح قانــون العقوبــا- القســم العــام 
– الطبعــة الخامســة 1982 م – دار النهضــة العربيــة – ص 780 ومــا بعدهــا .
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للــزوج فقــط، والبعــض اآلخــر يقــرره للشــخص إذا مــا فوجــئ بأحــد محارمــه يرتكــب 
الزنــا، لتوافــر العلــة وهــي االســتفزاز1.

ــذر  ــة لع ــة القانوني ــن تخصــص األول للطبيع ــي فصلي ــذر ف ــذا الع وســوف نســتعرض ه
ــة المتحــدة . ــارات العربي ــة اإلم ــون لدول ــي القان االســتفزاز ف

أما الثاني فسوف نتعرض في ألركان هذا العذر.

1  نصــت المــادة »16« مــن قانــون العقوبــات لســنة 1970 م فــي دبــي علــى اإلســتفزاز كعــذر عــام 
وذلــك بالنــص اآلتــي:

-1 باســتثناء المواضــع التــي نــص عليهــا القانــون صراحــة، ال يكــون اإلســتفزاز عــذراً الرتــكاب أي فعــل 
غيــر مشــروع، ولكــن إذا قــام أي شــخص بفعــل نتيجــة إلســتفزاز أنــي مفاجــئ علــى درجــة مــن الخطــزرة 
تحمــل اإلنســان العــادي فــي ظــروف مماثلــة علــى فقــدان الســيطرة علــى نفســه، وأقــد الشــخص المذكــور 
علــى ارتــكاب ذلــك الفعــل فــور ذلــك اإلســتفزاز، ونتيجــة لــه وقبــل أن يتمالــك الســيطرة علــى نفســه، فــإن 
هــذا اإلســتفزاز يحــول دون وجــود ســبق اإلصــرار، كمــا يجــوز أخــذه بعيــن اإلعتبــار فــي تخفيــف العقوبــة.

ــى  ــذي أدى إل ــف ال ــي الموق ــه ف ــع نفس ــذي وض ــو ال ــم ه ــتفزاز إن كان المته ــع باإلس ــوز الدف -2 ال يج
االســتفزاز المدعــي بــه أو إذا كان الفعــل اإلســتفزازي مشــروعاً.

ــى  ــس قاصــراً عل ــم ولي ــع الجرائ ــاً يســري بشــأن جمي ــي جعــل هــذا النــص اإلســتفزاز عــذراً عام وبالتال
ــتفزاز  ــذر اإلس ــف ع ــي تكيي ــه ف ــنتعرض ل ــا س ــو م ــا. وه ــة بالزن ــه متلبس ــئ زوجت ــذي يفاج ــزوج ال ال
المنصــوص عليــه فــي المــادة »334« مــن قانــون العقوبــات، وكذلــك المــادة »96« مــن قانــون العقوبــات 
االتحــادي والتــي تقــرر)) يعــد مــن األعــذار المخففــة حداثــة ســن المجــرم أو ارتــكاب الجريمــة لبواعــث 
غــي شــريرة أو بنــاء علــى اســتفزاز خطيــر مــن المجنــي عليــه بغيــر حــق(( حيــث تقــرر هــذه المــادة عــذراً 
مخففــاً عامــاً شــمل صغــر الســن، والباعــث الشــريف، واالســتفزاز ، ويســري بشــأن جميــع الجرائــم وليــس 

قاصــراً علــى جريمــة الزنــا فقــط..

الفصل األول 
الطبيعة القانونية لعذر االستفزاز 

تتعــدد أســباب التشــديد والتخفيــف فــي قانــون العقوبــات، ولــكل منهمــا أحــكام وشــروط 
خاصــة يجــب أن تتوافــر لكــي يأخــذ القاضــي بهــا. حيــث يــرى المشــرع أحيانــاً ضــرورة 
تشــديد عقــاب جريمــة معينــة بعقوبــة تتعــدى الحــد األقصــى المحــدد فــي القانــون وذلــك 
ــة، أو شــخصية  ــة للجريم ــة بالظــروف المادي ــت، أي متعلق ــة كان لظــروف خاصــة عيني

متعلقــة بشــخص الجانــي.
وكذلــك يقــرر القانــون فــي مواضــع أخــرى أســباباً للتخفيــف ، أي بالنــزول عــن العقوبــة 

عــن الحــد األدنــى المقــرر فــي القانــون لجريمــة مــن الجرائــم.
ــة عــن  ــض العقوب ــذي يوجــب تخفي ــر، أي ال ــوع  األخي ــذا الن ــي ه ــتفزاز ف ــذر االس وع

ــة. ــروط القانوني ــرت الش ــا تواف ــى إذا م ــا األدن حده
ــه أســباب  ــي األول من ــن، نحــدد ف ــن متتاليي ــي مبحثي وســوف نســتعرض هــذا الفصــل ف
ــف  ــي التكيي ــي الثان ــم نحــدد ف ــا، ث ــن كل ســبب منهم ــرق بي ــة والف ــة عام ــف بصف التخفي
القانونــي لعــذر االســتفزاز فــي قانــون العقوبــات لــدى دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
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المبحث األول 
األحكام العامة للظروف واألعذار المخففة والمعفية

أســباب التخفيــف بصفــة عامــة مــن شــأنها تحقيــق المالئمــة فــي تطبيــق العقوبــات بــإزاء 
حــاالت خاصــة يراهــا المشــرع جديــرة بالتخفيــف أكثــر مــن مجــرد النــزول عــن الحــد 

األدنــى.
وهــي إمــا ملزمــة للقاضــي وهــو مــا يطلــق عليــه األعــذار القانونيــة، أو جوازيــة 
ــا  ــرق بينهم ــة(( . والف ــة المخفف ــروف القضائي ــه )) الظ ــه الفق ــق علي ــا يطل ــو م ــه وه ل
واضــح، فالقاضــي ملــزم، إذا توافــر أحــد األعــذار القانونيــة بشــروطه المختلفــة، أن يحكــم 
ــن  ــار بي ــه الخي ــة، فل ــة المخفف ــق بالظــروف القضائي ــا يتعل ــا فيم ــة، بينم ــة المخفف بالعقوب
الحكــم بالعقوبــة األصليــة أو بتجاوزهــا ويخفــف العقــاب، وليــس فــي القانــون مــا يلزمــه 

ــة1. ــي حــدود ســلطته التقديري ــر ف ــا أن األم ــف طالم بالتخفي
ــبيل  ــى س ــا عل ــذار المنصــوص عليه ــو أن األع ــر ه ــرق آخ ــاك ف ــك هن ــب ذل ــى جان إل
ــة الظــروف  الحصــر فــي القانــون وذلــك بشــأن جرائــم وحــاالت معينــة، بينمــا فــي حال
ــاً دون  ــي التشــريع جــاء عام ــا ف ــص عليه ــم، ألن الن ــع الجرائ ــا تســري بشــأن جمي فإنه

ــد2. تحدي
ــروف  ــة للظ ــة العام ــد، النظري ــنين عبي ــور حس ــف الدكت ــة مؤل ــة عام ــوع بصف ــي الموض ــر ف 1  انظ

المخففــة 1970م .
ــرى  ــم ي ــة وأي مته ــى أي جريم ــق عل ــف ينطب ــباب التخفي ــاُ ألس ــاً نصــاً عام ــرع غالب 2   يضــع المش
القاضــي ضــرورة التخفيــف عنــه ألســباب شــخصية أو موضوعيــة ومثــال ذلــك المــادة »17« مــن قانــون 
ــة  ــة المقام ــوال الجريم ــت أح ــات إذا اقتض ــواد الجناي ــي م ــوز ف ــرر )) يج ــي تق ــري الت ــات المص العقوب
مــن أجلهــا الدعــوى العموميــة رأفــة القضــاة تبديــل العقوبــة علــى الوجــه اآلتــي: عقوبــة اإلعــدام بعقوبــة 
االشــغال الشــاقة المؤبــدة أو المؤقتــة .. إلــخ .. وكذلــك نــص  قانــون العقوبــات للدولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة فــي المــادة »98ط علــى الظــروف المخففــة باآلتــي: )) إذا رأت المحكمــة فــي جنايــة أن ظــروف 
الجريمــة أو المجــرم تســتدعي الرأفــة جــاز لهــا أن تخفــف العقوبــة المقــررة للجنايــة علــى الوجــه التالــي: 

أ- إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي اإلعدام جاز انزالها إلى السجن المؤبد أو المؤقت.
ب – إذا كانــت العقوبــة المقــررة للجنايــة هــي الســجن المؤبــد جــاز انزالهــا إلــى الســجن المؤقــت أو الحبــس 

الــذي ال تقــل مدتــه عــن ســتة أشــهر.
جـــ - إذا كانــت العقوبــة المقــررة للجنايــة هــي الســجن المؤقــت جــاز انزالهــا إلــى الحبــس الــذي ال تقــل 

مدتــه عــن ثالثــة أشــهر .
ــى : )) إذا رأت  ــث نصــت عل ــارات، حي ــة اإلم ــدى دول ــات ل ــون العقوب ــن قان ــادة » 98« م ــك الم وكذل
ــة  ــف العقوب ــا أن تخف ــاز له ــة، ج ــتدعي الرأف ــرم تس ــة أو المج ــروف الجريم ــة أن ظ ــي جناي ــة ف المحكم

ــي :  ــه اآلت ــى الوج ــة عل ــررة للجناي المق
أ – إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي اإلعدام جاز إنزالها إلى السجن المؤبد أو المؤقت .

ب- إذا كانــت العقوبــة المقــررة للجنايــة هــي الســجن المؤبــد جــاز إنزالهــا إلــى الســجن المؤقــت أو الحبــس 
الــذي ال تقــل مدتــه عــن الســتة أشــهر.

جـــ - إذا كانــت العقوبــة المقــررة للجنايــة هــي الســجن المؤقــت جــاز إنزالهــا إلــى احبــس الــذي ال تقــل مدتــه 

وبالتالــي يكــون للقاضــي الســلطة التقديريــة فــي التخفيــف علــى الحالــة المعروضــة عليــه1 
دون أن يلتــزم ببيــان األســباب التــي دعتــه إلــى الحكــم بالحــد األقصــى أو األدنــى للعقوبــة، 
طالمــا أنــه لــم يجــاوز الحــدود التــي ألزمــه القانــون بهــا، وليــس علــى القاضــي رقابــة مــن 
المحكمــة العليــا علــى حــدود ســلطته التقديريــة إال مــن حيــث التزامــه الحــدود القانونيــة 

بخصــوص نوعيــة العقوبــة وحدودهــا2 .
وبخصــوص األعــذار القانونيــة فقــد قســمها الفقــه إلــى نوعيــن، بحســب نــص القانــون، 
إلــى أعــذار معفيــة ويطلــق عليهــا » موانــع العقــاب » ويترتــب عليهــا اإلعفــاء كليــة مــن 
تطبيــق العقوبــة بالرغــم مــن تكامــل أركان المســؤولية الجنائيــة، وأعــذار مخففــة، أي تلــك 
ــة، وكال النوعيــن منصــوص  ــه كلي ــاب فقــط دون الغائ التــي يترتــب عليهــا تخفيــف العق
عليــه فــي القانــون علــى ســبيل الحصر3.ويتفــق نوعــا األعــذار فــي أن كليهمــا يفتــرض 
توافــر أركان الجريمــة كاملــة بكافــة شــروطها وتحقــق المســؤولية الجنائيــة عنهــا، ولكــن 
ــاب أو  ــن العق ــاء م ــن األفضــل اإلعف ــه م ــرى المشــرع أن ــة وي ــباب خاصــة متنوع ألس
ــا  ــي كم ــذر المعف ــع.4 والع ــل المجتم ــة داخ ــة الجنائي ــع السياس ــياً م ــك تماش ــه وذل تخفيف

عــن ثالثــة أشــهر. وكذلــك لمــادة »99« التــي تقــرر تخفيــف العقوبــة فــي الجنحــة إذا مــا توافــر ظــرف 
مخفــف .

ــى  ــمها إل ــة للقاضــي وقس ــلطة التقديري ــط الس ــدود وضواب ــني ح ــب حس ــور نجي ــتاذنا الدكت ــدد اس 1  ح
ضوابــط ذات طابــع موضوعــي وهــي : جســامة االعتــداء علــى الحــق – أســلوب تنفيــذا الفعــل اإلجرامــي 
-  العالقــة بيــن المتهــم والمجنــي عليــه. وضوابــط  ذات طابــع شــخصي وهــي: مقــدار مــا ينطــوي عليــه 
الركــن المعنــوي مــن اثــم – نصيــب المتهــم مــن األهليــة المســؤولية – درجــة الخطــورة اإلجراميــة للمتهــم. 

انظــر المؤلــف الســابق اإلشــارة إليــه ص 782 ومــا بعــده .
2  انظــر نقــض 27 مايــو 1974 الســنة الخامســة والعشــرون رقــم »111« ص »519« نقــض 28 
نوفمبــر ســنة 1977 م النســبة »28« رقــم »204« ص »998« نقــض 4 نوفمبــر ســنة 1979م الســنة 
الثالثــون رقــم »183« ص »851« وكذلــك نقــض 13 فبرايــر ســنة 1950 – مجموعــة أحــكام النقــض 

الســنة األولــى رقــم »106« ص »321« .  
3  نظــراً ألن االعــذار وبالــذات المعفيــة تأتــي علــى خــالف مــا حــدده القانــون مــن جرائــم وعقوبــات، 
حيــث تعفــي مرتكــب الجريمــة ألســباب مختلفــة، لذلــك يــرى غالبيــة الفقــه والقضــاء بــأن األعــذار محــددة 
فــي القانــون علــى ســبيل الحصــر، ويجــب تفســير نصوصهــا تفســيراً ضيقــاً. وفــي هــذا المجــال قــررت 
محكمــة النقــض المصريــة ف بأحــد أحكامهــا: )) ال إعفــاء مــن العقوبــة بغيــر نــص، والنصــوص المتعلقــة 
ــك  ــى ذل ــاس، وعل ــق القي ــي تفســيرها بطري ــال يصــح التوســع ف ــى ســبيل  الحصــر ف ــاء  تفســر عل باإلعف
ــى  ــص التشــريعي عل ــي الن ــاء ف ــت شــروط اإلعف ــة إال إذا انطبق ــن العقوب ــي م ال يجــوز للقاضــي أن يعف
الواقعــة المؤثمــة انطباقــاً تامــاً، ســواء مــن ناحيــة كنههــا أو ظروفهــا أو الحكمــة التــي ابتغاهــا الشــارع مــن 
تقريــر اإلعفــاء )) نقــض 1 نوفمبــر 1976 مجموعــة أحــكام محكمــة النقــض الســنة »27« رقــم 187 

ص 817 .
ــق بالكشــف عــن  ــى ســلطات التحقي ــم إل ــا المته ــة يؤديه ــى خدم ــي راجــع إل ــذر المعف ــون الع ــد يك 4  ق
ــي  ــادة »48 ع.م » الت ــك الم ــال ذل ــة وســريتها ومث ــا نظــراً لخطــورة الجريم ــاهمين فيه ــة والمس الجريم
تنــص علــى االتفــاق الجنائــي واالعفــاء مــن العقــاب إذا بــادر الجانــي للكشــف عنــه. وكذلــك المــادة »173« 
مــن قانــون العقوبــات لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والتــي تتضمــن اإلعفــاء مــن العقوبــة إذا بــادر أحــد 
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ــة –  ــة – تبعي ــاً كان نوعهــا »أصلي ــات أي ــاء مــن العقوب ــه اإلعف ــوم يترتــب علي هــو معل
تكميليــة » ولكــن للعــذر صفــة شــخصية، وبالتالــي ال يســتفيد منــه إال مــن قــرر لمصلحتــه 
دون غيــره مــن المســاهمين فــي الجريمــة1. والســؤال يثــور حــول مــا إذا كانــت محكمــة 
الموضــوع ملزمــة بالحكــم بالعــذر مــن تلقــاء نفســها، أم يجــب التمســك بــه ذوي الشــأن، 
ــة  ــزام المحكم ــدم الت ــول )) بق ــاك رأي يق ــه. هن ــي لمصلحت ــذر المعف ــرر الع ــن ق أي م
بتقصــي األعــذار المعفيــة مــن تلقــاء نفســها، بــل البــد أن يدفــع المتهــم بالعــذر المعفــي2 
وقــد أيــدت محكمــة النقــض المصريــة مــن ذلــك بقولهــا: )) فــإذا كان المتهــم لــم يتمســك 
ــه التحــدي  ــى حكمهــا اغفال ــه أن ينــص عل ــي فليــس ل ــام العــذر المعف أمــام المحكمــة بقي

عــن ذلــك ((3.
وفــي الواقــع نحــن نخالــف القضــاء الســابق، حيــث أن القاضــي مــن خــالل مهمتــه فــي 
تطبيــق القانــون ال يقتصــر دوره علــى تطبيــق النصــوص التجريميــة، ولكنــه يلتــزم أيضــاً 
بتطبيــق النصــوص المبيحــة أو المعفيــة. ألنهــا فــي النهايــة نصــوص وردت فــي القانــون 
الــذي يلتــزم بتطبيقــه علــى الوقائــع طبقــاً لمبــدأ الشــرعية، وبالتالــي إذا ووجــد القاضــي 
نصــاً يجــب تطبيقــه علــى الواقعــة التــي ينظرهــا، فواجبــه إعمالــه دون إنتظــار لتمســك 
ــة،  ــة ملزم ــوص قانوني ــق نص ــدم تطبي ــاً لع ــه معيب ــه، وإال كان حكم ــأن ب ــب الش صاح
حقيقــي أن األمــر مختلــف فيمــا يتعلــق بالظــروف القضائيــة المخففــة، فهــي مكنــة للقاضــي 
يســتطيع أن يطبقهــا أو يمتنــع عــن تطبيقهــا حســب تقديــره لظــروف الدعــوى، وال يوجــد 
الــزام عليــه مــن جانــب الخصــوم، ألنهــا فــي النهايــة ســلطة تقديريــة4، أمــا بخصــوص 
األعــذار وخاصــة المعفيــة، فإنــه يلتــزم بتطبيقهــا، وبالتالــي عليــه الحكــم بهــا حتــى ولــو لــم 
يتمســك بهــا الخصــوم وإال كان حكمــه مشــوباً بالخطــأ فــي تطبيــق القانــون5، باعتبــار أن 

الجنــاة فــي االتفــاق الجنائــي المنصــوص عليــه فــي المــادة »172« وأبلــغ الســلطات العامــة عــن االتفــاق .
ــادة  ــا الم ــه ومثاله ــى جريمت ــب عل ــذي ترت ــي الضــرر ال ــبب إصــالح الجان ــذر بس ــون الع ــد يك ــك ق وكذل

ــرعياً . ــاً ش ــه زواج ــزوج بمخطوفت ــا ت ــاب إذا م ــن العق ــف م ــي الخاط ــي تعف »291 ع. م » والت
1  انظــر مؤلــف األســتاذ الدكتــور العميــد أحمــد فتحــي ســرور – الوســيط فــي العقوبــات الجــزء األول 

– القســم العــام 1981 م دار النهضــة العربيــة ص 655 م ومــا بعــده .
2  مؤلف األستاذ الدكتور العميد نجيب حسيني السابق اإلشارة إليه ص 794 .

ــم »237« ص  ــنة الـــ 17 لرق ــض س ــة النق ــكام محكم ــة أح ــمبر 1966 – مجموع ــض 1 ديس 3  نق
.  1242

4  ولذلــك تنــص المــادة »98« مــن قانــون عقوبــات اإلمــارات علــى الظــروف المخففــة بقولهــا : )) إذا 
رأت المحكمــة فــي جنايــة أن ظــروف الجريمــة أو المجــرم تســتدعي الرأفــة جــاز لهــا أن تخفــف العقوبــة 

المقــررة للجنايــة علــى الوجــه اآلتــي ... إلــخ وبالتالــي فالتخفيــف جــوازي للمحكمــة وليــس وجوبيــاً .
5  وتأييــداً لهــذا الــراي يمكــن لســلطة التحقيــق األمــر بــاأال وه إلقامــة الدعــوى ابنــاء علــى توافــر عــذر 
معــف، دون حاجــة لعــرض األمــر علــى محكمــة الموضــوع، حيــث يمــس األمــر بصفــة مباشــرة قابليــة 

نصوص قانون العقوبات كل مجمل سواء كانت قواعد تجريمية أم قواعد مبيحة1.
أمــا األعــذار المخففــة فهــي حــاالت فــي القانــون علــى ســبيل الحصــر، حيــث رأى 
ــك تختلــف  ــاب فيهــا أقــل مــن الحــد األدنــى، وهــي بذل المشــرع ضــرورة النــزول بالعق
عــن الظــروف القضائيــة المخففــة الســابق اإلشــارة إليهــا، والتــي تركهــا المشــرع لتقديــر 
ــذر  ــون الع ــى ك ــب عل ــا. ويترت ــذ به ــه باألخ ــم دون الزام ــع الجرائ ــي جمي ــي ف القاض
المخفــف منصوصــاً عليــه فــي القانــون أن يخضــع لمبــدأ الشــرعية، وبالتالــي إذا توافــرت 
شــروطه فالقاضــي ملــزم بتطبيقــه ومراعــاة حــدوده، قــال يجــوز أن ينــزل بالحــد األدنــى 
ــى هــذا  ــه إل ــي حكم ــون، ويجــب أن يشــير ف ــي القان ــه ف ــا هــو منصــوص علي ــر مم أكث

ــق شــروطه. العــذر وتحق
والســؤال الــذي يثــور بخصــوص األعــذار المخففــة وورودهــا فــي القانــون علــى ســبيل 
الحصــر، أي خضوعهــا لمبــدأ الشــرعية ومــا يترتــب عليــه مــن نتائــج، هــل يمكــن القيــاس 

عليهــا، وهــل يلتــزم القاضــي بتفســير نصوصهــا ضيقــاً؟
يــرى جانــب مــن الفقــه ويؤيــده فــي ذلــك القضــاء الفرنســي أن األعــذار المخففــة 
ــاً  ــد التشــريعي يجعــل مــن الضــروري تفســيرها تفســيراً ضيق ــدأ التحدي ــا لمب وخضوعه

ــا2. ــون له ــدده القان ــذي ح ــاق ال ــذر النط ــاوز الع ــى ال يج حت
ولكــن فــي حقيقــة األمــر، نحــن نفــرق دومــاً فيمــا يتعلــق بمبــدأ الشــرعية بيــن نصــوص 
ــد  ــل القواع ــلبية مث ــن النصــوص الس ــة، وبي ــميه النصــوص اإليجابي ــا نس ــم أو م التجري
المبيحــة » أســباب اإلباحــة« والقواعــد المعقيــة” موانــع العقــاب “ وغيرهــا مــن القواعــد 
ــة القواعــد  التــي يترتــب عليهــا الغــاء المســؤولية الجنائيــة أو التخفيــف منهــا . ففــي حال

المتهــم لتحمــل العقــاب، انظــر مؤلــف الدكتــور العميــد أحمــد فتحــي ســرور الســابق اإلشــارة إليــه ص 775 
وعكــس ذلــك مؤلــف األســتاذين ميــرل وفيتــور – مطــول القانــون الجنائــي – الجــزء األول – الطبعــة الثالثــة 

1978 – نبــذة رقــم » 389« ص » 503« .
ــذار  ــوص األع ــادس بخص ــاب الس ــي الب ــدة ف ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــرع ف ــدد المش 1  يح
القانونيــة والظــروف التقديريــة المخففــة والمشــددة، فصــل أول عــن األعــذار القانونيــة والظــروف التقديريــة 
المخففــة، وقــد قــررت المــادة »96« مــن هــذا الفصــل ثالثــة أعــذار قانونيــة مخففــة، وهــي صغــر الســن 
ــه  ــم ب ــن أن يحك ــذي يمك ــف ال ــدى التخفي ــادة »97« م ــددت الم ــم ح ــتفزاز، ث ــريف واالس ــث الش والباع
ــة عقوبتهــا  ــي جناي ــر عــذر مخفــف ف ــر أحــد األعــذار الســابقة بقولهــا : )) إذا تواف القاضــي، إذا مــا تواف
ــزم  ــذر مل ــذا الع ــام ه ــرى أن القاضــي أم ــي ن ــخ (( وبالتال ــد ... إل ــة الســجن المؤب ــت العقوب ــدام نزل اإلع
بانــزال العقوبــة، وليــس األمــر فــي حــدود ســلطته التقديريــة، وإذا كان القاضــي ملزمــاً بنــص، فــال نــرى 

ضــرورة أن يتمســك بــه الخصــم لكــي يحكــم بــه، ولكــن تطبيقــه مــن تلقــاء نفســه.
2  انظــر األســتاذ الدكتــور العكيــد نجيــب حســني – المرجــع الســابق ص »795« هامــش رقــم »2« 
ــر 1964  ــي 4 نوفمب ــية ف ــض الفرنس ــة النق ــم محكم ــده حك ــرأي والــذي يؤي ــذا ال ــى ه ــير إل ــث يش حي

.Gaz.Pal والمنشــور فــي
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التجريميــة فــإن مبــدأ الشــرعية يقتضــي عــدم التوســع فــي تفســيرها وعــدم القيــاس عليهــا 
ألن فــي ذلــك خلقــاً لنواحــي تجريميــة مقصــورة علــى المشــرع فقــط، حيــث يقتصــر در 
ــات  ــك الحري ــال ش ــس ب ــه تم ــواح تجريمي ــة ن ــون دون إذاف ــق القان ــى تطبي القاضــي عل

العامــة داخــل المجتمــع.
أمــا بخصــوص القواعــد الســلبية والتــي يترتــب عليهــا اإلعفــاء مــن العقــاب أو التخفيــف 
ــة إذا مــا توســع القاضــي فــي  ــات الفردي ــداء علــى الحري ــه، فــإن األمــر ال يمــس اعت من
ــتعمل القضــاء  ــك اس ــى ذل ــاء عل ــدة1. وبن ــص واح ــي الن ــة ف ــا أن الحكم ــير، طالم التفس
ــي عــذر االســتفزاز  ــالً ف ــم. فمث ــح المته ــي صال ــه ف ــا أن ــاس طالم ــاً نوعــا مــن القي احيان
فــي القانــون الجنائــي المصــري والــذي تنــص عليــه المــادة 237 عقوبــات حيــث تقــرر: 
))مــن فاجــأ زوجتــه حــال تلبســها بالزنــا وقتلهــا فــي حــال هــي ومــن يزنــي بهــا يعاقــب 
بالحبــس بــدالً مــن العقوبــات المقــررة فــي المادتيــن “234 و 236” وإذا التزمنــا المنطــق 
الســابق وهــو عــدم التوســع فــي التفســير وعــدم القيــاس لقلنــا إذا أصــاب الــزوج زوجتــه 
وعشــيقها بإصابــات بالغــة وليــس القتــل فــإن المــادة ال تنطبــق ألنهــا اصــرة علــى جريمــة 

القتــل.
وبالتالــي نجــد أنفســنا أمــام وضــع شــاذ فــي التطبيــق وهــو إذا قتــل الــزوج، يتمتــع بالعــذر 
ــه  ــك وتوقــع علي ــة، فــال يســتفيد مــن ذل ــى اإلصاب ــه عل المخفــف، بينمــا إذا اقتصــر عمل
العقوبــة دون تخفيــف. وأمــام هــذا التناقــض لــم يتــردد القضــاء المصــري بالتخفيــف عــن 
ــذات إذا أدى  ــت الجريمــة مجــرد الضــرب او الجــرح وبال ــى وإن كان ــزوج أيضــاً حت ال

إلــى عاهــة مســتديمة.
واألعــذار المخففــة فــي القانــون نوعــان: أمــا أنهــا أعــذار عامــة، أي يترتــب علــى 
توافرهــا التخفيــف أيــاً كانــت الجريمــة المرتكبــة، ومثالهــا فــي التشــريعات الجنائيــة عــذر 
ــق  ــة التطبي ــة الواجب ــر المختلف ــات والتدابي ــث حــدد كل مشــرع العقوب ــر الســن، حي صغ
علــى األحــداث الجانحيــن إذا مــا ارتكبــوا إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي قانــون 
العقوبــات2.. وإلــى جانــب ذلــك هنــاك مجموعــة مــن األعــذار الخاصــة، أي التــي تتعلــق 

1  انظر رسالتنا للدكتوراه : 
 Essaid’une Theorie generale de la Justification, Exude compare – Rennes

.1979,P. 309 et S
ــة المتحــدة  ــة اإلمــارات العربي ــات لدول ــا ص 2 هامــش رقــم »1« أن قانــون العقوب 2  ســبق وأوضحن
نــص علــى ثالثــة أعــذار  مخففــة بصفــة عامــة وهــي صغــر الســن ، والمقصــود هنــا علــى مــا نعتقــد ليــس 
المســؤولية الجنائيــة لألحــداث، حيــث نظمــت بقانــون خــاص والــذي قــرر العقوبــات المناســبة لــكل مرحلــة، 
ولكــن مفهــوم نــص المــادة »96« تتعلــق بمــن جــاوز ســن الرشــد الجنائــي، ولكنــه ممــا زال حديــث الســن، 

بحالــة معينــة يراهــا المشــرع واجبــة التخفيــف، ومثالهــا موضــوع هــذا البحــث وهــو عــذر 
االســتفزاز الــذي تقــرره معظــم التشــريعات للــزوج إذا مــا فاجــأ زوجتــه متلبســة بالزنــا 
فقتلهــا هــي ومــن معهــا. أو العــذر الــذي تقــرره المــادة “204 ع. م “ للشــخص الــذي قبــل 
بحســن نيــة عملــه مزيفــة ثــم أراد أن يتخلــص منهــا فدفعهــا فــي التعامــل فيعاقــب بالحبــس 
مــدة ال تزيــد علــى ثالثــة أشــهر أو بغرامــة ال تتجــاوز مائتــي جنيــه بــدالً مــن العقوبــة 

المقــررة لترويــج العملــة المزيفــة.

وذلــك مثــل الشــاباب فــي ســن التســعة عشــر أو مــا جاوزهــا بقليــل، حيــث النضــج االجتماعــي لــم يكتمــل 
بعــد، انظــر مؤلفنــا- مراحــل اإلدراك والتمييــز وأثرهــا علــى المســؤولية الجنائيــة – دار النهضــة العربيــة 
1986. وإلــى جانــب صغــر الســن يوجــد الســبب الثانــي للتخفيــف وهــو )) ارتــكاب الجريمــة لبواعــث غيــر 
شــريرة(( أي أن القانــون جعــل مــن الباعــث الشــريف ســبباً عامــاً للتخفيــف. وأخيــراً نصــت المــادة علــى 
الســبب الثالــث ))إذا مــا ارتكبــت الجريمــة بنــاء علــى اســتفزاز خطيــر صــدر مــن المجنــي عليــه بغيــر حــق 
(( وهــو ســبب عــام أيضــاً، وبالتالــي ال يهــم شــخصية المجنــي عليــه، أو صلتــه بالجانــي، والمهــم تحقــق 
ــة الحــد الــذي قررتــه  القاضــي مــن توافــر هــذا االســتفزاز، لكــي نخفــف العقوبــة عــن المتهــم، وبذلــك إل

المــادة 97 مــن قانــون العقوبــات.
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المبحث الثاني 
التكييف القانوني لعذر االستفزاز في قانون العقوبات لدولة اإلمارات 

العربية المتحدة 
ــة  ــاب بصف ــن العق ــاء م ــف أو اإلعف ــة للتخفي ــا بإيجــاز لألســباب المختلف ــد أن تعرضن بع
عامــة، يتعيــن علينــا اآلن تحديــد عــذر االســتفزاز المنصــوص عليــه فــي المــادة »334« 
مــن قانــون العقوبــات، وهــل ينضــم إلــى طائفــة األعــذار المعفيــة، أم األعــذار المخففــة. 
ــك ســوف نســتعرض وضــع هــذا العــذر فــي أحــكام الشــريعة اإلســالمية  ــل ذل ولكــن قب

الغــراء

الفرع األول 
أحكام الشريعة اإلسالمية بخصوص عذر االستفزاز

تعــرض فقهــاء الشــريعة اإلســالمية الغــراء لهــذا العــذر فــي بــاب األشــخاص المهدريــن 
مثــل الحربــي والمرتــد، والزانــي المحــص، والمحــارب والباغــي، ومــن عليــه القصاص1.

ومــن هــؤالء مــن هــدم مهــدورون فــي أنفســهم، وبالتالــي يبــاح قتلهــم، أو مهــدورون فــي 
أطرافهــم، وبالتالــي يبــاح قطــع الطــرف، أو مهــدورون فــي أموالهــم، وبالتالــي تســتباح 
أموالهــم. وفــي هــذه األحــوال تــزول عصمــة الشــخص عــن نفســه أو مالــه لمــا ارتكبــه 

مــن اثــم طبقــاً للكتــاب والســنة.
ــا حــد مــن الحــدود التــي نــص عليهــا  ومــن هــؤالء المهــدرون الزانــي المحصــن. فالزن
الشــارع الحكيــم، وحــدد لهــا عقوبــة رادعــة، وبالــذات إذا كان الزانــي محصنــاً، أي 
متزوجــاً، وذلــك علــى خــالف القوانيــن الوضعيــة، الزنــا دومــا جريمــة ســواء كان 
ــه  ــن فاجــأ زوجت ــدون. وبخصــوص م ــاً، تمــت برضــاء أم ب ــا متزوجــاً أم أعزب مرتكبه
متلبســة بالزنــا فقتلهــا هــي ومــن معهــا، فقــد اختلــف الفقهــاء فــي هــذا األمــر، هــل يبــاح 

ــرع. ــي الش ــاس ف ــى أي أس ــاً فعل ــرم، وإذا كان مباح ــه أم بج فعل
ذهــب رأي إلــى أن الزانــي المحصــن مــن األشــخاص المهدريــن، وبالتالــي ليــس علــى 
ــذاً  ــر وتنفي ــة للمنك ــه إزال ــد من ــاً الب ــر واجب ــه يعتب ــث أن قتل ــة، حي ــه قصــاص أو دي قاتل

ــدود هللا2. لح

ــي –  ــون الوضع ــاً بالقان ــالمي مقارن ــي الغس ــريع الجنائ ــودة – التش ــادر ع ــد الق ــتاذ عب ــف األس 1  مؤل
ــده. ــا بع ــزء األول ص 533 وم ــلة – الج ــة الراس مؤسس

2  وهــذا رأي اإلمــام مالــك وأبــي حنيفــة. انظــر المغنــي البــن قدامــة – الجــزء التاســع ص 43 وكذلــك 
حاشــية الطهطــاوي الجــزء الرابــع ص 260 .

بينمــا يــرى رأي ضعيــف فــي مذهــب اإلمــام الشــافعي أن قاتــل الزانــي المحصــن يقتــل 
ــام أحــد  ــو ق ــك ل ــل ذل ــه القصــاص، ومث ــس لنفســه فوجــب في ــره ولي ــل لغي ــه قت ــه، ألن ب
األشــخاص بقتــل آخــر، فقــام بالقصــاص ضــده شــخص وهــو ليــس ولــي الــدم للمقتــول1. 
وهــذا بصفــة عامــة بخصــوص إهــدار دم الزانــي المحصــن، ويقتــرب مــن هــذا قتلــه فــي 
حالــة التلبــس، أي أن يفاجــأ الــزوج بزوجتــه متلبســة بالزنــا فيقتلهــا فــي الحــال، ويــرى 
الفقهــاء إباحــة فعــل الــزوج اســتناداً لقضــاء صــدر مــن الخلفيــة عمــر بــن الخطــاب رضــي 
ــاول غــذاءه يومــاً، فأقبــل عليــه رجــل يعــدو ومعــه  ــه كان يتن ــه، حيــث يــروي أن هللا عن
ــل  ــوا : إن هــذا قت ــره فقال ــي أث ــس معــه، وجــاء جماعــة ف ــى جل ــدم حت ســيف ملطــخ بال
صاحبنــا مــع امرأتــه، فقــال عمــر : مــا يقــول هــؤالء؟ فقــال الرجــل : لقــد ضربــت فخــدي 
امرأتــي بالســيف، فــان كان بينهمــا أحــد فقــد قتلتــه، فقــال لهــم عمــر: مــا يقــول الرجــل : 
فقالــوا: )) ضــرب بالســيف فقطــع فخــذي امرأتــه وأصــاب وســط الرجــل فقطعــه اثنيــن. 

فقــال عمــر رضــي هللا للرجــل: إن عــادوا فعــد وأهــدر دم القتيــل.2
ــر المحصــن،  ــي المحصــن وغي ــن الزان ــرق بي ــم يف ــه ل ــذا القضــاء أن ــي ه والمالحــظ ف
ألن الزوجــة محصنــة ويمكــن قتلهــا طبقــاً لعقوبــة حــد الزنــا، ولكــن الشــريك قــد يكــون 
ــك يتضــح أن  ــن ذل ــه، م ــدار دم ــه واه ــر قتل ــيدنا عم ــر س ــذا أق ــع ه ــر محصــن، وم غي
إباحــة القتــل بســبب اســتفزاز الرجــل فــي أحــد محارمــه، الزوجــة، أو األم، أو األخــت، 
ــاً أو  ــي وإذا كان محصن ــك االنتظــار واالستفســار عــن وضــع الزان ــم يتمال ــل ل ألن القات
غيــر محصــن. ومــع هــذا فالغالبيــة مــن الفقــه يعللــون قتــل الزانــي فــي الحــال ســواء كان 
محصنــاً أم غيــر محصــن مــن بــاب تغييــر المنكــر وهــو واجــب علــى كل مســلم حتــى لــو 
أدى للقتــل، وبالتالــي ال يفــرق القاتــل بهــذا الــرأي بيــن مــا إذا كان الزنــا وقــع بأجنبيــة و 
ذي حــرم محــرم، دون حاجــة للتفريــق بيــن مــا إذا كان الزانــي محصنــاً أم غيــر محصــن، 

طالمــا ضبــط فــي حالــة تلبــس3 .
وعلــى عكــس هــذا الــرأي الــذي تؤيــده المذاهــب الثالثــة، يــرى الشــافعي عــدم جــواز قتــل 
الزانــي غيــر المحصــن فــي حالــة التلبــس، إال إذا كان القتــل هــو الوســيلة الوحيــدة لمنعــه 
عــن الجريمــة، وفيمــا عــدا هــذه الحالــة فــإن قتلــه يعتبــر جريمــة حتــى ولــو كان هنــاك 

1  المهذب – الجزء الثاني- ص 186.
2  المهذب – الجزء الثاني – ص “186”.

3  وهــذا رأي مالــك وأبــو حنيفــة وأحمــد بــن حنبــل، انظــر المغنــي البــن قدامــه، الجــزء العاشــر ص 
»353« البحــر الرائــق ف شــرح كنــز الدقائــق » الجــزء الخامــس ص 40 » ومــا بعــده وتبصــره الحــكام 

الجــزء الثانــي » ص 169« ومــا بعــده .



3637

دكتور/ نور الدين هنداويعذر االستفزاز في قانون العقوبات اإلتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة

اســتفزاز بالزنــا مــع أحــد محارمــه.
ويمكننــا فــي النهايــة القــول بــأن الــرأي الراجــح فقهــا يبيــح قتــل الزانــي فــي الحــال إذا 
كان فــي حالــة تلبــس ســواء كان الســتفزاز، أو دفعــاً للمنكــر، وبالتالــي فــال فــرق هنــا بيــن 
الزانــي المحصــن وغيــر المحصــن باعتبــار أن القاتــل ال يســتطيع أن يتبيــن هــذا الفــرق، 
حيــث يرتكــب جريمتــه بمجــرد المفاجــأة. وأيضــاً واضــح مــن أقــوال الفقهــاء أن القاتــل 
هنــا يســتفيد مــن عــذر معفــي مــن العقــاب، وليــس مخففــاً لــه، حيــث قتــل شــخص مهــدر 

دمــه، فــال قصــاص وال ديــة.

الفرع الثاني
طبيعة عذر االستفزاز في قانون العقوبات لدولة اإلمارات العربية المتحدة

بعــد أن اســتعرضنا مختلــف الظــروف المخففــة، واألعــذار المعفيــة والمخففــة وأوضحنــا 
الفــروق بينهــم، ومــا يجــب أن تخضــع لــه مــن أحــكام يتعيــن علينــا اآلن تحديــد الطبيعــة 
القانونيــة لعــذر االســتفزاز المنصــوص عليــه فــي المــادة«334« مــن قانــون العقوبــات 
االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وفــي أي ظــروف مخففــة يمكن تصنيفــه، ومع 
ذلــك بعــد أن اســتعرضنا هــذه األســباب المخففــة بصفــة عامــة. تنــص على هــذا العــذر المادة 
ــه أو  ــه أو ابنت »334« باآلتــي : )) يعاقــب بالســجن المؤقــت مــن فوجــئ بمشــاهدة زوجت
أختــه حــال تلبســها بجريمــة الزنــا فقتلهــا فــي الحــال أو قتــل مــن يزنــي بهــا أو قتلهمــا معــاً، 

ويعاقــب بالحبــس إذا اعتــدى عليهــا أو عليهمــا اعتــداء أفضــى إلــى مــوت أو عاهــة.
وتعاقــب بالســجن المؤقــت الزوجــة التــي فوجئــت بمشــاهدة زوجهــا حــال تلبســه«. جريمــة 
الزنــا فــي مســكن الزوجيــة فقتلتــه فــي الحــال أو قتلــت مــن يزنــي بهــا أو قتلتهمــا معــاً، 

وتعاقــب بالحبــس إذا اعتــدت عليــه أو عليهمــا اعتــداء أفضــى إلــى المــوت أو العاهــة.
“ وال يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر “ .

ــة بعــذر قانونــي، حيــث حــدد المشــرع  ــا أنهــا متعلق ــن لن وبديهــي مــن قــراءة المــادة يتبي
الجوانــب المختلفــة لهــذا العــذر الخــاص، بــل انهــا وردت بعــد جرائــم القتــل العمــد كعــذر 
خــاص فــي حالــة ارتــكاب القتــل، ولكــن بطبيعــة الحــال هــذا العــذر مخفــف وليــس معفيــاً، 
حيــث يترتــب عليــه التخفيــف مــن العقوبــة فقــط، فبــدالً مــن الســجن المؤبــد المقــرر لعقوبــة 
ــذر  ــول إن ع ــك نق ــى ذل ــاء عل ــت وبن ــجن المؤق ــة الس ــادة عقوب ــرر الم ــد، تق ــل العم القت
االســتفزاز الــذ تنــص عليــه المــادة »334« مــن قانــون العقوبــات لدولــة اإلمــارات 
ــبق أن  ــا س ــه كل م ــري علي ــة، ويس ــة للعقوب ــذار المخفف ــن األع ــو م ــدة ه ــة المتح العربي
أوضحنــاه بخصــوص األعــذار المخففــة. أي أن الفعــل يعــد جريمــة وال بــد مــن التأكــد مــن 

توافــر أركانهــا، وبالتالــي يعتبــر الفعــل غيــر مشــروع أصــالً، أي يجرمــه القانــون، ولكــن 
لظــروف وهــي عــدم اســتطاعة مــن قــرر العــذر لمصلحتــه ضبــط أعصابــه حيــن فوجــئ 
بزنــا زوجتــه أو ابنتــه أو أختــه حــال تلبســها بالفعــل فأقــدم علــى قتــل احداهــن، فــإن المشــرع 
رأى ضــرورة تخفيــف العقــاب عنــه وجوبيــا1ً. ولكــن الســؤال الــذي يثــور اآلن حــول الفقــرة 
األخيــرة مــن المــادة الســابقة والتــي تقــرر “ وال يجــوز اســتعمال حــق الدفــاع الشــرعي ضــد 
مــن يســتفيد مــن هــذا العــذر “ حيــث مــن المعــروف أنــه لكــي يمــارس حــق الدفــاع الشــرعي 
فــال بــد وأن يكــون الخطــر الــذي يتهــدد المدافــع “ خطــراً غيــر مشــروع” وبالتالــي يحــق لــه 
اســتخدام حــق الدفــاع الشــرعي ولــو أدى لقتــل المعتــدي طالمــا أنــه يهــدد المدافــع فــي حياتــه 
أو عرضــه بفعــل غيــر مشــروع2. وقــد ســبق و أوضحنــا أن فــي حالــة عــذر االســتفزاز، فــإن 
النشــاط الــذي قــام بــه الجانــي أصــالً )) غيــر مشــروع (( وبالتالــي رتــب لــه القانــون عقوبــة 
الســجن هللا.، ولكــن كل مــا فــي األمــر أن العقوبــة تعتبــر مخففــة فقــط نظــراً لوجــود العــذر، 
فكيــف يأتــي القانــون فــي الفقــرة األخيــرة ويقــرر عــدم جــواز اســتعمال حــق الدفــاع الشــرعي 
ــو أن فعــل  ضــد المســتفيد مــن العــذر؟ بطبيعــة الحــال كان يمكــن أن يســتقيم هــذا النــص ل
الــزوج مبــاح، ولكنــه مجــرم، أو فــي حــدود معينــة إذا كان العــذر معفيــاً للعقبات وليــس مخففاً 
لــه . ولكــن طالمــا أنــه مجــرد عــذر مخفــف، أي أن النشــاط غيــر مشــروع، فــكان يجــب أن 
يبــاح اســتعمال حــق الدفــاع الشــرعي ضــد الــزوج أو األب أو األخ مــن جانــب الزوجــة أو 
االبنــة أو األخــت أو شــريكهن للدفــاع عــن أنفســهم ضــد الفعــل الــذي يكــون العــذر المخفــف، 
وهــذه نقطــة نقــد يمكــن أن توجــه للنــص علــى عــذر االســتفزاز، فهــو مــن الناحيــة اعتبــر 
الفعــل غيــر مشــروع، ومــن ناحيــة أخــرى حــرم اســتعمال الدفــاع الشــرعي ضــده. وبطبيعــة 
الحــال فــإن القاضــي ملــزم دائمــاً طبقــاً لمبــدأ الشــرعية بالنصــوص التــي أمامــه، حتــى ولــو 
اعتراهــا تناقــض فــي المفاهيــم واألحــكام العامــة، وليــس امامــه إال تطبيــق النــص، وبالتالــي 
ال يقبــل مــن الزوجــة أو شــريكها الدفــع باســتعمال حــق الدفــاع الشــرعي إذا قامــا بقتــل الــزوج 

الــذي حــاول قتلهمــا دفاعــاً عــن نفســيهما، نظــراً لصراحــة النــص فــي فقرتــه الثالثــة3.

1  طبقــاً للمــادة »334« مــن قانــون العقوبــات لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، فــإن التخفيــف مــن 
الســجن المؤبــد إلــى الســجن المؤقــت فــي حالــة قتــل الزوجــة الزانيــة وشــريكها ال يقلــب وصــف الجريمــة، 
فتظــل جنــاة، ولكــن فــي حالــة االعتــداء الــذي يــؤدي إلــى مــوت أو عاهــة، أو مــا يطلــق عليــه الضــرب 
ــى  ــب الوصــف إل ــا يقل ــس مم ــون الحب ــة تك ــإن العقوب ــتديمة، ف ــة مس ــى عاه ــوت أو إل ــى الم المفضــي إل
جنحــة، أمــا قانــون العقوبــات المصــري، فــإن عــذر االســتفزاز يقلــب الوصــف القانونــي إلــى جنحــة فــي 
جميــع األحــوال، حيــث يعاقــب الــزوج بالحبــس فــي حالــة توافــر عــذر االســتفزاز. انظــر مؤلــف أســتاذنا 
الدكتــور العميــد محمــود مصطفــى- شــرح قانــون العقوبــات – القســم الخــاص 1975 – الطبعــة الســابعة 

1975 – ص 235.
2  انظر رسالتنا السابق اإلشارة إليها ص 92 وما بعدها .

 Donnedieu de Vabres, Traite de droit penal et de legis 3  انظــر تأييــد لهــذا
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الفصل الثاني 
أركان عذر االستفزاز

ــة،  ــة المخفف ــم بالعقوب ــي يحك ــر عــذر االســتفزاز، وبالتال ــن تواف ــد القاضــي م ــي يتأك لك
فعليــه التأكــد مــن توافــر أركان هــذا العــذر حســبما نــص عليهــا القانــون، وتوافــر شــروط 

كل ركــن.
فعليــه أن يتأكــد أوالً مــن فاعــل الجريمــة، حيــث اشــترط القانــون صفــة معينــة فيــه »زوج 
أو زوجــة أو أب أو أخ » أمــا غيــر ذلــك فإنــه » يتمتــع بعــذر االســتفزاز« المنصــوص 

عليــه فــي المــادة »334«.
وبعــد ذلــك يجــب علــى القاضــي أن يــرى مــدى اكتمــال الركــن المــادي للفعــل، وهــو أن 
يقــوم مــن يتمتــع بالعــذر بارتــكاب فعــل القتــل، وفــي الحــال. وأخيــراً يجــب توافــر الحالــة 

المعنويــة وهــو عنصــر المفاجــأة بالنســبة للــزوج، واتجاهــه للقتــل أو اإليــذاء.
وسوف نستعرض هذه األركان في ثالثة مباحث متتالية.

.lation penale compree, 3e ed 1949

المبحث األول صفة الفاعل 
تقــرر مــع الزوجيــن العالــم عــذر االســتفزاز للــزوج الــذي يفاجــئ زوجتــه متلبســة بالزنــا، 
والحكمــة فــي ذلــك واضحــة حيــث أن عالقــة الزوجيــة التــي تفتــرض اإلخــالص والتفانــي 
بيــن الزوجيــن تتحطــم عندمــا يفاجــئ الــزوج بالفعــل، ولكــن معظــم القوانيــن تقــرر هــذا 
العــذر للــزوج فقــط، ممــا حــدا بالكثيــر مــن الفقهــاء النتقــاد هــذه القوانيــن ومنهــا القانــون 
الجنائــي المصــري، حيــث يتســاءل الكثيــرون عــن الحكمــة مــن تقريــر هــذا العــذر للــزوج 
ــرر هــذا  ــم يق ــاذا ل ــة، أيضــاً لم ــة الزوجي ــق بالخيان ــا أن األمــر يتعل دون الزوجــة، طالم
العــذر ألشــخاص آخريــن يكونــون أكثيــر غيــرة مــن الــزوج علــى زوجتــه، مثــل األب 

بالنســبة البنــه، واألخ بالنســبة ألختــه، واالبــن بالنســبة ألمــه.1
ــداً فــي هــذا الشــأن فجعــل هــذا العــذر  وقــد نهــج قانــون العقوبــات االتحــادي نهجــاً جدي
ــألخ  ــبة ل ــاً بالنس ــألب، وثالث ــبة ل ــاً بالنس ــزوج، ثاني ــبة لل ــخاص، أوالً بالنس ــة أش ألربع

ــة. ــكن الزوجي ــي مس ــاً ف ــا متلبس ــت بزوجه ــة إذا فوجئ ــبة للزوج ــاً بالنس ،ورابع
أوالً: الزوج : 

كمــا قلنــا ســابقاً، هــذا العــذر مقــرر للــزوج تقليديــاً، وقــد أطــال الشــراح فــي التعــرض لــه 
ــأن تكــون هنــاك  ــا ب ســواء فــي القانــون المصــري أو القانــون الفرنســي، والمقصــود هن
رابطــة زوجيــة صحيحــة وقائمــة، أم إذا كان األمــر ف يحيــز الخطبــة، وفاجــأ الخطيــب 
ــاك طــالق رجعــي  ــك إذا كان هن ــال يســتفيد مــن العــذر. وكذل ــا ف ــه متلبســة بالزن خطيبت
وفيــي فتــرة العــدة، فالزوجيــة قائمــة حكمــاً، وبالتالــي يســتفيد الــزوج مــن العــذر. ولكــن 
إذا كانــت الزوجيــة قــد انتهــت ســواء بطــالق بائــن، أو بفــوات شــهور العــدة، فــال يســتفيد 
المطلــق مــن العــذر، وإذا ارتكــب القتــل علــى مطلقتــه، يكــون مــن بــاب االنتقــام ويســأل 

مســؤولية كاملــة.
ثانياً : األب : 

ــة  ــه متلبس ــئ بابنت ــا فوج ــألب إذا م ــبة ل ــذر أيضــاً بالنس ــات الع ــون العقوب ــر قان ــد أق وق
بالزنــا، واألمــر ال يثيــر صعوبــة بالنســبة لــألب مــع ابنتــه القاصــر. ولكــن الســؤال الــذي 
ــا  ــا وفوجــئ به ــارة له ــي زي ــا كان ف ــة، إذا م ــة المتزوج ــة البالغ ــور بخصــوص االبن يث
متلبســة بالزنــا، فهــل يســتفيد مــن هــذا العــذر، نعتقــد أن عمــوم النــص ال يفــرق بيــن االبنــة 

ــات القســم الخــاص. الطبعــة  ــون العقوب ــى شــرح قان ــد محمــود مصطف ــور العمي ــف الدكت 1  انظــر مؤل
الســابعة 1975 ص »236« الدكتــور حســن صــادق المرصفــاوي – المرصفــاوي فــي قانــون العقوبــات 
الخــاص- منشــأة المعــارف 1978 م ص »205« ومــا بعدهــا. الدكتــور جــالل ثــروت – نظريــة القســم 

الخــاص – جرائــم االعتــداء علــى االشــخاص 1979 مكتبــة مــكاوي بيــروت ص »261« .
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ــه، فاالســتفزاز  ــاً كانــت، ســواء بالغــة ومتزوجــة أم قاصــرة ومــا زالــت تحــت رعايت أي
قائــم فــي جميــع األحــوال حيــث يصــدم األب بهــذا الفعــل.

ووجــود هــذا العــذر بالســنبة للــزوج ال يمنــع وجــوده أيضــاً بالنســبة لــألب، حيــث كالهمــا 
ــذا  ــب ه ــي إذا ارتك ــا، وبالتال ــع عليهم ــذي وق ــتفزاز ال ــر االس ــي تقدي ــون ف ــره القان اعتب
ــس أي شــخص  ــذا بالعك ــذر، وه ــن الع ــا م ــتفيد كالهم ــزوج يس ــة ال ــل األب بمعاون الفع
آخــر لــم ينــص عليــه القانــون مثــل شــقيق الــزوج أو شــقيقته، أو والــدة الزوجــة الزانيــة، 
أو حتــى والــدة الفتــاة حيــث ال تتمتــع بهــذا العــذر إذا مــا فاجــأت ابنتهــا فــي حالــة تلبــس 

بالزنــا.
ثالثاً: األخ: 

ــاً ألم أو  ــقيقاً أو أخ ــاً ش ــه، ســواء كان أخ ــذر أيضــاً األخ بالنســبة ألخت ــذا الع ــع به ويتمت
ألب، ألن عمــوم النــص يفيــد ذلــك، وكذلــك ســواء كانــت األخــت قاصــرة أو تعيــش مــع 
األســرة، أم كانــت متزوجــة وتقييــم مــع زوجهــا وأبنائهــا، ولكــن ال تتمتــع األخــت بهــذا 
العــذر بالنســبة لشــقيقها إذا مــا فوجئــت بــه متلبســاً بجريمــة الزنــا نظــراً لصراحــة النــص. 
وال نعتقــد انصــراف هــذا العــذر لــألخ مــن الرضاعــة. نظــراً النتفــاء العلــة، وهــو إمكانيــة 

االســتفزاز بيــن األخــوة مــن الرضــاع.
رابعاً: الزوجــة:

وقــد أعطــى قانــون العقوبــات الجديــد لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة هــذا العــذر أيضــاً 
للزوجــة إذا مــا فوجئــت بزوجهــا  متلبســاً بجريمــة الزنــا فــي منــزل الزوجيــة. وتعتبــر هــذه 
الفقــرة محــور التغييــر فــي القانــون الجديــد، حيــث أن أكثــر القوانيــن الجنائيــة فــي العالــم، 
لــم تكــن تنــص عليــه، غيــر أنهــا أخــذت فــي تعديــل تشــريعاتها الجزائيــة بتأثيــر الحــركات 

النســائية فــي العالــم1.
ــزوج عــذر  ــدور حــول اعطــاء ال ــاد معظــم الفقهــاء ي ــا ســابقاً، كان محــور انتق ــا قلن وكم
االســتفزاز دون الزوجــة، باعتبــار أن الحكمــة مــن وراء العــذر قائمــة فــي الحالتيــن، فكمــا 
يســتفز الــزوج إذا فوجــئ بالخيانــة الزوجيــة، فأيضــاً يمكــن أن تســتفز الزوجــة إذا فوجئــت 

بخيانــة زوجهــا وخاصــة فــي مســكن الزوجيــة2.
ــن يفاجــئ  ــه، فحي ــى هــذا النــص، وخاصــة تطبيق ــا مالحظــات عل ــة األمــر لن ــي حقيق وف
ــاً  ــه متلبس ــقيقته أو ابنت ــه أو ش ــالمية، بزوجت ــدان اإلس ــي البل ــزوج أو األخ أو األب، ف ال

1  عدلــت فرنســا بالقانــون الصــادر فــي 11\7\1975 م النــادة “324” مــن قانــون العقوبــات، ومنحــت 
عــذر االســتفزاز للزوجــة التــي تفاجــئ زوجهــا فــي حالــة الزنــا فــي مســكن الزوجيــة أو خارجــه.

ــدار  ــات المصــري- ال ــون العقوب ــي قان ــرض ف ــم الع ــي – جرائ ــر المحام ــد النم 2  انظــر عــزت محم
العربيــة للموســوعات – الطبعــة األولــى 1984 م ص 168 .

بالزنــا مــع شــخص أجنبــي، فــإن هــذا قرينــة ال تقبــل اثبــات العكــس علــى ارتــكاب جريمــة 
الزنــا، ولكــن األمــر ليــس بنفــس الدقــة فيمــا يتعلــق بالزوجــة، فإنهــا حينمــا تفاجــئ زوجهــا 
ــا دون أن  ــد عليه ــد عق ــا ق ــة لزوجه ــة ثاني ــريكة زوج ــذه الش ــون ه ــد تك ــة، فق ــع أجنبي م
ــر  ــى غي ــك عل ــد يكــون ذل ــذاء ق ــل أو اإلي ــى القت ــإذا اقدمــت عل ــي ف ــك، وبالتال يبلغهــا بذل
ــة  ــة معاشــرة شــرعية زوجي ــي حال ــل كان ف ــا، ب ــزوج الزن ــم يرتكــب ال ــث ل أســاس، حي
ــزل  ــي من ــل ف ــزوج الفع ــكاب ال ــك حــدد المشــرع ضــرورة ارت ــن أجــل ذل ــه. وم لزوجت
الزوجيــة حتــى تســتفيد الزوجــة مــن العــذر، إذا مــا أقدمــت علــى القتــل أو اإليــذاء، علــى 
اســاس انهــا اســتفزت عندمــا رأت زوجهــا فــي منــزل الزوجيــة مــع أجنبيــة. وحتــى فــي 
هــذا الفــرض األخيــر يمكــن أن يكــون الــزوج فــي غيــر حالــة التبــس بالزنــا، فمثــالً لــو أن 
الزوجــة غابــت عــن منــزل الزوجيــة فتــرة زمنيــة، حيــث كانــت فــي حالــة ســفر لزيــارة 
ذويهــا، وعندمــا عــادت فوجئــت بزوجهــا مــع خادمتهــا فــي منــزل الزوجيــة، فقتلتهمــا فــي 
الحــال، أو اعتــدت عليهمــا اعتــداء جســيما، ثــم تبيــن أن الــزوج كان قــد عقــد علــى هــذه 
المــرأة وتزوجهــا زواجــاً شــرعياً فــي فتــرة غيبــة الزوجــة. فهنــا نكــون أعطينــا عــذر فــي 
ــر  ــزواج بأكث ــا ال ــزوج فيه ــن لل ــي يمك ــدان االســالمية الت ــي البل ــر محــل، وخاصــة ف غي
مــن واحــدة. فالفــرق بيــن الــزوج والزوجــة، أنــه عنــد مفاجــأة الزوجــة يكــون هــذا قرينــة 
علــى الزنــا، بينمــا فــي حالــة الزوجــة ومفاجئتهــا لزوجهــا مــع أجنبيــة، فــإن القرينــة ليســت 
قاطعــة علــى الزنــا الحتمــال أن تكــون الشــريكة زوجــة ثانيــة. وبالتالــي نــرى أن منــح هــذا 
العــذر للزوجــة محــل نظــر. وخاصــة أنــه طبقــاً للعــذر العــام الــوارد فــي المــادة »96« 

يمكــن أن يســتفيد منــه أي شــخص، ســواء كان زوجــة أو غيــر زوجــة.
ــزوج  ــون بال ــدده القان ــث ح ــل حي ــة الفاع ــق بصف ــا يتعل ــور اآلن فيم ــذي يث ــؤال ال والس
واألب واألخ والزوجــة، فهــل هــذا التحديــد علــى ســبيل الحصــر أم علــى ســبيل المثــال؟ 
وخاصــة وأن هنــاك مــن األشــخاص مــن يمكــن أن يكونــواً محــل اســتفزاز، ومــع ذلــك لــم 
يشــر النــص إليهــم. فمثــالً االبــن بالنســبة لــألم، نعتقــد أن مفاجئــة االبــن لوالدتــه متلبســة 
بالزنــا يعــد اســتفزازا لــه، ومــع هــذا لــم يشــر النــص لذلــك، لمــاذا حــدد المشــرع هــؤالء 
األشــخاص فقــط ليســتفيدوا مــن عــذر االســتفزاز؟ بطبيعــة الحــال أمــام صراحــة النــص 
ال يمكــن لقاضــي الموضــوع ادخــال أشــخاص آخريــن غيــر مــا نــص عليــه، وبالتالــي إذا 
ــا، فــال محــل  ــن أو أي شــخص يمكــن أن يســتفز مــن جريمــة الزن ــل االب ــراد مث وجــد أف
لتطبيــق نــص المــادة »334« عليــه، وكل مــا فــي األمــر امكانيــة اســتفادته مــن العــذر 
العــام المنصــوص عليــه فــي المــادة »96« مــن قانــون العقوبــات لدولــة اإلمــارات العربيــة 

المتحــدة.
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المبحث الثاني
النشاط اإلجرامي

لكــي يســتفيد الجانــي ســواء أكان زوجــاً أو زوجــة أو أبــاً أو أخــاً مــن العــذر القانونــي، 
البــد وأن يفاجــأ بالتلبــس بالزنــا، وأن يرتكــب فعــل القتــل أو التعــدي فــي الحــال أمــا إذا لــم 
يتوافــر عنصــر المفاجــأة، أو أرجــأ فكــرة االنتقــام فــي التاريــخ الالحــق، فــال ينطبــق عليــه 

النــص الــوارد فــي القانــون. وهــذا مــا ســنعالجه فــي فرعيــن مســتقلين.

الفرع األول
التلبس بالزنا

يشــترط القانــون مفاجــأة صاحــب العــذر المعتــدى عليــه متلبســاً بجريمــة الزنــا، والتلبــس 
ــا  ــذا م ــا وه ــة لحظــة ارتكابه ــاهدة الجريم ــو مش ــة، ه ــون االجــراءات الجنائي ــاً لقان طبق
يطلــق عليــه التلبــس الحقيــق، أمــا التلبــس الحكمــي فيعنــي مشــاهدة المتهــم بعــد ارتكابــه 
ــع  ــالً تتب ــة، فمث ــكاب الجريم ــة ارت ــد امكاني ــا يؤي ــات م ــن العالم ــه م ــيرة وب ــة يس ببره
المــارة للجانــي بالصيــاح علــى أثــر وقوعهــا، أو إذا وجــد مرتكبهــا بعــد وقوعهــا بوقــت 
قصيــر حامــالً آالت أو أســلحة او أمتعــة أو أوراقــاً أو أشــياء أخــرى يســتدل منهــا علــى 
ــد  ــار أو عالمــات  تفي ــه فــي هــذا الوقــت آث ــه فاعــل او شــريك فيهــا، أو إذا وجــدت ب أن
ذلــك، كل هــذا يعتبــر تلبســاً بالجريمــة بصفــة عامــة. وبخصــوص جريمــة الزنــا وبالرغــم 
ــون  ــخ .. (( أي أن القان ــه أو .. إل ــن فوجــئ بمشــاهدة زوجت ــرر )) م ــص يق ــن أن الن م
يشــترط المشــاهدة، أي التلبــس الحقيقــي، إال أننــا يمكــن أن نقــول بإمكانيــة توافــر التلبــس، 

وبالتالــي توافــر العــذر القانونــي حتــى لــو كان التلبــس مجــرد تلبــس حكمــي1.
فدخــول الــزوج منزلــه فــي ســاعة متأخــرة مــن الليــل ليجــد زوجتــه مرتبكــة وال يســترها 
إلــى قميــص خفيــف ووجــد رجــل غريــب فــي غرفــة النــوم خالعــاً حــذاءه ومختبئــاً تحــت 
الفــراش، يــدل علــى أن جريمــة الزنــا قــد ارتكبــت منــذ برهــة يســيرة، وبالتالــي إذا أقــدم 
ــه يســتفيد مــن هــذا العــذر، بالرغــم مــن عــدم  ــل الزوجــة وشــركها فان ــى قت ــزوج عل ال

1  انتهــى الفقهــاء إلــى أن التلبــس المقصــود بــه الزنــا، ليــس هــو التلبــس الــذي يتطلبــه قانــون اإلجــراءات 
الجنائيــة المصــري إلثبــات جريمــة الزنــا، ألن المقصــود فقــط هــو وجــود أدلــة علــى ان الجريمــة ارتكبــت 
ــى هــذا انتهــت محكمــة النقــض  ــزوج. وعل ــة ال ــد تحققــت فــي مخيل ــة ق أو ســترتكب، أي أن فكــرة الخيان
المصريــة إلــى أنــه إذا فاجــأ الــزوج زوجتــه مــع شــخص آخــر وكانــت مالبســهما الداخليــة بعضهــا بجــوار 
بعــض، فــإن هــذه الشــواهد تكفــي إلثــارة فكــرة الخيانــة ووقــوع الزنــا مــع الزوجــة، وبالتالــي يعــذر الــزوج 
إذا مــا ارتكــب افعــال ضــرب وجــرح أدت إلــى الوفــاة. انظــر نقــض 18 مــارس 1940 مجموعــة القواعــد 
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ــا  ــوم أن التلبــس الحقيــق ومشــاهدة واقعــة الزن ــا فعــالً، فمــن المعل مشــاهدته واقعــة الزن
مــن النــادر حدوثــه، لذلــك فالتلبــس يتوافــر متــى وجــد المجنــي عليــه فــي ظــروف تقطــع 
بحصــول فعــل الزنــا منــه وتؤخــذ مــن واقــع الحــال. وبالتالــي التلبــس مــن عدمــه مســألة 

موضوعيــة يرجــع تقديرهــا إلــى قــاض الموضــوع.
وال ينفــي جــود التلبــس إذا كان الــزوج أو أحــد المســتفيدين مــن العــذر يشــك فــي مســلك 
زوجتــه أو ابنتــه أو شــقيقته فاختبــأ لهــا فــي مكمــن ليتأكــد مــن الجريمــة، فــإذا مــا ظهــر 
ــة أو الشــقيقة، خــرج المســتفيد مــن العــذر  ــة الزوجــة أو االبن ــي مواقع ــدأ ف الشــريك وب
مــن مكمنــه وقتلــه فــي الحــال، أو اعتــدى عليــه اعتــداء ترتبــت عليــه الوفــاة او العاهــة 
المســتديمة، ذلــك ألنــه لــم يكــن علــى يقيــن ولكــن كان لديــه شــك فــي ذلــك، وهــذا الشــك 
ال ينفــي عنصــر المفاجــأة بالتلبــس، وهــي التــي يعــول عليهــا القانــون ال مــكان االســتفادة 
مــن العــذر1. أمــا إذا كان الــزوج متأكــداً فعــال مــن خيانــة زوجتــه، واختبــأ لكــي يفاجئهــا 
ويقتلهــا هــي وشــريكها، فــإن العــذر المنصــوص عليــه فــي المــادة »334« ال ينطبــق، 
ــث ال  ــون، حي ــا القان ــول عليه ــي يع ــا الت ــي وحده ــأة، وه ــترط عنصــر المفاج ــه يش ألن
ــك  ــر ذل ــا غي ــة، أم ــكاب الجريم ــى ارت ــدم عل ــه فيق ــي أعصاب ــم ف ــزوج التحك يســتطيع ال
ــذا يمكــن أن  ــع ه ــون. وم ــده القان ــاال يؤي ــام الشــخصي وهــو م ــر نوعــاً مــن االنتق فيعتب
يســتفيد مــن التخفيــف العــام المنصــوص عليــه فــي المــادة »96« مــن قانــون العقوبــات 

لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة2.
وإذا كان القانــون يقــرر العــذر لهــؤالء األشــخاص حيــن يفاجــؤون بالتلبــس بالزنــا مــن 
قبــل ذويهــم، فهــل ينطبــق النــص أيضــاً إذا لــم يكــن الفعــل زنــا ولكــن اعتــداء ممــا يدخــل 
فــي جرائــم العــرض؟ فمثــالً أن أب فوجــئ بشــخص غريــب مــع ابنتــه ويقــوم بتقبيلهــا، 
ــة تكــون بالنفــي نظــراً  ــد أن اإلجاب ــى قتلهمــا يســتفيد مــن العــذر؟ نعتق ــدم عل فهــل إذا أق
لصراحــة النــص ووضوحــه. وبالتالــي ال يســتفيد هــذا األب إال نــت العــذر العــام للمــادة 

»96« الســابق للحديــث عنهــا.

1  انظــر مؤلــف الدكتــور العميــد محمــود مصطفــى. الســابق اإلشــارة إليــه 209 وحكــم محكمــة النقــض 
فــي 3 نوفمبــر 1925- الســنة السادســة رقــم 296.

2  درج القضــاء الفرنســي ســابقاً علــى عــدم قبــول العــذر المخفــف لــزوج الــذي يتصــد زوجتهــا حتــى 
يفاجئهــا متلبســة بالزنــا، حيــث أن المفاجــأة ال تتفــق مــع العمــد. انظــر حكــم محكمــة ليــون فــي 3 يونيــو 
1845 والمنشــور بمجموعــة Sirey الجــزء الثانــي رقــم 547 عــام 1845. ومــع هــذا فــإن هــذا االتجــاه 
محــل نظــر وعــدل فيمــا بعــد حيــث أن القضــاء أقــر عــذر التخفيــف أحيانــاً لجريمــة القتــل العمــد مــع ســبق 

اإلصــرار. انظــر فــي عــرض ذلــك .
Merle et Vitu, Drait Penal Special, T.II, Paris 1982.P . 1393
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الفرع الثاني 
رد فعل المستفيد من العذر

حــدد المشــرع صورتيــن لــرد فعــل المســتفيد مــن العــذر، وهــو القتــل العمــد، أو االعتــداء 
ــن،  ــن الحالتي ــة بي ــي العقوب ــرق ف ــى عاهــة مســتديمة. وف ــاة أو إل ــى الوف ــؤدي إل ــذي ي ال
فيعاقــب المســتفيد بالســجن المؤقــت بــدل الســجن المؤبــد فــي حالــة القتــل، ويعاقــب بالحبس 
فــي حالــة الضــرب المفضــي إلــى المــوت أو العاهــة المســتديمة. والفــارق بينهمــا كمــا هــو 
معلــوم فيمــا يتعلــق بالقصــد الجنائــي، فــإذن كان يريــد إزهــاق الــروح، )) ويســتدل علــى 
ذلــك مــن وقائــع الحــال مثــل اآللــة التــي اســتعملها، واإلصابــة ومــدى فعاليتهــا(( فيســأل 
عــن قتــل مقتــرن بعــذر مخفــف يــؤدي إلــى عقوبــة الســجن المؤقــت. أمــا إذا كان يقصــد 
ــة  ــة مســتديمة، فالعقوب ــى عاه ــاة أو إل ــى الوف ــذا أدى نشــاطه إل ــع ه ــط، وم ــداء فق االعت

تكــون الحبــس.
وفــي جميــع األحــوال يشــترط المشــرع أن تقــع الجريمــة فــي الحــال، ألن الحكمــة التــي 
مــن أجلهــا قــرر العــذر وخفــف العقــاب هــي أن الفاعــل حينمــا فوجــئ بمشــاهدة التلبــس 
ــكاب الجريمــة دفاعــاً  ــى ارت ــع إل ــه، ويندف ــى أعصاب ــد شــعوره والســيطرة عل ــا يفق بالزن
عــن شــرفه المكلــوم، ومــن ثــم تشــترط معظــم التشــريعات ارتــكاب الجريمــة فــي الحــال، 
حيــث أن انقضــاء وقــت بيــن مشــاهدة الجريمــة والقتــل يعطــي للــزوج فرصــة للتــروي 
والتفكيــر، فــإذا أقــدم مــع ذلــك علــى ارتــكاب الجريمــة، كان فعلــه مجــرد انتقــام وليــس 
ــترط  ــل يش ــال؟ ه ــي الح ــل ف ــود بالقت ــو المقص ــا ه ــن م ــعورية. ولك ــة ال ش ــة حال نتيج
ارتــكاب جريمــة القتــل فــوراً، أم أنــه يمكــن امتــداد الوقــت فتــرة زمنيــة؟ بطبيعــة الحــال، 
ــه يأخــذ حكــم  ــي فإن ــد الفاعــل شــعوره، عدمه.ل ــي فق ــان ف ــه يكمن ــال النــص وحكمت اعم
ــه، ولكــن إذا اســتغرق مــدة للبحــث عــن ســالح أو أي  مــن ارتكــب الجريمــة رغمــاً عن
أداة تســاعده علــى االعتــداء، فــإن العــذر يتوافــر الســتمرار حالــة االضطــراب، أمــا إذا 
صــرف النظــر مؤقتــاً عــن الفعــل، ثــم عــاد ونفــذ الجريمــة، أو ناقــش زوجتــه أو ابنتــه أو 
أختــه والشــريك فيمــا راه واســتغرق فتــرة يمكــن أن تهــدأ فيهــا أعصابــه، فإنــه ال يســتفيد 
ــر االســتفزاز مــن  ــر مــدى تواف ــى القاضــي تقدي مــن العــذر. وبطبيعــة الحــال يرجــع إل

عدمــه 1.
ــن  ــتفيد م ــن ال يس ــو بخصــوص مشــاركة أحــد األشــخاص مم ــور ه ــذي يث والســؤال ال

ــات – القســم الخــاص – دار المطبوعــات  ــون العقوب ــو عامــر – قان ــور محمــد زكــي أب 1  انظــر الدكت
الجامعيــة 1977م ص 546.

ــه  ــزوج فاجــأ زوجت ــو أن ال ــالً ل ــه أيضــاً ؟ مث ــي الجريمــة فهــل تخفــض عقوبت العــذر ف
ــداء  ــريكها اعت ــة وش ــى الزوج ــداء عل ــا باالعت ــقيقه فقام ــه ش ــا وكان برفقت ــة بالزن متلبس
أدى إلــى الوفــاة، فالــزوج بطبيعــة الحــال يســتفيد مــن العــذر، فهــل يســتفيد أيضــاً شــريكه 

ــه؟ وتخفــف عقوبت
ــي  ــة، وبالتال ــه أن هــذا الظــرف مــن » الظــروف الشــخصية« وليســت العيني ــرى الفق ي
يتحقــق حينمــا تتوافــر الصفــة الخاصــة التــي حددهــا القانــون، وبنــاء علــى ذلــك وتطبيقــاً 
للقواعــد العامــة، يســتفيد الــزوج أو األب أو األخ مــن هــذا الظــرف إذا كان فاعــالً أصليــاً 
ــاهمة  ــد المس ــاً لقواع ــث طبق ــه، حي ــرون مع ــون اآلخ ــه الفاعل ــتفيد من ــة، وال يس للجريم
الجنائيــة، ال يســتفيد الفاعــل مــع غيــره مــن ظــروف اآلخــر طالمــا أن مــا ارتكبــه يجعــل 
ــام  ــذي ق ــزوج ال ــك فشــقيق ال ــى ذل ــاء عل ــه فاعــالً فــي الجريمــة وليــس شــريكا1ً. وبن من
بقتــل الزوجــة وشــريكها مــع الــزوج ال يســتفيد مــن العــذر ألنــه يعتبــر فاعــالً للجريمــة 
بينمــا يســتفيد الــزوج إذا كان شــريكاً فقــط، كأن حــرض شــقيقه فــوراً علــى قتلهــم، نظــراً 
ــن  ــم فاعلي ــوا بوصفه ــواء كان ــخاص س ــؤالء األش ــذر له ــه الع ــص وإعطائ ــوح الن لوض
أصلييــن أم كانــوا شــركاء مــن بــاب أولى2.أمــا بخصــوص شــركاء المســتفيد مــن العــذر، 
فإنهــم يســتفيدون مــن التخفيــف نظــراً ألن الشــريك يســتمد إجرامــه مــن اجــرام الفاعــل 
األصلــي، طالمــا أنهــم علــى علــم بظــروف الجريمــة، وبالتالــي إذا حــرض شــخص شــقيقه 
علــى قتــل زوجتــه فــي الحــال حينمــا »ضبطاهــا« متلبســة بالزنــا، فإنــه يســتفيد أيضــاً مــن 

التخفيــف الواجــب لشــقيق الــزوج.

1  الدكتور جالل ثروت المرجع السابق – ص -262 هامش رقم “1” .
2  يــرى العكــس ذلــك جانــب مــن الفقــه فالــزوج الشــريك فــي جريمــة القتــل يعاقــب علــى اشــتراك فــي 
قتــل غيــر مخفــف ألنــه يســتمد إجرامــه مــن إجــرام الفاعــل األصلــي وهــو غيــر معــذور، الدكتــور زكــي 

أبــو عامــر – المرجــع الســابق ص 547.
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المبحث الثالث
الحالة المعنوية للمستفيد من العذر

يفتــرض القانــون فــي الجريمــة التــي يرتكبهــا المســتفيد مــن العــذر أن تكــون عمديــة، أي 
انصرفــت إرادتــه إلــى ازهــاق الــروح، وبطبيعــة الحــال يمكــن أيضــاً أن تكــون متعديــة 
ــاة أو عاهــة  ــل الوف ــى الفع ــب عل ــذا ترت ــع ه ــط، وم ــداء فق ــا حــاول االعت القصــد، إذا م
مســتديمة، ولكــن فــي حالــة القتــل يخفــف العقــاب إلــى الســجن المؤقــت، بينمــا فــي حالــة 

االعتــداء الــذي يترتــب عليــه الوفــاة أو العاهــة تكــون العقوبــة الحبــس فقــط.
ويثــور التســاؤل عــن ظــرف ســبق اإلصــرار، وهــل بغيــر انطبــق العــذر مــن عدمــه، كمــا 
قلنــا ســابقاً لــو أن المســتفيد مــن العــذر كان متأكــداً تمامــاً مــن خيانــة زوجتــه أو ابنتــه أو 
شــقيقته، وأراد ضبطهــا متلبســة ليســتفيد مــن العــذر فــإن هــذا العــذر ال ينطبــق عليــه، ألن 
القانــون يشــترط عنصــر المفاجــأة، وهــي التــي يترتــب عليهــا االســتفزاز، ولكــن إذا كان 
لديــه شــك فقــط فــي ســلوك زوجتــه وأراد أن يقــف علــى جليــة االمــر، ولكنــه عــزم فــي 
الوقــت نفســه وصمــم علــى قتلهــا إذا مــا ثبــت لديــه ذلــك، فــإن التصميــم الســابق ال يغيــر 

مــن األمــر شــيئاً، ويظــل مســتفيداً مــن العــذر القانونــي.
وحيــث أن المشــرع قــد حــرم علــى الزوجــة أو االبنــة أو الشــقيقة والشــريك اســتعمال حــق 
الدفــاع الشــرعي ضــد الــزوج أو األب أو األخ، لهــذا لــو حــاوال االعتــداء علــى المســتفيد 
ــاع  ــه يكــون مــن حــق المســتفيد، دفاعــاً عــن نفســه اســتعمال حــق الدف خشــية قتلهــم فإن
الشــرعيين فــإن قتلهمــا فــال عقوبــة عليــه ألن فعلــه مبــاح طبقــاً ألحــكام الدفــاع الشــرعي 

عــن النفــس، وليــس لالســتفادة مــن العــذر القانونــي. 
وأخيــراً يثــور التســاؤل حــول انعــدام جريمــة الزنــا فعــالً، ولــو أن المســتفيد فهــم خــالف 
ذلــك وارتكــب فعــل القتــل، فهــل يســتفيد مــع ذلــك مــن العــذر، فمثــالً الزوجــة التــي تفاجــئ 
زوجهــا متلبســاً مــع اجنبيــة فــي منــزل الزوجيــة فقتلتــه فــي الحــال، ثــم اتضــح بعــد ذلــك 
أن الشــريكة زوجتــه شــرعاً، أو األخ الــذي يفاجــأ بأختــه متلبســة بالزنــا فقتلهــا فــي الحــال 
هــي ومــن معهــا، ثــم تبيــن فــي الحقيقــة أنهــا كانــت قــد تزوجــت هــذا الشــريك بــدون علــم 

ذويهــا. فهــل تســتفيد الزوجــة أو الشــقيق مــن العــذر؟ 
نعتقــد أنــه مــا دامــت وجــدت دالئــل كافيــة فــي مخيلــة المســتفيد مــن العــذر علــى ارتــكاب 
الزنــا، فإنــه يســتفيد بالرغــم مــن عــدم توافــر الروابــط فعــالً، ويعتبــر هــذا تطبيقــاً للقواعــد 
العامــة فيمــا يتعلــق بالقصــد الجنائــي. فمثــالً يبــاح الدفــاع الشــرعي حتــى ولــو كان الخطــر 

ــد  ــو أن أح ــع، فل ــة المداف ــي مخيل ــود إال ف ــه وج ــس ل ــاً لي ــراً تصوري ــس خط ــى النف عل
األشــخاص أثنــاء عودتــه ليــالً فــي طريــق مهجــور فوجــئ بمــن ينطلــق نحــوه بســرعة، 
فاعتقــده أحــد األشــقياء يحــاول قتلــه، فأطلــق عليــه الرصــاص ولــم يكــن إال شــقيقه أقبــل 
نحــوه لعناقــه، فــإن المدافــع يســتفيد مــن عــذر الدفــاع الشــرعي حتــى ولــو لــم يكــن الخطــر 

حقيقيــاً، بــل يكفــي أن يعتقــد المدافــع، وألســباب معقولــة وجــود هــذا الخطــر.
ــة  ــل كافي ــه دالئ ــإذا رأي أمام ــتفزاز، ف ــن عــذر االس ــتفيد م ــبة للمس ــر بالنس ــس األم ونف
علــى ارتــكاب الزنــا المحــرم، وأقــدم علــى القتــل فــي الحــال، فإنــه يســتفيد مــن العــذر، 
ــم المســتفيد  ــا فعــالً، بــل لقــاء زوجيــن ال يعل ــم يكــن فــي األمــر جريمــة زن ــو ل حتــى ول
ــه  ــص علي ــذي تن ــتفزاز ال ــذر االس ــرة موجــزة عــن ع ــذه فك ــت ه ــا. كان ــر زواجهم بأم
المــادة«334« مــن قانــون العقوبــات لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. وقــد أوضحنــا 
مــا فــي النــص مــن عيــوب وحســنات، وقلنــا إنــه بالرغــم مــن أن النــص يقصــر العــذر 
ــا فــي  فقــط علــى الــزوج أو األب أو األخ أو الزوجــة إذا ضبطــت زوجهــا متلبســاً بالزن
ــة عــن غيرهــم مــن  ــى اإلطــالق مــن تخفيــف العقوب ــع عل ــه ال مان ــة، فإن ــزل الزوجي من
ــه فــي المــادة »96« مــن قانــون  ــاً للعــذر العــام المنصــوص علي األشــخاص ولكــن وفق
العقوبــات وليــس طبقــاً للمــادة »334«. وانتقدنــا أيضــاً حرمــان مــن ضبطــوا فــي حالــة 
تلبــس بالزنــا مــن اســتعمال حــق الدفــاع الشــرعي، حيــث طالمــا اعتــراف القانــون بعــدم 
مشــروعيته فعــل المســتفيد مــن العــذر، فــكان ال ينبغــي إضافــة هــذه الفقــرة األخيــرة التــي 

تنــص علــى الحرمــان مــن اســتعمال حــق الدفــاع الشــرعي .
ــذر، ألن  ــن الع ــتفيد م ــى المس ــة عل ــة المطبق ــدة العقوب ــى ش ــه عل ــا التنوي ــراً يمكنن وأخي
عقوبــة الســجن المؤقــت وهــي مــن 3 إلــى 15 ســنة تعتبــر عقوبــة شــديدة بالنســبة لمــن 
كان فــي حالــة اســتفزاز. لهــا نعتقــد أنــه ال مانــع بقــاً للقواعــد العامــة مــن تطبيــق نظريــة 
الظــروف المخففــة علــى المســتفيد مــن العــذر بعــد التحقــق مــن شــروطه، وبالتالــي يمكــن 
تخفيــف عقوبــة المســتفيد مــن الســجن المؤقــت إلــى الحبــس الــذي ال تقــل مدتــه عــن ثالثــة 

أشــهر1.
1  تقــرر المــادة »98« مــن نظريــة الظــروف القضائيــة المخففــة وتنــص علــى أن إذا رأت المحكمــة 
فــي جنايــة أن ظــروف الجريمــة أو المجــرم تســتدعي الرأفــة جــاز لهــا أن تخفــف العقوبــة المقــرر للجنايــة 

علــى الوجــه اآلتــي:
أ – 

ب – 
جـــ - إذا كانــت العقوبــة المقــررة للجنايــة هــي الســجن المؤقــت جــاز انزالهــا إلــى الحبــس الــذي التقــل مدتــه 

عــن ثالثــة أشــهر .
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ربــط الفقهــاء بيــن التفريــق للضــرر ونظــام التحكيــم – أي بعــث الحكميــن – أخــذاً مــن 
ــا  ــن أهله ــا م ــه وحكم ــن أهل ــا م ــوا حكم ــا فابعث ــم شــقاق بينهم ــى: )) وإن خفت ــه تعال قول
.. 1 وأخــذوا يتحدثــون عــن أحــكام التحكيــم وشــورط الحكميــن ومهمتهمــا فــي معــرض 
ــا  ــود أن نتعــرض هن ــاة الزوجيــن. ون ــذي يصيــب حي حديثهــم عــن الضــرر والشــقاق ال
ــون ومــا  ــت بعثهــم وألي ضــرر يبعث ــك ووق ــي ذل ــن وآراء الفقهــاء ف ــى بعــث الحكمي إل

يقــع بتفريقهــم.
شــرع هللا ســبحانه وتعالــى حــق التأديــب إلصــالح حــال المــرأة – إذا ظهــر لزوجهــا أنهــا 
ــون نشــوزهن فعظوهــن  ــالت تخاف ــى: )) وال ــه تعال خرجــت عــن ســواء الســبيل – بقول
واهجروهــن فــي المضاجــع وإضربوهــن فــإن أطعنكــم فــال تبغــوا عليهم ســبيالً((2 فخروج 
الزوجــة عمــا فــرض هللا عليهــا مــن طاعتــه وطاعــة زوجهــا، هــو الــذي يحــدد إســتعمال 
حــق التأديــب بواســئله المختلفــة مــن وعــظ وهجــر فــي المضجــع وضــرب، فهــي – إذن- 
مرتبــة ترتيبــاً تصاعديــاً فــال يجــوز اســتعمال إحــدى الوســائل إال إذا اســتنفدت الوســيلة 
التــي تســبقها، وظهــر أنهــا ال تجــدي ولكــن قــد ال تجــدي هــذه الوســائل فــي إعــادة الحيــاة 
إلــى ســريتها الطبيعيــة وال تــزداد الزوجــة بهــا إال بعــداً ونفــورا مــن زوجهــا. وقــد يؤذيهــا 
ويضرهــا لغيــر جــرم ارتكبتــه بــل تشــفياً وانتقامــاً. وقــد يفــرط فــي اســتعمال حقــه فــي 
التأنيــب فينقلــب وعظــه إلــى ســب، وهجــره إلــى وشحشــة وألــم، وضربــه إلــى ضــرب 
ــا  ــا وإصــالح حياتهم ــبيل إلنقاذهم ــن س ــل م ــرة. فه ــه العش ــل مع ــع ال تحتم ــم موج مؤل
والعــودة بهــا إلــى مــا كانــت عليهمــن مــودة وســعادة وهنــاء ؟ .. أم يــا تــرى يظــالن علــى 

مــا همــا عليــه مــن تعاســة وشــقاء؟ .. ذهــب الفقهــاء فــي ذلــك مذاهــب.
الحنفية: 

يــرى الحنفيــة أنــه بنشــوز الزوجــة واســتعمال الــزوج حقــه فــي تأديبهــا بوســائله المختلفــة 
فــإن نفــع التأديــب فيهــا، وإال فللــزوج أن يرفــع أمــر زوجتــه المســيئة إلــى القاضــي وعلــى 
ــى  ــاا عل ــا ليتعرف ــن أهله ــاً م ــه وحكم ــن اهل ــا م ــن، حكم ــا حكمي ــه لهم القاضــي ان يوج

أســباب الخــالف والنــزاع وإحــالل الوفــاق محــل الشــقاق3.
المالكية:

 قدمنــا فــي الفصــل الســابق ان المالكيــة يثبتــون للزوجــة حــق طلــب التفريــق ألضــرار 
1  اآلية 35 النساء .
2  اآلية 34 النساء .

3  البدائع 2 : 334 .
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زوجهــا بهــا وحددنــا طــرق غثبــات اذلــك الضــرر، وبينــا أن الزوجــة إذا عجــزت عــن 
إثبــات الضــرر فليــس ثمــة مــا تبنــى عليــه الفرقــة وترفــض دعواهــا، فــإذا تكــرر شــكواها 
ــه  ــن أهل ــاً م ــن، حكم ــي حكمي ــث القاض ــذ يبع ــات، فحينئ ــن اإلثب ــزت ع ــرر وعج للض
وحكمــاً مــن أهلهــا ليســعيا لإلصــالح بيــن الزوجيــن مــا أمكــن. أمــا إذا تضــرر الــزوج 
مــن زوجتــه، واســتعمل كل الوســائل المتاحــة للتأديــب ولــم تجــد شــيئاً، فرفــع أمــره إلــى 
القاضــي، فــإذا ثبــت إضرارهــا فــإن القاضــي يتولــى زجرهــا1. أمــا إذا تكــررت شــكواه 

وعجــز عــن إثبــات مــا يدعــي بــه عليهــا القاضــي بالحكميــن2.
ونقــل عــن مالــك أن الحكميــن يكونــان إذا حــدث بيــن الرجــل وامرأتــه مــا ال يثبــت بالبينــة 
ولــم يســتطع القاضــي أن يتبيــن مــن الظالــم منهمــا3. ويــرى ابــن رشــد ))أن الزوجيــن إذا 
تفاقــم أمرهمــا وتداعيــا فــي ذلــك الحاكــم، حكــم بينهمــا حكــم مــن أهلــه وحكــم مــن أهلهــا4.

الشافعية والحنابلة:
ــه،  ــدي من ــأن التع ــه ب ــم صاحب ــن إذا اته ــن الزوجي ــة أن كالً م ــافعية والحنابل ــرى الش ي
وســعى القاضــي إلــى إصــالح حالهمــا ولــم يتهيــأ لــه اإلصــالح، وتهــادى الشــر بينهمــا، 
بعــث القاضــي حكميــن، حكمــاً مــن أهــل الــزوج وحكمــأ مــن أهــل الزوجــة، ينظــران فــي 

أمرهمــا ويفعــالن مــا يريــان أن المصلحــة فيــه مــن جمــع أو تفريــق5.
ممــا تقــدم يتضــح أن بعــث الحكميــن وقــت عنــد الحنفيــة فيمــا إذا نشــزت الزوجــة ولــم 

يجــد تأديبهــا شــيئاً، ورفــع الــزوج أمرهــا إلــى القاضــي.
ووقــت عنــد المالكيــة فيمــا إذا كان الضــرر مــن كل منهمــا ورفــع المتضــرر منهمــا أمــره 
إلــى القاضــي إلــى إذا عجــز عــن إثبــات مــا يدعــي بــه مــن ضــرر، وتكــررت شــكواه ـ 
مــع عــدم التمكــن مــن اإلثبــاتـ  ونقــل عــن مالــك قــول آخــر فــي وقــت بعــث الحكميــن فقــد 
قــال فيــه: ))أنهمــا يكونــان إذا حــدث بيــن الرجــل وامرأتــه مــا ال يثبــت بالبينــة(( ويــرى 

ابــن رشــد أن وقــت بعــث الحكميــن إذا تفاقــم أمــر الزوجيــن وتداعيــا فــي ذلــك.
والشــافعية والحنابلــة وقتــوا بعــث الحكميــن فيمــا إذا اشــتد الشــقاق والخــالف بيــن الزوجين 

ولــم تجــد وســائل اإلصالح شــيئاً.
ــة حصــروا  ــة والحنفي ــن، إال أن المالكي ــث الحكمي ــي بع ــعوا ف ــة توس ــافعية والحنابل فالش

1  العدوي بهامش الخرشي 4 : 8.
2  الخرشي 4 : 8.

3  المدونة 2 : 367.
4  المقدمات والممهدات 2 : 104.

5  المهذب 2 : 71 ... نهاية المحتاج 6 : 384 .. المغني مع الشرح الكبير 8 : 167.

بعثهمــا فــي محيــط ضيــق، إذ أن الحنفيــة لــم يأذنــوا ببعثهمــا إال فــي حالــة نشــوز الزوجــة 
واســتنفاد وســائل التأديــب بــدون جــدوى. ولــم أجــد فيمــا اطلعــت عليــه مــن كتبهــم ذكــراً 
ــع الزوجــة  ــب رف ــم عق ــد أن زجــره الحاك ــي إضــراره للزوجــة بع ــادى ف ــزوج إذا تم لل
ــل  ــات. فجع ــن اإلثب ــن م ــدم التمك ــرر وع ــرار الض ــة تك ــترط المالكي ــه. واش ــا إلي أمره
التحكيــم وكأنــه وســيلة ب\يلــة وليــس أصليــة. ورغــم أن مــا نقــل عــن مالــك لــم يشــترط 
الشــكوى وتكرارهــا، إال أنــه حصــر بعــث الحكميــن فــي نطــاق ضيــق، وممــا يخلــص إليــه 
مــن رأي فــي هــذا الموضــوع أن يكــون بعــث الحكميــن .. فــي كل حالــة يتبيــن للقاضــي 
فيهــا أن هنــاك شــقاقاً بيــن الزوجيــن دون تقيــد بتكــرر الشــكوى، أو عجــز مــن اإلثبــات، 
ــى: ))وإن  ــه تعال ــي قول ــد ف ــد، يقي ــر تقيي ــن غي ــك م ــالج ذل ــم جــاء بع ــرآن الكري ألن الق
خفتــم شــقاق بينهمــا فابعثــوا حكمــاً مــن أهلــه وحكمــاً مــن أهلهــا إن يريــدا إصالحــاً يوفــق 
ــى رأي جمهــور  ــى الحــكام ـ عل ــة أمــر هللا ســبحانه وتعال ــي هــذه اآلي ــا((1، فف هللا بينهم
ــاً مــن أهــل  ــن وصحبتهمــا حكم ــد خــوف تباعــد عشــرة الزوجي ــوا عن العلمــاء ـ أن يبعث
الــزوج وحكمــاً مــن أهــل الزوجــة لتعرفــا أســباب الشــقاق والنــزاع ويعمــال علــى أن يحــل 
الوفــاق محــل الشــقاق2. ولعــل بعثهمــا مــن أول مــرة أصلــح للزوجيــن وأدعــى إلــى بقــاء 

الزوجيــة.
شروط الحكمين:

اشــترطت المذاهــب األربعــة فــي الحكميــن شــروطاً يجــب توفرهــا حتــى يتســنى للقاضــي 
بعثهمــا ليقومــا بالمهمــة المنوطــة بهمــا لإلصــالح بيــن الزوجيــن، ورغــم اختالفهــم فــي 
المبعوثيــن هــل همــا وكيــالن أو حكمــان، إال أنهــم اشــترطوا فيهمــا بعــض الشــروط، منهــا 

مــا اتفقــوا عليــه ومنــا مــا اختلفــوا فيــه.
فما اتفقوا على اشتراطه:

1- اإلسالم.
2- العقل.
3- البلوغ.
4- الحرية.

5- أن يكون عالماً للمقصود من مهمته3.

1  اآلية 35 النساء.
2  القرطبي 2 : 75.

ــم  ــة إذ أنه ــدى الحنفي ــل ل ــذه شــروط الوكي ــن 5 : 511 .. ه ــن عابدي ــر 6 : 110 .. اب ــح القدي 3    فت
يعتبــرون المبعوثيــن وكيليــن. المنتقــى 4 : 113 .. الخرشــي 4 : 8 .. المهــذب 2 : 71 .. األم 5 : 177 
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واتفق المالكية والشافعية والحنابلة على اشتراط الذكورة والعدالة1.
ورغــم أن الشــافعية والحنابلــة ـ فــي قــول لهمــا ـ يريــان أن المبعوثيــن وكيــالن إال أنهــم 
اشــترطوا تلــك الشــروط مــع مــع أن هــذه الشــروط غيــر مطلوبــة فــي الوكيــل، وعللــوا 

ذلــك بارتبــاط وكالتهمــا بنظــر القاضــي2.
واختلفوا في كون الحكمين من أهل الزوجين على وجوه.

ــى أن يكــون الحاكمــان مــن  ــأن األول ــول ب ــى الق ــة إل ــة والشــافعية والحنابل فذهــب الحنفي
ــر بباطــن أمرهمــا وأشــفق عليهمــا3. ــن ألنهمــا أخب أهــل الزوجي

ــة إلــى اشــتراط كــون الحكميــن مــن أهــل الزوجيــن ألن هللا تعالــى ذكــر  وذهــب المالكي
ــي  ــة صريحــة ف ــا(( فاآلي ــاً مــن أهله ــه وحكم ــاً مــن أهل ــوا حكم ــه: ))فابعث ــي قول ــك ف ذل
ــان أعــرف ببواطــن  ــن األهــل يكون ــا م ــا إذا كان وجــوب بعــث األهــل إذا وجــدوا ألنهم
ــا.  ــكن إليهم ــن أس ــوس الزوجي ــالج، ونف ــب للع ــا وأطي ــن غيرهم ــوال م ــور واألح األم
فيبــرزان مــا فــي ضمائرهمــا مــن الحــب والبغــض وإرادة الصحبــة والفرقــة. وال يلجــأ 
إلــى تحكيــم غيــر األهــل إال إذا تعــذر وجودهمــا. وفــي حالــة تحكيــم األجنبييــن مــع وجــود 

األهــل يقــع مــا يحكمــان بــه باطــالً ويجــوز نقضــه4.
مهمة الحكمين:

اختلفــت آراء المذاهــب األربعــة فــي مهمــة الحكميــن وحقهمــا فــي التفريــق بيــن الزوجين، 
وهــل يباشــران مهمتهمــا باعتبارهمــا وكيليــن أو حكميــن؟ وكانــوا فــي ذلــك فريقين:

الحنفية والشافعية والحنابلة:
يــرى الحنفيــة، وفــي القــول األظهــر للشــافعية، وفــي قــول الحنابلــة، أن المبعوثيــن وكيالن 
ــر أمــر الزوجيــن، وهــذا يقتضــي رضــى الزوجيــن  ــا بغي ليــس لهمــا أن يجمعــا أو يفرق

ببعــث الحكميــن، فــإن امتنعــا عــن ذلــك لــم يجبــرا عليــه5.
المالكية والشافعية والحنابلة:

يــرى المالكيــة )وفــي قــول الشــافعية والحنابلــة(، أن المبعوثيــن حاكمــان فيهمــا ـ إذا تعــذر 
اإلصــالحـ  أن يفرقــا بيــن الزوجيــن بمــال أو بغيــر مــال، رضــي الزوجــان بذلــك أم أبيــاه، 

نهايــة المحتــاج 6 : 385 .. المغنــي مــع الشــرح الكبيــر 8 : 17.
1  المنتقى 4 : 113 .. المهذب 2 : 71 .. المغني مع الشرح الكبير 8 : 170.

2  مغنى المحتاج 3 : 361 .. المغني مع الشرح الكبير 8 : 170.
3  فتح القدير 3 : 223 .. المهذب 2 : 71 المغنى مع الشرح الكبير 8 : 170.

4  الدسوقي 2 : 344.
ــرح  ــع الش ــي م ــاج 3 : 261 .. المغن ــى المحت ــذب 2 : 71 .. مغن ــر 3 : 224 .. المه ــح القدي 5  فت

الكبيــر 3 : 261.

وعلــى القاضــي إمضــاء مــا توصــل إليــه الحكمــان مــن رأي1.
األدلة:

ــرآن  ــة مــن الق ــق بأدل ــا حــق التفري ــس لهم ــالن ولي ــن وكي ــأن الحكمي ــال ب اســتدل مــن ق
ــة. ــار الصحاب وآث

1- القرآن:
أ - قولــه تعالــى: ))فابعثــوا حكمــاً مــن أهلــه وحكمــاً مــن أهلهــا إن يريــدا إصالحــاً يوفــق 

هللا بينهمــا((.
قــال الجصــاص فــي تأويــل هــذه اآليــة: ))إن الحكــم الــذي مــن أهلــه وكيــل لــه، والــذي 
مــن أهلهــا وكيــل لهــا، كأنــه قــال فابعثــوا رجــالً مــن قبلــه ورجــالً مــن قبلهــا((2 كمــا قــال: 
))إن فحــوى اآليــة يــدل علــى أنــه ليــس للحكميــن أن يفرقــا بيــن الزوجيــن وإنمــا لهمــا أن 
يصلحــا بينهمــا وينكــرا علــى المســيء منهمــا إســاءته ولعلمــا الحاكــم بذلــك ليأخــذ علــى 

يــد الظالــم منهمــا((3.
ــس  ــن لي ــا الحالتي ــي كلت ــال، وف ــدون م ــال أو ب ــى م ــون عل ــد يك ــن ق ــق الحكمي ب ـ تفري
للحاكميــن أن يطلقــا امــرأة الغيــر بغيــر إذنــه، وال أن يدفعــا مــاالً بغيــر إذن صاحبــه، ألنــه 
ليــس للــزوج حــق فــي مــال الزوجــة. ومــن قــال بهــذا فهــو مخالــف لنــص الكتاب والســنة. 
ــراض  ــن ت ــارة ع ــون تج ــل إال أن تك ــم بالباط ــم بينك ــوا أموالك ــى: ))وال تأكل ــال تعال ق
ــوا  ــى: ))وال تأكل ــال تعال ــره إال برضــاه. وق ــال غي ــع كل أحــد أن يأخــذ م منكــم((4. فمن
ــاس((5.  ــاً مــن أمــوال الن ــوا فريق ــى الحــكام لتأكل ــا إل ــوا به أموالكــم بينكــم بالباطــل وتدل
فأخبــر ســبحانه وتعالــى أن الحاكــم وغيــره ســواء فــي أنــه ال يملــك أخــذ مالــد أحــد وفعــه 

إلــى غيــره6.
2- آثار الصحابة:

مــا روي عــن علــي بــن أبــي طالــب رضــي هللا عنــه قــال: أتــى عليــاً رجــل وامرأتــه مــع 
كل واحــد منهمــا فئــام7 مــن النــاس فقــال علــي: مــا شــأن هذيــن؟ قالــوا: ))بينهمــا شــقاق(( 
قــال: ))فابعثــوا حكمــاً مــن أهلــه وحكمــاً مــن أهلهــا إن يريــدا إصالحــاً يوفــق هللا بينهمــا(9 

1  الخرشي 4 : 8 .. المهذب 2 : 71 .. المغني مع الشرح الكبير 8 : 167.
2  أحكام القرآن للجصاص 2 : 190.

3  المصدر السابق 2 : 193.
4  اآلية 29 النساء.

5  اآلية 188 البقرة.
6  فتح القدير 3 : 223 .. أحكام القرآن للجصاص 2 : 192.

7  فئام: جماعة لسان العرب.
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ــان مــا عليكمــا إن رأيتمــا أن تجمعــا أن تجمعــا وإن رأيتمــا أن  ــي: ))هــل تدري ــال عل فق
ــة  ــا الفرق ــال الرجــل: ))أم ــاب هللا(( فق ــت بكت ــت المــرأة: ))رضي ــا(( فقال ــا أن تفرق تفرق

فــال(( فقــال علــي: ))كذبــت وهللا ال تنفلــت حتــى تقــر كمــا أقــرت((1.
ووجــه االســتدالل، أن حكــم الحكميــن ال يكــون إال بتوكيــل مــن الزوجيــن ورضــى 
ــأن  ــة وأمــره ب ــل بالفرق ــرك التوكي ــزوج ت ــى ال ــاً أنكــر عل ــإن علي ــى هــذا ف ــا. وعل منهم
يــوكل بالفرقــة، وهــذا يــدل علــى أن الحكميــن ليــس لهمــا أن يجمعــا أو يفرقــا بغيــر أمــر 

ــن2. الزوجي
3- المعقول:

إن ســلطة الحكميــن فــي التفريــق مســتمدة مــن ســلطة القاضــي، فليــس لهمــا أن يفرقــا، ألن 
القاضــي نفســه ال يملــك حــق التفريــق فــي هــذه الحالــة3.

أدلة من قال بالتفريق:
اســتدل المالكيــة والشــافعية والحنابلــة لمــا ذهبــوا إليــه مــن أن للحكميــن حــق التفريــق بيــن 

الزوجيــن باألدلــة اآلتيــة:
1- القرآن:

قولــه تعالــى: ))فابعثــوا حكمــاً مــن أهلــه وحكمــاُ مــن أهلهــا إن يريــدا إصالحــاً يوفــق هللا 
بينهمــا((.

اســتدل بهمــا المالكيــة والشــافعية والحنابلــة، ووجــه اســتداللهم بهــا، أن هللا ســبحانه 
وتعالــى ســمى المبعوثيــن حكمينــن فعلــى هــذا ال يفتقــر بعثهمــا إلــى رضــى الزوجيــن ألن 
الحكــم يحكــم بمــا يــرى المصلحــة فيــه، فــإن وفــق الحكمــان لإلصــالح كان خيــراً، وإال 

فلهــم التفريــق.4
2- آثار الصحابة:

ــام مــن النــاس ..  ــاً مــع كل واحــد منهمــا فئ ــا علي أ ـ مــا روي مــن أن رجــالً وامــرأة أتي
وقــد مــر آنفــاً .. 4.

ويــرى المالكيــة أن وجــه االســتدالل فيــه أنــه دل علــى أن المبعوثيــن حكمــان،ـ ولــو كانــا 
ــا  ــان بم ــول أتدري ــا كان يق ــا؟ إنم ــا عليكم ــان م ــا أتدري ــل لهم ــم يق ــن أو شــاهدين ل وكيلي

1  الجصاص 2 : 191 .. السنن الكبرى 7 : 305.
2  الجصاص 2 : 191 .. األم 5 : 178.

3  الجصاص 2 : 191.
4  انظر صفحة 254 من البحث.

وكلتمــا؟1.
ووجــه اســتدالل الحنابلــة بــه أنــه بوقــوع الشــقاق يجــوز للحكميــن أن يفرقــا بينهمــا مــن 
غيــر رضاهمــا. ألن الرجــل فــي هــذا الحديــث أجبــر بالرضــا بكتــاب هللا لــه أو عليــه2.

ــا  ــت ثيابه ــا، فجمع ــة فتخاصم ــت عتب ــة بن ــزوج فاطم ــالً ت ــن أن عقي ــا روي م ب – م
ومضــت إلــى عثمــان، فبعــث عبــد هللا بــن عبــاس مــن أهلــه ومعاويــة حكمــاً مــن أهلهــان 
فقــال ابــن عبــاس: ))ألفرقــن بينهمــا(( وقــال معاويــة: ))امــا كنــت لفــرق بيــن شــيخين مــن 

بنــي منــاف(( فلمــا بلغــا البــاب كانــا قــد غلقــا البــاب واصطلحــا3.
جــــ  مــا روي عــن مالــك أنــه بلغــه عــن علــي بــن أبــي طالــب أنــه قــال فــي الحميــن اللذين 
ــة  ــا الفرق ــا ..(( ـ إن إليهم ــن أهله ــاً م ــه وحكم ــن أهل ــاً م ــوا حكم ــا ))فابعث ــال هللا فيهم ق
واالجتمــاع. قــال مالــك: ))وذلــك أحســن مــا ســمعت مــن أهــل العلــم أن الحكميــن يجــوز 

قولهمــا بيــن الرجــل وامرأتــه فــي الفرقــة واالجتمــاع((4.
3- القياس:

تثبــت واليــة القاضــي علــى البالــغ العاقــل الرشــيد إذا امتنــع عــن أداء مــا عليــه مــن حقــوق 
ليحملــه علــى األداء، كمــا للقاضــي أن يقضــي عــن دينــه جبــراً إذا امتنــع عــن الوفــاء بــه. 
وللقاضــي أيضــاً أن يطلــق بيــن المولــى وامرأتــه إذا امتنــع عــن إيقــاع الطــالق. والقاضــي 

بإرســاله للحكميــن ـ إنمــا يســتمدان ســلطتهما منــه فــإذا فرقــا كان ذلــك نيابــة عنــه5.
بالنظــر والتأمــل فــي مــا دونتــه مــن األدلــة التــي ســاقها الفقهــاء تدليــالً علــى مــا ذهبــوا 

إليــه مــن أقــوال نخلــص لآلتــي:
1- اســتدل الحنفيــة بقولــه تعالــى: ))فابعثــوا حكمــاً مــن اهلــه وحكمــاً مــن أهلهــا إن يريــدا 
إصالحــاً يوفــق هللا بينهمــا(( زذكــروا فــي داللتهــا أن المبعوثيــن وكيــالن، وليــس لهمــا 

الجمــع أو التفريــق إال بأمــر الزوجيــن.
وقــد ناقــش ابــن القيــم هــذا القــول نقاشــاً مســتفيضاً حيــث قــال: ))العجــب كل العجــب ممــن 
يقــول همــا وكيــالن ال حكمــان، وهللا تعالــى قــد نصبهمــا حكميــن، وجعــل تنصيبهمــا إلــى 
غيــر الزوجيــن. ولــو كانــا وكيليــن لقــال: فليبعــث وكيــالً مــن أهلــه ولتبعــث وكيــالً مــن 
أهلهــا. ولــو كان وكيليــن لــم يختصــا بــان يكونــا مــن األهــل، ألن المــوكل لــه أن يــوكل مــا 

1  القرطبي 5 : 117.
2  المغني مع الشرح الكبير 8 : 169.

3  المدونة 2 : 372 .. المغني مع الشرح الكبير 7 : 169 .. السنن الكبرى 7 : 306.
4  المنتقى 4 : 113 ـ الموطاً ـ

5  المغني مع الشرح الكبير 7 : 169.
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يشــاء. وهللا ســبحانه وتعالــى جعــل الحكــم فــي قولــه تعالــى: ))إن يريــدا إصالحــاً يوفــق 
هللا بينهمــا(( إلــى المبعوثيــن. وإن قلنــا لهمــا أنهمــا وكيــالن، فالوكيــل ال إرادة لــه، إنمــا 
يتصــرف وفــق مــا يــراه موكلــه. والوكيــل ال يســمى حكمــاً فــي لغــة القــرآن وال فــي لســان 
الشــارع. وقــد جعــل هللا ســبحانه وتعالــى بعــث الحكميــن لغيــر الزوجيــن، وكيــف يصــح 
أن يــوكل عــن الرجــل والمــرأة غيرهمــا1. فليســا وكيليــن إذن بــل همــا حاكمــان فيكــون 

لهمــا حــق التفريــق.
ــأن مــن أخــذ مــال المــرأة مــن غيــر رضاهــا دخــل تحــت  ــة إلىالقــول ب 2- ذهــب الحنفي
ــاكل, والحكمــان إن أجيــز لهمــا ذلــك ـ  عمــوم المنهــى عنــه عــن أكل أمــوال النــاس بالب

ــذا النهــي. كان معارضــاص له
قــال الطبــري فــي تأويلــه قولــه تعالــى: ))ال تأكلــوا أموالكــم بينكــم بالباطــل ... ((: أكل 
ــن  ــل الجصــاص ع ــه هللا2. ونق ــذي أباح ــه ال ــر الوج ــن غي ــه م ــو أكل ــل ه ــال بالباط الم
الســدى أن أكل المــال بالباطــل أن يأكلــه بالربــا والقمــار والبخــس والظلــم. فهــل يــا تــرى 

مــال المــرأة ودفعــه للرجــل يدخــل تحــت هــذه التعريفــات؟ فتقــول:
الغــرض مــن بعــث الحكميــن هــو تحقيــق مصلحــة الزوجيــن بإصــالح ذات بينهمــا، وإذا 
ــذن  ــن الل ــى رأي الحكمي ــه موكــول إل ــق، وهــذا األمــر كل ــا التفري ــذر اإلصــالح فلهم تع
ــان  ــا يري ــم بم ــد الحك ــذا الجه ــد ه ــا بع ــقاق، فلهم ــزاع والش ــباب الن ــتقصيا أس ــا واس حقق
ــذي  ــال ال ــذا الم ــال. وه ــدون م ــال أو ب ــى م ــق، عل ــع أو تفري ــن جم ــه م ــة في المصلح
يأخذانــه مــن المــرأة عندمــا يتبيــن لهمــا أن اإلســاءة منهمــا وانهــا هــي الظالمــة للرجــل، 
ليــس مــن أخــذ المــال بغيــر وجــه مشــروع. بــل هــو حــق وعــدل وإنصــاف ألننــا ردنــا 
للــزوج مالــه الــذي بذلــه كلــه أو بعضــه. ورد الحــق كلــه أو بعضــه لصاحبــه ال يعــد أكالً 
للمــال بالباطــل. فالرجــل بــذل مالــه فــي ســبيل االســتمتاع بحيــاة زوجيــة هانئــة ســعيدة، 
ولكــن فــي إســاءة المــرأة ونزاعهــا مــا يعكــر صفــو هــذه الحيــاة، وتحطيــم آلمــال الــزوج 
المعقــودة عليهــا، وهــو ظلــم بيــن يجــب رفعــه وإزالتــه. وفــي التفريــق بينهمــا ورد مالــه 
ــوم  ــن عــن المظل ــع الغب ــن، ورف ــن غب ــزوج م ــا لحــق ال ــة لم ــه أو بعضــه، إزال ــه كل إلي

واجــب طابــت نفــس الظالــم بــه أو لــم تطــب.
ــاً رضــي هللا عنــه وجــه  ــه نجــد أن علي ــي فالبنظــر في أمــا االســتدالل بمــا روي عــن عل

ــدوا مــع المتشــاقين. ســؤاله للجماعــة الذيــن وف

1  زاد المعاد 4 : 33.
2  الطبري 8 : 219.

ــن،  ــوا حكمي ــم أن يبعث ــقاق(( فأمره ــا ش ــة: ))بينهم ــه الجماع ــن(( فأجاب ــأن هذي ــا ش ))م
واحــداَ مــن أهلــه وآخــر مــن أهلهــا، ثــم بيــن لهمــا ـ بعــد أن اختيــرا ـ مهمتهمــا. وبعــد ذلــك 
جــاءت موافقــة الزوجــة وإجبــار الــزوج باإلقــرار بمــا أقــرت. فــإن كانــا وكيليــن ألمــر 
علــى كل زوج باختيــار وكيلــه، ولباشــر الوكيــالن عملهمــا بمــا وكال فيــه، ولمــا احتــاج 
ــه  ــل حــدود وكالت ــن للوكي ــذي يبي ــو ال ــوكل ه ــا، ألن الم ــا مهمتهم ــى أن يوضــح لهم عل

ومهمتــه فيهــا وهيــر مرتبــط بإرادتــه فقــط.
ــراص  ــم يجب ــل ل ــا عــن التوكي ــن إذا امتنع ــأن الزوجي ــول ب ــى الق ــة إل ــب الحنفي ــد ذه وق
عليــه. واســتدالل الجصــاص بهــذا الحديــث جعــل كأن عليــاً أجبــر الــزوج علــى التوكيــل 

بالتفرقــة، وفــي هــذا خــالف للمذاهــب.
ــا  ــن لهم ــى أن الحكمي ــة واضحــة عل ــدل دالل ــة ي ــاس ومعاوي ــن عب ــا روي عــن اب 4- م
ــاف((  ــي من ــن شــيخين مــن بن ــة: ))مــا كنــت ألفــرق بي الجمــع والتفريــق، وقــول معاوي
ــة بالشــيخين ورأى أال  ــه الشــفقة والرأف ــا أخذت ــق إنم ــي التفري ــه ف ــكار لحق ــه إن ــس في فلي

ــرق بينهمــا. يف
5- مــا بلــغ مالــكاً عــن علــي قــول واضــح الداللــة فقــد بيــن أن مــن مهمــة الحكميــن الجمــع 

والتفريق.
وعليــه فــإن مــا ذهــب إليــه المالكيــة وقــول للشــافعية والحنابلــة مــن القــول بــأن المبعوثيــن 
حكمــان، وأن لهمــا الجمــع والتفريــق، أولــى باألخــذ واالتبــاع لوضــوح مــا ســاقوه مــن 
أدلــة. وقــد نقــل ابــن القيــم عــن عثمــان وعلــي وابــن عبــاس ومعاويــة ـــرضي هللا عنهــم- 
ــوا الجمــع والتفريــق للحكميــن. وال يعــرف لهــم مــن الصحابــة مخالــف، إنمــا  أنهــم جعل
الخــالف ظهــر فــي عهــد التابعيــن ومــن بعدهــم. ولــن الحكميــن ـ بعــد أن تكشــفت لهمــا 
المشــكلة القائمــة بيــن الزوجيــن، واســتبان لهمــا المســيء واســتعصى عليهمــا التوفيــق- 
كان هــذا دليــالً علــى اســتحالة العشــرة بيــن هذيــن الزوجيــن وليــس مــن ســبيل إال التفريقن 
ألننــا إن لــم نجعــل لهمــا هــذا الحــق، ألصبحــت الحيــاة الزوجيــة جحيمــاً ال يطــاق تأبــاه 
الكرامــة. وألن الغايــة مــن بعــث الحكميــن اإلصــالح، وعــودة الصفــاء والمــودة، فــإن لــم 

يتحقــق هــذا فقــد تكــون المــودة والصفــاء فــي التفريــق وبــه يكــون اإلصــالح.
إجراءات التحكيم:

ــن  ــا بي ــن أن يفرق ــرون أن للحكمي ــة ي ــافعية والحنابل ــول للش ــي ق ــة وف ــا أن المالكي ذكرن
الزوجيــن إن رأيــا ذلــك، بعــوض يأخذانــه مــن المــرأةن أم بغيــر عــوض. وأول مــا يبــدأ 
بــه الحكمــان فــي تنفيــذ المهمــة المنــوط بهمــا تنفيذهــا، أن يقومــا ببــذل جهدهمــا ليعــرف 
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ــالح إن  ــا اإلص ــنى لهم ــى يتس ــه، حت ــبب في ــزاع والمتس ــقاق والن ــبب الش ــا س كل منهم
ــه يلتقــي الحكمــان ليقــررا مــا يجــب  ــزاع والمتســبب في ــة أســباب الن أمكــن. فبعــد معرف
ــان بإســداء النصــح  ــن، فيقوم ــى الزوجي ــودة إل ــاء والم ــودة الصف ــن إجــراء لع اتخــاذه م
ــأن هللا أمــر أن يراعــى مــا فرضــه علــى كل منهمــا تجــاه  ــه ب للمســيء منهمــا، ويذكران
اآلخــر1. أمــا إذا تعــذر اإلصــالح ولــم يوفــق الحكمــان فــي إعــادة الحيــاة الزوجيــة إلــى 

ــى وجــوه: ــك عل ــد اختلفــت إجــراءات المذاهــب فــي ذل ــى، فق ســيرتها األول
المالكية:

ــا ـ  ــن لهم ــإن تبي ــن ف ــر الحكمان ــن، نظ ــالح ذات البي ــذر إص ــه إذا تع ــة أن ــرى المالكي ي
ممــا أجريــاه مــن مفاوضــات وتحقيقــات واتصــاالت بيــن الزوجيــن عنــد بعثهمــا لتقصــي 
أســباب النــزاع والشــقاق ـ أن اإلســاءة مــن الــزوج أو هــو األكثــر إســاءة، فــرق الحكمــان 

بينهمــا مــن غيــر عــوض ياخذانــه مــن الوجــه للــزوج مــن صــداق أو غيــره.
ــى  ــاء عل ــن اإلبق ــار بي ــان بالخي ــة، فالحكم ــن الزوج ــاءة م ــا أن اإلس ــن لهم ــا إذا تبي أم
وشــائج الزوجيــة وأمــر الــزوج بالصبــر وإحســان المعاملــة والعشــرة ومعالجــة مــا يجــد 
فــي حياتهمــا مــن أزامــات ومشــاكل برويــة وتعقــل وتدبــر، وبيــن أن يتــم فصــل عــرى 
الزوجيــة نظيــر عــوض تلــزم بــه المــرأة يدفــع للــزوج. وهــذا العــوض ليــس لــه حــد أعلــى 

أو أدنــى. وللــزوج أخــذه وإن كان أكثــر مــن صداقــه الــذي دفعــه أو أقــل2.
أمــا إذا تبيــن للحكميــن أن اإلســاءة مــن الزوجيــن معــاً وكانــا متســاويين فيهــا، فالحكمــان 
ــع  ــة ويدف ــن الزوج ــذ م ــير يؤخ ــوض يس ــوض، أو بع ــدون ع ــا ب ــن أن يفرق ــار بي بالخي

ــزوج3. لل
ــه،  ــا توصــال إلي ــا نتيجــة م ــن أن يرفع ــى الحكمي ــن إجــراءات عل ــا ســبق م ــي كل م وف
ومــا اســتقر عليــه رأيهمــا، إلــى القاضــي الــذي بعثهمــا ويخبرانــه بمــا حكمــا بــه. وعلــى 

القاضــي أن يجيــز وينفــذ مــا توصــال إليــه مــن حكــم4.
الحنفية والشافعية والحنابلة:

ــن وكيــالن، فهمــا يقومــان  ــة، أن المبعوثي ــة، وفــي قــول للشــافعية والحنابل ــار الحنفي اخت
بتنفيــذ رغبــة موكليهمــا فــي الجمــع أو التفريــق، وليــس لهمــا أن يتعديــا حــدود مــا وكال 
فيــه. فالوكالــة قــد تكــون مقصــورة علــى إجــراء الصلــح، وبهــذا ليــس للوكيليــن أن يتعــدى 

1  الخرشي 4 : 10 .. المهذب 2 : 71 .. المغني مع الشرح الكبير 8 : 167.
2  الخرشي 4 : 10.

3  المصدر السابق 4 : 10.
4  الخرشي 4 : 10.

ــوكل  ــع، وت ــدل الخل ــول ب ــه بالطــالق وقب ــزوج حكم ــوكل ال ــد ي ــح، وق ــا الصل تصرفهم
الزوجــة حكمهــا ببــذل بــدل الخلــع وقبــول الطــالق، فليــس للحكميــن أن يتعــدى تصرفهمــا 
ذلــك إلــى غيــره. وفــي كل فــإن الحكميــن ينفــذان مشــيئة الزوجيــن فــي الجمــع أو التفريــق 

بعــوض أو بغيــره1.
واختــار الشــافعية والحنابلــة ـ فــي قــول لهمــا ـ أن المبعوثيــن حكمــان ولهمــا أن يفرقــا بيــن 
الزوجيــن ـ إذا رأيــا ذلــك ـ بعــوض يأخذانــه  مــن المــرأة، أم بغيــر بعــوض، إال أنهمــا لــم 

يفصــال إجــراءات ذلــك كمــا فعــل المالكيــة، بــل جــاءت أحكامهمــا إجمــاالً.
الشافعية:

ــه  ــزم ب ــوض تل ــق بع ــى التفري ــا إل ــى أمرهم ــن إذا انته ــى أن الحكمي ــافعية إل ــب الش ذه
الزوجــة، فإنهمــا يرفعــان نتيجــة مــا توصــال إليــه إلــى القاضيــن وعلــى القاضــي أن يلــزم 

الزوجــة بدفــع العــوض إلــى الــزوج ويوقــع الفرقــة مــن قبــل الــزوج.
أمــا إذا رأيــا أن يفرقــا بــال عــوض ورفعــا ذلــك إلــى القاضــي، فالقاضــي هــو الــذي يوقــع 

الفرقــة مــن قبــل الــزوج2.
الحنابلة:

يــرى الحنابلــة: أن الحكميــن يمضيــان مــا يريــان مــن طــالق أو خلــع، وعلــى القاضــي أن 
ينفــذ مــا توصــال إليــه ـ رضيــا بذلــك أم أبيــاه3.

ما يقع بتفريق الحكمين:
المالكية:

يــرى المالكيــة، أن الواقــع بتفريــق الحكميــن طــالق بائــن، ســواء أكان التفريــق بعــوض 
مــن المــرأة، أو بغيــر عــوض منهــا4.

الشافعية والحنابلة:
لــم أجــد فيمــا اطلعــت عليــه مــن كتــب الشــافعية والحنابلــة بيانــاً لنــوع الفرقــة التــي توقــع 
ــواب  ــه عنهــم مــن األب ــه إعمــاالً لقواعدهــم العامــة ومــا نقلت ــن، إال أن بعــد بعــث الحكمي
الســابقة، يمكننــي أن أقــول بــأن الواقــع بتفريــق الحكميــن فســخ ال ينقــص عــدد الطلقــات 
التــي يمتلكهــا الــزوج، ألن الــزوج هــو صاحــب الحــق الشــرع فــي إيقــاع الطــالق، فــكل 
ــرأة  ــل الم ــن قب ــاءت م ــة ج ــب فرق ــي الغال ــي ف ــه، وه ــد علي ــره ال تع ــا غي ــة يوقعه فرق

1  فتح القدير 3 : 224 .. المهذب 2 : 71 .. المغني مع الشرح الكبير 8 : 167.
2  تكلمة الجموع 15 : 610.

3  المغني مع الشرح الكبير 8 : 171.
4  الخرشي 4 : 10.
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وبطلبهــا، ويؤيــد قولــي هــذا لــدى الحنابلــة مــا روي عــن اإلمــام أحمــد عندمــا ســئل فــي 
خيــار األمــة لــم ال يكــون طالقــاً؟ قــال: ))ألن الطــالق مــا تكلــم بــه الرجــل، وألنهــا فرقــة 

الختيــار المــرأة فكانــت فســخاً((1.
ومــا اطمئــن إليــه فــي هــذا الموضــوع أن الواقــع بالتفريــق فســخ، ووجــه ذلــك أن الشــريعة 
ــاء  ــه ألن بق ــليط من ــره إال بتس ــه غي ــال يملك ــزوج ف ــالق لل ــق الط ــت ح ــالمية جعل اإلس
ــة ومالءمــة،  ــه مــن محب ــن زوجت ــه وبي ــه، لمــا بين ــر شــخصي من ــوط بتقدي ــة من الزوجي
ــه غيــره وال يعــرف أحــد مــن أســراره مثــل  وهــو تقديــر فــي أعمــاق نفســه ال يحــس ب
ــال  ــن الم ــي ســبيلها م ــذل ف ــي ب ــة الت ــاء الزوجي ــى بق ــزوج احــرص عل ــا يعــرف. فال م
مــا يحتــاج إلــى بذلــه مثلــه أو أكثــر إلنشــاء زوجيــة جديــدة، وهــذا يجعلــه ال يقــدم علــى 

الطــالق إال بعــد تــرو منــه.
فاألصــل فــي الطــالق أن يكــون بيــد الــزوج لعمــوم اآليــات فــي ذلــك، قــال تعالــى: ))يــا 
أيهــا الذيــن آمنــوا إذا نحكتــم المؤمنــات ثــم طلقتموهــن((2، وقولــه تعالــى: ))وإذا طلقتــم 
ــم النســاء فطلقوهــن  ــي إذا طلقت ــا النب ــا أيه ــى: ))ي ــه تعال النســاء فبلغــن أجلهــن((3. وقول

لعدتهــن((4.
فهذه اآليات تدل على أن الطالق من التصرفات التي تقع من الرجل على النساء.

ولقولــه صلــى هللا عليــه وســلم مــن حديــث ابــن عبــاس قــال: ))أتــى النبــي صلــى هللا عليــه 
وســلم رجــل(( فقــال: يــا رســول هللا، ســيدي زوجنــي أمتــه وهــو يريــد أن يفــرق بينــي 
وبينهمــا، قــال: فصعــد رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم المنبــر فقــال: ))يــا أيهــا النــاس 
ــا الطــالق لمــن أخــذ  ــا إنم ــرق بينهم ــد أن يف ــم يري ــه ث ــده أمت ــزوج عب ــال أحدكــم ي ــا ب م

بالســاق((5.
وفي هذا الحديث داللة على أن الطالق بيد الزوج وإن كان مملوكاً.

ولقــد انهقــد إجمــاع المســملين علــى أن الطــالق بيــد الــزوج وحــده. وعليــه فــإن ال يصلــح 
طــالق غيرالــزوج إال بتســليط منــه بوكالــة أو نيابــة. فالقاضــي ليــس لــه أن يطلــق نائبــاً 
عــن الــزوج، إذ النيابــة عــن صاحــب الحــق فــي تصــرف مــن التصرفــات ال تكــون إال 
ــه ال  ــل إن ــاع الطــالق، ب ــب القاضــي إليق ــم ين ــزوج ل ــل شــرعي، وال ــه أو بدلي ــة من بإناب

1  المغني مع الشرح الكبير 7 : 592.
2  األحزاب اآلية 49.
3  البقرة اآلية 236.

4  الطالق اآلية 1.
5  نيل األوطار 6 : 268.

يرضــى بإيقــاع الطــالق عليــه، وليــس مــن دليــل شــرعي يثبــت للقاضــي حــق التطليــق.
وبمــا ذكــرت ال أريــد أن أســلب القاضــي حقــه فــي التفريــق، إنمــا أريــد أال أجعــل لــه هــذا 
الحــق بوصفــه نائبــاً عــن الــزوج. وأن يوقــع الطــالق نائبــاً عنــه، ألن فــي إيقاعــه تعديــاً 
علــى حــق الــزوج فــي الطــالق، ولكــن أريــد أن أجعــل للقاضــي ـ بمــا لــه مــن الواليــة 
العامــة فــي رفــع الضــرر ـ أن ينقــض العقــد مــن أساســه بفســخه، فــال تنقــص بذلــك عــدد 
الطلقــات التــي يمتلكهــا الــزوج، ألن الطــالق الــذي يجــب احتســابه علــى الــزوج، وتنقــص 
ــة  ــه عــن رغب ــه مــن نفســه فيوقع ــه ودوافع ــذي تنبعــث دواعي ــات هــو ال ــه عــدد الطلق ب

واقتنــاع بضــرورة إيقاعــه.
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الحمد هلل الذي أمر بصلة القربى، ونهى عن قطيعة الرحم.
والصــالة والســالم علــى ســيدنا محمــد صلــى هللا عليــه وســلم الــذي أرســله هادياً ومرشــداً 

.ً ومعلما
وبعد.

فــإن المحبــة آيــة مــن آيــات هللا فــي المجتمــع، ومــن أسســها تبــادل المنافــع بيــن المتحابيــن 
علــى اختــالف الوشــائج التــي تصــل بعضهــم ببعــض، ومــن هــذه المنافعالتهــادي بيــن 
النــاس، وذلــك شــجعنا عليــه اإلســالم لتقويــة األواصــر وتوثيــق العرىــن فقــال رســول هللا 

صلــى هللا عليــه وســلم ))تهــادوا تحابــوا((.
وقــد قــام فقهــاء الشــريعة الغــراء، وتالهــم المشــرعون بوضــع األســس ونظــم القواعــد 

فــي أحــكام الهبــة، فأتــت هــذه األحــكام تراعــي أمريــن اثنيــن:
ــا  ــوع فيه ــرة الرج ــق دائ ــة وتضيي ــى الهب ــث عل ــا الح ــب وثانيهم ــة الواه ــا حري أولهم
ــف  ــي مختل ــة ف ــكام الهب ــغ أح ــت صي ــك توال ــى ذل ــر، وعل ــتدامة الخي ــى اس ــاً عل تأسس

ــذا. ــا ه ــى يومن ــان حت ــدم الزم ــن ق ــرائع م الش
ــده  ــاً إلــى ول ورد فــي شــريعة حمورابــي أنــه إذا هــدى رجــل مزرعــة أو بســتاناً أو بيت
ــاه  ــد يحتفــظ بمــا أعطــاه إي ــد أن ــم مــات الرجــل للول الــذي يحبــه وأعطــاه صــكاً بذلــك ث
والــده عنــد تقســيم الميــراث مــع إخوتــه، ثــم تقســم ثــروة الوالــد بيــن اإلخــوة بالتســاوي.
ووردت فــي التشــريع الرومانــي قواعــد تنظيــم الهبــة، وخاصــة منهــا مــا كان بيــن رب 
األســرة وأوالده أو غيرهــم مــن أفرادهــا، أو بيــن الســيد وعبيــده حيــن يحــرر عبــداً مــن 
الــرق كمــا تنــص علــى جــواز الرجــوع فــي الهبــة وخاصــة فــي نــوع مــن الهبــة كان 

شــائعاً لــدى الرومــان، إال وهــو الهبــة المثقلــة أو الهبــة المشــروطة.
ال يتســع مقالنــا الصغيــر هــذا الســتيعاب كافــة أكام الهبــة، لــذا قصرنــا بحثنــا فيــه علــى 
ــن هللا  ــوع األب علــى ولــده، فنلتمــس م ــو رج ــوع فيهــا، وه ــروع الرج ــن ف ــرع م ف
التوفيــق، ومــن الســادة القــراء الــذر عمــا قــد يرونــه مــن خطــأ، وبــاب المناقشــة مفتــوح 

أمــالً بالوصــول إلــى الحــق الــذي هــو رائــد رجــال الفقــه والقانــون.
ممــا ال شــك فيــه أن الهبــة عقــد، غيــر أن موقعهــا بيــن العقــود يختلــف مــن تشــريع آلخــر 
فهــي فــي التشــريع اإلســالمي تدخــل فــي بــاب العقــود المســماة، علــى أنهــا مــن عقــود 
التبرعــات إذ ليســت مــن عقــود المعاوضــة، لذلــك صنفهــا القانــون المصــري، والعراقــي، 
والســوري فــي بــاب العقــود المســماة. أمــا القانــون األردنــي فقــد أدخلهــا نحــن اســم عقــود 
التمليــك والقانــون الفرنســي أدخلهــا قفــي كتــاب أســباب التملــك تحــت بــاب واحــد مــع 
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الوصايــا، إلــى جانــب أبــواب أخــرى تخــص الميــراث والعقــود التبادليــة وغيرهــا.
فالهبــة إذن عقــد، ولكــن بمــا أنهــا مــن التبرعــات فقــد صــار فيهــا شــيء مــن عــدم اللــزوم 
ولذلــك يصــح الرجــوع فيهــا كالوصيــة والوكالــة ))وكالتحكيــم قبــل صــدور حكــم المحكــم 

فــي بعــض المذاهب((.
أجاز الرومان الرجوع في الهبة في ثالث حاالت:

1- جحــود يظهــر مــن الموهــوب لــه تجــاه الواهــب. وكان يطبــق هــذا المبدأ فــي العالقات 
بيــن الســيد ورقيقــه المحــّرر. ولكــن اإلمبراطــور جوســتينيان عمم علــى الكافة.

2- والدة ولد للواهب الذي لم يكن له ولد قبل اإليهاب.
3- االختــالل باالتزامــات أو عــدم تنفيــذ االلتزامــات الملقــاة علــى عاتــق الموهــوب لــه 
مــن طــرف الواهــب. وهــذا مــا أقــره دســتور عــام 530م. ومثــل هــذه الحالــة حالــة مــا 
إذا وهــب الواهــب هبتــه وهــو فــي حالــة يتوقــع فيهــا وفاتــه تقريبــاً بســبب مــرض ألــم بــه 
أو بســبب عزمــه علــى ســفر بعيــد أو علــى خــوض معركــة حربيــة. وفــي هــذه الحالــة 

يرجــع الموهــوب حكمــاً إلــى واهبــه إذا مــات الموهــوب لــه قبــل الواهــب.
ــذ  ــد أخ ــاة( فق ــع الواف ــة توق ــي حال ــة ف ــة )الهب ــة الثالث ــن الحال ــرع م ــذا الف ــتثناء ه وباس
القانــون الفرنســي حــاالت جــواز الرجــوع فــي الهبــة مــن التشــريع الرومانــي وهــي ثالث 

وصاغهــا فــي مادتــه 953 حصــراً، وإليكــم ترجمــة هــذه المــادة:
)ال رجــوع فــي الهبــات بيــن األحبــاء إال بســبب عــدم تنفيــذ الشــروط التــي قامــت عليهــا 
الهبــة، أو بســبب الجحــود، أو بســبب انجــاب ولــد(. ونســتخلص مــن ذلــك أن األصــل هنــا 
فــي الهبــة عــدم الرجــوع، والرجــوع اســتثناء مــن األصــل ويتــم فــي الحــاالت الثــالث 

المذكــورة.
أمــا فــي الشــريعة األســالمية فقــد أجمــع الفقهــاء علــى جــواز الرجــوع فــي الهبــة كأصــل 
وإن اختلفــت فيمــا بينهــم التفريعــات، ومنعــوه فــي ســبع حــاالت جمعوهــا بكلمتــي )دمــع 

خزقــه(، ونظمهــا أحدهــم شــعراً فــي البيتيــن التالييــن:
منع الرجوع في المواهب سبعة     فزياده موصولة، موت، عوض
وخروجها عن ملك موهوب له،     وجيه، قرب، هالل قد عرض

ــه،  ــوت الواهــب أو الموهــوب ل ــم لم ــي الموهــوب، والمي ــة ف ــادة الموصول ــدال للزي فال
والعيــن للعــوض فــي الهبــة، والخــاء لخــروج الهبــة عــن ملــك الموهــوب لــه، والــزاي 

ــة، والهــاء لهــالك الموهــوب. ــاف للقراب ــة، والق للزوجي
وجــاءت القوانيــن العربيــة الحديثــة، فأخــذت بالمبدايــن، مبــدأ جــواز الرجــوع فــي حــاالت 

ثــالث تــكاد تطابــق التشــريع األجنبــي، والمبــدأ الإلســالمي بموانــع الرجوع.
فأمــا حــاالت جــواز الرجــوع المعــدة بالمــادة ))469(( مــن القانــون المدنــي الســوري 

والمــادة ))501(( مــن القانــو المدنــي المصــري فهــي:
1- اإلخالل بالوجائب تجاه الواهب بما يشكل جحوداً كبيراً غزاءه.

ــع  ــق م ــا يتف ــر لنفســه اســباب المعيشــة بم ــح الواهــب عاجــزاً عــن ان يوف 2- ان يصب
مكانتــه االجتماعيــة، أو أن يصبــح غيــر قــادر علــى الوفــاء بمــا يفرضــه عليــه القانــون 

مــن النفقــة علــى الغيــر.
ــت الرجــوع، أو أن يكــون  ــى وق ــاً إل ــداً يظــل حي ــة ول ــد الهب ــرزق الواهــب بع 3- أن ي

ــإذا بهــي حــي. ــة ف ــاً وقــت الهب ــد يظمــه ميت للواهــب ول
ويالحــظ أن الســببين األول ةالثالــث متطابقــان مــع التشــريعين الومانــي والفرنســي اللذيــن 

ال يوجــد فيهمــا الســبب الثانــي.
ــن  ــادة ))577(( م ــي والم ــي العراق ــون المدن ــن القان ــادة ))621(( م ــت الم ــد نص وق
ــة والســورية. ــان المصري ــه المادت ــا نصــت علي ــل م ــى مث ــي عل ــي األردن ــون المدن القان
ــي تذكــر أســباب  ــة األربعــة مــادة ســابقة للمــادة الت ــن العربي ــد ورد فــي هــذه القواني وق
الجــروع، وهــي التــي تنــص علــى حكــم الرجــوع وتجعلــه منوطــا بتراضــي الطرفيــن 
اوالً فبقضــاء القاضــي بعــد إقامــة الدعوىــن كمــا تّوجــت المــواد التــي تعد أســباب الرجوع 
بعبــارة هامــة هــي )يعتبــر بنــوع خــاص عــذراً مقبــوالً للرجــوع بالهبــة..( فالحكــم إذن 
يختلــف بيــن التشــريعات العربيــة فليــس هنــاك حصــر ألســباب الرجــوع، وإنمــا أوردت 
علــى ســبيل المثــال، ونشــير هنــا إلــى قــرار حديــث مــن محكمــة النقــض الســورية يؤيــد 
حكــم المثــال ال الحصرفــي إعــذار الرجــوع ويتــرك للقاضــي حريــة تقديــر العــذر، وهــو 
يتضمــن أن الهدايــا التــي تقــدم مــن أحــد الخاطبيــن لآلخــر إنمــا يكــون الدافــع لهــا هــو 
اتمــام عقــد الزواجــز فــإذا فســخ دون أن ينســب للفاســخ خطــأ فــإن ذلــك يمكــن اعتبــاره 
عــذراً يخــول الواهــب اســترداد هبتــه مــن الموهــوب لــه )رقــم أســاس ))1073(( رقــم 
قــرار ))10(( تاريــخ 9/ 1/ 1983م نشــر فــي العــدد ))5-6(( مــن مجلــة القانــون لعــام 

1983م صحيفــة ))45(((.
ولعــل الســبب فــي ذلــك هــو أن روح الفقــه اإلســالمي غلبــت علــى أحــكام الهبــة وأبعــدت 
ــريع  ــي التش ــي تل ــادة الت ــي الم ــك ف ــد ذل ــي، ويتاك ــن المصــدر األجنب ــكام ع ــذه االح ه

العربــي والتــي تنــص علــى مواقــع الرجــوع فــي الهبــة.
وأمــا بشــأن هــذه الموانــع فــإن المــادة ))470(( مــن القانــون المدنــي الســوري منعــت 
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ــة فــي ))دمــع  ــاله والمجموع ــورة أع ــوع فــي ثمانــي حــاالت، ســبع منهــا مذك الرج
ــر، وهــذا  ــال الب ــة أو عمــالً مــن أعم ــة صدق ــت الهب ــا إذا كان ــة هــي م ــه(( والثامن خزق
مــا يتفــق تمامــاً مــع الحكــم الشــرعي اإلســالمي. وقــد ســبقه فــي ذلــك القانــون المدنــي 
ــع  ــي فجعــل موان ــون العراق ــا القان ــب، أم ــس الترتي ــه ))502(( بنف ــي مادت المصــري ف
الرجــوع تســعى، إذ أضــاف إلــى الســعة المعروفــة حالتيــن همــا إذا وهــب الدائــن الديــن 
لمدينــه، وأن تكــون الهبــة صدقــة )مــادة ))623(( مــن القانــون المدنــي العراقــي(. وأمــا 
القانــون األردنــي فقــد جــاء باألحــكام المماثلــة فــي الرجــوع ولكنــه أوجــد حكمــاً اســتثنائياً 
بالقرابــة فــي الفقــرة األولــى مــن المــادة ))579(( التــي تمنــع الرجــوع فــي الهبــة )إذا 
كانــت الهبــة مــن أحــد الزوجيــن لآلخــر أو لــذي رحــم محــرم مالــم يترتــب عليــه مفاضلــة 

بيــن هــؤالء مــن غيــر مبــرر(.
ــة  ــة لدول ــون المعامــالت المدني ــادة ))649(( مــن قان ــرة مــن الم ــي الفق ــك ف وجــاء كذل
اإلمــارات العربيــة المتحــدة الصــادر بالمرســوم رقــم ))5(( لســنة 1985م والــذي نفــذ 
بتاريــخ 29/ 3/ 1986 حكــم مماثــل بــل ومطابــق حرفيــاً للنــص األردنــي وهــو التالــي: 

))يعتبــر مانعــاً مــن الرجــوع فــي الهبــة مــا يلــي:
))إذا كانــت الهبــة مــن أحــد الزوجيــن لآلخــر أو لــذي رحــم محــرم مــا لــم يترتــب عليهــا 

مفاضلــة بيــن هــؤالء بــال مبــرر((.
ــل  ــرح ني ــن ش ــوذة م ــوع مأخ ــز الرج ــت تجي ــي أصبح ــة الت ــب المفاضل ــارة ترتي فعب
األوطــار للشــوكاني حســبما أوردتــه المذكــرة اإليضاحيــة للمــادة المذكــورة مــن القانــون 

ــي. ــي األردن المدن
ونــرى أنــه مــن المفيــد أن نرجــع إلــى الموقــف القضائــي العربــي، فــي مصــر وســورية 
مثــالً، مــن تعييــن مصــدر أحــكام الهبــة فــي القوانيــن المدنــي حتــى يتيســر لنــا أن نفصــل 
فــي حكــم القرابــة المانعــة مــن الرجــوع، وخاصــة موضــوع مقالنــا هــذا، رجــوع األب.

ــة  ــة العربي ــن المدني ــي القواني ــة ف ــة المقنن ــأن روح الشــريعة ســادت أحــكام الهب نذكــر ب
ــة. العصري

ــيطه أن  ــن وس ــس م ــز الخام ــن الج ــي م ــد الثان ــي المجل ــنهوري ف ــتاذ الس ــول األس يق
التقنيــن المدنــي الســابق قصــد أن يــكل بقيــة األحــكام الموضوعيــة فــي الهبــة إلــى الفقــه 
الغســالمي، إذ اعتبرهــا موضوعــات األحــوال الشــخصية. وقــد نقــل عــن األســتاذ محمــد 
كامــل مرســي مــا ذكــره بــأن المــادة ))16(( مــن الئحــة ترتيــب المحاكــم األهليــة ))أي 
ــة  ــه ))ليــس للمحاكــم المذكــورة أن تنظــر .. فــي مســائل الهب ــى أن ــة(( تنــص عل المدني

ــق باألحــوال الشــخصية((. ــة والمواريــث وغيرهــا ممــا يتعل والوصي
وإن المشــرع المصــري وجــد أن الوقــف والهبــة والوصيــةـ  وكلهــا مــن عقــود التبرعــات 

ـ تقــوم غالبــاً علــى فكــرة التصــّدق المنــدوب إليــه ديانــة.
ونحــن بدورنــا نشــير إلــى أن القضــاء المصــري حكــم ـ بــأن الحكــم الــذي يقضــي بوقــف 
ــد يســترهبة رجــع فيهــا البائــع حتــى  ــة عيــن مبيعــة بعق الفصــل فــي طلــب ثبــوت ملكي
تفصــل جهــة األحــوال الشــخصية فــي أمــر الرجــوع عــن الهبــة ال يكــون مخالفــاً للقانــون 
ـ جلســة 3/ 4/ 1947 طعــن رقــم ))54(( ســنة 16ق((. وهنــاك قــرار صريــح يمنــع 
المحاكــم األهليــة مــن النظــر بمســائل الهبــة وهــو ينــص علــى أن الهبــة بحســب األصــل 
ــة  ــد أن الشــارع لمــا وجــد أنهــا هــي والوصي ــا بالمــال، بي ــة لتعلقه مــن األحــوال العيني
والوقــف تبرعــات تقــوم غالبــاً علــى فكــرة التصــدق المنــدوب إليــه ديانــة فقــد نــص فــي 
المــادة ))16(( مــن الئحــة ترتيــب المحاكــم األهليــة علــى منعهــا مــن النظــر فــي مســائل 
الهبــة والوصيــة اولميــراث وغيرهــا ممــا يتعلــق باألحــوال الشــخصية )نقــص مدنــي 3/ 
ــأن مصــدر  ــم ))143(((. واجتهــدت محمكــة النقــض الســورية أيضــاً ب 4/ 1947 رق
الهبــة فــي الشــرع اإلســالمي. فقــد قضــت بــأن )كل مــا يتعلــق بالهبــة والمانــع المشــار 
ــي  ــى أحــكام الشــريعة اإلســالمية الت ــه فــي المــادة ))470(( مدنــي يرجــع بشــأنه إل إلي
تتصــل بهــا باعتبــار أن الحكــم بصــدد لــزوم الهبــة مســتمد مــن الفقــه اإلســالمي(. قــرار 
ــة ))819(( بالعــدد ))9(( مــن  ــي الصحيف ــخ 21/ 8/ 1980 نشــر ف ))1224(( تاري

مجلــة القانــون الســورية.
إذن فالقضــاء المدنــي نفســه الــذي يطبــق القانــون المدنــي المعاصــر يقضــي بــأن مصــدر 

األحــكام فــي لــزوم الهبــة والرجــوع فيهــا ويتفــرع عــن ذلــك هــو الفقــه اإلســالمي.
ولمــا كان األكــر كذلــك. فإنــه مــن العــودة إلــى التشــريع اإلســالمي فــي أحــكام الرجــوع 
فــي الهبــة بســبب القرابــة النســبيةن وخاصــة فــي نقطــة البحــث فــي مقالنــا هــذا، نجــد أن 
الهــدف مــن الهبــات التبــرع، ونيــة فعــل الخيــر، والتصــدق، فلذلــك كــره الرجــوع فــي 
الهبــة ديانــة كمــا كــره الطــالق مثــالً )أبغــض الحــالل إلــى هللا الطــالق( وقــد ورد فــي 
الحديــث الشــريف ))ال يحــل لرجــل أن يعطــي عطيــة ثــم يرجــع فيهــا كمثــل الكلــب يــأكل 
فــإذا شــبع قــاء ثــم عــاد فــي قيئــه(( كمــا روي عــن عنــه صلــى هللا عليــه وســلم أنــه قــال: 
ــده((  ــا يعطــي ول ــد فيم ــا، إال الوال ــم يرجــع فيه ــة ث ))ال يحــل للرجــل أن يعطــي العطي
فحتــى فــي حالــة الكــره المعنــوي والدينــي للرجــوع فــإن الوالــد مســتثنى منــه. هــذا فــإذا 
كان الرجــوع يكــره ديانــة، لكنــه يصــح فيمــا ال مانــع فيــه وألســباب وجيهــة تغلــب فيهــا 
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مصلحــة الواهــب الماديــة والمعاشــية، وهــو الــذي يقــدر هــذه األســباب، وقــد اختضعتهــا 
القوانيــن لســلطة القضــاء فــي حالــة عــدم التراضــي بيــن الواهــب والموهــوب لــه، وقــد 

ذكرنــا ذلــك فيمــا ســبق.
بقي أن نبين نوع القرابة المانعة من الرجوع في الفقه اإلسالمي.

ــر الزم،  ــكاً غي ــاب الموهــوب مل ــه للم ــك الموهــوب ل ــون مل ــي يك ــي المذهــب الحنف فف
ــك  ــي ذل ــه، ويســتندون ف ــي هبت ــة، للواهــب الرجــع ف ــد معظــم الحنفي ــك يجــوز، عن لذل
ــم  ــه مال ــق بهبت ــب أح ــا: الواه ــلم، أولهم ــه وس ــى هللا علي ــي صل ــن النب ــن ع ــى حديثي إل
يثــب عنهــا ))وهــو بصــدد الرجــوع، أمــا اآلخــر فهــو بصــدد المانــع((، إذا كانــت الهبــة 
ــى  ــارة ))ذي الرحــم المحــرم(( حت ــي عب ــد توســعوا ف ــذي حــرم محــرم ال يرجــع. وق ل
طبقوهــا علــى األصــول والفــروع، وكأنــي بهــم اعتبــروا كل قرابــة محرميــة مانعــة مــن 
الرجــوع، لذلــك فعندهــم أنــه إذا وهــب المــرء ألبيــه أو ابنــه أو عمــه أو غيــر ذلــك مــن 
المحــارم بالنســب فــإن حقــه فــي الرجــوع يســقط. وبذلــك أخــذت المــادة ))866(( مــن 
مجلــة األحــكام العدليــة التــي كانــت مطبقــة فــي الســلطنة العثمانيــةن وحتــى فــي معظــم 
الــدول العربيــة بعــد الحــرب العالميــة األولىــن وقــد قضــت المــادة المذكــورة بمــا يلــي: 
))مــن وهــب ألصولــه وفروعــه أو ألخيــه أو أختــه أو أوالدهمــا أو لعمــه وعمتــه شــيئاً 

فليــس لــه الرجــوع((.
ــات  ــاق االلتزام ــي نط ــة ف ــه المجل ــق في ــت تطب ــذي كان ــت ال ــي ذات الوق ــه ف ــر أن غي
ــى  ــرعية عل ــم الش ــي المحاك ــق ف ــت تطب ــورية، كان ــة الس ــم المدني ــي المحاك ــود ف والعق

ــي: ــا يل ــى م ــص عل ــي تن ــا وه ــدري باش ــان لق ــة النعم ــب أي حنيف مذه
))مــن وهــب هبــة لــذي رحــم محــرم منــه ولــو ذميــاً او مســتأمناً أو غيــر مســتأمن فــال 
ــر ذي رحــم أو  ــرم أو لمحــرم غي ــر محب ــذي رحــم غي ــإن وهــب ل ــه، ف ــه علي رجــوع ل
لمحــرم بالمصاهــرة وأراد الرجــوع فلــه ذلــك((. ومفهــوم هــذه المــادة واضــح فــي جــواز 
ــا  ــن هن ــم. وم ــذي رح ــس ب ــرم ولي ــده ألن األب مح ــى ول ــه عل ــي هبت ــوع األب ف رج
كان يحــدث تضــارب فــي القضــاء بيــن المحاكــم المدنيــة والمحاكــم الشــرعية ألنــه كان 
ــة ال بنــص  ــه يؤخــذ بنــص المجل ــي فــي ســورية أن ــق القضائ ــي التطبي ــا ف ــاً لدين معروف
األحــوال الشــخصية، ولــم تكــن المحاكــم الســورية تتأســى بالمصريــة فتتخلــى أو تتوقــف 
عــن النظــر فــي الدعــوى للمحاكــم الشــرعية معتمــدة علــى نــص المــادة ))866(( مــن 
المجلــة التــي كانــت تطبقهــا. وكل ذلــك قبــل صــدور القانــون المدنــي الســوري، أمــا بعــد 
تطبيقــه فاألحــكام هــي مــا ذكرنــاه آنفــاً وخاصــة بعــد صــدور قانــون األحــوال الشــخصية 

الســوري الــذي طبــق بعــد القانــون المدنــي بأربــع ســنوات والــذي ال يتعــرض للهبــة. لــذا 
أغلــق بــاب التضــارب فــي األحــكام.

فالواضــح إذن أن رأي أبــي حنيفــة، وهــو إمــام أهــل الــرأي رضــي هللا عنــه، فــي منــع 
ــة  ــه بقي ــت عن ــد تنكب ــابقة، وق ــث الس ــف لألحادي ــده مخال ــى ول ــوع عل ــن الرج األب م
المذاهــب، ففــي رأي المالكيــة لــألب أن يرجــع فــي هبتــه فــإذا رجــع بطلــت وعــادت لــه. 
وأمــا األم فلهــا الرجــوع إذا كان البنهــا أب علــى قيــد الحيــاة فــإذا كان يتيمــاً فليــس لهــا 
الرجــوع. وليــس لالثنيــن األب واألم الرجــوع إذا كانــت حقيقــة الهبــة صدقــة ولكــن بلفــظ 

الهبــة.
وعنــد الشــافعية يصــح الرجــوع مــن األب أو األم بشــرط أن يكــون الولــد حــراً ال عبــداً 

وأن يكــون الموهــوب عينــاً ال دينــاً ألن هبــة الديــة بــراءة وإســقاط.
ــاً  وعنــد الحنابلــة أيضــاً لــألب دون األم والجــد الرجــوع علــى أال يكــون الموهــوب دين

أو منفعــة.
 أمــا موانــع الرجعــوع فــي الهبــة فمتفــق عليهــا فــي المذاهــب األربعــة وهــي المجموعــة 

التــي ذكرناهــا فــي عبــارة ))دمــع خزقــه((.
فيــكاد أن يكــون إجمــاع الفقهــاء المســلمين قــد انعقــد علــى جــواز رجــوع األب فــي هبتــه 

لولــده بصراحــة الحديــث الشــريف فــي الروايــات المتعــددة التــي ســردناها.
ولعــل مــرد ذلــك أيضــاً إلــى أن لــألب ســلطة علــى مــال ولــده، فقــد حدثنــا يحيــى، حدثنــا 
عبيــد هللا بــن األخنــس قــال: حدثنــي عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده قــال: أتــى 
أعرابــي رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم فقــال: إن أبــي يريــد أن يجتــاح مالــي فقــال: 
أنــت ومالــك لوالــدك، إن أطيــب مــا أكلتــم مــن كســبكم، وإن أمــوال أوالدكــم مــن كســبكم، 

فكلــوه هنيئــاً((.
وكذلــك نجــد حكمــة تشــريعية أخــرى فــي جــواز رجــوع األب فــي هبتــه لولــده، وهــي 
تحقيــق العــدل بيــن األوالد. ومعلــوم أن الرســول صلــى هللا عليــه وســلم نهــى عــن 
المفاضلــة فــي األعطيــة بيــن األوالد، وأســباب ذلــك العــدل بينهــم فــي المعاملــة، وعــدم 
إضــرام نــار العــداوة والبغضــاء فيمــا بيــن األخــوة، وقصــة بشــير بــن ســعد األنصــاري 
مــع الرســول فــي هــذا الموضــوع مشــهورة، فقــد روي عنــه ابنــه النعمــان بــن البشــير 
أنــه قــال: تصــدق علــي أبــي ببعــض مالــه. فقلــت أمــي عمــرة بنــت رواحــة ال أرضــى 
حتــى تشــهد عليهــا رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم. فجــاء أبــي رســول هللا صلــى هللا 
عليــه وســلم ليشــهده علــى صدقتــه فقــال: ))أكل ولــدك أعطيــت مثلــه؟(( قــال: ال. قــال: 
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))فاتقــوا هللا واعدلــوا بيــن أوالدكــم((، قــال: فرجــع أبــي فــرد تلــك الصدقــة. وفــي لفــظ 
قــال: ))فــاردده(( وفــي لفــظ قــال: ))فارجعــه(( وفــي لفــظ: ))ال تشــهدني علــى جــور(( 
وفــي لفــظ: ))فأشــهد علــى هــذا غيــري(( وفــي لفــظ: ))ســّو بينهــم(( وهــو حديــث متفــق 
ــى  ــاه عــن المغن ــه. )نقلن ــع عــن الشــهادة علي ــده وامتن ــد ســماه جــوراً وأمــر ب ــه. وق علي
البــن قدامــة( ويمضــي ابــن قدامــه فــي شــرحه فيقــول: وقــول الخرقــي )أمــر بــده( يــدل 
ــواء قصــد  ــد س ــب أحم ــر مذه ــو ظاه ــده وه ــب لول ــا وه ــوع فيم ــألب الرج ــى أن ل عل
برجوعــه التســوية بيــن األوالد أم لــم يــرد. وهــذا مذهــب مالــك واألوزاعــي والشــافعي 
ــه وســلم لبشــير  ــى هللا علي ــي صل ــول النب ــا ق ــول: ولن ــع فيق ــم يتاب ــور. ث واســحق وأي ث
بــن ســعد ))فــاردده(( وفــي روايــة ))فارجعــه(( رواه كذلــك مالــك عــن الزهــري عــن 
حميــد بــن عبــد الرحمــن عــن النعمــان، فأمــر بالرجــوع فــي هبتهــن وأقــل أحــوال األمــر 

الجــواز ـ انتهــى ـ 
ــه  ــن حق ــره فم ــة دون غي ــد أوالده هب ــب أب ألح ــدث ووه ــه إذا ح ــرى أن ــك ن ــن ذل م
ــد  ــن أوالده، وق ــه المســاواة بي الرجــوع فيهــا حينمــا يعــود لنفســه ويتذكــر أن مــن واجب
ــه وســلم. ــى هللا علي ــورة فــي الحديــث عــن النبــي صل ــارات المأث ــك فــي العب شــاهدنا ذل
ــا  ــد لن ــد تأك ــةن وق ــي الهب ــوع األب ف ــاز رج ــاً، أج ــريع اإلســالمي، نصــاً وروح فالتش
ــي التشــريع اإلســالمي،  ــة ف ــر مصــدر أحــكام الهب ــي المعاصــر اعتب أن القضــاء العرب
ــي  ــي أن نســهب ف ــأس ف ــار وال ب ــي لهــذا االعتب ــا المســتند العلمــي والقضائ ــد أوردن وق
تفســير عبــارة ))ذي الرحــم المحــرم(( فنقــول: ان المــادة ))290(( ـ فقــرة أولــى ـ مــن 
قانــون األحــوال الشــخصية الســوري عرفــت ذوي األرحــام وهــم مــن كان مــن فــروع 
الميــت وهــم أوالد البنــات وأوالد بنــات االبــن وإن نزلــوا، ومــن أصولــه وهــم األجــداد 
ــوا، ومــن كان مــن فــروع أبــوي الميــت  ــات مهمــا عل ــر الثابت الرحميــون والجــدات غي
وهــم أوالد األخــوات مطلقــاً وأوالد اإلخــوة ألم وبنــات اإلخــوة ألبويــن أو ألب وفــروع 
هــؤالء األوالد مهمــا نزلــوا، ومــن كان مــن فــروع أحــد أجــداد أو جــدات الميــت مهمــا 

نزلــوا.
كمــا عرفتهــم المــادة ))31(( مــن قانــون المواريــث المصــري رقم ))47(( لســنة 1934 
بــذات التفصيــل ويتيبيــن منــه أن األب ليــس واحــداً مــن هــؤالءن فالقــراة المانعــة مــن 
الرجــوع ليســت المحرميــة فقــط وإنمــا هــي اجتمــاع صفــة الرحميــة مــع المحرميــة، فــإذا 
لــم تجتمعــا فــال رجــوع، ولــو كان قصــد المشــرع ))الســوري أو المصــري أو األردنــي 
أو العراقــي وفــي اإلمــارات(( القرابــة بــدالً مــن الرحميــة لنــص علــى ذلــك صراحــة، إذ 

كان بإمكانــه أن يقــول: ))إذا كان بيــن الواهــب والموهــوب قرابــة محرميــة(( بــدالً مــن 
ــّزه عــن اللغــو  ــوم ان المشــرع من ــذي رحــم محــرم((. ومعل ــة ل ــت الهب ــه: ))إذا كان قول
ــه ال مســوغ  ــه وأن ــن إهمال ــى م ــكالم أول ــال ال ــوم أن أعم ــن المعل ــه م ــا أن ــط، كم والغل

لالجتهــاد فــي مــورد النــص.
ولعــل هنــاك ســبباً شــرعياً آخــر لمنــع الرجــوع علــى ذي الرحــم وهــو أن ذوي الرحــم 
يتأخــرون فــي الميــراث إذ أنهــم ال يرثــون مطلقــاً بوجــود العصبــات، والولــد أول مــن 
يــرث، والميــراث أثبــت مــن هبــة، ولــذا كان حــق الولــد فــي مــال أبيــه مضمونــاً، أمــا 

ذوي الرحــم المحــرم فلــم يعــد لــه حــق بعــد الرجــوع.
ــم  ــارة ))ذي الرح ــص عب ــح لن ــي الصحي ــير القانون ــو التفس ــم، ه ــذا وهللا أعل ــد، فه وبع

ــة. ــة الحديث ــن العربي ــف القواني ــي مختل ــد ف ــص واح ــواردة بن ــرم(( ال المح
أمــا مــن الناحيــة الدينيــة، فــإن اآلداب الشــرعية توجيــب علينــا أن نمتثــل ألمــر الرســول 
محمــد صلــى هللا عليــه وســلم عمــالً باآليــة الكريمــة: ))ومــا كان لمؤمــن وال مؤمنــة إذا 
قضــى هللا ورســوله أمــراً أن يكــون لهــم الخيــرة مــن أمرهــم(( وباآليــة ))فــال وربــك ال 
يؤمنــون حتــى يحكمــوك فيمــا شــجر بينهــم ثــم ال يجــدوا فــي أنفســهم حرجــاً ممــا قضيــت 
ويســلموا تســليماً(( واآليــة ))ومــا أتاكــم الرســول فخــذوه ومــا نهاكــم عنــه فانتهــوا(( وقــد 
ــه  ــه وفعل ــرون قول ــه يعتب ــي حيات ــه وســلم ف ــى هللا علي ــة مــع الرســول صل كان الصحاب
حكمــاً شــرعياً ال يختلــف فــي ذلــك منهــم اثنــان، ومــا كانــوا يراجعونــه فــي أمــر إال إذا 
ــر هللا  ــل تقري ــي قب ــي بحــث دين ــوي أو ف ــي أمــر دني ــه ف ــه اجتهــاداً من ــه أو قول كان فعل
لــه أو نهيــه عنــه أو إذا كان غريبــاً عــن عقولهــم فــإذا ناقشــوه فلمعرفــة الحكمــة فقــط، 
ــه خاصــاً بــه فــال يلزمــون أنفســهم باتباعــه، أو إذا أمرهــم بأمــر  أو كانــوا يظنــون فقعل
فظنــوا أنــه لإلباحــة وأن غيــر المأمــور بــه أولــى. أمــا فيمــا عــدا ذلــك فــكان منهــم التســليم 
المطلــق واالتبــاع التــام وااللتــزام الكامــل. ألن هللا تعالــى ال يأمــر النــاس وال ينهاهــم إال 
بواســطة رســله منهــم، يفهمــون عنهــم مــا يوحيــه هللا إليهــم ليبلغــوه عنــه، أمــا مــا يقولــه 
الرســول صلــى هللا علــه وســلم مــن عنــد نفســه ومــا يأمــر بــه ممــا يستحســنه باجتهــاده 
ــا يســميه  ــة مم ــر النخــل المعروف ــة والعــادات، كمســألة تأبي ــه مــن األمــور الدنيوي ورأي
العلمــاء أمــر اإلرشــاد فطاعتــه ليســت مــن الفرائــض التــي فرضهــا هللا تعالــى ألنــه ليــس 
دينــاً وال شــرعاً عنــه، وإنمــا تكــون مــن كمــال األدب وقــدوة الحــب للرســول صلــى هللا 

عليــه وســلم.
))وفوق كل ذي علم عليم((.



7677

المستشار عمر كركوكليرجوع األب في هبته

تعقيب اللجنة الفنية
في جامعة الحقوقيين

بدولة اإلمارات العربية المتحدة
على بحث

رجوع األب في هبته
إن الجمعيــة إذ تشــكر كاتــب البحــث علــى مــا أفــاض بــه فــي بحثــه بــأن أتــى علــى أحــكام 
ــي  ــة وباختصــار ف ــن المقارن ــي الشــريعة اإلســالمية والقواني ــه ف ــي هبت رجــوع األب ف
ــارات  ــة اإلم ــي دول ــنة 1985 ـ الصــادر ف ــم ))5(( لس ــة رق ــالت المدني ــون المعام قان
العربيــة المتحــدة، فإنهــا رأت إكمــاالً للبحــث التعــرض ألحــكام رجــوع األب فــي هبتــه 

فــي قانــون المعامــالت المدنيــة علــى النحــو اآلتــي: ـ
))صفة حكم الهبة((: للفقهاء رأيان في صفة الهبة، أهي عقد الزم أم غير الزم؟

فقــال الحنفــة: حكــم الهبــة ثبــوت الملــك للموهــوب لــه غيــر الزم، فيصبــح الرجــوع عنهــا 
والفســخ ولــو بعــد القبــض لقولــه عليــه الصــالة والســالم ))الواهــب أحــق بهبتــه مــا لــم 
يثــب منهــا(( أي يعــوض فإنــه عليــه الصــالة والســالم جعــل الواهــب أحــق بهبتــه مــا لــم 

يصــل إليــه العــوض.
ــد  ــرد العق ــة بمج ــي الهب ــك ف ــت المل ــه يثب ــى أن ــة(( إل ــي األئم ــور ))باق ــب الجمه وذه
ويصبــح الزمــاً بالقبــض فــال يحــل الرجــوع بعدئــذ، إال الوالــد فيمــا أعطــى ولــده، ســواء 
قبــل القبــض أو بعــده، أي ســواء حــاز الولــد الشــيء الموهــوب أو لــم يحــز، فيجــوز لــه 
الرجــوع فــي الهبــة لقولــه صلــى هللا عليــه وســلم ))العائــد فــي هبتــه كالعائــد فــي قيئــه(( 
ليــس لنــا مثــل الســوء: العائــد فــي هبتــه كالكلــب يعــود فــي قيئــه(( وقولــه: ))ليــس ألحــد 
ــة  ــد المالكي ــك عن ــده(( وذل ــي ول ــا يعط ــد، فيم ــا إال الوال ــع فيه ــة فيرج ــي عطي أن يعط

ــد الشــافعية. ــى األب فقــط، وكاألب ســائر األصــول عن يقتصــر عل
وقــد أباحــت المــادة ))646(( مــن قانــون المعامــالت المدنيــة فــي دولة اإلمــارات العربية 
المتحــدة للواهــب الرجــوع فــي الهبــة دون رضــاء الموهــوب لــه إذا كان الرجــوع قبــل 
القبــض وأمــا الرجــوع بعــد القبــض فيتوقــف علــى قبــول الموهــوب لــه فــإذا كان للواهــب 
طلــب فصــخ الهبــة بواســطة القاضــي إذا اســتند فــي ذلــك إلــى ســبب مقبــول مالــم يوجــد 
مانــع مــن موانــع الرجــوع. وتســتند هــذه المــادة أساســاً إلــى المذهــب الحنفــي حيــث يجيــز 

الواهــب أن يرجــع فــي هبتــه )مــواد 20، 681، 862( مــن مجلــة األحــكام العدليــة.

وحــددت المــادة ))649(( مــن القانــون الســالف بيانــه موانــع الرجــوع فــي الهبــة فنصــت 
علــى أن يعتبــر مانعــاً مــن الرجــوع فــي الهبــة:

أ ـ إذا كانــت الهبــة مــن أحــد الزوجيــن لآلخــر أو لــذي رحــم محــرم مالــم يترتــب عليــه 
مفاضلــة بيــن هــؤالء بــال مبــرر ))وقــد أخــذ حكمهــا مــن المذهــب الحنفــي مــع بعــض 
تعديــالت اســتند فيهــا إلــى شــرح نيــل األوطــار للشــوكاني وذلــك فــي حالــة تخصيــص 
بعــض األقــارب مــن ذوي الرحــم المحــرم بــال مبــرر. أمــا إذا كان هنــاك بــد ـ للمفاضلــة 
ــي الشــوكاني ح6 ص  ــا هــو موضــح ف ــع كم ــال مان ــه ف ــة أو صاحب كعجــز أحــد الورث

ــة. ــك المــواد )866 ـ 874( مــن المجل 110 ـ 112 وكذل
وأخيــراً حــددت المــادة ))652(( األحــوال التــي يجــوز فيهــا لــكل مــن األب واألم 
الرجــوع فــي هبتــه لولــده وبينــت أثــر اليتيــم علــى حكــم الرجــوع واســترجاع مــا وهبــه 
األب واألم مــن الولــد علــى الوجــه المبيــن فــي هــذه المــادة هــو مــا يســمى فــي االصطالح 
الفقهــي ))باالعتصــار(( وهــو أخــذ أحــد األبويــن مــن ولــده مــا وهبــه لــه والمــراد بولــد 
األب واألم مــا يشــمل الذكــر واألنثــى الصغيــر والكبيــر الغنــي والفقيــر والســفيه والرشــيد 
ــا  ــن كم ــد المحققي ــر عن ــم يحــزه. وإال ظه ــن ل ــه وم ــذي وهــب ل ــن حــاز الشــيء ال وم
ــه النباتــي عــن ابــن عرفــه وابــن رشــد أن االعتصــار يحصــل بــكل مــا يــدل علــى  فعل
ــول  ــره كق ــظ االعتصــار أو غي ــد ســواء كان بلف ــن الول اســترجاع الشــيء الموهــوب م
األب أو األم رجعــت فيمــا وهبتــه أو أخذتــه أو اعتصرتــه منــه وقــال بعضهــم ال يحصــل 
ــاً لهــذا  ــإن العامــة ال تعــرف االعتصــار غالب ــه نظــر ظاهــر ف إال بلفــظ االعتصــار وفي
عبــر فــي النــص باالســترجاع بــدالً مــن التعبيــر باالعتصــار ـ ويفهــم مــن هــذا النــص 
أن جــواز االعتصــار قاصــر علــى األب واألم دون الجــد والجــدة. وأن األم مــا وهبتــه 
لولدهــا اليتيــم ســواء حصــل اليتــم قبــل الهبــة أم حصــل بعدهــا ألن الهبــة لليتيــم فــي معنــى 
الصدقــة والصدقــة ال يجــوز الرجــوع فيهــا ومــا أخــذ بــه النــص مــن عــدم جــواز رجــوع 
ــه أو بعدهــا هــو القــول المعتمــد  ــة إلي ــم قبــل الهب ــم ســواء طــرأ اليت ــة لليتي األم فــي الهب
وهــو بنــي علــى اعتبــار حــال الولــد وقــت االعتصــار أي علــى اعتبــار حالــة مــن كونــه 
ــل ال  ــة وقب ــت الهب ــة وق ــت االعتصــار وقطــع النظــر عــن حال ــم وق ــر يتي ــاً أو غي يتيم
علــى االعتاصــر إذا كان يتمــه قــد طــرأ بعــد الهبــة واختــاره، وهــذا القــول مبنــي علــى 
اعتبــار حــال الولــد وقــت الهبــة أي علــى اعتبــار حالــه مــن اليتــم أو عدمــه وقــت الهبــة 
بقطــع النظــر عــن حالــة وقــت االعتصــار واألخــذ باالعتبــار األول أظهــر ألن المعنــى 
ــة  ــى الهب ــابق عل ــم الس ــي اليت ــق ف ــو متحق ــم وه ــو اليت ــة ه ــي الحقيق ــن االعتصــار ف م
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والمتأخــر عنهــا. وقــد اســتمدت المــادة ))652(( مــن المذهــب المالكــي )مــادة ))544(( 
مــن مشــروع التقنيــن المالكــي الشــرح الصغيــر وحاشــيته ج.ص 348 والشــرح الكبيــر 

ــيته ج4 ص 99(20. وحاش
وحــددت المــادة ))653(( أحــوال ســقوط حــق كل مــن األبويــن فــي اســترجاع مــا وهبــه 
لولــده وتغيــر ذات الشــيء الموهــوب هــو تغيرهــا بزيــادة فيهــا كمــا إذا كبــر الصغيــر أو 
ســمن الهزيــل أو ينقضــي كمــا فــي هــزال الســمين أو بخلطهــا بغيرهــا بحيــث ال تتميزنــه 
وتعــرف الموهــوب لــه فــي الشــيء الموهــوب تصرفــاً يخرجــه عــن ملكــه كمــا إذا بــاع 

أو وهبــه لغيــره.
وحــددت المــادة المذكــورة التعامــل المالــي مــع الموهــوب لــه بســبب الهبــة فإعطائــه دينــاً 
أو البيــع لــه بثمــن مؤجــل نظــراً لمــا حصــل لــه مــن ميســرة بمــا وهــب لــه، والمــرض 
المخــوف هــو الــذي شــأنه أن يكــون ســبباً فــي المــوت غالبــاً، يســقط حــق كل مــن األبويــن 

فــي اســترجاع مــا وهبــه لولــده فــي الحالــة األولــى وهــي:
)أ( إذا تغيــر ذات الحــال الموهــوب أو تصــرف فيــه الموهــوب لــه تصرفــاً يخرجــه عــن 
ــه بالتصــرف  ــر ذات ــه بتغيي ــد الموهــوب ل ــات وهــو بي ملكــه ))ألن الشــيء الموهــوب ف

الــذي أخرجــه عــن ملكــه، ويســقط حــق كل منهمــا فــي الحالــة الثانيــة.
)ب( إذا حــدث تعامــل مالــي مــع الموهــوب لــه بســبب الهبــة وكان مــن شــأن الرجــوع 
فــي الهبــة، الغضــرار بالموهــوب لــه او بالغيــر. ألن حــددث التعامــل المالــي مــع 
ــى اســترجاع  ــزم عل ــر فيل ــة للغي ــاً مالي ــه حقوق ــب علي ــة يترت ــه بســبب الهب الموهــوب ل
الشــيء الموهــوب ضيــاع حقــوق الغيــر وتوريــط الموهــوب لــه فــي هــذا التعامــل الملــي. 
ويســقط حــق كل منهمــا فــي الحالــة الثالثــة وهــي )ج( إذا حــدث للموهــوب لــه أو للواهــب 
لــه مرضــاً مخوفــاً تعلــق حــق ورثتــه بالشــيء الــذي وهــب لــه فيســقط حــق كل منهمــا 
فــي اســترجاعه منــه لتعلــق حــق الغيــر بــه وإذا مــرض الواهــب أبــاً كان أو أمــاً مرضــاً 
ــره لرجحــان  ــة لمصلحــة غي ــي هــذه الحال ــاً كان اســترجاعه للشــيء الموهــوب ف مخوف
ــه.  ــى مــن مصلحــة الموهــوب ل ــر ليســت بأول ــك الغي ــه مــن مرضــه ومصلحــة ذل موت
ــن  ــكل م ــود ل ــه. ويع ــوت من ــال الم ــد احتم ــه لبع ــد ب ــال يعتم ــادي ف ــرض الع ــا الم وأم
األبويــن حقــه فــي اســترجاع مــا وهبــه ولــده كمــا فــي صــورة االســتثناء ألن الحــق الــذي 

يســقط لوجــود مانــع منــه يعــود عنــد زوال ذلــك المانــع.
ويعلــم مــن هــذا النــص أن تغيــر قيمــة الشــيء الموهــوب مــع بقــاء الــذات علــى حالهــا 
ال يســقط بــه حــق اســترجاعه مــن الموهــوب لــه ألن زيــادة القيمــة بالغــالء أو نقصهــا 

بالرخــص أمــر عــارض ال يعتــد بــه كمــا يعتبــر أيضــاً أن تصــرف الموهــوب لــه فــي 
الشــيء الموهــوب الــذي ال يخرجــه عــن ملكــه ال يســقط بــه حــق اســترجاعه منــه لعــدم 
فواتــه بهــذا التصــرف، ويعلــم أخيــراً مــن هــذا النــص أن حــدوث التعامــل المالــي مــع 
ــه حــق اســترجاع الشــيء الموهــوب  ــذي ال يكــون بســبب ال يســقط ب ــه )ال الموهــوب ل
ــاع  ــى اســترجاعه ضي ــزم عل ــال يل ــل ف ــذا التعام ــي حــدوث ه ــه ف ــه ال دخــل ل ــه ألن من
ــذب المالكــي  ــن المه ــادة مأخــوذة م ــذه الم ــه. وه ــط الموهــوب ل ــر وال توري الحــق للغي
مــادة ))545(( مــن مشــروع التقنيــن المالكــي الشــرح الصغيــر وحاشــيته ج ))2(( ص 

ــة. ــن الفقهي ــيته ))ج4(( ))ص100(( والقواني ــر وحاش ــرح الكبي ))348(( والش
اللجنة الفنية في جمعية الحقوقيين
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مقدمة وتعريف:
نصــت المــواد 204 ـ 223 مــن الفصليــن الرابــع والخامــس مــن البــاب األول مــن 
الكتــاب الثانــي مــن قانــون العقوبــات االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم 
))3(( الصــادر فــي 8/ 12/ 1987، علــى ))جرائــم تزييــف العملــة والســندات الماليــة 
الحكوميــة، وعلــى جرائــم تزويــر وتقليــد األختــام والعالمــات والطوابــع والمحــررات((1.
وتعتبــر هــذه الجرائــم التــي تخــل بالثقــة العامــة مــن أدق وأخطــر الجرائــم الموجــودة فــي 

القســم الخــاص مــن قانــون العقوبــات بصــورة عامــة2.
ــه، أو  ــدى علي ــة العامــة مــن طبيعــة الحــق المعت ــة بالثق ــم المخل ــدى خطــورة الجرائ وتتب
ــة  ــاب وهــي الثق ــة العق ــات تحــت طائل ــون العقوب ــا قان ــي يحميه ــة أو المصلحــة الت القيم

ــة3. العام

ــة العامــة، أو  ــم الماســة بالثق ــل: ))الجرائ ــم تســميات أخــرى مث ــى هــذه الجرائ ــق عل ــاك مــن يطل 1  هن
المضــرة بالثقــة العامــة((. انظــر موضــوع ))الجرائــم المضــرة بالثقــة العامــة(( الــواردة فــي الصفحــات 
ــوع  ــور مأمــون ســالمة ومطب ــات الخــاص(( وهــو للدكت ــون العقوب ــم ))قان ــاب القي 203 ـ 432 مــن الكت

بالقاهــرة عــام 1982.
2  تدليــالً علــى دقــة وأهميــة هــذه الجرائــم، فقــد أطلــق عليهــا الفقيــه اإليطالــي المشــهور انتولــي ســي 
F.Antolisei تعبيــر ))أبــي الهــول(( “Sfinge” كمــا اعتبرهــا بمثابــة حزمــة مــن األشــواك التــي تلســع 

مــن يقتــرب منهــا.
وقــد ورد قولــه هــذا فــي الصفحــة 490 مــن كتابــه القيــم ))قانــون العقوبــات القســم الخــاص، الجــزء الثانــي 

 ,Diritto Penale – Parte Speciale
المطبوع في ميالنو عام 1966م.

ونحــن بدورنــا نعتبــر هــذه الجرائــم كالجهــاز العظمــي للقســم الخــاص مــن قانــون العقوبــات. ألنهــا رغــم 
دقتهــا وخطورتهــا واهميتهــا، تتميــز بميــزات مشــتركة عامــة وخاصــة غيــر موجــودة فــي باقــي الجرائــم 
الموجــودة بالقســم الخــاص مــن قوانيــن العقوبــات العربيــة أو األجنبيــة. وســنتكلم عــن هــذه الميــزات فيمــا 

بعــد بشــيء مــن التفصيــل.
3   منــا نافلــة القــول أن نذكــر القــارئ هنــا بأهميــة الجرائــم موضــوع بحثنــا هــذا علــى الصعيــد الجنائــي 
العملــي Forensic Science الدولــي والوطنــي. فهانــك مؤتمــرات كثيــرة دوليــة وعربيــة عقــدت 
وســتعقد بالمســتقبل القريــب والبعيــد مــن أجــل الوقايــة مــن جرائــم التزويــر والتقليــد والتزييــف الــذي يقــع 

علــى العمــالت الورقيــة والمعدنيــة والوثائــق والطوابــع وغيرهــا.
ونشــير هنــا بصــورة خاصــة ))للنــدوة العلميــة لمــواد الكتابــة وأدواتهــا وعالقتهــا بالتزويــر(( التــي عقــدت 
فــي مدينــة دمشــق بشــتاء عــام 1981 مــن قبــل المنظمــة العربيــة للدفــاع االجتماعــي بالربــاط ـ لنــا شــرف 

المشــاركة بهاـ .
كمــا أن جميــع الــدول فــي العالــم تتعــاون بشــكل جــدي فــي الوقايــة مــن هــذه الجرائــم وقمعهــا ومالحقــة 
ــا  ــن، فضــالً عــن أنه ــي بمكافحــة اإلجــرام والمجرمي ــاون الدول ــر التع ــي إطال ــم ف ــا والقبــض عليه فاعليه
تخصــص أقســاماً مختلفــة ومســتقلة فــي مختبراتهــا الجنائيــة ـ أو كمــا تســمى معاملهــا الجنائيــة ـ لفحــص 
العمــالت المقلــدة أو المــزورة أو المزيّفــة وكذلــك ســائر العمــالت والطوابــع والمحــررات المختلفــة وطنيــة 

وأجنبيــة.
ورغــم دقــة هــذه األجهــزرة العلميــة وبراعــة العامليــن فيهــا فــي كشــف هــذه الجرائــم فمــا تــزال قاصــرة 
باللحــاق بالمجرميــن المتخصصيــن بهــذه الجرائــم الماســة بالثقــة العامــة، الــذي يســتخدمون أحــدث الوســائل 

العلميــة والتقنيــة فــي ارتكابهــا.
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ــاً  ــداً مقيم ــاً أم واف ــواء أكان مواطن ــة س ــي الدول ــرد ف ــب كل ف ــم تصي ــذه الجرائ ــار ه فآث
أو زائــراً. كمــا تصيــب أشــخاصاً آخريــن داخــل وخــارج أراضــي الدولــة، ناهيــك عــن 
ــا  ــمعتها ومصداقيته ــق بس ــها أو تلح ــة نفس ــق الدول ــن أن تلح ــي يمك ــار الضــارة الت اآلث
ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــي ف ــع المشــرع الجزائ ــذي دف ــر ال ــاً. األم ــاً وخارجي داخلي
ــن  ــوع الفصلي ــواد 204 ـ 223 موض ــم بالم ــذه الجرائ ــد ه ــن وتقعي ــى تقني ــدة إل المتح
الرابــع والخامــس مــن البــاب األول مــن الكتــاب الثانــي مــن قانــون العقوبــات االتحــادي، 
أي فــي البــاب المخصــص للجرائــم الماســة ))بأمــن الدولــة ومصالحهــا((. وذلــك خالفــاً 
ــاً  ــاً خاص ــم باب ــذه الجرائ ــردت له ــي أف ــة الت ــة واألجنب ــات العربي ــن العقوب ــر قواني ألكث

ــة((1. ــة العام ــة بالثق ــم المخل ــوان )الجرائ ــا تحــت عن ومســتقالً به
وكمــا ذكرنــا ســابقاً فــإن دقــة الجرائــم المخلــة بالثقــة العامــة ـ التــي تنصــب جميعهــا علــى 
تغييــر الحقيقــة بشــكل أو بآخــر ـ تنبــع أيضــاً مــن فداحــة األضــرار الماديــة أو المعنويــة 
أو المشــتركة التــي قــد تلحــق باألفــراد العادييــن داخــل وخــارج الدولــة. خاصــة وأن قســماً 
ــمية  ــناد الرس ــة واألس ــة أو المعدني ــالت الورقي ــف العم ــر أو تزيي ــد أو تزوي ــا كتقلي منه

1  عــد علــى ســبيل اإلطــالع والمقارنــة لمــواد بعــض قوانيــن العقوبــات العربيــة واألجنبيــة التــي نظمــت 
موضــوع ))الجرائــم المخلــة أو الماســة أو المضــرة بالثقــة العامــة(( التــي ســنوردها فيمــا يلــي علــى ســبيل 

المثــال وليــس الحصــر متبعيــن زمــن صدورهــا مــا أمكــن:
-1 القوانين العربية:

- قانون العقوبات المصري الصادر عام 1937 المواد 202 ـ 229.
- قانون العقوبات اللبناني الصادر عام 1943 المواد 437 ـ 472.

- قانون العقوبات السوري الصادر عام 1949 المواد 427 ـ 461.
- قانون العقوبات الليبي الصادر عام 1953 المواد 326 ـ 357.

- قانون العقوبات الكويتي الصادر عام 1960 المواد 257 ـ 280.
- قانون العقوبات األردني الصادر عام 1960 المواد 236  ـ 272.
- قانون العقوبات المغربي الصادر عام 1962 المواد 334  ـ 367.
- قانون العقوبات الجزائري الصادر عام 1966 المواد 197 ـ 231.

- قانون العقوبات العراقي الصادر عام 1969المواد 274 ـ 306.
- قانون عقوبات أبو ظبي الصادر عام 1970 المواد 108 ـ 112.

- قانون عقوبات دبي  الصادر عام 1970 المواد 333 ـ 358.
- قانون عقوبات قطر الصادر عام 1971 المواد 282 ـ 285.

- قانون عقوبات سلطنة عمان الصادر عام 1974 المواد 191 ـ 208.
- قانون عقوبات البحرين الصادر عام 1976 المواد 257 ـ 269.

2ـ القوانين األجنبية:
- قانون العقوبات اإليطالي الصادر عما 1970 المواد 453 ـ 498.
- قانون العقوبات الصيني الصادر عام 1979 المواد 112 ـ 124.

- قانون العقوبات الياباني الصادر عام 1921 وتعديالته حتى عام 1980 المواد 148 ـ 168.
- قانــون العقوبــات األلمانــي الغربــي الصــادر عــام 1871 وتعديالتــه حتــى عــام 1986، المــواد 146 

ـ 152.

والعاديــة والطوابــع يقــع علــى األمــوال1.
ــدة أو  ــة مقل ــة أو أجنبي ــالت وطني ــهادات أو عم ــق أو ش ــود وثائ ــأ وج ــماع نب ــي س ويكف
ــة،  ــر التجاري ــة وغي ــأي شــكل كان فــي األســواق التجاري ــة ب ــة أومحرف مــزورة أو مزيف
حتــى يحجــم الجميــع عــن التعامــل بهــا أو قبولهــا ولــو كان بعضهــا أو أكثرهــا صحيحــاً، 
ــة ويحــدث هــذا اإلحجــام  ــا الحقيقي ــا وقيمــة دولته ــر مــن قمته ــذي يفقدهــا الكثي األمــر ال
اضطرابــاً فــي المعامــالت المدنيــة والتجاريــة بشــكل أو بىخــر دوليــاً وداخليــاً أو محليــاً.
وقــد تنبــه العالــم شــرقاً وغربــاً لخطــورة هــذه الجرائــم بحيــث اعتبرهــا منــذ عــام 1929 
مــن الجرائــم الدوليــة Internationals Crimes وصــار مــن الواجــب علــى الــدول 
قمعهــا والقبــض علــى فاعليهــا ومحاكمتهــم والحكــم عليهــم ســواء أكانــوا مــن مواطنيهــا أم 
ال، وســواء أكانــت هــذه الجرائــم قــد وقعــت علــى عمالتهــا وأســنادها الرســمية أو علــى 

عمــالت دول أجنبيــة أخــرى متداولــة عرفــاً أو قانونــاً فــي دولتهــا2.
ــة بالثقــة العامــة وتطبيــق قانــون  كمــا صــار فــي مقــدور الدولــة مالحقــة الجرائــم المخل
عقوباتهــا الوطنــي حتــى علــى مــن يرتكبهــا خــارج أراضيهــا بموجــب الصالحيــة الذاتيــة 
ســواء كان فاعــالً أم شــريكاً )متدخــالً( أو محرضــا3ً، وذلــك اســتثناء مــن قاعــدة ـ إقليميــة 

قانــون العقوبــات ـ كمــا ســنرى ذلــك مفصــالص فيمــا بعــد4.

1  تجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن قانــون العقوبــات الكويتــي قــد وضــع هــذه الجرائــم بالمــواد 257 ـ 280 
وأوردهــا كقســم مــن أقســام البــاب الثالــث المخصــص للجرائــم الواقعــة علــى األمــوال ولــم يعتبرهــا مــن 

الجرائــم المخلــة بالثقــة العامــة.
2  يقــول الدكتــور مأمــون ســالمة فــي الصفحــة ))324(( مــن كتابــه ))قانــون العقوبــات ـ القســم 
ــد أو  ــم تقلي ــب جرئ ــره ليعاق ــد أث ــن أن يمت ــي يمك ــات الوطن ــون العقوب ــابق أن قان ــع الس الخــص(( المرج
تزويــر أو تزييــف العمــالت خــارج أراضــي الدولــة حتــى ولــو كانــت هــذه العمــالت االجنبيــة أصــالً وغيــر 

ــة نفســها. ــة فــي أراضــي الدول متداول
هذا وال شك أثر من آثار التعاون الدولي بمكافحة ومعاقبة هذه الجرائم الخطيرة.

3  لــم يــرد فــي العديــد مــن قوانيــن العقوبــات العربيــة ـ علــى مــا نعلــم ـ أي نــص يتعلــق بالمخبــئ أو 
)المخــي( فــي إطــار امتــداد االختصــاص أو الصالحيــة الذاتيــة لقانــون العقوبــات الوطنــي خــارج الحــدود 

فــي معاقبــة جرائــم المســاس بالثقــة العامــة وهــذا نقــص واضــح.
ــة  ــع بقي ــبق م ــاق مس ــى اتف ــواء كان عل ــم س ــذه الجرائ ــي ه ــاً ف ــب دوراً حساس ــئ يلع ــي أو المخب فالمخف
ــة  ــب بعقوب ــبقاً فيعاق ــق مس ــم يتف ــا، أو ل ــح شــريكاً أو متداخــالً فيه ــث يصب ــاء بحي ــى اإلخف ــن عل المجرمي

ــاء. اإلخف
4  انظر إذا شئت في امتداد هذا االختصاص من قوانين العقوبات التالية:

- المادة الثانية من قانون العقوبات المصري.
- المادة ))19(( من كل من قانون العقوبات اللبناني والسوري.

- المادة السابعة من قانون العقوبات اإليطالي.
- المادة الرابعة من قانون العقوبات السويسري الصادر عام 1937.

- المادة ))20(( من قانون العقوبات االتحادي في دولة اإلمارات العربية المتحدة القائلة:
يســري هــذا القانــون علــى كل مــن ارتكــب فعــالً خــارج الدولــة يجعلــه فاعــالً أو شــريكاص فــي جريمــة 
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الخصائص المشتركة
للجرائم المخلة بالثقة العامة

لدولة اإلمارات العربية المتحدة
** تمهيد:

ــر أو  ــد أو تزوي ــة العامــة التــي ترتكــب مــن خــالل تقلي ــة بالثق ــم المخل نظــراً ألن الجرائ
تزييــف العمــالت الوطنيــة واألجنبيــة والســندات الماليــة الحكوميــة، واألختــام والعالمــات 
ــزات خاصــة  ــات ومي ــر الرســمية، تتصــف بصف ــع والمحــررات الرســمية وغي والطواب
ومشــتركة مــع بعضهــا البعــض، ومنفــردة أحيانــاً وخاصــة بــكل فصليــة بحيــث تميّزهــا 
عــن غيرهــا مــن الجرائــم الموجــودة فــي القســم الخــاص مــن قانــون العقوبــات اإلماراتــي 

الجديــد.
فقــد وجدنــا مــن الضــروري الــكالم بــادئ ذي بــدء عــن هــذه الميـّـزات والخصائــص التــي 
يمكــن أن نســتظهرها مــن المــواد 204 ـ 223 مــن القانــون المذكــور مقارنــة مــع قوانيــن 
عقوبــات عربيــة وأجنبيــة أخرىــن كــي يكــون القــارئ علــى بينــة مــن أمــر هــذه الجرائــم 
ــن  ــا م ــع مثيالته ــا م ــي يســهل مقارنته ــة ولك ــي مناســبات قادم ــد شــرحها مفصــالً ف عن
الجرائــم الــواردة فــي قانــون عقوبــات إمــارة ))أبــو ظبــي(( و ))دبــي(( ـ كلمــا اســتطعنا 

إلــى ذلــك ســبيالً ـ . 
وهذه أهم الخصائص من وجهة نظرنا:

1- مكان ورود جرائم التزوير والتقليد والتزييف في قانون العقوبات اإلماراتي:
ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى تقنيــن وتقعيــد مــا  ســار المشــرع الجزائــي فــي دول
ــة بالثقــة العامــة(( فــي الفصليــن الرابــع والخامــس مــن البــاب  ــم المخل يســمى ))بالجرائ
األول مــن قانــون العقوبــات االتحــادي أي فــي البــاب المخصــص للجرائــم الواقعــة علــى 

))أمــن الدولــة ومصالحهــا((.
وهــو اتجــاه يخالــف مــا ســارت عليــه أكثــر قوانيــن العقوبــات فــي الــدول العربيــة 
ــاب  ــو ))ب ــز ه ــتقل ومتمي ــاب مس ــا بب ــم لديه ــذه الجرائ ــل ه ــي خصــت مث ــة الت واألجنبي

مــن الجرائــم اآلتيــة:
ــة  ــنداتها المالي ــتوري أو س ــا الدس ــي أو ضــد نظامه ــي أو الداخل ــة الخارج ــن الدول ــة بأم ــة ماس -1 جريم
ــمية. ــا الرس ــا أو أختامه ــد محرراته ــر أو تقلي ــة تزوي ــا أو جريم ــاً أو طوابعه ــا قانون ــأذون بإصداره الم

-2 جريمــة تزويــر أو تقليــد أو تزييــف عملــة الدولــة أو ترويجهــا أو حيازتهــا بقصــد ترويجهــا ســواء تمــت 
تلــك االفعــال داخــل الدولــة أو خارجهــا.

-3 جريمــة تزويــر أو تقليــد أو تزييــف عملــة ورقيــة أو مســكوكات معدينــة متداولــة قانونــاً فــي الدولــة أو 
ترويــج تلــك العمــالت والمســكوكات فيهــا أو حيازتهــا بقصــد ترويجهــا.

الجرائــم المخلــة بالثقــة العامــة((.
والظاهــر ان المشــرع الجزائــي اإلماراتــي أراد وضــع هــذه الجرائــم فــي عــداد الجرائــم 
الواقعــة علــى أمــن الدولــة ومصالحهــا تدليــالً منــه علــى أهميتهــا وعالقتهــا بأمــن الدولــة 
ومصالحهــا بصــورة عامــة أكثــر مــن مساســها أو إخاللهــا بالثقــة العامــة. رغــم أن بعــض 
هــذه الجرائــم كمــا ســنرى فيمــا بعــد والمتعلقــة بالتزويــر فــي المحــررات الخاصــة بيــن 
ــا  ــة ومصالحه ــن الدول ــد بأم ــن بع ــب أو م ــن قري ــة م ــا عالق ــس له ــن لي ــراد العاديي األف

العامــة أو الخاصــة.
ــم  ــا جرائ ــي أهميته ــوق ف ــادل أو تف ــي تتع ــم الت ــن الجرائ ــد م ــاك العدي ــة فهن ــي الحقيق وف
التزويــر والتزييــف، مثــل الجرائــم ذات الخطــر العــام الــواردة فــي المــواد 288 ـ 311 
ــائل  ــى وس ــداء عل ــد كاالعت ــي الجدي ــات اإلمارات ــون العقوب ــن قان ــع م ــاب الراب ــن الب م
المواصــالت والمرافــق العامــة، أو الحريــق، إال أنهــا لــم تــرد فــي عــداد الجرائــم الواقعــة 

علــى أمــن الدولــى وحتــى الداخلــي منهــا.
2- عدم اتصاف جرائم التزوير والتقليد والتزييف بالصفة السياسية:

ــع  ــن الراب ــي الفصلي ــابقاً ف ــا س ــوه عنه ــة المن ــة العام ــة بالثق ــم المخل ــم ورود الجرائ رغ
ــة الخارجــي  ــم الواقعــة علــى أمــن الدول والخامــس مــن البــاب األول المخصــص للجرائ

ــة السياســية. ــا بالصف ــي يتصــف أكثره ــي الت والداخل
العامــة تعتبــر بــال أدنــى شــك مــن الجرائــم 6 نقــول رغــم هــذا الشــيء فالجرائــم المخلــة 

بالثقــة العامــة مــن الجرائــم العاديــة وليســت السياســية.
وقــد تنبهــت لهــذا األمــر المــادة ))21(( مــن قانــون العقوبــات العراقــي التــي عــددت فــي 

فقرتهــا السادســة الجرائــم غيــر السياســية ومــن بينهــا جرائــم التزويــر، والرشــوة.
ــة  ــي خــارج الحــدود لمالحق ــات الوطن ــون العقوب ــداد االختصــاص اإلقليمــي لقان 3 ـ امت

ــه. ــواد 204 ـ 223 من ــف موضــوع الم ــد والتزيي ــر والتقلي ــم التزوي جرائ
ــن  ــة م ــة والثالث ــى والثاني ــرات األول ــي الفق ــد ف ــي الجدي ــات اإلمارات ــون العقوب ــص قان ن

ــي. ــى االختصــاص الذات ــه عل ــادة ))20(( من الم
فقالــت: ))يســري هــذا القانــون علــى كل مــن ارتكــب فعــالً خــارج الدولــة يجعلــه فاعــالً 

أو شــريكاً فــي جريمــة مــن الجرائــم التاليــة:
ــي أو ضــد نظامهــا الدســتوري أو  ــة الخارجــي أو الداخل )1( جريمــة ماســة بأمــن الدول
ــد  ــر أو تقلي ــة تزوي ــا أو جريم ــاً أو طوابعه ــا قانون ــأذون بإصداره ــة الم ــنداتها المالي س

ــمية. ــا الرس ــا أو أختامه محرراته
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ــا بقصــد  ــا أو حيازته ــة أو ترويجه ــة الدول ــف عمل ــد أو تزيي ــر أو تقلي )2( جريمــة تزوي
ــة أو خارجهــا. ترويجهــا ســواء تمــت تلــك األفعــال داخــل الدول

ــة  ــة متداول ــة أو مســكوكات معدني ــة ورقي ــف عمل ــد أو تزيي ــر أو تقلي ــة تزوي )3( جريم
قانونــاً فــي الدولــة أو ترويــج تلــك العمــالت والمســكوكات فيهــا أو حيازتهــا بقصــد 

ــا. ترويجه
ونحــن نعتبــر أن النــص علــى االختصــاص الذاتــي للقانــون فــي هــذه الفقــرات الثــالث أمر 
ال مبــرر لــه طالمــا أن الفقــرة األولــى مــن المــادة ))20(( قــد اعتبــرت أن هــذا القانــون 
يمكــن ســريانه علــى أيــة جريمــة ماســة بأمــن الدولــة الخارجــي أو الداخلــي. والجرائــم 
المخلــة بالثقــة العامــة مــن تزويــر وتزييــف وتقليــد لألختــام والعالمــات والطوابــع وغيرها 
أصبحــت اآلن فــي عــداد الجرائــم الواقعــة علــى أمــن الدولــة، بدليــل ورودهــا فــي نفــس 

البــاب األول المخصــص لهــذه الجرائــم.
والظاهــر أن المــادة ))20(( المذكــورة آنفــاً قــد نقلــت نقــالً عــن المــادة ))2(( مــن قانــون 

العقوبــات المصــري دون االنتبــاه لهــذا التكــرار غيــر الضــروري.
ــة  ــص صراح ــراً للن ــي كان مضط ــي اإلمارات ــرع الجزائ ــأن المش ــول ب ــن يق ــاك م وهن
فــي المــادة ))20(( المذكــورة ســابقاً علــى إمكانيــة مالحقــة الفاعــل والشــريك الرتــكاب 
ــة بالثقــة العامــة، وعــد االكتفــاء حســب قولنــا  أحدهمــا فــي الخــارج أحــد الجرائــم المخل
باعتبــار الجرائــم المخلــة بالثقــة العامــة علــى أنهــا مــن الجرائــم الواقعــة علــى أمــن الدولة.
وســواء صــح قولنــا هــذا أم صــح قولهــم بضــرورة ذكــر الجرائــم المخلــة بالثقــة العامــة في 
المــادة ))20(( وبشــكل صريــح وواضــح ال لبــس فيــه وال غموضــن فغننــا مــن القائلين ان 
المــادة ))290(( قــد تنبهــت لخطــورة الجرائــم المخلــة بالثقــة العامــة، فأجــازت اســتثناء 
ــارج أرض  ــم خ ــذه الجرائ ــل ه ــى مث ــي عل ــي اإلمارات ــات الوطن ــون العقوب ــق قان تطبي

الدولــة.
وهــذا وال شــك هــو اســتثناء مــن قاعــدة إقليميــة القانــون الجزائــي )العقوبــات( اقتضتــه 
مصلحــة الدولــة العليــا فــي الحفــاظ علــى ســمعتها وكرامتهــا فضــالً عــن كونــه أحــد أهــم 

أشــكال التعــاون الدولــي فــي مكافحــة اإلجــرام.
والجديــر بالذكــر هنــا هــو أن المــادة ))20(( المذكــورة قــد قصــرت المالحقــة والعقــاب 
علــى أعمــال التزييــف أو التزويــر أو التقليــد الواقعــة علــى العملــة العائــدة لدولــة اإلمارات 

العربيــة المتحــدة والعمــالت الورقيــة والمســكوكات المعدنيــة المتداولــة قانونــاً فيهــا.
بينمــا نجــد أن المادتيــن ))19(( مــن كل مــن قانونــي العقوبــات اللبنانــي والســوري رغــم 

ــة قــد اشــترطتا لعقــاب الفاعــل أو المحــرض أو  تشــابههما مــع المــادة ))20(( اإلماراتي
المتدخــل إذا كان أحدهــم ))أجنبيــاً(( ان يكــون عملــه مخالفــاً ألحــكام القانــون الدولــي.

4- اعتبار جرائم التزوير والتقليد والتزييف من الجرائم التعزيرية:
ــاً مــن  ــة العامــة جميع ــم الماســة بالثق ــد الجرائ ــي الجدي ــات اإلمارات ــون العقوب ــر قان اعتب

ــة. ــم التعزيري الجرائ
ذلــك واســتناداً للمــادة األولــى منــه القائلــة ))تســري فــي شــأن جرائــم الحــدود والقصــاص 
والديــة أحــكام الشــريعة اإلســالمية، وتحــدد الجرائــم والعقوبــات التعزيريــة وفــق أحــكام 

هــذا القانــون والقوانيــن العقابيــة األخــرى((.
ــي وردت  ــات الت ــي العقوب ــط ه ــة فق ــات تعزيري ــب بعقوب ــورة تعاق ــم المذك ــإن الجرائ ف

ــون1. ــذا القان ــن ه ــواد 204 ـ 223 م ــة بالم صراح
ــة  ــة العام ــة باثق ــم المخل ــائر الجرائ ــع س ــي جم ــي اإلمارات ــرع الجزائ ــة المش 5- محاول

ــه. ــواد 204 ـ 223 من ــي الم ــا ف ووضعه
ــاب  ــن الب ــع والخامــس م ــن الراب ــي الفصلي ــد ف ــي الجدي ــات اإلمارات ــون العقوب ــع قان جم
ــة  ــف العمل ــر وتزيي ــد وتزوي ــل تقلي ــة العامــة مث ــة بالثق ــم المخل ــع الجرائ ــه جمي األول من
الورقيــة والمعدنيــة، وأيضــاً جرائــم تزويــر وتقليــد األختــام والعالمــات والطوابــع وكذلــك 
تزويــر المحــررات الرســمية والعاديــة. ثــم جمــع معهــا أو أضــاف إليهــا شــتت عــدد آخــر 
مــن الجرائــم المخلــة بالثقــة العامــة التــي كانــت ومــا تــزال موجــودة فــي أبــواب وفصــول 

وأماكــن مختلفــة ومتفرقــة مــن قوانيــن عقوبــات عربيــة وأجنبيــة مثــال ذلــك:
- نــص النبــذة الثالثــة مــن المــادة ))208(( الــذي يعاقــب مــن يأبــى قبــول عملــة وطنيــة 

صحيحــة بالقيمــة المحــددة لهــا قانونــا2ً.
- نــص المــادة ))219(( التــي عاقبــت الطبيــب أو القابلــة إذا أصــدر أحدهمــا شــهادة أو 
ــم أحدهمــا  ــاة مــع عل ــاً مــزوراً فــي شــأن حمــل أو والدة أو مــرض أو إعاهــة أو وف بيان

بذلــك3
1   هنــاك كتــب ومواضيــع وأبحــاث كثيــرة عالجــت جرائــم الحــدود والتعازيــر فــي التشــريع الجزائــي 

)الجنائــي( اإلســالمي تضيــق هــذه األســطر عــن مجــرد تعــداد عناوينهــا وننصــح القــارئ العــودة إلــى:
- التشــريع الجنائــي اإلســالمي ))الجــزء األول(( للمرحــوم الدكتــور عبــد القــادر عــودةـ  القاهــرة، ال يعــرف 

ــن طبعه. زم
ــدو  ــه اإلســالمي والقانــون الســوري ))الجــزء األول(( للدكتــور عب ــارن فــي الفق ـ التشــريع الجزائــي المق

ــق 1988 ـ 1989. ــراج، دمش الس
2   وردت هذه النبذة في قانون العقوبات السوري بالمادة ))703(( مع جرائم المخالفات.

ــب  ــل الطبي ــان المــزّور مــن قب ــاب إصــدار الشــهادة أو البي ــة بعق ــادة ))219(( اإلماراتي ــت الم 3  اكتف
ــات  ــون العقوب ــن قان ــادة ))222(( م ــن الم ــى م ــرة األول ــن الفق ــا م ــتقاة برأين ــادة مس ــذه الم ــة، وه أو قابل
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ــر صحيحــة باإلجــراءات  ــوال غي ــب مــن يعطــي أق ــذي عاق ــادة ))220(( ال - نــص الم
المتعلقــة بتحقيــق الوفــاة او الوراثــة أوالوصيــة أمــام الســلطة المختصــة بإصــدار اإلعــالم.
- نــص المــادة ))221(( الــذي عاقــب مــن يعطــي بيانــاً كاذبــاً عــن محــل إقامتــه أو ينتحــل 

اســماً غيــر اســمه فــي تحقيــق قضائــي أو إداري1.
والجديــر بالذكــر أن الفصليــن الرابــع والخامــس مــن البــاب األول مــن هــذا القانــون لــم 

يجمعــا برأينــا كل الجرائــم المخلــة بالثقــة العامــة.
ألننــا لــو رجعنــا لنــص المــادة))203(( مــن هــذا القانــون الــواردة بالفصــل الثالــث مــن 
ــحب  ــى س ــة عل ــرق العالني ــدى ط ــرض بإح ــن يح ــت م ــي عاقب ــه والت ــاب األول من الب
األمــوال المودعــة فــي المصــارف أو الصناديــق العامــة علــى بيــع ســندات الدولــة 
وغيرهــا مــن الســندات العامــة أو علــى اإلمســاك عــن شــرائهاز نقــول لــو رجعنــا إليهــا 
لوجدناهــا جريمــة مخلــة بالثقــة العامــة وكان مــن األفضــل أن تــرد مــع الجرائــم المخلــة 

ــة العامــة. بالثق
6- عــدم اشــتراط جميــع الجرائــم المخلــة بالثقــة العامــة تقريبــاً أيــة صفــة أو جنســية أو 
جنســاً معينــاً بالفاعــل، وهــو مــا يســمى بالفقــه الجزائــي اإليطالــي ))بالركــن المفتــرض((.

باســتثناء المــادة ))219(( التــي عاقبــت الطبيــب أو القابلــة إلصــدار شــهادة أو بيانــاً كاذبــاً 
لــم يــرد فــي المــواد 204 ـ 223 المتعلقــة بجرائــم اإلخــالل بالثقــة العامــة، نقــول لــم يــرد 
أي نــص أو شــيء يشــير إلــى صفــة أو جنســية معينــة بالفاعلــن وهــو مــا يســمى بالفقــه 
اإليطالــي ))بالركــن المفتــرض(( بــل إن جميــع المــواد المنــوه عليهــا نصــت علــى الفاعــل 

بقولهــا: ))كل مــن((.
ويســتوي فــي ذلــك أن يكــون الفاعــل فــي هــذه الجرائــم جميعــاً مواطنــاً، أو غيــر مواطــن 
مقيــم أو زائــر، أو حتــى أجنبــي إذا ارتكــب هــذه الجرائــم خــارج أراضــي الدولــة. كمــا 

يســتوي أن يكــون ذكــراً أو أنثــى.
كمــا لــم تشــر المــواد المتعلقــة بتزويــر المحــررات تزويــراً جنائــي الوصــف إلــى الحــاالت 

ــة جريمــة  ــة بعقوب ــاب الطبيــب أو الجــراح أو القابل ــى عق ــة عل المصــري 11/ التــي نصــت فقرتهــا الثاني
الرشــوة أذا طلــب أحدهــم لنفســه او لغيــره أو أخــذ وعــداً أو عطيــة إلصــدار الشــهادة أو البيــان المــزور أو 

وقــع الفعــل نتيجــة لرجــاء أو توصيــة أو وســاطة.
1   عاقــب قانــون العقوبــات الســوري فــي المادتيــن 395 و 396 مــن البــاب الرابــع المتعلــق بالجرائــم 
ــون  ــن قان ــادة ))221(( م ــا الم ــن تضمنتهم ــن اللتي ــس الجريمتي ــى نف ــة عل ــة اإلدارة القضائي ــة بالثق المخل

العقوبــات اإلماراتــي.
ــون  ــن قان ــن 405 و 406 م ــص المادتي ــى ن ــان عل ــالن أو تنطبق ــوريتين تماث ــن الس ــأن المادتي ــاً ب علم

العقوبــات اللبنانــي.

ــف  ــام أو شــخص مكل ــن موظــف ع ــر م ــا التزوي ــن أن يحصــل فيه ــي يمك الخاصــة الت
بخدمــة عامــة، أو مــن فــّوض إليــه أمــر المصادقــة علــى صحــة ســند أو إمضــاء أو خاتــم: 
ــدل  ــب بالع ــدة(( والكات ــار ))العم ــزواج، أو المخت ــق ال ــود ووثائ ــي عق ــن ف ــل الدي كرج

والقنصــل الفخــري وغيرهــم ممــن يكلفــون بخدمــات عامــة1.
وفــي الحقيقــة والواقــع فــإن عــدداً كبيــراً مــن األفعــال أو الجرائــم الــواردة فــي المادتيــن 
216 و 217 مــن قانــون لعقوبــات اإلماراتــي والمتعلقــة بتزويــر المحــررات يمكــن أن 
ترتكــب مــن الموظفيــن العاميــن أو األشــخاص المكلفيــن بخدمــة عامــة ))إن لــم نقــل بــأن 

معظمهــا يرتكــب مــن قبلهــم أصــالً((.
وعــدم النــص علــى تشــديد خــاص بعقوبــات المذكوريــن يجعــل جرائــم التزويــر بمحــرر 
رســمي المرتكبــة مــن آحــاد النــاس تســتحق العقوبــة التــي يعاقــب بهــا الموظــف العــام أو 
ــع. وأهمهــا وجــوب  ــن الجمي ــرة بي ــرة والكثي المكلــف بخدمــة عامــة رغــم الفــروق الكبي
اتصــاف الموظــف العــام بمواصفــات وأخالقيــات كثيــرة غيــر مطلوبــة مــن األشــخاص 

العادييــن حتــى مــن المكلفيــن بخدمــة عامــة.
ــاً،  ــاً عام ــا يكــون موظف ــة للفاعــل عندم ــات العربي ــن العقوب ــن قواني ــد م ــه العدي ــد تنب وق
مثــال ذلــك المــواد 211 ـ 213 مــن قانــون العقوبــات المصــري، وكذلــك المــواد 445 
حتــى 447 مــن قانــون العقوبــات الســوري والمــواد 456 ت 458 مــن قانــون العقوبــات 
اللبنانــي. وهــذه القوانيــن المذكــورة شــّددت فــي عقــاب هــذا الموظــف بدرجــة أقــل ممــا 
شــدده قانــون العقوبــات الجزائــري فــي المادتيــن 214 و 215 منــه بحيــث أوصــل 
ــة إذا ارتكــب أحدهمــا  ــة القاضــي أو الموظــف العمومــي أو القائــم بوظيفــة عمومي عقوب
ــى الســجن  ــا إل ــول أوصله ــش، نق ــق الغ ــر محــرر بطري ــف جوه ــر أو تزيي جــرم تزوي
ــي كان مــن  ــة الت ــة وإســاءة الثق ــة االمان ــام هــذا الموظــف بخيان ــى قي ــد تأسيســاً عل المؤب
ــة2. ــات الوظيف ــه الصريحــة آلداب وأخالقي ــا فضــالً عــن مخالفت ــروض أن يرعاهم المف

7- تميــزت عقوبــات الجرائــم المخلــة بالثقــة العامــة بالشــدة بصــورة عامــة، بحيــث وصــل 

ــن  ــيء م ــد وبش ــا بع ــنرى فيم ــة 10 )1( س ــف بخدم ــخص المكل ــو الش ــن ه ــام، وم ــف الع 1  الموظ
ــي. ــات اإلمارات ــون العقوب ــن قان ــن 5 و6 م ــنداً للمادتي ــة س ــو عام ــن ه ــل م التفصي

2  عــد علــى ســبيل االطــالع إلىالقانــون رقــم ))11(( المتعلــق بســلوك الموظفيــن الصــادر فــي إمــارة 
))أبــو ظبــي(( عــام 1969.

وانظــر أيضــاً موضــوع ))ترقيــة وتأصيــل قيــم وأخالقــات الخدمــة المدنيــة(( للدكتــور زكــي راتــب غوشــه 
المنشــور بالصفحــات 164 – 174 مــن العدديــن 3 و 4 مــن المجلــة العربيــة لــإلدارة لعــام 1984.

ونحــن فــي طريقنــا لنشــر موضوعنــا عــن ))المبــادئ األخالقيــة التــي يجــب أن يتحلــى بهــا الموظــف أثنــاء 
ممارســته للوظيفــة((.
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ــن نقــول وصــل  ــة األولى ــة أو بعــد تشــديد العقوب ــة أو مبدئي ــة أولي ــة عادي بعضهــا كعقوب
إلــى الســجن المؤبــد كمــا هــو الحــال بالمــواد 204 و 205 و 206 )التــي عاقبــت جرائــم 
تقليــد أو تزويــر أو تزييــف العمــالت الورقيــة أو المعدنيــة أو ترويجهــا، وخاصــة إذا نتــج 
عــن ذلــك هبــوط ســعر العملــة الوطنيــة أو الســندات الماليــة الحكوميــة أو زعزعــة الثقــة 

الماليــة فــي األســواق الداخليــة أو الخارجيــة(.
بينمــا اكتفــت بعــض قوانيــن العقوبــات العربيــة األخــرى علــى عقــاب مثــل هــذه الجرائــم 

بعقوبــة قصــوى هــي االشــغال الشــاقة المؤقتــه )الســجن المؤقــت(.
8- عــدم االكتفــاء بعقــاب جرائــم التزويــر والتقليــد والتزييــف المختلفــة بعقوبــات جنائيــة 
أو جنحيــة مانعــة للحريــة أو مقيــدة لهــا بــل أضافــت إليهــا الغرامــة وهــي عقوبــة ماليــة.

لــم يكتــف المشــرع الجزائــي اإلماراتــي بعقــاب الجرائــم المنصــوص عليهــا بالمــواد 204 
– 222 المخلــة بالثقــة العامــة، نقــول لــم يكتــف بعقــاب هــذه الجرائــم بالعقوبــات الجنائيــة 
أو الجنحيــة العاديــة األصليــة كالســجن المؤبــد أو المؤقــت أو الحبــس. بــل عاقــب بعضهــا 
عقوبــة ماليــة أصليــة هــي الغرامــة المنصــوص عليهــا بالفقــرة ))5(( مــن المــادة ))66(( 
المعطوفــة علــى المادتيــن 71 و 72 مــن قانــون العقوبــات اإلماراتــي الجديــد والقائلتيــن:

)1( المادة 71:
عقوبــة الغرامــة هــي إلــزام المحكــوم عليــه أن يدفــع للخزينــة المبلــغ المحكــوم بــه، وال 
يجــوز أن تقــل الغرامــة عــن مائــة درهــم وال أن يزيــد حدهــا األقصــى علــى مــا ئــة ألــف 
درهــم فــي الجنايــات وثالثيــن ألــف درهــم فــي الجنــح وذلــك كلــه مــا لــم ينــص القانــون 

علــى خالفــه.
)2( المادة 72: 

ــوا  ــة واحــدة ســواء أكان ــي جريم ــم واحــد ف ــن بحك ــى عــدة متهمي ــة عل ــم بالغرام إذا حك
ــم تكــن  ــى انفــراد مــا ل ــى كل منهــم عل فاعليــن أم شــركاء وقعــت المحكمــة الغرامــة عل
الغرامــة المحكــوم بهــا غرامــة نســبية فيكــون المتهمــون بهــا علــى وجــه التضامــن إال إذا 

نــص القانــون علــى غيــر ذلــك.
والجديــر بالذكــر أن قانــون العقوبــات اإلماراتــي قــد اعتبــر الغرامــة فــي بعــض الجرائــم 
ــة بالثقــة العامــة أنهــا عقوبــة واجبــة مــع العقوبــة األصليــة المانعــة للحريــة مثــال  المخل
ذلــك مــا جــاء بالمادتيــن ))204(( و ))205(( المتعلقيتــن بتقليــد أو تزويــر أو تزييــف 
العمــالت الورقيــة أو المعدنيــة والوطنيــة أو األجنبيــة، كذلــك إخــراج أو إدخــال أو حيــازة 

أو ترويــج هــذه العمــالت واألســناد.

ــل 207 و208 و214  ــواد األخــرى مث ــي بعــض الم ــة ف ــذه الغرام ــة ه ــدد قيم ــا ح كم
و215 و221. وأجــاز للقاضــي ان يحكــم بهــا كعقوبــة أصليــة مكتفيــاً بهــا، إذا شــاء أو 
أن يحكــم بعقوبــة أصليــة مانعــة للحريــة، تــاركاً لــه الســلطة التقديريــة فــي هــذا االختيــار.
بينمــا لــم يذكــر الغرامــة كعقوبــة أصليــة أو بديلــة عــن هــذه العقوبــة فــي باقــي الجرائــم 

ــواد 206، 209، 211، 213، 217، 219 و220. ــي الم ــواردة ف ــرى ال األخ
ــن كمــا يهــدف الفاعــل فــي بعضهــا اآلخــر  ــي الوصف ــم جنائ مــع أن بعــض هــذه الجرائ
وبدافــع الكســب االعتــداء علــى األمــوال العامــة أو الخاصــة أو الحصــول علــى األمــوال 

بطــرق غيــر مشــروعة.
وقــد تنبــه المشــرع الجزائــي اإلمــارات لمثــل هــذا الموضــوع فنصــت المــادة ))104(( 

مــن قانــون العقوبــات الجديــد علــى أنــه:
ــى  ــم عل ــاز الحك ــة ج ــا بالغرام ــب عليه ــر معاق ــة غي ــب جريم ــع الكس ــت بداف إذا ارتكب
المجــرم فضــالً عــن العقوبــة المقــررة أصــالً للجريمــة بغرامــة ال تجــاوز قيمــة الكســب 

ــك. ــى خــالف ذل ــون عل ــم ينــص القان ــه مال ــذي حقق ال
ــم  ــى الجرائ ــورة عل ــادة ))104(( المذك ــق الم ــواز تطبي ــن بج ــن القائلي ــن م ــك فنح لذل
المخلــة بالثقــة العامــة التــي لــم ينــص المشــرع الجزائــي بصــورة صريحــة علــى معاقبتهــا 
بالغرامــة والتــي عددنــا وذكرنــا أرقامهــا مســبقاً، إذا ثبــت للقاضــي أنهــا بدافــع الكســب أو 

كان الباعــث لهــا هــو الكســب1.
ــد قــد أغفــل النــص علــى جــواز  والجديــر بالذكــر أن قانــون العقوبــات اإلماراتــي الجدي
تقســيط مبلــغ الغرامــات الجنائيــة أو الجنحيــة كمــا فعلــت ذلــك قوانيــن عقوبــات عربيــة 
أخــرى مثــل قانــون العقوبــات اللبنانــي والســوري فــي المادتيــن 53 و 64 والمــادة 31 
ــات  ــون عقوب ــة مــن المــادة ))45(( مــن قان ــرة الثاني ــي والفق ــات الليب ــون العقوب مــن قان

ســلطنة عمــان.
كمــا أن القانــون المذكــور أغفــل النــص علــى اســتبدال الغرامــات المذكــورة التــي يعجــز 
المحكــوم عليهــم عــن دفعهــا، بعقوبــات مانعــة للحريــة كمــا فعلــت ذلــك قوانيــن عقوبــات 

1  قالــت المــادة ))40(( مــن قانــون العقوبــات اإلماراتــي الجديــد أن: )ال يعتــد ))بالباعــث الدافــع(( علــى 
ارتــكاب الجريمــة مــا لــم ينــص القانــون علــى خــالف ذلــك(.

ــم  ــاب القي ــن الكت ــات 272 ـ 293 م ــى: الصفح ــد إل ــث فع ــع أو الباع ــوع الداف ــاً بموض وإذا أردت تعمق
))الدفــاع االجتماعــي(( وهــو للدكتــور محمــد نيــازي حتاتــة ومطبــوع بالقاهــرة عــام 1983. حيــث تكلــم 

ــات((. ــون العقوب ــى قان ــع عل ــر الدواف بالصفحــات المــذزورة عــن ))أث
كما توجد أبحاث ومواضيع كثيرة عن الدافع سنذكرها فيما بعد بإذن الله.
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عربيــة أخــرى مثــل قانــون العقوبــات اللبنانــي والســوري فــي المادتيــن 54 والمــادة 32 
مــن قانــون العقوبــات الليبــي والمــادة 22 مــن قانــون العقوبــات األردنــي، والفقــرة األولــى 

مــن المــادة 45 مــن قانــون عقوبــات ســلطنة عمــان.
وال شــك بــأن عــدم النــص علــى التقســيط واالســتبدال يخلــق إشــكاالت قانونيــة، وقضائيــة 
كثيــرة عنــد تنفيــذ األحــكام الجزائيــة المختلفــة أهماهــا إبقــاء العديــد مــن المحكــوم عليهــم 
ــا  ــوا به ــي حكم ــة الت ــة للحري ــات المانع ــذ العقوب ــاء تنفي ــد انته ــة بع ــدة طويل بالســجون م

بانتظــار دفــع الغرامــات التــي قــد ال يوجــد لديهــم منهــا درهــم واحــد1.
9- عــدم االكتفــاء بعقــاب الجرائــم المخلــة بالثقــة العامــة بعقوبــات أصليــة مانعــة للحريــة 
ــة  ــة تبعي ــات فرعي ــادي بعقوب ــات االتح ــون العقوب ــا قان ــل عاقبه ــة، ب ــة كالغرام أو مالي
ــة  ــدة للحري ــة مقي ــر جنائي ــل المصــادرة وإغــالق المحــل، وألحــق بهــا تدابي ــة مث وتكميلي

ــوق. وســالبة للحق
لــم يكتــف المشــرع الجزائــي اإلماراتــي بعقــاب الجرائــم المخلــة بالثقــة العامــة موضــوع 

المــوا 204 ـ 223 بعقوبــات أصليــة مانعــة للحريــة أو ماليــة كالغرامــة.
ــة  ــا بالصفحــات القادم ــة ســنذكر أهمه ــة وتكميلي ــة، تبعي ــات فرعي ــى عقوب ــص عل ــل ن ب

ــد: ــادي الجدي ــات االتح ــون العقوب ــا بقان حســب تسلســل وروده
)1( العقوبات التبعية:

أ- حرمــان الفاعــل مــن كل الحقــوق والمزايــا الــواردة بقــوة القانــون مــن وقــت صــدوره 
حرمــان المحكــوم عليــه مــن كل الحقــوق والمزايــا اآلتيــة:

1- أن يكون ناخباً أو عضواً في المجالس التشريعية أو االستشارية.
2- أن يكــون عضــواً فــي المجالــس البلديــة أو فــي مجالــس إدارة الهيئــات أو المؤسســات 
ــراً  ــام او شــركات المســاهمة أو مدي ــع الع ــات أو المؤسســات ذات النف ــة أو الجمعي العام

1   من أراد التعمق بموضوع الغرامة كعقوبة مالية فليعد إذا شاء إلى:
- الصفحــات 626 ـ 632 مــن كتــاب ))الحقــوق الجزائيــة العامــة(( للدكتــور عبــد الوهــاب حومــد، دمشــق 

.1956
- الصفحــات 592 ـ 605 مــن كتــاب ))المبــادئ العامــة فــي قانــون العقوبــات للدكتــور محمــد الفاضــل، 

دمشــق 1964 الطبعــة الثالثــة((.
ــى،  ــور محمــود محمــود مصطف ــات(( للدكت ــون العقوب ــاب ))شــرح قان ـ الصفحــات 592 ـ 614 مــن كت

ــة العاشــرة. القاهــرة 1983 الطبع
ـ كتاب ))الغرامة الجنائية(( الدكتور سمير الجنزوري القاهرة 1966.

ــن مــن  ــة الغرامــة وبي ــد هقوب ــن مؤي ــالً بي ــاً نقاشــاً طوبي ــي الصفحــات المذكــورة آنف ــارئ ف ـ وســيرى الق
يعارضهــا. وهنــاك مواضيــع ومؤلفــات أخــرى كثيــرة عــن الغرامــة تضيــق هــذه األســطر عــن ذكرهــا أو 

تعدادهــا.

لهــا.
3- أن يكون وصياً أو قيماً أو وكيالً.
4- أن يحمل سمة وطنية أو أجنبية.

5- أن يحمل السالح.
وال يجــوز أن تزيــد مــدة الحرمــان علــى ثــالث ســنوات مــن تاريــخ االنتهــاء مــن تنفيــذ 

العقوبــة.
ب ـ حرمــان الفاعــل مــن التصــرف بأموالــه طــوال مــدة ســجنه أو حبســه إال عــن طريــق 

))القيــم عليــه(( ســنداً للمادتيــن 76 و 77 مــن قانــون العقوبــات االتحــادي.
فقد نصت المادة 76 على أنه:

ــه  ــي أموال ــت أن يتصــرف ف ــد أو المؤق ــة الســجن المؤب ــه بعقوب ــوم علي ال يجــوز للمحك
خــالل مــدة ســجنه إال بــإذن مــن المحكمــة المدنيــة أو الشــرعية المختصــة التابــع لهــا محــل 
إقامتــه ويقــع باطــالً كل تصــرف يبرمــه المحكــوم عليــه بالمخالفــة لحكــم الفقــرة الســابقة.

ونصت المادة 77 على أنه:
يختــار المحكــوم عليــه إلدارة أموالــه خــالل مــدة ســجنه فيمــا تقــره المحكمــة المدنيــة أو 
الشــرعية المختصــة التابــع لهــا محــل إقامتهــن فــإذا لــم يتــم هــذا االختيــار خــالل شــهر 
مــن بــدء تنفيــذ عقوبــة الســجن، عينــت تلــك المحكمــة قيمــاً عليــه بنــاء علــى طلــب النيابــة 

العامــة أو أي ذي مصلحــة.
ويجــوز للمحكمــة أن تلــزم القيــم الــذي تنصبــه كفالــة ويكــون القيــم فــي جميــع األحــوال 
تابعــاً للمحكمــة فــي كل المســائل المتعلقــة بقوامتــه وتــرد إلــى المحكــوم عليــه أموالــه بعــد 

انقضــاء مــدة عقوبتــه أو اإلفــراج عنــد ويقــدم لــه القيــم حســاباً عــن إدارتــه.
جــــ  عــزل الفاعــل مــن الوظيفــة أو الخدمــة العامــة لــو كان موظفــاً عامــاً أو مكلفــاً بخدمــة 

عامــة ترتــب علــى الحكــم عزلــه منهــا.
دـ  وضعــه تحــت مراقبــة الشــرطة مــدة مســاوية لمــدة العقوبــة علــى أال تزيــد علــى خمــس 

ســنوات، وذلــك ســنداً للمــادة ))79(( مــن ذات القانــون القائلة:
مــن حكــم عليــه بالســجن المؤبــد أو المؤقــت فــي جريمــة ماســة بأمــن الدولــة الخارجــي 
ــع أو  ــر طواب ــود أو تزويرهــا أو تقليدهــا أو تزوي ــي جريمــة تزييــف نق ــي أو ف أو الداخل
ــالس أو  ــوة أو اخت ــة رش ــي جريم ــمية أو ف ــة أو محــررات رس ــة حكومي ــتندات مالي مس
ــدة  ــد انقضــاء م ــون بع ــم القان ــدد يوضــع بحك ــرن بظــرف مش ــد مقت ــل عم ســرقة او قت
عقوبتــه تحــت مراقبــة الشــرطة وفقــاً للقواعــد التــي يحددهــا وزيــر الداخليــة مســاوية لمــدة 
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العقوبــة علــى أن ال تزيــد علــى خمــس ســنوات.
ــاء  ــر بإعف ــة أو ان تأم ــدة المراقب ــف م ــا أن تخف ــي حكمه ــة ف ــك يجــوز للمحكم ــع ذل وم

ــا. ــف قيوده ــا أو أن تخف ــه منه ــوم علي المحك
ويعاقــب المحكــوم عليــه الــذي يخالــف شــروط المراقبــة بالحبــس مــدة ال تزيــد علــى ســنة 

وبغرامــة ال تزيــد علــى خمســة آالف درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن.
ــط  ــة فق ــم الجنائي ــا ارتبطــت بالجرائ ــا أنه ــار ذكره ــة الم ــات التبعي ــى العقوب ــذ عل ويؤخ
دون الجنحيــة، بينمــا نجــد أن قوانيــن عقوبــات عربيــة أخــرى عاقبــت مرتكــب الجرائــم 
الجنحيــة بعقوبــات تكميليــة مجتمعــة أو منفــردة، مثــال ذلــك مــا جــاء فــي المادتيــن 65 و 

66 مــن قانونــي العقوبــات اللبنانــي والســوري.
ــن  ــن ))كل(( أو م ــه م ــوم علي ــت المحك ــا حرم ــادة ))75(( كونه ــى الم ــذ عل ــا يؤخ كم
))جميــع(( الحقــوق والمزايــا التــي عددتهــا دفعــة واحــدة، بينمــا نصــت الفقــرة األولــى مــن 
المــادة ))73(( التــي عــددت العقوبــات التبعيــة علــى الحرمــان مــن ))بعــض(( الحقــوق 

والمزايــا فقــط.
وسنرجئ الكالم مؤقتاً عن المادة ))79(( المتعلقة بمراقبة الشرطة.

)2( العقوبات التكميلية:
أ- المصادرة العينية:

جاء النص على المصادرة العينية بالمادة 82 من قانون العقوبات االتحادي القائلة:
للمحكمــة عنــد الحكــم باإلدانــة فــي جنايــة أو جنحــة أن تحكــم بمصــادرة األشــياء 
المضبوطــة التــي تحصلــت مــن الجريمــة أو التــي اســتعملت فيهــا أو التــي كان مــن شــأنها 

ــة. ــن حســني الني ــوق اآلخري ــه دون إخــالل بحق ــك كل ــا، وذل أن تســتعمل فيه
وإذا كانــت األشــياء المذكــورة مــن التــي يعــد صنعهــا او اســتعمالها أو حيازتهــا أو بيعهــا 
أو عرضهــا للبيــع جريمــة فــي ذاتهــا وجــب الحكــم بالمصــادرة فــي جميــع األحــوال ولــو 

لــم تكــن األشــياء ملــكاً للمتهــم.
وبموجــب نــص النبــذة الثانيــة مــن المــادة ))82(( هــذه يتوجــب علــى المحكمــة الحكــم 
بالمصــادرة العينيــة لإلســناد والعمــالت الورقيــة أو المعدنيــة المقلــدة أو المــزورة او 
المزيفــة، وكذلــكاألدوات واألشــياء واآلالت واألحبــار وغيرهــا ممــا اســتعمله المجرمــون 
ــون  ــة العامــة المذكــورة بالمــواد 204 ـ 223 مــن قان ــة بالثق ــم المخل ــع الجرائ فــي جمي

ــات االتحــادي1. العقوب
1  نصــت المــادة ))95(( مــن قانــون العقوبــات اإلماراتــي علــى أن العــذر العفــوي يمنــع مــن الحكــم 

وقــد ســارت بعــض قوانيــن العقوبــات العربيــة بالنســبة للمصــادرة فــي الجرائــم المخلــة 
بالثقــة العامــة باتجاهــات مختلفــة مثــال ذلــك:

ـ نــص المــادة ))204(( مكــرر جـــ مــن قانــون العقوبــات المصــري الــواردة فــي البــاب 
المخصــص للمســكوكات والزيــوف المــزورة حيــث عاقبــت الفاعــل الــذي يتالعــب 
بالعمــالت المعدنيــة بأشــكال مختلفــة، بالحبــس ومصــادرة العملــة أو المعــادن المضبوطــة.
- نــص المــادة ))226(( مــن قانــون العقوبــات الكويتــي التــي أوجبــت علــى المحكمــة أن 
تحكــم فــي جرائــم تزييــف أوراق النقــد والمســكوكات إضافــة للعقوبــة، بمصــادرة أوراق 
النقــد المقلــدة أو المــزورة، وجميــع اآلالت واألدوات واألوراق والمــواد التــي مــن شــانها 

أن تســتعمل فــي تقليــد أوراق النقــد أو فــي تزويرهــا.
وهذه المصادرة واجبة سواء كان حكم المحكمة بإدانة المتهم أو ببراءته:

ــف  ــد أو يزي ــن يقل ــت م ــي عاقب ــات القطــري الت ــون العقوب ــن قان ــادة 282 م ــص الم ـ ن
ــر،  ــي قط ــد ف ــة النق ــليم هيئ ــت تس ــد، وأوجب ــزور أوراق النق ــد أو ي ــكوكات، أو يقل مس
األوراق والمســكوكات كمــا أجــازت إتالفهــا أو التصــرف فيهــا بالطريقــة التــي تأمــر بهــا 

ــة. هــذه الهيئ
ـ نــص المــادة 284 مــن قانــون العقوبــات القطــري التــي عاقبــت كل مــن يصنــع أشــياء 
تدخــل فــي طباعــة أوراق النقــد أو ضــرب المســكوكات. وأوجبــت أيضــاً مصــادرة هــذه 
المــواد واألدوات واآلالت والقوالــب وتســليمها لهيئــة النقــد فــي قطــر كمــا أجــازت إتالفهــا 

أو التصــرف فيهــا بالطريقــة التــي تأمــر بهــا الهيئــة المذكــورة.
ــة او  ــر العمل ــة بتزوي ــان المتعلق ــلطنة عم ــات س ــون عقوب ــن قان ــادة 194 م ــص الم ـ ن
االســناد العامــة، أو صنــع معــدات التزويــر. حيــث أنهــا أوجبــت علــى القاضيــأن يحكــم 

ــة. ــراءة أو باإلدان ــم بالب ــع الحــاالت، وســواء حك ــي جمي بالمصــادرة ف
ب ـ إغالق المحل:

ــا عــن  ــد كالمن ــاً عــن إغــالق وســنبحثه فــي صفحــات قادمــة عن ــكالم مؤقت ســنرجيء ال
ــة األخــرى1. ــر الجنائي ــوق بالنســبة للتدابي ــة الســالبة للحق ــر الجنائي التدابي

بأيــة عقوبــة أو تدبيــر عــدا المصــادرة.  
1   من الخطأ تسمية هذه التدابير بالجنائية لعدة أسباب هي:

ــن  ــع األخــذ بعي ــن خــورة الفاعــل م ــالل م ــا اإلق ــة غايته ــة محضــة أو صرف ــر احترازي ــا تدابي أوالً: ألنه
ــون. ــذا القان ــن ه ــادة ))129(( م ــار الم االعتب

ــي  ــرض ف ــا تف ــع أنه ــات م ــي الجناب ــرض ف ــا تف ــارئ أنه ــم الق ــي فه ــدل ف ــة ي ــميتها الجنائي ــاً: ألن تس ثاني
ــاً. ــح أيض ــات والجن الجناي
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قالت المادة ))109(( من قانون العقوبات اإلماراتي الجديد:
)التدابير الجنائية إما مقيدة للحرية أو سالبة للحقوق أو مادية(.

وســنبحث فيمــا يلــي وبإيجــاز مــا أمكــن عــن التدابيــر المختلفــة التــي يمكــن أن تفــرض 
علــى األشــخاص الذيــن يرتكبــون الجرائــم المخلــة بالثقــة العامــة مهمــا كانــت صفتهــم.

الفرع األول
التدابير المقيدة للحرية:

عــددت المــادة ))110(( مــن قانــون العقوبــات اإلماراتــي الجديــد التدابيــر المقيــدة للحريــة 
وهي:

)1( حظر ارتياد بعض المحال العامة.
)2( منع اإلقامة في مكان معين.

)3( المراقبة.
)4( اإللزام بالعمل.

)5( األبعاد عن الدولة.
وما يهمنا من هذه التدابير هنا هو التالي:
ـ منع اإلقامة، مراقبة الشرطة، اإلبعاد.

أ ـ منع اإلقامة:
يعتبــر منــع اإلقامــة مــن التدابيــر المقيــدة للحريــة وليــس مــن العقوبــات فــي شــيء، وهــو 

يفــرض مــن المحكمــة علــى المجرميــن المحكوميــن بجنايــات أو جنــح.
وقــد نصــت عليــه المــواد 112 ـ 114 بداللــة الفقــرة الثانيــة مــن المــادة ))110(( مــن 

قانــون العقوبــات اإلماراتــي الجديــد.
ــن  ــه م ــذ عقوبت ــاء تني ــد انته ــه بع ــوم علي ــان المحك ــع أو حرم ــر يقضــي بمن ــذا التدبي وه
اإلقامــة فــي المــكان أو األمكنــة التــي يحددهــا الحكــم الصــادر عــن المحكمــة لــدة ال تقــل 

عــن ســنة وال تزيــد علــى خمــس ســنوات.
واســتناداً للمــادة ))113(( مــن القانــون المذكــور فــإن هــذا التدبيــر يمكــن الحكــم بــه فــي 

حالتيــن همــا:
ـ إذا حكــم علــى شــخص باإلعــدام أو الســجن المؤبــد وصــدر عفــو خــاص بإســقاط هــذه 
العقوبــة كلهــا أو بعضهــا أو بــأن يســتبدل بهــا عقوبــة أخــف وجــب علــى النيابــة العامــة ان 
تعــرض أمــره علــى المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم لتقــرر منعــه مــن اإلقامــة فــي المــكان 
أو األمكنــة التــي تحددهــا خمــس ســنوات مالــك ينــص فــي قــرار العفــو علــى خــالف ذلــك.

ـ وللمحكمــة عنــد الحكــم بعقوبــة الســجن المؤقــت أن تحكــم بمنــع إقامــة المحكــوم عليــه 
فــي مــكان أو أمكنــة معينــة لمــدة تســاوي مــدة العقوبــة المحكــوم بهــا علــى أن ال تجــاوز 
خمــس ســنوات فــإذا كان الحكــم فــي الجنايــة صــادراً بالحبــس جــاز للمحكمــة أن تحكــم 

بمنــع اإلقامــة مــدة ال تزيــد علــى ســنتين.
كما نصت المادو ))114(( من القانون المذكور أنه:

ــوم  ــي المحك ــا أو أن تعف ــدة المقضــي به ــص الم ــم أن تنق ــي أصــدرت الحك ــة الت للمحكم
عليــه مــن المــدة الباقيــة أو أن تعــدل فــي األماكــن التــي ينفــذ فيهــا التدبيــر وذلــك كلــه بنــاء 

علــى طلــب النيابــة العامــة أو المحكــوم عليــه.
ونخلــص هنــا للقــول بــأن تدبيــر منــع اإلقامــة يمكــن الحكــم بــه إمــا بنــاء علــى مــا تعرضــه 
النيابــة علــى المحكمــة فــي الحالــة االولــى مــن الفقــرة األولــى مــن المــادة 114، أو عنــد 
مــا نذكــر بــأن الغايــة مــن هــذا التدبيــر هــو اإلقــالل مــن خطــورة المحكــوم عليــه وللحفــاظ 

علــى ســالمة المجتمــع اســتناداً للمــادة ))129(( مــن هــذا القانــون القائلــة:
ــى شــخص دون أن  ــاب عل ــي هــذا الب ــا ف ــر المنصــوص عليه ــع التدابي ال يجــوز أن توق
يثبــت ارتكابــه لفعــل يعــده القانــون جريمــة وكانــت حالتــه تســتدعي تطبيــق هــذا اإلجــراء 

حفاظــاً علــى ســالمة المجتمــع.
وتعتبــر حالــة المجــرم خطــرة علــى المجتمــع إذا تبيــن مــن أحوالــه أو ماضيــه أو ســلوكه 
ــكاب  ــى ارت ــه عل ــاً إلقدام ــاالً جدي ــاك احتم ــا أن هن ــة وبواعثه ــروف الجريم ــن ظ أو م

جريمــة أخــرى.
ــع  ــر من ــف تدبي ــن يخال ــاب م ــى عق ــون عل ــذا القان ــن ه ــادة ))130(( م ــد نصــت الم وق

ــال: ــة فق اإلقام
))يعاقــب علــى كل مخالفــة للتدبيــر الجنائــي المحكــوم بــه بالحبــس مــدة ال تزيــد عــن ســنة 

أو بغرامــة ال تجــاوز خمســة آالف درهــم((.
وللمحكمــة بــدالً مــن توقيــع العقوبــة المقــررة فــي الفقــرة الســابقة أن تأمــر بإطالــة التدبيــر 
مــدة ال تزيــد علــى نصــف المــدة المحكــوم بهــا وال تجــاوز فــي أيــة حالثــالث ســنوات أو 

أن تســتبدل بــه تدبيــر آخــر ممــا نــص عليــه فــي الفصــل الســابق.
ــه ال يجــوز األمــر بوقــف  ــى أن ــون المذكــور عل كمــا نصــت المــادة ))131(( مــن القان

تنفيــذ تدبيــر منــع اإلقامــة.
ولكــن يعــود للمحكمــة إنهــاء أو تعديــل التدبيرالمذكــور بنــاء علــى طلــب صاحــب الشــأن 
ــون  ــادة ))132(( مــن القان ــا الم ــة ذكرته ــود وشــروط معين ــة العامــة ضمــن قي أو النياب
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المذكــور1.
ب ـ مراقبة الشرطة:

ســبق أن ذكرنــا فــي الصفحــة ))71(( مــن هــذا الكتــاب النــص الحرفــي للمــادة ))79(( 
المتعلقــة بمراقبــة الشــرطة كعقوبــة تبعيــة تفــرض علــى المجــرم الــذي يرتكــب جريمــة 
ــة الخارجــي أو الداخلــي أو جريمــة تزييــف أو تزويــر او تقليــد نقــود  ماســة بأمــن الدول
أو تزويــر طوابــع أو مســتندات ماليــة حكوميــة أو محــررات رســمية، أو يرتكــب جريمــة 

رشــوة أو اختــالس أو ســرقة أو قتــل عمــد مقتــرن بظــرف مشــدد.
ــم المذكــورة دون  ــه بأحــد الجرائ ــة تلحــق المحكــوم علي ــة تبعي ــة الشــرطة كعقوب ومراقب
حاجــة للنــص عليهــا فــي الحكــم كمــا ذكــرت ذلــك المــادة ))73(( مــن قانــون العقوبــات 

اإلماراتــي الجديــد.
وقــد نصــت المــادة ))115(( مــن هــذا القانــون علــى القيــود التــي تــرد علــى مــن يخضــع 

ــة بقولها: للمراقب
ــررد  ــا يق ــاً لم ــا وفق ــا أو بعضه ــة كله ــود التالي ــه بالقي ــزام المحكــوم علي ــة هــي إل المراقب

ــم. الحك
1- أن ال يغيــر محــل إقامتــه إال بعــد موافقــة الجهــة اإلداريــة المختصــة فــإذا لــم يكــن لــه 

محــل إقامــة عينــت لــه هــذه الجهــة محــالً.
2- أن يقدم نفسه إلى الجهة اإلدارية المختصة في الفترات الدورية التي تحددها.

3- أن ال يبرح مسكنه ليالً إال بإذن من الجهة اإلدارية المختصة.
والجديــر بالذكــر هنــا هــو أن المشــرع الجزائــي اإلماراتــي اعتبــر مراقبــة الشــرطة تــارة 
ــارة أخــرى مــن  ــا ت ــي الصفحــة الســابقة، واعتبره ــا ف ــا رأين ــة كم ــات التبعي ــن العقوب م
التدابيــر المقيــدة للحريــة أخضــع لهــا عــدداً مــن المحكوميــن ضمــن شــروط معينــة نصــت 

عليهــا المــواد 116 ـ 119 مــن قانــون العقوبــات االتحــادي الجديــد.
ــي  ــورة ف ــادة ))79(( المذك ــكام الم ــر أح ــررت أكث ــه وك ــادة ))117(( من ــاءت الم فج

ــا: ــاب بقوله ــذا الكت ــن ه ــة ))71(( م الصفح
إذا حكــم علــى شــخص بالســجن المؤبــد أو المؤقــت لجنايــة ماســة بأمــن الدولــة الخارجــي 
أو الداخلــي تعيــن الحكــم بالمراقبــة مــدة ال تزيــد علــى خمــس ســنوات. وللمحكمــة عنــد 
الحكــم فــي جنايــة بعقوبــة ســالبة للحريــة مــدة تزيــد علــى ســنة أن تحكــم بالمراقبــة مــدة 

ــي  ــات اللبنان ــي العقوب ــن قانون ــن كل م ــواد 81 ـ 83 م ــة للم ــبيل االطــالع والمقارن ــى س ــد عل 1   ع
ــة. ــع اإلقام ــر من ــبة لتدبي والســوري بالنس

ال تجــاوز خمــس ســنوات وال تزيــد علــى مــدة العقوبــة.
وقــد عــاد المشــرع الجزائــي واعتبــر مراقبــة الشــرطة تدبيــراً مــن تدابيــر الدفــاع 
االجتماعــي، حيــث تضمنتــه الفقــرة الثالثــة مــن المــادة ))136(( مــن قانــون العقوبــات 
ــوص  ــة المنص ــى المراقب ــرى عل ــا: ))تس ــادة ))139(( بقوله ــه الم ــا ذكرت ــد، كم الجدي
عليهــا فــي هــذا البــاب )أي البــاب الثامــن المخصــص للدفــاع االجتماعــي( أحــكام المــادة 

ــنوات. ــالث س ــى ث ــة عل ــدة المراقب ــد م ــوز أن تزي ))115(( وال يج
وهكــذا رأينــا أن مراقبــة الشــرطة تكــون مــرة ))عقوبــة تبعيــة(( ومــرة ثانيــة ))تدبيــراً 

ــداً للحريــة(( ومــرة ثالثــة ))تدبيــراً مــن تدابيــر الدفــاع االجتماعــي((. مقي
فــإذا كان عقوبــة تبعيــة فيجــوز للمحكمــة حســب النبــذة الثانيــة مــن المــادة ))79(( مــن 
قانــون العقوبــات أن تخفــف مــن حكمهــا مــن مــدة المراقبــة أو أن تأمــر بإعفــاء المحكــوم 

عليــه منهــا أو أن تخفــف قيودهــا.
أمــا إذا كان تدبيــراً مقيــداً للحريــة أو مــن تدابيــر الدفــاع االجتماعــي، فقــد نصــت المــادة 
ــذه،  ــف تنفي ــر بوق ــواز األم ــدم ج ــى ع ــي عل ــات اإلمارات ــون العقوب ــن قان ))131(( م
كمــا نصــت المــادة ))142(( مــن ذات القانــون بعــدم جــواز وقــف تنفيــذ تدابيــر الدفــاع 

ــي. االجتماع
جـ ـ اإلبعاد أو الطرد خارج البالد:

ــى  ــي عل ــات اإلمارات ــون العقوب ــن قان ــادة ))110(( م ــن الم ــة م ــرة الخامس نصــت الفق
ــة((. ــدة للحري ــر المقي ــن ))التدابي ــاه م ــرة إي ــاد معتب اإلبع

وقد نصت المادة ))121(( من القانون المذكور على هذا التدبير بقولها:
))إذا حكــم علــى أجنبــي بعقوبــة مقيــدة للحريــة فــي جنايــة أو جنحــة جــاز للمحكمــة أن 
ــات الواقعــة  ــي الجناي ــاد ف ــة، ويجــب األمــر باإلبع ــاده عــن الدول ــا بإبع ــي حكمه تأمــر ف

ــى العــرض. عل
ــة  ــه بالعقوب ــم علي ــن الحك ــدالً م ــاد ب ــم باإلبع ــح الحك ــواد الجن ــي م ــة ف ــوز للمحكم ويج

المقيــدة للحريــة المقــررة للجنحــة1.

1   عــد إذا شــئت للمــواد 23 ـ 29 مــن القانــون االتحــادي رقــم ))6(( الصــادر عــام 1973 فــي شــأن 
))الهجــرة واإلقامــة(( بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وهــي المــواد المتعلقــة بأبعــاد األجانــب مــن الدولة.
وقــد نصــت المــادة ))34(( مــن هــذا القانــون علــى وجــوب الحكــم بالغبعــاد علــى مــن يــزور تأشــيرة أو إذن 
دخــول للبــالد أو تصريــح أو بطاقــة لإلقامــة فيهــا أو أي مســتند بقصــد التهــرب مــن أحــكام هــذا القانــون أو 

يســتعمل أي ســند مــزور منهــا مــع علمــه بتزويــره. وذلــك إضافــة لعقوبتــي الحبــس والغرامــة.
كما نص هذا القانون على عقوبة اإلبعاد بمواد أخرى منه مثل المواد 31 و32 و 33.

ــا ســلطة الفصــل  ــة العلي والجديــر بالذكــر أن المــادة ))34(( مــن هــذا القانــون أعطــت المحكمــة االتحادي
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واإلبعــاد أو الطــرد )كمــا يســمى فــي بعــض قوانيــن عقوبــات أخــرى( هــو الغخــراج مــن 
ــة(( وال يطبــق حســب صراحــة  ــدة للحري ــة المقي ــر االحترازي ــالد وهــو مــن ))التدابي الب

نــص المــادة ))121(( إال علــى األجانــب لعــدة اعتبــارات أهمهــا:
- أن نــص المــادة ))37(( مــن الدســتور المؤقــت لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة قــد 

ذكــر صراحــة علــى انــه ))ال يجــوز إبعــاد المواطنيــن أو نفيهــم مــن أرض االتحــاد((.
- مــن غيــر الالئــق أن تقــوم الدولــة بإبعــاد مواطنيهــا علــى أراضيهــا حتــى لــو كانــوا قــد 
ارتكبــوا جرائــم، ألنــه ال يجــوز للدولــة أن تصــدر مجرميهــا للخــارج كمــا يقــول أســتاذرنا 
الدكتــور عبــد الوهــاب حومــد فــي الصفحــة ))625(( مــن كتابــه القيــم ))الحقــوق 

الجزائيــة العامــة((.
- المرجع السابق.

- قــد ال يجــد المواطــن المبعــد دولــة أجنبيــة تقبلــه فيبقــى بــال مــكان يــأوى إليــه ممــا يدفعــه 
إلــى ارتــكاب جرائــم عديدة.

ــزال  ــا ت ــية م ــة سياس ــاد كعقوب ــن اإلبع ــز بي ــو ضــرورة التميي ــا ه ــر هن ــر بالذك والجدي
تنــص عليهــا بعــض قوانيــن عقوبــات عربيــة مثــل المــادة ))43(( مــن قانــون العقوبــات 
اللبنانــي، وبيــن اإلبعــاد عــن الدولــة كتدبيــر مقيــد للحريــة نصــت عليــه المــادة ))121(( 

ــة. اإلماراتي
علمــاً بــأن المــادة ))132(( مــن قانــون العقوبــات اإلماراتــي قــد اســتثنت تدبيــر اإلبعــاد 
مــن أي تبديــل أو تغييــر، وذلــك بعــد أن ســبقتها المــادة ))131(( للقــول صراحــة بعــدم 

جــواز األمــر بوقــف تنفيــذ هــذا التدبيــر أيضــاً.
وقــد تكلمنــا عــن عقوبــة إبعــاد ونقــل الســجناء للمســتعمرات فــي اســترالية وفــي أميــركا 
مــن قبــل الحكومــة البريطانيــة منــذ مائتــي ســنة، وذلــك فــي الصفحــات 240 ـ 243 مــن 
كتابنــا ))مبــادئ علمــي اإلجــرام والعقــاب(( المطبــوع فــي دمشــق عــام 1982 ـ الجــزء 

المخصــص لعلــم تنفيــذ العقــاب .. فليعــد إليهــا مــن يشــاء.
الفرع الثاني

))التدابير المالية للحقوق((
عــددت المــادة ))122(( مــن قانــون العقوبــات اإلماراتــي الجديــد التدابيــر الســالبة 

فــي الجرائــم الــواردة فــي المــادة ))34(( المذكــورة أعــاله، بينمــا تتولــى الهيئــات القضائيــة المحليــة فــي 
اإلمــارات األعضــاء فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ـ كل فــي حــدود اختصاصاتهــا ـ الفصــل فــي 

غيــر تلــك الجرائــم.

للحقــوق وهــي:
1- إسقاط الوالية أو الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن الغائب.

2- حظر ممارسة عمل معين.
3- سحب ترخيص القيادة.

4- إغالق المحل.
وما يهمنا من هذا التدبير هنا هو:

- حظر ممارسة عمل معين، وإغالق المحل.
أ- حظر ممارسة عمل معين:

ــر بقولهــا  ــد هــذا التدبي ــي الجدي ــات الغمارات ــون العقوب عرفــت المــادة ))125(( مــن قان
))الحظــر عــن ممارســة عمــل هــو الحرمــان مــن حــق مزاولــة مهنــة أو حرفــة أو نشــاط 
صناعــي أو تجــاري تتوقــف مزاولتــه علــى الحصــول علــى ترخيــص مــن الســلطة 

ــة((. العام
وقد جاءت المادة ))126(( من القانون المذكور فحددت شروط الحظر هذا بقولها:

))إذا ارتكــب شــخص جريمــة إخاللهــا بواجبــات مهنتــه أو حرفتــه أو نشــاطه الصناعــي 
أو التجــاري وحكــم عليــه مــن أجلهــا بعقوبــة مقيــدة للحريــة ال تقــل مدتهــا عــن ســتة أشــهر 
جــاز للمحكمــة عنــد الحكــم باإلدانــة أن تحظــر عليــه ممارســة عملــه مــدة ال تزيــد علــى 
ســنتين فــإذا عــاد إلــى مثــل جريمتــه خــالل الســنوات الخمــس التاليــة لصــدور حكــم بــات 
بالحظــر وجــب علــى المحكمــة أن تأمــر بالحظــر مــدة ال تقــل عــن ســنة وال تزيــد علــى 

خمــس ســنوات.
ويبدأ سريان مدة الحظر من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو انقضائها ألي سبب.
ويجوز االكتفاء بهذا التدبير بدالً من الحكم بالعقوبة األصلية المقررة للجريمة.

والســؤال اآلن كيــف يفــرض تدبيــر حظــر ممارســة عمــل معيــن بالنســبة للجرائــم المخلــة 
بالثقــة العامــة؟ وللجــواب عليــه نقــول:

ــام  ــناد أو األخت ــة أو اإلس ــة او المعدني ــد العمــالت الورقي ــر او تقلي ــف أو تزوي ــأن تزيي ب
والعالمــات والطوابــع وبقيــة الوثائــق الرســمية وغيــر الرســمية األخــرى، وقــد يحصــل 

مــن قبــل آحــاد النــاس فــي أي زمــان ومــكان، داخــل أو خــارج الدولــة.
كمــا قــد يحصــل مــن قبــل أشــخاص امتهنــوا أو احترفــوا أعمــال الطباعــة وعمــل األختــام 
أو كتابــة اللوحــات أو الحفــر المســمى )بالزنكوغــراف(، بحيــث يســهل عليهــم الحصــول 
ــة  ــتهم اليومي ــم ممارس ــياء بحك ــن أش ــك م ــر ذل ــادن وغي ــار والمع ــى األوراق واألحب عل
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العاليــة لهــذه األعمــال والمهــن أو الحــرف.
فلــو قــام أحدهــم بأيــة جريمــة مــن الجرائــم المخلــة بالثقــة العامــة اعتبــر ذلــك إخــالالً منــه 
بواجبــات مهنتــه أو حرفتــه وبالتالــي وجــب خضوعــه للتدبيــر المنصــوص عليــه بالمــادة 

))126(( المذكــورة ســابقاً إضافــة للعقوبــة التــي يســتحقها عــن جريمتــه التــي ارتكبهــا.
وقــد يســتغل المجرمــون مــن مقدليــن أو مزوريــن أو مزيفيــن عمــال الطباعــة بارتــكاب 
هــذه الجرائــم المخلــة بالثقــة العامــة فيحكــم عليهــم بالتالــي كشــركاء أصلييــن أو ثانوييــن.
ــد أعطــت الحــق للمحكمــة  ــادة ))126(( ق ــرة مــن الم ــذة األخي ــر بالذكــر أن النب والجدي
االكتفــاء بفــرض تدبيــر الحظــر هــذا، بــدالً مــن الحكــم بالعقوبــة األصليــة المقــررة 
للجريمــة. وهــذا وال شــك إجــراء جيــد خاصــة عندمــا يثبــت للمحكمــة أن هــذا اإلنســان قــد 

ــة العامــة. ــة بالثق ــم المخل ــام بجريمــة مــن الجرائ ــن للقي اســتغل مــن أشــخاص آخري
ب ـ إغالق المحل:

عرفت المادة ))128(( من قانون العقوبات اإلماراتي الجديد هذا التدبير بقولها:
فيمــا عــدا الحــاالت الخاصــة التــي ينــص فيهــا القانــون علــى اإلغــالق يجــوز للمحكمــة 
عنــد الحكــم بمنــع شــخص مــن ممارســة عملــه وفقــاً للمــادة ))126(( أن تأمــر بإغــالق 
المحــل الــذي يمــارس فيــه هــذا العمــل وذلــك لمــدة ال تقــل عــن شــهر وال تزيــد عــن ســنة.
ويســتتبع اإلغــالق حظــر مباشــرة العمــل أو التجــارة أو الصناعــة نفســها فــي المحــل ذاتــه 
ــه بعــد  ــه عن ــازل ل ــه المحــل أو تن ــد أجــر ل ــه ق ــك بواســطة المحكــوم علي ســواء كان ذل
وقــوع الجريمــة، وال يتنــاول الحظــر مالــك المحــل أو أي شــخص يكــون لــه حــق عينــي 

عليــه إذا لــم تكــن لــه صلــة بالجريمــة.
ونعتقــد بــأن المــادة ))128(( هــذه منقولــة مــع بعــض التحريــف عــن المــادة ))121(( 

مــن قانــون العقوبــات العراقــي.
ــتغلون  ــن يس ــخاص الذي ــى األش ــر عل ــذا التدبي ــق ه ــرض وتطبي ــل ف ــق ب ــن تطبي ويمك

محالتهــم الرتــكاب الجرائــم المختلفــة مــن تقليــد أو تزويــر أو تزييــف.
ومــن نافلــة القــول أن نذكــر بــان التدبيريــن المتعلقيــن بالمادتيــن 125 و 128 ال يمكــن 
فــرض أي واحــد منهمــا إال إذا كان المفــروض عليــه خطــراً علــى المجتمــع اســتناداً للمــادة 

))129(( مــن قانــون العقوبــات اإلماراتــي.
وقــد ســبق لنــا فــي صفحــة ســابقة إيــراد النــص الحرفــي للمــادة 129 وتلكمنــا أيضــاً عــن 
عقوبــة مــن يخالــف مثــل هــذا التدبيــر، وعــدم جــواز األمــر بوقــف تنفيــذه وإمكانيــة إنهائــه 
أو الغائــه أو تعديلــه ســنداً للمــادة ))132(( مــن القانــون المذكــور، فليعــد لهــا مــن يشــاء.

10 – اإلعفاء من العقاب:
نصت المادة ))210(( من قانون العقوبات اإلماراتي ما يلي:

))يعفــى مــن العقوبــة كل مــن بــادر مــن الجنــاة بإبــالغ الســلطات القضائيــة أو اإلداريــة 
قبــل اســتعمال العملــة أو الســند المقلــد أو المزيــف أو الــزور وقبــل الكشــف عــن الجريمــة. 
فــإذا حصــل اإلبــالغ بعــد الكشــف عــن الجريمــة جــاز للمحكمــة إعفــاؤه مــن العقــاب متــى 

ادى اإلبــالغ إلــى ضبــط باقــي الجنــاة((1.
ويعتبــر نــص المــادة المذكــورة نموذجــاً مــن نماذج األعــذار القانونيــة المعقيــة أو )المحلّة( 

مــن العقــاب. وهــي حــق للمدعــي عليــه وليســت منحــة مــن القاضي.
فقــد رأى الشــارع الجزائــي اإلماراتــي أن المصلحــة تدعــوا أن يعفــي بعــض المجرميــن 
ــض  ــتفحالها، والقب ــل اس ــرة قب ــم الخطي ــى كشــف بعــض الجرائ ــاب توصــال إل ــن العق م
علــى فاعليهــا، أو تشــجعياً لهــم علــى التوبــة وإعانتهــم علــى الخــروج ممــا تورطــوا فيــه 

مــن آثــام.
- عدم جواز بقاء باب االعفاء مفتوحا في وجه الجاني األبد.

- الن األخبــار أو االعــالم الــذي يتقــدم بــه أحــد الجنــاة بعــد اســتعمال األشــياء المــزورة 
أو المقلــدة أو المزيفــة مــن نقــود واســناد وغيرهــا،  أو بعــد ان تكــون الســلطات القضائيــة 
أو االداريــة قــد كشــفت عــن هــذه الجرائــم،  انمــا هــو بمثابــة« وليــس بأخبــار أو اعــالم.     

“Confession اعتــراف 
- ألن الحكمــة مــن العــذر المحــل أو المعفــي هــو أن يميــط الجانــي اللثــام عــن الجريمــة 
ــا  ــة،  ســواء ارتكبه ــدة للدول ــناد العائ ــة أو االس ــر للعمل ــن تزوي ــة م ــة العام ــة بالثق المخل
بنفســه أو مــع جماعــة آخريــن مــن أقرانــه بغيــة تمكيــن الســلطات المختصــة بالدولــة مــن 
ــاة ووقايــة الجمهــور مــن أن يقــع ضحيــة أعمالهــم الطائشــة،  اضافــة  ضبــط باقــي الجن

لوقايــة الدولــة وســمعتها الماليــة مــن المســاس بهــا. 
- ألن ورود األخبــار بعــد أن تكــون الســلطة قــد وضعــت يدهــا علــى الجريمــة واكتشــفت 

فاعليهــا،  يفقــد االعفــاء الغايــة منــه،  وتنعــدم المحكمــة مــن منحــه. 
- ان منــح الفاعــل الــذي أخبــر الســلطات المختصــة مــن قضائيــة أو اداريــة رغــم علمهــا 
وكشــفها عــن الجرائــم المذكــورة ســابقا،  نقــول ان منحــه العــذر المحــل يعتبــر تســاهال 
ــة  ــاء إذا أجــازت المحكم ــذا اإلعف ــن ه ــه م ــي إفادت ــي ف ــي اإلمارات ــن المشــرع الجزائ م

1   هنــاك مــن يشــترط منــح اإلعفــاء لبعــض الجنــاة أو لمــن كان أســبقتهم باألخبــار. ولكــن نــص المــادة 
))210(( جــاء مطلقــاً والمطلــق يجــري علــى إطالقــه.
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ذلــك دون أن تطلــب منــه طلبــات مرهقــة أو قــد ال يتمكــن مــن تحقيقهــا لالســتحالة فــي 
بعــض الحــاالت كمــا فعلــت المــادة ) ( مــن قانــون العقوبــات المصــري . التــي نصــت 
فقرتهــا الثانيــة علــى جــواز اعفــاء الجانــي مــن العقوبــة إذا حصــل األخبــار بعــد الشــروع 
فــي التحقيــق متــى مكــن هــذا الجانــي الســلطات مــن القبــض علــى غيــره مــن مرتكبــي 

الجريمــة أو علــى مرتكبــي جريمــة اخــرى مماثلــة لهــا مــن النــوع والخطــورة1. 
ومــن الجديــر ذكــره هنــا هــو أن المــادة الســابعة مــن القانــون االتحــادي رقــم )( الصــادر 
بدولــة االمــارات العربيــة المتحــدة عــام  ١٩٧٢والمتعلــق فــي شــأن مقاطعــة اســرائيل قــد 

نصــت علــى أنــه : 
» يعفــى  مــن العقوبــة – عــدا المصــادرة – مــن بــادر مــن الجنــاة عنــد تعددهــم بأخبــار 
الســلطات المشــتركين فــي إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي القانــون المذكــور وأدى 

هــذا األخبــار فعــالً إلــى اكتشــاف الجريمــة 2.
ــون  ــي « وقان ــو ظب ــارة » أب ــات إم ــون عقوب ــأن قان ــا ب ــول أن نذكــر هن ــة الق ومــن نافل
ــي و محــل بالنســبة  ــذر معف ــق بع ــص متعل ــا أي ن ــم يتضمن ــي « ل ــارة »دب ــات إم عقوب
للجرائــم المخلــة بالثقــة العامــى مــن تزويــر وتقليــد وتزييــف للعمــالت واالســناد والطوبــع 
وغيرهــا . لهــذا فقــد أصبــح القضــاء ملزمــاً فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بتطبيــق 
ــف  ــد أوتزيي ــر أو تقلي ــم التزوي ــن جرائ ــل م ــاء الفاع ــر بإعف ــد النظ ــادة »210« عن الم
العملــة الورقيــة أو المعدنيــة أو اســناد الدولــة العامــة المنصــوص عليهــا فقــط فــي المــواد 

. 209 - 204
وقبــل ختــام كالمنــا عــن االعفــاء مــن العقــاب فــي الجرائــم المخلــة بالثقــة العامــة نقــول: 

1   اطلــق الدكتــور مأمــون ســالمة علــى هــذا النــوع مــن االعفــاء اســم ))االعفــاء الجــوازى((  وتكلــم 
عنــه فــي الصفحــات ٣٢١ - ٣٢٣ مــن كتابــه ))قانــون العقوبــات - القســم الخــاص-((  ونحــن نعتقــد بــأن 
تعليــق االعفــاء حتــى يدلــل المخبــر علــى مرتكبــي جريمــة اخــرى مماثلــة لهــا فــي النــوع والخطــورة،  امــر 

ال يمكــن قبولــه. 
ألنــه يخلــق برأينــا أوضاعــا شــاذة ومعقدواجتماعيــاً واجتماعيــاً وأخالقيــاً بيــن هــذا المخبــر والمخبــر عنهــم،  
ــد يســبب  ــه ق ــذ،  كمــا ان ــم بانتظــار مثــل هــذا المنق ويجعــل أجهــزة األمــن تتقاعــس عــن اكتشــاف الجرائ
اشــكاالت وتعقيــدات ال أول لهــا وال آخــر بحيــث قــد يــزج هــذا المخبــر بأســماء اشــخاص عادييــن وشــرفاء 

ليــس لهــم عالقــة بمثــل هــذه الجرائــم آمــال الخــالص مــن التعذيــب واالســتفادة مــن االعفــاء. 
2  نلفــت نظــر القــارئ إلــى أننــا عالجنــا موضــوع المقارنــة بيــن االعفــاء المتعلقباألخبــار عــن الجرائــم 
الواقعــة علــى أمــن الدولــة الخارجــي والداخلــي موضــوع المــادة »262« مــن قانــون العقوبــات الســوري، 
واالعفــاء الــوارد فــي المــادة الثامنــة مــن القانــون رقــم »286« الصــادر في ســوريا بتاريــخ 1956/8/14 
المتعلــق بمنــع التعامــل مــع اســرائيل أو مــن لــه عالقــة بهــا ، وكذلــك المــادة »161«  مــن قانــون العقوبــات 
ــا  ــن كتابن ــات 103-109 م ــك بالصفح ــا كل ذل ــول عالجن ــام 1950 نق ــوري الصــادر ع ــكري الس العس
»شــرح قانــون العقوبــات - القســم الخــاص « الصــادر بدمشــق 1981 - 1982 . فليعــد لهــا مــن يشــاء. 

بأننــا لــم نعثــر علــى خصائــص عامــة بالنســبة لالعفــاء مــن العقــاب لــكل هــذه الجرائــم 
المذكــورة بالمــواد 204- 223 . والســبب يعــود ألن القانــون قــد اختــص جرائــم تزويــر 
أو تقليــد أو تزييــف العمــالت واالســناد بالعفــو فقــط، ولــم يمنحــه فــي بقيــة الجرائــم المخلــة 

بالثقــة العامــة كمــا فعلتــه قوانيــن عقوبــات عربيــة وأجنبيــة أخــرى .
وهذا األمر دفعنا لالكتفاء فقط عن المادة »210« من قانون العقوبات اإلماراتي .

ولمــا كانــت الجرائــم المخلــة بالثقــة العامــة متنوعــة وكثيــرة وخاصــة مــا كان منهــا مــن 
ــر بالمحــررات الرســمية  ــر وتزوي ــن تحوي ــات الرســمية أو م ــة والعالم ــم الدول ــد ات تقلي
والوثائــق العاديــة األخــرى، فإننــا نأمــل أن يصــار لتعديــل قانــون العقوبــات الجديــد بحيــث 
ــات  ــة والعالم ــم الدول ــد خات ــم تقلي ــى جرائ ــاب عل ــن العق ــاء الفاعــل م ــى :إعف ــص عل ين
ــة  ــادة الجرمي ــل الم ــف الفاع ــواد 211-215، إذا اتل ــا بالم ــوص عليه ــمية المنص الرس
ــون  ــن قان ــواد »210« م ــي الم ــى التتال ــه عل ــا فعلت ــة، كم ــتعمال أو مالحق ــل أي اس قب
العقوبــات المصــري والمــادة »439« مــن قانــون العقوبــات اللبنانــي و المــادة »429« 
مــن قانــون العقوبــات الســوري. أو قوانيــن عقوبــات عربيــة وأجنبيــة أخرى.منــح الفاعــل 
فــي الجرائــم موضــوع المــواد 211 -215 مــن قانــون العقوبــات اإلماراتــي عــذراً مخففــاً 
إذا أتــاح القبــض ولــو بعــد بــدء المالحقــات علــى ســائر المجرميــن أو علــى الذيــن يعــرف 
مخبأهــم .إعفــاء الفاعــل مــن العقــاب علــى جرائــم تزويــر المحــررات المختلفــة، إذا أقــر 
بالجرائــم موضــوع المــواد 217 -222 مــن قانــون العقبــات اإلماراتــي، قبــل االســتعمال 
والمالحقــة ، كمــت فعلتــه المــادة »416« مــن قانــون العقوبــات الســوري .منــح الفاعــل 
فــي الجرائــم موضــوع المــواد 217 -222 مــن قانــون العقوبــات االماراتــي عــذراً مخففــاً 
إذا أتــاح القبــض ولــو بــع بــدء المالحقــات علــى ســائر المجرميــن أو علــى الذيــن يعــرف 
ــأم ، أو حصــل اقــراره عــن الجــرم بعــد االســتعمال المــزور ولكــن قبــل الشــكوى  مختب
أو المالحقــة . وهــذا مــا فعلتــه المادتــان 472 اللبنانيــة و 461 الســورية .واقتراحنــا هــذا 
تمليــه السياســة الجزائيــة العقابيــة مــن جهــة أخــرى .فالدولــة حريصــة دائمــاً علــى اإلقــالل 
مــن الجرائــم مــا أمكــن وال يجــوز أن نفيــد مــن ارتكــب جرائــم تزويــر العمــالت الورقيــة 
ــن  ــة ضم ــة أو المخفف ــة المحل ــن األعــذار القانوني ــة م ــة للدول ــناد المالي ــة واالس والمعدني
شــروط معينــة ، وأن نحجــب هــذه الفائــدة عــن مجرميــن آخريــن ارتكبــوا جرائــم أخــرى 
مخلــة بالثقــة العامــة ولكنهــا وقعــت علــى األختــام والعالمــات العائــدة للدولــة أو علــى بقيــة 

المحــررات الرســمية أو غيــر الرســمية األخــرى1.
ــي التــي أعفــت مــن العقــاب ضمــن  ــات اإليطال 1  انظــر إذا شــئت المــادة »463« مــن قانــون العقوب
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ــي  ــات العراق ــون العقوب ــن قان ــادة »303« م ــور الم ــا المذك ــى اقتراحن ــبقتنا إل ــد س وق
الــواردة فــي الفصــل الرابــع مــن البــاب الخامــس منــه المخصــص للجرائــم المخلــة بالثقــة 

ــة :  العامــة والقائل
ــام أو  ــر األخت ــد أو تزوي ــم تقلي ــن جرائ ــة م ــب جريم ــن ارتك ــة م ــن العقوب ــى م » يعف
الســندات أو الطوابــع أو تزييــف العملــة وتزويــر أوراق النقــد والســندات الماليــة وتزويــر 
المحــررات الرســمية إذا أخبــر الســلطات العامــة قبــل إتمامهــا وقبــل قيــام تلــك الســلطات 

بالبحــث واالســتقصاء عــن مرتكبهــا وعرفهــا بفاعليهــا اآلخريــن.
أمــا إذا حصــل األخبــار بعــد قيــام تلــك الســلطت بذلــك فــال يعفــى مــن العقوبــة إال إذا كان 

االخبــار قــد ســهل القبــض علــى أولئــك الجنــاة.
ــف  ــد أو التزيي ــم التقلي ــن جرائ ــة م ــب جريم ــن ارتك ــاً كل م ــة أيض ــن العقوب ــى م ويعف
ــل  ــتعمالها وقب ــل اس ــة قب ــادة الجريم ــف م ــاب إذا اتل ــذا الب ــي ه ــورة ف ــر المذك أو التزوي

ــا «. ــن مرتكبيه ــث ع ــي البح ــروع ف الش
وهكــذا نجــد أن هــذه المــادة العراقيــة قــد أعفــت فــي نــص واحــد وموحــد وضمــن شــروط 
ــة بالثقــة العامــة بــدل النــص  معينــة األشــخاص الذيــن يرتكبــون مختلــف الجرائــم المخل
علــى اإلفــاء بمــواد مختلفــة ومتناثــرة فــي أقســام وفصــول مختلفــة مــن البــاب المختــص 

بالجرائــم المخلــة بالثقــة العامــة .
11- زمــان ومــكان ارتــكاب الجرائــم المخلــة بالثقــة العامــة وتعــدد الفاعليــن : بالنســبة 

للزمــان : 
فــي الوقــت الــذي أخــذ قانــون العقوبــات اإلماراتــي فــي المــادة »206« بتشــديد عقــاب 
مــن يتســبب فــي هبــوط ســعر العملــة الوطنيــة أو الســندات الماليــة الحكوميــة أو زعزعــة 

الثقــة الماليــة فــي األســواق الداخليــة أو الخارجيــة .
فقــد أغفــل النــص علــى عقــاب أو تشــديد عقــاب مــن يقــدم علــى أمثــال هــذه الجرائــم أثنــاء 
الحــرب أو حالــة توقــع نشــوبها، أو أثنــاء تعــّرض الدولــة ألزمــة ماليــة أو كارثــة طبيعيــة 
أخــرى كالزلــزال والفياضانــات والبراكيــن واألوبئــة أو أيــة كارثــة تحتــاج فيهــا لمــن يشــد 

أزرهــا يأخــذ بيدهــا حتــى تجتازهــا بســالم .
وعلــى الصعيــد لعملــي فــإن اقــدام الفاعــل علــى ارتــكاب التزويــر أو التقليــد لعملــة الدولــة 
أو أختامهــا أو محرراتهــا الرســمية أثنــاء الحــرب أو حالــة توقــع نشــوبها يســتحق عقابــاً 
ــر مــن  ــار ســيئة وضــارة أكث ــه مــن آث ــف عــن أعمال ــره، لمــا يتخل ــر وأشــد مــن غي أكب

ــع . ــر العمــالت والطواب ــم تزوي ــة جرائ شــروط عين

األضــرار التــي تحصــل لــو ارتكبــت هــذه الجرائــم فــي زمــن الســلم مثــالً، أو لــو كانــت 
الدولــة ال تعانــي مــن كــوارث طبيعيــة أو غيــر طبيعيــة .

ونحــن مــن القائليــن بوجــوب تشــديد عقوبــة الفاعــل لــو قــام بجرائــم التزويــر أو تقليــد أو 
تزييــف أو إدخــال و اخــراج العملــة وترويجهــا أثنــاء الحــرب أو توقــع نشــوبها أو ثنــاء 
أيــة كارثــة طبيعيــة كالــالزل والبراكيــن والفياضانــات الشــديدة التــي تتعــرض لهــا الدولــة 
وهــو يعلــم بالحــرب أو توقــع نشــوبها أو بوجــود هــذه الكارثــة معتبريــن أن الفاعــل انقــاد 

لتنفيــذ جريمتــه بدافــع أنانــي دنــيء.
وبالمناســبة فــإن الفقــرة األولــى مــن المــادة ))102(( مــن قانــون العقوبــات اإلماراتــي 

الجديــد قــد اعتبــرت مــن الظــروف المشــددة:
))ارتكاب الجريمة بباعث دنيء((.

ــع نشــوبها   ــاءة ممــن يبتهــل فرصــة الحــرب أو توقّ ــر دن ــد بوجــوب باعــث أكث وال نعتق
فيقــدم علــى جريمــة مــن الجرائــم المخلــة بالثقــة العامــة، وخاصــة مــا كان متعلقــاً منهــا 

ــة. ــة أو ترويجهــا خــارج أراضــي الدول ــة الوطني ــف العمل ــد أو تزيي ــر أو تقلي بتزوي
ومــن البديهــي فــإن مــن يقــدم علــى الجرائــم المذكــورة ســابقاً فــي زمــن الحــرب لمســاعدة 
ــو  ــر وه ــي آخ ــح ذات وصــف جرم ــذه تصب ــه ه ــإن جريمت ــه ف ــوز قوات ــى ف ــدو عل الع

مســاعدة العــدو بــأي شــكل كان علــى فــوز قواتــه وهــي مــن جرائــم الخيانــة.
ب ـ بالنسبة للمكان:

لــم يخــص قانــون العقوبــات اإلماراتــي الجديــد كمــا لــم يشــترط الرتــكاب الجرائــم المخلــة 
بالثقــة العامــة مكانــاً معينــاً.

فــال فــرق أن ترتكــب داخــل أو خــارج أراضــي الدولــة، كمــا ال فــرق أن ترتكــب 
ــى أختامهــا  ــاً فــي أراضيهــا، أو عل ــة قانون ــة المتداول ــة أو األجنبي ــى عمالتهــا الوطني عل

ومحرراتهــا الرســمية وطوابعهــا الماليــة أو البريديــة.
ــى بوســاطة  ــه مــن يدخــل بنفســه أو حت ــادة ))205(( من ــي الم ــب ف ــد عاق ــذا نجــده ق له
أو واســطة غيــره إلــى الدولــة هــذه األشــياء المذكــورة آنفــاً وهــو علــى علــم بتقليدهــا أو 

ــا. ــا أو تزييفه ــا أو تحريفه تزويره
كمــا نجــده قــد لحــظ موضــوع مــن يخــرج خــارج أراضــي الدولــة مثــل هــذه األشــياء مــع 

علمــه بتقليدهــا أو تزويرهــا أو تحريفهــا أو تزييفهــا أيضــاً.
ومــن نافلــة القــول أن نذكــر بــأن المــادة ))20(( مــن هــذا القانــون قــد ســمحت بامتــداد 
اختصاصــه خــارج الدولــة لمعاقبــة جرائــم التزويــر أو التزييــف أو التقليــد الواقعــة علــى 
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العمــالت الوطنيــة أو األجنبيــة المتداولــة قانونــاً فــي الدولــة، وكذلــك علــى ســنداتها 
ــا. ــا وطوابعه وأختامه

بينمــا نصــت فقرتهــا الثانــة علــى امتــداد االختصــاص لقانــون العقوبــات بالنســبة للجرائــم 
المذكــورة ســواء تمــت أفعالهــا داخــل الدولــة أو خارجهــا1.

والجديــر بالذكــر أن بعــض قوانيــن العقوبــات العربيــة قــد لحظــت حمايــة منهــا لمكانــة 
الدولــة الماليــة جريمــة مــن يقــوم باســتخدام وســائل اإلعــالم المختلفــة بحيــث يذيــع وقائــع 
ملفقــة، أو مزاعــم كاذبــة ألحــداث التدنــي فــي أوراق النقــد الوطنيــة، أو لزعزعــة الثقــة 

فــي متانــة نقــد الدولــة وســنداتها، وجميــع األســناد ذات العالقــة بالثقــة الماليــة العامــة.
ــي و ))309((  ــادة ))319(( لبنان ــال الم ــبيل المث ــى س ــن عل ــذه القواني ــن ه ــر م ونذك

ســوري و ))152(( أردنــي.
وهــذه المــواد لــم تكتــف بمعاقبــة الفاعــل بــل أجــازت للمحكمــة نشــر الحكــم الصــادر عليــه 

لدحــض مزاعمــه وافتراءاته.
ومــا يؤخــذ علــى هــذه المــواد الثــالث هــو انهــا لــم تبيــن مــكان ارتــكاب الجريمــة إن كان 
داخــل الدولــة أو خارجهــا رغــم ورودهــا فــي عــداد الجرائــم الواقعــة علــى أمــن الدولــة 

الداخلــي فــي قوانيــن تلــك الــدول.
ونحــن نعتقــد بــأن النــص جــاء مطلقــاً والمطلــق يجــري علــى إطالقــه خاصــة وإن المــواد 
المشــابهة للمــادة ))20(( اإلماراتيــة فــي قوانيــن تلــك الــدول تطــال الفاعــل لــو ارتكــب 
تلــك الجرائــم خــارج الدولــة ســواء اعتبرناهــا مــن الجرائــم المخلــة بالثقــة العامــة أم كانــت 

جرائــم واقعــة علــى أمــن الدولــة الداخلــي أيضــاً.
جـ ـ بالنسبة لتعدد الفاعلين:

ــم  ــة بالجرائ ــي المتعلق ــات اإلمارات ــون العقوب ــن قان ــواد 204 ـ 223 م ــي الم ــرد ف ــم ي ل
المخلــة بالقثــة العامــة أي نــص يشــير إلــى عــدد مرتكبــي هــذه الجرائــم. لذلــك فــإن هــذه 

الجرائــم يمكــن أن ترتكــب مــن شــخص واحــد أو مــن أكثــر مــن شــخص.
وتعــدد الفاعليــن يمكــن أن يستشــف مــن المــادة 210 اتــي تكلمــت عــن العــذر المعــف مــن 

العقــاب بقولهــا ))كل مــن بــادر مــن الجنــاة(( إلــخ المــادة ..
كمــا أن هــذا القانــون لــم يعتبــر تعــدد الفاعليــن فــي ارتــكاب جريمــة مــن الجرائــم المخلــة  

1   أوردنــا النــص الحرفــي للمــادة ))20(( فــي الصفحــة ))55(( مــن هــذا الكتــاب وهــي تتشــابه لحــد مــا 
مــع مــواد بعــض قوانيــن عقوبــات عربيــة وأجنبيــة مثــل المــادة ))2(( مصــري، ))19(( لبنانــي وســوري، 

))9(( أردنــي، ))9(( عراقــي ))8(( عمانــي.

بالثقــة العامــة علــى اختــالف أنواعهــا وأشــكالها ســبباً مشــدداً للعقــاب، كمــا فعلتــه قوانيــن 
عقوبــات عربيــة أو أجنبيــة أخــرى مثــل المــداة ))282(( مــن قانــون العقوبــات العراقــي، 
التــي شــددت فــي عقــاب جرائــم تقليــد أو تزويــر أو تزييــف العمــالت الوطنيــة إذا تحصــل 
ــدد  ــد ع ــة يزي ــن عصب ــم م ــذه الجرائ ــت ه ــالت أو ارتكب ــعر العم ــي س ــوط ف ــا هب عنه

أفرادهــا علــى ثالثــة أشــخاص .

 : L’expertise 12 – الخبرة الفنية الجنائية
مــن نافلــة القــول أن نذكــر بــأن التصــدي لمحاكمــة أو حتــى مجــرد تحقيــق بأيــة جريمــة 
ــى  ــع عل ــه واق ــف وخالف ــد وتزيي ــر وتقلي ــن تزوي ــة م ــة العام ــة بالثق ــم المخل ــن الجرائ م
عملــة ورقيــة أو معدنيــة أو اســناد حكوميــة أو أختــام أو طوابــع ماليــة أو بريديــة، نقــول 
أن التصــدي لجريمــة مــن هــذه الجرائــم يلــزم القضــاء ســواء كان قضــاء نيابــة أو تحقيــق 
ــاً  ــم جميع ــهم- يلزمه ــن أنفس ــال األم ــل رج ــم نق ــم – إن ل ــم وقضــاة الحك ــى المحاك وحت
اللجــوء إلــى الخبــرة الفنيــة الجنائيــة، وذلــك لتحديــد نــوع وشــكل األوراق الماليــة المدعــي 
تزويرهــا أو تقليدهــا، والكتابــة التــي كتــب بهــا، ومعرفــة نــوع الحبــر وعمــره فــي بعــض 

األحيــان.
والســبب فــي ذلــك هــو أن مــن يتصــدى للتحقيــق أو اإلدعــاء أو محاكمــة هــذه الجرائــم 

مجتمعــة كانــت أو منفــردة يجــب أن يســتعين بالخبــرة الفنيــة والعلميــة.
ــة،  ــة والقانوني ــة والفني ــة العلمي ــن األهمي ــاً م ــم نوع ــذه الجرائ ــى ه ــي عل ــا يضف ــذا م وه
ــون  ــي القســم الخــاص مــن قان ــرة موجــودة ف ــم أخــرى كثي ــي عــن جرائ ــا بالتال ويميزه
العقوبــات التــي قــد ال يحتــاج التحقيــق أو االدعــاء وحتــى محاكمتهــا إلــى الخيــرة الفنيــة 
ــم القــذف  ــال ذلــك جرائ ــا عــن ذكرهــا أو تعدادهــا مث ــة، ممــا يضيــق المجــال هن الجنائي
ــهادة  ــاع عــن الش ــة واالمتن ــن الكاذب ــزور واليمي ــهادة ال ــاء األســرار أو ش والســب وإفش

ــا. ــواد 253- 257 وغيره ــوع الم موض
وتدليــالً علــى ضــرورة اللجــوء للخبــرة فقــد نصــت المــادة »39« مــن قانــون أصــول 

ــي: ــى مــا يل ــة الســوري الصــادر عــام 1950 عل المحاكمــات الجزائي
» إذا توقــف تمييــز ماهيــة الجــرم وأحوالــه علــى معرفــة بعــض الفنــون والصنائــع فعلــى 

النائــب العــام أن يصطحــب واحــداً أو أكثــر مــن أربــاب الفــن والصنعــة«.
كمــا نصــت المــادة »392« مــن ذات القانــون علــى أنــه: » يمكــن لمحكمــة فــي دعــوى 
ــى صــرح  ــإن أب ــة ف ــم بواســطة أهــل الخب ــه أو المته ــر أن تســتكتب المدعــي علي التزوي
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بذلــك فــي المحضــر«.
والجديــر بالذكــر أن مواضيــع الخبــرة الفنيــة بصــورة عامــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة قــد نظمــت بالقانــون االتحــادي رقــم » 8 « الصــادر بتاريــخ 20 جمــادى األولــى 
مــن عــام 1394هـــ الموافــق لـــ 10 يونيــو ) حزيــران( 1974 تحــت عنــوان » في شــأن 

تنظيــم الخبــرة أمــام المحاكــم « . 
وقــد نشــر هــذا القانــون بالصفحــات »1107« ومــا بعــد مــن العــدد» 19 « مــن الجريــدة 

الرســمية االتحاديــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة .
وهنــاك كتــب ومواضيــع ومؤتمــرات ونــدوات عربيــة وأجنبيــة اهتمــت بالخبــرة الفنيــة 
بالجرائــم عمومــاً، وفــي جرائــم التزويــر والتزييــف والتقليــد للعمــالت الورقيــة والمعدنيــة 
وغيرهــا تضيــق هــذه الصفحــات عــن ذكرهــا وتعدادهــا نورد منهــا على وجــه الخصوص 

الكتــب والمواضيــع التاليــة : 
-  كتاب » الجريمة وأساليب البحث العلمي« لحسين محمد علي، القاهرة 1960.

- كتــاب » مرشــد المحقــق « للعقيديــن فــؤاد أبــو الخيــر وابراهيــم غــازي، دمشــق 1965 
ط 4 .

ــة  ــاف، 36 – موضــوع » الشــرطة الفني ــق الجنائــي – فحــص المســتندات واأللي التحقي
الجنائيــة األدلــة الماديــة ، تزييــف العملــة – منشــور بالصفــات 445 – 498 مــن العــدد 
الثالــث مــن المجلــة الجنائيــة الصــادرة بالقاهــرة بشــهر نوفمبــر ) تشــرين الثانــي ( مــن 

عــام 1965 .
- موضــوع » األســاليب الحديثــة فــي التحقيــق الجنائــي « للدكتــور حســن صــادق 
المرصفــاوي، وهــو منشــور بالعــدد األول مــن المجلــة الجنائيــة القومية الصــادرة بالقاهرة 

بشــهر مــارس ) آذار( 1967 الصفحــة 1 – 54 .
ــدد  ــي ال ــور ف ــو منش ــريف وه ــد الش ــور أحم ــتندات « للدكت ــر المس ــوع » خبي - موض

المذكــور آنفــاً مــن المجلــة الجنائيــة القوميــة ص 55 – 77 .
ــق  ــي التحقي ــة ف ــاليب الفني ــتخدام األس ــة الس ــة والتاريخي ــب العملي - موضــوع » الجوان
الجنائــي « للدكتــور محمــد ابراهيــم زيــد وهــو منشــور بالصفحــات 441 – ومــا بعدهــا 
– مــن العــدد الثالــث مــن المجلــة الجنائيــة القوميــة الصــادرة بالقاهــرة بشــهر نوفمبــر مــن 

عــام 1967.
- موضــوع » تقويــم العمــالت المزيفــة : معدنيــة وورقيــة«، وهــو للدكتــور محمــد 
صالــح عثمــان ومنشــور بالصفحــات 243 -257 مــن العــدد الثانــي مــن المجلــة الجنائيــة 

ــو / تمــوز مــن عــام 1971. ــة الصــادرة بشــهر يولي القومي
ــم  ــادل غان ــور ع ــو للدكت ــي« وه ــات الجنائ ــي اإلثب ــات ف ــة البصم ــوع » حجي - موض
ومنشــور بالصفحــات 183- 194 مــن العــدد الثانــي مــن المجلــة الجنائيــة القوميــة 

ــام 1971 . ــن ع ــوز م ــو/ تم ــهر يولي ــادرة بش الص
- موضوعنــا » العالقــة بيــن علــم اكتشــاف الجرائــم والمجرميــن وعلــم اإلجــرام « الــوارد 
فــي الصفحــات 132 – 139 مــن الجــزء األول مــن كتابنــا » المبــادئ علمــي اإلجــرام 

والعقــاب « - المرجــع الســابق .
ــور ســلطان الشــاوي وهــو صــادر فــي  ــق اإلجرامــي « للدكت ــاب » أصــول التحقي - كت

ــداد عــام 1982 . بغ
- موضــوع » جرائــم الكمبيوتــر حرفــة العصــر « المنشــور بالصفحــات 65 – 73 
مــن العــدد الثانــي مــن كتــاب » الجريمــة والممارســة« التــي أصدرتــه المنظمــة العربيــة 

ــاط عــام 1981. ــاع االجتماعــي بالرب للدف
- رســالة دكتــوراه للســيدة آمــال عثمــان بعنــوان » الخبــرة فــي المســائل الجنائيــة : 

.  1964 القاهــرة 
وانظر باللغة الفرنسية موضوع األستاذ ريمون سكريفينز 

 Raymond
Screvens: ” Reflexions sur l“expertise en matiere pele“.

وهــو منشــور بالصفحــات 109 – 138 مــن مجلــة » قانــون العقوبــات وعلــم اإلجــرام 
« الصــادرة فــي بلجيــكا بعامــي 1964-1965 . 

والجديــر بالذكــر هنــا أن المــادة »21« مــن الالئحــة التنفيذيــة لقانــون أصــول المحاكمــات 
ــى  ــد نصــت عل ــي الصــادر عــام 1930، ق ــة « االيطال ــة » االجــراءات الجنائي الجزائي
أنــه » عنــد تحريــك االدعــاء بجريمــة مــن جرائــم تزويــر العمــالت الورقيــة أو المعدنيــة 
فيجــب أن تجــري الخبــرة الفنيــة مــن قبــل خبيــر فنــي مــن العامليــن فــي اإلدارة العامــة 
لبنــك ايطاليــا المركــزي أو مــن العامليــن فــي اإلدارة العامــة لــوزارة الخزانــة » الماليــة«، 

وأن تجــري هــذه الخبــرة علــى وجــه الســرعة .
13- العفو العام

نصت المادة » 143« من قانون العقوبات اإلماراتي الجديد ما يلي :
» العفــو الشــامل عــن جريمــة أو جرائــم معينــة يصــدر بقانــون ويترتــب عليــه انقضــاء 
الدعــوى الجنائيــة، أو محــو حكــم اإلدانــة الصــادر فيهــا، واعتبــار هــذه الجرائــم أو تلــك 
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كأن لــم تكــن وســقوط جميــع العقوبــات األصليــة والفرعيــة والتدابيــر الجنائيــة وال يكــون 
لــه أثــر علــى مــا ســبق تنفيــذه مــن العقوبــات والتدابيــر الجنائيــة «.

كما نصت المادة »144« من ذات القانون على ما يلي : 
إذا صــدر قانــون بالعفــو الشــامل عــن جــزء مــن العقوبــات المحكــوم بهــا اعتبــر فــي حكــم 

العفــو الخــاص وســرت عليــه أحكامــه «.
وقــد نصــت الفقــرة العاشــرة مــن المــادة »54« مــن الدســتور المؤقــت لدولــة اإلمــارات 
ــون  ــة، ال يك ــم معين ــة أو جرائ ــن جريم ــامل ع ــو الش ــى أن » العف ــدة عل ــة المتح العربي
ــن،  ــم تك ــم كأن ل ــك الجرائ ــار تل ــو اعتب ــون العف ــى صــدور قان ــب عل ــون. ويترت إال بقان

ــا «. ــي منه ــة أو الجــزء المتبق ــاء مــن العقوب واإلعف
ومنــذ تطبيــق قانــون العقوبــات االتحــادي الجديــد بتاريــخ 1988/3/20 وحتــى اآلن لــم 
يصــدر فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة – حســب علمنــا الشــخصي – أي قانــون 

عفــو عــام كــي نعــرف مــا إذا كان يشــمل الجرائــم المخلــة بالثقــة العامــة أم ال .
ــادة  ــدم إف ــان أو ع ــى حرم ــت عل ــد درج ــة ق ــدول العربي ــض ال ــر أن بع ــر بالذك والجدي
ــام. ــو الع ــن العف ــن قواني ــة م ــة العام ــة بالثق ــم المخل ــون الجرائ ــن يرتكب ــخاص الذي األش
وهــذا مــا حصــل فــي ســورية بالنســبة لقوانيــن الفــو العــام التــي صــدرت فيهــا منــذ عــام 

1970 تقريبــاً وحتــى اآلن .
ــاد  ــه إنق ــة، وأن ــة العام ــد أخــل بالثق ــم وأن الفاعــل ق ــذه الجرائ ــى خطــورة ه تأسيســاً عل
ــة  ــاة العام ــا اآلخــر بتشــويش الحي ــي بعضه ــا تســبب ف ــع الكســب، كم ــا بداف ــي بعضه ف
ــن  ــه م ــا أحدث ــك عّم ــي الداخــل والخــارج، ناهي ــة وأخــل بســمعتها ف ــة للدول واالقتصادي
ــان  ــي بعــض األحي ــة ف ــاس كاف ــة والمعاشــية للن ــة واالقتصادي ــي األســواق المالي ذعــر ف

ــرى. األخ
14- إمتداد االختصاص المكاني في مالحقة الجرائم المخلة بالثقة العامة .

ــن  ــن الذي ــى المجرمي ــق عل ــي التضيي ــة ف ــة العربي ــريعات الجزائي ــض التش ــت بع أمنع
يرتكبــون الجرائــم المخلــة بالثقــة العامــة، عن طريق التوســع أو التوســيع فــي االختصاص 
المكانــي لمختلــف األجهــزة القضائيــة التــي تتعامــل بصــورة خاصــة مــع هــذا الجرائــم.

فقــد نصــت المــادة » 395« مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الســوري الصــادر 
ــة  ــاً لألصــول المتبع ــر وفق ــاوي التزوي ــات بدع ــه :تجــري التحقيق ــى أن ــام 1950 عل ع
ــه وقضــاة  ــام ومعاوني ــب الع ــات والنائ ــة الجناي ــس محكم ــق لرئي ــائر الجرائم.يح ــي س ف
التحقيــق وقضــاة الصلــح عــالوة علــى الصالحيــات التــي يتمتعــون بهــا أن يدخلــوا مســاكن 

األشــخاص المظنــون فيهــم أنهــم يقلــدون خواتــم الدولــة الرســمية ويــزورون مســكوكاتها 
أوراقهــا النقديــة وطوابعهــا األميريــة » الماليــة «، أو يدخلــون مثــل هــذه األشــياء المقلــدة 
ــت  ــو كان ــى ول ــا. حت ــي تداوله ــطون ف ــورية أو يتوس ــي الس ــى األراض ــزورة إل أو الم
ــن المذكورين.تجــري أحــكام  ــة الموظفي ــؤالء األشــخاص خارجــة عــن منطق ــاكن ه مس
ــن  ــن 671 و 672 م ــا بالمادتي ــوص عليه ــم المنص ــب الجرائ ــي تعق ــابقة ف ــرة الس الفق

ــر المشــروعة (. ــات غي ــم المضارب ــات) جرائ قانــون العقوب
ونعتقــد بــأن امتــداد اختصــاص الموظفيــن المذكوريــن مناطقهــم يعتبــر خيــر دليــل علــى 

األهميــة التــي أوالهــا المشــرع الجزائــي الســوري للجرائــم المخلــة بالثقــة العامــة .
والجديــر بالذكــر أن المــادة »315« مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة األردنــي 
رقــم » 9 « الصــادر عــام 1961 قــد أخــذت بنــص مطابــق تمامــاً لنــص الفقــرة األولــى 
مــن المــادة » 395« الســورية. وقــد أغفــل هــذا القانــون األردنــي األخــذ بنــص مشــابه 

لنــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة »395« الســورية.
ــاً منــص مشــابه لنــص  ــد جــاء خالي ــة المصــري ق ــون اإلجــراءات الجنائي ــأن قان علمــاً ب
ــواد 295  ــت الم ــاً وإن كان ــورة آنف ــادة »395« الســورية المذك ــن الم ــة م ــرة الثاني الفق
-299 منــه قــد تكلمــت عــن اإلجــراءات التــي يجــب أن تســلكها المحاكــم بالوثائــق 

واألوراق المبــرزة أمامهمــا والمدعــي بتزويرهــا 1.
15 – المحكمة المختصة بمحاكمة الجرائم المخلة بالثقة العامة:

ــة وعــن اختصــاص  ــي بصــورة عام ــكالم عــن االختصــاص القضائ ــن أن ال بالرغــم م
ــم يخــرج  ــن الجرائ ــة م ــة جريم ــي محاكم ــة بصــورة خاصــة ف ــم الجزائي بعــض المحاك
عــن إطــار الحقــوق الجزائيــة الخاصــة أو القســم الخــاص مــن قانــون العقوبــات ويدخــل 
فــي علــم مســتقل هــو » علــم أصــول المحاكمــات الجزائيــة« أو » االجــراءات الجنائيــة« 
رغــم ك هــذا نقــول: بأنــه نظــراً ألهميــة الجرائــم المخلــة بالثقــة العامــة مــن جهــة ونظــراً 
ــاً  ــا وســمعتها داخلي ــة ولهيبته ــار ضــارة للدول ــن آث ــم م ــذه الجرائ ــم ه ــا تســببه الجرائ لم
ــن  ــة م ــارج الدول ــل وخ ــن داخ ــا باألشــخاص العاديي ــي تلحقه ــاً ولألضــرار الت وخارجي

جهــة أخــرى .
فقــد أحاطــت مختلــف التشــريعات الجزائيــة وغيــر الجزائيــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 

1  فيمــا يتعلــق » بتقيــد عضــو الضبــط القضائــي بحــدود اختصاصــه«، انظــر مــا جــاء فــي الصفحتيــن 
207 – 208 مــن الكتــاب القيّــم » شــرح قانــون االجــراءات الجنائيــة « للدكتــور محمــود محمــود 

ــرة . ــام 1976 بالقاه ــة عشــرة – الصــادرة ع ــة الحادي ــى – الطبع مصطف
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ــق  ــي المتعل ــاص القضائ ــار االختص ــي إط ــة ف ــزات خاص ــم بممي ــذه الجرائ ــدة ه المتح
بمحاكمــة مرتكبيهــا مــن مواطنيــن أو أجانــب وســواء ارتكبــوا جرائمهــم داخــل أو خــارج 
الدولــة، نلخصهــا بمــا يلــي : »نصــت الفقــرة السادســة مــن المــادة »99« مــن الدســتور 
ــة  ــى أن المحكم ــام 1971م عل ــدة الصــادر ع ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــت لدول المؤق
االتحاديــة العليــا تختــص بالفصــل فــي الجرائــم التــي لها مســاس مباشــر بمصالــح االتحاد، 
كالجرائــم المتعلقــة بأمنــه فــي الداخــل والخــارج، وجرائــم تزويــر المحــررات أو األختــام 
الرســمية إلحــدى الســلطات االتحاديــة، وجرائــم تزييــف العملــة«.» ونصــت المــادة 102 
مــن ذات الدســتور علــى أن المحكمــة االتحاديــة العليــا مختصــة بصــورة أساســية وعامــة 
ــك  ــي ذل ــا ف ــادة »99« مــن الدســتور بم ــا بالم ــم المنصــوص عليه ــة الجرائ ــي محاكم ف
ــو  ــى ل ــة، حت ــذه الصفح ــن ه ــذة )1( م ــورة بالنب ــة المذك ــة العام ــة بالثق ــم المخل الجرائ
انشــئت محاكــم اتحاديــة أخــرى فــي الدولــة .» عــادت الفقــرة الثامنــة مــن المــادة »33« 
مــن القانــون رقــم »10« لعــام 1973 بشــأن المحكمــة االتحاديــة العليــا، وأعطتهــا 
ــادة  ــن الم ــة م ــرة السادس ــا بالفق ــوص عليه ــم المنص ــي الجرائ ــل ف ــاص بالفص االختص
»99« مــن الدســتور المؤقــت والمذكــورة فــي الصفحــة الســابقة مــن هــذا الموضــوع« 
.» وقــد نصــت المــادة »67« مــن القانــون رقــم »10« المذكــور أعــاله علــى أن أحــكام 
المحكمــة االتحاديــة العليــا هــي نهائيــة وملزمــة للكافــة، وال تقبــل الطعــن فيهــا بــأي طريق 
مــن طــرق الطعــن وذلــك فيمــا عــدا األحــكام التــي تصــدر غيابيــاً فــي المــواد الجزائيــة، 
ــي  ــا ف ــق المعارضــة، األحــكام المنصــوص عليه ــا بطري ــي شــأن الطعــن فيه فيجــري ف
القوانيــن المنظمــة لإلجــراءات الجزائية.والجديــر بالذكــر هنــا هــو أن المــادة »75« مــن 

قانــون المحكمــة االتحاديــة العليــا المذكــور قــد نصــت علــى أنــه :
» تطبــق المحكمــة العليــا أحــكام الشــريعة اإلســالمية والقوانيــن االتحاديــة وغيرهــا مــن 
القوانيــن المعمــول بهــا فــي اإلمــارات العربيــة األعضــاء فــي االتحــاد المتفقــة مــع أحــكام 
الشــريعة االســالمية، كمــا تطبــق مــا ال يتعــارض مــع أحــكام تلــك الشــريعة مــن قواعــد 

العــرف ومبــادئ القانــون الطبيعــي والقانــون المقــارن«.
ــة  ــواد المتعلق ــي عــداد الم ــواردة ف ــادة »223« ال ــأن الم ــر ب ــول أن نذك ــة الق ــن نافل وم
بتزويــر المحــررات موضــوع الفــرع الثانــي مــن الفصــل الخامــس مــن البــاب األول مــن 
الكتــاب الثانــي مــن قانــون العقوبــات اإلماراتــي قــد نصــت علــى أن أحــكام هــذا الفــرع 
الثانــي ال تســري علــى أحــوال التزويــر المنصــوص عليهــا فــي قوانيــن عقابيــة خاصــة.
والمقصــود بالقوانيــن العقابيــة الخاصــة – حســب رأينــا الشــخصي – هــو القانــون 

االتحــادي رقــم »6« لعــام 1973 المتعلــق بالهجــرة واالقامــة .
ــون  ــذا القان ــن ه ــادة »42« م ــذا الموضــوع أن الم ــن ه ــابقة م ــة س ــا بصفح ــد ذكرن وق
اإلماراتــي المتعلــق بالهجــرة واإلقامــة قــد أعطــت المحكمــة االتحاديــة العليــا اختصــاص 
الفصــل فــي جرائــم تزويــر تأشــيرات أو اذون الدخــول لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
ــكام  ــن أح ــرب م ــر بقصــد الته ــتند آخ ــا أو أي مس ــة فيه ــات االقام ــح أو بطاق أو تصاري

ــم الفاعــل بالتزويــر. القانــون المذكــور، وكذلــك اســتعمال أي ســند مــزور مــع عل
ــة  ــد أهمي ــد م ــابقة يؤك ــي الصفحــات الس ــي ف ــنية لالختصــاص القضائ ــا بالس ــا ذكرن وم

ــة. ــا مطلق ــي به ــام المشــرع اإلمارات ــة واهتم ــة العام ــة بالثق ــم المخل الجرائ
ــكري  ــن اختصــاص القضــاء العس ــم م ــذه الجرائ ــل ه ــي تجع ــدول الت ــض ال ــاك بع وهن

ــا . ــة به ــكام العرفي ــوارئ أو األح ــة الط ــالن حال ــد إع ــادي، عن ــس الع ولي
الخاتمة : 

ــص المشــتركة أو  ــارة أخــرى » للخصائ ــارة وإســهاب ت ــا ســبق بإيجــاز ت ــا فيم عرضن
المميــزات األساســية« لجرائــم التزويــر والتقليــد والتزييــف فــي قانون العقوبــات االتحادي 
ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الصــادر فــي 12/8 مــن عــام 1987 والمطبــق  فــي دول

اعتبــاراً مــن 1988/3/20، وذلــك كمــا رأيناهــا مــن وجهــة نظرنــا.
ــة  ــص أهمي ــذه الخصائ ــد اطالعــه ه ــدرك اآلن بع ــم صــار ي ــارئ الكري ــأن الق ــد ب ونعتق
هــذه الجرائــم مــن جهــة وأهميــة دراســتها بإمعــان مــن جهــة أخــرى، كمــا صــار يــدرك 
أيضــاً األســباب التــي دفعــت المشــّرع الجزائــي اإلماراتــي لوضعهــا فــي الفصليــن الرابــع 
والخامــس مــن البــاب األول مــن الكتــاب الثانــي مــن قانــون العقوبــات وهــو البــاب 
ــي مــن جهــة وتشــديد  ــة الخارجــي والداخل ــى أمــن الدول ــم الواقعــة عل المتضمــن للجرائ
العقــاب عليهــا، ومالحقتهــا حتــى لــو ارتكبــت أو شــرع بارتكابهــا خــارج أراضــي الدولــة 
ــا  ــة العلي ــة بعــد محاكمتهــم أمــام المحكمــة االتحادي وطــرد مرتكبيهــا مــن أراضــي الدول

وبإحــكام قطيعــة باتــة مــن جهــة ، أو جهــات أخــرى.
ــن  ــا م ــد ألنه ــورة بع ــم المذك ــاً بالجرائ ــأن اهتمامن ــر أيضــاً ب ــول أن نذك ــة الق ــن نافل وم
ــدة  ــة لع ــورة عام ــي بص ــج العرب ــة الخلي ــي منطق ــاً ف ــاً وارتكاب ــر وقوع ــم األكث الجرائ
اعتبــارات ال نــرى ضــرورة لذكرهــا هنــا، خصوصــاً بعــد أن صــار العــدد األكبــر مــن 
المجرميــن يعتمــد علــى وســائل التقنيــة الحديثــة وســرعة المواصــالت وســهولة االنتقــال 
ــم  ــذه الجرائ ــض ه ــى بع ــى عل ــذي أضف ــر ال ــم، األم ــن العال ــة م ــق المختلف ــن المناط بي
ــا  ــا ومكافحته ــة منه ــابق للوقاي ــدول تتس ــع ال ــارت جمي ــة وص ــة والعالمي ــة الدولي الصف
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ــم  ــي تحاكمه ــرى ك ــدول أخ ــليمهم Extradition ل ــم وتس ــا أو تبادله ــة مرتكبيه ومعاقب
وتقتــص منهــم. فضــالً عــن أ هــذه الجرائــم تعتبــر الشــغل الشــاغل للشــرطة الدوليــة )) 

.))Inter- Pol االنتربــول
ــة واآلراء  ــادات القضائي ــذه ببعــض االجته ــتنا ه ــم دراس ــود تطعي ــا ن ــا زلن ــا وم ــد كن وق
الفقهيــة والقانونيــة ، إال أن حداثــة تطبيــق قانــون العقوبــات فــي دولــة إلمــارات العربيــة 
المتحــدة قــد حالــت مؤقتــاً دون تحقيــق هــذه األمنيــة. آمليــن أن تكــون كتابتنــا وشــروحنا 
ــة  ــة وخاص ــة الفني ــذه الدول ــي ه ــاء ف ــون والقض ــه والقان ــال الفق ــن لرج ــر معي ــذه خي ه
لطالبنــا الذيــن يعملــون فــي الغــد القريــب بــإذن هللا فــي القضــاء أو المحامــاة أو األجهــزة 

األمنيــة المختلفــة بعــد نيلهــم اإلجــازة مــن كليــة الشــريعة والقانــون .
ــم  ــية لجرائ ــزات األساس ــتركة أو المي ــص المش ــي لموضــوع الخصائ ــرس اإلجمال الفه
التزويــر والتقليــد والتزييــف فــي قانــون العقوبــات االتحــادي لدولــة االمــارات العربيــة 

المتحــدة الصــادر عــام 1987 م .
- مقدمة وتعريف بأهمية هذه الجرائم واألضرار التي تلحقها بالثقة العامة .

- أهــم الخصائــص المشــتركة لجرائــم المخلــة بالثقــة العامــة فــي قانــون العقوبــات 
االتحــادي لدولــة االمــارات العربيــة المتحــدة.

- تمهيد : 
)1( مكان ورود جرائم التزوير والتقليد والتزييف في قانون العقوبات اإلماراتي.

)2( عدم اتصاف جرائم التزوير والتقليد والتزييف بالصفة السياسية .
ــداد االختصــاص اإلقليمــي لقانــون العقوبــات الوطنــي خــارج الحــدود لمالحقــة  )3( امت

ــه . ــد والتزييــف موضــوع المــواد 204 -223 من ــر والتقلي ــم التزوي جرائ
)4( اعتبار جرائم التزوير والتقليد والتزييف من الجرائم التعزيرية .

ــة العامــة  ــة بالثق ــم المخل ــي جمــع ســائر الجرائ ــي اإلمارات ــة المشــّرع الجزائ )5( محاول
ــه . ــواد 204 -223  من ــي الم ــا ف ووضعه

)6( عــد اشــتراط جميــع الجرائــم المخلــة بالثقــة العامــة تقريبــاً أيــة صفــة أو جنســية أو 
جنســاً معينــاً بالفاعــل، وهــو مــا يســمى بالثقــة الجزائــي اإليطالــي » بالركــن المفتــرض«.

ــي  ــات اإلمارات ــون العقوب ــي قان ــة ف ــة العام ــة بالثق ــم المخل ــات الجرائ ــز عقوب )7( تميّ
ــدة. بالش

)8( عــدم االكتفــاء بعقــاب جرائــم التزويــر والتقليــد والتزييــف للمختلفــة بعقوبــات جنائيــة 
أو جنحيــة مانعــة للحريــة أو مقيــدة لهــا بــل أضافــت إليهــا الغرامــة وهــي عقــوب ماليــة.

)9( عــد االكتفــاء بعقــاب الجرائــم المخلــة بالصفــة العامــة بعقوبــات أصليــة مانعــة للحريــة 
ــة  ــة تبعي ــات فرعي ــادي بعقوب ــات االتح ــون العقوب ــا قان ــل عاقبه ــة، ب ــة كالغرام أو مالي
ــة  ــدة للحري ــة مقي ــر جنائي ــل المصــادرة وإغــالق المحــل، والحــق بهــا تدابي ــة مث وتكميلي

وســالبة للحقــوق.
)10( االعفاء من العقاب .

)11( زمان ومكان ارتكاب الجرائم المخلة بالثقة العامة وتعدد الفاعلين .
)12( الخبرة الفنية الجنائية.

)13( العفو العام .
)14( امتداد االختصاص المكاني في مالحقة الجرائم المخلة في الثقة العامة .

)15( المحكمة المختصة بمحاكمة الجرائم المخلة بالثقة العامة .
الخاتمة : 

استدراك وتصويب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استدراك وتصويب 
وقعت خالل الطباعة بعض األخطاء الطفيفة التي 

نسترعي االنتباه إليها ونعتذر عن وقوعها ألن 
العصمة هلل وحده وهو نعم المولى ونعم النصير .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المستشار/محمد عبد القادر السلطي

مراجع البحث: 
: أصول قانون العمل – عقد العمل – الدكتور/ حسن كيره 1969 .	11 

القانون االتحادي رقم »8« لسنة 1980 في شأن تنظيم عالقات العمل .1 )	

 عقد العمل في الدول العربية – دراسة مقارنة – طبعة 1969. 	(1 

 أحكام المحكمة االتحادية العليا بدولة اإلمارات.	(1 

1 _ مقدمة وخطة البحث : 
يقصــد بتشــريع العمــل، مجموعــة القواعــد التــي تنظــم العالقــة بيــن العمــال وأصحــاب 
األعمــال علــى نحــو يكفــل اســتقرار العالقــات بيــن طرفــي االنتــاج ويحقــق للعمــال حــدا 

أوفــى مــن الرعايــة منــذ بدايــة العمــل وحتــى نهايتــه .
ــه مجموعــة  ــه: بأن ــون العمــل االتحــادي تعرف ــد كانــت المــادة )1( مــن مشــروع قان وق
القواعــد القانونيــة التــي تحكــم العالقــات الناشــئة عــن يــام انســان بــأداء عمــل مقبــل أجــر 
لحســاب شــخص آخــر وتحــت اشــرافه ورقابتــه ولكــن هــذه المــادة حذفــت وتــرك القانــون 

االتحــادي هــذا التعريــف للفقــه.
وال تختلــف التشــريعات العاليــة العربيــة فــي الوقــاع فــي هــذا التعريــف العــام مــع وجــود 
بعــض االختالفــات فــي الصياغــة تفرضهــا بطبيعــة الحــال وقائــع األحــوال واختــالف 

الظــروف.
ونحــن فــي هــذا البحــث ســنتناول بالدراســة والبحــث جانبــاً هامــاً مــن جوانــب العالقــة 
التــي تنشــأ بيــن صاحــب العمــل والعامــل وهــو الفصــل التأديبــي وضماناتــه فــي قانــون 
العمــل االتحــادي بدولــة االمــارات العربيــة المتحــدة رقــم »8« لســنة 1980 مــع مقارنــة 
مختصــرة ببعــض التشــريعات العربيــة مــع اإلشــارة فــي هــذا التقديــم أنــه ولئــن كانــت 
العالقــة بيــن أصحــاب العمــل والعمــال فــي كافــة التشــريعات العربيــة العماليــة لــم تــزل 
تقــوم علــى مبــدأ ســلطان اإلرادة وأن العقــد شــريعة المتعاقديــن إال أن هــذه التشــريعات 
اتفقــت فــي اعتبــار الحقــوق والضمانــات التــي تضمنتهــا لصالــح العمــال مجــرد حــد أدنى 

مــن الرعايــة الواجبــة، كمــا اتفقــت علــى اعتبــار التشــريع العمالــي مــن النظــام العــام.
2 – تعريف الفصل التأديبي وأساسه القانوني: 

ــه  ــل لعل ــل ب ــا العام ــرض له ــن أن يتع ــي يمك ــات الت ــن أخطــر العقوب ــر الفصــل م يعتب
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المستشار/محمد عبد القادر السلطيتنظيم عالقات العمل بدولة اإلمارات العربية المتحدة وفي تشريعات العمل العربية 

أخطرهــا علــى اإلطــالق ومصــد ذلــك مــا يترتــب عليــه حرمــان العامــل مــن أدائــه لعملــه 
ومــن أجــره الــذي يتقاضــاه لقــاء هــذا العمــل.

ــا  ــة بوقعه ــة تأديبي ــه عقوب ــط بأن ــف مبس ــي بتعري ــل التأديب ــاء الفص ــرف الفقه ــد ع وق
ــه مــن ســلطة اإلدارة واالشــراف إذا أخــل العامــل  صاحــب العمــل علــى العامــل بمــا ل
بااللتزامــات الجوهريــة المترتبــة علــى عقــد العمــل وال تختلــف القوانيــن العماليــة العربية 

فــي هــذا التعريــف .
وقــد جــاء فــي البــاب الســادس مــن قانــون العمــل االتحــادي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة تحــت عنــوان ) قواعــد التأديــب مــادة »102« الجــزاءات التأديبيــة التــي يجــوز 

لصاحــب العمــل أو مــن يقــوم مقامــه توقيعهــا علــى عمالــه هــي:
6( الفصل من الخدمة مع حفظ الحق في مكافأة نهاية الخدمة.

7( الفصــل مــن الخدمــة مــع الحرمــان مــن المكافــآت كلهــا أو بعضهــا وال يجــوز توقيــع 
هــذا الجــزاء لغيــر األســباب المذكــورة علــى ســبيل الحصــر فــي المــادة 120 مــن هــذا 

القانــون( .
ــى  ــارم عل ــاب الص ــذا العق ــع ه ــي توقي ــل ف ــب العم ــلطة صاح ــي لس ــاس القانون واألس

ــا : ــن اجماله ــات يمك ــدة نظري ــى ع ــع إل ــن أن يرج ــل يمك العام
النظرية التعاقدية .	- 

النظرية الالئحية .	- 

نظرية االشراف واإلدارة .	- 

) أ( النظرية التعاقدية : 
تــرى هــذه النظريــة أن أســاس توقيــع عقوبــة الفصــل هــو عقــد العمــل المبرم بيــن صاحب 
العمــل والعامــل ألن هــذا العقــد كمــا يعطــي للعامــل حقوقــاً ومزايــا فإنــه أيضــاً بالتبــادل 
ــا أهمهــا حقــه فــي إصــدار األوامــر والتعليمــات  ــاً ومزاي يعطــي لصاحــب العمــل حقوق
ويترتــب علــى هــذا حــق آخــر هــو حقــه فــي أن يمثــل العامــل لهــذه األوامــر والتعليمــات 

علــى الوجــه المطلــوب وقــد تعــرض أصحــاب هــذه النظريــة النتقــادات شــديدة .
)ب( النظرية الالئحية : 

ــه أو  ــة المشــروع نفس ــن طبيع ــع م ــة الفصــل ينب ــاس عقوب ــة أن أس ــذه النظري ــرى ه ت
المنشــأة ذاتهــا فــكل تجمــع ينشــأ ليحقــق هــدف معيــن يفتــرض ضمناً حــق رئيســه بالمعنى 

الواســع فــي ممارســة نــوع مــن االمتيــاز علــى أعضائــه ليحقــق هــذا الهــدف وال يتحقــق 
ذلــك إال فــي ظــل حقــه فــي توقيــع الجــزاءات علــى مــن يخــرج عــن الهــدف المنشــود 
ويؤيــد هــذه النظريــة غالبيــة الفقهــاء فــي فرنســا وفــي مصــر كمــا أخــذت بهــا محكمــة 

النقــض الفرنســية والمصريــة ولكنهــا لــم تنــُج مــن االنتقــادات .
)جـ( نظرية اإلشراف واإلدارة :

تــرى هــذه النظريــة أن حــق صاحــب العمــل فــي اإلدارة واالشــراف هــو الــذي يعطيــه 
الحــق فــي توقيــع الجــزاءات التأديبيــة ومنهــا توقيــع الفصــل علــى العامليــن لديــه بمعنــى 
أن رابطــة التبعيــة التــي تنتــج عــن عقــد العمــل تجعــل العامــل ملزمــاً بالخضــوع إلدارة 
واشــراف صاحــب العمــل ويتمثــل ذلــك فــي تنفيــذ مــا يصــدره مــن تعليمــات وأوامــر وفي 
حــق صاحــب العمــل فــي توقيــع الجــزاء التأديبــي باختــالف درجاتــه وأنواعــه فــي حــال 

عــدم االمتثــال لهــذه التعليمــات واألوامــر .
وقد تعرضت هذه النظريات أيضاً لموجة من االنتقادات.

3- موقــف العمــل االتحــادي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والتشــريعات العربيــة 
: العمالية 

يمكــن التعــرف علــى موقــف قانــون العمــل فــي اإلمــارات وموقــف التشــريعات العربيــة 
العماليــة فــي هــذا المجــال مــن تعريــف العامــل علــى وجــه الخصــوص فــي هــذه 

ــريعات. التش
فقــد نصــت المــادة )1( مــن قانــون العمــل اإلماراتــي علــى أنــه يقصــد بالعامــل كل ذكــر 
أو انثــى يعمــل لقــاء أجــر مهمــا كان نوعــه فــي خدمــة صــاح العمــل وتحــت ادارتــه أو 

اشــرافه ولــو كان بعيــداً عــن نظــره.
ونصــت المــادة )2( مــن قانــون العمــل المصــري – الســوري الموحــد رقــم »9« لســنة 

1959 علــى ذات النــص .
فــي   »745« رقــم  الــوزراء  مجلــس  بقــرار  الصــادر  الســعودي  القانــون  أمــا 
1389/8/24هـــ فقــد نصــت المــادة 7/7 منــه علــى أن العامــل هــو كل شــخص يعمــل 
لمصلحــة صاحــب العمــل وتحــت ادارتــه أو اشــرافه ولــو كان بعيــدا عــن نظارتــه 
مقابــل أجــر، ونصــت المــادة »8« مــن قانــون العمــل الســوداني – قانــون المخدوميــن 
ــم يكــن قــد  واألشــخاص المســتخدمين – الصــادر عــام الخامســة عشــرة مــن عمــره ول
اســتثنى بصرتحــة مــن نصــوص هــذا القانــون والــذي دخــل فــي عقــد الخدمــة مــع مخدام، 
ونــص قانــون العمــل العراقــي رقــم 1970/151 علــى أن العامــل هــو كان مــن يــؤدي 
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عمــالً لقــاء أجــر ويكــون تابعــاً فــي عملــه إلدارة وتوجيــه الجهــة التــي يعمــل لحســابها، 
ونصــت المــادة »2« مــن قانــون العمــل اللبنانــي الصــادر عــام 1946 علــى أن األجيــر 
هــو كل رجــل أو امــرأة أو حــدث يشــتغل بأجــر عنــد رب العمــل بموجــب اتفــاق فــردي 
أو إجمالــي خطيــاً كان أم شــفهياً. هــذا وتعــرف المــادة 2/ز مــن قانــون العمــل البحرينــي 

والمــادة »3« مــن قانــون العمــل العدنــي العامــل تعريفــاُ يشــبه التعريــف الســوداني.
ويتضــح مــن هــذه التعريفــات جميعهــا أن المشــرع العربــي العمالــي يميــل إلــى األخــذ 
بنظريــة االدارة واالشــراف وهــي النظريــة الثالثــة الســابق بيانهــا مــع بعــض االختالفــات 

فــي الصياغــة.
4- الحــاالت التــي تســتوجب توقيــع عقوبــة الفصــل فــي قانــون العمــل االتحــادي فــي 

ــة العماليــة :  ــة االمــارات العربيــة المتحــدة والتشــريعات العربي دول
نــص قانــون العمــل االتحــادي فــي دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة فــي المــادة »120« 
علــى الحــاالت التــي يجــوز فيهــا لصاحــب العمــل فســخ العقــد دون ســابق انــذار ودون 

مكافــأة أو تعويــض وهــي : 
ــتندات 		أ  ــهادات أو مس ــدم ش ــة أو ق ــية زائف ــخصية أو جنس ــام ش ــل الع إذا انتح

مــزورة. إذا كان العامــل معينــاً تحــت التجربــة ووقــع الفصــل أثناء مــدة التجربة 
ــيمة  ــة جس ــارة مادي ــن خس ــأ ع ــأ نش ــل خط ــب العام ــا.إذا ارتك ــي نهايته أو ف
لصاحــب العمــل بشــرط أن يبلــغ دائــرة العمــل بالحــادث خــالل 48 ســاعة مــن 
وقــت علمــه بوقوعــه. إذا خالــف العامــل التعليمــات الخاصــة بســالمة العمــل 
أو محــل العمــل بشــرط أن تكــون التعليمــات مكتوبــة ومعلقــة فــي مــكان ظاهــر 
ــه  ــل بواجبات ــم العام ــم يق ــاً.إذا ل ــفوياً إذا كان أمي ــا ش ــط به ــد أحي ــون ق وأن يك
ــق  ــا رغــم إجــراء تحقي ــه به ــي إخالل ــل واســتمر ف ــد العم ــاً لعق األساســية وفق
ــك.وإذا  ــه ذل ــرر من ــه بالفصــل إذا تك ــه علي ــبب والتنبي ــذا الس ــه له ــي مع كتاب
أفشــى ســراً مــن أســرار المنشــأة التــي يعمــل بهــا .إذا حكــم عليــه نهائيــاً مــن 
المحكمــة المختصــة فــي جريمــة ماســة بالشــرف أو األمانــة أو اآلداب العامــة 
ــدر.إذا  ــر بمخ ــن أو متأث ــكر بيّ ــال س ــي ح ــل ف ــاعات العم ــاء س ــد أثن .إذا وج
تغيــب العامــل بــدون ســبب مشــروع أكثــر مــن عشــرين يومــاً متقطعــة خــالل 

الســنة الواحــد أو أكثــر مــن ســبعة أيــام متواليــة .

ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــل ف ــون العم ــه بمقتضــى قان ــص أن ــذا الن ــن ه ــص م ويخل

المتحــدة ال يجــوز فصــل العامــل مــع حرمانــه مــن مكافــأة نهايــة الخدمــة إال فــي الحــاالت 
الــواردة فــي المــادة 120 حيــث يتمثــل فيهــا أساســاً خطــأ جســيم مــن العامــل، والفصــل 
مــن الخدمــة كعقوبــة تأديبيــة تتضمــن فــي نفــس الوقــت فســخاً للعقــد مــن جانــب صاحــب 
ــد العمــل وعلــى ذلــك فــإن بطــالن الفصــل مــن العمــل  ــاً فــي عق ــاره طرف العمــل باعتب
كعقوبــة تأديبيــة لــن يمنــع مــن انتهــاء العالقــة العقديــة طبقــاً للقوعــد العامــة وال يســتحق 
العامــل بالتالــي أي تعويــض عــن هــذا الفصــل بعــد أن فســخ العقــد بســبب اخاللــه 

بالتزاماتــه.
ونــص قانــون العمــل المصــري والســوري الموجــد فــي المــادة »76« علــى الحــاالت 

التاليــة: 
إذا انتحــل العامــل شــخصية غيــر صحيحــة أو قــدم شــهادات أو توصيــات 1 1	

ــزورة. م

إذا كان معيناً تحت االختبار .1 )	

إذا ارتكــب خطــأ نشــأت عنــه خســارة ماديــة جســيمة لصاحــب العمــل بشــرط 1 (	
أن يبلــغ صاحــب العمــل الجهــات المختصــة بالحــادث خــالل 24 ســاعة مــن 

وقــت علــم بوقوعــه.

إذا لــم يــراع التعليمــات الــالزم اتباعهــا لســالمة العمــال والمحــل رغــم انــذاره 1 (	
كتابــة بشــرط أن تكــون هــذه التعليمــات مكتوبــة ومعلنــة فــي مــكان ظاهــر.

إذا تغيــب بــدون ســبب مشــروع أكثــر مــن عشــرين يومــاً خــالل الســنة الواحــدة 1 )	
أو أكثــر مــن عشــرة أيــام متواليــة علــى أن يســبق الفصــل انــذار كتابــي مــن 
صاحــب العمــل بعــد غيابــه عشــرة أيــام فــي الحالــة األولــى وانقطاعــه خمســة 

أيــام فــي الحالــة الثانيــة .

إذا أفشى األسرار الخاصة بالمحل الذي يعمل فيه.1 6	

إذا حكــم عليــه نهائيــاً فــي جنايــة أو فــي جنحــة ماســة بالشــرف أو األمانــة أو 1 )	
اآلداب العامــة .

إذا وجــد اثنــاء ســاعات العمــل فــي حالــة ســكر بيـّـن أو متأثــراً بمــا تعاطــاه مــن 1 8	
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مــادة مخــدرة .

إذا لــم يقــم بتأديــة التزاماتــه الجوهريــة المترتبــة علــى عقــد العمــل . إذا وقــع 1 )	
منــه اعتــداء علــى صاحــب العمــل أو المديــر المســؤول وكذلــك إذا وقــع منــه 

اعتــداء جســيم علــى أحــد رؤســاء اثنــاء العمــل أو بســببه .

ونصت المادة )83( من قانون العمل السعودي على هذه الحاالت وهي : 
ــاء 1 1 ــائه أثن ــد رؤس ــل أو أح ــب العم ــى صاح ــداء عل ــل اعت ــن العام ــع م إذا وق

ــببه . ــل أو بس العم

إذا لــم يقــم العامــل بتأديــة التزاماتــه الجوهريــة المترتبــة علــى عقــد العمــل أو 1 )
لــم يطــع األوامــر المشــروعة أو لــم يــراع عمــداً التعليمــات المعلــن عنهــا فــي 
مــكان ظاهــر مــن قبــل صاحــب العمــل والخاصــة بســالمة العمــل العمــال رغــم 

إنــذاره كتابــة.

إذا اتبع سلوكاً سيئاً أو ارتكب عمالً مخالً بالشرف أو األمانة.1 (

إذا وقــع منــه عمــداً أي فــع أو تقصيــر يقصــد بــه الحــاق خســارة ماديــة صاحــب 1 (
ــادث  ــة بالح ــات المختص ــل الجه ــب العم ــغ صاح ــرط أن يبل ــى ش ــل عل العم

خــالل 24 ســاعة مــن وقــت علمــه بوقوعــه.

إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.1 )

إذا كان معيناً تحت االختبار .1 6

إذا تغيــب دون ســبب مشــروع أكثــر مــن عشــرين يومــاً خــالل الســنة الواحــدة 1 )
أو أكثــر مــن عشــرة أيــام متواليــة علــى أن يســبق الفصــل انــذار كتابــي بعــد 
ــة  ــي الحال ــام ف ــة أي ــه خمس ــى وانقطاع ــة األول ــي الحال ــام ف ــرة أي ــه عش غياب

ــة . الثاني

ــدون إذن 1 8 ــه ب ــد لعالج ــكان أع ــفى أو أي م ــادر المستش ــل غ ــت أن العام إذا ثب
ــا  ــى م ــول عل ــي الحص ــه ف ــالل بحق ــك دون إخ ــه وذل ــى عالج ــرف عل المش
يســتحق مــن تعويــض طبقــاً ألحــكام اإلصابــات والتعويــض المنصــوص علهيــه 

ــة . ــات االجتماعي ــي نظــام التأمين ف

إذ أفشى األسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.1 )

وحــددت المــادة »74« مــن القانــون اللبنانــي الحــاالت التــي يجــوز فيهــا لــرب العمــل 
فســخ عقــد دونمــا تعويــض أو علــم ســابق علــى الوجــه اآلتــي:

إذا انتحل العامل جنسية كاذبة .1 1	

إذا اســتخدم األجيــر علــى ســبيل التجربــة ولــم يــرض رب العمــل خــالل ثالثــة 1 )	
أشــهر مــن اســتخدامه .

ــى 1 (	 ــه عل ــي توجــه إلي ــة الت ــات الخطي ــن التنبيه ــر بالرغــم م ــت أن األجي إذا ثب
ــي الســنة الواحــدة. ــرات ف ــالث م ــي ث ــة للنظــام الداخل ــة هام ــكاب مخالف ارت

إذا أقــدم األجيــر بالرغــم مــن التنبيهــات الخطيــة التــي توجــه إليــه علــى ارتــكاب 1 (	
مخالفــة هامــة للنظــام الداخلــي ثــالث مــرات فــي الســنة الواحدة.

إذا تغيــب األجيــر بــدون عــذر شــرعي أكثــر مــن خمســة عشــر يومــاً فــي الســنة 1 )	
الواحــدة أو أكثــر مــن ســبعة أيــام متواليــة، ويجــب أن يبيــن األجيــر لــرب العمل 
أســباب هــذا الغيــاب خــالل أربــع وعشــرين ســاعة مــن رجوعــه وعلــى رب 
العمــل فــي كل مــرة أن يبلــغ األجيــر خطيــاً عــن عــدد األيــام التــي تحســب عليــه 

انــه تغيــب فيهــا بــدون عــذر شــرعي.

ــب 1 6	 ــة أو إذا ارتك ــه جناي ــر الرتكاب ــنة فأكث ــس س ــر بالحب ــى األجي ــم عل إذا حك
جنحــه فــي محــل العمــل وأثنــاء القيــام بــه إذا حكــم علــى األجيــر ألجــل األفعــال 

المنصــوص والمعاقــب عليهــا فــي المــادة »344« مــن قانــون العقوبــات 

ــي محــل 1 )	 ــى اإلدارة المســؤول ف ــى رب العمــل أو متول ــر عل ــدى األجي إذا اعت
العمــل.

 وأوضحت المادة »36« من القانون لجزائري هذه الحاالت على الوجه اآلتي:
 اترتكاب العامل خطأ خطيراً تجاه صاحب العمل.	11 
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إذا جاء للعمل وهو في حالة سكر مبيّن.1 )	

إذا تناول المشروبات الكحولية في أماكن العمل أو أثناء العمل .1 (	

ــه 1 (	 إذا عــرض للخطــر أمــن المؤسســة أو المســتخدمين نتيجــة طيشــه أو إهمال
ــر المعــذور . غي

ــغال أو اآلالت أو 1 )	 ــاءات أو االش ــي البن ــة ف ــد أضــرار مادي إذا ســبب عــن عم
ــل. ــة بالعم ــياء المتصل ــن األش ــرا م ــة أو غي ــواد األولي األدوات والم

إذا رفــض دون ســبب مقبــول تنفيــذ أوار صاحــب العمــل إلنجــاز أشــغال كانــت 1 6	
موضوع اســتخدامه.

إذا أذاع كيفيات الصنع أو طرقها دون اذن صاحب العمل.1 )	

ونصــت المــادة 2/10/أ – مــن القانــون الســوادني علــى أنــه يجــوز للمخــدم أن يفصــل 
أحــد مســتخدميه فــوراً وبــدون اخطــار أو مكافــأة فــي األحــوال اآلتيــة : 

إذا انتحل شخصية آخر أو قدم أوراقاً مالية مزورة .1 1	

ــة جســيمة 1 )	 ــه خســارة مادي ــب علي ــال فاحــش ترت إذا ارتكــب خطــأ نتيجــة اهم
للمخــدم .

إذا لــم يــراع التعليمــات الواجــب اتباعهــا لســالمة المســتخدمين ومحــل العمــل 1 (	
غــم انــذاره كتابــة متــى كانــت تلــك التعليمــات الواجــب اتباعهــا لســالمة 
ــك التعليمــات  ــت تل ــى كان ــة مت ــذاره كتاب المســتخدمين ومحــل العمــل رغــم ان

ــكان ظاهــر. ــي م ــة ف ــة ومعلق مكتوب

ــد 1 (	 ــي عق ــا ف ــات المنصــوص عليه ــة االلتزام ــان بكاف ــتخدم القي ــل المس إذا أغف
ــل . العم

إذا أفشى األسرار الصناعية والتجارية التي تصل إلى علمه بحكم عمله.1 )	

إذا أديــن المســتخدم بجريمــة تمــس الشــرف أو األمانــة أو األخــالق أو إذا 1 6	
ــل . ــكان العم ــي م ــاآلداب ف ــالً ب ــالً مخ ــب عم ارتك

إذا وجــد أُنــاء ســاعات العمــل فــي حالــة ســكر بيّــن أو كان تحــت تأثيــر مــادة 1 )	
مخــدرة علــى أن يقــرر الطبيــب هــذه الحالــة متــى أمكــن ذلــك .

إذا اعتــدى علــى المخــدم أو المديــر المســؤول أو إذا وقــع منــه اعتــداء جســيم 1 8	
علــى أحــد رؤســائه أثنــاء العمــل أو بســببه.

ونصت المادة »34« من القانون العراقي على هذه الحاالت على الوجه اآلتي: 
إذا انتحــل العامــل شــخصية كاذبــة أثنــاء عملــه أو اعتمــد فــي حصولــه علــى 1 1	

العمــل وثائــق مــزورة.

إذا كان معيناً قيد االختبار وثبت عدم كفاءته.1 )	

ــال أو 	(1  ــدت بالعم ــة إحت ــارة فادح ــه خس ــأت عن ــيماً نش ــأ جس ــب خط  إذا ارتك
العمــل أو االنتــاج .

ــة 1 (	 ــة والمتعلق ــة المعلن ــات المكتوب ــل بالتعليم ــل أو أخ ــام العم ــد بنظ ــم يتقي إذا ل
ــذاره. ــه رغــم إن ــك عن ــل وتكــرر ذل ــر العم ــل ومق بســالمة العم

ــة أو 1 )	 ــام متواصل ــة أي ــدة ثماني ــبب مشــروع م ــدون س ــل ب ــن العم ــب ع إذا تغي
ــام خــالل شــهر العمــل أو ثالثيــن يومــاً خــالل ســنة العمــل ويجــب  عشــرة أي
انــذاره كتابــة فــي اليــوم الثالــث مــن غيابــه فــي الحالــة األولــى فــي محــل إقامتــه 
وإنــذاره فــي مقــر عملــه متــى بلــغ غيابــه أثنــاء شــهر العمــل مــدة خمســة أيــام 

أو حتــى بلــغ غيابــه أثنــاء ســنة العمــل مــدة عشــرين يومــاً.

ــة أو 1 6	 ــرار معنوي ــه أض ــت عن ــكل نجم ــم بش ــة أو اعل ــرار المهن ــى أس إذا أفش
ــة . ــة واضح مادي

ــا 1 )	 ــراً بم ــن أو متأث ــة ســكر بيّ ــي حال ــل ف ــاء العم ــرة أثن ــن م ــر م ــد أكث إذا وج
ــذاره. ــم إن ــه رغ ــح نفس ــم يصل ــدرات ول ــن مخ ــاه م تعاط

ــل بحــث 1 8	 ــاء العم ــات أثن ــون العقوب ــي قان ــا ف ــب عليه ــة يعاق إذا ارتكــب جريم
ــل . ــب العم ــي االدارة أو صاح ممثل
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إذا حكم عليه نهائياً بجنحة أو جناية مخلة بالشرف.1 )	

ويتضح ن استعرض النصوص السالف بيانها ما يل ي: 
ــع  ــال توقي ــي مج ــل ف ــب العم ــلطة صاح ــد س ــي تقيي ــة ف ــريعات العربي ــاق التش أ – اتف

عقوبــة الفصــل ألهميتهــا وخطورتهــا.
ب- أن حــاالت الفصــل التــي نصــت عليهــا التشــريعات تــكان تكــون متشــابهة مــن حيــث 

الجــور مــع وجــود اختالفــات فــي الصياغــة وبعــض الجزئيــات .
جـــ - اتفــاق التشــريعات العربيــة فــي النــص علــى اخــالل العامــل بالتزاماتــه الجوهريــة 

المترتبــة علــى العقــد ضمــن الحــاالت الموجبــة للفصــل .
5- الضمانــات الخاصــة للفصــل التأديبــي فــي قانــون العمــل االتحــادي فــي دولــة 

االمــارات العربيــة المتحــدة وفــي تشــريعات العمــل العربيــة :
أعطــى المشــرع فــي دولــة اإلمــارات وفــي الدولــة العربيــة لصاحــب العمــل علــى النحــو 
المشــار إليــه حــق فصــل العامــل مــن عملــه فــي أحــوال معينــة وألســباب محــددة إال أنــه 
فــي ذات الوقــت وضــع قيــودا يحــد بهــا مــن ســلطة صاحــب العمــل فــي توقيــع الجــزاءات 
التأديبيــة علــى اعامــل ومنهــا الفصــل وهــذه القيــود يعتبــر بمثابــة ضمانــات حمايــة للعامل 
ــي  ــون العمــل ف ــادة »115« مــن قان ــد نصــت الم ــون، فق ــاُ للقان فصــال تعســفياً ومخالف

دولــة اإلمــارات علــى أنــه : 
ــر األســباب المنصــوص  ــل بفســخه لغي ــام رب العم ــدة وق ــل محــدد الم ــد العم » إذا عق
عليهــا فــي المــادة »120« كان صاحــب العمــل ملتزمــاً بتعويــض العامــل عمــا أصابــه 

مــن ضــرر« 
ونصــت المــادة »122« علــى أنــه يعتبــر انهــاء خدمــة العامــل مــن قبــل صاحــب العمــل 

تعســفياً إذا كان ســبب االنهــاء ال يمــت للعمــل بصلــه.
ونصــت المــواد 2/10/د ســوداني و 74 ســعودي و77 لبنانــي وقانــون العمــل الســوري 
رقــم 1959/91 والعراقــي والمصــري علــى قيــود متشــابهة وجــزاءات يتحملهــا 

ــدار الجــزاءات . ــي اإلجــراءات ومق ــات ف ــع بعــض االختالف ــل م صاحــب العم
وهكــذا نــرى اهتمــام المشــرع فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وفــي الــدول العربيــة 
بالفصــل كجــزاء تأديبــي لمــا يترتــب عليــه مــن آثــار هامــة وخطيــرة ال تصيــب العامــل 
فقــط بــل وأســرته أيضــاً. هــذا وقــد أكــدت أحــكام المحكمــة االتحاديــة العليــا فــي دولــة 
االمــارات العربيــة المتحــدة علــى هــذه الضمانــات فقــد جــاء فــي الطعــن رقــم»108« 

لســنة 7 ق 5 مدنــي تاريــخ 1985/12/25 بشــأن تنظيــم عالقــة العمــل أنــه إذا فســخ 
ــإن هــذا االنتهــاء المتيســر  ــردة، ف ــه المنف ــد العمــل المحــدد المــدة بإرادت رب العمــل عق
ــزام بتعويــض  ــه الت ــر انهــاء غيــر مشــروع متســما بالتعســف فيقــوم فــي حق ــد يعتب للعق

العامــل عمــا حــاق بــه مــن ضــرر .. «
أسأل هللا أن يكون قد وفقني في توضيح البحث 

مع فائق التقدير واالحترام 



اتفاقية فيينا لعام 1961 الخاصة 
بالعالقات الدبلوماسية 

إعداد الدكتور إحسان هندي 



137

الدكتور إحسان هندي

لمحة تاريخية :	- 
 ”I.L.C.E.D.I« »كلفــت الجمعيــة العامــة لهيئــة األمــم المتحــدة »لجنــة القانــون الدولــي
بتحضيــر مشــروع اتفاقيــة دوليــة حــول العالقــات الدبلوماســية، فقامــت هــذه بتكليــف أحــد 
أعضائهــا بوضــع المشــروع المدكــور، ثــم تمــت إحالــة هــذا المشــروع إلــى الــدول لكــي 

تقــول أيهــا بخصوصــه .
وفــي 7 ديســمبر / كانــون األول 1959 صــدر عــن الجمعيــة المشــار إليهــا أعــاله قــرار 
تحــت رقــم )  x 17( 1450 ويدعــو الــدول األعضــاء إلــى ارســال مندوبيــن الــى 
ــوة  ــد حضــرت الدع ــام 1961، وق ــروع ع ــة المش ــيدعي لمناقش ــي س ــر دبلوماس امؤتم

ــدول. ــات مــن ال بثــالث فئ
أعضاء هيئة األمم المتحدة.1 1
األعضــاء فــي بعــض الــوكاالت المتخصصــة مثــل اليونيســكو ومنظمــة العمــل 1 )

الدوليــة ومنظمــة التغذيــة والزراعــة.
األعضاء في نظام محكمة العدل الدولية.1 (

وقــد بــدء المؤتمــر الدبلوماســي فــي فيينــا يــوم 2 مــارس / آذار 1961، وانتهــى فــي يــوم 
18 نيســان / ابريــل 1961 للتوقيــع علــى اتفاقيــة دوليــة تحــت اســم » اتفاقيــة فيينــا حــول 

العالقات الدبلوماســية«
 »Comentionde Vienme surles Relations Diplomatiques Act

Final «
وكان المؤتمــر قــد أقــر المشــروع فــي صيغتــه النهائيــة يــوم 14 نيســان / أبريــل 1961 
ــاً مقابــل ال أحــد وامتنــاع دولــة واحــدة عــن التصويــت، وذلــك مــن أصــل  بـــ 72 صوت
81 دولــة حضــرن المؤتمــر ومــن الــدول العربيــة التــي حضــرت المؤتمــر الجمهوريــة 
العربيــة المتحــدة » مصــر وســورية«، ولبنــان، وليبيــا، والمغــرب، والعــراق، والمملكــة 
ــال  ــم ترس ــا ل ــوة ولكنهم ــت الدع ــن األردن والكوي ــت كل م ــد تلق ــعودية وق ــة الس العربي

مندوبيــن عنهمــا.
وتتألــف النصــوص التــي انتهــى إليهــا مؤتمــر فيينــا لعــام 1961 مــن االتفاقيــة المؤلفــة 
ــية  ــاب الجنس ــن اكتس ــا ع ــن أحدهم ــن اختياريي ــادة ، وبروتوكولي ــة و 53 م ــي ديباج ف
ــة  ــة، باإلضاف ــق االتفاقي ــير وتطبي ــة عــن تفس ــات الناجم ــوية المنازع ــي حــول تس والثان

ــة. ــرارات ملحق ــة ق ألربع
ــة  ــل 1964 وهــي أول اتفاقي ــوم 24 نيســان/ إبري ــذ ي ــز التنفي ــة حي ــت االتفاقي ــد دخل وق
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دوليــة شــاملة علــى مســتوى العالــم ككل حيــث أن الئحــة فيينــا تاريــخ 19 آذار / مــارس 
1815 خاصــة بالــدول األوروبيــة حصــراً، واتفاقيــة هافانــا بتاريــخ 20 فبرايــر / شــباط 
1928 خاصــة بالــدول االمريكيــة، ولهــذا تعتبــر اتفاقيــة فيينــا 1961 أول اتفاقيــة دوليــة 
A Vocation Universelle ،لتنظيــم العالقــات الدبلوماســية ذات اطــار عالمي شــامل

ولهذا السبب فقد دعت الجمعية العامة لهيئة األمم المتحدة بقرارها 
رقم >XXX<3501 تاريخ 30/12/1975 .

الدول التي لم تنضم بعد إلى االتفاقية لالنضمام إليها.
التحليل القانوني لالتفاقية : 	- 

ــة أو  ــام: الديباج ــة أقس ــن ثالث ــروف، م ــو مع ــا ه ــة كم ــات الدولي ــب االتفاقي ــق أغل تتأل
المقدمــة، النــص أو المتــن، األحــكام و الشــروط الختاميــة.

وال تخــرج اتفاقيــة فيينــا الموقــع عليهــا بتاريــخ 18 ابريــل / نيســان 1961 عــن ذلــك، 
حيــث أنهــا تتضمــن األقســام الثالثــة المذكــورة أعــاله علــى الشــكل التالــي: 

Le Préambule : أوالً : الديباجة أو المقدمة
تضم ديباجة االتفاقية على شكل حيثيات، المبادئ، الخمسة التالية: 

االشارة إلى قدم التمثيل الدبلوماسي 1 .1 1
مبدأ مساواة الدول بين بعضها البعض .1 )
االشــارة إلــى أن التمثيــل الدبلوماســي يعــزز العالقــات الســلمية بيــن الــدول بالرغــم 1 (

مــن تبايــن نظمهــا االجتماعيــة والسياســية.
التأكيــد علــى الحصانــات واالمتيــازات الدبلوماســية ليــس الغايــة منهــا إفــادة نفــر مــن 1 (

األفــراد »منهــم موظفــون دبلوماســيون« وإنمــا ضمــان األداء الفعــال لوظائــف البعثــات 
الدبلوماســية كممثلــة للــدول.

ــة 1 ) ــى محكوم ــة تبق ــي االتفاقي ــا ف ــوص عنه ــر المنص ــاالت غي ــى أن الح ــد عل التأكي
ــي . ــون العرف ــد القان بقواع

ويمكنــا أن نلحــق بالديباجــة المــادة األولــى مــن االتفاقيــة التــي تحــوي ثمانيــة تعريفــات 
قانونيــة للتعابيــر التاليــة: رئيــس البعثــة، أفــراد البعثــة، موظفــو البعثــة، الموظفــون 
الدبلوماســيون، المبعــوث الدبلوماســي، الموظفــون االداريــون والفنيــون، الخــادم الخــاص، 

ــة. دار البعث

1  إن كلمــة دبلوماســية مشــتقة مــن كلمــة »دبلومــا« التــي تعنــي » الوثيقــة المطويــة المختومــة« اشــارة 
إلــى »وثائــق اعتمــاد الســفراء«.

 . LE DISPOSITIP ثانياً: متن أو نص االتفاقية
ــواب وأقســام وفصــول  ــن وأب ــى عناوي ــة مقســمة إل وهــو يحــوي عــادة أحكامهــا القانوني
ومــواد وفقــرات وبنــود، ونــص اتفاقيــة فيينا لعــام 1961 الخاصة بالعالقات الدبلوماســية، 
ال يحــوي أيــة تقســيمات اال علــى مســتوي المــواد والفقــرات، وحيــث أنــه مقســم إلــى مــواد 

قانونيــة بــدءاً مــن المــادة الثانيــة وحتــى المــادة الســابعة واألربعيــن ضمنــاً .
ويمكــن أن نصنــف األحــكام التــي جــاءت بهــا هــذه المــواد ضمــن فئتيــن: األولــى تتعلــق 
بالبعثــات الدبلوماســية التــي جــاءت بهــا هــذه المــواد ضمــن فئتيــن: الفئــة األولــى تتعلــق 
ــة الثانيــة بالحصانــات الدبلوماســية، وســنتكلم عــن كل منهــا  بالبعثــات الدبلوماســية والفئ

فــي مبحــث مســتقل.
المبحث األول

البعثات الدبلوماسية 
Les Mission Diplomatiques

ويتضمــن هــذا المبحــث تعريــف البعثــة الدبلوماســية ومهامهــا العاديــة واالســتثنائية، ثــم 
أفــراد البعثــة الدبلوماســية.

تعريف البعة الدبلوماسية: 1 1
ــة  ــاً للبعث ــا تعريف ــي اعتمدته ــات الت ــن التعريف ــام 1961 ضم ــا لع ــة فيين ــدم اتفاقي ــم تق ل
الدبلوماســية، لــذا ال منــاص مــن الرجــوع للكتــب الفقهيــة للعثــور علــى تعريــف مناســب 

لهــا.
وخيــر تعريــف فــي رأينــا للبعثــة الدبلوماســية هــو التالــي: ) خــي مجموعــة من األشــخاص 
ــة  ــال لدول ــة أخــرى يق ــة المعتمــدة لكــي يمارســوا فــي دول ــال لهــا الدول ــة يق تعينهــم دول
المعتمــد لديهــا أعمــالً ذات صفــة دبلوماســية وذلــك تحــت إمــرة موظــف ســاٍم يقــال لــه 

رئيــس البعثــة(1
ــدول  ــن ال ــاق مشــترك بي ــى اتف ــدول اســتناداً إل ــن ال ــات الدبلوماســية بي ــادل البعث ــم تب ويت
ــات الدبلوماســية الدائمــة ذات  المعنيــة » المــادة 2 مــن االتفاقيــة« ومعنــى هــذا أن البعث
أســاس رضائــي تعاقــدي وبهــذا رفضــت اتفاقيــة فيينــا لعــام 1961 »نظريــة التفويــض « 
 Legations التــي كان الفقــه الكالســيكي يعتبرهــا مــن لــوازم ســيادة الدولــة والتــي نجــد 
مثــاال عليهــا فــي المــادة األولــى مــن اتفاقيــة هافانــا تاريــخ 20 شــباط / فبرايــر 1928 
ــن  ــطة الممثلي ــرى بواس ــدول األخ ــدى ال ــل ل ــدول ق التمثي ــه » لل ــى أن ــص عل ــي تن الت

1  قارن مع التعريف الذي اعتمده .
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الدبلوماســيين«.
المهام العادية للبعثة الدبلوماسية: 1 )

حــددت الفقــرة األولــى مــن المــادة الثالثــة فــي اتفاقيــة فيينــا لعــام 1961 المهــام العاديــة 
للبعثــة الدبلوماســية وهــي مباشــرة الوظائــف الخمســة التاليــة : 

- تمثيل الدولة المعتمدة في الدولة المعتمد عليها.
- حمايــة مصالــح الدولــة المعتمــدة ومصالــح رعاياهــا فــي الدولــة المعتمــد لديهــا ضمــن 

الحــدود التــي يقرهــا القانــون الدولــي . 
- التفاوض مع حكومة الدول المعتمد عليها .

- اســتطالع األحــوال والتطــورات فــي الدولــة المعتمــد لديهــا، وانماء عالقاتهــا االقتصادية 
والثقافيــة والعلمية.1

والمالحــظ أن هــذا التعــداد لــم يذكــر تنميــة العالقــات التجاريــة علــى اســاس أنــه تركهــا 
لعمــل » القناصــل « ومعنــى هــذا أن االتفاقيــة ميــزت بيــن المهــام الدبلوماســية والمهــام 
القنصليــة ولكنهــا لــم علــى البعثــات الدبلوماســية ممارســة المهــام القنصليــة بصريــح نــص 
ــن  ــم م ــه » يحظــر تفســير أي حك ــذي يقضــي بأن ــة وال ــادة الثالث ــن الم ــة م ــرة الثاني الفق
أحــكام هــذه االتفاقيــة علــى أنــه يمنــع البعثــة الدبلوماســية مــن مباشــرة المهــام القنصليــة« 
ــام  ــية والمه ــام الدبلوماس ــن المه ــا بي ــرف أنظمته ــي ال تع ــدول الت ــايرة لل ــذا مس ــي ه وف

القنصليــة مثــل دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة 2.
المهام االستثنائية للبعثة الدبلوماسية : 1 (

والمثــال علــى ذلــك تكليــف البعثــة بمصالــح دولــة ثالثــة فــي حالــة قطــع العالقــات بيــن 
ــدول  ــة ال ــدون موافق ــك ب ــون ذل ــا، وال يك ــد لديه ــة المعتم ــرة والدول ــة األخي ــذه الدول ه

ــة . ــن االتفاقي ــادة 45 م ــص الم ــتناداً لن ــك اس ــى ذل ــالث عل الث
وتأخــذ البعثــة الدبلوماســية علــى عاتقهــا فــي هــذه الحالــة حراســة مبانــي بعثــة الدولــة التي 

كلفتهــا بحمايــة مصالحهــا وكذلــك أمــالك هــذه األخيــرة ومحفوظاتهــا وكل مــا يتعلــق بها.
ويحــدد نــص المــادة 46 مــن االتفاقيــة مهمــة اســتثنائية أخــرى يمكــن أن تكلــف بهــا البعثــة 
الدبلوماســية وهــي تمثيــل مصالــح دولــة ثالثــة ال توجــد لهــا بعثــة دبلوماســية فــي أراضــي 
ــرة  ــة األخي ــذه الدول ــن ه ــة م ــة صريح ــة، وبموافق ــا بصــورة مؤقت ــد لديه ــة المعتم الدول

ــة  ــة فــي دول ــى وزارة الخارجي ــارن مــع المهــام التــي اســندها القانــون رقــم »2« عــام 1972 إل 1  ق
ــدة الرســمية الجــزء األول – ص 88 .  ــة المتحــدة – الجري ــارات العربي االم

2  انظــر نــص القانــون رقــم »3« لســنة 1972 والخــاص بنظــام الســلك الدبلوماســي والقنصلــي 
ــزء األول. ــمية – الج ــدة الرس ــه الجري ــى من ــادة األول ــة الم وخاص

طبعــاً. ومــن األمثلــة علــى ذلــك معاهــدة التحالــف التــي تــم عقدهــا بيــن المملكــة العربيــة 
الســعودية والعــراق ســنة 1936 والتــي أجــازت للعــراق رعايــة شــؤون الســعودية فــي 

الــدول التــي ال تملــك فيهــا هــذه األخيــرة بعثــة دبلوماســية1.
أفراد البعثة الدبلوماسية : 1 (

تعــرف المــادة األولــى مــن االتفاقيــة أفــراد البعثــة الدبلوماســية بأنهــم »رئيــس البعثــة« 
ــة«. ــو البعث و»موظف

- رئيــس البعثــة : هــو » الشــخص الــذي تكلفــه الدولــة المعتمــدة التصــرف بهــذه الصفــة 
«2وهنــاك عــدة مــواد فــي االتفاقيــة تتعلــق برئيــس البعثــة وشــروط تعيينــه وعملــه 
وأهماهــا المــواد 4-6 التــي تبحــث فــي شــكليات تعييــن رئيــس البعثــة ، والمــواد 18-14 

ــه . ــه وأقدميت المتعلقــة برتبت
- فبالنســبة لتعييــن رئيــس البعثــة تكــون الدولــة المعتمــدة حــرة فــي تعييــن الشــخص الــذي 
يمثــل مصالحهــا فــي دولــة أخــرى » الدولــة المعتمــد لديهــا« ســواء أكان هــذا الشــخص 
ــدرج الدبلوماســي، أم مــن خــارج  ــوا ســلم الت ــن الذيــن ارتق مــن  الدبلوماســيين المحترفي
الســلك المذكــور، وال يحــد مــن حريتهــا هــذه ســوى وجــوب اســتمزاج رأي الدولــة المعتمد 
لديهــا ألخــذ موافقتهــا علــى اعتمــاد الشــخص المذكــور لديهــا بالــذات، وذلــك اســتناداً الــى 

الفقــرة األولــى مــن المــادة الرابعــة فــي االتفاقيــة.
ــان أســباب هــذا الرفــض  ــا بي ــة المعتمــد لديه ــزم الدول ــن ال تلت ــي حــال رفــض التعيي وف

ــدة )م4/ف2(. ــة المعتم للدول
ويجــوز للدولــة المعتمــد تعييــن شــخص واحــد كرئيــس بعثــة دبلوماســية لــدى عــدة دول 
معــاً ) غالبــاً مــا يكــون التعييــن كســفير مقيــم فــي إحــدى الــدول غيــر مقيــم بالنســبة للدولــة 
األخــرى(، مــا لــم تقــم إحــدى الــدول المعتمــد لديهــا باالعتــراض علــى ذلــك صراحــة ) 

م ف /ف1( .
ويجــوز لدولتيــن معــاً إعتمــاد شــخص واحــد كرئيــس بعثــة معتمــد لــدى دولــة أخــرى إال 

إذا اعترضــت الدولــة المعتمــد لديهــا علــى ذلــك )م6( .
ويمكــن لدولــة مــا أن تعتــم شــخصاً ال يحمــل جنســيتها لــدى دولــة أخــرى بشــرط عــدم 
اعتــراض هــذه الدولــة علــى ذلــك، وإذا كان رئيــس البعثــة المعتمــد يحمــل جنســية الدولــة 

1  عــن الدكتــور فاضــل زكــي محمــد: » الدبلوماســية فــي النظريــة والتطبيــق« مطبعــة جامعــة بغــداد 
1978 – ص 48

2  المادة  األولى من االتفاقية .
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المعتمــد لديهــا فــإن هــذا االعتمــاد ال يمكــن أن يأخــذ مفعولــه لــدى هــذه األخيــرة إال فــي 
حالــة رضاهــا الصريــح، كمــا يجــوز لهــا ســحب هــذا الرضــا فــي أي وقــت )م 8( .

ــك، وأمــا  ــة والشــكليات التــي ترافــق ذل ــق بشــروط تعييــن رئيــس البعث - هــذا فيمــا يتعل
ــن يحكمــان هــذا الموضــوع وهمــا:  ــاك مبدأي ــإن هن ــه ف ــه وأقدميت ــق برتبت ــا يتعل فيمت

ــة  ــس البعث ــة رئي ــي مرتب ــي وبالتال ــل الدبلوماس ــتوى التمثي ــو أن مس ــدأ األول : ه * المب
الدبلوماســية يحــدد باتفــاق مشــترك بيــن الدولتيــن المعنيتيــن : الدولــة المعتمــدة والدولــة 

ــة . ــادة 15 مــن االتفاقي ــك بموجــب نــص الم ــا وذل المعتمــد ليه
* والمبدأ الثاني: هو أن هذه المرتبة يجب أن تكون واحدة من ثالث : 

ــات  ــاء البعث ــة، رس ــس الدول ــدى رئي ــدون ل ــوليون المعتم ــدون الرس ــفراء والقاص - الس
ــة . ــة المماثل ــرون ذوو الرتب اآلخ

- الوزراء المفوضون، ووكالء القاصدين الرسوليين المعتمدون لدى رئيس الدولة .
- القائمون باألعمال المعتمدون لدى وزير الخارجية 1.

والمالحــظ أن هــذا التصنيــف الثالثــي الــذي نصــت عليــه المــادة 14/ف1 مــن االتفاقيــة 
هــو ذات التصنيــف الــذي كانــت قــد اعتمدتــه المــادة األولــى مــن » الئحــة فيينــا«.

تاريــخ 19 ارس / آذار 1815 بخصــوص درجــات رؤســاء البعثــات الدبلوماســية، 
وكل مــا فــي األمــر أن هــذه الفقــرة مــن المــادة 14 فــي االتفاقيــة أضافــت إلــى الســفراء 
والقاصديــن الرســوليين » رؤســاء البعثــات اآلخريــن ذوي الرتبــة المماثلــة« لكــي تشــمل 

الطائفــة األولــى فئــة » المفوضيــن الســاميين« أو » المندوبيــن فــوق العــادة « .
الذيــن يعينــون بيــن الــدول ذات العالقــات الخاصــة فيمــا بينهمــا مثــل الكومنوولــث 

البريطانــي.
والمالحــظ أيضــاً أن التصنيــف الجديــد قــد تجاهــل فئــة » الــوزراء المقيميــن« وهــي فئــة 
كان قــد أضافهــا برتوكــول ايكــس الشــابيل تاريــخ 21 نوفمبــر / تشــرين الثانــي 1818 

وتقــع فــي منزلــة وســيطة بيــن » الــوزراء المفوضيــن « و » القائميــن باألعمــال«.
وعمومــاً ال يجــوز التمييــز بيــن رؤســاء البعثــات الدبلوماســية بســبب فئاتهــم إال مــا يتعلــق 
ــد  ــأي تقلي ــز هــذا ال يخــل ب ــدأ عــدم التميي ــة واإلتكيــت )م 14/ف2 ( كان ان مب باألقدمي
تجــري عليــه الدولــة فيمــا يتعلــق بتقــدم مندوبــي الكرســي البابــوي علــى غيرهــم )م 16 
ــا لعــام  ــد كانــت قــد أوجدتــه الئحــة فيين ــدول المســيحية وهــو تقلي / ف 3( فــي بعــض ال
1  قــارن مــع وظائــف الســلك الدبلوماســي والقنصلــي التــي اعتمدهــا القانــون االتحــادي رقــم »3« لســنة 

1972 فــي دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة – الجريــدة الرســمية – الجــزء األول – ص 92 .

1815 فــي المــادة الرابعــة منهــا .
ــص  ــي ن ــا ف ــاق عليه ــم االتف ــي يت ــة الت ــى األقدمي ــام 1961 عل ــة ع ــص اتفاقي ــم تن ول
ــه  ــذي عقدت ــي ال ــاق الثنائ ــي االتف ــال ف ــي الح ــا ه ــن كم ــن المعنيتي ــن الدولتي ــترك بي مش
ــدى  ــة الفرنســية ل ــأن يكــون رئيــس البعث ــذي يقتضــي ب فرنســا وتونــس عــام 1956 وال
تونــس » عميــداً« للســلك الدبلوماســي فيهــا وذلــك ألن االتفاقيــة لــم تتعــرض لمنصــب » 
عميــد الســلك « أصــالً ومعنــى ذلــك أن هــذا المنصــب ال تــزال تحكمــه القواعــد العرفيــة 
فــي القانــون الدبلوماســي ويبــدأ تسلســل األقدميــة بالنســبة لرؤســاء البعثــات الدبلوماســية 
منــذ اليــوم والســاعة التــي يبــدأ تسلســل األقدميــة بالنســبة لرؤســاء البعثــات الدبلوماســية 
منــذ اليــوم والســاعة التــي يبــدأ رئيــس البعثــة فيهــا ممارســة عملــه رســمياً فــي أراضــي 
الدولــة المعتمــد لديهــا وهــي ســاعة تقديــم نســخة طبــق األصــل مــن أوراق اعتمــاده إلــى 
وزيــر الخارجيــة 1 قبــل التقــدم رســمياً إلــى رئيــس الدولــة إذا كان مــن فئــة الســفراء أو 
الــوزراء المفوضيــن) م 16 ف أو م 13 ( . وترعــى كل دولــة اتبــاع اجــراء موحــد فــي 

اســتقبال رؤســاء البعثــات المنتميــن إلــى فئــة واحــدة )م 18( .
- وأمــا إذا كان رئيــس البعثــة الدبلوماســية مــن فئــة القائميــن باألعمــال فــال يقــدم أوراق 

اعتمــاده إال مــرة واحــدة وذلــك الــى وزيــر الخارجيــة فقــط .
وبالحقيقة يجب أن نميز بين فئتين من القائمين باألعمال : 

- القائم باألعمال المعين أصالً كرئيس للبعثة .
ــها  ــاب رئيس ــالل غي ــة خ ــور البعث ــيير أم ــف بتس ــذي يكل ــل ال ــال الوكي ــم باألعم - القائ
األصلــي أو بانتظــار قدومــه، ســواء أكان هــذا مــن مرتبــة الســفراء أو الــوزراء المفوضين 

أو القائميــن باألعمــال اســتنادا لنــص الفقــرة األولــى مــن المــادة 9 .
- موظفو البعثة : 

ــع  ــى أرب ــم إل ــن تصنيفه ــها، ويمك ــرة رئيس ــة تحــت ام ــي البعث ــون ف ــراد العامل ــم األف ه
ــات :  فئ

الموظفــون الدبلوماســيون – الموظفــون االداريــون – الموظفــون الفنيــون – مســتخدمو 
البعثــة .

* الموظفون الدبلوماسيون : 
هــم مــن يحملــون الصفــة الدبلوماســية وتتسلســل رتبهــم عــادة بيــن ) مستشــار ( و 
1  تــزود الدولــة المعتمــدة عــادة رؤســاء بعثاتهــا الدبلوماســية برســالتي اعتمــاد األولــى مفتوحــة وتقــدم 

إلــى وزيــر الخارجيــة ، والثانيــة مختومــة وتقــدم إلــى رئيــس الدولــة فــي احتفــال رســمي .
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ــة عــادة بإعــالم  ــس البعث ــوم رئي ــان( و )ملحــق( 1. ويق )ســكرتير أول ( و ) ســكرتير ث
وزارة الخارجيــة فــي الدولــة المعتمــد لديهــا أو أيــة وزارة أخــرى قــد يتفــق عليهــا بترتيــب 

ــادة 17 ( . ــة ) الم ــي البعث ــن الدبلوماســيين ف ــدم الموظفي تق
* الموظفون الفنيون:

وهــم المتخصصــون بممارســة الوظائــف الفنيــة فــي الســفارة مثــل الســائق وعامــل القبدالة 
وموظــف الشــفرة وعامل الالســلكي .

* مستخدمو البعثة : 
وهــم جملــة مــن األشــخاص المكلفيــن بخدمــات البعثــة، وال يدخــل فــي ذلــك الخــدم 

الشــخصيون المعنيــون فــي البيــوت .
وال تحــدد االتفاقيــة عــدداً محــدداً لبعثــة مــن كل فئــة مــن هــذه الفئــات، حيــث تركــت المــادة 
ــة المعتمــد لديهــا أن ترفــض قبــول موظفيــن مــن فئــة معينــة بشــرط عــدم  »11« للدول
اجــراء أي تمييــز بيــن بعثــة وأخــرى، والمــال علــى ذلــك أن ترفــض هــذه الدولــة تعييــن 
» ملحقيــن بحرييــن« لديهــا كمــا يجــوز لهــا أن تشــترط موافقــة مســبقة لتعييــن الملحقيــن 
العســكريين والجوييــن والبحرييــن وذلــك علــى خــالف مــا هــو عليــه الحــال بالنســبة لبقيــة 

الموظفيــن بمــن فيهــم الموظفيــن الدبلوماســيين .
ــع  ــدة تتمت ــة المعتم ــول أن الدول ــن الق ــار يمك ــن االعتب ــات بعي ــذه التحفظ ــا ه وإن أخذن
فيمــا عــدا ذلــك بالحريــة الكاملــة فــي تعييــن موظفــي بعثاتهــا مــا عــدا األشــخاص الذيــن 
يحملــون جنســية الــدول المعتمــد لديهــا ) م 8 / ف 2 ( أو جنســية دولــة ثالثــة ) م 8 / ف 
3 ( حيــث تتمتــع الدولــة المعتمــد لديهــا بحــق االعتــراض علــى التعييــن فــي هــذه الحالــة .
وبعــد قــدوم موظفــي البعثــة واســتالمهم ألعمالهــم، عليهــم التقيــد بااللتزامــات التــي تلقيهــا 
صفتهــم الدبلوماســية علــى عاتقهــم يحــق للدولــة المعتمــدة اســتدعاؤهم فــي أي وقــت منــا 
يحــق للدولــة المعتمــدة لديهــا اعتبــار شــخص مــا مــن موظفــي البعثــة، أو رئيــس البعثــة 
نفســه، شــخص غيــر مرغــوب إذا كان يحمــل الصفــة الدبلوماســية أو شــخصاً غيــر 
مقبــول، إذا كان يحمــل الصفــة الدبلوماســية ، وعندهــا علــى الدولــة المعتمــدة لديهــا، أو 

فــي أقــرب مهلــة ممكنــة وإذا لــم تحــدد مهلــة لذلــك.
وفــي حــال عــدم قيــام الدولــة المعتمــدة بســحب الشــخص غيــر المرغــوب فيــه أو غيــر 
ــض  ــا أن ترف ــد لديه ــة المعتم ــوز للدول ــن يج ــن الزم ــة م ــرة معقول ــن فت ــول ضم المقب
االعتــراف بالشــخص المعيــن كفــرد فــي البعثــة بوجــوب نــص المــادة 9/ف2 مــن 

ً 1  قارن مع محتوى القانون رقم »3« اعام 1972 – مذكور سابقا

االتفاقيــة .
وإذا كان الموظــف ال يتمتــع بالصفــة الدبلوماســية ،وتــم اعتبــاره شــخصاً غيــر مقبــول، 
ــراف  ــا أن ترفــض االعت ــد لديه ــة المعتم ــن يجــوز للدول ــن الزم ــة م ــرة معقول ــن فت ضم

ــة. ــة بموجــب نــص المــادة 9/ف2 مــن االتفاقي بالشــخص المعيــن كفــرد فــي البعث
وإذا كان الموظــف ال يتمتــع بالصفــة الدبلوماســية، وتــم اعتبــاره شــخصاً غيــر مقبــول، 
وكانــت خطيئتــه جســيمة يحــق للدولــة المعتمــد لديهــا أن تقــوم بإبعــاده عــن البــالد مباشــرة 

بعــد اعطــاءه مهلــة قصيــرة .
 المبحث الثاني 

الحصانات الدبلوماسية 
كرســت اتفاقيــة فيينــا لعــام 1961 حــوال يعشــرين مــادة مــن موادهــا للحصانــات 
ــة وهــو »  ــي ديباجــة االتفاقي ــدأ عــام جــاء ذكــره ف ــاً مب ــم هــذه جميع الدبلوماســية ويحك
المظهــر الوظيفــي « لهــذه الحصانــات، وذلــك بالنــص علــى » أن متعــدد هــذه االمتيــازات 
والحصانــات ليــس افــادة األفــراد بــل ضمــان األداء الفعــال لوظائــف البعثــات الدبلوماســية 

ــدول« . ــة لل بوصفهــا ممثل
ومظاهــر الحصانــة الدبلوماســية عديــدة، ولكــن يمكننــا التركيــز علــى أهــم ثالثــة مظاهــر 

لهــا وهــي: حريــة االتصــال، وحرمــة األمكنــة ، والحصانــات الشــخصية .
حرية االتصال : 		أ 

وهــي حريــة ال غنــى عنهــا لقيــام البعثــة بعملهــا ســواء اغصبــت هــذه الحريــة االتصــال 
الرأســي مــع وزارة الخارجيــة فــي الدولــة المعتمــدة أو علــى االتصــال األفقــي مــع 

ــرى. ــات األخ البعث
وقــد نصــت إحــدى فقــرات المــادة الثالثــة علــى أنــه مــن مهــام البعثــة تجميــع المعلومــات 
عــن األحــداث فــي الدولــة المعتمــد لديهــا بجميــع الوســائل المشــروعة التــي تقرهــا قواعــد 
ــى  ــا إل ــك ورفعه ــر بذل ــم تقاري ــع ( وتنظي ــا التجســس بالطب ــس بينه ــي ) لي ــون الدول القان
ــات  ــي معلوم ــن تلق ــة م ــن البعث ــرورة أن – تتمك ــن الض ــك فم ــدة ، ولذل ــة المعتم الدول
أو ارســالها بحريــة كاملــة . وتتمثــل هــذه الحريــة فــي أمريــن الحقيبــة الدبلوماســية 

ــلكية . ــلكية والالس واالتصــاالت الس
الحقيبة الدبلوماسية :1 1	

الوثائــق الدبلوماســية واألشــياء ذات الصفــة الرســمية وال يجــوز فتحهــا وال حجزهــا وال 
تأخيرهــا.
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واســتناداً للمــادة »40« مــن االتفاقيــة تتمتــع الحقيبــة الدبلوماســية بهــذه الحمايــة نفســها 
فــي اقليــم دولــة ثالثــة فــي حالــة مرورهــا فيــه وترســل الحقيبــة الدبلوماســية عــادة مــع » 
مراســل دبلوماســي يكــون مــزود برســالة رســمية تثبــت صفتــه وعــدد الطــرود التــي فــي 
عهدتــه، ويتمتــع بالحصانــة اثنــاء وجــوده فــي الدولــة المعتمــد لديهــا وال يمكــن توقيفــه أو 

حجــزه ، ولكــن هــذه الحصانــة تتوقــف منــذ لحظــة تســليم الحقيبــة إلــى مقــر البعثــة «.
وتنــص الفقــرة الســابعة واألخيــرة مــن المادة»27«علــى الحالــة الســائدة مــن هــذه األيــام 
بالنســبة لنقــل الحقيبــة الدبلوماســية وهــي تســليمها إلــى ربنــا احــدى الطائــرات التجاريــة 
منقــول: » ويجــوز أن يعهــد بالحقيبــة الدبلوماســية إلــى ربــان إحــدى الطائــرات التجاريــة 
المقــرر هبوطهــا فــي أحــد موانــئ الدخــول المباحــة« ويجــب تزويــد هــذا الربــان بوثيقــة 
رســمية تبيــن عــدد الطــرود التــي تتألــف منهــا الحقيــة الدبلوماســية ولكنــه ال يعتبــر رســوال 
ــان  ــن رب ــة الدبلوماســية م ــلم الحقيب ــا لتس ــاد أحــد أفراده ــة ايف ــياً، ويجــوز للبعث دبلوماس

الطائــرة وبصــورة »حــرة مباشــرة «.
 االتصاالت السلكية والالسلكية:	)1 

اســتناداً لنــص الفقــرة األولــى مــن المــادة »25« مــن » مشــروع االتفاقيــة« يســمح لبعثــة 
بــأن تســتخدم كل وســائل المناســبة لالتصــال بمــا فــي ذلــك حقائــب الدبلوماســية والرســائل 

المشــفرة وهــذا يشــمل ضمنــا االتصــاالت الســلكية والالســلكية وغيرهــا .
وعنــد مناقشــة هــذه المــادة مــن قبــل المؤتمــر الدبلوماســي ســنة 1961 أصبحــت اتشــكل 
ــدة اليهــا  ــرة جدي ــة فق ــم اضاف ــة وت ــي االتفاقي ــى مــن المــادة »27« ف ــرة األول نــص الفق
تقضــي بأنــه » ال يجــوز مــع ذلــك للبعثــة تركيــب أو اســتخدام جهــاز الســلكي اال برضــا 

الدولــة المعتمــد لديهــا « .حرمــة األمكنــة :
ــة التــي ال تبيــح تجاوزهــا أو  ــة بنــوع مــن الحصان ــة أو أمالكهــا المنقول تتمتــع دار البعث

خــرق حرمتهــا : 
 دار البعثة : 	11 

ان تعبيــر دار البعثــة يجــب فهمــه ضمــن أوســع مــدى ممكــن ويشــمل هــذا اتعبيــر بموجــب 
البنــد األخيــر مــن المــادة األولــى فــي االتفاقيــة: »المبانــي وأجــزاء األبنيــة واألراضــي 
ــا  ــا فيه ــة، بم ــي أغــراض البعث ــا، المســتخدمة ف ــا بغــض النظــر عــن مالكه ــة به الملحق

منــزل رئيــس البعثــة .
ويترتــب علــى الدولــة المعتمــد لديهــا التزامــات فــي هــذا المجــال : األول التــزام ســلبي 
وهــو احتــرام حرمــة دار البعثــة وعــدم تجــاوز حدودهــا، والثانــي التــزام ايجابــي وهــو 

اتخــاذ جميــع تدابيــر الحمايــة الكافيــة لوقايــة دار البعثــة مــن أي ضــرر ومنــع أي اخــالل 
ــة أو مســاس بكرامتهــا ) م 22 / ف 2 (. بأمــن البعث

ــأن  ــن، ب ــن المعاصري ــاد الدوليي ــه واالجته ــات الفق ــب معطي ــاد حس ــأ االعتق ــن الخط وم
ــي «1 ــداد االقليم ــة » االمت ــى فرضي ــتند إل ــة تس ــة دار البعث حرم

وانمــا هــي تســهيالت مرتبطــة بوظيفــة البعثــة وتمكينهــا مــن أداء مهامهــا بشــكل الئــق 
ولكــي يســهل تمييــز دار البعثــة يحــق لرئيســها رفــع علــم دولتــه وشــعارها علــى الــدار 

ــه الخــاص بموجــب المــادة »20« مــن االتفاقيــة . وكذلــك علــى منزل
ــذي نصــت  ــظ ال ــو التحف ــتثناء واحــد وه ــن اس ــة إال م ــة دار البعث ــدأ حرم وال يشــكو مب
عليــه الفقــرة الثالثــة ال تأتلــف مــع مهــام البعثــة كمــا حددتهــا االتفاقيــة، أو قواعــد القانــون 
ــة  ــدة والدول ــة المعتم ــن الدول ــودة بي ــات المعق ــرى، أو االتفاق ــة أخ ــام بطريق ــي الع الدول
المعتمــد لديها.ولكــن مخالفــة هــذه القواعــد ال تســتتبع حكــم زوال مبــدأ حرمــة دار البعثــة 
بــل األمــر علــى العكــس حيــث أن مبــدأ حرمــة دار البعثــة هــو الــذي ال يجيــز اســتخدام 

مبانيهــا بــكل ال يتفــق مــع مهامهــا .
األمالك المنقولة : 1 )	

وأهمهــا األرشــيف والوثائــق الخاصــة بالعبثــة، وهــي تتمتــع بالحمايــة فــي جميــع الظروف 
واألحــوال المــادة »24« حتــى فــي حالــة قطــع العالقــات لدبلوماســية أو اســتدعاء البعثــة 
إلــى الدولــة الموفــدة » المــادة 45« وكذلــك فــي حالــة النــزاع الســلح حيــث تكــون الدولــة 

المعتمــد لديهــا مســؤولة عــن حمايــة مبانــي البعثــة وأمالكهــا وأرشــيفها.
ويمكــن للدولــة المعتمــدة أن تكلــف دولــة ثالثــة بحراســة هــذه األمــالك واألرشــيف بشــرط 
ــة  ــى المراســالت الرســمية للبعث ــة إل ــا وتحــدد الحصان ــد لديه ــة المعتم ــن الدول ــا م قبوله

)المــادة 27/ف2 ( وكذلــك الموظــف الدبلوماســي ) المــادة 30/ ف 2( .
)ج( الحصانة الشخصية : 

 أي الحصانــة المقــررة لألشــخاص العامليــن فــي البعثــة الدبلوماســية، وتمثــل هــذه 
ــام  ــا لع ــة هافان ــن اتفاقي ــادة »14« م ــا الم ــص معطياته ــل وتلخ ــل تكثي ــة أفض للحصان
1928 الخاصــة بالعالقــات الدبلوماســية بيــن الــدول األمريكيــة 2 والتــي تقــدر »للموظفين 
الدبلوماســيين حصانتهــم التــي تشــمل اشــخاص ومقرهــم الرســمي والخــاص وممتلكاتهــم . 

1  أي يمتد اقليم الدولة المعتمدة ليشمل مباني سفاراتها في الخارج .
2  لالطــالع علــى نــص االتفاقيــة – انظــر كتــاب الدكتــور/ فاضــل زكــي محمــد مذكــور قبــال ص271- 

. 276
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ويتمتع بهذه الحصانة : 
- جميع أصناف الموظفين الدبلوماسيين .

- جميع األعضاء الرسميين في البعة الدبلوماسية .
- أفراد عائالت األعضاء الرسميين الذي يعيشون معهم تحت سقف واحد .

وهــذا ال يجــوز التعــرض للموظــف الدبلوماســي بالتوقيــف أو الحجــز ويجــب أن تعاملــه 
الدولــة المعتمــد لديهــا باالحتــرام والتقديــر الالزميــن مــع مراعــاة عــدم المســاس بشــخصه 
ــام  ــا لع ــة فيين ــادة »29« مــن اتفاقي ــح للم ــه حســب النــص الصري ــه أو بكرامت أو بحريت

. 1961
وإذا لــزم األمــر علــى الدولــة المعتمــد لديهــا تعييــن حراســة خاصــة للموظــف الدبلوماســي 
ــيين إال  ــن الدبلوماس ــررة للموظفي ــة المق ــن الحصان ــد م ــك، وال يح ــن ذل ــبيل تأمي ــي س ف
ــد التحــرك ضمــن  ــة تحدي ــر التــي تحدثــت عنهــا المــادة »26« مــن حيــث امكاني التدابي
أراضــي الدولــة المعتمــد لديهــا ألســباب أمنيــة وبشــرط عــدم التمييــز بيــن البعثــات فــي 
ذلــك ويمكــن أن نضيــف إلــى األســباب األمنيــة الدينيــة والمثــال علــى ذلــك منــع األجانــب 

غيــر المســلمين مــن الدخــول إلــى الحــرم المكــي الشــريف .
حدود الحصانة الشخصية :

ــس ضمــن  ــا، ولي ــة بكامله ــه اليومي ــة ضمــن أعمال ــي الحصان ــكل دبلوماســي الحــق ف  ل
نشــاطه الدبلوماســي حصــراً، أي أن الحصانــة ترافقــه كإنســان ويــس كمجــرد موظــف1 
إال إذا كان يحمــل جنســية الدولــة المعتمــد لديهــا فتكــون حصانتــه وظيفيــة ال كاملــة فــي 

هــذه الحالــة.
وتمتــد الحصانــة إلــى أفــراد عائلــة الموظــف البلوماســي الذيــن يســكنون معــه تحــت ســقف 
واحــد إذا لــم يكونــوا مــن جنســية الدولــة المعتمــد لديهــا، حســب نــص الفقــرة األولــى مــن 

المــادة 37 فــي االتفاقيــة .
ويجــب إعــالم وزارة الخارجيــة فــي الدولــة المعتمــد لديهــا بأســماء أفــراد عائــالت 
الدبلوماســيين جميعــاً وإعالمهمــا كذلــك بالتغيــرات التــي يمكــن أن تحــدث، ويمتــد ذلك إلى 
عمــوم األشــخاص الذيــن يعيشــون تحــت ســقف الموظــف مــا عــدا خدمــة الخصوصييــن.
وبالنســبة للمــدة تبــد حصانــة الموظــف منــذ اللحظــة التــي تطــأ فيهــا قدمــاه أرض الدولــة 

وتمتــد إلــى مــا بعــد انتهــاء خدمتــه بفتــرة معقولــة.
ويتمتــع بالحصانــة أيضــاً أفــراد الســلكين اإلداري والفنــي مــع  أفــراد عائالتهــم بموجــب 

  1

ــة  ــة القضائي ــة مــن المــادة »37« ولكــن هــؤالء ال يســتفيدون مــن الحصان ــرة الثاني الفق
فــي المجاليــن المدنــي واإلداري خــارج نطــاق وظائفهــم . أمــا المســتخدمون فــال يتمتعــون 

إال باإلعفــاءات الماليــة .
ويمكــن للدولــة أال تعتــرف بالحصانــات بالنســبة للدبلوماســيين الذيــن يحملــون جنســيتها 

حســب نــص الفقــرة األولــى مــن المــادة »38« .
الحصانة القضائية : 

ــادة »31«  ــأن الم ــاً ب ــة، علم ــن االتفاقي ــن 31 و 32  م ــة بموجــب المادتي وهــي مكفول
ــة  ــل الدول ــازل عنهــا مــن قب ــة التن ــة ، والمــادة »32« تقــرر امكاني ــدأ الحصان تقــرر مب
المعتمــدة، علمــا بــأن أحــد البروتوكوليــن االختيارييــن الملحقيــن باالتفاقيــة يتعلــق بحالــة 

ــة . ــة القضائي ــازل عــن الحصان التن
ــي  ــي ف ــاه القضــاء الجزائ ــة اتج ــة التام ــوث الدبلوماســي بالحصان ــع المبع ــاً يتمت وعموم
الدولــة المعتمــد لديهــا، أمــا بالنســبة للقضاءيــن اإلداري والمدنــي فانــه يتمتــع بالحصانــة 
ــر  ــق األم ــن واجــب الحصــاة اذ يتعل ــل م ــك التحل ــى ذل ــال عل ــود، والمث ــع بعــض القي م
بدعــوى عينيــة تتعلــق بعقــار مملــوك ملكيــة خاصــة ألحــد الدبلوماســيين ) باســمه ال باســم 

دولتــه( وقائــم فــوق أرض الدولــة المعتمــد لديهــا.
ــة دعــاوي  ــة القضائي ــع الموظــف الدبلوماســي بالحصان ــة تمت ــى حال ــي عل ــال الثان والمث
اإلرث التــي يشــترك فيهــا هــذا الموظــف باســمه الخــاص وليــس باســم حكومتــه كــوارث 
ــر بعمــل تجــاري أو  ــق األم ــه مســتفيد وكذلــك إذا تعل أو كوصــي منفــذ أو كوصــي ل
تصــرف مارســة المبعــوث الدبلوماســي فــي الدولــة المعتمــد لديهــا خــارج حــدود مهمتــه 

ــه المــادة 42 مــن االتفاقيــة. ــذي نصــت علي ــاً بذلــك الحظــر ال الرســمية مخالف
وإن الحصانــة القضائيــة تقــود الــى اســتنتاج الحصانــة حــذو التنفيــذ الجبــري علــى 
الموظــف، فحينمــا يتمتــع الموظــف بالحصانــة الدبلوماســية ال يجــوز التنفيــذ عليــه، 
وضمــن هــذا المنطلــق ال يجــوز أقســاره علــى التقديــم ألداء شــهادته أمــام احــدى محاكــم 

ــاهد . ــا كش ــاً أمامه ــول طوع ــض المث ــا إذا رف ــد لديه ــة المعتم الدول
- الحصانة المالية : 

تعالجهــا المــواد 23، 28 ،33 ،34 ، 35، و 36 مــن االتفاقيــة والموجبــات الماليــة التــي 
يعفــي الموظــف الدبلوماســي مــن أدائهــا اســتناداً لمبــدأ الحصانــة الدبلوماســية هــي مــن 

ثــالث فئــات: الضرائــب بحــد ذاتهــا والرســوم الجمركيــة، وبقيــة الرســم األخــرى.
- الضرائب : 
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ــن  ــن 23 و 34 م ــة بموجــب المادتي ــن أداء الضرائــب المادي يعفــى الدبلوماســيون م
ــة. االتفاقي

وتعفى البعثة من الضرائب على المباني التي تمتلكها أ تستأجرها.
ــة  ــد أن االتفاقي ــة نج ــب العادي ــي الضرائ ــة ال ــب العقاري ــرة الضرائ ــن دائ ــا م وإذا انتقلن
ــة ســواء  ــب والرســوم الشــخصية أو العيني ــاء الدبلوماســي مــن كل الضرائ تقضــي بإعف
ــى  ــة أو عل ــى مســتوى المنطق ــة بكاملهــا أو عل ــى مســتوى الدول كانــت هــذه الرســوم عل
مســتوى البليــدة مــا عــدا بضعــة اســتثناءات نصــت عليهــا المــادة »34« مــن االتفاقيــة .

- الرسوم الجمركية: 
 يعفــى الموظفــون الدبلوماســيون بموجــب المــادة »36« مــن الرســوم الجمركيــة علــى 
البضائــع والتجهيــزات التــي يقومــون بإدخالهــا إلــى الدولــة المعتمــد لديهــا مــا عــدا رســوم 
ــه،  ــراد عائلت ــف أو بأف ــق بالموظ ــة تتعل ــت األمتع ــل إذا كان ــن والنق ــة والتخزي األرضي

ويكــون االعفــاء تامــاً إذا تعلــق األمــر بالبعثــة ذاتهــا.
ولكــن يحــق لموظفــي الجمــرك تفتيــش متــاع الموظــف الدبلوماســي إذا كانــت هنــاك دواع 
جديــة تدفــع لالعتقــاد بــأن الطــرود تحــوي مــوادا يمنــع ادخالهــا إلــى الدولــة أو إذا كانــت 
تخضــع لحجــر الصحــي » الكرنتينــا« ولكــن ال يمكــن القيــام بتفتيــش مثــل هــذه الطــرود 

إال بحضــور الموظــف الدبلوماســي أو ممثــل عنــه .
- رسوم  التأمين االجتماعية :

أقــرت المــادة »33« االعفــاء مــن دفــع التأمينــات االجتماعيــة كمبــدأ عــام ولكــن الفقــرة 
ــاك فــي شــأنها اتفــاق دولــي  ــة التــي يكــون هن »5« منهــا اســتثنت التأمينــات االجتماعي

ســاري المفعــول .
فمثــالً الخــادم الخــاص لرئيــس البعثــة إذا لــم يكــون يتمتــع بالضمــان االجتماعــي حســب 
ــة  ــون الدول ــة حســب قان ــه االجتماعي ــاً بحقوق ــى متمتع ــه يبق ــة المعتمــدة فإن ــن الدول قواني

المعتمــد لديهــا إذا كان يحمــل جنســيتها.
ثالثاً : األحكام الختامية في االتفاقية : 

وتشــملها المــواد 48 – 53 منهــا وقــد نصــت المــادة »48« علــى أن االتفاقيــة مفتوحــة 
للتوقيــع فــي وزارة الخارجيــة المركزيــة للنمســا حتــال 31 أكتوبــر / تشــرين األول 
1961 وبعــد ذلــك حتــى 31 مــارس / آذار 1962 ف يمقــر األمــم المتحــدة بنيويــورك.

وأما من يحق لهم التوقيع منهم أربع فئات من الدول : 
- الدول األعضاء في منظمة األمم المتحدة .

- الدول األعضاء في إحدى الوكاالت المتخصصة.
- الدول األطراف في النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية .

- الــدول األخــرى التــي تدعوهــا الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة علــى أن تصبــح طرفــاً 
فيهــا.

ــة  ــة مــن أصــل 81 دول ــل 37 دول ــا مــن قب ــي فيين ــة ف ــى نــص االتفاقي ــع عل ــم التوقي وت
ــورك. ــي نيوي ــم ف ــا ث ــي فيين ــت التوقيعــات ف ــك توال ــم بعــد ذل حضــرت المؤتمــر ث

- هــذا بالنســبة للتوقيــع علــى االتفاقيــة، وأمــا بالنســبة للتصديــق فقــد نصــت عليــه المــادة 
»49« وال تخضــع المعاهــدة إلجــراء التصديــق إال مــن قبــل الــدول التــي لــم يســبق لــه 

التوقيــع فيفتــح أمامهــا أســلوب االنضمــام.
ويتم ايداع وثائق التصديق على المعاهدة لدى األمين العام لألمم المتحدة.

ــن  ــت م ــدول إذا كان ــع ال ــا جمي ــن أم ــه ممك ــة فان ــى االتفاقي ــام إل ــق باالنضم ــا يتعل وفيم
ــدى  ــام ل ــق االنضم ــودع وثائ ــادة »48« وت ــي الم ــا ف ــوص عليه ــع النص ــات األرب الفئ

ــة. ــن االتفاقي ــادة »50« م ــى الم ــدة بمقتض ــم المتح ــام لألم ــن الع األمي
وتحــدد المــادة »51« مــن االتفاقيــة تاريــخ دخولهــا حيــز التنفيــذ بشــكل عــام مــن جهــة 
ــة: فبالنســبة  ــاً فيهــا مــن جهــة ثاني ــة تصبــح طرف ــكل دول ــدء نفاذهــا بالنســبة ل وتاريــخ ب
لدخــول االتفاقيــة حيــز التنفيــذ يكــون ذلــك فــي اليــوم الثالثيــن مــن تاريــخ إيــداع الوثيقــة 
الثانيــة والعشــرين مــن وثائــق التصديــق أو االنضمــام لــدى األميــن العــام لألمــم المتحــدة.
وأمــا بــدء نفادهــا بالنســبة لــكل دولــة تصــدق عليهــا أو تنضــم اليهــا بعــد إيــداع الوثيقــة 
الثانيــة والعشــرين مــن وثائــق التصديــق أو االنضمــام فهــو اليــوم الثالثيــن مــن ايــداع هــذه 

الدولــة لوثيقــة تصديقهــا أو االنضمــام اليهــا.
ــى  ــي إل ــة، أن ينه ــن االتفاقي ــادة »52« م ــم الم ــد حك ــزوالً عن ــام ن ــن الع ــى األمي وعل
جميــع الــدول المذكــورة فــي الفئــات األربــع التــي تنــص عليهــا المــادة »48« بالتوقيعــات 
وااليداعــات التــي 1616 تلقاهــا وفقــاً للمــواد 48 , 49 و50 وبتاريــخ نفــاذ هــذه االتفاقية 

وفقــاً للمــادة »5« .
وأخيــراً فــإن المــادة »53« مــن االتفاقيــة تنــص علــى كونهــا محــرز بخمس لغات رســمية 
متســاوية فــي الحجيــة وهــي االســبانية واالنجليزيــة والروســية والصينيــة وافرنســية، وأن 

النســخ األصليــة هــذه قــد تــم ايداعهــا لــدى األميــن العــان لهئيــة األمــم المتحــدة :
مراجع البحث : 

ــلم « - دار 	(1  ــي الس ــام ف ــي لع ــون الدول ــادئ  القان ــدي : »مب ــان هن ــور / احس  الدكت
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اتفاقية فيينا لعام 1961 الخاصة بالعالقات الدبلوماسية

أحكام المحاكم

الجليــل دمشــق 1984.
 د. فاضــل زكــي محمــد : » الدبلوماســية فــي النظريــة والتطبيــق « - مطبعــة جاعــة 	(1 

بغــداد 1987 .
 د. سموحي فوق العادة » المعجم الدبلوماسي « - بيروت .	(1 
 الجريدة الرسيمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة .	(1 
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أحكام المحاكم

المبدأ

الحضانــة: تعريــف الحضانــة : هــي ضــم الطفــل وحفظــه معــا قــد يضــر بهوالقيــام علــى 
شــؤونه وتربيتــه وقضــاء حاجاتــه الحيوية.األصــل فــي الحضنــة أن تكــون للنســاء فيبقــى 
ــرة مــع النســاء  ــى الصغي ــى يســتغنى عــن خدمتهمــن، وتبق ــي حضانتهــن حت ــر ف الصغي
ــة  ــي المذاهــب الحنفــي ومذهــب الحنابل ــى الراجح.المقــرر ف ــغ حــد الشــهوة عل ــى تبل حت

ومذهــب االمــام مالــك والمذهــب الشــافعي بهــذا الصــدد.

بسم  هللا الرحمن الرحيم 

دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل 

المحكمة االتحادية العليا

باسم حضرة صاحب السمو
الشيخ زايد بن سلطان السمو

الشيخ زايد بن سلطا آل نهيان 
رئيس الدولة

إن دائرة النقض الشرعية المؤلفة :
برئاسة السيد القاضي/ محمد صفوت القاضي .
وعضوية السيد القاضي/ درويش عبد المجيد .

والسيد القاضي/ عثمان محمد عثمان.
بالجلســة العلنيــة المنعقــدة فــي يــوم األربعــاء 8 ربيــع الثانــي 1407هـــ الموافــق 

. ظبــي  أبــو  بمدينــة  المحكمــة  بمقــر   . 1986/12/10م 
أصدرت الحكم اآلتي : 

في الطعن رقم »74« لسنة 8 ق .ع . نقض مدني.
ــرة  ــة ) الدائ ــارقة االتحادي ــتئناف الش ــة االس ــن محكم ــادر م ــه: ص ــون في ــم المطع الحك
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أحكام المحاكمأحكام المحاكم

الشــرعية( رقــم 86/5 تاريــخ 1986/4/1 و القاضــي
بقبول االستئناف شكالً .. 1
قبوله موضوعاً وتعديل الحكم على الوجه اآلتي:. 2

ــه  ــه بحكــم واليت ــه إلي ــع المســتأنف عليهمــا مــن معارضــة المســتأنف فــي ضــم ابنت - من
النفســية عليهــا.

- الــزام المســتأنف عليهــا باالنضمــام إلــى والدهــا فيمــا عــدا أيــام دراســتها فــي المدرســة 
وال تســلم إليــه إال بعــد أخــذ الضمانــة الكافيــة فــي إعادتهــا إلــى أمهــا أيــام المدرســة.

المحكمة 

ــة  ــرر والمرافع ــاله القاضــي المق ــذي ت ــر ال ــى األوراق وســماع التقري ــد االطــالع عل بع
ــة. وبعــد المداول

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ــه وســائر األوراق-  ــن مــن الحكــم المطعــون في ــدو يبي ــى مــا يب ــع - عل وحيــث أن الوقائ
تتحصــل فــي أن المطعــون ضــده كان متزوجــاً مــن الطاعنــة األولــى، ثــم طلقهــا وكانــت 
عنــد طالقهــا حبلــى بإبنتهــا منــه الطاعنــة الثانيــة، وبقيــت البنــت لــدى أمهــا التــي ظلــت 
مــن دون زواج حتــى بلغــت البنــت الســابعة مــن العمــر فتزوجــت األم، وهــو أجنبــي عــن 
ــق  ــخ 1406/6/18هـــ المواف ــا، وبتاري ــا برعايته ــو وأمه ــل ه ــة وتكف ــت المحضون البن
1986/2/27 م تقــدم المطعــون ضــده بدعــواه إلــى محكمــة عجمــان االبتدائيــة االتحاديــة 
بدائرتهــا الشــرعية مختصمــاً الطاعنتيــن طالبــاً الحكــم لــه بتســليمه ابنتــه باعتبــاره والدهــا 
والولــي الشــرعي، وقيــدت الدعــوى برقــم 828 لســنة 1986، وبعــد أن ســمعت المحكمة 
أقــوال طرفــي التداعــي اصدرت حكمهــا بتاريــخ 1406/6/20هـ الموافــق 1986/3/1م 
ويقضــي فــي منطوقــة بســقوط دعــوى المدعــى ) المطعــون ضــده ( لعــدم أحقيتــه فيمــا 
طلــب لكونــه تأخــر فــي ذلــك ووافــق علــى بقــاء ابنتــه عنــد زوج والدتهــا ولــم يقــم بالنفقــة 
الشــرعية وعليــه تبقــى البنــت لــدى والدتهــا فــي بيــت زوجهــا وال يحــق للمدعــى أخذهــا 
إال إذا رغبــت البنــت فــي ذلــك أو ارتكبــت األم أو زوجهــا فعــالً يســقط العدالــة، أمــا عقــد 
ــج الكــف  ــك إال إذا عضلخــا مــن تزوي ــي ذل ــه ف ــزواج فمــن حــق أبيهــا وال يســقط حق ال
ــام  ــم يرتــض المطعــون ضــده بقضــاء محكمــة أول درجــة أق فيزوجهــا القاضــي ،وإذا ل
ــخ 1406/7/22 هـــ  ــرعي ، وبتاري ــنة 1986م ش ــم»5« لس ــد برق ــه قي ــتئناف عن اس

الموافــق 1986/4/1 م قضــت محكمــة اســتئناف الشــارقة االتحاديــة.
أوالً: قبــول االســتئناف شــكالً وتعديــل الحكــم المســتأنف علــى الوجــه التالــي : منــع 
المســتأنف عليهمــا مــن معارضــة المســتأنف فــي ضــم ابنتــه اليــه بحكــم واليتــه النفســية 
عليها.الــزام المســتأنف عليهــا باالنضمــام إلــى والدهــا فيمــا عدا أيام دراســتها في المدرســة 
وال تســلم اليــه إال بعــد أخــذ الضمانــة الكافيــة منــه فــي إعادتهــا إلــى أمهــا أيــام المدرســة.
طعنــت الطاعنتــان فــي ذلــك الحكــم االســتئنافي بطريــق النقــض بالطعــن الماثــل بالصحيفة 
المودعــة قلــم كتــاب هــذه المحكمــة فــي 1986/4/28م، وقــدم المطعــون ضــده مذكــرة 
تضمنــت رداً علــى أســباب الطعــن أقيــم علــى ســتة أســباب تنعــي الطاعنتــان فــي الســبب 
األول منهــا علــى الحكــم المطعــون فيــه مخالفتــه القانــون ذلــك أن البنــت المطلــوب ضمهــا 
ــى  ــاً عل ــكان متعين ــة الحيــض ف ــد أًصبحــت بالغــة شــرعاً برؤي ــة ق ــة الثاني وهــي الطاعن
ــع  ــد رف ــا، وإذ هــو ق ــا وحده ــى مخاصمته ــون ضــده أن يقصــر دعــواه عل ــا المطع أبيه

الدعــوى ضــد أمهــا الطاعنــة األولــى وزوجهــا فــإن دعــواه قبلهــا تكــون غيــر مقبولــة.
ــر أمــام محكمــة الموضــوع  ــم تث ــى ل ــة األول ــأن الطاعن وحيــث أن هــذا النعــي مــردود ب
بدرجيتهــا ثمــة اعتــراض علــى إدخالهــا فــي خصومــة الدعــوى بــل علــى النقيــض مــن 
ذلــك حملــت لــواء منازعــة المطعــون ضــده فــي دعــواه باصرارهــا علــى أن تكــون بنتهمــا 
ــا بعــدم  ــدى هــذه المحكمــة العلي ــال يجــوز التحــدي ألول مــرة ل ــم ف ــي دارهــا، ومــن ث ف
قبــول اختصامهــا فــي الدعــوى االبتدائيــة، أمــا عــن المنازعــة المثــارة فــي النعــي بصــدد 
قبــول اختصامهــا فــي الدعــوى االبتدائيــة، أمــا عــن المنازعــة المثــارة فــي النعــي بصــدد 
اختصــام زوج األم فانــه طالمــا كان هــذا األخيــر ليــس خصمــاً فــي هــذا الطعــن بالنقــض 
فيغــدو غيــر مقبــول مــن الطاعنيــن أن تثيــرا اعتراضــاً علــى اجــراءات ســير التقاضــي 

أمــام محكمــة الموضــوع بالنســبة لــه التفــاء مصلحتهمــا فــي ذلــك.
وحيــث أن حاصــل أســباب الطعــن الخمســة األخــرى النعــي علــى الحكــم المطعــون فيــه 
بالخطــأ فــي تطبيــق القانــون، وفــي بيــان ذلــك تقــول الطاعنتــان أن المطعــون ضــده قــد 
ــة  ــاء ابنتهمــا فــي حضان ــذ ســت ســنوات مضــت وارتضــى بق ــه  من ــزواج مطلقت ــم ب عل
امهــا فــي البيــت الــذي تعيــش فيــه مــع زوجهــا ممــا يســقط حقــه فــي طلــب ضمهــا إليــه 
ــه مذهــب  ــي فق ــه، وإذا كان يشــترط ف ــه في ــي اســقاط حق وال يجــوز شــرعاً أن يرجــع ف
اإلمــام مالــك ان يلطلــب األب ضــم البنــت خــالل عــام مــن علمــه بــزواج األم الحاضنــة 
بآخــر إال قــام العــذر، ولمــا كان هــذا العــذر منتفيــاً فــي الدعــوى بــل قــد ثبــت أنــه وافــق 
علــى اســتمرار البنــت فــي حضانــة أمهــا رغــم زواجهــا فــإن الحكــم االبتدائــي القاضــي 
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ــة  ــا عــن حــق الوالي ــاً ألحــكام الشــريعة اإلســالمية، وأم ــون موافق بســقوط الدعــوى يك
ــاً  ــدد يوم ــألب ويتج ــت ل ــه يثب ــه ان ــت عن ــتئناف وقال ــة االس ــه محكم ــت عن ــذي تحدث ال
بعــد يــوم فإنــه ال يتعــارض مــع اســتمرار بقــاء البنــت عنــد األم تنفيــذاً لرغبتهــا بعــد أن 
أصبحــت بالغــة فــكان أدعــى بالحكــم المطعــون فيــه أن يقضــي بذلــك ويتيــح لــألب حــق 

التــردد علهــا لرؤيــة ابنتــه، وإذا خالــف الحكــم هــذا النظــر يكــون مســتوجباً نقضــه.
ــأن الحضانــة هــي ضــم الطفــل وحفظــه ممــا  وحيــث أن هــذا النعــي غيــر ســديد ذلــك ب
قــد يضــره والقيــام علــى شــؤونه وتربيتــه وقضــاء حاجاتــه الحيويــة، واألصــل أن تكــون 
للنســاء فيبقــى الصغيــر فــي حضانتهــن حتــى يســتغني عــن خدمتهــن وتبقــى الصغيــرة مــع 
المســاء حتــى تبلــغ الشــهوة علــى الحــد الراجــح، وإذا كان الثابــت مــن الواقــع فــي الدعــوى 
ــذ عــام انقضــى  ــه هــي بكــر بلغــت الحيــض من ــا إلي ــب األب ضمه ــي يطل ــت الت أن البن
حســب اقرارهــا بمجلــس القضــاء فــي محكمــة الدرجــة األولــى وكانــت رفــع الدعــوى فــي 
الثالثــة عشــر مــن عمرهــا، ومــن ثــم فــإن التكييــف القانونــي الصحيــح لهــذه الدعــوى ال 
تكــون هــي الدعــوى بطلــب اســقاط حــق حضانــة األم للصغيــرة بســبب زواج الحاضنــة 
ــقوط النقضــاء  ــماع أو الس ــد الس ــا بع ــوغ رفعه ــى يس ــة حت ــن المحضون ــي ع ــن أجنب م
الزمــن علــى هــذا الــزواج ولكنهــا دعــوى مــن األب يطلــب ضــم البنــت البكــر بعــد البلــوغ 
فــال يكــون صائبــاً مــا تتمســك بــه الطاعنتــان مــن دفــع بســقوط الدعــوى، ولمــا كان مــن 
المقــرر فــي المذهــب الحنفــي أن لــألب أن يضــم ابنتــه البكــر بعــد أن تبلــغ إذا كانــت شــابة 
حديثــة الســن وإن لــم يخــف عليهــا مــن الفســاد ألنهــا فــي هــذه الســن لــم تختبــر الرجــال 
أو تكــون حديثــة العهــد بهــم فــال تعــرف حيلهــم ممــا يجعلهــا ســريعة االنخــداع فخوفــاً مــن 
ذلــك يكــون الضــم لــألب وهــو يعصمهــا مــن الســقوط وتســتفيد بتجاربــه وحدبــه واســفاقه 
ــي مذهــب  ــاً، وف ــدر مــن النســاء وأشــد حزم ــا مــن الفســاد أق ــي صيانته ــا، وهــو ف عليه
الحنابلــة يــرى ذات الــرأي فقهــاء هــذا المذهــب مــن وجــوب أن تكــون البنــت البالــغ عنــد 
أبيهــا حتــى الزفــاف ولــو تبرعــت األم بحضانتهــا ألن األب احفــظ لهــا وهــي تخطــب منــه 
فوجــب أن تكــون تحــت نظــره ويمنعهــا األب مــن االنفــراد ألنــه ال يئمــن علــى نفســها، 
وفــي مذهــب اإلمــام مالــك تكــون البنــت عنــد األم حتــى تبلــغ النــكاح ويخــاف عليهــا، فــإذا 
بلغــت وخيــف عليهــا فــي موضــع الحاضنــة لزواجهــا ضــم األب البنــت اليــه أن كان فــي 
الموضــع الــذي تضــم اليــه كفايــة وحــرز، وصــرح فقهــاء المذهــب الشــافعي بــأن البنــت 
إذا بلغــت ولــم تتــزوج فلهــا االنفــراد عــن أبويهــا إال أن لــألب ولــي نكاحهــا طلــب ضمهــا 
إليــه، ولمــا كانــت محكمــة االســتئناف قــد قضــت بحــق األب المطعــون ضــده فــي ضــم 

بنتــه عنــود البالــغ البكــر اليــه بحكــم واليتــه عليهــا فيمــا عــدا أيــام الدراســة فتبقــى عنــد 
أمهــا الطاعنــة األولــى، واوردت المحكمــة فــي اســباب حكمهــا المطعــون فيــه قولهــا » 
ــتها  ــة دراس ــي متابع ــت ف ــة البن ــن مصلح ــق بي ــة التوفي ــذه القضي ــي ه ــة ف ــرى المحكم ت
حيــث هــي حاليــاً مــع أمهــا، وإن تكــون مــع أبيهــا فــي غيــر أيــام الدراســة لتتعــرف علــى 
أقربائهــا المحــارم مــن ناحيــة أبيهــا كاخوتهــا مــن أبيهــا أعمامهــا رعايــة لحــق الرحــم.. 
ــى  ــزال بحاجــة إل ــغ النســاء فانهــا ال ت ــد تذرعــت بأنهــا بلغــت مبل ــت البنــت ق ــن كان ولئ
رعايــة وتوجيــه والدهــا إذا انهــا فــي الثالثــة عشــر مــن العمــر وفــي المرحلــة االبتدائيــة 
مــن مراحــل التعليــم كمــا صرحــت هــي بأنهــا فــي الصــف الســادس مــن االبتدائــي األمــر 
الــذي يجعــل االســتئناف وارداً علــى الحكــم المســتأنف ويجعلــه بالتالــي جديــراً بالتعديــل 

علــى النحــو الــوارد فــي المنطــوق ..«
لمــا كان ذلــك وكان هــذا الــذي خلــص إليــه الحكــم المطعــون فيــه منطوقــاً وأســبابا ســائغاُ 
يتوافــق مــع اجتهــادات الفقــه اإلســالمي فــي الذاهــب األربعــة ويســاير الظــروف المالبســة 
البنــت البالــغ البكــر المطلــوب ضمهــا إلــى أبيهــا فــإن مــا تثيــره الطاعنتــان مــن نعــي علــى 

الحكــم فــي هــذا الصــدد يكــون غيــر قويــم.
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .

قلهذه األسباب حكمت المحكمة:
ــل أتعــاب  ــم مقاب ــف دره ــغ أل ــف ومبل ــن المصاري ــن والزمــت الطاعنيت ــض الطع يرف

المحامــاه وأمــرت بمصــادرة التأميــن .
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المبدأ

دعوى حضانة الوالية:
المــادة األولــى  مــن قانــون المعامــالت المدنيــة تنــص علــى أنــه حيــن غيــاب النــص . 1

ــب  ــن مذه ــلوك م ــب الس ــراً أنس ــريعة متخي ــكام الش ــي أح ــق القاض ــي يطب القانون
األماميــن مالــك بــن أنــس وأحمــد بــن حنبــل والمــواد ال تقتضــي ترتيبــاً وال تعقيبــاً 

ــق العطــف. وهــي لمطل
ــي . 2 ــزواج ه ــن ال ــي س ــاء وصــرن ف ــن النس ــي بلغ ــه الالت ــتالم بنات ــوة األب باس دع

ــة ــة ال حضان ــوى والي دع

بسم هللا الرحمن الرحيم 

دولة اإلمارات العربية المتحدة 
وزارة العدل 

المحكمة االتحادية العليا 

باسم حضرة صاحب السمو 
الشيخ زايد ب نسلطان آل نهيان 

رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة 
إن دائرة النقض الشرعية المؤلفة : 

برئاسة السيد القاضي / محمد محمود الباجوري رئيس المحكمة.
وعضوية السيدين القاضيين / محمد عبد الخالق البغدادي/ مصطفى علي الخالد.

الموافــق  1410هـــ  ســنة  الثانــي  ربيــع   29 يــوم  فــي  المنعقــدة  العلنيــة  بالجلســة 
. ظبــي  أبــو  بمدينــة  المحكمــة  بمقــر   . 1989/11/28م 

أصدرت الحكم اآلتي :
في الطعن رقم »29« لسنة 11 ق.ع مدني .

ــم 888/44 الصــادر  ــه : هــو حكــم محكمــة الشــارقة الشــرعية رق الحكــم المطعــون في
بتاريــخ 1988/12/27 م والمتضمــن »قبولــه موضوعــاً وفســخ الحكــم المســتأنف ومــن 

ــه  ــه واليت ــالث إلي ــه الث ــن معارضــة المســتأنفه بضــم بنات ــع المســتأنف م ــم بمن ــم الحك ث
النفســية عليهــا واســتالمهن « .

تاريخ رفع الطعن 1989/1/26 » مع الرسم والتأمين « .
الوقائع :

ــأن  ــه ب ــة الطعــن والحكــم المطعــون في ــة مــن خــالل صحيف ــع هــذه القضي تتلخــص وقائ
الطرفيــن كان زوجيــن اســتولدتا علــى قرائــن الزوجيــة بالبنــات الثــالث. ثــم وقعــت بيــن 
الزوجيــن بينونــة كبــرى وبقيــت البنــات فــي حضانــة والدتهــن إلــى أن ادعــى المطعــون 
ضــده بتاريــخ 1988/9/20م بطلــب ضــم بناتــه إليــه لتجاوزهــن ســن الحضانــة، وقــد 
وافقــت الطاعنــة علــى تســليمهن لوالدهــن واشــترطت موافقــة البنــات الالتــي ســئلن 
ــي  ــرعية ف ــة الش ــررت المحكم ــخ 1988/10/26 م ق ــه وبتاري ــام إلي ــن االنضم فرفض

ــه الثــالث. الشــارقة تســليم امطعــون ضــده بنات
وبتاريــخ 1988/11/2 اســتأنفت المحكمــة الطاعنــة هــذا القــرار وانتهــت محكمــة 
االســتئناف إلــى الحكــم المطعــون فيــه وإذا لــم تقبــل الطاعنــة بــه فقــد أودع وكيلهــا 

صحيفــة الطعــن القائمــة.

المحكمة :

 بعــد االطــالع علــى صحيفــة الطعــن والحكــم المطعــون فيــه وتقريــر التخليــص وســائر 
أوراق الدعــوى وبعــد المداولــة.

حيث أن الحك مقد حاز على أوضاعه القانونية فهو مقبول شكالً.
زحيــث أن الطاعنــة تنعــى علــى الحكــم المطعــون فيــه فــي ســببين األول منهمــا مخالفــة 
ــض  ــه رف ــون في ــم المطع ــك ألن الحك ــه وذل ــون وتأيل ــق القان ــي تطبي ــون والخطــأ ف القان
تطبيــق لمذهــب المالكــي الــذي يجعــل حضانــة البــت ممتــدة حتــى زواجهــا بالرغــم مــن 
أن قانــون المعامــالت المدنيــة نعــى علــى األذ بأنســب الحلــول مــن مذهبــي االماميــن مالــك 
وأحمــد وال مجــال لالستشهادبمشــروع قانــون األحــوال الشــخصية الــذي حــدد ســن انتهــاء 

الحضانــة ألنــه مــا زال محــل دراســة الخبــراء فــي مجلــس التعــاون.
وحيــث أن هــذا الســبب فــي غيــر محلــه ذلــك ألن مخالفــة القانــون فيهــا أن يكــون الحكــم 
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قــد خــرج علــى نــص قانــون جــري العمــل بموجبــه فــي شــأن األحــوال الشــخصية وفــي 

جملتهــا الحضانــة وانتهائهــا.

ــون المعامــالت  ــى هــذا النــص، وحيــث أن قان ــه إل ــم يشــر فــي طعن وحيــث أن النعــي ل

المدنيــة ليــس مرجعــاً لألحــوال الشــخصية وال يشــتمل علــى شــيء مــن األحــوال 

الشــخصية فــإن اعتمــاد النعــي علــى قانــون المعامــالت المدنيــة فــي غيــر محلــه وحتــى 

لــو اعتبــر نــص المــادة األولــى باختيــار انســب الحلــول مــن مذهــب اإلمــام واإلمــام أحمــد 

ــد  ــذي اجته ــم ال ــه الحك ــي تخطئ ــص ف ــإن خــذا الن ــا األحــوال الشــخصية ف شــامالً قضاي

ــه علــى رأي  فــي الخبــر وعــن تطبيــق المذهــب المالكــي فــي ســن الحضــاة اعتمــادا من

الجمهــور فــي الشــريعة اإلســالمية ومنهــم المذهــب الحنبلــي .وحيــث أن مــا أورده الحكــم 

فــي جانــب مشــروع قانــون األحــوال الشــخصية ال يعتبــر اســتناداً قانونيــاً وإنمــا اســتثنائاً 

وتأكيــداً الجتهــاده حيــث قــال » ولئــن كان حــق األم فــي حضانــة أوالدهــا كذلــك الحــال 

بالنســبة لمــن يلــي األم فــي حــق الحضانــة يبتــدئ بــوالدة الطفــل فإنــه لــم يــر نصــاً فــي 

ــة  ــه حــق الحضان ــي في ــذي ينته ــت ال ــي الســنة الشــريفة يحــدد الوق ــم ال ف ــرآن الكري الق

وممــن ثــم اختلــف الفقهــاء فــي هــذه الناحيــة فالجمهــور منهــم يقــرر أن الحضانــة تنتهــي 

باســتفتاء المحضــون رأي الذكــر واألنثــى عــن خدمــة النســاء وقــدر لــك فــي الغــالم بإكمال 

الســابعة مــن العمــر وفــي البنــت بإكمــال التاســعة وللقاضــي تمديدهــا إلــى تســعة بالنســبة 

للغــالم وإلــى  إحــدى عشــرة ســنة بالنســبة للبنــت، وقــد جــاءت المــادة 130 مــن مشــروع 

القانــون الموحــد ألحــوال الشــخصية بــدو مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة والــذي 

ــتمر  ــى أن : تس ــص عل ــاون « تن ــس التع ــة لمجل ــراف األمان ــراء باش ــة الخب ــه لجن أقرت

الحضانــة حتــى يتــم المحضــون العاشــرة مــن عمــره إال إذا قــررت المحكمــة خــالف ذلــك 

لمصلحــة المحضــون .وئــن جــاء نــص المــادة األولــى مــن قانــون المعامــالت المدنيــة عــى 

أن القاضــي حيــن غيــاب النــص القانونــي يطبــق أحــكام الرشــيعة تخيــراً انســب الحلــول 

مــن مذهــب اإلناميــن مالــك بــن أنــس وأحمــد بــن حنبــل فــإن الــوارد  -كمــا هــو مقــرر 

ــي  ــق العطــغ والمذهــب الحنبل ــاً . وهــي لمطل ــاً وال تعقيب لغــة وفقهــاً – ال تقتضــي ترتيب

ــون  ــر ويك ــن العم ــعة م ــال التاس ــد اكم ــا بع ــن أبويه ــار بي ــق االختي ــت ح ال يعطــي البن

األب احــق بضمهــا إليــه » مــع انهــم يــرون تخييــر الغــالم فقــط بــع داكمــال الســابعة مــن 

العمــر« .

ويقــرر فقهــاء هــذا المذهــب أيضــاً وجــوب كــون البنــت البالغــة عنــد أبيهــا حتــى الزفــاف 
ولــو تبــرع األم باالنفــاق عليهــا ألن األب احفــظ لهــا وهــي تخطــب منــه فوجــب أن تكــون 
تحــت نظــره وعيــن األب مــن االنفــراد، وهــذا مــا ذهــب إليــه أيضــاً المتأخــرون مــن فقهاء 
الحنفيــة والشــافعية وعليــه العمــل القضائــي فــي كثيــر مــن األقطــار العربيــة واإلســالمية .
ولمالكيــة الــذي يقــررون امتــداد الحضانــة حــت تتــزوج الفتاة ويدخــل بهــا الزوج،يقررون 
فــي الوقــت ذاتــه – وهــذا هــو نصــا مــا جــاء فــي المدونــه فــي بــاب الحضانــة – البنــت 
تكــون عنــد األم أو عنــد الجــدة أو عنــد الخالــة حــب الحــال حتــى تبلــغ النــكا حويخــاف 
عليهــا.. فــإذا خيــف عليهــا .. ضــم الجاريــة أبوهــا إليــه .. أو أولياؤهــا إن كان فــي 

الموضــع الــذي تضــم إليــه كفايــة وحــرز.
ــاء  ــغ النس ــاً مبل ــن جميع ــد بلغ ــة ق ــذه القضي ــالث موضــع ه ــات الث ــن أن البن ــث تبي وحي
ــا،  ــن عمره ــرة م ــة عش ــي الخامس ــي اآلن ف ــن ه ــزواج فأصغره ــن ال ــي س وصــرن ف
وق بلغــت منــذ ســنة علــى مــا صرحــت هــي نفســها، وحيــث أنهــن والحــال مــا كــر قــد 
اســتغنين عــن خدمــة الغيــر لهــن وانتهــت حاجتهــن للحضانــة واضحــى التكييــف القانونــي 
لهــذ القضيــة التــي جــاء األب فيهــا يطلــب اســتالم بناتــه بحكــم واليتــه عليهــن هــي دعــوى 

واليــة ال دعــوى حضانــة«.
وحيــث أن مــا جــاء فــي النعــي بالســبب األول ال ينــال شــيئاً مــن الحكــم المطعــون فيــه 
الــذي جــاء ســليماً وصحيحــاً وال يخالــف نصــاً قانونيــاً معمــوالً بــه فقــد تعيــن رفــض هــذا 

الســبب.
ــع  ــل الواق ــف وتحصي ــي التكيي ــي. الخطــأ ف ــي الســبب الثان ــة تنعــى ف ــث أن الطاعن وحي
فــي الدعــوى ذلــك أن الثابــت مــن مرافعــات المطعــون ضــده أن المجادلــة بيــن الطرفيــن 
كانــت ول حــق المطعــون ضــده واليــة بناتــه عــد انتهــاء الحضانــة وهــذا مســلم فيــه ولقــد 
نشــأ بــه عــن األمــر فواليــة األب ال تبــدأ حيــث تنتهــي الحضانــة وإنمــا هــي باقيــة ابتــداء 
ــات  ــاء البن ــة األب بق ــر فــي والي ــة وال يؤث ــة والوالي ــن الحضان وانتهــاء وال تعــارض بي
لــدى والدتهــن وفقــاً للمذهــب المالكــي وقــد اعتمــد الحكــم باإلضافــة إلــى مــا تشــابه علــى 
المطعــون ضــده اعتمــد علــى مــا نســب إلــى الطاعنــة بعــد الممانعــة مــن تســليم الينــات 
ــل  ــا يجع ــة مم ــدى الطاعن ــاء ل ــن بالبق ــررن رغبته ــد ق ــن وق ــل عــن شــرط موافقته وغف

الحكــم مخالفــاً للثابــت بــاألوراق.
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وحيــث أن هــذا النعــي فــي غيــر محلــه ذلــك ألن الحكــم المطعــون وفــق مــا ورد فــي الــرد 
علــى الســبب األول يجعــل حضانــة األم منتهيــة ومــن ثــم فــال يحــق للطاعنــة الجــدل فــي 
شــيء بعــد انتهــاء حضانتهــا وإن مــا قــرره الحكــم المطعــون فيــه صحيــح ويغــذو مــا ورد 
فــي هــذا الســبب جــدل ال طائــل مــن ورائــه وال يحــق للطاعنــة إثارتــه. طالمــا أنهــا لــم 

تطعــن بكفــاءة المطعــون ضــده وواليتــه.
وحيث أن الطعن مجموعة يصبح مبررا بالرفض .

لذلك: حكمت المحكمة :
برفض الطعن والزمت الطاعنة الرسم والمصروفات 

وأمرت بمصادرة التأمين.

المبدأ 
الطالق : الغضب 

إن الــذي تقتضيــه  قواعــد المذهــب أن الغضــب الــذي ال يغيــر عقــل اإلنســان وال يجعلــه 
كالمجنون،فــإن الطــالق يقــع فيــه بــال شــبهة ومثلــه فــي الحكــم علــى مــا ذهــب إليــه بعــض 
اللمــاء إن يشــتد الغضــب بحيــث يخــرج صاحبــه عــن طــوره ولكنــه ال يكــون كالجنــون 
الــذي ال يعلــم مــا يقــول فــإن طالقــه يقــع، أمــا الغضــب الــذي يغيــر العقــل ويجعــل صاحبه 

كالمجنــون فــإن الطــالق فيــه ال يعتبــر وال يلــزم بــال شــبهة .

بسم هللا الرحمن الرحيم 

دولة اإلمارات العربية المتحدة 
وزارة العدل 

المحكمة االتحادية العليا 

باسم حضرة صاحب السمو 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

رئيس الدولة 

إن دائرة النقض الشرعية المؤلفة : 
برئاسة القاضي السيد / أحمد سلطان .

وعضوية القاضي السيد / محمد عبد الخالق البغادادي 
والقاضي السيد / مصطفى علي الخالد 

ــق لـــ  ــى ســنة 1408 هـــ المواف ــاء 15 جمــادى األول ــوم الثالث ــي ي ــدة ف بالجلســة المنعق
ــي . ــو ظب ــة أب ــة بمدين ــر المحكم 1988/1/5م . بمق

أصرت الحكم اآلتي :
في الطعن رقم »147« لسنة 9 ق. ع . مدني .

ــرة  ــة ) الدائ ــارقة واالتحادي ــتئناف الش ــة اس ــن محكم ــه : صــادر م ــون في ــم المطع الحك
الشــرعية ( رقــم 21 لســنة 1987 وتاريــخ 1987/6/9 والقاضــي : 
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بقبول اإلستئناف شكالً .. 1
 قبولــه موضوعــاً وفســخ الحكــم المســتأنف والحكــم بوقــوع الطــالق المكمــل للثــالث 2. 

ــوت  ــدم ثب ــخ 1987/3/24 لع ــن تاري ــاراً م ــن اعب ــن المتداعيي ــن الزوجي ــا بي فيم
المانــع الــذي تــذر بــه المــدي المســتأنف عليــه وهــو الغضــب الشــديد والــذي ينغلــق 

معــه اوعــي واالدراك ورد دعــواه بطلــب زوجتــه للطاعــة الزوجيــة.
تاريخ رفع الطعن 1987/7/6 »مع الرسم والتأمين « .

المحكمة 

بعــد االطــالع علــى األوراق وســماع تقريــر التلخيــص الــذي تــاله العضــو المقــرر وبعــد 
المداولــة، حيــث إن الطعــن اســتوفى أوضاعــه الشــكلية.

وحيــث أن واقعــة الدعــوى  أخــذا مــن – الحكــم المطعــون فيــه زســائئر أوراق الطعــن – 
تخلــص فــي أن الطاعــن أقــام الدعــوى رقــم »436« لســنة 1987 شــرعي الشــارقة ضــد 
ــدت  ــذ عــام 1977 وول ــا من ــزوج المدعــى عليه ــه ت ــالً أن ــه المطعــون ضدهــا قائ زوجت
لــه بنتيتــن، وقــد تركــت المدعــى عليهــا منــزل الزوجيــة منــذ ثالثــة عشــر يومــاً وذهبــت 
إلــى بيــت أخيهــا تاركــة البنتيــن المذكورتنيــن فــي بيــت الزوجيــة، لذلــك يطــل بالزامهــا 
بالرجــوع إلىبيــت الزوجيــة والدخــول فــي طاعتــه الزوجيــة، وقــرر أمــام القاضــي بأنــه 
قــد حصــل بينــه وبيــن زوجتــه المدعــى عليهــا خــالف واضطــر أن يتلفــظ عليهــا بالطــالق 
ــر  ــد حض ــالق وان كان ق ــا الط ــه بطلبه ــع د أن اثارت ــديد ب ــب ش ــة غض ــي حال ــو ف وه
ــاه  ــك الطــالق فأفت ــي ذل ــتفتاه ف ــوه واس ــى حل ــة القاضــي الشــيخ فرحــات عل ــام فضلي أم
ــخ 1987/4/20 قضــت  ــة غضــب شــديد ، وبتاري ــه فــي حال بعــدم وقوعــه لســبب كون
المحكمــة بعــد اعتبــار اقــرار المدعــي ذلــك ايقاعــا للطــالق وعليــه تعتبــر الحيــاة الزوجيــة 
ــاقطة  ــزاً س ــر ناش ــة واال تعتب ــت الزوجي ــى بي ــودة إل ــة الع ــى الزوج ــا وعل ــة بينهم قائم
النفقــة والكســوة والقســم، اســتأنفت المدعــى عليهــا هــذا القضــاء باالســتئناف رقــم »21« 
لســنة 1987 الشــارقة » الدائــرة الشــرعية « وبتاريــخ 1987/6/9م قضــت المحكمــة 
االســتئنافية بفســخ الحكــم المســتأنف والحكــم بوقــوع الطــالق المكمــل للثــالث فيمــا بيــن 
ــذي  ــع ال ــوت المان ــدم ثب ــخ 1987/3/24 م لع ــن تاري ــاراً م ــن اعتب ــن المتداعيي الزوجي
ــي  ــه الوع ــق ب ــذي ينغل ــديد ال ــب الش ــو الغض ــه وه ــتأنف علي ــي المس ــه المدع ــذرع ب ت
واالدراك ورد عــواه بطلــب زوجتــه للطاعــة الزوجيــة فعــن الطاعــن علــى هــذا الحكــم 

بالنقــض المماثــل .
وحيــث أن الطاعــن نعــى علــى الحكــم المطعــون فيــه الخطــأ فيتطبيــق القانــون وتفســيره 
وتأويلــه حيــن قضــى بوقــوع طــالق الغضبــان مالــم يكــن قــد بلــغ بــه الغضــب حالــة فقــد 
معهــا التمييــز بحيــث يغيــب عقلــه ال يقــر بمــا صــدر عنــه فانــه كالمجنــون، فــال يــدري مــا 
يقــول وال يفعــل، ويســد عليــه طريــق الوعــي واالدراك فلــم يميــز بيــن المــرأة والرجــل 
اســتناداً لــرأي الجهــور، والصحيــح الــذي أخــذت بــه التشــريعات العربيــة المقارنــة هــو 
ــه  ــي بين ــه يكف ــرون أن ــث ي ــة حي ــان وهــو مذهــب الحنابل ــوع الطــالق الغضب ــول بوق الق
وبيــن نيتــه بحيــث ينــدم علــى مــا فــرط مــن إذا زال، فــال يشــترط فيــه أنــه كالمجنــون أو 
أنــه يبلــغ بــه الغضــب حالــه فــد التمييــز معهــا فــال يــدري مــا يقــول ويفعــل بــل يكتفــي 
فيــه يغلبــه الهذيــان واخلــط فــي األقــوال أو األفعــال فــال تعتبــر أقوالــه وأفعالــه وان كان 
ــارات  ــة اإلم ــي دول ــوال الشــخصية ف ــون األح ــذ مشــروع قان ــد أخ ــا وق ــا ويريده يعلمه
العربيــة المتحــدة بــرأي الحنابلــة دون رأي الجمهــو، وقــد أخطــأ الحكــم أيضــاً فــي تطبيــق 
ــه  ــي وديق ــعيد الطينج ــريكه س ــا ش ــاهدين وهم ــن للش ــه الطاع ــا قال ــه بم ــون بتذرع القان
حســن حــرب فقــد رد عليــه الحكــم االبتدائــي رداً صحيحــاً، حيــث أنــه كان يحكــي طالقــه 
ــة  ــك ايقاعــاً للطــالق، فباإلضاف ــراره ذل ــر اق ــك فــال يعتب ــن أكــدا ذل أمــام الشــاهدين اللذي
إلــى أن أمــر وثــوع الطــالق مــن عدمــه فــي حــال الغضــب ليــس مــن األمــور المعلومــة 
مــن الديــن بلضــرورة بــل هــو مــن مســائل الفقــه الدقيقــة ال يفتــي فيــه إال أولــو العلــم مــن 
أهــل االختصــاص فــإن اعتقــد ان طالقــه وهــو فــي حالغضــب شــديد واقــع وحكــى ذلــك 
ــئ  ــي تلفــظ فيهــا بالطــالق فــال ينب ــن دون أن يوضــح الظــروف والمالبســات الت لآلخري
ــدح  ــه، وال يق ــا صــدر عن ــدرا لم ــأش مق ــط الج ــاع الطــالق كان راب ــن إيق ــه حي ــك أن ذل
ــة  ــم بعــدم وقــوع هشــرعاً فــي حال فــي ذلــك فــي مســكه بعــدم وقــوع الطــالق حيــث عل
الغضــب الشــديد وإ قضــى الحكــم خالفــا لذلــك فقــد أخطــأ تطبيــق القانــون، ومــن جهــة 
ثالثــة فقــد أخطــأت محكمــة االســتئناف فــي تطبيــق  قاعــدة أن الفتــوى علــى قــدر النــص 
الــذي يــورده المســتفتي علــى وقائــع الدعــوى فالثابــت مــن األوراق أن الفتــوى هكانــت 
علــى مــا صــرح بــه الزوجــان المتنازعــان وشــقيق المطعــون ضدهــا أمــا فضيلــة القاضــي 
ــظ بالطــالق وأن  ــا تلف ــديد عندم ــة فغضــب ش ــي حال ــزوج كان ف ــأن ال ــوة ب ــات حل فرح
أصــدر فتــواه بعــد استفســر الزوجيــن عــن مســائل كثيــرة وهــذه الحقائــق التــي أوردهــا 
ــم تنكرهــا المطعــون ضدهــا،  الطاعــن أمــام محكمــة االســتئناف ومحكمــة أول درحــة ل
ــد علــى صحــة  ــه فري ــوة وكتاب ــى الرغــم م ناسشــهاد اطاعــن بالقاضــي فرحــات حل وعل
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تلــك الوقائــع التــي صــدرت الفتــوى علــى ضوئهــا – وعلــى الرغــم مــن أن الطــالق ممــا 
ــك –  ــب الطاعــن ذل ــم يطل ــو ل ــة اســتدعاؤهما ول ــى المحكم ــه حــق هللا وكان عل يتعــل ب
ــم يســتوثق ممــا ذكــر هللا فقــد خالــف  ــم يفعــل ذلــك ول ولمــا كان الحكــم المطعــون فيــه ل
ــون  ــق القان ــي تطبي ــح الشــرع الحنيــف، ومــن جهــة رابعــة أخطــأ الحكــم أيضــاً ف صحي
ــة المتــروك أمرهــا  ــدار الغضــب ومــداه شــدته ليســت مــن المســائل التقديري ــك أن مق ذل
لمحكمــة الموضوهــع ألنــه ال يعلــم إال مــن قبــل المطلــق عنــد تلفظــه بالطــالق وهنــا يكــون 
القــول قولــه بيمينــه وقــد أخــذ بذلــك مشــروع قانــون األحــوال الشــخصية لدولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة فقــد جــاء فيــه » والغضبــان الــذي يخرجــه غضبــه عــن إدراك مــا يقــول 
ويفعــل ادراكاً صحيحــاً بــل ويكتفــي فيــه بغلبــه الهذيــان والخلــط فــي القــول، كمــا ال يقــع 
ــإذا قضــى  ــزوج» ف ــك لل ــي ذل ــول ف ــالً والق ــم أردف قائ ــوه « ث ــون والمعت طــالق المجن
ــك  ــى ذل ــون، يشــاف إل ــق القان ــي تطبي ــد أخطــأ ف ــك فق ــاً لذل ــه خالف ــون في ــم المطع الحك
أنــه يتضــح مــن أقــوا اللــزوج الطاعــن أمــام محكمــة اول درجــة وثانــي درجــة أنــه كان 
متأثــراً بظــروف الحــداث حتــى أنــه نســي فــي تلــك اللحــظ أنــه ســبق أن طلــق زوجتــه 
المطعــون ضدهــا وال يذكــر حتــى اآلن أنــه كــرر قوهــا أنــت طالــق لثــالث مــرات حســبما 
تدعــي المطعــون ضدهــا وإن حــت دعواهــا فهــو دليــل علــى شــدة غضبــه، ولذلــك فــإن 
اســتدالل الحكــم المطعــون فيــه ى أنــه كان رابــط الجــأش حيــن أوقــع الطــالق بحكايتــه 
ــف  ــد يخال ــتدالل فاس ــة اس ــن أول درج ــة م ــن المحكم ــتمعين م ــاهدين المس للطــالق للش
الواقــع، وأخيــراً فــإن احتجــاج الحكــم المطعــون فيــه بــأن الــزوج عــادة ال يطلــق زوجتــه 
ــه  ــف رغبت ــي تخال ــا الت ــض تصرفاته ــن بع ــالً م ــا، أو منفع ــاً عليه وأم أوالده إال غاضب
وهــواه، ولــو أن مجــرد الغضــب مانــع مــن وقــوع الطــالق لبطلــت أحــكام الطــالق ولمــا 
وقــع الطــالق إذاً، قــول يخالــف روح اشــريعة االســالمية وأحكامهــا ولصــورة الشــرعية 
ــر  ــح الب ــا رواه صحي ــة م ــال بدالل ــي ظــل الغضــب واالنفع ــق ف ــي ال تتحق للطــالق والت
عــن ابــن عمــر مــن أنــه طلــق زوجتــه وهــي حائــض فقــال رســول هللا صلــى هللا عليــه 
وســلم» مــره فليراجعهــا ثــم ليمســكها حتــى تطهــر ثــم تحيــض ثــم تطــه ثــم إن شــاء أمســك 
بعــد وإن شــاء طلــق قبــل أن يمــس فتلــك العــدة التــي أمــر هللا أن يطلــق لهــا النســاء «، 
وقولــه تعالــى: » يــا أيهــا النــي إذا طلقتــم الناســاء فطلقوهــن لعدتــه« ولــو كان األصــل بــل 
لــكان أمــراً وارداً علــى مســتحيل ولمــا وقــع طــالق ســني أبــداً إال عــن طريــق الصدفــة، 
بــل أوجــب الشــرع علــى الــزوج أنــي يهــدي امرأتــه فــور طالقهــا هديــة حســنة ترجــع 
ــه تعالــى: » ومتعوهــن علــى الموســع قــدره وعلــى المقتــد قــدره،  بهــا علــى أهلهــا لقول

متعــاً بالمعــروف حقــاً علــى المحســنين« وغيرهــا ن اآليــات ... ويســتحيل تصــور تلــك 
الصــورة القرآنيــة والســنة النبويــة فــي حــال غضــب وانفعــال بــل ال بــد أن يكــون المســلم 
فــي حــال صفــاء – وقــد قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم ال طــالق فــي إغــالق أي 
فــي غضــب، وقــد أخطــأ الحكــم المطعــون فيــه تطبيــق الشــرع وتفســيره وتأويلــه وجــاء 

مشــوبا بالفســاد وف االســتدالل بمــا يوجــب نقضــه.
وحيــث أن هــذا النعــي مــردود فــي كافــة بنــوده ذلــك أن الــذي تقتضيــه قواعــد المذاهــب 
أن الغضــب الــذي ال يغيــر عقــل االنســان وال يجعلــه كالمجنــون فــإن الطــالق فيــه يقــع 
بــال شــبهة ومثلــه فــي الحكــم علــى مــا ذهــب إليــه بعــض العلمــاء أن يشــتد الغضــب بحيــث 
يخــرج صاحبــه عــن طورخــه ولكنــه ال يكــون كالمجنــون الــذي ال يعلــم مــا يقــول فــان 
ــان الطــالق  ــون ف ــه كالمجن ــل ويجعــل صاحب ــر العق ــذي يغي ــع، أمــا الغــض ال ــه يق طالق
فيــه ال يعتبــر وال يلــزم بــال شــبهة، لمــا ان ذلــك وكان البيــن مــن االطــالع علــى مدونــات 
ــا كان الطــالق  ــة: » ولم ــى األســباب اآلتي ــه عل ــه أســس قضائ ــه أن ــم المطعــون في الحك
ممــا يتعلــق بــه حــق هللا عــز وجــل ومــا كانــت الفتــوى علــى قــدر النــص الــذي يــورده 
المســتفتي ، وليــاً كان الحكــم القضائــي إنمــا يكــون بعــد يمــاع أقــوال طرفــي الخصومــة 
وبعــد التمحيــص عــن الوقائــع وظروفهــا ومالبســاتها واســتجالء الحقائــق بخــالف الفتــوى 
ــم  ــا الحك ــزام بينم ــوة االل ــا ق ــت ليســت له ــتفتي والي ــوال المس ــى أق ــة عل ــي هــي مبين الت

القضائــي يكــون فيــه الــزام .
ــذي  ــالق ال ــع الط ــه أوق ــر بأن ــرح ويق ــه يص ــه نفس ــتأنف علي ــى المس ــث أن المدع وحي
ــا  ــي يصفه ــية الت ــه النفس ــبب حالت ــه بس ــدم وقوع ــي بع ــه يدع ــتأنفة ولكن ــه المس تتذرعب
ــوع الطــالق، وحيــث  ــع مــن وق ــه يدعــي وجــود المان ــة غضــب شــديد، أي أن بأنهــا حال
ــا  ــه حينم ــي أحاطــت ب ــات الت ــة الظــروف والمالبس ــذه المحكم ــام ه ــد أوضــح أم ــه ق أن
أقــوع الطــالق فجــاءت اعترافاتــه هــذه نافيــة المانــع الشــرعي بوقــوع الطــالق، أي نافيــة 
للغضــب الشــديد الــذي يغلــق علــى صاحبــه االدراك ويمنــع عنــه الوعــي والتمييــز، ذلــكك 
أنــه يقــول بصراحــة: حينمــا رأيــت الطالــب يعنــي موضــوع الــدرس الخــاص قلــت لهــا 
يعنــي لزوجتــه ألــم أقــل لــك مــن قبــل أنــي ال أريــد دروســاً خاصــة عندنــا فقفــي البيــت 
قــال لــه أنــا حــرة فــإن لــم يعجبــك طلقــن، فتركهــا وخــرج الحضــار الخبــز مــن خــارج.. 
أي أنــه لــم يوقــع » الطــالق« لدهشــته مثــالً مــن مشــاهدة الطالــب فــي بيتــه وانمــا غــاب 
نحــوا عشــر دقائــق علــى حــد قولــه ثــم عــاد فكــررت عليــه زوجتــه طــل الطــالق فأجابهــا 
الــى مــا طلبتــه قائــالً لــه » أنــت طالــق« وخــالل ســاعة مــن الزمــن بعــد تلفظــه بالطــالق 
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لــم يحــد منــه أي شــيء كمــا يقــول هــو نفســه ثــم فــي اليــوم التالــي يقــول لشــريكه: فــي 
ليلــة أمــس حصلــت لــدي مشــكلة وطلقــت زوجتــي، لــم يقــل لــه شــيئاً عــن حالــة الغضــب 
ــا  ــوع الطــالق حينم ــع بوق ــو نفســه مقتن ــه ه ــك، أي أن ــد ذل ــا بع ــذرع به ــذي ت الشــديد ال
ــد أن  ــه : أعتق ــال ل ــث إذ ق ــوم الثال ــي الي ــه ف ــك لصديق ــد ذل ــم يؤك ــريكه، ث ــه ش ــر ب أخب
االنفصــال النهائــي ســيتم بيننــا هــذه المــرة، ثــم يؤكــد نفســه أمــام هــذه المحكمــة بأنــه لــم 
ــم  ــم يخــرج ع نطــوره وبقــي رابــط الجــأش ول ــة مــن الغضــب الشــديد ول يكــن فــي حال
ــع  ــذي ال يق ــان ال ــأن الغضب ــرر ب ــد ق ــث أن الجمهــور مــن الفقهــاء ق ــز، وحي ــد التميي يفق
طالقــه هــو الغبــان الــذي بلــغ بــه الغضــب حالــة فقــد معهــا التمييــز فــال يــري مــا يقــول 
وال مــا يفعــل أي أن الغضــب قــد اخرجــه معــن عادتــه وقــد فســروا االغــالق الــوارد فــي 
الحديــث الشــريف »ال طــالق فــي اغــالق « أن يغلــق لــى الــزوج بــاب االرادة والقصــد 
ــه ان  ــن الرجــل والمــرأةأو أن ــز بي ــم يعــد يمي ــدراك فل ــق الوعــي والال ــه طري ويســد علي
ــا منــع عنــه القصــد ونفــى عنــه االرادة .. األمــر الــذي يجعــل مــا  مكرهــا اكراهــا ملجئ
تتــذرع بــه المســتأنفة وارداً علــى الحكــم .. والمحكمــة هــي التــي ســمعت اأقــوال الــزوج 
نفســه وايضاحــه لمالبســات وظــروف الطــالق الثالــث لــم جــد مــا يقتضــي إعــادة ســماع 
الشــاهدين اللذيــن ســمعتهما محكمــة أول درجــة، فالــزوج نفســه يصــرح بأنــه فــي اليــوم 
التالــي لهــذا الطــالق موضــوع هــذه الدعــوى اجتمــع بشــريكه وقــال لــه.. وأخبــره أيضــاً: 
فــي ليلــة أمــس حصلــت مشــكلة وطلقــت زوجتــي ثــم فــي اليــوم الثالــث يقــول لصديقــه » 
أعتقــد أن االنفــال انهائــي ســيتم بيننــا هــذه المــرة « .. فهــذه األقــوال تنبــئ بصراحــة أنــه 

كان حيــن إيقــاع الطــالق رابــط الجــأش مقــدراً لمــا صــدر منــه« ..
مــا كان ذلــك وكان الــذي اثبتــه الحكــم مــن أقــوال ســمعتها المحكمــة مــن الطاعــن فســه 
توضيحــاً للظــروف والمالبســات التــي أوقــع الطاعــن فيهــا الطالق تــؤدي إلــى انتيجة التي 
ــع الطــالق  اســتخلصتها منهــا المحكمــة اســتخالصاً ســديداً، مــن أن الطاعــن عندمــا أوق
ــز  ــده التميي ــديد يخرجــه عــن طــوره وتفق ــة غضــب ش ــي حال ــن ف ــم يك ــه ل ــى زوجت عل
وانــزل حكــم الشــريعة صحيحــاً علــى مــا وضــح لــه مــن الواقعــة وكانــت األســباب الــت 
ســاقها الطاعــن فــي وجــوه نعيــه ال يعــدو ان يكــون جــدالً موضوعيــاً ال تجــوز اثــارت 

أمــام محكمــة النقــض .
فلهذه األسباب :  حكمت المحكمة : 

ــل  ــم مقاب ــي دره ــغ ألف ــات ومبل ــم والمصروف ــن الرس ــت الطاع ــن والزم ــض الطع برف
أتعــاب المحامــاه وأمــرت بمصــادرة التأميــن .

المبــدأ
تحكيم:

- شرط التحكيم وتحديد الجهة التي لها سلطة تعيين الكم المرجح.

بسم هللا الرحمن الرحيم

دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل

المحكمة االتحادية العليا

باسم حضرة صاحب السمو
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

رئيس الدولة
إن دائرة النقض المدنية المؤلفة:

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمود الباجوري رئيس المحكمة.
وعضوية السيد القاضي/ أحمد سلطان

والسيد القاضي/ مصطفى الخالد
ــق  ــنة 1409هـــ المواف ــع األول س ــاء 8 ربي ــوم الثالث ــي ي ــدة ف ــة المنعق ــة العلني بالجلس

1988/10/18م. بمقــر المحكمــة بمدينــة أبــو ظبــي.
أصدرت الحكم اآلتي:

في الطعن رقم ))76(( لسنة 10 ق. ع. نقض مدني
الطاعنة:

المطعون ضدها:
الحكــم المطعــون فيــه: هــو حكــم محكمــة اســتئناف أبــو ظبــي رقــم 1987/467 وبتاريــخ 
ــبة  ــي الموضــوع أوالً: بالنس ــتئناف شــكالً وف ــول االس ــن ))قب 1987/12/22م المتضم

للدعــوى األصليــة بصحــة شــرطة التحكيــم الــوارد باتفــاق التحكيــم موضــوع الدعــوى.
ثانيــاً: وبالنســبة للدعــوى المتقابلــة بتعديلــه بجعلــه بتســجيل اتفــاق التحكيــم ونظــره وفــق 

أحــكام قانــون اإلجــراءات المدنيــة فــي أبوظبــي.
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ــادئ  ــق المب ــة نظــر الدعــوى وف ــى لمتابع ــة األول ــة الدرج ــة لمحكم ــادة القضي ــاً: إع ثالث
ــتئناف. ــف االس ــا بمصاري ــتأنف عليه ــزام المس ــاً: إل ــم. رابع ــذا الحك ــي ه ــررة ف المق

تاريخ رفع الطعن 1988/3/28 ))مع الرسم والتأمين((.
الوقائع

تســتخلص وقائــع هــذه القضيــة بــأن أقامــت الدعــوى المدنيــة بمطالبتها بمبلــغ 8373391 
ــال  ــر بأعم ــد األخي ــد تعه ــة عق ــتحقاتها نتيج ــن مس ــادة ع ــرة زي ــا األخي ــاً تقاضته درهم
ــم  ــاق التحكي ــب تســجيل اتف ــالً بطل ــة تقب ــى المدعي ــا ادعــت عل ــة، كم ــار بترولي ــر آب حف
وفــق العقــد بيــن الطرفيــن وتحميــل المدعــي عليهــا تقابــالً بنتائــج رفضهــا للتحكيــم وفــق 
العقــد بيــن الطرفيــن وتحميــل المدعــي عليهــا تقابــالً بنتائــج رفضهــا للتحكيــم واالحتفــاظ 
بحقهــا بزيــادة المبلــغ المطالــب بــه أمــام هيئــة التحكيــم والبالــغ 5011120,96 درهمــاً 
ــة  ــد غرف ــق قواع ــة وف ــراءات مدني ــادة 95/أ إج ــاالً للم ــاق اعم ــجيل االتف ــت بتس وطالب

تجــارة باريــس الدوليــة.
وانتهــت محكمــة الدرجــة األولــى إلــى رفــض دعــوى المدعية وتحميلها رســومها ورســوم 
الدعــوى المتقابلــة وبالنســبة للدعــوى المتقابلــة بقبولهــا وتســجيل اتفــاق التحكيــم فاســتأنفت 

المدعيــة هــذا الحكــم حيــث انتهــت محكمــة االســتئناف إلــى الحكــم المطعــون فيــه.
ــم  ــذا الحك ــى ه ــة عل ــت الطاعن ــد طعن ــم فق ــذا الحك ــا به ــتأنف عليه ــل المس ــم تقب وإذا ل

بالطعــن الماثــل.

المحكمة

بعــد االطــالع علــى صحيفــة الطعــن ورد المطعــون ضدهــا والحكــم المطعــون فيــه 
وتقريــر التلخيــص وســائر أوراق الدعــوى وبعــد المداولــة.

ــادة السادســة مــن  ــاً للم ــول الطعــن شــكالً وفق ــع بعــدم قب ــن أن المطعــون ضدهــا تدف تبي
قانــون النقــض ألن الحكــم المطعــون فيــه غيــر فاصــل فــي النــزاع وال يمنــع مــن ســير 
الدعــوى، وحيــث أن هــذا الدفــع غيــر ســوي وفــي غيــر محلــه ذلــك ألن النــزاع أساســاً 
يــدور حــول صحــة شــرط التحكيــم وتحديــد الجهــة التــي لهــا ســلطة تعييــن الحكــم المرجــح 
وقــد فصلــت محكمــة أول درجــة فــي هذيــن الشــقين فقضــت بصحــة الشــروط وبصحــة 
ــح  ــم المرج ــن الحك ــس لتعيي ــارة بباري ــة التج ــام غرف ــم أم ــة التحكي ــى محكم ــاء إل االلتج
والزمــت المطعــون ضدهــا علــى هــذا األســاس بتعييــن محكــم عنهــا إال أن محكمــة 

االســتئناف وإن أيــدت الحكــم االبتدائــي فــي شــقه األول فقــد ألغتــه فــي شــقه الثانــي تأسيســاً 
علــى أن تعييــن الحكــم المرجــح هــو مــن اختصــاص محكمــة أبوظبــي، ولــذا فقــد أعــادت 
الدعــوى لتباشــر محكمــة الدرجــة األولــى هــذا التعييــن مــن قبلهــا. وبذلــك تكــون المحكمــة 
ــم  ــزاع كامــالً حــول اختصــاص محكمــة التحكي ــت فــي موضــوع الن ــد فصل بدرجتيهــا ق
ــة  ــم محكم ــا هــو حك ــي كم ــة أبوظب ــى واختصــاص محكم ــم الدرجــة األول ــا هــو حك كم

االســتئناف.
ــة رأي  ــي صح ــح الفصــل ف ــذا الموضــوع فأصب ــي ه ــا ف ــة كلمته ــت كل محكم وإذا قال
ــض  ــة النق ــن حــق محكم ــون م ــة يك ــة الثاني ــة الدرج ــى أو محكم ــة األول ــة الدرج محكم
لتحديــد مســار الدعــوى أمــام جهــة مــا ألن المنازعــة فــي مســألة االختصــاص قــد فصــل 
فيهــا وامتنــع الســير بالدعــوى فــي هــذا الشــأن حتــى يتبيــن الصــواب فيمــا تــراه محكمــة 
ــتكحق  ــه ويس ــر محل ــي غي ــة ف ــذه الجه ــن له ــول الطع ــدم قب ــي بع ــون النع ــض ويك النق

ــض. الرف
وحيث أن الطعن قد حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكالً.

وحيــث أن ممــا ينعيــه الطاعنــة علــى الحكــم المطعــون فيــه وفــي الســبب األول مخالفــة 
القانــون والخطــأ فــي تطبيقــه وتأويلــه وذلــك إلهــداره إرادة الطرفيــن التــي التقــت علــى 
تحكيــم غرفــة تجــارة باريــس فــي الفقــرة 2/25 مــن العقــد الجــاري بيــن الطرفيــن وهــذا 

مــا يقــره القانــون الســاري فــي أبوظبــي وال يخــرج عليــه.
ومــن ثــم فقــد كان الحكــم المطعــون فيــه مخالفــاً للقانــون الموافــق إلرادة الطرفيــن بالعقــد 

الســالف ذكــره والعقــد شــريعة المتعاقديــن.
وإذا كانــت عبــارة العقــد باللجــوء إلــى التحكيــم لــدى غرفــة تجــارة باريــس بمــا ال يســوغ 
تحــت مظلــة ســلطة محكمــة الموضــوع بتفســير العقــود االنحــراف عــن العبــارة الظاهــرة 
ومخالفتهــا بمــا يــؤدي إلــى إهــدار إرادة الطرفيــن الصريحــة. ويبقــى مــا جــاء فــي العقــد 
لجهــة تحديــد مــكان القضــاء هيئــة التحكيــم وتتبعاتــه فــي أبوظبــي وفــق قانــون اإلجــراءات 
ــة مــن  ــم - وتعييــن هيئ ــإرادة الطرفيــن حــول أصــل التحكي ــه ب ــة ل ــة فيهــا ال عالق المدني

قبــل غرفــة تجــارة.
وحيــث أن هــذا النعــي فــي محلــه ويكفــي للنقــض ملغيــاً عــن بحــث بقيــة األســباب ذلــك 
ألن الحكــم المطعــون فيــه أورد الترجمــة القانونيــة مــن عقــد الطرفيــن بمــا يلــي )25 - 
القانــون والتحكيــم 1/25 هــذا العقــد يــؤول والعالقــات بيــن الطرفيــن تحــدد طبقــاً لقانــون 
ــاه  ــل بمقتض ــن العم ــد أو ع ــالل العق ــأ خ ــن ينش ــن الطرفي ــزاع بي ــي 2/25 أي ن أبوظب
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بحــال إذا طلــب ذلــك أحــد الطرفيــن- إلــى محكمــة أو أكثــر لتســويته وفقــاً لقواعــد التوفيــق 
والتحكيــم بغرفــة التجــارة الدوليــة ويعيــن هــذا المحكــم أو المحكميــن وفقــاً لتلــك القواعــد 
وتجتمــع الهيئــة فــي أبوظبــي ويخضــع التحكيــم للقانــون المشــار إليــه فــي الفقــرة 1/25 
ــر  ــدى تأثي ــة حــول م ــذه القضي ــي ه ــن ف ــن الطرفي ــدور بي ــدل ي ــث أن الج ــه.. وحي عالي
ــال  ــى أعم ــس عل ــي باري ــة ف ــارة الدولي ــة التج ــة لغرف ــم التابع ــة التحكي ــراف محكم إش
المحكميــن فــي هــذه القضيــة علــى ســيادة الدولــة ومــا إذا كان اللجــوء إلــى تلــك المحكمــة 
وإعمــال قواعدهــا فيــه إخــالل بســيادة الدولــة باعتبــار أن الشــركة المســتأنفة مــن شــركات 
القطــاع العــام المتــالك الدولــة لـــ%60 مــن رأس مالهــا ومــا إذا كان إعطــاء صالحيــة 
تعييــن الحكــم المرجــع لمحكمــة أبوظبــي فــي إخــالل باالتفــاق وتعديــل لشــروطه وعــن 
أي القانونيــن تطبــق تلــك القواعــد المعمــول بهــا دوليــاً أم األحــكام الناظمــة للتحكيــم فــي 
ــى  ــق عل ــون الواجــب التطبي ــق بالقان ــا يتعل ــه فيم ــث أن ــة. وحي ــون اإلجــراءات المدني قان
هــذه القضيــة إن كان مــن جهــة اإلجــراءات أو مــن جهــة الموضــوع إنمــا هــو القانــون 
المرعــي اإلجــراء فــي أبوظبــي وهــذا الرجــي مســتمد مــن االتفــاق بالفقــرة األولــى مــن 
المــادة ))25(( مــن العقــد والــذي حكــم قانــون أبوظبــي فيمــا يتعلــق بتفســير العقــد وتطبيق 
بنــوده فيمــا يتعلــق بالعالقــات بيــن الطرفيــن ومــن ثــم أخضــع التحكيــم بالســطر األخيــر 
مــن الفقــرة الثانيــة مــن المــادة ))25(( للقانــون المشــار إليــه فــي الفقــرة 1/25 أي قانــون 
أبوظبــي، وقــد أوضــح وكيــل المســتأنف ضدهــا بأنــه قانــون اإلجــراءات المدنيــة بأبوظبــي 
ــة انصرفــت  ــخ ممــا يقطــع أن إرادة الطرفي ــن.. ال ــاق الطرفي ــق باتف هــو الواجــب التطبي
إلــى تطبيــق أحــكام قانــون اإلجــراءات المدنيــة فــي أبوظبــي علــى أعمــال التحكيــم منــذ 

بدايتــه إلــى نهايتــه((.
وحيــث أنــه ظاهــر مــن المــادة ))25(( مــن العقــد والمتعلقــة بالقانــون والتحكيــم أن 
ــو  ــم ول ــون والتحكي ــا القان ــن هم ــر متطابقي ــن غي ــتعرضت أمري ــد اس ــن ق إرادة الطرفي
كانــا متطابقيــن لمــا كان الزمــاً ذكــر أحدهمــا ويغنــي عــن ذكــر اآلخــر. وهــذا مقتضــى 
ــا  ــك اإلرادة لتفصــل كل م ــرة ومضــت تل ــا للعطــف والمغاي ــة أنه ــي اللغ واو العطــف ف
يتعلــق بالقانــون وكل مــا يتعلــق بالتحكيــم فجــاءت الفقــرة األولــى مــن نفــس المــادة لتعييــن 
القانــون الواجــب التطبيــق علــى موضــوع النــزاع وجــاءت الفقــرة الثانيــة لتحــدد تعييــن 

ــة بباريــس. ــة التجــارة الدولي ــم بغرف ــق والتحكي ــاً لقواعــد التوفي ــم وفق ــة التحكي هيئ
وإذا كانــت هــذه القواعــد مختلفــة عــن قواعــد تعييــن المحكميــن فــي قانــون أبوظبــي فقــد 
ــن  ــرة ))2(( م ــن الفق ــرة م ــي الظاه ــد المعان ــي تحدي ــة ف ــرة صريح ــاءت واو المغاي ج

ــة تجــارة باريــس. ــق قواعــد غرف ــن وف ــن المحكمي المــادة ))25(( بأعمــال قواعــد تعيي
وأمــا زمــان اجتمــاع الهيئــة ومكانــه ودعــوة المحكميــن وإلــزام األطــراف بتلــك القواعــد 
ــارة  ــة التج ــي غرف ــم ف ــن التحكي ــك لمحكمي ــرك ذل ــم أو ت ــمية كل صــرف محك ــن تس م

ــي. ــة بباريــس فهــو مــن اختصــاص محكمــة أبوظب الدولي
وإذا ذهــب الحكــم المطعــون فيــه إلــى غيــر ذلــك فيمــا قــرره مــن إحــالل قانــون أبوظبــي 
فــي أعمــال التحكيــم مــن بدايتــه إلــى نهايتــه واســتبعاد قواعــد تحكيــم غرفــة تجــارة باريــس 

الدوليــة فيمــا يتعلــق بتعييــن هيئــة التحكيــم يكــون حكمهــا مســتحقاً للنقــض.
وإذا كانت القضية جاهزة للحكم وكان الحكم االبتدائي قد أصاب فيما قضى به.

لذلــك
حكمت المحكمة

بنقــض الحكــم ورفــض االســتئناف موضوعــاً وتأييــد الحكــم االبتدائــي وإعــادة الدعــوى 
ــزام المطعــون  للمحكمــة االبتدائيــة الســتمرار الســير فيهــا وإعــادة التأميــن للطاعنــة وإل
ــاة  ــاب المحام ــل أتع ــاً مقاب ــي التقاضــي و2000 درهم ــض ودرجت ــوم النق ــا برس ضده

ــة. للطاعن
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المبدأ
عمــل

تقادم: التقادم في الدعاوي العمالية تقادم مسقط ال مكسب.( 1)
وجــوب ســبق االدعــاء بالحقــوق العماليــة مراجعــة دائــرة المنازعــات العاليــة ( 2)

بالمســتحقات تحــت طائلــة عــدم ســماع الدعــوى.

بسم هللا الرحمن الرحيم
دولة اإلمارات العربية المتحدة

وزارة العدل
المحكمة االتحادية العليا

باسم حضرة صاحب السمو
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

رئيس الدولة

إن دائرة النقض المدنية المؤلفة:
برئاسة السيد القاضي/ محمد محمود الباجوري رئيس المحكمة.

وعضوية السادة القضاة/ مصطفى الخالد، مصطفى الخالد
الموافــق  1409هـــ  23 صفــر ســنة  الثالثــاء  يــوم  فــي  المنعقــدة  العلنيــة  بالجلســة 

أبوظبــي. بمدينــة  المحكمــة  بمقــر  1988/10/4م. 
أصدرت الحكم اآلتي:

في الطعن رقم 34/33 لسنة 10 ق.ع. المرفوع من:
أوالً: الطعن رقم 33 لسنة 10.

الطاعنة:
المطعون ضدها:

تاريخ رفع الطعن 1988/2/9 )مع الرسم والتأمين(.
ثانياً: الطعن رقم 34 لسنة 10.

الطاعن:

المطعون ضدهما:
تاريخ رقم الطعن: 1988/2/9م )عمالي معفى من الرسم(

الحكم المطعون فيه:
صــادر مــن محكمــة اســتئناف أبوظبــي رقــم 87/302 وبتاريــخ 1987/10/28م 
ــا  ــتأنف عليه ــم المس ــل الحك ــي الموضــوع بتعدي ــتئناف شــكالً وف ــول االس والقاضــي بقب
األولــى بــأن تــؤدي للمســتأنف مبلــغ 22000 درهــم وتســليمه تذكــرة العــودة إلــى بلــده 
وألزمــت المســتأنف عليهــا األولــى المصروفــات المناســبة وخمســمائة درهــم مقابــل 

ــوم. ــي الرس ــن باق ــتأنف م ــت المس ــن وأعف ــن الدرجتي ــاة ع ــاب محام أتع
الوقائع

ــا  ــي عليهم ــزام المدع ــة إلل ــوى االبتدائي ــام الدع ــأن أق ــة ب ــذه القضي ــع ه ــتخلص وقائ تس
بــأن يؤديــا متضامنيــن مبلــغ 50544 درهمــاً وبــأن تدفــع المدعــى عليهــا األولــى 
ــن  ــاراً م ــن اعتب ــرف أم ــة مش ــركة بوظيف ــدى ش ــل ل ــه عم ــاً أن ــاً مبين 193800 درهم
1982/8/9 براتــب شــهري مقــداره 9000 درهمــاً بموجــب عقــد غيــر محــدود المــدة 
وفــي 1984/9/27 أعــارت المدعــي عليهــا األولــى إلــى شــركة أخــرى وبنفــس وظيفتــه 
حتــى آخــر مايــو 1985 ثــم عــاد للعمــل باألولــى اعتبــاراً مــن 1985/6/1 حتــى إنهــاء 
خدمتــه فــي 1986/7/15. وأن المدعــى عليهــا الثانيــة لــم تدفــع لــه مقابــل عملــه لديــه 
ســوى مبلــغ 40550 درهمــاً فــي حيــن أنــه يســتحق قبلهــا مبلــغ 90000 درهمــاً وهــو 
يطالــب الباقــي مــن الشــركتين إللزامهمــا بالتضامــن بــه. وفصــل مطلوبــه لــدى الشــركة 
ــغ 27300 وعــن  ــة مبل ــة الخدم ــأة نهاي ــاً ومكاف ــه 121500 درهم ــى عــن رواتب األول

ــأة العــودة. ــر 9000 درهــم ومكاف شــهر اإلنذل
وانتهــت محكمــة الدرجــة األولــى إلــى عــدم ســماع الدعــوى لمضــي أكثــر مــن ســنة علــى 
ــة فاســتأنف المدعــي هــذا الحكــم حيــث انتهــت محكمــة  اســتحقاق هــذه المطالــب العمالي

االســتئناف إلــى الحكــم المطعــون فيــه.
وإذا لــم تقبــل بــه الطاعنــة تقديــم وكيلهــا بصحيفــة الطعــن رقــم 10/33 ناعيــاً علــى الحكــم 

المطعــون فيه:
ــركة  ــل الش ــل تمثي ــث قب ــن حي ــيره م ــه وتفس ــون وتأويل ــق القان ــي تطبي ــأ ف أوالً: الخط
بمنــدوب العالقــات العامــة وإقــراره الــذي ألــزم الشــركة بـــ22000 درهــم بالوقــت الــذي 
دفعــت الطاعنــة بعــدم تمثيلــه لهــا. وكذلــك دفعــت بعــدم ســماع الدعــوى لمضــي ســنة علــى 

تاريــخ اســتحقاق المطلــوب.
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ــي  ــه بالقصــور ف ــة ممــا عاب ــه لألدل ــع وعــدم موازنت ــاً: عــدم تمحيــص الحكــم للوقائ ثاني
التســبيب والتجهيــل ولــو عنــى بمناقشــته الوقائــع لتغيــر وجهــه الــرأي وذلــك ألن المطعون 
ــي  ــة ف ــدى الطاعن ــل ل ــه العم ــد ترك ــة مســتحقات بع ــل بأي ــب وزارة العم ــم يطال ضــده ل
1984/9/28 وكانــت مطالباتــه ضــد الشــركة الطاعنــة فــي 1986/10/12 بعــد مضــي 

المــدة القانونيــة. وطلبــت نقــض الحكــم ووقــف التنفيــذ.
ــول  ــا عــدم قب ــس فيه ــرة مؤرخــة 1988/2/27 يلتم ــون ضــده بمذك ــل المطع ورد وكي
الطعــن رقــم 33 لتقديمــه بعــد المــدة القانونيــة وفــي الموضــوع برفــض الســبب األول ألن 
منــدوب الشــركة الــذي حضــر حقــوق بتمثيلهــا والتوقيــع عنهــا ورفــض الســبب الثانــي 
ألن إعارتــه للشــركة ال تحــول دون المطالبــة برواتبــه التــي طالــب بهــا بمجــرد العــودة 
مــن اإلعــارة وطلــب ضــم طعنــه رقــم ))34(( إلــى هــذا الطعــن ورفــض طعــن الطاعنــة.

الطعن رقم 10/34
وإذا لــم يقبــل المدعــي بمــا حكــم لــه اســتئناف فقــد تقــدم وكيلــه بالطعــن 10/34 بصحيفــة 
ناعيــا علــى الحكــم المطعــون فيــه بمخالفــة القانــون والخطــأ فــي تطبيقــه وتأويلــه ومخالفــة 
الثابــت مــن األوراق )أوال( مــن حيــث اعتبــر الحكــم أن عمــل المدعــي الطاعــن انتهــى 
فــي 1984/9/27 وفقــاً الخطــار الشــركة لــه فــي 1984/8/13 وأن الدفــع بعــدم ســماع 
ــادة ))6((  ــي الم ــون ف ــح القان ــادف صحي ــة يص ــا الثاني ــون ضده ــل المطع ــوى قب الدع
مــن قانــون العمــل، وهــذا يخالــف المســتندين 3، 5 اللذيــن أبرزهمــا الطاعــن بمذكرتــه 
ــض ))9((  ــتوجب نق ــركة، ويس ــه للش ــت إعارت ــا يثب ــي 1987/10/22 بم ــة ف الختامي
الحكــم، وان احتســاب مــدة عــدم ســماع الدعــوى هــو مــن تاريــخ اإلنــذار والــذي لــم يتــم 

مــن قبــل المطعــون ضدهــا الثانيــة.
ثانيــاً: مخالفــة الحكــم للقانــون والخطــأ فــي تطبيقــه وتأويلــه وذلــك لمــا قــرره الحكــم بــأن 
ــاً  ــخ 1984/9/27 طبق ــى بتاري ــا األول ــدى المطعــون ضده ــه ل ــد أنهــى عمل الطاعــن ق
لالخطــار المــؤرخ 1984/8/13 وأن الطاعــن لــم يرجــع للعمــل لديهــا بعــد تاريــخ 
ــي  ــه ف ــم ينت ــه ل ــن وأن عمل ــغ للطاع ــم يبل ــار ل ــت أن اإلخط ــث ثب 1985/5/31 وحي
ــا يجعــل  ــى منتصــف الشــهر الســادس 1986/6/15 مم ــل اســتمر حت 1985/5/31 ب
الحكــم مقصــراً فــي تحقيــق ذلــك ومخالــف الثابــت بــاألوراق. وطلــب نقــض الحكــم. ورد 
وكيــل المطعــون ضدهمــا علــى هــذا الطعــن بمذكــرة مؤرخــة 1988/2/22 بــأن مجادلــة 
الطاعــن فيمــا أخــذت المحكمــة ومــا تركــت مــن األدلــة لتكويــن قناعتهــا ال رقابــة عليهــا 
فيــه وال يصــح إثارتــه. وأن اســتخالص الحكــم أن الطاعــن لــم يعــد للعمــل لــدى الشــركة 

ــه ومتفقــا والثابــت بــاألوراق وطلــب رفــض الطعــن. بعــد 1984/9/27 فــي محل

المـحكمـــة:

بعــد االطــالع علــى صحيفتــي الطعــن والحكــم المطعــون فيــه وتقريــر التلخيــص، وســائر 
أوراق الدعــوى، وبعــد المداولــة.

تبيــن أن كالً مــن الطعنتيــن رقــم ))33(( و ))34(( قــد حــازا أوضاعهمــا القانونيــة فهمــا 
ــكالً. مقبوالن ش

كمــا تبيــن أن الطاعنــة، بالطعــن رقــم ))33(( تعنــي علــى الحكــم المطعــون فيــه: بســببين 
ــة  ــر بأحقي ــة وأق ــات المحاكم ــر جلس ــا وحض ــه عنه ــذي أنابت ــة ال ــل الطاعن األول تنص
المطعــون ضــده بـــ22000 وان هــذا الموظــف هــو منــدوب عالقــات عامــة وليــس لــه 
صفــة تخولــه تمثيــل الشــركة أمــام القضــاء وقــد أخــذ الحكــم بأقوالــه خالفــاً للمــادة ))16(( 

مــن قانــون المحامــاة رقــم ))9(( لســنة 1980 مــع القصــور والتجهيــل فــي التســبيب.
وحيــث أن هــذا النعــي بمجموعــه غيــر ســديد فمــن حيــث المنــع مــن ســماع الدعــوى بعــد 
ســنة علــى اســتحقاق الحقــوق العماليــة إنمــا هــو تقــادم مســقط لهــذه الحقــوق وليــس تقادمــاً 
مكســباً والفــرق بينهمــا بيــن وظاهــر. إذ أن التقــادم المســقط جــاء اســتثناء مــن القواعــد 
ــتقراراً  ــة اس ــدة معلوم ــماع الدعــوى خــالل م ــدم س ــي وردت بع ــة الت الشــرعية بالصيغ
ألوضــاع الحقــوق بيــن النــاس بعــد أن ســاد العلــم وعمــت المعرفــة فكانــت اســتثناء مــن 
قواعــد الشــريعة بقــدم الحــق وعــدم ســقوطه، غيــر أن هــذا االســتثناء يعــود إلــى أصلــه 
باعتــراف المديــن بهــذا الحــق وبذلــك يختلــف عــن التقــادم المكســب حيــث ال يضيــع الحــق 

بيــن طالــب ومعتــرض.
وحيــث أن ممثــل الطاعنــة الــذي حضــر جلســات المحاكمــة عنهــا أفــاد واستشــهد كشــاهد 
ــك  ــد ذل ــج بع ــه ال يحت ــم. فإن ــدار 32000 دره ــدد مق ــون ضــده وح ــق المطع ــر بح فأق
ــه  ــادم المســقط أي بعــدم ســماع الدعــوى وقــد أصــاب الحكــم فيمــا نــص عليــه بقول بالتق
))وحيــث انــه عــن الشــركة المســتأنف عليهــا والثابــت مــن أن مــن يدعــي حضــر بجلســة 
1986/10/25 أمــام المحكمــة االبتدائيــة مندوبــاً عنهــا وأقــر بــأن ذمــة الشــركة مشــغولة 
للمدعــي فــي مبلــغ 32000 درهمــاً باقــي مســتحقاته كمــا ثبــت حضــوره عنهــا بجلســة 
1986/12/1 ثــم جلســة 1986/12/13 وتــرى المحكمــة أنــه ولئــن لــم يقــم دليــل علــى 
أنــه يمثــل الشــركة تمثيــالً قانونيــاً فــي الحضــور عنهــا أمــام المحكمــة إال أنــه علــى ضــوء 
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البيــن مــن األوراق مــن ثبــوت أنــه حضــر مندوبــاً عــن الشــركة وأبــرز عنــد شــهادته أمــام 
ــه منــدوب المنشــأة برقــم ))6010((  ــد أن محكمــة البدايــة بجلســة 1987/1/17 مــا يفي
وكان مــن بيــن مــن اســتدعته الشــركة المدعــي عليهــا األولــى لســماع شــهادتهم وأورد فــي 
أقوالــه بــأن المدعــي يدايــن الشــركة فــي مبلــغ 32000 درهــم منهــا أجــر ســبتمبر 1984 
وســاعاته اإلضافيــة تســلمه فــي شــهر يوليــو 1986 والزال المتبقــى لــه فــي ذمــة الشــركة 
ــة مــن  ــت مــن المســتندات المقدم ــى ضــوء الثاب ــك عل ــاً وكذل ــغ 22000 درهم هــو مبل
ذات المدعــي عليهــا أن العامــل تســلم فــي 1986/6/21 مســتحقاته عــن شــهر ســبتمبر 
1684 بحضــور منــدوب الشــركة وال يبيــن مــن األوراق أن لهــا مندوبــاً خالفــه وإن كافــة 
الشــهادات الصــادرة مــن الشــركة بشــأن المســتأنف وقــع عليهــا المذكــور إلــى جانــب خاتــم 
الشــركة )المســتندات 6، 7، 8 و15 من 1984/10/28، 1985/6/9، 1986/6/12 
و1986/6/23(وهــي جميعهــا موجهــة مــن الشــركة إلــى مــن يهمــه األمــر ويتعلــق بيــان 
حالــة المســتأنف لديهــا ومرفــق صورهــا بحافظــة المســتأنف كذلــك هــذا باإلضافــة إلــى 
ــع المذكــور  ــة بحافظــة المدعــي والمؤرخــة 1983/9/13 باعتمــاد توقي الشــهادة المرفق
نيابــة عــن الشــركة بالتوقيــع علــى كافــة المعامــالت الخاصــة بها وكفالــة القادمين بتأشــيرة 
عبــور نيابــة عــن الشــركة وأثبــت كاتــب العــدل اعتمــاد التفويــض بذلــك للمذكــور ومديــر 
الشــركة، وتــرى المحكمــة مــن كل مــا تقــدم أن لهــذا المدنــوب كافــة الصالحيــات الخاصــة 
بالشــؤون الماليــة للشــركة وأنــه المتحــدث باســمها ولســان حالهــا والمعبــر عــن رأيهــا فــي 
ــه مهمــة الحضــور عنهــا  ــِف أنهــا أســندت إلي ــم تن ــق بمعامــالت الشــركة ول كل مــا يتعل
بالجلســة والتحــدث باســمها بغــض النظــر عــن مــدى جــواز ذلــك مــن الناحيــة القانونيــة 
إذ حســب المحكمــة فــي هــذا الصــدد أن تبيــن مــا اتجهــت إليــه إرادة الشــركة المنيبــة فــي 
االلتــزام بمــا ترتبــه هــذه اإلنابــة مــن أثــر. وبالتالــي تــرى المحكمــة األخــذ بإقــرار هــذا 
المنــدوب حجــة علــى الشــركة أكــد بشــهادته بنــاء علــى طلبهــا أمــام المحكمــة االبتدائية وال 
عبــرة بعدئــذ بمحاولتهــا التنصــل مــن هــذا اإلقــرار والدفــع بعــدم الســماع رغــم أن دفاعهــا 
كلــه ينــادي بأحقيــة المســتأنف فــي هــذه المســتحقات التــي أقــر بهــا مندوبهــا وال يجديهــا 
بعــد ذلــك أن تتســتر وراء الدفــع لحرماتــه مــن هــذه الحقــوق زاعمــة تــارة أن إقرارهــا بهــا 
لــم يكــن إال اســتطراباً أو تحفظــاً ثــم تعــود فــي معــرض آخــر بمذكرتهــا المقدمــة لمحكمــة 
البدايــة فــي 1987/4/1 فتقــر للمســتأنف بمبلــغ 7000 درهــم فقــط وتســاومه علــى باقــي 
حقوقــه حيــن دعتــه إلــى التباجــث إّا رأى الصلــح وكانــت قــد أقــرت قبــالً فــي مذكرتهــا 
المقدمــة فــي 1987/2/17 )البنــد الســابع( بأحقيتــه فــي تذكــرة العــودة إلــى بلــده. األمــر 

الــذي ينبــئ بيقيــن عــن عــدم جديتهــا فــي هــذا الدفــع لمــا أقــرت بــه ولمــا كان ذلــك فيقيــن 
أخــذاً باإلقــرار وتحقيقــاً للعدالــة- إلــزام الشــركة المســتأنف عليهــا األول بمبلــغ 22000 

درهــم الــذي أقــرت بــه.
ــق  ــا يتف ــي بم ــد قض ــس وق ــه وال لب ــة في ــح ال جهال ــم واض ــذا الحك ــن أن ه ــث تبي وحي

والمبــادئ الســالف ذكرهــا فقــد تعيــن معــه رفــض الطعــن رقــم ))33((.
ــى الحكــم الملعــون فــي ســببين  ــم ))34(( وحيــث أن الطاعــن ينعــي عل فــي الطعــن رق
أولهمــا يــدور حــول إنهــاء العمــل واإلعــارة وذلــك بقولــه ان الشــركة كانــت قــد أعارتــه 
إلــى شــركة أخــرى بتاريــخ 1984/9/27 وأن إنــذار الشــركة لــه بإنهــاء العمــل والــذي 
تدعــي الشــركة أنــه وقــع فــي 1984/8/13 لــم يتســلمه الطاعــن وأن عملــه لــم ينتــه لــدى 

هــذه الشــركة حيــث عــاد إليهــا بعــد انتهــاء اإلعــارة.
والســبب الثانــي يــدور حــول تخطئــة المحكــم بمــا أخــذ بــه مــن أن الطاعــن لــم يعــد إلــى 
ــركة  ــي الش ــه ف ــن عمل ــه م ــد انتهائ ــركة بع ــى الش ــا األول ــون ضده ــدى المطع ــل ل العم
بتاريــخ 1985/5/31 وأن مــا تقــدم مــن وثائــق تثبــت أنــه عــاد للعمــل لــدى المطعــون 

ــو 1986. ــى منتصــف شــهر يولي ضدهمــا الشــركة وبقــي حت
وحيــث أن هــذا النعــي فــي غيــر محلــه ويســتحق الرفــض أيضــاً ذلــك ألن القضــاء جــرى 
أن يســبق االدعــاء بالحقــوق العماليــة مراجعــة دائــرة المنازعــات العماليــة بالمســتحقات 
تحــت طائلــة عــدم ســماع الدعــوى وكذلــك فيمــا يتــراوى مــن طعــم المدعــي أيضــاً فــي 

مطالبتــه بحقــوق لــه.
حيــث ثبــت أن دعــواه قدمــت فــي 1986/10/12 وانتهــى عملــه لــدى المطعــون ضدهــا 
الثانيــة فــي 1985/5/31 أي بعــد أكثــر مــن ســنة فــال ســبيل له وال تســمع دعــواه ضدها. 
وقــد أشــار الحكــم المطعــون فيــه ألغــى ذلــك بقولــه: ))وحيــث أنــه علــى ضــوء مــا تقــدم 
وقــد انتهــت عالقــة العمــل بالشــركة الثانيــة فــي 1985/5/31 حتــى علــى فــرض أنهــا 
كانــت بطريــق اإلعــارة فــإن الدفــع بعــدم ســماع الدعــوى قبلهــا يكــون علــى ســند صحيــح 
ــد  ــن تأيي ــم يتعي ــم ))8(( لعــام 1980، ومــن ث ــون العمــل رق مــن المــادة ))6(( مــن قان

الحكــم المســتأنف قبــل الشــركة المذكــورة حيــن قضــى بعــدم ســماع الدعــوى قبلهــا((.
وحيــث أن مجادلــة الطاعــن فــي الســبب األول لجهــة أنــه أعيــر مــن الشــركة المطعــون 
ضدهــا األول إلــى الشــركة المطعــون ضدهــا الثانيــة وأنــه لــم ينتــه عملــه فــي األول وأنــه 
ــي  ــت ف ــة للثاب ــم مخالف ــى الحك ــاً عل ــودة ناعي ــذه الع ــى ه ــدم مســتندات عل ــا وق عــاد إليه
األوراق، فإنــه باإلضافــة إلــى جهالتــه مــا عليــه هــذه المســتندات لتأكيــد المطلــوب الــذي 
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تنطــق بــه فــإن المحكمــة قــد كونــت قناعتهــا مــن خــالل أدلــة ثابتــة فــي الدعــوى وشــهود 
اســتمعوا لديهــا وواجهــوا الطاعــن الثانيــة فــي 1985/5/31 ولــم يثبــت أنــه عــاد للعمــل 
ــن شــهادات الشــهود وأن  ــت م ــا األول حســب الثاب ــدى المدعــي عليه ــك ل ــد ذل ــة بع ثاني
األوراق التــي أســتند إليهــا ال تفــي قيامــه بالعمــل وإنمــا كانــت لمجــرد تدبيــر أمــوره مــن 
ــادة والســيارة ولــدى الجهــات المختصــة األخــرى..  حيــث اإلقامــة وتجديــد رخصــة القي
كمــا أن الثابــت أنــه هــو الــذي كان يماطــل فــي اســتالم حقوقــه مــن المدعــي عليهــا األول 
ــه لــدى المدعــي عليهــا الثانيــة محافظــة منــه علــى  عــن الفتــرة األولــى لعملــه قبــل عمل

اإلبقــاء علــى اإلقامــة((.
وحيــث أن مــا تــذرع بــه الطاعــن ال يعــدو جــدالً موضوعيــاً وأن مــا اعتمدتــه المحكمــة 
مــن أدلــة يحمــل علــى القضــاء بمــا قضــت بــه ممــا يتعيــن معــه رفــض الطعــن ))34((.

لذلــــــــك 
 حكمت المحكمة:

ــر أتعــاب  ــا بالرســوم وتهات ــة وإلزامه ــن مــن الطاعن ــن ومصــادرة التأمي  برفــض الطعني
ــه. ــق أتعــاب محامي ــث يتحمــل كل فري ــاة حي المحام

المبــدأ

المضاربة بالسلع أو المعادن
عدم مشروعية عقد أو عقد وكالة المضاربة بالذهب والفضة والسلع.

بسم هللا الرحمن الرحيم

دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل

المحكمة االتحادية العليا

باسم حضرة صاحب السمو
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

رئيس الدولة

إن دائرة النقض المؤلفة:
برئاسة السيد القاضي/ محمد محمود الباجوري رئيس المحكمة.

وعضوية السيدين القاضيين/ الحسيني الكناني، عمر بخيت العوض
بالجلســة العلنيــة المنعقــدة فــي يــوم األحد 8 رجب ســنة 1410هـ الموافــق 1990/2/4م. 

بمقــر المحكمــة بمدينــة أبوظبي.
أصدرت الحكم اآلتي:

في الطعن رقم 37/233 لسنة 10 ق. ع. مدني
أوالً: الطعن رقم 233 لسنة 10.

الطاعنين:
المطعون ضدهم:

تاريخ رفع الطعن 1988/11/13 )مع الرسوم والتأمين(.
ثانياً: الطعن رقم 37 لسنة 11 ق.ن.م.

الطاعن:
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المطعون ضدهم:
الحكم المطعون فيه:

تاريــخ   88/9 رقــم  المدنيــة  االتحاديــة  أبوظبــي  اســتئناف  محكمــة  مــن  صــادر 
1988م. /10 /30

المحكمـــة:

بعــد االطــالع علــى األوراق وســماع تقريــر التلخيــص والمرافعــة وبعــد المداولــة حيــث 
أن الطعــن رقــم ))233(( لســنة 10 قــد اســتوفى أوضاعــه القانونيــة فهــو مقبــول شــكالً 
وحيــث أن المطعــون ضدهــم فــي الطعــن ذي الرقــم ))37(( لســنة 11 بعــدم قبولــه شــكالً 
لتقديمــه بعــد انتهــاء ميعــاد الطعــن وذلــك ألن الطاعــن تفــدم فــي جلســة 1988/11/7 
ــن  ــه صــورة م ــق مع ــب أرف ــم 1983/747 بطل ــة رق ــي القضي ــذ ف ــة التنفي ــى محكم إل
مرســوم وأســباب الحكــم المطعــون فيــه. وطالــب باالســتمرار فــي إجــراءات التنفيــذ علــى 
ضوئــه وأنــه مــن المســتقر فــي قضــاء المحكمــة االتحاديــة العليــا أن الطاعــن يعتبــر فــي 
ــة  ــم الصــادر مــن محكمــة االســتئناف إذا باشــر اإلجــراءات التنفيذي ــن بالحك ــم المعل حك
ــك  ــاء تل ــه أثن ــون في ــم المطع ــباب الحك ــم بأس ــالن الخص ــم إع ــذ وت ــة التنفي ــام محكم أم
ــإن ميعــاد الطعــن يســرس  ــم ف ــه ومــن ث ــى طلب ــاء عل اإلجــراءات ألن اإلعــالن أجــر بن

بالنســبة إليــه مــن اليــوم التالــي لتاريــخ اإلعــالن شــأنه فــي ذلــك شــأن المعلــن إليــه.
وحيــث أن مــن هــذا الدفــع فإنــه لمــا كان الطاعــن فــي الطعــن رقــم ))37(( لســنة 11 قــد 
طلــب مــن محكمــة التنفيــذ بتاريــخ 1988/11/7 الســير فــي إجــراءات التنفيــذ وأرفــق 

مــع طلبــه صــورة مــن أســباب ومنطــوق الحكــم المطعــون فيــه.
ــم  ــر وت ــة نظ ــة بكلم ــه المحكم ــرت علي ــا أش ــه وإنم ــالن الخصــم ب ــب إع ودون أن يطل
ــل  ــال مح ــم ف ــن ث ــر وم ــه للخصــم اآلخ ــى إعالن ــل عل ــد دلي ــاألوراق وال يوج ــه ب إرفاق
للدفــع بعــدم قبــول الطعــن لهــذا الســبب وعليــه يكــون الطعــن رقــم ))37(( لســنة 11 قــد 

ــول شــكالً. ــة وهــو مقب اســتوفى أوضاعــه القانوني
ــده  ــون ض ــي أن المطع ــص ف ــن تتلخ ــي الطعني ــل ف ــة للفص ــع الالزم ــث أن الوقائ وحي
األول رقــع دعــوى مدنيــة أمــام محكمــة أبوظبــي االيتدائيــة طالبــاً الحكــم بإلــزام شــركة 
ــم  ــغ 2,150,000 دره ــع مبل ــي الذهــب والفضــة والســلع بدف ــة ف ــون للمضارب ليجارلي
ومبلــغ خمســمائة دوالر أمريكــي ألنــه دفــع لهــا مبلــغ 1,850,000 درهــم تنفيــذاً لالتفــاق 

المبــرم بينهمــا فــي 1981/1/17 والــذي جــاء فيــه أن الشــركة تعمــل فــي المضاربــات 
وفقــاً لتعليماتــه والتــي التزمــت بهــا إال مــن عمليــة المضاربــة الخاصــة بســتة آالف 
ــح  ــى يصب ــا حت ــدم بيعه ــا ع ــي عليه ــه للمدع ــت تعليمات ــب وكان ــة ذه ــعمائة أونص وتس
الســعر مناســباً ولكنهــا خالفــت هــذه التعليمــات وباعتهــا بســعر غيــر مناســب كمــا ســلمها 
شــيك بمبلــغ 300 ألــف درهــم يســتحق الصــرف فــي 1980/1/30 والــذي ســحب علــى 
ــا أن  ــي عليه ــركة المدع ــت الش ــد ادع ــي. ولق ــدود أبوظب ــب المح ــك حبي ــي بن ــابه ف حس
المضاربــة التــي قامــت بهــا أســفرت عــن خســائر كبيــرة أدت إلــى ضيــاع المبلــغ النقــدي 
المدفــوع باإلضافــة إلــى قيمــة الشــيك وهــو ادعــاء غيــر صحيــح وإنمــا كان احتيــاالً منهــا 
لســلب أموالــه وأنهــا فوتــت عليــه ربحــاً مــن العمليــة األخيــرة بمــا يســاوي نصــف مليــون 
دوالر أمريكــي واختتــم دعــواه طالبــاً فســخ العقــد المبــرم بينهمــا وإلــزام المدعــي عليهــا 
بــأن تدفــع لــه مبلــغ أربعــة مالييــن درهــم تعويضــاً لمــا لحقــه مــن ضــرر ومــا فاتــه مــن 
ربــح مــع الفوائــد المســتحقة بواقــع %12 مــن 1981/1/17 حتــى الســداد وفــي مواجــة 
هــذا االدعــاء أقامــت المدعــى عليهــا مقابلــة طالبــت فيهــا إلــزام المدعــي عليــه تقبــالً أن 
يدفــع لهــا مبلــغ ثالثمائــة ألــف درهــم قيمــة الشــيك الــذي لــم يتــم صرفــه مــن بنــك حبيــب 
ــات  ــن عملي ــة ع ــه الناتج ــل مديونيت ــم تمث ــغ 265,637,50 دره ــك مبل ــدود وكذل المح

المضاربــة التــي تمــت لحســابه.
وبتاريــخ 1983/5/31 حكمــت المحكمــة االبتدائيــة بإلــزام المدعــى عليهــا بــأداء مبلــغ 
ــة، فاســتأنفت الشــركة المحكــوم عليهــا هــذا  2,150,000 درهــم ورد الدعــوى المتقابل
الحكــم كذلــك المحكــوم لــه. وأثنــاء نظــر االســتئنافيين تقــدم بطلــب تدخــل فــي االســتئناف 
إلــى جانــب الشــركة باعتبارهــم شــركاء فيهــا ولــم تتــح لهــم فرصــة الدفــاع عــن حقوقهــم 
ــركة  ــد الش ــم ببطــالن عق ــوا الحك ــا طلب ــة كم ــوى االبتدائي ــي الدع ــم ف ــدم اختصاصه لع
المبــرم بينهــم وبيــن الشــركة المدعــي عليهــا لمــا ورد فيــه مــن عــدم تحملــه أليــة خســارة 
ناتجــة عــن عمليــات الشــركة والتــي عليهــا وحدهــا أن تتولــى اإلشــراف والتنفيــذ اليومــي 
لعمليــات المضاربــة. وقــد حكمــت محكمــة االســتئناف بعــدم قبــول التدخــل فطعــن عليــه 
طالبــوا التدخــل بالنقــض وأصــدرت المحكمــة العليــا حكمهــا بنقــض الحكــم وإحالــة 
الدعــوى إلــى محكمــة االســتئناف والتــي أصــدرت حكمهــا المــؤرخ 1984/6/26 بعــدم 
قبــول االســتئناف المقابــل شــكالً لتقديمــه بعــد الميعــاد وفــي موعــد االســتئناف األصلــي 
بإلغــاء الحكــم المســتأنف وإعــادة الدعــوى لمحكمــة أول درجــة للفصــل فيهــا مــن جديــد 
ــة  ــة االبتدائي ــدرت المحكم ــخ 1987/12/31 أص ــل بتاري ــي التدخ ــام طالب ــد اختص بع
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حكمهــا بفســخ العقــد المبــرم بيــن المدعــي والمدعــى عليهــا بتاريــخ 1981/1/7 وإلــزام 
المدعــى عليهــم األول والثالــث والرابــع والخامــس والســادس بــأن يدفعــوا للمدعــي مبلــغ 
1,850,000 درهــم وأن تعيــد المدعــى عليهــا األولــى الشــيك المحــرر لصالحهــا 
والمــؤرخ 1981/1/31 وبرفــض الدعــوى قبــل المدعــى عليــه الثانــي وأمــرت بإعــادة 
ــا  ــوال كم ــن أم ــا م ــى عليه ــركة المدع ــلمته الش ــا تس ــه ورد م ــا كان علي ــى م ــال إل الح
ــض عــن  ــر التعوي ــذر تقدي ــه ويتع ــي ادعائ ــد ف ــدم نجــاح مدعــي إبطــال العق ــت بع حكم
الضــرر نتيجــة لفســخ العقــد اســتأنفوا هــذا الحكــم أمــام محكمــة االســتئناف أبوظبــي تحــت 
رقــم 1988/9، كمــا اســتأنفه المدعــي أصــالً بموجــب االســتئناف رقــم 1988/27 
طالبــاً اعتبــار المدعــى عليــه الثانــي شــريكاً فــي الشــركة والحكــم علــى المدعــى عليهــم 

بالتضامــن.
ــداً قضــى  ــاً واح ــا حكم ــتئنافيين وأصــدرت فيه ــتئناف بضــم االس ــة االس ــرت محكم وأم
بقبــول االســتئنافيين شــكالً ورفضهمــا موســعاً وتأييــد الحكــم المســتأنف وضــد هــذا الحكــم 
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وحيــث أن الطاعنيــن ينعــون بالســبب األول علــى الحكــم المطعــون فيــه مخالفــة القانــون 
ــه  ــا قضــى ب ــم فيم ــا خطــأ الحك ــن عــدة وجــوه حاصله ــه م ــه وتأويل ــي تطبيق والخطــأ ف
مــن أن الطاعنيــن شــركاء، اســتناداً إلــى طلبهــم التدخــل فــي الدعــوى وذلــك ألن أســاس 
ــم  ــى أمواله ــز عل ــبب الحج ــن بس ــركاء ولك ــم ش ــن باعتباره ــم يك ــل ل ــي التدخ ــم ف طلبه
وممتلكاتهــم وأنهــم قــد دفعــوا بذلــك أمــام المحكمــة االبتدائيــة بعــد اختصامهــم فــي الدعــوى 
وال توجــد أيــة عالقــة تربطهــم بالقــرار الصــادر بإنشــاء تلــك الشــركة فــي أبوظبــي وقــد 
خلــت أوراق الدعــوى مــن أي دليــل علــى خــالف ذلــك وأنهــم لــم يفوضــوا أي شــخص 
ــام بتأسيســها وكل ذلــك يؤكــده الرخصــة الصــادرة مــن بلديــة أبوظبــي والتــي ليــس  للقي
للطاعنيــن فيهــا أي ذكــر ومــن ناحيــة أخــرى فــإن عقــد إنشــاء تلــك الشــركة فــي أبوظبــي 
باطــل ألن الطاعنيــن لــم يســاهموا فــي رأس مالهــا وعــدم تحملهــم أليــة خســارة، كمــا أن 
الحكــم المطعــون فيــه قــد خالــف القانــون إذ قضــى ببطــالن عقــد الوكالــة لعــدم مشــروعية 
محلــه فــي حيــن أنــه للحكــم فــي البطــالن يجــب أن يكــون الوكيــل عالمــاً بعــدم مشــروعية 
ــم فضــالً عــن أن الترخيــص لهــذه  ــى هــذا العل ــدل عل ــا ي ــي األوراق م ــس ف المحــل ولي
الشــركة بمزاولــة نشــاطها يــدل علــى المشــروعية ألن الدولــة ال ترخــص األعمــال غيــر 
المشــروعية، وأخيــراً فــإن الحكــم قــد ألــزم المطعــون ضدهــم بــأداء مبلــغ الدعــوى علــى 

أســاس إخــالل الشــركة المدعــى عليهــا بالتزامهــا والعمــل وفقــاً لتعليمــات الزبــون وذلــك 
بــدون ســند مــن البينــات المطروحــة فــي الدعــوى ويؤكــد ذلــك اســتمرار المطعــون ضــده 
فــي االتجــار بواســطة الشــركة وإيــداع التأمينــات لتغطيــة الخســائر إن وجــدت وال يســعف 

الحكــم االعتمــاد علــى أقــوال الشــاهد ألنــه كان وكيــالً مــن المطعــون ضــده.
وحيــث أن هــذه النعــى غيــر ســديد ذلــك ألن الطاعنيــن قــد أقــروا أمــام جميــع درجــات 
ــل  ــة بالكام ــي مملوك ــركة أبوظب ــي ش ــركاء ف ــم ش ــا بأنه ــة العلي ــام المحكم القضــاء وأم
لشــركة دبــي وأن المواطــن اآلخــر ليــس شــريكاً فيهــا وإنمــا هــو كفيــل وطنــي لــم يســاهم 
بشــيء فــي رأس المــال وإذا كان ذلــك وكان الطاعنــون شــركاء فــي شــركة دبــي بنســبة 
ــركة  ــاب ش ــن أصح ــون م ــم يكون ــركة فإنه ــبة %49 لش ــم ونس ــد منه ــكل واح %17 ل
ــد شــركة أبوظبــي لعــدم  ــاء ببطــالن عق ــه فــال محــل لألدب أبوظبــي وشــركاء فيهــا وعلي
مســاهمة الطاعنيــن فــي رأس مالهــا. وال ينــال مــن هــذا النظــر مــا دفــع بــه الطاعنــون مــن 
أنهــم يفوضــوا أحــداً مــن إنشــاء شــركة أبوظبــي وهــو ادعــاء ال ســند لــه فــي األوراق إذ 
أن شــركة أبوظبــي قــد أنشــئت بموجــب عقــد موقــع عليــه مــن مديــر شــركة دبــي فــإذا كان 
هــذا مخالفــاً لمــا هــو منصــوص عليــه فــي عقدهــا فيمــا يتصــل فــي فتــح فــروع للشــركة 
ــرارات  ــف ق ــدة أو خال ــدة أو تأســيس شــركات جدي ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ف
ــيس  ــد تأس ــي عق ــه ف ــة ل ــلطات الممنوح ــارج الس ــرف خ ــركة أو تص ــس إدارة الش مجل
ــر  ــن الغي ــه م ــه ضــده ألن ــع ب ــه المطعــون ضــده وال يدف ــك ال يحــاج ب ــإن ذل الشــركة ف
ــإن  ــك ف ــع وإذا كان ذل ــك الوقائ ــى علمــه الشــخصي بتل ــدل عل ــا ي ــي األوراق م ــس ف ولي
المطعــون ضــده وقــد تعامــل مــع شــركة قائمــة ومرخصــة أصــوالً ومســجلة لــدى رخصــة 
تجــارة وصناعــة أبوظبــي فــإن مــا ذهــب إليــه الطاعنــون ال يصلــح ســبباً لبطــالن عقــد 
المطعــون ضــده األول مــع شــركة ليحارليــون أبوظبــي، وأخيــراً فــإن الحكــم المطعــون 
فيــه قــد وافــق صحيــح القانــون فيمــا قضــى بــه ببطــالن عقــد الوكالــة لعــدم مشــروعية 
ــة المطروحــة فــي الدعــوى مــن أن نيــة  ــه لمــا ثبــت لــدى المحكمــة أخــذاً مــن األدل محل
الطرفيــن قــد انصرفــت إلــى المضاربــة علــى ســعر الســلع اآلجلــة بغيــة الحصــول علــى 
ــح  ــي لصال ــي باشــرتها شــركة أبوظب ــح مــن فــرق األســعار إذ أن كل المعامــالت الت رب
المطعــون ضــده ال تمثــل معامــالت حقيقيــة مــن بيــع وشــراء وإنمــا هــي عقــود مســتقبلية 
للمضاربــة علــى األســعار فــي بورصتــي نيويــورك وشــيكاغو وفيهــا لــم يدفــع المطعــون 
ضــده األول ثمنــاً ناحــزاً لتلــك الصفقــات بــل يكتفــي بإيــداع تأميــن يغطــي مــا قــد يطــرأ 
ــود ليســت مــن عقــود  ــل هــذه العق ــود المســتقبلية. وان مث ــة العق ــد تصفي مــن خســائر عن
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الســلم الجائــزة شــرعاً وال تقــاس عليهــا ألن الســلم بيــع أجــل وهــو المســلم فيــه بعاجــل 
ــت  ــاالً وق ــاً ح ــع ثمن ــتري ال يدف ــوى أن المش ــذه الدع ــي ه ــال ف ــال والح ــو رأس الم وه
التعاقــد. وال يســتلم ســلعة عنــد حلــول األجــل وبذلــك فــإن هــذا التصــرف ال يعتبــر بيعــاً 
ألجــل وإنمــا هــو مجــرد مقامــرة تقــوم علــى التنبــؤ بمــا قــد يكــون عليــه حالــة األســعار 
زيــادة أو نقصــاً لمحاولــة االســتفادة مــن فــروق األســعار للحصــول علــى ربــح وأن الســلع 
ــود المســتقبلية ليســت مقصــودة لذاتهــا وال يجــري  ــة بالعق ــي تجــري عليهــا المضارب الت
تســليمها للمشــتري عنــد حلــول األجــل ممــا يجعــل مثــل هــذه المعامــالت مشــوبة بالغــرر 
ــي  ــة والت ــي البورص ــري ف ــي تج ــرى الت ــود األخ ــالف العق ــى خ ــك عل ــرة وذل والمقام
يقصــد منهــا الطرفــان البيــع والشــراء حقيقــة رغــم أن تســليم الســلعة قــد يتــم فــي وقــت 
ــاً لمــا أجــازه فقهــاء الشــريعة فــي البيــع ألجــل وبشــروطه المعتبــرة شــرعاً.  الحــق وفق
ــون بمــا أورده فــي أســبابه  ــح القان ــة لصحي ــد جــاء قضــاء محكمــة االســتئناف موافق ولق
قائــالً: ))ولمــا كان مــن ســمات العقــود المســتقبلية أنهــا تختلــف وتتمايــز عمــا ســواها مــن 
البيــع، إذ ال يقصــد الطرفــان مــن التعاقــد علــى السلســلة موضــوع العمليــات المســتقبلية 
بالبيــع والشــراء أصــالً فيقــوم البائــع بالتعاقــد علــى بيــع مــا ال يملكــه وقــت العقــد وليــس 
فــي نيتــه تســليم البيــع إلــى المشــتري فــي الموعــد المحــدد ويقــدم المشــتري علــى الشــراء 
وهــو عالــم بهــذه النيــة ودون أن يقصــد الشــراء حقيقــة أو تســلم المبيــع عنــد حلــول األجــل 
ــلعة  ــى ســعر الس ــة عل ــات مجــرد المضارب ــذه العملي ــن ه ــا م ــتهدف كل منهم ــا يس وإنم
اآلجلــة بغيــة الحصــول علــى فــروق األســعار مــن المضاربــة وقــت التصفيــة وفقــاً للســعر 
المجهــول وقــت التعاقــد، حيــث ال يمكــن تحديــده مــن قبــل الطرفيــن وإنمــا يتوقــف تحديــده 
علــى واقعــة مجهولــة ال دخــل للطرفيــن فــي أحداثهــا وهــي ظــروف العــرض والطلــب 
ــة كمــا  ــة التــي تظهــر فــي األجــل المحــدد للتصفي وتقلبــات األســعار والعوامــل الخارجي
ــادالن المراكــز  ــل القبــض ويتب ــد عليهــا قب ــي الســلعة المتعاق ــان ف ــن يتصرف ان المتعاقدي
فــي التعاقــد فيصبــح المشــتري وقــت التصفيــة بائعــاً ويصيــر المشــتري بائعــاً دون تســليم 
ــات العقــود فــي البورصــة  الســلعة، وهــذه الســمات األساســية التــي تشــكل جوهــر عملي
مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى خلــل فــي عقــد البيــع كمــا هــو معــروف فــي الشــريعة اإلســالمية 
والــذي هــو تمليــك البائــع مــا ال للمشــتري بمــال يكــون ثمنــاً للبيــع كمــا يفتــرض أن يكــون 
ــوم الثمــن، فــإن انتفــى وجــود  ــوكاً للبائــع أو مقــدور التســليم ومعل المبيــع موجــوداً وممل
التراضــي علــى البيــع ولــم تتجــه إرادة الطرفيــن فــي العقــد إلــى إخــراج المبيــع مــن ملــك 
البائــع بقصــد تمليكــه للمشــتري لقــاء ثمــن معلــوم مقابــل ذلــك، بطــل العقــد وإن ســمي بيعــاً 

باعتبــار أن ذلــك ممــا يتســم بالغــرر والمقامــرة. وإذا كان ذلــك فــإن الترخيــص الصــادر 
ــة  ــارة وصناع ــة تج ــدى غرف ــجيلها ل ــي وتس ــركة أبوظب ــاء ش ــي بإنش ــة أبوظب ــن بلدي م
أبوظبــي والــذي ركــن إليــه الطاعنــون ســنداً لمشــروعية األعمــال التــي تقــوم بهــا الشــركة 
ــون  ــي حــدود القان ــأن الترخيــص هــو إذن بممارســة العمــل التجــاري ف ــه ب مــردود علي
ــه  ــت طبيعت ــا كان ــا مهم ــل أو تصــرف صــادر منه ــكل عم ــر إباحــة ل والشــريعة ال يعتب
بــل يتعيــن الوقــوف عنــد كل تصــرف لمعرفــة موافقتــه ألحــكام الشــريعة والقانــون وإذا 
كان الحــال فــي هــذه الدعــوى أن عقــد الوكالــة المبــرم بيــن يهــدف إلــى مجــرد الحصــول 
علــى الربــح مــن المضاربــة فــي البورصــة علــى األســعار وال يقصــد مــه بيــع وشــراء 
ــد الطاعنيــن شــيئاً االدعــاء بعــدم  ــة كان التصــرف باطــالً لهــذا الســبب كمــا ال يفي حقيقي
ــه ألحــكام الشــريعة االســالمية  ــم الشــركة بجرمــه مثــل هــذا التعامــل أو عــدم موافقت عل
ألنــه ال يعــذر المســلم بجلــه أحــكام الســرع الــذي عليــه تعلمــه أو ســؤال أهــل الــذر إن كان 
ال يعلــم وعليــه وفقــاً لمــا ســبق فإنــه يتعيــن رفــض الســبب ألول للطعــن بــكل وجوهــه.

وحيــث أن الطاعنيــن بنعــون علــى الحكــم امطعــو نفــه بالمســببين الثانــي والثالــث مخالفــة 
ــة الثابــت فــي األوراق بقولهــم إن شــهادة  ــه ومخالف ــه وتأويل ــون والخطــأ فــي تطبيق القان
ــه  ــات ألن ــة فــي االثب ــزام الشــركة بتعليمــات الزبــون غيــر مقبول الشــاهد بشــأن عــدم الت
ــو  ــة مــا يثبــت مخالفــة الشــركة لتعليمــات الزب وكيــل المطعــون ضــده كمــا ال يوجــد أدل
أي المطعــون ضــده األول لخلــو األوراق مــن أي دليــل مكتــوب وفقــاً لشــروط العقــد بــأن 
تكــون التعليمــات مكتوبــة وتحمــل تاريــخ وســاعة صدورهــا كمــا أخطــأ الحكــم فــي قبــول 
ــن أن  ــي تبي ــا تالمتحــدة والت ــي الوالي ــي أخــذت ف ــون ض األول الت شــهادة شــاهد المطع
ــي األوراق مــن  ــت ف ــا هــو ثاب ــاً عم ــي الســاعة 11.20 رغم التعليمــات صــدرت حوال
ــات  ــي ن لحظــة صــدور التعليم ــت المتبق ــل الســاعة 11.30 وأن الوق أن البورصــة تقف
ال تكــف علــى حالــة الســوق وأنــه تــردد عــة مــرات علــى غرفــة العمليــات ولــم يتمكــن 
مــن اتمــام الصفقــة النعــدام الرؤيــا علــى حــدوث الضــرر بجانــب فشــل الدائــن فــي انــذار 
الركــة بتحملهــا مســؤولية أي ضــرر ولعــد تقصيــر الشــركة فــي تمريــر تعليمــات الزبــون 
وألن عــدم اتمــام العمليــات يعــود إلــى أســباب خارجــة عــن ارادتهــا فــإن الحكــم المطعــون 

فيــه يكــون قــد أقــام قضــاءه علــى غــي أســاس بمــا يتعيــن معــه نقضــه .
وحيــث أن هــذا النعــي بــكل أســبابه ووجوهــه فــي غيــر محلــه ذلــك ألن الحكــم المطعــون 
فيــه أقــام قضــاءه علــى بطــالن عقــد الوكالــة المبــرم بيــن المطعــون ضــده األول وشــركة 
أبــو ظبــي كمــا جــاء عنــد مناقشــة الســبب األول لطعــن ومــن ثــم فــال محــل للتطــرق لــكل 
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الــذي ورد فــي هذيــن الســببين بشــأن االلتزامــات الــورادة بــه ومــدى تقيــد الشــركة هــا 
أو عدمــه اأمــر الــذي يتعيــن معــه رفــض هذيــن الســببين والحكــم برفضــه الطعــن بــكل 

أســبابه والــزام رافعــه الرســوم والمصاريــف واتعــاب المحامــاة ومصادرهــة التأميــن .
 ثانياً : الطعن رقم لسنة 11 ق. ع مدني .

حيــث أن الطاعــن ينعــي علــى احكــم المطعــون فيــه مخالفــة القانــون والخطــأ فــي تطبيقــه 
وتأويلــه بســببين حاصلهمــا أن الحكــم المطعــون فيــه لــم يحكــم علــى المطعــون ضدهــم 
ــاً لمــا ورد بالمــادة الرابعــة عشــر مــن عقــد  ــه بالتضامــن خالف ــغ المحكــوم ب ــأداء المبل ب
شــركة دب مالكــة شــركة أبــو ظبــي وباعتبــار أن المطعــون ضدهــم األول والثانــي 
والثالثــة شــركاء فيهــا والتــي فحواهــا أن الشــركاء يعوضــون الموقعيــن اآلخريــن – أي 
ــع  ــن جمي ــت الحــق ع ــي أي وق ــاً وف ــة – دائم ــي والثالث ــم األول والثان ــون ضده المطع
االجــراءات واألعمــا والمطالبــات مهمــا كانــت والمتعلقــة بالعمــل المذكــور .ولعــدم وجــود 
ــهم أو  ــة باألس ــركة توصي ــؤولية أو ش ــدوة المس ــا مح ــركة بأنه ــة الش ــن طبيع ــص يبي ن
شــركة خاصــة فــإن الشــركاء فيهــا يكونــون مســؤولين مســؤولية كاملــة عــن التزامــات 
الشــركة فــي جميــع أموالهــم وليــس فــي حــدود حصتهــم فــي الشــركة كمــا ذهــب إليــه الكــم 
المطعــون فيــه فضــالً عــن أنــه فــي المســائل التجاريــة فــإن اعــرف التجــاري قــد استفســر 
لعــى تضامــن الشــركاء فيهــا يكونــون مســؤولين مســؤولية كاملــة التزامــات الشــركة فــي 
جميــع أموالهــم وليــس فــي حــدود حصتهــم فــي الشــركة كمــا ذهــب إليــه الحكــم المطعــون 

فيــه لعــدم قضائيــة بالتعويــض لــل
ــالل  ــراء اخ ــن ج ــه م ــذي أصاب ــرر ال ــي للض ــف دوالر امرك ــمائة أل ــغ خمس ــن بمل اع
المطعــون ضدهــا الخامســة بالتزاماتهــا اتعاقديــة اســتناداً ألســبابه التــي جــاء فيهــا أنــه ال 
يجوزللطاعــن  المطالبــة بالتعويــض مجــدداً ألن طلــب التعويــض ســبق رفضــه فــي الحكــم 
ــتئناف  ــي االس ــن ف ــتأنفه اطاع ــذي اس ــي 1983/5/31 وال ــادر ف ــي األول الص االبتدائ
المقابــل رقــم 1983/312 والــذي يقضــي بعــدم قبولــه . وهــو قــول مــردود عليــه أن كالً 
مــن الطاعــن والمطعــون ضدهــا الخامســة اســتئنافاً الحكــم الصــادر فــي 1983/5/31 
وقــد حكمــت محكمــة االســتئناف بتاريــخ 1983/6/26 فــي االســتئناف األصلــي بإلغــاء 
الحكــم المســتأنف وإعــادى الدعــوى للفصــل فيهــا مــن جديــد ممــا يثبــت أن هــذا الحكــم قــد 
ألغــى الحكــم االبتدائــي الــذي لــم يحكــم للطاعــن بالتعويــض عــن الضــرر الــذي أصابــه 
ــد أمــام محكمــة أول درجــة بالتعــوي إال ان  ــب مــن جدي ــد عــاد الطاعــن وطال ولهــذا فق
الحكــم الصــادر فــي 1977/3/31 قــرر فســخ عقــد الــوكاة وإعــادة الحــال إلــى مــا كان 

عليــه ومــن ثــم يظــل حــق الطاعــن فــي المطالبــة بالتعويــض قائمــاً.
وحيــث أن هــذا النعــى مــردود فــي شــقه المتعلــق بعــدم الحكــم لــه بالتعويــض عمــا لحقــه 
ــف دوالر أمريكــي  ــة أل ــغ خممائ ــدره ابمبل ــذي ق ــه مــن كســب وال ــا فات مــن أضــرار وم
ــه  ــع الطاعــن ببطالن ــذي دف ــن وال ــن الطرفي ــرم بي ــة المب ــد الوكال ــى عق ــه ؤســس عل ألن
ــم  ــن رق ــى الطع ــي رده عل ــاء ف ــا ج ــاً لم ــض وفق ــة النق ــى مرحل ــك حت ــى ذل وأصــر عل
»233« لســنة 10 وقــد حكــم ببطــالن ذلــك العقــد ومــن ثــم فهــو ال ينتــج أثــراً وعليــه ال 
يحــق للطعاعــن أن يطالــب بالتعويــض عــن التــزام ناشــيء عــن ذلــك العقــد كمــا انــه لــم 
يؤســس دعــواه علــى ســبب آخــر. هــذا فضــال عــن أن الحكــم االبتدائــي األول الــذي لــم 
يقضــي للطاعــن بــأي تعويــض و الــذي اســتأنف امــام محكمــة االســتئناف و قضــى بعــدم 
قبولــه شــكال و لــم يطعــن عليــه الطاعــن يالنقــض فــإن ذلــك الحكــم قــد أصبــح نهائيــا وال 
يجــوز للطاعــن المجادلــة فيــه بإعــادة الدعــوى للفصــل فيهــا مــن جديــد ألن طــرح مســألة 
التعويــض مــرة أخــرى تكــون ضــارة بالمســتأنفين وال يجــوز قانونــا أن يضــار الطاعــن 
بطعنــة و لهــذا فــإن إعــادة نــر الدعــوى تكــون فــي حــدود مــا طلبــه المســتانفون وال يفيــد 
الطعــان حاليــا منــه . أمــا فيمــا يتعلــق بالشــق الخــاص بالحكــم علــى المحكــوم عليــه بدفــع 
المبلــغ المحكــوم بــه بالتضامــن فإنــه مــردود عليــه بـــأن الطاعــن وفقــا لصفيحــة الدعــوى 
التــي صرحــت بتاريــخ 1981/2/12.ضــد شــركة للمضاربــة فــي الذهــب و الفضــة و 
ــإن  ــال ف ــى الشــركاء بالتضامــن و بالت ــم عل ــا الحك ــب بموجبه ــم يطل ــي، ل الســلع-أبو ظب
المحكمــة ال تحكــم بمــا لــم يطلبــه الخصــوم األمــر الــذي يتعيــن معــه رفــض الطعنبــكل 

أســبابه.
لذلك حكمت المحكمة

أوال: برفض الطعن رقم»233« لسنة 10 و الزام
دافعه بالرسم و المصروفات و أمرت بمصادرة التأمين.

ثانيــا: برفض الطعن رقم»37«لسنة11 و الزام
 رافعه بالرسوم و المصروفات و أمرت بمصادرة التأمين.

ثالثا: بإجراء المقاصة في أتعاب المحاماه.
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المبـدأ
مخدرات :

عــدم جــواز اســتعمال مــواد التخفيــف الــواردة فــي قانــون العقوبــات للنــزول عــن الحــد 
االدنــى المنصــوص عليــه فــي جرائــم المخدرات.عــدم جــواز اســتعمال الظــروف 

ــة. ــى للعقوب ــدا أدن ــرع ح ــا المش ــدد له ــي ح ــات الت ــي الجناي ــة ف ــة المحتلف التقديري

بسم هللا الرحمن الرحيم 

دولة االمارات العربية المتحدة
وزارة العدل 

المحكمة االتحادية العليا

باسم حضرة صاحب السمو
الشيخ زاي بن سلطان آل نهيان 

رئيس دولة االمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائرية المؤلفة:

برئاسة السيد القاضي/ محمد عبد الخالق البغدادي
و عضوية السيد القاضي/ مصطفى علي الخالد
و السيد القاضي/ محمود عبد العزيز القيزاني

بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم األربعاء في 20 جمادى األول 
نة1409 هـ الموافق 

28/12/1998م . بمقر المحكمة بمدينة أبو ظبي.
أصدرت الحكم اآلتي:

في الطعن رقم»44«لسنة 10 ق.ع.نقض جزائي
الطاعنة: النيابة العامة

الحكــم المطعــون فيــه: صــادر مــن محكمــة اســتئناف أبــو ظبــي تحــت رقــم655  
لســنة1987 بتاريــخ 1988/3/23م. والقاضــي بقبــول االســتئنافيين شــكال و فــي 

الموضــوع بتعديــل الحكــم المســتأنف و ذلــك بمعاقبــة المســتأنفة بالســجن مــدة ســنة واحــدة 
ــا  ــن و إبعاده ــن العقوبتي ــذ هاتي ــف تنفي ــع وق ــا م ــندين إليه ــن المس ــن االتهامي عــن كل م
ــم  ــد قضــاء الحك ــا و تأيي ــواد المخــدرة المضبوطــة و اتالفه ــالد و مصــادرة الم عــن الب

ــا  ــتأنف ضده ــبة للمس ــتأنف بالنس المس
تاريخ رفع الطعن:1988/4/18.

الوقائع
ــه  ــام ســابقة علي ــوم 1987/6/20 و أي ــي ي ــا ف ــن بأنهم ــة الطاعنتي ــة العام ــت النياب اتهم
ــة  ــى أحــرزت مــادة ضــارة بالعقل»مخــدر الحشــيش« بالمخالف ــي: األول ــو ظب ــرة أب بدائ
ــن« بقصــد  ــل »حشــيش و كوكائي ــادة ضــارة بالعق ــة تعاطــي م ــون و الثاني ألحــكام القان
التعاطــي بالمخالفــة الحــكام القانــون. ثالثــا: جلبــت المادتيــن الضارتيــن بالعقــل موضــوع 
التهمــة الثانيــة بقصــد التعاطــي بالمخالفــة الحــكام القانــون، و طلبــت معاقبتهمــا عــن ذلــك 
طبقــا للمــواد 1، 2، 6أ ، 39، 48/1. 56، 63 مــن القانــون االتحــادي رقم»6«لســنة 
1986 فــي شــأن مكافحــة المــواد المخــدرة ومــا فــي حكمهــا و القســمين األول و الثانــي 
ــة  ــي الجنائي ــو ظب ــة أب ــخ 1987/9/7 قضــت محكم ــه، و بتاري ــن الجــدول الملحــق ب م
بمعاقبــة المطعــون ضدهــا بالســجن مــدة ثــالث ســنوات عــن تهمتــي تعاطــي المخــدرات و 
حيازتــه بقصــد التعاطــي باعتبارهمــا يشــكال فعــال اجراميــا واحــدا، و معاقبتهــا بالســجن 
ســبع ســنوات عــن تهمــة جلــب المخــدر و تنفيــذ عقوبتــي الســجن بالتطابــق مــع احتســاب 
ــة عليها،مــع مصــادرة و  ــذ العقوب مــدة توقيفهمــا الســابقة ة ابعادهــا عــن البــالد بعــد تنفي
اتــالف المضبوطــات ، و بــراءة المطعــون ضدهــا شــقيقة المتهمــة مــن االتهــام المســند 
اليهــا ، فاســتأنفت المحكــوم عليهــا باالســتئناف رقــم655 لســنة 87 كمــا اســتأنفته 
النيابــة باالســتئناف رقم»656«لســنة 87 للثبــوت بالنســبة للمطعــون ضدهــا، و بتاريــخ 
1988/3/23 قضــت محكمــة أبــو ظبــي االتحاديــة االســتئنافية بقبــول االســتئنافين شــكال 
ــدة  ــس م ــتأنفة بالحب ــة المس ــك بمعاقب ــتأنف و ذل ــم المس ــل الحك ــوع بتعدي ــي الموض و ف
ســنة واحــدة عــن كل مــن االتهاميــن المســندين اليهــا مــع وقــف تنفيــذ هاتيــن العقوبتيــن و 
ابعادهــا عــن البــالد و مصــادرة المــواد المخــدرة المضبوطــة و اتالفهــا، و تأييــد قضــاء 
الحكــم المســتأنف بالنســبة المســتأنف ضدهــا، فطعنــت النيابــة العامــة علــى هــذا الحكــم 

بالنقــض.
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المحكمة

ــرر و  ــاله العضــو المق ــذي ت ــر التلخيــص ال ــى االوراق و ســماح تقري بعــد االطــالع عل
ــة . المرافعــة و بعــد المداول

و حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
و حيــث أن مبنــى الطعــن النعــي علــى الحكــم المطعــون فيــه خطــأه فــي تطبيــق القانــون 
حيــن قضــال بمعاقبــة المطعــون ضدهــا بالحببــس مــدة ســنة واحــدة عــن كل مــن االتهاميــن 
اليهــا مــع وقــف تنفيــذ هاتيــن العقوبتيــن ذلــك أنــه نــزل بالعقوبــة المقــررة لهــذه االتهامــات 
ــي شــأن  ــم 6 لســنة 1986 ف ــون االتحــادي رق ــي القان ــوارد ف ــا ال ــى له عــن الحــد االدن
ــررة  ــة المق ــف العقوب ــد تخفي ــذ بقواع ــا وأخ ــي حكمه ــا ف ــدرة وم ــواد المخ ــة الم مكافح
ــك  ــد، ذل ــات االتحــادي الجدي ــون العقوب ــص المادة»98«مــن قان ــي ن ــواردة ف ــة ال للجناي
ــارات  ــى العتب ــد أدن ــرع بح ــا المش ــة يحدده ــى عقوب ــاص عل ــون خ ــي قان ــي ف ألن النع
رأي-أنهــا تســتوجب هــذا التحديــد يلــزم المحكمــة بعــد النــزول عــن الحــد المقــرر الــذي 
ارتــآه المشــرع لالخبــارات التــي رآهــا مناســبة عنــد تقديــر هــذا الحــد، هــذا فضــال عــن 
أن قضــاء الحكــم المطعــون فيــه يوقــف تنفيــذ هــذه العقوبــات اعمــاال لنــص المــادة 83 
مــن قانــون العقوبــات االتحــادي الجديــد دون توافــر الشــروط التــي أوردتهــا هــذه المــادة، 
يكــون قــد أخطــأ فــي تطبيــق القانــون بمــا يوجــب نقضــه، امــا فــي خصــوص مــا قضــى 
بــه الحكــم لمطعــون فيــه مــن تأييــد قضــاء حكــم محكمــة أول درجــة ببــراءة المطعــون 
ضدهــا منيــرة علــى حمــود مــن االتهــام المســند اليهــا لعــدم كفايــة االدلــة فــإن هــذا الحكــم 
قــد شــابه الفســاد فــي االســتدالل ذلــك أن مــا أورده هــذا الحكــم مــن أســباب لقضائــه ال 
يــؤدي مــن الناحيــة المنطقــة الــى النتيجــة التــي خلصــت اليهــا المحكمــة مــن أن المطعــون 
ضدهــا المذكــورة لــم تكــن علــى علــم بــأن اللفافــات المضبوطــة تحــوي مخــدر الحشــيش 
ــة  ــات النياب ــي محضــر الشــرطة و تحقيق ــا  ف ــت مــن أقواله ــدا وهــو أمــر ثاب ــا مؤك علم
العامــة األمــر الــذي يتوافــر معــه فــي حقهــا مــن اقوالهــا فــي محضــر الشــرطة و تحقيقــات 
النيابــة العامــة االمــر الــذي يتوافــر معــه فــي حقهــا القصــد الجنائــي بعلمهــا بــأن المــادة 
التــي تحرزهــا فــي مــادة الحشــيش المخــدرة،و مــن ثــم يكــون الحكــم المطعــون فيــه و قــد 

قضــى مــع ذلــك بالبــراءة قــد شــابه الفســاد فــي االســتدالل بمــا يوجــب نقضــه .
ــن  ــه يبي ــك أن ــه ذل ــي محل ــة ف ــا الثاني ــون ضده ــبة للمطع ــي بالنس ــذا النع ــث أن ه و حي

ــم  ــدا الحك ــة مؤي ــون ضــد الثاني ــد دان المطع ــه ق ــه أن ــون في ــم المطع ــات الحك ــن مدون م
المســتأنف فــي األســباب التــي اســتند اليهــا فــي االدلــة مــن أن الثابــت بإقــرار تلــك المهمــة 
ــق  ــدى اســتجوابها بتحقي ــع مراحــل الدعــوى ســواء فــي محضــر الشــرطة أو ل فــي جمي
النيابــة أة بجلســات المحاكمــة أنهــا جلبــت مخــدري الحشــيش و الكوكائيــن المضبوطيــن 
ــى البــالد و حازتهــا و تعاطــت جــزءا مــن مخــدر الحشــيش  ــان ال ــدى قدومهــا مــن لبن ل
مــع شــراب الشــاي ابــان اقامتهــا فــي أبوظبــي و تأيــد هــذا االعتــراف بأقــوال ....الــخ، 
و ان جريمــة الجلــب تتحقــق بمجــرد حصــول فعــل الجلــب ذاتــه علــى خــالف االحــكام 
ــر  ــه تواف ــأن التعاطــي يســتلزم بطبيعت ــول ب ــن كان مــن الطبيعــي الق ــه ، و لئ المنظمــة ل
عنصــر الحيــازة و مــن ثــم فــال يكــون الجانــي الــذي يحــوز مــادة مخــدرة لتعاطيهــا اال 
مرتكبــا لفعــل واحــد مؤثــم وال يقــوم فــي حقــه حينئــذ تعــدد الجرائــم..و لمــا كانــت عبــارة 
المــادة السادســة مــن قانــون مكافحــة المــواد المهــدرة وضاحــة الداللــة فــي حظــر ارتــكاب 
ــداة 48/1  اي فعــل منهــا »يقصــد الجلــب«و عاقبــت عليــه مجــردا مــن الي قصــد بمال
ــان الفعــل انمــا  ــة مــن ذات المــادة إذا ثبــت أن اتي ــرة الثاني ــه بالفق ــة علي و شــددت العقوب
كان بقصــد الترويــج و االتجــار و لــم يــأت المشــرع بحكــم مقابــل بالنخفيــف اذا مــا كان 
ابــا مــن هــذه االفعــال ذد ارتكبــه الجانــي بقصــد التعاطــي و انمــا افــراد لفعــل التعاطــي 
ــد  ــدم يكــون ق ــا تق ــى م ــاء عل ــادة»39« و بن ــي الم ــا خاصــا أورد ف ــه حكم ــي حــد ذات ف
ثبــت فــي جانــب المســتأنفة ارتكابهــا جريمــة تعاطــي مخــدر الحشــيش المعاقــب عليهــا 
ــب  ــة جل ــدرة و جريم ــواد المخ ــة الم ــون مكافح ــن قان ــادة»39« م ــص الم ــى ن بمقتض
مخــدري الحشــيش و الكوكاييــن المعاقــب عليهــا بمقتضــى نــص المــادة48/1 مــن القانــون 
المذكــور.. و لمــا كانــت المــادة الثالثــة مــن قانــون العقوبــات االتحــادي الجديــد الصــادر 
فــي 87/12/8.. و قــد نصــت علــى انــه تســري احــكام الكتــاب االول مــن هــذا القانــون 
علــى الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن العقابيــة االخــرى مــا لــم يــرد نــص فيهــا 
علــى خــالف ذلــك، و نصــت المــادة 13 مــن ذات القانــون فــي فقراتهــا االولــى علــى انــه 
ــح للمتهــم  ــون اصل ــات قان ــل الفصــل فيهــا بحكــم ب ــوع الجريمــة و قب اذا صــدر بعــد وق
فهــو الــذي يطبــق دون غيــره، و قــد اســتقرت احــكام الفقــه و القضــاء المقارنيــن علــى ان 
المقصــود بالقانــون االصلــح فــي حكــم المــادة المذكــورة هــو القانــون الــذي ينشــئ للمتهــم 
مركــزا او وضعــا يكــون أصلــح لــه مــن القانــون القديــم.. كمــا نصــت المــادة »98«مــن 
القانــون المشــار اليــه انفــا علــى انــه اذا رأت المحكمــة فــي جانيــة ان ظــروف الجريمــة 
او المجــرم تســتدعي الرأفــة جــاز لهــا أن العقوبــة المقــررة للجنايــة علــى الوجــه اآلتــي : 
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أ...ب...ج إذا كاتــت العقوبــة المقــررة للجنايــة هــي الســجن المؤقــت جــاز إنزالهــا الــى 
الحبــس الــذي ال تقــل مدتــه عــن ثالثــة أشــهر ، و نصــت المادة»83«علــى أنــه للمحكمــة 
ــون مكافحــة المــواد  ــت احــكام قان ــا كان ــخ ، و لم ــة.. ال ــذ العقوب ــف تنفي ــد الحكــم بوق عن
المخــدرة لــم يــرد بهــا نــص يخالــف تلــك األحــكام المتقــدم ذكرهــا يقيــد ســلطة المحكمــة 
فــي تخفيــف العقوبــة، و كان الثابــت مــن ظــروف المتســأنفة، و انتهــى الحكــم المطعــون 
فيــه بمعاقبــة المستـــأنفة بالحبــس مــدة ســنة واحــدة عــن كل مــن االتهاميــن الثابتيــن فــي 
ــت المادة»6«مــن  ــك و كان ــخ، لمــا كان ذل ــن العقوبتين..ال ــذ هاتي جانبهــا مــع وقــف تنفي
القانــون االتحــادي رقــم»6« لســنة 1986 فــي شــأن مكافحــة المــواد المخــدرة ومــا فيــال 
حكمهــا قــد خطــرت خطــرا مطلقــا جلــب المــواد الضــارة و نصــت المــادة 48/1 مــن ذات 
القانــون علــى معاقبــة مــن يخالــف ذلــك بالســجن لمــدة ال تقــل عــن ســبع ســنوات وال تزيــد 
علــى عشــر ســنوات، و لمــا كان المســتفر فقهــا وقضــاء أن المشــرع إذا أورد فــي قانــون 
خــاص نصــا خاصــا يضــع فيــه حــدا ادنــى للعقوبــة التــي يحددهــا بحــد ادنــى العتبــارات 
رأى أنهــا تســتوجب هــذا التحديــد التزمــت المحكمــة بعــدم النــزول عــن ذلــك الحــد االدنــى 
المقــرر الــذي وضعــه المشــرع لالعتبــارات التــي رآهــا مناســبة و خطــورة الجــرم عنــد 
تقريــر هــذا الحــد، و علــى ذلــك فــإن المحكمــة ان تــرأى لهــا اخــذ المتهــم بالرأفــة لظــروف 
ــة وحدهــا  ــى المقــرر للعقوب ــن الحــد االدن ــإن قواعــد التخفيــف تجــري بي ــك ف تطلبــت ذل
ــا الحــد  ــزول عــن الحــد له ــا الن ــون وال يجــوز له ــه مــن القان األقصــى المنصــوص علي
ــنة1987  ــادي رقم»3«لس ــون االتح ــن القان ــرع م ــرج المش ــم يخ ــاب، و ل ــى للعق االدن
بإصــدار قانــون العقوبــات عــن هــذا األصــل المســتقر فــي الجرائــم التــي اعتبرهــا مــن 
ــة  ــي جناي ــر عــذر مخفــف ف ــال : » إذا توف ــر العــذر المخفــف فق ــا يتواف ــات عندم الجناي
عقوبتهــا االعــدام نزلــت العقوبــة الــى الســجن المؤبــد-أو المؤقــت أو الــى الحبــس الــذي ل 
تقــل مدتــه عــن ســنة،فان كانــت عقوبتهــا الســجن المؤبــد  أو المؤقــت نزلــت الــى عقوبــة 
الحبــس الــذي ال يقــل عــن ثــالث اشــهر« ثــم اردف ذلــك بقولــه:» وذلــك كلــه مالــم ينــص 
القانــون علــى خالفــه«، و المعنــى الواضــح مــن ذلــك أنــه إذا ورد-نــص خــاص يخالــف 
قواعــد التخفيــف المتقدمــة هــو الــذي يطبــق فيهــا نــص عليــه مــن حــدود العقــاب و يتعيــن 
ــص  ــي ن ــي وردت ف ــة الت ــذار المخفف ــن االع ــذر م ــر ع ــإذا تواف ــك ف ــى ذل ــه وعل التزام
ــر شــريرة  ــكاب الجريمــة لبواعــث غي ــة ســن المجــرم اذ ارت المــادة»96« و هــي حادث
ــق القاضــي  ــق طب ــر ح ــه بغي ــي علي ــن المجن ــر صــدر م ــتفزاز خطي ــى اس ــاء عل أو بن
ــن  ــم يبي ــه الشــارع، ث ــده ي ــى يقي ــاك حــد ادن ــن هن ــم يك ــالفة مال ــادة »97« الس ــص ام ن

المشــرع فــي المــادة»98« قواعــد التخفيــف فــي الجنايــات إذا رأت المحكمــة فــي جنايــة 
أن ظــروف الجريمــة أو المجــرم تســتدعي الرأفــة جــاز لهــا أن تخفــف العقوبــة المقــررة 

للجنايــة علــى تاوجــه اآلتــي:
أ- إذا كانــت العقوبــة المقــررة للجنايــة هــي االعــدام جــاز إنزالهــا الــى الســجن المؤبــد أو 

المؤقــت.
ب- إذا كانــت العقوبــة للجنايــة هــي الســجن المؤبــد جــاز إنزالهــا إلــى الســجن المؤقــت أو 

الحبــس الــذي ال تقــل مدتــه عــن ســتة أشــهر.
ج- إذا كانــت تاعقوبــة المقــررة للجنايــة هــي الســجن المؤقــت جــاز إنزالهــا إلــى الحبــس 

الــذي ال تقــل مدتــه عــن ثالثــة اشــهر.
ــاب  ــي العق ــدود ف ــزم بح ــي تلت ــة و ه ــا المحكم ــي تراه ــا و الت ــابق ذكره و »96« الس
يتعيــن علــى المحكمــة ان تلتزمهــا ثــم أورد المشــرع نــص المــادة»99«-و فيهــا فــورق 
بيــن الجنايــة و الجنحــة إذا توافــر فيهــا عــذر مخفــف و جــاءت الفقــرة االولــى مــن هــذه 
ــى  ــة حــد أدن ــه كان للعقوب ــى ان ــرة عل ــك الفق ــي تل ــى الســابق نفســه ف المــادة تؤكــد المعن
خــاص فــال تتقيــد بــه المحكمــة فــي تقديــر العقوبــة، و هــذا يعنــي فــي وضــوح و صراحــة 
أن النــزول عــن الحــد األدنــى ال يكــون فــي الجنايــة و انمــا يقتصــر فقــط علــى الجنــح، 
و إذا خالــف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر و نــزل بالعقوبــة عــن الحــد االدنــى 
الــوارد فــي المــادة48/1 و هــو الســجن لمــدة ال تقــل عــن ســبع ســنوات لجريمــة الجلــب 
المنصــوص عنهــا فــي المــادة السادســة مــن قانــون المخــدرات و التــي دان بهــا المتهمــة 
و هــي العقوبــة االشــد الواجــب تطبيقهــا بالنســبة للجريمتيــن  المتســندتين لتلــك المتهمــة 
ــد  ــون ق ــه يك ــدة فإن ــنة واح ــها س ــنة، وقضــى بحبس ــدة س ــس لم ــا بالحب و القضــاء عليه
أخطــأ فــي تطبيــق القانــون وأدى بــه هــذا الخطــأ الــى مخالفــة أخــرى هــي وقــف تنفيــذ 
ــون  ــن القان ــادة25/2 م ــت الم ــا كان ــا، و لم ــف تنفيذه ــروط وق ــر ش ــدم تواف ــة لع العقوب
ــام  ــض أم ــن بالنق ــراءات الطع ــاالت و اج ــم ح ــنة1978 بتنظي ــادي رقم»17«لس االنح
المحكمــة االتحاديــة العليــا تنــص علــى أنــه » إذا كان الطعــن مقبــوال و كان مبنيــا علــى 
مخالفــة القانــون أو الخطــأ فــي تطبيقــه أو فــي تأويلــه تصحــح المحكمــة الخطــأ و تحكــم 
ــي بتصحيحــه بالنســبة  ــإن المحكمــة ال تنقــض الحكــم و انمــا تكتف ــون ، ف بمقتضــى القان
ــات  ــى مدون ــن االصــالح عل ــن م ــك أن البي ــردود ذل ــو م ــى غه ــا األول ــون ضده للمطع
ــة  ــة االدل ــدرت المحكم ــا ق ــع الدعــوى و ظروفه ــه أحــاط بوقائ ــه أن ــون في ــم المطع الحك
ــا  ــي حملته ــادة الت ــة الم ــا بكن ــا يقيني ــة المذكــورة علم ــم المتهم ــن لعل ــا ال تطمئ ورأت أنه
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علــى شــقيقتها و حفظتهــا لهــا و ســاقت علــى ذلــك االدلــة الســائغة المؤديــة لتشــككها بذلــت 
ــي  ــا ف ــض عليه ــة النق ــة لمحكم ــال رقاب ــم ف ــن ث ــة و م ــلطتها الموضوعي ــدود س ــي ح وف

ــة و يتعيــن لذلــك رفــض هــذا الوجــه مــن الطعــن. تقديرهــا لألدل
فلهذه األسباب حكمت المحكمة

أوال : وبالنسبة للمطعون ضدها األولى برفض الطعن .
ثانيا: و بالنسبة للمطعون ضدها الثانية بتصحيح الحكم المطعون فيه

و القضاء بسجن المتهمة المذكورة لمدة سبع سنوات و تأييد الحكم فيما 
عدا ذلك.

المبدأ
المخدرات:

ــازة  ــه أوصــاف الحي ــد عن ــه مــن شــأنه أن يبع ــة درجــة وزن صغــر حجــم المخــدر و قل
بقصــد االتجــار.

بسم هللا الرحمن الرحيم 

دولة االمارات العربية المتحدة
وزارة العدل 

المحكمة االتحادية العليا

باسم حضرة صاحب السمو
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

رئيس دولة 

إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة:
برئاسة السيد القاضي/محمد عبد الخالق البغدادي.

و عضوية السيد القاضي/مصطفى علي الخالد
محمود عبد العزيز القيزاني

و حضــور الســيد ممثــل النيابــة العامــة /حســن الشــققي المحامــي العــام بالجلســة العلنيــة 
المنعقــدة فــي يــوم االربعــاء فــي 23 مــن شــوال ســنة 1408هـــ الموافــق 1986/6/8م. 

بمقــر المحكمــة بمدينــة أبوظبــي.
أصدرت الحكم اآلتي:

في الطعن رقم»23« لسنة 10ق.ع
 المطعون ضدها : النيابة العامة 

الحكــم المطعــون فيــه ك صــادر مــن محكمــة اســتئناف أبوظبــي تحــت رقــم487/1986 
بتاريــخ 1988/2/1

تاريخ رفع الطعن : 1988/2/14
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الوقائع
اتهمــت النيابــة العامــة الطاعــن بجلــب موتــد ضــارة بالعقــل مــن الحشــيش و يحيازتــه لتلك 
المــادة فــي غيــر االحــوال المصــرح بهــا قانونــا و طلبــت بنــاء علــى ذلــك معاقبتــه طبــق 
المــواد 1/أ ، 6/أ-48/أ-63/أ و الجــدول رقــم )1( مــن القانــون رقــم )6( لســنة1986 

فــي شــأن مكافحــة المــواد المخــدرة و مــا فــي حكمهــا.
و بجلســة يــوم  1986/11/23 قضــت محكمــة الجنايــات بأبوظبــي تحــت الرقــم 
2033/86 بســجن الطاعــن مــدة ســبع ســنوات عــن كل تهمــة مــن االتهــام المســند اليــه 
بالتطابــق مــع احتســاب مــدة توقيفــه و مصــادرة المضبوطــات و اتالفهــا و امــرت بابعــاده 
عــن البــالد ، و فــي 1986/11/23 ســجل المحكــوم عليــه اســتئنافه لــدى قلــم الجنائــي 
ــوم1987/3/29 قضــت محكمــة االســتئناف  ــة و بجلســة ي بمحكمــة االســئناف االتحادي
بأبوظبــي رقــم187/86 بقبــول الســتئناف شــكال وفــي الموضــوع بالغــاء قضــاء الحكــم 
المســتأنف و بمعاقبــة المحكــوم عليــه علــى فايــو خديجــان الســبيعي عــن الجريمــة التــي 
ثبتــت فــي حقــه بالســجن مــدة ســنتين مــع احتســاب مــدة توقيفــه الســابقة و بابعــاده مــن 

ــذ العقوبــة عليــه و بمصــادرة المخــدر المضبــوط. البــالد بعــد تنفي
و فــي 1987/4/27 طعنــت النيابــة العامــة فــي هــذا الحكــم بطريــق النقــض و بموجبــه 
رســمت القضيــة  تحــت الرقم»50«لســنة9 جزائــي و بجلســة يــوم87/10/26 قضــت 
المحكمــة االتحاديــة العليــا بنقــض الحكــم المطعــون فيــه و احالــة الدعــوى الــى محكمــة 

االســتئناف أبوظبــي الجزائيــة لتقضــي بهــا مــن جديــد مــن قضــاة آخريــن.
و فــي 1988/1/16 قضــت محكمــة االســتئناف المذكــورة تحــت الرقــم 487/86 بقبــول 

االســتئناف شــكال و برفضــه موضوعــا و تأييــد الحكــم المســتأنف .
فتعقبه الطاعن يوم 1988/2/14 الذي قدم طلبا في نقصه .

المحكمة

بعــد االطــالع علــى االوراق و ســماع التقريــر الــذي تــاله القاضــي المقــرر و المرافعــة 
و بعــد المداولــة .

حيث ان اطعن استوفى اوضاعه القانونية.
و حيــث ان مبنــى الطعــن هــو النعــي علــى الحكــم المطعــون فيــه بمخالفــة القانــون بقولــه: 
ــم»6«  ــون رق ــن القان ــادة»48« م ــق الم ــض بموجــب تطبي ــة النق ــه محكم ــا قررت أن م

ــه كان مجــردا عــن أي قصــد آخــر و خاصــة  ــي ذات ــب ف ــى فعــل الجل لســنة 1986 عل
قصــد التعاطــي غيــر ســديد فــي ظــل أحــكام القانــون المذكــور و الدليــل علــى منافــاة هــذا 
الــراي العدالــة والضميــر القضائــي هــي واقعــة الدعــوى الماثلــة ك إذ القطعــة المضبوطــة 
ــم  ــوكان يعل ــعودية ول ــى الس ــد ال ــن الهن ــه م ــي طريق ــم ف ــدا و المته ــرة ج ــت صغي كان
ــا مجــردا عــن  ــازة جلي ــار الحي ــت اعتب ــد كان ــرة وق ــي الطائ ــة ف ــرك الحقيب ــا لت بوجوده
قصــد التعاطــي فــي هــذه الظــروف و ان توقيــع عقوبــة الســجن لمــدة ســبع ســنوات علــى 
الطاعــن أمــر بالــغ القســوة و يتنافــى مــع أي ثانــون و مــع ايــة مصلحــة أو عدالــة ممــا 
يجــع االعتبــارات الســديدة و الصحيحــة التــي ســاقها الحكــم االســتئنافي الســابق الشــك فــي 
ســالمتها مــن الناحيــة القانونيــة و االجتماعيــة و االنســانية، و كل هــذه االعتبــارات كفيلــه 

بأن يستوجب األمر على الجمعية العمومية للعدول عن البدء السابق. 

كمــا ينعــي الطاعــن عــن الحكــم المطعــون فيــه بالقصــور فــي التســبيب ذلــك أن الثابــت 
مــن دفــاع الطاعــن عــدم علمــه بوجــود المخــدر المضبــوط فــي جيــب حقيبتــه وان عــدم 
ــة المضبوطــات باالضافــة  ــم بوجــود المخدرأمــر مرجــح ألســباب كثيــرة منهــا ضآل العل
الــى ان وقائــع الدعــوى تحمــل تناقضــا حــادا فــي مراحــل التحقيــق المختلفــة بيــن وصــف 

المــادة وعــدد قطعهــا وأوزانهــا وكيفيــة تحريزهــا وطلــب مــن أجــل النقــض .
وحيــث أن هــذا النعــي فــي مجملــه كان فــي محلــه ، ذلــك أن محكمــة الموضــوع بعــد أن 
أوردت قضــاء محكمــة النقــض فــي حكمهــا المطعــون فيــه التزمــت بــه وقضــت بمقتضــاه 
ــوبا  ــا مش ــه حكمه ــاء مع ــا ج ــم بم ــاع المته ــع ودف ــة الوقائ ــن مناقش ــها ع ــت نفس وحجب

بالقصــور المبطــل ممــا يتعيــن معــه النقــض .
وحيــث اذا كان الطعــن فــي القضيــة والحالــة مــا ذكــر للمــره الثانيــة فانــه يصبــح مــن حــق 
هــذه المحكمــة التصــدي للفصــل فــي موضــوع الدعــوى عمــال بالمــادة »25« مــن»17« 
ــة  لســنة 1978 فــي شــأن حــاالت واجــراءات الطعــن بالنقــض أمــام المحكمــة االتحادي

العليــا .
ــي الطــار  ــع ضبطــه ف ــن وق ــم ولئ ــى االوراق يتضــح ان المته ــه بالرجــوع ال ــث أن وحي
وبجيــب حقيبتــه قطعــة صغيــرة مــن المخــدر فــان عمليــة الجلــب تلــك القطعــة مــن الخارج 
ــى  ــة ال ــذ البداي ــب من ــة الجل ــكار عملي ــى ان ــت محــل شــك لســبب اصــرار المتهــم عل ظل
اآلن وألن عمليــة التفتيــش األولــى للحقيبــة المذكــورة لــم تســفر عــن وجــود تلــك القطعــة 
ــي  ــا الحقيق ــدى وزنه ــدا اذ اليتع ــرة ج ــة صغي ــي كمي ــة ه ــة المضبوط ــه وألن الكمي مع
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لخمســة وأربعيــن فــي المائــة مــن الجــرام الواحــد حســب المكاتبــة الرســمية الصــادرة عــن 
ــل  ــن التحصي ــات م ــم 270/53/2 وب ــي 1987/2/16 تحــت الرق ــي ف ــر الجنائ المختب

عليهــا مــن الداخــل مــا دام حجمهــا كان بهــذه الصــورة .
وحيــث انــه طالمــا تطــرق الشــك فــي ثبــوت تهمــة الجلــب فــال وجــه للقضــاء بادانــة المتهم 
مــن أجلهــا بنــاء علــى القاعــدة القانونيــة العامــة التــي تنــص علــى أن الشــك يفســر دائمــا 

لصالــح المتهــم .
وحيــث يبقــى القــدر المتبقــي بعــد ذلــك أن المتهــم مســؤول عــن جريمــة حيــازة المخــدر 
بنــاء علــى مــا تأكــد مــن عمليــة الضبــط مــن وجــود تلــك الكميــة المخــدرة بجيــب حقيبتــه 
التــي كانــت فــي حيازتــه وبنــاء علــى االعتــراف منــه ايضــا بــأن تلــك العمليــة قــد انجــزت 
بحضــوره وبنــاء علــى مــا أثبتــه المختبــر الجنائــي مــن أن المــادة المضبوطــة هــي مــن 
ــد كانــت علــى  ــازة ق ــه مــا دامــت هــذه الحي ــز ل ــم مؤخــذه الحائ ــذي يحت نــوع المخــدر ال

خــالف احــكام القانــون .
وحيــث اذ كان الثابــت فــي االوراق ان الكميــة المضبوطــة فــي حيــازة المتهــم التتعــدى 
فــي وزنهــا %45 مــن الغــرام الواحــد فــان وجودهــا لديــه علــى هــذه الحالــة اليمكــن ان 
يفســر اال علــى اعتبــار أن الحيــازة لهــا كانــت بقصــد االســتعمال الشــخصي ألن صغــر 
حجمهــا وقلــة درجــة وزنهــا مــن شــأنه أن يبعــد عنــه اوصــاف الحيــازة بقصــد االتجــار 
التــي لهــا مميزاتهــا الخاصــة ومــن أهمهــا أهميــة الكميــة المعروضــة وانطالقــا مــن هــذا 
التحديــد تعينــت مؤاخــذة المتهــم وفقــا للمــادة »39« مــن القانــون رقــم »6« لســنة 1986 
ــابق  ــة الس ــى األدل ــاد عل ــا باالعتم ــي حكمه ــا ف ــواد المخــدرة وم ــة الم ــي شــأن مجافح ف
االلمــاع اليهــا مــع األخــذ بعيــن االعتباربدرجــة ســن المتهــم وخلــو االوراق مــن وجــود 
محاكمــات ســابقة لــه وكونــه قــد نــزل ضعيفــا علــى أرض الدولــة وهــو فــي طريقــه مــن 
الهنــد الــى بلــده بالســعودية فضــال عــن نقاهــة كميــة المخــدر المضبوطــة فــي حيازتــه .

ولهذه األسباب  حكمت المحكمة  : 
أوال : بنقض الحكم المطعون فيه .

 ثانيا : وفي الموضوع حبس المتهم سنتين عن تهمة احراز مخدر الحشيش بقصد
التعاطي على أن تحسب مدة التوقيف منأصل العقوبة المقضي بها مع ابعاد

المتهم عن البالد .
ثالثا : ببراءة المتهم من تهمة الجلب المسندة اليه .

رابعا : بمصادرة المخدر المضبوط .

المبدأ

بينات : حجية األحكام 

بسم هللا الرحمن الرحيم 

باسم حضرة صاحب السمو
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

رئيس دولة االمارات العربية المتحدة

محكمة أبو ظبي االستئنافية االتحادية
الدائرة األولى

)المدنية و االدارية(

بالجلســة العلنيــة المنعقــدة يــوم الســبت2 مــن ذو القعــدة ســنة 1401 هـــ الموافــق 
أبوظبــي. بمدينــة  المحكمــة  بمقــر   1990/5/20

برئاسة القاضي/خسن البكري.
و عشوية القاضيين/التجاني الزبير و محمد لبيب الخضوي أصدرت الحكم اآلتي 

في اإلستئناف المقيد بالرقم»399«لسنة 1989
المرفوع من :ضد

عــن  الحكــم الصــادر مــن محكمــة أبوظبــي االبتدائيــة بتاريــخ 1989/10/24 فــي 
الدعــوى ذات الرقــم »1131« لســنة 1983.

بعد االطالع على األوراق و سماع المرافعة المداولة.
ــن مــن األوراق-تتحمــل فــي أن المســتأنف عليهــا أقامــت  ــع- حســبما يبي حيــث أن الوقائ
الدعــوى رقــم»1131« بســنة1983 مدنــي أبــو ظبــي علــى الشــركة المســتأنف و مالــك 
الســيارة المتســبب فــي الحــادث يطلــب الحكــم بالزامهمــا بالتضامــم بــأن يدفعهــا فيهــا مبلــع 
422202 درهــم و الرســوم و مقابــل أتعــاب المحامــه. و قالــت فــي شــرح الدعــوى أنــه 
ــي كانــت تحمــل  ــال والت ــم 62914 تري ــد الســيارة رق ــخ 1980/8/30 تســبب قائ بتاري
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ــات  ــه تلفي ــي العيــن وأحدثــت ب ــذي بطريــق أبوظب ــم الجســر ال ــراَ فــي تحطي ــاراَ كبي حف
ــذا  ــن ه ــرر ع ــد تح ــوى وق ــي الدع ــي ف ــه ف ــب ب ــغ المطال ــا بالمبل ــم إصالحه ــدة ت عدي
الحــادث المحضــر رقــم 1982/4469 وقدمــت النيابــة العامــة مالــك الســيارة للمحاكمــة 
الجنائيــة التــي أديــن عنهــا تغريمــه 400 درهــم والزمــت بدفــع قيمة إصالح الجســر مبلغ 
4222.2 درهــم، بتاريــخ 1980/11/19 تســبب قائــد ســيارة أخــرى باالصطــدام بــذات 
الجســر وأحدثــت بــه تلفيــات بســيطة وقــد تحــرر عــن هــذا الحــادث ايضــا محضــرا وقــدم 
قائــد هــذه الســيارة للمحاكمــة الجنائيــة وقضــى بإدانتــه وتــرك للدائــرة المســتأنف عليهــا 
رفــع دعواهــا المدنيــة أمــام المحكمــة المدنيــة المختصــة مــا اســتأنف قائــدي الســيارتين 
حــم االدانــة أمــام المحكمــة االســتأنافية الجنائيــة وقضــى برفضهــا فــي الدعــوى الجنائيــة 
والغــى الحكــم المســتأنف فــي الدعــوى المدنيــة واحتفــظ للمدعيــة بالحــق المدنــي باللجــوء 
إلــى القضــاء المدنــي فأمــت الدعــوى الماثلــة علــى المســتأنف ومالــك الســيارة المتســببة 
فــي الحــادث بطلباتهــا ســالفة الذكــر، وكانــت قــد أقامــت دعواهــا المدنيــة رقــم 84/796 
مدنــي أبوظبــي علــى قائــد الســيارة مرتكبــة الحــادث الثانــي وضــى برفضهــا واســتأنف 
ــه شــكال  ــم 1985/38 وضــى مــن محكمــة االســتئناف بقبول ــي االســتئناف رق الحكــم ف
ــه وإلن كان الخطــأ  ــى أن ــد الحكــم المســتأنف اســتنادا إل وفــي موضوعــه برفضــه وبتأيي
الــذي ســبب الحــادث ثابــت فــي حــق المســؤول عنــه وناتــج عنــه إال أنــه لــم تتطلــب عليــه 
ضــرر وبالتالــي التســتحق الدائــرة المدعيــة تعويــض عنــه، دفعــت المســتأمفة الدعــوى 
ــي  ــؤوليتها ف ــدم مس ــة، ع ــات المدني ــون المخالف ــكام قان ــاال ألح ــادم إعم ــقطوها بالتق بس
الحــادث طبقــا لشــروط وثيقــة التأميــن وأن مســؤوليتها محــوزة بحــد أقصــى مقــدرة بوثيقــة 
التأميــن وأنــه ليســت عالقــة بينهــا تســمح بإقامــة الدعــوى فضــال عــن أن قائــد الســيارة 
مرتكبــة الحــادث مســؤولة ومشــترك فــي الخطــأ الــذي ســبب الحــادث ممــا يتحمــل نصيبــه 

مــن التعويــض.
وحيــث أن محكمــة أول درجــة بعــد أن تمــت الدعــوة المدنيــة عــن الحــادث الثانــي رقــم 
84/769 مدنــي أبوظبــي اســتئنافها رقــم 85/38 أبوظبــي وتقريــر الخبيــر المنتــدب فــي 
ــا  ــن ومســتنداتهما حكمــت بجلســة 1989/1/24 حضوري ــة الطرفي ــى وســماع بين األول
ــم  ــى ســبيل التضام ــا عل ــة بإلزامهم ــا المدخل ــا للمدعــي عليه ــألول وحضوري ــا ل اعتباري
مبلــغ 422202 درهــم والرســوم تأسيســا علــى حجيــة الحكــم األســتئنافي المدنــي رقــم 
1985/38 أبوظبــي وتوافــر شــروط المســؤولية قبــل مالــك الســيارة مرتكبــة الحــادث مما 

يلــزم بالتعويــض مــع الشــركة المؤمنــة لديهــا.

وحيــث أن قضــاء محكمــة أول درجــة لــم يصــادف قبــوال لــدى المحكــوم عليهــا فطعنــت 
ــا  ــي ختامه ــت ف ــخ 1989/11/4 طلب ــت بتاري ــة قدم ــل بصيحف ــتئناف الماث ــه باإلس علي
الحكــم بقبولــه شــكال وفــي الموضــوع أصليــا بإلغــاء الحكــم المســتأنف وإعــادة الدعــوى 
لمحكمــة أول درجــة لتفصــل فيهــا مــن جديــد واحتياطيــا بســقوط الدعــوى للتقــادم عمــال 
ــة  ــدم تغطي ــوى لع ــض الدع ــة وبرف ــات المدني ــون المخالف ــن قان ــن 30 و 31 م بالمادتي
وثيقــة التأميــن الحــادث وباعتبــار مســؤوليتها محــررة بمبلــغ 150 ألــف درهــم او اعتبــار 
ــوم  ــع الرس ــم م ــغ 211101 دره ــادث األول بمبل ــن الح ــرار ع ــالح األض ــة إص تكلف

ومقابــل اتعــاب المحامــاه اســتنادا ألســباب حاصلهــا: 
ــع بســقوط الدعــوى  ــا وهــي الدف ــداه منه ــوع المب ــرد الدف ــم ي )1( ان الحكــم المســتأنف ل
ــة. ــات المدني ــون المخالف ــن قان ــي 31،30 م ــن رقم ــه بالمادتي ــادم المنصــوص علي بالتق

ــا لشــروط  ــي تســبب عــن الحــادث طبق ــن لألضــرار الت ــع يضــم شــمول التأمي )2( الدف
ــن. ــة التأمي وثيق

)3( الدفع بعدم قبول الدعوى قيامها النعدام العالقة بينها والمستأنف عليه.
ــر  ــن اصــالح أضــرار الجس ــض ع ــل التعوي ــا بكام ــه بالزامه ــم بقضائ ــأ الحك )4( أخط
ــدم  ــل، وق ــتئناف الماث ــي االس ــم الصــدار ف ــة الحك ــه بحج ــا ل ــن وقع ــن اللذي ــن الحادثي ع
الحاضــر عــن المســتأنف عليهــا مذكــرة بدفاعهــا تضمنــت أن المســتأنفة لــم تــأت بجديــد 
ــن  ــون فيتعي ــه ســند مــن القان ــس ل ــع بســقوط الدعــوى لي ــي أســباب اســتئنافها وأن الدف ف
ــن  ــة تأمي ــتأنفة بموجــب وثيق ــدى المس ــه ل ــة الحــادث مؤمن رفضــه، وأن الســيارة مرتكب
ســارية المفعــول وقــت وقوعــه بمــا تتوافــر معــه شــروط المســؤولية التقصيريــة مــن خطــأ 
وضــرر وعالقــة ســببية بينهمــا، وأنــه قضــى فــي اإلســتئناف المدنــي رقــم 37/1985 
أبوظبــي بــأن المســؤولية عــن التعويــض األضــرار التــي الحقــت بالجســر المتضــرر تقــع 
ــدى المســتأنفه  ــة الحــادث األول وهــي الســيارة المؤمــن ل ــى الســيارة مرتكب بالكامــل عل
ــزام المســتأنفه الرســوم  ــم المســتأنف وال ــد الحك ــت رفــض اإلســتئناف وتأيي ــا وطلب عليه
ومقابــل أتعــاب المحامــاه، كمــا قــدم الحاضــر عــن المســتأنفه مذكــرة تعقيبيــة صمــم فيهــا 

ــة اإلســتئناف. ــى طلباتهــا بصحيف عل
ــو  ــاد فه ــي الميع ــدم ف ــا وق ــررة قانون ــه المق ــتوفى اوضاع ــد اس ــتئناف ق ــث أن اإلس وحي

ــول شــكال. مقب
وحيــث أنــه عــن الدفــوع المبــداة مــن المســتأنفة فهــي مــردودة ذلــك أن المشــروع هدفــه 
ــن ضــرر  ــه م ــرض ل ــا يتع ــخاص مم ــة األش ــة حماي ــى كفال ــاري ال ــن االجب ــن التأمي م
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ــون الســير  ــادة 1/46 مــن قان ــي الم ــام فقضــي ف ــق الع بســبب اســتعمال الســيارة للطري
ــوز ألي شــخص أن  ــه اليج ــى أن ــاري عل ــن االجب ــأن التأمي ــنة 1968 بش ــرور لس والم
يقــود أو يســمح بقيــادة ســيارة فــي طريــق عــام مالــم تكــن مؤمنــة تأمينــا يكفــل التعويــض 
ــتعمال  ــبب اس ــر- بس ــال الغي ــماني أو بح ــوت اي شــخص او تعرضــه ألذى جس ــن م ع
تلــك الســيارة للطريــق العــام ومــن ثــم يكــون المضــرور فــي الحالتيــن – األذى الجســماني 
واألضــرار بمــال الغيــر- حــق الرجــوع علــى شــركة التأميــن أو مرتكبــة الفعــل الضــار 
ــه  ــح ل ــون وأصب ــص القان ــن ن ــذا م ــه ه ــتمدا حق ــه مس ــتحق ل ــض المس ــرة بالتعوي مباش
ــا لقواعــد المســؤولية  ــن طبق ــو المدي ــه المســؤول وه ــن ل ــض المؤم ــذا التعوي ــان به مدين
والمؤمــن بحكــم الدعــوى المباشــرة كالهمــا مديــن بديــن واحــد ولكنهــا غيــر متضامنيــن 
ــرة  ــوى المياش ــي الدع ــررة ف ــد المق ــا للقواع ــن طبق ــه بالتضام ــؤوالن عن ــا مس ــه إنم في
ــي  ــرور ف ــق المض ــك أن ح ــى ذل ــب عل ــا ، ويترت ــع بينهم ــه أن يجم ــوز ل ــه اليج إال أن
ــه إنمــا  رفــع الدعــوى المباشــرة كالهمــا مديــن بديــن واحــد ولكنهــا غيــر متضامنيــن في
مســؤوالن عنــه بالضتامــن طبقــا للقواعــد المقــررة فــي الدعــوى المباشــرة إال أنــه اليجــوز 
لــه أن يجمــع بينهمــا، ويترتــب علــى ذلــك أن حــق المضــرور فــي رفــع الدعــوى المباشــرة 
علــى المؤمــن مرهــون ببقــاء حقــه قائمــا مــن قبــل المؤمــن لــه وال يحتــج قبــل المضــرور 
ــؤولية  ــث مس ــن حي ــواء م ــا س ــا فيه ــس طرف ــه لي ــاره أن ــن باعتب ــة التأمي ــروط وثيق بش
شــركة التأميــن عــن الحــادث مــن عدمــه وحــدود هــذه المســؤولية،ولما كانــت الشــريعة 
ــي  ــه الزمــن اعمــاال للقاعــدة الت ــا طــال ب ــه مهم ــاء الحــق لصاحب اإلســالمية تقضــي ببق
أرس أحولهــا الحديــث النبــوي الشــريف ))اليبطــل حــق امــرىء مســلم وإن قــدم((إال أنــه 
إعمــاال لقاعــدة تخصيــص القضــاء بالزمــان والمــكان شــرع منــه ســماع الدعــوى بالحــق 
ــع  ــق م ــا يتف ــكل حــق بم ــنبة ل ــدد بالس ــن الم ــاوت بي ــى تف ــدة عل ــه الم ــذي نصــت علي ال
طبيعتــه وتقتضيــه المصلحــة، وكانــت الدعــوى التــي يرفعهــا المضــرور علــى المســؤول 
أو المؤمــن مصدرهــا القانونــي وال توجــد مــدة خاصــة مقــررة لعــدم ســماعها ومــن ثــم 
تخضــع للقواعــد العامــة وبالتالــي ال تســمع إال بتركهــا عــن غيــر عــذر شــرعي خمــس 
عشــرة ســنة والتكــون محكومــة بالمــدة المنصــوص عليهــا بالمــادة ))31(( مــن قانــون 
المخالفــات المدنيــة لســنة 1966 لخروجهــا موضوعــا وســببا عــن أحــكام هــذه القاعــدة 
العامــة بالشــتريع اإلســالمي الواجــب التطبيــق علــى الدعــوى الماثلــة التــي رفعــت بتاريــخ 
ــتطيع المضــرور  ــي يس ــة وبالتال ــالت المدني ــون المعام ــل بقان ــل العم 1984/4/23 يقب
ــه  ــن من ــق الخطــر المؤم ــت تحق ــن وق ــنة م ــرة س ــس عش ــواه خــالل الخم ــع دع أن يرف

ــس  ــا لي ــماع هن ــدم الس ــؤولية ألن ع ــه المس ــب علي ــذي يترت ــل الضــار ال ــوع الفع أو وق
مبنيــا علــى انقضــاء حقــه وإنمــا هــو مجــرد نهــي للقضــاء عــن ســماعها ال اثــر لــه علــى 
ــى مجــرد ســماع الدعــوى أو  أصــل الحــق وال يتصــل بموضوعــه ويقتصــر حكمــه عل
عــدم ســماعها، فضــال عــن أنــه اليحــق للمؤمــن ))المســتأنف(( طبقــا ألحــكام المادتيــن 
رقمــي 48،46 مــن قانــون الســير والمــرور ســالف الذكــر أن يدفــع بوجــه المضــرور 
))الســمتأنف عليهــا(( بــأي شــرط أو نــص وارد بوثيقــة التأميــن إذا كان مــن شــأن ذلــك 
الشــروط أو هــذا النــص بعــد وقــوع أي حــادث يمكــن أن يترتــب عليــه دعــوى بمقتضــى 
ــن  ــة بي ــن التفرق ــن او يتعي ــد التأمي ــام مســؤوليته بمقتضــى عق ــع قي ــن أن يمن ــد التأمي عق

عالقــة المضــرور بشــركة التأميــن ويصدرهــا القانــون ذاتــه 
و عالقــة المؤمــن بالمؤمــن لديــه »شــركة التأميــن« ومصدرهــا عقــد التأميــن و مــن بيــن 
اآلثــار المترتبــة علــى العالقــة االولــى فانــه ال تقبــل مــن المســتأنفة ان تدفــع فــي مواجهــة 
الدائــرة المســتأنف عليهــا بســقوط حقهــا فــي الضمــان بــأي دفــع تســتمده مــن عقــد التأميــن 
ســواء فيمــا يتعلــق بعــدم تغطيــة عقــد التأميــن للفعــل الضــار الــذي ســبب إتــالف الجســر 
ــن  ــأ المؤم ــتأنفة عــن خط ــد مســؤولية المس ــا أو تمدي ــتأنف عليه ــد للمس المضــرور العائ
لديهــا المســؤول عــن هــذا الحــادث بمبلــغ معيــن أو نفــي عالقتهــا بالمســتأنف عليهــا و مــن 
ثــم تكــون دفــوع المســتأنف علــى غيــر ســند ســواء مــن الدفــع و القانــون خليقــه بالرفــض 

»راجــع الطعــن 79/11ق جلســة 1990/1/2م.
ــرر  ــن المق ــه م ــك أن ــديد ذل ــر س ــه غي ــتئناف فإن ــوع اإلس ــبة لموض ــه بالنس ــث أن و حي
ــي  ــه و ه ــة ب ــباب المرتبط ــمل األس ــا تش ــوق فإنه ــت للمنط ــا تثب ــكام كم ــه األح أن حجي
تعلــو علــى اعتبارات-النظــام العــام، و اذ كان ذلــك وكان الحكــم اإلســتئنافي المدنــي 
رقــم1985/38م مســتأنف –أبــو ظبــي – مــن الحكــم الصــادر فــي الدعــوى1984/769 
ــالف  ــض عــن إت ــة بالتعوي ــتأنف المســؤول للمطالب ــا المس ــي رفعه ــي الت ــو ظب ــي أب مدن
ــا- ــا برفضه ــر و قضــى فيه ــذا الجس ــي له ــادث الثان ــي الح ــد ف ــر المتضــرر العائ الجس
ــم المســتأنف و أورد  ــد  الحك ــي الموضــوع برفضــه و بتأيي ــه شــكال وف ــد قضــى بقبول ق
ــروط  ــة ش ــر ثالث ــة تواف ــؤولية التقديري ــا للمس ــض وفق ــي التعوي ــترط ف ــه... يش بمفردات
الخطــأ و الضــرر و عالقــة الســببية بينهــا فــإذا تلــف أحديهمــا فــال يقضــي بالتعويــض.. 
ــالزم و الضــروري  ــدر ال ــي ال يكــون اال بالق ــة بالحكــم الجنائ ــد المحكمــة المدني وأن تقي
للفصلفــي الدعــوى المدنيــة فحســب و كانــت مخالفــة قانــون الســير والمــرور التــي حوكــم 
قائــد الســيارة ذات الرقــم»64413« نقــل أبوظبــي عنهــا فــي الحــادث الثانــي هو الســواقة 
باهمــال هــي مــن الجرائــم التــي تتحقــق بمجــرد وقــوع الفعــل المــادي مــن قائــد الســيارة 
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دون شــرط توافــر لكــن الضــرر فــال يشــكل ذلــك منهــا مخالفــة لحجيتــه الحكــم الجنائــي 
بادانــة المتهــم عــن الخطــأ و أن تكلفــة االصــالح التــي بلغــت 442,202 درهــم كانــت 
الزمــة إلصــالح األضــرار علــى أيــة حــال ســواء وقــع الحــاد الثانــي أو لــم يقــع و أن قيمــة 
ــخ 1980/8/20  ــادث االول الحاصــل بتاري ــن الح ــئة ع ــت ناش ــف االصــالح كان تكالي
وحــده و ايســت ناشــئة عــن الحــادث الثانــي الحاصــل بتاريــخ 1980/11/19...وعــدم 
ــادث االول  ــة الح ــيارة مرتكب ــالب الس ــراء انق ــن ج ــتأنفة م ــرر بالمس ــوع ض ــوت وق ثب
ــي الحاصــل  ــادث الثان ــئة عــن الح ــده وليســت ناش ــخ 1980/8/20 وح الحاصــل بتاري
بتاريــخ 1980/11/19... و عــدم ثبــوت وقــوع ضــرر بالمســتأنفة مــن جــراء انقــالب 
الســيارة مرتكبــة الحــادث الثانــي و اصطدامهــا بجســر المفــرق بتاريــخ 1980/11/19 
فــي مــكان التلفيــات ذاتــه الناشــئة عــن الحــادث االول الــذي وقــع فــي تاريــخ ســابق و مــن 
ثــم فــإن دعواهــا بطلــب التعويــض تكــون علــى غيــر أســاس ممــا يتعيــن معــه رفضهــا .
و حيــث انــه باعمــال حجيــة الحكــم اإلســتئنافي بمنطوقــه و أســبابه المرتبطــة بــه علــى 
واقعــه الدعــوى المائلــة وموضوعهــا التعويــض عــن تلفيــات جســر المفــرق نتيجــة 
ــه و ان  ــي عن ــي النهائ ــه بموجــب الحكــم الجنائ ــت خطــأ مرتكبي ــذي ثب الحــادث االول ال
هــذا الخطــأ و 1لــك الضــرر بمــا يتحقــق معــه أركان المســؤولية التقصيريــة بمــا تكــون 
معــه الدعــوى علــى ســند صحيــح مــن الواقــع و القانــون و اذ انتهــى الحكــم المســتأنف 
الــى قبــول الدعــوى اال انــه فــي مجــال تقديــر  التعويــض الجابــر لهــذا الضــرر قــد الــزم 
ــر  ــف اصــالح الجس ــة تكالي ــل قيم ــم بكام ــن بالتضام ــركة التأمي ــادث و ش ــب  الح مرتك
المتضــرر التزاماتــه بحجيــة الحكــم اإلســتئنافي ســالف الذكــر فــي شــأن أن الحــادث الثانــي 
لــم يلحــق ضــررا بالدائــرة المســتأنف عليهــا فإنــه اليكــون قــد أصــاب صحيــح القانــون و 
يتعيــن معــه تأييــده فــي النتيجــة التــي انتهــى اليهــا لســالمتها و صحتهــا و كــذا ألســباب 
هــذه المحكمــة، خاصــة و أن المســتأنفة لــم تنــازع فــي قيمــة التعويــض و ليــس هنــاك نــص 

قانونــي أو اتفــاق بيــن الطرفيــن حــول هــذا التقديــر.
و حيــث أنــه متــى كان مــا تقــدم فــإن اإلســتئناف علــى غيــر أســاس  ممــا يتعيــن رفضــه 

مــع الــزام المســتأنفة الرســوم شــاملة أتعــاب المحامــاة.
فلهذه األسباب: حكمت المحكمة :

بقبول االستئناف شكال وفي موضوعه برفضه 
و بتأييد الحكم المستانف و الزمت المستأنفة 

 الرسوم و مبلغ مائة درهم مقبال أتعاب المحاماه.

المبدأ

نقل-جوي اتفاقية فارصوفيا
بسم هللا الرحمن الرحيم

باسم حضرة صاحب السمو
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس

دولة اإلمارات العربية المتحدة

محكمة أبو ظبي اإلستئنافية االتحادية
الدائرة األولى المدينة الرابعة

بالجلسة العلنية المنعقدة في 19 من ذو القعدة سنة 1401هـ الموافق 1990/6/12 
بمقر المحكمة بمدينة أبو ظبي.

برئاسة القاضي/محمد جميل أق بيق.
وعضوية القاضيين/عبد المنعم محمد بدر وتيسير محمد الريماوي.

أصدرت الحكم اآلتي:
في االستئناف المقدي بالرقم »405 لسنة 1989«

المرفوع من :
ضد

ــي  ــخ 1989/10/22 ف ــة بتاري ــي االبتدائي ــو ظب ــة أب ــن محكم ــادر م ــم الص ــن الحك ع
الدعــوة »99 لســنة 1989«

بعد االطالع وسماع المرافعة و الداولة.
في الشكل:

حيث أن االستئناف قد استوفي شروط تقديمه القانونية فهو مقبول شكالً.
في الموضوع:

ــارات  ــركة االستش ــي أن ش ــا ف ــن أوراقه ــن م ــبما يبي ــة حس ــذه القضي ــه ه تتلحــص وقائ
البتروليــة الوطنيــة المحــدودة قامــب بشــحن طرديــن مــن البضائــع المؤلفــة مــن أجهــزة 
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إرســال و اســتقبال صغيــر علــى طائــرة تابــع إلــى ألمانيــا وذلــك بموجــب ســند الشــحن 
الجــوي رقــم »2266« أبــو ظبــي »76« تاريــخ 1986/1/23 وذلــك بوســاطة خدمات 
ــروت وقامــت  ــي بي ــي ف ــرة ف ــوف الطائ ــاء وق ــد البضاعــة أثن ــد فق ــي وق ــو ظب مطــار أب
ــا  ــا واســتحصلت منه ــغ 170,374,00 درهم ــى أصحــاب بمبل ــض عل ــن بالتعوي للتأمي
علــى وصــل مخالصــة وحوالــه حــق، وقامــت شــركة التأميــن المذكــورة بتقديــم الدعــوى 
المدنيــة رقــم 1987/99 ضــد الناقــل مطالبــة إياهــا بالمبلــغ المذكــور اســاتادا اللتزامهــا 

بتحقيــق فايــى إيصــال البضاعــة إلــى المرســل اليــه مــع الرســوم و المصاريــف.
ــة  ــة بجلس ــة المقدم ــا الجوابي ــاء بمذكرته ــا ج ــوى بم ــا الدع ــي عليه ــت المدع ــد دفع وق
ــة الحــرب فــي  1987/7/25 مــن أنههــا غيــر مســؤولة عــن فقــد البضاعــة بســبب حال
لبنــان وعلــى ســبيل االحتيــاط فمســؤوليتها محــدودة بـــ 250 فرنــك ذهبــي عــن كل كيلــو 
ــخ. ــاً أي 20X 32 = 460 دوالراً أميريكياً...ال ــادل 20 دوالراً أميركي ــا يع ــرام بم ج
وبعــد أن حــددت محكمــة أول درجــة نقــاط النــزاع وتلقــت بينــات الطرفيــن واســتمعت إلــى 
أقوالهــا الختاميــة أًصــدرت حكمهــا بالــزام المدعــي عليهــا بســداد مبلــغ 107,374,00 
ــى  ــاه عل ــاب محام ــم أتع ــين دره ــف و خمس ــوم و المصاري ــع الرس ــة م ــاً. للمدعي درهم
ســند مــن القــول ان ارفــاق فاتــورة البضاعــة بســند الشــحن يعنــي أن الشــاحن علــى علــم 

بقيمتهــا.
ــم ترضــى الشــركة المحكــوم عليهــا بهــذا الحكــم فقــد طعنــت عليــه عــن طريــق  ولمــا ل
االســتئناف المثــل وبنــت طعنهــا علــى األســباب التالية:يقتضــي فســخ الحكــم ألن بوليصــة 
ــدان البضاعــة.ان الحكــم المســتأنف مســتوجب  ــى فق ــخ الحــق عل ــن صــادرة بتاري التأمي
الفســخ لجهــة اعتبــاره ان المدعــي عليهــا لــم تقــم الديــل علــى وجــود حالــة حــرب لبنــان 
مــع انهــا قدمــت مــا يكفــي مــن البينــات الثبات.واحتياطــاً يقتضــي فســخ الحكــم لعــدم تقيــده 
بالحــد األقصــى للتعويــض المنصــوص عليــه بالمــادة»22« مــن اتفاقيــة فرصوفيــا وذلــك 
ألن المســتأنف ضدهــا أقــرت بأنهــا لــم تدفــع أي رســم الضافــي و ألنهــا لــم تــدم اإلقــرار 
الخــاص المنصــوص عليــه بالمــادة 2/22 مــن معاهــدة وارســو و ألن ارفــاق الفاتــورة 
ــم  ــال ل ــة و النق ــة البضاع ــن بقيم ــم يقي ــى عل ــتأنف عل ــي ان المس ــحن ال يعن ــند الش بس
يطلــع علــى محتويــات هــذه الفاتــورة وال يُفتــرض بــه أن يطلــع عليهــا علــى ماهــو قابــت 
بأقــوال الشــاهد بيــار يوســف أمــام محكمــة البجايــة وبحــواب خدمــات المطــار »المســتند 
ــم تثبــت قيمــة البضاعــة  رقم»2«علــى ســبيل االحتيــاط الكلــي فــان المســتأنف ضدهــا ل
المطالــب بهــا وطلــب فــي ختــام مذكرتــه فســخ الحكــم المســتأنف ورد الدعــوى و احتياطيــاً 

تحديــد المســؤولية بمبلــغ 460 دوالراً أميركيــا فقــط.
وقــد ارفــق باســتدعاء دعــواه ترجمــة لســند الشــحن وصــوره كتــاب صــادر عــن خدمــات 

مطــار أبــو ظبــي مــؤرخ فــي 1989/10/31.
وقــد اجابــت الشــركة الســمتأنف ضدهــا علــى ماجــاء باســتدعاء االســتئناف بمذكــرة خطيــه 

قدمتهــا بجلســة 1990/5/1 جــاء فيهــا مــا يلــي:
ان الشــركة المســتأنف ضدهــا تتمســك بأقولهــا ودفوعهــا أمــام محكمــة أول درجــة وان 
ــت رفــض  ــورة وطلب ــت بالفات ــه ثاب ــغ المحكــوم ب ــوب والمبل ــح ومكت وجــود نــص صري

ــدد الحكــم المســتأنف. االســتئناف وتأي
وقــد عقبــت المســتأنفة علــى ماجــاء بجــواب المســتأنف ضدهــا بنذمــرة قدمتهــا بعــد حجــز 
الدعــوى للحكــم وبنفــس يــوم الجلســة التــي تــم حجــز الدعــوى فيهــا للحكــم فيهــا للحكــم 

وفيهــا تكــرار لمــا ســبق وادلــت بــه ســابقاً.
في المناقشة والحكم:

حيــث أنــه فيمــا يتعلــق بالســبب األول مــن أســباب االســتئناف فانــه مــردود ألنــه مــن حــق 
شــركة التأمــي الحلــول محــل المؤمــن لــه فــي المطالبــة بحقوقــه مســتنده فــي ذلــك إلــى 
عقــد النقــل و احكامــه وليــس إلــى عقــد التأميــن و طالمــا أن المؤمــن لــه أعطاهــا وصــل 
مخالصــة وحوالــه حــق فهــي تســتعمل حقوقــه المقــرره قانونــا وال عبــره بعــد ذلــك فيــكا 
إذا كان التأميــن تــم ســابقا لفقــدان البضاعــة أم الحقهــا لهــا إضافــة ألن الدفــوع بهــذا الشــأن 

بقيــت مجــرده مــن الدليــل المعاكــس لمــا ارزتــه المســتأنف ضدهــا.
وحيــث انــه فيمــا يتعلــق بالســبب الثانــي مــن أســباب االســتئناف فانــه مــردود أيضــاً ذلــك 
ــئاً  ــون الظــرف الطــارئ ناش ــة أن يك ــة الظــروف الطارئ ــال نظري ــن شــروط اعم أن م
عــن حــادث اســتثنائي عــام غيــر متوقــع، والحــرب لألهليــة فــي لبنــان ظلــت قائمــة علــى 
ــب  ــذه الح ــا وه ــم بقيامه ــى عل ــط عل ــرق األوس ــركة الش ــام 1975 وش ــذ ع ــرات من فت
كمــا هــو معــروف للكافــة تمــر بفتــرات تكــون فيهــا قويــة بشــكل يهــدد مصالــح شــركات 
الطيــران فتمتنــع مــن الهبــوط فــي المطــار أو يتــم اغالقــه مــن قبــل الســلطات المختصــة 
وفتــرات أخــرى تمهــد فيهــا نيــران الحربفيتــم فتــح المطــار و المعابــر وتســمح الشــركات 
لطائراتهــا بالهبــوط وذلــك لتوفــر الحمايــة الالزمــة لها،طالمــا أن مطــار بيــروت مفتــوح 
ــه وان  ــس اثبات ــي العك ــى مدع ــه و عل ــن في ــر األم ــت توف ــرات فالثاب ــتقبال الطارش الس
ــدان األمــن بالمطــار وتعــرض  ــد ال  يثبــت االدعــاء بفق مــا ابــرز مــن قصاصــات جرائ
موجوداتــه للســرقة مــن قبــل قــوة مســلحة تغلبــت علــى قــوة األمــن الموجــودة فيــه وذلــك 



212213

أحكام المحاكمأحكام المحاكم

ــا يقتضــي  ــي المطــار مم ــة للبضاعــة موضــوع الدعــوى ف ــرة الناقل خــالل تواجــد الطائ
رفــض هــذا الســبب مــن أســباب االســتئناف.

وحيــث أنــه عــن الســبب الثالــث مــن أســباب االســتئناف فانــه جديــر بالقبــول وذلــك ألن – 
عقــد و أورســو الدوليــة لعــام 1929 الوقــع بتاريــخ 198/2/5 مــن قبــل الدولة»الجريــدة 
الرســمية-مارس 1986م( ولمــا كان العقــد شــريعو المتعاقديــن ولمــا كانــت شــروط العقــد 
كمــا هــي فــي المــادة 2/أ تخضــع للقواعــد المتعلقــة بالمســؤولية المقــرره بموجــب اتفاقيــة 
ــرره بمعاهــدة وارســو لســنة  ــى القواعــد المق ــن الرجــوع إل ــه يتعي وارســو....ونظرا فان
ــم تكــن قــد انضمــت غليهــا  1929 ال باعتبارهــا قانــون وضعــي ألن دولــة اإلمــارات ل
بوقــت فقــد البضاعــة وانمــا باعتبارهــا قواعــد عامــة ســائدة تحقــق العدالــة فــي خصــوص 
المســؤولية الناقــل الجوء.)يراجــع /حكــم النقــض رقــم »143« لســنة »9 ق.ع« مدنــي 

بتاريــخ 1989/12/27م.
وحيــث ان نــص البنــد »2« مــن المــادة »22« مــن معاهــدة وارســو ورد علــى التــزام 
ــك  ــا بحــدود 250 فرن ــدان البضاعــة المشــحونة أو تلفه ــي حــال فق ــل بالتعويــض ف الناق
ــل  ــى الناق ــرد إل ــد تســليم الك ــه عن ــدم المرســل من ــم يق ــو جــرام مال فرنســي عــن كل كيل
إقــراراً خاصــا يبيــن فيــه قيمــة الطــرد الحقيقيــة عنــد التســليم ومــا لــم يدفــع مقابــالً لذلــك 

ــاً إذا لــزم األمــر. رســماً إضافي
وحيــث أنــه ال يوجــد بــاألوراق مايؤيــد وجــود إقــرار خــاص مــن قبــل صاحــب البضاعــة 
أو وكيلــه يصــرح فيــه بقيمــة البضاعــة المشــحونة عنــد التســليم بــل يوجــد مــا يؤيــد عــدم 
وجــود مثــل هــذا التصريــح، اذ مــن مراجعــة وثيقــة الشــحن وترجماتهــا القانونيــة المبــرزة 
Declaredivalue cor- تحــت عبــارة « N.V.D »بالدعــوى يبتيــن وجــود أحــرف 
ــة  ــي: القيم ــا يل ــت( بم ــة )بول ــة القانوني ــب الترجم ــه مكت ــام بترجمت ــا ق ــو م rioge وه
ــم تعلــن القيمــة وهــو مــا تأييــد بجــواب خدمــات مطــار أبــو ظبــي فــي  المعلنــة للنقــل :ل
1989/1/11 و الشــارح لعبــارة »N.V.D » بأنهــا تعنــى »بــدون قيمــة معلنــة« أي أن 
الشــاحن لــم يعلــن أو يحــدد قيمــة البضاعة..وخــذا الكتــاب كمــا هــو واضــح مــن مقدمتــه 

الحــق لكتابهــم المــؤرخ فــي 1989/12/14 ويتضمــن توضيــاً لــه.
حيــث أن القــول بــأن ارفــاق فاتــورة البضاعــة بوثيقــة الشــحن يعنــي علــم الشــاحن بالقيمــة 
المذكــورة فيهــا ال يســتند إلــى أســاس مــن الواقــع أو القانــون إذا ال يوجــد مــا يشــير أن 
الشــاحن علــم بقيمــة البضاعــة قبــل الشــحن وأن مــا ورد بكتــاب خدمــات مطــار أبــو ظبــي 
المــؤرخ فــي 1989/10/31 و المبــرز مــع الئحــة اســتئناف المســتأنفة يؤيــد هــذا الــرأي 

ويوضــح أن المســتأنف ضدهــا لــم تقــدم بيانــا بالقيمــة ولــو فعلــت الحتســبت االجــره علــى 
أســاس تلــك القيمــة وأن المغلــف الــذي يحتــوي الفواتيــر ال يفتــح عــادة مــن قبــل خدمــات 
المطــار ولــو ان صاحــب البضاعــة أقــر بالقيمــة لتــم االطــالع علــى الفواتيــر للتأكــد منهــا 

ولكــن هــذا لــم يحصــل.
وحيــث أن و الحــال مــا ذمــر فــان التعويــض الواجــب الــزام شــركة الطيــران المســتأنفة بــه 
هــو بحــدود 250 فرنــك عــن كل كيلــو جــرام أو مــا يعادلهــا بالــدوالر األميركــي البالــغ 
ــودة حســبما ورد بالمــادة الرابعــة مــن  ــو جــرام مــن البضاعــة النفق 20 دوالراً عــن كيل

شــروط العقــد كمــا هــي مترجمــة مــن قبــل مكــت ميــره للترجمــة القانونيــة.
ولمــا كان الــوزن اإلجمالــي للبضاعــو هــو 23 كيلــو جــرام فتســتحق المدعيــة )المســتأنف 
ــخ  ــا أو مــا يعادلهــا بدهــم اإلمــارات بتاري ضدهــا( عنهــا 23*20=460 دوالراً أميرمي
الدفــع، ولمــا كان الحكــم االبتدائــي بمخالفتــه لهــذا النــزر يكــون قــد أخطــأ بتطبيــق القانــون 

ممــا يقتضــي تعديلــه.
لهــذه األســباب حكمــت المحكمة:بقبــول االســتئناف شــكالًقبوله موضوهــاً وجزئيــاً و 
القضــاء بتعديــل الحكــم المســتأنف بجعلــه الــزام بــأن تدفــع للمســتأنف ضدهــا مبلــغ 460 
دوالراً أميريكيــاً أو مــا يعادلهــا بعملــة اإلمــارات بتاريــخ الدفع.الــزام المســتأنفة بالرســوم 
النســبية عــن هــذا المبلــغ عــن درجتــي التقاضــي و المســتأنف ضدهــا ببقيــة الرســوم عــن 

الدرجتيــن و 500 درهــم أتعــاب محامــاه.
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المبدأ

إختصاص :تزوير

بسم هللا الرحمن الرحيم

باسم حضرة صاحب السمو 
الشيخ زيدان بن سلطان آل نهيان

رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

محكمة أبو ظبي االستئنافية االتحادية
)الدائرة الجنائية(

المؤلفة برئاسة القاضي السيد/عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة.
ــز  ــد العزي ــاوي و القاضــي الســيد عب ــن القاضــي الســيج / حســن الحفن ــة كل م وعضوي

فــوده.
ــق  ــنة 1410هـــ المواف ــة س ــن 24 ذو الحج ــوم االثني ــي ي ــدة ف ــة المنعق ــة العلني وبالجلس

ــي. ــو ظب ــة أب ــة بمدين ــر المحكم 1990/7/16م. بمق
أصدرت الحكم اآلتي:

رقم االستئناف: 1990/363 و 1990/364 أ.ج
المستأنف:

المستأنف ضده:
الحكــم المســتأنف: صــادر عــن محكمــة جنايــات أبــو ظبــي برقــم 1989/3587 بتاريــخ 

1990/5/20م.
الوقائع

اتهمــت النبايــة العامــة المســتأنف ضــده- بأنه في غضون فترة ســابقة علــى 1987/1/21 
بدائــة أبــو ظبي:ارتكــب تزويــرا فــي محــرر عرفــي هــو عقــد القــرض علــى حســاب جــار 
المبيــن بــاالوراق و المســلم اليــه علــة ســبيل األمانــة، و المواقــع علــى طريــق االمضــاء، 

وكان ذلــك بــأن قــام بمــلء بيانــي ســعر الفائــدة و المحكمــة المختصــة باســتخدام آلــة كاتبــة 
بالمحــرر الســالف – و اللذيــن تــركا علــى بيــاض عنــد توقيعــه –اضــرارا بالمجنــي عليــه.
اســتعمل المحــرر المــزور ســالف الذكــر مــع علمــه بتزويــره-وكان ذلــك بــأن احتــج بذلــك 
ــى اســتخدامه  ــي وترتــب عل ــة 1986/1441 دب ــة الرقمي ــي الدعــوى الحقوقي ــة ف الورق

الحــاق الضــرر بالمجنــي عليــه علــى النحــو المبيــن بــاألوراق.
وطلبت عقابة بالمواد 108/أ ، 190 ،2/110 من قانون العقوبات لسنة 1970.

ــر  ــا بنظ ــدم اختصاصه ــاً بع ــة حضوري ــة أول درح ــت محكم ــي 1990/5/20 قض وف
الدعوى،وفــي 1990/5/28 طعنــت النيابــة فــي هــذا الحكــم باالســتئناف كمــا طعــن فيــه 
وكيــل الشــاكي فــي 1990/5/29 ، وكان االســتئنافان الماثــالن حيــث نظــرا علــى النحــو 

الموضــح بمحاضــر الجلســات.
المحكمة

بعد االطالع على األوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
مــن حيــث أن المســتأنف ضــده حضــر إجــراءات المحاكمــة ومــن ثــم كان الحكــم حضورياً 

ــي حقه. ف
وحيــث أن الوثائــع توجــز فيمــا أبلــغ بــه الســيد النيابــة العامــة أنــه بمناســبة شــراء عقــار 
بالشــارقة اتفــق مــع بنــك بــرأس الخيمــة علــى أن يقــدم لــه طلــب قــرض وعقــدا النشــاء 
البنايــة لكــي يتقــدم البنــك بهمــا إلــى لجنــة القــرةض العقاريــة للحصــول علــى القــرض، 
ــة  ــان قيم ــن بي ــاً م ــي 1980/3/26 خالي ــرر ف ــرض المح ــب الق ــك طل ــدم للبن ــه ق وان
القــرض وكذلــك مــن بيــان ســعر الفائــدة و المحكمــة المختصــة إال أن المشــكو فــي 
ــي  ــة »دب ــدة وكلم ــا ســعر الفائ ــى أنه ــة »%14« عل ــزور المحــرر بإضاف ــام بت ــه ق حق
« علــى أنهــا تعنــي المحكمــة المختصــة، واســتطر قائــالً انــه خصــل علــى دليــل اثبــات 
التزويــر بموجــب الكتــاب الصــادر عــن معالــي وزيــر الدولــة للشــؤون الماليــة المرفــق بــه 
صــورة مــن المحــرر األصــل المقــدم إلــى لجنــة القــروض العقاريــة مــن البنــك للحصــول 
ــة أوب  ــود لنياب ــق معق ــن ، وأم اإلختصــاص بالتحقي ــة مــن االضافتي ــى القــرض خالي عل
ــك المشــكو ضــده وأن  ــذي يمســكه البن ــة ال ــا حســاب البناي ــي دائرته ــع ف ــث يث ــي حي ظب
المحــرر المدعــي بتزويــره توقــع عليــه مــن الشــاكي فــي أبــو ظبــي كمــا أن التزيــو تــم 
ــة  ــره المســتأنف ضــده« آل ــك ومدي ــا »البن ــي حقهم ــي باســتخدام المشــكو ف ــو ظب ــي أب ف
طابعــة تســتخدم فــي مراســالت البنــك المشــكو بأبــو ظبــي ةأن لديــه مــا يؤيــد ذلــك، كمــا ان 
مقــر كل مــن الشــاكي و المشــكو ضدهمــا ولجنــة القــروض العقاريــة فــي أبــو ظبــي، وإذا 
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باشــرت نيابــة أبــو ظبــي تحقيــق الشــكوى وتقــدم كل مــن الطرفيــن بدفاعــه فيهمــا، انتهــت 
ــر  ــي التزوي ــة بتهمت ــة الجنايئ ــى  المحاكم ــر البنك»المســتأنف ضــده« إل ــم مدي ــى تقدي إل

واالســتعمال علــى نحــو الموضــح بقــرار االتهــام.
ــن  ــن الطرفي ــة م ــتندات المقدم ــى المس ــد أن أشــارت إل ــة أو درجــة بع ــث أن محكم وحي
ــى أن اإلختصــاص  ــى القضــاء بعــدم اختصاصهــا بنظــر الدعــوى تأسيســاً عل انتهــت إل
ــاء نفســها دون  ــه مــن تلق ــى المحكمــة أن تتصــدى ل الجنائــي مــن النظــام العــام و أن عل
مادخــل الرادة الخصــوم فــي ذلــك، وأن الثابــت مــن األوراق أن الشــاكي ادعــى بتزويــر 
عقــد القــرض لــدى نيابــة الشــارقة التــي أحالــت االدعــاء إلــى نيابــة رأس الخيمــة 
إلختصــاص، كمــا أنــه طعــن بالتزويــر فــي المســتند محــل النــزاع فــي الدعــوى المدنيــة 
رقــم 1986/1441 أمــام محكمــة دبــي ولــم تجبــه المحكمــة إلــى ذلــك وقضــت بثبــوت 
ــم  ــز دبــي، ومــن ق ــك أمــام محكمــة تميي ــد حكمهــا اســتئنافيا وكذل ــه و تأي حــق البنــك قبل
تعتبــر هــذه األحــكام عنوانــاً للحقيقــة ال يمكــن المســاس بهــا خاصــة ألنهــا فصلــت فيمــا 
ــة أن  ــف النياب ــن وص ــت م ــا أن الثاب ــة، كم ــي الخصوم ــور طرف ــا بحض ــرض عليه ع
ــى نســخة  ــه ، وأن حصــول الشــاكي عل ــم بموجب ــم الحك ــي وت ــي دب المحــرر اســتعمل ف
ــرف محــل  ــم يع ــذي ل ــر ال ــة للتزوي ــون نتيج ــن أن يك ــة ال يمك ــدى وزارة المالي ــد ل العق
ــل الشــاكي  ــه وانمــا حققــت النتيجــة فــي دبــي باالســتعمال وثبــوت حــق البنــك قب ارتكاب
ــر مختصــة  ــى أن المخكمــة غي ــره، وخلــص إل ــك المســتند المدعــي بتزوي ــى ذل ــاء عل بن

ــع الدعــوى. ــى وثائ ــاق قواعــد اإلختصــاص عل ــدم انطب لع
وحيــث أن اســتئناف النيابــة- علــى مــا يبيــن مــن مذكرتهــا بالطعــن- يقــوم علــى تخطئــة 
الحكــم فــي القانــون، إذ حــددت المــادة » 49 « مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة ضابــط 
الإلختصــاص بالمــكان الــذي وقعــت فيــه الجريمــة أو تنتهــي فيــه أو تظهــر نتائجهــا فــي 
ــة  ــه حال ــوم في ــا للجريمــة كل محــل تق ــر مكان ــم المســتمر يعتب ــه فــي الجرائ ــه، وان دائرت
ــة كل  ــا للجرية=م ــر مكان ــة يعتب ــم المتتابع ــاد و الجرائ ــم االعتي ــي جرائ ــتمرار وف االس
محــل يقــع فيــه أحــد األعمــال الداخلــة فيهــا، و أنــا النيابــة الســباق أن انتهــت فــي مذكرتهــا 
المؤوخــة 11/17 / 1989 إلــى انعقــاد اإلختصــاص لمحكمــة أبــو ظبــي الجنائيــة اســتناداً 

للمــادة 49/ب،ج مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة.
وحيــث أن االســتئناف الشــاكي يقــوم –علــى مايبيــن مــن ذكرتــه المؤرخــة 1990/5/29- 
ــة العامــة بجلســة 1990/4/12 أمــا محكمــة أو درجــو  ــى النعــي بعجــم تميثــل النياب عل
و أنــه يطعــن بالتزويرفــي محضــر تلــك الجلســة ويطلــب إجــراء التحقيــق فيــه، كمــا أن 

الدفــع بعــدم اإلختصــاص أبــدي مــن وكيــل البنــك وهــو ليــس ممثــال فــي الخصومــة وم ثــم 
يكــون الدفــع قــد أبــدى مــن غيــر ذي صفــة ويتعيــن االلتفــات عنــه كمــا أخــط الحكــم أهــدر 
حجيــة قــرار نيابــة أبــو ظبــي بإختصــاص محاكــم أبــو ظبــي بتحقيــق الواثعــة و محاكمــة 
المتهــم بالتالــي عمــا نســب إليــه وأن النيابــة انتهــت مــن تحقيقهــا إلى ثبــوت التزويــر ، وأن 
هــذا القــرار تحقــق بعــدم الطعــن عليــه مــن المتهــم ويتعيــن علــى المحكمــة متابعــة نظــر 
االتهــام المحــول اليهــا مــن نيابــة أبــو ظبــي وضمــن ســلطتها وإختصاصهــا ، مســتقالً عــن 
الموضــوع لعــدم قيــام المبــرر لذلــك فضــالً عــن فــوات ميعــاد الطعــن علــى ذلــك القــرار 
وبذلــك حــاز الحجيــة، ثــك أضــاف أن اإلختصــاص معقــود لمحكمــة أبــو ظبــي اعمــاالً 
ألحــكام الدســتور و المــادة 1/49 مــن قانــون اإلجــراات المدنيــة حيــث تــم التوقيــع مــن 
جانــب الشــاكي علــى اســتمار القــرض بمقــر عملــه بأبــو ظبــي وأيــده فــي ذلــك الشــاهد 
و الكتــاب المرســل اليــع مــن األخيــر 1988/7/1 وأن هــذه االســتمارة تضمنــت أن 
األخطــار بشــأن أي مســائل تتعلــق بالتعــاون بيــن الشــاكي و البنــك الــذي يتبعــه المتهــم 
ــى  ــه بالكامــل إل ــم نقل ــة ت ــي كمــا أن حســاب البناي ــو ظب ــوان الشــاكي بأب ــى عن ترســل إل
ــي  ــذ 1981/9/27 وف ــاً من ــه الي ــراً ل ــم مدي ــل المته ــذي يعم ــي ال ــو ظب ــك بأب ــرع البن ف
حيازتــه الورقــة محــل التزويــر، كمــا أن مقــر لحنــة القــورض العقاريــة التــي أودعــت بهــا 
اســتمارة القــرض بأبــو ظبــي وكذلــك مقــر إقامــة المتهــم، وبمذكــر المســتأنف ذده الجوابيــة 

ردد دفاعــه أمــام محكمــة أول درجــة ولــم يــأت فيهــا بجديــد.
وحيــث أن كل مــن االســتئنافيين قــدم فــي الميعــاد و اســتوفى سســئر أوضاعــه الشــكلية 

مــن ثــم همــا مقبــوالن شــكال.
وحيــث أن االإختصــاص النوعــي أو المكانــي فــي المســائل الحنائيــة مــن النظــام العــام و 
للمحكمــة التصــدي لهــذه المســألة مــن تلقــاء نفســها ولــو لــم يدفــع بهــا أي مــن الخصــوم 
بخــال الجــال بالنســبة لإلختصــاص المكانــي فــي المســائل المدنيــة ومــن ثــم فعيــر منتــج 
إثــارة الشــاكي حــول صفــة مبــدأ الدفــع بعــدم االإختصــاص، وكذلــك غيــر منتــج مــا اثــاره 
ــدم بدفاعــه  ــه تق ــر محضــر جلســة 1990/4/22 إذ فضــال عــن أن حــول الطعــن بتزوي
فــي تلــك الجلســة حــول الدفــع بعــدم اإلختصــاص كمــا مكنــت المحكمــة مــن تقديــم مذكــرة 
ــد  ــان االســتئناف يعي ــا فعــالً ، ف ــدم به ــام وتق ــرار بعشــرة أي ــل جلســة النطــق بالق ــا قب لم
طــرح موضــوع النــزاع بــكل مافيــه أوجــه دفــاع وبمــا قــد يضيفــه الخصــوم مــن أوجــه 
أخــرى وحســب المحكمــة االســتئنافية ام بتنــي حكمهــا علــى أســباب أخــرى فتنفــي بذلــك 
أي مصلحــة فــي الدفــه كمــا ان مــن المبــادئ القانونيــة المســتقر أن للمحكمــة التصــدي فــي 
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ــراه مناســباً  ــذي ت ــدي أمامهــا معترضــة ســير الخصومــة فــي الوقــت ال الدفــوع التــي تب
ــة  ــي مرحل ــررت ف ــد ق ــت ق ــد أن كان ــع بع ــي الدف ــا أن هــي تصــدت للفصــل ف وال عليه
ســابقة ضمــه للموضــوع باعتبــار أن هــذا الضــم ال يفقــد الدفــع الشــكلي اســتقالله وإمكانيــة 
الفصــل فيــه مســتقالً عــن الموضــوع وال يعــدو أن يكــون مــن القــرارات المنظمــة لســير 
الدعــوى وال تعتبــر حاســمة لنقطــة مــا مــن النقــاط المعروضــة علــى المحكمــة وال تمــس 
ــي  ــر ف ــة بالنظ ــى العام ــا النياب ــي تصدره ــرارات الت ــن الق ــا ع ــق للخصــوم، وأم أي ح
ــا هــو  ــودة اليها-كم ــع الع ــة تمن ــرارات حجي ــذه الق ــن كان لبعــض ه ــه ولئ ــات فان التحقيق
ــي  ــة- ف ــوى العمومي ــة الدع ــه القام ــن األوج ــي تتضم ــظ الت ــرارات الحف ــي ق ــال ف الح
بعــض القوانيــن المقارنــة-إال إذا ظهــرت أجلــة جديــدة ولــم تكــن تحــت يــد النيابــة لــدى 
اصــدار القــرار فــان هــذه الحجيــة قاصــرة علــى تصرفــات النيابــة وحدهــا فيمــا بينهــا وال 
تحــاج بهــا المحكمــة وال تتقيــد بهــا ولهــا أن تأخــذ بهــا أو تخالفهــا أو تعدلهــا، ولمــا كان 
ذلــك فتلتفــت المحكمــة عمــا اثــاره الشــاكي المســتأنف فــي دفوعــه التــي ســردها بالئحــة 

الســتئنافه فــي هــذه المجــاالت.
ــادة  ــه الم ــا أوردت ــو م ــدع ه ــي تحدي ــع ف ــألة االختصــاص فالمرج ــن مس ــه ع ــث ان وحي
»49« مــن قانــون أجــراءات المحاكــم الجنائيــة لســنة 1970 وفــي ذلــك تنــص علــى أن 
مــكان محكمــة الجريمــة هــو الــذي يقــع فيــه ارتــكاب الجريمــة ، أو فــي أي مــن دائرتــي 

بــدء الجريمــة و انتهائهــا، أو فــي أي مــن دائــري إرتكابهــا أو وجــود نتائجهــا.
وحيــث أن جريمــة التزويــر جريمــة وقتيــة تتــم بمجــر القيــام بتغييــر الحقيقــة فــي المحــرر 
ومــن قــم – اعمــالً للنــص ســالف البيــان- يتحــدد مــكان المحاكمــة امــا بالمحكمــة التــي يقــع 
دائرتهــا مــكان ارتكابهــا أو فــي تلــك التــي توجــد فيهــا نتائجهــا ، أمــا جريمــة االســتعمال 
فهــي جريمــة مســترمة طالمــا اســتمر الجنانــي يســتعمل المحــرر المــزور الــى أن ينقطــع 
هــذا االســتعمال، ومــن ثــم يحــدد اإلختصــاص المكانــي لــكل محكمــة يقــع فــي دائرتهــا 

هــذا االســتعمال.
وحيــث أن هديــا بالقواعــد المتقدمــة فــان الثابــت بيقيــن اســتعمال المحرر المدعــي بتزويره 
أمــام محاكــم دبــي و الشــارقة علــى النحــو الثابــت بــاالوراق وال خــالف علــى ذلــك بيــن 
الطرفيــن ولــم يقــم دليــل علــى أن هــذا المحــرر جــرى  اســتعماله بدائــرة أبــو ظبــي بــل ان 
الشــكاي نفســه لــم يــرد بدفاعــه حتــى مجــرد االدعــاء بذلــك، وأمــا واقعــة التزويــر المدعــى 
بهــا فلــم يقــدم دليــل مقنــع مــن األوراق علــى أنهــا ارتكبــت أو وجــدت نتيجتهــا بدائــرة أبــو 
ظبــي، إذ أن ظاهــر الحــال يؤيــد دفــاع المســتأنف ضــده ولــم يقــدم المســتأنفان دليــال علــى 

خــالف هــذا الظاهــر الــذي يتمثــل فــي مخاطبــة الشــاكي للبنــك » فــرع الدبــي « بكتابــة 
ــى  ــرض حت ــد الق ــان رصي ــة وبي ــك الرهــن عــن البناي ــب ف ــؤرخ 1985/6/27 بطل الم
تتمكــن مــن ايقــاف الفوائــد مــع االســتمرار فــي الســداد ) المســتند  ٩مــن حافظــة البنــك 
المقدمــة فــي ٤/٢٢/ ١٩٩٠( كمــا جــرت المخاصمــة بيــن الطرفيــن أمــام محكمــة الشــارقة 
فــي الدعــوى رقــم ٧٥/ ١٩٨٦واســتئنافها رقــم ١٢/ ١٩٨٧المؤيــد بحكــم الطعــن بالنقــض 
رقــم )))١٣٨( لســنة  ١١ق.  ) المســتندات  ١١،١٢،١٣،١٤مــن ذات الحافظــة(  ثــم فــي 
الدعــوى ١/١٤٤١دبــي حيــث تقــدم الشــاكي بطلــب عــارض فيهــا بالطعــن بالتزويــر علــى 
المحــرر الخــاص بالقــرض وفوائــده وضــرب الصفــح عــن الطعــن بالتزويــر،  وقــد تأيــد 
ــتندات )١٥،١٦،١٧  ــي ) المس ــم ٦٠/ ١٩٨٧دب ــتئناف رق ــتئنافيا باالس ــذا القضــاء باس ه
كمــا أن الشــاكي نفســه ســبق أن تقــدم فــي ١١/١٢/ ١٩٨٦بشــكوى لنيابــة الشــارقة متهمــا 
ــتعماله  ــي باس ــى المحــرر والثان ــع عل ــو الموق ــره ه ــأن مدي ــة ب ــرأس الخيم ــك()...( ب بن
مــع عملــه بتزويــره،  وأن االختصــاص منعقــد لمحاكــم الشــارقة الســتعمال المحــرر فــي 
دائرتهــا كمــا أن البنايــة كائنــة فــي الشــارقة كمــا جــرى عليهــا الرهــن بهــا )) المســتند ٢١ 
ــة(   ــات النياب ــك مــا قــرره الشــاكي نفســه ) ص  ١٠بتحقيق ــى ذل ــإذا مــا أضيــف إل (( ، ف
مــن أنــه ال يعــرف أيــن وقــع التزويــر بمــا يعنــي أنــه ال يقطــع فــي وقوعــه بدائــرة أبــو 
ظبــي وال تعتــد المحكمــة بعذولــه عــن ذلــك بمحضــر التحقيــق بعــد أن أوعــز محاميــه إليــه 
بالقــول بغيــر ذلــك،  والببــن أن المحــرر المطعــون عليــه معنــون بمــا يفيــد تحريــره بــرأس 
الخيمــة ، كمــا أن مــن الواضــح فــي محاولــة عقــد اإلختصــاص لقضــاء دائــرة أبــو ظبــي 
ــة  ــو ظبــي ) شــكواه لنياب ــرة أب ــى القــول باقامــة المســتأنف ضــده بدائ اســتناد الشــاكي ال
أبــو ظبــي عــن طريــق محاميــه المرفقــة بــاألوراق والمؤشــر عليهــا بعبــارة )) لشــرطة 
العاصمــة وإجــراء الــالزم وعــرض األمــر بعــد ذلــك((  وليــس علــى أنهــا مــكان وقــوع 
الجريمــة أو أي نتيجــة لهــا،  وفــي كل مــا تقــدم مــا يقطــع بعــدم حصــول واقعــة اضافــة 
البيانــات المدعــي بتزويرهــا فــي دائــرة أبــو ظبــي،  وال تطمئــن المحكمــة فــي ذلــك الــى 
مــا حــاول الشــاكي التــذرع بــه فــي محاولــة عقــد اإلختصــاص لمحاكــم أبــو ظبــي تــارة 
بالقــول بأنــه وقــع علــى أوراق طلــب القــرض بمقــر عملــه بأبــو ظبــي اذ فضــال عــن ان 
مجــرد التوقيــع علــى طلــب القــرض ال يعنــي انعقــاد العقــد بشــأنه بعــد وال يعــدو أن يكــون 
إجــراء تمهيديــا ســابقا علــى انعقــاد العقــد ذاتــه فــان هــذا التوقيــع ال يعنــي أن االضافــة - 
محــل االتهــام - قــد وقعــت فــي محــل اقامتــه ، كمــا أن هــذا القــول وكذلــك قــول شــاهده 
ينفيهمــا الثابــت كتابــة مــن أن تحريــر العقــد بكافــة بيانتــه بمــا فيهــا التوقيــع تــم فــي رأس 
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الخيمــة،  كمــا تلتفــت المحكمــة فــي

ــة كاتبــة تســتعمل بقمــر  ذلــك أيضــاً عمــا ورد بدفــع الشــاكي مــن أن اإلضافــة تمــت بآل

البنــم بأبــو ظبــي وأنــه علــى اســتعداد إلثبــات ذلــك إذ فضــال عــن أن آالت الكتابــة تتشــابه 

فلــم يقــدم مــا وعــد بــه مــن أدلــة فــي هــذا الصــدد، كمــا أنــه ال عبــرة بالكتابــة إليــه بعنونــاه 

بأبــو ظبــي أو أن حســاب القــرض نقــل إليهــا أو أن مقــر لجنــة القــروض يقــع بدائرتهــا، 

كمــا تلتفــت المحكمــة عمــا كــرر الشــاكي اثارتــه ومــا ورد بمذكــرة النيابــة مــن ن اكتشــاف 

ــو  ــرة أب ــة بدائ ــة مــن وزارة المالي ــى أصــل الورق ــه عل ــم إال بعــد حصول ــم يت ــر ل التزوي

ــذا  ــي ه ــه وال يعن ــذي يدعي ــل ال ــى الدلي ــع الحصــول عل ــدى واق ــك ال يتع ظــب إذ أن ذل

ــبما  ــة حس ــة للجريم ــد تيج ــك بع ــه أن ذل ــل المدعــي ب ــى الدلي اكتشــاف أو الحصــول عل

ــاول  ــا ح ــرة بم ــه ال عب ــا أن ــة، كم ــراءات الجنائي ــون اإلج ــن قان ــادة 3/49 م ــه الم تعني

تويــره  أنــه اكتشــف هــذا التزويــر المدعــى بــه فــي دائــرة دبــي حيــن قــدم طلبــاً عارضــاً 

ــده أو  ــد القــرض وفوائ ــة فــي مواجهــة طلــب البنــك الزامــه برصي امــام المحكمــة المدني

فــي دائــرة امــارة الشــارقة حيــن تقــدم لنيابتهــا بالبــالغ ضــد البنــك بفرعــه بــرس الخيمــة 

ومركــز الرئيســي بدبــي وإقامــة الدعــوى المدنيــة ضــده أمــام محاكــم الشــارقة .

وحيــث أنــه لمــا كان مــا تقــدم فقــد ثبــت بيقيــن عــدن وقــوع جريمــة التــزوي أو جريمــة 

ــداد بمــكان اقامــو الشــاكي أو المتهــم  ــي ، واذ ال اعت ــو ظب ــرة محاكــم اب االســتعمال بدائ

أو الحصــول علــى الدليــل أو غيــر ذلــك ممــا أثيــر فــي هــذا لصــدد، واذ ال يــزول اليقيــن 

بمــا حــاول الشــاكي اثارتــه مــن شــكوك علــى خالفــه، ومــن ثــم كان مــن المتعيــن القضــاء 

بعــدم اختصــاص محكمــة أول درجــة بنظــر الدعــوى وهــو مــا يعنــي رفــض االســتئنافيين 

وتأييــد الحكــم المســتأنف فيمــا انتهــى إليــه .

فلهذه األسباب

حكمت المحكمة :

حضورياً بقبول االستئنافين شكالً وفي الموضوع 

برفقهما وتأييد الحكم المستأنف .

صدر باالتفاق وتلي علينا .

المبدأ
- لعان:
- نسب

بسم هللا الرحمن الرجيم

دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل

محكمة االستئناف االتحادية في الشارقة
)الدائرة الشرعية(

باسم حضرة صاحب السمو
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

رئيس الدولة

الدعوى رقم 27 لعام 1990
إن محكمة االستئناف االتحادية في الشارقة – الدائرة الشرعية – المؤلفة من :

المستشار : محمد توفيق الشماع )رئيساً(
المستشار :محمد عبد السلطي )عضواً(

المستشار المنتدب : أحمد محمود البابي )عضواً(
بعد اطالعها على ملف االستئناف المرقوم اعاله ، المتكون فيما بين :

المستنأنف :
وبين 

المستأنف عليه :
بصدد :

القــرار المســتأنف : الحكــم الصــادر بتاريــخ 1410/8/14 هـــ الموافــق 1990/3/11 
عــن المحكمــة الشــرعية فــي أم القيويــن فــي القضيــة المســجلة لديهــا برقــم 1990/401 
ــق  ــخ 1410/8/14 هـــ المواف ــم  1990/316تاري ــي الصــك الشــرعي رق ــدون ف والم

ــه : ــي منطوق  1990/3/11ويقضــي ف
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ــده المدعــي  ــى وال ــخ 1978/1/7 ال ــود بتاري ــة المول ــن المدعي ــد ، اب ــوت نســب الول بثب
عليــه  وثبــوت وقــوع البينونــة الكبــرى بيــن الطرفيــن المتداعييــن بتاريــخ  1983/4/29  
وفــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة فــي مقــر هــذه المحكمــة بتاريــخ 1411/3/6 هـــ الموافــق 

.1990/9/25
وبعد سماع المرافعة وتدقيق اوراق هذه الدعوى ،

وبعد المداولة اتخذت القرار اآلتي :
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – رئيس الدولة .

)أ( في الوقائع 
ــن  ــوال الطرفي ــن اق ــا ، وم ــن اوراقه ــتفاد م ــو مس ــا ه ــوى كم ــذه الدع ــع ه ــل وقائ تجم
وبالقــدر الــالزم للفصــل فــي هــذا االســتئناف مــن قبــل هــذه المحكمــة ، فــي أن الطرفيــن 
ــخ 1977/2/28 ،  ــد بتاري ــال الهن ــن أعم ــي م ــي مومب ــرى ف ــرعي ج ــد ش ــا بعق تزوج
وتــم الدخــول الشــرعي بينهمــا وولــدت لــه فــي مومبــي بتاريــخ 1978/1/7 م ثــم هجــر 
الــزوج زوجتــه بعــد أن اســتمرت العالقــة حســنة فيمــا بيــن الطرفيــن حتــى 1982/4/29 
، إذ كانــت بعــد الــزواج قــد حضــرت معــه إلــى دولــة االمــارات وأقامــت معــه فــي بيتــه 
، ثــم عــادت إلــى الهنــد ، ثــم بعــد والدة الولــد المذكــور حضــر الــزوج إلــى الهنــد واقــام 
مــع زوجتــه مــدة ثــم عــاد الــى االمــارات ، وحضــرت الزوجــة الــى االمــارات وأقامــت 
فتــرة فــي فنــدق علــى نفقــة زوجهــا . ثــم عــادت الــى الهنــد ثــم زارهــا زوجهــا المســتأنف 
ــخ  ــي التاري ــاً ف ــا ثالث ــو( طلقه ــه ه ــد قول ــى ح ــخ  1983/4/29)وعل ــد بتاري ــي الهن ف
ــم قدمــت الزوجــة  ــذا – ث ــاً – ك ــا رجــالً أجنبي ــا إذ رأى معه ــه اشــتبه بأمره المذكورألن
هــذه الدعــوى إلــى المحكمــة الشــرعية فــي أم القيويــن طالبــة الــزام المدعــى عليــه بــأن 
ــة الطــالق اذا كان ال  ــي ، واعطاءهــا ورق ــه المذكــور جــواز ســفر اصول يســتخرج البن

يريدهــا .
ــي  ــوارد ف ــو ال ــى النح ــى ، عل ــة االول ــة الدرج ــام محكم ــة ام ــرت المحاكم ــد ان ج وبع
الصــك الشــرعي المنــوه بــه آنفــاً ، أصــدرت حكمهــا المــدون منطوقــة وتاريخــه اعــاله 
ــالً  ــل مذي ــدم بهــذا االســتئناف الماث ــد تق ــه ، بهــذا الحكــم فق ، ولعــدم قناعــة المدعــى علي
ــاً  ــخ 1990/6/25 طالب ــة بتاري ــن المؤرخ ــي أم القيوي ــدل ف ــر الع ــس دوائ ــية رئي بحاش

ــة. ــا بالمحكم ــي ســوف يبينه ــم المســتأنف لألســباب الت فســخ الحك
وفــي جلســة اليــوم حضــر الطرفــان بالــذات كمــا حضــر مــع المســتأنف وكيلــه المحامــي 

الــذي قــدم مذكــرة شــارحة ، قــم كــرر الطرفــان اقوالهمــا وختمــا دفوعهمــا.

)ب( في المناقشة و التطبيق :
لمــا كان االســتئناف مقدمــا عــن طريــق رئيــس دوائــر العــدل فــي امــارة فــي ام القيويــن . 
كمــا هــو ثابــت بالحاشــية المؤرخــة بتاريــخ 1990/6/26 ، فانــه يمكــن اعتبــاره مقبــوال 

شــكالً .
ولمــا كانــت هــذه القضيــة ، موضوعهــا الرئيســي األهــم ، والــذي انصــب عليــه االســتئناف 

هــو نســب الولــد المولــود على فــراش الزوجيــة بتاريــخ  1978/1/7.
ولمــا كان المدعــي عليــه المســتأنف مقــراً بــأن زواجــه مــن المدعيــة أم هــذا الولــد 
المســتأنف عليهــا قــد كان بتاريــخ 1977/2/28 بموجــب عقــد شــرعي جــرى فــي 

ــد . ــال الهن ــن أعم ــي م مومب
ــد  ــا كان الول ــزواج ، ولم ــخ ال ــن تاري ــر مــن ســتة أشــهر م ــد أكث ــه بع ــث جــاءت ب وحي
للفــراش بنــص الحديــث الشــريف الصحيــح ، والفــراش الشــرعي كمــا فســره االمــام أبــو 
الحســن الكرخــي مــن فقهــاء الحنفيــة هــو العقــد ، اي ان النســب يثبــت لصاحــب الفــراش و 
هــو الــزوج الــذي تــم العقــد الشــرعي بينــه وبيــن أم ذلــك الولــد ، طالمــا كانــت والدتــه بعــد 
مضــي اقــل مــدة الحمــل التــي هــي ســتة اشــهر باتفــاق الفقهــاء ، وفســر الســيد الجرجــا فــي 
الفــراش كتابــه فــي كتابــه التعريفــات بقولــه : كــون المــرأة متعينــة الــوالدة لشــخص واحــد 
اي انهــا علــى عصمــة ذلــك الشــخص ، وقــال شــهاب الديــن فــي حاشــيته علــى الزيلعــي 
: ان الفــراش هــو كــون المــرأة بحــال لــو جــاءت بولــد يثبــت نســبه مــن اصحــاب الفــراش 

، مــن غيــر حاجــة الــى بينــة وال الــى اقــرار »انظــر حاشــية الزيلعــي ج 3 ص 39«
ولمــا كان النســب معتبــراً ممــا يتعلــق بــه حــق هللا عــز وجــل ، اي ممــا لــه عالقــة بالنظــام 
العــام اذ يتعلــق بالنســب حقــوق المحرميــة، واالحــرام المحــارم ، فضــال عــن انــه حــق 
مــن حقــوق الولــد نفســه وهللا ســبحانه وتعالــى يقــول »ادعوهــم آلبائهــم هــو اقســط عنــد 

هللا« اآليــة رقــم »5« مــن ســورة االحــزاب .
ــق  ــا يتعل ــال عم ــي ، فض ــه االجتماع ــوده وكيان ــادال لوج ــان مع ــب االنس ــا كان نس ولم
ــة . ــا للنفق ــب ومحتاج ــن الكس ــزا ع ــادام عاج ــة م ــة ونفق ــة و رعاي ــن تربي ــخصه م بش
ــى  ــت عل ــد بقي ــد – ق ــة – أم الول ــأن المدعي ــراً ب ــه المســتأنف مق ــا كان المدعــي علي ولم
ــخ 1983/4/29  ــا بتاري ــى طالقه ــخ 1977/7/28 وحت ــا بتاري ــذ تزوجه ــه من عصمت
فــان نســب الولــد المولــود علــى فــراش الزوجيــة بتاريــخ  1987/1/7، ثابــت بالفــراش 
الشــرعي نفســه مــن غيــر حاجــة الــى شــيء آخــر ، مــن بينــة او اقــرار ، وال يلتفــت الــى 
مجــرد احتمــال ان يكــون حملهــا مــن غيــره ، واالصــل بــراءة الذمــة و حفــظ النســب ، 
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واحيــاء الولــد مــن الضيــاع .
وحيــث انــه متــى ثبــت النســب بالفــراش ، فــان اللعــان الــذي يمكــن ان ينتفــي بــه النســب 
ــه شــروط كــي تســمع  ــر ل ــد وان تتوف ــادرة –الب ــي بعــض الحــاالت الن ــى ف ــا وحت احيان
الدعــوى بــه ، ومنهــا : كــون الزوجيــة قائمــة ، علــى مــا قــرره فقهــاء الحنفيــة ، وان يكــون 
نفــي الولــد فــي زقــت الــوالدة ، إمــا عنــد شــراء أدواتهــا أو فــي أيــام التهنئــة المعتــادة ، 
فــإن مضــت تلــك االوقــات ، فــال يصــح نفيهــا بعدهــا )انظــر كتــاب االحــكام الشــرعية فــي 

االحــوال الشــخصية لقــدري باشــا – المــواد 337-334(
وإننــا لنجــد قوانيــن االحــوال الشــخصية المعمــول بهــا فــي البــالد العربيــة المجــاورة ، قــد 
احتاطــت فــي شــروط صحــة دعــوى اللعــان ، فقــد نصــت المــادة »177« مــن قانــون 
االحــوال الشــخصية الكويتــي الصــادر عــام 1984 )علــى انــه يجــب ان تتخــذ اجــراءات 

دعــوى اللعــان خــالل خمســة عشــر يومــا مــن وقــت الــوالدة او العلــم بهــا(.
وجــاء فــي الفقــرة االولــى مــن المــادة »195« مــن مشــروع قانــون االحــوال الشــخصية 
لدولــة االمــارات العربيــة المتحــدة – جــاء فيهــا مــا يلــي بالحــرف :)وعليــه – أي الــزوج 
– ان يتخــذ اجــراءات دعــوى اللعــان فــي ظــرف اربعيــن يومــاً كاملــة مــن وقــت الــوالدة 

أو العلــم بهــا(.
ــدول  ــد لألحــوال الشــخصية ب ــون الموح ــن امشــروع القان ــادة :/81 ف.أ م ونصــت الم
مجلــس التعــاون الخليجــي )الرجــل أن ينفــي عنــه نســب الولــد باللعــان خــالل ســبعة أيــام 
مــن تاريــخ الــوالدة أو العلــم بهــا .. وتقــدم دعــوى اللعــان خــالل خمســة عشــر يومــا مــن 

تاريــخ العلــم بالــوالدة(.
ولمــا كان المســتأنف ، قــد جــاء بذريعــة رغبتــه فــي إقامــة دعــوى اللعــان بعــد ســنوات 

طــوال مــن تاريــخ علمــه بالــوالدة ، فــإن طلبــه هــذا حــري بالرفــض .
وحيــث أن التــذرع بتحليــل الــدم ومعرفــة الفصيلــة الدمويــة او معرفــة الجينــات ال يقــدم 
وال يؤخــر فــي النســب الــذي توفــرت لــه اســباب ثبــوت الشــرعية ، وفــات الوقــت علــى 

دعــوى اللعــان .
وحيــث أن الحكــم المســتأنف مــن حيــث النتيجــة التــي آل اليهــا قــد صــدر موافقــا الحــكام  

الشــريعة ، ومــا عليــه اجتهــاد هــذه المحكمــة .
وحيــث أن هــذه المحكمــة – محكمــة موضــوع –  ومــن حقهــا ان تتصــدى للحكــم بالقضيــة 
وفقــا لمــا ســيرد فــي منطــوق هــذ الحكــم – علــى صحــة افتــراض ان الحكــم المســتأنف قــد 

شــابه نقــص فــي بعــض الشــكليات .

لذلك كله فقد حكمت المحكمة باالجماع .
 )ج(المنطوق :

 )1( قبول االستئناف شكال.
 )2( رفضه موضوعا ، والحكم بما آل اليه الحكم المستأنف من حيث النتيجة .

صدر بتاريخ 1411/3/6 هـ الموافق 1990/9/25 وافهم علناً .
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المبدأ
الطالق في مجلس واحد 

بسم هللا الرحمن الرجيم

دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل

محكمة االستئناف االتحادية في الشارقة
)الدائرة الشرعية(

باسم حضرة صاحب السمو
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

رئيس الدولة

الدعــوى رقــم »1 » لعــام 1988 لــدى محكمــة اســتئناف الشــارقة – الدائــرة الشــرعية أن 
محكمــة االســتئناف االتحاديــة فــي الشــارقة – الدائــرة الشــرعية – المؤلفــة من :

المستشار / محمد توفيق الشماع )رئيساً(
المستشار المنتدب / أحمد محمود البابي )عضواً(

القاضي المنتدب / علي حسن النجار )عضواً(
وأمين سر الجلسة :

بعد اطالعها على ملف االستئناف المرقوم اعاله ، المتكون فيما بين :
المستنأنفة :

المستأنفة عليه :بصدد :
القــرار المســتأنف: الحكــم الصــادر بتاريــخ 1408/4/24 هـــ الموافــق 1987/12/15 
عــن المحكمــة الشــرعية فــي كلبــا – والمــدون فــي الصك الشــرعي عــدد »208« التاريخ 
ــن  ــن الزوجي ــة بي ــدة رجعي ــة واح ــوع طلق ــوت وق ــن : ثب ــاه والمتضم ــاً إي ــور آنف المذك
ــا  ــا زوجه ــرعية ولمطلقه ــدة الش ــة الع ــى الزوج ــخ 1987/11/2 وعل ــن بتاري المتداعيي
المذكــور مراجعتهــا مادامــت فــي العــدة كمــا أن للــزوج المذكــور الحــق فــي أن يتقــدم الــى 

المحكمــة الشــرعية الثبــات مراجعتــه زوجتــه فيهــا .

وفــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة فــي مقــر هــذه المحكمــة بتاريــخ  1408/7/12هـــ الموافق 
ــة  ــد المدوال ــوى ، وبع ــذه الدع ــق أوراق ه ــة وتدقي ــماع المرافع ــد س 1988/3/1 م وبع

إتخــذت القــرار اآلتــي :
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – رئيس الدولة :

)أ( في الوقائع 
ــعة  ــا تس ــام 1967 ولهم ــذ ع ــان من ــن زوج ــة أن الطرفي ــذه القضي ــع ه ــن وقائ ــن م  يبي
اوالد ، وقــد ســاءت العالقــة بينهمــا منــذ ســنة تقريبــاً ،وبموجــب الحكــم الشــرعي الصــادر 
عــن المحكمــة الشــرعية فــي كلبــا ، المــدون فــي الصــك الشــرعي عــدد “100” تاريــخ 
1408/2/11 هـــ الموافــق 1987/10/4 حكمــت الزوجــة المذكــورة بالدخــول في طاعة 
ــخ  ــي تاري ــاد ف ــزاع ح ــن ن ــن الطرفي ــم حصــل بي ــزاً ، ث ــر ناش ــا تعتب ــا وإال فانه زوجه
ــا الرجــوع  ــب منه ــك يطل ــد ذل ــذ بع ــم أخ ــا ث ــا ، فطلقه ــت أن يطلقه 1987/11/2 وطلب
ــا –  ــي كلب ــة الشــرعية ف ــام المحكم ــا أم ــت بدعواه ــك وتقدم ــك علي ــى ذل ــه وهــي تأب الي
ــه  وهــي موضــوع الحكــم المســتأنف – تطلــب فيهــا إثبــات أن زوجهــا - المســتأنف علي
ــوم 1408/3/11  ــاح ي ــد صب ــس واح ــي مجل ــات ف ــات متفرق ــالث طلق ــا ث ــد طلقه – ق
ــه أمــام محكمــة الدرجــة االولــى  هــت الموافــق 1987/11/2 م ، فحضــر المدعــى علي
وأعتــرف بأنــه فــي اليــوم المذكــور آنفــاً كان قــد طلــق زوجتــه المدعيــة طلقتيــن فقــط بعــد 
أنــا أثارتــه و أغضبتــه وأمســكت بتالبيبــه وقــال انــه راغــب فيهــا ويرغــب إرجاعهــا الــى 
ــة الدرجــة  ــد أن ســمعت محكم ــا ، وبع ــد طالقه ــك شــرعا وال يري ــه اذا جــاز ذل عصمت
ــد طبقهــا ثــالث  ــه ق ــى زوجهــا المدعــي علي ــة – المســتأنفة – عل ــى شــهود المدعي االول
ــذه  ــي ه ــل ف ــباب الفص ــة أس ــتكملت المحكم ــد ان اس ــد ، وبع ــس واح ــي مجل ــات ف طلق
ــن  ــه للطرفي ــاله وأفهمت ــه أع ــه ومنطوق ــى تاريخ ــار ال ــا المش ــوى أصــدرت حكمه الدع
فقــررت الزوجــة المدعيــة عــدم قبولهــا بــه وقــرر الــزوج القبــول بــه ، وأظهــر رغبتــه فــي 
مراجعتــه زوجتــه ، ثــم أفهمــت محكمــة الدرجــة االولــى الزوجــة المدعيــة أن مــن حقهــا 
االســتئناف خــالل خمســة عشــر يومــاً ، وأفهمــت الــزوج أن مــن حقــه التقــدم للمحكمــة اي 
لمحكمــة كلبــا الشــرعية الثبــات مراجعتــه زوجتــه ، ثــم تقدمــت الزوجــة بهــذا االســتئناف 
الماثــل طالبــه فســخ الحكــم المســتأنف والحكــم بكــون الطــالق الــذي أوقعــه زوحهــا عليهــا 

طالقــا بائنــا بينونــة كبــرى .
ــا  ــتانفة انه ــة المس ــررت المدعي ــان وك ــان المتداعي ــة حضــر الطرف ــذه المحكم ــام ه وأم
مطلقــة مــن زوجهــا المســتأنف عليــه بالثــالث وانهــا لــم تعــد تحــل لــه ، وأنهــا مــن ذوات 
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الحيــض ، وقــد انتهــت الحيضــة الثالثــة يــوم امــس يــوم االثنيــن الواقــع فــي 1988/2/16 
واجــاب المســتأنف عليــه قائــالً: أنــه لــم يطلقهــا ســوى طلقــة واحــدة وانــه اراد ارجاعهــا 
بعــد الطــالق الــى عصمــت وأرســل لهــا أشــخاصا كثيريــن كــي تعــود لبيــت الزوجيــة فلــم 
تقبــل ، وانــه يؤكــد اآلن أنــه راغــب فيهــا حريــص عليهــا محــب لهــا ال يفــرط فــي شــعرة 

منهــا وكــرر كل مــن الطرفيــن أقوالــه .
)ب( في المناقشة و التطبيق :

ــول  ــر بالقب ــو جدي ــه فه ــتوفا اوضاع ــد اس ــه وق ــن مدت ــا ضم ــتئناف مقدم ــا كان االس لم
ــد أم كان  ــظ واح ــواء اكان بلف ــد س ــس واح ــي مجل ــالث ف ــالق الث ــا كان الط ــكالً ولم ش
ــاً  ــع ثالث ــداً أم يق ــع واح ــل يق ــاء ، ه ــادة الفقه ــن الس ــالف بب ــل خ ــات مح ــاظ متفرق بألف
ــا ،   ــة بينه ــة والموازن ــك االدل ــراد تل ــة مجــال اي ــس ثم ــه ولي ــن دليل ــن الفريقي ــكل م ، ول
ــع  ــه ، يرف ــد في ــي فصــل مجته ــم ف ــم الحاك ــرران أن حك ــاد يق ــه واالجته ــا كان الفق ولم
الخالفــأ ي أن صــدور حكــم مــن القاضــي فــي مســألة خالفيــة فقهــا ينهــى الخــالف الفقهــي 
ــذات التــي فصــل فيهــا القاضــي ويجــب أمضــاء حكمــه طالمــا ان  ــك المســألة بال فــي تل
ــم يخالــف االجمــاع ومســألة  ــة و الثبــوت ول ــا قطعــي الدالل ــم يخالــف نصــا ثابت حكمــه ل
الطــالق الثــالث فــي مجلــس واحــد كانــت وال تــزال محــل خــالف فقهــي حتــى إن أكثــر 
قوانيــن األحــوال الشــخصية المعمــول بهــا فــي البــالد العربيــة قــد أخــذت فــي تلــك المســالة 
بالقــول المرجــوح فقهــا وهــو اعتبــار ذلــك الطــالق واحــداً رجعيــا ، وجــاءت المذكــرات 
ــك ،  ــول بذل ــن يق ــول م ــذ بق ــة لألخ ــباب الموجب ــن األس ــن تبي ــك القواني ــة لتل التوضيحي
وفــي مقدمتهــم شــيخ االســالم ابــن تيميــه وتلميــذه ابــن القيــم ، األمــر الــذي يجعــل خــالف 
الطرفيــن المبنــي علــى الخــالف الفقهــي حــول مــا إذا كان الطــالق الــذي أوقعــه المســتأنف 
عليــه علــى زوجتــه المســتأنفة بتاريــخ 1987/11/2 منتهيــا بصــدور الحكــم المســتأنف 
ــة  ــا مســألة مراجع ــاً ، أم ــا ســبق آنف ــذه المســألة كم ــي ه ــي ف ــع الخــالف الفقه ــذي رف ال
الــزوج المتســانف عليــه لزوجتــه المســتأنفة خــالل عدتهــا مــن الطــالق المحكــوم بكونــه 
ــزوج ، وال تســقط باالســقاط وتصــح  ــاً لل ــا ثابت ــة حق ــت المراجع ــا كان ــه لم ــاً ، فان رجعي
بالقــول أو بالفعــل حتــى ولــو لــم تــرض الزوجــة بالمراجعــة لقولــه تعالــى : »وبعولتهــن 
أحــق بردهــن فــي ذلــك إن أرادو إصالحــا« ولقولــه جــل وعــز بعــد ذكــر آيــة الطــالق 
ــاء :  ــال العلم ــروف« ق ــن بمع ــروف او فارقوه ــكوهن بمع ــن فأمس ــن أجله ــاذا بلغ :«ف
يعنــي - وهللا ســبحانه وتعالــى أعلــم - فــإذا قاربــت عــدة المطلقــات - وفــق مــا أشــارت اليــه 
اآليــة األولــى مــن هــذه الســورة ، ســورة الطــالق - علــى االنتهــاء فأنتــم يــا أيهــا األزواج 

بالخيــار بيــن أمريــن أن تمســكو عليكــم زوجاتكــم بمعــروف أن ترجعوهــن الــى العصمــة 
وتعاملوهــن بالمعــروف ، أو تتكــررا المراجعــة العــدة وتنفصــم عــرى الزوجيــة وتدفعــوا 
ــة بمعــروف  ــى الطــالق ، بحيــث تكــون المفارق ــة عل ــات حقوقهــن المترتب ــذ للمطلق حينئ
ايضــا ، وحيــث أن الحكــم المســتأنف إيــاه قــد أعطــى للــزوج المســتأنف عليــه - والــذي 
يتــذرع بكونــه قــد أرســل اليهــا أشــخاصاً كثيريــن كــي تعــود لبيــت الزوجيــة مريــدا بذلــك 
ــة أي  ــة الشــرعية ثم ــى المحكم ــدم ال ــي أن يتق ــد اعطــاه الحــق ف ــه - ق ــا عصمت ارجاعه
المحكمــة الشــرعية فــي كلبــا الثبــات المراجعــة فــي العــدة – إن أراد ذلــك - وحيــث أن 
هــذه المحكمــة بدورهــا تؤيــد مــا ذهبــت اليــه محكمــة الدرجــة االولــى فــي هــذه الناحيــة 
ــه ،  ــوه ب ــرعي المن ــك الش ــر الص ــي آخ ــواردة ف ــرة ال ــرة األخي ــه الفق ــت علي ــا نص مم
وتتــرك الفصــل فيهــا الــى محكمــة الدرجــة االولــى كــي ال يضيــع علــى أي مــن الطرفيــن 
درجــة مــن درجــات التقاضــي ،ال ســيما وأن الطاعــن ال يضــار بســبب طعنــه و الــزوج 
فــي هــذه القضيــة لــم يســتأنف ، وامــا جــاءت الزوجــة تســتأنف الحكــم الــذي قضــت بــه 
محكمــة الدرجــة االولــى أن الطــالق الــذي أوقعــه الــزوج يعتبــر واحــداً رجعيــاً ، تريــد 
ــة كبــرى ، األمــر  ــاً بينون ــار الطــالق بائن ــل الحكــم المســتأنف واعتب مــن اســتئنافها تعدي

الــذي يقتضــي تأييــد الحكــم المســتأنف كمــا أشــرنا آنفــاً ،
لذلك كله فقد حكمت المحكمة باالجماع :

 المنطوق 
)1( قبول االستئناف شكالً .

ــه الحكــم المســتأنف مــن حيــث النتيجــة ورفــض  )2( وفــي موضــوع الحكــم بمــا آل الي
ــتئناف . االس

صدر بتاريخ 1408/7/12 هـ الموافق 1988/3/1 م وأفهم علناً .
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المبدأ

-  علــى المحكمــة االلتــزام بالعقوبــات التعزيزيــة التــي أوردهــا وفــي األمــر الجرائــم التــي 
يــدرأ فيهــا الحــد الشــرعي للشــبهة .

-  الزوجــة ال تعــد مــن ذوي الشــأن الذيــن عنتهــم المــادة “434” عقوبــات وبالتالــي فإنهــا 
ال تملــك اإلذن بإدخــال مــن ال يحــب زوجهــا منزلــه – مخالفــة ذلــك تعــد مرتكبــة لجــرم 

االشــتراك فــي انتهــاك حرمــة ملــك الغيــر .

بسم هللا الرحمن الرجيم

دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل

محكمة االستئناف االتحادية في الشارقة
)الدائرة الشرعية(

باسم حضرة صاحب السمو
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

رئيس الدولة

إن محكمة االستئناف االتحادية في الشارقة – الدائرة الشرعية – المؤلفة من :
المستشار / محمد توفيق الشماع )رئيساً(

المستشار / محمد عبد القادر السلطي )عضواً(
القاضي المنتدب /  أحمد محمود البابلي )عضواً(

وبحضور وكيل النيابة / عرفات أبو سيدو .
وبعد اطالعها على ملفي االستئنافين المرقومين اعاله ، المتكون أولها فيما يلي :

المستأنف :
الجهة المستأنفة عليها :

الجهة المتسأنفة :

المستأنف عليها :
القــرار المســتأنف : الحكــم الصــادر بتاريــخ  1989/3/22 م نحــن المحكمــة الشــرعية 
فــي الشــارقة فــي القضيــة المســجلة لديهــا برقــم 1989/94 ، والمحالــة اليهــا مــن لــدن 
ــي  ــي ف ــارقة ، ويقض ــزاء الش ــام 1989 ج ــم »1031« لع ــت رق ــة ، تح ــة العام النياب
منطــوق : بحبــس المتهمــة االولــى شــهراً واحــدا عــن التهمــة الثانيــة – وهــي ســاعدتها 
ــا مــن التهعمــة  ــه - وببراءته ــدون مواقفت ــا وب ــزل زوجه ــى دخــول من ــي عل ــم الثان المته

االولــى - وهــي تمكينهــا مــن المتهــم الثانــي المذكــور مــن وطئهــا أكثــر مــن مــرة .
ــه  ــة ، وبحبس ــا بالمتهم ــي الزن ــى - وه ــة االول ــن التهم ــدة ع ــين جل ــي خمس ــد الثان وبجل
ــزل  ــه من ــي دخول ــة - وه ــة الثاني ــن التهم ــف ع ــخ التوقي ــن تاري ــدءاً م ــداً ب ــهراً واح ش

ــوالً . ــالد أص ــارج الب ــاده خ ــي ، وبأبع ــرض اجرام ــر اذن لغ ــاكي بغي الش
ــة ، فــي مقــر المحكمــة بتاريــخ  ــدة ســراً بســبب طبيعــة هــذه القضي وفــي الجلســة المنعق
1409/9/18 هـــ الموافــق 1989/4/23 م وبعــد ســماع المرافعــة و تدقيــق أوراق هــذه 

القضيــة ، وبعــد المداولــة اتخــذت القــرار اآلتــي :
)أ( في الوقائع :

تجمــل وقائــع هــذه القضيــة كمــا يبيــن مــن اوراقهــا ، وبالقــدر الــالزم للفصــل فيهــا مــن 
قبــل هــذه المحكمــة فــي انــه بتاريــخ 1989/3/11 م ورد الــى الشــرطة بــالغ مــن 
ــزل  ــي من ــاكي ف ــة الش ــه أي زوج ــد اغتصــب زوجت ــم ق ــه : إن المته ــول في ــاكي يق الش
ــالغ قامــت الشــرطة  ــر هــذا الب ــى أث ــه - وعل ــه بســبب وظيفت ــه عن ــاء غياب ــة اثن الزوجي
ــات - وســمعت  ــب التحري ــرة - مكت ــى مركــز شــرطة الحي ــب الزوجــة المذكــورة ال بجل
أقوالهــا المدونــة فــي ضبــط افادتهــا المــؤرخ بتاريــخ 1989/3/12 المحفــوظ فــي الملــف 
، وفيــه تعتــرف بأنهــا تعرفــت علــى المتهــم بســبب الجــوار وبأنــه زنــى بهــا مرتيــن فــي 
منــزل الزوجيــة وأثنــاء غيــاب زوجهــا ، وبعــد أن قبضــت الشــرطة علــى المتهــم الثانــي 
ــوظ  ــخ 1989/3/12 المحف ــؤرخ بتاري ــه الم ــط افادت ــي ضب ــة ف ــه المدون ــمعت أقوال س
فــي الملــف ، وفيــه يعتــرف بأنــه دخــل منــزل الشــاكي متســلقاً فــوق الســور عــدة مــرات 
ليــالً ، وبأنــه زنــى بزوجــة الشــاكي ســت مــرات ،ولــدى النيابــة العامــة قــررت المتهمــة 
ــدون رضاهــا ، وال تعــرف كيــف  ــا بهــا مرتيــن ولكــن ب ــأن المتهــم الثانــي زن ــى ب األول
دخــل منزلهــا ليــالً فــي كلتــا المرتيــن ، وتذرعــت بــأن أقوالهــا أمــام الشــرطة الدالــة علــى 

ــا كان برضاهــا ، غيــر صحيحــة . أن الزن
وأمــا المتهــم الثانــي فقــد أنكــر أمــام النيابــة العامــة معرفتــه بالمتهمــة االولــى وانــه زنــا 
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بهــا وانــه دخــل منــزل الشــاكي ، ثــم قدمتهــا النيابــة العامــة الــى المحكمــة الشــرعية فــي 
الشــارقة بموجــب الئحــة االتهــام المؤرخــة بتاريــخ 1989/3/14 م رقــم 1989/1031 
جــزاء الشــارقة لمعاقبتهــا بموجــب احــكام الشــريعة االســالمية والمادتيــن 45 ,1/434 
ــي  ــي وردت ف ــم »3« لســنة 1987 عــن التهــم الت ــات االتحــادي رق ــون العقوب مــن قان
ــد حضــر امــام الشــرطة  ــأن الشــاكي ق ــى كل منهمــا علمــا ب الئحــة االتهــام والمســندة ال
ــزل  ــازل عــن دعــواه المقامــة ضــد المتهــم بجــرم دخــول من ــخ 1989/3/12 وتن بتاري

الغيــر .
ــا  ــي واقعه ــم الثان ــأن المته ــى ب ــة االول ــت المتهم ــى تذرع ــة االول ــة الدرج ــام محكم وام
رغمــا عنهــا وأنكــرت ان تكــون ســاعدته علــى دخــول منــزل الزوجيــة ، وأنكــر المتهــم 

ــن فــي الئحــة االتهــام . ــه والواردتي ــن المســندتين الي ــا التهمتي ــي كلت الثان
ــم  ــدم المته ــه وتاريخــه اعــاله ، فتق ــى منطوق ــا المشــار ال ــة حكمه ــم أصــدرت المحكم ث
ــة  ــا الرحم ــم 1989/21 طالب ــخ 1989/3/25 والمســجل برق ــؤرخ بتاري باســتئنافه الم
والغــاء عقوبــة االبعــاد متذرعــا بــأن عائلتــه تقيــم فــي دولــة االمــارات ، وتقدمــت النيابــة 
ــخ 1989/3/26 م ،  ــم 1989/22 تاري ــاه وســجل تحــت رق ــم إي ــك الحك باســتئنافها ذل
وهــي تطلــب الغــاء الحكــم المســتأنف ومــن ثــم الحكــم وفــق صحيــح القانــون ، وتتلخــص 

االســباب التــي تتــذرع بهــا ، باآلتــي :
ــا  ــرد انه ــا لمج ــة الزن ــن تهم ــة م ــراءة المتهم ــم بب ــتأنف إذ حك ــم المس ــأ الحك  )1( أخط
تذرعــت باالكــراه ، مــن دون ان تثبــت ذلــك ، ومــن دون ان يثبــت للمحكمــة انــه اكــراه 
ملجــىء ، ولئــن كان مــا تذرعــت بــه يــدرأ عنهــا الحــد الشــرعي ، فإنهــا مدانــة بجريمــة 
ــأ  ــم »3« لســنة 1987 م ، وأخًط ــون االتحــادي رق توجــب تعزيزهــا وفــق احــكام القان
الحكــم المســتأنف ايضــاً حينمــا  أدانهــا بالتهمــة الثانيــة مــع انهــا صاحبــة شــأن بالنســبة 
لمنــزل الزوجيــة ، وبســماحها للمتهــم الثانــي بدخولــه ينفــي عنــه وعنهــا جريمــة التعــدي 

علــى منــزل الغيــر .
 )2( أخطــأ الحكــم المســتانف ، حينمــا ادان المتهــم المســتأنف عليــه الثانــي بالتهمــة 
المســندة اليــه وعاقبــه عليهــا بعقوبــة تعزيزيــة - بعــد درء الحــد الشــرعي عنــه - تخالــف 
مــا نــص عليــه قانــون العقوبــات االتحــادي رقــم »3« لســنة 1987 مــن عقوبــة تعزيزيــة 
ــم المســتأنف  ــام الشــرطة .. وأخطــاً الحك ــه صريحــاً أم ــر ب ــذي أق ــم ال ــل اآلث ــى الفع عل
كذلــك حينمــا أدانــه بجــرم انتهــاك حرمــة منــزل الغيــر مــن ان زوجــة صاحــب المنــزل 

هــي التــي ســمحت لــه بالدخــول ، وهــي تعــد مــن اصحــاب الشــأن فــي منزلهــا .

وامــام هــذه المحكمــة حضــر المتهــام المســتانف عليهمــا ، وكــررت المتهمــة المســتأنف 
عليهــا اعترافهــا بــأن المتهــم الثانــي المســتأنف عليــه قــد زنــى بهــا مرتيــن ولكنهــا تذرعــت 
ــأن ذلــك كان بغيــر رضاهــا ، وامــا المتهــم الثانــي المســتانف و المســتأنف عليــخ فقــد  ب
أنكــر مــا أســندته اليــه النيابــة العامــة مــن تهمتــي الزنــا ودخــول منــزل الغيــر ، وطلبــت 
النيابــة العامــة رفــض اســتئناف المتهــم محمــود ، مكــررة مــا جــاء فــي الئحــة االســتئناف 
التــي قدمتهــا طالبــة تطبيــق صحيــح القانــون فيمــا يتعلــق بالمتهميــن المســتأنف عليهمــا 

وختــم الجميــع أقوالهــم .

)ب( في المناقشة و التطبيق:
لمــا كان كل م ناالســتئنافين المرقوميــن أعــاله قــج قــد ضــدم ضكــن المهلــة القانونيــة، وقــد 

اســتوفى كل منهمــا أوضاعــه المقــررة فهمــا و الحــال ماذكــر جديــرام بالقبــول شــكالً.
ــره لقضــاء  ــاً يعــود تقدي ــه أمــراً موضوعي ــاه من ــل و اســتنتاج القان ــر الدلي ولمــا كان تقدي
ــن  ــرار الصــادر عــن المتهي ــد قنعــت بصحــة اإلق ــث إن ههــذه المحكمــة ق الحكــم ، وحي
فــي محاضــر جميــع االســتالالت أمــام الشــرطة فــور القبــض علــى المتهميــن- بأنهمــا قــد 
ارتكبــا جريمــة الزنــا مرتيــن- علــى األقــل- حســبما هــو وارد فــي أقولهمــا المحفوظــة فــي 
ملــف تحقيقــات الشــرطة- كمــا قنعــت بصحتــه محكمــة الدرجــة األولــى مصــدرة الحكــم 
المســتأنف، ولئــن كان رجــوع المتهــم عــن اقــراره ، وانــكاره التهمتيــن المســندتين اليــه، 
وتــذرع المتهــة بــأن الزنــا كان بغيــر رضاهــا، لمــا كان ذلــك يــورث شــبهة تــدرأ الحــد 
الشــرعي عنهــا ، و تجعــل الزنــا الــذي ارتكبــاه كالهما،زنــا غيــر حــدي يســتحقان عليــه 
عقوبــة تعزيزيــة هــي المنصــوص عليــه فــي المــادة 356 مــن قانــون العقوبــات االتحــادي 
ــت  ــد أوجب ــور ق ــون المذك ــن القان ــى م ــادة األول ــك أن الم ــنة 1987، ذل ــم »3« لس رق
تطبيــق العقوبــات التعزيزيــة المنصــوص عليهــا فيــه و فــي القوانيــن العقابيــة األخــرى ، 
علــى الجرائــم التــي ليســت هــي مــن جرائــم الحــد و الشــرعية تعزيزيــة معينــة، وليــس 

للمحاكــم فــي هــذه الحالــة أن تجــاوز أو تخالــف مــا حــدده ولــي األمــر.
ولمــا كانــت المحكمــة الدرجــة األولــى قــد خالفــت هــذه الماحيــة ولــم تلحــظ أحــكام المــادة 
356 المشــار اليهــا آنفــاً و التــي يجــب تطبيقهــا علــى جريمــة الزنــا الــذي ينــدرئ فيــه الحد 
ــى الحكــم المســتأنف  ــة العامــة وارداً عل ــذي يجعــل اســتئناف النياب لشــبهة مــا، األمــر ال
مــن هــذه الناحيــة، وحيــث أن ماتذرعــت بــه النيابــة العامــة فــي الئحــة االســتئناف التــي 
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ــه – ــار إلي ــات المش ــون العقوب ــن قان ــادة »434« م ــكام الم ــق أح ــدد تطبي ــا بص قدمته
ــوق و  ــن الحق ــاً بي ــت توازن ــي أقام ــراء الت ــالمية الغ ــريه اإلس ــك أن الش ــديد ذل ــر ش غي
الواجبــات التــي يرتبهــا عقــد الــزواج علــى كل مــن الزوجيــن قــد جعلــت القوامــة علــى 
ــاء ،  ــى النس ــون عل ــال قوام ــل »الرج ــن قائ ــال جــل م ــده، فق ــة للجــل وح ــت الزوجي بي
ــات  ــات قانت ــم ، فالصالح ــن أمواله ــوا م ــا انفق ــى بعــض وبم ــم عل ــا فضــل هللا بعضه بم
ــة :  ــة الكريم ــال المفســرون بصــدد خــذخ اآلي ــد ق ــظ هللا« و ق ــا حق ــب بم حافظــات للغي
علــى الزوجــة أن تحفــظ الــزوج وبيــت الزوجيــة علــى نفســها ومالــه ، وجــاء فــي الحديــث 
الشــريف الصحيــح »مــن خطبتــه )ص( فــي حجــة الــوداه التــي بيــن فيهــا أســس اإلســالم 
و مبادئــه العامــة ، قولــة عليــه الصــالة و الســالم »ولكــم عليهــن أن ال يوطئــن فرشــكم مــن 
تكرهــون« ويقــول عليــه الصــالة و الســالم فــي حديــث آخــر مــا معنــاه» وال يــأذن بدخــول 
بيوتكــم لــم ال تحبــون« أو كمــا قــال عليــه الصــالة و الســالم ، وهــل يقبــل فــي المجتمــع 
المســلم أن تأذيــة الزوجــة لخليــل لهــا أن يدخــل بيــت الزوجيــة فــي غيبــة زوجهــا ثــم يقــال 
انهــا ممــن عنتهــم المــادة » 434« مــن قانــون العقوبــات ))حينمــا قالــت : خالفــا الرادة 
ــي اشــارت  ــة الت ــان مــن العقوب ــم معفي ــي االث صاحــب الشــأن(( وانهــا هــي وشــريكها ف
اليهــا هــذه المــادة، ولئــن كان الفقــة األجنبــي الغربــي قــد اخــذ بمــا اشــارت اليــه الئحــة 
اســتئناف النيابــة فــي هــذه الناحيــة، فــان أحــكام الشــريهة اإللســالمة و العــرف العــام فــي 
األمــة اإلســالمية التــي رباهــا اإلســالم تأبــى تلــك الظــرة األجنبيــة الغربيــة التــي ال تعــرف 
معنــى العــرض ، األمــر الــذي يجعــل مــا ورد فــي الئحــة اســتئناف النيابــة العامــة مــن 
ــي  ــن ف ــوال الطرفي ــا مــن أق ــث كان ثابت ــا بالرفــض، وجي ــالف وحرب ــة مخت هــذه الماحي
محاضــر جمــع االســتدالت و التــي قنعــت بهــا هــذه المحكمــة أن دخــول المتهــم الثانــي 
ــكادة  »88« مــن قانــون  ــم الشــرعي فيــه- وبمقتضــى أحــكام ال منــزل الشــاكي كان بعل
العقوبــات فــإن دخــول المنــزل يعتبــر مــع الزنــا جرينــة واحــدة ، ويحكــم فيهــا العقوبــة 
المقــررة للجريمــة األشــد، وحيــث إن المــادة »434 « وحيــث أن هــذه المحكمــة و عمــالً 
بالمــادة »99« مــن القانــون المذكــور إيــاه تجــد فــي هــذه الثضيــة أســبابا مخففــة تقديريــة- 
أهمهــا تنــازل الشــاكي عــن شــكواه ســواء بحــق المتهــم الثانــي كمــا هــو ثابــت فــي ضبــط 
ــي  ــه الت ــخ 1989/3/12 أو بحــق زوجت ــؤرخ بتاري ــف الم ــي المل ــوظ ف ــازل المحف التن
طلــب اخــالء ســبيلها بكفالتــه ، لتعــود إلــى رعايــة أطفالهــا األربعــة بعــد أن عــرف منهــا 

النــدم و التوبــة و التــذرع بأنهــا كانــت مكرهــة علــى ارتــكاب الفاحشــة.

لذلك كله فقد  حكمت المحكمة باالجماع:
)ج( المنطوق:

)1(  قبول االستئنافين شكالً.
)2( وفــي الموضــوع – رفــض االســتئناف رقــم 1989/21 المقــد مــن المتهــم و قبــول 
االســتئناف رقــم 1989/22 المقــدم مــن النيابــة العامــة ، وفســخ الحكــم المســتأنف، ومــن 
ثــم الحكــم بإدانــة المتهميــن المســتأنف عليهــا بمــا أســندته الشــرعي عنهمــا ، ومعاقبــة كل 
منهمــا بحبســه تعزيــراً ســنة مــع احتســاب مــدة التوقيــف وللظــروف المخفــةةة التقديريــة 
إلكتفــاء بحبــس المتهمــة األولــى المســتأنف عليهــا شــهرين وبحبــس المتهــم الثانــي 

المســتأنف عليــه ســتة أشــهر ومــن ثــم إبعــاده خــارج البــالد و أصــوالً.
صجر بتاريخ 1409/9/19هـ الموافق 1989/4/23 م وأفهم علناً.
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المبدأ

وظيفة قاضي التنفيذ وما هية اإلشكاالت التي تثار أمامه و اختصاصه بها.

بسم هللا الرحمن الرجيم

دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل

محكمة االستئناف االتحادية في الشارقة
)الدائرة المدنية(

باسم حضرة صاحب السمو
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

رئيس دولة

الدائــرة المدنيــة المؤلفــة برئاســة القاضــي الســيد/ محمــد أحــم حســين برغــش و عضويــة 
ــد  ــن أحم ــادر الســلطي و القاضــي األســتاذ / أمي ــد الق ــن القاضــي الســيد/محمد عب كل م

الهاجــري.
بالجلســة العلنيــة المنعقــدة يــوم األربعــاء 1410/9/1 هـــ الموافــق 1990/3/28م بمقــر 

محكمــة االســتئناف االتحاديــة بالشــارقة.

أصدرت الحكم اآلتي:
ــا  ــدول قضاي ــدة بج ــوق- المقي ــتئناف حق ــة – اس ــم 1990/22- قضائي ــة رق ــي القضي ف

ــذ. ــم 1985/636 تنفي ــة برق ــارقة المدني ــة الش محكم
المستأنف:

المستأنف ضده:
األسباب

بعــد مطالعــة األوراق وســماع المرافعــة وبعــد المداولــة وحيــث ان االســتئناف وقــد حــاز 

أوضاعــه الشــكلية المقــررة لــه فــي القانــون. وحيــث أن واقعــات الدعوى-مســتوحاة ممــا 
تنطلــق بــه األوراق وســائر المســتندات ومجريــات التنفيــذ مــن محضرها تتحصــل باآلتي:

بتاريــخ 1985/1/12 اســتحصل البنــك المســتأنف علــى حكــم قضائــي فــي القضيــة 1 1	
االبتدائيــة رقــم 788 لســنة 1980 صــادر مــن المحكمــة االبتدائيــة االتحاديــة 
ــغ  ــه مبل ــع ل ــأن يدف ــى المرباطــي ب ــه مصف ــتأنف علي ــزام المس بالشــارقة قضــى بال
المناســبة و المصاريــف و 500 درهــم  و الرســوم  6,430,523,38 درهمــاً 
أتعــاب محامــاه و الفائــدة البســيطة بواقــع %12 علــى أصــل الديــن و مقــداره 
ــى  ــام عل ــى الســداد الت ــخ إقامــة الدعــوى و حت 4,306,686,96 جرهــم م ن تاري
ــى  ــه حت ــتأنف علي ــة المس ــي مديوني ــل اجمال ــغ يمق ــذا المبل ــول ان ه ــن الق ــند م س

1980/6/30م.
اقتــرن القضــاء االتدائــي الســالف بيانــه بالتأييــد مــن قبــل محكمــة االســتئناف 1 )	

ــخ  ــنة 1985 تاري ــم »39« لس ــتئنافية رق ــة االسس ــي القضي ــارقة ف ــة بالش االتحادي
م.  1985/4/22

بتاريــخ 1985/10/19 اودع البنــك المحكومــة لــه الحكــم االبتدائــي و الحكــم 1 (	
االســتئنافي المشــار اليهمــا محكمــة تنفيــذ الشــارقة طالبــاً تنفيذهمــا أصــوالً.

ــس 1 (	 ــى رئي ــب إل ــذ عليه-بطل ــه و المنف ــوم علي ــدم المحك ــخ 1985/11/15 تق بتاري
ــة: ــات اآلتي ــن الطلب ــة تتضم ــارقة االبتدائي ــة الش ــذ بمحكم ــة التنفي محكم

إيقاف التنفيذ لحين فصل الدعوى رقم »332« لسنة 1980. -1
ــارات بحــدود  -) ــة و عق ــع مرهون ــة وبضائ ــرة محصل ــغ كبي ــك المبال ــدى البن يوجــد ل

ــون درهــم. عشــرة ملي
تحديــد جلســة مــع البنــك حــول البضائــع المرهونــة للمحاســبة وكذللــك حــول  -(

اإليجــارات.
ــذي قضــى 1 )	 ــرار ال ــارقة الق ــذ الش ــيد قاضــي تنفي ــارخ 1985/11/9 أصــدر الس بت

بــرد طلبــات وكيــل المحكــوم عليــه... علــى ســند مــن القــول أن طلــب وقــف التنفيــذ 
مرفــوض لعــدم ثبــوت مــا يجيــز وقــف هــذه اإلجــراءات ذلــك ان الدعــوى التنفيذيــة 
ــدم  ــي ولع ــكلي أو موضوع ــب ش ــا أي عي ــالءات وال يعتوره ــو اج ــور بداي ــي ط ف
االرتبــاط مــع الدعــوى 332 لســنة 1980م و إذا مــا اعتبــر طلــب المحكــوم عليــه 
ــوى  ــا بالدع ــر واردة لتعلقاه ــا غي ــة فانه ــة تنفيذي ــاً أو منازع ــكاالً تنفيذي ــر اش اآلخ
رقــم »332« لســنة 1980 التــي مازالــت قيــد النظــر ولــم يفصــل فيهــا او لتعلقــة 
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ــذي يدعــي  ــع ال ــل بالمبل ــه بالمحكمــة االتســئنافية وهــو المتمث ــم يفصــل في بإدعــاء ل
المحكــوم عليــه بــأن البنــك المحكــوم لــه قــد قبضــه دون ان ينزلــه مــن المديونيــو إال 
أن محكمــة االتســئناف قــد تعرضــت لهــذه الماحيــة ضمنــا وقــررت عــدم قيــام الدليــل 
ــر  ــي يدعيهــا ممــا يجعــل االستشــكال فــي عي ــغ الت ــه المبال ــى قبــض المحكــوم ل عل
محلــه القانونــي الفتقــاره لعنصــر المنازعــة األصوليــة ولعــدم اتفاقــه مــع األصــول 
ــاً  ــام االستشــكال شــكالً أو موضوع ــا لقي ــن توافره ــي يتعي ــة و الشــروط الت القانوني
ــة  ــة األصــول القانوني ــا توجب ــق بم ــات تتعل ــي منازع ــذ ه ــكاالت التنفي ــك أن إش ذل
مــن إجــراءات وبشــروط يتعيــن توافرهــا ومنهــا أن تكــون الوقائــع كالوفــاء ال خقــة 
علــى صــدور الســند التنفيــذي مالــم تمــس حجيــة الحكــم المنفــذ أمــا إذا تعلــق بواقعــة 
ــال  ــه ف ــوم علي ــل المحك ــات وكي ــي طلب ــال ف ــو الح ــا ه ــم كم ــدور الحك ــابقة لص س
تتعتبــر اشــكاالً ألن المفــورض أن الحكــم المنفــذ قــد حســمها صراحــة أو ضمنــاً قبــل 
صــدوره وأعــن حقيقــة ذلــك فــي حكمــه الــذي اصبــح باتــا ولــه حجيتــه وال يجــوز 
ــخ  ــا ... وبتاري ــة قانون ــرق المراجع ــى ط ــم إال بنقتض ــذا الحك ــل ه ــي مث ــم ف التظل
1985/11/19 قــررت محكمــة تنفيــذ الشــارقة إلغــاء الحجــز التنفيــذي علــى قطعــة 
األرض رقــم »56« منطقــة المجــاظ وقطعــة األرض »445« المنطقــة الصناعيــة 
و رقــم »356« منطقــة البحيــرة و علــى البنــاء المقــام علــى األرض »83« فيحــاء.
وبتاريــخ 1986/1/3 قــرر رئيــس مكتــب التســجيل العقــاري اإلعالن بالبيــع بالمزاد 
العلنــي لقضــع أراضــي المديــن المحكــوم عليــه ومــا هــو مقــام عليهــا مــن عقــارات 
، وبتاريــخ 1986/12/5 قــرر مكتــب التســجيل العقــاري الغــاء إجــراءات البيــع.

بموجــب الطعــن رقــم  »129« لســنة 7 ق.ع نقــض مدنــي تاريــخ 1986/3/18 1 6	
تقــرر نقــض الحكــم االســتئنافي رقــم »39« لســنة 1980م.

عبــد النقــض ســجلت محكمــة االســتئناف االتحاديــة بالشــارقة القضيــة برقــم مسلســل 1 )	
ــه بجلســة 1988/11/16  ــى مع ــذي انته ــوو »133« لســنة 1986 و ال ــد ه جدي

يتأييــد الحكــم المســتأنف رقــم »788« لســنة 1980م.
بتاريــخ 1989/1/29 أودع النــم المحكــوم عليــه الحكــم االســتئنافي رقــم »133« 1 8	

ــاً الســير بإجــراءات  ــة طالب ــة الشــارقة االبتدائي ــذ بمحكم ــرة التنفي لســنة 1986 دائ
تنفيــذه أصــوالً.

بتاريــخ 1989/2/22 أصــدر الســيد القاضــي التنفيــذ قــراره بتكليــف وكيــل المحكوم 1 )	
عليــه بابــراز كايفيــد الطعــن علــى الحكــم موضــوع الســند التنفيــذي لــدى المحكمــة 

االتحاديــة العليــا.
وبتاريــخ  1989/3/6 قضــت محكمــو تنفيــذ الشــارقة بتكليــف المحكــوم عليــه 1 11	

بتقديــم شــهادة ماقــال طلبــه وقــف تنفيــذ الحكــم لــدى المحكمــة ااتحاديــة العليــا.
بجلســة 1989/3/21 قــررت محكمــة تنفيــذ الشــارقة رقــض طلــب المحكــوم 1 11	

عليــه وقــف تنفيــذ الحكــم موضــوع هــذا التنفيــذ وتمهــل المحكــوم عليــه حتــى 
ــا يأمــر  ــة العلي 1989/4/1 البــراز مــا يفيــد صــدور قــرار مــن المحكمــة االتحادي
ــذي. ــف التنفي ــال المل ــض ارس ــذي وترف ــند التنفي ــم موضــو الس ــذ الحك ــف تنفي بوق

بتاريــخ 1989/10/9 تقــدم البنــك المحكــوك لــه إلــى محكمــة الشــاقة المدنيــة 1 )1	
بطلــب يلتمــس فيــه اتخــاذ القــرار بمتابعــة التنفيــذ ة الســير أصــوال ببيــع العقــارات 
بالمــزاد تســديداً لحقــوق طالــت التنفيــذ ، وقــد ارفــق طلبــه هــذا بالحكــم الصــادر مــن 
ــا  ــة علي ــم  »60« لســنة »11« قضائي ــن رق ــي الطع ــا ف ــة العلي ــة االتحادي المحكم
تاريــخ 1989/7/11 و الــذي قضــى برفــض الطعــن المرفــوع مــن المحكــوم عليــه 
علــى الحكــم االســتئنافي رقــم »133« لســنة 1986 و الــذي هــو نوضــع التنفيــذ.

بتاريــخ 1989/10/17 قــرر قاضــي التنفيــذ اخطــار المحكــوم عليــه أصــوالً 1 (1	
ــع  ــراءات بي ــى إج ــب متابع ــر بطل ــة النظ ــت طائل ــذ تح ــغ التنفي ــداد مبل ــب س بموج

ــاً لألصــول. ــارات المحجــوزة وفق العق
بتاريــخ 1989/11/13 تقــدم البنــك المحكــوم لــع ببيــان خطــي حــدد فيــه المبلــغ 1 (1	

المطلــوب ســداده مــن المنفــذ ضــده حتــى 1989/11/30 وهــو 8,527,049,92 
درهمــا ويبيــن فيــه أن البنــك حــدد قيمــة مــا حصلــه م نبيــع البضائــه وبــدالت إيجــار 

البالــغ 3,137,342 درهمــاً.
بتاريــخ 1989/11/15 تقــدم المحكــوم عليــه بطلــب تحديــد حلســة إجرائيــة ألن 1 )1	

ــد خــالل  ــدي اســتعداده لتســديد الرصي ــة ويب ــد المديوني ــد رصي ــب تحدي األمــر يتطل
ــة األيجــارات و تحصيلهــا دون أن  ــل أن يقــوم بتولــي عملي ــالث ســنوات ومقاب ث

يكــون للبنــك دهــل فــي ذلــك.
ــع 1 16	 ــرار بي ــذ ق ــه بطلــب تنفي ــوم ل ــك المحك ــخ 1989/11/16 تقــدم البن بتاري

العقــارات بالمــزاد و الكتابــة بذلــك لمكتــب التســجيل اعقــاري.
ــة 1 )1	 ــد جلســة إجرائي ــب تحدي ــه بطل ــوم علي ــدم المحك ــخ 1989/11/29 تق بتاري

ــة 11/15 1989. ــدم بجلس ــه المق ــر طلب لنظ
بجلســة 1 18	 الشــارقة  تنفيــذ  محكمــة  أصــدرت 
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قضــى:  الــذي  و  المســتأنف  القــرار   1990/1/16 
أوالً: تكليــف المحكــوم عليــه بايــداع كفالــة بنكيــة صــادرة من أحــد البنــوك العاملة في 
الدولــة ألمــر المحكمــة )محكمــة الشــارقة المدنيــة( بمبلــغ 8,527,049,92 درهــم 
و الــذي يمقــل مبلــغ التنفيــذ حتــى تاريــه 1989/11/30 كمــا يدعــى وكيــل المحكــوم 
ــة  ــه يحــق للمحكم ــح بأن ــة بشــكل واضــح و صري ــي الكقال ــص ف ــى أن ين ــع و عل ل
ــة األوقــات تقــرر فيــه ذلــك و ان يتعهــد البنــك الكفيــل بــأن يتــم  تســييل قيمــة الكفال
الصــرف فــور تلقــي أمــر المحكمــة دون الرجــوع إلــى المحكــوم عليــه أو االلتفاتــات 
إلــى أيــة اعتراضــات منــه علــى تســييل قيمــة الكفالــة وعلــى أن تكــون الكفالــة غيــر 
ــن  ــن صــدور القرار.ثانياً:تعيي ــام م ــرة أي ــدم خــالل عش ــى أن تق ــدى وعل ــددة الم م
ــع ويعهــد  ــاً لمــا هــو متب ــل إدارة المحكمــة وفق ــم تســميته مــن قب ــر محاســبي يت حبي
للخبيــر مهمتــه تحديــد المبالــغ التــي قــام البنــك بتحصيلهــا فعليــاً مــن ثمــن البضاعــة 
ــى  ــذي وحت ــند التنفي ــم موضــوع الس ــذ صــدور الحك ــار من ــدالت االيج ــة وب المباع
تاريــخ اعــداده لتقريــر وكذلــك احتســاب الفوائــد المتوجــب علــى المحكــوم ســدادها 
للمحكــوم لــه وفقــاً لمــا قضــى بــه الحكــم موضــوع الســند التنفيــذي وبعــد ذلــك بيــان 
 مترصــد حقــوق المحكــوم لــه بذمــة المحكــوم عليــه ، كمــا تقــرر المحكمــة تكليــف..
ثالثــاً : فــي حــال عــدم قيــام المحكــوم عليــه بايــداع الكفالــة البنكية..تقــرر المحكمــة 

طــرح عقاراتــه المحجــوزة و المرهونــة للبيــع بمــزاد العلنــي..
قــدم المحكــوم عليــه كفالــة رقــم 90/4737 بتاريــخ 1990/4/20 عــن بنــك 1 )1	

الشــارقى الوطنــي و نصهــا اآلتــي:
ــح  ــة التنفيذيــة رقــم 636 لســنة 1985 لصال ــى المســتأنف ضجــه فــي القضي ــاء عل »بن
المســتأنف فاننــا بموجــب هــذا نتعهــد بــأن ندفــع لكــم عنــد الطلــب وبــدون أي معارضــة 

ــه بشــرط أن: ــاً أو جــزء من ــغ 8,527,049,92 درهم مبل
رهــن العقــارات المرهونــة لــدى مكتــب التســجيل العقــاري مــن الدرجــة الثانيــى  -1

ليصبــح رهنــاً حيازيــاً مــن الدرجــة األولــى فــور تســديد الدعــوى التنفيذيــة ســالفة الذكــر.
ــر  -) ــارات الغي ــار و اإليج ــود اإليج ــارات وعق ــع العق ــرة جمي ــك القاه ــليم بن تس

ــة. ــذه الكفال ــاد ه ــخ اعتم ــن تاري ــارا م ــتحقة اعتب مس
هــذه الكفالــة صالحــة لمــدة ســنة وتجــدد تلقايــاً بنــاء علــى طلــب محكمــة الشــاقة  -(

المدنيــة علــى نفــس الدعــوى.
بتاريــخ 1990/1/21 تقــدم وكيــل المحكــوم عليــه المنفــذ ضــده بطلــب التمــس 1 1)	

ــتوفاها  ــي اس ــغ الت ــع المبال ــمل جمي ــث تش ــبة بحي ــون المحاس ــى أن تك ــة عل ــه الموافق في
ــارات  ــم العق ــى ره ــة عل ــة و الموافق ــن البضاع ــار وثم ــدالت االيج ــن ب ــه م ــوم ل المحك
ــازي مــن  ــوراً إل رهــن حي ــب ف ــة ينقل ــاً مــن الدرجــة الثاني ــه رخن ــة للنحكــوم ل المرهون

ــة. ــور تســديد القضي ــى ف الدرجــة األول
ــور 1 1)	 ــب المذك ــى الطل ــة عل ــذ الموافق ــرر قاضــي التنفي ــخ 1990/1/21 ق بتاري

ــى  ــة عل ــذ الموافق بحيــث تشــمل المحاســبة المــدة الســابقة لتاريــخ الحكــم موضــوع التنفي
الطلــب المذكــور بحيــث تشــمل المحاســبة المــدة الســابقة لتاريــخ الحكــم موضــوع التنفيــذ 

ــة وحفظهــا وإبــالغ الجهــة مباشــرة اإلجــراءات. ــداع الكفال واي
وحيــث أن كال القراريــن الصادريــن بتاريــخ 1990/1/16 و 1990/1/21 الملمــح 
ــم يرتضيهــا المحكــوم لــه فطعــن عليهمــا باالســتئناف الماثــل رقــم »22«   ــاً ل اليهمــا آنف
لســنة 1990 اســتهدف مــن ورائــه فســخها وإعــادة الحــال إلــى مــا قبــل القراريــن وذلــك 
ــند  ــي الس ــه ف ــوم ب ــتيفاء للحــق المحك ــي اس ــزاد العلن ــارات بالم ــع العق ــة بي ــام عملي التم
ــال  ــاه و ق ــاب المحام ــف واتع ــن المســتأنف ضــده الرســوم و المصاري ــذي وتضمي التنفي
بيانــا لطعنــه هــذا ان كال القراريــن المســتأنفتين قــد اخطــأ فيمــا تواصــالً إليــه و أجحافــا 
ــى  ــى عل ــي مض ــه الت ــى أموال ــول عل ــة الحص ــه إمكاني ــادا عن ــتأنف وابع ــوق المس بحق
اســتحقاقها زمنــا طويــالً ، لذلــك جــاء يطلــب فســخهما لمخالفتهمــا القانــون وتعديهمــا علــى 
قــرارات نهائيــة لهــا قــوة القضيــة المقضيــة ولتعرضهــا خطــأ لألســاس ولتناولهمــا حقوقــاً 

ال يملــكان البحــث فيهــا وذلــك لألســباب اآلتيــة:
ــن  -1 ــذ م ــه التنفي ــا يواج ــي م ــذ وه ــكالت التنفي ــر إال باش ــذ ال ينظ ــي التنفي قاض

ــة أو  ــا صراح ــن أن تناوله ــرم وال يمك ــم المب ــذ الحك ــجيل تنفي ــد تس ــتجد بع ــل تس عراقي
صمنــاً و األصــل ان يتــم التنفيــذ جبــراً بكامــل الحــق المحكــوم بــه وعــدم طــرح العقــارات 

ــه. ــع حــرم المســتأنف مــن اســتيفاء حقوق للبي
ــم  -) ــد حس ــي وق ــزاد العلن ــارات بالم ــع العق ــذ بي ــي التنفي ــرر قاض ــبق و أن ق س

ــغ قبضهــا مــن البنايــات و البضاعــة المرهونــة  ــة مبال ــه طوعــاً مــن المديوني المحكــوم ل
ــق  ــأي ح ــه ب ــتأنف علي ــق المس ــظ ح ــارات وحف ــع العق ــوى بي ــذ س ــس لقاضــي التنفي ولي

ــم المختصــة. ــام المحاك ــه أم يدعي
أخطــأ الحكــم المســتأنف بتحديــد الكفالــة بمبلــغ 8,527,049,92 درهــم حالــة  -(

أن المبلــغ المطلــةب التنفيــذ بصــدده هــو: 11,664,391,92 درهمــاً وكان البنــك طلــب 
البيــع أوالً ثــم إجــراء المحاســبة وان اتاحــة المجــال بمعــرض التنفيــذ للمحاســبة ســيوقف 
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ــبة  ــذ للمحاس ــرض التنفي ــال بمع ــة المج ــبة و ان اتاح ــراء المحاس ــم اج ــاً ث ــذ عملي التنفي
ســيوقف التنفيــذ علميــاً ويمكــن أن تثــار عقبــات تخــرج عــن صالحيــة الخبيــر وقاضــي 

التنفيــذ.
صــدر القــرار المــؤرخ 1990/1/21 بشــكل مخالــف لألصــول وبغرفــة  -(

ــن  ــتأنف 16/1/1990 وان يتمك ــرار المس ــتئناف للق ــدة االس ــة م ــل نهاي ــرة وقب المذاك
ــة. ــب و الكفال ــه بالطل ــداء رأي ــن اب ــتأنف م المس

ــخ الحكــم  -) ــرار 1990/1/21 بشــمول المحاســبة المــدة الســابقة لتاري خطــأ الق
ذلــك أنــه يتناقــض مــع حجيــة القضائــي موضــع التنفيــذ.

ــاً ،  -6 ــة أصــالً وبقبولهــا بهــذا الشــكل تبعي ــول الكفال ــذ بقب أخطــأت محكمــة التنفي
ذلــك أنهــا لــم تســتوف الشــروط التــي حددهــا القــرار 1990/1/16 ويعتــرض المســتأنف 
ــدأ  ــى مب ــاً عل ــرض اساس ــا يعت ــن شــروط كم ــا م ــاء به ــى ماج ــة وعل ــى الكفال ــدة عل بش

ــة و احتياطــاً علــى نصهــا. الكفال
خطــأ المحكمــة بنظــر أو حتــى تأجيــل نظــر الطلــب المتعلــق بالرهــن لصالــح  -)

ــك  ــزع حــق البن ــة ن ــك صالحي ــذ ال يمل ــك أن قاضــي التنفي ــارات ذل ــل وتســليم العق الكفي
ــة  ــة وبيعــارض البنــك إجــراء الرهــن مــن الدرجــة الثاني ــارات المرهون ــر العق فــي تأجي
وليتــم ذلــك أمــام الســلطة المختصــة أو يحكــم مــن محكمــة الموضــوع وليــس مــن قاضــي 

التنفيــذ.
ــل المســتأنف  ــد حضــر وكي ــام هــذه المحكمــة – محكمــة االســتئناف- وق ــه أم ــث أن وحي
ــا  ــة جيره ــرة دفاعي ــه مذك ــتأنف علي ــن المس ــدم الحاضــر ع ــة وق ــاء باالئح ــرر ماج وك

ــي : اآلت
ــي 1 1	 ــغ الت ــق المبال ــى تحقي ــن إل ــة أن تطمئ ــه و المحكم ــوم علي ــق المحك ــن ح م

حصلهــا البنــك واهــا خصمــن مــن الحســاب و إن  الرصيــد صحيــح خاصة وإن المســتأنف 
اقــر بتحصيــل مبلــغ 3,137,342 درهمــاً.

أودع المســتأنف عليــه كفالــة برصيــد المديــن الــذي يدعيــه البنــك الطمئنانــه وان 1 )	
الشــروط الــواردة فيهــا لمحافظــة البنــك مصــدر الكفالــة علــى حقوقــه.

ان إصرار البنك المستأنف على بيع للعقارات فيه وتعسف.1 (	
لــدى البنــك ضمانــات الديــن وهــي رهــن العقــارات حتــى يقبــض حقوقــه وكفالــة 1 (	

مصرفية.
القرار الصادر بتاريخ 1990/1/21 غير قابل لالستئناف.1 )	

الحكــم.1 6	 تاريــخ  قبــل  قبضهــا  مبالــغ  احتســب  قــد  لــه  المحكــوم   البنــك 
وبجلســة 1990/3/7 وبعــد أن كــرر الخصــوم أقوالهــم قــررت المحكمــة التأجيــل 

الصــدار الحكــم بجلســة اليــوم.

المحكمة

ــى  ــع عل ــت بالوقائ ــتئناف-قد ألم ــة االس ــذه المحكمة-محكم ــت ه ــدم وكان ــا تق ــا كان م لم
ــي  ــدور ف ــة ي ــة التنفيذي ــي القضي ــن طرف ــجر بي ــا يش ــرى أن م ــاً ت ــوط آنف ــو المبس النح
حقيقتــه حــول مــا إذا طلــب المديــن المحكــوم عليه)المســتأنف عليــه و المنفــذ ضــده( فــي 
ــة بينــه وبيــن البنــك المســتأنف، علــى ســند مــن القــول ان البنــك الدائــن  ــد المديوني تحدي
ــارات  ــار العق ــل ايج ــام بتحصي ــه وق ــة لدي ــن البضــاع المرهون ــدات بي ــتوفى عائ ــد اس ق
المرهونــة أيضــا األمــر الــذي يســتدعي محاســبته عمــا قبضــه مــن المبلــغ المطلــوب تنفيــذه 
ــه يعتبــر مــن  ــدور الجــدل بيــن الطرفيــن عمــا إذا كان الطلــب الســالف بيان ــه كمــا ي علي
المنازعــات »أشــكال تنفيــذي« التــي يختــص بهــا قاضــي التنفيــذ، وبالتالــي يحــق للســيد 
القاضــي التنفيــذ ايــن يثــرر أجــراء المحاســبة ونــدب خبيــر وخصــم مــا ينتهــي اليــه الخبــرة 
مــن مبلــع الحكــم القضائــي البــات ومــن ثــم يثــرر تحديــد المديونيــة علــى أساســاها فالبنــك 
المســتأنف يقــول بــأن الســيد قاضــي التنفيــذ بحــث فــي منازعــة خارجــة عــن اختصاصــه 

بينمــا يخالفــه الــرأي وفيذلــك المســتأنف عليــه.
لما كان كذلك وكان هذا الشجار بين الطرفين يقودنا إلى بحث:

أوالً: 
ماهيــة اإلشــكاالت التنفيذيــة التــي يختــص قاضــي التنفيــذ بنظرهــا: و التعــرف عليهــا فــي 
ــم  ــادات المحاك ــه اجته ــا اســتقرت علي ــة وم ــة بالدول ــة و المحلي ــن االتحادي ضــوء القواني

بالدولــة ورأي الفقــه المقــارن.
ثانياً:

الخلــوص إلــى مــا إذا كانــت المنازعــة محــل الشــجار بيــن الطرفيــن تدخــل فــي إختصاص 
قاضــي التنفيــذ بالشــارقة مــن عدمه..

ثالثاً:
الــرأي الــذي ترجحــه هــذه المحكمة-محكمــة االســتئناف – بهــذا الصــدد و الحــل األمثــل 

للمنازعــة التــي هــي موضــوع المجادلــة.
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رابعاً:
ما إذا كان القراراين اللذين أصدرهما قاضي التنفيذ و المستأنفتين:

الصــادر بتاريــخ 1990/1/16 و الــذي قضــى بتكليــف المســتأنف عليــه تقديــم  -1
كفالــة وإجــراء المحاســبة بالنســبة للمحصــل بعــد تاريــخ صــدور الحكــم منــذ التنفيذ،ونــدب 

خبيــر لذلــك.
ــاملة  -) ــبة ش ــون المحاس ــأن تك ــى ب ــذي قض ــخ 1990/1/21 ول ــادر بتاري الص

ــذي. ــند التنفي ــم الس ــل صــدور الحك ــتيفائها قب ــا واس ــى تحصيله ــوال المدع لألم
أوالً:ماهية اإلشكاالت التنفيذية التي يختص بها السيد قاضي التنفيذ:

قــد 1 1	 تأسيســها  فجــر  االســتئناف- ومنــذ  المحكمة-محكمــة  هــذه  كانــت  لمــا 
ــتئنافي  ــم االس ــي الحك ــت ف ــذ فقال ــي التنفي ــاص قاض ــد اختص ــى تحدي ــا عل ــتقر رأيه اس
الصــادر فــي القضيــة رقــم »34« لســنة 1980 بتاريــخ 1980/3/13 اآلتــي: »وكان 
أختصــاص قاضــي التنفيــذ بالفصــل فــي الطلبــات التنفيذيــة قاضــي علــى الطلبــات 
ــر  ــن الطلبات..فيعتب ــك م ــوى ذل ــا س ــا م ــذ وأم ــراءات التنفي ــل بإج ــي تتص ــة الت التنفيي
 مــن النزاعــات الموضوعيــة التــي يعــود الفصــل فيهــا إلــى قاضــي الموضــوع..«
وقــد أكــدت علــى رأيعــا هــذا فــي العديــد مــن األحــكام و القــرارات التــي أصدرتهــا الحقــا 
ومنهــا مــا ورد فــي الحكــم االســتئنافي رقــم »503« لســنة 1985 تاريــخ 1985/11/4 

وغيره.
أمــا المحكمــة االتحاديــة العليا-دائــرة النقــض – فقــد أخــذت بــذات االتيــان فــي 1 )	

ــخ 1980/4/16 إذ  ــي تاري ــض مدن ــا نق ــة علي ــم »21« لســنة »1« قضائي ــن رق الطع
قــررت مبــدأ أن إختصــاص قاضــي التنفيــذ بالفصــل فــي الطلبــات التنفيذيــة قاصــر علــى 
ــون إجــراءات  ــا قان ــي نــص عليه ــذ الت ــي عناهــا المشــرع بإجــراءات التنفي ــات الت الطلب
المحاكــم المدنيــة رقــم »3« لســنة 1970 كالخــالف حول األشــخاص أو الحقــوق المتعلقة 
ــى  ــز عل ــاع الحج ــد صــدوره وايق ــرار بع ــاء بالق ــول الوف ــه أو ح ــذ في ــذي ينف ــك ال بالمل
األشــياء أو رفــض ايقاعــه نظــراً لعــدم جــواز حجزهــا واألمــر ببيــع األشــياء المحجــوزة 
عــن طريــق المزايــدة او العطــاءات العلنيــة وتمليــق المنقــول المبــاع للمشــتري وتخويلــه 
ــس  ــر حب ــن وتقري ــن الدائني ــن األشــياء المحجــوزة بي ــع ثم ــه وتوزي حســن التصــرف في
المديــن وغيــر ذلــك مــن اإلجــراءات التــي نــص عليهــا قانــون إجــراءات المحاكــم المدنيــة 
ــد  ــؤولية أح ــاء مس ــات كإدع ــن طلب ــك م ــوى ذل ــا س ــا م ــنة 1970 وام ــم »3« لس رق
ــليم  ــم تس ــه ت ــة علي ــة التنفيذي ــة أطــراف القضي ــه وبموافق ــذي بموجب ــد ال األطــراف العق

ــا  ــن أرباحه ــن م ــى الدائني ــن إل ــون المدي ــديد دي ــا وتس ــه الدارته ــوزة الي ــياء المحج األش
خــالل المــدة التــي حددهــا العقــد عــن فســخ العقــد الخاللــه بالتزاماتــه العقيديــة والزامــه 
بالتكافــل و التضامــن بالتعويــض عــن الضــرر و العطــل اللذيــن لحقــا باألشــياء المحجــوزة 
فهــي مــن المنازعــات الموضوعــة التــي يعــود الفصــل فيهــا للمحاكــم العاديــة علــى اعتبــار 
ان ترتيــب المســؤولية بجانــب أحــد أطــراف العقــد تعتبــر المنازعــة فيهــا مــن المنازعــات 

التــي ال شــأن لهــا بالطلبــات التنفيذيــة.
ــه 1 (	 ــذي وضعت ــة و ال ــم المجني ــام المحاك ــون اإلجــراءات أم ــاء مشــروع قان وج

اللجنــة العليــا للتشــريعات اإلســالمية فــي وزارة العــدل ليحــدد إختصــاص قاضــي 
ــة هــي  ــة الموضوعي ــع المنازعــات التنفيذي ــذ فــي المــادة »214« كمــه وهــي جمي التنفي
ــة  ــة منازعــة متعلق ــة وإنمــا أي ــذ الموضوعي ــي وليــس المقصــوج بهــا إشــكاالت التنفي الت
بالتنفيــذ وكذلــك يختــص قاضــي التنفيــذ بنقتضــى الماجــة المذكــورة بجميــع المنازعــات 
ــرارات  ــائر الق ــض وس ــى عرائ ــر عل ــدار األوام ــك اص ــذ وكذل ــة بالتنفي ــة المتعلق الوقتي
ــورة  ــادة المذك ــذ بمقتضــى الم ــص قاضــي التنفي ــك يخت ــذ وكذل ــة بالتنفي ــة المتعلق الدالئي
ــض  ــى عرائ ــر عل ــك اصــدار األوام ــذ وكذل ــة بالتنفي ــة المتعلق ــع المنازعــات الوقتي بجمي
وســائر القــرارات الدالئيــة المتعلقــة بالتنفيــذ ، وقــج عرفــت المــواد »239« ومــا بعدهــا 
المقصــود باشــكاالت التنفيــذ بانهــا المنازعــات التــي تتعلــق بالتنفيــذ و التــي يترتــب علــى 
الحكــم فيعــا ان يصبــح التنفيــذ جائــز أو غيــر جائــز صحيحــا او باطــالً أو يترتــب علــى 
ذلــك وقــف الســير فــي التنفيــذ أو اســتمراره ويبديهــا أحــد أطــراف التنفيــذ فــي مواجهــة 
اآلخــر أو يبديهــا الغيــر فــي مواجهتهــا ويبيــن مــن ذلــك ان اإلشــكاالت التنفيــذ تتميــز بأنهــا 
عقبــات قانونيــة وليســت بعقبــات ماديــة يقصــد بهــا منــع التنفيــذ وهــي تطرح علــى القضاء 
ليصــدر فيهــا حكمــه بصحــة إجــراءات التنفيــذ أو لبطالنهــا وهــي ليســت مــن قبيــل التظلــم 
مــن الحكــم المــراد التنفيــذ بمقتضــاه و إنمــا هــي منازعــات تتعلــق بمــا اوجبــه القانــون مــن 
شــروط يتعيــن توافرهــا الجــراء التنفيــذ وبالتالــي فــال يجــدي االشــكال إال إذا كان مبنــاه 
وقائــع صــدور الحكــم الــذي يتــم التنفيــذ بمقتضــاه أمــا إذا كان مبنيــا علــى وقائــع ســابقة 
علــى الحكــم فالمفــروض انــه حســمها بصــورة صريحــة و ضمنيــة وقــد يبــدي االشــكال 
مــن المجيــن كأن يدعــي أنــع و فــي الديــن المطلــوب منــه الى..مــا ورد فــي المشــروع.

قضــت محكمــة االســتئناف العليــا بدبــي باالســتئناف رقــم »116« لســنة 1 (	
1979 مدنــي تاريــخ 1979/11/26 .....أن المحكمــة االبتدائيــة الناظــرة فــي القضيــة 
التنفيذيــة ليــس لهــا إجــراء غيــر المقاصــة القانونيــة ألن مهمتهــا تنحصــر فــي إجــراء تنفيذ 
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وتحصيــل الديــون التــي بــت فــي النــزاع بشــأنها مــن قبــل الجهــات القضائيــة المحتصــة 
ــداره  ــن ومق ــة حــول ترتــب الدي وليــس مــن مهمتهــا النظــر فــي المنازعــات الموضوعي
ألم ذلــك مــن اختصــاص المحكمــة المختصــة وبالتالــي فليــس لهــا جــراء المقاصلــة بيــن 
دينيــن احدهمــا ثابــت بحكــم قضائــي مكتــب الدرجــة القطعيــة و اآلخــر منــازع فيــه وال 

يــزال قيــد النظــر أمــام القضــاء حتــى لــو كان اســتئناف...«
عرفــت محكمــة النقــض المصريــة فــي الطعــن 81 س . 45 ق . تاريــخ 1 )	

ــب  ــي يطل ــك الت ــي تل ــذ ه ــة بالتنفي ــأن المقصــود بالمنازعــة الموضوعي 1978/7/13 ب
فيهــا الحكــم بإجــراء يحســم النــزاع فــي أصــل الحــق فــي حيــن أن المنازعــة الوقتيــة هــي 

ــي ال يمــص أصــل الحــق. ــب فيهــا الحكــم باجــراء وقت ــي يطل الت
ــى 1 6	 ــا إل ــة بحســب محله ــاكل التنفيذي ــم المش ــد قس ــي فق ــور فتحــي وال ــا الدكت أم

أنــواع عــدة مــن بينهــا مشــكلة محلهــا منازعــة فــي الحــق الموضوعــي وهــي التــي تنصــب 
علــى وجــود الحــق الموضوعــي فــي الواقــع بصــرف النظــر عــن تأكيــد الســند التنفيــذي 
لــه كأن يكــون ســبب المنازعــة عــدم صحــة التصــر القانونــي مصــدر الحــق أو انقضــاء 
الحــق بعــد نشــأتها بــأي ســبب مــن أســباب االنقضاء.)فقــرة 332 ص 594 فــي التنفيــذ 
الجبــري فــي القانــون اللبنــاي للدكتــور فتحــي والــي( ولكــن أي الدكتــور والــي قــال فــي 
ذات المرجــع الســالف لبيانــه ومــان التنفيــذ يجــري بمقتضــى جكــم قضائــي فيجــب لقبــول 
المشــكلة أال يكــون مــن شــأنها المســاس بحجيــة الحكــم وينبنــي علــى ذلــك أنــه ال يجــوز 
ــه  ــن أن ــه كان يدعــي المدي ــا للحكــم مــن حجت التمســك بســبب للمشــكلة يتعــارض مــع م
وفــي الديــن قبــل صــدور الحكــم ســواء تمســك بهــذه الدفــوع أمــام المحكمــة أم لــم يتســمك 
بهــا ولكنــه يســتطيع أن يتمســك بالوفــاء وأو بأيــو واقعــة منتهيــة حدثــت بعــد الحكــم )ص 

598 مــن المرجــع الســالف ذكــره(.
ورد في كتاب قاضي التنفيذ علما وعمالً لألســتاذ اســمندر ســعد زغلول ص80 1 )	

»لنــه إذا كان الســند التنفيــذي حكمــاً فــا مــا يزعمــه المنفــذ ضــده انقضاء لاللتــزام يتعين أنه 
يكــون الحقــاً لصــدور الحكــم ألنــه إذا كان هــذا االنقضــاء ســابقاً لــدور الحكم فانــه يكون قد 
 انــدرج ضمــن الدفــوع فــي الدعــوى ويعتبــر الحكــم حجــة فيمــا انتهــي اليــه مــن قضــاء«.
ــذ  ــف التنفي ــم بوق ــترط للحك ــه يش ــابق أن ــع الس ــن المرج ــة »82« م ــي الصفح ــاء ف وج
للتخالــص أن تكــون األوراق المقدمــة مــن المديــن تفيــد أنــه قــد تخالــص مــع الدائــن عــن 
ــة  ــغ المدفوع ــذ ن المبال ــا إذا اتضــح لقاضــي التنفي ــه، أم ــذ ب ــند المنف ــم أو الس ذات الحك
ــد يقضــي  ــم تصــف بع ــةن أخــرى ل ــف أو دي ــن مصاري ــن ن=م ــاق الطرفي حســبت باتف

ــذ.. ــتمرار باتنفي باالس
ــراءات 1 8	 ــري وإج ــذ الجب ــه طــرق التنفي ــي كتاب ــدر ف ــتاذ نصــرت حي أورد األس

التوزيــغ أنــه ال يتنــاول األشــكال التنفيــذي وقائــع ســابقة علــى صــدور الحكــم ألن 
المفــروض فيــه أنــه حســمها وبــت فيهــا بصــورة صريحــة وضمنيــة أو مــان بامكانــه البــت 
فيهــا فيمــا لــو عرضــت علــى المحكمــة قبــل اصــدار الحكــم أمــا ولــم تعــرض فــان الحكــم 
بمــا بــت فيــه وبعــد حــوزة قــوة القضيــة المقضيــة يعتبــر عنــوان الحقيقــة و الصــواب ومــن 
األمثلــة علــى بعــض الوقائــع التــي ال تعتبــر مــن قبيــل االشــكالتا التنفيذية...ثــم قــال أنــه 

يعتبــر اإلشــكاالت التنفيذيــة إدعــاء المديــن بإيفــاء الديــن بعــد صــدور الحكــم.
األمــور 1 )	 قضــاء  كتــاب  مــن  الصفحــة »1044«  فــي  فإنــه ورد  وأخيــرأ 

المســتعجلة لمحمــد علــي راتــب اآلتــي: » إشــكاالت التنفيــذ هــي الصعوبــات التــي 
تعتــرض تنفيــذ األحــكام و الســندات الواجبــة التنفيــذ وهــي منازعــات قانونيــة يتقــدم بهــا 
ــه أو  ــة دون اتمام ــا أو الحيلول ــذ عليه ــع التنفي ــه لمن ــى أموال ــذ عل ــراد التنفي الشــخص الم
الشــخص الحاصــل التنفيــذ بنــاء علــى طلبــه يتضــرر منهــا مــن عــدم تكنيــه مــن التنفيــذ 
ــون  ــاء القان ــول بعــض علم ــك ...ويق ــي ذل ــب مســاعدته ف ، لســبب مــن األســباب ويتطل
ــة  ــق باإلجــراءات الوقتي ــا يتعل ــن اإلشــكاالت أولهم ــن م ــم بوجــود نوعي وأحــكام المحاك
وثانيهمــا ينصــب علــى أصــل الدعــوى –وفســروا اإلجــراءات الوقتيــة وثانيهمــا ينصــب 
علــى أصــل الدعــوى- وفســروا اإلجــراءات الوقتيــة بأنهــا أعمــال المرافعــات التــي تلــي 
ــات  ــا الصعوب ــدوى بأنه ــل ال ــة بأص ــكاالت المتعلق ــن اإلش ــروا ع ــدور الحكم...وعب ص
 التــي تــؤدي إلــى المســاس بالحكــم نفســه مــن بطــالن و غمــوض ولبــس أو ايهمــا.
عليــه  المســتأنف  يثيــره  الــذي  االشــمال  تكييــف  ثانيــاً: 
عدمــه. مــن  التنفيــذ   قاضــي  اختصــاص  مــن  كان  إذا   ومــا 
لمــا كان مــا تقــدم وبعد ان اســتعرضنا النصوص القانونية المتوافــرة اتحادية ومحلياً ورأي 
المحــكام والفقــه وماعية اإلشــكاالت التنفيذية ومدى إختصاص قاضــي التنفيذ بها وتعرض 
 إلــى تكييــف األشــكال مثــار النــزاع ومــا إذا كان مــن اختصــاص قاضــي التنفيذ مــن عدمه.

)أ( تكييف االشكال مثار النزاع:
لمــا كان يبيــن مــن المــف أن المســتأنف تقــدم بتنفيــذ حكــم ثضائــي بــات واكتســب الدرجــة 
القطيعــة وقــورة األمــر المقضــي بــه بالــزام المســتأنف عليــه بــأداء مبلــغ معيــن ومحــدد 
فيــه ويثيــر المســتأنف عليــه بوجــه هــذا التنفيــذ اشــكاالً مفــاده أن البنــك المســتأنف اســتوفى 
ــب إجــراء  ــه ويطل ــة لدي ــارات مرهون ــارات عق ــة وايج ــع مرهون ــع بضائ ــن بي ــغ م مبال
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المحاســبة وتحديــد المديونيــة أي أنــه يطلــب اصــدار حكــم بالمبالــغ التــي يدعــي أن البنــك 
قــد حصلهــا ومــن ثــم إجــراء الماقصــة بيــن هــذه المبالــغ ومبلــغ الحكــم القضائــي المنفــذ 
بــه وعلــى أن تكــون المحاســبة متعلقــة بالمبالــغ المحصلــة قبــل صــدور الحكــم القضائــي 

محــل التنفيــذ.
)ب( إختصاص قاضيت التنفيذ:

لما كان ما تقدم وكان يخلص مما سلف بيانه من نصوص ومبادئ اآلتي:
ــة 1 1	 ــر المحكم ــي مق ــدب ف ــذ بن ــذ يجــري تحــت اشــراف قاضــي التنفي وأن التنفي

االبتدائيــة وهــو مــا جــرى عليــه قضــاء التنفيــذ بمحكمــة الشــارقة االتحاديــة االبتدائيــة.
باآلتــي:1 )	 التنفيــذ  قاضــي   يختــص 

أ- جميــع منازعــات التنفيــذ الموضوعيــة أي ليــس فقــط إشــكاالت التنفيــذ الموضوعيــة و 
إنمــا أيــه منازعــة متعلقــة بالتنفيــذ.

ب- جميــع المنازعــات الوقتيــة المتعلقة بالتنفيذ ســواء أكانت من إشــكاالت التنفيذ الوقتية أم 
 مــن المنازعــات التــي يخشــى عليهــا مــن فوات القــوت كطلب عــدم االعتداء بالحجــز مثالً.

ج- بإصدار األوامر على عرائض وسائر القرارات الوالئية المتعلقة بالتنفيذ.
)ج( شروط اختصاص قاضي التنفيذ باالشكال التنفيذي:

لمــا كان مــا ســلف بيانــه مــن مبــادئ يشــترط أال يكــون االشــكال التنفيــذي متعلقــاً بوقائــع 
ســابقة لتاريــخ صــدور الحكــم القضائــي المطلــوب تنفيــذه و إذا كان الحقــا لصــدوره فانــه 
يجــب أن تكــون للمنازعــة ممــا يتمكــن قاضــي التنفيــذ مــن تصفيتهــا أمــا إذا كانــت أوجــه 
النــزاع تبلــغ مــن الجــد مــا يســتأهل عــرض األمــر علــى محكمــة الموضــوع مــاال يســتطيع 
ــذ  ــا ان يوقــف التنفي ــه أم ــزاع فان ــن مــن الن ــن قصــد الطرفي ــذ أن يتبي معــه قاضــي التنفي
ــذ حســبما يســتظهر  ــرر االســتمرار بالتنفي ــة الموضــوع أو يق ــى محكم ــل األمــر إل ويحي
مــن األوراق المقدمــة، ومثــال ذلــك إذا قــدم المنفــذ ضــده مخالصــة الثبــات الوفــاء فــاذا 
كانــت تتعلــق بواقعــة مثــل صــدور الحكــم المطلــوب تنفيــذه قــرر عــدم إختصــاص أمــا إذا 
كانــت الحقــة لــه فيحــب أن تكــون هــذه المخالصــة منهيــة أي غيــر متنــازع بذاتهــا وكذلــك 
ــاذا مــا قــدم المنفــذ ضــده أوراق ومســتندات  األمــر بالنســبة لطلــب إدجــراء المحاســبة ف
ــه بســهلوة  ــغ المحكــوم ب ــر مذكــورة بحيــث يســتطيع معهــا خصــم مبالغهــا مــن المبل غي
ــتنزال المدفوعــات  ــغ وحــول اس ــك المبال ــو تل ــزاع جــدى ه ــام ن ــا إذا ق ــك أم قضــى بذل
ولــم يســهل لقاضــي التنفيــذ خســمها مــن قيمــة الحكــم و كان األمــر يحتــاج إلــى التحقيــق 
متأنــي وطويــل فــان هــذا االختصــاص ينظــر النــزاع تــرى المحكمــة هنــا أنــه يخــرج عــن 

ــب  ــي طل ــذ ال يختــص ف ــك أن الســيد قاضــي التنفي ــاد ذل ــذ ومف إختصــاص قاضــي التنفي
االستشــكال بتصفيــة الحســاب وإجــراء المحاســبة ونــدب وخبيــر ألمــور متنــازع عليهــا 
األمــر الــذي يحتــاج إلــى تصفيــة بالرغــم مــن إقــرار هــذه المحكمــة ان لقاضــي التنفيــذ 
االختصــاص بنظــر المنازعــة الموضوعيــة المتعلقــة بالوفــاء بعــد صــدور الحكــم إال أنهــا 
تــرى أنــه إذا كان هــذا النــزاع يخــرج عــن إختصــاص قضــاء التنفيــذ يؤيــد ذلــك مــا هــو 
مســتقر عليــه أنــه ال يجــوز وال يحــق لقاضــي التنفيــذ إجــراء المقاصــة القضائيــة وان كان 

يحــق لــه إجــراء المقاصــة القانونيــة.
ــه  ــتأنف علي ــن المس ــار م ــذي المش ــكال التنفي ــف االش ــن تكيي ــك واك ــك وكذل ــا كان ذل لم
ــم  ــل الحك ــغ المقبوضــة قب ــد المبال ــاب وتحدي ــة الحس ــبة وتصفي ــراء المخاس ــاده- إج ومف
ــإن هــذا االشــكال يخــرج مــن إختصــاص الســيد القاضــي  ــك ف ــر لذل ــدب خبي ــده ون وبع

ــي: ــا يل ــذ لم التنفي
ــل 1 1	 ــتيفائها قب ــى باس ــغ مدع ــن مبال ــبة ع ــراء المحاس ــق بإج ــق التعل بصــدد الش

صــدور الحكــم  المطلــوب تنفيــذه هــو بالقطــع يخــرج عــن إختصــاص قاضــي التنفيــذ لمــا 
ســلف.

أمــا بصــدد إجــراء المحاســبة و إدعــاء الوفــاء عــن مبالــغ بوقائــع الحقــة لصدور 1 )	
الحكــم المطلــوب تنفيــذه فــان هــذه المحكمــة –محكمــة االســتئناف-ولئن كانــت تــرى أنــه 
يدخــل كأصــل ضمــن مفهــوم االشــكال التنفيــذي وبالتالــي يختــص بنظــره قاضــي التنفيــذ 
ــع  ــه إال أن ــهل خصم ــد ويس ــر معق ــاً غي ــاء واضح ــذا الوف ــون ه ــترط ان يك ــه يش إال أن
ــغ  ــك المبال ــول باســتيفاء البن ــق بمجــرد الق ــذي يتعل فيمــا يختــص باألشــكال المشــار و ال
الحقــة لصــدور الحكــم ودون تحديدهــا وبيــان مقاديرهــا وتقديــم المســتندات عليهــا فــإن 
ــن  ــل ضم ــل كأص ــه يدخ ــرى أن ــت ت ــن كان ــتئناف- ولئ ــة االس ــة – محكم ــذه المحكم ه
ــه يشــترط أن  ــذ إال أن ــص بنظــره قاضــي التنفي ــي يخت ــذي وبالتال ــوم األشــكال التنفي مفه
يكــون هــذا الوفــاء واضحــا عيــر معقــد ويســهل خصمــه إال أنــه فيمــا يختــص باألشــكال 
ــم  ــة لصــدور الحك ــغ الحق ــك المبال ــتيفاء البن ــول باس ــرد الق ــق بمج ــذي يتعل ــار وال المش
ــرى  ــة ت ــذه المحكم ــإن ه ــا ف ــتندات عليه ــن المس ــا وتقدي ــان مقاديره ــا وبي ودون تحديده
أن هــذه المنازعــة تقديــم األدلــة والبيانــات و إجــراءات متأنيــة قــد يطــول امدهــا ونــدب 
حبيــر خــاص وإن البنــك المســتأنف ومــن تلقــاء نفســه قــد اقــر بالمبالــغ المقبوضــة وقبــل 

خصمهــا مــن المبلــغ المطلــوب تنفيــذه وقــد خصمهــا بالفعــل.
ولمــا كان ذلــك كذلــك فــإن المحكمــة تخلــص إلــى أن المنازعــة باشــكال التنفيــذي تخــرج 
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ــذه  ــان ه ــة ف ــم الكفال ــق بتقدي ــا يتعل ــا فيم ــذ وام ــي التنفي ــاص قاض ــن اختص ــا ع برمته
المحكمــة كانــت تــرى أن القضــاء بهــا هــو مرتبــط بأجــراء المحاســبة إال أنهافضــال عــن 
ذلــك وجــدت مــن اســقراء صيغــة الكفالــة انهــا مغايــرة لقــرار القاضــي ةال تفــي بمــا قصــده 
بصــورة ال يمكــن معــه قبولهــا هــذا وال يفــوت هــذه المحكمــة وإن تشــير إلــى أنــه ســبق 
للمســتأنف وان اقــاؤ مقــل اإلشــكاالت التنفيذيــو موضــوع هــذا االســتئناف أمــام قاضــي 
تنفيــذ الشــارقة بتاريــخ 1985/11/5 وخلــص عنــد نظــر هــذا الطلــب إلــى عــدم قبــةل 
مثــل هــذا االشــكال علــى النحــو المبســوط فــي مقدمــة هــذا الحكــم ألســباب تتقــارب مــع 
أســباب هــذا الحكــم وذلــك بالقــرار الــذي اصــدر بتاريــخ 1985/11/9 ولــم يطعــن أحــد 
فــي هــذا القضــاء ، يضــاف إلــى ذلــك أيضــاً أن االشــكال الــذي يثيــره المســتأنف عليــه كان 

بصــدد بيــع عقــار وهــو ال عالقــة لــه بالبيــع.
لمــا كان مــا ســلف فــان القــرار الصــدر بجلســة 1990/1/16 تــرى بصــدده انــه 
نظــرا لطبيعــة المنازعــة التنفيذيــة وتكييفهــا ومــا يتطلــب مــن تحقيقهــا انهــا تخــرج مــن 

ــذ. ــي التنفي ــاص قاض إختص
امــا القــرار الصــادر 1990/1/21 فقــد انطــوى علــى مخالفــة صارخــة لمــا اســتقر عليــه 
القضــاء ونصــوص القانــون المقــارن ومــا أخــذ بــه الفقــع األمــر الــذي يســتتبع معــه فســخ 
ــزام المســتأنف كافــة المصروفــات وألــف درهــم مقابــل  هذيــن القراريــن والغؤهمــا و ال
أتعــاب المحامــاه وإعــادة األوراق إلــى القاضــي التنفيــذ بالشــارقة المتابعــة التنفيــذ أصــوالً.

فلهذه األسباب : حكمت المحكمة باالجماع: 
أوالً بقبول االستئناف شكالً:

 ،1990/1/16 بتاريخــي  الصادريــن  القراريــن  بفســخ  الموضــوع  وفــي  ثانيــاً: 
1985 والغاؤهمــا والــزام  636 لســنة  التنفيذيــة رقــم  القضيــة  فــي   1990/1/21

محامــاه. واتعــاب  درهــم  وألــف  بالمصروفــات  ضــده  المســتأنف 
ثالثاً/ إعادة المف التنفيذي إلى قاضي التنفيذ فوراً لمتابعة التنفيذ أصوالً

صدر بتاريخ 1410/9/2هـ الموافق 1990/3/28م

المبدأ
نظرة إلى ميسرة: شروطها

بسم هللا الرحمن الرحيم

دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل

محكمة االستئناف االتحادية في الشارقية
)الدائرة المدنية(

باسم حضرة صاحب السمو
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

رئيس الدولة

الدائــرة المدنيــة المؤلفــة برئاســة القاضــي الســيد/ محمــد أحمــد برغــش وعضويــة 
القاضييــن الســيدين/ محمــد عبــد القــادر الســلطي، خليفــة ســعد هللا المهيــري

ــة  ــر محكم ــق 15/ 6/ 1988 بمق ــاء المواف ــوم األربع ــي ي ــدة ف ــة المنعق ــة العلني بالجلس
ــارقة. ــة بالش ــتئناف االتحادي االس

أصدرت الحكم اآلتي:
فــي القضيــة رقــم 136/ 1988 قضائيــة اســتئناف حقــوق المقيــدة بجــدول قضايــا محكمة 

الشــارقة المدنيــة برقــم 218/ 1988 تنفيذ.
المستأنف:

المستأنف ضده:
األسباب:

بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة األوراق والمداولة.
وحيث أن االستئناف قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكالً.

وحيــث أن واقعــة هــذه الدعــوى ـ حســبما اســتخلصتها هــذه المحكمــة مــن مطالعــة القــرار 
المســتأنف وســائر أوراقهــا ـ وبالقــدر الــالزم للفصــل فــي هــذا االســتئناف ـ تجمــل فــي أن 
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المســتأنف ضــده المحكــوم لــه ـ فــي القضيــة رقــم 1987/276 اســتئناف 1987/623 
ــم  ــغ 390ن 60 دره ــتأنف ضــده مبل ــؤدي للمس ــأن ي ــر ب ــزام األخي ــتأنف بإل ضــد المس
والمصاريــف واألتعــاب بــدل إيجــار محــالت ـ تقــدم لقاضــي التنفيــذ لمباشــرة إجــراءات 
تنفيــذ لــك الحكــم بهــذا المبلــغ وملحقــات مــن مصاريــف وأتعــاب محامــاه بجملــة المبلــغ 
وهــو 62036 درهــم وإذ اصــدر قاضــي التنفيــذ قــراره 1988/3/21 بتحــوي اللحجــز 
التحفظــي الملقــى علــى أمــوال المحكــوم علــى المســتأنف بتاريــخ 1987/11/15 إلــى 
حجــز تنفيــذي وبيــع المحجــوزات التــي يجيــز القانــون بيعهــا بالــزاد العلنــي بواســطة قســم 
التنفيــذ بالمحكمــة وبالقــدر الكافــي لســداد حقــوق المحكــوم لــه ـ المســتأنف ضــده ـ وحــدد 

يــوم 1988/3/29م موعــداً للبيــع.
ــر  ــة حض ــة أول درج ــذ بمحكم ــي التنفي ــام قاض ــة 1988/4/20 أم ــه بجلس ــث أن وحي
ــذ  ــه والمنف ــغ المحكــوم ب ــه ـ المســتانف ـ أن يســدد المبل الطرفــات عــرض المحكــوم علي
بــه علــى أقســاط علــى أن يدفــع مبلــغ عشــرين ألــف درهــم نقــداً كدفعــة أولــى ثــم يســدد 
المترصــد علــى أقســاط شــهرية قيمــة كل قســط منهــا ألفــي درهــم علــى أن يســتحق القســط 
ــداد  ــى الس ــخ وحت ــس التاري ــي نف ــاط ف ــي األقس ــتحق باق ــي15/ 6/ 1988 ويس األول ف
التــام ـ إال أن المحكــوم لــه رفــض عــرض المحكــوم عليــه بتقســيط المبلــغ وأصــر علــى 
المثابــرة فــي تنفيــذ الحكــم ومباشــرة اإلجــراءات فأصــدر قاضــي التنفيــذ قــراره المســتأنف 
مــن 1988/4/20 برفــض العــرض المقــدم مــن المحكــوم عليــه تبعــاً لرفضــه مــن قبــل 
المحكــوم بــه وبالتالــي المثابــرة علــى التنفيــذ بحــق المحكــوم عليــه ومتابعــة بيــع أموالــه 

ــاً للقــرار الصــادر بتاريــخ 1988/3/12. المحجــوزة بالمــزاد العلنــي وفق
وحيــث أن المســتأنفـ  المحكــوم عليــهـ  المنفــذ ضــده لــم يرتــض هــذا القــرار فطعــن عليــه 
بهــذا االســتئناف بالئحــة قدمهــا 1988/4/25 طلــب فيهــا قبــول االســتئناف شــكالً وفــي 
الموضــوع بفســخ القــرار المســتأنف والحكــم بتقســيط المبلــغ المدعــي بــه ـ المحكــوم بــه 
ـ وقــال ســنداً لذلــك أن قيمــة األمــوال المحجــوزة تقــدر بأكثــر مــن ثالثيــن ضعفــاً للمبلــغ 
ــوزة  ــة المحج ــن بالمؤسس ــن العاملي ــر م ــدد كبي ــه وع ــدر رزق ــو مص ــه وه ــب ب المطال
وبيعهــا ضــرراً ال يمكــن تالفيهــا ويطلــب تقســيط المبلــغ وإن تراخــي مــدة التحصيــل ال 
يضــر بالمســتأنف ضــده طالمــا أن حقوقــه مضمونــة بالحجــز الواقــع علــى أموالــه إضافــة 

إلــى احتســاب فــوات المنفعــة.
وحيــث أنــه أمــام هــذه المحكمــة ـ محكمــة االســتئناف ـ حضــر الطرفــان بجلســة 
ــم المســتأنف  ــا وصم ــة نظــره فيه ــي الدعــوى كل بحســب وجه ــاً ف 1988/6/1 وترافع

ــان  ــف البي ــو آن ــى النح ــغ عل ــيط للمبل ــتئنافه ويعرضــه التقس ــة اس ــاء بالئح ــا ج ــى م عل
ــتأنف ضــده ـ أصــر  ــه ـ المس ــوم ل ــذ ـ إال أن المحك ــام قاضــي التنفي ــرض ام ــذي ع وال
علــى طلــب المثابــرة فــي التنفيــذ ورفــض عــرض التقســيط وقــدم مذكــرة بذلــك المضمــون 
وطلــب حجــز الدعــوى للحكــم وبعــد تمــام المرافعــة فــي الدعــوى شــفاهه علــى هــذا النحــو 

ــوم 1988/6/15. ــة الي ــم لجلس ــة حجــز الدعــوى للحك ــذه المحكم ــررت ه ق
ــه رد  ــة ومرافعت ــه الختامي ــب بمذكرت ــده ـ طل ــتأنف ض ــه ـ المس ــوم ل ــث أن المحك وحي
االســتئناف موضوعــاً وتضميــن المســتأنف الرســوم والمصاريــف قائــالً أنــه متعســف فــي 

اســتئنافه وأنــه قدمــه لعرقلــة البيــع إضــراراً بالمحكــوم لــه.
ــب تقســيط  ــى طل ــب المســتأنف ومبتغــاه مــن هــذا االســتئناف ينصــب عل ــث أن طل وحي
المبلــغ المحكــوم بــه بحكــم قطعــي واجــب النفــاذ واســتناداً إلــى نظــرة الميســرة ـ وذلــك 
أمــام قاضــي التنفيــذ لــدى مباشــرة الدائــن المحكــوم لــه إجــراءات التنفيــذ للحكــم القضائــي 
ــذا  ــي له ــه القانون ــان الوج ــة تبي ــذه المحكم ــه ه ــرى مع ــذي ت ــر ال ــذ األم ــب التنفي الواج

الطلــب علــى النحــو الســليم فــي القانــون.
ذلــك أنــه مــن المقــرر أن األصــل أن االلتــزام متــى ترتــب فــي ذمــة المديــن علــى وجــه 
نهائــي بــات فإنــه يكــون واجــب األداء ـ ))الوفــاء(( / فــوراً ـ إال أن بعــض التشــريعات 
الوضعيــة المقارنــة أجــازت التراضــي بالوفــاء بهــذا االلتــزام إذا قــام اتفــاق بيــن المديــن 
والدائــن أو نــص القانــون علــى ذلــك كمــا أجــازت للقاضــي أن يقــوم بنفســه بتمديــد ميعــاد 
ــا يســمى ))بنظــرة  ــن وهــذا م ــا بالدي ــي فيه ــن أجــالً أو آجــالً يف ــاء إذا أعطــى المدي الوف
الميســرة(( وقــد نــص المشــرع علــى ذلــك بدولــة اإلمــارات بالمــادة ))359(( مــن قانــون 
المعامــالت ـ والمصــري بالمــادة ))346(( واألردنــي بالمــادة ))334(( إال أنــه قــد 

اشــترط إلعطــاء نظــرة الميســرة أربعــة شــروط وهــي:
أوالً: أن يكــون حالــة المديــن تســتدعي أن يمنحــه القاضــي نظــرة المسيســرة ـ بــأن يكــون 
حســن النيــة فــي تأخــره بالوفــاء بالتزامــه وأال يكــون معســراً وإال فــال جــدوى مــن منحــه 
هــذه النظــرة بــل يجــب أن يكــون عنــده مــا يكفــي للوفــاء بالتزامــه وليــس فــي مقــدوره 

مؤقتــاً أن يبيــع المــال ليقــوم بالوفــاء.
ثانيــاً: أال يصيــب الدئــن مــن جــراء منــح المديــن نظــره الميســره ضــرر جســيم ـ فــإذا كان 
فــي نظــره الميســره مــا يصيــب الدائــن بضــرر جســيم فليــس مــن العــدل إغاثــة المديــن 

عــن طريــق اإلضــرار البليــغ بالدائــن.
ثالثاً: أال يقوم مانع قانوني من نظره الميسره.

رابعاً: أن يكون األجل الذي يمنحه القاضي المدين آجالً معقوالً.
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وحيــث أن الــرأي الصحيــح الــذي يتفــق وصحيــح القانــون والــذي اســتقر عليــه قضــاء هذه 
المحكمــة فــي العديــد مــن أحكامهــا أن المديــن ال ينــال مــن القاضــي نظــره الميســره إال 
أثنــاء الدعــوى الموضوعيــة التــي يرفعهــا الدائــن ليطالــب فيهــا بالديــن أو أثنــاء مباشــرة 
الدائــن لإلجــراءات التنفيذيــة بموجــب ســند رســمي فسيتشــكل المديــن فــي التنفيــذ ويلطــب 
ــن يباشــر  ــا إذا كان الدائ ــذ ))قاضــي االستشــكال نظــره الميســره ـ أم ــن قاضــي التنفي م
التنفيــذ بموجــب حكــم قضائــي قابــل للتنفيــذ فإنــه ال يجــوز للمديــن إن يستشــكل ليطلــب 
نظــره الميســرة إذ يكــون الوقــت قــد فــات وكان الواجــب عليــه أن يطلــب ذلــك أثنــاء نظــر 
الدعــوى وقبــل صــدور الحكــم فيهــا ـ ذلــك أنــه مــن المقــرر ان اختصــاص قاضــي التنفيــذ 
ــي  ــي تل ــذ الت ــي تتصــل بإجــراءات التنفي ــة الت ــي المنازعــات التنفيذي إنمــا هــو الفصــل ف
صــدور الحكــم فــي الموضــوع ـ أمــا مــا ســوى ذلــك مــن الطلبــات األخــرى كمنــح المديــن 
مهلــة للوفــاء أو تقســيط المبالــغ اســتناداً إلــى نظــره الميســره إذا الحكــم موضــوع التنفيــذ 
ال يتضمــن ذلــك فإنــه يعتبــر مــن المنازعــات الموضوعيــة التــي يعــود الفصــل فيهــا إلــى 
قاضــي الموضــوع أثنــاء نظــر الدعــوى وبالتالــي يخــرج عــن اختصــاص التنفيــذ ـ وذلــك 
ــال يجــوز لقاضــي  ــك ف ــا خــالف ذل ــاله ت أم ــى التقســيط وقب ــان عل ــق الطرف إال إذا اتف
التنفيــذ أن يمــس حجيــة الحكــم الــذي أصبــح بمقتضــاه التنفيــذ فوريــاً ـ بمنــح المديــن مهلــة 

للوفــاء.
وحيــث أنــه ترتيبــاً علــى مــا تقــدم مــن مبــادئ قانونيــة ـ ولمــا كان الدائــن المســتأنف ضــده 
ـ المحكــوم لــه يباشــر التنفيــذ القتضــاء حقــه بموجــب حكــم قطعــي واجــب التنفيــذ ـ وقابــل 
ــى  ــغ وإذ انته ــب التقســيط للمبل ــاً طل ــج رفــض رفضــاً بات ــه ق ــوم ل ــذ ـ وكان المحك للتنفي
القــرار المســتأنف إلــى رفــض عــرض المحكــوم عليــهـ  المســتأنفـ  بالتقســيطـ  والمثابــره 
علــى التنفيــذ فإنــه يكــون فــي محلــه مــن ناحيــة مــا انتهــى إليــه مــن نتيجــة، األمــر الــذي 
تــرى معــه هــذه المحكمــة رفــض االســتئناف والتقريــر بعــدم اختصــاص قاضــي التنفيــذ 

بطلــب التقســيط ـ واالســتمرار فــي التنفيــذ.
وأمــا عــن المضروفــات فيتحملهــا الخصــم المحكــوم عليــه فــي االســتئناف فتلــزم المحكمــة 

المســتأنف بهــا كمــا تلزمــه بمبلــغ 200 درهــم أتعــاب محامــاة.
حكمت المحكمة باإلجماع:

أوالً: بقبول االستئناف شكالً.
ثانيــاً: وفــي الموضــوع برفضــه واالســتمرار فــي التنفيــذ وإلــزام المســتأنف بالمصروفــات 

وبمبلــغ 200 درهــم أتعــاب محامــاه.
صدر بتاريخ 1408/11/1 هـ الموافق 15/ 6/ 1988 م.

المبدأ
وجــوب التقيــد بالحــد األدنــى العــام للعقوبــات المنصــوص عليهــا فــي قانــون العقوبــات 
ــن  ــي القواني ــا ف ــوص عليه ــم المنص ــى الجرائ ــنة 1987 عل ــم ))3(( لس ــادي رق االتح
العقابيــة الخاصــة مــا لــم يــرد فــي هــذه القوانيــن مــا يخالــف تلــك الحــدود الدنيــا العامــة.

بسم هللا الرحمن الرحيم

دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل

محكمة االستئناف االتحادية في الشارقة
)الدائرة الجزائية(

باسم حضرة صاحب السمو
الشيخ زايد بن سلطان ىل نهيان

رئيس الدولة
الدائرة االستئنافية الجزائية بالشارقة المؤلفة من:

رئاســة القاضــي أحمــد الرفاعــي وعضويــة القاضييــن/ ياســين البيطــار/ وخليفــة صعــد 
ــري. هللا المهي

المستأنف:
المستأنف ضده:

بعــد االطــالع علــى ملــف الدعــوى وبعــد ســماع المرافقــة والمداولــة ولمــا كان االســتئناف 
قــد اســتوفى أوضاعــه الشــكلية.

وكانــت الواقعــة تتحصــل بــأن النيابــة العامــة أســندت إلــى المتهــم المســتأنف ضــده تهمــة 
تعاطــي المشــروبات الكحوليــة خالفــاً للمادتيــن 3، 7 مــن قانــون المشــروبات الكحوليــة 
لســنة 1973 وأن محكمــة أول درجــة فضــت فــي حكمهــا الصــادر بتاريــخ 9/ 3/ 1989 
بإدانــة المســتأنف ضــده ســنداً العترافــه ومعاقبتــه بالحبــس أربعــة ايــام وتغريمــه خمســين 

.ً درهما
ــزل  ــه ن ــى أســاس أن ــم عل ــك الحك ــخ 16/ 3/ 1989 ذل ــة بتاري ــة العام ــتأنفت النياب فاس



256257

أحكام المحاكمأحكام المحاكم

بعقوبتــي الحبــس والغرامــة اللتيــن فرضهمــا بحــق المتهــم مــن الحــد األوفــى العــام المقــرر 
فــي المادتيــن 69، 71 مــن قانــون العقوبــات وإن مــادة االتهــام إذ خلــت عــن حــد أوفــى 
خــاص لعقوبتــي الحبــس والغرامــة فإنــه يتعيــن االلتــزام بالحــد األوفــى العــام المنصــوص 
ــال  ــتانف وأعم ــم المس ــاء الحك ــن إزاءه إلغ ــا يتعي ــي م ــات وه ــون العقوب ــي قان ــه ف علي

صحيــح القانــون.
ــنة  ــات لس ــون العقوب ــن قان ــادة ))3(( م ــك أن الم ــه ذل ــي محل ــي ف ــذا النع ــث أن ه وحي
ــم  ــى الجرائ ــون عل ــاب األول مــن هــذا القان ــى أن تســري أحــكام الكت 1987 نصــت عل
ــم يــرد نــص فيهــا علــى خــالف  المنصــوص عليهــا مــن القوانيــن العقابيــة األخــرى مال
ذلــك، كمــا أن المادتــان مــن البــاب الخامــس مــن الكتــاب األول منــه قــد حــددت أوالهمــا 
الحــد األوفــى للحبــس بمــا ال يقــل عــن شــهر وال يزيــد عــن ثــالث ســنوات مــا لــم ينــص 
القانــون علــى خــالف ذلــك، وحــددت المــاددة الثانيــة الحــد األوفــى لعقوبــة الغرامــة بمــا ال 
يقــل عــن مائــة درهــم وال يزيــد عــن مائــة ألــف درهــم فــي الجنايــات وثالثيــن ألــف درهــم 

فــي الجنــح وذلــك مــا لــم ينــص القانــون علــى خالفــه.
وبمــا أن مــادة االتهــام قــد عاقبــت مــن يرتكــب جرمــاً بالمخالفة ألحــكام قانون المشــروبات 
الكحوليــة لســنة 1972 المعمــول بــه فــي إمــارة الشــاريقة بالحبــس لمــدة ال تزيــد علــى 
ســتة أشــهر أو بغرامــة ال تزيــد علــى خمســة آالف درهــم أو بهاتيــن العقوبتيــن وذلــك دون 
النــص علــى حــد أوفــى لعقوبتــي الحبــس أو الغرامــة وإذا كان ذلــك فإنــه يتعيــن االلتــزام 
بالحــد األوفــى المقــرر فــي المادتيــن 69، 71 مــن قانــون العقوبــات لســنة 1987 إعمــاالً 

لنــص المــادة ))3(( منــه طبقــاً لمــا أســلفنا.
ــة  ــى ظــروف القضي ــرى وبالنظــر إل ــة ت ــذه المحكم ــت ه ــك، وكان ــر كذل ــا كان األم ولم
االكتفــاء بتوقيــع عقوبــة الغرامــة علــى المســتأنف ضــده دون الحبــس فإنهــا تقضــي بإلغــاء 
ــة المتهــم المســتأنف ضــده دون الحبــس فإنهــا تقضــي بإلغــاء  الحكــم المســتأنف وبمعاقب
الحكــم المســتأنف وبمعاقبــة المتهــم المســتأنف ضــده بالغرامــة وفقــاً لمــا هــو مبيــن فــي 

المنطــوق.
فلذلك  حكمت المحكمة: باألكثرية:

)1( قبول االستئناف شكالً.
ــة المتهــم المســتأنف ضــده عــن  ــاء الحكــم المســتأنف ومعاقب ــول موضوعــاً وإلغ )2( قب

ــة درهــم. ــه بالغرامــة ثالثمئ التهمــة المنســوبة إلي
صدر وأفهم علناً في 24/ 9/ 1409 هـ الموافق 29/ 4/ 1989.

المبدأ
مشروعية المضاربة بالعمالت إال إذا شابها الضرر

بسم هللا الرحمن الرحيم

دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل

محكمة التمييز في دبي

باسم حضرة صاحب السمو الشيخ
راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي

ــة  ــدت الجلس ــق 17/ 2/ 1990م انعق ــعبان 1401 هـــ المواف ــبت 20 ش ــوم الس ــي ي ف
ــي: ــة دب ــز بمدين ــة التميي ــة بمقرمحكم العلني

برئاسة الدكتور مصطفى كيرة رئيس المحكمة
وعضوية القضاة بالمحكمة

السيد/ جمال الدين محمود فهمي
السيد/ سيد عبد الباقي سيف النصر

السيد/ أحمد العلمي
السيد/ الدكتور إبراهيم اإلمام

للنظر في الطعن بالتمييز رقم: 17/ 89/ حقوق
في الحكم الصادر عن محكمة االستئناف دبي بتاريخ 24/ 12/ 1988

في في االستئناف رقم 239، 240 لسنة 1988م.
أصدرت الحكم التالي:

بعد االطالع التالي:
بعد االطالع على األوراق وسماع المرافعة والمداولة،

حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية،
وحيــث أن الوقائــع ـ علــى مــا يبيــن مــن األوراق والحكــم المطعــون فيــه ـ تتحصــل فــي 
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ــة  ــي المدني ــة دب ــام محكم ــوق أم ــم 1933/ 85 خق ــام الدعــوى رق ــز ضــده، أق أن الممي
ــراء  ــد إج ــم. بع ــغ 40، 945، 276، 6 دره ــه بمبل ــم بإلزام ــب الحك ــز بطل ضــد الممي
المقاصــة بيــن المبالــغ الدائنــة والمدينــة ـ علــى ســند مــن القــول أنــه فتــح حســابات باســم 
ــه قيمتهــا  ــة ل ــل بضمــان وديعــة شــخصية مجمــدة ومرهون ــه شــريك وكفي ــز بصفت الممي
ســتة مليــون درهــم ـ وقــد خســر مبلــغ 40، 195، 417، 12 درهــم ـ ممــا دعــى البنــك 
ــة  ــة المراكــز الحســابية بينهمــا وأجــرى مقاصــة بيــن حســابات المميــز الدائن إلــى تصفي
والمدينــة. وتبيــن مديونيتــه بالمبلــغ المطلــوب بــه ـ ولمــا طالبــه بســدادها امتنــع دون وجــه 
ــة  ــي المدني ــوق أمــام محكمــة دب ــم 85/2211 حق ــز الدعــوى رق ــام الممي ــا أق حــق ـ كم
ــم  ــغ 47، 85، 108، 6 دره ــه مبل ــع ل ــأن يدف ــه ب ــم بإلزام ــب الحك ــز بطل ــد الممي ض
والفوائــد القانوينــة بمقولــة أنــه أودع لــدى البنــك وديعــة ثابتــة تبلــغ ســتة مليــون درهــم. 
ــن  ــب م ــد طل ــم، وق ــه 47، 285ن 108 دره ــغ قيمت ــن تبل ــاري دائ ــاب ج ــه حس وإن ل
البنــك تســليمه الوديعــة لكنــه امتنــع عــن الوفــاء بالتزامــه بــل امتنــع أيضــاً عــن احتســاب 

الفوائــد علــى الوديعــة.
ــراً  ــت خبي ــا ليصــدر فيهــا حكــم واحــد. وندب ــن لبعضهم أمــرت المحكمــة بضــم الدعويي
ــز  ــه أن الممي ــره ـ ورد في ــر تقري ــدم الخبي ــز ـ وق ــابات الممي ــوى لفحــص حس ــي الدع ف
ــن  ــي وبي ــارك األلمان ــدوالرات والم ــي ال ــرة ف ــك للمتاج ــاباته بالبن ــض حس ــتخدم بع اس
المبالــغ المســتحقة عليــه للبنــك ـ وبتاريــخ 31/ 5/ 1988 حكمــت المحكمــة فــي الدعــوى 
ــغ 590،  ــده مبل ــز ض ــى الممي ــع إل ــأن يدف ــز ب ــزام الممي ــوق بإل ــم 1933/ 85 حق رق
841، 4 درهــم والفوائــد، وفــي الدعــوى رقــم 85/2211 برفضهــا ـ اســتأنف المميــز 
ضــده هــذا الحكــم باالســتئناف رقــم 1988/219 كمــا اســتأنفه المميــز باالســتئناف رقــم 
1988/240. أمــرت محكمــة االســتئناف بضــم االســتئنافين لبعضهمــا ليصــدر فيهــا حكم 
واحــد. وبتاريــخ 1988/12/24 حكمــت برفــض االســتئنافين. وبتاريــخ 1989/1/22 

طعــن المميــز علــى هــذا الحكــم بالتمييــز رقــم 1989/17.
وحيــث أن الطعــن أقيــم علــى إحــدى عشــر ســبباً. ينعــى الطاعــن علــى الحكــم المطعــون 
فيــه بالســبب األول إلــى الخامــس والســبب التاســع فيهــا مخالفتــه للقانــون العتبــاره 
ــاً  ــل طبق ــان باط ــا ره ــع أنه ــروعه م ــاالً مش ــة اعم ــالت األجنبي ــى العم ــة عل المضارب
لقانــون العقــود وأحــكام الشــريعة اإلســالمية. وإن مــا ذهــب إليــه مــن قيــام عــرف يســمح 
ــه. ومــا قــرره بــأن العمــل كان يقــوم بــه البنــك قــام  بالمضاربــة فيهــا. قــول ال أســاس ل
ــه علــى صحــة ذلــك. ومــن  ــة فــي البورصــات العالميــة رغــم أنــه ال توجــد بين برإجرائ

ناحيــة أخــرى فــإن التعامــل علــى العمــالت األجنبيــة هــو مضاربــة علــى فــرق األســعار. 
وهــو بيــع آجــل ال يســتهدف التســليم الفعلــي لألمــوال المشــترى أو المباعــة فــي المواعيــد 

اآلجلــةن وبالتالــي يكــون التعامــل فيهــا باطــالً.
وحيــث أن هــذا النعــي مــردود ذلــك أن قانــون العقــود ســنة 1971 قــد نــص فــي مادتــه 
الثانيــة علــى أنــه ))ال يؤثــر أي شــيء ممــا ورد ال يتعــارض مــع نصــوص هــذا القانــون(( 
بمــا يتعيــن معــه أعمــال قواعــد العــرف التجــاري أو العــادات التجاريــة أو نصــوص العقــد 
علــى واقعــة الدعــوى والتــي ال تتعــارض مــع أحــكام هــذا القانــون. ولمــا كان مــن المقــرر 
فــي قضــاء هــذه المحكمــة أن االتجــار فــي العمــالت األجنبيــة ال يعتبــر مــن قبيــل الرهــان 
أو القمــارـ  وأن بيــع الشــيء المســتقبل جائــز إذا اتقــى الغــررـ  وكان المصــرف المركــزي 
لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. علــى مــا بمدونــات الحكــم االبتدائــي المؤيــد اســتئنافياً 
ـ قــد أرســل تعميمــاً إلــى البنــوك فــي 23/ 3/ 1986 وافــق فيــه علــى مــا تجريــه البنــوك 
ــة فهــي  ــالء البنــوك األجنبي ــة لحســاب عم ــن عمليــات المضاربــة والعمليــات اآلجل م
ــة.  ــوك التجاري ــه البن ــذي ســارت علي ــى أســاس العــرف التجــاري ال ــات قامــت عل عملي
وهــي تخضــع للمتغيريــات االقتصاديــة حســب قانــون العــرض والطلــب. حســبما أفصــح 
ــم 10/  ــادي رق ــون االتح ــدر القان ــم ص ــره. ث ــي تقري ــوى ف ــي الدع ــدب ف ــر المنت الخبي
ــة.  ــة المصرفي ــم المهن ــدي وتنظي ــام النق ــزي والنظ ــرف المرك ــأن المص ــي ش 1998 ف
وقنــن تلــك األعمــال فعــرف فــي المــادة 1/78 فيــه المصــرف التجــاري وبيــن األعمــال 
التــي تقــوم بهــا صحيفــة عامــة ـ ومــن بينهــا االتجــار فــي العمــالت األجنبيــة .. وغيــر 
ــون التجــارة أو يقضــي العــرف  ــا قان ــص عليه ــي ين ــة الت ــات المصرفي ــن العملي ــك م ذل
بأنهــا مــن أعمــال المصــرف التجاريــة، فــإن الحكــم المطعــون فيــه ـ إذ ـ أورد فــي أســبابه 
))أن القانــون االتحــادي رقــم 1998/10 قــد بيــن أن مــن األعمــال التــي تقــوم بهــا البنــوك 
ــة أو  ــون آجل ــه تك ــات االتجــار في ــة وأن عملي ــي العمــالت األجنبي ــة. االتجــار ف التجاري
ــه. ممــا  ــة لحمل ــام قضائــه علــى دعامــة كافي ــه يكــون قــد أق ــة وال بطــالن فيهــا فإن عاجل

يتعيــن معــه رد هــذا النعــي.
ــن  ــن والعاشــر م ــه بالســببين الثام ــون في ــم المطع ــى الحك ــي عل ــث أن حاصــل النع وحي
ــك نســبة %50 لتجــاوزه حــدود  ــل البن ــدم تحمي ــون لع ــي القان أســباب الطعــن خطــوة ف
المضاربــة. ولتحميلــه البنــك نســبة %5 مــن الخســائر فقــط ـ لعــدم تنفيــذه لتعليماتــه مــع 

ــة الخســائر. ــه كاف ــه كان يجــب تحميل أن
وحيــث أن هــذا النعــي فــي غيــر محلــه. وذلــك أن الحكــم المطعــون فيــه أورد فــي أســبابه 
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))أن التــزام البنــك بحــدود الســقفية المقــررة للتعامــل بالنقــد األجنبــي غيــر الزم إذ ثبــت 
مــن األوراق أن ))المميــز(( قــد أمــر البنــك بتواريــخ الحقــة شــراء وبيــع عمــالت لحســابه 
بمبالــغ تفــوق هــذا المبلــغ بكثيــر. وتبيــن أن جميــع العقــود الخاصــة بهــذه الصفقــات موقعــة 
ــزم بنســبة  ــه يلت ــك تجــاوز حــدود الســقفية. وأن ــأن البن ــول ب ــه الق ــا ال يمكــن مع ــه بم من
مــن الخســائر الناتجــة عــن التجــاوز ألن التجــاوز تــم بموافقــة العميــل ممــا يتعيــن معــه 
التزامــه بكافــة النتائــج المترتبــة علــى أســبابه أن البنــك لــم ينفــذ التعليمــات الصــادرة إليــه 
مــن وكيــل المميــز وأنــه يتعيــن تحميلــه نســبة %5 مــن الخســائر طبقــاً لتقريــر الخبيــر 
الــذي تطمئــن إليــه المحكمــة وتعــول عليــه لألســباب التــي تبينهــا فــي تقريــره. ولمــا كان 
ذلــك، وكان مــن المقــرر أن لمحكمــة الموضــوع االســتقالل فــي تقديــر األدلــة متــى كان 
ــى أســباب ســائغة  ــام قضــاء عل ــد أق ــه ق ــم المطعــون في اســتخالصها ســائغاً. وكان الحك

كافيــة لحملــه. فــإن النعــي يكــون علــى غيــر أســاس.
وحيــث أن حاصــل النعــي علــى الحكــم المطعــون فيها بالســبب الســادس والســابع والحادي 
عشــر مــن أســباب الطعــن مخالفتــه للقانــون إذا اســتند إلــى تقريــر الخبيــر المنتــدب فــي 
الدعــوى ولــم يأخــذ بتقريــر الخبيــر االستشــاري الــذي قدمــه المميــز. وأنــه مــن دواعــي 
العدالــة ت إذا تناقــض تقريــران فــي قضيــة واحــدة ـ أن تعيــن المحكمــة خبيــراً مرجحــاً.

وحيــث أن هــذا النعــي مــردود، ذلــك أنــه مــن المقــرر أن لمحكمــة الموضــوع أن تأخــذ 
بــرأي خبيــر دون آخــر. ألن مــن حقهــا المفاضلــة بينهمــا واألخــذ بمــا تطمئــن إليــه وهــي 
ــر آخــر فــي الدعــوى متــى وجــدت فــي  ــدب خبي ــب ن ــى طل ــر ملزمــة باالســتجابة إل غي
تقديــر الخبيــر الســابق ندبــه وفــي أراق الدعــوى مــا يكلــف لتكــون عقيدتهــا ـ األمــر الــذي 

يتعيــن معــه رد هــذا النعــي.
لهذه األسباب:   حكمت المحكمة:

ــه وألزمــت الطاعــن الرســوم والمصاريــف  ــي الحكــم المطعــون في برفــض الطعــن وتأي
ومبلــغ ألــف درهــم أتعــاب محامــاه.

المبدأ
ال مانع شرعاً من عقد الصفقات اآلجلة )بورصة(

بسم هللا الرحمن الرحيم

دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل

محكمة االستئناف في دبي

باسم حضرة صاحب السمو الشيخ
راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة استئناف دبي المشكلة من القضاه:
برئاسة السيد/ الدكتوركمل أنور )رئيس المحكمة(

وعضويــة الســيد/ يوســف التميمــي )القاضــي فــي المحكمــة(ن والســيد/ غســان الجنيــدي 
)القاضــي فــي المحكمــة( والســيد/ عبــد المنعــم وفــا )القاضــي فــي المحكمــة(ن والســيد/ 

علــي عبــد اللطيــف )القاضــي فــي المحكمــة(.
في القضية االستئنافية رقم 1988/239 رقم 88/240

في الجلسة المنعقدة بتاريخ 88/239
المستأنف:

المستأنف عليه:
االستئناف رقم 88/240

المستأنف:
المستأنف عليه:

القــرار المســتأنف: القــرار الصــادر مــن المحكمــة االبتدائيــة بتاريــخ 31/ 5/ 1988 فــي 
الدعــوى رقــم 1333، 85/2211ح.

بعد سماع المرافعة ومطالعة األوراق والمداولة.
ــن  ــي الدعوتي ــتأنف ف ــم المس ــي الحك ــا ف ــبق تفصيله ــوى س ــع الدع ــث أن وقائ ــن حي وم
1933، 85/2211 مدنــي دبــي ممــا ال داعــي إلعــادة ســردها مــن جديــد وتحيــل عليــه 
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ــام الدعــوى األولــى ضــد  ــد أق ــان الوقائعــن وتجمــل فــي إن كان ق هــذه المحكمــة فــي بي
ــغ  ــك مبل ــع للبن ــأن يدف ــه ب ــب إلزام ــالً ـ بطل ــريكاً وكفي ــه ش ــخصية وبصفت ــه الش بصفت
40، 945، 376، 6 درهــم والفائــدة مــع الرســوم والمصاريــف واألتعــاب ـ وهــذا 
ــه  ــي للمدعــي علي ــة الت ــة والمدين ــابات الدائن ــن الحس ــاب بي ــة الحس ــي عملي ــغ صاف المبل
طــرف البنــك. أنكــر المدعــي عليــه هــذه المديونيــة وانتدبــت محكمــة أول درجــة خبيــراً 
ــي بعــض  ــك ف ــد مســؤولية البن ــة تحدي ــرك للمحكم ــره وت ــدم تقري ــث ق ــي الدعــوى حي ف
تجــاوزات البنــك، ثــم رفــع المدعــي عليــه الدعــوى الثانيــة بدعــي فيهــا علــى البنــك أنــه 
دائــن للبنــك بمبلــغ 47، 285، 108، 6 درهــم والفوائــد االتفاقيــة وأنــه علــى اســتعداد 
لخصــم المبلــغ المســتحق للبنــك علــى الشــركة وطلــب رد الدعــوى األصليــة المقامــة مــن 

البنــك.
انتهــت محكمــة أول درجــة إلــى األخــذ بتقريــر الخبيــر المنتــدب بعــد أن اســتنزلت مــن 
المبلــغ المطالــب بــه مبلــغ 22، 243، 249 دوالراً امريكيــاً مــن مجمــوع خســائر 
المضاربــة ألنــه ناتــج عــن عمليــة المضاربــة تمــت فــي غيــاب المدعــي عليــه ووكيلــه، 
واســتبعدت المحكمــة مســؤولية البنــك فــي بعــض تجــاوزات المضاربــة ألن المدعــي عليــه 
وافــق علــى جميــع عمليــات البيــع والشــراء التــي تمــت لحســابه بمــا فــي ذلــك تلــك التــي 
تجــاوز فيهــا البنــك حــدود الســقفيه ـ إال فــي حــدود معينــة هــي مخالفــة البنــك لتعليمــات 
وكيــل المدعــى عليــه فيمــا يتعلــق باإلبقــاء علــى المراكــز القصيــرة أو الطويلــة إذا بلــغ 
ــك بنســبة %5 مــن  ــة البن ــث ألزمــت المحكم ــاً حي ــارك حــداً معين ــدوالر أو الم ســعر ال
مجمــوع خســائر هــذه العمليــة البالغــة 1، 2 مليــون دوالر أمريكــي ـ وبعــد أن اســتنزلت 
المحكمــة قيمــة الوديعــة التــي أودعهــا المدعــي عليــه لــدى البنــك وقدرهــا ســتة مالييــن 
ــم  ــا 90، 329، 772، 10 دره ــه وقدره ــي ذمت ــة ف ــغ المتبقي ــة المبال ــن جمل ــم م دره
حكمــت للبنــك بالباقــي وقــدره 10، 590ن 841، 4 درهــم مــع الفوائــد بنســبة %9 مــن 
تاريــخ صــدور الحكــم نهائيــاً وحتــى تمــام الســداد والمصاريــف واألتعــاب كمــا حكمــت 

ــم 85/2211 وألزمــت رافعهــا بالمصــارف. بــرد الدعــوى رق
ومــن حيــث أن البنــك النحكــوم لــه طعــن علــى هــذا الحكــم باالســتئناف رقــم 88/239 
بالئحــة  مقدمــه إلــى قلــم كتــاب هــذه المحكمــة بتاريــخ 14/ 9/ 1988 طلــب فيهــا قبــول 
االســتئناف شــكالً فــي الموضــوع بتعديــل الحكــم المســتأنف بإضافــة مبلــغ 414، 524، 
1 درهــم إلــى المبلــغ المحكــوم بــه ليصبــح 84، 004، 336، 2 درهــم والقوائــد علــى 
إجنالــي هــذا المبلــغ مــن تاريــخ إقامــة هــذه الدعــوى وحتــى الســداد التــام لألســباب اآلتيــة:

ــاً أي  ــغ 22، 243، 349 دوالراً أمريكي )1( أغفــل الحكــم المســتأنف الحكــم للبنــك بمل
ــه  ــه والمقدم ــه ل ــن المســتندات المبين ــم بالرغــم م ــادل 83، 214، 285، 1 دره ــا يع م

ــي األوراق. ف
ــادل 65000 دوالراً  ــا يع ــدوالر أي م ــاب ال ــة حس ــن قيم ــم %5 م ــتترك الحك )2( اس

ــي. ــرر قانون ــك دون مب ــم وذل ــادل 236,200 دره ــا يع ــاً بم أمريكي
)3( احتســب الحكــم الفائــدة علــى المبلــغ المحكــوم بــه مــن تاريــخ صيــرورة الحكــم نهائيــاً 

وليــس مــن تاريــخ رفــع الدعــوى.
ومــن حيــث أن المحكــوم عليــه اســتأنف هــو اآلخر هــذا الحكم باالســتئناف رقــم 88/240 
ــا فســخ  ــب فيه ــي 14/ 6/ 1988 طل ــة ف ــذه المحكم ــاب ه ــم كت ــى قل ــة إل ــة مقدم بالئح
القــرار المســتأنف ورد دعــوى المســتانف ضــده والحكــم لــه بطلباتــه فــي دعــواه المقابلــة 
مــع تضميــن المســتانف ضــده الرســوم والمصاريــف واألتعــابـ  وذلــك تأسيســاً علــى أنــه:
-1 قــد أخطــأت محكمــة درجــة بعــدم إعمالهــا نصــوص قانــون العقــود لســنة 1971 الــذي 
يعتبــر الرهــان مــن األعمــال الباطلــة فــي المــادة ))349( منــه فضــالً عــن مخالفــة هــذه 

األعمــال ـ وهــي أعمــال المضاربــة ـ التــي قــام بهــا البنــك لحســابه للشــريعة اإلســالمية.
-2 لــم تنظــر المحكمــة بعيــن االعتبــار إلــى تقريــر الخبيــر االستشــاري واعتمــدت كليــة 

علــى تقريــر الخبيــر المنتــدب.
-3 أخــذت المحكمــة بجــزء مــن تقريــر الخبيــر المنتــدب وطرحــت جــزءاً آخــر كان فــي 

صالــح المســتأنف.
ومــن حيــث أن البنــك قــدم مذكرتيــن صمــم فيهــا علــى طلباتــه اســتناداً إلى صحــة العمليات 
ــة فــي العمــالت األجنبيــة  التــي تمــت والعقــود التــي أبرمــت وإلــى مشــروعية المضارب
ــوم  ــدم المحكك ــا ق ــان. كم ــرة أو الره ــات المقام ــا عــن عملي ــي طبيعته ــف ف ــي تختل والت
عليــه مذكــرة شــارحة لطلباتــه كــرر فيهــا مــا جــاء بالئحــة االســتئناف وانتهــى فيهــا إلــى 

التصميــم علــى طلباتــه وطلــب احتياطــاً نــدب خبيــر أو خبــراء مرجحيــن.
ومــن حيــث أنــه الرتبــاط االســتئنافين ببعضهمــا فقــد قــررت المحكمــة ضــم االســتئناف 

الثانــي إلــى األول ليصــدر فيهــا حكــم واحــد.
ومــن حيــث أنــه عــن االســتئناف رقــم 239/ 88 المرفــوع مــن البنــك المحكــوم لــه ـ فهــو 

مــردود لألســباب اآلتية:
ــد  ــم 451/84 ق ــز رق ــدب )ص66( أن المرك ــر المنت ــر الخبي ــن تقري ــت م )1( أن الثاب
قويــض دون إذن مســبق مســبق مــن المحكــوم عليــه أو نائبــه فاعتبــر الخبيــر بحــق هــذه 
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ــغ 22، 243، 349  المقايضــه بأنهــا الغيــة، ولذلــك اســتنزل مــن حســاب الــدوالر مبل
دورالً أمريكيــاً قيمــة الفــرق بيــن الخســائر التــي تحققــت والمســجلة علــى المحكــوم عليــه 

والخســائر التــي كان يجــب أن تتحقــق لــو أقفــل المركــز فــي االســتحقاق الصحيــح.
)2( أن نســبة الـــ %5 التــي اســتنزلها الحكــم المســتأنف هــي نســبة عادلــة لمــا انتهــى إليــه 
الخبيــر المنتــدب مــن أنهــا تمثــل مســؤولية البنــك فــي عــدم تنفيــذ مذكــرة نائــب المحكــوم 
عليــه ـ بشــراء ســتة مالييــن دوالر إذا بلــغ ســعره فيمــا بيــن حديــن معينيــن ـ حيــث أورد 
ــك هــذا الحــد )ص58، 59(  ــى عــدم تجــاوز مســؤولية البن ــدل عل ــاط ت ــر عــدة نق الخبي
ــى أســس  ــه عل ــه لبنائ ــي هــذا الشــأن وتعتمــد علي ــر ف ــى هــذا التقري ــل إل والمحكمــة تحي

ســليمه تــؤدي إلــى مــا رتبــه عليهــا مــن نتيجــة.
)3( أن احتســاب الحكــم اللفائــدة بنســبة %9 علــى المبلــغ المحكــوم بــه مــن تاريــخ 
صيــرورة الحكــم نهائيــاً وليــس مــن تاريــخ رفــع الدعــوى هــو قــرار صحيــح ألن المبلــغ 
الطالــب بــه كان محــل نــزاع حــدي بيــن الطرفيــن ـ وال زال ـ ولــن يتحــدد مقــدار الديــن 

ــاً إال بعــد الحكــم النهائــي فــي الموضــوع. ــداً نهائي تحدي
لمــا كان مــا تقــدم فــإن االســتئناف رقــم 88/239 المرفــوع مــن البنــك المحكــوم لــه يكــون 
علــى غيــر أســاس متعينــاً ومــن حيــث أنــه عــن االســتئناف رقــم 88/240 المرفــوع مــن 

المحكــوم عليــه ـ فهــو مــردود هــو اآلخــر لألســباب اآلتيــة:
)1( أن قانــون العقــود لســنة 1971 وأن نــص علــى أن االتفــاق بطريــق الرهــان باطــل 
فــي المــادة ))34(( منــه ـ إال أن المــادة الثانيــة منــه تنــص علــى انــه ال يؤثــر علــى شــيء 
ممــا ورد فــي هــذا القانــون علــى أي عــرف تجــاري، أو عــادة تجاريــه، لمــا كان ذلــك، 
ــزي  ــرف المرك ــأن المص ــي ش ــنة 1980 ف ــم ))10(( لس ــادي رق ــون االتح وكان القان
والنظــام النقــدي وتنظيــم المهنــة المصرفيــة قــد نــص فــي المــادة 2/47 منــه علــى حــق 
ــد نــص فــي المــادة  ــة ق ــة المصرفي ــم المهن المصــرف المركــزي والنظــام النقــدي وتنظي
2/47 منــه علــى حــق المصــرف المركــزي أن يجــري جميــع عمليــات العمــالت األجبيــة 
مــع الحكومــات والهيئــات العامــة والمصــارف المحليــة واألجنبيــة والمركزيــة وصناديــق 
النقــد العربيــة والدوليــة، كمــا عــرف فــي المــادة 1/78 مــدة المصــارف التجاريــة 
واألعمــال التــي تقــوم بهــا ومنهــا اإلتجــار بالعمــالت األجنبيــة والمعــادن الثمينــة وغيــر 
ذلــك مــن العمليــات المصرفيــة التــي ينــص عليهــا قانــون التجــارة أو يقضــي العــرف بأنها 
مــن أعمــال المصــارف التجاريــة وكانــت عمليــات االتجــار فــي العمــالت األجنبيــة إمــا 
أن تكــون عاجلــه إمــا أن تكــون آجلــه، وكانــت معظــم الــدول قــد اعترفــت بصحــة البيــع 

ــذي يتــم فــي البورصــة والــذي يــؤول إلــى مجــرد دفــع الفــرق بيــن الســعرين  اآلجــل ال
بشــرط أن ينعقــد فــي بورصــة مرخــص بهــا وان يكــون قــد انعقــد طبقــاً لقانــون البورصــة 
ولوائحهــان وطالمــا أنهــا حاصلــة مــن المســتغلين بالتجــارة ومــن المضاربيــن الفنييــن ال 
ممــن يفســدون األســعار بجهلهــم وســذاجتهم )محمــد صالــح فــي القانــون التجــاري ســنة 

ــرة 196(. 1933 ص357 فق
الوسيط ـ للسنهوري جزء 7 المجلد القانوني ص 1032 ـ 1040(

لمــا كان ذلــك، وكان الشــرع اإلســالمي ت علــى مــا يبيــن مــن آراء الفقهــاء ـ ال يمنــع مــن 
عقــد الصفقــات اآلجلــة فــي البورصــة وفقــاً للشــرائط الشــرعية التــي اشــترطها الفقهــاء 
مــن أن يكــون اآلجــل معلومــاً، وأن تتــم فــي أوقــات معينــة هــي أوقــات التصفيــة ـ ذلــك أن 
النظــر الفقهــي فــي المعامــالت اآلجلــة ـــمن حيــث المبــدأـ ال يقــف ضــد اآلجــل فــي العقــد، 
وهــذا النظــر وإن يختلــف تضيقــاً وتوســعه علــى المتعاقديــن فــي مســألة البيــع اآلجــل، كمــا 
هــو الشــأن فيمــا يذهــب إليــه اإلمــام الشــافعي الــذي يأخــذ بأقصــى حــد للتوســعة أو يبيــح 
كل بيــع مؤجــل أجــالً معلومــاً أيــاً كان الســعر كثيــراً أم قليــالً ألنــه بيــع لملــك اإلنســان ال 
يتضمــن غــرراً وفيــه المصلحــة. والحنفيــة علــى إجــازة البيــع اآلجــل الــذي تحــدده آجلــه، 
وكان األجــل فيــه معلومــاً وفــي غيــر بيــع األنصــاف التــي يجــري فيهــا الربــا )وعددهــا 
ســتة وهــي الذهــب والفضــة، والبــر، والشــعير، والتمــر، والملــح( إذ أن البيــع فــي هــذه 
األصنــاف ال يجــوز مــع األجــل والنشــئيه ورأي المالكيــة قريــب مــن هــذا فاألجــل المعلــوم 
الخالــي مــن المغــرر والــذي ال تكــون المعاملــة فيــه بيــن األمــوال الربويــة يجــوز البيــع 
فيهــا ألنهــا مــن األعيــان التــي يشــترط الشــارع التطابــق فيهــا بيــن العوضيــن فــور التعاقــد 
وال يصــح فيهــا التأجيــل. ويجيــز الشــافعية البيــع المؤجــل متــى كان األجــل معلومــاً بــل 
ــى مقتضــى  ــع عل ــه بي ــة األخــرى ألن ــى خــالف اآلراء الفقهي ــة عل ــع العين ــزون بي ويجي
ــه ال  ــة فإن ــوم. أمــا رأي الحنابل ــى أجــل معل ــن إل ــد أجــاز الدي ــى ق القيــاس، وألن هللا تعال
يمنــع البيــع األجــل لكنــه يحظــر شــراء ســلعة بثمــن نقــدي أقــل ممــا باعهــا بــه ألنــه مــن 
ــي تكــون  ــة الت ــع الصفق ــر بتحريمــه عــن عائشــة، كمــا يمن ــذي جــاء األث ــة ال ــاب العين ب
ذريعــة إلــى الربــا أو التــي يكــون الغــرض مــن عقدهــا بيــن طرفيــن الحصــول علــى فــرق 
الســعرين: ســعر البيــع وســعر الشــراء ـ اعتمــاداً علــى عنصــر الزمــن وهــو مــا يكــون 

فــي البيــع نســيئه.
ولمــا كان ذلــك وكان يبيــن علــى ضــوء مــا تقــدم أنــه ال مانــع شــرعاُ مــن عقــد الصفقــات 
اآلجلــة فــي البورصــة وفقــاً للشــرائط التــي اشــترطها الفقهــاء وإذا كان القصــد مــن هــذه 
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ــع  ــعر البي ــعرين: س ــرق الس ــل ف ــذي يمث ــح ال ــى الرب ــول عل ــة الحص ــالت اآلجل المعام
وســعر الشــراء، إال أن العقــود عليهــا فيهــا ال يكــون بيــن أصنــاف ربويــة، فمحــل العقــد 
أو البيــع ســلعة فــي مقابــل ثمــن نقــدي، فليــس ذهبــاً بذهــب أو قمحــاً بقمــح أو غيــر ذلــك 
مــن األصنــاف الربويــة، وإنمــا بيــع ســلعة مقابــل مبلــغ نقــدي معيــن فتنتفــي بذلــك شــبه 
الربــا التــي ينهــى عنهــا الشــارع. وقــد يقــال أن عنصــر الزمــن هــو المؤثــر فــي الحصــول 
علــى الفــرق بيــن الســعرين ولكــن يــرد علــى ذلــك بــأن الزيــادة قــد ال تتحقــق فيمكــن أن 
ينخفــض الســعر، كمــا أن الزيــادة التــي تحــدث بســبب عنصــر ااألجــل فــي البيــع ليســت 
مــن قبيــل الربــا المحــرم الــذي يقــول فيــه أحــد المتعاقديــن لآلخــر عنــد حلــول األجــل: أمــا 
أن تقــي أو تربــى((، وإنمــا تحــدث الزيــادة نتيجــة للعــرض والطلــب فــي البورصــة وهــو 
االعتبــار الــذي تتحــدد بــه األســعار فــي الســوق وتبــرم الصفقــات بيــن البائــع والمشــتري 
بنــاء علــى توقــع حالــة الســوق والتغييــر فــي العــرض أو الطلــب علــى الســلعة فــي فتــرة 
التصفيــة المحــددة، وهــذا ال بــأس بــه فــي الشــرع طبقــاً لمــا قــال بــه معظــم الفقهــاء علــى 

األقــل.
)يراجــع فــي ذلــك كتــاب ))معامــالت البورصــة فــي الشــريعة اإلســالمية(( ســنة 1988 
ـ للدكتــور محمــد الشــحات الجنــدي ـ دار النهضــة العربيــة ـ القاهــرة ص 129 ـ 141(.
لمــا كان ذلــك، وكانــت العمــالت األجنبيــة التــي يتــم التعامــل عليهــا فــي البورصــة تعتبــر 
فــي حقيقتهــا ســلعة تبــاع وتشــترى بعمــالت أخــرى، وتخضــع فــي ســعرها إلــى قانــون 
ــى هــذا الوضــع  ــي البورصــة عل ــة ف ــات اآلجل ــإن العملي ــم ف ــومن ث ــب ـ العــرض والطل
تكــون جائــزة شــرعاً وقانونــاً وعرفــاً، ولمــا كان الثابــت مــن تقريــر الخبيــران العمليــات 
التــي تمــت كانــت تتــم بالطــرق واألســاليب المتبعــة عــادة بيــن البنــوك التــي تتعاطــى هــذا 
النــوع مــن األعمــال المصرفيــة )ص71، 72( ومــن ثــم فــإن هــذه العمليــات تعتبــر أنهــا 

عمليــات صحيحــة.
)2( إن أخــذ محكمــة أول درجــة بمــا جــاء بتقريــر الخبيــر المنتــدب دون تقريــر الخبيــر 
االستشــاري فهــو أمــر مرجعــه إليهــا ألن مــن حقهــا المفاضلــة بيــن آراء الخبــراء واألخــذ 
بمــا تطمئــن إليــه منهــا، وهــي فــي النهايــة الخبيــر األعلــى فيمــا يعــرض عليهــا، كمــا ال 
تعــول هــذه المحكمــة علــى طلــب المســتأنف نــدب خبيــر ثالــث مرجــح بعــد أو وضحــت 

الواقعــة لديهــا وتنبــت األســس التــي بنــى عليهــا الخبيــر المنتــدب تقريــره.
)3( إن عــدم أخــذ محكمــة أول درجــة بتقريــر الخبيــر المنتــدب فيمــا تركــه للمحكمــة فــي 
ــي نتيجــة تجــاوز  ــك مــن الخســارة مــن حســاب المــارك األلمان ــد نســبة تحمــل البن تحدي

حــدود المضاربــة المصــرح بحــق أن التــزام البنــك بحــدود الســقفيه ســالفة الذكــر غيــر 
الزم حيــث ثبــت مــن األوراق أن المحكــوم عليــه قــد أمــر البنــك بتواريــخ الحقــة بشــراء 
وبيــع عمــالت لحســابه بمبالــغ تفــوق هــذا المبلــغ بكثيــر وتبيــن أن جميــع العقــود الخاصــة 
بهــذه الصفقــات موقعــة منــه )ص51، 53 مــن تقريــر الخبيــر( بمــا ال يمكــن القــول بــان 
البنــك تجــاوز حــدود الســقفيه وأنــه يلتــزم بنســبة مــن الخســارة الناتجــة عــن هــذا التجــاوز 
والتــي بلغــت 70، 558، 208 مــارك ألمانــي، ألن التجــاوز بــم بموافقــة العملــي وبالتالي 

يتعيــن أن يلتــزم بكافــة النتائــج المترتبــة علــى تلــك العمليــات التــي تمــت برضائــه.
لمــا كان ذلــك، فــإن االســتئناف 88/240 المرفــوع مــن المحكــوم عليــه يكــون فــي غيــر 
محــل متعينــاً رفضــه لمــا كان مــا تقــدم، فإنــه يتعيــن تأييــد الحكــم المســتأنف فيمــا قضــى 

بــه لألســباب الــورادة بــه والمكملــة بهــذه األســباب.
فلهذه األسباب:   حكمت المحكمة:

أوالً: بقبول االستئنافين شكالً.
ــزام كل  ــه وإل ــا قضــى ب ــتأنف فيم ــم المس ــد الحك ــا وبتأي ــي الموضــوع بردهم ــاً: وف ثاني

ــه. ــاب المحام ــي أتع ــة ف ــتئنافه والمقاص ــف اس ــتأنف بمصاري مس
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المبدأ 
يتعلق: بحيازة المخدرات

بسم هللا الرحمن الرحيم

دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة العدل

محكمة االستئناف في دبي

باسم حضرة صاحب السمو الشيخ
راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة االستئناف في دبي المؤلفة من القضاه:
برئاسة السيد/ الدكتور كمال أنور )رئيس المحكمة(

ــف  ــد اللطي ــى عب ــة(، عل ــي المحكم ــي ف ــوكا )القاض ــر ب ــد نذي ــادة/ محم ــة الس وعضوي
ــم  ــي إبراهي ــة(، حنف ــي المحكم ــي ف ــي )القاض ــر كركوكل ــة( عم ــي المحكم ــي ف )القاض

ــة(. ــي المحكم ــي ف )القاض
في القضية االستئنافية الجزائية رقم 1988/234.

في الجلسة المنعقدة بتاريخ 9/ 7/ 1988م.
المستأنفة:

المستأنف ضدها:
ــخ 1988/5/23  ــي الدعــوى 13/ 1988 بتاري ــرار الصــادر ف ــتأنف: الق ــرار المس الق

ــه ــة األوراق والمداول ــة ومطالع ــد ســماع المرافع بع
ــارة  ــواد الض ــازة الم ــب وحي ــة جل ــى المتهم ــندت إل ــة أس ــة العام ــث أن النياب ــن حي وم
ــم ))6((  ــدرات رق ــون المخ ــن قان ــادة ))48(( م ــا بالم ــت عقابه ــج وطلب ــد التروي بقص
لعــام 1986 والجــدول رقــم ))1(( الملحــق بالقانــون المذكــور. وبتاريــخ 1988/5/23 
ــة حكمــاً بحبــس المتهمــة مــدة عشــر ســنوات وإبعادهــا  أصــدرت محكمــة دبــي االبتدائي
عــن البــالد ومصــادرة المضبوطــات. اســتأنفت المحكــوم عليهــا هــذا الحكــم وقدمــت ال 

ئحــة اســتئنافها فــي 1988/6/5 طلبــت فيهــا أصليــاً البــراءة واحتياطيــاً اســتعمال الرأفــة 
ــة: ــك لألســباب اآلتي وذل

ــم يتــم إال بعــد يوميــن  )1( بطــالن ضبــط وتفتيــش المتهمــة ذلــك بــأن تفتيــش الحقيبــة ل
ــم يصــدر إذن  ــكاب جريمــة ول ــى ارت ــة عل ــل كافي ــاك دالئ ــم تكــن هن مــن إحضارهــا ول
بالتفتيــش مــن الجهــة المختصــة باعتبــارأن الحقيبــة التــي تــم تفتيشــها تســتمد حرمتهــا مــن 

شــخصية المتهمــة.
)2( عــدم ثبــوت الجريمــة فــي حــق المتهمــة النعــدام القصــد الجنائــي لديهــا حيــث لــم تكــن 
تعلــم بوجــود المخــدرات بالحقيبــة فقــد أعطاهــا لهــا شــخص فــي الهنــد الســتعمالها فــي 

نقــل حاجياتهــا ومــن الصعــب عليهــا معرفــة األماكــن الســرية بهــا.
ــة  ــازة وتكاليــف الرحل ــم لمجــرد الحي ــى العل ــل عل ــه حكــم أول درجــة للتدلي ــا أثبت )3( م
مــن بلــد المتهمــة إلــى الهنــد وبالعكــس وظــروف القضيــة ومالبســتاتها فيــه تعســف فــي 
االســتنتاج ألنــه قــد ثبــت مــن أقــوال المــالزم عبــد الكريــم حســن عبــد هللا أنــه يصعــب 

ــى أي شــخص عــادي أن يكتشــف وجــود المخــدر. عل
ومن حيث أن االستئناف استوفى أوضاعه وشرائطه الشكلية المقررة في القانون.

ومــن حيــث أن الدفــع ببطــالن القبــض والتفتيــش مــردود بــأن الثابــت مــن محضــر ضبــط 
ــه فــي التحقيقــات والتــي تأيــدت بأقــوال  ــة الشــرطي ومــن أقوال الواقعــة المحــرر بمعرف
أن واقعــة تفتيــش الحقيبــة قــد تمــت أمــام المتهمــة وكذلــك العثــور علــى أكيــاس المخــدر 
وقــد اعترفــت المتهمــة بذلــك وإن أنكــرت صلتهــا بــه، وأمــا إرســال الحقيبــة إلــى المختبــر 
الجنائــي فإنمــا كان للتحقــق مــن كنــة المــادة المضبوطــة والتــي تبيــن مــن الفحــص أنهــا 
ــه  ــوم ب ــذي يق ــك، وكان التفتيــش ال ــاً ـ لمــا كان ذل ــن المعاقــب عليهــا قانون مــادة الهيروي
ــون  ــن يدخل ــي الجمــارك نحــو األمتعــة واألشــخاص الذي رجــال الشــرطة أو أحــد موظف
ــف عــن  ــش إدراي يختل ــو تقتي ــا ه ــرون به ــا أو يم ــة أو يخرجــون منه ــرة الجمركي الدائ
ــي ويجــوز لهــم إجــراؤه كلمــا قامــت لديهــم شــبهة فــي أي شــخص مــا  التفتيــش القضائ
يجــوز شــيئاً تعــد حيازتــه جريمــة أو يريــد إدخالــه داخــل البــالد بــدون اتخــاذ اإلجــراءات 
ــون اإلجــراءات  ــن قان ــادة 2/4 م ــه أن الم ــذا كل ــى ه ــف إل ــإذ أضي ــك ـ ف الصحيحــة لذل
ــراد شــرطة  ــرد مــن أف ــد أعطــت الحــق للشــرطي وهــو أي ف ــة لســنة 1971 ق الجزائي
اإلقليــم مهمــا كانــت رتبتــه أن يقبــض علــى أي شــخص إذا كانــت لديــه أســباب معقولــة 
ــة جرمــاً  ــن ســاعة الماضي ــة واألربعي ــه ارتكــب خــالل الثماني ــاد بأن ــى االعتق ــه عل تحمل
معاقــب عليــه بالمــوت أو الحبــس لمــدة تزيــد علــى ســتة أشــهرـ  ثــم خصصــت المــادة بعــد 
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وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف )سابقاً(
بمقر الجمعية

ذلــك الجرائــم المخــدرات بقولــه .. أو العقاقيــر الخطــرة، ثــم أعطيــت المــادة ))20(( مــن 
القانــون ذاتــه للشــرطي الــذي يباشــر القبــض الحــق فــي تفتيــش الشــخص المقبــوض عليه، 
وكان اإلجــراءات التــي تمــت جــاءت وليــدة اشــتباه الشــرطي مــن قســم مكافحــة المخدرات 
بالماطــر فــي أمــر المتهمــة وأخــرى وهمــا مــن الجنســية اإلفريقيــة لقدومهــا مــن نيودلهــي 
ــرة  ــي بالطائ ــي ـ نيروب ــق دب ــا عــن طري ــى زامبي ــن إل ــة متجهي ــرة البريطاني ــى الطائ عل
الكينيــة فــإن مــا تنعــاه المســتانفة علــى إجــراءات الضبــط والتفتيــش مــن بعــد ذلــك يكــون 
غيــر ســديد. لمــا كان ذلــك، وكان الحكــم المســتأنف قــد بيــن وقائــع الدعــوى بمــا تتوافــر 
ــة للجريمــة التــي دان المســتأنفه بهــا وأورد علــى ثبوتهــا  ــه كافــة العناصــر القانوني ب
فــي حقهــا ادلــة ســائقه تــؤدي إلــى مــا ترقبــه عليهــا ولهــا معينهــا الثابــت فــي األوراق، 
فــإن المحكمــة تأخــذ بــه فــي ثبــوت الجريمــة وثبــوت علــم المتهمــة بوجــود المخــدر فــي 
ــي ظــروف  ــرى ف ــة ت ــا. إال أن المحكوم ــي لديه ــه القصــد الجنائ ــر ب ــا يتواف ــة بم الحقيب
الدعــوى ومالبســاتها أن التهمــة وإن كانــت قــد عبــرت الخــط الجمركــي إال أنهــا لــم تكــن 
تقصــد جلــب المخــدر إلــى هــذا البلــد بقصــد طرحهــا للتعامــل، ولكنهــا كانــت مجــرد ناقلــة 
لهــذه المخــدرات عبــر إقليــم الدولــة بمــا تتوافــر فــي حقهــا جريمــة حيــازة المخــدر مجــرده 
ــذي  ــى ال ــزل الحــد األدن ــى المحكمــة أن تن ــن معــه عل ــذي يتعي عــن أي قصــد، األمــر ال
التزمــت بــه محكمــة أول درجــة إلــى ســبع ســنوات وذلــك عمــالً بحكــم المــادة ))48(( 
مــن قانــون المخــدرات رقــم ))6(( لســنة 1986. والمحكمــة بذلــك عليهــا أن تســبغ علــى 
الواقعــة الوصــف القانونــي الصحيــح وهــي مقيــدة فــي ذلــك بــأال تضــر بالمتهمــة باعتبــار 

أنهــا هــي المســتأنفة وحدهــا.
لمــا كان ذلــك، وكانــت باقــي أســباب االســتئناف هــي أســباب موضوعيــة ال تســتاهل مــن 

المحكمــة رداً متــى اطمأنــت إلــى أدلــة الثبــوت التــي أوردتهــا.
ومن أجل ذلك     حكمت المحكمة:

أوالً: بقبول االستئناف شكالً.
ــدة ســبع  ــس م ــة الحب ــم المســتأنف باســتبدال عقوب ــل الحك ــي الموضــوع بتعدي ــاً: وف ثاني

ــك. ــا عــدا ذل ــم فيم ــد الحك ــا، وتأيي ــة المقضــي به ســنوات بالعقوب
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لقــد وضــع اإلســالم مبــادئ عظيمــة للقضــاء اإلســالمي كفلــت لــه نزاهتــه وحيدتــه وهيبتــه 
لــن أتعــرض لــكل هــذه المبــادئ فهــي كثيــرة ولكــن ســأتعرض لبعضهــا لنستشــف منهــا 

كــم كان القضــاء اإلســالمي حريصــاً علــى إرســاء قواعــد العــدل.
والمقصــود باســتقالل القضــاء أن يكونــوا أحــراراً فــي البحــث عــن الحــق والعــدل دون 

تدخــل مــن أي ســلطة أو حاكــم.
فمــن هــذه المبــادئ اســتقالل القضــاء أن يكونــوا أحــرار فــي البحــث عــن الحــق والعــدل 

دون تدخــل مــن أي ســلطة أو حاكــم.
ــدأ  ــذا مب ــتقالل ه ــدأ االس ــض أن مب ــد البع ــتقالل القضــاء، ويعتق ــادئ اس ــذه المب ــن ه فم
حديــث فــي القضــاء جــاء بعــد الثــورة الفرنســية وأول مــن قــال بــه مونتســيكيو فــي كتابــه 

روح الشــرائع حينمــا نــادى بمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات.
ــل  ــاك دلي ــس هن ــيكيو ولي ــل مونتس ــدأ قب ــذا المب ــوا ه ــاء المســلمين عرف ــع أن علم والواق

ــاء العــرب والغــرب. ــار علم ــن كب ــان م ــذا الســبق عالم ــرن به ــن أن يق ــوى م أق
ــد العــرب اعتــرف الدكتــور الســنهوري فــي كتابــه الخالفــة وال زال مكتــوب باللغــة  عن
الفرنســية اعتــرف بــأن اإلســالم ســبق الغــرب فــي ابتــكار هــذا المبــدأ ونحــن نعــرف أن 
الدكتــور الســنهوري مــن أكبــر علمــاء القانــون العــرب إن لــم نقــل أكبرهــم وأعظمهــم.

كذلــك اعتــرف االســتاذ المبيــر وهــو أكبــر اســتاذ للقانــون المقــارن قــي الغــرب حيــث 
علــق فــي مقدمــة كتــاب الخالفــة للســنهوري مشــيداً بفضــل المســلمين بابتــكار هــذا المبــدأ 
ــق الشــاوي ـ  ــور توفي ــول الدكت ــوم/ كمــا يق ــى الي ــه هــذا حت ــم يعارضــه أحــد فــي رأي ول

اســتاذ القانــون الجنائــي فــي القاهــرة ســابقاً.
وقد نص الفقهاء على استقالل القضاة: ـ

ــب  ــي كت ــي وه ــكام للطرابلس ــن الح ــون ومعي ــن فرم ــكام الب ــرة الح ــاب تبص ــاء كت فج
متخصصــة فــي القضــاء أن التهديــد والتخويــف هــو فــي حــق مــن علــم نفســه الضعــف 
ــن نفســه  ــق القاضــي م ــإن وث ــة األرب: ف ــي نهاي ــه فف ــا يجــب علي وعــدم االســتقالل بم

ــب. ــى أن يجي ــة فأول ــى أداء األمان ــدار عل ــة واالقت ــتقالل ةالكفاي باالس
واســتقالل القضــاء يحتــم أن ال يتدخــل فــي اختصاصاتــه أيــة ســلطة بحيــث يكــون 
القاضــي حــراً فــي قضائــه دون توجيــه أو تعديــل أو توقيــف، وهــذا مــا يســمى باالســتقالل 
ــة فــي  ــات المطلوب ــة الشــروط والصف ــى الســلطات عــدم مخالف ــم عل الوظيفــي، كمــا يحت

ــة. ــة العضوي ــوم باالســتقالل مــن الناحي ــا يســمى الي ــار القضــاة وهــذا م اختي
ولقد عرف العلماء والقضاة واالستقالل الوظيفي واالستقالل العضوي:
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أمــا عــن االســتقالل الوظيفــي: زهــز التدخــل فــي شــؤون القضــاء فيقــول صلــى هللا عليــه 
وســلم ))مــن أعــان علــى خصومــة بظلــم، فقــد بــاء بغضــب مــن هللا((.

فهــذا النهــي عــام: يشــمل الحاكــم وأعوانــه وكل مــن لديــه ســلطة، فــال يجــوز أن يعيــن أحد 
ــل الحكــم، أو  ــه، أو بتعدي ــه القاضــي، أو بإصــدار تعليمــات إلي أطــراف الخصــوم بتوجي
إيقــاف تنفيــذه أو يمنــع القاضــي مــن النظــر فــي الحكــم فــكل هــذا يدخــل فــي بــاب الظلــم 

الــذي نهــى عنــه الحديــث.
وهنــاك نصــوص كثيــرة نــص عليهــا الفقهــاء صراحــة بعــدم جــواز التدخــل فــي القضــاء 
حتــى جــاء فــي كتــاب الفتــاوي الهنديــة نفــس النــص الــذي يســتعمله القانونيــون اليــوم وهو 
ــي القضــاء،  ــذي يتدخــل ف ــر ال ــي القضــاء والنــص هــو الســلطان الجائ ــة التدخــل ف كلم
فســمى الحاكــم الــذي يتدخــل فــي القضــاء بالســلطان الجائــر، ونصــوص كثيــرة فــي كتــب 

القضــاء شــبيهة بهــذا النــص.
وهنــاك أمثلــة كثيــرة وردت فــي كتــب الفقــه والقضــاء وكتــب األدب والتاريــخ ســجل فيهــا 

القضــاة مواقــف بطوليــة رائعــة فــي وجــه تدخــل الســلطة فــي القضــاء.
فهــذا القاضــي ســوار بــن عبــد هللا/ قاضــي البصــرة يقــف فــي وجــه الخليفــة المنصــور 
وهــو المعــروف بالبطــش والتســلط والقهــر ولكــن القاضــي بنزاهتــه وعفتــه وخوفــه مــن 

حيــث قاضيــان فــي النــار وقــاض فــي الجنــة يرفــض تدخــل الخليفــة المتســلط.
لقــد كتــب الخليفــة المنصــور إلــى ســوار بــن عبــد إلــه/ قاضــي البصــرة ـ انظــر األرض 
التــي تخاصــم فيهــا فــالن القائــد وفــالن التاجــر فادفعهــا إلــى القائــد. فكتــب إليــه ســوار: 
إن البينــة قــد قامــت علــى أنهــا للتاجــر. فلســت أخرجهــا مــن يــده إال ببينــة، فكتــب إليــه 
المنصــور: وهللا الــذي ال إلــه إال هــو لتدفعهــا إلــى القائــد، فكتــب ســوار: وهللا الــذي ال إلــه 
إال هــو ال أخرجنهــا مــن يــد التاجــر إال بحــق، فلمــا جــاءه الكتــاب قــال: مألناهــا وهللا عــدالً 

وصــار قضاتــي تردنــي إلــى الحــق.
فهــذا القاضــي وقــف فــي وجــه الظلــم وتحــدى حتــى يميــن المنصــور الخليفــة القاهــرة. 
أمــا عــن التدخــالت فــي القضــاء اليــوم فمــا شــاء هللا أوراق تشــال بالشــيول وحــدث وال 

حــرج. هــذا عــن االســتقالل الوظيفــي.
أما عن االستقالل من الناحية العضوية:

ــزل  ــدم ع ــك ع ــا وكذل ــزام به ــات وااللت ــاة والصف ــي القض ــة ف ــروط المطلوب ــي الش وه
القضــاة: فقــد بحثهــا المســلمون بحثــاً مســتفيضاً لــم أر كتابــاً مــن كتــب المرافعــات القانونية 

وصلــت إلــى شــيء يســير منهــا.

أمــا فــي شــروط اختيــار الموظــف فــي الدولــة بصفــة عامــة فهنــاك شــروط عامــة جــاءت 
بهــا الشــريعة وال يجــوز تجاوزهــا أو تحديهــا وإال فــإن الحاكــم قــد أخــل باألمانــة الملقــاة 

علــى عاتقــه وهــذه الشــروط:
هي: قال تعالى ))إن خير من استأجرت القوي األمين((.

وقــال صلــى هللا عليــه وســلم: محــذراً الحــكام وكل ســلطة أو هيئــة تملــك تعييــن الموظفيــن 
ــاس  ــى ورســوله والن ــة المول ــاً وهــي خيان ــاً عظيم ــت إثم ــح وإال ارتكب ــار األصل أن تخت

أجمعيــن.
فقــال صلــى هللا عليــه وســلم: ))مــن ولــي مــن أمــر المســلمين شــيئاً، فولــى رجــالً وهــو 

يجــد مــن هــو أصلــح منــه، فقــد خــان هللا ورســوله والمؤمنيــن((١.
وفي رواية فأمر عليهم أحداً محاباة فعليه لعنة هللا والناس أجمعين.

فجعــل الواســطة والمحابــاة، والتقصيــر فــي اختيــار الموظــف األصلــح خيانــة عظيمــة ألن 
األمــة إذا وليهــا الفاســدون ضاعــت وخرجــت.

أمــا الشــروط اليــوم فــي اختيــار الحاكــم أعوانــه فــي العالــم اإلســالمي إال مــن رحــم هللا 
ــا  ــاة والمــداراة، وان تكــون جاسوســاً للســلطة وعينه ــاق والمحاب ــي النف ــن ف هــي أن تتفن

علــى الشــرفاء واآلمنيــن، وأن تغمــض عينيــك عــن نهــب ثــروات االمــة.
ونــص الفقهــاء علــى أن مــن أهــم شــروط القاضــي وباإلضافــة إلــى مــا ســبق من الشــروط 
فــي الموظــف العــام للدولــة خصوصــاً القاضــي بشــروط لخطــورة مركــزه فاشــترطوا فيــه 
ــد الفقهــاء ليــس العــدل  ــة عن ــى العدال ــة(( ومعن بجانــب مجموعــة مــن الشــروط ))العدال

وحــده فقــط وإنمــا تعنــي العدالــة مــا يلــي:
ـ أن يكــون صــادق اللهجــة، ظاهــر األمانــة، عفيفــاً عــن المحــارم، متوقيــاً المآثــم، بعيــداً 
عــن الريــب مألوفــاً فــي الرضــى والغضــب، مســتعمالً المــروءة فــي دينــه ودنيــاه، فــإن 

نقــص منهــا وصــف، لــم يســمع لــه قــول ولــم ينفــذ لــه حكــم٢.
فهــل هنــاك قانــون مــن قوانيــن الســلطة القضائيــة اشــترط هــذه الشــروط والتــي تمثــل قمــة 
النزاهــة غايــة مــا وصلــت إليــه القوانيــن الوضعيــة فــي هــذه الشــروط إن قالــت: أن يكــون 

القاضــي )محمــود الســيرة حســن الســمعة(.
أمــا الصفــات التــي طلبهــا العلمــاء بجانــب الشــروط فــي القاضــي فهــي كثيــرة، ونختصــر 
علــى بعضهــا جــاء فــي كتــاب علــى بــن أبــي طالــب لألشــتر التحفــي عاملــه فــي مصــر 

1  كنز العمل ص 25/6 ورواه الحاكم وأحمد.
2  المواردي ألحكام السلطة القضائية ص6.



276277

الدكتور محمد عبد الرحمن البكرالمبادئ القضائية في اإلسالم

مــن صفــات القاضــي مــا يلــي:ـ
ــه  ــور وال تغضب ــه األم ــق ب ــن ال تضي ــك مم ــل رعيت ــاس أفض ــن الن ــم بي ــر للحك ))اخت
الخصــوم، وال يتمــادى فــي الزلــة وال يحصــر مــن الرجــوع إلــى الحــق إذا عرفــه، وال 
تشــرف نفســه علــى طمــع، وال يكتفــي بأدنــى فهــم دون ـ أقصــاه ـ وأوفقهــم فــي الشــبهات، 
وأخذهــم بالحجــج، وأقلهــم تبرمــاً بمراجعــة الخصــوم، وأصبرهــم علــى تكشــف األمــور 
وأصرمهــم عنــد اتضــاح الحكــم ممــن ال يســتخفه زيــادة الثنــاء،و وال يســتميله إغــراء((.
لقــد أجمــل علــى علــي رضــي هللا عنــه الصفــات التــي يجــب أن يتصــف بمهــا مــن يمســك 

ميــزان العــدل الشــديد الحساســية البالغــة الدقــة.
ــذي  ــه، مستشــيراً ل ــا قبل ــم بم ــي خصــال القاضــي: عل ــز: ف ــد العزي ــن عب ــر ب ــال عم وق
ــا لفتــة مــن  الــرأي ذا نزاهــة عــن الطمــع، حليمــاً عــن الخصــم، محتمــالً لألئمــة١، وهن

ــه((. ــم بمــا قبل ــه ))عل ــز فــي قول ــد العزي عمــر بــن عب
يعنــي ال بــد وأن تكــون مــن صفــات القاضــي أن يتبــع أحــكام القضــاة الســابقين وآراءهــم  

واجتهاداتهــم وهــذا مــا نســميه اليــوم ))بالســوابق القضائيــة((.
وقال الشافعي: ينبغي أن ال يكون القاضي جائراً عسوفاً وال ضعيفاً مهيناً.

ــم وأحــب  ــره اللوائ ــس بقاضــي: إذا ك ــي القاضــي فلي ــن ف ــالث إن ك ــري: ث ــال الزه وق
ــزل . ــره الع ــد وك الحم

ويقــول الطرابلســي : أن يكــون القاضــي غيــر مســتكبر عــن مشــورة أهــل العلــم ورعــا 
ذكياًفطبنــاً، متأنيــاً غيــر عجــول، نزهــاً عمــا فــي أيــدي النــاس، عاقــالً، مرضــي األحــوال، 
غيــر مخــدوع  موثــوق فــي دينــه وقــورا، متواضعــاً مــن غيــر ضغعــف ، ال يطلــع النــاس 

منــه علــى عــورة، وال يخشــى فــي هللا لومــة الئــم.
وقالوا يجب أن ال يتصنع للوالة والحكام، حسن االنصات عفيف، ورع الضمير .

ومن االستقالل العضوي: عدم قبلية القضاة للعزل وهي ما تعرف بحصانة القضاة.
ولكــي يقيــم القاضــي ميــزان العــدل مــن غيــر حيــف وال ميــل يجــب أن ال يخشــى علــى 
ــو يصــدر  ــن وه ــذا الحــق للقاضــي ليطمئ ــر ه ــن تقري ــد م ــك الب ــتقبله لذل ــه ومس وظيفت
األحــكام بأنهــا طلقــاً للعــدل واالنصــاف، فالقاضــي الجــل خطــر علــى العــدل – عبــد الحــق 

ــي – ص 11 . متول
ولــن اتعــرض هنــا لتدخــل الســلطة التشــريعية ألن الســلطة التشــريعية ليســت ذات خطــر 
ــرون هــم أهــل  ــي النظــام اإلســالمي يعتب ــى اســتقالل القضــاة فالســلطة التشــريعية ف عل

1   المبسوط )16/1.

ــذه  ــرآن والســنة فه ــذه الســلطة للق ــي ه ــة إن الســيادة ف ــي الحقيق ــن ف ــد، ولك الحــل والعق
الســلطة ال  تســتطيع أن تشــرع إال فــي إطــار القــرآن والســنة وإال ارتكبــت بمــا يخالــف 

ــى كرســي الســيادة . ــه عل أمــر هللا، وتربعت
ومــن هنــا فليــس هنــاك خطــر علــى اســتقالل القضــاء مــن الســلطة التشــريعية ألنهــا ال 
تملــك أي تعديــل أو تغييــر فــي القــرآن والســنة، وأمــا الســلطة التشــريعية الوضعيــة قــد 
يكــون لهــا بعــض التأثيــر علــى اســتقالل القضــاء وذلــك حينمــا تعمــد علــى تغييــر بعــض 
ــي  ــك فالســلطة التشــريعية ف ــع ذل ــح ، وم ــا تتالعــب األهــواء والمصال النصــوص عندم

القانــون الوضعــي ليســت ذات خطــر أيضــاً علــى اســتقالل القضــاء.
لكــن الخطــر األكبــر علــى اســتقالل القضــاء يكمــن فــي الســلطة التنفيذيــة، فهــذه الســلطة 
هــي التــي تمــارس – الحكــم الفعلــي فــي الدولــة تحصــر فــي يدهــا وتحــت ســلطانها كل 
القــوى الماديــة فــي الدولــة فهــي التــي تحــاول دائمــاً التعــرض ومــس اســتقالل القضــاء، 
ــاول الســلطة التشــريعية وخاصــة فــي  ــد لتتن ــم تقتصــر فقــط علــى القضــاء وإنمــا تمت ول

النظــم الوضعيــة التــي تملــك الدولــة تغييرهــا وتعديلهــا .
ــداء حيــث ال تملــك  إال أن التشــريع اإلســالمي والقانــون اإلســالمي ســلم مــن هــذا االعت
ــي الذهــن  ــور ف ــد يث ــا وق ــا أو تغيرهم ــرآن والســنة وال تعديلهم ــة – الق أي ســلطة مخالف
ــدة  ــذه النصــوص ليســت جام ــع أن ه ــدة والواق ــذه النصــوص جام ــك ان ه ــى ذل أن معن
فاإلســالم وضــع قواعــد ثابتــة ال تتغيــر، وتــرك التفصيــالت والتفريعــات بحســب أحــوال 

ــات والزمــان والمــكان. األمــم واختــالف البيئ
ونحــن نتحــدث عــن اســتقالل القضــاء هنــت يجــب أن نلفــت النظــر إلــى مالحظــة مهمــة 
وخطيــرة، وهــو أن بعــض القضــاة وخاصــة الجــدد يندفــع تحــت المثاليــة وتحــت المحافظة 

علــى اســتقالل القضــاء إلــى ارتــكاب الخطــأ.
ــدى  ــذي توســط ل ــوذ أو ســلطة أو ال ــوة ونف ــد أطــراف الخصــوم ذو ق ــد أن أح ــإذا وج ف

ــاد. ــة والحي ــار النزاه ــة، واظه ــار المثالي القاضــي الظه
ــداً  ــى العــدل واســتقالل القضــاء، فيجــب أن يكــون القاضــي محاي وهــذا خطــر كبيــر عل

ــى كل أطــراف الخصــوم. متجــرداً عــن العواطــف فــي احكامــه عل
وقــد يندفــع القاضــي أيضــاً فــي بعــض االحيــان لمناصــرة الفقيــر أو الضعيــف وهــذا أيضــاً 

انحــراف عــن العدالــة والحيــاد واســتقالل القضاء .
فالمحكمــة ليســت هيئــة خيريــة: فالعــدل قــد يؤثــر علــى اســتقالل القاضــي وحييــاده وهــو 

الــرأي العــام.
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ولقــد نقــل المــؤرخ ))الس كاز(( عــن مذكــرات نابليــون حينمــا نفــى إلــى جزيــرة القديســة 
هيالنــه، نقــل عــن قولــه:

)) إن للــرأي قــوة ال تقهــر، وليــس بوســع أحــد أن يقاومــه(( ولكــن إذا كان هــذا التأثيــر 
القــوي للــرأي العــام فــي الشــؤون السياســية واالجتماعيــة واألخالقيــة، فالبــد أن توصــد 
أمامــه األبــواب فــي محــراب القضــاء فــإذا دخــل محــراب القضــاء فــإن مالئكــة العــدل 

تهــرب )1(.
ــا  ــع اخباره ــة ويتتب ــا الصحاف ــة تالحقه ــي المحكم ــرة ف ــة خطي ــاك قضيي ــت هن ــإذا كان ف
الجمهــور، فيصــدر الجمهــور حكمــه قبــل القانــون، والحــظ علمــاء االجتمــاع أن أغلــب 
ــى  ــام خطــراً عل ــرأي الع ــن، فيشــكل ال ــر حياديي ــون غي ــي هــذه الحــاالت يكون ــاس ف الن

ــتقالل القضــاء. اس
لهــذا يجــب علــى القاضــي وخاصــة الحديــث أن يكــون قــوي الشــخصية وال يبالــي بانتقــاد 
الجمهــور الــالذع وســخطهم ، فيجــب عليــه أن يحافــظ علــى اســتقالل القضــاء وأن يكــون 

رائــده الحــق والعــدل.
قــال عمــر بــن عبــد العزيــز: مشــنعاً بالــراي العــام فــي القضــاء وحادثــاً القاضــي علــى 

التمســك بالعــدل واالنصــاف.
يقــول: ال يصلــح للقضــاء إال القــوى علــى امــر النــاس، المســتخف بســخطهم ومالمتهــم 
فــي حــق هللا العالــم بأنــه مهمــا اقتــرب مــن ســخط النــاس ومالمتهــم فــي الحــق والعــدل 

والقصــد، اســتفاد بذلــك ثمنــاً رابحــاً مــن رضــوان هللا.
فالذيــن يحبــون ويطربــون لتصفيــق الجماهيــر لهــم وهتافــات الشــعوب يجــب أن يتنحــوا 

عــن القضــاء ألن رســالة القضــاء رســالة خطيــرة.
ــذا  ــدل واالنصــاف وله ــار الع ــي إظه ــام ف ــرأي الع ــر ال ــر أيضــاً تأثي ويجــب أن ال نتنك

ــات. ــة الجلس ــى علني ــن عل ــالتير والقواني نصــت الدس
وهنــا نأتــي إلــى مبــدأ آخــر مــن مبــادئ القضــاء ونزاهتــه وحيادتــه، فهــل عــرف اإلســالم 

مبــدأ االعالنيــة أم أنــه جديــد فــي مبــدأ عالــم مبــادئ القاضــي.
الواقــع أيهــا اإلخــوة ان المســلمين عرفــوا هــذا المبــدأ وطبقــوه فــي قضائهــم وتحــدث عــن 
الفقــه اإلســالمي حتــى بهــذا االســم نفســه وهــو االعــالن والبــد مــن توضيــح هــذا المبــدأ 

لعــل بعــض الحاضريــن ليــس لديــه خلفيــة عنــه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المقصود بعلنية الجلسات :

هــو أن يســمح لمــن يرغــب مــن الجمهــور فــي حضــور مجلــس الحكــم لمشــاهدة مــا يــدور 
فيــه ومــا ييجــري بيــن الخصــوم مــن حــوار وســماع أقــوال البينــات، وال يجــوز أبــداً أن 
توضــع حواجــز تمنــع مــن ذلــك إال فــي حــاالت إســتثنائية تكــون جلســات المحاكــم ســرية، 

لضــرورة كبعــض قضايــا األســرة أو االخــالل بــاآلداب العامــة .
أيهــا االهخــوة هــذا المبــدأ عرفــه المســلمون منــذ وقــت مبكــر فهــذا الشــافعي ينــص فــي 

كتابــه األم فيقــول: بــأن الحكــم ال يكــون إال عالنيــة .
ويقــول ابــن فرحــون وغيــره مــن الفقهــاء: )) وال يجعــل القاضــي القضيــة ســرية بينــه 

ــوا بقولهــم: ألن الحكــم ال يكــون إال باالعــالن(( . ــن الخصــوم وعلل وبي
ويعتــرف الغربيــون بتســجيل اإلســالم الســبق فــي ابتــكار هــذا المبــدأ فيقــول آدم متنــز فــي 
كتابــه الحضــارة الغســالمية، وكانــت جلســات القاضــي للحكــم علنيــة، ولعــل العالــم اقتبــس 

تثبيــت هــذا العــرف مــن الفكــر اإلســالمي.
ولهذا المبدأ تطبيقات كثيرة في الفقه اإلسالمي : 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أوالً : اتخــاذ المســجد واالماكــن العامــة مجلســاً للقضــاء، كمــا أوجــب بعضهــم ان 
يتخــذ المســجد الجامــع الــذي يصلــي فيــه النــاس الجمــع وعللــوا ذلــك بقولهــم أنعــه 
انفــى للتهمــة عــن القاضــي وأســهل للنــاس للدخــول عليــه وأجــدر أن ال يحجــب 

فيــه أحــد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثانيــاً:  أن الفقهــاء نهــوا عــن القضــاء فــي الــدار، حتــى قــال القاضــي شــريح إذا 
رايتمونــي أقضــي فــي داري فانكــروا عقلــي.

وأمر عمر باجراق دار أبي موسى األشعري عندما أخذ يحكم فيي داره.
ــك امــر باحــراق دار ســعد بــن أبــي وقــاص عندمــا احتجــب عــن الحكــم  وكذل

وأخــذ يحكــم فــي داره.
ــاً وذهــب بعضهــم إلــى  ــاً أو بواب وكذلــك نهــى الفقهــاء أن يتخــذ القاضــي حاجب

حرمــة ذلــك.
إال أنهــم ســمحوا أن يتخــذ القاضــي الحاجــب والبــواب، للتنظيــم وترتيــب 
ــاس والخصــوم  ــع الن ــو الشــرطي(( ليمن ــواز )) وه ــذ الجل الخصــوم، وأن بتخ

مــن اســاءة االدب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ثالثــاً: اســتحب بــل اوجــب بعــض العلمــاء أن يجلــس العلمــاء بجانــب القاضــي 
يقومونــه ان أخطــأ فــي الحكــم ويستشــيرهم فــي حكــم القضايــا المطروحــة علييه، 

حتــى قــال انبــن عطييــه ومــن لــم يستشــر اهــل العلــم والديــن فعزلــه واجــب.
هــذه الشــورى لهــا فاعليــة فــي الرقابــة أكثــر مــن رقابــة الجمهــور العامــة ألنهــا 
رقابــة مــن قبــل الفقهــاء والعلمــاء العارفيــن باالحــكام بعكــس العامــة التــي تفتقــد 

مثــل هــذه الرقابــة المحكمــة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رابعــاً:  رقابــة الشــهود العــدول: ابتكــر القضــاء الغســالمي جهــازاً آخــر يراقــب 
ــى ســير أعمالهــم وهــم الشــهود العــدول أو شــهود القضــاء.  ــع عل القضــاة ويطل
ومانــت مهمتهــم فــي الشــهادة علــى األحــكام وكان الشــهود يؤلفــون جــزءاً مــن 
المحكمــة بحيــث ال تنعقــد المحكمــة إال بهــم فكانــوا يجلســون علــى يميــن القاضــي 

ويســاره ليشــهدوا علــى مــا يجــري مــن الدعــاوي واألحــكام.
ــهادة  ــن الش ــوا م ــهود امتنع ــاغ أن الش ــق الصب ــن القاضــي عتي ــروى ع ــا ي ومم
علــى أحــد أحكامــه: فاضطــرب أمــر البلــد وتظلــم جماعــة إلــى األخشــيد، وذلــك 
يدلنــا علــى مــدى حــرص الشــهود العــدول علــى العــدل وأمانتهــم ومــدى مراقبــة 
ــاع  ــاس للدف ــب الن ــن يمــس القضــاء بســوء يه ــة فحي ــور للســلطة القضائي الجمه

عنــه والمحافظــة عليــه والعمــل علــى صيانتــه مــن عبــث العابثيــن.
إن رقابــة الشــهود العــدول أنفــع وأجــدى مــن رقابــة العامــة فقــد تختلــف رقابتهــم 
فــي بعــض األحيــان لشــاغل يعطلهــا أو حاجــز يحجبهــا، أمــا رقابــة الهــود فثابتــة 
ــراً  ــور القضــاء نظ ــرة بأم ــه الخب ــن لدي ــة م ــا رقاب ــع، ألنه ــة وأنف ــة وقوي ودائم
لعلمهــا ولطــول حضورهــا الــذي يكســبها الخبــرة والمــراس فــي أمــور القضــاء.
ولقــد اتخــذ القضــاة عــدداً أكبــر مــن الشــهود وصــل إلــى نحــو مائــة فــأي رقابــة 
أعظــم مــن هــذه الرقابــة. كمــا أن حرصهــم علــى األشــهاد لــم يخصــوا بــه القضــاة 

فقــط وإنمــا شــمل رئيســهم وهــو قاضــي القضــاة.
ــة  ــن الوضعي ــرى أن القواني ــا ن ــن أنن ــي حي ــة ف ــي الرقاب ــة الحــرص ف ــذا قم وه
تنــص علــى أن التفتيــش القضائــي ال يجــوز أن يشــمل المحكمــة العليــا ومحكمــة 

ــة. االســتئناف فهــو محصــور فقــط فــي المحكمــة االبتدائي
واألكثــر مــن هــذا أن الشــهود العــدول وصلــوا إلــى حــد اســتجواب القاضــي ولــم 
تصــل النظــم الوضعيــة إلــى هــذا الحــد مــن العالنيــة والتــي قصــد بهــا مراقبــة 

القضــاة.
فالنظــم تلوضعيــة انشــأت جهــازاً ســمته التفتيــش القضائــي، وهــذا الجهــاز 
ــون  ــين يقوم ــكام ألن المفتش ــى األح ــة عل ــث الرقاب ــن حي ــدودة م ــه مح مفعوليت
ــص  ــك فح ــاً وكذل ــون دائم ــذه ال تك ــم وه ــرد إليه ــد ت ــي ق ــكاوي الت ــث الش ببح
ــارون  ــرة وأخــرى يخت ــن فت ــا بي ــاً، وإنم ــات وأوراق القضــاة ال تكــون دائم الملف
ــع القاضــي  ــة م ــن بصــورة دائم ــر متواجدي ــط ـ فالمفتشــون غي ــاذج فق ــا نم منه
ــة بعكــس الشــهود العــدول والمستشــارون  ــدة الرقاب ــاك اجــكام جي ــس إذن هن فلي
المتواجــدون دائمــاً ال شــك أن رقابتهــم أكثــر أحكامــاً مــن العامــة ومــن المفتشــين 
ولهــذا يطالــب اآلن مــن ينــادي باالصــالح القضائــي بالتغييــر فــي أســلوب وســائل 

ــة. ــر فعالي ــى القضــاة وباتخــاذ إجــراءات أكث ــة عل الرقاب
ــهود  ــد الش ــوا تواج ــاء أوجب ــن العلم ــراً م ــي أن كثي ــبب ف ــدرك الس ــا ن ــن هن وم

ــي. ــب القاض ــدول بجان الع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ســرية الجلســة: هــل عــرف المســلمون مــا هــو مرعــوف اليــوم فــي المحاكــم أن تكــون 
ــة أســرار العائــالت أو    مراعــاة  الجلســة ســرية فــي حــاالت اســتثنائية تتصــل بصيان

ــآلداب العامــة. ل
نعم عرف المسلمون الجلساا السرية وقرر الفقهاء ذلك.

ــك  ــي جئت ــي: إن ــا القاض ــت أيه ــرأة فقال ــه ام ــت إلي ــريح تقدم ــي ش ــذا القاض فه
مخاصمــة فقــال لهــا: وأيــن خصمــك، فقــال أنــت، ففهــم القاضــي وأخلــى المجلــس 
ــى وتزوجــت والقصــة  ــا خنث ــي موضــوع وأنه ــه ف ــم حدثت ــي: ث ــا تكلم ــال له وق

ــي ص ١٩٧. ــع الجــزء الثان ــار القضــاة لوكي ــي أخب ــة جــاءت ف ــة عجيب طويل
ــا، فهــل  ــن األحــكام وتســبيبها والنطــق به ــة الجلســات تدوي ــا يتصــل بعالني ومم

ــا. ــن األحــكام وتســبيبها والنطــق به عــرف القضــاء اإلســالمي تدوي
الواقع أن القضاء اإلسالمي عرف ذلك كله.

فتدويــن األحــكام. صحيــح لــم يعــرف عنــه أيــام الخلفــاء الراشــدين تدويــن األحــكام 
للثقــة وقــوة الديــن ولكــن لمــا فشــا التناكــر وتزعزعــت الثقــة بيــن النــاس اضطروا 
إلــى تدويــن األحــكام فيعطــي المحكــوم لــه نســخة ويحتفــظ القاضــي بنســخة فــي 

ديوانه.
وأول مــن قــام بتدويــن األحــكام فــي مصــر هــو قاضيهــاـ  ســليم بــن عــز فــي والية 
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ــي العصــر اإلســالمي  ــن األحــكام عــرف ف ــاذن تدوي ــي ســفيان ف ــن أب ــة ب معاوي
األول.

ــالمي  ــاء اإلس ــدى القض ــائداً ل ــاً س ــت عرف ــا أصبح ــكام وتدوينه ــة األح إن كتاب
ــث  ــكام والســجالت بحي ــاذج األح ــن نم ــرة م ــروة كبي ــاء ث ــا العلم ــرك لن ــد ت ولق
ألــف العلمــاء فيهــا كتبــاً واحتفظــت دور المحاكــم والمتاحــف بالشــيء الكثيــر إلــى 
يومنــا هــذا ولقــد اعتــرف المؤرخــون الغربيــون بذلــك: فيقــول آدم متنــز: األحــكام 

تصــدر مكتوبــة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهل عرف القضاء اإلسالمي تسبيب وهل عرف القضاء اإلسالمي تسبيب األحكام:
ــه وهــذه األســباب  ــم ب ــذي حك ــه ال ــا حكم ــد به ــا القاضــي يؤي ــي يكتبه هــي األســباب الت

ــم. ــا الحك ــى عليه ــي يبن ــة الت ــة الواقعي ــة واألدل تســمى الحجــج القانوني
فمعنــى الحجــج القانونيــة: هــي نصــوص القانــون التــي يســوقها فــي حكمــه، وتقابــل فــي 

القضــاء اإلســالمي نصــوص القــرآن أو الســنة أو اجتهــاد العلمــاء.
أما األدلة الواقعية: في وسائل اإلثبات من يمين وشهادة وكتابة وإقرار ونحو ذلك.

الواقــع أن األحــكام فــي القضــاء اإلســالمي عرفــت تســبيب األحــكام وحــث عليــه الفقهــاء، 
وقــد نــص علــى ذلــك الشــافعي فــي كتابــه األم.

يقــول المــاوردي وهــو قاضــي قديــم مــرت عليــه أكثــر مــن ألــف ســنة اآلن يقــول عــن 
ــه مــن  ــه عــن يســاره ليثبــت مــا يحكــم ب عمــل كاتــب القاضــي أن يجلــس القاضــي كاتب
ــه  ــه والمحكــوم علي ــم: المحكــوم ل ــي الحك ــم يذكــر ف ــذ حك ــة أو تنفي ــرار أو ســماع بين إق

ــة. ــرار أو بين ــه وســبب حكمــه مــن إق ــدر مــا يحكــم ب بأســمائهما وأنســابهما ويق
ــبيب  ــوا تس ــم عرف ــدل أنه ــة ي ــرار أو بين ــن إق ــه م ــبب حكم ــه س ــي قول ــظ ف ــا تالح فهن
األحــكام وهــذه هــي األدلــة الواقعيــة وكتــب غيــر المــاوردي أيضــاً ذلــك كابــن فرجــون 
والطرابلســي وغيرهــم مــن العلمــاء أمــا القاعــدة القانونيــة: فكانــوا يكتبــون فــي الحكــم قــال 
ــك،  ــال مال ــة، وق ــو حنيف ــال أب ــي الحكــم ق ــال رســوله، وبعضهــم يكتــب ف ــى، وق هللا تعال

وقــال الشــافعي، وقــال ابــن أبــي ليلــى وهكــذا فهــذه هــي القاعــدة القانونيــة.
ــة  ــة أو األدل ــة ســواء كانــت القاعــدة القانوني ممــا ســبق نــرى أن قواعــد التســبيب الحديث

ــة عرفهــا فقهــاء المســلمين وســبقوا بهــا الغــرب. الواقعي
هل عرفوا أيضاً النطق بالحكم:

ــي  ــا نصــوا ف ــاء للنطــق بالحكــم، عندم ــد تعــرض الفقه ــوا النطــق بالحكــم ـ لق نعــم عرف

ــن مــن  ــى الخحاضري ــم عل ــرأ الحك ــاب( أي يق ــه الكت ــرأ ج علي ــم )ويق ــه بقوله ــب الفق كت
ــه.  ــا هــو إال قراءت ــم م الشــهود، والنطــق بالحك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التطبيق العملي للعالنية:

هنــا حــوادث كثيــرة رواهــا لنــا التاريــخ علــى إدراك القضــاة مبــدأ عالنيــة الجلســات حتــى 
مــع خليفــة وإمــام المســلمين، وســأكتفي بالحادثــة التاليــة:

ــا:  ــه المأمــون: إقــض بينن ــال ل ــم فق ــن أكث ــى ب ــه يحي ــى قاضي رجــل خاصــم المأمــون إل
قــال القاضــي فــي حكــم وقضيــة قــال نعــم قــال ال: ال أفعــل: قــال: ولــَم؟ قــال ألن أميــر 
المؤمنيــن لــم يجعــل داره مجلــس قضــاء، قــال قــد فعلــت، قــال: إنــي ابــدأ بالعامــة ليصــح 
مجلــس القضــاء )مالحظــة العامــة هنــا( هــذه هــي العالقــة قــال: أفعــل، ففتــح البــاب وقعــد 
مــن ناحيــة الــدار وأذن للعامــة ونــادى المنــادي وأخــذت الرقــاع ودعــا بالنــاس ثــم قضــى 

بيــن الخليفــة وخصمــه.
ــة  ــى جــاءت النوب ــى ترتيبهــم حت وهــي أوراق الدعــوى واإلعــالن ودعــى الخصــوم عل
غلــى المتظلــم مــن المأمــون فقــال لــه القاضــي مــا تقــول: قــال: أقــول أن تدعــو بخصمــي 
أميــر المؤمنيــن المأمــون، فنــاد المحضــر )عبــد هللا المأمــون( فهــل يســتطيع )محضــر أو 
قاضــي اليــوم أن ينــادي درئيــس دولــة للقضــاء وال فــي الغــرب المتقــدم(. فخــرج المأمــون 
ــف  ــى وق ــى حت ــل مصل ــالم يحم ــه غ ــق ومع ــل رقي ــراويل ونع ــص وس ــي رداء وقمي ف
علــى يميــن القاضــي وهــو جالــس لــم يقــم للخليفــة. فقــال للمأمــون. اجلــس فطــرح الغــالم 
ــه فبســط للخصــم وهــذا  ــى مثل ــه. فمنعــه القاضــي حتــى جــاء بمصل ــى ليقعــد علي المصل

هــو مبــدأ المســاواة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لقــد اهتــم اإلســالم بمبــدأ المســاواة فــي القضــاء اهتمامــاً عظيمــاً، واعتبــره أساســاً متينــاً 
مــن األســس المتينــة التــي تبنــى عليهــا قواعــد العدالــة وأصــول الحــق.

ولقــد كان هــذا االهتمــام نابعــاً مــن توجيهــات الرســول صلــى هللا عليــه وســلم، فقــد روى 
ــم النبــي صلــى هللا عليــه وســلم فــي امــرأة،  عــن عائشــة رضــي هللا عنهــا أن أســامة كل
فقــال: صلــى هللا عليــه وســلم: إنمــا هلــك مــن كان مــن قبلكــم أنهــم كانــوا يقيمــون الحــد 
علــى الوضيــع ويتركــون الشــريفن والــذي نفســي بيــده لــو فاطمــة فعلــت ذلــك لقطعــت 

يدهــا.
وقــال صلــى هللا عليــه وســلم: مــن ابتلــى ابالقضــاء بيــن المســلمين فليعــدل بينهــم فــي لفظــه 
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وإشــارته ومقعــده وال يرفــع صوتــه علــى أحــد الخصميــن مــا ال يرفعــه علــى اآلخــر.
وفي رواية فليسو بينهم في النظر والمجلس واإلشارة.

وقــال علــي بــن أبــي طالــب، نهــى النبــي صلــى هللا عليــه وســلم أن يضيــف أحــد الخصمين 
دون اآلخــر وقضــى صلــى هللا عليــه وســلم أن الخصميــن يقعــدان بيــن يــدي الحاكم.

ــي القضــاء  ــم ف ــدأ العظي ــذا المب ــلم به ــه وس ــى هللا علي ــول صل ــا الرس ــد اهتم ــذا نج وهك
ــره. ــدأ كغي ــذا المب ــات ه ــر كلي ــف بذك ــم يكت ــه ول ــرض لتفصيل ــث تع اإلســالمي حي

ــاروق عمــر  ــى منهــاج هــذا الهــدي النبــوي، فهــذا الف ــاء الراشــدون عل ــد ســار الخلف ولق
بــن الخطــاب يكتــب كتابــه المشــهور فــي دســتور القضــاء اإلســالمي: إلــى أبــي موســى 
األشــعري: حيــث يقــول: أس )أي ســوى( بيــن النــاس فــي مجلســك وعدلــك حتــى ال ييــأس 

الضعيــف مــن عدلــك وال يطمــع الشــريف فــي حيفــك.
ــورون  ــوا يث ــهم وكان ــى أنفس ــوه عل ــل طبق ــه ب ــام ب ــه االهتم ــاء بتوجي ــف الخلف ــم يكت ول
ويغضبــون حينمــا يمــس أو يخــدش، فلقــد روى أنــه مــان بيــن عمــر بــن الخطــاب رضــي 
ــي  ــاه ف ــت، فأتي ــن ثاب ــد ب ــا زي ــال بينهم ــول دار فج ــة ح ــب قضي ــن كع ــي ب ــه وأب هللا عن
ــد عــن  ــه زي ــم فوســع ل ــى الحك ــه يؤت ــي بيت ــا وف ــم بينن ــاك لتحك ــال عمــر أتين ــه، فق منزل
ــا يــا أميــر المؤمنيــن، فقــال لــه عمــر جــرت فــي أول القضــاء  صــدر فراشــه فقــال ههن
ولكــن أجلــس مــع خصمــي فجلســا بيــن يديــه فادعــى أبــي وأنكــر عمــر فقــال زيــد ألبــي 
أعــف أميــر المؤمنيــن مــن اليميــن ومــا كنــت لســألها ألحــد غيــره، فحلــف عمــر ثــم أقســم 
ــده  ــن عــرض المســلمين عن ــر ورجــل م ــون عم ــى يك ــاب القضــاء حت ــد ب ــدرك زي ال ي

ســواء.
ــي  ــة ف ــة فائق ــه عناي ــاً وأول ــاً عظيم ــاواة اهتمام ــدأ المس ــه اإلســالمي بمب ــم الفق ــد اهت ولق

ــوا: ــوية: فقال ــي التس ــي ف ــات القاض ــرحوا التزام ــة وش ــث والدراس البح
إذا دخــل الخصمــان علــى القاضــي ســوى بينهمــا فــي لحظــة ولفظــه، إن أقبــل كان إقبالــه 
عليهمــا، وإن أعــرض كان إعراضــه عنهمــا، وال يجــزو أن يقبــل علــى أحدهمــا ويعــرض 
عــن اآلخــرن وإن تكلــم كان كالمــه لهمــاوإن أمســك كان إمســاكه عنهمــا ول ايجــوز أن 
ــم أحدهمــا ويمســك عــن اآلخــرن ويســوي فــي المجلــس بيــن الشــريف والمشــروف  يكل
ــر  ــا أكث ــرب أحدهم ــي الدخــول، وال يق ــا ف ــا يســوي بينهم ــوم، كم ــم والمحك ــن الحاك وبي
مــن اآلخــر، ويســوي بينهمــا فــي جــواب الســالم، وال يمــازح أحدهمــا أو ال يشــير إليــه 
وال يســاوره ويســوي بينهمــا فــي االســتماع إليهمــا، وفــي طالقــة الوجــه وســائر وجــوه 
اإلكــرام فــال يخــص أحدهمــا بشــيء مــن ذلــك فهــذه األمــور واجبــة علــى الصحيــح كمــا 

قــال جمهــور الفقهــاء.
وال يجوز أن يلقن القاضي الخاصم او الشاهد الحجة ألن هذا يضر بمبدأ المساواة.

قال القاضيشريحاً، ما لقنت خصماً قط حجة.
لقــد كان القضــاء حريــص كل الحــرص علــى تحقيــق المســاواة بيــن الخصــوم حتــى لــو 
اختلــف الخصــم معهــم فــي العقيــدة، ويســتغفرون مــن ذنــب ذلــك التفريــط بــل ويبكــون 
خوفــاً مــن الســؤال، فهــذا قاضــي القضــاة أبــو يوســف يبكــي علــى ميــل قلبــي فقــط وليــس 
ميــل فــي الحكــم فقــج مــال قلبــه فقــط فــي خصومــة للرشــيد مــع أحــد الذمييــن وبالرغــم 
مــن أنــه حكــم للذمــي ضــد الرشــيد إال أنــه بكــى ألنــه لــم يســو بيــن الرشــيد والذمــي فــي 
الميــل القلبــي، علــى أنــه شــرعاً ال يؤاخــذ اإلنســان بالميــل، قــال صلــى هللا عليــه وســلم: 

اللهــم هــذا قســمي فيمــا أملــك فــال تؤاخذنــي فيمــا ال أملــك وهــذا هــو الميــل القلبــي.
ــالاف أو  ــوزراء أو األش ــة لل ــم خاص ــاء محاك ــوز انش ــاواة ال يج ــذه المس ــى ه وبمقتض
أهــل الســلطة أو الحــكام فالــكل أمــام القضــاء ســواء ولقــد رفــض القضــاة إنشــاء المحاكــم 

الخاصــة ألهــل المكانــة والســلطة فــي المجتمــع.
جاء في أخبار القضاء لوكيع:

ــد تفــرق  ــوم وق ــه ذات ي ــال ل ــوم، فق ــن القاســم كل ي وأمــر القاضــي أن يحضــر جعفــر ب
النــاس عنــه وهــو جالــس.. أيهــا الحكــم أنــه يحضرنــا رعــاع مــن رعــاع النــاس وشــواظ 
مــن شــواظهم ومــن ليســت لــه إلينــا حاجــة فــإن رأى الحاكــم أن يجعــل لنــا فــي األســبوع 
ــالً  ــه أو باط ــا ب ــاً قمن ــى حق ــن ادع ــا فم ــر خصمن ــر ويحض ــين نحض ــاً أو مجلس مجلس
دفعنــاه، فقــال لــه القاضــي رافعــاً هــذا االقتــراح أمــا يشــغلك مرضــك عــن هــذا الــكالم، 
ثــم وثــب ابــن القاســم قائــالً: أنــا ابــن النبــي المصطفــى وابــن ابنتــه وجــدي علــي والجســين 

مــع الحســن.
ولــم تعــرف األنظمــة الحديثــة هــذه المســاواة إال بعــد الثــورة الفرنســية فــكان فــي فرنســا 
محاكــم خاصــة لطبقــة النبــالء تســمى بالمحاكــم الممتــازة تطبــق فيهــا أنــواع مــن العقوبات 
ــم  ــالً إذا حك ــم األخــرى. فاألشــراف مث ــي المحاك ــق ف ــي تطب ــات الت ــف عــن العقوب تختل
ــدم غيرهــم  ــن يع ــي حي ــه، ف ــق بواســطة المقصل ــم باإلعــدام يعدمــون بضــرب العن عليه

شــنقاً، كمــا ذكــر ذلــك الدكتــور عثمــان بــن خليــل فــي كتابــه القانــون الدســتوري.
وحتــى االنظمــة المتطــورة والتــي وصلــت بلدانهــا إلــى قمــة الرقــي والتقــدم الحضــاري 
لــم تصــل حتــى اآلن إلــى مــا وصلــت إليــه الشــريعة فــي مبــدأ المســاواة أمــام القضــاء.

ففي القضاء اإلسالمي يحاكم الحاكم أمام القضاء كغيره من عامة الناس.



286287

الدكتور محمد عبد الرحمن البكرالمبادئ القضائية في اإلسالم

ــه  ــدود هللا كارتكاب ــن ح ــداً م ــب ح ــة توج ــب جريم ــو ارتك ــم ل ــاء أن الحاك ــرر الفقه فيق
ــه حــد هللا  ــام علي ــد وأن يق ــال الفقهــاء ال  ب ــا أو الســرقة أو شــرب خمــر، ق جريمــة الزن

ــة. ــي حنيف ــر أب ــف أحــد مــن الفقهــاء غي ــم يخال ــاس ول ــره مــن عامــة الن كغي
أمــا فــي القصــاص فلــو ارتكــب الحاكــم جريمــة توجــب القصــاص مثــل أن يقتــل الحاكــم 
رجــالً أو يقطــع أنفــه أو أذنــه أو يكســر رجلــه، فقــرر الفقهــاء باإلجمــاع حتــى أبــو حنيفــة 
بأنــه ال بــد وأن يقتــص مــن الحاكــم، ويأثــم القاضــي إذا لــم يحاكمــه وكذلــك علــى األمــة 

أن تعيــن المجنــي عليــه فــي االقتصــاص مــن الحاكــم.
أمــا فــي النظــم الوضعيــة المتطــورة لــم تصــل بعــد إلــى محاكمــة الرؤســاء، فالرؤســاء فــي 
كل الــدول تمنــع أنظمتهــم مــن محاكمتهــم وتنــص بعــض الدســاتير علــى أن ذات رئيــس 
الدولــة مصونــة ال تخضــع للقانــون وانظــروا دســاتير الــدول العربيــة وإذا كانــت بعــض 
الــدول تجيــز المحاكمــة فــال تكــون إال أمــام هيئــات فــي محاكــم خاصــة، وبعــد اســتئذان، 

يقــول الدكتــور وايــت فــي كتابــه القانــون الدســتوري:
ــا  ــي ارتكبه ــة الت ــت الجريم ــذي ســواء كان ــس التنفي ــى الرئي ــم ســلطان عل ــس للمحاك )لي
جريمــة سياســية أو جريمــة عاديــة ألنــه مــن القواعــد األساســية للقانــون العــام أن الرئيــس 
التنفيــذي ال يخضــع أليــة محكمــة مــا دام فــي وظيفتــه(. إذن مــادام فــي وظيفتــه ال يجــوز 

أن يحاكــم حتــى لــو قتــل أو ارتكــب أي جريمــة.
ــة  ــي حال ــة ه ــس الدول ــاءلة رئي ــي مس ــتورية ف ــم الدس ــه النظ ــت إلي ــا وصل ــى م وأقص
ــبتهم  ــاءلتهم ومحاس ــي مس ــوزراء ف ــى ال ــى، حت ــة العظم ــة الخيان ــي حال ــط ه ــدة فق واح
لهــم قوانيــن خاصــة وال بــد مــن أن تســتأذن الدولــة فــي محاكمتهــم وهــذا إخــالل بمبــدأ 
المســاواة، حتــى موظفــي الحكومــة ال يجــوز محاكمتهــم إال بــإذن مــن الحكومــة، وحتــى 
أعضــاء البرلمانــات إذا أراد محاكمتــه ال بــد وأن تســتمح منهــم وتترجاهــم هــل تســمحون 
ــن  ــيتهم الذي ــب وحاش ــدول األجان ــاء ال ــيين ورؤس ــك الدبلوماس ــي ذل ــل ف ــم وق بمحاكمته

ــدأ المســاواة أمــام القضــاء. ــه إخــالل بمب ــة وهــذا كل ــى الدول يفــدون إل
والمالحــظ أن التعويــض الســلطة العامــة لــم تخضــع للقضــاء ســواء فــي عالقاتهــا المدنيــة 

مــع األفــراد أم فــي عالقتهــا اإلداريــة معهــم إال منــذ وقــت قليــل.
ــة الفرنســي،  ــس الدول ــة إال بإنشــاء مجل ــا اإلداري ــي قراراته ــة ف ــم تخضــع الدول ــالً ل فمث
ــد  ــة اإلســالمية فق ــي الدول ــا ف ــنة ١٩٤٦ أم ــة س ــس الدول ــأ مجل ــي مصــر أيضــاً أنش وف

ــاء. ــام الخلف ــن أي ــى م ــة للقضــاء حت خضعــت الســلطة العام
والقــرارات اإلداريــة مثــالً: قــرر عمــر بــن الخطــاب تخفيــض مهــور النســاء فقامــت امرأة 

فــي وجــه أميــر المؤمنيــن وقالــت: يعطينــا هللا ويمنعنــا عمــر: فــاهلل تعالــى يقــول: ))ولــم 
آتيتــم إحداهــن قنطــاراً(( فيرضــخ عمــر ويقــول: أخطــأ عمــر وأصابــت امــرأة.

ــأن  ــوه ب ــة فأجاب ــر الصحاب ــأل عم ــا فس ــط وليده ــرأة فأصق ــر ام ــة عم ــزع الخليف ــد أف فق
ــال المســلمين. ــت م ــن بي ــن م يضم

ولقــد أوجــب اإلســالم المســاواة والعــدل حتــى مــع األعــداء، قــال تعالــى: ))وال يجرمنكــم 
شــنئان قــوم علــى أال تعدلــوا اعدلــوا هــو أقــرب((.

ولقــد ســاوى اإلســالم بيــن الدولــة اإلســالمية وغيرهــا مــن الــدول أمــام القضــاء وحتــى  
ــم تكــن المســاواة بيــن األفــراد فقــط وهــذه الحادثــة التاليثــة ممكــن  ــة الحــرب فل فــي حال
أن نســتنبط منهــا نظريــة مهمــة جــداً وهــي نظريــة خضــوع العالقــات الدوليــة للقضــاء 

المحلــي حتــى فــي أحــرج الظــروف.
وهــذه النظريــة ال تــزال حلمــاً يــراود أفــكار السياســيين ولكــن هــذا الحلــم أقــره المســلمون 

فعــالً منــذ زمــن بعيــد.
والقصــة التاليــة تعتبــر أروع مثــل فــي تاريــخ الحضــارة اإلنســانية، هــذه القصــة أوردهــا 
الطبــري فــي تاريخــه وتتلخــص فــي أن الخليفــة األمــوي عمــر بــن عبــد العزيــز لمــا ولــي 
الخالفــة جــاءه وفــد مــن أهالــي ســمرقند وشــكوا إليــه قائــده قتيبــة بــن مســلم الباهلــي بــأن 
دخــل بلدهــم ســمرقند مــع جيشــه قبــل أن يوجــه لهــم اإلنــذار حســب قواعــب الحــرب فــي 
اإلســالم، فكتــب عمــر إلــى عاملــه فــي العــراق أن يعيــن لهــم قاضيــاً فعيــن لهــم جميــع بــن 
حاضــر الباهلــي فســمع شــكواكهم وحاكمهــم مــع القائــد قتيبــة، فحكــم بخــروج المســلمين 
مــن ســمرقند وأن يعــود أهــل ســمرقند إلــى حصونهــم وينابذهــم علــى ســواء ثــم يحاربهــم 

إن أبــوا الدخــول فــي اإلســالم )وهــذا مــا يســمى فــي الحقــوق العامــة باإلنــذار(.
ــن..  ــوك الصي ــارة اآلســيوية وأخضــع مل ــح الق ــذي فت ــم وجيشــه ال ــد العظي وخضــع القائ
خضــع لحكــم القاضــي وهــو المســلمون باالنســحاب ولمــا رأى أهــل ســمرقند ذلــك وأنهــم 

لــم يشــهدوا عــدالً مثــل هــذا العــدل قالــوا للمســلمين مرحبــاً بكــم ســمعنا وأطعنــا.
ال أتصــور فــي العالــم كلــه قديمــه وحديثــه عــدل مثــل هــذا العــدل المجــرد عــن كل هــوى 

وعاطفــة ومصلحــة.
ــم  ــة األم ــوق اإلنســان وعصــر هيئ ــي عصــر الئحــة حق ــم الحاضــر ف وال شــك أن العال

ــغ مــن العــدل والمســاواة. ــغ هــذا المبل ــم تبل المتحــدة ل
ــده، أمــا عــن  ــه وقائ ــة المســلمين وقاضي ــا مواقــف عظيمــة لخليف ــرز لن وهــذه القصــة تب
الخليفــة فــإن نشــوة النصــر لــم تمنعــه مــن إقامــة العــدل ونصــب ميــزان الحــق ولــم يحــاول 
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تبريــر األمــر الواقــع كمــا فعــل فردرايــك الثانــي ملــك روســيا حينمــا أراد احتــالل ســيليزيا 
عــام ١٧٤٢ حيــث قــال لــه أحــد قــواده: يجــب أن نوجــد مبــرراً لالحتــالل: فقــال الملــك 
القــوي كلمتــه المشــهورة )لنحتــل ســيليزيا بالقــوة ثــم لــن نعــدم وســيلة نبرهــن بــأن الحــق 

معنــا فــي االســتيالء(.
كمــا أن هــذه القصــة لفتــه إلــى فصــل الســلطة القضائيــة عــن الســلطة التنفيذيــة، نــادى بهــا 

عمــر قبــل مونتســكيو صاحــب هــذه النظريــة بألــف ســنة.
أمــا عــن القاضــي فإنــه حكــم بالعــدل ونطــق بالحــق بالرغــم مــن مرارتــه ألنــه يحكــم علــى 
ــه  ــت غايت ــا كان ــي قومــه، وإنم ــدة أو بن ــة أو قائ ــا بإرضــاء الخليف ــم يعب ــش قومــه، فل جي
إرضــاء هللا بتحقيــق العــدل فــي أراضيــه، وأمــا عــن قائــده قتيبــة فلــم تأخــذا العــزة باإلثــم 
فالبرغــم مــن االنتصــار الــذي حققــه إال أنــه أذعــن للحــق وســلم للعــدل فهــم باالنســحاب.
ليســت هــذه الحادثــة مجــرد قصــة تحكــى وإنمــا مثــل أعلــى لــكل حاكــم سياســي وقاضــي 
ــة يطرحــه  ــوق الدولي ــي الحق ــم ف ــدأ عظي ــد عســكري، وهــي أيضــاً مب ــي محكمــة وقائ ف

المســلمون إلنقــاذ اإلنســانية المعذبــة مــن جــراء الظلــم والقهــر والطغيــان.
ــة  ــة قضائي ــون خظــوة نحــو تأســيس منظم ــى أن تك ــي تمن ــوق اإلنســان الت ــادئ حق ومب
سياســية للمجموعــة البشــرية، هــذه المبــادئ، مــا هــي إال مجــرد لوائــح مكتوبــة موزعــة 
غلــى أعضــاء هيئــة األمــم المتحــدة ضمــن أروقتهــا الجميلــة الفخمــة فهــي ال تســمن وال 
تغنــي مــن جــوع مــا هــي إال مجــرد وصايــا تعارفــت عليهــا المجموعــة البشــرية وليــس 

لهــا مــن قــوة اإللــزام إال المســحة األدبيــة.
ــع  ــإن الذكــرى تنف ــاب الذكــرى، ف ــن ب ــن م ــم شــيئاً ولك ــى معلوماتك ــم أضــف إل ــي ل لعل
ــى مــا فــي  ــاءات لعلهــا تكــون دافعــاً لإلطــالع عل ــل هــذه اللق ــإن مث ــك ف ــن وكذل المؤمني

ــر. ــن ذخائ ــه اإلســالمي م الفق
))والعصر إن اإلنسان لفي خسر((.

أنواع االختصاصات:
حجية األمر المقضي:

إن المحكمــة إذا أصــدرت الحكــم النهائــي ال تملــك تعديلــه أو تغييــره بــأي صــورة كانــت 
ــر يســمى  ــا وهــذا األث ــال يمكــن قبوله ــس الدعــوى ف ــع الخصــم مــرة أخــرى نف ــإذا رف ف

خــروج النــزاع مــن واليــة المحكمــة بالحكــم فيــه، أو نقــص يــد القاضــي بالحكــم. 
ــال الفقهــاء: إن الدعــوى إذا فصلــت مــرة وحكــم بهــا بمقتضــى الشــرع ال تنقــض وال  ق

تعــاد.

قضى عمر بقائين في نفس.
قال عمر بن الخظاب ذاك على قضيناه وهذا على ما يقتضي.

ــم  ــس ث ــن باألم ــه ع ــو في ــك ال أل ــة كل ذل ــا مختلف ــد قضاي ــي الح ــت ف ــر قضي ــال عم ق
راجعــت فيــه ص ١٧٣.

لقــد أشــرك عمــر بــن الخطــاب األشــقاء واألخــوة لــألم فــي الثلــث فقــال لــه رجــل إنــك 
لــم تشــرك بينهــم فــي عــام كــذا وذا، قــال عمــر تلــك مــا قضينــاه يومئــذ وهــذه علــى مــا 

قضينــا اليــوم.
ــف نصــاً أو ســنة أو  ــم القاضــي إذا خال ــم القاضــي، ينقــض حك ــى ينقــض حك ولكــن مت

ــه. ــاد مثل ــاد ال ينقضــي بإجته ــذه القاعــدة االجته ــاع فقهــي وله إجم
لكــن إذا اختلــت شــروط القضــاء ولــم تكتمــل مؤيــدات صحتــه كمخالفــة القانــون أو الخطــأ 
ــم  ــه وال تكــون للحك ــه ينقــض ال محال ــب، فإن ــه أو عــدم االختصــاص أو العي ــي تطبيق ف

حجيــة األمــر المقضــي.
نطاق حجية األمر المقضي:

ــال  ــة واألعم ــال الوالئي ــة واألعم ــال اإلداري ــا األعم ــط، أم ــي فق ــل القضائ ــة للعم الحجي
التنفيذيــة واألعمــال اإلجرائيــة أمــور تشــملها الحجيــة: أحــكام المحكميــن، حجيــة الحكــم 

ــة. ــة الحكــم فــي المســائل األولي الضمنــي، حجي
تسيير القاضي للخصومة:

كان فــي الســابق الخصــوم هــم الذيــن يســيرون القضيــة، نقيــم الدعــوى ســؤال الخصــم، 
منــع الخصــم مــن المقاطعــة، الصلــح، رجــز الخصــوم وتأديبهــم ضمــان حمايــة القاضــي 

مــن نفســه. 
)1( عدم الصالحية.

)2( رد القضاء.
)3( التنحي.

اعتدال حالته النفسية عند نظر القضية.
عزيزي القارئ

إســهاماً مــن هــذه الجمعيــة فــي تنميــة الفكــر القانونــي والتزامــاً باألهــداف التــي نســعى 
إلــى تحقيقهــا فإننــا نوجــز بعــض النشــاطات التــي قامــت وســاهمت الجمعيــة فيهــا إلحاطــة 
القــارئ الكريــم مــن خاللهــا علمــاً بالجهــود التــي يبذلهــا مجلــس اإلدارة فــي تحقيــق تلــك 

األهــداف الســامية.
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)1( أقامــت الجمعيــة بالتعاولــن مــع جماعــة اإلمــارات ـ نــدوة بعنــوان ))أثــر تطبيــق حــد 
الحرابــة ومكافحــة جرائــم اختطــاف الطائــرات واالعتــداء علــى الســفن وذلــك فــي يــوم 

الخميــس الموافــق 5/ 5/ 1988 وقــد شــارك فــي هــذه النــدوة كل مــن:
ـ االســتاذ الدكتــور/ رمضــان علــي الســيد الشــرنباطي ـ رئيــس قســم الشــريعة ـ جامعــة 

اإلمــارات.
ـ االستاذ الدكتور/ نور الدين هنداوي ـ استاذ مساعد في قسم القانون بالجامعة.

)2( فــي إطــار التعريــف بقانــون العقوبــات االتحــادي رقــم )3( لســنة 1987 ـ نظمــت 
الجمعيــة نــدوة تحــت عنــوان ))حــد القــذف وتطبيقاتــه القانونيــة(( وذلــك فــي يــوم الخميــس 

الموافــق 12/ 5/ 1988 وقــد شــارك فــي هــذه النــدوة كل مــن:
ـ االستاذ الدكتور/ محمد ناجي ياقوت ـ رئيس قسم القانون بجامعة اإلمارات.

ـ االستاذ الدكتور/ أنور دبور ـ االستاذ بقسم الشريعة.
ـ االستاذ الدكتور/ أنو الدين هنداوي ـ استاذ مساعد بقسم القانون بجامعة اإلمارات.

)3( أصــدرت الجمعيــة كتــاب ))أهــم األحــكام والمبــادئ الجزائيــة التــي قررتهــا المحكمــة 
ــة العليا((. االتحادي

)4( نظمــت الجمعيــة محاضــرة تحــت عنــوان ))تســاؤالت حــول قانــون العقوبــات 
االتحــادي(( القاهــا االســتاذ الدكتــور/ حمــدي عبــد المنعــم ـ المستشــار القانونــي للمجلــس 

ــق 2/ 2/ 1989. ــس المواف ــوم الخمي ــاء ي ــك مس ــة وذل ــادي بالدول ــي االتح الوطن
ــد القاســمي ـ  ــن محم ــور/ ســلطان ب ــارة ســمو الشــيخ الدكت ــس اإلدارة بزي ــام مجل )5( ق
ــد  ــق 15/ 2/ 1989 ـ وق ــاء المواف ــوم األربع ــي ي ــك ف ــم الشــارقة حفظــه هللا ـ وذل حاك
تــم فــي هــذا اللقــاء عــرض موضــوع اإليجــارات المســتحقة علــى الجمعيــة ووعــد ســموه 
ــاء  ــة أرض لبن ــة قطع ــح الجمعي ــرم ســموه بمن ــا تك ــك بســداد المتأخــرات كم ــا وذل بحله
مقــر دائــم لهــا ـ كمــا أوصــى ســموه فــي هــذا اللقــاء بــأن يكــون للجمعيــة دور بــارز فــي 

المجتمــع.
ــن  ــى األول م ــة لحضــور الملتق ــي الدول ــون ف ــال القان ــادة رج ــة الس ــت الجمعي )6( دع
ــى  ــذا الملتق ــوع ه ــة، وكان موض ــاحة القانوني ــراء الس ــروح إلث ــة المط ــج الجمعي برنام
))مــدى ســريان أحــكام الكتــاب األول مــن قانــون العقوبــات االتحــادي رقــم ))3(( لســنة 
1987 علــى جرائــم المخــدرات والقوانيــن العقابيــة األخــرى علــى ضــوء حكــم محكمــة 
النقــض رقــم ))44(( لســنة 1987 علــى جرائــم المخــدرات والقوانيــن العقابيــة األخــرى 
ــى مناقشــة  ــي هــذا الملتق ــم ف ــم 44 لســنة 10 وت ــى ضــوء حكــم محكمــة النقــض رق عل

الموضــوع مــن كافــة جوانبــه وذلــك بمقــر الجمعيــة بالشــارقة فــي يــوم االثنيــن الموافــق 
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)7( أقامــت الجمعيــة محاضــرة بعنــوان ))مبــادئ القضــاء فــي اإلســالم(( حاضــر فيهــا 
ــاف  ــدل والشــون الغســالمة واالوق ــر الع ــن البكخــر ـ وزي ــد الرحم ــد عب ــور/ محم الدكت
ــة بالشــارقة ـ  ــر الجمعي ــن الموافــق ١/ ٥/ ١٩٨٩ بمق ــوم االثني ــي ي ــك ف )ســابقاص( وذل
وقــد حضــر هــذه المحاضــرة جمهــور غفيــر مــن رجــال القضــاء والقانــون فــي الدولــة.
)8( أقامــت الجمعيــة محاضــرة بعنــوان ))العالقــات الدوليــة فــي اإلســالم(( ألقاهــا ســعادة 
ــة المتحــدة ـ  ــن العــام المســاعد لجامعــة اإلمــارات العربي ــور ســعيد حــارب ـ األمي الدكت

وذلــك فــي يــوم الثالثــاء الموافــق 31/ 10/ 1989 بمقــر الجمعيــة بالشــارقة.
)9( شــاركت الجمعيــة فــي جميــع االحتفــاالت والمناســبات المقامــة فــي الدولــة مــن اجــل 

دعــم انتفاضــة الشــعب العربــي الفلســطيني فــي األراضــي المحتلــة.
)10( نظمــت الجمعيــة محاضــرة تحــت عنــوان ))الــدور الدســتوري للمحكمــة االتحاديــة 
العليــا ألقاهــا الدكتــور/ هــادف راشــد العويــس ـ االســتاذ بكليــة الشــريعة والقانــون بجامعــة 
االإمــارات وذلــك فــي يــوم الخميــس الموافــق 18/ 1/ 1990 وقــد حضرهــا جمــع غفيــر 

مــن رجــال القانــون بالدولــة.
)11( شــاركت الجمعيــة بدعــوة مــن وزارة العــدل والشــؤون اإلســالمية واألوقــاف فــي 
ــوزارة بابــو ظبــي  ــد بيــن معالــي وزيــر العــدل والمحاميــن بمقــر ال ــذي عق االجتمــاع ال
وذلــك بخصــوص بحــث الهمــوم والمشــاكل التــي تواجــه مهنــة المحامــاه وذلــك فــي يــوم 

ــق 10/ 1/ 1990. ــاء المواف االربع
ــة الشــعبية الســتضافة  ــاع الموســع الخــاص باللجن ــي االجتم ــة ف )12( شــاركت الجمعي
ــد  ــق 12/ 9/ 1990، وق ــاء المواف ــوم االربع ــي ي ــك ف ــة وذل ــي الدول ــة ف األســر الكويتي
ارأس هــذا االجتمــاع ســمو الشــيخ/ فيصــل بــن خالــد بــن محمــد القاســميـ  رئيــس الديــوان 
ــعد هللا  ــة س ــتاذ/ خليف ــاع االس ــذا االجتم ــي ه ــة ف ــل الجمعي ــد مث ــارقة، وق ــري بالش األمي

ــس اإلدارة. ــري رئيــس مجل المهي
)13( وجهــت الجمعيــة دعــوة إلــى االخــوة الكويتييــن مــن خريجــي الشــريعة والقانــون 
المقيميــن بالدولــة وذلــك عبــر الصحــف المحليــة واإلذاعــة والتليفزيــون وذلــك للحضــور 
ــع  ــة مــع الجهــات المختصــة مــن أجــل رف ــة بالشــارقة التخــاذ الســبل الكفيل ــى الجمعي إل

المعانــاة عنهــم فــي هــذه الظــروف العصيبــة.
ــة  ــام بالدول ــع الع ــات ذات النف ــترك للجمعي ــاه المش ــي االجتم ــة ف ــاركت الجمعي )14( ش
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وذلــك بالمجمــع الثقافــي بأبــو ظبــي فــي يــوم الثالثــاء الموافــق 25/ 9/ 1990 بنــاء علــى 
دعــوى مــن جمعيــة التجارييــن واالقتصادييــن فــي أبــو ظبــي مــن أجــل التــدارس واالتفــاق 
ــن مــن جــراء الغــزو  ــة عــن األشــقاء الكويتيي ــار المحن ــف آث ــة لتخفي ــى الســبل الكفيل عل
العراقــي الغاشــم علــى دولــة الكويــت الشــقيقة، وقــد مــذل الجمعيــة فــي هــذا االجتمــاع كل 

مــن الســادة:
ـ االستاذ/ خليفة سعد هللا المهيري )رئيس المجلس(.

ـ االستاذ/ عبد هللا يوسف الشامسي )رئيس اللجنة الثقافية(.
)15( اتخــذ مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــه رقــم ))5(( المنعقــد فــي يــوم الســبت الموافــق 

6/ 10/ 1990 عــدة قــرارات هامــة هــي:
ــن العــرب والتــي مقرهــا  ــة العامــة التحــاد الحقوقيي ــة مــع األمان ــد نشــاط الجمعي - تجمي

ــا اســتقالليتا وشــرعيتها. ــة قرارتهــا وفقدانه ــك لعــدم مصداقي بغــداد وذل
- مخاطبــة الجمعيــات المماثلــة فــي الوطــن العربــي لتجميــد نشــاطها مــع األمانــة العامــة 

التحــاد الحقوقييــن العــرب.
ــة  ــى التوصيــات المنبثقــة عــن اجتمــاع الجمعيــات ذات النفــع العــام بالدول ـ الموافقــة عل
ــة التنســيق والمتباعــة  ــة لجن ــي ومخاطب ــو ظب ــي بأب ــوم ٢٥/ ٩/ ١٩٩٠ بالمجمــع الثقاف ي

المنبثقــة عــن االجتمــاع أيضــاً بذلــك.
ـ كمــا قــرر أيضــاً عمــل حفــل تعــارف يدعــى لــه االخــوة الكويتيــون المتواجــدون علــى 

أراضــي الدولــة وذلــك لتبــادل أوجــه التعــاون التــي تخــدم هــذه الفئــة مــن المجتمــع.
)16( شــاركت جمعيــة الحقوقييــن فــي النــدوة التــي اقامتهــا القيــادة العامــة لشــرطة دبــي 
حــول وقايــة األحــداث مــن الجنــاح يومــي األربعــاء والخميــس الموافقيــن 15، 16 
مايــوم 1991 وقــد شــاركت الجمعيــة ببحــث مــن إعــداد الســيد محمــد عبــد هللا النعمــي 
اســتعرض فيــه موقــف الفائزيــن المصــري واإلمــارات مــن جنــاح اإلمــارات، وشــارك 
فــي النــدوة عــن الجمعيــة الســيد خليفــة ســعد هللا المهيــري والســيد محمــد علــي عبدولــي 

والســيد حســين الجهــازي.

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


